
کارتینگ
بھ قلم زینب عامل

#پارت_١

زمان چیز عجیبي است...
گاھي بھ كوتاھي یك رعد!
گاھي بھ بلنداي عمر نوح!

بخواھي بگذرد، مي ایستد...سخت مي گذرد...
بخواھي بایستد، مثل نوري از مقابلت عبور كرده و تو غرق 

تاریكي اش مي شوي!
زمان چیز عجیبي است...

شاید چیزي بھ عجایب یك دوست داشتن...

بھ نام خدا
فصل اول
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كالفھ از گرماي طاقت فرساي مرداد ماه شیشھ ي ماشین را 
پایین داده و چانھ ي مقنعھ ام را بین دو انگشتم گرفتم و آن را 

جلو و عقب كردم تا كمي ھوا زیرش جریان پیدا كند. 
لعنت بھ موھایي كھ نھ بلند بودند و نھ كوتاه! 

نھ مي توانستم محكم ببندمشان تا بھ گردنم نچسبند و حس 
خفگي پیدا نكنم و نھ كوتاه بودند تا اذیت نشوم. 

دو تصمیم اساسي در این لحظھ گرفتھ شد! 
اول تعمیر اساسي كولر ماشین و دوم كوتاه كردن موھایم! 
باید دوباره با ھزار آیھ و التماس دست بھ دامن ماندانا مي 

شدم. مي دانست از آرایشگاه رفتن خوشم نمي آید و ھر بار 
وقتي مي خواستم موھایم را كوتاه كند یا ابروھایم را اصالح، 
تا مي توانست اذیتم مي كرد و از این كار امتناع مي ورزید. 
احتماال مي توانستم با قول خرید پیراھني كھ ھفتھ ي پیش در 

مركز خرید دیده بود و پول كافي براي خریدنش را نداشت او 
را مجاب بھ انجام اینكار كنم. 

بي اختیار اخم ھایم درھم شد! آرایشگاه مي رفتم و آن محیط 
اعصاب خرد كن را تحمل مي كردم كھ برایم ارزان تر در 

مي آمد!
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اینجا بود كھ وجدانم بھ كار افتاد و موذي وار در گوشم 
زمزمھ كرد " با خرید اون پیرھن ماندانا ھم خوشحال مي 

شھ! خسیس نباش"
دلم گوش وجدانم را پیچاند و جوابش را داد:

" اون وقت باید بیخیال تعمیر كردن این كولر كوفتي باشھ، 
اما اگھ بره تو یھ آرایشگاه درجھ ٣ موھاشو كوتاه كنند بھ ھر 

دو كارش مي رسھ"
براي این كھ بینشان دعوا راه نیوفتد خفھ شویي نثار ھر دو 

كردم. الزم مي شد خودم این موھاي اعصاب خرد كن را از 
تھ مي تراشیدم نیازي آرایشگر و ماندانا ھم نداشتم! 

بیخیال درگیري ھاي دروني ام شدم و با اشاره بھ پراید مشكي 
مقابلم بھ كارآموز كنارم گفتم:
_ یھ پارك دوبل برو اونجا! 

انگار كھ چھ كار سخت و عجیبي از او خواستھ ام دست و 
پاھایش شروع بھ لرزیدن كرد. 

لعنت بھ ھر كسي كھ آنقدر دم گوش زن ھا وز وز كرده بود 
كھ پارك دوبل براي زن ھا سخت و غیر ممكن است كھ ھر 
زني كنارم مي نشست و بھ این مرحلھ مي رسید انگار قرار 

بود كوه جا بھ جا كند و یا ركوردي در گینس بھ ثبت برساند! 
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 مثل ھمیشھ كھ انتظارش را داشتم آنقدر با اضطراب رانندگي 
مي كرد كھ كم مانده بود ماشین با سر داخل پراید كناري 

برود. فرز و سریع دستم را بھ فرمان گرفتم و فرمان ماشین 
را بھ سمت چپ چرخاندم تا از پراید مادر مرده فاصلھ 

بگیریم و بعد جدي و با تشر گفتم:
_ چتھ تو؟ گفتم دوبل برو. نگفتم برو تو شیكم ماشین جلوییت 

كھ! كنار افسرم اینطوري بري كھ درجا ردت میكنھ! 
با اضطراب گفت:

_ واي مانیا جون اصال نمي دونم چرا این پارك دوبل رو 
نمي تونم درست برم. مي دونم باید چیكار كنما، اما وقتي 

نوبت بھ عمل مي رسھ ھمھ چي از یادم مي ره. 
عینك آفتابي ام را از روي موھایم برداشتم و بھ چشم زدم و 

جدي گفتم:
_ تا پارك دوبل نري از تموم شدن كالس خبري نیست! پس 
زود باش. ھر قدر بھتر انجامش بدي بھ نفع خودتھ. در ثاني 
من اینجا برگ چغندر نیستم نمیذارم مشكلي پیش بیاد پس با 

خیال راحت پارك كن. ھمین االن! 
كمي جلوتر رفت تا ماشین جلویي را امتحان كند. 

ھنوز ھم مضطرب بود، اما تمركزش نسبت بھ چند دقیقھ قبل 
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بھتر شده بود.
فاصلھ اش با ماشین را تنظیم كرد. كالچ را تا تھ گرفت و 

دنده را روي عقب گذاشت. 
آرام پایش را از روي كالچ برداشت و ھمین كھ نیم كالچ 

كرد پاي دیگرش را ھم آرام از روي ترمز برداشت كھ 
ماشین شروع بھ حركت بھ سمت عقب كرد. فرمان ماشین را 
با سرعتي مناسب بھ سمت راست چرخاند كھ صداي یك پسر 

جوان تمركزش را بھ ھم ریخت. پسرك الغرمردني و قد 
كوتاھي بود. در حالیكھ آدامسي را بھ بدترین شكل مي جوید 

با تمسخر گفت:
_ نري تو جوب خانم دكتر! 

حواسش را پرت كرد. بیچاره كار آموزم كم مانده بود گریھ 
اش بگیرد.  ترمز زیر پایم را كھ مخصوص مربي بود با 

قدرت فشار دادم و با حرص سرم را از ماشین بیرون آورده 
و رو بھ پسرك مسخره داد زدم:

_ مي بندي دھنتو یا خودم بیام ببندمش؟ 
از عصبي كردنم لذت برده بود كھ لبخندي زد و با لحن 

چندشي كشدار گفت:
_ جون بابا! بیا تو ببند عزیزم. 
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مثال فكر مي كرد مي ترسم تا از ماشین پیاده شوم؟ 
دنده را خالص كرده و ترمز دستي را كشیدم. 

از صندلي عقب قفل فرمان را برداشتم و با خشم از ماشین 
پیاده شدم. 

تعجب را مي توانستم در نگاھش بخوانم. انتظار چنین 
برخوردي را نداشت، اما با این حال خودش را نباخت و 

لبخند مسخره ي روي لبش را حفظ كرد. 
احتماال فكر مي كرد قفل فرمان را براي نمایش در دست 

گرفتھ ام.

#كارتینگ
#پارت_٢

#زینب_عامل

كنارش كھ رسیدم قفل فرمان را با ضربھ ي تقریبا محكمي 
روي ران پایش كوبیدم و گفتم:
_ باشھ! خودم مي بندم برات! 

با دیدن اوضاع كھ فھمید شوخي ندارم لبخند از روي لبش 
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پاك شد. اینبار با كولي بازي داد و بیداد كرد:
_ چیكار مي كني دیوونھ؟! 

لب ھایم را مصنوعي كش دادم و گفتم:
_ خودت خواستي كھ...پس چي شد گل پسر؟ نظرت عوض 

شد؟ 
دستش را باال آورد و در ھوا تكان داد و با گفتن "برو بابا! 

رسما دیوونست." پا بھ فرار گذاشت. 
راضي از نتیجھ ي كارم بھ ماشین برگشتم. 

كار آموزم كھ اگر اشتباه نمي كردم اسمش سحر بود با ھیجان 
گفت:

_ واي مانیا جون چقدر خوب حالشو گرفتین. 
وقت شوخي و ابراز ھیجان نبود. اصال خوشم نمي آمد موقع 
آموزش دادن وقت بھ بطالت و حرف ھاي متفرقھ بگذرد. در 

قالب جدي ام فرو رفتم و گفتم:
_ از اول امتحان كن. 

انگار رفتارم با آن پسر بھ كار آموزم ھم انرژي داده بود كھ 
اینبار بدون ھیچ اشكالي و بھ بھترین شكل، ماشین را پارك 

كرد. 
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لبخند رضایتي زدم. اصال وقتي فردي كار ھایي كھ گفتھ بودم 
را درست و مو بھ مو اجرا مي كردم تمام خستگي از تنم پر 

مي كشید. 
دیگر جدیت بس بود. بوسي در ھوا برایش فرستادم و گفتم:

_ كارت درستھ دختر! بزن بریم آموزشگاه.
خوشحال از موفقیت كوچكش راھنما زد و راه افتاد. 

ماشین را كھ در پاركینگ آموزشگاه پارك كرد بالفاصلھ در 
سمت من باز شد و صداي جیغ خوشحالي دختري گوشم را 

پر كرد.
_ واي مانیا قربونت برم من! قبول شدم. باورم نمیشھ. 
از ماشین پیاده شدم و خواستم تبریك بگویم كھ با ذوق 

دستانش را دور گردنم حلقھ كرد. 
دیگر بعد سال ھا بھ این قبیل شادي و رفتار ھا عادت كرده 

بودم. 
اینبار ھمانطور كھ در آغوشش بودم تبریكي گفتم كھ از من 

جدا شد و با اشاره بھ داخل ماشین گفت:
_ فكر كنم گوشیت داره زنگ مي خوره عزیزم. 

چرخیدم و بھ داخل ماشین نگاه كردم گوشي ام روي داشبورد 
قرار داشت. 
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سرم را داخل ماشین بردم و با دیدن اسم مانجون كھ روي 
گوشي خودنمایي مي كرد، لبخند دندانمایي زدم و بعد از 

وصل كردن تماس بھ بدنھ داغ ماشینم تكیھ داده و گوشي را 
بھ گوشم چسباندم. با عشق گفتم:

_ سالم بر مانجون خودم. 
غرغرش را كھ شنیدم حالم اساسي خوب شد! 

_ دختره ي خیره سر ھیچ معلومھ كجایي تو؟ من پیرِزن 
زنگ نزنم تو نمي گي بذار خودم یھ خبر بگیرم؟ 

بنده خدا حق داشت. یك عادت بدي كھ داشتم این بود كھ اصال 
یادم نمي ماند تا زنگ بزنم و حالش را بپرسم. سرم را از 
روي مقنعھ خاراندم و با شرمندگي محسوسي جواب داد:

_ دردت بھ جونم مانجون! بخدا آلزایمرم. ھیچي یادم نمي 
مونھ. 

از موضعش كوتاه نیامد.
_ پیر شدي واسھ ھمون! 

خندیدم كھ قربان صدقھ ام رفت و گفت:
_ فردا ناھار یادت نره ھا. گفتم آرمایزرت عود مي كنھ یادت 

میره جمعھ ھا ناھار باید بیاي اینجا. آبگوشت داریم واسھ 
ناھار.
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غش غش بھ تلفظ آلزایمرش خندیدم. كلمھ اي كھ بھ كار برده 
بود بھ مراتب سخت تر از كلمھ ي اصلي بود! از شدت خنده 

صدایم منقطع شده بود وقتي گفتم:
_ مانجون، جون مانیا یھ بارم بگو آلزایمر! 

حرصي شد.
_ زھرمار! 

بیشتر خندیدم كھ با گفتن "جونت سالمت"
خداحافظي كرد. 

بعد از نیم ساعت از آموزشگاه بیرون آمدم. 
كالس ھایم تمام شده بود. یعني پنجشنبھ ھا فقط تا ظھر در 

آموزشگاه بودم چون ھر ھفتھ بعد از ظھر ھا قراري بود كھ 
امكان نداشت دیر وقت بھ آن برسم. پنج سال بود عھدم پا 

برجا بود. 
بعد از ظھر پنجشنبھ ھا ھمھ چیز برایم عوض مي شد. از 

روزمرگي ھایم بیرون مي آمدم. 
تنھا بعد از ظھر ھایي بود كھ ذھنم حق داشت مرور خاطره 

كند. 
تنھا عصر ھایي بود كھ بھ خودم اجازه مي دادم تا جایي كھ 
دلم مي خواھد پایم را روي پدال گاز فشار دھم و عین یك 
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ایراني اصیل رانندگي كنم!
تنھا ساعاتي بود كھ مي گفتم گور باباي قوانین و با لذتي كھ 
توأم با درد بود مي راندم و گاھي ھم در خیابان ھاي خلوت 

سیگاري آتش مي زدم. 
سیگار كشیدنم را خیلي ھا مي دانستند. در كوچھ و خیابان 

نمي كشیدم بجز در عصر ھاي پنجشنبھ! 
بیشترین لذت سیگار كشیدنم وقتي بود كھ مانجون ھم با 

غرغرھایش ھمراھي ام مي كرد و ھر دو با مخفي كاري از 
آقاجون شیطنت مي كردیم. 

عجیب بود! رابطھ ي من با ھمھ ي آدم بزرگ ھاي اطرافم 
عجیب بود. البتھ براي دیگران! 

پایم را روي پدال گاز فشردم. دستم را سمت ضبط درب و 
داغان ماشین بردم و دكمھ اش را فشار دادم. صداي شادمھر 

در این حال و ھواي عصر پنجشنبھ ام خالي بود. 
یادم مي آمد. در مرور خاطره ھایم صداي شادمھر بھ وفور 

بود. 
لبخند تلخي زدم. خواننده ي محبوبش بود! 

بعد از او یك آھنگ شادمھر بود كھ من ھم معتادش شده بودم. 
ترانھ ي سرنوشت...
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#كارتینگ
#پارت_٣

#زینب_عامل

دستم را روي سنگ قبر داغ كشیدم. صورتك روي سنگ 
سیاه را لمس كردم. جزء بھ جزء. مي سوزاند. نگاه اخم 

آلودي بھ چھره ي خندان سنگ قبر انداختم!
_ اونورم مثل اینور جھنمھ؟! 

جوابم ھمان لبخند روي سنگ سیاه بود. مثل تمام این پنج 
سالي كھ گذشت. 

نگاھي بھ مانتوي كوتاه و مشكي ام انداختم. 
مثل ھمیشھ با نشستنم روي زمین خاكي مي شد و مثل ھمیشھ 
موقع رسیدن بھ خانھ مامان با دیدن سر و وضع خاكي ام كھ 
تمام سعي ام را كرده بودم تا با بطري آبي آن را تمیز كنم و 

ھمچین با بوي سیگاري كھ استشمام مي كرد غصھ مي 
خورد. 

مي دانستم. تمام این ھا را مي دانستم، اما آن ھا ھم مي 
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دانستند كھ این قرار مالقات تنھا حق من است كھ بعد سال ھا 
باقي مانده. 

خیلي وقت ھا بھ رویم نمي آوردند و من ھم موقع رسیدن بھ 
خانھ بھ رویم نمي آوردم كھ طبق معمول ھر پنجشنبھ اي كجا 

بوده ام. 
گفتن ھم نداشت. تمام اعضاي خانواده و حتي بعضي از 

اعضاي فامیل این را مي دانستند! 
مثل ھمیشھ بي توجھ بھ كثیف شدن لباس ھایم روي زمین 

نشستم. از ھمھ جا آتش مي بارید. 
زمین ھم داغ بود و حسابي عرق كرده بودم، اما محلي ندادم. 
با سنگ كوچكي كھ كنارم افتاده بود روي قبر زدم و نوك پنج 
انگشت دست راستم را زیر عكس چھره اش چسباندم و فاتحھ 

ي كوتاھي زیر لب خواندم. 
ھیچ وقت نفھمیده بودم چرا با سنگ دیگري روي قبر مي 

زنند و چرا باید نوك پنج انگشت بھ سطح قبر بچسبد! 
مغز فعالم جواب داد "احتماال اطالع رساني بھ اونور 

اینطوري انجام مي شھ!" 
انگار كھ رامین صدایم را مي شنود بھ عكسش خیره شده و 

غر زدم:
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_ بھ خدا بگو یكم سیستم اطالع رساني و فاتحھ گیر اونور 
رو آپدیت كنھ! 

مكث كردم.
_ چشمت بي بال! 

رامین جز چشم گفتن بھ من چیز دیگري بلد نبود. 
پوزخندي روي لب ھایم نشست! 

بلد بود كھ از پنج سال پیش زیر خروارھا خاك نمي خوابید. 
پوفي كشیدم. عرق روي پیشاني ام را با دست پاك كردم و 

بطري آب كنار دستم را برداشتم و بعد از باز كردن درش آب 
داخلش را روي سنگ قبر خالي كردم. 

كمي از آبي از روي سنگ روان شد و شلوارم را خیس كرد. 
محلي ندادم. 

بھ ثانیھ نكشید كھ آبي كھ روي سنگ ریختھ بودم تكھ تكھ 
بخار شد و قسمت ھایي از سنگ كامال خشك و قسمت ھایي 

كمي خیس ماند. 
انگار كھ نوعي بیماري پوستي بھ وجودش رخنھ كرده است! 
چند ثانیھ بعد ھمان اندك قسمت ھاي مرطوب ھم خشك شدند 

و دوباره شد ھمان سنگ تاریك و بدریخت ھمیشگي كھ 
پسري جوان با موھایي كھ چند تار از آن ھا روي پیشاني اش 
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ریختھ بود رویش لبخند مي زد. 
اشك نمي ریختم! از كار ھاي بي فایده خوشم نمي آمد. قبال 

امتحان كرده بودم. روزھا و ساعت ھا گریھ كرده بودم، اما 
معادلھ ي برگشتنش بي جواب مانده بود. مثل ھمیشھ! 

من ھم توبھ كرده بودم! نھ فقط براي او كھ در ھیچ ختم 
دیگري گریھ نمي كردم. جواب نمي داد! خدا دلش بھ حال 
ھیچ گریھ اي نمي سوخت! براي ھمین ھم مدت ھا بود كھ 

معجزه ي حضرت عیسي از كار افتاده بود! 
حداقل من در مدت سي سال عمرم ندیده بودم مرده اي زنده 

شود!
حس مي كردم رامین در حال غر زدن است!

_ ھر پنجشنبھ كھ میاي اینجا جاي حرف زدن فقط بھ فلسفھ 
ي مسخره ي ذھنت فكر مي كني!

بلند جوابش را دادم:
_ مسخره خودتي!

زني جوان كھ از كنارم عبور كرد نوعي ترس در چشمانش 
بود و شاید ھم تعجب! 

احتماال فكر مي كرد با یك دیوانھ مواجھ شده است! براي 
اینكھ راھش را بكشد و برود لبخند مسخره اي بھ رویش 
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پاشیدم. 
مؤثر بود. نگاھش را گرفت و با قدم ھایي بلند كھ بي شباھت 

بھ دویدن نبود دور شد. 
شانھ باال انداختم.

_ نقصیر توئھ ھا شازده. از اولم مصیبت بودي برام! 
_ اینقدر مثل ھمیشھ غر نزن بھ جونش! اونورم از دست تو 

آسایش نداره. 
بھ شلوار قھوه اي رنگ و رو رفتھ اش نگاه كردم و سؤال 

ھمیشگي در ذھنم شكل گرفت.
" این مرتیكھ شلوار دیگھ اي نداره جز این شلوار  افتضاحش 

بپوشھ؟!"

#كارتینگ
#پارت_٤

#زینب_عامل

سرم را باالتر بردم. پیراھنش مثل ھمیشھ مشكي بود، اما 
ھمان پیراھن مشكي ھمیشگي نبود! 
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موھاي جوگندمي بلند و ریش ھاي نامرتبي كھ ھیچ وقت 
پوست زیرشان را ندیده بودم. 
ساعت آمدنم را از حفظ بود!

قرآن جیبي كوچكش را از جیب پیراھنش بیرون آورد و با 
فرستادن صلواتي شروع كرد. 

صدایش عجیب خوب بود. ھیچ وقت نفھمیده بودم در این 
قبرستان چھ مي كند. بھ راحتي مي توانست در یكي از شبكھ 

ھاي تلویزیون استخدام شود و نقش قاري قرآن را ایفا كند!
حس كردم رامین داشت تذكر مي داد كھ خفھ شوم و بھ 

صداي قرآن خواندنش گوش دھم. 
از معناي آیاتي كھ مي خواند یك كلمھ ھم نمي فھمیدم، اما این 

صوت آرامم مي كرد. 
ھمین ھم باعث شده بود تا تمام این سھ سال و ھر ھفتھ این 

مرد را ببینم و كرك و پرش را نچینم. 
سھ سوره مي خواند! ھمیشھ. 

سوره ي اول كھ تمام شد دستم را داخل جیب مانتویم بردم و 
اسكانس مچالھ شده ي پنج ھزار توماني را بیرون آورده و 

سمتش دراز كردم. 
اسكناس را كھ دید چشمان قھوه اي سوختھ اش را بھ چشمانم 
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دوخت. بي ھیچ حرفي اسكانس را از دستم گرفت و مثل 
ھمیشھ داخل جیب شلوار مضحكش چپاند، اما انگار اینبار 

مثل ھمیشھ نبود! 
چون قبل از اینكھ سوره ي جدید را بخواند با صداي عادي 

اش كھ ھیچ شباھتي بھ صدایي كھ با آن قرآن مي خواند 
نداشت گفت:

_ حقوقتو گرفتي؟ ھمیشھ دو تومن مي دادي! 
چپ چپ نگاھش كردم. 

_ ھفتھ ي پیش خودت گفتي.
حس مي كردم برخالف چھره اش كھ از او مردي چھل و پنج 

یا شاید ھم پنجاه سالھ ساختھ بود سن چنداني نداشت. 
بھ شلوارش اشاره كردم. جملھ ام ربطي بھ سؤالش نداشت. 
_ ھفتھ ي بعدم اینو بپوشي با قفل فرمون ماشینم میوفتم بھ 

جونت! حال بھم زنھ. 
واكنشي نشان نداد. بي حال نگاھش را از نگاھم گرفت و بھ 

قرآن كوچكش خیره شد. 
_ یكي اضافھ تر بخون. 

سرش را بھ نشانھ ي مثبت تكان داد. 
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از جایم بلند شدم و شلوارم را تكان دادم. ھوس سیگار كرده 
بودم. 

كاش در خانھ ي مانجون بودم تا سرم را روي پاي دردناكش 
مي گذاشتم و بي توجھ بھ غر زدن ھایش با ھم سیگاري آتش 
مي زدیم و او از عاشقانھ ھایش با آقاجون تعریف مي كرد و 
من ھي تاكید مي كردم كھ از شب عروسي اش بیشتر بگوید 

تا حرصش را در آورم! 
گرما آنقدر كالفھ ام كرده بود كھ نمي توانستم بیشتر بمانم. 
بوس و چشمكي براي رامین فرستادم و رو بھ عباس گفتم:

_ من دارم میرم. چھارتا یادت نره! 
سرش را تكان داد. مي دانستم تا چھار سوره را تمام نمي 

كرد امكان نداشت آنجا را ترك كند. 
خم شدم و بطري آب خالي شده را ھم برداشتم و با تكان 

دستي خداحافظي كرده و از آنجا دور شدم. 
قبل از اینكھ ماشین را روشن كنم سیگاري آتش زدم و بي 

توجھ بھ نگاه مزاحم برخي ھا كھ با دست نشانم مي دادند یا 
افرادي كھ با بي تفاوتي از كنارم مي گذشتند تا انتھاي سیگار 

را با لذت كام گرفتم. 
تھ سیگار را در جاسیگاري داخل ماشین خاموش كردم و 
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باالخره رضایت دادم تا بھ خانھ بروم. 
صداي كر كننده ي آھنگ كھ از پاركینگ خانھ ھم قابل شنیدن 
بود چھ رسد بھ اینكھ پشت در باشي، نشان مي داد كھ ماندانا 

در حال قر دادن است. 
در حالیكھ بشكن مي زدم در را باز كردم و وارد خانھ شدم. 

بوي آش رشتھ از اینجا ھم قابل استشمام بود.
با لذت نفسي عمیقي كشیدم و مقنعھ ام را با شدت از سرم 

كشیدم و ھمانجا روي زمین انداختم. 
ھمانطور كھ داشتم در حال قر دادن وارد خانھ مي شدم دكمھ 

ھاي مانتویم را باز كردم. 
من و مادرم با بازیگري ماندانا سال ھا بود كھ ھمدیگر را 

بازي مي دادیم. البتھ ھمیشھ ھم بازي نبود. گاھي این نمایش 
تبدیل مي شد بھ لحظات خوشي كھ با ھم بودنمان را ثبت مي 

كرد. 
ماندانا آھنگ مي گذاشت و مي رقصید و من مطمئن بودم كھ 

این پیشنھاد از طرف مامان است و من ھم در رقص ھمراھي 
شان مي كردم. 

خنده ي ھاي از تھ دل مامان ھما كھ رقص فاجعھ بارم را مي 
دید و فكر مي كرد نقشھ ي تكراري اش مثل ھر وقت دیگري 
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گرفتھ است درمان ھر دردم بود!

#كارتینگ
#پارت_٥

#زینب_عامل

مانتو را كامل از تنم خارج كردم و آن را با خباثت در حالیكھ 
عمال شلنگ تختھ مي انداختم، اما اسمش را رقص گذاشتھ 

بودم سمت ماندانا پرتاپ كردم كھ مشغول تاب دادن موھایش 
بود. مانتو صاف بھ كلھ اش خورد و مگر مي شد نداند چھ 

كسي پشت سرش ایستاده؟! این قبیل رفتار ھاي خانومانھ فقط 
و فقط مختص من بود! 

دست از رقصیدن حرفھ اي اش برداشت و بدون اینكھ 
برگردد و عامل مخرب را شناسایي كند گفت:

_ مانیا خیلي...ھستي!
كمرم را تكان دادم و كنارش رفتم. دستم را دور شانھ اش 

حلقھ كردم و با لبخند پرسیدم:
_ خیلي چي ھستم؟ 
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بھ اندازه ي یك نیم دایره چرخید، دستم از شانھ اش جدا شد و 
كنارم افتاد و بجایش او دستانش را روي شانھ ھایم گذاشت. با 
چشمان درشتش نگاھم كرد و لب ھاي قلوه اي اش بھ لبخندي 

متكبرانھ مزین شد!
_ جاي خالي گذاشتم كھ خودت پرش كني خواھر ارشد. 

لپش را محكم كشیدم كھ صداي دادش بلند شد و تكبر 
مصنوعي كھ بھ حركاتش داده بود پر كشید و صداي دادش 

محركي شد تا مامان را از آشپزخانھ ي كوچكمان بیرون 
بكشاند. 

مامان با ھول گفت:
_ چي شده؟ 

خمیازه اي كشیدم و قبل از آنكھ ماندانا پیاز داغ جریان را 
زیاد كند گفتم:

_ ھیچي طبق معمول داره كولي بازي در میاره! 
طبق معمول مامان بھ غر زدن ھاي ماندانا اھمیتي نداد و با 

قربان صدقھ گفت كھ دست و صورتم را بشورم تا از آش 
خوشمزه اش بھره مند شوم! 

پنجشنبھ ھا روز من بود! گاھي حرصم مي گرفت و متنفر 
مي شدم از این روز نحس كھ ھمھ بازیگر تئاتر مي شدیم! 
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بیشتر از قربان صدقھ ي مامان دلم مي خواست گوشم را مي 
پیچاند و مي گفت ماندانا را اذیت نكنم. 

چیزي نگفتم و اطاعت امر كردم. دست و صورتم را شستم و 
موھاي بد ریختم را با ھر مصیبتي بود دم موشي بستم! البتھ 
كھ اطالق دم موش بھ موھاي من توھین عظیمي بھ ساحت 

این موجود بامزه و موذي بود!
خب امروز این اجازه را داشتم كھ در پذیرایي ناھارم را 

بخورم! ناھاري كھ در تایم عصرانھ خورده مي شد. دلیلش 
ھم واضح بود. روز، روز من بود. شاید تنھا قسمتي بود كھ 

باعث مي شد كمي، فقط كمي از پنجشنبھ ھا خوشم بیاید! 
از غذا خوردن در آشپزخانھ بیزار بودم و مامان ھما دقیقا 

برعكس من بود و غذا خوردن جلوي تلویزیون را گناه كبیره 
مي دانست! 

كاسھ ي آشم را مقابلم گذاشتم و بعد از خالي كردن مقدار 
مشخصي سیر لھ شده داخل آن كھ داد ماندانا را در آورد و 

بعد از قطع كردن آھنگ بھ اتاق مشتركمان پناه برد، با لذت 
مشغول خوردن شدم! 

از نظر من آش بدون سیر مفھوم نداشت. حاال ھر قدر ھم كھ 
دیگران بدشان مي آمد برایم مھم نبود. 

داد ماندانا از اتاق بلند شد.

@RomanbeRoman



_ مانیا امشب بھتره تو پذیرایي بخوابي. 
دومین خمیازه ھم سراغم آمد. با صداي بلندي گفتم:

_ از خداتم باشھ من پیشت بخوابم! 
لحنش جدي بود طوریكھ مامان ھما كھ در حال نشستن كنارم 

بود بھ خنده افتاد.
_ نیست! 

شانھ باال انداختم و با لذت مشغول خوردن محتویات كاسھ 
شدم. مامان تا آشم را كامل تمام كنم چیزي نگفت. 

وقتي از خوردن فارغ شدم قبل از آنكھ او شروع كند گفتم:
_ حق نداري غر بزني. بابا كھ گناه نكرده مرد شده. گناه 
داره مامان. اون چندر غاز پول ماھیانھ شاید یھ درصد از 

فشار روش رو برداره. 
دستانش را دورم حلقھ كرد. احساساتي بود. طبق معمول 

اشكش در آمده بود.
_ خودت چي پس؟ اینھمھ جون مي كني آخر ھر ماه كھ 

حقوقتو گرفتي انگار نھ انگار كھ خودتم وجود داري. مانیا 
نگرانتم. داري خودتو از بین مي بري. 

محكم گونھ اش را بوسیدم. سیر خورده بودم و عمدا این كار 
را براي اذیت كردنش انجام دادم. 
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_ اول اینكھ من تمام حقوقمو نمیدم بھ شما. دوم اینكھ مفھوم 
خانواده یعني ھمین. ھمھ با ھم و در كنار ھم! سوم اینكھ وام 

بابا جور شھ تا این قسطا و قرضاشو بده نگرانیمون كم میشھ. 
اونوقت قول مي دم مانیا خانومت یھ قرونم از پوالشو بھتون 

نده. 
مادر مھربانم! نتوانست اشك ھایش را در حریم چشمانش 

حفظ كند. سد فرو ریخت و گونھ ھایش خیس شدند.
_ قسطاي ماشینت چي پس؟ 

نفس را بیرون دادم! اینبار ناخودآگاه اخم كرد! 
حق داشت! كدام آدم احمقي بعد خوردن آن ھمھ سیر نفس 

عمیق مي كشید؟ 
سرم را خاراندم.

_ ھماجوني نگران قسطاي من نباش. اینجانب از پس خودم 
برمیام.

#كارتینگ
#پارت_٦

#زینب_عامل
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دستمال كاغذي كھ برایم داخل سیني غذا گذاشتھ بود را 
برداشت و اشك ھایش را پاك كرد.
_ تو بھ كي رفتي اینھمھ كلھ شقي؟ 

بھ سقف خیره شدم و غش غش خندیدم. تصویري كھ با سؤال 
مامان در ذھنم شكل گرفتھ بود دلیل خنده ام بود. 

دلم قربان صدقھ ي تصویر دوست داشتني ذھنم رفت. 
مانجون! 

مامان دلیل خنده ام را فھمید كھ گفت:
_ امروز زنگ زد كلي غر زد بھ جونم كھ چرا یاد ندادم بھت 
بھش زنگ بزني. فردا ھم رسما واسھ ناھار دعوت كرد. اونم 

فقط تو رو! 
مكالمھ ي امروزمان را مختصر برایش تعریف كردم.

_ مانجون یھ تنھ حالمو خوب مي كنھ! حیف خستھ م وگرنھ 
امشب رو ھم مي رفتم پیشش. 

سكوت مامان در برابر حرفم نشانھ ي خوبي نبود! 
یك چیزي مي خواست بگوید و احتماال ترس گفتنش را 

داشت. 
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نگاه از سقف باال سرم گرفتم و بھ راحتي تكیھ دادم. نگاھم 
روي چین ھاي پیشاني اش افتاد. 

چین ھایي كھ عامل اصلي شان خود من بودم. سرم را بھ 
نشانھ ي "چي شده؟" تكان دادم. 

چشمانش را دزدید. 
ھمان دزدیدن چشم ھا كافي بود تا دردش را بفھمم. خمیازه ي 

سوم را كشیدم!
_ خب داشتي مي گفتي! نوشین اینجا بوده! دیگھ كي رو واسم 

در نظر گرفتھ؟
ھول شد. سریع نگاھش را سمتم چرخاند.

_ مانیا این یكي گزینھ ي خیلي خوبیھ. نوشین كلي تعریفت 
رو پیششون كرده...

ذھنم بكار افتاد " نوشین خیلي غلط كرده! زنیكھ ي عالف"
جملھ ام در مغایرت كامل با ذھنم بود!

_ خب؟ 
با شك بھ صورتم نگاه كرد. باورش نمي شد منتظر گفتن بقیھ 

ي ماجرا از زبانش باشم. البتھ واقعا ھم منتظر نبودم، اما 
وانمود مي كردم تا دلش نشكند! 
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_ پسره خوبیھ. مھندسي عمران خونده. لیسانس داره. تو یھ 
شركت خصوصي ھم كار مي كنھ. 

چنان با آب و تاب توضیح مي داد كھ یك لحظھ واقعا دلم 
خواست پسر را ببینم، اما انگار رامین مقابلم نشستھ بود و 

داشت منتظر نگاھم مي كرد. 
شیطان را لعنتي فرستادم. توھم زده بودم. مامان بي توجھ بھ 
حال دمغم بھ تعریف ھایش ادامھ مي داد. از اسم و سن پسر 
گفت تا ازدواجش كھ ھمین سھ ماه پیش منجر بھ طالق شده 

بود و بھ گفتھ ي نوشین احمق تمام تقصیرات گردن زن سابق 
پسر بود! 

مادرم از من مي خواست بھ یك مرد مطلقھ فكر كنم! مطلقھ 
بودنش اھمیتي برایم نداشت! 

از نظر من پسري كھ یك بار ازدواج ناموفق داشت و سھ ماه 
بعد آن تصمیم بھ ازدواج مجدد با دختري مي گرفت كھ 

نوشین معرفي اش كرده بود و خودش شناختي از طرف 
مقابل نداشت یك احمق بھ تمام معنا بود! 

من ندیده حق را كامل بھ زن سابقش مي دادم و برایش 
خوشحال بودم كھ عمرش را با چنین مھندس احمقي حرام 

نكرده است. 
صحبت مادرم بھ تعریف از خانواده ي پسر رسیده بود. كم كم 
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داشت حوصلھ ام سر مي رفت. خمیازه ي چھارم سراغم آمد. 
صحبت را كوتاه كردم. 

_ فكر مي كنم بھش! 
فعل جملھ ام كمي مشكل زماني داشت! باید مي گفتم "فكر 

كردم بھش!"
مسیر صحبت را بھ عمد، كامال ناشیانھ تغییر دادم. 

_ ماكان كجاست؟ 
من مامان را مي شناختم و مامان ھم كامل مرا مي شناخت! 
این سؤالم بھ ظاھر در مورد ماكان بود! در باطن این معني 

را داشت كھ مامان لطفا ادامھ نده! 
فھمید كھ وانمود كرد من در تغییر مسیر صحبت موفق بوده 

ام.
_ با دوستاش رفتھ بیرون. 

از جایم بلند شدم! نوبت خمیازه ي پنجم بود. 
با اخم گفتم:

_ این شُل مغز مگھ شھریور امتحان نداره؟ ٤ تا تجدیدي رو 
كي جبران مي كنھ؟ 

مامان ھم بلند شد. قبل از اینكھ خم شود و سیني را بردارد. 
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شانھ باال انداخت.
_ چھ بدونم واللھ! من كھ حریفش نمي شم. 

بھ ظاھر جملھ اش این معني را مي داد كھ حریف پسرش 
نیست ولي در باطن این معني را داشت كھ مگر حریف تو 

شدم كھ حریف او بشوم؟
من ھم شانھ باال انداختم. 

راه اتاقم را در پیش گرفتم. بالفاصلھ یادم آمد كھ ماندانا شاید 
در قیافھ درب و داغان بھ من نكشیده باشد اما در یك دندگي 

كامال شبیھ من است! 
سیر خورده بودم و حق وارد شدن بھ قلمروام را نداشتم. 

پوفي كشیده و خودم را روي كاناپھ مقابل تلویزیون انداختم و 
دعا كردم ماكان ھوس درس خواندن و برگشت بھ خانھ بھ 
سرش نزند، چون او روي كاناپھ ي خانھ تعصب خاصي 

داشت!

#كارتینگ
#پارت_٧

#زینب_عامل
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الي پلك ھایم را بھ سختي باز كردم. اولین چیزي كھ در 
تیررس نگاھم بود پارچھ ي گل گلي بالش زیر سرم بود. 

ھنوز مغزم درست كار نمي كرد و موقعیتم را درك نكرده 
بودم. چشمانم را محكم روي ھم فشار دادم تا خواب از سرم 

بپرد. دوباره پلك گشودم و بھ پارچھ خیره شدم! 
این گل گلي ھا فقط یاد آور سلیقھ ي مانجون بود! 

روي شكم خوابیده بودم. چرخیدم تا بھ ساعت نگاھي بیاندازم. 
دیشب واقعا ماندانا نگذاشتھ بود بھ اتاق بروم! 

حتي میانجي گري ھاي بابا ھم تاثیري رویش نداشت. در 
نتیجھ تا صبح بجاي خوابیدن، روي كاناپھ ي محبوب ماكان 

این ور و آن ور شده بودم! آن ھم از دو شب بھ بعد! چون تا 
قبل از آن ماكان خان مشغول تماشاي فیلم ترسناك مسخره اي 

بود! 
بي خوابي دیشب باعث شده بود تا كلھ ي سحر بھ خانھ ي 

مانجون بیایم. در سكوت این خانھ راحت مي توانستم بخوابم! 
با دیدن ساعت برق از سرم پرید! یك ظھر بود و من از شش 

صبح كھ بھ اینجا رسیده بودم در خواب بودم. 
قطعا مانجون تكھ تكھ ام مي كرد و از ھفتھ ي بعد بجاي 
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گوشت گوسفند از من آبگوشت مي پخت! 
عین جت از جایم بلند شدم. كش موھایم باز شده بود و باز 

این موھاي لعنتي داشت اعصابم را خراب مي كرد! 
بھ دنبال كش موي لعنتي لحاف را با دست جا بھ جا كردم و 
باالخره با دیدن شئ آبي رنگي چشمانم برق زد. موھایم را 

بستم و لحاف و تشك را جمع كردم. 
كمد قدیمي و قھوه اي رنگ مانجون را باز كردم و لحاف و 

تشك را آنجا جا دادم. 
در كمد را كھ بستم نگاھم بھ خودم درون آیینھ ي روي كمد 

افتاد. 
حس مي كردم چشمانم پف كرده اند. 

با كف دست چند ضربھ ي بھ صورتم زدم. 
آنقدر بخاطر شغلم در ماشین و كوچھ و خیابان بودم كھ سیاه 

سوختھ شده بودم. 
با داستان آش و سیر دیروز زحمت تمیز كردن این ابروھاي 
نامرتب و موھاي نامرتب تر بھ عھده ي آرایشگاه مي افتاد! 
تیشرت گل و گشاد و آستین كوتاھم را مرتب كردم و پاچھ 

ھاي شلوارم را كھ تا زانو باال آمده بود پایین انداختم. 
چشمكي براي خودم در آیینھ زدم و چرخیدم تا از اتاق خارج 
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شوم. 
استرس برخورد با مانجون باعث شد تا آرام الي در را باز 

كنم و نگاھم بھ راھرو بیاندازم. خبري نبود! 
از اتاق بیرون آمدم و سمت در برگشتم و آرام دستم را سمت 

دستگیره بردم تا در را ببندم. 
قصد داشتم بھ حیاط بروم و وانمود كنم كھ خیلي وقت است 

از خواب بیدار شده ام!
مشغول كلنجار رفتن با دستگیره بودم تا با آرام ترین صداي 

ممكن در را ببندم كھ صدایي آشنا باعث شد تا از جایم بپرم و 
بھ پشت سرم بچرخم! 

_ ساعت خواب! داشتم میومدم بیدارت كنم.
او اینجا چكار مي كرد؟ بیشتر از سھ ماه بود كھ ندیده بودمش 
و چقدر بابت این قضیھ خوشحال بودم. حسي درونم مي گفت 

مانیا گند خورد بھ جمعھ ات! 
نگاھي بھ سر و وضع جدیدش انداختم. 

موھایش از آخرین باري كھ دیده بودم كوتاه تر شده بود. 
صورتش كامال شیو شده بود و كلھ ي ژل زده اش نشان مي 
داد كھ بر خالف من كھ سر تا پا بوي سیر مي دادم  و كامال 

شلختھ بودم او صبح قبل از آمدن بھ اینجا كامل بھ خودش 
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رسیده است! 
اعضاي صورتم تازه یادشان آمد باید واكنش نشان دھند! 

اخم كردم. او دقیقا در قطب مخالف من بود. با لبخند تماشایم 
مي كرد. 

در یك چیز تفاھم داشتیم! ھر دو با دقت فرد مقابلش را از 
نظر مي گذراند. 

منتھا چیزي در چشمان او بود كھ مرا تا سر حد مرگ آزار 
مي داد. دلتنگي! چیزي كھ من در این سھ ماه ندیدنش حتي 

یك ثانیھ ھم حس نكرده بودم! اصال گاھي یادم مي رفت پسر 
دایي بھ نام او دارم! 

دستم را بھ كمرم زدم.
_ تو اینجا چیكار مي كني؟ 

خب غیر از این توقعي از من نداشت. چون اگر غیر این بود 
لبخندش عمیق تر نمي شد! 

زبانش اما كوتاه نیامد.
_ ببخش نمي دونستم براي اومدن بھ خونھ ي مامان بزرگم 

قبال باید با تو ھماھنگ كنم. 
بلبل زبان شده بود. پر حرص خندیدم و نزدیكش شدم. 
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_ از این بھ بعد حتما ھماھنگ كن دكتر!
دكتر را عمدا كشیدم. پر تمسخر. 

بھ ھمین راحتي از موضعش كوتاه آمد. 
_ بیخیال مانیا. مي دوني چند وقتھ ندیدمت؟ دلم برات تنگ 

شده بود! 
ھمان حس آشناي چشمانش را مثل ھر زماني بر زبان آورد.

#كارتینگ
#پارت_٨

#زینب_عامل

از این كارش بیشتر متنفر بودم. در مقابل صداقتش باید 
صداقت بھ كار مي بردم. از نابرابري ھا خوشم نمي آمد!

_ كال از یادم رفتھ بودي.
از كنارش گذشتم. صدایش پر حرص اما آرام بود.

_ مي توني اینھمھ گوشت تلخ نباشي. 
دستم را بھ نشانھ برو بابا باال بردم. 
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_ من ھمیني ام كھ ھستم! 
تمام حسم براي رفتن بھ حیاط و كلك سوار كردن براي 

مانجون پریده بود. 
پس مستقیم بھ آشپزخانھ رفتم و خودم را براي غر زدن ھاي 

شیرینش آماده كردم. 
ارسالن ھم پشت سرم آمد و با اینكھ پشتم بھ او بود باز ھم 

مي توانستم صورت درھمش را ببینم. 
از راھرویي كھ اتاق ھا در آن قسمت قرار داشت عبور كردم 

و بھ محض تمام شدن راھرو بھ سمت چپ و جایي كھ 
آشپزخانھ بود چرخیدم. 

مانجون در یخچال دنبال چیزي مي گشت. 
در ورودي آشپزخانھ ایستادم و دستانم را تا جایي كھ مي 

توانستم باز كردم و بلند گفتم:
_ سالم بر مانجون زیباي من. 

صداي بلندم او را از جایش پراند. دیدم كھ دستش را روي 
قلبش گذاشت و گفت:

_ زھرمار! ترسوندیم بچھ. 
ارسالن كھ وارد آشپزخانھ شده بود بلند خندید! 
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حس مي كردم پیاز داغ خنده اش را زیاد كرده است تا 
بصورت غیر مستقیم گوشت تلخي مرا تالفي كند! 

خودم را بھ مانجون رساندم و بعد از آنكھ ظرف ترشي سیر 
را از دستش گرفتم و روي میز گذاشتم محكم و بي توجھ بھ 

غرغر ھایش بغلش كردم و صورتش را بوسیدم. 
عشق از چشمانش چكھ مي كرد اما مگر آن را بر زبان مي 

آورد؟ غر زد:
_ ھفتھ اي یھ بار بیا اینجا اونم بگیر بخواب ھمش! االنم یھ 

ساعت دیگھ میگي مي خوام برم! 
دستانم را دور كمرش حلقھ كردم.

_ كجا برم دورت بگردم؟ تازه مي خوام كلھ تو رنگ كنم! 
اونم زرد قناري! 

از اینكھ محكم بغلش كني خوشش نمي آمد و ھمیشھ فكر مي 
كردم آقاجون چگونھ در این سال ھا با این یك مورد كنار آمده 
است؟ آن ھم در برابر زني مثل مانجون كھ از نظر من حتي 

با وجود سن زیادش باز ھم جذاب و دوست داشتني بود. 
دستانم را پس زد و مگر مي شد از جواب دادن كوتاه بیاد. 

_ خیلي بلدي بھ خودت برس! 
ارسالن ھم تایید كرد.
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_ موافقم. 
چپ چپ نگاھش كردم. ھمین مانده بود كھ او اظھار فضل 

كند. براي اینكھ من ھم حرصش را در بیاورم بھ كابینت كنار 
یخچال تكیھ دادم و رو بھ مانجون پرسیدم:

_ این شازده رو چرا دعوت كردي؟ فكر مي كردم مھمون 
اختصاصي امروزت منم خانوم خانوما. 

با جواب مانجون بجاي كنف شدن ارسالن، خودم كنف شدم. 
_ اون مثل تو نیست كھ دعوتش كنم. خودش میاد. 

ارسالن لبخند پیروز مندانھ اي زد و پشت میز وسط 
آشپزخانھ نشست. 

بیخیال شدم و براي اینكھ حواس مانجون را پرت كنم پرسیدم:
_ آقاجون كجاست؟ 

سفره را از داخل كابینت بیرون كشاند.
_ رفتھ سنگك بخره. 

چشم غره اي بھ ارسالن رفتم.
_ پس تو اینجا وظیفھ ت چیھ كھ آقاجون میره نون بخره؟ 
مانجون سفره بھ دست گوشم را پیچاند! این یعني بیشتر از 

این نمي تواند در برابرم اخم كند!
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_ تو وكیل وصي آقاجوني؟ آقاجون قبل اومدن ارسالن رفتھ. 
بجاي حرف زدن برو از تو باغچھ یكم ریحون بچین. 

اي بھ چشمي گفتم و از داخل كابینت ظرفي برداشتم و با 
رضایت از آشپزخانھ بیرون زدم. 

البتھ اوج رضایتم تا رسیدن بھ در حیاط بود! 
وقتي وارد حیاط شدم چنان آفتاب مي تابید كھ بھ غلط كردن 

افتادم. 
مردم تابستانشان را در سواحل مدیترانھ مي گذراندند و آنوقت 

من باید زیر این آفتاب مزاحم ریحان مي چیدم. 
ظرف دستم را كنار باغچھ ي كوچك آقاجون گذاشتم و در 
حالیكھ دقیقا زیر آفتاب بودم مشغول چیدن ریحان ھا شدم. 

صداي قدم ھاي محكمش كافي بود تا بیش از پیش كالفھ شوم. 
لحنم را كمي نرم كردم تا بلكھ از صرافت دنبال كردن من 

بیافتد.
_ ارسالن خواھش مي كنم. 

كنارم روي دو پایش نشست و گفت:
_ مانیا بذار حرف بزنیم باشھ؟ 

دستھ ریحاني كھ چیده بودم را تقریبا داخل ظرف كنار دستم 
پرتاپ كردم.

@RomanbeRoman



نگاه برّانم را بھ صورتش دوختم.
_ خب مي شنوم. باز چیھ؟ 

_ مي شھ لطفا منو با خانواده م جمع نزني؟ من چرا باید 
تاوان رفتار اونارو بدم؟ 

عاقل اندر سفیھ نگاھش كردم. براي چھ فكر مي كرد مشكل 
من با خانواده اش بود؟ 

از جایم بلند شدم و او ھم متعاقبا بلند شد. 
_ براي چي فكر مي كني داري تاوان مي دي؟ اصال چرا 

فكر مي كني خانواده ت برام مھمن كھ بخوام تاوانشو از تو 
بگیرم؟ 

پوزخندي زد.
_ غیر از اینھ پس چرا اینطوري رفتار مي كني باھام؟ تو از 

باباي من كھ داییتھ كینھ بھ دل گرفتي. اما من نمي خوام 
خودمو قاطي جریان بابام و بابات كنم. مشكل اونا بھ من 

ربطي نداره كھ اینطوري اخم و تخم مي كني واسم. 
آرامش بھ زندگي من نیامده بود. 

پسره ي احمق فكر مي كرد دلیل رفتار ھاي من بخاطر 
خانواده اش است. نمي دانست اخم و تخمم بخاطر خود 

اوست. بخاطر رفتار ھاي احمقانھ و خواستھ ھاي احمقانھ 
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ترش. 
ارسالن از یك طرف و گرماي لعنتي ھم از یك طرف داشت 

اعصابم را بھم مي ریخت.

یكي از بزرگترین آرزوھایم این بود كھ ارسالن دست از سرم 
بردارد! این عشق و عالقھ اش كھ نمي دانم كي و چگونھ سر 

از وجودش برآورده بود آزارم مي داد. نمي خواستم. بعد 
رامین وجود ھیچ مردي در زندگي ام را نمي خواستم. 

ارسالن پسر بدي نبود. اما حتي اگر روزي قصد داشتم كسي 
را بھ حریم شخصي ام راه دھم باز ھم آن مرد نمي توانست 

ارسالن باشد. 
من و او ھرگز كنار ھم شریك خوبي نمي شدیم. خواستھ ھاي 

او و من در جھت مخالف یكدیگر بودند. او طالب عشق و 
آرامش بود و من طالب ھیجان و ماجراجویي. 

گاھي بخاطر برخوردھاي تندم در برابرش عذاب وجدان مي 
گرفتم. یاد ھمان عذاب وجدان ھا باعث شد تا خونسردي ام را 

حفظ كنم.
_ تو از من چي مي خواي ارسالن؟ 

لحن مالیمم جرأت بھ وجودش تزریق كرده بود. 
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دستش كھ كنار بدنش افتاده بود تكان خورد. نزدیك دست من 
شد و انگشتانم را نوازش كرد. 

بھ سادگي مي توانستم دستش را بشكنم، اما منتظر ماندم تا 
خواستھ اش را بیان كند.

_ مي توني اینھمھ خودخواه نباشي. یكم منو ببین!

#كارتینگ
#پارت_٩

#زینب_عامل

خب در این دنیا چند مدل دیدن داشتیم! معني دیدني كھ 
ارسالن بكار برده بود این بود " باھام راه بیا، مھموني ھایي 

كھ دعوتم ھمراھیم كن، وقتي با عشق نگاھت مي كنم با عشق 
نگاھم كن و حتي وقتي خواستم تو یھ جاي خلوت ببوسمت 

اعتراضي نكن!"
ترجیح مي دادم بھ نابینا بودنم در برابر او ادامھ دھم! ھمیشھ 

فكر مي كردم اگر ارسالن عشق را جدي نمي گرفت مي 
توانستم دوست خوبي برایش باشم. 
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در خیلي از مواقع پایھ ي شیطنت ھایم بود، اما وقتي عمیق 
تر فكر مي كردم و بھ این نتیجھ مي رسیدم كھ اصال ھم بھ آن 
شیطنت ھا عالقھ ندارد و فقط و فقط براي اینكھ پا بھ پاي من 

بیاید تا توجھم بھ او جلب شود این كار ھا را مي كند تمام 
حسم نسبت بھ اینكھ او پایھ ي شلوغ كاریست مي پرید! 

سكوتم ھر ثانیھ كھ بیشتر مي شد دست او ھم براي پیشروي 
بیشتر جلو مي آمد و با دستم تماس بیشتري پیدا مي كرد. 

داشتم بھ بیشتر دیدن و سكوتم ادامھ مي دادم كھ دیگر پرنده ي 
شجاعت وجودش در قلھ نشست كھ دستم را محكم گرفت. 

داغي تنش را از دستش ھم متوجھ مي شدم! ترجیح مي دادم 
اینگونھ فكر كنم كھ بخاطر آفتاب شدیدي است كھ بھ كلھ اش 

مي خورد، نھ دالیل ھورموني و كوفت و زھرمار! 
یك قدم جلوتر آمد و اگر مانیاي سركش خودش را نشان نمي 
داد شك نداشتم ھمین جا مرا مي بوسید! بدون توجھ بھ اینكھ 
ھر لحظھ احتمال دارد مانجون زاغ سیاھمان را چوب بزند. 

صورتم را جمع كردم.
_ آخرین باري كھ سعي كردي نزدیكم شي و اوج احساساتت 

رو نشونم بدي یھ لگد خورد تو پات یادت كھ نرفتھ؟ 
ابروھایش را با شیطنت باال داد. 
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_ اوھوم. مي خواي اینجا ھم امتحان كنیم ببینیم اینبار كي مي 
بره؟ 

از رو نمي رفت. پوفي كشیدم و دستم را با شدت از دستش 
بیرون آوردم. 

ظرف ریحان ھایي كھ روي زمین بود را برداشتم و بھ طرف 
تختي كھ رویش فرش قدیمي پھن شده بود و در گوشھ ي 
حیاط بود رفتم تا ریحان ھایي كھ چیده بودم را پاك كنم. 

در تابستان كسي در خانھ ي مانجون حق نداشت داخل خانھ 
غذا بخورد. این تخت مختص تابستان بود. 

روي تخت نشستم. خدا را شكر آقاجون باالي تخت سایھ باني 
ساختھ بود تا وقتي در حیاط غذا مي خوریم آفتاب بیچاره مان 

نكند. سایھ بان باعث شده بود تا این گوشھ ي حیاط خنك تر 
از قسمتي باشد كھ باغچھ ھا قرار داشتند. 

ارسالن دنبالم آمد و كنارم نشست. ھمراه من مشغول تمیز 
كردن ریحان ھا شد. اعتراضي نكردم. 

بینمان سكوت بود كھ او پیش قدم شكستن آن شد.
_ عمھ چطوره؟ ماندانا؟ ماكان؟ 

پدرم را جا انداختھ بود! مي گفت مشكالت پدرم و پدرش بھ 
او ربطي ندارد، اما نمي دانم چرا فكر مي كردم با تمام 
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احترامي كھ براي پدرم قائل است از او چندان خوشش نمي 
آید. 

برگ ریحاني داخل دھانم گذاشتم و خواستم جواب دھم كھ 
غرید:

_ نشستھ؟ مریض میشي دیوونھ! 
چپ چپ نگاھش كردم، اما از موضعش كوتاه نیامد. 

براي اینكھ بیشتر حرص بخورد برگ دیگري سمت دھانم 
بردم كھ با حرص آن را در دستم گرفت و داخل سبد انداخت! 

نگاھش كردم.
_ یكي از دالیل دیگھ كھ میگھ من و تو بھ درد ھم نمي 

خوریم! چرا نمي ري سراغ اون خانم دكتر خوشگل كھ پشت 
سرت موس موس مي كرد؟ ھموني كھ اون روز تو 

بیمارستان دیدم. 
چشمانم را بھ نشانھ ي فكر كردن ریز كردم.

_ اسمش چي بود؟ 
ریحان ھاي دستش را داخل سبد رھا كرد و روي تخت دراز 

كشید. تیشرتش كمي باال رفت و قسمتي از عضالتش كھ 
برایشان در باشگاه ساعت ھا زحمت كشیده بود نمایان شد! 

_ ھستي! 
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انگشت اشاره ام را بھ نشانھ ي تایید باال آوردم.
_ آھان آره خودشھ! 

سرش رو بھ آسمان بود. روي كمر چرخید و دست چپش را 
زیر سرش گذاشت. 

_ سھ ماه فرصت دادم بھ خودم بھش فكر كنم. منتھا تو 
نذاشتي! 

دلیل صحبت ھاي راحت من با ارسالن واضح بود! من ناز 
نمي كردم. ارسالن كامال مي دانست وقتي نھ مي گفتم یا 

كامال معمولي از او مي خواستم كھ بھ زن دیگري فكر كند 
جدي بودم و ھیچ شوخي و ناز كردني در میان نبود. 

مي دانستم این موضوع بیشتر آزارش مي داد. 
پوزخندي زدم:

_ احمقي! 
پوزخند متقابلي زد.

_ تا كي مي خواي بھ رامین فكر كني؟ چرا فراموشش نمي 
كني؟ چرا باور نمي كني اون مُرده؟ 

رامین ھرگز براي من فراموش نمي شد. نھ اینكھ نتوانم 
فراموشش كنم، بلكھ نمي خواستم كھ فراموشش كنم. 
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نمي خواستم در مورد رامین با ارسالن بحث و جدل كنم. قبال 
بار ھا اینكار را كرده بودم و نتیجھ اي نداشت. خدا را شكر 

كھ مانجون بھ دادم رسید. 
با زانوھایي كھ مي دانستم درد مي كنند و در حالیكھ در 

دستانش سیني بزرگي بود كھ داخلش سفره و وسایل مورد 
نیاز ناھار بود نزدیكمان شد. ارسالن كھ صداي لق لق دمپایي 

ھایش را شنید سریع بلند شد تا كمكش كند. 
مانجون اجازه نداد و سیني را روي تخت، مقابل من گذاشت 

و رو بھ ارسالن گفت:
_ تو براي دیدن من و آقاجونت اومدي یا دیدن این ورپریده؟

این را با اشاره بھ من گفت.

ارسالن دستانش را دورش حلقھ كرد. 
مانجون دستي بھ كمر نوه اش زد.

_ خوبیت نداره ھمش میوفتي دنبال دختر عمھ ت! بچھ 
نیستین كھ دیگھ. خداروشكر االن از حجاب و اینا كھ خبري 

نیست مثل قدیم. حداقل خودتون رعایت كنین یكم. 
ریحان ھاي پاك شده را برداشتم تا كنار حوض بشورمشان و 

شنیدم كھ ارسالن با اعتراض مانجون را صدا كرد.
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#كارتینگ
#پارت_١٠

#زینب_عامل

در دل قربان صدقھ ي مادربزرگم رفتم. چقدر خوشحال بودم 
كھ حواسش بود تا ارسالن روزم را خراب نكند. 

مانجون از احساس ارسالن خبر داشت. البتھ با نوع رفتاري 
كھ ارسالن داشت احتماال ھمھ مي دانستند. 

مانجون ھم مثل من موافق بود كھ من و او بدرد ھم نمي 
خوریم. 

دالیل او مربوط مي شد بھ قسمتي از دالیل من. مانجون معتقد 
بود زندایي یك تنھ مي تواند مرا دق دھد! 

مشكالت خانوادگي مان بھ كنار، اما زندایي ھرگز دوست 
نداشت عروسش یك دختر دیپلمھ باشد كھ بیشتر رفتار ھایش 
از نظر او شبیھ پسر ھا بود. پسرش پزشكي خوانده بود و او 

ترجیح مي داد عروسش ھم سطح پسرش باشد. 
در این مورد كامال بھ او حق مي دادم. 
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ارسالن ھم براي اینكھ ھم مادرش را راضي نگھ دارد و ھم 
بتواند مرا صاحب شود چند باري بھ من پیشنھاد داده بود كھ 
كنكور دھم و درس بخوانم. بزرگترین اشتباه او این بود كھ 

فكر مي كرد مي تواند مرا تغییر دھد. 
من بھ خواستھ ي خودم دانشگاه را انتخاب نكرده بودم. تمام 

رویاھاي من در كالچ و ترمز و دنده خالصھ مي شد. در 
پیست ھاي كارتینگ و اتومبیل راني. من دنبال رویاھایم رفتھ 

بودم. 
ھیچ وقت ھم بخاطر اینكھ دكتر و مھندس نشده ام پشیمان 

نبودم. 
زندگي ام مشكالت بي شماري داشت اما ھمین كھ عالقھ ام را 
دنبال كرده بودم بزرگترین آرامش زندگي ام محسوب مي شد. 

صداي باز شدن در حیاط توجھم را بھ خود جلب كرد. 
آقاجون سنگك بدست بازگشتھ بود. 

ظھر جمعھ حتما سنگك پزي شلوغ بود كھ برگشتش اینھمھ 
طول كشیده بود. 

كت مشكي محبوبش كھ از رنگ و رو افتاده بود را بھ تن 
داشت با كاله لبھ دار قدیمي اش كھ مرا یاد دوران پھلوي مي 

انداخت! ھر فصل سال كھ بود دست از این كت و كاله بر 
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نمي داشت. 
دستم را برایش بلند كردم.

_ چطوري پھلوون؟ 
خندید. 

_ فكر كنم تو بھتر باشي. مفید ده ساعتي خوابیدي.
مانجون انگار تازه خواب مرا بھ یاد آورده بود.

_ اینجارو با خوابگاه اشتباه گرفتھ. 
نزدیك آقاجون رفتم و با آن قد كوتاه بھ سختي دستم را دور 

شانھ اش انداختم. 
_ دورت بگردم آتیش بیار معركھ نشو. این خانومت 

ھمینجوري ھم مي خواد كلھ ي منو بكنھ!
بوسھ ي مھربانانھ اش روي سرم جواب جملھ ام شد. 

باالخره آبگوشت محبوبم از راه رسید مشغول لھ كردن 
محتویات كاسھ ي مقابلم با گوشت كوب بودم كھ آقاجون گفت:

_ مانیا. ھما مي گفت یھ مھندس خواستگارتھ. 
ھمین جملھ ي آقاجون كافي بود تا نگاه ارسالن رویم تیز 

شود. 
سرم را در جواب آقاجون بھ نشانھ ي مثبت تكان دادم كھ نگاه 
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ارسالن خشمگین شد! 
بي خیال بررسي نگاه ھاي او شدم و با لذت قاشقم را كھ پر 

بود از نخود ھاي لھ شده بھ دھانم بردم. 
آقاجون لیوان دوغش را سر كشید و قبل از آنكھ بتواند چیزي 

بگوید مانجون گفت:
_ تا كي مي خواي بشیني ور دل ھما! چرا بلھ نمي گي بھ 

این پسر. نوشین كھ پشت تلفن خیلي تعریفشو مي كرد. 
خب سیاست مانجون حرف نداشت. لبخند محوي زدم. 

احتماال این سناریو ساختھ شده بود تا ارسالن دست از رفتار 
ھایش بردارد. 

غیر از این بود امكان نداشت مانجون چنین حرف ھایي را 
مقابل ارسالن بیان كند. بخصوص كھ  مانجون ھم مثل من 

نقشھ ي قتل نوشین را در سر مي پروراند! 
دستھ اي  سبزي بھ دھانم بردم. 

بعد قورت دادنشان، در حالیكھ تمام تالشم را مي كردم تا 
جدي بنظر بیایم گفتم:

_ دارم بھش فكر مي كنم. احتماال از نوشین بخوام یھ قراري 
بذاره پسره رو از نزدیك ببینم و باھاش حرف بزنم. 

امان از قیافھ ي خشمگین ارسالن. كارد مي زدي خونش در 
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نمي آمد. 
نمي دانم حرفم را باور كرده بود كھ عصبي شده بود یا از 
نقشھ ي دقیق مانجون باخبر شده بود كھ بدون اینكھ بقیھ ي 

غذایش را بخورد از جایش بلند شد. 
آقاجون گفت:
_ كجا پسرم؟ 
بھانھ تراشید.

_ باید برم بیمارستان آقاجون. دیرم شده! 
بھانھ ي بھتري پیدا نكرده بود. روز جمعھ چھ كاري در 

بیمارستان داشت نمي دانستم اما خوشحال بودم كھ داشت آنجا 
را ترك مي كرد. 

كفش ھایش را پوشید و قبل از خداحافظي گفت:
_ فردا داروھاتون رو مي خرم میارم براتون. 

مانجون ناراحت شد. از صورت افتاده اش فھمیدم و از لقمھ 
ي بزرگي كھ با اصرار بھ دست ارسالن داد. ناراحتش كرده 

بودیم اما مي دانستیم این بھترین كار ممكن است. 
وقتي در را پشت سرش بست آقاجون گفت:

_ دیدي حاج خانوم. ناراحت شد. 
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مانجون آھي كشید. 
_ االن ناراحت بشھ بھتره كھ آیندش حروم شھ. 

داغھ االن نمي فھمھ. فردا پس فردا كھ زندگیش شد فقط جنگ 
و دعوا عشق و عاشقي از كلھ ش میوفتھ اونوقت قرباني این 

قصھ ھم میشھ مانیا. 
درست حدس زده بودم. از نظر مانجون ھم سوژه ي ھاي 
انتخابي نوشین بھ درد عمھ اش مي خوردند و این فقط یك 

بازي بود تا ارسالن دلسرد شود!

كارتینگ
#پارت_١١

#زینب_عامل

پرونده ي كار آموز جدیدم را در دست گرفتم. 
اسم دختر كناري ام كھ با آرایش غلیظي پشت فرمان نشستھ 

بود و عجلھ داشت ھر چھ زودتر آموزشش را شروع كنم 
عسل بود! 

فقط دعا مي كردم از آن دستھ دختران لوس و نازك نارنجي 
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نباشد. بار ھا شده بود كھ كار آموز ھایم از شدت سخت گیري 
ھایم بھ گریھ افتاده بودند. 

پرونده اش را روي داشبورد انداختم و گفتم:
_ خب عسل خانوم! تا حاال ماشین روندي؟

چشمان آبي اش را كھ از صد فرسخي داد مي زد بھ لطف لنز 
آبي شده اند بھ صورتم دوخت.
_ چند باري! تو جاھاي خلوت. 

بنظرم لنزھایش زیاد از حد آبي بود! جنس بنجل كھ مي گفتند 
ھمین بود. حس مي كردم با مداد آبي رنگ بھ جان چشمانش 

افتاده اند! 
انگشتم را مقابلش تكان دادم.

_ اول اون لنزاتو در بیار تا دردسر نشھ برامون. دوم ھرچي 
از ماشین روندن بلدي ھمین االن فراموش كن. یھ جا! 

ابروھایش را باال داد. تعجب كرده بود. 
فقط نمي دانستم از چھ؟ 

نكند فكر مي كرد لنزھایش خیلي طبیعي ھستند و تشخیص من 
غیر عادي بوده؟ 

شاید ھم تعجبش بابت جملھ ي دومم بود. 
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نوبت من بود كھ تعجب كنم. فكر مي كردم از درآوردن لنز 
ھایش امتناع كند یا حداقل سؤال كند كھ چرا باید دانستھ ھایش 

را فراموش كند؟
اما در كمال تعجبم كیفش را برداشت و بعد از در آوردن قاب 
لنز ھایش از داخل آن، اطاعت امر كرد و بي ھیچ حرفي لنز 

ھایش را در آورد. 
بھ قیافھ اش بیشتر از حرف گوش كن بودن كولي باز بودن 

مي آمد! 
رنگ اصلي چشمانش بھ مراتب قشنگ تر از آن رنگ آبي 

مسخره بودند. احتمال دادم اسمش را ھم از روي رنگ 
چشمانش انتخاب كرده بودند! 

عسلي! 
گاھي ناخودآگاه بھ برخي افراد بي دلیل حس خوبي نداشتم. 

عسل ھر جزوي از آن ھا بود. بنظرم خیلي مشكوك بود. 
سھ بار طول كشید تا با توجھ بھ توضیحاتم استارت بزند و 

راه بیوفتد! 
با توجھ بھ اینكھ قبال ماشین رانده بود از نظر من شروعش 
افتضاح بود! مگر اینكھ مثل در آوردن لنز ھایش بھ حرفم 

گوش داده و تمام چیزي را كھ بلد بود در آن لحظھ بھ 
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فراموشي سپرده بود! 
آموزشگاه در محل پر تردد و ترافیكي قرار داشت. 
عسل با آرامي ماشین را از آموزشگاه بیرون برد.

در مسیر فقط میانمان سكوت بود و جز توضیحات كوتاه من 
چیزي بیان نمي شد. 

این دختر ھر لحظھ بنظرم مشكوك تر از قبل بود. 
حواسم بي اراده بخاطر رفتار مشكوك او پرت شد و در آن 
لحظھ براي اینكھ بتوانم فرمان ماشین را بھ دست گرفتھ و 

پراید نازنینم را از خطر برخورد با پژویي كھ راننده اش یك 
پسر احمق نوجوان بود نجات دھم دیر شده بود. 

درست لحظھ اي كھ فكر مي كردم ھزینھ ي تعمیر ماشین ھم 
بھ قسط ھاي بي پایانم اضافھ شده است، كار آموزم بھ طرز 

ناباوري فرمان را چرخاند و از یك تصادف حتمي نجات پیدا 
كردیم. 

یك لحظھ شوكھ شدم. تا بھ خودم مسلط شوم چند ثانیھ اي 
طول كشید. از خسارت عظیمي نجات پیدا كرده بودم، اما نھ 

تنھا از این كارش خوشحال نشدم كھ بلكھ با داد گفتم:
_ زود باش برو پارك كن. 

خونسرد جواب داد:
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_ آروم باش. 
دلیل داد زدنم مشخص بود! دختري كھ كنارم نشستھ بود نھ 

تنھا ھیچ مشكلي در رانندگي نداشت كھ بلكھ مي توانستم 
بگویم جزو حرفھ اي ترین رانندگان زني بود كھ دیده بودم. 

اتفاق مشكوكي در جریان بود. 
خودم قبل از اینكھ او دست بھ كار شود دست بھ كار شدم. 
فرمان ماشین را در دست گرفتم و بھ سمت جاي خالي كھ 

گوشھ خیابان بود راه افتادم. حركتي نكرد و خونسرد مرا از 
نظر گذراند. 

بھ محض پارك كردن پایم را روي ترمز زیر پایم فشار دادم 
و گفتم:

_ برو پایین سریع! 
دست برد و كمربندش را باز كرد.

_ بعد از اینكھ حرفمو زدم پیاده مي شم. 
با حرص و دندان ھایي كھ روي ھم فشار مي دادم غریدم:

_ از جلو چشمام گمشو! 
انگار نھ انگار كھ فحش داده ام.

كارت ویزیتي را مقابل صورتم تكان داد.
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_ یھ مسابقھ تو راھھ! فقط كافیھ بلھ بگي تا از ھمھ ي 
بدبختیات راحت شي. 
شمرده شمرده گفتم:

_ بھت گفتم گمشو پایین. 
كارت ویزیت را روي داشبورد انداخت. پرونده اش را 

برداشت و از ماشین پیاده شد. 
قبل از اینكھ برود سرش را نزدیك پنجره آورد.

_ خواستي حرف ھاي جالبي بشنوي و پیشنھاداي جالب تر با 
اون شماره تماس بگیر! 

با چشم بھ كارت ویزیتي كھ داده بود اشاره كرد.
چند نفس عمیق كشیدم. حال بدم بخاطر وجود آن دختر و 

ترس از او نبود. 
خاطرات كھنھ خارج از وقت موعود داشتند زنده مي شدند. 

من توبھ كرده بودم. بعد آن اتفاق وحشتناك توبھ كرده بودم و 
بھ خودم قول داده بودم كھ دیگر در ھیچ مسابقھ اي شركت 

نخواھم كرد. 
داشبورد را باز كردم و جعبھ ي سیگارم را با حرص بیرون 

آوردم. 
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با فندكم كھ ھمیشھ كنارم بود سیگار را روشن كردم و پكي 
عمیق بھ آن زدم. 

دودش را با ولع بھ ریھ ھایم فرستادم اما فایده نداشت. ھیچ 
تغییري در حال بدم ایجاد نشد.

متنفر از كار ھاي بیھوده سیگار دود نشده را از پنجره بیرون 
انداختم.

بدون اینكھ از ماشین پیاده شوم جا بھ جا شدم و پشت فرمان 
نشستم. 

استارت زدم. باید تمام كالس ھایم را كنسل مي كردم و بھ 
باشگاه مي رفتم. باید آنقدر خستھ مي شدم كھ یادم مي رفت 

قبال با خود خواھي ھایم چھ كرده ام. 
قبل از راه افتادن كارت ویزیت را برداشتم و نگاھي بھ 

رویش انداختم. جز یك اسم و یك شماره ي رند چیزي رویش 
نبود. 

"بابك شفیع"
این اسم را نمي شناختم. پیشنھاد ھر مسابقھ اي مرا از درون 

وسوسھ مي كرد، اما من قول داده بودم. 
كارت ویزیت را از پنجره ي ماشین بیرون انداختم و بعد دور 
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زدن، مسیر كوتاه تا آموزشگاه را راندم و بھ آنجا بازگشتم.

كارتینگ
#پارت_١٢

#زینب_عامل

سر و كلھ زدن با آقاي ھاشمي براي كنسل كردن كالس ھا 
آنقدر انرژي ام را تحلیل داده و عصبي ام كرده بود كھ دلم 

مي خواست خرخره اش را بجوام. مردك شكم گنده ي احمق 
فكر مي كرد مي توانست آموزشگاه مسخره اش را بدون چند 

مربي خوب اداره كند. 
آنقدر اعصابم را خراب كرده بود كھ حتي از ماجراي آن 

دختر كھ حتي بعید مي دانستم نامش عسل باشد چیزي نگفتم. 
در آخر ھم مجبور شدم از تھدیدي استفاده كنم كھ شك نداشتم 

رویش تاثیر بسزایي داشت. 
با خشم گفتم:

_ اصال دیگھ نمي خوام پامو بذارم تو این خراب شده! اینھمھ 
آموزشگاه تو شھر كھ از خداشونھ یھ قھرمان رانندگي 
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مربیشون باشھ. 
جواب داد. براي اینكھ از تك و تا نیافتد و زیر سؤال نرود 

گفت:
_ خانم مشتاق چرا عصبي مي شین؟ من فقط نمي خوام بي 

نظمي ایجاد شھ تو روال كالسا وگرنھ كھ نفھم كھ نیستم، مي 
بینم حالتون بده! 

حیف! حیف كھ اطرافمان پر بود از آدم ھایي كھ منتظر بودن 
تا صحبت یك ھفتھ شان جور شود، وگرنھ فحشي را كھ در 

دلم گفتھ بودم بر زبان مي آوردم. 
دیگر حتي منتظر نماندم چیز اضافھ تري بگوید. 

از آموزشگاه بیرون آمدم، سوار ماشینم شدم تا بھ باشگاھي 
كھ مھشید در آنجا مربي بود بروم. 

دلم مي خواست با تمام توانم مشت ھایم را روي جسم سختي 
فرود بیاورم. دلم مي خواست باال بیاورم تمام اتفاقات گذشتھ 

را. 
غلط كرده بودم كھ گفتھ بودم نمي خواھم گذشتھ و رامین را 
فراموش كنم. این درد ھا كھ سراغم مي آمد مي گفتم كاش 

فراموش مي كردم. كاش خاطراتم براي ھمیشھ پاك مي شد و 
بھ یاد نمي آوردم تمام آن روزھاي شیریني را كھ پایانشان 
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عجیب تلخ بود. مثل تلخي بادام كھ بعد خوردنش حس مي 
كني طعم تلخش ھیچ گونھ از دھانت پاك نخواھد شد. تلخي 
زھر مانند این بادام ھم در این سالھا داشت مرا مي كشت. 
فاصلھ ام با باشگاھي كھ مھشید آنجا بود زیاد بود، اما ھر 

طور كھ بود خودم را بھ آنجا رساندم.
آفتاب لعنتي! حالم از تابستان بھم مي خورد! 

البتھ كھ تمام فصول سال چھ تابستان و چھ زمستان براي بچھ 
پولدار ھا بود! 

حاال كھ فكر مي كردم از زمستان ھم چندان خوشم نمي آمد! 
شاید ھم تازه اینگونھ شده بودم. 

لباس ھایم را در آوردم و خدا را شكر كھ زیر مانتوأم تاپ 
نازكي بھ تن داشتم. 

مھشید در حال كار كردن با یك دختر نوجوان و تپل مپلي 
بود. 

نمي خواستم مزاحم كارش شوم. روي یكي از دستگاه ھایي 
كھ نمي دانستم اسمش چیست نشستم و منتظر ماندم تا كارش 
تمام شود، اما بخت با من یار بود كھ كامال اتفاقي متوجھ من 
در آنجا شد و با گفتن چیزي بھ دختر كناري اش سمتم آمد. 

كاله سرش را برداشت و گفت:
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_ تو مگھ نباید االن سر كار باشي؟ اینجا چیكار مي كني؟ 
وقتي بد اخالق مي شدم مھم نبود كھ طرف مقابلم در 

عصبانیتم تاثیري داشتھ یا نھ! حرصم را سر ھر كسي كھ 
مقابلم بود خالي مي كردم. 

_ سالمت كو؟ 
خب مھشید یك حسن داشت! بد اخالق تر از من بود! 

_ بر فرض سالم. مي گمت اینجا چیكار مي كني؟
جوابش را ندادم. 

_ مھشید مي خوام یھ چھار تا وزنھ بزنم طوري كھ وقتي از 
اینجا رفتم بیرون جنازه باشم. حلھ؟

با لگد محكم بھ ساق پایم كوبید.
_ ھوي! چتھ تو؟ 

نگاھي بھ ھیكل ورزیده اش كردم. قد بلندش با آن ھیكل 
ورزشكاري از او یك دختر جذاب ساختھ بود. موھاي بلند و 

مشكي اش را كھ تا روي كمرش بود بافتھ بود و ھمیشھ برایم 
سؤال بود كھ او و ماندانا چگونھ مي توانند این حجم از مو را 

تحمل كنند. اگر ترس از مامان ھما نبود مثل سرباز ھاي 
وطن كلھ ام را براي ھمیشھ مي تراشیدم! 

بدون جواب گرفتن دست بردار نبود.
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_ یھ زنیكھ گند زد تو حالم! 
حدس زدن اینكھ چھ اتفاقي افتاده است براي مھشید كھ از 
جیك و پوك زندگي ام خبر داشت سخت نبود. قبال ھا ھم 

ھزار بار از این قبیل پیشنھاد ھا داشتم. 
كنارم نشست. فضاي كوچكي كھ روي آن نشستھ بودیم باعث 

شده بود تا تن ھایمان كامال مماس با یكدیگر باشد. ساعد 
دستانش را بھ ران پاھایش تكیھ داد و خم شد.

بافت بلند موھایش از سمت چپ شانھ اش سُر خورد و آویزان 
ماند. اگر موھایش كمي ھم بلند بودند بھ زمین برخورد مي 

كردند. 
چگونھ این موھا را در حمام مي شست؟ من باز ھم سر كچل 

را ترجیح مي دادم! 
توجھ من كامل روي موھایش بود، اما او بي توجھ بھ نگاه 

من گفت:
_ طبق معمول پیشنھاد دادن بھت؟ 

سرم را تكان مختصري دادم. یعني بلھ!
_ خب خره قبول كن! تا كي مي خواي عین احمقا تو اون 

آموزشگاه كوفتي بموني؟ با اون حقوق بخور و نمیرت. 
نگاھم را رویش تیز كردم.
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_ نیومدم اینجا تو واسم بري رو منبر! پاشو برو بھ كارت 
برس خودم ورزش مي كنم! 
شانھ باال انداخت و بلند شد.

_ بھ درك! اونقدر خودتو خستھ كن كھ تھش آخر شب بعد 
دود كردن یھ پاكت سیگار باز توھم بزني و خواب اون پسره 

و اون دختر بچھ ي ناشناس كھ پنج سالھ دست از سرت بر 
نمیدارن رو ببیني!

خب این دقیقا برنامھ اي بود كھ براي ادامھ ي روز و شبم 
داشتم. 

لگد دومش را ھم زد و داد من بلند شد.
_ فقط گفتھ باشم بھت، سیگار و ورزش با ھم آخر مي 
فرستت پیش ھمون پسره! یا ورزش كن یا اون سیگار 

كوفتیت رو بكش. 
پسره ھمان رامین بود!

كارتینگ
#پارت_١٣

@RomanbeRoman



#زینب_عامل

بیخیال غرغر ھا و توصیھ ھاي ایمني مھشید شدم.
 اولین سیگار را از لجم كشیده بودم و بعدش كم كم چنان 

معتادش شده بودم كھ خودم ھم باورم نمي شد. 
گاھي در تنھایي كام گرفتن از آن مي چسبید! 

بیشتر از آنكھ ترك كردنش برایم سخت باشد ھمین لذت 
كوچكش باعث مي شد اصال بھ فكرم ھم خطور نكند كھ 

بخواھم تركش كنم! 
مصیبت ھایم آنقدر زیاد بودند كھ بقیھ با وجود تمام سختي ھا 

با این یك مورد كنار آمده بودند!
البتھ مي دانستم مادر و پدر بیچاره ام ھمیشھ غصھ ام را مي 
خورند اما جز اینكھ دور از چشمشان سیگار دود كنم كاري 

از دستم بر نمي آمد. 
مانجون با اینكھ خودش از مدت ھا پیش سیگار مي كشید اما 
وقتي فھمیده بود من ھم مبتال شده ام كلي جنگ و دعوا راه 

انداختھ بود، 
اما خب من نمونھ ي جوان شده ي خودش بودم. كسي حریفم 

نمي شد! حتي خود مانجون!
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ھمیشھ از وزنھ ھاي سبك تر شروع مي كردم و كم كم بھ 
وزنھ ھاي سنگین مي رسیدم، اما اینبار سنگین ترین وزنھ اي 
را كھ بھ قد و قواره ام مي خورد را برداشتم و مشغول شدم. 

سخت ترین حركات را امتحان كردم. مھشید ھم با اخم و چشم 
غره ھر چند دقیقھ یك بار سراغم مي آمد و اشكاالت جزئي 

كھ داشتم را یاد آور مي شد. 
دقیقا نمي دانم چند دقیقھ یا چند ساعت گذشتھ بود، اما وقتي 
وزنھ ھا را زمین گذاشتم كھ ھر لحظھ احتمال مي دادم از 

شدت خستگي از ھوش بروم. خوب بود. 
بطري آبي كھ از مھشید گرفتھ بودم را سر كشیدم و سراغ 

لباس ھایم رفتم. حتي اجازه ندادم عرق بدنم خشك شود. 
باشگاه ھم تقریبا خالي شده بود كھ مھشید با دیدن اینكھ راه 

خروج را در پیش گرفتھ ام داد زد:
_ مانیا! واستا منم سر راھت برسون. 

واقعا حال و حوصلھ نداشتم. خدارا شكر كھ عین ایراني ھا 
اھل تعارف ھم نبودم. 

جدي جواب دادم:
_ من خستھ م مھشید! خودت برو! 

كنارم رسید. مشغول بستن زیپ سویشرت بلندش بود كھ جاي 
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مانتو بھ تن داشت. 
_ زر نزن بابا. سر چھار راه نزدیك اینجا پیاده مي شم. با 

محمد قرار دارم. 
باشھ اي گفتم و جلوتر از او از باشگاه بیرون زدم. 

موقع آمدن از شدت حال بدم كامال بي حواس ماشین را دقیقا 
زیر آفتاب پارك كرده بودم و ھمین كھ پشت فرمان نشستم 
انگار كھ كسي مرا داخل كوره آتش ھل داده است. كولر 
كوفتي ماشین ھم كھ خراب بود. نھ موھایم را كوتاه كرده 

بودم و نھ كولر را براي تعمیر برده بودم. 
با ھر بدبختي بود فضاي گرم و تھوع آور اطرافم را تحمل 

كردم و بعد از جاگیر شدن مھشید راه افتادم. 
گوشي ام شروع بھ زنگ خوردن كرد كھ از مھشید خواستم 

ببیند كیست. 
نگاھي بھ صفحھ ي درب و داغان گوشي ام كھ شبیھ خودم و 

ماشینم بود انداخت و گفت:
_ پونھ! 

پونھ چھ كارم داشت؟ نكند باز ھم ھوس دور دور كردن بھ 
سرش زده بود. 

دستم را دراز كردم تا گوشي را از دست مھشید بگیرم. 
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مھشید گوشي را داخل دستم گذاشت. 
تماس را وصل كردم و گوشي را بھ گوشم چسباندم و قبل از 

اینكھ او چیزي بگوید گفتم:
_ چیھ پونھ؟ مرگ من نگو كھ بریم دور دور حسش نیست! 

تارھاي صوتي كھ پشت گوشي لرزیدند اصال ظرافت صداي 
یك زن را نداشتند! برعكس كامال بم و مردانھ بودند.

_ تو كھ باید االن رو ابرا باشي؟ آقاي مھندس رو زیارت 
كردي؟ 

براي امروز ھمین یھ قلم جنس را كم داشتم. 
گوشي را از گوشم فاصلھ دادم و پوف پر حرصي كشیدم. 

چند ثانیھ بعد گفتم:
_ چیھ ارسالن؟ چي مي خواي؟ 

لحنش آمرانھ بود.
_ باید ببینمت. ھمین امروز. 

دنده را عوض كردم. 
_ بایدي در كار نیست. من حوصلھ ي خودمم ندارم چھ رسھ 

بھ تو! 
حتما كھ در جایي تنھا بود كھ داد كشید! وگرنھ كنار مادرش 
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جرأت چنین غلط ھایي را نداشت!
نھ كھ زندایي از داد زدن پسرش سر من ناراحت شود، نھ! 

بلكھ كال از اینكھ ارسالن با من حرف بزند بیزار بود.
_ بھ درك كھ حوصلھ نداري! چطوري واسھ قرار گذاشتن با 
خواستگارات حوصلھ داري؟ نیشتم كھ تا بناگوش بازه وقتي 
راجع بھش حرف مي زني. ھمین االن میاي جلو بیمارستان 
وگرنھ من خودم میام خونتون و با عمھ ھما حرف مي زنم. 

داد مي زد و فكر مي كرد من بلد نیستم؟ 
ھمین كھ خواستم دھانم را باز كنم صداي بوق اشغال در 

گوشم پیچید! عوضي قطع كرده بود. 
گوشي را با حرص بھ پشت پرت كردم كھ مھشید گفت:

_ این كي بود دیگھ؟ باز پاچھ ي كدوم بدبخت رو گرفتي؟ 
ماشین را سر چھار راه نگھ داشتم.

_ این بدبخت نیست! موي دماغ منھ فعال!

كارتینگ
#پارت_١٤

#زینب_عامل
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مھشید صورتش را جمع كرد.
_ این پسر داییت قصد نداره بیخیال شھ؟ 

جوابي ندادم، كور كھ نبود مي دید ول كنم نیست. 
در را باز كرد. حین پیاده شدن گفت:

_ خري دیگھ! من جاي تو باشم از این پسره كلي سواري مي 
گیرم و حال دایي و زنداییمو جا میارم. 

پوزخندي زدم.
_ خداروشكر كھ جاي من نیستي. 

چیزي نگفت و دستش را بھ نشانھ ي خداحافظي باال آورد و 
در كسري از ثانیھ از مقابل چشمانم محو شد. 

راه افتادم و اینبار معلوم نبود مقصدم كجاست. 
قطعا كھ تھدید ارسالن رویم تاثیري نداشت. 

نھ تنھا بھ بیمارستان نمي رفتم كھ حتي بھ خانھ ھم نمي رفتم. 
دیدن ارسالن آخرین چیزي بود كھ مي خواستم. 

حتي حوصلھ ي غرغر ھاي مانجون را ھم نداشتم. 
تنھا جایي كھ برایم مانده بود قبرستان و سر قبر رامین بود! 

حداقل تا زماني كھ ارسالن بیخیالم شود.
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قبرستان بر خالف ھمیشھ سوت و كور بود. 
اینبار نھ بطري آبي ھمراه داشتم تا روي سنگ سیاه بریزم و 

نھ حوصلھ داشتم فاتحھ بخوانم. 
فقط مي خواستم ھر چھ سریع تر زمان بگذرد تا بھ خانھ 

برگردم و روي تختم ولو شوم. 
بدنم در اثر ورزش سنگین چنان خستھ و داغان شده بود كھ 

از تصمیمم بھ غلط كردن افتاده بودم. 
سرم را میان دستانم گرفتم و چشمانم را بستم. 

ھر از گاھي صداي پایي را از دور مي شنیدم اما اھمیت نمي 
دادم. 

چشمانم ھمچنان بستھ و بود و كم مانده بود ھمانجا بھ خواب 
بروم كھ صدایي آشنا گفت:

_ روزات رو گم كردي؟ وسط ھفتھ نمیومدي؟ 
سرم را بلند كردم. 

شلوار قھوه اي كھنھ و پیراھن مشكي! تھدید آخرم براي 
عوض كردن لباس ھایش رویش تاثیري نگذاشتھ بود. 

عباس بود. او اینجا چھ مي كرد؟ فكر مي كردم فقط پنجشنبھ 
ھا مي آمد. 
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_ تو اینجا چیكار مي كني؟ 
پوزخندي زد.

_ اینجا خونھ ي منھ! 
كم پیش مي آمد با ھم حرف بزنیم. در این چند سال نود و نھ 

درصد حرف ھایمان مربوط بھ پولي مي شد كھ براي خواندن 
سھ سوره بھ او مي دادم. 

روي زمین نشست. مثل من. بالفاصلھ گفتم:
_ نمي خواد چیزي بخوني! پول ندارم بھت بدم. 

چشمانش را بھ صورتم دوخت.
_ پول نخواستم. 
شانھ باال انداختم. 
_ گفتم كھ بدوني. 

توجھي بھ جملھ ام نكرد. اشاره اي بھ تصویر خندان رامین 
روي سنگ قبر كرد.

_ چرا مرده؟ 
مي شد از گذشتھ ھا با او حرف زد؟ امكان داشت كمي سبك 

شوم؟ 
جوابم بي اختیار بود. 
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_ نمي مرد اگھ من نبودم! من كشتمش! 
پوزخند بعدي اش غلیظ تر بود.

_ اجل كھ برسھ ھمھ چي تمومھ! كشت و كشتار مفھوم نداره. 
تو كسي رو نكشتي عزراییل جونشو گرفتھ. قسمتش تا اونجا 

بوده. 
اصال ھمھ ي دالیل مرگ رو مي شمارن تا عزراییل مقصر 

نشھ! 
سرم را سمت آسمان گرفتم. در كمال تعجب ھوا ابري شده 

بود. دل آسمان ھم گرفتھ بود. مثل من! 
_ این توجیھا حالمو خوب نمي كنھ! 

عباس ھم دستش را سمت آسمان گرفت. 
قطره اي باران روي گونھ ام چكید. 

پرسیدم:
_ تو چرا اینجایي؟ چرا خونھ ت شده این قبرستون؟ 

دستش را مشت كرد. 
_ شریكم اینجاست. نیمھ ي وجودم. 

نگاھش كردم. 
_ زنت؟ 
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حس كردم لبخند زد! آرام. چشمانش براي ثانیھ اي برق زد، 
اما درست در چندم صدم ثانیھ برق نگاھش خاموش شد و در 

تاریكي عمیقي فرو رفت. 
_ زنم، مادرم، پدرم، بچھ م...

ناباور لب زدم:
_ خانوادت ھمشون مردن؟ 

آھي كشید و نمي دانم چرا ناخودآگاه حس ھمدردي با او را 
پیدا كردم.

_ عالیھ تمام زندگي من بود. ھمھ ي كس و كارم. 
عالیھ را تصور كردم. در كنار عباس...حتما دختر زیبایي 
بود. بنظرم عباس در جواني باید جذاب و باھوش مي بود. 
پسري كھ آنقدر بھ پر و پاي دختر قصھ پیچیده بود كھ دلش 

را ربوده بود. دختري كھ بھ دالیلي نامعلوم حاال سال ھا بود 
كھ زیر خروار ھا خاك خفتھ بود. 

مي گفتم سال ھا چون سال ھا بود كھ عباس را مي شناختم و 
سال ھا بود كھ این قبرستان متروك و خوفناك خانھ اش شده 

بود. 
صلواتي زیر لب براي شادي روح عالیھ فرستادم و با حس 

اینكھ رامین چپ چپ نگاھم مي كند صلواتي ھم براي او 
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فرستادم. 
عباس بي مقدمھ پرسید:

_ اینجا ھمھ از من مي ترسن. مي گن دیوونھ م. تو چرا نمي 
ترسي؟ 

نگاھش كردم. با چشماني ریز شده.
_ شاعر مي فرماید دیوانھ چو دیوانھ ببیند خوشش آید. ازت 

نمي ترسم چون خودمم یھ دیوونھ م!

#كارتینگ
#پارت_١٥

#زینب_عامل

وقتي چند ساعتي گذشت و مطمئن شدم كھ ارسالن تا بھ این 
زمان خانھ مان ترك كرده است رضایت دادم از سر قبر 

رامین بلند شوم. باران زیاد طول نكشیده بود اما ھمان مقدار 
اندكش ھم خیسم كرده بود! 

شبیھ دختر بچھ ھایي بودم كھ گل بازي كرده اند! 
با عباس خداحافظي كردم و بھ خانھ برگشتم. 
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آنقدر خستھ بودم كھ فقط دلم مي خواست بھ اتاقم رفتھ و 
ساعت ھا در خواب و بي خبري فرو روم. حتي محل ندادم 

كھ بوي سیگاري كھ تنم را در برگرفتھ ممكن است مامان ھما 
را ناراحت كند. 

ھمھ چیز آنطور كھ من مي خواستم پیش نرفت! 
بابا در خانھ منتظرم نشستھ بود. ھمین كھ بھ خانھ رسیدم از 

من خواست تا با ھم بیرون برویم. 
كمتر پیش مي آمد كھ بابا مرتضي نصیحتم كند، اما وقتي مي 

خواست اینكار را انجام دھد مرا عین یك كودك خردسال 
بیرون مي برد برایم پیتزا یا بستني مي خرید و گاھي ساعت 

ھا با ھم حرف مي زدیم. ھمیشھ ھم یا مجاب مي شدم یا 
مجابش مي كردم. 

ھر كسي در خانھ مشغول كار خودش بود! 
ماندانا وسط پذیرایي روي فرش ھاي محبوب مامان الك مي 

زد، ماكان روي كاناپھ ي محبوبش لم داده بود و مامان ھم در 
حالیكھ مشغول نوشتن برنامھ ھایش روي دفتر یادداشتش بود 

بھ جان ماندانا غر مي زد كھ اگر بھ اندازه ي نوك سوزن 
فرشش كثیف شود نصفش مي كند!

اھالي بھ طرز عجیبي عادي برخورد مي كردند. 
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من این جماعت بازیگر را مي شناختم! 
ارسالن شاھكار آفریده بود. معلوم نبود چھ ھا گفتھ كھ بابا 

تصمیم بھ صحبت با من داشت و بقیھ نھایت تالششان را مي 
كردند تا دخالت نكنند. 

نمي شد حرف بابا را زمین انداخت وگرنھ امكان نداشت بعد 
روز سختي كھ پشت سر گذاشتھ بودم دوباره بیرون بروم. 
با ھمان لباس دوباره با پدرم ھمراه شدم، منتھا اینبار پدرم 

رانندگي را بر عھده گرفت. 
پیشنھاد پیتزا در فست فود ارزان اما محبوبم را داد. گرسنھ ام 

بود و براي ھمین با جان و دل پذیرفتم. 
یكي از عادت ھاي دیگرم كھ در چند سال اخیر در وجودم 

سر بر آورده بود فرار از محیط رستوران ھا بود. وضعیت 
طوري بود كھ ترجیح مي دادم در ھمان فضاي كثیف و بھ 

قول مامان ھما پر از میكروب ماشین خودم غذا بخورم. 
دلیلم لوس بازي ھاي بیش از حد ملت بود! 

مردم جدیدا در رستوران ھا عكاس مي شدند. چرا؟ چون باید 
كل دنیا مي فھمیدند دختر خانم بھ مناسبت ماھگرد دومش كھ 

از لوس بازي ھاي چندش و جدید این دوره بود براي شام چھ 
چیزي كوفت مي كند! 
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اختالفم با ماندانا سر این جریان آنقدر زیاد بود كھ براي غذا 
خوردن كمتر با ھم بیرون مي رفتیم! ماكان براي ھمراھي ام 

گزینھ ي بھتري بود! 
بابا وقتي با جعبھ ھاي پیتزا كنارم نشست دستانم را بھ نشانھ 

ي لذت بھ ھم مالیدم!  
لبخند موقري زد و قبل از شروع حرفش اجازه داد من دلي 

از عزا دربیاورم. 
خودش ھم در حالیكھ بي اشتھا بودن از سر و صورتش مي 

بارید مشغول شد. 
وقتي جعبھ ھاي نیمھ پر و خالي را روي صندلي پشت 

انداختم بي مقدمھ پرسید:
_ مي دوني چرا اسمتو مانیا گذاشتم؟ 

خواب با شدت بھ چشمانم ھجوم مي آورد بخصوص كھ 
عالوه بر خستگي شكمم ھم كامال پر شده بود، اما با ھمان 

شدت خواب را پس زدم.
_ واسھ چي حاج مرتضي؟ 

مكھ نرفتھ بود، این تكیھ كالم من بود! 
دستم را گرفت.

_ واسھ اینكھ یكي از معاني اسمت خیلي شبیھ حال من بود 
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وقتي بدنیا اومدي...
سكوت كردم و او با نگاھي پر از عشق ادامھ داد:

_ چون دیوانھ وار دوستت داشتم و دارم مانیا. روز بدنیا 
اومدنت بھترین روز زندگیم بود. 

كاش احساسي بودن را سال ھا پیش فراموش نكرده بودم تا 
مي توانستم از گردن این مرد آویزان شوم جاي جاي 

صورتش را بوسھ باران كنم. احساسات مرا ھمیشھ ضعیف 
مي كرد.

نگاھم را بھ رو بھ رو دوختم. 
نور تیر چراغ برق روي ماشین جلویي افتاده بود و مي 

توانستم كودكي را كھ داخل ماشین بي صبرانھ منتظر برگشت 
پدرش با غذاھاي محبوبش بود را ببینم. 

_ مي تونستم دختر بھتري برات باشم. نشد، نتونستم. 
نگاھش نكرده اخم روي پیشاني اش را تشخیص دادم. لحنش 

ھم اخم داشت! پر بود از جدیت. 
_ بودي! بھترین بودي مانیا. اما یھ اخالقت ھمیشھ منو 

ترسونده. 
سكوتش كھ طوالني شد مجبور شدم نگاھم را از كودكي كھ 
مشغول غر زدن بھ جان مادرش بود را بگیرم و سمت او 
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بچرخم. منتظر ھمین حركت بود چون رشتھ ي كالم را 
دوباره در دست گرفت.

_ زیادي عاقلي! مي ترسم از این.

#كارتینگ
#پارت_١٦

#زینب_عامل

منظورش را گرفتھ بودم. پدرم فھمیده بود احساساتم را كور 
كرده ام. فھمیده بود دیگر عشق و عاشقي را در زندگي 

فراموش كرده ام. نگرانم بود و این آخرین چیزي بود كھ دلم 
مي خواست پدرم نسبت بھ من حس كند. 

با اعتراض صدایش كردم.
_ بابا...

دستش را روي شانھ ام گذاشت. یعني سكوت كن و گوش بده. 
اطاعت كردم.

_ مي دونم مي دوني كھ ارسالن اومده بود. ظاھرا قرار نبود 
من بشنوم اما خب شنیدم. 
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مانیا تو نباید زندگي و آیندت رو فداي اختالف من و داییت 
كني. 

یعني توانایي این را داشتم كھ ارسالن را تكھ تكھ كنم! مردك 
بي خاصیت معلوم نبود ماجرا را چگونھ تعریف كرده است. 

اجازه دادم صحبت ھاي بابا تمام شود تا بعد من حرف بزنم و 
این بین بھ این نتیجھ رسیدم كھ اگر بھ ھر نحوي ارسالن بھ 

پستم بخورد گردنش را مي شكنم! 
_ حساب ارسالن از پدرش سواست. حداقل با ادب و 

احترامش اینو ثابت كرده. خیلي منطقي از عالقھ ش حرف 
زد. البتھ قبال ھم مي شد از رفتارش یھ چیزایي رو حدس زد 

اما بھ ھر حال اینكھ خودش بھ این مسئلھ اعتراف كنھ فرق 
داشت. مي دونم ارتباط سختي میشھ. ممكنھ كلي مشكالت سر 
راھتون باشھ، اما ھیچ كدوم دلیل نمیشھ رو احساست سرپوش 

بذاري بابا...
وقتش بود كھ غش غش بخندم. كدام احساس؟ 

من یك روز ارسالن را نمي دیدم فراموشش مي كردم. بابا از 
چھ چیزي حرف مي زد؟ از كدام احساس؟ 

فقط و فقط بھ احترام پدرم خنده ام را فرو خوردم اما مگر مي 
شد اثرات این پنھان كاري در چھره ام نباشد؟ 
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كف سرم مي خارید! واقعا نیاز بھ یك دوش اساسي داشتم. 
بابا با تعجب بھ چھره ي بي تفاوت و كمي شادم نگاھي كرد 

كھ فرصت را مناسب دیدم تا حرف بزنم. 
_ دلت میاد منو بدي ارسالن؟ نھ واقعا دلت میاد؟ 

حس كردم چپ چپ نگاھم مي كند. بیخیال ادامھ دادم:
_ بابا فاصلھ ي من و ارسالن از اینجاست تا آسمون ھفتم. 

با دست بھ كف ماشین اشاره كردم.
_من نمي دونم اومده چھ خزعبالتي تحویلتون داده، اما من 

كیساي پیشنھادي نوشین رو بھ اون ترجیح مي دم! 
آنقدر با جدیت گفتھ بودم كھ جاي حرفي نمانده بود. بابا كامال 

باور كرده بود. براي اینكھ خیالش را راحت تر كنم بیشتر 
توضیح دادم.

_ بابا من رامین رو دوست داشتم چون مثل خودم بود. 
آرزوھامون تو یھ مسیر بودند. كنار ھم بودنمون كوتاه بود اما 

من تو اون مدت كوتاه واقعا خوشبخت بودم. 
در دلم اضافھ كردم كاش گند نمي زدم بھ این خوشبختي! كاش 

صبور بودم. 
_ من و ارسالن از دو دنیاي متفاوتیم. خواستھ ھامون كامال 

در خالف جھت ھمدیگھ ست!  منتھا نمي دونم چرا نمي فھمھ 
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این پسر! نفھم بودنشم مزید بر علت میشھ كھ اصال نخوامش!
آھي كشید و اخمش بخاطر توھین ریزم بود! لعنتي بھ خودم 

فرستادم كھ این مرد را تا این حد آزرده خاطر كرده ام.
_ مانیا درد من ارسالن نیست. صحبت من كلیھ دخترم. پنج 
سالھ خودتو از خوشیا محروم كردي. بسھ تنبیھ خودت مانیا. 

بھ خودت فرصت بده. 
تھ چھره ام شبیھ پدرم بود، اما وقتي اخم مي كردم بیشتر 

شبیھش مي شدم. 
_ حاج مرتضي پیاز داغ جریانو زیاد نكن. داري پیشنھاداي 
خوب خوب مي دي! باشھ خب! مجوز رو كھ صادر كردي. 

مي گردم دنبال یھ داماد خوب واست! 
باالخره خندید! 
با شوخي گفت:

_ حیا كن! 
چشمكي زدم:

_ حاجي دیگھ دیره واسھ این توصیھ ھا. 
قبل از اینكھ راه بیافتد گفت:

_ مانیا جدي بھ زندگیت فكر كن. تو نباید فداي ماھا بشي. 
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مكثي كرد. لبخندي زد.
_ یھ داماد خوب برام پیدا كن دختر. مي خوام خوشبخت 

شین. ھم تو ھم دامادم. 
اي بھ چشم بلندم خاتمھ ي صحبت ھاي كوتاه اما نتیجھ 

بخشمان شد.
ھمھ منتظر نتیجھ ي گفت و گوي ما بودند كھ وقتي بھ خانھ 

بازگشتیم منتظر نگاھمان مي كردند. 
گفت و گوھاي پدر و دختري بین ما ھمیشھ سري مي ماند. 

اینبار ھم سكوت من و بحث عوض كردن پدرم بقیھ را متوجھ 
این كرد كھ از محتواي گفت و گوي ما آگاه نخواھند شد. 

من كھ دیگر روي پا بند نبودم خودم را داخل اتاق انداختم، اما 
بوي تنم اجازه نداد بھ خواب بروم و مجبور شدم اول دوش 

بگیرم و بعد دوباره براي فرو رفتن در عالم خواب اقدام كنم. 
اما انگار استراحت بھ من نیامده بود. 

چون ماندانا كھ در تخت خودش كھ با فاصلھ ي كمي از تخت 
من قرار داشت، دراز كشیده بود با چشماني پر سؤال نگاھم 

كرد كھ گفتم:
_ ھان چیھ؟ 

با من و من گفت:
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_ ارسالن كیس خیلي خوبیھ ھا! دكتر، خوشتیپ، وضعشم كھ 
خوبھ... 

یكي از بالشت ھایم را بھ زیر پاھایم سُر دادم. 
آنقدر پشت فرمان مي نشستم كھ پاھایم ھمیشھ از درد ذُق ذُق 

مي كرد. وقتي كمي از احساس دردم كاستھ شد چشمانم را 
بستم و زمزمھ كردم:

_ مبارك صاحبش باشھ! 
پیچ فك ماندانا وقتي شل مي شد بستنش كار خدا بود.

_ خب خنگھ مي توني صاحبش بشي دیگھ! 
نبودي ببیني امروز چقدر با غیرت و عشق ازت حرف مي 

زد. 
قصد باال آوردن نداشتم! پس فحشش دادم تا كثیف كاري 

نشود! 
_ غلط مي كرد.

خواھرم راه چاه نشانم مي داد.
_ مانیا بخدا یكم سیاست داشتھ باشي ارسالنو مي گیري تو 

مشتت و حال این مادرشو جا میاري. 
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جملھ ام آخرین جملھ قبل خواب بود. رسما بیھوش شدم.
_ در حدي نیست كھ بخوام وقتمو حرومش كنم!

#كارتینگ
#پارت_١٧

#زینب_عامل

كولر را روشن و خاموش كردم تا از درست شدنش اطمینان 
حاصل كنم. 

پسر جواني كھ سر تا پایش روغن بود پول ھایي كھ بھ دستش 
داده بودم را شمرد و گفت:

_ آبجي بخدا این كمھ...
استارت زدم. 

_ راست و حسیني مي گفتي كمھ یھ چیزي مي ذاشتم روش، 
قسم دروغ خوردي اینم از سرت زیاده! 

ھاج و واج تماشایم كرد و من بیخیال پایم را روي گاز فشار 
دادم و از كنارش عبور كردم. 

بچھ ي تازه از تخم درآمده فكر مي كرد مي توانست سر مني 
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كھ بیش از بیست سال بود، سر و كارم با ماشین بود را شیره 
بمالد! 

پشت چراغ قرمز ایستادم و با لذت از اینكھ كولر ماشینم 
درست شده است آن را روشن كردم. 

سنگیني نگاھي را عجیب حس مي كردم. سرم را سمت چپم 
چرخاندم. 

بنز سفید رنگي كنارم ایستاده بود و مردي پشت فرمان با 
عینك آفتابي كھ بھ چشم داشت بھ رو بھ رویش خیره بود. 

عجیب حس مي كردم كھ نگاھش روي من قفل بوده و وقتي 
سرم را چرخانده ام نگاھش را بھ رو بھ رویش دوختھ است. 

ذھنم اعالم حضور كرد.
" كار آقایون جز دید زدن چیھ؟ خب انگار اتفاق خاصي 

افتاده. نگات كرده دیگھ"
دلم بر خالف ھمیشھ با ذھنم راه آمد!

" یھ نظر حاللھ "
یاد قضیھ ي پیدا كردن داماد افتادم و خنده ام رھا شد! 

نگاھم بھ رو بھ رو بود، اما قسم مي خوردم كھ مرد بنز 
سوار از صداي خنده ام شوكھ شده و با تعجب نگاھم مي كند. 
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ازدواج با مردي كھ ماشینش مدل باال باشد فانتزي ١٨ سالگي 
ام بود! 

در دور ترین نقاط ذھنم گاھي فانتزي این روزھایم ازدواج با 
یك مرد بود! اگر مردي پیدا مي شد! 

دست از افكار بي سر و تھم برداشتم و بھ محض سبز شدن 
چراغ راه افتادم. 

از چند خیابان و چھار راه عبور كردم و با حس اینكھ این 
مرد بنز سوار دقیقا دنبال من است سلول ھاي عصبي ام بھ 

جنب و جوش افتادند. 
این آدم ھر كھ بود بھ آن عسل  و پیشنھادش ربط داشت. 

جالب اینكھ نمي توانستم بگویم در حال تعقیب من است، چون 
مطمئن بودم خودش كامال مي داند كھ من متوجھش ھستم. 

خبر از پلیس بازي نبود. 
بھ محض دیدن یك كوچھ سر راھم داخلش پیچیدم و پارك 

كردم. 
دقیقا سي ثانیھ بعد ماشین او ھم داخل كوچھ پیچید و درست 

كنار ماشین من با فاصلھ ي كم ایستاد. 
ھر دو ھمزمان شیشھ ي ماشین ھایمان را پایین كشیدیم. 

در تعمیر كولر ماشینم قصور كرده بودند! 
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بھ محض پایین آمدن شیشھ ماشینش ھواي خنك داخل كابینش 
را حس كردم و بر روح پر فتوت خودروساز ھاي داخلي 

صلوات اصل و نسب داري فرستادم. 
عینكش را از روي چشمانش برداشت و سرش را سمتم 

چرخاند. 
تعلل براي بررسي قیافھ ي میان سالش جایز نبود. 

غریدم:
_ فرمایش؟ 

ابروھایش باال رفتند و كمي بعد لبخند دختر كشي زد! 
_ مانیا...درستھ؟ 

چشمانش را ریز كرد.
_ معني اسمت دقیقا چي میشھ؟ تا جایي كھ من مي دونم مانیا 

اسم یھ بیماریھ! یھ مرض مثل شیدایي! 
سرم را كمي از ماشین بیرون بردم. 

مردك چشم چران! ھیزي عمیقي در چشمانش بود! ابایي از 
ابراز آن ھم نداشت. 

_ آره درست میگي! من نھ تنھا اسمم اسم یھ مرضھ كھ 
خودمم آدم مریضي ام. تو ھم كھ قیافھ ت داد مي زنھ یھ پات 
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لب گوره مرض منم واگیر داره، گورتو گم كن تا نفرستادمت 
اون ور. 

سرش را پایین انداخت و خندید! 
نگاه آخرش بیشتر از ھیز بودن خریدارانھ بود.

عینكش را بھ چشم زد. 
_ ھر چي شما امر كنین! 

شیشھ ي ماشینش را باال داد و بدون حرف دیگري با سرعت 
از مقابل چشمانم محو شد. 

از آدم ھاي ھیزي كھ بھ سادگي دست از سرت بر مي داشتند 
واھمھ داشتم. مطمئن بودم بھ زودي سر و كلھ اش پیدا مي 

شد. 
گوشھ اي از ذھنم بھ تكاپو در آمد. 

این ماشین و آن شماره ي رند روي كارت ویزیتي كھ عسل 
داده بود عجیب بھم مي آمدند! 

بابك شفیع!

#كارتینگ
#پارت_١٨
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#زینب_عامل

در طول تمام كالس ھایم ذھنم حول و حوش بابك شفیع مي 
چرخید! 

عسل پیشنھاد داده بود. پیشنھاد یك مسابقھ. 
از ھمان ابتدا و از نوع مطرح شدن پیشنھادش ھم معلوم بود 

كھ خبر از یك مسابقھ ي قانوني و اصولي نیست. 
پول ھاي ھنگفت در ھمین مسابقات بود و اتفاقا بزرگترین 

حماقت من ھم در گذشتھ سر این قصھ بود. 
بابك شفیع با انتخاب من بھ كاھدان زده بود. 

او كھ مدعي بود از گذشتھ ي من چیز ھایي مي داند و دوست 
دارد چیز ھاي جالبي مطرح كند كھ البتھ مي دانستم تمام این 

حرف ھا خزعبلي بیش نیستند باید مي دانست كھ من دور 
تمام مسابقات را خط زده ام! غیر قانوني ھا كھ جاي خود را 

داشت. 
احمقي در دل نثارش كردم و بھ آموزش دادن كار آموزم 

مشغول شدم. 
وقتي فرصت استراحت نیم ساعتھ بین كالس ھایم شد زیر 

كولر آموزشگاه روي صندلي نشستم و بھ مزخرفاتي كھ 
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ھاشمي داشت در قالب عذر خواھي بیان مي كرد گوش 
سپردم. 

تھدید گذشتھ ام كامال توخالي بود! اصال من نمي توانستم 
تعیین كنم كھ مي خواھم در كدام آموزشگاه كار كنم. این 

مسئلھ بھ عھده ي راھنمایي رانندگي بود، اما ھاشمي بدبخت 
فكر مي كرد من بواسطھ ي قھرماني ھاي گذشتھ ام سر و 
سري با راھنمایي و رانندگي دارم و مي توانم ھر جا كھ 

بخواھم كار كنم! او ھم كھ قصد نداشت مرا از دست بدھد!
سھ شاگردم امروز در امتحان افسري آن ھم بار اول قبول 

شده بودند و این یك امتیاز ھم براي من و ھم براي آموزشگاه 
محسوب مي شد. بھ دست و پا افتادن ھاي ھاشمي ھم سر این 

قضیھ بود! 
گوشي ام كھ در جیب مانتوأم لرزید براي اولین بار در عمرم 
از اینكھ در وقت استراحتم كسي تماس گرفتھ خوشحال شدم، 

اما بھ محض اینكھ صفحھ ي گوشي ام را دیدم و فھمیدم 
مخاطب چھ كسي است بھ غلط كردن افتادم و ترجیح دادم بھ 

ھمان حرف ھا و خود شیریني ھاي ھاشمي گوش دھم. 
با یاد آوردي اینكھ چند روز پیش چھ مزخرفاتي بھ خانواده ام 

گفتھ است با حرص تماس را وصل كردم و از ساختمان 
آموزشگاه بیرون آمدم. 
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چنان سریع از جایم بلند شده بودم كھ حرف در دھان ھاشمي 
بدبخت ماسیده بود! 

البتھ بھتر ھم شده بود! مردك طماع! 
نگذاشتم حتي سالم بگوید. با حرص گفتم:

_ ھان چیھ؟ اومدي ابراز عالقھ ي عمومي كردي بس نبود؟ 
خجالت بكش از ھیكلت. 

صداي زندایي كھ در گوشم پیچید بي اختیار سكوت كردم. 
_ یادش میدم خجالت بكشھ. باید ببینمت. 

یك جوري گفتھ بود باید مرا ببیند كھ انگار من برده یا 
خدمتكارش بودم. محال بود بھ دیدنش بروم و بقیھ ي روزم 

را بھ گند بكشم. 
_ لطف كن پسرتو كنترل كن. من با شما عرضي ندارم. 

حرصش درآمده بود، اما لحنش را كنترل كرد.
_ بھت یاد ندادن با بزرگترت درست حرف بزني؟ 

تقصیر خودش بود! احمق بود كھ دھان بھ دھان من مي 
گذاشت. مني كھ ھمھ مي دانستند پاي جواب دادن كھ وسط 
بیاید و كسي بھ شعورم توھین كند بد جوابش را مي دھم. 

چھ كسي گفتھ بود باید بھ بزرگتر ھا احترام گذاشت؟ از نظر 

@RomanbeRoman



من ھر بزرگتري الیق احترام نبود. 
_ بزرگي نمي بینم! 

منتظر جیغ جیغ كردن ھایش نماندم، اما كامال اتفاقي لحظھ ي 
قطع كردن صداي اعتراض ارسالن را شنیدم. 

مچ مادرش را گرفتھ بود. 
زندایي براي استفاده از گوشي ارسالن جھت تماس گرفتن با 

من دلیل داشت! 
با در نظر گرفتن رفتار ھاي خودش احتمال نمي داد جواب 

تماس خودش را بدھم. 
پوزخندي زدم. خوب بود كھ بھ رفتار و اخالق خودش واقف 

بود. 
دقیقا پنج دقیقھ بعد پیامي از طرف ارسالن با این مضمون 

ارسال شد.
" مانیا خواھش مي كنم زنگ مي زنم جواب بده"

دلم بھ حال این بدبخت واقعا مي سوخت. 
دیگر نمي دانستم چھ راھي در پیش بگیرم تا بفھمد من بھ 

دردش نمي خورم. 
وقتي تماس گرفت پوفي كشیدم و جواب دادم. بالفاصلھ با 
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شنیدن صدایم گفت:
_ مانیا من از طرف مامان معذرت مي خوام. منظوري 

نداشتھ! عصبي بوده فقط! 
خداي من! نظرم عوض شد. دلم بھ حال زندایي مي سوخت. 

ارسالن ملكھ نھ اما پادشاه عذابش بود. 
لحنم تند و توبیخ گرانھ بود.

_ بابت چي عذر مي خواي؟ مامانت چي گفت كھ تو عذر مي 
خواي بابتش؟ 

نالید:
_ مانیا....

پر حرص اما آرام طوري كھ ھمكارانم كھ زیر چشمي 
تماشایم مي كردند متوجھ نشوند لب زدم:

_ زھرمار و مانیا!

#كارتینگ
#پارت_١٩

#زینب_عامل
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نگذاشتم چیزي بگوید. با ھمان لحن و تن صدا ادامھ دادم:
_ ارسالن گفتم تمومش كن با احترام و تو بھ حرفم گوش 

ندادي. گفتم بیا و بھ این عالقھ ت كھ نمي دونم یھویي از كجا 
نازل شده خاتمھ بده كوتاه نیومدي. قصھ رو كشوندي تو 
خانواده و احتماال فك و فامیل. پس عواقبشم پاي خودت. 

دیگھ ھمون یھ ذره احترامي ھم كھ برات قائل بودم از طرف 
من نمي بیني! 

قطع كردم و چند نفس عمیق پشت سر ھم كشیدم تا بر خودم 
مسلط شوم. 

بھ سختي تا آخرین كالس را تحمل كردم. وقتي كارم تمام شد 
با مامان ھما تماس گرفتھ و اطالع دادم كھ شب را بھ پیش 

مانجون مي روم. بھ مانجون درماني اساسي نیاز داشتم! 
               **********

آرام طوري كھ سر و صدایم آقاجون را بیدار نكند، روي نوك 
پاك بھ حیاط رفتم. مانجون روي تخت داخل حیاط نشستھ بود 

و حس كردم زیر لب ذكر مي فرستاد. 
پاكت سیگار و فندكم را در دستم فشار دادم و خودم را 

كنارش رساندم. 
ھمین راه رفتن آرام و در سكوتم ھدفم را برایش آشكار كرده 
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بود. 
مي دانست مي خواھم كنار ھم سیگار بكشیم. 

صورتش پر بود از حرص. ھنوز ھم از سیگار كشیدنم 
ناراضي بود. مثل تمام سال ھایي كھ گذشتھ بود، اما كامال مي 

دانست كھ كوتاه نمي آیم. 
نگاه چپ چپش را بھ جان خریدم و پاكت را بھ طرفش دراز 

كردم. 
مي دانستم آقاجون از اینكار بدش مي آید. حق داشت نگران 

سالمتي مانجون بود، اما من نمي توانستم این لذت اندك را ھم 
از خودم دریغ كنم. خود خواھي بود. این را ھم كامل مي 

دانستم، اما چھ كنم كھ این كار حالم را خوب مي كرد. البتھ 
كھ مانجون ھم از این كار قبیح لذت مي برد! از اینكھ سیگار 

دود كند. البھ الي حرف ھایش فھمیده بودم. 
دست چروكیده اش را دراز كرد و نخي بیرون كشید. من ھم 

نخ دیگري بیرون آوردم و گوشھ ي لبم گذاشتم. 
اول با فندكم سیگار مانجون را روشن كردم و بعد فندك را 

گوشھ اي انداختم. سرم را نزدیك بردم تا سیگارم را با سیگار 
مانجون روشن كنم. 

عادت داشتم. لذت بیشتري برایم داشت. 
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كام اول را ھمزمان گرفتیم و درد و دلم را شروع كردم. 
بعد از اینكھ روي تخت پاھایم را داخل شكمم جمع كردم گفتم:

_ عروست زنگ زده بود. 
دود را از دھانش بیرون داد و خس خس سینھ اش را شنیدم و 

لعنتي بر خودم فرستادم. 
_ ارسالن اومد اینجا. گفت ھمھ چي رو. 

سرم را پایین انداختم. 
_ شدین سنگ صبور دوتامون؟ آره؟ 

پك دیگري بھ سیگار زد.
_ ھر مادر بزرگي دوست داره نوه ھاش رو تو لباس عروس 
و دامادي ببینھ. شدني نیست كھ اگھ بود آرزوم بود عروسش 

بشي. 
سیگار را بھ لب ھایم چسباندم. كامي گرفتم و ھمانطور كھ 

دود داخل دھانم بود و با ھر تكان خوردن لبم تكھ تكھ بیرون 
مي آمد و در تاریكي شب محو مي شد پرسیدم:

_ بخاطر زندایي؟! 
پر درد خندید. خنده اي كھ بھ سرفھ اش انداخت. 

نگران نگاھش كردم. سرفھ اش را بھ سختي كنترل كرد. 
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_ زندایي؟ كي بھ ناھید اھمیت مي ده؟ از چشمم افتاده. خیلي 
وقتھ. 

سیگارش را داخل زیر سیگاري كھ آورده بودم خاموش كرد 
و اشاره داد تا سرم را روي پاھایش بگذارم. 

عاشق این كار بودم اما بخاطر درد پاھایش ھمیشھ رعایت 
حالش را مي كردم. 

خنده دار بودم! كنارش سیگار دود مي كردم براي لذت خودم 
حواسم پي نفس ھایش نبود آن وقت نگران درد پایش بودم! 

دستش را نوازش گونھ روي موھایم كشید.
_ بخاطر خودت! ارسالن دنبال كمبوداش اومده سراغ تو! 
دنبال جسارتي كھ داشتي و اون نداشتھ. تو رو مي شناسم. 
ارسالن باب زندگي تو نیست. وگرنھ چي بھتر از اینكھ كھ 

شما كنار ھم باشین. 
من ھم سیگارم را خاموش كردم. 

نگاه مانجون از حالت جدي بودن خارج شد. با اخم گفت:
_ تو چرا ھیچ پسري رو تور نمي كني؟

لبانم را بھ جلو دادم.
_ احتماال باید برم بدم لبامو پروتز كنن. مانجون لعنتیا 

معمولي نمي پسندن. 
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دستي بھ موھایم كشید. اینبار محكم تر و خوب بررسي شان 
كرد. 

_پروتز الزم نیست وقت بھ وقت بري حموم نگات مي كنن. 
یھ كرم دست و صورت بزن حداقل! 

غش غش خندیدم.

#كارتینگ
#پارت_٢٠

#زینب_عامل

_ مانجون دوست دارم اون شاھزاده ي سوار بر اسب سفید 
منو بخاطر خودم بخواد نھ قیافھ م.

پوزخندي زد و جواب داد:
_ اینطوري یابو سوارم گیرت نمیاد. اسب سفید! یكم سرخاب 

سفیداب كن. 
آخ كھ من عاشق مانجون بودم. با خنده گفتم:

_ این دومادتم خیلي پیگیره منو شوھر بده قول دادم یھ دوماد 
خوب براش پیدا كنم.
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نخندید. غمي در چھره اش دوید و زیر لب آرام طوري كھ 
من نشنوم گفت:

_ امان از دل مرتضي و ھما. 
شنیده بودم. شنیده بودم كھ آرام سرم را از روي پایش بلند 

كردم و سرش را بوسیدم. 
_ حرصتون دادم. خودم از خرابكارایام خبر داره. بھ روم 

نیار زن حسابي. 
با دستش آرام بر گونھ ام زد.

_ كاش ھمھ ي بچھ ھام مثل تو بودن. دست بردار از 
سرزنش كردن خودت. پنج سال پیش منم جات بودم ھمون 
كارو مي كردم. عشق آدمو بھ خیلي راھا مي كشونھ. خدا 

رامینو رحمت كنھ. 
جو زیاده از حد غمگین شده بود و من از این فضا متنفر 

بودم. 
براي عوض كردن حال و ھوایمان پرسیدم:

_ مانجون با آقاجون كجا آشنا شدي؟ 
این سؤال را قبال ھزار بار پرسیده بودم و ھر ھزار بار ھم 
مانجون جواب داده بود. جوابش  را كلمھ بھ كلمھ از حفظ 

بودم، اما شنیدن این خاطرات برایم از ھر داستاني شیرین تر 
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بود. 
خاطرات مانجون چنان مرا در خود غرق مي كرد كھ 

موقعیت مكاني و زماني ام را براي ساعت ھا فراموش مي 
كردم و غرق مي شدم در داستان عاشقانھ اي كھ دم نانوایي 
شكل گرفتھ بود و سرانجام قشنگش خانواده و فامیل بزرگي 

بود كھ االن داشتیم. 
مانجون ھم عالقھ ي من بھ شنیدن این داستان را مي دانست 

كھ بدون چون و چرا و مو بھ مو تعریف مي كرد. 
دستي بھ سرش كشید و گفت:

_ بابام خدابیامرز دوست داشت من پسر مدلي بار بیام. از 
اولشم من واسھ خریدن نون مي رفتم. آقاجونت رو اونجا 
دیدم. عجلھ داشت مي خواست بره تو نوبت كھ سرش داد 

زدم. جا خورد. 
تصور دادن زن مانجون در جواني اش بر سر آقاجون بیچاره 

باعث شد كھ نیشم تا بناگوش باز شود. 
با ھمان نیش باز گفتم:

_ بعدشم كھ آقاجون یھ دل نھ صد دل عاشقت شد و بعدشم 
عروسي  و بادابادا مبارك بادا. 

صلواتي براي روح پدر و مادرش فرستاد كھ من ھم ھمراھي 
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اش كردم. دلتنگي براي آن ھا در چشمانش موج مي زد. یاد 
خاطرات شیرینش افتاده بود كھ خنده ي ریزي كرد و گفت:
_ خدا منو نبخشھ مانیا. اونقدر این پدر خدابیامرزمو حرص 

دادم. مھر این مرد بھ دلم افتاده بود اونموقع ھم مثل االن نبود 
كھ بشھ رفت قھوه خونھ و چھ بدونم از این كافھ ھا دل داد و 
قلوه گرفت. از ھر فرصتي استفاده مي كردم تا از خونھ در 

برم و یھ جایي بیینم آقاجونت رو. 
جون كشداري گفتم و بلند خندیدم. صداي خنده ھایم آنقدر بلند 

بود كھ باالخره آقاجون را ھم بھ حیاط كشاند. 
مشتي از آب داخل حوض را بھ صورتش پاشید و بعد سمت 

ما چرخید و گفت:
_ چیھ نصفھ شبي خلوت كردین؟ 

با شیطنت گفتم:
_ مانجون داره از عشق و عاشقیتون مي گھ پھلوون.

سرش را تكان داد. 
_ از دست تو دختر. 

نزدیك تر آمد. كنارم نشست و دستش را دورم حلقھ كرد كھ 
بالفاصلھ گفتم:

_ آقاجون اشتباه بغل كردیا. یار این ور نشستھ. 
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خندید و مانجون بھ ھر دویمان اعتراض كرد.
آقاجون نگاھي بھ قرص ماه كھ در تاریكي مي درخشید 

انداخت و نغمھ سر داد.
من عاشق این دو موجود بودم. 

عاشق غر زدن ھاي مانجون و آوازھاي بي ھواي آقاجون كھ 
مي دانستم سال ھا پیش براي دلبري از بانوي قصھ اش مي 

خوانده!

#كارتینگ
#پارت_٢١

#زینب_عامل

ماندانا پایین آموزشگاه منتظرم بود. براي یك مصاحبھ ي 
كاري كھ نزدیك آموزشگاه بود آمده بود و با تماس از من 

خواستھ بود تا كمي در آموزشگاه منتظرش بمانم تا خودش را 
بھ پیش من برساند تا با ھم دیگر بھ خانھ برگردیم. 

لحظھ اي پیش با تك زنگ خبر داده بود كھ رسیده است. 
كیفم را بھ صورت كج روي شانھ ام انداختم و ھمین كھ 
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خواستم از در آموزشگاه بیرون بیایم رخ بھ رخ ھاشمي 
درآمدم. تنش را كنار كشید تا عبور كنم و بعد از گفتن خستھ 

نباشیدي ادامھ داد:
_ خانم مشتاق یھ نفر بیرون منتظرن شمارو ببینن. 

دستم را بھ نشانھ ي فھمیدن باال آوردم و بدون اینكھ اجازه 
دھم توضیح دیگري اضافھ كند از كنارش عبور كردم. خودم 
ھم مي دانستم ماندانا پایین منتظرم ایستاده، نیازي بھ توضیح 

او نبود. 
صورت آویزان ماندانا فقط گواه یك چیز بود! مصاحبھ اش 

طبق معمول خوب پیش نرفتھ بود. 
دستانم را براي بھ آغوش كشیدنش باز كردم. 

بھ درك كھ ھمھ چیز آن طور كھ مي خواست پیش نرفتھ بود. 
حق نداشت این چنین اخم و تخم كند و ناراحت باشد. 

با چند قدم خودش را بھ آغوشم رساند و وقتي دستانش را 
دورم حلقھ كرد با ناراحتي گفت:

_ بازم نشد! 
با دست بھ پشتش زدم.

_ فداي سرت خواھري! درست میشھ. 
صداي ببخشیدي مانع از آن شد كھ ماندانا خودش را در 
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آغوشم خالي كند. تنش را از تنم جدا كرد و ھر دو نود درجھ 
در جھت صدایي كھ شنیده بودیم چرخیدیم! 

مرد بنز سوار! عینك آفتابي جدیدي بھ چشم داشت كھ با 
برگشت ما بھ سمتش آن را از چشم برداشت. حاال فھمیده 

بودم منظور ھاشمي ماندانا نبوده است. 
در این لحظھ مي توانستم دقیق تر بررسي اش كنم،

چون فاصلھ مان چند سانتي متر بیشتر نبود. 
موھاي شقیقھ اش سفید بودند! فقط ھمین نشانگر میان سال 
بودنش بود! البتھ چھره اش ھم بھ نوعي سنش را نشان مي 

داد. چین و چروك ھاي ریز و خطوط عمیق لبخندش و شاید 
ھم چشم ھایش! 

ھیكلش چنان روي فرم بود كھ  تا وقتي عینك بھ چشم داشت 
انگار با یك جوان ورزشكار طرف ھستي! 

مي دانستم! مطمئن بودم بر مي گردد. اول نگاه كوتاه و 
عمیقي بھ ماندانا انداخت. عجیب اینكھ نگاھش بیشتر مشكوك 
بود و ھیزي در آن بھ چشم نمي خورد. نا خودآگاه منم توجھ 
ام سمت ماندانا جمع شد. بخاطر مصاحبھ اش لباس رسمي و 
پرسنلي بھ تن داشت. موھایش كھ از جلوي مقنعھ اش بیرون 
زده بود فر خورده بودند كھ قیافھ اش را بامزه تر كرده بود.
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بعد اینكھ ماندانا را نگاه كرد با لبخندي ریز و با ھمان نگاه 
ھیز دیدار اخیرمان مرا از نظر گذراند و گفت:

_ مانیا خانوم ممكنھ چند لحظھ وقتتون رو بگیرم؟ 
رو ترش كردم!

_ خیر. ممكن نیست. بار آخرتھ میوفتي دنبال من. 
دستش را داخل جیب شلوارش فرو برد.

_ پنج دقیقھ وقت مي خوام و بعدش ناپدید مي شم.
ماندانا با تعجب نگاھش را بین من و او مي گرداند كھ سوییچ 

ماشین را از كیفم درآوردم و بھ دستش دادم.
_ برو تو ماشین تا بیام. 

ابروھایش را باال داد و بعد از گرفتن سوییچ از كنارمان 
گذشت و سمت ماشین رفت. 
سرم را سمت او چرخاندم.
_ پنج دقیقھ ت شروع شد. 

نیمچھ لبخندي زد.
_ حتما كھ منو شناختي. من بابك شفیعم. مي خوام دعوتت كنم 

بھ یھ رقابت ھیجاني اما دوستانھ. پول خوبي گیرت میاد. از 
شر ھر چي قسط و وام خانوادگي ھست ھم راحت مي شي. 
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لبخند دندان نمایي زدم و دستانم را رو بھ آسمان بلند كردم.
_ خدایا، چقدر تو خوبي آخھ! این مرد خیّر رو درست وسط 

مشكالت و قرض و وام و اینا رسوندي. 
لحن پر تمسخرم ھیچ تاثیري روي چھره اش نداشت. 

دستانم را پایین آوردم و جدي شدم.
_ شما مثل اینكھ فیلم زیاد مي بینین! دوره ي این پیشنھادا و 

حرفاي مسخره تموم شده. اوني ھم كھ بھت گفتھ من بدرد 
ھمكاري باھات مي خورم حتما بھ اطالعت رسونده كھ من 

خیلي سالھ مسابقات رو گذاشتم كنار! 
نفسي گرفتم و ادایش را درآوردم.

_ مسابقھ ي دوستانھ! ھھ! 
انگشتم را بھ نشانھ ي تھدید مقابلش تكان دادم.

_ بار آخرتھ بھ پر و پاي من مي پیچي! شرّت كنده!

#كارتینگ
#پارت_٢٢

#زینب_عامل
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اخم ریزي كرد.
_ ھرطور مایلي مانیا مشتاق! فقط، خواستي راجع بھ اون 
موضوع مھمي كھ مي خواستم راجع بھ تصادف چند سال 

پیشت بھت بگم بدوني باھام تماس بگیر! خانوادت یھ موضوع 
خیلي جالب رو سال ھاست دارن از مخفي مي كنند. حتي اون 

مانجونت كھ خیلي بھش ارادت داري. 
نگاه كوتاھش روي چشمانم نشانگر این بود كھ منتظر است 

من واكنش نشان دھم. مثل ماست نگاھش كردم! 
سرش را برایم تكان داد و پشت بھ من كرد و رفت. 

حاال وقتش بود بھ حرفش فكر كنم و واكنش نشان دھم! 
در گذشتھ ي من چھ بود كھ او مدعي بود دیگران قصد مخفي 

كردن آن را از من دارند؟ 
من بھ خانواده ام شك نداشتم، اما چشمان این مرد موقع 

مطرح كردن این موضوع اطمینان عجیبي را فریاد مي زد. 
كنجكاوي ام تا حد زیادي تحریك شده بود. بخصوص كھ 

بردن اسم مانجون نشان مي داد كھ كامال من و خانواده ام را 
مي شناسد. 

بیشتر از حرفش نوع نگاه مصممش باعث این حس بود. 
حسي كھ مرا را ترغیب مي كرد راست و دروغ این ادعا را 
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كشف كنم. 
من اگر تجربھ ي تلخ گذشتھ را نداشتم امكان نداشت از كنار 

چنین ادعایي بھ راحتي عبور كنم، اما وضعیت كنوني طوري 
بود كھ حس مي كردم بابك شفیع براي برمال كردن این راز 
از من مي خواھد كھ راننده ي اختصاصي اش در آن مسابقھ 

ي بھ ظاھر دوستانھ شوم. 
انكار نمي كردم كھ جانم براي ھیجان و مسابقات در مي رفت 

اما رامین گوشھ ي ذھنم نشستھ بود و ھر گاه بھ این 
موضوعات فكر مي كرد با اخم یادآوري مي كرد كھ زندگي 

مان ھم بخاطر ھمین چیزھا از ھم پاشیده است. 
از طرفي مطمئن بودم مسابقھ اي كھ جناب شفیع براي آن 

دنبال یك راننده ي حرفھ اي بود بیشتر از یك مسابقھ ي 
دوستانھ محسوب مي شد. 

میلیون ھا پول پشت چنین مسابقاتي رد و بدل مي شد و 
شركت كننده ھا ھم عده اي جوان پولدار و ژن خوب بودند 
كھ دنبال جایي مي گشتند تا انرژي و پول ھاي بي صاحب 

خودشان را تخلیھ كنند. امثال بابك ھم بھ این قضیھ بھ عنوان 
یك تجارت عظیم نگاه مي كردند! 

تجارتي كھ برایش صد در صد سود بود! 
چند دقیقھ بود كھ در جاي خود خشكم زده بود و داشتم حرف 

@RomanbeRoman



ھاي بابك شفیع را سبك سنگین مي كردم كھ نھایتا با صداي 
ماندانا بھ خودم آمده فحشي روانھ ي این مردك عوضي كردم 

كھ با زیركي تمام سعي كرده بود مرا بھ خودش نزدیك تر 
كند. 

كور خوانده بود. من با این حیلھ ھا در تلھ اش نمي افتادم. 
دنبال دردسر نمي گشتم.

كلھ ام را براي ماندانا تكان دادم و با ھمدیگر سمت ماشین 
رفتیم. بھ محض نشستنمان گفت:

_ این آقا خوشگلھ كي بود؟ چقدرم جذاب بود مردك! 
راه افتادم.

_ كجاي این پیرمرد خوشگل و جذاب بود؟ 
تكھ مویي كھ از مقنعھ اش بیرون زده بود را در دست گرفت 
و دور انگشتش پیچاند. لب ھاي درشتش را جلو داد و گفت:
_ بنظرم من كھ خیلي جذاب بود. تازه مشخص بود خیلي ھم 
وضعش توپھ. ھمون عینكي كھ بھ چشم زده بود كم كمش چند 

میلیون قیمتشھ. 
لباساشم تماما مارك بود! 

لعنتي! با ذره بین ھم نمي توانستم بابك شفیع را اینگونھ 
بررسي كنم. در دو دقیقھ كل اطالعات و زندگي طرف را در 
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ذھنش ترسیم كرده بود. 
با ترش رویي گفتم:

_ وقت كردي یكم چشم چروني كن. 
چرخید و كمرش را بھ در ماشین تكیھ داد.

_ آخھ این چشم چروني مي خواد؟ خفن بودن از سر و روش 
مي بارید. 

چشمانش را ریز كرد.
_ مانیا خیلي ھم عجیب تورو نگات مي كرد. نكنھ دلش رو 

بردي؟ 
دستم را دراز كرد و مقنعھ اش را كشیدم تا حرصش را در 

آورم. البتھ خودم حرصي تر بودم.
_ ببند دھنتو ماندانا. 

از این بحث خوشش آمده بود كھ با خنده گفت:
_ بنظرم این كیس از ارسالن خیلي سر تره! 

درستھ سنش زیاده، اما ارسالن یك ھزارم جذبھ اینم نداره.
اخم غلیظي كردم.

_ این مردك عاشق من نشده اما انگار تو، تو دو دیقھ دل 
دادي بھش! ببند اون نیشو چش سفید. 
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چشمكي زد و زبانش را تا تھ برایم بیرون آورد. 
در چند صدم ثانیھ قیافھ اش تغییر كرد و صورتش آویزان 

شد! 
گویا باید بھ بحث راجع بھ بابك شفیع بیشتر مي پرداختیم. یاد 

مصاحبھ ي ناموفقش افتاده بود. 
تكیھ از در ماشین گرفت و درست نشست كھ براي اینكھ جو 

را عوض كنم گفتم:
_ ماندانا یھ زنگ بزن ماكان بگو بیا سر كوچھ سھ تایي بریم 

عشق و حال. ھوس جیگر كردم جون تو. 
با قدرداني نگاھم كرد. 

_ مانیا ببخش كھ اذیتت مي كنم. خیلي دوستت دارم. مي دونم 
ھمھ كارات واسھ خاطر منھ. 

صورتم را جمع كردم. البتھ كامال مصنوعي وگرنھ كھ در دلم 
از محبت ھاي خواھرانھ اش عروسي بھ پا بود.

_ ببند بابا! جو رو ھندي نكن. زنگ بزن ماكان اینقدرم 
دپرس نباش. بعدا كھ كار پیدا كردي خودكار بھ غلط كردن 

میوفتي!

#كارتینگ
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#پارت_٢٣
#زینب_عامل

تا رسیدن ما بھ سر كوچھ مان و ھماھنگ شدن با ماكان نیم 
ساعت طول كشید. وقتي سر و كلھ اش پیدا شد برایش بوقي 

زدم تا كلھ اش را از آن گوشي باال بیاورد. معلوم نبود داشت 
مخ كدام دختر بچھ را بھ كار مي گرفت. 

كارش شده بود تلگرام و چت با این و آن. 
بھ سر و وضعش نگاھي كردم. شلوار جین پاره پوره با 

تیشرت مشكي كھ رویش پر بود از اعداد و ارقام انگلیسي! 
ھمین تیپ مھندس مأبانھ اش براي دق دادن بابا مرتضي كافي 
بود! ھر كدام از بچھ ھایش بھ نوعي عذابش مي دادند. من با 
سیگار كشیدن و گذشتھ ام، ماندانا با بلند پروازي و رویایي 
ھایي كھ ھمیشھ مامان ھما و بابا مرتضي را مي ترساند و 

ماكان با این قبیل رفتار ھا و سر بھ ھوا بودن و درس 
نخواندن ھایش! 

با دیدن خودمان تھ دلم بھ خودم اعتراف مي كردم كھ ترجیح 
مي دھم از نعمت مادر شدن در آینده محروم شوم! البتھ كھ 

كفر گویي بود، اما خب این وظیفھ را ھر كسي نمي توانست 
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بھ دوش بكشد. 
صداي بوقم ماكان را از جا پراند، اما باعث نشد از گوشي 

اش دل بكند. 
آخرش بخاطر اینكھ سرش ھمیشھ در آن ماسماسك بود در اثر 

برخود بھ در و دیوار بالیي سرش مي آمد. 
در پشت را باز كرد و نشست و سالم داد. 

از آیینھ نگاھش كردم. زنجیر دور گردنش را كجاي دلم مي 
گذاشتم؟ 

ماندانا سرش را سمت عقب چرخاند و گفت:
_ این چھ مدل لباس پوشیدنھ؟ بابا دیدتت؟ 

سن بلوغش بود و شدیدا بي تربیت شده بود. 
_ ھمین مونده تو گیر بدي! 

خدا را شكر كھ گوشي ماندانا بھ موقع زنگ زد و نیازي بھ 
دخالت و داد و بیداد من نشد. 

ماندانا گوشي اش را جواب داد كمي با فرد پشت خط خوش و 
بش كرد و گفت:

_ اتفاقا داریم با مانیا مي ریم دور دور. مي خواي بیایم 
دنبالت؟ 
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نمي دانم فرد پشت خط چھ گفت كھ ماندانا جواب داد:
_ بیا پاتوق ھمیشگیمون پس. اون جیگركیھ قدیمي ھست...كر 

و كثیف...ھمونجا! 
تلفن را كھ قطع كرد با كنجكاوي پرسیدم:

_ كي بود؟ 
رژ لبش را از كیفش بیرون آورد. با آیینھ اي كھ داخل كیفش 

بود رژش را تجدید كرد.
_ پونھ! 

قبل از اینكھ نالھ كنم ماكان از پشت با پوزخندي رو بھ ماندانا 
با حرص گفت:

_ خانوم خودش صد قلم بزك دوزك مي كنھ اونوقت بھ لباس 
پوشیدن من گیر میده. 

بابا با ماتیك جیگري تو مشكلي نداره؟ 
اعصابم بھم ریختھ بود. نھ از جر و بحث ماكان و ماندانا از 

آمدن پونھ عصبي شده بودم. 
اجازه ندادم ماندانا جواب ماكان را دھد و با حرص گفتم:

_ كي بھ تو گفت بھ پونھ بگي داریم مي ریم بیرون؟ 
نگاه اخم آلودش را بھ از ماكان روي من تنظیم كرد. 
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_ خودش گفت بریم بیرون منم گفتم ما داریم مي ریم تو ھم 
بیا. 

توپیدم:
_ ماندانا ارسالنم بیاد من مي دونم با تو. 

ماكان اظھار نظر كرد.
_ بیاد! دور و برت بچرخھ خودم ادبش مي كنم مرتیكھ 

چسبونك رو. 
غریدم:

_ الزم نكرده تو غیرتي بشي. ھمینو كم داشتم فقط! 
وضعیت خراب شده بود. باید آرام مي شدم تا مي توانستم ھمھ 

چیز را مدیریت كنم. 
دلم نمي خواست روزمان خراب شود. حوصلھ ي جر و بحث 

و دعوا را ھم نداشتم. 
ھر دو را مخاطب قرار دادم:

_ اگھ ارسالنم اومد ھر اتفاقي افتاد حق ندارین دخالت كنین. 
خودم بلدم چیكار كنم. قراره خوش بگذرونیم پس متمدن رفتار 

كنین. این دكترم حركت اضافھ كرد خودم میشونمش 
سرجاش!
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تعریف من از متمدن بودن خاص خودم بود. ارسالن حرفي 
مي زد كامال متمدانھ گردنش را مي شكستم!

#كارتینگ
#پارت_٢٤

#زینب_عامل

تا رسیدن بھ جگركي چرك و محبوبم یك ربعي طول كشید. 
وقتي آنجا چھره اي آشنا ندیدم انگار كھ دنیا را بھ من داده 

اند. این مكان با معیار ھاي ارسالن جور نبود! پونھ حسابش 
كامال از برادرش جدا بود. بھ شدت دختر راحت و پایھ اي 

بود. فیس و افاده ي بیخود نداشت. 
حتي ماندانا ھم كھ مكان ھاي گران و پر زرق و برق را 

ترجیح مي داد، از این مكان خوشش مي آمد.
با لذت سفارش دادم و بھ جمالت ماندانا كھ قصد داشت 

توضیح دھد كھ منتظر پونھ شویم تا بعد از آمدنش سفارش 
دھیم توجھي نشان ندادم. 

 دست بھ دامن خدا شدم كھ زندایي را از اھداف فرزندانش كھ 
قصد داشتند پیش ما بیایند آگاه سازد و مانع آمدنشان شود.
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ماندانا براي شستن دستانش از جایش بلند شد و سمت 
روشویي درب و داغان و پر از جرم تھ سالن كوچك رفت و 

من فرصت كردم كھ كمي بھ ماكان نزدیك شوم. نگرانش 
بودم. سن حساسي داشت و گوشش بھ حرف كسي بدھكار 
نبود. آنقدر صبح تا شب چشمانش بھ صفحھ ي گوشي اش 

میخ مي شد كھ نگراني من ھم ھر لحظھ تشدید مي شد. 
سرم را آرام بھ سرش كوباندم. باالخره دل از گوشي اش كند 

و با اخم و سؤال نگاھم كرد. از در شوخي وارد شدم. 
چشمكي زدم.

_ شیطون با كي داري از صبح چت مي كني؟ 
مورد جدیده؟ 

_سیناست. مورد جدید چھ صیغھ ایھ؟ 
نیمچھ لبخندي زدم.

_ از اون مورداي خوشگل! 
گوشي اش را خاموش كرد و داخل جیب شلوارش سر داد.

_ فعال كھ مورد خوشگل این پسردایي سیریشمونھ. 
چشمانش را كھ یاغي گري در آن موج مي زد بھ چشمانم 

دوخت.
_ بذاري ھمینجا حالشو جا میارم. منم مثل توأم ازش خوشم 
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نمیاد. 
من مي دانستم دلیل دوست نداشتن ھاي ماكان چیست! 

چون ماكان دقیقا نقطھ ي مقابل ارسالن در درس خواندن 
بود. ھر كسي مي خواست ماكان را نصیحت كند و او را بھ 
آینده اي روشن بشارت دھد، ارسالن را برایش مثال مي زد. 

بھ نوعي بھ او حق مي دادم چنین حسي بھ ارسالن داشتھ 
باشد، اما در ھر صورت حق دخالت در مشكالت من را 

نداشت. 
براي اینكھ حساب كار دستش بیاید اخم كردم.

_ ماكان فقط كافیھ بي احترامي كني یا حركت اضافھ بزني 
اونوقت بھ مامان پیشنھاد مي دم براي پاس كردن اون درساي 

تجدیدیت یھ مدت بري با ارسالن درس بخوني! مامان رو 
كامل مي شناسي. در جریانم ھستي كھ ارسالن حرف منو 

زمین نمیندازه. 
صورتش درھم شد. پر حرص جواب داد:

_ چطور خودت فقط تا دیپلم خوندي و كسي ھم زورت نكرد. 
حاال چرا مي خوان منو بھ زور دكتر مھندس كنن؟ 

نفرت در تك تك كلماتي كھ بھ كار برده بود بیداد مي كرد.
_ من از درس خوندن متنفرم. امكانم نداره برم دانشگاه تو 

@RomanbeRoman



این مملكت خرابھ وقت تلف كنم. 
پوزخند پر صدایي زدم. ماندانا ھم از راه رسید و متوجھ جر 

و بحثمان شد. 
_ من درسو ول كردم چون یھ كاري بود كھ عاشقش بودم و 

مي تونستم با اون پیشرفت كنم...
میان حرفم پرید. فھمیدم حرفش ناخواستھ بوده، اما خواستھ یا 

ناخواستھ حالم خراب شده بود.
_ نكھ خیلي ھم پیشرفت كردي! 

راست گفتھ بود. پیشرفت نكرده بودم! این استعداد مرا در چاه 
بزرگي انداختھ بود. این بچھ ھم با این سن و سالش مي 

دانست خواھرش گند زده است. 
سكوتم باعث شد تا از جملھ ي ناخواستھ اش پیشمان شود. 

صورتش آویزان شد و قصد كرد تا حرفش را رفع و رجوع 
كند. اجازه ندادم و قبل از او لب باز كردم:

_ حق با توئھ! پس لطفا گندي كھ من زدم رو تو نزن. 
اشتباھي كھ من كردمو تو نكن.

ماندانا بخاطر از راه رسیدن پونھ نتوانست اظھار فضل كند. 
ظاھر پونھ را از نظر گذراندم. ساده لباس پوشیده بود و 

آرایش مالیمي ھم روي چھره داشت. 
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لبخندم از دیدنش فقط یك دلیل داشت. تنھا آمده بود و از قرار 
معلوم بقیھ ي ساعات قرار نبود بد بگذرند! 

لبخندم فقط و فقط چند ثانیھ طول كشید! 
چون حضور ارسالن در جلوي در رستوران مجلل من فقط 

داشت تاكید مي كرد كھ مصیبت ھاي جدیدم از راه رسیده اند.

#كارتینگ
#پارت_٢٥

#زینب_عامل

پونھ اول سراغ من آمد و گونھ ام را محكم بوسید. 
یكي از سؤاالت بزرگم این بود كھ پونھ و ارسالن چرا ما را 
دوست داشتند آن ھم با حجم تبلیغات منفي كھ دایي و زندایي 

علیھ ما مي كردند؟ 
شك نداشتم یكي از مشكالت مادر و پدرشان با آن ھا ھمین 

رفت و آمدشان با ما بود. 
زندایي معتقد بود رفت و آمد پونھ و ارسالن با ما سطحشان 

را پایین مي آورد. البتھ من ھم موافقش بودم و دلم نمي 
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خواست با آن ھا رفت و آمد كنم. دلم ھم نمي آمد مستقیم این 
را بھ پونھ بگویم و ناراحتش كنم. 

مستقیم گویي بھ ارسالن ھم عمال اثري نداشت و انگار یاسین 
در گوش خر مي خواندم. 

پونھ صندلي فلزي كنار ماندانا كھ رنگ زرشكي رویش 
ریختھ بود را بیرون آورد و رویش نشست و تشخیص اینكھ 

عمدا صندلي كنار من را خالي گذاشتھ بود سخت نبود. 
مغز این دختر ھم تاب داشت. عوضش ماكان بھ طور اساسي 

حال این خواھر و برادر را اساسي گرفت و جایش را با 
صندلي كنار من عوض كرد. یقین پیدا كردم كھ برادر داشتن 

نعمت بزرگي است. 
پونھ خودش را با ماندانا مشغول صحبت نشان داد و غیر 

ممكن بود من متوجھ بادش كھ خوابیده بود نشوم. 
ارسالن كھ تازه از راه رسیده بود با ماندانا و ماكان دست داد 

و كنار ماكان نشست. 
خوب كرده بود كھ دستش را سمتم دراز نكرده بود، چون بي 

رعایت حضور بقیھ آن را مي شكستم. 
وقتي سیني جگر ھایي كھ سفارش داده بودم رسید، تمام 

حواسم را بھ خوردن دادم و اھمیت ندادم كھ ارسالن مجدد 
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سفارش داد. 
ماكان طوري خودش را بین من و ارسالن انداختھ بود كھ 

دیدي بھ ھمدیگر نداشتیم. 
با خودم درگیر بودم كھ رك و اساسي بھ آن ھا بگویم كھ 

دیگر ھمراه ما بیرون نیایند یا نھ، كھ دست ارسالن دور شانھ 
ي ماكان پیچید و بھ نوعي ماكان را عقب كشید تا مرا ببیند. 

براي اینكھ ھدفش زیاد مشخص نباشد گفت:
_ با درسا چیكار مي كني؟ 

ماكان نیشخندي زد. لقمھ ي دھانش را قورت داد و ریلكس 
گفت:

_ عالیھ. فقط ٤ تا تجدیدي آوردم! 
از جواب رك و پر تمسخرش بھ خنده افتادم. 
ماكان ھم گاھي مثل خودم كلھ شق مي شد. 

ارسالن خودش را نباخت. 
_ ھمین كھ ھمشو تجدید نشدي عالیھ! بنظرم كھ عالي پیش 

رفتي. 
داشت با مسخره كردنش تالفي مي كرد. مي مردم اگر جملھ 

اي كھ در ذھنم بود را بر زبان نمي آوردم.

@RomanbeRoman



_ ھمھ قرار نیست بھ زور دكتر بشن. 
نقطھ ضعف ارسالن ھمین بود. ھر وقت مي گفتم كھ بھ زور 

مادرش این رشتھ را انتخاب كرده دود از كلھ اش بر مي 
خاست. 

سعي مي كرد لحنش آرام و بدور از عصبانیت باشد.
_ زوري غیر زوري! ھوشش رو داشتم خوندم. االنم خیلي 

راضي ام. 
پوزخندي زدم. راضي بود كھ سعي مي كرد ھمھ را شبیھ 

خودش كند. وقتي یادم مي افتاد كھ عین یك ابلھ داشت مرا ھم 
ترغیب مي كرد كھ كنكور دھم دلم مي خواست سیخ كنار 

دستم را در چشمش فرو كنم. 
جوابش را ندادم و زیر چشمي دیدم كھ ماندانا و پونھ نفس 

آسوده اي كشیدند. از عصبي شدنم مي ترسیدند. 
بھ نان لواش مقابل دستم خیره شدم. چربي حاصل خوش 

گوشت ھا كل نان را خیس كرده بود و لذت بخش ترین قسمت 
جگر خوردن براي من ھمین بود. 

آخرین و خوشمزه ترین لقمھ! 
لقمھ ي آماده را در دستم گرفتم و از جایم بلند شدم. حواس 

بقیھ جمعم شد. 
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رو بھ ماندانا گفتم:
_ میرم تو ماشین شما ھم بیاین. عجلھ نكنین. غذاتونو 

خوردین بیاین. 
پونھ با صورتي آویزان اعتراض كرد.

_ مانیا تازه رسیدیم ما. بابا مي خواستیم بریم بگردیم. 
توروخدا نرین. 

خوشحال بودم كھ پونھ پسر نبود. احتماال با ارسالن مجبور بھ 
دوئل مي شدند! 

سوییچ ماشین را از روي میز برداشتم.
_ نگفتم كھ مي ریم خونھ. نمیشھ كھ ھمش بشینیم اینجا. 

نفس آسوده ي ارسالن مرا از گفتن جملھ ام پشیمان كرد. 
ماكان ھم از جایش بلند شد و خوشحال از اینكھ ارسالن نمي 

تواند دنبالم بیاید با ھمدیگر از كنار میز عبور كردیم. 
در كنار در ورودي_خروجي یك میز چوبي كھنھ قرار داشت 

كھ پسري جوان حساب و كتاب مي كرد. 
بعد از اینكھ پشت میز رفتھ و سفارشات خودم را حساب كردم 

بیرون زدیم. 
داخل ماشین كھ نشستیم ماكان بالفاصلھ گفت:

@RomanbeRoman



_ مانیا ترشیدي مسئلھ اي نیست. قول بده بھ این عتیقھ تحت 
ھیچ شرایطي فكر نكني!

#كارتینگ
#پارت_٢٦

#زینب_عامل

ھوس سیگار كرده بودم. ھرگز كنار ماكان و ماندانا سیگار 
نمي كشیدم، اما این دلیل نمي شد كھ آن ھا این موضوع را 
ندانند. وقتي این ھوس لعنتي سراغم مي آمد بي اختیار بي 
قرار مي شدم. تمام این مصیبت ھا بخاطر حضور ارسالن 

بود. غیبت سھ ماھھ اش عجیب چسبیده بود. یك سالي مي شد 
كھ ارسالن دست از نگاه ھاي عاشقانھ یواشكي برداشتھ بود و 
عالقھ اش  را با من مطرح كرده بود. البتھ اوایل سربستھ از 

آن حرف مي زد. وقتي سھ ماه پیش خواستھ بود موضوع 
خواستگاري را مطرح كند داد و بیداد راه انداختھ بودم. بار 

ھا در این یك سال بھ او گفتھ بودم كھ من بھ دردش نمي 
خورم. وانمود كرده بود كھ حرفم را پذیرفتھ و سھ ماه از او 

خبري نداشتم تا اینكھ مجدد سر و كلھ اش پیدا شده بود. 
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بھ قدري ھوس سیگار كشیدن در وجودم تشدید شده بود كھ از 
بودن ماكان كنارم پشیمان بودم. براي پرت كردن حواسم 

گوشي ام را برداشتم تا خودم را با آن سرگرم كنم كھ دیدن یك 
پیام از یك شماره ي رند تقریبا آشنا حواسم را جمع خودش 

كرد. 
پیام را باز كردم و محتوایش را از نظر گذراندم.

" مانیا مشتاق مي دونم شمارمو از پنجره ي ماشینت پرت 
كردي بیرون! این پیام رو پاك نكن تا شمارمو داشتھ باشي. 
مطمئنم الزمت میشھ....راستي تا یادم نرفتھ بگم  حتما پیش 
خانوادت بحث گذشتھ رو پیش بكش. شاید قبل از اینكھ من 

برات تعریف كنم خودشون گفتن چي رو ازت پنھان كردند! 
بابك شفیع! صرفا یھ دوست"

گذشتھ...این گذشتھ ي لعنتي چھ داشت كھ این مردك این چنین 
با اطمینان از آن حرف مي زد؟ 

چھ اتفاق افتاده بود؟ 
دیگر این موضوع آنقدر مطرح شده بود كھ نمي توانستم بي 

خود از كنارش عبور كنم. 
برایش تایپ كردم.

" حتما در ازاي فاش كردن این راز مي خواي پیشنھادتو 
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قبول كنم"
جواب یك كلمھ اي اش تعجبم را چند برابر كرد.

"نھ"
پیام بعدي بعد چند ثانیھ از راه رسید.

" فردا بیا بھ این آدرسي كھ مي گم، حرف بزنیم. من نمي 
تونم تو رو مجبور بھ انجام كاري كنم. اما حرف زدنم كسي 

رو نمي كشھ! آدرس رو برات مي فرستم. فردا ساعت ٦ بعد 
از ظھر منتظرتم. مي دونم كالسات تا این تایم تموم شده."

در این كھ بابك شفیع پشت حرف ھایش ھدفي داشتھ شك 
نداشتم، اما حسي بھ من مي گفت حرف ھایش دروغ نیست. 

چیزي در درونم مرا وادار مي كرد سر این قرار بروم. سال 
ھا بود ھیجان از زندگي ام پر كشیده بود و روح سركشم را 

در قفسي زنداني كرده بودم تا دست از پا خطا نكند. حاال 
احساس مي كردم دارد التماسم را مي كند كھ بھ دنبال این 

رازي كھ بابك مدعي بود در گذشتھ ام پنھان شده است بروم 
و او را از آن قفس آزاد كنم.

جواب بابك را ندادم و وقتي آدرس را برایم فرستاد بي اختیار 
اخم كردم. آدرس رستوران یا پارك نبود. آدرس یك خانھ بود 

كھ احتمال مي دادم خانھ ي خودش باشد. آن ھم بخاطر 
آدرسي كھ فرسنگ ھا از ما فاصلھ داشت. درست آن طرف 
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شھر كھ باالشھر لقب داشت.
معلوم نبود مردك ابلھ چھ در سر دارد. تا چند دقیقھ ي پیش 

درصد اینكھ بھ حرف ھایش گوش بدھم باال بود، اما حاال 
بخاطر این آدرس لعنتي شك تمام وجودم را فرا گرفتھ بود. 

چنان غرق خودم بودم كھ وقتي ماكان بازویم را تكان داد از 
جا پریدم. با شیطنت گفت:

_ مورد جدیده؟ 
از شیطنتش ابروھایم باال رفتند. چشمكي زدم:

_ توپ و جدید! 
مي دانست شوخي مي كنم كھ خندید و بعد سكوت چند ثانیھ 

اي گفت:
_ چشات خمار شده. ھوس سیگار كردي آره؟ 

این بچھ این ھا را از كجا یاد گرفتھ بود كھ تشخیص ھم مي 
داد. شیطنت را فراموش كردم.

توپیدم:
_ ماكان پنج سال پیش من یھ غلطي كردم و این زھرماري 

شد ھم دمم. لطفا تو تكرارش نكن. حرفت بوي خوبي نمي ده.
خمیازه اي كشید.

@RomanbeRoman



_ نترس بابا. بچھ كھ نیستم. حواسم ھست. 
من دقیقا از ھمین مي ترسیدم. از اینكھ بچھ بود و فكر مي 
كرد عقلش مي رسد. باید حواسم را بیشتر جمع ماكان مي 

كردم. این چند سال دوره ي بلوغش مي گذشت ھمھ چیز بھتر 
مي شد. فقط باید در این مدت غیر محسوس مراقبش مي 

بودم. 
دستم را الي موھاي پر پشتش بردم و آن ھا را بھم ریختم. از 

این كارم خوشش مي آمد. وگرنھ اعتراض مي كرد و دادش 
بلند مي شد. 

_ با ماندانا درس بخون. تجدیدي ھات رو قبول شو. بابا 
مرتضي گناه داره. 
سرش را تكان داد. 

كمي بعد بقیھ ھم از جگركي بیرون آمدند. شك نداشتم ماندانا 
ماشین ارسالن را ترجیح مي دھد.

ھمین طور ھم شد. با اشاره ي دستش گفت كھ با ارسالن مي 
آید. ماكان با دیدن ماندانا كھ سوار ماشین ارسالن شد 

پوزخندي زد:
_ خاك تو سرش كنم. ندید بدید احمق. رفتھ آویزون این 

نچسب شده.
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تھ دلم كامال با ماكان موافق بودم. من ھم از رفتار ماندانا 
خوشم نیامده بود. مي دانست رابطھ ام با ارسالن خوب نیست 

و مي رفت و در ماشین او مي نشست. عشق ثروت و 
تجمالت آخر كار دستش مي داد.

#كارتینگ
#پارت_٢٧

#زینب_عامل
 

اما براي اینكھ ماكان تربیت را فراموش نكند گفتم:
_ مودب باش. خب ماشین مدل باال دوست داره. 

پوزخند دومش پر رنگ تر بود. 
_ من ترجیح مي دم سوار یابو بشم كنار ارسي نشینم. 

استارت زدم.
_ منم! 

ارسالن جلو مي راند و ما پشت سرش. مسیر ھاي 
نامشخصي كھ در پي گرفتھ بود اوج كالفگي اش را نشان مي 

داد. مطمئنا طور دیگري برنامھ ریزي كرده بود. 
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داشت حوصلھ ام سر مي رفت. ماكان كھ عمال در گوشي اش 
غرق بود و حواسش بھ بیرون نبود.

من ھم از یك طرف فكرم درگیر بابك شفیع بود و از طرف 
دیگر ارسالن با چرخ زدن ھاي بیخودش داشت اعصابم را 

خراب مي كرد. 
گوشي ام را از كنار دستم برداشتم تا بھ ماندانا بگویم بھ 

ماشین خودمان برگردد تا بھ خانھ برویم كھ ارسالن راھنما 
زد و كنار یك بستني فروشي نگھ داشت. 
من ھم مجبورا پشت سرش پارك كردم. 

چند دقیقھ بعد از ماشین پیاده شد و سمت ماشین من آمد. 
سرش را كنار پنجره خم كرد و پرسید:

_ چي مي خورین؟ 
ھماھنگي نادر من و ماكان باعث شد تا چشمانش را با حرص 

روي ھم بگذارد.
_ ھیچي!

نفسش را بیرون داد و گفت:
_ میشھ شبمون رو خراب نكنین؟ 

نگاھم را بھ صورتش دوختم.
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_ شب ما خیلي وقتھ خراب شده! 
بھ شخصیتش برخورده بود. شاید اگر ماكان نبود مي ماند و 
بھ اصرارش براي سفارش گرفتن ادامھ مي داد، اما حاال با 
حضور ماكان دندان ھایش را محكم بھم فشار داد و گفت:

_ مي گم ماندانا بیاد. 
عمیق خندیدم.

_ لطف مي كني. 
رفت تا ادامھ ي خندیدنم را نبیند. چند دقیقھ بعد ماندانا از 

ماشین او پیاده شد و سمت ماشینمان آمد. پونھ ھم سرش را از 
پنجره بیرون آورد و با لب ھاي آویزان دستش را برایمان بھ 

نشانھ ي خداحافظي تكان داد. 
ماندانا بالفاصلھ بعد از نشستن گفت:

_ واي مانیا چي بھ این گفتي كھ شد برج زھرمار؟ 
راه افتادم و جواب دادم:

_ گفتم تو جمع ما خیلي اضافیھ! 
             **********

با تمام توانم براي گرفتنش مي دویدم. پاھایم زخم شده بودند و 
مي توانستم خوني را كھ از ال بھ الي انگشتانم جاري است را 

@RomanbeRoman



ببینم. دخترك وقتي تالش ھاي بي نتیجھ ام را مي دید قھقھ 
مي زد و مي خندید. باد پیراھن خوشرنگش را بھ بازي گرفتھ 

بود و موھاي بلندش در ھوا مي رقصیدند.
تمام قدرتم را در پاھایم جمع كردم. اینبار با تمام وجودم 

دویدم. فقط یك بند انگشت میانمان فاصلھ بود. یك قدم دیگر 
كافي بود تا دخترك مو طالیي را در آغوشم بگیرم. 

درست لحظھ اي كھ حس كردم فاصلھ تمام شده است آسمان 
غرید. باد مالیم طوفان شد و در برابر چشمان ناباورم دخترك 

سقوط كرد! با سرعت تمام. تھ دره اي عمیق! 
داشت فریاد مي زد. صدایش را نشنیدم اما تكان لب ھایش را 

دیدم و دھانش كھ باز و بستھ مي شد. چیزي شبیھ مانیا 
زمزمھ كرد. 

مات و مبھوت كنار دره روي زانو ھایم فرود آمدم. 
دخترك نبود. صداي خنده ھایش میان زوزه ھاي باد خاموش 
شده بود. باد سرد و كشنده بود. بھ خود لرزیدم. دوباره كسي 
نامم را صدا كرد. صدا آشنا بود، اما شباھتي بھ صداي خنده 

ھاي دخترك مو طالیي نداشت. بھ گردنم حركت دادم. چشمان 
بي فروغم بھ دنبال صدا اطراف را دید زد. 

رامین بود. سر تا پا غرق خون...
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تكان ھاي شدید مامان كابوس تكراري ام را تمام كرد. در 
حالیكھ نفس نفس مي زدم روي تخت نشستم. عرق از سر و 

رویم جاري بود. 
تمام بدنم خیس عرق شده بود. 

این چھ كابوسي بود كھ سال ھا دست از سرم بر نمي داشت؟ 
رامین از من چھ مي خواست؟ 
چرا این مصیبت تمام نمي شد؟ 

مامان نگران كنارم روي تخت نشست. لیوان آب دستش را بھ 
لبانم چسباند. 

عطش شدیدي داشتم. با عجلھ چند قلپ از آب را نوشیدم. 
مامان بي صدا كمرم را نوازش كرد. زیر چشمي دیدم كھ 

ماندانا كنارم غرق خواب است. 
بي اراده بھ ساعت روي دیوار نگاه كردم. سھ صبح بود. 

مامان چرا بیدار بود؟ 
چند نفس عمیق كشیدم و پاھایم را از تخت آویزان كردم. نمي 
خواستم ماندانا بیدار شود، براي ھمین ھم از جایم بلند شدم و 

بي صدا از اتاق بیرون آمدم. مامان ھم دنبالم آمد. 
بي توجھ بھ مامان اول بھ دسشویي رفتم و بھ دست و صورتم 

آبي زدم. 
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نگاھي در آیینھ بھ خودم انداختم. چھره ام طوري خستھ و 
درب و داغان بود كھ انگار در واقعیت آن مسیر طوالني را 

دویده ام. 
مشت دیگري آب بر صورتم پاشیدم و مسیر قطرات آبي كھ 

از صورتم تا زیر چانھ ام جریان پیدا كرده بود را دنبال 
كردم. 

چرا حكمت این خواب تكراري را نمي فھمیدم؟ 
دیگر خستھ شده بودم. گاھي با یاد آوري این كابوس خواب از 

چشمانم گریزان مي شد. 
صورتم را با حولھ خشك كردم و از دسشویي بیرون آمدم. 

مامان نگران پشت در توالت منتظرم بود. 
دستش را فشردم و بعد از كشیدن خمیازه اي كھ كامال بي 

اختیار بود پرسیدم:
_ دورت بگردم تو چرا بیداري؟ 

جوابش درست ترین و در عین حال غلط ترین جواب ممكن 
بود.

_ خوابم نمیاد. 
من مامان ھما را مي شناختم.
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وقتي فكر و خیال زیاد داشت خواب از چشمانش فراري مي 
شد. 

چیزي نگفتم و دوشادوش یكدیگر بھ آشپزخانھ رفتیم.

#كارتینگ
#پارت_٢٨

#زینب_عامل

پنجره ي كوچك آشپزخانھ را باز كردم تا ھواي خنك 
صبحگاھي بیرون داخل آشپزخانھ جریان پیدا كند. 

لیوان آبي براي خودم ریختم و ھر دو در سكوت پشت میز 
نشستیم. یاد صحبت ھاي بابك افتادم. گفتھ بود مي توانم از 

مامان ھم بپرسم كھ راز گذشتھ ي من چیست.
فرصت بھ ظاھر خوبي بود، اما سكوت كردم. 
حس مي كردم حال مامان اصال خوب نیست. 

بي خوابي و سر زدن ھایش بھ اتاق ما آن ھم در این ساعت 
از شبانھ روز دلیل این احساسم بود. 
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سر درد خفیفي كھ داشت كم كم در سرم جریان پیدا مي كرد 
را نادیده گرفتم و گفتم:

_ چي شده مامان؟ چرا ھمھ چي رو مي ریزي تو خودت؟ 
چشمانش را دزدید كھ باز نامش را صدا زدم. 

نگاه بي قرارش را باال آورد.
_ موعد چك بابات نزدیكھ. وام كوفتي ھم جور نشد. 

نفسم را با خیالي آسوده بیرون دادم. اخم كردم و گفتم:
_ آخھ مادر من ٦ میلیون پولم چیزیھ كھ شب نخوابي 

بخاطرش؟ نگران نباش. یھ گردنبند دارم من. خدابیامرز 
رامین داده بود. اونو مي فروشیم چك بابارو ھم پاس مي 

كنیم. خدا بزرگھ. 
حرف ھاي اطمینان بخشم ھیچ تغییري در حالش ایجاد نكرد. 

احتماال مي خواست بگوید كھ امكان ندارد اجازه دھد كھ 
یادگاري رامین را بفروشم، اما من بھ یادگاري و این 

مزخرفات اعتقادي نداشتم. سال ھا بود كھ بھ آن گردنبند دست 
ھم نزده بودم. وقتي خودش نبود گردنبندش بھ چھ دردي مي 

خورد؟ 
منتظر سخنان معترضانھ مامان بودم كھ با شنیدن جملھ اش 

یخ كردم.
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_ مانیا مبلغ چك ٦ میلیون نیست. ٨٠ میلیونھ!
چشمانم را چند بار باز و بستھ كردم. حرفي كھ شنیده بودم را 

باور نمي كردم. 
ھشتاد میلیون چك براي چھ بود؟ ما كھ چیز جدیدي نخریده 

بودیم. تنھا دارایي كل زندگیمان ھمین خانھ ي كوچك و پراید 
درب و داغان من بود. 

متعجب و شاید كمي مضطرب پرسیدم:
_ ٨٠ میلیون؟! مامان حالت خوبھ؟ بابا ٨٠ میلیون بابت چي 

بدھكاره؟ 
سرش را پایین انداخت و با غم و ناراحتي بھ دستانش خیره 

شد. 
مضطرب سؤالم را تكرار كردم. 

باالخره دست از سكوت كردن برداشت.
_ بابت چك آخر این خونھ پول نزول كرده بود! 

ھین بلندي كھ كشیدم بي اختیار بود. امیدوارم بود صدایم بقیھ 
را بیدار نكند بخصوص بابا كھ خوابش سبك بود. 

ھنوز چیزي را كھ شنیده بودم باور نمي كردم. بابا مرتضي 
چرا دست بھ چنین كاري زده بود؟ 
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بابا كھ ھمیشھ از این كار ھا بیزار بود. ھمیشھ مي گفت پول 
نزول زندگي را ویران مي كند. فرقي ھم نمي كند كھ نزول 

بگیري یا بدھي.
از شدت شوك بھ سكسكھ افتاده بودم. مگر چنین چیزي ممكن 

بود؟ 
لیوان آب مقابلم را سر كشیدم تا بلكھ سكسكھ ام قطع شود. 

_ مامان معلومھ چي مي گي اصال؟ 
سكوتش عذاب آور ترین جواب در این زمان بود. 

_ چرا بھم دروغ گفتین؟ چرا گفتین از كل بدھي ھاي بابا فقط 
شیش تومن مونده؟ 

سرش را باال نیاورد.
_ پدرت گفت بدوني قید خرید ماشینت رو مي زني. 

چشمانم را روي ھم گذاشتم.
_ واي مامان. واي از دست از شما. ماشین من واجب بود یا 
بدھي ھامون؟ االن از كجا ھشتاد میلیون جور كنیم. خودمونو 

بكشیم كل داراییمون ٤٠ میلیونم نمیشھ. 
براي یك صدم ثانیھ چھره ي بابك شفیع از مقابلم عبور كرد. 

پیشنھادش لعنتي اش...

@RomanbeRoman



از جایم بلند شدم. مامان با ھول گفت:
_ مانیا جورش مي كنیم. 

دندان ھایم را با حرص روي ھم فشار دادم. با ھر سختي بود 
تن صدایم را كنترل كردم.

_ از كجا؟ از كجا مي خوایم جور كنیم مادر من؟ اگھ اونموقع 
بجاي خرید ماشین من، بدھي رو داده بودیم االن اینھمھ 

بخاطر نزولي كھ رو پول اصلي اومده تو دردسر نمي افتادیم. 
مامان نفسش را بیرون داد:

_ مجبور شم از ھمایون قرض مي گیرم. 
اینبار دیگر كنترل كردن صدایم سخت ترین كار ممكن بود. 

_ مامان...مسبب تمام بدبختي ھاي ما ھمین داداش جنابعالیتھ. 
من الزم باشھ تا اخر عمر بخاطر این بدھي میرم گوشھ ي 

زندان اجازه نمي دم یھ قرون از پول پول این آدم بیاد وسط 
زندگیمون.

#كارتینگ
#پارت_٢٩

#زینب_عامل
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قطعا مامان این موضوع را بھ خواست پدرم از من مخفي 
كرده بود. یك درصد ھم بھ حرف ھایي كھ مي زدم اطمینان 
نداشتم، اما با ھر ترفندي كھ بود بھ مادرم اطمینان دادم كھ 

این مشكل ھم حل خواھد شد. 
ھمین دلگرمي كوچكي كھ بھ مادرم دادم خیالش را راحت 

كرد. آدمیزاد بود دیگر، حاال كھ دردش را با من شریك شده 
بود خواب بھ چشمانش بازگشتھ بود. مادرم ھمیشھ بھ من 

اعتماد خاصي داشت. حاال ھم در عمق چشمانش این اعتماد 
را مي دیدم. ھمین ھم باعث شد تا از جایش بلند شده و بعد از 
گفتن اینكھ كمتر فكر و خیال كنم و براي خواب بھ اتاقم بروم. 

از كنارم عبور كرد تا بھ اتاقش بازگردد كھ بي اختیار گفتم:
_ این دختر بچھ دست از سرم بر نمیداره كھ بخوابم. 

ایستاد، مشكوك سرش را سمتم چرخاند كھ گفتم:
_ تو خواب ھمش دنبال یھ دختر بچھ م. دست از سرم 

برنمیداره. 
حس كردم حالت چشمانش عوض شد. آب دھانش را قورت 
داد و جملھ اش طوري بود كھ انگار داشت از چیزي فرار 

مي كرد. 
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_ خوابھ دیگھ. با فكر و خیال مي خوابي واسھ ھمون. صدقھ 
میذارم كنار. 

واكنش نامتعادلش توجھ ام  را جلب كرد، اما او منتظر 
واكنش من نماند و رفت.

 نمي دانستم بخاطر چكي كھ موعدش نزدیك بود اخم كنم یا 
بخاطر جملھ ي آخر مامان تعجب؟ 

مگر این خواب چھ داشت كھ حس مي كردم مامان فرار كرده 
است. 

دیگر ھیچ رغبتي براي خوابیدن نداشتم. سردردم ھر لحظھ 
داشت بدتر مي شد. 

بلند شدم و از جعبھ ي كمك ھاي اولیھ مسكني بیرون آوردم. 
از قرص خوردن بدم مي آمد، اما بھتر از تحمل كردن این 

سردرد وقت نشناس بود. 
قرص را روي زبانم گذاشتم و با ھر سختي كھ بود بھ كمك 

آب قورتش دادم. 
چراغ ھاي آشپزخانھ را خاموش كردم و كورمال كورمال 

خودم را بھ پذیرایي رساندم. 
در ھمان تاریكي نشستم و بھ تك تك بدبختي ھایي كھ یك بھ 

یك داشت برایم اتفاق مي افتاد اندیشیدم. ارسالن از یك 
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طرف، حرف ھا و پیشنھاد ھاي بابك شفیع از یك طرف و 
حاال ھم چكي كھ مبلغش ٨٠ میلیون بود. حاال قسط ھاي 

ماشینم بھ كنار. 
خدایا چرا رنگ آرامش سال ھا بود كھ از زندگي ام پر كشیده 

بود؟ 
روي كاناپھ دراز كشیدم و در تاریكي بھ نقطھ ي كوري خیره 

شدم. بي اختیار تصویر آن دخترك موطالیي جلوي چشمانم 
نقش بست. 

قیافھ اش را تجسم كردم. یك لحظھ با تجسم قیافھ اش حس 
عجیبي پیدا كردم.

این خواب تكراري در این سالھا جز بي خواب كردنم نتیجھ 
ي خاصي نداشت. 

مھشید مي گفت از عوارض تصادف است و باید بھ مشاور یا 
روانپزشك مراجعھ كنم، اما من آنقدر بابت آن تصادف لعنتي 
در بیمارستان مانده بودم كھ از ھر چھ دوا و دكتر بود بیزار 

بودم. گاھي با دیدن این خواب تكراري پر مي شدم از عالمت 
سؤال و گاھي بیخیالي طي مي كردم. 

حاال ھم پرسش ھاي ذھنم را بھ حال خودشان رھا كردم. 
تعداد مشكالتم آنقدر زیاد بود كھ پرداختن بھ این خواب ھیچ 

اھمیتي نداشت. 
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تا خود صبح یك لحظھ ھم چشم روي ھم نگذاشتم و صبح با 
سر درد خفیفي كھ نشان مي داد مسكن بطور كامل از پس این 
درد بر نیامده است از كاناپھ دل كندم و با لقمھ ي مامان ھما 

راھي آموزشگاه شدم.
               ***********

روز كاري سخت در كنار سردردي كھ قصد نداشت دست از 
سرم بردارد تمام توانم را گرفتھ بود. فقط مي خواستم چشمانم 

را روي ھم بگذارم و بخوابم. ساعت ھاي كالس آخر بھ 
كندي مي گذشت. كالفھ و عصبي بودم و طفلك كارآموزم از 

ترس جیكش ھم در نمي آمد. 
ده دقیقھ ي آخر ھم بھ ھر بدبختي بود گذشت و وقتي كالس 

تمام شد دخترك بیچاره نفس عمیقي كشید. 
گاھي خودم از این اخالق ھاي گندم آزرده مي شدم چھ رسد 

بھ دیگران!

#كارتینگ
#پارت_٣٠

#زینب_عامل
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باالخره از آموزشگاه بیرون زدم. تا قبل از دیدن بابك شفیع 
مقابل آموزشگاه بھ كل پیام ھاي دیشب را فراموش كرده 

بودم. 
اصال یادم رفتھ بود كھ آدرس خانھ اش را برایم فرستاده و 

خواستھ بود ھمدیگر را مالقات كنیم. حاال حضورش در اینجا 
را درك نمي كردم. مگر قرار نبود خودم بھ دیدنش بروم؟ آن 

ھم اگر دلم مي خواست؟ 
نمي شد بي توجھ از كنارش عبور كنم. بخصوص كھ مرا 

دیده بود و بھ نشانھ ي سالم برایم سر تكان داده بود. 
با داوود كھ یكي از مربي ھاي آموزشگاه بود و از وقتي مرا 

دیده بود داشت از حقوق و بدبختي ھایش نالھ مي كرد 
سرسري خداحافظي كردم و براي یك لحظھ از حضور بابك 

خوشحال شدم كھ با حضورش شر داوود را از سرم كنده بود. 
البتھ امیدوار بود این ھمكار محترم برود و زاغ سیاھم را 

چوب نزند. ھمین مانده بود كھ در آموزشگاه چو بی افتد كھ با 
یك مرد میانسال بنز سوار رفت و آمد مي كنم! 

كنجكاوي كھ بھ فراموشي سپرده بودم سراغم آمد. راجع بھ 
ادعاھاي بابك. بجاي رفتن سراغ ماشینم سمت بنز سفید رنگ 

او رفتم! تنھا وجھ مشترك ماشین ھایمان ھمین رنگ سفید 
بود! 
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كنار پنجره اش كھ تا نصفھ باز بود خم شدم و بھ او كھ پشت 
فرمان تماشایم مي كرد توپیدم:

_ اینجا چیكار مي كني؟ دم بھ دقیقھ میاي جلوي محل كارم 
كھ چي بشھ؟ 

عینك آفتابي اش را از چشم برداشت.
_ دیشب جواب پیاممو ندادي! احتمال دادم بخاطر اون آدرس 

باشھ. بي منظور بود. 
پوزخندي زدم.

_ آره جون عمھ ت! 
واكنشي بھ حرفم نداد و خم شد و در را از داخل باز كرد. در 

سكوت منتظر ماند تا سوار شوم كھ گفتم:
_ چي باعث شده كھ فكر كني سوار ماشینت مي شم؟ 

جدي بود.
_ ھمون چیزي كھ باعث شد دیشب پیاممو جواب بدي! 

امروز نگاھش كامال جدي و بدون ھیچ گونھ ھیزي بود. شاید 
ھمین ھم باعث شد بعد از مكث چند ثانیھ اي و باال و پایین 
كردن ھایم، سوار ماشینش شوم و بیشتر از این گزك دست 

اھالي آموزشگاه ندھم. 
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در ماشین سكوت برقرار بود. چند بار خواستم بپرسم كھ كجا 
مي رویم، اما بیخیال شدم. 

نمي خواستم ترسو بنظر برسم. مرد ھا وقتي ترس یك زن را 
مي دیدند بیشتر مي تاختند.

یك حسي درونم مدام بازخواستم مي كرد كھ چرا سوار 
ماشینش شده ام؟ حتي خودم ھم جواب این سؤال را دقیق نمي 

دانستم. شاید دلیلش ھمان كنجكاوي بود. 
شاید ھم در اعماق وجودم پیشنھاد بابك را راه حلي براي چك 

پدرم مي دیدم. 
البتھ كھ ھمچنان روي حرف خودم ایستاده بودم. امكان نداشت 

در ھیچ مسابقھ اي شركت كنم. 
من سال ھا قبل بھ خودم قول داده بودم. نباید بدقول مي شدم. 

كنجكاو بودم بدانم بابك با گفتن كدام قضیھ قصد دارد مرا 
براي شركت در مسابقھ ي پیشنھادي اش تحریك كند. 

سرم كمي بھ طرفش چرخید و نگاھم بي اختیار روي ساعت 
گران قیمتش قفل شد! 

مارك شناس نبودم! از شلوغي صفحھ اش گران بودنش را 
تخمین زدم! از انواع و اقسام دایره ھاي روي صفحھ اش كھ 

داخلشان عقربھ داشت. 
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روي فرمان ماشینش ھم پر بود از دكمھ ھاي مختلف! 
ذھنم نھیب زد " ھر چقدر پولدار تر شلوغ پلوغي و تجمالت 

ھم بیشتر!"
یاد رخش خودم افتادم. ماندانا روي فرمانش آرم بنز را 

چسبانده بود! 
خنده ام گرفت. ماشین او ھم بنز بود! مال من ھم...البتھ در 

تصوراتم! 
باالخره از حالت سكون خارج شد. دستش را حركت داده و 

داخل جیب كتش برد.
پاكت سیگاري كھ ماركش را نمي شناختم بیرون آورد. اوج 

سیگار با كالسي كھ من كشیده بودم كنت بود! 
یك نخ سیگار از پاكت بیرون آورد و گوشھ ي لبش گذاشت. 

پاكت را كنارش انداخت! 
مگر مي شد او سیگار بكشد و من تماشا كنم؟ 

آن ھم با این سر دردي كھ تمام وجودم داد مي زد و مي گفت 
كھ عالجش یك نخ سیگار است.

جدي بھ نیم رخش زل زدم. نیم رخ فوق جذابش!
اعترافش سخت بود اما بابك شفیع نمونھ ي یك مرد جذاب 

بود. حتي جذاب تر از نمونھ ھاي مشابھ و جوان!  
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لعنتي! زاویھ ي فكش روي روانم بود! 
لبانم بي اختیار جنبیدند:

_ منم مي خوام! 
نگاھم نكرد! چشمانش امروز عجیب حجاب گرفتھ بودند و 

حسي بھ من مي گفت قصد دارد با این كار اعتمادم را جلب 
كند.

كامي از سیگارش گرفت! عمیق! 
پاكتش را از كنارش برداشت و سمتم دراز كرد. فرمان 

ماشین كوفتي اش عمال آزاد بود! دستانش ھر دو در انحصار 
سیگار بودند! 

نخي از پاكت بیرون آوردم و گوشھ ي لبم گذاشتم. 
اینبار سرش چرخید. چرخشش بھ زور پنج درجھ مي شد! 

گوشھ ي لبانش كمي باال رفتند. 
خودم فندك داشتم. از قسمت كوچك كیفم فندكم را بیرون 

آوردم و سیگار را روشن كردم. 
لبخندش عمیق تر شد.

_ از زناي سیگاري خوشم میاد.
اولین كام را گرفتم. حرفھ اي تر و عمیق تر از او. 
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پوزخندي لبانم را زینت داد. 
_ برعكس! من از مرداي سیگاري متنفرم!

#كارتینگ
#پارت_٣١

#زینب_عامل

احتمال اینكھ حرفم بھ شخصیت نیمھ محترمش بر بخورد با 
خنده ي پُر صدایش بطور كامل رد شد! 

خوشش آمده بود و من از دست خودم عصبي بودم. جلب 
توجھ كرده بودم. آن ھم جلوي مردي كھ نزده مي رقصید! 

خنده اش تبدیل بھ لبخند شد. كام دیگري از سیگارش گرفت و 
با لبخندي كھ ھنوز آثارش در صورتش بود گفت:

_ مانیا مشتاق ھر لحظھ بیشتر براي كشوندنت بھ این مسابقھ 
حریص تر مي شم! 

اولین واكنشم بھ حرفش تعجب بود. اخم و قیافھ ي درھمم در 
درجھ ي دوم قرار مي گرفت. 

رُك بودنش دلیل تعجبم بود. این حجم از صداقت با شخصیتش 
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تناقض زیادي داشت. 
خودم را نباختم.

_ من براي حرف زدن راجع بھ مسابقھ نیومدم. اگھ اومدي 
منو خر كني كھ بشم راننده ي شخصیت ھمین االن نگھ دار 

پیاده شم.
خنده اش پاك شد.

چرخش سرش اینبار بیشتر بود.
_ نشستن تو كنار من فقط یھ دلیل مي تونھ داشتھ باشھ...از 
اینكھ من حرفاي جالبي واسھ گفتن دارم مطمئني. وگرنھ یھ 
دنیا مي دونھ كھ مانیا مشتاق سرسخت تر از این حرفاست. 
دالیلش براي بیان كردن كامل اسمم چھ بود را نمي دانستم، 
اما بھ قدري عصبي كننده بود كھ انگیزه ي خفھ كردنش را 

در من ایجاد كند. 
یا شاید ھم این انگیزه از جایي سر بر مي آورد كھ مربوط 

مي شد بھ حرف ھاي این مردِ مردنما! حرف ھاي بابك شفیع 
حقیقت داشت. 

من بھ نوعي بھ اینكھ قرار است رازي را از گذشتھ ام بر مال 
كند ایمان داشتم و ھمین درست بودن حرف ھایش حرصم مي 

داد. چون برگ برنده ی او بود.
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بابك شفیع یك رفتار بارز داشت. از خود مطمئن بود. 
بقیھ ي حدس ھایم راجع بھ او كھ فكر مي كردم با حفظ نگاه 

ھیزش قصد جلب اعتمادم را دارد رد شده بودند، چون 
خودش مستقیم اعتراف كرده بود كھ بھ نوعي از من و رفتار 

ھاي سرسختم خوشش مي آید. 
وقتي مقابل یك رستوران نگھ داشت آسوده شدم. 

قبل از اینكھ پیاده شود سمتم خم شد. خم شدن ناگھاني اش 
باعث شد تا بي اختیار و محكم بھ پشتي صندلي ام بچسبم. 

نگاه عاقل اندر سفیھ ش بیانگر این بود كھ من اگر كاري ھم 
داشتھ باشم مقابل رستوران و داخل ماشین محل مناسبي براي 

اینكار نیست! 
داشبورد را باز كرد و ژلوفن و بطري آبي بیرون آورد و بھ 
دستم داد. اجازه ي سؤال پرسیدن پیدا نكردم چون بالفاصلھ 

گفت:
_ چشاي قرمزت داره داد مي زنھ كھ سر درد داري. یھ 

مسكن بخور. مطمئنم باش كھ قرص خواب آور نیست! من از 
زور گفتن و وحشي بازي خوشم نمیاد. 

اینكھ رفتار ھاي طرف مقابلش را مي توانست این چنین آنالیز 
كند شوكھ ام كرد. 
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قبل از اینكھ از شوك خارج شده و جوابش را بدھم از ماشین 
پیاده شده و من ھم بعد از خوردن یكي از قرص ھا از 

ماشینش كھ راحتي عجیبي داشت پیاده شدم. البتھ اگر خودش 
نبود لذت سواري با این ماشین ھزار برابر مي شد! 

رستوراني كھ انتخاب كرده بود دقیقا ست ماشین و ساعت و 
سیگارش بود! 

ھمانقدر مجلل و باكالس، اما من یك صدم درصد ھم بھ وجد 
نیامدم. حتي اطراف را ھم نگاه نكردم و با راھنمایي 

پیشخدمت كنار بابك قدم برداشتم تا اینكھ كنار یك میز بزرگ 
دایره اي شكل كھ رویش پارچھ ي ساتن آلبالویي رنگي كشیده 

شده بود ایستادیم. 
دو طرف میز دو صندلي چوبي عجیب غریب كھ كنده كاري 
ھاي پر زرق و برق داشت قرار داده شده بود و چیدمان دو 

سمت میز و مقابل صندلي ھا كامال یك شكل و ھم سان بودند. 
چند ظرف سفید كھ داخل ھم قرار داده شده بودند كھ پاییني 
ترین آن ھا یك بشقاب گرد و بزرگ بود و ظرفي كھ باالتر 

از ھمھ قرار داشت یك پیالھ ي سفید و با مزه بود. 
كنار بشقاب ھا ھم انواع و اقسام لیوان و گیالس و چند مدل 

قاشق و چنگال دیده مي شد. 
آدم ھاي باكالس ھمھ كار را براي خودشان مصیبت مي 
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كردند! مگر یك غذا كوفت كردن چقدر وسیلھ نیاز داشت؟
دندان ھا براي جویدن و معده براي جاي دادن محتویات 

جویده شده كافي بود. بقیھ ي چیز ھا تشریفات بیخود بودند! 
امیدوار بودم آنقدر كھ بھ چیدمان بشقاب و چنگال اھمیت مي 

دھند بھ كیفیت غذا ھم اھمیت بدھند. اصوال كشور جھان 
سومي ما بزرگترین مشكلش این بود كھ فرعیات در اولویت 

بودند. 
وسیلھ ھاي روي میز مرا یاد اتاق عمل مي انداخت. یاد تمام 

وسایلي كھ براي انجام یك عمل قلب باز الزم بود! 
در یك كالم از این محیط خوشم نیامده بود. 

این مكان ھاي پر زرق و برق بیشتر مورد عالقھ ي ماندانا 
بود تا من! من جگركي محبوبم را با ھزار مدل از این 

رستوران ھا عوض نمي كردم. 
با اكراه پشت میز نشستم. آنقدر اطراف شلوغ پلوغ بود و 

انواع و اقسام مجسمھ و تابلو قرار داشت كھ مي ترسیدم سرم 
را باال بیاورم و اطراف را نگاه كنم! 

مي ترسیدم سرگیجھ ھم ضمیمھ ي این سردرد شود.

#كارتینگ
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#پارت_٣٢
#زینب_عامل

جالب بود كھ ساعت شش و نیم عصر كھ نھ وقت شام بود و 
نھ وقت ناھار رستوران مشتري ھاي خودش را داشت. 

من چندان آدم تو داري نبودم. مي خواستم بھ رویش بیاورم 
كھ سلیقھ ي انتخاب رستورانش آن ھم وقتي مدعي بود مرا 

كامل مي شناسد افتضاح است. 
بھ صندلي ام تكیھ دادم. او ھم تكیھ داد و نگاھم كرد. صورتم 

را جمع كرد. طوریكھ انگار چیز منزجر كننده اي دیده ام.
_ حال بھم زن ترین رستورانیھ كھ تا حاال رفتم. 

منوي كنار دستش را برداشت و نگاھي بھ آن انداخت. 
_ تو این ساعت ھیچ جا بھتر از رستوران خود آدم نمیشھ. 

سرش را از منو باال آورد تا واكنشم را ببیند. 
بي تفاوت بودم. تعجب نكرده بودم. براي او داشتن چنین 

رستوران پر تجملي دور از ذھن نبود. با بي تفاوتي گفتم:
_ نمي دونستم رستوران داري مي كني. 

منو را روي میز رھا كرد. 
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_ نمي كنم. تفننیھ. 
بطري آبي كھ از ماشینش برداشتھ بودم ھنوز در دستم بود. 

بطري را باز كردم و آبش را داخل یكي از لیوان ھاي مقابلم 
ریختم. 

آب را تا انتھا سر كشیدم و گفتم:
_دیزاینرت گند زده. بھ ھر حال، منتظرم حرفاتو بشنوم و 

برم. 
كتش را در آورد و از كنده ي تیز صندلي اش آویزان كرد. 

نگاھش را روي صورتم باال و پایین كرد و پرسید:
_ چرا تو ھیچ مسابقھ اي شركت نمي كني؟ 

بنظر نمیاد بعد از اون تصادف از رانندگي ترسیده باشي. 
یكي از چنگال ھاي  كنار گیالس را برداشتم و با دقت 

بررسي اش كردم. سنگیني اش طوري بود كھ احتمال مي 
رفت اگر تا انتھاي غذا از آن استفاده كني دستت قطع شود! 

_ نیومدم اینجا كھ سؤاالتو جواب بدم. 
دستش را جلوي صورتم تكان داد. طوریكھ كھ انگشتانش 

حول یك محور عمود نیم دایره  چرخید و بازگشت.
_ چیزایي كھ مي خوام بگم ممكنھ شوكھ ت کنھ دارم تو ذھنم 
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می چینم ببینم چطوري بھت بگم. 
نمي دانستم حرفش را باور كنم یا نھ. ولي ھر چھ كھ بود 

كنجكاو تر شده بودم. 
براي اینكھ بیشتر از این جریان را لفت ندھد با اخم گفتم:

_ الزم نكرده نگران من باشي. بدتر از شوك مردن نامزدم 
كھ نیست. یاال بگو تمومش كن. 

پیشخدمت مزاحم نگذاشت شروع كند. ھیچ میل و رغبتي 
براي سفارش غذا نداشتم، اما براي اینكھ سریع از شرّ 

پیشخدمت راحت شوم سرسري جوجھ كباب سفارش دادم. 
جالب بود كھ پیش خدمت چاپلوسي خاصي براي او انجام نمي 
داد. خیلي عادي برخورد مي كرد. در حالیكھ انتظار داشتم با 

صاحب رستوران صمیمي تر رفتار كند. وقتي پیش خدمت 
رفت بابك كھ انگار سؤال ذھنم را خوانده باشد زمزمھ كرد:

_ ھیچ كس اینجا نمي دونھ من صاحب رستورانم! حتي 
مشتري ثابت اینجا ھم نیستم! پس مي توني دست از نگاه ھاي 

پر تعجبت برداري. 
اگر صحبت ھاي مھم دیگري نبود بي شك دلیل این اتفاق را 

ھم مي پرسیدم، اما بھترین كار این بود كھ حرف ھاي اصلي 
اش را بشنوم و از این محیط فرار كنم. 
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_ برام مھم نیست. منتظرم حرفاتو بشنوم. 
كمي بھ جلو خم شد. مستقیم در چشمانم زل زد و لب باز 

كرد:
_ رابطھ ت با نامزدت در چھ حد بود؟ 

ابروھایم در ھم گره خوردند. رابطھ ي من با رامین چھ 
ربطي بھ حرف ھاي او داشت؟ قبل از اینكھ چیزي بگویم 

ادامھ داد:
_منظورم رابطھ ي زناشوییتونھ. فقط نامزد بودین یا زن و 

شوھرم شده بودین؟ 
سؤال گستاخانھ اش مثال غیر مستقیم بیان شده بود، اما اگر 

مستقیم مي پرسید كھ با رامین رابطھ داشتھ ام یا نھ بھ مراتب 
بھتر بود. 

دلیلي براي جواب دادن بھ این سؤال گستاخانھ اش نداشتم. 
مانیاي عصبي و سركش درونم بیدار شده بود. 

غریدم:
_ دھنتو ببند عوضي! منو آوردي اینجا بپرسي ببیني با 

نامزدم بودم یا نھ؟ خیلي آشغالي.
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#كارتینگ
#پارت_٣٣

#زینب_عامل

رامین مرد شرعي و رسمي زندگي من بود. رابطھ مان ھم 
كامال جدي و رسمي بود. عین تمام زن و شوھر ھا، اما دلیلي 

نمي دیدم این را براي یك آدم غریبھ تعریف كنم. 
عصبانیتم را كھ دید دستانش را باال آورد و گفت:

_ سؤالم بي ربط بھ چیزي كھ مي خوام بگم نیست. چیزي كھ 
خانوادت پنج سالھ ازت مخفي كردن و بنظرم حق مسلمتھ كھ 

اینو بدوني. 
داشت وقت تلف مي كرد و دلیلي نمي دیدم بایستم و بھ 

مزخزفاتش گوش دھم. 
بھ محض بلند شدن از جایم ضربھ ي نھایي اش را زد. جملھ 

اش بھ قدري عجیب غریب و نامفھوم بود كھ بجاي اینكھ 
كامل از جایم بلند شوم ھمانطور نیم خیز خشكم زد.

_ تو جز رامین یھ نفرم تو اون تصادف از دست دادي. یھ 
نفر دیگھ ھم تو اون تصادف كشتھ شد. 

داشت مھمل مي گفت. مزخرف بود. در آن ماشین جز من و 
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رامین كس دیگري نبودیم. حتي دقیق یادم مي آمد كھ با 
گاردیل ھاي كنار جاده تصادف كرده بودیم، نھ آدم یا ماشین 

دیگري كھ منجر بھ كشتھ شدن فرد دیگري شود. 
چرا داشت چنین چیز مضحكي را مي گفت. 

اطمیناني كھ در چشمانش موج مي زد غیر قابل انكار بود. 
جملھ ي قبلي اش كھ كامل شد بي اختیار روي صندلي ام 

فرود آمدم.
_ بچھ ي تو شكمت ھم تو اون تصادف كشتھ شد. البتھ شاید 

لفظ جنین بھتر از بچھ باشھ! 
حرفش را ھضم نكرده بودم و بعید مي دانستم بتوانم بھ این 

سادگي ھا ھضمش كنم. 
چند ثانیھ بعد بھ خودم آمدم.

داشت دروغ مي گفت. مگر بچھ بازي بود؟ اصال مگر ممكن 
بود كھ من باردار بوده باشم و خودم متوجھ ش نشوم؟

حاال نوبت من بود كھ من عاقل اندر سفیھ نگاھش كنم. 
شوك اولیھ از شنیدن حرفش از بین رفتھ بود و حاال نوبت 

خندیدن من بود. پر تمسخر. 
اما جاي خندیدن غضبناك گفتم:
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 _ تو منو چي فرض كردي؟ خر؟ ھدفت از گفتن این 
خزعبالت چیھ واقعا؟ 

نیمچھ لبخندي زد! واقعا موقعیت شناس نبود! 
ھیچ مناسبتي براي لبخندش وجود نداشت. 

این اعتماد و اطمینان لحنش روي اعصابم بود.
_ مدارك پزشكیتو دارم. بعدشم من وظیفھ ي خودم دونستم 
فقط بھت بگم. وگرنھ در قبال باور كردن یا نكردنت ھیچ 

مسئولیتي ندارم. 
آب دھانم را قورت دادم. بیش از حد مطمئن بود و من فقط 

مي خواستم با ھمان لحن مطمئنش بگوید كھ دارد سر بھ سرم 
مي گذارد و قصد مسخره كردنم را داشتھ است، اما برخالف 

خواستھ ي قلبي ام گفت:
_ متاسفم واقعا، اما این عین حقیقتھ مانیا. تو موقع تصادفت 
باردار بودي و یھ جنین چند ھفتھ اي تو شكمت بوده. جنیني 

كھ ھمراه پدرش كشتھ شد. 
جرقھ اي در ذھنم زده شد. خواب لعنتي دیشب...كابوس ھاي 

این چند سال...
نكند؟ نھ غیر ممكن بود. آن دخترك ھیچ ربطي بھ مزخرفاتي 

كھ بابك مي گفت نداشت. 
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من باردار نبودم. مگر مي شد موجود زنده اي در درون آدم 
رشد كند و آدم از وجودش بي خبر بماند؟ 

آن دختر بچھ ھم یك خواب بود مثل ھزاران خواب دیگر...
واكنش مامان پس از شنیدن آن خواب را مرور كردم. 

امكان نداشت مادرم در ذھنش آن دخترك را بھ جنیني كھ بابك 
مدعي بود در بطنم در حال رشد بوده است ربط دھد. نھ 

چنین چیزي غیر ممكن بود. من فقط قاتل رامین بودم! 
من جز سوق دادن رامین بھ كام مرگ كار دیگري نكرده 

بودم. این دیگر مجازات زیاد از حدي بود. 
تحمل چنین چیزي خارج از توانم بود. 

نمي خواستم یك ثانیھ ھم بھ این فكر كنم كھ حماقت ھایم جان 
یك موجود بي گناه را ھم گرفتھ است. 

نمي دانم چھره ام چگونھ بود، اما بابك شفیع را نگرانم كرده 
بود كھ گفت:

_ حالت خوبھ؟ نمي خواستم ناراحتت كنم، اما نمي تونستمم 
ھمچین چیزي رو ازت مخفي كنم. 

حالم؟ مگر اھمیتي داشت؟ 
بلند شدم. ھنوز ھم تھ دلم امید بھ دروغ بودن حرف ھاي بابك 
داشتم. براي ھمین ھم انگشت تھدیدم را جلوي صورتش تكان 
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دادم.
_ بابك شفیع امیدوارم حرفات راست باشھ. چون در غیر 

اینصورت نفر بعدي كھ میفرستم اون دنیا تویي! منتھا فرقش 
با مرگ رامین اینھ كھ مرگ اون غیرعمد بود، اما مطمئنا 

كشتن تو كامال عمدي خواھد بود. 
از كنارش عبور كردم و بي حواس تنھ ي محكمي ھم بھ 

پیشخدمت كھ سیني كوچكي  را در دست داشت زدم. 
تعادلش بھم خورد و رھا شدن سیني از دستش و برخورد آن 

با كف سالن صداي بدي ایجاد كرد. 
طوریكھ ریتم موزیك آرامي كھ در حال پخش بود بھم خورد 
و حواس بقیھ افراد حاضر در رستوران، جمع این قسمت از 

سالن شد. 
توجھي نكردم و با قدم ھایي بلند از رستوران خارج شدم. 

دروغ گفتھ بودم. اصال براي درست از آب در آمدن  حرف 
ھاي بابك شفیع دعا نمي كردم. 

چون درست بودنشان مساوي با نابودي خودم بود.

#كارتینگ
#پارت_٣٤
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#زینب_عامل

سوار یك ماشین شدم. اصال نمي دانم تاكسي بود یا ماشین 
شخصي. البتھ فرقي ھم نداشت. 

براي حال االنم ھیچ چیز فرقي نداشت. 
تمام وجودم خواستار دروغ بودن سخنان بابك شفیع بود. چند 

باز خواستم با مانجون تماس بگیرم. دلیل اینكھ مانجون را 
انتخاب كرده بودم این بود كھ مانجون رو راست بود. مطمئن 

بودم كھ او راستش را مي گوید. مامان اما حاشا مي كرد. 
براي آرامشم دروغ مي بافت. پشیمان شدم! 

من حتي از راست گویي ھاي مانجون ھم مي ترسیدم. ھراس 
داشتم كھ این اتفاق شوم را تایید كند. 

حال عجیبي داشتم. گوشھ ي ناچیزي از وجودم تایید مي كرد. 
جایي در گوشھ كنار بطنم نبض مي زد و انگار مھر تاییدي 

بود بر حرف ھاي بابك...
اگر من در آن تصادف واقعا باردار بودم...خداي من...آه از 

نھادم برخاست.
بي اختیار دستم را از بند كیفم رھا كرد و سمت شكمم سوق 

دادم...پنج سال پیش اینجا موجودي قد یك لپھ شاید ھم 
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كوچكتر قرار داشت. موجودي كھ زنده نام مي گرفت! موجود 
بود. مثل اسمش. حاال نبود. چون من حماقت كرده بودم.

حس مي كردم تمام تنم درد مي كند. حتي مسكن بابك ھم كار 
ساز نبود. سر درد تمام وجودم را درگیر كرده بود. تصور 

زندگي با رامین در كنار بچھ اي كھ ھمیشھ در رویاھایش از 
آن حرف مي زد داشت نابودم مي كرد. 

من حق زندگي كردن را از دو نفر گرفتھ بودم. 
من مستحق آرامش نبودم. 

گریھ كردن را سالھا بود كھ فراموش كرده بودم، اما حاال 
چیزي در گلویم گیر كرده بود و انگار قصد خفھ كردنم را 
داشت. بغضي كھ در گلویم جا خوش كرده بود را نھ مي 

توانستم قورت دھم و نھ مي توانستم اشك بریزم تا رھایم كند. 
نمي شكست كھ نمي شكست. 

راننده با اخم و در حالیكھ بھ مقابلش خیره بود پرسید:
_ كجا میري خانوم؟ 

كجا مي خواستم بروم؟ ھیچ جا جز كنار رامین سراغ نداشتم. 
باید مالقاتش مي كردم. باید مي پرسیدم تا مطمئن شوم. حرف 

زدن با یك مرده اگر دیوانگي بود من دیوانھ ترین آدم دنیا 
بودم. 
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قطعا راننده صداي ضعیفم را شنیده بود كھ اخمش جایش را 
بھ تعجب داده بود.

_ قبرستون. 
شوخي در كار نبود كھ مجدد سؤال كند. نگاه موشكافانھ اش 

از آیینھ متوجھ ش کرد كھ حالم خوب نیست. 
مقصدي كھ گفتھ بودم را طي كرد و وقتي ایستاد منتظر نماند 

تا سؤال كنم خودش ھزینھ اي كھ باید پرداخت مي كردم را 
گفت و من بعد از بیرون آوردن اسكانس مچالھ اي از كیفم و 

گرفتن آن سمت راننده راھي قبرستان شدم.
كیفم را از دوشم روي زمین پرت كردم و خودم ھم كنارش 
نشستم. سكوت كردم و بھ چھره ي خندان رامین خیره شدم.

كم پیش مي آمد خاطرات گذشتھ را مرور كنم. معتقد بودم 
پرسھ در گذشتھ جز حسرت و پشیماني چیزي ندارد، اما حاال 

دلم پرسھ زدن مي خواست. 
كم آورده بودم. من یك زن بودم. غیر قابل انكار بود. زیر 

پوستھ ي سر سختم دختري رنجور بود كھ گاھي شدیدا دلش 
ناز كردن مي خواست. 

دلم ھواي دوران نامزدي ام را كرده بود. ھواي شیطنت ھایم 
با رامین. ھواي ھوا داشتن ھایم را. 
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با انگشت اشاره چشمان روي سنگ قبر را نوازش كردم. لب 
زدم خارج از كنترلم بود.

_ رامین كاش وقتي االن صدات مي كردم جواب مي دادي 
جونم؟ پسر دلم برات تنگ شده...

قاعدتا باید چشمانم خیس مي شد، اما فقط صدایم خش برداشتھ 
بود. مي لرزید. 

ھمیشھ از ھواي گرم تابستان نالھ مي كردم، اما حاال سردم 
شده بود. از درون یخ زده بودم. 

كاش جریان آن بچھ فقط یك شوخي بود. 
آب دھانم را قورت دادم.

_ رامین اون شب فقط من و تو توي ماشین بودیم مگھ نھ؟ 
ھیچ بچھ اي در كار نبود. درستھ دیگھ؟ 

سكوت وھم انگیزي جریان داشت. 
صداي پاي آشناي ھمیشگي گوشم را پر كرد. 

عباس مقابلم روي دو زانو نشست و چشمان خاموش ھمیشگي 
اش را بھ صورتم دوخت. 

منتظر بودم بپرسد چھ مرگم شده، اما فاتحھ خواند.
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#كارتینگ
#پارت_٣٥

#زینب_عامل

فاتحھ اش كھ تمام شد بجاي سؤال كردن او من گفتم:
_ اگھ مي فھمیدي كھ یھ بچھ داشتي كھ باعث مرگش شدي 

چھ حالي پیدا مي كردي؟ 
سرش را باال آورد. روي دو زانو نشستھ بود، تنش را رھا 

كرد و او ھم مثل من بي توجھ روي زمین نشست. 
_ نمي دونم. 

خوب بود. جوابش بھتر از ھمدردي ھاي تو خالي و تظاھر 
بھ فھمیدن بود. 

مھم نبود حالم را مي فھمد یا نھ مھم این بود كھ خالي شوم. 
دلم حرف زدن مي خواست. حرف زدن از ترس ھایم.

_ اگھ حقیقت داشتھ باشھ...
بھ چشمان خاموشش خیره شدم.

_ این یكي خیلي سخت تر از تحمل مرگ رامینھ.
پوزخندي زد.
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_ چیزي نمیشھ! تحمل مي كني. چون چاره اي نداري. 
غم بھ چشمانش دوید.

_ وقتي عالیھ مُرد منم مثل تو فكر مي كردم. فكر مي كردم 
آخر دنیاست...نبود...آخر دنیا نمي رسھ...

گوشي ام زنگ خورد. حرف در دھان عباس ماسید. حتي بھ 
صفحھ اش نگاه نكردم كھ ببینم كیست. خاموشش كردم. 

از حالم بي خبر مي ماندند بھتر بود تا اینكھ با این وضع 
جواب تلفن را بدھم. نمي دانستم ممكن است با فرد پشت خط 

چگونھ صحبت كنم. بخصوص اگر مامان یا مانجون پشت 
خط بود. 

حتي از بابا مرتضي ھم ناراحت بودم. اگر چنین چیزي را 
مي دانست و تا بھ حال مخفي 

كرده بود چھ؟ 
واقعیت عریان مقابل چشمانم این بود كھ از شدت ترسم ماندن 

در این قبرستان را ترجیح مي دادم.
صحبت ھایم با عباس ھم تھ كشیده بود. بھ ھمین زودي، زیرا 
نھ او اھل حرف زدن بیش از حد بود و نھ من اھل درد و دل 

كردن زیاد... 
حضورم در كنار رامین داشت طوالني مي شد. ھوا ھم رو بھ 
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تاریكي مي رفت. تا كي میخواستم اینجا بنشینم و فرار كنم؟ 
باالخره كھ ھمھ چیز معلوم مي شد. 

از جایم كھ بلند شدم عباس ھم ھمراھم بلند شد وقتي نگاه 
سؤالي ام را دید گفت:

_ تاریكھ ھوا. میام تا ماشینت...
اسم ماشینم كھ آمد تازه یادم افتاد كھ آن را جلوي آموزشگاه 

جا گذاشتھ ام. 
دستم را بھ نشانھ ي منع كردن باال آوردم.

_ ماشین نیاوردم. نمي خواد بیاي. 
جوابم را نداد و اینبار بي ھیچ حرفي كنارم راه افتاد. 

تا پیدا شدن یك ماشین كھ مرا بھ جلوي آموزشگاه برساند 
كنارم ماند.

مرد دیوانھ ي قبرستان حامي ام شده بود. كاش تمام آدم ھاي 
دنیا مثل او دیوانھ بودند! 

قبل از اینكھ سوار ماشین شوم یك اسكناس ده ھزارتوماني 
كف دستش گذاشتم. 

خواست رد كند كھ گفتم:
_ بعدا فاتحھ مي خوني! دوست دارم این پولو بگیري. 
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سرش را بھ نشانھ ي تایید تكان داد و اینبار اسكناس را قبول 
كرد.

سوار ماشین شدم و بھ آموزشگاه رفتم تا ماشینم را بردارم. 
وقتي رسیدم ھوا كامال تاریك شده بود و ساعت از ده شب 

گذشتھ بود. 
معلوم بود بقیھ نگرانم شده اند، چون امكان نداشت من دیرتر 
از ساعت ھشت شب بھ خانھ برسم. ھمیشھ ترجیح مي دادم 

بعد از كار سریع بھ خانھ بازگردم. 
ماشینم در ھمان جایي كھ رھایش كرده بودم مانده بود و 

آموزشگاه تعطیل شده بود.
كنار ماشینم رفتم و بي حوصلھ و با حرص از پیدا نشدن 
سوییچ ماشین كیفم را زیر و رو كردم كھ پیدا شدن كلید 

ھمزمان شد با صداي آشنایي كھ در گوشم پیچید. 
_ ھیچ معلوم ھست كجایي تو؟ از عصر ھمھ دارن دنبالت 

مي گردن. 
بھ عقب چرخیدم. ھوا تاریك بود اما او صورتم را دیده بود 
چون بالفاصلھ بعد از دیدن چھره ام انگار كھ چیز بدي دیده 

باشد سریع بازوھایم را گرفت و ناباور زمزمھ كرد:
_ مانیا...تو چت شده؟ حالت خوبھ؟ 
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نگاھم را روي صورتش گرداندم. نفسم را بیرون دادم و 
اعتراف كردم. حتي با اینكھ مي دانستم او نامناسب ترین آدم 

براي حرف زدن است. 
_ خوب نیستم! اصال خوب نیستم.

#كارتینگ
#پارت_٣٦

#زینب_عامل

نگاھش نگراني بیشتري بھ خود گرفت. پشت دستش را روي 
پیشاني ام چسباند و بعد دستش را دور شانھ ام حلقھ كرد و 

گفت:
_ بیا بریم. چیزي نیست. یكم فشارت افتاده. 

تا جایي كھ یادم مي آمد براي سنجیدن میزان تب دست روي 
پیشاني مي گذاشتند! 

احتماال خودش ھم فھمیده بود اوضاع خراب تر از چیزي 
است كھ بنظر مي رسد و قصد روحیھ دادن داشت! 

بھ ماشینم اشاره كردم كھ گفت:
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_ شب میام برش مي دارم. حالت خوب نیست. بیا. 
خوب نبودم كھ اگر بودم امكان نداشت كنار ارسالن بنشینم. 

نباید احساساتش بیش از این درگیر مي شد. 
بالفاصلھ بعد از نشستن پرسید:

_ تا این ساعت كجا بودي؟ 
چشمانم را بستم. سرم را بھ پنجره تكیھ دادم. لعنت بھ بایك 

شفیع كھ مرا در این موقعیت قرار داده بود.
_ سر خاك رامین...

راستش را گفتم. بھتر ھم بود. اینگونھ شاید مي فھمید كھ 
رامین برایم تمام نشده است و دست مي كشید. 

با چشمانم بستھ ھم فك منقبض شده اش را دیدم. صدایش ھم 
حرص داشت و كمي حسرت!

_ چرا تمومش نمي كني مانیا؟ تا كي مي خواي ادامھ بدي؟ 
جملھ ي بعدي اش با حسرت بیشتري بود و من داشتم از این 

بابت اذیت مي شدم.
_ حس بدیھ بھ یھ آدم مرده حسادت كني. 

زانوھایم را باال آوردم تا بھ داشبورد بچسبانم. عادتم بود، اما 
مدل ماشینش این اجازه را نداد، مجبورا پاھایم را پایین 
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آوردم. 
پراید خودم بھتر از این بود! 

_ نكن...
بوقي زد و با حرص برو كناري زمزمھ كرد. 

با چشمان بستھ تصویر اتفاقي كھ افتاده بود را ترسیم كردم. 
ارسالن كم پیش مي آمد پشت فرمان بي ادب شود. حرصش 

از جاي دیگري بود. جایي كھ رامین خوابیده بود! 
تك خنده اي كرد.

_ فكر مي كني راحتھ؟ مانیا كاش مي تونستم آرزو كنم دل بھ 
كسي ببندي كھ دوستت نداشتھ باشھ، اما لعنت بھم كھ نمي 

تونم. نمي تونم دعا كنم دل بھ یھ مرد دیگھ ببندي. 
دلم برایش سوخت. براي یك لحظھ ناراحت شدم. براي یك 

ثانیھ از رفتار ھاي تندم پشیمان شدم. 
احساسم بخاطر حال خرابم بود. خوش نبودم. 

احساساتم را بابك بھ بدترین شكل ممكن بھ بازي گرفتھ بود. 
كاش مي شد ارسالن را قانع كرد. 

چشمانم را باز كردم و بھ نیم رخش نگاه كردم. 
استایل خوبي داشت. روي ھم رفتھ خوب بود. 
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سؤالي كھ در ذھنم نقش بست دلداري دادنم را بھ باد 
فراموشي سپرد. ممكن بود ارسالن بداند؟ 

بي ھوا پرسیدم:
_ ارسالن تو از قضیھ ي تصادف من كامل خبر داري؟ از 

تمام پرونده ھاي پزشكیم؟
مشكوك نیم نگاھي بھ سمتم انداخت. 

متعجب و مشكوك پرسید:
_ چطور مگھ؟ 

كمي روي صندلي ام جا بھ جا شدم.
_ جواب سؤالم یك كلمھ ست. آره یا نھ؟

سرش را بھ نشانھ ی مثبت تکان داد. 
مقدمھ چیدن بلد نبودم. حوصلھ اش را ھم نداشتم. 

_ می دونستی من موقع تصادف باردار بودم؟ 
شوکھ شدنش آنقدر پیدا بود کھ جای ھیچ انکاری نمی گذاشت. 

سریع راھنما زد و ماشین را نگھ داشت. 
ارسالن بازي كردن بلد نبود و در این لحظھ آرزو مي كردم 

كھ اي كاش بلد بود. 
ضمیر پرسشي كھ بكار برد طوري بیان شد كھ مرا مطمئن 
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كرد كھ حرف ھاي بابك دروغ نبوده و حالم بدتر شد.
_ چي؟ 

فضاي خفھ كننده ي ماشین را نمي توانستم تحمل كنم. دستم 
را بھ دستیگره بند كردم و خودم را از ماشین پایین انداختم. 
ارسالن ھم در حالیكھ صدایم مي كرد بالفاصلھ پشت سرم 

پیاده شد. 
صدایش را شنیدم.
_ صبر كن مانیا. 

با چند قدم بلند خودش را بھ من رساند. از من جلو زد و 
چرخید و مقابلم ایستاد.

_ این مزخرفاتو كي بھت گفتھ؟ 
احمقانھ سعي در انكار موضوعي داشت كھ جاي ھیچ انكاري 

در آن نمانده بود. 
او مي خواست انكار كند و من فقط مي خواستم بدانم بھ چھ 

حقي این موضوع را پنھان كرده اند.
_ چرا بھم نگفتین؟ 

سكوتش را با داد زدن تالفي كردم.
_ با توأم. 
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فھمیده بود دیگر انكار كردن فایده ندارد.
_ تصمیم من نبوده كھ سرم ھوار مي كشي. 

دستم را گرفت و سمت ماشین كشید.
_ بیا بریم خونھ ي مانجون احتماال عمھ ھم اونجاست 
خودشون بھت میگن. تو راھم زنگ بزنم تا قبل سكتھ 

كردنشون بگم كھ پیدات كردم.

#كارتینگ
#پارت_٣٧

#زینب_عامل

فكر حال خراب عمھ و مانجونش بود و فكر نمي كرد با یك 
جملھ اش کھ حرف ھای بابک را تایید کرده بود چھ بالیی بر 

سرم آورده بود.
ھمان اندك روزنھ ي امیدي ھم كھ برایم باقي مانده بود از بین 

رفتھ بود و انگار من ھم مثل دخترک كوچك كابوس ھایم تھ 
درّه ای عمیق سقوط كرده بودم. 

ثابت شده بود. وقتي ارسالن گفتھ بود كھ تصمیم من نبوده 
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است یعني حقیقت داشت. 
توان ھر مخالفتي از وجودم سلب شده بود. بي رمق دنبالش 

كشیده شدم. حالم وخیمم متوجھش كرد كھ براي سوار شدن بھ 
ماشین بھ كمكش نیازمندم. مخالفتي نكردم. گذاشتم تا با فشار 

دستش روي كمرم كمكم كند تا روي صندلي ماشین جاگیر 
شوم. 

خودش ھم سوار شد و قبل از حركت با تماس كوتاھي بھ 
خانواده ام اطالع داد كھ پیدایم كرده است. 

چشمانم مي سوخت. مي دانستم خبري از گریھ و زاري نخواھد 
بود، اما دیگر كنترل سوزش دل و چشم ھایم خارج از توانم 

بود. 
ناراحتي از دست دادن جنین چند ھفتھ اي ام كھ پنج سال پیش 

از دست داده بودمش یك طرف قضیھ بود و طرف دیگر 
حسرتي بود كھ مي خوردم. حسرت زندگي خوبي كھ 

مي توانستم داشتھ باشم و حاال نداشتم. 
این حرف كھ نباید حسرت گذشتھ را خورد بھ ظاھر ساده 

مي آمد. ھمھ ی آدم ھا یك جایي حسرت چیزي را در گذشتھ 
مي خوردند. حسرت روز ھا، خوشي ھا و فرصت ھایي كھ از 

دست داده بودند. 
این غول بي شاخ و دم حسرت باالخره یك جایي خِر آدم را 
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مي چسبید و او را تا مرز خفگي و مرگ مي برد. 
ارسالن بعد از قطع كردن گوشي نگران گفت:

_ مانیا خوبي؟ اون جنین حتي قلبشم تشكیل نشده بود. نباید 
خودتو بخاطرش ناراحت كني. 

حرفش سلول ھاي عصبي ام را تحریك كرد. 
دندان ھایم را با حرص روي ھم فشار دادم و از بین دندان 

ھاي كلید شده ام غریدم:
_ خفھ  شو ارسالن. نیازي بھ دلداري تو ندارم. 

فھمید كھ شوخي ندارم. سكوت كرد. وسط راه مقابل یك 
داروخانھ ایستاد و بي ھیچ حرفي پیاده شد. 

حدس اینكھ براي خرید دارو رفتھ بود سخت نبود. چند دقیقھ 
بعد با كیسھ اي در دستش بازگشت و اولین چیزي كھ بھ 

چشمم خورد چند سرنگ و سرم بود. 
بقیھ ي مسیر ھم در سكوت طي شد و وقتي ماشینش جلوي 
خانھ ی مانجون پارك كرد این سؤال در ذھنم نقش بست كھ 

من اینجا چھ مي کنم؟ 
دیگر چھ فرقي مي كرد؟ ھمھ چیز در ھمان پنج سال قبل تمام 

شده بود. فھمیدن جواب سؤالم ھم كار سختي نبود. 
از من مخفي كرده بودند تا كمتر درد بكشم. 
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حتي نمي دانستم باید بھ آن ھا حق بدھم یا نھ. 
اصال حوصلھ ی دعوا و بحث را نداشتم. دلم ھم نمي خواست 

بھ كسي بي حرمتی كنم، اما با توجھ بھ حالم این امكان وجود 
داشت، چون ھمین چند دقیقھ پیش باید قاطعیت از ارسالن 

خواستھ بودم تا خفھ شود. 
كاش مي توانستم پیاده نشوم و تا صبح در ماشین بمانم، اما 

شدني نبود. 
ناچار با حالي خراب پیاده شدم. اینبار اجازه ندادم ارسالن 

كمكم كند و دستش را پس زدم. 
نمي خواستم كسي را نگران كنم. بخصوص مامان ھما كھ از 

كاه كوه مي ساخت. البتھ حال االنم شباھت بیشتري با كوه 
داشت تا كاه!

باز شدن در ورودي خانھ ھمزمان شد با ھجوم مامان ھما و 
بقیھ بھ سمتم. 

دستم را باال آوردم. دلم نمي خواست كسي در آغوشم بكشد. 
مانجون و ماكان تنھا كسي بودند كھ عقب ایستاده بودند و 

ماكان تقریبا با بي خیالی و مانجون با اخم و نگراني كھ سعي 
در مخفي كردنش داشت نگاھم مي كردند. 

مانجون بجاي اینكھ با دیدنم جلو بیاید، عقب گرد كرد و بھ 
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سمت مبل رنگ و رو رفتھ ي نزدیكش رفت و روي آن 
نشست و من غر زدن زیر لبي اش را شنیدم.

_دختره ی خیره سر یھ ایل رو اسیر و نگران خودش كرده. 
مامان و بابا را كنار زدم و بي توجھ بھ نگاه ھاي مضطرب 

ماندانا و آقاجوني كھ اخم كرده و نگاھش بھ تسبیح دستش بود 
سمت مانجون رفتم. مقابلش ایستادم. تمام تالشم را كردم تا یك 

ذره ھم صدایم نلرزد. قاطع گفتم:
_ مي دونم االن مي گي بخاطر خودم بوده، اما من باید 

مي دونستم. مانجون االن دردش خیلي بیشتره. اونموقع شاید 
غصھ ي مرگ رامین نمي ذاشت زیاد غصھ شو بخورم. 

قضیھ آنقدر گنگ نبود كھ بقیھ متوجھ ش نشوند. البتھ آن ھایي 
كھ از این ماجرا خبر داشتند.

صداي ناباور مامان ھما گواه این امر بود. 
_مانیا...

مانجون دستم را كھ كنارم آویزان بود در دست گرفت.
_ چند ھفتھ طول عمرش بود و اینطوري سنگش رو بھ سینھ 
مي زني. سي سالھ داریم بزرگت مي كنیم. حق نداشتیم نگران 

حال خرابت باشیم؟
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#كارتینگ
#پارت_٣٨

#زینب_عامل

سؤال پرتردید ماندانا این را مي رساند كھ آن ھا از قضیھ 
باخبر نبوده اند.

_ دارین راجع بھ چي حرف مي زنین؟ 
ماكان ادامھ ي حرفش را گرفت و من دست بابا مرتضي را 
دور شانھ ام احساس كردم و صداي اللھ اكبر بلند آقاجون را 

شنیدم. 
_ سؤال منم ھست. 

چشمانم حاال بیشتر مي سوختند و جایي میان سینھ ام بیشتر 
نبض مي زد. 

نفسم را آه مانند بیرون دادم و سكوت كردم. منطقي بود. 
جوابي نداشتم. داشتم ھم باز تغییري در وضعیت موجود ایجاد 

نمي كرد. 
دستم را از دست مانجون بیرون آوردم و با تك قدمي كھ بھ 

جلو برداشتم از آغوش بابا جدا شدم. 
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سرم را سمتش گرداندم و نگاه اطمینان بخشم را بھ صورتش 
دوختم. البتھ كھ حالم خوب نبود، اما نمي خواستم بابا را ھم 

درگیر حال خرابم كنم. ھرچند مي دانستم كھ او از بدو تولدم 
درگیر حالم بوده است. 

سمت مامان ھما چرخیدم و با نگاه كوتاھي بھ چشمان خیسش 
زمزمھ كردم:

_خوبم مامان. فقط مي خوام بخوابم. شما برین. من امشب  رو 
اینجا مي مونم. 

راه اتاق مخصوص خودم كھ شب ھایي كھ قرار بود كنار 
مانجون و آقاجون بخوابم آنجا مي خوابیدم را در پیش گرفتم 
و صداي بابا مرتضي كھ بھ بقیھ مي گفت تا براي برگشتن بھ 
خانھ حاضر شوند را در حین مورچھ اي قدم برداشتنم شنیدم. 
سر دردم طوري بود كھ دیگر حتي نمي توانستم بھ پایین نگاه 

كنم.
اگر بھ مامان بود دنبالم مي آمد. خوشحال بودم كھ پدرم بھ 

خواستھ ام احترام گذاشتھ بود و با دستورش مامان را از افتادن 
بھ دنبالم منصرف كرده بود. 

طفلك مامان انگار بدنیا آمده بود تا غصھ ي مرا بخورد. 
در اتاق را باز كردم. حاال با این حال چھ كسي حوصلھ 

داشت لحاف و تشك پھن كند؟ 
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خب خدا در این مورد بھ دادم رسید و شاید براي دفعات 
معدودي در زندگي ام از حضور ارسالن پس از چند دقیقھ در 

اتاق خوشحال شدم. 
كیسھ ي داروھاي دستش را كنار در گذاشت و لحاف و تشك 
را از كمد بیرون آورد و بي حرف گوشھ ی اتاق، روي فرش 

الكي رنگ پھن كرد. 
در سكوت مقنعھ ام را از سرم بیرون آوردم و دكمھ ھاي 

مانتوام را باز كردم و بعد از در آوردنش ھر دو را بھ گوشھ 
اي پرت كردم و سمت جاي خوابي كھ ارسالن برایم پھن 

كرده بود رفتم. 
از دراز كشیدنم كھ مطمئن شد بیرون رفت. 

خیره بھ سقف اتاق بودم و خواب از چشمانم فراري بود. تمام 
سعي ام را مي كردم تا سر دردم را نادیده بگیرم و عین 

دیوانھ ھا داشتم تصویر آن دخترك را در ذھنم مرور مي كردم 
و تالش مي كردم كھ بفھمم بیشتر شبیھ كداممان بوده است! من 

یا رامین؟ 
سرم داشت نبض مي زد و دلم مي خواست ارسالن بود تا با 

حرص بپرسم كھ پس آن داروھاي كوفتي را براي چھ خریده 
است؟ 

چون بنظر نمي آمد جز من مریض دیگري ھم اینجا باشد. 
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جدیدا مستجاب الدعاء ھم شده بودم. چون بالفاصلھ در كوتاه 
بھ صدا در آمد و قبل از آنكھ فرصت لب باز كردن پیدا كنم 
سر و كلھ ي ارسالن پیدا شد. یك صندلي فلزي با یك نخ بلند 

در دستش بود. 
حاال فھمیدم. رفتھ بود تا تجھیزات الزم براي وصل كردن 

سرم را پیدا كند. 
خوب بود! كاش یك آرام بخش ھم تزریق مي كرد.

كیسھ ي داروھا را از روي زمین برداشت و كنارم نشست. 
در سكوت مشغول وصل كردن سرم بود و من بر خالف 

ھمیشھ اینبار از سكوتش عصبي بودم كھ بي حال گفتم:
_ چرا حرف نمي زني؟ اخمات واسھ چیھ؟ 

سوزن سرم كھ در دستم فرو رفت بي اختیار آخي از میان لب 
ھایم بیرون آمد.

لحنش دلخوري و نمي دانم شاید ھم ناراحتي داشت.
_خودت گفتي خفھ شم و حرف نزنم. 

پوفي كشیدم و چشمانم را بستم. معذرت خواھي سخت ترین 
كار دنیا بود، اما او بخاطر من از كار و زندگي افتاده بود. 

_ معذرت مي خوام. حالم خوب نبود. 
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گوشي اش زنگ خورد. نگاه نكرده رد تماس داد و در جوابم 
گفت:

_ یادت ننداختم كھ عذرخواھي كني. بھ اخالق گندت در 
برابر خودم عادت دارم. 

مسیر صحبت را عمدا تغییر دادم.
_ تو از كجا مي دونستي؟ حتي ماندانا و ماكانم خبر نداشتن. 

مانجون بھت گفتھ بود؟
بھ چشمانم خیره نگاه كرد. تك خنده اي كرد. 

_ جنبھ ی مثبت پزشكي خوندن پسرداییت حتي بھ زور، این 
بود كھ مي تونست تا وقتي دختر عمھ ش تو كما بود 

پرونده ھاشو چك كنھ و متوجھ وضعیتش بشھ تا بلكھ یكم از 
نگرانیش كم بشھ. سقط بچھ چیزي نبود كھ اونجا ننویسنش!

#كارتینگ
#پارت_٣٩

#زینب_عامل

كاش مي فھمید حال االنم خراب تر از آن است كھ طعنھ و 
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كنایھ بزند. كاش مي فھمید این لحظھ، زمان خوبي براي 
تالفي نبود. چشمانم را بستم و زمزمھ كردم.

_ ممنونم. اگھ میشھ برو. مي خوام بخوابم. 
صداي نفس عمیقش را شنیدم و پشت بندش صداي پایش و 

باز و بستھ شدن در را.
واقعا دلم مي خواست چشمانم را ببندم و در خواب عمیقي فرو 

روم. دلم گذشتن و فراموش كردن مي خواست. بي رحمانھ 
بود، اما دلم مي خواست تمام خاطرات پنج سال پیش و 

سال ھاي قبل ترش فراموشم شود.
حتي دیگر نمي خواستم چھره ي رامین را بخاطر بیاورم. 

فراموشي نعمت بزرگي بود. كاش مي خوابیدم و وقتي بلند 
مي شدم دیگر چھره ي ھیچ كس را بھ یاد نمي آوردم. خستھ 

شده بودم. از تمام این زندگي خستھ بودم.
لطف ارسالن بار دیگر شامل حالم شد. داروھایش خواب آور 

بودند و چقدر بابت این قضیھ خوشحال بودم. طوریكھ عین 
دیوانھ ھا قبل از خوابم لبخندي بي رمق روي لب ھایم نقش 

بست.
                        ****

مھشید دستش را دور مچم حلقھ كرد و كمي آن را باال آورد. 
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_ اینطوري ضربھ بزني حرصت بیشتر خالي مي شھ.
قبل از آنكھ من حركت كنم ضربھ ي محكمي بھ كیسھ بوكس 

ھم قد من كھ آویزان بود، زد. 
كنار رفت تا اینبار من ضربھ بزنم. تمام زورم را در بازویم 
جمع كردم و ھمزمان با فریاد بلند اما كوتاھي كھ از میان لب 

ھایم خارج شد ضربھ ي محكمي ھم بھ كیسھ زدم.
خوب بود، اما با این حال گفتم:

_ نچ! لگد زدن رو یادم بده. مي خوام طوري این كیسھ رو لھ 
و لورده كنم كھ انگار بابك ھیز جلو چشامھ. 

با دست اشاره داد تا عقب بروم. اطاعت كردم كھ بھ ثانیھ 
نكشیده یك پایش را باال آورد و با یك چرخش ٣٦٠ درجھ 

ضربھ ي محكمي بھ كیسھ زد. 
یاد فیلم ھاي اكشن افتادم. مدل ضربھ اش در ظاھر ساده 

بنظر مي آمد، اما ھر كاري كردم نتوانستم با چرخش ضربھ 
بزنم. بیشتر لگد مي پراندم! 

مھشید دستكش ھاي بوکسش را درآورد و در حالیكھ نفس نفس 
مي زد گفت:

_ این بابك چیكار كرده مگھ؟ خبري ھم كھ ازش نیست. یعني 
واقعا راست گفتھ و نمي خواستھ با گفتن اینكھ تو اون تصادف 
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باردار بودي بكشونتت تو اون مسابقھ...
پایم را بلند كردم و محكم بھ كیسھ كوباندم. تا روي زانویم با 

كیسھ برخورد كرد و واقعا دردم گرفت. 
زانویم را ماساژ دادم و در ھمان حال جواب مھشید را دادم.
_ ھیچ گربھ اي محض رضاي خدا موش نمي گیره. مي گیره؟
روي تختش نشست و بطري آب كنار دستش را برداشت و 

نزدیك لب ھایش برد.
_ یعني مي گي ھدف داره پشت كارش؟

من ھم دستكش ھایم را در آوردم و كنار دستكش ھاي مھشید 
پرت كردم.

_ صد در صد! 
سؤالي نگاھم كرد و پرسید:

_ چھ ھدفي داشتھ كھ بعد گفتنش گم و گور شده؟ 
روي فرش اتاق پھن شدم. پاھایم را بھ دیوار تكیھ دادم.

_ نمي دونم. شاید مسابقھ شایدم یھ چیز دیگھ كھ ازش خبر 
ندارم. 

سؤال بعدي اش بي ربط بھ بابك بود.
_ ناراحتي از اینكھ بچھ تو از دست دادي؟
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نمي شد كھ ناراحت نباشم. من نھ آن بچھ را دیده بودم، نھ 
حسش كرده بودم و نھ حتي از وجودش خبر داشتم، اما ھیچ 
كدام از آن ھا باعث نمي شد كھ بابت از بین رفتنش ناراحت 

نباشم. 
دست خودم نبود. بھ محض شنیدن این خبر بھم ریختھ بودم. 

درست بود كھ بھ ظاھر خودم را جمع و جور كرده بودم، اما 
در باطن باز ھم غصھ اش را مي خوردم.

آھي كشیدم.
_ اوھوم. بنظر مسخره میاد، اما ناراحتم.

#كارتینگ
#پارت_٤٠

#زینب_عامل

مھشید ھم روي تختش دراز كشید. 
_ مسخره نیست. ھمھ از حس مادري و این عشق حرف 

مي زنن.
كمي سرم را بھ عقب متمایل كردم تا او را ببینم. 
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گردنم درد كرد، اما محل ندادم و با حسرت محسوسي كھ در 
لحن بود گفتم:

_ مھشید مي دونی چي بیشتر ناراحتم مي كنھ؟
سرش را بھ نشانھ ي منفي بھ چپ و راست تكان داد.

_ اگھ اون تصادف لعنتي نبود، من االن یھ خانواده داشتم. 
رامین و بچھ م. 

با انگشت دایره اي فرضي رو ھوا كشید.
_ مطمئني اون موقع خوشبخت مي شدي؟ 

ھمھ ی آدماي دنیا دنبال خوشبختي میرن، در حالیكھ ھمچین 
چیزي وجود نداره. مي تونم شرط ببندم اگھ رامین و بچھ ت ھم 

زنده بودند دنیا یھ جور دیگھ حالتو مي گرفت.
خنده ام گرفت. مھشید میانھ ای با دلداري دادن نداشت. 

دستانم را بھ زمین تكیھ دادم و كمي از زمین فاصلھ گرفتم. 
چرخیدم و رو بھ مھشید گفتم:

_ مرسي كھ گوني گوني امید مي دي بھم. 
چشمكي زد.
_ مخلصیم. 

زانویم را كھ كمي درد داشت ماساژ دادم و پرسیدم:
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_ این نالھ ھات مي گھ اوضات با محمد جالب نیست درستھ؟ 
او ھم از حالت درازكش بلند شد.

_ مانیا بعضي وقتا مي دوني یھ چي غلطھ اما باز ادامھ ش 
مي دي. ھمش امید داري كھ درست مي شھ. محمدم واسھ من 

اینطوریھ. بر خالف ظاھرش اصال آدم قوي و مستقلي نیست. 
شده دندون لقي كھ باید بكنم و بندازمش دور. 

ابروھایم باال رفتند.
_ پس این یعني ھنوزم از حرف زدن با خانواده ش طفره 

مي ره. 
چشمانش ناراحتي را فریاد مي زدند. مي دانستم محمد را واقعا 
دوست دارد، اما این را ھم مي دانستم كھ دوست داشتن براي 

شروع یك زندگي كافي نبود. 
معلوم بود كھ تصمیمات عقلش با دلش در دو قطب مخالف  
بودند، اما او دختر عاقلي بود و بنظرم اگر ھمین حاال از 

پسري كھ استقالل نداشت جدا مي شد خیلي بھتر بود تا بعد از 
رفتن بھ زیر یك سقف از او جدا شود.

پوزخندي زد.
_ بیشتر از كوپنش بھش فرصت دادم. فردا ھمھ چي رو تموم 

مي كنم. 
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مصمم گفتم:
_ كاري رو بكن كھ عقلت مي گھ درستھ. اگھ ھمیشھ افسارو 

بدي دست دل از ناكجا آباد سر در میاري. 
چشمانش را بھ نشانھ ي تایید باز و بستھ كرد و من با خنده 

گفتم:
_ مي گم چرا با كیسھ بوكس كشتي گرفتي، نگو وضعیت تو 

وخیم تر از منھ! 
باالخره لبخندي گوشھ ی لبش جاخوش كرد. 

من ھم بھ حالمان خندیدم. خوشي بھ ما نیامده بود. 
گوشي ام زنگ خورد. با اكراه از جایم بلند شدم و آن را از 

كیفم بیرون آوردم. ماندانا پشت خط بود. احتماال ھوس بستني 
یا خوراكي كرده بود، چون در حالت عادي زنگ نمي زد. 

تماس را وصل كردم و گوشي را دم گوشم گذاشتم كھ صداي 
گریانش باعث شد تا با ھول و تن صدایي كھ تقریبا بلند بود 

بگویم:
_ ماندانا؟ چي شده؟ 

صداي بلندم طوري بود كھ حتي مھشید ھم بلند شد و كنار آمد 
و با نگراني نگاھم كرد. 

تمام وجودم گوش شده بود تا صداي ماندانا را بشنوم. استرس 
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و ترس تمام وجودم را فرا گرفتھ بود و ذھنم پر شده بود از 
حدس ھاي مسموم. با صدایي كھ از شدت گریھ مدام قطع 

مي شد گفت:
_ مانیا...ھر جا...ھستي...بیا.بابارو...بردن.

آب دھانم را قورت دادم.
_ كجا بردنش؟ درست حرف بزن ببینم.

شدت گریھ اش بیشتر شد.
_ چكش...برگشت خورده. حكم جلبش... رو گرفتھ بودن. 

بردنش كالنتري...
وایي كھ از میان لب ھایم خارج شد بي اختیار بود. 

چرا فراموش كرده بودم؟ چرا یادم رفتھ بود كھ بابا بدھكار 
است و باید دنبال پول باشم؟

لعنتي بھ حواس پرتم فرستادم و گفتم:
_ االن میام. گریھ نكن. درستش مي كنم.

چرت گفتھ بودم. چگونھ باید درستش مي كردم؟ 
از كجا ھشتاد میلیون پول جور مي كردم؟ بابا را چگونھ 

بیرون مي آوردم؟
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#كارتینگ
#پارت_٤١

#زینب_عامل

االن وقت فكر ھاي احمقانھ نبود. مامان احساسي بود و از پس 
این قضیھ برنمي آمد و مطمئن بودم پدرم ھم اجازه نمي داد 

مامان بھ كسي زنگ بزند و جریان را بگوید. 
تلفن را قطع كردم و با عجلھ لباس ھایم را پوشیدم. حین لباس 
پوشیدن ھم بھ مھشید توضیح دادم كھ قضیھ از چھ قرار است 

و در برابر اصرارش براي ھمراھي ام مخالفت كردم. 
وجود مھشید كھ چیزي را درست نمي كرد. 

بجاي رفتن بھ خانھ مستقیم بھ كالنتري كھ آدرسش را ماندانا 
برایم فرستاده بود و گفتھ بود بابا را بھ آنجا برده اند رفتم. 

موبایلم را تحویل نگھبان ورودي دادم و با دو وارد كالنتري 
شدم. مامان در حالیكھ گریھ مي كرد و چشمانش كامال سرخ 

بود ھمراه ماكان روي نیمكت ھاي سالن نشستھ بودند. 
سمتشان رفتم و گفتم:

_ بابا كو؟ 
ماكان با اخم بھ در مقابلمان اشاره كرد.

@RomanbeRoman



_ اون توئھ. 
نگذاشتم حرفي از دھان مامان خارج شود و سریع سمت در 

رفتم تا داخل شوم كھ سربازي مقابلم را گرفت و با تشر گفت:
_ كجا؟ 

پر حرص غریدم:
_ خونھ ي آقاي شجاع! كوري؟ 

عصبي شد.
_ كسي حق نداره وارد شھ. 

با پا از فضاي آزاد لگد آرامي بھ در زدم و جواب دادم:
_ حق منو تو تعیین نمي كني اینجا. بزن كنار بیینم جوجھ. 

مامان سمتم آمد و دستم را از پشت كشید و با لحني پر التماس 
گفت:

_ مانیا تورو خدا بیا بشین. این بنده خدا كھ كاره اي نیست. 
باز شدن در از داخل باعث شد تا مامان سكوت كند و سرباز 
كنار دستمان بعد از كنار رفتن، بھ نشانھ ي احترام پایش را 
محكم بر زمین بكوبد. مردي با لباس نظامي مقابلمان ظاھر 

شد بھ قیافھ اش مي خورد كھ چھل و اندي سال سن داشتھ باشد. 
چھره اش پر بود از ابھت. ابروھاي پر پشتش در ھم گره 
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خورده بودند و اخمش ناخودگاه باعث اضطراب در وجود آدم 
مي شد. با دیدن من رو بھ سرباز با جدیت گفت:

_ چخبره اینجا؟ 
جواب سرباز باعث شد تا بھ صورتم خیره شود.

_ جناب سرگرد این خانوم قشقرق راه انداختھ كھ باید برم تو.
انگار در مقابل جناب سرگرد نمي توانستم عصبي باشم. 

برعكس پر بودم از ناراحتي. انگار این ناراحتي در چشمانم 
پیدا بود چون بالفاصلھ با گفتن جملھ ام گره اخم ھایش كور تر 

شد و كنار رفت تا داخل شوم. 
_مي خوام بابامو ببینم. 

دیدن پدرم در حالیكھ دستنبد بھ دست داشت زننده ترین 
تصویري بود كھ در طول عمرم دیده بودم. بدتر از ھمھ این 

بود كھ با دیدنم حس كردم عرق شرم روي پیشاني اش نشست 
و یك لحظھ دلم خواست بمیرم. 

تصور من از فرد نزول خوار یك آدم زشت و بدتركیب بود و 
مردي كھ بعنوان شاكي مقابل پدرم نشستھ بود با آن كت و 

شلوار طوسي رنگش بیشتر شبیھ مدیر یك مجموعھ ي 
فرھنگي بود تا نزول خوار!

بابا ناباور صدایم كرد كھ رفتم و كنارش نشستم و زمزمھ 

@RomanbeRoman



كردم.
_ درستش مي كنم دورت بگردم. 

لبخند محزوني زد.
_ من خوبم باباجان. نگرانم نباش. 

دیدن دستبند دست پدرم باعث شد تا بھ كل ابھت جناب 
سرگرد را فراموش كنم. مگر با یك جاني طرف بودند كھ 

حتي در این اتاق ھم دستانش را بستھ بودند. 
رو بھ سرگرد كھ حاال پشت میزش نشستھ بود و با ھمان اخم 

پیشاني اش بھ پرونده ي زیر دستش نگاه مي كرد گفتم:
_ مگھ با قاتل زنجیره اي طرفین كھ اینجا ھم دستبندشو باز 

نكردین؟ 
بھ صداي پدرم توجھي نكردم. زیاده روي بود یا نھ برایم مھم 

نبود. حتي اگر خودم را ھم بازداشت مي کردند اھمیتي 
نداشت. از نظرم بھ پدرم بي حرمتي شده بود و من براي دفاع 

از او از مجادلھ و دعوا با كسي ھراس نداشتم. 
صداي مرد شاكي كھ روبھ روي ما نشستھ بود باعث شد تا 

نگاه از سرگرد بگیرم.
_ جرم جرمھ. پدر جنابعالي ھم فعال دزد تشریف دارند.

نگاه بُراقم چشمانش را نشانھ گرفت. 
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_ دزد تویي نزول خور شارالتان.
پوزخند و جملھ اش طوري بود كھ سرگرد مداخلھ كرد. 
_ تو ھم دوست داري انگار شب رو پیش بابات باشي. 

صداي محكم سرگرد ساكتش كرد.
_ مراقب رفتارت باش آقا. 

با اشاره بھ من ادامھ داد.
_ شما ھم ساكت باشین تا نگفتم بیرونتون كنند. 

بعد با صداي بلند اسمي را صدا كرد كھ ھمان سربازي كھ 
بیرون بود داخل آمد و بھ او دستور داد تا دستبند بابا را باز 

كند و در برابر اعتراض شاكي تاكید كرد كھ ساكت شود. 
جو كھ كمي آرام شد سرگرد رو بھ من و بابا گفت:

_ خب مي تونین ھشتاد میلیون رو جور كنین؟ 
مطمئن بجاي پدرم گفتم:

_من جورش مي كنم. فقط بذارین بابام بره. 
مداخلھ ي شاكي پدرم باعث شد تا اینبار سرگرد او را از 

داخل اتاق بیرون كند. وقتي او رفت گفت:
_ تا پولشو پرداخت نكنین نمیتونم كاري كنم. حكم جلب 

ایشونو گرفتن. امشب تو بازداشت مي مونن بعدشم پرونده 
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میره دادسرا تا تكلیف معلوم شھ. 
نمي گذاشتم. پدرم نباید شب را در این خرابھ مي گذراند. بابا 

مدام زمزمھ مي كرد كھ نگرانش نباشم. با نگراني رو بھ 
سرگرد گفتم:

_ با سندي چیزي ھم نمیشھ امشب رو بریم خونھ؟

دنیا روي سرم خراب شد وقتي نھ قاطعش را شنیدم.
_نھ. سند رو مي برن دادگاه. بعدشم ایشون با سندم نمي تونن 

آزاد شن چون حكم جلبشون گرفتھ شده.

#كارتینگ
#پارت_٤٢

#زینب_عامل

ناامیدي كھ در تھ چشمان پدرم موج مي زد دنیا را روي سرم 
آوار كرد. در طول زندگي با شرافتش ھمین یك قلم را كم 

داشت. 
چكار باید مي كردم؟ مسئلھ فقط امشب نبود اگر ھشتاد میلیون 
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جور نمي شد بابا باید بھ زندان مي رفت. 
تصور چنین چیزي راه تنفسي ام را بست. دستم را سمت گلویم 

بردم و گرفتھ زمزمھ كردم:
_ جورش مي  كنم ھر طور شده. 

بابا دستم را گرفت.
_ مانیا فقط مراقب مامان و خواھر برادرت باش. باور كن 

من خوبم. 
جمالت بابا را نمي شنیدم فقط داشتم در ذھنم مرور مي كردم 
كھ چھ كسي مي تواند ھمین امشب ھشتاد میلیون پول بھ من 

بدھد؟ 
تصویر دو فرد داشت در ذھنم خودنمایي مي كرد. دو چھره اي 

كھ از ھر دو بھ نوعي بیزار بودم، اما تحت ھر شرایطي 
یكي شان را بر دیگري ترجیح مي دادم. 

باید براي پیدا كردن پول از كالنتري بیرون مي رفتم. 
از جایم مصمم بلند شدم و رو بھ سرگرد جدي گفتم:

_ قول مي دم تا چند ساعت دیگھ با پول برگردم. مراقب پدرم 
باشین. 

بابا با ناراحتي صدایم كرد و سرگرد نامحسوس سرش را 
برایم تكان داد. 
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از اتاق بیرون آمدم و بھ محض اینكھ پایم بیرون رسید ھمان 
مردك نزول خوار با تمسخر و چندش وار گفت:

_ چیھ؟ نتونستي پاپاجونت رو آزاد كني. سرگرد خرت نشد؟
فاصلھ ي میانمان را از بین بردم. ھمین كارم كافي بود تا 

صداي نگران مامان بلند شود. 
توجھي نكردم و یقھ ي مرد را در دست گرفتم و میان انگشتانم 

فشار دادم و زیر لب غریدم:
_ مانیا نیستم اگھ امشب اون پول كثیفتو جور نكنم.

پوزخندش حرصم را در آورد.
_ البتھ كھ كار شما پدر و دختري تیغ زدنھ اما فكر نكنم یھ 

شبھ بتوني یكي رو ٨٠ میلیون بتیغي. 
ھمین جملھ ي نامربوطش كافي بود تا ماكان با عصبانیت از 

سر جایش بلند شده و سمتش حملھ ور شود. قبل از اینكھ 
اوضاع بیشتر از این خراب شود یقھ ي مرد را ول كردم و 
چرخیدم و با گذاشتن دستم روي سینھ ي ماكان جلویش را 

گرفتم. 
ھمانطور كھ دستم روي سینھ ي ماكان بود سرم طرف شاكي 

پدرم چرخید. 
با لبخندي پیروزمند تماشایمان مي كرد. ھمین را می خواست. 
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اینكھ مارا عصبي كند و جنجالي دیگر راه بیاندازد تا یادمان 
برود باید بھ فكر یافتن پول باشیم. 

 مثل خودش لبخند زدم. پر تمسخر!
_ آخھ تو در سطحي نیستي كھ من بخوام تیغت بزنم نزول 
خور احمق! وقتي تا نیم ساعتھ دیگھ پول رو پرت كردم تو 

صورتت اونوقت مي فھمي طرف حسابت كیھ! 
لبخند از صورتش محو شد و ھمین كافي بود.

دستم را از سینھ ي ماكان كھ ھمچنان عصبي بود برداشتم و 
زیر لب طوریكھ فقط خودش بشنود گفتم:

_ شر درست نكن. 
مخاطب جملھ ي بعدي ام مامان بود. 
_ اینجا بشینین برم پول بیارم بیام. 

مامان با شك داشت نگاھم مي كرد اما من فرصت توضیح 
دادن نداشتم.

از كالنتري بیرون زدم و گوشي ام را تحویل گرفتم. 
در ماشینم نشستم و داخل پیام ھایم دنبال شماره ي رندش كھ 

سیو نشده بود گشتم. 
چاره اي نداشتم. اشتباه بود یا نھ در حال حاضر چاره  ی 
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دیگری نداشتم. امشب كھ مي گذشت حتما فكري بھ حال این 
جریان مي كردم. 

تردید را كنار گذاشتم و با او تماس گرفتم. 
بابك شفیع دومین تصویر ذھنم بود كھ بر تصویر ارسالن و 

دایي ھمایون كھ كنار ھم چسبیده بودند چیره شده بود. 
وقتي بوق ھاي منظم و پشت سر ھم تمام شدند و تماس قطع 

شد اضطراب بر وجودم چیره گشت. 
بار دوم و سوم ھم ھمین جریان پیش آمد و نا امید گوشي را 

روي صندلي شاگرد پرت كردم. 
سرم را بھ فرمان تكیھ دادم. 

این چھ بالیي بود كھ سراغمان آمده بود؟ 
جرقھ اي در ذھنم زده شد. دیوانگي بود، اما من قطعا 

انجامش مي دادم. 
آدرس خانھ ي بابك شفیع را ھنوز بیاد داشتم!

آدرسي كھ فرستاده بود تا براي دیدنش بھ آنجا بروم. 
رفتنم بھ آنجا حماقت محسوب مي شد، اما پاي بابا مرتضي 

در میان بود و من این حماقت و خطراتش را بھ جان 
مي خریدم. 
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استارت زدم و قاطع و مطمئن بھ سمت آن سر شھر راندم.

#كارتینگ
#پارت_٤٣

#زینب_عامل

ھر چھ كھ بھ خانھ ي بابك نزدیك تر مي شدم پایم را ھم بیشتر 
روي پدال گاز فشار مي دادم.

براي اینكھ نمي خواستم براي یك ثانیھ ھم از كرده ام پشیمان 
شوم. 

طي كردن فاصلھ ي طوالني بین مسیر كالنتري تا خانھ ي او 
چھل و پنج دقیقھ از وقتم را گرفت و من در ھر ثانیھ از این 

زمان بھ فكر پدرم بودم و اینكھ بھ احتمال زیاد او را بھ 
بازداشتگاه برده بودند. 

مي دانستم اینكھ براي گرفتن ھشتاد میلیون پول سراغ كسي 
مي روم كھ فقط چند بار او را دیده ام حماقت محض است، اما 

انتخاب دیگري نداشتم. ترجیح مي دادم بمیرم تا اینكھ سراغ 
ارسالن یا دایي بروم. 
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جز بابك ھم كسي را سراغ نداشتم كھ بتواند ھمین امشب این 
مقدار پول را جور كند.

در كوچك سیاھي كھ بھ آدرس ارسالي بابك ختم شده بود مرا 
بھ شك و شبھھ انداخت كھ نكند آدرس را اشتباه آمده باشم.
گوشي ام را در دست گرفتھ و میان پیام ھاي بابك بھ دنبال 

آدرسش گشتم. 
پالك خانھ را با آدرسي كھ فرستاده بود تطابق دادم. درست 

بود. 
ماشین را در كوچھ ي خلوت اما پر دار و درخت پارك كردم. 

حس مي كردم ماشین درب و داغان من مثل یك وصلھ ي 
ناجور در این مكان است. 

پوزخندي گوشھ ي لبم نقش بست. حس كردن نمي خواست. 
واقعا ھم، ھم من و ھم ماشینم در این مكان وصلھ ي ناجور 

بودیم. 
از ماشین پیاده شدم و در ھایش را قفل كردم!

با در مشكي مقابلم فقط چند قدم فاصلھ داشتم، اما بي اختیار 
چرخیدم و بھ اطرافم نگاه كردم. 

یك در طوسي بزرگ و طویل ھم آن سر كوچھ بود كھ بیشتر 
بھ تیپ و ظاھر بابك مي خورد!
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ذھنم بھ تكاپو افتاد.
" اومدي پول بگیري باباتو آزاد كني یا بھ فكر در و دیوار 

خونھ ي بابك باشي؟"
دلم ھم با عقلم ھمراه شد و چند قدم باقي مانده تا در را طي 
كردم و بدون یك ثانیھ وقفھ دستم را روي زنگ فشار دادم. 

فكر مي كردم بابك در خانھ ھم نباشد اما صداي تیك باز شدن 
در باعث شد تا فكر غلطم خط بخورد.

ریسك بود. رفتن بھ خانھ ي او ریسك بزرگي بود. بخصوص 
كھ در شناخت سطحي كھ از او داشتم بھ نتایج خوب و قابل 

اعتمادي نرسیده بودم، اما دیگر براي عقب كشیدن و پشیمان 
شدن دیر بود. 

نفسي كشیدم. آب دھانم را قورت داده و در سیاه را با دستم 
ھل دادم.

بھ محض باز شدن در و دیدن تصویر مقابلم یك جملھ از ذھنم 
بھ سرعت عبور كرد.

" ھرگز سریع قضاوت نكن!"
در كوچك و سیاه با تصویر عمارتي كھ در برابر چشمانم بود 

تناقض زیادي داشت. 
ھرقدر كھ آن در بھ تیپ و ظاھر بابك نمي خورد. این خانھ و 
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شاید درست ترش این امپراطوري كامال با ظاھر او متناسب 
بود. 

فاصلھ ام تا عمارت دو طبقھ ي مقابلم زیاد بود. 
احتماال خودشان این مسیر را با ماشین طي مي كردند. درخت 
ھاي سر بھ فلك كشیده ي اطرافم روی  سنگ فرش ھای مسیر 

طویل در تا خانھ سایھ انداختھ بودند و بلندایشان نشان قدمت 
طوالني آن ھا بود. 

من باید این مسیر را تا آخر طي مي كردم. بنابراین دو دلي را 
كنار گذاشتم و مصمم بھ سمت ساختمان مقابلم قدم برداشتم. 

سكوت مطلق اطراف را فرا گرفتھ بود. 
اگر در را خود بابك باز كرده بود بیرون مي آمد تا بھ داخل 

راھنمایي ام كند. 
احتماال فرد دیگري در را باز كرده بود. مثال زنش! 

چرا ھیچ وقت فكر نكرده بودم كھ مي تواند زن و بچھ داشتھ 
باشد. سن كمي كھ نداشت. 

دقت نكرده بودم كھ ببینم در دستش حلقھ دارد یا نھ. 
البتھ كھ حلقھ نداشتن دلیل خوبي بر مجرد بودن نبود.

وقتي دیدم كسي بھ استقبالم نیامد قدم ھایم را تندتر كردم, تا 
ھمین جا ھم دیر كرده بودم. 
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كاش مي شد با بلند صدایش كنم تا خودش بیرون بیاید.
پلھ ھاي عریض ورودي را باال رفتم و ھمین كھ خواستم در 

ورودي را باز كنم زني تقریبا ھم سن بابك از داخل در را 
زود تر از من باز كرد و با دیدنم كامال خشك و رسمي گفت:

_ بفرمایین داخل. آقا منتظرتون بودن.
ابروھایم باال رفتند. مگر بابك مي دانست كھ من بھ اینجا 

خواھم آمد كھ منتظرم بود؟ 
احتماال زن مقابلم مرا با كس دیگري اشتباه گرفتھ بود. شاید 

بابك انتظار كس دیگري را مي كشید. 
در برابر زن سكوت كردم و پشت سرش وارد خانھ شدم. 

عظمت سالن مقابل چشمانم باعث شد تا چند ثانیھ مات شوم. 
تا بھ امروز چنین چیزي ندیده بودم. 

سالن تم طالیي رنگ داشت. تابلو ھاي بزرگ و فاخر كھ 
گران بودنشان از چند فرسخي ھم معلوم بود با مبلمان طالیي 

و شیكي كھ چندین قسمت از فضای سالن را اشغال كرده 
بودند و در بدو ورود نمي دانستي كجا را براي نشستن 

انتخاب كني. مجسمھ ھاي گران و دو فرش بزرگ و دایره 
شكل دست بافت كھ تخمین مي زدم قیمتشان بھ اندازه ي كل 

دارایي خانواده ام باشد در دو سمت سالن پھن شده بودند. 
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فضاي داخل سرد و خنك بود. 
سردي كھ انگار ربط چنداني بھ كولر نداشت! 

با تمام تجمالت، خانھ بیش از حد بي روح بنظر مي رسید.

#كارتینگ
#پارت_٤٤

#زینب_عامل

زن كھ حدس مي زدم خدمتكار خانھ باشد با اشاره بھ گوشھ اي 
از سالن از من خواست تا منتظر آمدن بابك باشم. 

اطاعت كردم و بي حرف روي یكي از مبل  ھا نشستم. 
خدمتكارش بھ خانھ اش مي خورد! خشك و سرد و بي روح! 
وقتي كامل بھ پشتي مبل تكیھ دادم بخاطر كوتاھي قدم پاھایم 

از زمین فاصلھ گرفتند. 
براي ھمین خودم را بھ جلو كشیدم تا پاھایم بھ زمین بچسبند. 

مبل ھا فقط قیافھ داشتند. وقتي رویشان مي نشستي حس 
معذب بودن پیدا مي كردي. كاناپھ ي ماكان خیلي بھتر بود! 
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مشغول جابھ جایي روي مبل بودم كھ صداي ناباوري باعث 
شد تا سرم را باال بیاورم.

_ مانیا اینجا چیكار مي كني؟ 
با حولھ اي كھ فقط دور كمرش بستھ شده بود مقابلم ایستاده بود 

و موھایش كامال خیس بودند. 
فھمیدم كھ منتظر مھمان دیگري بوده است كھ یا مرد بود یا 

در صورت زن بودن احساس راحتي و صمیمیت زیادي با او 
مي كرد كھ با یك حولھ بھ دیدنش آمده بود. 

اخم ھایم درھم شد و بھ اندازه ي كافي تیز بود كھ متوجھ 
موضوع شود. بالفاصلھ گفت:

_ استخر بودم. فكر كردم شاھان اومده. انتظار دیدن تورو 
نداشتم. 

بي خیال توضیحاتش در رابطھ با مالقتش با مردي كھ اسم 
عجیبي داشت شدم و با اخم گفتم:

_ بھتره بري لباس بپوشي تا نرفتم. 
تك خنده اي كرد و از مقابلم عبور كرد و دیگر نتوانستم مسیر 

رفتنش را با چشم دنبال كنم. 
بازگشتش دقیقا یك ربع طول كشید. 

پیراھن و شلواري رنگ روشن پوشیده بود و موھایش ھم 
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خشك بودند.
مقابلم نشست و با اخم پرسید:

_ ازت پذیرایي نكردن؟ 
لعنتي بر خودم فرستادم كھ اینھمھ وقت از دست داده بودم. با 

یادآوري حال پدرم بي مقدمھ و تند گفتم:
_ نیومدم اینجا تا پذیرایي بشم. پول مي خوام.
خیلی سریع خواستھ ام را مطرح کرده بودم.  

یك ابرویش را باال داد و با لودگي گفت:
_ یادم نمیاد بھت بدھكار باشم. 

از خرد كردن دیگران لذت مي برد. لبخند ژكوندش برایم 
مفھوم دیگري جز این نداشت. 

دستم را مشت كردم. ادامھ دادن سخت شده بود، اما حاال وقت 
لجبازي و حفظ غرور و این خزعبالت نبود. 

_ قرض مي خوام. 
مستقیم چشمانم را نشانھ گرفت.

_ چھ تضمیني ھست كھ بعدا پولمو برگردوني؟ 
آنقدر عصبي شدم كھ از جایم برخاستم.

_ ھیچي! تقصیر تو نیست. من اشتباه اومدم. 
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بالفاصلھ بلند شد و با ایستادن مقابلم مانع رفتنم شد. با اخم 
دستور داد:

_ بشین سرجات و بگو چي شده. 
بدون نشستن حقیقت را گفتم.

_ حكم جلب پدرم رو گرفتن. ھشتاد میلیون پول الزم دارم. 
ھمین االن. حروم خورم نیستم. بھت بر مي گردونم. الزم 

باشھ سفتھ مي دم بھت. 
جدي تر شد. 

_ پدرت كجاست؟ 
پوزخندم تلخ بود. عین زھر.

_ بازداشتگاه. 
_ چرا اومدی سراغ من؟

حق داشت این سؤال را بپرسد. من ھفت پشت غریبھ بودم. 
لرزش صدایم را كنترل كردم.

_ كسي رو نداشتم كھ بتونھ یھ جا اینھمھ پول بھم بده. 
اخم كرد و گفت:

_ منتظر باش لباس بپوشم بریم كالنتري. درستش مي كنم. 
فكر نمي كردم تا این اندازه سریع قبول كند. بخصوص كھ 
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مطمئن بودم آدم خیّري نیست! 
شاید او ھم ھدفي پشت كمك كردنش داشت.

قبل از اینكھ براي تعوض لباس ھایي كھ تازه پوشیده بود 
برود گفتم:

_ نیازي بھ اومدنت نیست. 
دستش را بھ سمت ورودي گرفت.

_ پس برو حلش كن خودت. 
دندان ھایم را روي ھم فشار دادم و بعد از چند ثانیھ ادامھ 

داد:
_ بشین تا بیام. 

اینبار تعویض لباس ھایش كمتر طول كشید.
مجبورم كرد تا در ماشین او بنشینم و با تماسي دستور داد تا 

ماشینم را تا دم خانھ مان ببرند. 
تا نیمھ ھاي مسیر از مشكل بابا و دلیل بازداشتش پرسید و با 

زنگ خوردن گوشي اش توضیحاتم نصفھ و نیمھ ماند. 
تماس را وصل كرد و با پخش شدن صداي مردي جوان 

داخل ماشین ناخودآگاه حواسم پرت شد. 
صدایش آرام بود اما از ھمین جا ھم مي توانستم خشم را در 
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تك تك كلماتش حس كنم.
_ قرار بود ھمدیگھ رو ببینیم. خونھ نیستي كھ!

بابك لب باز كرد.
_ برام یھ كار مھم پیش اومد. باید مي رفتم. مي توني منتظرم 

باشي تا برگردم؟
پوزخند صدا دار و نھ قاطع مرد پشت خط اخم ھاي بابك را 

درھم كرد.
_نھ! 

بابك پر حرص نامش را صدا كرد اما تماس قطع شده بود.
_ شاھان...

#كارتینگ
#پارت_٤٥

#زینب_عامل

صداي بوق اشغال با جملھ ی پر خشم بابک مخلوط شد.
_پسره ی کلھ شق.
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قرارش را بھم زده بودم. سخت بود، اما گفتم:
_ متاسفم كھ قرارت رو بھم زدم. 

انتظار داشتم تعارف كند! یا مثال بگوید مھم نیست، اما رك 
گفت:

_ بھ زور راضیش كرده بودم. معلوم نیست كي دوباره زیر 
بار حرفم بره. 

چیزي نگفتم. مي توانست ھمراھي ام نكند. اصال نمي توانستم 
خیر خواھي اش را باور كنم. خیر خواھي كھ قید قرار مھمش 

را بزند. 
یك لحظھ از خواب ھایي كھ این مرد مي توانست برایم ببیند 

بر خود لرزیدم. آدم گاھي در شرایط سخت تصمیماتي 
مي گرفت كھ شاید شرایط بدتري را ھم برایش رقم مي زد. 

حس بدي داشتم. قرار كسي را بھم زده بودم تا پدرم را نجات 
دھم، آن ھم كسي كھ غریبھ تر از ھر غریبھ ای بود.

از اینكھ زیر دین كسي باشم بدم مي آمد. نگاھم را بھ خیابان 
دوختم. لب ھایم را با اكراه فاصلھ دادم.

_ جبران مي کنم لطفتو! 
جواب ھاي بابك شفیع مختص خودش بودند. پر از غرور و 

كبر!
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_ مي دونم كھ جبران مي کنی!
منظورش چیز دیگري بود. فھمیده بودم. جملھ اش دقیقا این 

معني را داشت.
" باید جبران كني برام"

وقتي بھ كالنتري رسیدیم اضطرابم چند برابر شد. اگر تنھا با 
پول مي آمدم مي توانستم طوري قضیھ را ماست مالي كنم و 
بعدا خودم با بابك تسویھ كنم، اما االن با حضور بابك چنین 

كاري ممكن نبود. 
داخل سالن كالنتري شدیم با چشم دنبال مامان گشتم، اما دیدن 

ارسالن بجاي مادرم حالم را خراب تر كرد. 
او را چھ کسی خبر کرده بود؟

نمي دانستم باید چھ كنم؟ مي گفتم بابك كیست؟ از كجا او را 
مي شناسم؟ 

نھ مي توانستم بھ جلو بروم و نھ مي توانستم عقب گرد كرده و 
از كالنتري خارج شوم. 

بابك متوجھ شد كھ قدم ھایم خشك شده اند. 
یك دستش را داخل جیب شلوارش برد و نامحسوس سرش را 

كنارم خم كرد. آرام طوري كھ فقط من بشنوم گفت:
_ فكر مي كردم محكم تر از این حرفایي! نترس عزیزم! من 
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درستش مي كنم. فقط ھر چي من گفتم تایید كن! 
كلماتش بھ سرعت از یك گوشم وارد شده و از گوش دیگرم 
عبور كردند. فقط یك كلمھ اش بھ پرده ي گوشم چسبید و من 

بجاي آرام شدن نا آرام تر شدم. 
عزیزمش مفھوم داشت. ترسیده بودم ولي دیگر براي ھر 

كاري دیر بود. 
حاال دلم مي خواست ارسالن نگران سمتم می آمد. دلم مي 

خواست بابك دچار سوء تفاھم مي شد. 
دعایم مستجاب شد. اول ارسالن متوجھ م شد. 
نگرانم شد. قدم ھایش را تند كرد. سمتم آمد. 

سرش را كمي بھ طرف بابك متمایل كرد و در یك لحظھ 
نگراني چشمانش جایش را بھ اخم داد. 

مقابلم ایستاد. دستانش را بند شانھ ھایم كرد. 
_ خوبي؟ 

حتي منتظر نشد جوابش را بدھم. 
_ ایشون كین؟ 

اشاره اش بھ بابك بود. 
بابك لعنتي! اعتماد كردنم بھ او حماقت بود. 
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اصال توجھي بھ ارسالن نكرد، انگار كھ اصال وجود خارجي 
نداشت. با لحني كھ بیش از حد صمیمي بود گفت:

_ مانیا جان بشین حالت بیاد سرجاش. من مي رم داخل با 
سرگرد پرونده صحبت كنم. 

با قدم ھایي مصمم از كنارمان عبور كرد و سوال ارسالن در 
دھانش ماسید. وقتي بابك از دیدم محو شد ارسالن با خشم 

غرید:
_ این مرتیكھ كیھ مانیا؟ چخبره؟ رفتھ چي رو حل كنھ؟ 

با مصیبت جوابش را دادم. 
_ ازش پول قرض گرفتم. 
صدایش اینبار بلند تر بود. 

_ مگھ من مرده بودم؟ 
حالم واقعا بد بود. دستم را باال آوردم و روي بازویش 

گذاشتم. فقط مي خواستم از آزاد شدن بابا خیالم راحت شود و 
بھ خانھ برگردم. 

تمام تالشم را كردم تا آرامش كنم.
_ ارسالن االن وقتش نیست. خواھش مي كنم. بعدا حرف 

مي زنیم.
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#كارتینگ
#پارت_٤٦

#زینب_عامل

خدا را شكر كھ مامان پیشمان آمد و اجازه نداد ارسالن بیشتر 
از این مؤاخذه ام كند. 

البتھ تغییري در وضعیت ایجاد نشد، چون مامان ھم دقیقا 
ھمان سؤال ارسالن را داشت. 

وقتي ماكان ھم بھ جمعشان اضافھ شد تقریبا با داد گفتم:
_ واي توروخدا. یكي ھم كھ پیدا شده كمكون كنھ ولم 

نمي كنید. بذارین بابا بیاد بیرون توضیح مي دم. 
كنارشان زدم و روي نیمكت ھا نشستم و سرم را میان دستانم 

گرفتم. 
بقیھ ھم كھ حالم را دیدند سكوت كردند. 

نیم ساعت طول كشید و وقتي دیدم بابا را دستبند بھ دست 
آوردند بلند شدم و ھمراه بقیھ خودم را بھ سمتش رساندم. 
سرباز اجازه نداد ما داخل اتاق شویم، فقط مرد شاكي كھ 
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انگار رفتھ و تازه برگشتھ بود وارد شد. 
یك ربع بعد وقتي بابا و بابك از اتاق بیرون آمدند بلند شدم و 

سمتشان دویدم. 
دلم براي بابا تنگ شده بود. دلم امنیت مي خواست، دلم مي 
خواست بابك بفھمد كھ من تنھا نیستم. باید مي فھمید كھ من 

فقط عزیز پدرم بودم. 
بي ھوا دستانم را دور كمر پدرم حلقھ كردم و سرم را روي 

سینھ اش گذاشتم. 
سرم را بوسید و كمرم را نوازش كرد. 

كمي بعد از آغوشش جدا شدم و ناچار تشكر آمیز نگاھی بھ 
بابک انداختم كھ لبخندي زد و رو بھ پدرم گفت:

_ من مي رسونمتون جناب مشتاق. 
بجای بابا ارسالن كامال با خشونت جواب بابك را داد.

_ نیازي بھ زحمت كشیدن شما نیست. وسیلھ ھست. 
بابك لبخندش را تكرار كرد و جواب داد:

_ پس با اجازتون. 
بابا حین اینكھ با بابك دست داد تشكر كرد و بابك از ما جدا 

شد و جلوتر بیرون رفت. 
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سكوت پدرم نشان این بود كھ قرار است جلسھ ي مفصلي با 
ھم داشتھ باشیم.

مشكل بھ ظاھر حل شده بود، اما بجایش مشكالت بیشتري 
ظھور كرده بودند. 

وقتي وارد حیاط كالنتري شدیم بابا نتوانست خودش را كنترل 
كند و گفت:

_ مانیا كار خوبي نكردي كھ از پدر كارآموزت كمك گرفتي. 
بابك ھفت خط ترین مردي بود كھ دیده بودم. 

نمي دانستم در جواب پدرم چھ بگویم. من دوست نداشتم بھ 
پدرم دروغ بگویم، اما از گفتن حقیقت ھم عاجز بودم. 

با ھول و بي منطق گفتم:
_ پولشو كھ نخوردیم. پسش مي دیم. 

چیزي نگفت. ارسالن وظیفھ ي رساندن ما بھ خانھ را بر 
عھده گرفت. 

وقتي رسیدیم، قبل از پیاده شدنم بالفاصلھ گفت:
_ مانیا بي زحمت تو بمون كارت دارم. 

واقعا حوصلھ نداشتم، اما فرصت مخالفت ھم نبود. بخصوص 
کھ بابا ھم سرش را تکان داد کھ یعنی مشکلی نیست.
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بقیھ پیدا شدند و من ھم ناچار پیاده شده و روي صندلي جلو 
نشستم. 

ماشین را حركت داد و تا خواستم اعتراض كنم غرید:
_ باید حرف بزنیم!

#كارتینگ
#پارت_٤٧

#زینب_عامل

موضوع صحبتش را مي دانستم. قطعا مي خواست راجع بھ 
بابك بداند. باز داشت تحریكم مي كرد تا دمش را قیچي كنم. 

وقت ھایي ھم كھ من كاري بھ كارش نداشتم و تمام سعي ام را 
مي كردم تا مھربان برخورد كنم خودش خراب مي كرد. ھر 
لحظھ منتظر پرسیدن سؤاالتش راجع بھ بابك بودم، اما در 

سكوت و عصبانیت فقط مي راند. دیگر سكوتش داشت 
حوصلھ ام را سر مي برد. مگر دنبال حرف زدن نبود؟ 

خودم شروع كردم. بي  حوصلھ گفتم:
_ نمي خواي شروع كني؟ مگھ دنبال حرف زدن با من 
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نبودي؟ 
منقبض شدن فكش را دیدم. گره انگشتانش دور فرمان آنقدر 

سفت بود كھ انگشتانش بھ سفیدي مي زد. 
خودش ھم فھمید کھ اگر اینگونھ بھ رانندگي ادامھ دھد 
مقصدمان بجاي خانھ بھ بیمارستان و یا قبرستان تغییر 

مي كند. 
بدون اینكھ راھنما بزند و كامال بي ھوا فرمان را بھ راست 

چرخاند و ماشین را پارك كرد. 
شانس آورده بود كھ پشت سرش ماشیني نبود، وگرنھ قطعا از 

الفاظ ركیك و پر محتوا بي نصیب نمي ماند. 
كمربندش را باز كرد و كامل سمتم چرخید. چشمان 

خروشانش را روي صورتم چرخاند و پر حرص پرسید:
_ چرا نگفتي بھم؟ چرا نخواستي من برات پول جور كنم؟ از 
بابام متنفري؟ از مامانم متنفري؟ باش! قرار نبود اونا بفھمن. 
فقط كافي بود بھم زنگ بزني. چرا باید ماندانا بھ من خبر بده 

چي شده؟ 
دستم را بھ دستگیره گرفتم تا در را باز كرده و پیاده شوم كھ 

سریع دستم را گرفت و مانع شد.
صاف در چشمانش خیره شدم.
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دیگر براي امروز بس بود. بھ مرز انفجار رسیده بودم. 
_ براي اینكھ مي دونم نباید روي تو حساب كنم. 

براي اینكھ نمي خوام ھیچ رقمھ وارد زندگیت شم. 
چشمان قرمزش از عصبانیت بود یا ناراحتي معلوم نبود، اما 

در صدایش ھم بغض و ھم حرص مشھود بود.
_ رو من نمي توني اما رو مرد غریبھ مي توني حساب كني؟ 

نكنھ قصد داري وارد زندگي اون بشي؟ 
زیاده روي كرده بود. خط قرمز را رد كرده بود و پي در پي 
دنده عوض مي كرد و حواسش نبود چرخ سنگین حرف ھایش 

مستقیم از روي من رد مي شود لھ ام مي كند.
_ چرا یھ مرد ھفت پشت غریبھ بھت ھشتاد میلیون پول میده؟ 

چطوري راضیش كردي؟ 
چطوري آدم ھفت پشت غریبھ آشناتر از پسرداییت شده كھ 
جونش واست در میره؟ جوري كھ یھ جا ھشتاد میلیون پول 

میده بھت؟ 
آخر جملھ اش را فریاد زد:

_ ھان؟
داد نزدم. تمام حرص و عصبانیت و غم و غصھ ام از حرف 
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ھایش را در آن دو كلمھ ریختم. غلیظ ادایش كردم.
_ خفھ شو!

جمالت بعدي بي فكر و رگباري بودند.
_ مي دوني چرا بھ غریبھ رو انداختم؟ چون از فامیل شانس 
نداشتم، چون وقتي پنج سال پیش داشتم رو تخت بیمارستان 

جون مي دادم ھمین فامیلم كاري كرد كھ بابام امروز بھ اینجا 
برسھ. باباي تو باعث و باني بدبختیاي ماست. اگھ یھ ذره 

غیرت داشت و پشت شریكش كھ باباي من بود وایمیستاد االن 
من كاسھ ي گدایي جلو غریبھ دراز نكرده بودم. 

صدایم بھ قدري بلند بود كھ حس مي كردم تارھاي صوتي ام 
آسیب دیده اند. 

_ مي دوني چرا رو تو حساب نمي كنم؟ چون تو ھم پسر 
ھمون پدري! 

دیگر حرمتي كھ در این چند سال میانمان بود شكستھ بود. 
حرف ھایي زده بودم كھ سال ھا روي دلم سنگیني كرده 

بودند. قطعا كھ ارسالن از آن ھا خبر داشت، اما اینكھ خودم 
آن ھا را بھ زبان بیاورم فرق داشت. 

حاال نوبت او بود. دایي من اگر بدترین دایي و شریك دنیا بود 
باز پدر ارسالن محسوب مي شد. بھ او برخورده بود كھ من 
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این چنین راجع بھ پدرش صحبت كرده ام. او ھم خشمگین 
بود.

_ باباي من جز اینكھ حقشو برداشت چیكار كرد؟ وقتي دارم 
احترامتو نگھ مي دارم از حد نگذرون.

پوزخندي زدم. در ماشین را باز كردم. اینبار جلویم را 
نگرفت. قبل از پیاده شدن گفتم:

_ من وقتي بلد نیستم حرمت نگھ دارم پس فاصلھ تو باھام 
حفظ كن. در ثاني من مجبور نیستم در رابطھ با كارام بھ تو 

توضیح بدم. 
حدتو حفظ كن. نذار ھي من گوشزد كنم. بابای تو ھم کار 

خاصی نکرده!
پیاده شدم و حتي نگاھش نكردم تا واكنشش را ببینم.

#كارتینگ
#پارت_٤٨

#زینب_عامل

دستم را براي اولین تاكسي كھ در حال عبور كردن از مقابلم 
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بود تكان دادم. 
ارسالن حتي از ماشینش ھم پایین نیامد. حرف ھایم بھ تریج 

قبایش برخورده بود. 
خدا را شكر! چھ بھتر كھ برخورده بود. 

سوار تاكسي شدم و بھ خانھ برگشتم. ظاھرا پرونده ي جور 
كردن پول چیزي نبود كھ بھ این سادگي ھا بستھ شود. چون بھ 
محض رسیدن بھ خانھ از طرف بابا احضار شدم تا در مورد 

بابك توضیحاتم را ارائھ دھم.
حرف زدن با بابا سخت بود. امیدوار بودم خوشحالي بابت 

آزاد شدنش باعث مي شد تا كمي این موضوع را آسان بگیرد. 
از سخت گیري ھایش ھراس داشتم. 

وقتي در اتاق مشتركش با مادرم مقابلش نشستم گفت:
_ این آقارو از كجا مي شناسي مانیا؟ 

گاھي مجبور مي شدي دروغ بگویي! گفتن واقعیت برایم 
غیرممكن بود، چون خودم ھم مي دانستم بابك خواب  ھایي 

برایم دیده است. 
چشمانم را دزدیدم و گفتم:

_ خودتون كھ مي دونین! پدر كار آموزمھ. 
آمرانھ زمزمھ كرد.
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_ تو چشام نگاه كن و جواب بده.
دخترش بودم. مرا مي شناخت. ھرگز موقع حرف زدن بھ در 
و دیوار نگاه نمي  كردم. معلوم بود كھ یك جاي كار مي لنگید! 
صاف در چشمانش زل زدن و دروغ گفتن تلخ ترین و سخت 

ترین كار ممكن بود. 
با ھر بدبختي بود بھ چشمانش نگاه كردم. 

دروغ گفتم.
_ توي آموزشگاه دیدمشون. 

از ابتداي مكالمھ مان اخم داشت و حاال اخم ھایش عمیق  تر 
شده بودند. سوال بعدي اش سخت تر بود و كاش مي شد از او 

بخواھم این پرسش را رد كند.
_ چرا تنھا كسي كھ بھ ذھنت اومد این آدم بود؟ چطور با 

خودت فكر كردي بري و از یھ غریبھ ھمچین پول قلمبھ اي 
بگیري؟

از خدا بابت حیلھ اي كھ در لحنم بود طلب آمرزش كردم! 
قطعا كھ زنان در مواقع خاص حیلھ گرترین موجودات عالم 

بودند!
دستان پدرم را در دست گرفتم. پر شدن چشمانم حیلھ بود اما 

غمي كھ در لحنم جریان داشت واقعي بود. درست بود كھ 
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سعي كرده بودم پدرم را تحت تاثیر قرار دھم، اما خدا شاھد 
بود كھ حرف ھایم تماما با صداقت بیان شده بودند.

_ بابا بخدا وقتي شنیدم بردنت كالنتري مغزم قفل شد. فقط 
مي خواستم از اون خراب شده بیاي بیرون. من فقط 

مي خواستم امشب كنار ما باشي. 
تحملش را نداشت. تحمل آخ گفتنمان را ھم نداشت. دستانش 

را از دست ھایم بیرون آورد و  دورم حلقھ كرد. سرم را 
روي شانھ اش گذاشت و وقتي صداي شكننده اش پرده ي گوشم 

را لغزاند تمام كساني كھ باعث و باني این جریان بودند مِن 
جملھ خودم را مورد لعن و نفرین قرار دادم. 

_ مانیا ببخش باباجان. ببخش كھ شرایطي پیش آوردم كھ رو 
بھ غریبھ بندازي. 

سرم را روي شانھ اش جا بھ جا كردم و بعد از مدت ھا 
لب ھایم را بھ گونھ ي زبرش چسباندم. 

محكم و پر صدا بوسیدمش و اینبار حتي پر شدن چشمانم ھم 
نمایشي نبود!

_ خواھش مي كنم بابا. حاال این پول جور شده. فقط باید وام 
بگیریم تا پول این آقا رو بدیم. بعدش وام رو ھم خرد خرد 

پس مي دیم. 
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دست نوازشش روي موھایم نشست. زیر گوشم گفت:
_ شماره ي این آقا رو بده. 

دستورش باعث شد تا شوكھ از آغوشش بیرون بیایم. بھ 
صورتش چشم دوختم و متعجب پرسیدم:

_ شماره ي بابك شفیع رو؟ 
سرش را تكان داد.

_ آره. تو كالنتري فرصت نشد خوب ازش تشكر كنم. 
بھ دفترچھ ي كوچكي كھ روي عسلي كنار تخت بود اشاره 

كرد.
_ بنویس تو اون دفترچھ. 

چاره اي نبود. باید شماره را مي نوشتم، اما ھراس داشتم. قصد 
من این بود كھ بابا و بابك اصال ھمدیگر را مالقات نكنند و 

این جریان بین من و خودش بماند، اما حضور او در 
كالنتري ھمھ چیز را بھم ریختھ بود. 

بابك مرد قابل اعتمادي نبود. بیم داشتم كھ نكند حرف ھاي 
نامربوطی بھ پدرم بزند و ھدفش را آشكار كند. حتي اگر 
مجبور مي شدم كھ در مسابقھ ي پیشنھادي بابك شركت كنم 

مي خواستم این جریان از پدرم مخفي بماند. 
خرابكاري ھاي گذشتھ ام بھ اندازه ي كافي او را ناراحت كرده 
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بود، دیگر نمي خواستم او را وارد جریانات جدیدي کنم.

#كارتینگ
#پارت_٤٩

#زینب_عامل

پیچاندن بابا محال بود. مجبورا شماره را در دفترچھ یادداشت 
كردم. با تمام خستگي كھ از صبح در جانم نشستھ بود باز ھم 
اجازه ندادند بخوابم. ماكان، ماندانا و مامان، ھر سھ مدام از 

بابك سؤال مي پرسیدند و من داستان  ھاي خیالي ام را برایشان 
تعریف مي كردم. 

حتي بابا ھم علیرغم اینكھ خستگي ھایم را مي دید واكنشي بھ 
سؤال ھاي بقیھ نشان نمي داد و برعكس او ھم مشتاقانھ جواب 
ھایم را دنبال مي كرد. ھمین ھم باعث شده بود تا من با دقت 
و وسواس بیشتری داستان بگویم! مي ترسیدم سوتي دھم و 

بابا متوجھ اش شود. 
باالخره بعد از یك ساعت سؤال ھایشان تھ كشید و اجازه 

صادر شد تا بھ اتاقم بروم ھمین كھ از جایم بلند شدم ماكان 
مشكوك گفت:
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_ عجیبھ! خیلي كم پیش مي اومد راجع بھ یھ چیزي توضیح 
بدي! حتي اگھ بقیھ ازت سؤال مي كردن! 

این بچھ از چھ زمانی تا این اندازه تیز شده بود؟ 
ظاھرا تالش ھایم براي گاف ندادن بي نتیجھ مانده بود. 

ذھنم براي چند ثانیھ مشغول شد و در نھایت بھ این نتیجھ 
رسیدم كھ اگر واكنش نشان دھم ممكن است بقیھ بدتر شك 
كنند. براي ھمین ھم خودم را بھ بیخیالي زدم و سمت اتاق 

رفتم و با لحني كھ سعي مي كردم خواب آلود و بیخیال بنظر 
برسد جواب دادم:

_ مامان و ماندانا مغزمو سوراخ مي كردند تا فردا! ترجیح 
دادم عین یھ دختر خوب خودم تعریف كنم. 

دروغ ھم نگفتھ بودم، یا بعبارتي حرفم قابل باور بود، چون 
در واقعیت ھم اگر مامان و ماندانا تا تھ قضیھ را نمي دانستند 

ول كن نبودند. 
رسیدن بھ اتاق و تخت خوابم آنقدر شیرین بود كھ بعد از روز 

سختي كھ گذرانده بودم لبخند بي جاني گوشھ ي لب ھایم جا 
خوش كرد. خدارا شکر کھ بابا امشب ھم مثل شب ھای دیگر 

کنارمان بود.
               **********
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سھ روز از جریان كالنتري گذشتھ بود و خبري از بابك نبود. 
ھر لحظھ منتظر این بودم كھ تماس بگیرد و بگوید وقتش 

رسیده كھ حسابمان را با ھمدیگر صاف كنیم، اما برخالف 
انتظارم در این مدت تنھا اتفاقي كھ رخ نداده بود زنگ 

خوردن گوشي ام بود! خدا را شكر كھ از ارسالن ھم خبري 
نبود. در مالقات اخیرمان حرف ھایي زده بودم كھ غرورش 

را نشانھ رفتھ بود. 
پوفي كشیدم. ھر قدر كھ منتظر تماس بابك بودم تا تكلیف این 
قضیھ روشن شود، بھ ھمان اندازه دلم نمي خواست ارسالن 

تماسي بگیرد. 
اگر بابك امروز ھم تماس نمي گرفت فردا خودم بھ سراغش 

مي رفتم. اگر بیش از حد زمان بھ دست مي آورد احتماال 
خواب ھاي رنگي تري ھم برایم مي دید!

باز شدن ناگھاني در ماشین، باعث شد تا دستم روي دنده 
خشك شود. كالس ھایم تازه تمام شده بود و مي خواستم بھ 

خانھ ي مانجون بروم. 
دیدن زندایي كنارم آخرین چیزي در دنیا بود كھ مي خواستم. 

بي حرمتي كردن را خوب بلد بود! 
ھنوز یاد نگرفتھ بود قبل از اینكھ سوار ماشین كسي شود 

اجازه بگیرد. قطعا قصوري كھ در تربیت ارسالن انجام شده 
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بود از طرف او بود! 
می دانستم كھ براي احوال پرسي نیامده است. سال ھا بود كھ 

از این خانواده جز پونھ و ارسالن كسي با خانواده ي ما 
ارتباط نداشت، مگر براي زخم زبان زدن!

پوزخندي كھ با دیدنش روي لب ھایم نقش بست بخاطر تیپ 
پر زرق و برق و آرایش غلیظش بود! 

پونھ ھیچ شباھتي بھ مادرش نداشت! 
طبق حدسیاتم كھ درست از آب درآمده بودند توپش پر بود. 

بي مقدمھ وز وز كردن ھایش را شروع كرد!
_ ارسالن واسھ تو لقمھ ي بزرگیھ. برو دنبال ھم قد و 

قواره ي خودت. 
خنده دار ترین جوك سال این بود كھ من دنبال ارسالنم تا 

مخش را بزنم. غش غش خندیدم. 
از تھ دل! 

خنده  ھاي عمیق من با اخم ھاي درھم او قدرت برابري 
داشتند! حیف بود اگر حرصش نمي دادم. 

قبل از اینكھ با داد و بیداد بھ او مي فھماندم كھ پسرش آخرین 
مردي است كھ من بھ او فكر مي كنم، قصد داشتم حسابي 

حالش را جا بیاورم. 
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ذات خبیثم سربرآورده بود. 
كامال خونسرد ماشین را خاموش كردم و بھ در ماشینم تكیھ 

دادم و با لبخندي ژكوند زمزمھ كردم:
_ نچ! عروس تو منم والسالم! 

شك نداشتم كھ اگر ادعاھایش مبني بر متمدن رفتار كردن 
نبود با آن ناخن ھاي كاشتش چشمانم را از كاسھ در مي آورد.

#كارتینگ
#پارت_٥٠

#زینب_عامل

تالشش براي خونسرد بنظر آمدن كامال بیھوده بود. چون 
حرص را در تك تك كلماتش حس مي كردم.

_ فكر كردي اون با تو زندگي مي کنھ؟ دو روز كھ باھاش 
راه اومدي مي فھمھ ھم سطحش نیستي و عین یھ زبالھ پرتت 

مي كنھ بیرون از زندگیش! من دلم بھ حال تو مي سوزه. 
لبخند عمیقي زدم. زندایي من نھ تنھا نمونھ ي بارز یك آدم 

تازه بھ دوران رسیده بود بلكھ حرف ھاي صد من یك غازش 
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ھم كھ سر و تھ معلومي نداشت او را سطحي تر نشان مي داد.
بیچاره فكر مي كرد با آویزان كردن چند گرم طال از خودش 

مي تواند خودش را ھم سطح آدم ھاي باشعور و بافرھنگ 
ببیند، در حالیكھ حتي بلد نبود اداي آن آدم ھا را ھم در 

بیاورد. 
اگر احمق نبود و با احترام حرف مي زد با تمام نفرتي كھ از 

او داشتم حرمتش را نگھ مي داشتم. 
مي قبوالندم كھ او مادر است و نگراني اش براي  بھ خودم 

فرزندش طبیعي است، اما رفتار ھاي سبك سرانھ ي او مرا ھم 
بھ لج مي انداخت. 

_ بخوادم منو از زندگیش مثل زبالھ پرت كنھ بیرون 
ناراحتیش واسھ منھ! شما زیاد خودتو درگیر نكن زندایي 

جون! 
فكش از حرص لرزید. دستش را مشت كرد و من درگیر این 
بودم كھ ناخن ھاي بلندش چگونھ اجازه ي مشت كردن دستش 

را بھ او مي دھند؟ 
صدایش دقیقا روي اعصابم رژه مي رفت.

_ خوب زرنگي. كي پخمھ تر از پسر من؟ آره؟ تورت رو 
خوب جایي پھن كردي، اما اینو بدون تو خواب ببیني كھ 
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بذارم ارسالنو بدست بیاري. 
موضعش در عرض یك دقیقھ عوض شده بود. 

یك دقیقھ ي پیش كامال ادعاي این را داشت كھ نگران من 
است. 

لبخند ژكوندم را تكرار كردم. سمتش خم شدم و در سمت او 
را باز كردم. حاال دیگر دلم نمي خواست كھ با داد و بیداد بھ 

او بفھمانم كھ این پسر اوست كھ دست از سر من بر 
نمي دارد. 

حرص دادنش بیشتر مي چسبید.
_ موفق باشي بیبي! بھ تالشات ادامھ بده. در پناه حق تعالي. 

عمال در پشت حرف ھایم بھ او فھمانده بودم كھ گورش را گم 
كند. 

دستش بازویم را چنگ زد و فرو رفتن ناخن ھایش را در 
پوستم احساس كردم. این زن واقعا دیوانھ بود. 
_ ھمچین تربیتي از اون ننھ بابات بعید نیست. 

توھینش بھ مادر و پدرم چنان جنوني در وجودم ایجاد كرد كھ 
بي توجھ بھ اینكھ این زن چند سالي از من بزرگتر است 

چانھ اش  را در دستم گرفتم. 
مانیاي بي تربیت و سركش وجودم با تمام قوا مي تاخت. 
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چانھ اش را بین انگشتانم فشار دادم و ترس را در چشمانش 
دیدم.  مي دانستند كھ من تا وقتي كھ آرام بودم دختر خوبي 

بنظر مي آمدم. 
_ بیشتر از كوپنت زر زدي. پسرت ارزوني خودت. فقط 

كافیھ یھ بار دیگھ شازدت دور و برم باشھ اونوقت بخداي احد 
و واحد قسم چنان كاري مي كنم كھ نتیجھ ش تا آخر عمر تورو 

عذاب بده. پس جم و جور كن پسرتو تا حالت گرفتھ نشده 
ملكھ الیزابت! 

از رو نرفت و حین پیاده شدن لفظ غلیظ بي تربیتش را 
شنیدم. 

گاھي تربیت نداشتن بیشتر از تربیت داشتن الزم بود. قبال بھ 
او گفتھ بودم كھ كاري با شازده اش ندارم. خودش در برابر 

فھمیدن مقاومت مي كرد و کولی بازی در می آورد. این قبیل 
رفتارھا از زنی بھ سن او بعید بود. بیشتر شبیھ دختر بچھ 

ھای لوسی بود کھ عروسکش را بھ زور از او جدا کرده اند تا 
یك زن بالغ!

تمام حسم براي رفتن بھ خانھ ي مانجون پرید.
نمي خواستم حال بدم را بھ آن پیرمرد و پیرزن تزریق كنم. 

بخصوص كھ حرف روي دلم نمي ماند. مانجون صندوقچھ ی 
اسرار دلم بود.
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با این فكر مسیر خانھ را در پیش گرفتم و غافلگیر كردن 
مانجون را بھ روز دیگري موكول كردم. 

در خانھ را با كلید باز كردم و براي اینكھ آثار اعصاب خرابم 
را پاك كرده باشم تا مامان متوجھ آن نشود بلند گفتم:

_ ھما خوشگلھ كجایي؟ 
كمي بعد بجاي مامان صداي بابا را شنیدم.

_ بیا تو دخترم. 
بابا این موقع از روز در خانھ چھ مي كرد؟ او ھمیشھ بعد از 
ساعت ده بھ خانھ مي رسید. نگاھي بھ ساعت مچي ام انداختم 

ھفت شب بود. 
با تعجب خودم را بھ پذیرایي رساندم و با دیدن مردي كھ 

لبخند بھ لب بھ احترامم از جایش بلند شد سر جایم خشكم زد. 
او...اینجا...

بابك در خانھ ي ما چھ مي كرد؟

#كارتینگ
#پارت_٥١

#زینب_عامل
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زبانم ھم مثل پاھایم خشك شده بود. با سرفھ ی مصلحتی مامان 
بھ خودم آمدم و با اكراه تعارف كردم تا بنشیند. 

ھنوز ھم حضور او در خانھ مان را ھضم نكرده بودم. 
اضطراب بھ وجودم سرازیر شد. بي ھیچ حرف اضافھ ای 

رفتم و درست روي مبل مقابلش نشستم. ظاھرش را از نظر 
گذراندم. كت و شلوار شكالتي با آن دستمال گردني كھ دور 

گردنش بستھ بود از او مردي نھایت ٣٠ سالھ ساختھ بود. 
حاال واقعا كنجكاو بودم سنش را بدانم!

ھیچ وقت از حضور ماندانا كنارم تا این اندازه خوشحال نشده 
بودم! 

نامحسوس سرم را كنار گوشش بردم.
_ این اینجا چیكار مي کنھ؟

صداي بابك مانع از جواب دادن ماندانا شد.
_ مانیا جان پدرتون لطف كردن امشب منو دعوت كردن 

اینجا...
سخت نبود فھمیدن اینكھ سؤال را از چشمانم خوانده است. 

باید حرفي مي زدم تا مثال احترام مھمانمان حفظ شود. 

@RomanbeRoman



بابك گربھ ای بود كھ مطمئن بودم محض رضاي خدا موش 
نگرفتھ است. ھمین ھم باعث شد تا زوركي لبخندي روي لب 

ھایم بیاورم. 
_ كار خوبي كردن! 

نگاھش بین من و ماندانا چرخید و لبخند محوي زد. 
ناخودآگاه بھ ماندانا نگاھي انداختم. شال كاھویي رنگش شدیدا 
بھ صورت سفیدش مي آمد. موھاي فر شده اش از گوشھ ی شال 
بیرون ریختھ بود. خط چشم صافي روي چشمانش كشیده بود 
و لب ھاي درشتش با رژ لب كم رنگ، اما براقي پوشیده شده 

بود. 
حرصم گرفت! مراسم خواستگاري اش نبود كھ اینھمھ بھ 

خودش رسیده بود. 
سر و وضع خودم درست نقطھ ی مقابل ماندانا بود. شلوار 

جین رنگ و رو رفتھ با مانتوي ساده ی كوتاه مشكي رنگ با 
یك مقنعھ بھ سر داشتم و بدون نگاه كردن بھ آیینھ ھم 

مي توانستم كج بودن مقنعھ ام را تشخیص دھم. 
حاال مي توانستم متوجھ معني لبخند محو بابك شوم! لبخندش 

بخاطر این حجم از تفاوت بین دو خواھر بود. 
بابا فنجان چایي اش را روي میز گذاشت و رو بھ بابك گفت:
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_ خیلي دوست داشتم با خانواده تشریف مي آوردین جناب 
شفیع. 

مشتاقانھ بھ لب ھاي بابك چشم دوختم. كنجكاو بودم از ھمسر 
و بچھ یا شاید ھم بچھ ھایش بدانم. بھ او نمي آمد تا این سن 

مجرد مانده باشد. 
لحنش كمي افسوس داشت و از نظر من فقط براي فریب دادن 

اطرافیان بود!
_ متاسفانھ من و ھمسرم سال ھا پیش متاركھ كردیم. ھمسر 

سابقم االن تو كانادا زندگي مي كنھ. چند روز پیش براي 
مسافرت اومده بود تركیھ، عسل جان ھم تصمیم گرفت این 

مدتو بره پیش مادرش. 
نام عسل زیادي برایم آشنا بود. مغزم بھ تكاپو افتاد و با كمي 

فكر كردن یاد جریانات چند وقت اخیر و آن دختر مشكوك كھ 
از طرف بابك آمده بود افتادم. تا جایي كھ یادم مي آمد اسم آن 

دختر ھم عسل بود.
بعید مي دانستم عسل واقعا دخترش باشد، چون بھ بابك نمي آمد 
كھ خانواده اش را درگیر مسائل خودش كند، از طرفي روزي 

ھم كھ من بھ خانھ ی مجللش رفتھ بودم خبري از زن و بچھ 
در آن خانھ نبود اما اگر اشتباه نكرده بودم و عسل ھمان 
دختري كھ فكر مي كردم و واقعا دختر بابك بود، قیافھ اش 
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كامال بھ مادرش رفتھ بود، چون یك صدم درصد ھم بھ پدرش 
شباھتي نداشت!

#كارتینگ
#پارت_٥٢

#زینب_عامل

بابك در فریب دادن خانواده ام موفق عمل كرده بود. ماكان و 
ماندانا در فكر فرو رفتھ بودند و بابا متأثر بھ او خیره بود. 

بالفاصلھ بعد از تمام شدن جملھ اش مادر دلسوزم با ناراحتي 
گفت:

_ الھي...بمیرم. حتما بزرگ كردن دخترتون تنھایي خیلي 
سخت بوده. 

قیافھ ی غمگیني بھ خود گرفت كھ دیگر نتوانستم پوزخندم را 
كنترل كنم. 

حس مي کردم فضای خانھ کامال مسموم شده است. 
داشتم بھ سختی خودم را كنترل مي كردم تا مسخره اش نكنم. 
واقعیت امر این بود كھ من اصال بھ او اعتماد نداشتم و حتي 

@RomanbeRoman



یك كلمھ از حرف ھایش را ھم باور نكرده بودم. 
در جواب مادرم غمگیني چھره اش را بھ صدایش ھم سرایت 

داد!
_ بلھ، خیلي زیاد...من براي دخترم ھم پدر بودم ھم 

مادر...شاید اگھ عسل پسر بود ارتباط گرفتن باھاش راحت 
تر بود برام، اما بھ ھر حال...

سكوت كرد. دو فرضیھ در جو خانھ ایجاد شد. فرضیھ ي اول 
مربوط بھ افراد خانھ بجز من بود كھ شك نداشتم كھ حدس 

زده بودند بابك از فرط ناراحتي توان ادامھ دادن حرفش را 
ندارد. 

فرضیھ ي دوم مختص من بود كھ حدس نمي زدم بلكھ مطمئن 
بودم بابك از بافتن مزخرفاتي كھ در حال بیانشان بود كالفھ 

شده بود و شاید ھم براي جلوگیري از خنده ي احتمالي اش 
سخنانش را قطع كرده بود. 

فرصتي براي ھمدردي بھ دیگران ندادم و با لحني كھ مطمئن 
بودم تمسخر جاري در آن براي بابك كامال مشھود است گفتم:
_ واقعا چھ زندگي پر فراز و نشیبي داشتین...میشھ از روش 

یھ فیلم تراژدي تمام قد ساخت! 
در كمال تعجبم خندید. خنده اش كوتاه بود، اما باعث تعجب 
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بقیھ شده بود. 
بھ چشمانم نگاه كرد. یك جور عجیبي داشت براندازم مي 

كرد. این بي پرده بودن نگاھش آن ھم در برابر پدرم برایم 
جاي سوال داشت. این حجم از گستاخی از کجا سر برآورده 

بود؟
نامحسوس بھ بابا نگاه كردم. حاال مي فھمیدم این جرأت از 

كجا سر بر آورده بود. بابا متفكر بھ لیوان چایي اش خیره بود 
و حواسش بھ بابک نبود. 

بابك نگاھش را در نھایت غالف كرد و گفت:
_ دیگھ نھ در این حد مانیا جان. 

سرفھ ي ماكان حواسم را جمع كرد. تیز بود متوجھ نگاه دریده 
بابك شده بود. سرفھ اش را جمع و جور كرد و رك و گستاخ 

در حالیكھ مخاطبش بابك بود گفت:
_ فكر نكنم مشكل واسھ آدمایي پولداري مثل تو معني خاصي 

داشتھ باشھ! 
مامان لبش را گاز گرفت و بابا با تشر نامش را صدا زد. 

خوشم آمده بود. نا محسوس لبخندي رو بھ ماكان زدم. منتظر 
بودم بابك جواب دندان شكني بھ ماكان بدھد. جملھ ي ماكان 

یك مفھوم داشت. "الكي زر زر نكن"
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صبرم براي حرف زدن بابك بي نتیجھ ماند چون اینبار ماندانا 
اظھار فضل كرد.

_ برعكس! من اینطور فكر نمي كنم. ھمھ ي آدما مشكالت 
خاص خودشونو دارن.

دلم مي خواست گردن ماندانا را بشكنم. یا نفھمیده بود یا 
خودش را بھ نفھمي زده بود. ھمھ ي ما مي دانستیم كھ مشكل 

براي ھمھ ھست. اگر ماكان آن جملھ را گفتھ بود بیشتر براي 
این بود كھ حواس بابك را پرت خودش كند و بھ نوعي بھ او 

بفھماند كھ متوجھ حاالت مصنوعي اش شده است. 
خیلي دوست داشتم نظر ماكان را راجع بھ او بدانم. 

ماندانا اما انگار اصال اطراف را خوب نمي دید. ظاھر بین 
بودنش آخر كار دستش مي داد. احتماال در مدل و مارک 

دستمال گردن بابك گیر كرده بود و داشت در ذھنش خانھ و 
زندگي او را تصور مي كرد. 

صداي بابا مرا از افكارم جدا كرد. یك جور خجالت در عمق 
حرف ھایش بود کھ می خواستم بمیرم.

_ جناب شفیع نمیدونم چطوري باید تشكر كنم ازتون. تو 
بدترین لحظھ بھ دادم رسیدین. كمي فرصت بدین پولتون رو 

برمي گردونم. 
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لبخند بابك موقرانھ بنظر مي رسید.
_ عجلھ اي نیست جناب مشتاق. ھر وقت تونستین پس بدین. 

بابا دستش را داخل جیبش برد و كاغذي كھ با كمي دقت 
فھمیدم چك است بیرون آورد و گفت:

_ من این چك رو نوشتم. تاریخش براي ماه بعده. البتھ اگھ 
خواستین مي تونم عوض كنم تاریخش رو...

جملھ ي بابا با صداي گوشي بابك ناتمام ماند. بابك با عذر 
خواھي تماسش را با نوعي شتاب پاسخ داد. 

پشت خط ھر كھ بود مجال چنداني بھ بابك براي احوال پرسي 
نداد و او فقط توانست بگوید:

_ االن میام. لطفا نرو و منتظرم باش.

#كارتینگ
#پارت_٥٣

#زینب_عامل

بعد از قطع كردن تلفن بالفاصلھ از جایش بلند شد و رو بھ 
پدرم گفت:
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_ نیازي بھ چك نیست جناب مشتاق. گفتم كھ من عجلھ اي 
ندارم براي گرفتن اون پول. 

االنم كار مھمي پیش اومده كھ باید برم. 
در دلم فرد پشت خط را دعا كردم كھ شرّ بابك را از سرمان 

كنده بود. 
لحن جدي بابك بقیھ را ھم مجاب كرد تا اصرار نكنند. ھمھ 

بجز من و ماكان براي بدرقھ اش پایین رفتند و من خستگي را 
بھانھ كرده و در خانھ ماندم. 

بابك چك را نگرفتھ بود چون مي خواست حسابش را با من 
تسویھ كند. 

وقتي بقیھ براي بدرقھ بابك رفتند و من و ماكان در خانھ تنھا 
شدیم، ماکان كالفھ دستش را الي موھایش برد و گفت:

_ مانیا این نره خر رو از كجا پیدا كردي؟ 
مقنعھ ام را از سرم كنده و روي كاناپھ انداختم.

_ اون شب فقط دنبال یھ آدم پولدار جز دایي ھمایون بودم كھ 
ازش پول بگیرم. بھتر از این كیس پیدا نكردم. 

پوزخندي زد و در حال رفتن بھ اتاقش گفت:
_ بنظرم ھمایون گزینھ ي بھتري بود! 
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اعترافش سخت بود، اما تھ دلم مي ترسیدم كھ جملھ ي ماكان 
درست از آب در بیاید. 

براي رفع خستگي و خالص شدن از شر این فكرھاي مسخره 
بھ سمت حمام رفتم و دوش گرفتم. 

بھ مامان گفتم كھ میل چنداني بھ شام ندارم و مي خواھم 
بخوابم. 

روي تخت دراز كشیدم و چشمانم را بستم. 
چشمانم بستھ بود، اما نخوابیده بودم. 

حدودا یک ساعت بعد ماندانا ھم بھ اتاق آمد. مي توانستم 
صدای او را كھ با كمترین صدا در حال شانھ كردن موھایش 

بود را ھم بشنوم. 
نھایتا در اتاق را بست و او ھم آرام در جایش خزید. 

كمي بعد صداي نفس ھاي منظمش را شنیدم كھ نشان از 
خوابیدنش را می داد.

بھ راحتي اش حسادت مي كردم. 
ماندانا انگار جز مد، فكر و دغدغھ ي خاصي نداشت. 

با این فكر وجدانم بھ كار افتاد.
" بي انصاف نباش. اونم داره تو این خونھ زندگي مي كنھ. 
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مشكالتي كھ تو داري رو اونم داره بھ طبع"
باشھ اي زیر لب براي خفھ كردن وجدانم زمزمھ كردم و براي 
اینكھ بھ شكم گرسنھ ام كھ در حال قار و قور كردن بود سر و 

ساماني بدھم از جایم بلند شدم كھ گوشي ام كھ روي میز 
آرایش بود لرزید. 

براي اینكھ ماندانا بیدار نشود سریع گوشي را چنگ زدم و از 
اتاق بیرون آمدم. 

چھ كسي این موقع شب با من كار داشت؟
شاید پیام تبلیغاتي بود. 

با روشن كردن صفحھ ي گوشي ام و دیدن نام بابك كنجكاو 
پیامش را باز كرده و محتوایش را از نظر گذراندم.

" مانیا مشتاق فردا ساعت ٧ عصر تو رستوران خودم 
منتظرتم. مي شناسي كھ؟ 

فكر كنم باید براي حرف زدن راجع بھ تسویھ حساب باھام 
بیاي اونجا!"

خب زیاد ھم شوكھ نشده بودم! منتظر این درخواستش بودم و 
حتي مي توانستم حدس بزنم كھ این تسویھ حساب ربط ھایي بھ 

آن مسابقھ دارد. 
فرصت خوبي براي بابك بود تا مرا در تلھ بیاندازد. 
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تھ دلم بدم ھم نمي آمد در این تلھ گیر كنم. 
سال ھا بود كھ از مسابقات فراري بودم اما فقط خدا 

مي دانست كھ چقدر دلم براي رقابت و ھیجان تنگ شده بود. 
شاید ھمین دلتنگي ھم باعث شد تا مصمم براي بابك تایپ 

كنم...
" نترس! تسویھ كردن باھات یادم نرفتھ. فردا ٧ تو اون 

رستوران اعیونیتم!"
فكر مي كردم دیگر پیامي نفرستد، اما چند ثانیھ بعد پیام 

جدیدش روي صفحھ ي گوشي ام ظاھر شد.
" من از زناي جذاب ھیچ وقت نمي ترسم! 

بخصوص كھ اگھ جسورم باشن مشتاق تر مي شم باھاشون 
قرار بذارم خانوم مشتاق!"

عوضي! كفتار پیر خوش اشتھا ھم بود. 
پیام آخرش زیادي بي پرده بود. مرا جذاب و جسور خوانده 

بود كھ مشتاق است با او قرار بگذارد، اما نفھمیده بودم دقیقا 
منظورش از قرار گذاشتن كدام مدل از آن ھا بود. 

امیدوار بودم مذاكرات فردا در نھایت منجر بھ ھمان مسابقھ 
می شد نھ بھ انواع و اقسام قرار ھاي بابك!
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#كارتینگ
#پارت_٥٤

#زینب_عامل

مسیر رستوران را فرضي در ذھنم ترسیم كردم و با باال و 
پایین كردن چند خیابان باالخره رستورانش را یافتم. 

مردي قد بلند كھ كت و شلوار مشكي بھ تن داشت و دستكش 
ھاي سفیدي ھم بھ دست كرده بود با دستش راھنمایي كرد تا 

ماشینم را پارك كنم. 
با خنده پراید عزیزم را مخاطب قرار دادم:

_ رخش جونم حال مي كني احترامو؟ نوش جونت...
ماشینم را بین دو ماشین شاسي بلند پارك كردم و ماشینم عمال 

بین آن دو ماشین غول پیكر پنھان شد! 
پیاده شدم و با مشایعت ھمان مرد وارد رستوران شدم. 

برخورد شدیدم با فردي در ورودي رستوران باعث شد تا 
سوییچ ماشینم از دستم جدا شده و روي زمین پرت شود. 

بھ سختي تعادلم را كنترل كردم تا خودم روي زمین نیافتم. 
داشتم نا امید مي شدم كھ دستي قدرتمند بازویم را كشید. شدت 
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كشیدن بازویم طوري بود كھ بھ یكباره سر جایم برگشتم و 
ثابت شدم. 

نفسم را بي اختیار بیرون دادم و سرم را بلند كردم تا ناجي ام  
را ببینم. 

براي یك ثانیھ شوكھ شدم. شوكھ شدنم بخاطر عجیب بودن 
فرد مقابلم نبود، بلكھ شباھت عجیب او بھ صاحب این 

رستوران مرا شوكھ و متعجب كرده بود.
اگر ھر كسي جاي او بود داد و بیداد مي كردم كھ موقع راه 

رفتن مقابل چشمانش را نگاه كند، اما حاال کھ مدل تقریبا 
درشت و جوان تر بابك مقابلم ایستاده بود فقط سکوت کرده 

بودم! 
نا خودآگاه دقیق تر براندازش كردم. در یك نگاه كلي شباھت 

زیادي بھ بابك داشت، اما ھنگامی کھ با دقت بھ صورتش 
نگاه مي كردي مي توانستي تفاوت ھاي زیادي بینشان ببیني. 

مثال رنگ چشم ھاي این پسر روشن تر بود و موھایش ھم بھ 
اندازه ي چند میلي متر طول داشت، طوریكھ انگار فقط 

روكشي نازك براي كلھ اش بود تا برچسب كچل بھ او نزنند. 
بیشترین شباھت زاویھ ي فك بود! 

ھمان زاویھ ي فك بابك براي صورت این مرد ھم تراشیده شده 
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بود. بیني و لب ھایش كمي درشت تر از بیني و لب ھاي 
بابك بنظر مي آمد. 

این مرد قطعا ارتباطي فامیلي با بابك داشت. چون شباھت 
كلي شان غیر قابل انكار بود. 

لب ھایش تكان خوردند. صورتش آرام بود و شباھتي بھ لحن 
پر تمسخرش نداشت.

_ مي خواي بریم دور یھ میز بشینیم تا راحت تر بتوني نگام 
كني؟ 

در ابتدا مغزم بخاطر درگیر بودن نتوانست جملھ اش را 
درست تحلیل كند و بي اختیار ھاني از میان لب ھایم خارج 

شد.
_ ھان؟ 

صورتش باز ھم تغییري نكرد، فقط اینبار با انگشت اشاره ي 
دست راستش بھ میزی در نزدیكي مان اشاره كرد و جملھ ي 

قبلي اش را تكرار كرد.
_ مي گم مي خواي بریم پشت او میز بشینیم تا راحت تر نگام 

كني؟ 
تكرار جملھ اش جدي تر بود! تمسخر اولیھ را ھم نداشت. تازه 
بھ خودم آمده بودم و تازه توانستھ بودم معني جملھ اش را باال 
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و پایین كنم. بجاي عصبانیت خنده ام گرفتھ بود. حق داشت 
این جملھ را بگوید. چون من بي ھیچ پلك زدني فقط دیدش 

زده بودم. 
لبخند محوي زدم و با تخسي گفتم:

_ نھ نیازي نیست. بھ اندازه ي كافي دیدت زدم! متوجھ ام شدم 
كھ با صاحب این رستوران مسخره یھ نسبتي داري! 

صورتش كمي تغییر كرد. قبل از آنكھ بتوانم تغییرات 
صورتش را بررسي كنم خم شد و سوییچ ماشینم را كھ كنار 
پایش افتاده بود برداشت و سمتم دراز كرد و بي ربط گفت:

_ منم از این رستوران مسخره متنفرم! 
از تایید نسبتش با بابك طفره رفتھ بود و حاال مطمئن بودم با 

ھم نسبتي دارند. حتي ممكن بود پسر بابك ھم باشد! سوییچ را 
از دستش گرفتم. 

مكالمھ مان طوالني شده بود. 
ھمین فرضیھ ي نسبت دار بودن باعث شد تا از فرصت 

استفاده كرده و با اخم بگویم:
_ من از صاحب اینجا ھم متنفرم! 

خوشحال مي شدم اگر با بابك نسبتي داشت این را بھ گوشش 
می رساند. 
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فرصت نشد تا حاالتش را ارزیابي كنم، چون بابك كنارمان 
رسید و با دیدن من گفت:

_ مانیا اینجایي؟ خیلي وقتھ منتظرتم.

#كارتینگ
#پارت_٥٥

#زینب_عامل

دست چپم را باال آوردم و بھ ساعت مچي ام نگاھي انداختم. 
_ یك دقیقھ بھ ھفت مونده! احتماال قرارات اشتباھي شده! 

مطمئني منتظر من بودي؟ 
بابك تك خنده اي كرد. طعنھ زده بودم و خودش ھم فھمیده 

بود. حتي مرد جوان كنارش ھم از این جملھ ام خوشش آمده 
بود. لب ھایش تكان نمي خوردند اما چشمانش مي خندیدند. 

بابك حواسم را پرت خودش كرد.
_ تو منو ھمیشھ ھیجان زده مي كني. بخاطر دیدنت از شش 

اینجا منتظرتم!
پوزخند پسر مقابلم واضح بود و حس مي كردم با تحقیر نگاھم 
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مي كند. دلم مي خواست باال بیاورم. بابك احمق جملھ بندي 
ھایش ھم حالم را خراب مي كرد. معلوم نبود پسر كنار دستش 

راجع بھ من چھ فكر كرده بود.
پوزخندي زدم و در حال عبور از كنارشان بلند طوریكھ ھر 

دو بشنوند گفتم:
_ من از اولم بد شانس بودم. 

ھمان لحظھ ھم شنیدم كھ بابك رو بھ آن مرد جوان گفت:
_ راستي مھسا گفت سالم ویژه ي منو بھ شاھان برسون! 
شاھان! پس این شازده ھمان شاھان معروف بود كھ بابك 

براي مالقاتش بھ زحمت مي افتاد! 
اگر معني اسمش ربط ھایي بھ پادشاھي داشت باید اعتراف 
مي كردم كھ خانواده اش در انتخاب اسمش موفق عمل كرده 

بودند. این اسم بھ قیافھ ي جدي و بي حالتش مي آمد. یك نوع 
غرور در تمام حركاتش بود. انگار مي خواست با بي حالتي 

صورتش طرف مقابلش را كیش و مات كند!
بھ نزدیك ترین میز كھ رسیدم، یك صندلي 

بیرون كشیدم و پشتش نشستم. ترجیح مي دادم میز نزدیك 
ورودي و خروجي باشد. 

از پیشروي بیش از حد در این مكان خوشم نمي آمد. 

@RomanbeRoman



چند ثانیھ بعد بابك ھم مقابلم نشست و نگاه تمام و كمالي بھ 
صورت و ھیكلم انداخت كھ بي اختیار اخم كردم. 

براي اینكھ بیش از این نگاه ھرزه اش را رویم نچرخاند با 
حرص گفتم:

_ اومدم واسھ تسویھ. 
چك را صبح از بابا گرفتھ و بھ او گفتھ بودم بابك بخاطر 

رودربایستي آن را نگرفتھ است و خودم چك را بھ او تحویل 
مي دھم. 

خدا مي دانست چقدر دروغ سر ھم كرده بودم تا حرفم را باور 
كند. 

چك را از جیبم بیرون آوردم و تقریبا مقابلش روي میز 
كوبیدم و گفتم:

_ این چك. دیشب تعارف الكي كردي. ماه بعد پولت تو 
حسابتھ. 

فكر مي كردم پسش بزند، اما در كمال تعجبم چك را برداشت 
و سرش را تكان داد. 

نگاھي بھ آن انداخت و گفت:
_ این بُعد مادي لطفمھ كھ وظیفتھ جبران كني. بُعد معنویشو 

چطوري جبران مي كني مانیا مشتاق؟ 
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بخدا كھ حق داشتم بلند بخندم. خنده ام را سخت كنترل كردم.
_ نمي دونستم بھ معنویات اعتقاد داري. خب بگو ببینم نماز 

میّت چند ركعتھ؟ 
چك را روي میز گذاشت و لبخند دندان نمایي زد.

_ من اعتقاد ندارم. تو كھ داري. 
ابرو باال انداختم.
_ نچ منم ندارم! 

روي میز خم شد آرنج ھایش را بھ میز تكیھ داد.
_ نداشتي ھر پنجشنبھ واسھ فاتحھ فرستادن نمي رفتي سر قبر 

نامزدت.
چھره اش را از عمد درھم كرد.

_ تازه جدیدا ھم كھ بچھ تم اضافھ شده.
خشمگین غریدم:

_ خفھ شو! 
پوزخندي زد و چك دستش را روي میز گذاشت و با دو 

انگشت بھ سمتم سُر داد. 
_ من پول نمي خوام مانیا مشتاق! این پول تھ جیب من گم 

میشھ. بود و نبودش اھمیتي برام نداره. 

@RomanbeRoman



چك را برداشتم. 
_ باشھ پس! حاال كھ پولتو نمي خواي و ھیچ مدركي ھم 

نداري كھ بابت پولت علیھ ما شكایت كني بھتره خداحافظي 
كنیم! 

لبخند ژكوندي زد.
_ مدرك ندارم راست مي گي، اما عوضش كلي كیس دارم كھ 
مي تونم سرگرم شم باھاشون. مثل ماكان كھ فكر مي كنھ خیلي 

حالیشھ یا مثال مانداناي بلند پرواز! 
مکث کرد.

_ من جاي تو باشم بدون تسویھ حساب معنوي از اینجا 
بیرون نمي رم دختر. 

خانواده ام چیزي نبود كھ بتوانم سرشان قمار كنم. حیوان مقابلم 
ھم ھمھ كاري از دستش بر مي آمد. شك نداشتم. 

چك را میان انگشتانم مچالھ كردم.
_ چي مي خواي؟ 

پر غرور نگاھي بھ صورتم انداختم. 
_ مسابقھ اي كھ گفتھ بودم ھنوز سر جاشھ. راننده ي من شو و 

اون مسابقھ رو ببر!
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#كارتینگ
#پارت_٥٦

#زینب_عامل

چك از میان انگشتانم سُر خورد و روي میز افتاد.
_ و اگھ باختم؟

جدي بھ چشمانم زل زد.
_ نمي بازي! باختي ھم یھ جور دیگھ تسویھ مي كنیم! 

ترسیدم. منظورش از روش دیگر تسویھ چھ بود؟ 
چگونھ مي خواست تسویھ و حساب كنیم؟ 

منظور اصلي اش چھ بود؟ 
نتوانستم سكوت كنم.

_ چجوري مثال؟ 
منوي كنار دستش را برداشت. در حالیكھ حواسش بھ لیست 

غذاھاي مقابلش بود گفت:
_ از من بھ تو نصیحت زیاد تو آینده سیر نكن. فعال تمركزت 
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رو بذار رو مسابقھ. باشھ؟ 
طفره رفتنش بیشتر مرا ترسانده بود. 

این بازي بود كھ درگیرش شده بودم و دیگر راه فراري نبود. 
دستانم را در ھم گره زدم. 

_ مسابقھ كي ھس؟ 
جاي جواب دادن پرسید.

_ چي مي خوري؟ 
دست دراز كردم و منو را از مقابلش كشیدم. 

سرش را باال آورد. نگاه جدي ام مجابش كرد تا جوابم را دھد. 
_ ھر وقت تو بخواي! 

جوابش ھزاران حرف پشتش داشت. 
_ منظورت چیھ؟ بابك شفیع تو چھ برنامھ اي واسم داري؟ این 

مسابقھ ي كوفتي جریانش چیھ كھ بخاطر من مي شھ حتي 
زمانش رو عوض كرد؟ ھدف تو چیھ؟ 

چي از جون من مي خواي؟ 
خندید.

_ دختر داري خیلي گندش مي كني دیگھ...
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این یھ رقابت سادس فقط. من آوازه ي تورو خیلي شنیدم واسھ 
ھمینم خواستم تو ھم باشي تو این رقابت. حیفھ استعدادت تو 

اون آموزشگاه درب و داغون ھدر بره.
پر تمسخر خندیدم.

_ مرسي كھ بھ فكر استعداد مني. 
دروغ مي گفت. عین سگ! مي دانستم. دیگر بحثي نمانده بود 

كھ ادامھ دھیم، چون او با رفتارش بھ من فھمانده بود كھ قصد 
حرف زدن ندارد. 

ماندنم بیش از این جایز نبود. چك را از روي میز برداشتم و 
بلند شدم كھ گفت:

_ كجا؟ غذا نخوردیم ھنوز.
_ واسھ غذا خوردن نیومدم. 

كالفھ شد. 
_ باشھ. فقط بشین و بھم بگو تا كي آماده مي شي؟

از پشت میز بیرون آمدم. 
_ آخر این ھفتھ. 

بي خداحافظي از رستوران بیرون آمدم و سراغ ماشینم رفتم. 
دو ماشین كناري اش سر جایشان نبودند و پراید من از چند 
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فرسخي بھ چشم مي خورد. 
پشت فرمان نشستم و راه افتادم. باید كسي را پیدا مي كردم تا 

با او مشورت كنم. 
مھشید بھترین گزینھ بود. 

مشغول گرفتن شماره ي مھشید بودم و با یك دست بھ حرفھ اي 
ترین و غیر قانوني ترین شكل ممكن مشغول رانندگي بودم 

كھ با احساس اینكھ كسي دارد تعقیبم مي كند از آیینھ نگاھي بھ 
عقب انداختم. 

خیابان خلوت مرا بھ این باور رساند كھ توھم زده ام. 
صداي داد مھشید كھ در فضاي ماشین پیچید، متوجھ شدم 

پشت خط منتظر است. 
گوشي را دم گوشم گذاشتم و پرسیدم:

_ سالم كجایي؟ 
وقتي جواب داد كھ در خانھ است پایم را روي پدال گاز فشار 

دادم و بھ خانھ ي ٤٠ متري اش پرواز كردم. 
وقتی در را برایم باز کرد و قامتش را دیدم متوجھ شدم 

اوضاع مھشید درب و داغان تر از من است. 
از قرار معلوم با محمد بھم زده بود.
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#كارتینگ
#پارت_٥٧

#زینب_عامل

چھره ي افسرده اش پیامي جز این نداشت. 
قیافھ ي پكرش باعث شد تا بگویم:

_ تو كھ پنجر تر از مني بابا! 
از گفتن حقیقت طفره رفت.

_ از باشگاه اومدم. خیلي خستھ م. 
كنارش زدم و وارد خانھ شدم.

_ آره جون عمھ ت! منم باور كردم باشگاه اینطوري لھ و 
لوردت كرده! 

وقتي مسیر صحبت را عوض مي كرد یعني دلش نمي خواست 
راجع بھ قضیھ حرف بزند وقتي پرسید كھ قھوه مي خورم یا 

نھ؟ 
فھمیدم كھ نباید ادامھ دھم و بھ تكان دادم سرم اكتفا كردم. 
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بھ آشپزخانھ ي كوچكش رفت تا قھوه آماده كند. 
فرصت را مناسب دیدم تا موضوع خودم را مطرح كنم. با 

صداي بلند گفتم:
_ پیشنھاد بابك شفیع براي شركت تو مسابقھ رو قبول كردم. 

جملھ ام شوكھ اش كرد چون ماگ دستش را روي كابینت 
گذاشت و با تعجب و تقریبا بلند گفت:

_ چي؟ 
روي تنھا كاناپھ اي كھ در خانھ اش موجود بود ولو شدم.

_ مجبور شدم قبول كنم! درضمن گفت اگھ مسابقھ رو نبرم یھ 
جور دیگھ باھام تسویھ مي كنھ! 

موضوع برایش جالب شده بود. چون كال بي خیال درست 
كردن قھوه شد و كنارم آمد. 

_تسویھ چي؟ ھمون ھشتاد میلیوني كھ گفتي بابت قرض 
بابات داده؟ 

سرم را بھ نشانھ ي مثبت باال و پایین كردم. 
_ چھ ھفت خط! 

یاد نگاه ھاي ھیز بابك باعث شد تا بگویم:
_ ھفت خط و ھیز! 
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مھشید ھم خودش را كنارم پرت كرد. 
_ ھیز بودن كھ رو سیستم تمام مردا تعبیھ شده! عجیب نیست. 

نترس. 
فكري كھ از ذھنم عبور كرد را بھ زبان آوردم.

_ مي ترسم این ھیزي با اون تسویھ حسابش ربط داشتھ باشھ. 
عاقل اندر سفیھ نگاھم كرد. 

_ آخھ یھ مرد میان سال كھ میلیارد ھا پول داره و با یھ اشاره 
دورش پر میشھ از ھلو توي سیاه سوختھ رو مي خواد چیكار؟ 
حرفش بھ ظاھر منطقي بود، اما ذره اي آرامم نمي كرد. حتی 

با کلمھ ی سیاه سوختھ اش ھم کامال موافق بودم!
یاد برخوردم با آن پسر افتادم. شاھان...

_ راستي. امروز یھ پسر جوون دیدم خیلي شبیھ بابك بود. 
خیلي زیاد. 

مھشید چشمانش را ریز كرد.
_ خب حتما پسرشھ دیگھ! 

شانھ باال انداختم.
_ شاید. 

با مشت بھ بازویم كوبید.
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_ دیوونھ این یھ فرصت فوق العادست. 
ھشتاد میلیون كھ پول كمي نیست. تازه  من جاي تو باشم یھ 

مبلغي ھم ازش مي گیرم. مرتیكھ معلوم نیست این مسابقھ 
چقدر براش سود داره كھ اینھمھ مدت دنبالت بوده. در ثانی یھ 
پسر گنده بکم کھ داره پس فکرای احمقانھ ت رو دور بریز و 

تمرکزت رو بذار رو بردن.
مھشید بد ھم نمي گفت. ھشتاد میلیون براي خانواده ي من مبلغ 
گنده اي محسوب مي شد. اگر اینگونھ مي توانستم با بابك تسویھ 

و حساب كنم دیگر استرسي نداشتم. فقط و فقط باید تمركزم 
را مي گذاشتم تا در این رقابت پیروز شوم. 

خیلي وقت بود كھ با ماشینم پرواز نكرده بودم. ھر چند من بھ 
توانایي ام در رانندگي ایمان داشتم اما باید حداقل تا آخر ھفتھ 

كمي تمرین مي كردم. 
از كاناپھ جدا شدم و رو بھ مھشید گفتم:

_ بریم كمي دور دور با رخش؟ 
خندید.

_ نگو كھ مي خواي با ارابھ مرگت بریم تمرین!
چشمكي زدم. 

_ چرا دقیقا مي خوام ھمینو بگم. بلند شو كھ آخر ھفتھ حداقل 
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باید ھشتاد میلیون كاسب شیم!

#كارتینگ
#پارت_٥٨

#زینب_عامل

روز موعود فرا رسیده بود. روزي كھ من باید برنده ي میدان 
مي شدم و شرّ بابك را براي ھمیشھ از سرم مي كندم. 

بعد از سال ھا حس شیرین استرس و ھیجان بھ سراغم آمده 
بود و تپش ھاي تند قلبم را كامال حس مي كردم و صدای 

نامنظمشان را مي شنیدم. 
كسي از تصمیمم خبر نداشت. از چند روز پیش براي امروز 

برنامھ چیده بودم. 
بھ خانواده ام گفتھ بودم كھ امشب در خانھ نخواھم بود و پیش 

مھشید مي روم. 
دروغ ھم نگفتھ بودم. مھشید ھم در این روز سرنوشت ساز 

ھمراھي ام مي كرد. 
بابك از من خواستھ بود تا بھ آدرسي كھ برایم مي فرستد بروم. 
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آدرس خارج از شھر بود. 
در پیامش خواستھ بود تا زودتر بھ آنجا بروم. گویا قبل از 

شروع مسابقھ كارم داشت. 
حضور مھشید مایھ ي دلگرمي ام بود. 

با وجود مھشید ترس ھایم رنگ مي باختند و شیطان وجودم 
بیشتر برانگیختھ مي شد. 

دلم براي ھیجانات این مدلي تنگ شده بود. 
سال ھا بود كھ پرواز را بھ فراموشي سپرده بودم و حاال 

آماده تر از ھر كسي بودم. مثل تشنھ اي بودم كھ گویا بعد از 
سال ھا بھ آب رسیده است. 

مطمئن بودم كھ بُرد با من است. جوجھ ھایي كھ براي 
خوشگذراني در این رقابت ھا شركت مي كردند توان رقابت 

با من را كھ سالھا نام قھرمان را یدك مي كشیدم نداشتند. ھمین 
خیالم را آسوده مي كرد. 

مي خواستم از این رقابت نھایت لذت را ببرم. 
یك ساعت زودتر از وقت موعود بھ لوكیشن ارسالي بابك 

رسیدیم. 
فضاي بزرگ اطراف كامال خلوت و سوت و كور بود و فقط 
یك ماشین شاسي بلند مشكي غول پیكر با فاصلھ ي زیادي از 
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ما پارك شده بود.
با صداي بوق ھمان ماشین فھمیدم كھ باید بھ آن سمت بروم. 

وقتي نزدیك ماشین شدم و توانستم چھره ي بابك را پشت 
فرمان تشخیص دھم فھمیدم كھ حدسم راجع بھ دلیل بوق 

درست بوده است! 
ماشین را درست مقابل و شاخ  بھ شاخ شاسي بلند غول 

پیكرش پارك كردم كھ مھشید گفت:
_ بنازمش! عجب لُعبتیھ! 

نگاه تیزم روي ماشین مقابلم بود.
_ بابك یا ماشینش؟؟؟

كشدار جواب داد:
_ ھر دوش! 

پوزخندي زدم.
_ امیدوارم دوتاشونم با ھم برن بھ درك! ھم خودش ھم 

ماشینش! 
پیاده شدن بابك از ماشینش اجازه نداد تا مھشید جوابم را 

بدھد. 
با پیاده شدن او ما ھم مجبورا پیاده شدیم. 
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بشاش بود. سر تا پا چرم پوشیده بود! 
چشمانش با دیدنم برق زد و جلوتر آمد. 

با صداي سالم بلند و باالي مھشید قدم ھایش متوقف شدند. 
تازه متوجھ او شده بود. 

كمي شوكھ بنظر مي آمد. شاید انتظار داشت من تنھایي در این 
مكان حاضر شوم. 

شوكھ شدنش چند ثانیھ بیشتر طول نكشید. 
سریع بر خودش مسلط شد و رو بھ مھشید پرسید:

_ سالم خانم! افتخار آشنایي با كي رو دارم؟ 
مھشید متوجھ لحن چاپلوسانھ اش شده بود، چون نیمچھ لبخندي 

زد كھ بوي تمسخر مي داد.
_ مھشیدم. دوست مانیا.

بابك با ژست خاصي دستش را داخل جیب شلوارش برد.
_ مرسي كھ مانیا جان رو تنھا نذاشتین! 

تشكرش بیشتر شبیھ فحش دادن بود تا تشكر! 
مثال جملھ اش بیشتر این معني را مي داد.

" از حضورت واقعا ناراحتم! ترجیح مي دادم مانیا تنھا باشھ"
ھمھ چیز بھ كنار جاني كھ كنار اسمم چسبانده بود، حالم بھم 
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زن ترین كلمھ اي بود كھ در كل عمرم شنیده بودم. 
فحش را بھ این جانش ترجیح مي دادم. 

این كلمھ كثیف بودن این مرد را بیشتر برایم یادآور مي شد. 
من از اولین لحظھ ي دیدارم با بابك حس خوبي بھ او نداشتم. 

نگاه ھاي ھیزش ھم بیشتر بھ این حس و حس نا امني در 
كنارش دامن مي زد.

#كارتینگ
#پارت_٥٩

#زینب_عامل

بابك و مھشید در حال خوش و بش بودند. البتھ در ظاھر و 
من غوطھ ور در افكارم بودم كھ صداي بابك كھ مرا مخاطب 

قرار داده بود رشتھ ي افكارم را پاره كرد.
_ خب! مانیا خانوم آماده اي دیگھ آره؟ 

سرم را بھ نشانھ ي مثبت تكان دادم كھ نگاھي بھ ماشینم 
انداخت و پرسید:

_ مي خواي با این مسابقھ بدي؟ 
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اشاره ي تحقیر آمیزش بھ ماشینم عصبي ام كرد. پر تمسخر و 
پر حرص جواب دادم:

_ پ ن پ! مي خوام با خرم مسابقھ بدم. 
اخم ھایش درھم شد. كل صورتش را نارضایتي پوشاند. 

_ تو این رقابت تموم ماشینا فوق العاده قوي ھستند. با این 
ماشین عمرا بتوني برنده بشي. 

دیگر داشت روي مخم راه مي رفت.
_ جناب شفیع من آخرین مدل ماشیني كھ در اختیار داشتم 

ھمین بوده. ببخشید اگھ...
حرفم را قطع كرد. 

_ دنبالم بیاین. 
راه افتادنش سمت ماشین غول پیكرش مجال نداد تا حرفم را 

كامل كنم. با مھشید دنبالش راه افتادیم. 
از کنار ماشینش عبور کرد. پشت ماشین غول پیكرش یك 
ماشین دیگر پارك شده بود كھ بخاطر بزرگ بودن ماشین 

خودش كامال از دید پنھان بود. 
با دیدن ماشین اسپورت كھ بي شك ساخت یكي از بھترین 

كارخانھ ھاي دنیا بود ابروھایم باال رفتند. 
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جملھ ي بابك تعجبم را بیشتر كرد. 
_ با این مسابقھ مي دي! 

مگر مي شد؟ براي مسابقھ دادن با این ماشین باید قلقش دستم 
مي آمد. نمي شد یك دفعھ اي از پراید پیاده شده و با ماشیني 
رانندگي مي كردم كھ حتي یك ھزارم درصد ھم شباھتي بھ 

ماشین خودم نداشت. 
قلق گیري الزم بود. 

بابك نگفتھ حرف ھایم را از نگاھم خوانده بود. 
با اطمینان گفت:

_نگران نباش. ھنوز مونده تا شروع مسابقھ. 
سوار شو و چند بار مسیر مسابقھ رو كھ االن بھت میگم برو 

و بیا. تو باھوشي شك ندارم كھ سریع قلقلش دستت میاد. 
ھم قبول كردن پیشنھادش ریسك بود ھم رد كردنش. 

قبول كردنش ریسك بود چون اگر قلقش در مدت كوتاھي 
دستم نمي آمد ممكن بود ببازم، چیزي كھ اصال نمي خواستم. 

رد كردنش ھم ریسك بود چون بابك درست مي گفت. 
ماشین من از پس ابر غول ھاي این مسابقھ بر نمي آمد. 

باالخره با چند دقیقھ سبك و سنگین كردن پیشنھاش را پذیرفتم 
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و قرار شد اگر بھ این نتیجھ رسیدم كھ با این ماشین كنار 
نیامده ام با ماشین خودم مسابقھ دھم. 

بابك سوییچش را دستم داد و چند نكتھ راجع بھ ماشین 
توضیح داد. مسیر حركت را ھم روي نقشھ ي كوچكش نشانم 

داد. 
جاده اي كھ قرار بود در آن مسابقھ دھیم پشت ھمین قسمتي 
بود كھ در آن ایستاده بودیم. اما گویا مسیر مسابقھ از ھمین 

فضاي باز شروع مي شد. 
با مھشید سوار ماشین شدیم. با بسم اللھي زیر لب استارت 

زدم و راه افتادم و معني راننده بودن را ھم فھمیدم! 
این ماشین خودش مي رفت! نیازي بھ راننده نداشت! 

آنقدر نرم و خوش دست بود كھ فكر مي كردم دیگر نتوانم 
پشت فرمان رخش بنشینم. 

از بابك كھ فاصلھ گرفتیم مھشید با ذوق گفت:
_ عوضي جذاب! جنتلمنم كھ ھست. مانیا من اینو میخوام. 

نوش جونش كھ ھیزه! 
بھ ذوقش خندیدم و گفتم:

_ بدبخت این كاسھ اي زیر نیم كاسھ داره الكي كھ این شو رو 
راه ننداختھ. من كھ فقط میخوام ببرم و خالص شم از دستش. 
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تو ھم گول ظاھر جذابش رو نخور.
این مسابقھ براي مھشید ھم خوب بود. فكرش از محمد پرت 

شده بود. شیطنت مي كرد.
_ باختي ھم منو بھش پیشنھاد بده. شاید قبول كرد دست از 

سرت برداره. 
_ احمق رواني. سن باباتو داره! 

چشمكي زد. 
_ قیافھ ش كھ اینو نمیگھ فوق العاده جذابھ! 

بشكني زد. با ذوق ادامھ داد:
_ كنجكاو شدم اون پسره رو ھم ببینم. ھمون كھ گفتي شبیھ 

بابكھ...نمونھ ي جوون شده ي بابك دیگھ! باید خیلي جذاب 
باشھ. دختر كُش! 

بود! بھ عقب كھ بر مي گشتم و ھیكل و قیافھ اش را از ذھنم 
مي گذراندم كامال بھ دختر كش بودنش اعتراف می کردم.

بي اراده راجع بھ او كنجكاو بودم. شاید در موردش از بابك 
مي پرسیدم. 

یاد رقابتي كھ فاصلھ ي چنداني با آن نداشتم باعث شد تا گره 
دستانم دور فرمان سفت تر شود. مھشید را مخاطب قرار 

دادم:
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_ حاضري برا پرواز.
كمربندش را بست. مثل من مصمم بود.

_حاضرم قربان!

#كارتینگ
#پارت_٦٠

#زینب_عامل

بعد از سال ھا با عشقم آشتي كرده بودم! پدال گاز! با تمام 
قدرت پایم را روي گاز فشار مي دادم و حین تمرین در مسیر 
مسابقھ از تھ دل قھقھ مي زدم. حس تولد تازه داشتم. سرعت 

بھترین تجربھ ي كل زندگي ام بود. من عاشق پرواز كردن 
روي زمین بودم! از ھمین مدل پرواز ھا با ماشین. 

پیچ ھایي در مسیر قرار داشت كھ مسابقھ را سخت تر 
مي كرد. از طرفي جاده خاكي بود و در اثر سرعت گرفتن 
گرد و خاك بلند مي شد كھ ھمین امر دید راننده را محدود 

مي كرد. باید حواسم را كامال جمع مي كردم. یك خطا كافي 
بود تا بھ جاي برد باخت نصیبم شود. 
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قلق ماشین در ھمان چند دقیقھ ي اول دستم آمده بود. نكاتي كھ 
بابك قبل از تمرین گفتھ بود كامال بھ دردم خورده بودند. 

معلوم بود كھ خودش ھم در این امر كامال وارد است. 
گاھي در پیچ ھا مھشید چنان از سقف ماشین آویزان مي شد 

كھ خنده ام مي گرفت. خنده ام سیستم فحش دادنش را فعال 
مي كرد! 

یك ساعت شاید ھم بیشتر با ماشین جدید چرخیدم و گاز دادم. 
وقتي مھشید براي بار سوم تذكر داد كھ بھ ھمان محوطھ 

برگردیم چون كم كم زمان رقابت فرا رسیده است، باالخره 
رضایت دادم و دور زدم تا بھ ھمان محوطھ باز گردم. 

البتھ اگر ھمین مسیر را ادامھ مي دادم باز بھ ھمان مكان 
مي رسیدم. چون مسیر مسابقھ از ھمان فضاي باز شروع 
مي شد و دوباره در ھمان فضا بھ پایان مي رسید، اما دور 

زدنم مسیر را كوتاه تر مي كرد. نمي خواستم دیر برسم و بھ 
بابك این اجازه را بدھم كھ حتي یك درصد ھم پیش خودش 

فكر كند كھ ترسیده ام. 
با ھمان سرعتي كھ تمرین كرده بودم بھ ھمان فضاي باز 

برگشتم. 
گرد و خاك بلند شده ھم مرا بھ وجد مي آورد. اصال زندگي از 

نظر من ھمین لحظھ بود. 
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من چنان شیفتھ ي رانندگي و سرعت بودم كھ تصادف گذشتھ 
و بالیي كھ سرم آمده بود یك درصد ھم باعث نشده بود از 
رانندگي زده شوم یا از پشت فرمان نشستن ھراس داشتھ 

باشم. 
ھیچ لذتي برایم مثل لذت سرعت مفھوم نداشت. 

قاعدتا نباید از شرایطي كھ حاال در آن قرار داشتم راضي 
مي بودم، اما پي در پي و بي اختیار لبخند بود كھ روي لب 

ھایم نقش مي بست. چگونھ سال ھا خودم را از این لذت 
محروم كرده بودم؟ 

سرعت دردھاي مرا التیام مي بخشید. وقتي با سرعت ماشین 
مي راندم حواسم از تمام دنیا پرت مي شد. شبیھ پرنده اي 

مي شدم كھ بال ھاي پروازش را براي اوج گرفتن در آسمان 
گشوده و ھیچ چیزي در دنیا جلودارش نیست. 

حاال مي فھمیدم كھ اگر حرفھ ام را ادامھ مي دادم شاید حجم 
دردھایم تا این اندازه نمی شد. 

من با فرارم از رانندگي و سرعت، بخشي از وجودم را در 
گذشتھ جا گذاشتھ بودم. حاال مي فھمیدم كھ نبود این بخش از 

زندگي ام مرا بیشتر از مسائل دیگر آزار مي داد، اما آنقدر 
سرسختي بھ خرج داده بودم كھ ذھنم ھم باور كرده بود كھ من 

فقط دلتنگ رامین ھستم نھ چیز دیگر. 
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درست بود كھ از بابك بدم مي آمد، اما اعتراف مي كردم كھ از 
اینكھ مرا بھ این كار مجبور كرده بود لذت مي بردم و با اینكھ 

اعترافش در زبان غیر ممكن بود اما در اعماق دلم چند 
درصدي ممنونش بودم! 

باالخره بھ جایي كھ بابك را مالقات كرده بودیم برگشتم. دیدن 
ردیفي از ماشین ھاي آخرین مدل و اسپورت كھ كنار ھم در 
یك صف پارك شده بودند و آماده ي رقابت بودند مرا بھ وجد 
آورد. مھشید با دیدن ردیف ماشین ھا كھ ھر كدام یك رنگ 

بودند و قیمت ھاي نجومي شان از چند فرسخي ھم معلوم بود 
با حیرت زمزمھ كرد:

_ یا خدا! اینارو! مانیا اینا از فضا اومدن یا اھل ھمین 
شھرن؟ 

خدا را شكر مي كردم كھ در برابر پیشنھاد بابك براي تعویض 
ماشین مقاومت بي جا نكرده بودم، وگرنھ رخش بیچاره ام 

میان این غول ھا لھ مي شد. 
در جواب مھشید گفتم:

_ مي بیني كھ ھمشون زمیني ان! فعال كھ با این وضع رخش 
من از فضا اومده انگار! 

خنده اش گرفت. 
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بابك از فاصلھ ي چند متري برایمان دست تكان داد.

#كارتینگ
#پارت_٦١

#زینب_عامل

نگاھم را براي پیدا كردن جاي پارك میان ماشین ھا گرداندم 
و نھایتا با حرفھ اي ترین شكل ممكن ماشین پر قدرتم را كنار 

یك بنز مشكي پارك كردم. 
قبل از اینكھ پیاده شوم بابك خودش را بھ ماشین رساند. 

دستش را بھ در چسباند و اجازه نداد پیاده شوم. 
_ بشین مانیا. االن شروع مي شھ. منتظر تو بودیم. 

مھشید كمربندش را باز كرد و گفت:
_ مانیا من نمي آم. اونقدر با سرعت مي ري كھ كم مونده باال 

بیارم. 
قبل از اینكھ چیزي بگویم بابك خندید. 

چشم غره اي بھ مھشید رفتم. 
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احتماال مي خواست مخ بابك را بھ كار بگیرد. این مردك پیر 
خوب بلد بود با قیافھ ي جذاب و حركات حساب شده اش 

دیگران را تحت تاثیر قرار دھد. جالب بود كھ تاثیرش فقط 
روي زن ھا نبود. 

این را موقعي كھ بھ خانھ مان آمده بود فھمیده بودم. درست 
بود كھ ماكان از او خوشش نیامده بود، اما كامال متوجھ 

احترامي كھ پدرم براي او قائل بود شده بودم. 
بھ ھر حال از نظر من ھم بابك فقط یك مار خوش خط و خال 

بود. حداقل كھ نگاه ھاي ھیزش براي من ھمین مفھوم را 
داشت. 

مھشید از ماشین پیاده شد و دستش را مشت كرد و بھ نشانھ ي 
موفقیت باال آورد. 

لبخندي زدم. در ماشین را بست و وقتي عقب رفت صداي 
بابك سكوت ماشین را شكست.

_ مانیا تو بین تمام این راننده ھا فوق العاده تریني. نھ بترس 
كھ مي دونم نمي ترسي و نھ بھ اندازه ي سر سوزن استرس 

داشتھ باش. مطمئنم كھ مي بري. 
ھیچ كدوم از اینایي كھ اینجا مي خوان رقابت كنن نمیدونن 

رقیبشون یھ قھرمانھ. پس خیالت راحت باشھ. 
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حرف ھایش قوت قلب خوبي بود. محكم و قاطع حرف زده 
بود. اطمینان زیادي در كلمھ بھ كلمھ اي كھ گفتھ بود جریان 

داشت و ھمین اطمینانش مرا ھم آسوده كرده بود. اعتماد 
بنفسم باال رفتھ بود و با حرف ھاي بابك و با داشتن ماشیني 

كھ خوب مي توانست با ماشین ھاي دیگر رقابت كند دیگر 
خودم ھم مطمئن شده بودم برنده ي این رقابت من خواھم بود. 

بابك نگاھش را قفل چشمانم كرد. 
_ مانیا مشتاق برو و این رقابتو ببر. 

حسي در چشمانش موج مي زد كھ اذیتم مي كرد. ھیزي نبود. 
برعكس چشمانش پیام دیگري را مخابره مي كردند پیامي كھ 
بخاطر شدت ھیجاني كھ در كل وجودم جریان گرفتھ بود از 

دركش عاجز بودم. 
باالخره بابك از پنجره ي ماشین فاصلھ گرفت و من بي خیال 

بررسي نگاھش شدم و بھ جلو چشم دوختم. 
كمربندم را چك كردم و در حالت آماده باش قرار گرفتم.

صداي مردي كھ از پشت بلندگو حرف مي زد را شنیدم كھ 
گفت:

_ آماده باشید. بھ محض شنیدن صداي شلیك رقابت شروع 
مي شھ. شمارش معكوس شروع 
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شد...ده...نھ...ھشت...ھفت...شش...پنج...چھار...سھ...دو...ي
ك و...

صداي شلیك بلند شد و من تا تھ پایم را روي پدال گاز فشار 
دادم. 

چیزي كھ در ھمین چند ثانیھ ي اول فھمیده بودم این بود كھ 
در این مسابقھ حرف اول را سرعت نمي زد. كنترل شرایط 

مھم ترین نكتھ بود. 
تعداد زیاد ماشین ھا باعث شده بود گرد و خاك ده برابر 

بیشتر شود. حتي گاھي چنان وضعي مي شد كھ جلو را ھم 
نمي دیدم. 

موانع سخت بودند. پیچ ھایي كھ اگر مي خواستي زنده بماني 
باید كمي از سرعتت كم مي كردي، گرد و خاك و عرض كم 

مسیر در بعضي از قسمت ھا كھ اجازه نمي داد حتي دو 
ماشین كنار ھم قرار بگیرند. 

از ھمین ابتداي مسیر و با دیدن وضع رانندگي ھا كامال خیالم 
راحت شده بود كھ برد با من است. مسابقھ شروع نشده 

بعضي ھا بھ كل از مسیر جا مانده بودند و ھر قدر كھ پیش 
مي رفتیم بھ تعدادشان اضافھ مي شد. 

اندك استرسم ھم از بین رفتھ بود و حاال دلم مي خواست 
بخندم. بابك براي این مسابقھ ي مسخره دنبال راننده ي حرفھ اي 
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بود؟ 
خودش ھم كھ بھ راحتي مي توانست این رقابت مسخره را 

ببرد.
 نیازی بھ قھرمان نداشت!

#كارتینگ
#پارت_٦٢

#زینب_عامل

یك پیچ در نزدیكي ام بود. 
باید كمي سرعتم را كم مي كردم تا بھ سادگي این مانع را ھم 

رد كنم. 
عرض این قسمت از مسیر ھم كم بود و اجازه نمي داد تا دو 

ماشین ھمزمان باھم از پیچ عبور كنند. 
ماشیني كھ پشتم بود بجاي كم كردن سرعت بیشتر گاز داد. 

ھمین ھم باعث شد تا كمي حواسم پرت شود. 
معلوم نبود داشت چھ غلطي مي كرد. 

با سرعت از كنارم عبور كرد و درست در چند متري پیچ 
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روي ترمز زد. گرد و خاك ایجاد شده بھ حدي زیاد شد كھ 
حتي درست ندیدم ماشیني كھ از سمت دیگر بھ شكل حرفھ اي 

عبور كرد چھ مدلي بود! 
فحش ركیكي بھ راننده اي كھ با كار ابلھانھ اش مرا عقب 

انداختھ بود دادم و با ھدایت كردن ماشین بھ یك طرف جاده با 
بدبختي از كنارش عبور كردم و باالخره این پیچ لعنتي را ھم 

رد كردم. 
یك بي ام دبیلیو آبي رنگ مقابلم بود كھ حدس زدم ھمان 

ماشیني بود كھ از من جلو زده بود. 
پایم را مجدد روي گاز فشار دادم و او را ھم پشت سر 

گذاشتم. 
خیالم دیگر راحت شده بود. فاصلھ ي چنداني با پایان مسیر 

نداشتم و پیروزي در مشتم بود. 
باالخره محوطھ ي بزرگ از دور پیدا شد. 

تا چند ثانیھ ي دیگر از شرّ بابك براي ھمیشھ راحت مي شدم. 
صداي نعره ي ماشیني باعث شد تا از آیینھ بھ عقب نگاه كنم. 

ھمان ماشین آبي رنگ بود. 
پوزخندي زدم و با رفتن بھ وسط جاده مسیرش را براي 

عبور از كنارم بستم. 
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دیگر آخر مسیر بیشتر برایم جنبھ ي بازي داشت تا رقابت. 
وقتي بھ محوطھ كامال نزدیك شدیم با دیدن ماشیني كھ با 

فاصلھ ي تقریبا زیادي از من وارد محوطھ شده بود و تا خط 
پایان فقط چند متر فاصلھ داشت شوكھ شدم. 

چگونھ ممكن بود؟ من اطرافم را كامل تحت كنترل داشتم. از 
رویم پرواز كرده بود كھ متوجھ ش نشده بودم؟ شوكھ شدنم 

سرعت عملم را كم كرد. زماني ھم كھ بھ خودم آمدم و با گاز 
دادن فاصلھ ام را با آن ماشین بھ چند متر رساندم دیگر دیر 
شده بود. چون ماشین مقابلم درست بعد از خط پایان توقف 

كرده بود. 
چیزي كھ فكر مي كردم غیرممكن است رخ داده بود. 

من، مانیا مشتاق باختھ بودم و این خنده دار ترین اتفاقي بود 
كھ مي توانست رخ دھد. 

گرد و خاك نشست و من انگار تازه توانستھ بودم ماشین 
مقابلم را تشخیص دھم. 

مات شدم. من مانیا مشتاق قھرمان مسابقات كشوري پشت 
فرمان یك ماشین چند صد میلیوني بھ یك پراید باختھ بودم! 

پایم را روي ترمز فشار دادم. ماشین پشت پراید متوقف شد. 
با دیدن پالك پراید مقابلم برق از سرم پرید. 

@RomanbeRoman



ماشین خودم بود! رخش خودم. 
اینجا چخبر بود؟ نكند خواب نما شده بودم؟

من كھ پشت ماشین دیگري بودم. چھ كسي با ماشین من 
مسابقھ داده بود؟ 

غیر ممكن ترین اتفاق ممكن شده بود. 
میان تمام این غول ھا ماشین خودم كھ یك درصد ھم احتمال 

نمي دادم بتواند با این غول ھا رقابت كند برنده شده بود.
اما راننده كھ بود؟ نكند خود بابك پشت فرمان ماشینم بود؟ 

نگاھم را در اطراف چرخاندم. بابك را دیدم. بھ ماشین 
مشكي اش تكیھ داده بود و صورتش ھیچ حسي را بروز 

نمي داد. 
پس راننده ي ماشین بي صاحب من كھ بود؟ 

دستم بھ دستگیره ي ماشین رفت تا خودم سراغ راننده بروم، 
اما در ھمان لحظھ در سمت راننده ي پرایدم باز شد. 

مردي از ماشین پیاده شد. مردي كھ پشتش بھ بود، اما قامتش 
بنظرم آشنا مي آمد. چند قدم بھ جلو برداشت اما یكدفعھ ایستاد 

و چرخید. 
چشمانم را محكم باز و بستھ كردم. 
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خداي من...خودش بود. ھمان پسري كھ در ورودم بھ 
رستوران بھ او برخورده بودم. 

اسم لعنتي اش نوك زبانم بود...یادم آمد...
شاھان! اسمي كھ اعتراف كرده بودم مناسب چھره ي پر 

غرورش است. 
یخ بستھ بودم. از موضوع سر در نمي آوردم. ھجوم حس ھاي 
بد اجازه نمي داد كھ تمركز كرده و قطعات این پازل را كنار 

ھم بچینم. من نباید مي باختم و باختھ بودم. 
در تلھ ي بزرگ تر بابك افتاده بودم. 

پسر جوان نزدیك تر شد كنار ماشینم مكثي كرد. نگاھش بي 
حس بود. انگار كھ برد در این رقابت اصال برایش اھمیتي 

نداشتھ است. 
دو قدم دیگر جلوتر آمد و در سمت مرا باز كرد. 

 

#كارتینگ
#پارت_٦٣

#زینب_عامل
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بي اختیار سرم باال آمد و نگاھش كردم. 
لب ھایش تكان خوردند.

_ اعتراف مي كنم اولین زني ھستي كھ مي بینم رانندگیش تا 
این اندازه فوق العادست. 

ھنوز ھم مات بودم. ھنوز ھم نمي دانستم چھ بر سرم آماده 
است.

مرد جوان دوباره لب جنباند:
_ باختت بخاطر رانندگیت نبود! بخاطر این بود كھ اونقدر از 

خودت مطمئن بودي كھ فكرشم نمي كردي ببازي. اونقدر 
مطمئن كھ حتي ماشین خودتم ندیدي! چون بھ فكرتم خطور 
نمي كرد بین اینھمھ ماشین میلیوني یھ پراید رقابت كنھ! اونم 

پراید خودت!
سوییچ ماشینم را جلوي صورتم تكان داد.

_ اشتباه كردي دخترجون! باید بھ ماشین خودت اعتماد 
مي كردي. 

دستم براي گرفتن سوییچم باال نمي آمد. وقتي شرایط را 
اینگونھ دید سوییچ را رھا كرد كھ روي پایم افتاد. 

پشت كرد كھ برود و درست در این لحظھ قفل زبان من باز 
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شد. انگار مغزم بعد از یك شوك و حملھ ي عصبي تازه بھ 
كار افتاده بود.

_ این یھ كلك بود. اون پیچ و...
سرش را سمتم چرخاند. 

_ تو ھمھ ي رقابتا كلك ھست! رقابت كننده باید حواسشو 
جمع كنھ! اونقدر جمع كھ بھ اعتماد بنفسش نبازه. 

ھمین. رفت.
نمي توانستم تكان بخورم. اتفاقات را با بدبختي كنار ھم چیدم. 
نقشھ بود. نقشھ ي شست و رفتھ اي ھم بود! این پسر بي شك 

فامیل بابك بود. 
با این نقشھ بابك ھم مسابقھ را برده بود ھم مرا در تلھ انداختھ 

بود. 
این مرد از قبل برایم نقشھ چیده بود. 

حرف ھایش...نگاه آزار دھنده اش قبل مسابقھ...اعتماد بنفس 
دادن ھایش. 

بابك مرا مطمئن كرده بود. این اعتماد بنفس کاذب را او با 
حرف ھایش بھ من تزریق كرده بود و من با این فكر كھ 

برنده ي میدانم حریف ھایم را دست كم گرفتھ بودم. 
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احتماال پراید من زماني در صف مسابقھ ایستاده بود كھ 
خواستھ بودم از ماشین پیاده شوم و بابك اجازه نداده بود. 

چون مطمئن بودم ھنگام برگشت از تمرین وقتی ماشین ھا را 
از نظر گذرانده بودم ماشین من در صف نبود. 

مھشید...مھشید چرا متوجھ نشده بود؟ او كھ از ماشین پیاده 
شده بود. 

داشتم جان مي دادم. ناراحتي، حرص و فشاري كھ رویم بود 
بھ حدي بود كھ ھر لحظھ احتمال مي دادم سرم منفجر شود. 

تازه مھشید را دیدم. حالم بھ قدري بد بود كھ متوجھ ش نبودم. 
با دو خودش را سمتم رساند و با دیدنم ناباور اسمم را صدا 

زد. 
حق داشت. او ھم باور نمي كرد من چنین گند زده باشم. 

عصبانیتم را سر مھشید بدبخت خالي كردم. داد زدم:
_ مھشید تو از ماشین پیاده شدي چطور ندیدي پراید لعنتي 

منم تو صف ماشیناست؟ 
دستش را روي شانھ ام گذاشت.

_ مانیا پراید كوچیكھ احتماال اون ور تو تھ صف بوده. بعدشم 
كھ مسابقھ شروع شد اون مردك بھ حرفم گرفت و حواسمو 

پرت كرد. 
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تمام قضیھ برایم روشن شده بود. 
حتي دلیل حركت عجیب غریب آن ماشین در آن پیچ ھم برایم 

واضح شده بود. 
بابك تمام این برنامھ ریزي ھا را براي باخت من انجام داده 

بود. 
من براي برد آمده بودم و او شرایط را براي باخت من آماده 

كرده بود. 
شاھان راست گفتھ بود. 

من بخاطر دست فرمانم نباختھ بودم. من فقط در دام بابك 
افتاده بودم. 

شاھان بھ مراتب باھوش تر از بابک بود چون در طول مسیر 
مسابقھ چنان حرکت کرده بود و چنان مرا پشت سرش جا 

گذاشتھ بود کھ اصال متوجھ ش نشده بودم.  
این دو نفر خواب ھایی برای من دیده بودند. خواب ھایی کھ 
نمی توانستم حتی یک درصد ھم راجع بھ آن ھا حدسی بزنم. 

حسي درونم فریاد مي زد. مانیا مشتاق در دام عجیبی گیر 
کرده ای. این تازه شروع بازي است.

#كارتینگ
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#پارت_٦٤
#زینب_عامل

مھشید با اضطراب شانھ ام را ماساژ مي داد. این شرایط را 
اصال نمي توانستم تحمل كنم. حجم این شوك براي من بسیار 

زیاد بود. فكر ھاي زیادي در ذھنم باال و پایین مي شدند. فكر 
ھایي كھ ھیچ كدام بھ انتھا نمي رسیدند چون آشفتھ بازار ذھنم 

این اجازه را نمي داد. 
تلخ شده بودم. عین زھر. دلم مي خواست خرخره ي بابك را 

بجوم. 
ماشین ھاي دیگر ھم كم كم داشتند از راه مي رسیدند. مھم بود 

اگر بین این جمعیت با بابك دعوا مي كردم؟ 
براي من كھ اصال اھمیتي نداشت، شخصیت مسخره ي بابك 

ھم بھ من مربوط نبود. توانش را داشتم اینجا بھ باد كتك 
مي گرفتمش. 

مھشید را محكم كنار زدم. از آن جایي كھ كامال بھ اخالقم 
واقف بود با دیدن این حركت از جایش پرید.

_ مانیا خواھش مي كنم. شرّ درست نكن. اینجا جز ما زن 
دیگھ اي نیست یھ بالیي سرمون میارن. 
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سوییچ پراید را كھ روي پایم بود و حاال بخاطر بلند شدن 
ناگھاني ام از روي صندلي ماشین روي زمین افتاده بود 

برداشتم و سمتش دراز كردم.
_ ماشینو بردار و برو. ھمین حاال. 

اخم كرد.
_ دیوونھ شدي؟ كجا برم؟ 

صدایم مجدد باال رفت.
_ بھت گفتم گورتو از اینجا گم كن. ھمین حاال. نگران منم 

نباش بعید مي دونم خوابایي كھ این مرتیكھ برام دیده بھ اینجا 
منتھي بشھ. نترس این آشغال نمي ذاره كسي بھم تجاوز كنھ 

اینجا! 
بھ جاده خاكي زده بودم. از سر عصبانیت ھر چھ بھ دھانم 

مي آمد با شتاب زیادي بھ بیرون پرت مي كردم! مھشید خیلی 
مراعاتم را می کرد. 

تالش ھایش براي آرام كردنم بي نتیجھ ماند. 
حریفم نشد و من با توپي پر سراغ بابك رفتم. 

مشغول حرف زدن با شاھان بود. 
خیالش از باخت من راحت شده بود كھ سراغم را نمی گرفت. 
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كنارش كھ رسیدم بي توجھ بھ حضور شاھان یقھ اش را در 
مشت گرفتم. 

كلمات را شمرده شمرده در صورتش كوبیدم.
_ عوضي آشغال، تو از جون من چي مي خواي؟ 

شاھان كھ انگار سوالم برایش بھ شدت مسخره بود پوزخند 
غلیظي زد. 

كنترل اعصابم در دستم نبود با اخم و نفرت غلیظي داد زدم:
_ تو یكي خفھ شو! 

این پسر انگار مغزش قادر بھ تفكیك كلمات و جملھ ھا نبود. 
اصال انگار معني خفھ شو را درست متوجھ نشده بود، چون 

نھ تنھا عصبي نشد كھ بلكھ لبخند محوي ھم زد! 
این حجم از خونسردي و آرامشش حالم را بھم مي زد. 

حواسم در پي رفتار ھاي عجیب شاھان بود كھ انگشتان بابك 
دور دستم كھ یقھ اش را در دست داشت قفل شدند. 

نگاھم را بھ سرعت از شاھان بھ بابك انتقال دادم و سعي 
كردم با تمام قدرت دستم را از دست بابك خارج كنم، اما 

اجازه نداد و گفت:
_ حالت خوب نیست مانیا. آروم باش عزیزم. 
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اینبار دستم را با حرص از دستش خارج كردم و غریدم:
_ آره. حالم خوب نیست، اما مي دوني چرا؟ چون تو حالمو 

بھم مي زني. 
شاھان لب باز كرد تا چیزي بگوید، اما پشیمان شد و بي ھیچ 

حرفي از كنارمان عبور كرد و رفت.
وقتي با بابك تنھا شدم گفتم:

_ برنامھ ت واسھ من چیھ؟ واسھ چي وارد زندگیھ من شدي؟ 
سرش را كنار گوشم خم كرد.

_ از من نترس مانیا مشتاق. من از طرف خدا اومدم تا تو 
رو از پیلھ ي تنھاییات بكشم بیرون. 

داشت چرت و پرت مي گفت. 
سوالي كھ ذھنم را بھ بازي گرفتھ بود بي اختیار روي لب 

ھایم جاري شد.
_ حاال مي خواي چطوري باھام تسویھ حساب كني؟ 

ابروھایش كمي در ھم گره خوردند. وانمود كرد كھ مشغول 
فكر كردن است. 

_ امشب راجع بھش حتما فكر مي كنم! 
زیاد سخت نگیر. قول مي دم بھترین پیشنھادو بھت بدم! 
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قبول كردن پیشنھاد ھاي او حماقت محض بود. من فقط ترسم 
بابت خانواده ام بود. خانواده اي كھ بابك آن ھا را علنا تھدید 
كرده بود وگرنھ امكان نداشت زیر بار حرف ھاي زورش 

بروم.

#كارتینگ
#پارت_٦٥

#زینب_عامل

قبل از اینكھ از او جدا شوم جوابش را دادم.
_ خوب فكر كن امشب، اما اینو بدون كھ مانیا دیگھ عمرا 

حرفاتو قبول كنھ. دیگھ منو نمي بیني. چك ھشتاد میلیون رو 
ھم برات پست میكنم. 

برگشتم تا بروم اما صدایش را شنیدم.
_ مي بینمت مانیا مشتاق. بھت قول مي دم از امروز بھ بعد 

زیاد ھمدیگھ رو ببینیم! 
حرف ھاي معمولي اش ھم تھ مایھ ي تھدید داشت. 

وعده ي این دیدار ھا برایم از تھدید جاني مستقیم ھم بدتر بود. 
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سعي كردم بي توجھ باشم، اما خدا مي دانست در دلم چھ 
آشوبي بھ پا بود. 

با قدم ھایي كھ خستھ و سست شده بودند سمت ماشینم 
برگشتم. مھشید پشت فرمان نشستھ بود. واقعا توان رانندگي 

نداشتم.
وقتي بدن خستھ و درب و داغانم را روي صندلي شاگرد 

انداختم راه افتاد. 
مھشید از ماجرا سر در نیاورده بود. این قضیھ ذھنش را 

شدیدا درگیر كرده بود. تالشش براي سكوت فقط چند دقیقھ 
طول كشید. باالخره نتوانست كنجكاوي اش را مھار كند و لب 

جنباند.
_ مانیا قضیھ چیھ؟ چي شد اصال؟ 

چشمانم را بھ بیرون دوختم. صدایم شكننده شده بود و این 
آزارم مي داد.

_ ھمش نقشھ بود. نقشھ كشیده بود تا من تو دامش بیوفتم. 
ھنوز ھم با قضیھ كامل كنار نیامده بودم. نالیدم:

_ واي مھشید گند زدم. نباید خامش مي شدم. 
مھشید اخم ھایش را درھم كشید.

_ آخھ این آدم از جون تو چي مي خواد؟ اصال كي ھست؟ 
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مشكل ھمین جا بود. من ھم دقیقا دنبال جواب ھمین سؤال 
بودم. تا قبل از مسابقھ فكر مي كردم درد بابك واقعا این 

مسابقھ و برد در آن است، اما حاال مطمئن بودم بابك با ھدف 
دیگري وارد زندگي من شده است. 

ھدفي كھ ماشین راندن و مسابقھ ھیچ جایي در آن نداشت. 
چشمانم را بستم. سردرد گرفتھ بودم. 

وقتي مقابل خانھ ي مھشید رسیدیم گفتم:
_ من میرم خونھ ي مانجونم مھشید. دلم بدجور ھوس سیگار 

كشیدن با مانجون رو كرده. 
پوفي كشید و با گفتن باشھ اي پیاده شد. 

قبل از اینكھ برود از پنجره گفت:
_ میخواي من برسونمت؟ با اسنپ بر مي گردم. 

سرم را بھ نشانھ ي نفي تكان دادم و بدون اینكھ پیاده شوم 
خودم را از صندلي شاگرد روي صندلي راننده كشاندم. قبل 

از رفتن ناراحت گفتم: 
_ متاسفم کھ سرت داد زدم. 

با چشم غره  ای جوابم را داد.
باالخره با مھشید خداحافظي كرده و راھی خانھ ی مانجون 
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شدم.
بغضم شده بود مثل یك توده. توده اي بھ اندازه ي یك گردو. 
قصد شكستن نداشت. چون من لعنتي بعد از مرگ رامین 

گریھ كردن را فراموش كرده بودم. چشمھ ي اشك ھایم ھمان 
پنج سال پیش خشك شده بود. 

مانجون با دیدنم فھمید نا آرامم. نگاه نگرانش پر از سوال شد 
و من فقط یك جملھ گفتم.

_ مانجون از چالھ در اومدم افتادم تو چاه.  
بھ طرف پذیرایي ھلم داد.

_ بشین برات یھ شربت بیارم. رنگ بھ رو نداري كھ بچھ. 
خودم را روي زمین انداختم و كف زمین دراز كشیدم. 

مانجون بعد از چند دقیقھ با سیني شربت آرام آرام بھ پذیرایي 
آمد وقتي حالم را دید نگراني اش چند برابر شد.

_ پاشو بگو ببینم چي شده؟ این حالي كھ تو داري افتادن تو 
چاه نیست افتادن تو درّه است! 

چھ مي گفتم؟ مي گفتم بعد از پنج سال با پیشنھاد یك مرد كالّش 
ھوس مسابقھ بھ سرم زده و دوباره گند زده ام؟ 

در حالیكھ نگاھم بھ سقف بود زمزمھ كردم:
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_ حالم از این دنیا بھم مي خوره كاش جاي رامین من مرده 
بودم.

در جواب جملھ ام لگد محكمي از طرف مانجون نوش جان 
كردم. 

غر زد:
_ پاشو جمع كن خودتو. سرت جایي خورده؟ 

در دل قربان صدقھ ي ناز كشیدنش رفتم.
_ مانجون تا آقاجون بیاد یھ سیگار بكشیم؟ 

سیني را بھ سمتم دراز كرد. از حالت دراز كش بلند شدم و 
سیني را گرفتم و روي زمین گذاشتم. 

دستانش را بھ زانوانش گرفت و با سختي كنارم نشست. 
دستان چروكیده اش صورتم را قاب گرفت و گفت:

_ این حالي كھ تو داري بیشتر شبیھ اینھ كھ شكست عشقي 
خورده باشي. 

سرم را روي شانھ اش گذاشتم و با بدبختي خندیدم.
_ آره. پسري كھ عاشقش بودم پیچوندتم! 

با دستش كمرم را نوازش كرد. 
_ بدجوري باختھ پس. غمت واسھ چیھ؟
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دستانم باال آمدند و دور گردنش حلقھ شدند. 
_ اینو نگي چي بگي! ھیچ بقالي نمي گھ ماست من ترشھ!

#كارتینگ
#پارت_٦٦

#زینب_عامل

با مانجون سیگار كشیدیم و براي بار ھزارم خواستم تا 
قصھ ي عشق و عاشقي اش با آقاجون را برایم تعریف كند. 

وقتي خستھ شد مرا بھ اتاق فرستاد و دستور داد تا كمي 
بخوابم و خودش مشغول پختن شام شد. 

از دستورات مانجون فقط توانستم راھي اتاق شدن را عملي 
كنم! مگر خواب بھ چشمانم مي آمد؟!

خستھ و كوفتھ بودم و حتي درد و دل ھایم با مانجون ھم 
تغییر چنداني در حال و ھوایم ایجاد نكرده بود. 

سعي كردم با چرخیدن در فضاي مجازي حواسم را پرت 
كنم، اما بي فایده بود. 

گوشي را بھ گوشھ اي پرت كردم و براي بار ھزارم نقشھ 
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ھاي بابك را كنار ھم چیدم و بھ دنبال ھدفش از این نقشھ ھا 
گشتم، اما پازلي كھ چیده بودم ناقص تر از آن بود كھ بھ 

پاسخی برسم. 
آیفون خانھ بھ صدا در آمد. احتماال آقاجون بود كھ كلید ھایش 

را در خانھ جا گذاشتھ بود. 
تا خودم را تكان دھم و براي باز كردن در از اتاق خارج 

شوم. صداي مانجون را شنیدم كھ آیفون را برداشت و در را 
باز كرد. 

ھمین ھم باعث شد تا دوباره در جایم ولو شوم. 
ھر لحظھ منتظر بودم تا صداي آقاجون را در خانھ بشنوم تا 

بھ بھانھ ي آن از اتاق خارج شوم، اما شنیدن صداي دختر 
جواني كھ یك ھزارم درصد ھم شبیھ صداي آقاجون نبود و 

برعكس صد در صد مطمئن بودم صداي پونھ است باعث شد 
بجاي بلند شدن از جایم فقط نیم خیز شوم. 

امیدوار بودم پونھ تنھا آمده باشد اما شنیدن صداي دایي و 
پشت بندش صداي زن و پسرش امیدم را بھ یأس تبدیل كرد و 

مرا بھ این باور رساند كھ روز گندم بھ احتمال زیاد گند تر 
ھم مي شد! 

این ھا اینجا چھ مي كردند؟ زن دایي كھ عید را ھم بھ زور بھ 
دیدن مانجون و آقاجون مي آمد. حاال چھ معجزه اي شده بود كھ 
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بي مناسبت بھ اینجا آمده بود؟
نداي درونم خودش را بھ رخ كشید.

" بدبخت این از شانس توئھ! معجزه اي در كار نیست!"
واقعا یك درصد ھم نمي خواستم از اتاق بیرون بروم. 

حوصلھ ي خودم را ھم نداشتم چھ رسد بھ دایي و زندایي! 
با آرام ترین صداي ممكن بلند شدم و چراغ اتاق را خاموش 
كردم. روي نوك پاھایم سر جایم برگشتم بعد از دراز كشیدن 
سرجایم لحاف را ھم تا باالي سرم كشیدم. دعا دعا مي كردم 
متوجھ حضور من نشوند اما متاسفانھ اصال مستجاب الدعوه 

نبودم، چون صداي شاد پونھ را شنیدم كھ گفت:
_ مانجون اون كفشاي دم در مال مانیاست؟ 

صداي مانجون را نشنیدم بجایش دوباره صداي پر ذوق پونھ 
پرده ي گوشم را لرزاند.

_ واي كجاست پس؟ 
اینبار مانجون محكم و تاكید گونھ جواب داد:

_ پونھ حالش خوب نیست. خستھ بود خوابیده. بیدارش نكن 
عصبي مي شھ. 

صداي نگران ارسالن را كجاي دلم مي گذاشتم؟
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_ چش شده مانجون؟  
بجاي مانجون زندایي اظھار نظر كرد.

_ چش مي خواد بشھ؟ این دختر جز دعوا و خرابكاري مگھ 
كار دیگھ اي ھم بلده؟ 

یعني دلم مي خواست از جایم بلند مي شدم و بھ پذیرایي 
مي رفتم و با دستانم آنقدر گردنش را فشار مي دادم تا خفھ 
شود.  اینگونھ حرص بابك را ھم سر او خالي مي كردم! 

زنیكھ مرض داشت. وقتي ھم كھ من كاري بھ كارش نداشتم 
خودش تنش مي خارید.

بدبختي اینجا بود كھ یك قسمت حرف ھایش راجع بھ 
خرابكاري كامال درست بود. من امروز اساسي خرابكاري 

كرده بودم و ھمین حرصم را چندین برابر مي كرد. 
خدارا شكر مانجون بود تا حال عروسش را بگیرد.

_ تو بھتره مراقب اون زبونت باشي. راجع بھ نوه ي منم 
درست حرف بزن. 

باالخره لبخندي محو گوشھ ي لب ھایم نقش بست. من مانجون 
را نداشتم چھ مي كردم؟ 
زندایي پر حرص گفت:

_ بایدم ازش دفاع كنین. نور چشمیتونھ! 
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صداي دایي بلند شد.
_بس كنین. 

مانجون اما كوتاه نیامد. مخاطبش زندایي بود.
_ معلومھ كھ نور چشمیمھ. كي بھ اندازه ي این دختر بھ من و 

شوھر پیرم سر مي زنھ و نگرانمون مي شھ؟ شما كھ سال تا 
سال ھم این ورا پیداتون نمي شھ. 

پوفي كشیدم. واقعا چرا این روز نحس تمام نمي شد؟

#كارتینگ
#پارت_٦٧

#زینب_عامل

صدا ھا قطع شده بودند. زندایي بخاطر تشر و حرف ھاي بھ 
حق مانجون سكوت كرده بود و مانجون ھم دیگر ماجرا را 

كش نداده بود. 
درست در لحظھ اي كھ فكر مي كردم دیگر مجبور نیستم با آن 
ھا رو بھ رو شوم در اتاق باز شد و پشت بندش صداي تیك 

كلید برق آمد. 
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پونھ كھ انگار نھ انگار مشاجره ھاي چند دقیقھ قبل را كھ 
عاملش من بوده ام شنیده باشد با انرژي گفت:

_ كم خودتو بھ خواب بزن قھرمان. بلند شو ببینم. 
خب نقش بازي كردن بیش از این دیگر جایز نبود! لو رفتھ 

بودم چون پونھ ادامھ داد:
_ از كي تا حاال توي گرمایي موقع خواب لحاف رو مي كشي 

رو سرت؟ 
لحاف را بھ گوشھ اي انداختم. نوري كھ یك دفعھ سمت 

چشمانم ھجوم آورد باعث شد تا چشمانم را سریع ببندم و غر 
بزنم.

پونھ گفت:
_ بلند شو بریم پذیرایي. بابا شام خریده. 

خمیازه اي كشیدم. این مورد دیگر بازی نبود!
_ میل ندارم. حوصلھ ي بحثم ندارم پونھ. بھتره من تو اتاق 

بمونم. 
نزدیك تر آمد و دستم را گرفت و كشید.

_ بلند شو ببینم. چھ خودشم لوس مي كنھ. نترس. مانجونت 
اجازه نمیده بحث پیش بیاد. 
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عالوه بر بحث احتمالي یكي از دالیلي كھ از رفتن بھ پذیرایي 
امتناع مي كردم ارسالن بود. 

نمي خواستم با دیدن دوباره ام فیلش یاد ھندوستان كند. 
اما حریف اصرار ھاي پونھ نشدم و بعد از مرتب كردن سر 

و وضع و برداشتن گوشي ام تا در پذیرایي خودم را با آن 
مشغول كنم از اتاق بیرون آمدم. 

دایي ھمایون دریاي سیاست بود. با دیدنم چنان از جایش بلند 
شد و دستانش را براي بھ آغوش كشیدنم باز كرد كھ انگار نھ 

انگار در گذشتھ چھ حرمت ھایي كھ بین ما شكستھ بود! 
با اكراه سمتش رفتم و بر خالف او كھ بھ جھت سیاستش 

محكم بغلم كرد من اداي بغل كردن را در آوردم و سریع ھم 
از آغوشش جدا شده و روي یكي از مبل ھا كھ با فاصلھ ي 

قابل توجھي از جمع آن ھا بود نشستم.
مانجون ھم آمد و كنارم نشست. 

از ھمین فاصلھ ي دور ھم مي توانستم نگاه خصمانھ زندایي را 
تشخیص دھم. اثرات بحث اخیرمان بود. بھ درك! بھ اندازه ي 

پشیزي برایم اھمیت نداشت. 
جمع در سكوت بود كھ دایي پیش قدم شكستن سكوت شد. 

جمالتش فقط و فقط در جھت تحقیر من و خانواده ام بود و من 
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مقصر این جریان را ارسالن مي دانستم كھ راز دار خوبي 
نبود.

_ مانیا جان بابات چطوره؟ چرا نگفتي بخاطر بدھي 
بازداشتش كرده بودن دایي؟ غریبھ نبودم كھ. كمكتون 

مي كردم. 
مانجون بیچاره كھ از ھمھ جا بي خبر بود با ھول گفت:

_ مرتضي چش شده مانیا؟ چرا چیزی نگفتی بھ من؟
دندان ھایم را از حرص روي ھم فشار دادم. 

دایي احمقم حتي رعایت حال مانجون را ھم نمي كرد. بیشتر 
از تحقیر كردنش بخاطر این قضیھ ناراحت شدم. دست 

مانجون را گرفتم و با زل زدن در چشمانش گفتم:
_ چیزي نبود دردت بھ جونم. بدھي داشت كھ از یھ دوست 

قرض گرفتم و خدارو شكر حل شد. 
رو بھ دایي كردم و ادامھ دادم:

_ شما فامیل بودنتون رو پنج سال پیش ثابت كردین دایي 
جان! 

قبل از این كھ دایي با قیافھ ي اخم آلودش كھ بخاطر جواب تند 
و تیزم بود چیزي بگوید ارسالن گفت:

_ منظورت از دوست ھمون مرد شصت سالھ ي میلیاردره؟
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مي خواست حرصم را در آورد و من این كار را بیشتر بلد 
بودم. مستقیم در چشمانش زل زدم.

_ بلھ دقیقا منظورم ایشون بودند. 
حاال نوبت زندایي بود كھ چرت و پرت بگوید. با تمسخر رو 

بھ من پرسید:
_ خبریھ مانیا جان؟ 

زنیكھ ي ابلھ براي اینكھ مرا تحقیر كند مي خواست مرا بھ 
داشتن رابطھ با یك مرد میان سال متھم كند. 

یك لحظھ یاد شاھان افتادم! مورد خوبي بود تا زندایي را 
حرص دھم. حتي با اینكھ بخاطر كار امروزش از او ھم مثل 

بابك متنفر شده بودم! 
با لبخندي ژكوند رو بھ زندایي جواب دادم:

_ خدا بخواد بلھ! آخھ این آقا یھ پسر دارن بھ اسم شاھان كھ 
بعد از رامین فكر كنم كیس خوبي باشھ برام! 

عمدا اسم شاھان را گفتھ بودم. اینگونھ جملھ ام باور پذیری 
بیشتری داشت و شاید آن ھا را بھ این باور می رساند کھ واقعا 

خبرھایی است!

#كارتینگ
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#پارت_٦٨
#زینب_عامل

گاھي در شرایطي نامطلوب تصمیمي مي گیري كھ كل 
زندگي ات را متحول مي كند! 

من بالفاصلھ بعد از آوردن اسم شاھان پشیمان شدم. باید 
اجازه مي دادم زندایي بھ یاوه گویي ھایش ادامھ دھد. نباید 

دروغ مي گفتم چون حاال باید بخاطر این دروغ بھ مانجون ھم 
ساعت ھا توضیح مي دادم. 

بماند كھ تقریبا مطمئن بودم این خبر از طریق زندایي یا 
ارسالن بھ گوش مامان و بقیھ ھم خواھد رسید. 

درست بود كھ من از دروغم پشیمان بودم، اما گویا ھمھ تحت 
تاثیر قرار گرفتھ بودند. 

مانجون در فكر فرو رفتھ بود. زندایي با حرص تماشایم 
مي كرد. ارسالن ناباور بود و پونھ ذوق زده بھ نظر مي آمد! 

دایي ھم كھ انگار برایش مھم نبود من با چھ كسي وصلت 
كنم. چون كامال بي تفاوت بود. 

دختر دایي پر ذوقم اولین كسي بود كھ واكنش داد. در حالیكھ 
دستانش را بھم قفل كرده بود و ھیجان از سر و صورتش 
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مي بارید گفت:
_ واي! مانیا راست مي گي؟ چھ اسم باحالي ھم داره! شاھان! 
چیزي نگفتم. یعني چیزي نداشتم كھ بگویم. نفر بعدي ارسالن 

بود كھ سوال کرد. ھنوز در بھت و ناباوري سیر مي كرد و 
باورش نمي شد كھ من بعد از رامین بھ مرد دیگري فكر كرده 

باشم. این بھت و ناباوري در تك تك كلماتي كھ از میان لب 
ھایش خارج مي شد كامال مشھود بود.

_ شوخي مي كني دیگھ. آره؟ 
واضح بود كھ مخاطبش فقط و فقط من بودم. سؤال او بقیھ را 
ھم متوجھ من كرده بود. این نگاه ھاي پرسشگر كھ مرا نشانھ 

گرفتھ بودند اذیتم مي كردند. ھمھ منتظر بودند تا من كم و 
كیف این رابطھ را شرح دھم، اما من باز سكوت را بر 
توضیح دادن ترجیح داده و نگاه بي حسم را بھ ارسالن 

دوختم. دستانش با قدرت ھر چھ تمام تر دستھ ي مبل را فشار 
مي داد. پوستش از شدت فشار سفید شده بود و بھتي كھ در 

نگاھش بود كم كم داشت جایش را بھ خشم و عصبانیت 
مي داد. 

پونھ چشمان درشتش را بھ من دوخت و گفت:
_ نمي خواي بگي این شاھان خان رو كجا دیدي؟ اصال 

چطور شده كھ اینھمھ جدي شده؟ 
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از جایم بلند شدم. مي خواستم بھ حیاط بروم. بس بود ھر چقدر 
این جمع سنگین را تحمل كرده بودم! 

ھمھ بھ جواب ھاي تند و تیزم عادت داشتند. مي دانستم جواب 
ركم بھ پونھ بر نمي خورد.

_ من عادت ندارم راجع بھ زندگیم بھ بقیھ توضیح بدم! 
پونھ ساكت شد و دیگر چیزي نگفت. پوزخند دایي و چشم 

غره ي زندایي سر سوزني برایم مھم نبودند. ھمین كھ قدم اول 
را برداشتم تا از جمع آن ھا خارج شوم، زندایي گفت:

_ خب مامان جان ما امروز اومدیم اینجا راجع بھ ارسالن 
باھاتون صحبت كنیم. 

منظورش از مامان جان مانجون بود. ھمیشھ سعي مي كرد با 
دیگران متفاوت باشد! فضولي ام كمي گل كرده بود، اما باز 

ھم دلیل نمي شد این فضا را تحمل كنم. 
از مقابلشان عبور كرده و راه حیاط را در پیش گرفتم. 

جملھ ي سریع و بي مقدمھ ي زندایي مرا بھ خنده وا داشت. 
ھدفش این بود كھ قبل از رفتنم حتما این جملھ را بشنوم. مثال 

مي خواست حرص مرا در بیاورد. 
_ مامان جان مي خوایم براي ارسالن زن بگیریم! 

این جملھ نھ شوكھ ام كرده بود نھ ناراحت. 
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از طرفي خوشحال ھم نبودم. چون تا حدودی مي دانستم 
ارسالن را مجبور بھ این كار كرده اند. قسمت خوب ماجرا 

براي من این بود كھ دیگر ھیچ چیز میان من و ارسالن 
نمي ماند. 

باید ثابت مي كردم كھ من از ابتدا ھم دنبال ارسالن نبوده ام. 
براي ھمین ایستادم. ھنوز فاصلھ ي زیادي از جمع نگرفتھ 
بودم. ١٨٠ درجھ چرخیدم. لبخندي كامال واقعي روي لب 
ھایم نشاندم و در حالیكھ كھ خیره بھ ارسالني بودم كھ با 

چندین حس مختلف و ناامیدانھ نگاھم مي كرد مخاطبش قرار 
دادم:

_ مباركھ پسر دایي! امیدوارم خوشبخت بشي. 
جملھ ام تظاھر نبود. واقعیت بود. از صمیم قلبم گفتھ بودم. دلم 

خوشبختي ارسالن را مي خواست. چیزي كھ كھ من 
نمي توانستم بھ او بدھم. 

زندایی با فخر بجای ارسالن جواب داد:
_خوشبخت می شھ. عروسم دکتره.

#كارتینگ
#پارت_٦٩
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#زینب_عامل

اینکھ دکتر بودن از کی ضامن خوشبتی بود را نمی دانستم، 
اما کامال متوجھ شده بودم کھ زندایی سعی داشت دیپلمھ بودنم 

را بھ رویم بیاورد. این زن آنقدر کوتھ فکر بود کھ ترجیح 
دادم بھ لبخندی اکتفا کرده و چیزی نگویم. بحث او آب در 

ھاون کوبیدن بود.
دیگر منتظر ھیچ كلمھ اي از جانب ارسالن نماندم. حتي نگاه 

ناراحت مانجون را ھم كھ مطمئن بودم بخاطر نوه اش، 
ارسالن است را نادیده گرفتم و خودم را بھ حیاط رساندم. 

بقیھ ي بحث كامال بھ خودشان مربوط مي شد. 
روي تخت گوشھ ي حیاط نشستم و حیف كھ ھمراھم سیگار 
نداشتم. پاھایم را روي تخت دراز كردم. ھوا خنك بود. فقط 

چند روز تا پاییز فاصلھ داشتیم، اما حال و ھواي پاییز زودتر 
از راه رسیده بود. تنھا چیزي كھ امروز بر وفق مرادم بود 
ھمین ھواي خنك بود. من از گرما بدم مي آمد. رابطھ ام با 

سرما بھ مراتب بھتر بود. 
گوشي ام را چك كردم. بي اختیار در ھر ثانیھ كھ مي گذشت 

منتظر تھدید ھاي بابك بودم. 
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بجز سیگار شاید دلم كمي درد و دل كردن مي خواست. وقت 
مناسبي نبود وگرنھ براي دیدن رامین مي رفتم. شاید قران 

خواندن عباس بھانھ اي مي شد تا كمي با او حرف بزنم. از 
جھاتي من و او شبیھ ھم بودیم! 
شاید از جھات بدبختي ھایمان. 

ده دقیقھ اي در حیاط بھ حال خودم بودم. بھ ھر دري فكر 
مي كردم. بھ آینده. بھ روزھایي كھ گذشتھ بود. بھ خودم بھ 
رامین بابك و شاھاني كھ مدعي شده بودم خبر ھایي بینمان 

است! 
صداي پایي باعث شد تا سرم را باال بیاورم. ارسالن بود. 

سكوت كردم. شاید این آخرین مكالمھ مان راجع بھ احساساتش 
مي شد و براي ھمین نمي خواستم این فرصت را ھم از او 

بگیرم. 
عالقھ  بھ من را بھ  بھتر بود قبل از ازدواجش موضوع 

فراموشی می سپرد. ظاھرا قضیھ ي ازدواجش جدي بود. 
با صورتي درھم روی تخت نشست. نمي دانستم با چھ بھانھ اي 

از خانھ بیرون زده بود. 
نمي خواستم حرف بزنم. حال خوشي نداشتم. او شروع كرد. 
_ بخاطر گرفتن حال مامانم بود آره؟ دروغ گفتي مگھ نھ؟ 
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پشتش بھ من بود. او لبھ ي تخت نشستھ بود. خودم را سُر دادم 
و من ھم لبھ ي تخت نشستم. 

حالش بھ شدت بد بود. در یك كالم ظاھرش خراب بودن را 
فریاد مي زد. 

نفسم را بھ بیرون دادم و گفتم:
_ ارسالن تو داري ازدواج مي كني. اینكھ من براي آینده م چھ 
تصمیمي دارم چھ فرقي بھ حالت داره؟ برو و خوشبخت شو. 

پوزخندي زد.
_ پس راستھ! دلیل اینكھ منو پس زدي این پسره ست. 
بلند شدم و مقابلش ایستادم. نگاھش بھ نگاھم بند شد.

_ نھ! پست زدم چون ما كنار ھم ھیچ آینده اي نداشتیم. باور 
كن اینطوري بھ نفع ھر دومونھ. نمي دونم دختر انتخابیت كیھ، 

اما مطمئنم خوشبخت مي شي. تو الیق بھترینایي. 
او ھم بلند شد. مقابلم ایستاد. نگاھش جدي شد و جمالتش 

چنان متاثرم كرد كھ با ناراحتي نامش را صدا زدم.
_ یادتھ بھت گفتم كاش مي تونستم دعا كنم بھ درد خودم دچار 

بشي؟ 
با مکثی ادامھ داد.
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_االن این دعا رو مي كنم. امیدوارم دل ببندي باز. ھزار 
برابر بیشتر از دل بستنت بھ رامین. اونوقت آرزو مي كنم 

اون آدم پست بزنھ. اونوقت مي فھمي چیا بھ من گذشتھ. 
_ ارسالن... 

تلخ خندید. 
_ خوشحال باش. دارم ازدواج مي كنم. یعني شرّم براي 

ھمیشھ از سرت كنده مي شھ. 
برگشتم و روي تخت نشستم. این روز را در تقویم باید نحس 

ترین روز سال نامگذاري مي كردند. 
با آخرین جملھ ام ارسالن را راھي كردم. 

_ اگھ با نفرین من آروم مي شي، ھمیشھ اینكارو انجام بده. 
امیدوارم اونقدر تو خوشي و خوشبختي غرق بشي كھ تا ابد 
فراموشم كني ارسالن. اونوقت شاید اگھ یھ روزم یادت اومد 
من كي بودم بفھمي كھ دلیل اینكھ تورو از خودم روندم چي 

بوده. 
جملھ ام کھ تمام شد راه افتاد، اما نتوانستم صورتش را ببینم.

بھ خانھ برنگشت در حیاط را باز كرد و رفت و حتي منتظر 
خانواده اش ھم نشد. 

من ماجراي شاھان را تكذیب نكرده بودم چون مي خواستم 
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ارسالن بھ كل از من ناامید شود. نباید آینده اش را بھ امید 
اینكھ باالخره روزي من راضي مي شوم و در بقیھ ي 

زندگي اش ھمراھي اش مي كنم تباه مي كرد. 
روی تخت دراز کشیدم و بھ آسمان تاریک و صاف خیره 

شدم. ظاھرا پرونده ی ارسالن بستھ شده بود.

#کارتینگ
#پارت_٧٠

#زینب_عامل

فصل دوم

 
پاییز از راه رسیده بود. انگار كھ آب و ھواي شھر ھم منتظر 

پاییز بود تا خنك شود. شاید  ھم آب و ھوا با تابستان 
رودربایستي داشت! 

زندگي جریان داشت. روزھایم تغییر خاصي نكرده بودند بجز 
تفكرات و نگراني ھایي كھ بھ افكارم اضافھ شده بودند. 

چك را با پست براي بابك فرستاده بودم و خبري از او نشده 

@RomanbeRoman



بود. مي خواستم باور كنم كھ بابك اتفاقي در زندگي ام آمده و 
ھمین گونھ ھم از زندگي ام كنار مي رود، اما در گوشھ اي از 

مغزم پیامي مدام تكرار مي شد كھ بھ زودي با او مالقات 
خواھم كرد. 

ھر روز كھ سر كار مي رفتم تا زماني كھ بھ خانھ باز گردم 
در كوچھ و پس كوچھ ھا چشمم دنبال ماشین ھاي مدل باال 

بود تا شاید یكي از آن ھا بابك باشد. 
نگراني ھایم از بابت چك رفع شده بود. بابا توانستھ بود 

باالخره وامي جور كند. با فروختن اندك طالھاي مامان و 
چند گرم طالیي كھ من داشتم و بھ زور بھ پدرم داده بودم 

باالخره این پول جور شده بود. بھ موعد چك ھم دیگر چیزي 
باقی نمانده بود. فقط خدا خدا مي كردم كھ بابك این پول را از 

حساب برداشت كند و براي ھمیشھ از زندگي ام محو شود. 
روزي كھ روز موعد چك بود فرا رسید. از صبح مضطرب 
بودم. شب كھ بابا بھ خانھ آمد و بعد از شام گفت كھ بابك پول 

را برداشت كرده چنان آسوده شدم كھ انگار باري ھزار 
كیلویي از روي دوشم برداشتھ اند. 

این داستان ھم تمام شده بود و شاید بعد از مدت ھا مي توانستم 
راحت سرم را روي بالشت گذاشتھ و بخوابم. 

با ذوق نارنگي از ظرف میوه برداشتم و پوست كندم. نصف 
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را بدون اینكھ تقسیم كنم تا راحت تر بجومش داخل دھانم 
چپاندم و نصف دیگرش را ھم سمت لب ھاي بابا دراز كردم 

كھ لبخندي زد و دھانش را باز  كرد و نارنگي را با دندان 
ھایش از دستم گرفت. 

مامان در حالیكھ سیني چایي بھ دست داشت از آشپزخانھ ي 
كوچكمان وارد پذیرایي شد و بعد از آنكھ سیني چاي را روي 

میز گذاشت با كمي دلخوري گفت:
_ امروز ناھید زنگ زده بود. 

ھمین كافي بود تا بھ سرفھ بیافتم. خوبي و راحتي بھ ما نیامده 
بود، وگرنھ چھ لزومي داشت زندایي زنگ بزند؟ 

قبل از اینكھ سرفھ ام تمام شود و دلیل تماس زندایي را بپرسم 
ماندانا زحمتم را با سؤالش كم كرد.

_ چیكار داشت؟
مامان با نگاھي بھ من آھي كشید.

_ مثل اینكھ براي ارسالن خواستگاري رفتن. سھ ھفتھ بعدم 
جشن نامزدیشھ. زنگ زده بود تا دعوتمون كنھ. 

نفس آسوده اي كشیدم. خدا را شكر این یك مورد خبر خوبي 
محسوب مي شد. با شوق نارنگي دیگري برداشتم و مشغول 
پوست گرفتنش شدم. پنھان كردن لبخند روي لبم كار سختي 
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بود. نگاه ھاي بقیھ را روي خودم حس مي كردم. ھمھ بجز 
ماكان كھ مشغول خوردن چایي اش بود. نارنگي پوست کنده 

را داخل پیش دستي رھا كردم و با خنده گفتم:
_ چیھ؟ چرا اینجوري نگام مي كنین؟ نكنھ فكر كردین من از 
ارسالن خوشم میومده و االن كھ داره ازدواج مي كنھ سر بھ 

بیابون مي ذارم؟ 
حس كردم با جملھ ي طنزم خیالشان راحت شد. 

ماكان لیوان چایي اش را روي میز گذاشت و با شیطنت گفت:
_ خداروشكر ارسي رو ھم شوھر دادیم رفت. فقط واقعا 

مشتاقم ببینم كدوم دختري حاضر شده زن این تفلون بشھ! بشر 
ھم اینقدر نچسب! 

بابا چشم غره اي بھ ماكان رفت و مامان با اخم گفت:
_ چشھ مگھ پسر برادرم؟ دكتر، خوش قیافھ، وضع مالي 

خوب، اخالق خوب. 
ماكان كھ یك ذره ھم نظر ھای مامان و چشم غره ھاي بابا 

برایش اھمیت نداشت با تخسي گفت:
_ گفتم كھ مادرم. نچسبھ! عین ماھیتابھ ھاي تفلون مي مونھ. 

بچھ ننھ ھم ھست. من مي دونم دلت مي خواست دومادت بشھ، 
اما از نظرم این سوژه ھاي پیشنھادي نوشین بیشتر بھ درد 
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مانیا بخورن. اصال بنظرم بگرد دنبال یھ دوماد بوكسوري 
چیزي كھ از پس بچھ ي ارشدت بر بیاد. 

آخ كھ من عاشق ماكان بودم. بوسي در ھوا برایش فرستادم. 
طوریكھ بابا ھم نتوانست خنده اش را كنترل كند و با لبخندي 

سرش را تكان داد. 
ماندانا پوزخندي زد.

_ یھ جوري اداي عاشق پیشھ ھا رو در مي آورد كھ من فكر 
مي كردم نھایت اگھ راھي براش نمونھ مانیا رو مي دزده. چھ 

زود جا زد. 
مامان بھ طرفداري ارسالن در آمد.

_ مادر، پسره بچھ كھ نیست. وقت زن دادنشھ. چقدر باید 
منتظر این خواھر سرتقت مي موند. 

چشمانم را درشت كرده و بھ مامان دوختم.
با لپ ھایي كھ پر بودند از نارنگي با سختي و با اعتراض 

گفتم:
_ مامان! من سرتقم؟ دستت درد نكنھ. بده نخواستم با این 
ناھید درگیر شي! فكرشو بكن من زن ارسالن مي شدم چھ 

قیامتي بھ پا مي شد. مادام ھما نگران نباش. یھ داماد اكازیون 
پیدا مي كنم واست. قول مي دم.
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#کارتینگ
#پارت_٧١

#زینب_عامل

با ناامیدي نگاھم كرد.
_ تو از این كارا بلد بودي كھ من االن باید دنبال دفتر و كتاب 

نوه م بودم. 
بي اختیار یاد بچھ اي افتادم كھ سقط شده بود. اگر دختركم 

مي ماند فاصلھ اي براي رفتن بھ مدرسھ نداشت. 
البتھ كھ جنسیت آن كودك معلوم نبود. من بھ خاطر رویاھایي 

كھ دیگر نمي دیدم مطمئن بودم جنینم دختر بود. 
با این حرف مامان، بابا اخم كرد. مامان فھمید كھ نباید این 

حرف را مي گفت. 
سریع و براي اینكھ جو شاد میانمان خراب نشود گفتم:
_ قول مي دم امسال ھمسر آیندمو بھتون معرفي كنم. 

ماكان غش غش خندید و گفت:
_ مانیا یادت باشھ دو ماه مونده بھ جشن نامزدیت زنگ بزن 
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زندایي رو دعوت كن تا بتركھ. حتما ھم زنگ بزن. كارت 
دعوت كھ كشف نشده خداروشكر. 

خندیدم. راست مي گفت. زندایي سھ ھفتھ مانده بھ جشن 
خودش زنگ زده بود و دعوت كرده بود. حتما كارت ھاي 

جشن ھم چاپ نشده بودند در غیر اینصورت براي اینكھ در 
تصورات خودش ما را حرص دھد بھ خودش زحمت نمي داد. 

آنقدر شب ھاي اخیر خواب نا آرام را تجربھ كرده بودم كھ 
امشب دلم مي خواست زودتر بخوابم. خمیازه ھم بھ سراغم 
آمده بود. بلند شدم با گفتن شب بخیر بھ بقیھ بھ اتاق رفتم. 

شب مراد كھ مي گفتن ھمین امشب بود. بعد از پنج سال 
بھترین خواب تمام این سال ھا را تجربھ كرده بودم. 

                   *******

كار آموزم دیر كرده بود. نیم ساعت بود كھ منتظرش بودم و 
در نتیجھ بعد از نیم ساعت پیام داد كھ مشكلي برایش پیش 

آمده و امروز نمي تواند بیاید. 
حیف شد. پر بودم از انرژي و مي خواستم بھ نوعي این حال 

خوب را با كسي شریك شوم، اما بخت با من یار نبود كھ 
حتي كار آموزم ھم امروز نیامده بود. 

مي خواستم از صفحھ ي پیام ھایم خارج شوم كھ چشمم بھ 
پیامي خورد كھ مال چند دقیقھ قبل بود و متوجھ ش نشده بودم. 
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پیام از بانكي بود كھ در آن حساب داشتم. 
با تعجب پیام را باز كردم و با دیدن محتوایش خشكم زد. 

ھشتاد میلیون پول بھ حسابم واریز شده بود! 
مغزم شروع بھ ھشدار دادن كرد. محال بود کھ این امر 

اتفاقي باشد. مطمئن بودم كار بابك است. غیر ممكن بود كھ 
چنین اشتباھي در سیستم بانكي رخ دھد. آن ھم درست زماني 

كھ چك بابك كھ دقیقا ھشتاد میلیون بود تازه پاس شده بود. 
ھمین دیروز. 

من در اشتباھي عمیق سیر مي كردم. 
بابك نھ تنھا از زندگي ام بیرون نرفتھ بود كھ با قدرت بیشتري 

در زندگي ام خودنمایي مي كرد. 
تمام آسودگي خیالي كھ از دیشب تا بھ حال حس مي كردم پر 

كشیده بود و دوباره حس ھاي مزاحم و اضطراب تمام وجودم 
را پر كرده بودند. 

پیامي جدیدي در صفحھ ي گوشي ظاھر شد. 
خودش بود. 

با عجلھ پیامش را باز كردم.
" گفتھ بودم این پول تھ جیبم گم مي شھ و بھ دردم نمي خوره 
مگھ نھ؟ من و تو تا رسیدن بھ تسویھ حساب كلي كار داریم 
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مانیاي عزیزم. 
بیرون آموزشگاه منتظرتم. ظاھرا كالست كنسل شده..."

بالفاصلھ بعد از خواندن پیام منزجر كننده اش از ماشینم كھ 
داخل پاركینگ آموزشگاه بود پیاده شدم و خودم را بھ بیرون 

آموزشگاه رساندم. 
بنزش درست مقابل آموزشگاه پارك شده بود. با قدم ھایي بلند 

خودم را بھ ماشینش رساندم و قبل از آنكھ كسي مرا ببیند 
سوار شدم. خدا را شكر كھ االن تایم كالس ھا بود و ھیچ كدام 
از مربي ھا جز من نبودند و آموزشگاه ھم كامال خلوت بود. 

بھ محض نشستنم منتظر نماند و راه افتاد. 
وقتي كمي از آموزشگاه دور شدیم سرش را سمتم چرخاند و 

بعد از نگاھي با دقت بھ صورتم گفت:
_ دلم برات تنگ شده بود مانیا! 

توجھي بھ جملھ اش كھ سعي كرده بود با نھایت احساس باشد 
نكردم و با تشر پرسیدم:

_ براي چي ھشتاد میلیون رو زدي بھ حسابم؟ اصال تو 
شماره حساب منو از كجا داشتي؟ 

راھنما زد و ماشین را در گوشھ اي از یك خیابان خلوت نگھ 
داشت. كامل سمتم چرخید. لبخندي عمیق زد.
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_ اون پول حق الزحمھ تو بود واسھ شركت تو اون مسابقھ. 
پیدا كردن اطالعات حسابت ھم مثل خوردن یھ لیوان آب بود. 

مكثي كرد.
_ مانیا مشتاق من راجع بھ اینكھ چجوري با ھم تسویھ كنیم 

فكر كردم. دوست داري بشنوي؟

#كارتینگ
#پارت_٧٢

#زینب_عامل

نمي خواستم بشنوم. من از این مرد مي ترسیدم. شاید بھ روي 
خودم نمي آوردم، اما واقعا با تمام وجودم از او مي ترسیدم. از 

نقشھ ھایي كھ براي آینده ام كشیده بود. 
وقتي كنارش مي نشستم ناخودآگاه پر مي شدم از حس ھاي 

منفي. پر از فكر ھایي كھ ھیچ كدام عاقبت خوبي براي من 
نداشتند. 

در جواب سؤالش فقط سكوت كرده بودم و نگاه ھاي 
موشكافانھ او مي گفت كھ از اینكھ توانستھ مرا تحت تاثیر 
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قرار دھد خوشحال است. در نھایت ھم خودش بود كھ دوباره 
بھ حرف آمد.

_ این سكوتت یعني نمي خواي بشنوي؟ نكنھ دوست داري 
خودم دست بھ كار شم و بي خیال این شم كھ نظرت راجع بھ 

پیشنھادم چي مي تونھ باشھ؟ 
من فقط دنبال جواب یك سؤال بودم. اگر واقعا مي دانستم كھ 

چرا دنبالم است تكلیفم با خودم مشخص مي شد. آن وقت شاید 
حتي با او ھمكاري ھم مي كردم.

با خستگي از تمام این سؤاالت سرم را بھ پشتي صندلي تكیھ 
دادم و با ناامیدي از اینكھ جواب درستي براي سؤالم بیابم 

پرسیدم:
_ تو از من چي مي خواي بابك شفیع؟ چرا نمي فھمم؟ چرا این 

پازل لعنتي تكمیل نمي شھ؟ 
صدایم رفتھ رفتھ تحلیل رفت و در نھایت تبدیل بھ سکوت 

شد. 
نمي دانم چرا حس كردم او ھم خستھ است. 

نفسش را عمیق بیرون داد. 
_ چرا فكر مي كني كھ حتما باید ھدف خاصي داشتھ باشم؟ 
كامل سمتم چرخید. پشتش را بھ در ماشین تكیھ داد و نگاه 
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جدي اش را بھ صورتم دوخت.
_ مانیا من دوست دارم روت سرمایھ گذاري كنم. دلیل شویي 
ھم كھ راه انداختم بخاطر این بود كھ مي دونستم تو بھ سادگي 

راضي نمي شي كھ باھام ھمكاري كني. 
با سرمایھ گذاري روي من چھ چیز نصیبش مي شد؟ چقدر 
سود مي كرد كھ چنین نقشھ ي بي نقصي طراحي كرده بود؟ 

پرسیدم. آنچھ در سرم رژه مي رفت را بر زبان آوردم.
_ چي نصیب تو مي شھ؟

پاكت سیگارش را از فضاي بین دو صندلي برداشت. 
یك نخ سیگار بیرون آورد و آتش زد. پك عمیقي بھ سیگارش 

زد و گفت:
_ خیلي چیزا! این ھمھ آدم اسپانسر ورزشکار و ھنرمندا 

می شن چي نصیبشون مي شھ؟ 
پوزخندي زدم.

_ مگھ تو محصولي داري براي تبلیغ كھ مي خواي اسپانسر 
من شي؟ 

لبخند محوي زد. بدنش را تكان داد و نزدیكم شد. 
سیگار را در دستش چرخاند و فیلترش را نزدیك لب ھایم 
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كرد. 
_ از كجا مي دوني محصولي ندارم؟ نمونھ ش ھمون 

رستوراني كھ دیدي! فقط كافیھ یھ قھرمان ملي بگھ كھ تو اون 
رستوران یھ بار غذا خورده اونوقت اونجا میشھ بانكي كھ من 

بھش تكیھ مي كنم. 
با چندش سیگار را از دستش گرفتم و روي پاكتش كھ كنارم 

افتاد بود فشار دادم. 
حالم از این احساس صمیمیتش بھم می خورد.

ذھنم مشغول حرفش شد. 
حرفش در عین منطقي بودن یك جایش مي لنگید. او اگر دنبال 

كسي بود تا بھ قول خودش تبلیغ محصوالتش را بكند 
مي توانست سراغ افرادي برود كھ بھ اندازه ي كافي معروف 
بودند. بخصوص كھ تبلیغ در فضاي مجازي ھم شدیدا داغ 

بود. چرا سراغ كسي آمده بود كھ سال ھا بود كھ بھ فراموشي 
سپرده شده بود؟ 

آن ھم سراغ یك قھرمان رشتھ ي ورزشي كھ مردم شناخت 
چنداني از او نداشتند! 

تمام این ابھاماتي كھ در ذھنم رژه مي رفتند اجازه نمي دادند كھ 
حرفش را باور كنم.
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#كارتینگ
#پارت_٧٣

#زینب_عامل

بدون اینكھ سؤالي كرده باشم گفت:
_ راه ھایي كھ تو ذھنت ھست رو قبال رفتم بھ اندازه ي كافي 
ھم جواب گرفتم. من تجربھ كردن راه و روش ھاي جدید رو 
دوست دارم. مي خوام مانیا بشھ یھ برند! دوست دارم ھمكاري 
كني باھام. حرفھ ت رو از نو شروع كن دختر. این جایي كھ 

االن ھستي جایگاه واقعي تو نیست.
حرف ھایش چنان گول زننده بود كھ داشتم كم كم نرم 

مي شدم. جالب اینجاست كھ بھ اندازه اي قانع شده بودم كھ 
بخش اعظم آن فكر ھاي مسموم كنار رفتھ بودند. 

چشمانم را ریز كردم و مشكوك گفتم:
_ اینھمھ آدم! چرا من؟ 
لبخندي غرور آمیز زد.

_ ھمھ جا پر شده از جنگ بین زن و مرد براي واژه 

@RomanbeRoman



برابري. فمنیستا دنیا رو پر كردند. یھ زن قھرمان مي تونھ 
خیلي مؤثر باشھ. بخصوص زن سرسختي مثل تو! 
نگاھش را از من گرفت و بھ روبھ رویش دوخت. 

_ دنیا دنیاي رقابتھ. اوني برنده س كھ بلده از تمام شرایط بھ 
بھترین نحو و بھ نفع خودش استفاده كنھ. 

پوزخندي زدم.
_ اینم یھ نوع استفاده ابزاري از خانوماست. 

كامال خونسرد و معمولي جواب داد:
_ من كارمو مي كنم. نظرات دیگران اھمیت چنداني برام 

نداره. برخالف نظر تو مطمئنم خیلي از ھم جنسات استقبال 
مي كنند از این جریان. 

نفسم را بیرون دادم و گفتم:
_ تمام خواستھ ت از من اینھ كھ ھمكاري كنم باھات؟ اوكي. 

نگاھش نگاھم را شكار كرد. مثل كسي بود كھ با موفقیت 
طعمھ را در دامش انداختھ است.

_ خوبھ. پس در درجھ ي اول از اون آموزشگاه مسخره بیا 
بیرون. براي ھمیشھ. 

چشمان گرد شده ام را بھ صورت جدي اش دوختم.
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_ چي؟ 
ابروھایش را باال داد.

_ استعفا بده. 
مردك دیوانھ شده بود. مربي گري بھترین اتفاقي بود كھ در 
این پنج سال نصیبم شده بود. نمي توانستم بخاطر نقشھ ھایي 
كھ او در سر داشت كارم را از دست بدھم. آن ھم در این 

اوضاع كار و اقتصاد در مملكت. 
شیشھ ي ماشین را كامل پایین دادم تا ھواي خنك پاییزي 

صورتم را نوازش دھد. 
دود سیگار با اینكھ برایم عادي بود، اما حاال كمي احساس 

خفگي داشتم كھ با باز كردن پنجره حالم خوب شده بود. 
_ چرا باید كار بھ این خوبي رو از دست بدم؟ تو مي خواي 

ھمكاري كنم باھات منم گفتم باشھ. دیگھ بھ كار و زندگیم 
چیكار داري؟ 

بازویم را بي ھوا گرفت و آمرانھ جواب داد:
_ مانیا من می خوام تو تمام و كمال براي من باشي مي فھمي؟ 

شمرده شمرده و محكم ادامھ داد:
_ تمام و كمال! 

@RomanbeRoman



امیدوار بودم منظورش از تمام و کمال شامل مزخرفاتی کھ 
در ذھنم می چرخید نباشد. 

بازویم را با اخم از دستش بیرون آوردم.
در را باز كردم. قبل از پیاده شدن گفتم:

_ باید فكر كنم. 
پوفي كشید.

_ دوست ندارم جوابت منفي باشھ. در جریاني كھ باید با من 
تسویھ كني. وگرنھ من با روش خودم جلو میرم. 

غریدم:
_منو تھدید نکن.

پیاده شدم و قبل از رفتنش جملھ ي تاكیدي اش را شنیدم.
_ سریع تر فكر كن مانیا مشتاق. تا آخر این ھفتھ منتظر 

جوابت ھستم. 
گاز داد و در چشم بھ ھم زدني از محدوده ی دیدم ناپدید شد. 
تایم بعدي كالسم نزدیك بود. تا آموزشگاه فاصلھ ي چنداني 
نبود مي توانستم تا تایم كالس بعدي ام خودم را پیاده بھ آنجا 

برسانم. البتھ انتخاب دیگري جز پیاده روي ھم نداشتم چون 
ھیچ پولي ھمراھم نبود. 
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آرامش بھ من نیامده بود. 
با ذھني مشوش راه آموزشگاه را در پیش گرفتم. 

واقعا نیاز داشتم با كسي مشورت كنم. 
فقط مھشید را براي اینكار داشتم. اگر مي توانستم موضوع را 
با بابا مرتضي مطرح كنم خیلي خوب مي شد، اما چھ كنم كھ 

مجبور بودم فعال پنھان كاري كنم. دوست نداشتم نگرانم 
شوند. 

باید حتما و ھر طور شده مھشید را مي دیدم. 
پیشنھاد بابك در عین ترسناك بودن برایم بھ جھت اینكھ 
اطمیناني بھ حرف ھایش نداشتم، وسوسھ انگیز ھم بود. 

اگر آن پسر لعنتي آن روز سر راھم قرار نگرفتھ بود االن 
چنین موقعیتي را تجربھ نمي كردم. 

اگر دوباره مي دیدمش حتما یادم مي ماند كھ بگویم چقدر از او 
نفرت دارم! 

فقط بھ درد گرفتن حال زندایی خورده بود! 
مغزم این جملھ را تکرار می کرد.

#كارتینگ
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#پارت_٧٤
#زینب_عامل

تمام انرژي كھ سر صبح در وجودم احساس مي كردم پریده 
بود. بر خالف اول صبح كھ منتظر كارآموز ھایم بودم در 

عالقھ اي بھ ادامھ ي كالس ھایم نداشتم. فكرم  بقیھ ي روز ھیچ 
فقط و فقط حول و ھوش بابك مي چرخید و این اسم تمام روح 

و روانم را تحت شعاع قرار مي داد. 
ھر چھ كردم نتوانستم مھشید را پیدا كنم. معلوم نبود كجا 

مشغول بود كھ گوشي اش را جواب نمي داد. حتي بھ 
آپارتمانش ھم سر زدم و خبري از او نیافتم. 

اصال دلم نمي خواست بھ خانھ بروم. ترجیح دادم امشب را 
كنار مانجون سپري كنم، اما قبل از رفتنم ترجیح دادم تماس 

گرفتھ و مطمئن شوم كھ ارسالن آنجا نیست. 
مالقات با من برایش در حال حاضر سم محسوب مي شد. 

وقتي صداي مانجون در گوشي پیچید بعد از سالم و احوال 
پرسي بالفاصلھ گفتم:

_ مانجون جون مانیا تابلو نكن. مي خوام بیام اونجا. زنگ 
زدم ببینم اگھ ارسالن اونجاست نیام. اگھ اونجاست فقط یھ 
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كلمھ بگو باشھ ھمین. 
امروز، روز شانسم نبود. چھ كسي گفتھ بود اگر صبحت را 

با شادي شروع كني بقیھ ي روز ھم با شادي و خوشحالي 
سپري مي شود؟ 

مانجون با غصھ گفت:
_ باشھ. 

خداحافظي مختصري كردم و گفتم كھ بعدا بھ آن ھا سر 
مي زنم. 

ھر كسي مشكل داشت بھ سمت مانجون و آقاجون پرواز 
مي كرد. 

دلم براي ارسالن مي سوخت. معلوم بود كھ شرایط خوبي 
ندارد. 

دیگر چاره اي جز رفتن بھ خانھ نداشتم. ھوا داشت رو بھ 
تاریكي مي رفت وگرنھ راھي قبرستان مي شدم تا با رامین 

گفت و گو كنم. 
حوصلھ ي دردسر جدیدي نداشتم وگرنھ آن فضا در تاریكي و 

خلوت بودن ھم برایم ھیچ ترسي بھ ارمغان نمي آورد. 
بخصوص كھ عباس ھم ھمیشھ آنجا بود.

در حین رانندگي در مسیر خانھ مامان تماس گرفت و تاكید 
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كرد سریع تر خودم را بھ خانھ برسانم. لحن مضطرب و 
ناراحتش باعث نگراني ام شد و بنابراین سرعتم را زیاد كردم. 
ده دقیقھ دیگر در خانھ بودم و در حالیكھ شانھ ھاي مامان را 

ماساژ مي دادم تمام تالشم را مي كردم تا آرامش كنم بلكھ 
بگوید چھ اتفاقي افتاده است. 

لیوان آب را با مصیبت بھ لب ھایش چسباندم و مجبورش 
كردم كمي از آن را بنوشد. 

دیگر از شدت اضطرابي كھ بھ خودم منتقل شده بود 
نمي دانستم چھ كنم. براي بار ھزارم در این چند دقیقھ پرسیدم:

_ مامان توروخدا بگو چي شده؟ مردم از نگراني. 
با گریھ اي كھ بند نمي آمد گفت:

_ برو ببین تو اتاق ماكان چیا پیدا كردم. واي مانیا حاال باید 
چھ خاكي تو سرم كنم؟ 

مامان قصد نداشت واضح توضیح دھد. براي اینكھ از قضیھ 
سر در بیاورم با عجلھ خودم را بھ اتاق چند متري ماكان كھ 

بھ زور یك تخت و كمد كوچك را در خود جاي داده بود 
رساندم. 

یك تخت و كمد چوبي قھوه اي رنگ تنھا وسایل تشكیل دھنده 
اتاق بود. یك میز گرد و كوچك چوبي ھم كنارش تختش بود. 
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ھمین. 
اتاق كامال مرتب و تمیز بود. چشم گرداندم تا ببینم مامان 

حاصل اكتشاف ھایش را كجا گذاشتھ است. 
در نھایت چشمم روي چند وسیلھ اي كھ روي میز چوبي بود 

متوقف شد. 
با یك قدم خودم را بھ نزدیك میز رساندم و روي تخت نشستم. 

با دقت بھ وسایلي كھ روي میز بود نگاه كردم. 
چند قرص، یك چاقوي كوچك ضامن دار با یك بستھ سیگار و 

فندكي كھ كلھ ي عقابي رویش طراحي شده بود. 
واي از دست ماكان. سیگار كشیدن من بس نبود كھ این 

شازده ھم اضافھ شده بود. 
تكلیف سیگار و چاقو كھ معلوم بود، اما نفھمیده بودم دقیقا آن 

قرص ھا چیست. 
شواھد حاكي از آن بود كھ بدبختي جدیدي از راه رسیده 

است. 
دوران بلوغ ماكان ظاھرا داشت كار دستمان مي داد. 

كمي بعد مامان در حالیكھ چشمانش كاسھ ي خون شده بودند و 
پف داشتند در چارچوب در ظاھر شد. 

آشفتگي در تمام سر و صورتش بیداد مي كرد. 
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با دست اشاره اي بھ یافتھ ھایش كرد و گفت:
_ مي بیني چھ بالیي سرمون اومده. این پسر بھ كي رفتھ آخھ؟ 

جملھ اش اشتباه بود. باید از ریشھ آن را اصالح مي كرد و 
مي گفت این بچھ ھاي من بھ چھ كسي رفتھ اند!

#كارتینگ
#پارت_٧٥

#زینب_عامل

ھیچ كدام از ما نھ شباھتي بھ بابا مرتضيِ آرام داشتیم و نھ 
شباھتي بھ مامان ھماي محافظھ كار.

امیدوار بودم مامان از اتفاقاتي كھ در این چند وقت اخیر 
براي من افتاده بود ھرگز باخبر نمي شد. وگرنھ احتمال داشت 

زبانم الل بالیي سرش بیاید. 
با شرمندگي از رفتار ھاي ھر سھ مان گفتم:

_ مامان بقیھ كجان؟ 
بیني اش را باال كشید.

_ ماندانا با دوستاش بیرونھ. ماكانم با بابات رفتن استخر، 
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االناست كھ برگردن. 
وسایل روي میز را جمع كردم و گفتم:

_ ھر چي رو از ھر جا برداشتي برگردون سرجاش مامان. 
قبل از اینكھ عصبي شود و مخالفت كند ادامھ دادم:

_ نذار فعال بابا بفھمھ. بھ كسي ھم چیزي نگو. حتي ماندانا. 
من یكي از این قرصا رو مي برم داروخونھ ببینم چي ھست. 
راجع بھ بقیھ ي چیزا ھم آروم آروم با ماكان صحبت مي كنم. 

دعوا و داد و بیداد كاري رو راه نمي ندازه. 
با ناراحتي سرش را تكان داد. 

خرت و پرت ھاي دستم را بجز یك قرص گرفت و با 
چھره اي غمگین سر جایشان بازگرداند. 
دیدن این حالش قلبم را بھ درد مي آورد. 

كنارش رفتم و دستانم را دورش حلقھ كردم. 
بوسھ اي بھ سرش زدم و گفتم:

_ دردت بھ جونم. سن بدي داره. درست مي شھ نگران نباش. 
حاال ھم برو یھ دوش بگیر و سر و وضعت رو مرتب كن تا 
بابا اینا اومدن متوجھ چیزي نشن. منم مي رم این قرص رو 

نشون بدم تا بلكھ فھمیدم چیھ. 
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باشھ ي آرامي زمزمھ كرد. 
بعد از اینكھ از حمام رفتنش مطمئن شدم از خانھ بیرون زدم 

تا سر در بیاورم این قرص دقیقا چیست. 
بھ چند داروخانھ سر زدم اما ھمگی گفتند کھ از ظاھر آن 

دقیقا نمی توان گفت کھ چھ دارویی است.
دیگر داشتم با خانھ مان فاصلھ ي زیادي مي گرفتم، اما تا 

زماني كھ دقیقا متوجھ نمي شدم ماكان دارد چھ بالیي سر 
خودش مي آورد نمي توانستم بیخیال شوم. 

كاش رابطھ ام با ارسالن كمي دیرتر بھم خورده بود. او بھتر 
مي توانست كمكم كند. 

مقابل داروخانھ ي جدیدي پارك كردم. 
بھ محض اینكھ از ماشین پایین آمدم اولین قطره ي باران 

پاییزي روي صورتم نشست و كمي سردم شد. اھمیتي نداده و 
مسیرم را سمت داروخانھ ادامھ دادم. 

داروخانھ ي كوچكي بود كھ خیلي شلوغ بنظر مي آمد. 
ھمھ جا پر بود از كارتن ھاي دارو و مواد بھداشتي. بوی 

خاصی از فضا بھ مشام می خورد. حس می کردم بوی عطر 
ھای جیبی کوچکی بود کھ در گوشھ ی پیشخوان گذاشتھ 

بودند.
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یك پسر و یك دختر جوان كھ پشت پیشخوان ایستاده بودند 
مشغول جواب دادن بھ مشتري ھایي بودند كھ نسخھ بھ دست 

و با چھره ھاي خستھ منتظر گرفتن داروھایشان بودند. 
سر دختر جوان كھ خلوت شد با لبخندي آرام مخاطبم قرار 

داد.
_ بفرمایین. 

پوفي كشیدم و با چندم قدم كوتاه درست مقابلش و در سمت 
دیگر پیش خوان ایستادم. 

دستم را داخل جیب مانتوام بردم و قرص را بیرون آوردم. 
دستم كھ قرص را گرفتھ بود مقابل دختر دراز كردم و گفتم:

_ مي  خواستم بدونم این قرص دقیقا چیھ؟ 
دختر جوان با دو انگشتش قرص را برداشت و با چشماني 

ریز شده نگاھي بھ آن انداخت. 
از مدل نگاه جست و جو گرش متوجھ شدم كھ او ھم نمي داند 

این قرص دقیقا چیست! 
پسر كنار دستش را صدا زد و موضوع را با او در میان 

گذاشت. 
پسر با دیدن قرص سفید گفت:
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_ خانوم اینطوري كھ نمیشھ. نصف بیشتر قرصا سفید و بھ 
ھمین شكل ھستن. باید ورق قرص باشھ. یا ھم بره تجزیھ و 

ازمایش بشھ! 
با پوزخندي گفتم:

_ ورق قرص رو داشتم بنظرت میومدم داروخونھ بپرسم این 
چیھ؟!

شانھ باال انداخت و حین گرفتن دفترچھ ي زني كھ منتظر بود 
گفت:

_ بھ ھر حال اینطوري كسي نمي تونھ كمكتون كنھ.

#کارتینگ
#پارت_٧۶

#زینب_عامل

خستھ و نا امید شده بودم. اصال شاید قرص سرماخوردگي 
بود! بقول پسر نصف قرص ھاي دنیا شكل ھمین قرص سفید 
رنگ بودند كھ با یك خط بھ دو قسمت تقسیم مي شدند. ذھنم بھ 
كار افتاد. اگر قرص سرماخوردگي یا قرص معمولي بود كھ 
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ماكان پنھانش نمي كرد. تمام قرص ھاي خانھ در سبد كوچكي 
بود كھ مامان كنار جعبھ كمك ھاي اولیھ نگھ مي داشت. 

واقعا كم آورده بودم. 
با نا امیدي قصد داشتم از داروخانھ خارج شوم كھ با باز شدن 

در كوچكي كھ پشت سر دختر بود و مطمئن بودم مربوط بھ 
انباري داروخانھ است سر جایم ایستادم. با این امید كھ شاید 

فردي كھ از آن در بیرون مي آید بتواند كمكم كند. 
ھمین كھ قامت مرد مقابلم ظاھر شد از فرط تعجب دھانم باز 

ماند! 
این چھره ي آشنا در انباري داروخانھ كوچكي كھ تقریبا در 

مركز شھر بود چھ مي كرد؟ 
ھنوز متوجھ من نشده بود. دختر جوان با دیدنش گفت:

_ تشریف مي برین آقاي دكتر؟ 
بدون اینكھ در چھره ي بي حالتش تغییري ایجاد شود گفت:

_ بلھ. 
مختصر و مفید. 

لباس ھایش را از نظر گذراندم. كفش ھایش را نمي دیدم اما 
متوجھ شلوار جینش شدم. 
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با آن تیشرت و كاپشن نازك پاییزه اي كھ از روي صندلي 
خالي پشت پیشخوان برداشت و بھ تن كرد تنھا لقبي كھ بھ 

چھره اش نمي آمد دكتر بود! 
ایستادنم فقط و فقط در جھت شوكي بود كھ دچارش شده بودم 
وگرنھ آنقدر از او كینھ داشتم و او را مسبب مشكالت اخیرم 

مي دانستم كھ حتی حاضر نبودم قیافھ اش را یك دقیقھ ھم تحمل 
كنم. 

صداي دختر جوان كھ ھمین چند دقیقھ پیش با او صحبت 
كرده بودم در گوشم پیچید.

_ خانوم شما ھنوز نرفتید؟ شاید آقاي دكتر بتونن كمكتون 
كنن. 

ھمین جملھ كافي بود تا نگاھش را براي یافتن مخاطب آن 
دختر در آن فضاي كوچك بچرخاند و خب ھمان چرخش چند 
درجھ ي سرش كافي بود تا مرا ببیند و او ھم مثل من متعجب 

شود. 
حاال چھره اش از آن حالت بي حسي كامال خارج شده بود. 

در مدل نگاه ھایمان كامال مساوي بودیم! یك بھ یك! 
ھر دو متعجب و شگفت زده. 

اما او زود بھ خودش آمد و قیافھ اش مجدد در ھمان بي حالتي 
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فرو رفت و انگار كھ تا بھ حال مرا ندیده است گفت:
_ مي تونم كمكتون كنم؟ 

پوزخندم اینبار بھ مراتب غلیظ تر و پر صدا تر بود. 
بي ھیچ حرفي از داروخانھ بیرون آمدم و زیر چشمي نگاه 

ھاي پر تعجب دختر جوان را دیدم. 
دلم مي خواست در صورتش بكوبم و بگویم كھ اگر آن روز 

در آن مسابقھ ي لعنتي گند نزده بودي بھ تمام تالش ھاي من 
بھترین كمك را در حقم كرده بودي! 

در ھمین مدت كوتاھي كھ داخل داروخانھ بودم باران شدت 
گرفتھ بود. شدتش طوري بود كھ ایستادم و مسیرم را تا 

رسیدن بھ ماشین با چشم ارزیابي كردم و وقتي كامال مطمئن 
شدم كھ با ھر سرعتي كھ خودم را بھ ماشین برسانم باز ھم 

خیس خواھم شد اولین قدم را برداشتم كھ در ھمان لحظھ 
سایھ ي چتري رویم افتاد. 

چرخیدم و بھ صاحب چتر نگاه كردم. خودش بود! شاھان. 
ابروھایش را بھ حالت اخم كمي بھ ھم نزدیك كرد و گفت:

_ چیزي مي خواستي؟ بگو شاید بتونم كمكت كنم. 
از كنارش گذشتم و بھ جلو حركت كردم. قطرات باران با 

شدت بھ سر و صورتم برخورد كردند و زودتر از چیزي كھ 
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فكر مي كردم خیس شدم. 
اما او پشت سرم ایستاده بود و دیگر تالشي براي حرف زدن 

نمي كرد. 
یادم آمد كھ قصد داشتم وقتي یك بار دیگر او را دیدم بھ او 

بگویم كھ چقدر از او نفرت دارم. 
بھ عقب چرخیدم. سر جایش ایستاده و متفكر تماشایم مي كرد. 
از پشت شیشھ ي داروخانھ دختر و پسري كھ در داخل مشغول 
كار بودند را دیدم كھ در حین پاسخ دادن بھ مشتري ھا نصف 

بیشتر حواسشان ھم بیرون و بین ما بود. 
لب ھایم را تكان دادم، اما بجاي ابراز نفرتم بصورت مستقیم، 

تمام حرص و كینھ ام را در لحنم ریختم و گفتم:
_ كمك؟ تو و اون فامیلت، بابك عوضي، شرّ نشین واسم، 

كمك پیش كش.

#كارتینك
#پارت_٧٧

#زینب_عامل
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با یك قدم بلند خودش را مقابلم رساند و چتر را باالي سرمان 
گرفت. صداي برخورد قطرات باران با پارچھ ي مشكي چتر 

و صداي ماشین ھایي كھ با سرعت از خیابان عبور 
مي كردند، باعث شد تا براي شنیدن صدایش بطور واضح 

حواسم را روي تكان لب ھایش معطوف كنم. 
قدش بلند بود و براي زل زدن بھ دھانش مجبور بودم سرم را 

كمي باالتر نگھ دارم. 
لحنش تركیبي بود از غرور و اطمینان.

_ خانم نوري گفت یھ قرص داري كھ مي خواي بدوني چیھ. 
مي تونم كمكت كنم. 

اصال انگار جمالت توھین آمیز من را نشنیده بود. جملھ اش 
كھ در نھایت آرامش بیان شده بود ھیچ ردي از واكنش بھ 

حرف ھاي پر از كینھ ي من نداشت. 
نگاھم از لب ھایش روي چشم ھایش تغییر جھت داد. 

اطمیناني كھ داشت فقط مختص كالمش نبود. چشمانش ھم این 
اطمینان را فریاد مي زد. 

ھمین ھم باعث شد تا مانیاي عصبي درونم رام شود. این مرد 
فقط شباھت ظاھري با بابك داشت. نگاه ھایش ھیچ شباھتي بھ 
نگاه ھاي بي در و پیكر بابك نداشت. آرامش و متانت خاصي 

ھم در لحنش داشت كھ انكارش غیر ممكن بود. 
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اطمیناني كھ در چشمانش بود بھ من ھم سرایت كرد و مجابم 
كرد تا قرص را نشانش دھم. ھمین كھ خواستم دستم را بھ 

جیبم ببرم گفت:
_ چند متر پایین تر از اینجا یھ كافھ ھست. بریم اونجا. اینجا 

ھم بارونھ ھم ممكنھ خانم نوري و آقاي انصاري از فرط 
كنجكاویشون داروي اشتباه بھ مردم بدن! 

نا خودآگاه بھ داروخانھ نگاه كردم. اسم ھایي كھ نام برده بود 
قطعا مربوط بھ كاركنان داروخانھ مي شد. با دیدن صحنھ اي 
كھ مرد مقابلم چند ثانیھ قبل بازسازي كرده بود ابروھایم باال 

رفتند. حداقل مطمئن بودم پشت سرش چشم ندارد! 
زاویھ ي ایستادنش را تغییر داد و بھ سمتي كھ گفتھ بود كافھ 
در آنجاست چرخید و من ھم عین یك ربات تحت فرمانش 

كنارش قرار گرفتم كھ راه افتاد. تعجب كرده بودم كھ چگونھ 
بھ این سادگي پیشنھادش را قبول كرده ام. دلم نا محسوس 

مي گفت تاثیر نیروي چشمانش بود كھ مجابم كرده بود و عقلم 
مي گفت چرند نگو فقط بخاطر ماكان این پیشنھاد را قبول 

كرده ام. 
در بین گیر و دار ھاي عقل و دلم بھ كافھ اي كھ گفتھ بود 

رسیدیم. 
كافھ اي ساده كھ در و دیوارش شبیھ روزنامھ بود! پر از 
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نوشتھ و عكس. حس مي كردم وارد یك كتاب شده ام. فضای 
کوچک داخل را میز و صندلی ھای چوبی پر کرده بود. 

محیط نور کمی داشت ھمین فضا را کمی خوفناک کرده بود! 
در بدو ورودمان بوي قھوه مشامم را نوازش كرد. بویی کھ 

در تضاد کامل با فضای عجیب اطراف بود.
جالب بود كھ در این ھواي باراني کافھ باز ھم مشتري ھاي 

خودش را داشت. 
شاھان چترش را پایین گرفت و بعد از اینكھ آبش كمي چكھ 
كرد چتر را بست و سمت میز كوچكي كھ دقیقا در گوشھ ي 

كافھ بود بھ راه افتاد. من ھم بھ دنبالش رفتم. 
رستوراني كھ ھمراه بابك رفتھ بودم كجا و این كافھ ي 

روزنامھ وار كجا! 
اینجا بیشتر بھ تیپ من مي آمد و بیشتر احساس راحتي 

مي كردم. حتی با وجود فضای تقریبا خفھ اش!
عقلم بھ كار افتاد. براي خوش گذراني نیامده بودم كھ مشغول 

مقایسھ و بررسي وضعیت شده بودم! 
صندلي بیرون كشیدم و پشت میز نشستم و او ھم بعد از 

درآوردن كاپشنش كھ قسمت سرشانھ اش كمي خیس شده بود 
صندلي مقابلم را بیرون آورد و روبھ رویم نشست. 
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موھاي كوتاھش ھم كمي خیس شده بودند! 
انگار كھ باران غافلگیرش كرده باشد. 

نگاه كردن و بررسي قیافھ اش را رھا كردم و قرص را از 
داخل جیبم بیرون آورده و مقابلش روي میز گذاشتم. 

قرص را با نوك انگشتش كھ بخاطر سرماي بیرون كمي 
قرمز شده بود سمت خودش كشید و بدون اینكھ آن را در 

دست بگیرد با دقت نگاھش كرد. 
برخالف نگاه بقیھ نگاه او داد مي زد كھ قرص را شناختھ 

است. ھمین ھم شد چون با اطمینان ذاتي اش گفت:
_ این قرص ریتالینھ! 

من از این چیز ھا سر در نمي آوردم. اصال این اسم را در 
طول عمرم نشنیده بودم. 

ناگھان ترسي سراسر وجودم را فرا گرفت. قبل از اینكھ 
درست راجع بھ ترسم فكر كرده باشم با ھول پرسیدم:

_ روان گردانھ؟ 
حس كردم لبخندش را بھ سختي كنترل مي كند. گوشھ ي 

چشمانش چین خورد. 
بعد مكثي چند ثانیھ اي طوریكھ مطمئن شد از لبخند و چین 

گوشھ ي چشمانش در لحنش اثري نیست جواب داد:
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_ نھ! ظاھرا باعث كاھش استرس و افزایش انرژي و تمركز 
مي شھ. 

نفس آسوده اي كشیدم كھ از چشمش دور نماند. اینگونھ كھ 
گفتھ بود این قرص نھ تنھا بد نبود كھ خوب ھم محسوب 

مي شد!
با خیالي راحت و انگار كھ جواب سؤالم را از قبل مي دانم 

گفتم:
_ خب پس. خداروشكر! پس خطرناك نیست! درستھ؟ 

بھ صندلي اش تكیھ داد و با نگاه كردن بھ چشمانم، طوریكھ 
انگار طرف مقابلش یك احمق است زمزمھ كرد:

_ من اینو نگفتم! 
از حالت خونسردش عصبي شدم، اما قبل از اینكھ چیزي 

بگویم اضافھ كرد:
_ مصرف این قرص بدون تجویز پزشك ممنوعھ. استفاده ي 

نابجاي اونم وابستگي و اعتیاد مي آره.

حتي ممكنھ فرد بعد از مصرفش سراغ مواد مخدر یا قرص 
ھاي بدتري ھم بره! چون بعد یھ مدت مصرف این قرص 

براش عادي مي شھ یا بعبارت دیگھ كاراییشو براش از دست 
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مي ده. 
نفسش را بیرون داد. 

_ از خطرناكم خطرناك تره! 
بي اراده پرسیدم:

_ از كجا قرصو شناختي؟ ھیچ كس تشخیص نداد دقیقا چیھ؟ 
جوابش در عین خونسردي بود.

_ چون خودم قبال بار ھا ازش استفاده كردم!

#كارتینگ
#پارت_٧٨

#زینب_عامل

جوابش چنان صریح و راحت بیان شده بود و طوري راحت 
بھ مصرف این قرص ھا در گذشتھ اعتراف كرده بود كھ بھ 

صحت حرف ھاي قبلي اش كھ در رابطھ با مضرات این 
قرص ھا بود شك كردم! 

حالت متعجب صورتم این شك را كامال بھ او القا كرده بود. 
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عجیب بود. اینبار لبخند محوي زد و حتي مي توانستم این رد 
كمرنگ خنده را در لحنش ھم تشخیص دھم.

_ باالخره ھمھ ممكنھ اشتباه كنند! اون موقع متوجھ بالیي كھ 
ممكن بود سرم بیاد نبودم. 

سرم را بھ نشانھ ي فھمیدن تكان دادم. 
تماس گوشي ام باعث دستپاچگي ام شد و این مرد با این 

نگاھش كھ مو را از ماست بیرون مي كشید غیر ممكن بود 
متوجھ این حالتم نشود. می ترسیدم فرد پشت خط مامان باشد. 
فعال قصد نداشتم از ضرر ھاي این قرص با او صحبت كنم. 

بھتر بود اول با خود ماكان حرف مي زدم.
منتظر بودم باز بھ تنظیمات كارخانھ اش باز گردد و حالتش 

را روي ھمان تم بي خیالي و بي حسي تنظیم كند، اما باز ھم 
باعث تعجبم شد و با دقتي كھ تا بھ حال از او ندیده بودم بھ 

حركاتم زل زد. 
مي توانستم بلند شوم و براي جواب دادن بھ تماسي كھ داشتم و 

نمي دانستم از طرف كیست بھ جاي دیگري بروم، اما 
مغناطیسي كھ از چشمانش ساطع مي شد مثل قطب مخالف یك 

آھنربا از تكان خوردنم جلوگیري مي كرد. تنھا حركتي كھ 
توانستم بكنم این بود كھ دست از نگاه كردن بھ چشمانش 

بردارم و بھ تماس پاسخ دھم. 
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فرد پشت خط بابا بود. صدایش كھ كھ در گوشم پیچید، 
آرامش از دست رفتھ ي چند ثانیھ قبل دوباره در وجودم 

جریان یافت. 
بي اینكھ قصد جلب توجھ شاھان را داشتھ باشم و با عشقي كھ 

بي اختیار با شنیدن صداي پدرم در وجودم تزریق شده بود 
گفتم:

_ جانم بابا جان؟ 
حس كردن لبخند پدرم حتي از پشت گوشي ھم سخت نبود، 

لحنش طوري بود كھ انگار از شنیدن صدایم آسوده شده است. 
_ كجایي دخترم؟ 

با نگاه زیر چشمي بھ اطراف جواب دادم:
_ تو یھ كافھ تو مركز شھرم! 

_ كاري داشتي اونجا بابا جان؟ 
با نگاھي پر خشم بھ شاھان و با ھمان خشم زمزمھ كردم:

_ بلھ با یھ دوست اومدم. شما شامتون رو بخورین. ھوا 
بارونیھ. ممكنھ خیابونا ترافیك باشن، دیر مي رسم. 

بابا كھ خیالش كامال راحت شده بود گفت:
_ باشھ باباجان.  مراقب خودت باش. 
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چشمي گفتم و بعد از خداحافظي تلفن را قطع كردم. 
شاھان با چھره اي متفكر و با دقتي فراوان داشت تماشایم 

مي كرد. حتي وقتي فھمید كھ من متوجھ نگاه عمیقش بھ خودم 
شده ام تغییر رویھ نداد و بھ ھمان نگاه ھاي عمیقش ادامھ داد. 
حرف ھاي ما ظاھرا تمام شده بود. من فھمیده بودم آن قرص 

چیست و دیگر الزم نبود مقابل این مرد مغرور بنشینم و 
تماشایش كنم اما نمي دانم چرا پاي رفتنم سست شده بود. 

طوري نشستھ بودم كھ انگار قرار بود تا صبح بي وقفھ با ھم 
صحبت كنیم. انگار ناگفتھ ھایی کھ بینمان بود از جدا شدنمان 

جلوگیری می کرد. مثل یک نیروی مخفی، اما قوی.
بعد از سكوتي كھ نسبتا طوالني شده بود با جدیت پرسید:

_ بابك رو از كجا مي شناسي؟ 
مسخره ترین سؤال دنیا رو پرسیده بود. 
سرم را تكان دادم و با تمسخر خندیدم. 

جذبھ اش برایم بھ كل زیر سوال رفتھ بود.
در سكوت و جدیت داشت خنده ھاي پر تمسخرم را تماشا 

مي كرد. 
خندیدنم كھ تمام شد روي میز و بھ سمتش 

خم شدم و با حرص پرسیدم:
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_ یعني مي خواي بگي تو نمي دوني؟ 
یك میلي متر ھم در جایش جا بھ جا نشد. 

سر جایش با جدیت و کامال مختصر گفت:
_ نھ! 

داشت حوصلھ ام را سر مي برد. با اخم مخاطبش قرار دادم.
_ پس وسط اون مسابقھ ي لعنتي دقیقا...

مكث كردم. می خواستم بگویم دقیقا چھ غلطي مي كردي، اما 
بھ واسطھ ي كمك چند دقیقھ قبلش زبانم نچرخید و ادامھ دادم:

_ چیكار مي كردي؟ 
نگاھش را از صورتم گرفت و بھ قرص روي میز داد.

_ فكر نمي كردم بابك باز یھ بازي مسخره راه انداختھ باشھ. 
جوابش برایم مبھم بود. ھر چند جواب دادن صریحش ھم 

فرقي در حالم ایجاد نمي كرد. 
اینبار سوالي كھ مدت ھا بود ذھنم را درگیر كرده بود را بر 

زبان آوردم.
_ تو نسبتت با بابك چیھ؟ نكنھ پسرشي كھ این ھمھ بھش 

شباھت داري؟ 
صورتش جمع شد! سؤالم بھ مزاجش خوش نیامده بود. 
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جوابش بیشتر كنجكاو ترم كرد تا دنبال نسبتش با بابك باشم. 
_ آخرین چیزي كھ تو این دنیا مي تونم تصور كنم اینھ كھ 

بابك پدرم باشھ!

#كارتینگ
#پارت_٧٩

#زینب_عامل

بعد از تمام شدن جملھ اش اخم كرد! 
میمك صورتش طوري بود كھ انگار باید بخاطر پرسیدن 

سؤالم از او عذر خواھي مي كردم. ھمان اخم ھاي عمیقش ھم 
باعث شد تا كنجكاوي ام بطور موقت فروكش كند، اما او چند 

لحظھ بعد چشمانش را براي چند ثانیھ روي ھم گذاشت و 
انگار كھ از اعتراف بھ چنین مسئلھ اي ناراحت بود یا شرم 

داشت گفت:
_ بابك برادرمھ! 

جوابش ابروھایم را مجاب كرد تا بھ نشانھ ي تعجب باال 
بروند! حداقل بیست سال بین او و بابك اختالف بود. آخرین 
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نسبتي كھ مي توانستم بھ آن فكر كنم ھمین نسبت برادر بود. 
درست بود كھ بابك چنان جذاب و سرزنده بنظر مي رسید كھ 
اصال نمي خورد شاھان پسرش باشد، اما نسبت برادر ھم بین 

آن ھا عجیب بنظر مي آمد. 
متوجھ تعجب و صورتم كھ شبیھ عالمت سؤال بود، شد، اما 

واكنشي نشان نداد. این یعني خوشش نمي آمد توضیح دھد. 
بخصوص راجع بھ زندگي شخصي اش. 

نفسم را بیرون دادم.
نگاھم روي دختر خندان و پر آرایش میز كناري كھ كیك 

مي خورد، قفل شد.
ظاھرا در این كافھ باید خودت براي سفارش دادن مي رفتي. 

چون در مدت زماني كھ اینجا بودیم كسي براي گرفتن 
سفارش نیامده بود. خوب بود كھ آرامش آدم را بھم نمي زدند! 

با اینكھ شدیدا دلم مي خواست از قھوه ھاي خوش بوي این 
مكان امتحان كنم و بیشتر راجع بھ این مردي كھ مقابلم نشستھ 
بود بدانم، اما ترجیح دادم بلند شوم و بھ خانھ برگردم. باران 

شدید بیرون امكان داشت كار دستم بدھد.
بھ محض بلند شدنم اول با دقت و بعد با بي حسي كھ دوباره 
بھ صورتش بازگشتھ بود  نگاھم كرد. جالب اینكھ خودش ھم 

بلند شد و كاپشنش را برداشت و گفت:
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_ ماشینت رو جلوي داروخونھ دیدم. ھمراھت میام تا اونجا.
فرصت نداد مخالفت كنم و جلوتر راه افتاد. 

كافھ انگار صاحب نداشت! چون كسي بخاطر سفارش 
ندادنمان و اشغال بیھوده ي جا اعتراضي نكرد.

برخالف برادرش، بابك كھ با رفتارش نشان مي داد واكنش 
ھاي طرف مقابل برایش حائز اھمیت است، این مرد انگار 

در دنیا ھیچ چیز و ھیچ كس برایش اھمیت نداشت. 
حتي براي خوردن یك قھوه ھم تعارف نكرده بود! 

مست از بوي قھوه قبل از بیرون آمدن از كافھ نگاھي اجمالي 
بھ آنجا انداختم.

قطعا براي امتحان این قھوه ي خوشبو بھ اینجا باز مي گشتم.
بھ محض پا گذاشتنمان در بیرون كافھ شاھان چترش را باز 

كرد. 
ھمھ جا خیس باران بود و انعكاس نور چراغ ھاي برق 

اطراف خیابان در سطح آسفالت خیس، فضا را روشن تر و 
بقول آدم ھاي احساسي رمانتیك كرده بود.

بھ قدم ھایمان سرعت دادیم و فاصلھ ي كافھ تا ماشین را با 
سرعت و بي ھیچ كالمي طي كردیم. وقتي مقابل ماشینم 

رسیدم ھمین كھ خواستم از او جدا شوم سریع گفت:
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_ صبر كن دخترجون! 
سمتش چرخیدم.
_ مانیا مشتاق. 

دستش را داخل جیبش برد و قرص را كھ تازه یادم آمده بود 
در كافھ جا گذاشتھ ام مقابلم دراز كرد.

_ اینو یادت رفت خانوم مشتاق. 
قرص را از دستش گرفتم.

_ ممنونم جناب شفیع! 
تشكر كردنم بیشتر شبیھ فحش دادن بود. 

منتظر بررسي واكنشش نشدم و سریع خودم را پشت فرمان 
ماشین انداختم. 

عجب روزي گذرانده بودم.
صبحش را با بابك شفیع! شبش را با شاھان شفیع! 

                  *********

ماندانا مشغول بافت زدن روي موھایم بود. كشیده شدن 
موھایم گواه این امر بود وگرنھ اصال دلم نمي توانستم الي پلك 
ھایم را بھ اندازه یك میلي متر ھم باز كنم تا ھنرنمایی اش را 

ببینم.  
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آنقدر موھاي كوتاه و بیچاره ام را كشید كھ با خواب آلودگي و 
با بدبختي نالیدم:

_ ماندانا تورو بھ ارواحت قسم ولم كنم. بابا كندي این این 
چھار تا دونھ زلفمو. سر صبحي چتھ؟ 

غر زد:
_ صبح؟ لنگ ظھره كدو تنبل. طفلك مامان بیست بار بھ اتاق 

سر زده ببینھ بیدار شدي یا نھ. 
تا جایي كھ یادم مي آمد جمعھ ھا آزاد بودم و تا ھر ساعتي كھ 
دلم مي خواست مي خوابیدم. مامان جمعھ ھا تا زماني كھ بیدار 

نشوم سراغم نمي آمد. 
ناگھان اتفاقات دیروز بھ ذھنم ھجوم آوردند. 

مامان مدام سراغم را مي گرفت چون مي خواست بداند كھ 
فھمیده ام قرصي كھ از اتاق ماكان پیدا كرده ایم چیست یا نھ؟

#كارتینگ
#پارت_٨٠

#زینب_عامل
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چنان با عجلھ از جایم بلند شده و روي تخت نشستم كھ ماندانا 
ترسید و با اخم گفت:

_ چتھ دیوونھ؟ 
لحاف را كنار زدم و جواب دادم:

_ ھیچیم نیست. ماندانا جون مانیا این تخت منو مرتب كن بیا. 
یھ كیك و قھوه مھمون من. 

قبل رفتنم لگدي از سمتش نوش جان كردم و صداي بلندش را 
شنیدم.

_ یادت نره چھ قولي دادیا. نزني زیرش. 
خودم را با عجلھ در آشپزخانھ انداختم. 

منتظر بودم مامان با دیدنم با عجلھ سمتم بیاید و جویاي 
ماجراي دیشب شود، اما بالفاصلھ بعد از دیدنم با تعجب 

پرسید:
_ این چھ قیافھ اي واسھ خودت درست كردي؟ 

دستم را سمت موھاي نیمھ بافتھ شده ام بردم.
_ ھنر فرزند دومتھ. از كلھ ي سحر داره منو میكاپ و 

شینیون مي كنھ! 
ھر زمان دیگري بود بھ شیطنت ھاي ماندانا مي خندید، اما 
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حاال معلوم بود كھ دل و دماغ ھیچ كاري را ندارد. ماگ 
مخصوص خودم را كھ عكس قورباغھ اي سبز رنگ رویش 

بود با چاي پر كرد و روي میز گذاشت. 
بیشتر از این نتوانست فرصت را از دست دھد و باالخره با 

چھره اي كھ پر شده بود از نگراني گفت:
_ چي بود اون زھرماري؟ فھمیدي؟ 

پشت میز نشستم و سعي كردم كامال عادي بنظر بیایم. 
_ واسھ افزایش تمركز و انرژیھ. نگران نباش. 

صداي ماندانا از ادامھ ي مكالمھ مان جلوگیري كرد.
_ چي واسھ افزایش تمركزه؟ 

براي اینكھ حواسش را پرت كنم گفتم:
_ تخت رو مرتب كردي؟ 

كنارم نشست.
_ بلھ اعلي حضرت. 

بھ موھایم اشاره كردم.
_ خوبھ. حاال بیا این شینیونتو تكمیل كن. 

با غر بھ شانھ ام زد.
_ واي مانیا بخدا ھپلي تر از تو توي این دنیا نیست. آخھ 
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چقدر تو شلختھ اي. 
بھ غر زدن ھایش محل ندادم. اثرات خواب ھنوز در سر تا 

پایم مشخص بود. 
سرم را روي میز گذاشتم كھ اینبار مامان غر زد.

 _ مانیا كلھ ي چربتو از روي اون میز بردار. 
دستانم را بھ نشانھ ی تسلیم باال بردم. و ماگم را برداشتم و 

مشغول نوشیدن چایي ام شدم كھ ماندانا مامان را مخاطب قرار 
داد.

_ مامان من واسھ نامزدي ارسالن لباس ندارم. بریم خرید 
توروخدا.

مامان انگار موضوع جذابي براي حرف زدن یافتھ باشد آمد 
و كنارمان نشست. 

_ مانیا تو ھم باید بري لباس بخري. ھیچي تو كمدت نیست. 
بس كھ ھر چي مھمونیھ پیچوندي و نرفتي.

ماگ را روي میز گذاشتم.
_ ھماجون من ھر چقدر ساده تر باشم بھتره. بذارین این 

ارسالن بدبخت مراسمش بھ خوبي و خوشي تموم شھ. اصال 
شاید یھ بھانھ جور كنم و كال نیام. 

جمالتم بھ اندازه ي كافي پتانسل عصباني كردن مامان را 
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داشت. 
_ الزم نكرده. ھمین مونده ناھید تو فامیل شایعھ كنھ كھ 

عاشق پسرش بودي و محلت نداده. مي ري یھ دست لباس 
خوشگل مي خري كلي بھ خودت مي رسي بعد تو مراسم 

شركت مي كني. 
براي این کھ بحث شدت نگیرد سرم را بھ نشانھ ي موافقت 

تكان دادم.
مامان حق داشت. از زندایي ھر كاري بر مي آمد. مي توانست 

كلي مزخرف بھم ببافد و تحویل بقیھ دھد. 
از جایم بلند شدم و مامان و ماندانا را با بحث شیرین لباس 

تنھا گذاشتم.
دیروز نتوانستھ بودم بھ خانھ ي مانجون بروم. دلم برایشان 

تنگ شده بود. 
اینبار بدون اینكھ از قبل تماس بگیرم از جایم بلند شدم و بعد 

از شال و كاله كردن بھ خانھ ي مانجون رفتم. فقط خدا خدا 
مي كردم تنھا باشند. 

خدا را شكر كھ دعایم مستجاب شد و مانجون و آقاجون را 
تنھا یافتم. 

آقاجون در باغچھ ي كوچكش مشغول بود. 

@RomanbeRoman



داشت گل در گلدان مي كاشت. 
كنارش رفتم و صورت چروكیده اش را بوسھ باران كردم. 
بعد از سال ھا خدمت بعنوان قاضي خانواده بازنشستھ شده 

بود و درست بعد از بازنشستگي اش كارش شده بود باغباني. 
چنان با عشق و لذت بھ گل ھایش رسیدگي مي كرد كھ انگار 

بچھ ھایش بودند. 
دستور داد تا ساقھ ي گل را نگھ دارم تا اطرافش را با خاك پر 

كند. 
ھمانطور كھ ساقھ را نگھ داشتھ بودم پرسیدم:

_ زیدت كجاست پیرمرد؟ 
صورتش كمي درھم شد. 

_ چندان روبھ راه نیست. ارسالن كال بھم ریختتش. 
با لب و لوچھ اي آویزان گفتم:

_ ارسالن چیزي گفتھ؟ 
نوك بیلچھ ي كوچكش را روي خاك ھاي گلدان فشار داد.
_ بابا جان ھمھ ی عالم مي دونن كھ این پسر دلش پیش تو 
گیره. چھ كنم كھ منم تو ازدواج شما دوتا خیري نمي بینم 

وگرنھ نمي ذاشتم كار بھ اینجا بكشھ. 
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دست از كار كشید و نگاھش را بھ صورتم دوخت.
_ از طرفي ناھید دست از سر این بچھ بر نمي داره. مي ترسم 

آخرش این پسر دق كنھ. 
بیلچھ را از دستش گرفتم و خاك سطح گلدان را صاف كردم.

_ آقاجون بدت نیادا این نوه ت خیلي ماستھ.

#كارتینگ
#پارت_٨١

#زینب_عامل

آقاجون با اخم مصنوعي و لبخندي كھ معلوم بود پشت لب 
ھاي باریكش قایم كرده است، گفت:

_ پشت سر نوه ي من بدگویي نكن دختر. با كفش اون راه 
نرفتي ببیني پاتو مي زنھ یا نھ. 

از جملھ   ای کھ گفتھ بودم خجالت زده شدم. راست مي گفت. بي 
جا قضاوت كرده بودم. من دقیقا نمي دانستم بین ارسالن و 

خانواده اش چھ مي گذرد. حق نداشتم رفتار ھایش را چھ 
درست و چھ غلط قضاوت كنم. 
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لبم را با شرمندگي گزیدم.
_ ببخشید آقاجون. حق با شماست. اما خب دست خودم نیست. 

ارسالن پسرداییمھ. بعنوان یھ پسر دایي ھم واقعا دوسش 
دارم. خوشم نمیاد بھش زور بگن. حتي مادرش. 

آھي كشید. 
_ گفتن این حرفا اونم بھ تو درست نیست مي دونم، اما تو 

عزیز دردونمي. مي دونم دركت از مسائل باالست.
منتظر بھ لب ھایش چشم دوختم تا ادامھ دھد.

_ درد ارسالن زور گفتن نیست بابا. دردش تویي. بسوزه پدر 
عاشقي و دوست داشتن. 

نگاھم را بھ برگ ھاي كوچك و تازه ي گلي كھ حتي اسمش 
را ھم نمي دانستم دوختم.

_ آقاجون من ھمھ سعیمو كردم. ھمھ كاري كردم تا بلكھ بتونم 
خودمو راضي كنم. نشد. من و ارسالن دو قطب مخالفیم. آخر 

عاقبت  قصھ ي من اون خوب نمي شد. 
دستانم را با دو دستش گرفت و چشمانش را كھ بین چین و 

چروك ھاي عمیقي گیر افتاده بود بھ چشمانم دوخت.
_ مي دونم باباجون. غصھ نخور عزیزكم. بھترین تصمیمو 

گرفتي. حاال ھم اینجا غمبرك نزن. پاشو برو پیش مانجونت 
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بلكھ با سیگار دود كردن تونستین حال و ھواتونو عوض 
كنین. 

دادن چنین پیشنھادي نشان مي داد كھ آقاجون از خرابكاري 
ھایم خبر دارد و بھ رویم نمي آورد. با شرمندگي توأم با 

اعتراض صدایش كردم كھ گفت:
_ بلند شو برو تو. فكرم نكن حواسم بھت نیست. زن منو ھم 

كم اغفال كن. 
با شیطنت بوسھ ي محكمي روي گونھ اش كاشتم و بعد از 

تكاندن خاك اندکی كھ كف دستانم را کثیف کرده بود بھ خانھ 
رفتم تا مانجون را ببینم. 

مانجون وسط پذیرایي و روي زمین مشغول پاك كردن سبزي 
بود. 

برای اینكھ موقع پاك كردن سبزي پاھایش را کھ درد 
می کردند، دراز كند بساطش را روي زمین پھن مي كرد. با 

دیدنم گل از گلش شكفت و لبخند زد. 
سعي كردم با نھایت انرژي رفتار كنم تا بلكھ قسمتي از درد و 

رنج ھایش را فراموش كند. 
با شوق بھ سمتش پرواز كردم. مقابلش روي زمین نشستم و 

دستانم را دور گردنش حلقھ كردم. 
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_ چطوري عشق من؟ 
سبزي ھاي پاك كرده دستش را در گوشھ ی سفره اي كھ براي 

پاك كردن سبزي بود، گذاشت.
_ خوبم مادر. خوب كاري كردي اومدي. دیروز كھ زنگ 
زدي و نشد بیاي خیلي ناراحت شدم. این پسرم ھمش چشم 

انتظارت بود. از حالتاش فھمیدم. خیلي براش نگرانم. 
آقاجون راست گفتھ بود. مانجون رو بھ راه نبود. یک راست 

سر اصل مطلب رفتھ بود. فقط وقت ھایي كھ حالش اصال 
خوب نبود اینگونھ با استرس و در مورد تمام مسائل بھ 

راحتي صحبت مي كرد. انگار كھ مي خواست از بار فشاري 
كھ رویش بود كمي كم كند. 

تحمل این وضعیت برایم دشوار بود. دیگر واقعا الزم شده 
بود تا ارسالن را از نزدیك ببینم و بھ او بگویم كھ كمي در 

رفتارش آن ھم در برابر این پیرمرد و پیر زن مراعات كند. 
در جواب مانجون بھانھ آوردم و گفتم:

_ من برم لباسامو عوض كنم، بیام كمكت. 
باشھ اي گفت كھ بلند شدم و بھ اتاق رفتم. 

ھمانطور كھ مشغول باز كردن دكمھ ھاي مانتوام بودم با 
قاطعیت با ارسالن تماس گرفتم. 
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مطمئن بودم با دیدن نامم در صفحھ ي گوشي اش ھر لحظھ 
احتمال دارد دو شاخ ناقابل در سرش سبز شود. 

وقتي تعداد بوق ھاي تماس زیاد شدند، با این فكر كھ تمایل 
ندارد با من صحبت كند، خواستم تماس را قطع كنم كھ درست 

در ھمان لحظھ جواب داد.

#كارتینگ
#پارت_٨٢

#زینب_عامل

ھمانطور كھ حدس زده بودم صدایش پر بود از تعجب و 
ناباوري. مطمئن بودم حتي در خوابش ھم نمي دیده كھ من با 

او تماس بگیرم. 
_ مانیا خودتي؟ 

بالفاصلھ نگراني ھم قاطي تعجبش شد.
_ چیزي شده؟ 

خودش ھم مي دانست باید حتما اتفاقي مي افتاد تا من با او 
تلفني صحبت كنم! 

@RomanbeRoman



خشك گفتم:
_ فعال اتفاقي نیوفتاده، اما بھ این شیوه ادامھ بدي ممكنھ خیلي 

چیزا اتفاق بیوفتھ. 
با سردرگمي جواب داد:

_ چي شده مانیا؟ چرا تو لفافھ حرف مي زني؟ 
نفسم را كالفھ بیرون دادم.

_ باید ببینمت ارسالن. پشت تلفن نمیشھ. تو خونھ ي مانجون 
اینام، اما اینجا ھم جلو آقاجون و مانجون نمي شھ حرف زد. 

امروز عصر یا ھر وقت دیگھ اي تونستي یھ تماس بگیر باھام 
ببینیم ھمدیگھ رو. نیم ساعت بیشتر ھم وقتت رو نمي گیرم. 

پوزخندي زد كھ صدایش را شنیدم.
_ بیكارم امروز. میام اونجا. 
تالش كردم تا منصرفش كنم.

_ نھ االن نیا لطفا. بذار واسھ وقتي كھ اینجا نیستم. 
سر دنده ي لج افتاده بود. 

_ واسھ دیدن تو نمیام. واسھ دیدن مانجون و آقاجون ھم از تو 
اجازه نمي گیرم قطعا! 

نتوانستم تاسفم را از رفتار كودكانھ اش پنھان كنم.

@RomanbeRoman



_ ارسالن واقعا با این رفتارات داري ناامیدم مي كني. 
لحنش اینبار جدي بود.

_ مھم نیست. منم خیلي وقتھ از تو نا امید شدم. احمق بودم 
كھ خودمو زده بودم بھ نفھمي. خداحافظ. 

حتي منتظر نماند جوابش را بدھم و قطع كرد. 
شمشیر را برایم از رو بستھ بود. 

حاضر بودم چھل شبانھ روز بھ درگاه خدا التماس كنم بلكھ 
مھر من از دلش بیرون برود.

ھنوز چند ثانیھ از اتمام تماس نگذشتھ بود، اما شدیدا از كارم 
پشیمان شده بودم. باید صبر مي كردم تا در وقت مناسب تري 

با او تماس مي گرفتم. 
خدا خدا مي كردم كھ فقط براي عصبي كردنم گفتھ باشد كھ بھ 

اینجا مي  آید و سر و كلھ اش پیدا نشود. 
گویا گند زده بودم. غرق افكار خودم بودم تا بلكھ راھي براي 
منصرف كردن ارسالن پیدا كنم كھ صداي مانجون بین و منو 

افكارم فاصلھ انداخت و غر زدن ھایش لبخند روي لب ھایم 
نشاند.

_ مانیا پاتختي عمھ ت نیستا رفتي اون تو بیرونم نمیاي! داري 
بزك دوزك مي كني؟ 
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تا تو بیاي كھ پاك كردن این سبزیا تموم شده. 
با یاد آوري سبزي ھا سریع از اتاق بیرون آمدم و خودم را 

براي كمك، بھ مانجون رساندم. 
كنارش نشستم و مشغول شدم كھ با دستھ ي چاقوي دستش 

روی دستم كوبید.
_ این چھ مدلشھ؟ بده من ببینم. نگفتم كھ سبزیارو خرد كن 

گفتم پاكشون كن! 
زیر لب ادامھ داد:

_ این وضع سبزي پاك كردنشھ دنبال شاھزاده ھم ھست. اون 
ارسالن نفھم نمي دونم از چیھ این دست و پا چلفتي خوشش 

میاد. 
وقتي ھمھ چیز بھ ارسالن ختم مي شد یعني تمام فكر و ذكرش 
شده بود نوه اش. این برایم نوعی زنگ خطر محسوب می شد.

ساقھ ي كوچكي از جعفري را كندم و داخل دھانم گذاشتم.
_ مانجون خیلي اوكي نیستیا. خب باید یادم بدي كھ چطوري 
پاك كنم کھ بعد شوھر كردنم كادوپیچ شده برات پس نفرستنم 

دیگھ.
با اخم نگاھم كرد.

_ وقت یادگیریت گذشتھ دیگھ. از این سن بھ بعد مغزت 
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نمي تونھ چیزي یاد بگیره. باید بھ فكر ترشي انداختنت باشم. 
سرم را روي پایش گذاشتم.

_ آخ كھ چھ حالي میده واسھ تو ترشي شدن. فقط قول بده منو 
با اون آبگوشتاي خوشمزه ت بخوري. 

باالخره اخم ھایش تا حدودي باز شدند.
_ پاشو خودتو لوس نكن. 

زیر لب جملھ اش را ادامھ داد و باز ھم جملھ اش بھ كسي ختم 
نشد جز ارسالن.

_ حق داره دوستت داشتھ باشھ! 
چنان در خودش غرق بود كھ حتي فراموش كرده بود دختري 
كھ دل نوه اش را برده است كنارش نشستھ و حرف ھایش را 

مي شنود. 
نگراني ام راجع بھ مانجون داشت بھ اوج خودش مي رسید. 
فقط کافی بود تا ارسالن را ببینم! یادم مي ماند تا گوشش را 

بپیچانم!

#كارتینگ
#پارت_٨٣
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#زینب_عامل

مشغول تكاندن سفره ي سبزي ھا در باغچھ بودم تا بعد از 
اینكھ خاك ھاي رویش تا حدي پاك شد آن را در حیاط بشورم 

كھ زنگ در زده شد. 
مطمئن بودم ارسالن است. در با تیكي باز شد و ھمانطور كھ 

حدس زده بودم، قامتش در چارچوب نمایان گشت.
حاال مي فھمیدم این حجم از نگراني مانجون براي چیست. 

تا بھ حال او را در این حد آشفتھ و شلختھ ندیده بودم. موھاي 
نامرتب با ریشي كھ دیگر تھ ریش محسوب نمي شد روي 

صورتش خودنمایي مي كرد.  
ھر دو داشتیم ھمدیگر را نگاه مي كردیم. 

ھمانطور كھ نگاھش روي صورتم بود نزدیكم شد. 
سعي داشت نگاھش در عین خیره بودن بي تفاوت بنظر 
برسد، اما موفق نبود. شیفتگي لعنتي كھ در نگاھش بود 

مقاومت چشمانش را مي شكست و بیرون مي جھید. 
من مانیا بودم. رك و بي پرده صحبت مي كردم. مخفي كردن 

نگراني ھایم ھم كار راحتي نبود. حاال بھ جمع نگران ھاي 
خانھ ي پشت سرم خودم ھم اضافھ شده بودم. 
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دستم را باال آوردم و بھ قیافھ اش اشاره كردم. بدون سالم دادن 
گفتم:

_ ارسالن این چھ قیافھ ايِ واسھ خودت درست كردي؟ 
درویش شدي؟ 

چشمانش را ریز كرد.
_ تو واقعا نگرانم مي شي؟ اونم نگران من؟ 

اخم كردم.
_ معلومھ كھ نگرانت مي شم. تو پسر داییم ھستي. دارم 

مي پرسم این چھ وضعیھ؟ نمي گي مانجون و آقاجون با دیدن 
این قیافھ ت از ناراحتي یھ بالیي سرشون میاد؟ 

پوزخندي زد.
_ مي گم آخھ. دردت من نیستم. ھیچ وقت نبودم. 

از كنارم گذشت تا بھ خانھ برود. اینگونھ نمي شد. خون خونم 
را مي خورد وقتي مي دیدم ذره اي بھ مانجون و آقاجون و 

احساسشان اھمیت نمي دھد. من در بدترین شرایط زندگي ام ھم 
ھرگز این پیرزن و پیرمرد را درگیر مسائل و مشکالتم 

نمي كردم. 
مي دانستم قلب مھربان و رنجورشان طاقت غصھ ھایم را 

نمي آوردند. 
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با سرعت چرخیدم و آستین پیراھنش را كشیده و غریدم:
_ مثال االن مي خواي بگي از درد دوري من بھ این روز 

افتادي؟  واقعا...
جملھ ام را قطع كرده و بھ تخت رو بھ رویمان اشاره كرد.

_ نھ ھمون شب كنار اون تخت چالت كردم. ھمون شب 
مُردي برام دختر عمھ. 

داشت دروغ مي گفت. مثال مي خواست وانمود كند من برایش 
اھمیتي ندارم. كاش واقعا برایش مرده بودم، اما مي دانستم این 

چنین نیست. 
براي اینكھ نشان دھم چقدر مشتاق این اتفاق بوده ام نگاھم را 

بھ آسمان دوختم. 
_خداروشكر كھ مردم برات. 

سفره ي خاكي بھ دست كنار شیر آب نشستم.
_ قبل رفتنت بمون حرفامو بشنو و بعد برو. رفتي تو ھم 

حداقل طوري وانمود كن كھ حالت خوبھ. 
زیر لب براي خودم ادامھ دادم:
_ غلط كردم زنگ زدم بھت. 

صداي بلند قدم ھایش نشان مي داد كھ قبل از رفتنش جملھ ي 

@RomanbeRoman



زیر لبي ام را شنیده. 
بھ دركي گفتم. 

سفره را با آب سرد حیاط شستم. انگشتانم از شدت سرما بي 
حس شده بودند. 

بعد از پھن كردن سفره روي بند بھ خانھ برگشتم. 
وضعیت داخل جالب نبود. مانجون و آقاجون با دقت من و 

ارسالن را زیر نظر گرفتھ بودند. 
تمام سعي ام را كردم تا آرام و خونسرد بنظر بیایم. 

دور سفره ي ناھار كھ نشستیم مانجون رو بھ ارسالن پرسید:
_ مگھ امروز نرفتھ بودین خرید؟ چطوري برگشتي بھ این 

سرعت؟ 
با دھاني باز بھ ارسالن نگاه كردم. پشت تلفن كھ گفتھ بود 

بیكار است!

#كارتینگ
#پارت_٨٤

#زینب_عامل
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نداي درونم یك جملھ را با قدرت تمام و براي چند بار تكرار 
كرد. 

"خاك تو سرت مانیا" 
واقعا خاك بر سرم! با زنگ زدنم او را از خرید نامزدي اش 

ھم منصرف كرده بودم. 
با این وضعیت پیش آمده حق مي دادم زندایي و عروس خانوم 

ناراحت شوند.
ارسالن كامال معمولي و انگار كھ اتفاق خاصي نیوفتاده است 

گفت:
_ خرید خاصي نبود كھ! مي خواستن برن از دوست بابا حلقھ 

و سرویس بخرن! نیازي بھ حضور من نبود. 
آقاجون اخم كرد. كمي از دوغش را خورد و ھمین كھ 

خواست لب باز كند و چیزي بگوید پشیمان شد و سكوت كرد. 
پسرك دیوانھ حتي براي خرید حلقھ ھم نرفتھ بود و مقصر این 

قضیھ ھم من بودم. 
داشتم از شدت عذاب وجدان مي مردم.

قاشق را داخل بشقابم رھا كردم. اشتھایم بھ كل كور شده بود. 
ھھ! مي گفت براي خرید حلقھ بھ حضور او نیازي نبوده. 
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عصبي و ناراحت بھ بشقابم خیره بودم كھ مانجون جدي گفت:
_ ارسالن كارت خیلي بد بوده. تو رفتي خواستگاري اون 
دختر. اون كھ نیومده خواستگاری تو! اگھ قراره اینطوري 

ادامھ بدي برو ھمھ چي رو ھمین االن بھم بریز. من نمي ذارم 
دختر مردمو بدبخت كني. 

ارسالن كھ تقریبا داشت اداي غذا خوردن را در مي آورد 
سرش را باال آورد و نگاھش را بھ مانجون دوخت.

_ مانجون دورت بگردم چرا الكي داري گندش مي كني؟ من 
دیشب بیمارستان شیفت بودم. خستھ بودم واسھ ھمین نرفتم. 

مامانو كھ مي شناسي. خرید کردنش سھ ساعت طول مي كشھ. 
ھستي ھم از مامان بدتر! 

نمي دانستم جملھ ي قبلي اش را باور كنم یا توضیح االنش را. 
امیدوار بودم واقعا نرفتنش بابت خستگي اش بوده باشد نھ 

تماس من و بھانھ اش برای مھم نبودن خرید. 
ھویت عروس خانوم ھم مشخص شده بود. ھستي را 

مي شناختم. سال ھا قبل وقتي یك بار براي كاري كھ با 
ارسالن داشتم بھ بیمارستان رفتھ بودم او را آنجا دیده بودم. 
قیافھ اش كامال یادم نمي آمد، اما دختر مھربان و آرامي بنظر 

مي رسید.
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مانجون ھم گویا ھستي را دیده بود چون افكاري كھ راجع بھ 
او در ذھنم رژه مي رفت را او بر زبان آورد.

_ ھستي قربونش برم كھ خیلي دختر خوبیھ مادر. 
آقاجون ھم حرف مانجون را تایید كرد. 

اما ارسالن انگار ھیچ كدام از حرف ھاي مانجون را نشنیده 
بود. چون بي توجھ بھ او رو بھ من گفت:

_ راستي واسھ جشن نامزدیم مي توني مردي كھ جدیدا وارد 
زندگیت شده رو ھم دعوت كني! اسمش چي بود؟

وانمود كرد دارد فكر مي كند و بعد یك دفعھ انگار كھ بھ 
جواب رسیده باشد ادامھ داد:

_ آھان شاھان.
بھ سرفھ افتادم. مانجون كال قضیھ ي شاھان را بھ فراموشي 

سپرده بود. موضوع ارسالن بھ اندازه اي برایش اھمیت داشت 
كھ قصھ ي تخیلي شاھان از یادش برود و حاال ارسالن باعث 

یادآوري اش شده بود كھ مشكوك داشت نگاھم مي كرد. 
آقاجون كھ از ھمھ جا بي خبر بود رو بھ من با تعجب پرسید:

_ خبریھ باباجان؟ شاھان كیھ؟ 
سرفھ ام را با بدبختي كنترل كرده و در دل فحشي آبدار نثار 

ارسالن كردم.
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_ نھ آقاجون...خبر چیھ! یھ آشنایي سادس یعني...
گند زده بودم. 

ھمھ منتظر ادامھ ي حرفم بودند و من نمي دانستم چھ دروغي 
ببافم. از طرفي نمي خواستم حقیقت را بگویم و ارسالن متوجھ 
شود كھ قبال دروغ گفتھ ام و از طرفي نمي خواستم بھ مانجون 

و آقاجون دروغ بگویم! 
سعي كردم صورتم را شاد نشان دھم و خدا مي دانست آن 
حرف ھاي نامربوط را در آن لحظھ چگونھ بھم بافتم كھ 

ارسالن با حرص خندید و آقاجون و مانجون با چشماني گرده 
شده نگاھم كردند.

_ فعال كھ جشن نامزدیھ ارسالنھ. مورد من بمونھ واسھ بعد!

#كارتینگ
#پارت_٨٥

#زینب_عامل

براي فرار از جواب دادن بھ ھر سؤال احتمالي لیوان و 
بشقابم را برداشتم و بھ آشپزخانھ فرار كردم. تازه در 
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آشپزخانھ متوجھ شدم كھ فرارم قضیھ را بدتر كرده است. 
خداي من! 

از صبح یك بند داشتم گند مي زدم. 
فحشي نثار بابك و برادرش كردم. از وقتي قدم در زندگي ام 

گذاشتھ بودند انگار نحسي سراغم آمده بود. 
باقي مانده غذایم را در ظرف كوچكي ریختم تا اگر بعدا 

گشنھ ام شد بخورم. 
مشغول شستن بشقاب و لیوانم شدم كھ چند لحظھ بعد ارسالن 

بقیھ ي ظرف ھاي كثیف را كھ داخل سیني بزرگي گذاشتھ بود 
بھ آشپزخانھ آورد. 

سیني را كنار دستم روي كابینت گذاشت و با اخم دستكش 
ھاي زرد رنگ را كھ از باالي ظرفشویي آویزان بودند 

برداشت و با تنھ ي كوتاھي بھ من براي خودش جا باز كرد تا 
در شستن ظرف ھا كمكم كند كھ گفتم:

_ تو برو پیش مانجون اینا. من مي شورم. چھارتا بشقابھ 
ھمش...

مایع ظرف شویي را برداشت و بي توجھ بھ حرفم روي 
اسكاچ ریخت و بعد از كفي كردن آن مشغول شد. 

او مشغول شستن ظرف ھا شد و من ظرف ھا را آبكشي 
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كردم. حس مي كردم براي گفتن حرفي تعلل دارد. باالخره 
طاقتش تمام شد و پرسید:

_ دوسش داري؟ 
بي حواس جواب دادم:

_ كي رو؟ 
درست بعد گفتن این حرف متوجھ شدم كھ منظورش كھ بوده 

است.
دست از ظرف شستن كشیده بود و با تمسخر و منتظر نگاھم 

مي كرد. 
اخم ھایم را درھم كشیدم و چشمان پر از خشمم را بھ نگاه 

منتظرش دوختم.
لحنم در تضاد با خشم چشمانم بود. پر بود از التماس!

_ چرا تمومش نمي كني؟ 
حرف ھایي كھ قرار بود در مالقاتي دو نفره بھ او بگویم حاال 

گفتم.
_ ارسالن یھ نگاه بھ مانجون بكن...

تن صدایم را پایین آوردم.
_ مي خواي دق كنھ؟ 
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چشمانم را روي ھم گذاشتم. 
_ فكر كردي تو حالت بده من خوبم؟ 

سکوت کرده بود.
دوباره بھ چشمان غمگینش چشم دوختم.

_ اشتباه فكر مي كني. خوب نیستم. من خیلي وقتھ خوب 
نیستم. از پنج سال پیش خوب نیستم. از وقتي با حماقتم رامینو 

بھ كشتن دادم. 
آھي كشیدم و شیر آب را بستم.

_ پرسیدي دوسش دارم یا نھ؟ ھیچ مردي براي من رامین 
نمیشھ ارسالن. رامین ھمھ چیز من بود. تموم شد. خودم 
تمومش كردم. این درد رو ھم با خودم مي برم اون دنیا. 

حالم بد شده بود. رامین دردي بود كھ كھنھ نمي شد. وقتي 
یادش مي افتادم. وقتي یاد عاشقانھ ھا و روزھایي كھ با ھم 
گذرانده بودیم مي افتادم دلم مي خواست دنیا برایم در ھمان 

لحظھ تمام مي شد. بعد از او كسي بھ حریم قلبم راه نیافتھ بود 
و قصدي ھم نداشتم تا كسي را جایگزین او كنم. 

گریھ نمي كردم اما حس مي كردم تنفسم مختل شده است. دستم 
را بھ لبھ ي كابینت گرفتم و نفسم را بھ زور بیرون دادم. 

وقتي چشمھ ي اشك ھایت خشك مي شد، وقتي گریھ كردن را 
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فراموش مي كردي بغض ھا دست بھ دست ھم مي دادند تا 
سناریویي را بازي كنند. سناریویي كھ بھ قتلت ختم مي گشت. 

با تمام قدرت آب دھانم را قورت دادم و گوشھ اي از این 
بغض ھاي لعنتي را ھم ھمراه آن راھي كردم. فقط مي خواستم 

گوشھ اي از گلویم باز شود تا بلكھ بتوانم حرف بزنم.
دستم را از لبھ ي كابینت جدا کرده و دوباره بھ ارسالن نگاه 

كردم. این بار صورتش فقط پر بود از نگراني. 
با صدایي كھ بیشتر از ناراحت بودن خستگي را فریاد مي زد 

گفتم:
_ ارسالن من یھ زن مُردم. عزیزي برام كھ پست زدم. 

وگرنھ تو بھترین گزینھ بودي برام تا ھم خانوادمو از نگراني 
بابت خودم نجات بدم ھم ترحم اطرافیانم رو تموم كنم. 

من ھیچ وقت نمي تونستم خوشبختت كنم ارسالن. 
بھ قلبم اشاره كردم.

_ ھنوز فراموشش نكردم.
قصد نداشت بیخیال شود.
_ اون پسر چي؟ شاھان؟ 

از خدا بابت این حجم از دروغ گفتن طلب آمرزش كردم.
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_ اونم یھ آدم زخم خورده ست. ھنوز جدي نیست ھیچي. 
داریم سعي مي كنیم ببینم اصال وجھ اشتراكي داریم با ھم یا 

نھ؟! ھمین.

#كارتینگ
#پارت_٨٦

#زینب_عامل

نمي دانم چرا حس كردم بعد از شنیدن جوابم كمي آسوده شد. 
او آسوده شد و من نگراني ام چند برابر گشت. 

حال او واقعا ھم جاي نگراني داشت. 
این آسودگي كھ ردش را براي چند ثانیھ در چھره اش دیدم 

مرا ترساند، چون بھ این معنا و مفھوم بود كھ ارسالن قصد 
ندارد حاال حاال ھا این قصھ را تمام كند. 

حس مرموزي بھ من مي گفت كھ حتي كاسھ اي زیر نیم 
كاسھ ي این ازدواج است. 

زندایي مدت ھا بود كھ بدنبال زن گرفتن براي او بود. باور 
اینكھ بعد از این ھمھ مدت بھ این سادگي زیر بار حرف 
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مادرش رفتھ باشد بنظرم عجیب مي آمد. 
از طرفي این قبیل رفتارھایش و این كالفگي چھره اش مرا بھ 

شك مي انداخت و درست ھمین جا بود كھ بھ این باور 
مي رسیدم قصھ ي این ازدواج ھول ھولكي اش واقعیت دارد و 

او باالخره مي خواھد سرنوشتش را با زني تقسیم كند. زني 
جز من. 

شیر آب را باز كردم و بقیھ ي ظرف ھا را آب كشیدم. حالم 
نسبت بھ چند دقیقھ قبل بھتر بود. بخش عظیمي از آن بغض 
لعنتي را قورت داده بودم. راه تنفسي ام حاال باز شده بود و 

حرف زدن برایم راحت تر بود. 
ارسالن دستكش ھایش را در آورد و روي ظرف شویي 

انداخت. 
من ھم بعد از شستن كامل ظرف شویي شیر آب را بستم و 

حیني كھ داشتم دستانم را با حولھ خشك مي كردم گفتم:
_ بیشتر از چیزي كھ قرار بود حرف زدم. 

اما بازم بھت مي گم. التماست مي كنم حواست بھ این دونفر كھ 
دغدغشون شده فقط تو، باشي. من خیلي نگرانشونم. 

انگشتانش را الي موھاي نامرتبش برد و كشید. 
حالش كمي بھتر شده بود و مطمئن بودم حرف ھایم بویژه آن 
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قسمت كھ مربوط بھ رابطھ ام با شاھان نامي بود كم تاثیري 
رویش نداشتھ. 

خداحافظي زیر لبي گفت و از آشپزخانھ بیرون رفت و من 
توانستم با خستگي خودم را روي صندلي بیاندازم. 

نفس آسوده اي كشیدم. انگار كھ دیگر خطري مانجون و 
آقاجون را تھدید نمي كند! 

ھنوز چند دقیقھ از خروج ارسالن از آشپزخانھ نگذشتھ بود 
كھ مانجون و آقاجون ھر دو متفكر وارد آشپزخانھ شدند. 

مانجون قبل از آنكھ كنارم بنشیند پرسید:
_ بھ این چي گفتي شنگول گذاشت رفت؟ 

بلند شدم تا چایي بریزم.
_ ھمون حرفاي ھمیشگي. 

اینبار نوبت آقاجون بود تا سؤال كند.
پشتم بھ او بود و قیافھ اش را نمي دیدم اما مي توانستم تعجب 

را در جمالتش حس كنم.
_ مانیا بابا. خبریھ؟ این شاھان كیھ؟

مانجون با كنجكاوي و كمي حرص سؤال شوھرش را با 
سؤال تایید كرد.
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_ راست مي گھ آقاجونت. این پسره كیھ دیگھ؟ 
سیني چاي بھ دست كنارشان رفتم. سیني را روي میز گذاشتم 

و خودم كنارشان نشستم. 
با صورتي افتاده گفتم:

_ ھیچي بخدا. یھ چرتي بود گفتم بلكھ این دست از سرم 
برداره. وگرنھ من شاھانم كجا بود؟

مانجون با چشماني ریز شده تشر زد:
_ راستشو بگو مانیا. این پسره كیھ؟ من كھ زنگ زدم از ھما 
پرسیدم مردي كھ بدھي مرتضي رو داده كي بود فقط شروع 

كرد بھ تعریف كردن از اون آدم و اینكھ یھ دختر داره كھ 
مانیا مربیش بوده. چیزي از پسر این آقا نگفت.

مغزم سوت كشید! چرا فكر كرده بودم مانجون بخاطر 
ارسالن قضیھ ي مرا فراموش كرده است. این حجم از كارآگاه 

بازي اش را كجاي دلم مي گذاشتم؟ 
نھایتا بھ این نتیجھ رسیدم كھ بھترین گزینھ گفتن نصف و 

نیمھ ي حقیقت است. 
لبخند زوركي زدم و سعي كردم توضیحاتم بدون ھر گونھ 

گاف دادني باشد.
_ خیلي خب تسلیم. شاھان برادر این آقاست. خیلي خیلي 
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اتفاقي دیدمش، اما بخدا ھیچي بینمون نیست. اون شب بخاطر 
نیش و كنایھ ي ھاي زندایي مجبور شدم دروغ بگم. یكمیش ھم 

بخاطر ارسالن بود البتھ.
توضیحاتم تمام شده بودند، اما دو فرشتھ ي مقابلم ھر كدام با 

نگاه خاص خود در حال بازجویي از چشمانم بودند.
آقاجون با نگاھي متفكر و مانجون با نگاھي مشكوك!

#كارتینگ
#پارت_٨٧

#زینب_عامل

مقابل دبیرستان ماكان ایستاده بودم و در حالیكھ بھ دیوار تكیھ 
داده بودم منتظر بودم تا ماكان بیرون بیاید تا ھمراه ھمدیگر 

بھ خانھ برویم. مي خواستم كمي با او صحبت كنم. برای ھمین 
ھم امروز را با ھر بدبختی بود مرخصی گرفتھ بودم. این 

قولي بود كھ بھ مامان داده بودم. 
بیش از ده روز از پیدا شدن آن چاقو و قرص ھا از كمد 
ماكان مي گذشت و من اجازه نداده بودم مامان بھ رویش 

بیاورد. دنبال راھي بودم تا بلكھ خودم توانستم بھ گونھ اي كھ 
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ماكان مقابلم جبھھ نگیرد با او صحبت كنم. بھ ھیچ راه و 
روشي نرسیده بودم، اما دیگر بیش تر از این نمي توانستم 

مامان را منتظر بگذارم. می ترسیدم ھمھ چیز را بھ بابا 
بگوید.

در بزرگ و طوسی رنگ مدرسھ باز شد و فوجي از پسران 
نوجوان بیرون ریختند. 

آنقدر در فكر بودم كھ حتي متوجھ صداي زنگ ھم نشده 
بودم. 

پسران سر بھ ھوا و شیطان مقابلم، بي اختیار لبخندي روي 
لب ھایم نشاندند. 

بعضي ھا كولھ اي را كھ پر از گرد و خاك بود روي دوششان 
انداختھ بودند و بعضي ھا كیف ھایشان را تقریبا دنبال خود 

مي كشیدند. 
بین این ھمھ مرد جوان كمتر پسري بھ چشم مي خورد كھ 

مرتب بنظر بیاید. 
وجود من مقابل مدرسھ شان سوژه ي تفریحشان را جور كرده 
بود. تقریبا از ھر پنج نفرشان یك نفر پیدا مي شد كھ ھنگام 

عبور كردن از مقابلم تیكھ اي بیاندازد. 
تیكھ ھایي كھ لفظ خوشگل و جان گفتن ھاي كش دار تم 
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اصلي شان بود! 
نمي دانستم بھ این شرایط بخندم یا گریھ كنم. 

در آخر لبخندم پیروز میدان شد. در این مكان زندگي جریان 
داشت. این شور و ھیجاني كھ اینجا بود نا خودآگاه حالم را 

خوب كرده بود. 
غرق در افكار خود حتي فراموش كرده بودم با چشم دنبال 

ماكان بگردم كھ خدا را شكر او متوجھ من شده بود. این را 
از صدایش كھ درست در بیخ گوشم بود، فھمیدم.

برادر كوچكم غیرتي شده بود و ھمین بیشتر مرا بھ خنده 
مي انداخت!

_ اینجا چیكار مي كني تو؟ 
وقتش رسیده بود كھ در قالب مانیاي سرسخت و لج باز فرو 

روم وگرنھ این بچھ كار دستم مي داد. 
اخم ھایم را در ھم كشیدم.

_ اومدم دنبالت بریم بگردیم و گپ بزنیم یكم.
اخم ھایم كار خودش را كرده بود. تن صدایش پایین آمد با 

اینكھ ھمچنان اخم ھایش را حفظ كرده بود.
_ من حوصلھ ي دور دور ندارم. با ماندانا برین. 
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دستش را گرفتم و دنبال خودم كشیدم.
_ ماندانا نمیاد. دوتایي مي ریم.

درست در ھمین لحظھ پسري كھ ھیكلي الغر و استخواني 
داشت و قسمت تیره ي پشت لبش نشان مي داد کھ بقول 
شاعران، تازه پشت لبش سبز شده اشت حین عبور از 

كنارمان با اشاره بھ من كھ دست ماكان را گرفتھ بودم ماكان 
را مخاطب قرار داده و پر تمسخر گفت:

_ چیھ مشتاق؟ دارن بھ اسارت مي برنت؟ چھ زندان باني ھم 
داري!

ھمین چند جملھ ي كوتاه و بي مفھوم كافي بود تا ماكان دستش 
را با شدت از دستم بیرون بیاورد و عین خروس جنگي بھ آن 

پسر الغر بپرد و یقھ اش را در دست بگیرد.  
كالفھ و عصبي قبل از آنكھ دعوا شدت بگیرد و بھ تعداد 

تماشاچي ھا ھم اضافھ شود. بازوي ماكان را از پشت گرفتھ 
و كشیدم و رو بھ آن پسر توپیدم:

_ ھي بچھ جون سرتو بنداز پایین راھتو بكش و برو. دنبال 
شرّم نباش. 

پسر كھ انگار خودش ھم حوصلھ ي دعوا و كتك كاري 
نداشت. یقھ اش را از دست ماكان بیرون كشید و با قدم ھایي 
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بلند دور شد و من فحش ركیك زیر لبي ماكان را کھ نثارش 
كرده بود شنیدم. 

پوفي كشیدم. گویا تفاوت بین دبیرستان ھاي دختر و پسر 
زمین تا آسمان بود. 

معلوم نبود معلم ھاي بدبخت چگونھ این پسر ھاي شرّ و 
شلوغ و البتھ تا حدودي بي ادب را كنترل مي كردند.

جلوتر راه افتادم و ماكان ھم پشت سرم آمد. 
خستھ بود و بي حوصلھ ھم بنظر مي رسید. 

سوار ماشین شدیم و ھنوز چند ثانیھ از راه افتادنمان نگذشتھ 
بود كھ با اخم پرسید:

_ خب چیكارم داري؟ 
بھ نیم رخ اخمویش نگاه كردم. موھایش مثل ھمیشھ بلند شده 
بود و قصد نداشت تا قبل از اینكھ داد مامان را در آورد آن 

ھا را كوتاه كند.

#كارتینگ
#پارت_٨٨

#زینب_عامل
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روي چانھ اش ردي از ریش در آوردن دیده مي شد و یك 
جوش كوچك ھم درست كنار پره ي بیني اش بیرون زده بود. 

نگاھم را بھ مقابلم دادم.
_ حتما باید كارت داشتھ باشم تا بریم بیرون؟ 

شیشھ ي ماشین را كمي پایین داد.
_ حتما باید كارم داشتھ باشي تا بیاي مدرسھ دنبالم و اون 

خواھر جیغ جیغوت رو ھم ھمراھت نیاورده باشي. 
دنده را عوض كردم.

_ اوھوم حق با توئھ كارت دارم. بریم جیگركي محبوبمون 
ناھار بخوریم و حرف بزنیم خوبھ؟ 

شانھ باال انداخت. این یعني برایش اھمیت نداشت. 
اصال نمي دانستم چگونھ باید این مسئلھ را با او مطرح كنم. با 
این حال فكر كردم خوردن ناھار كمي برایم زمان مي خرد تا 
اندكي در مورد چیز ھایي كھ قرار بود بھ او بگویم فكر كنم. 

وقتي سیخ جگر ھایي كھ داخل سیني مسي بود را مقابلمان 
گذاشتند ماكان سخت مشغول خوردن شد و ھمین ھم برایم 

فرصت ایجاد كرد تا فكر كنم كھ در ابتدا باید بھ او چھ بگویم. 
انگار زیادي در فكر فرو رفتھ بودم كھ لقمھ ي دستش را سمتم 
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دراز كرد و گفت:
_ تو چرا نمي خوري؟ 

لقمھ را از دستش گرفتم.
_ مي خورم. 

دیگر چیزي نگفت و من بعد از اینکھ لقمھ اي كھ بھ دستم داده 
بود را قورت دادم تصمیم گرفتم صحبت را شروع كنم. 

بھترین فرصت بود چون او ھم كم كم داشت بھ انتھاي غذا 
خوردنش مي رسید. 

صدایم را صاف كردم و گفتم:
_ ماكان تو مشكلي داري؟ 

دست از غذا خوردن كشید و نگاه سؤالي اش را بھ چشمانم 
دوخت.

_ منظورت چیھ؟ 
بھ چشمانش خیره شدم.

_ منظورم واضحھ. مي گم خدایي نكرده مشكل یا بیماري 
داري كھ داري از ما مخفي مي كني؟ 

ناني كھ در دستش گرفتھ بود را روي سیني پرت كرد.
_ مامان باز رفتھ سر كمد و وسایل من آره؟ 
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زیر لب براي خودش ادامھ داد. 
_ مي گم آخھ چرا دو ھفتھ س فقط منو مي بینھ اخم مي كنھ. 

امان از دست مامان. نفسم را بیرون داده و گفتم:
_ ماكان مادره. نگرانتھ. منم نگرانتم. اون قرصا چیھ داري 

مصرف مي كني؟ 
بیني اش را باال كشید.

_ واسھ درس خوندن مي خورمشون. مگھ ھمیشھ دوست 
نداشتین درس بخونم و مثل اون ارسي دكتر شم. اینا تمركزمو 

مي بره باال. 
در كف توجیھاتش مانده بودم. چقدر ھم خوب بلد بود غلط 

ھاي زیادي اش را موجھ نشان دھد. 
دندان ھایم را روي ھم فشار دادم.

_ سیگار و چاقو ھم واسھ دكتر شدنتھ؟ 
بجاي اینكھ شوكھ شود یا حداقل كمي مضطرب یا خجالت زده 

بنظر برسد متقابال عصبي شد و با حرص گفت:
_ كي بھتون اجازه داده تو اتاق من سرك بكشین؟ 

پوزخند غلیظي زدم. داشتم نھایت سعي ام را مي كردم كھ 
صدایم باال نرود.
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_ ھمون كسي كھ بھ تو اجازه داده سیگار بكشي و سالح سرد 
حمل كني با خودت.

روي میز سمتم ختم شد. نگاه یاغي و بُرّانش را بھ چشمانم 
دوخت.

_ سیگار اگھ بده چرا خودت مي كشي؟ چرا مانجون مي كشھ؟ 
چشمانم را بستم. گاھي در شرایطي قرار مي گرفتي كھ ھر 

توضیحي مسخره بنظر مي رسید. 
چھ باید مي گفتم؟ من سیگار كشیدن را دوست داشتم. ھنگام 
دود كردن سیگار انگار گوشھ اي از بدبختي ھایم ھم با آن 

فیلتر بطور موقت دود مي شد و بھ ھوا مي رفت. 
ماكان چھ مي دانست از فشاري كھ من تحملش مي كردم. 
او چھ مي دانست خواھرش در حسرت زندگي كھ از ھم 
پاشیده بود مي سوخت و مي سوخت و جز سیگار و دود 
كردنش چیزي نداشت تا درد ھایش را با آن تقسیم كند. 

این پسر سر بھ ھوا چھ مي دانست از بدبختي ھایي كھ گریبان 
گیرم شده بودند و آرزوھایي كھ براي ھمیشھ بر باد رفتھ 

بودند. 
من با این پسر چھ مي كردم؟ 

سكوت طوالني میانمان با صداي دینگ پیام شكست. 
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براي اینكھ كمي بر خودم مسلط شوم گوشي را برداشتم تا 
ببینم مخاطبم كیست.

با دیدن شماره ي بابك با عجلھ پیام را باز كردم.
متن پیام ترس را بر تمام وجودم مستولی کرد.

" مانیا مشتاق دوره ي فكر كردنت خیلي طوالني شده دیگھ. 
تا شب نیاي خونم تا در مورد برنامھ ھامون حرف بزنیم 

مجبور مي شم برنامھ ھاي خودمو كھ ممكنھ اذیتت كنن اجرا 
كنم! منتظرتم عزیزم"

#كارتینگ
#پارت_٨٩

#زینب_عامل

تھدید علني اش نفسم را بند آورد. نمي دانستم در جوابش باید 
چھ بنویسم. حتي موضوع ماكان برایم در این لحظھ بي 

اھمیت مي آمد. 
ماكان منتظر حرفي از جانب من بود، اما تمام فكر و ذكر من 

پیش بابك و برنامھ اي بود كھ بھ احتمال زیاد برایم در آینده 
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تدارك دیده بود. 
باید كاري مي كردم، اما دقیقا نمي دانستم چھ كاري! 

نا خودآگاه از فشاري كھ متحمل شده بودم نگاھم را بھ 
صورت اخم آلود ماكان دوختھ و با درماندگي گفتم:

_ من چیكار كنم؟ 
جملھ ي ناگھاني ام نگاه اخم آلودش را با تعجب معاوضھ كرد. 
شرایط طوري بود كھ حتي او ھم متوجھ وخیم بودن اوضاع 

شده بود كھ با تعجب توأم با نگراني و یا شاید ناباوري از 
تغییر یك دفعھ اي وضعیتم پرسید:

_ خوبي؟ 
بطري كنار دستم را برداشتم و چند جرعھ از آب داخلش را 

نوشیدم. 
_ نمي دونم! ماكان باید دنبال یھ راه باشم...

ھر چھ كھ از ذھنم عبور مي كرد را بي كم و كاست بر زبان 
آوردم. در این لحظھ حتي چند ثانیھ فكر كردن ھم پشت این 

سخنانم نبود! بر خالف ده روز و اندي كھ با فكر گذارنده 
بودم حاال مغزم تمایلي بھ فعالیت نداشت!

_ باید یھ راه پیدا كنم. یھ راه كھ بھت بفھمونم راھي كھ من 
رفتم غلط بوده. حتي با اینكھ دوسش دارم ھم غلطھ. دوست 
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داشتن از میزان غلط بودن چیزي كم نمي كنھ. 
حرف ھایم بي سر و تھ بنظر مي رسیدند اما اعترافات تلخي 

بودند كھ قبولشان داشتم. 
_ ھر لحظھ از زندگیم بخاطر بالھایي كھ با نفھمي سرتون 
آوردم بیشتر شرمنده مي شم. دوست ندارم چند سال بعد تو 

جاي من وایستي. نمي خوام، چون مي دونم اصال جاي خوبي 
نیست. 

شعر " آنچھ از دل بر آید الجرم بر دل نشیند" مصداق كامل 
این لحظھ بود.

نمي توانستم بگویم برادر کوچکم با ھمین چند جملھ ی کوتاه 
كامال متحول شده است، اما این كالفگي كھ در صورتش 
ھویدا شده بود نشان از ردي بود كھ صحبت ھایم رویش 

گذاشتھ بود. 
جالب بود كھ حتي در جوابم چیزي بر زبان نیاورد. سكوت 

كرده و بھ فكر فرو رفتھ بود.
اشاره كردم تا بلند شود. باید او را بھ خانھ مي رساندم و بعد 

بھ دنبال راھي مي گشتم تا كارم را با بابك تمام كنم. 
از جكرگي بیرون آمدیم و سوار ماشین شدیم. 

تمام طول مسیر ھر دو در فکر فرو رفتھ و سكوت كرده 
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بودیم. ماكان را نمي دانستم اما فكر من پر شده بود از بابك. 
وقتي مقابل خانھ نگھ داشتم ماكان سمتم چرخید.

_ نمیاي خونھ؟ 
گره روسري ام را محكم تر كردم تا سرُ نخورد.

_ نھ باید جایي برم. میام. تو برو تو.
سرش را تكان داد. در ماشین را باز كرد تا پیاده شود، اما 

لحظھ ي آخر پشیمان شد و دوباره سمتم چرخید.
حرف ھایش احساساتم را دگرگون كرد.

_ تو بھترین خواھري بودي كھ مي تونستم داشتھ باشم. ھیچ 
وقت باعث ناراحتي ما نبودي. ھمھ مي دونیم كھ تو نبودي كل 

زندگي ما مي لنگید. 
گاھي اعتراف بھ یك عضو از خانواده زیباترین صحنھ ي 

كائنات محسوب مي شد. 
_ دوستت دارم داداش كوچیكھ. 

لبخندي زد.
_ منم! 

ماكان بچھ ي یاغي نبود. باھوش بود و تقریبا كاري بھ كار 
كسي نداشت. 
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باور اینكھ سیگار مي كشد یا چاقو حمل مي كند برایم سخت 
بود. این ھا مي توانست تاثیر نفر دومي باشد كھ حدس مي زدم 

تازه با او آشنا شده بود. بعدا باید سر از این جریان در 
می آوردم.

ماكان كھ رفت تازه فھمیدم اصال تصمیمي جدي براي رفتن 
بھ خانھ بابك نگرفتھ ام. 

چند بار خواستم پیاده شوم و بھ خانھ بروم. 
مي خواستم بي خیال تھدیدھایش شوم، اما حس مرموزي از 

درون باعث ترس و اضطرابم مي شد. 
حسي كھ مي گفت این مرد تقریبا میانسال با تو شوخي ندارد. 

می دانستم رفتن بھ آن خانھ ي درندشت ھم کامال حماقت 
محسوب مي شود. 

بھ راحتي مي توانست ھر بالیي سرم بیاورد. 
اما از طرفی ھم کامال مطمئن بودم بابك براي اعمالي از 

جملھ تجاوز سراغم نیامده است! 
چون براي این كار نیازي بھ كشیدن این ھمھ نقشھ ي حساب 

شده نبود. 
ھمین فكر ھم باعث شد تا براي بار دوم دل را بھ دریا بزنم و 

راھي قصرش شوم!
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#كارتینگ
#پارت_٩٠

#زینب_عامل

زنگ در را فشردم و در بالفاصلھ با تیكي باز شد! 
انگار كھ شخصي نگھبان شده بود تا پشت اف اف بایستد و بھ 

محض صدا دادنش در را براي مھمانان باز كند. 
گویا بابك ھمھ چیز را براي رفتنم بھ آنجا مھیا كرده بود. 
وارد حیاط كھ شدم صحنھ ي مقابل چشمانم نفسم را برید. 

تصویر مقابل چشمانم نفس گیر بود!
دفعھ ي قبل كھ بھ اینجا آمده بودم ھمھ جا سر سبز بود، اما 

حاال پاییز ھنرمند،نقاشی را در این فضا بھ رقص آورده بود 
كھ نفس ھا را در سینھ حبس مي كرد. 

چقدر كار خوبي كرده بودند كھ برگ ھایي كھ روي زمین 
ریختھ شده بود را جارو نكرده بودند. تركیب رنگ ھاي زرد 

و نارنجي و قھوه اي كل حیاط را رنگ آمیزي كرده بود. و 
خانھ ي مجلل در میان این رنگ ھا طوري بنظر مي رسید كھ 
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انگار بھ دام افتاده است. 
پاییز قدرتمند خانھ ی لوکس را در حقارت عجیبي فرو برده 

بود! 
ھمین صحنھ براي لبخندم كافي بود. ھر قدر ھم کھ پولدار 

بودي خدا بلد بود با اشاره اي قدرتش را بھ نمایش بگذارد و 
متوجھ ت کند دنیا را ھم داشتھ باشی باز در برابر او ذره ای 

ناچیز بیش نیستی. 
براي اولین بار بھ بابك كمي حسادت كردم. 

من ھم دلم از این حیاط ھا مي خواست تا دست مانجون را 
بگیرم. گوشھ اي زیر این ھمھ زیبایي خیره كننده بساط كنیم و 

براي بار ھزارم داستان دلدادگي اش را گوش کنم. 
جاي ماندانا ھم خالي بود تا با دیدن این صحنھ ي رویایي ذوق 

زده شود! 
بعد پنج دقیقھ نگاه خیره باالخره بھ خودم آمدم. 
احتماال بابك ھم از دیر كردنم نگران شده بود! 

با قدم ھایي نامطمئن اما سریع خودم را بھ خانھ رساندم. 
صداي صحبت ھایي كھ بھ گوشم رسید باعث شد تا فكر كنم 

مھمان دارد، اما بعدا احتمال دادم كھ شاید ھمان زني باشد كھ 
قبال در خانھ اش دیده بودم. 
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نفس عمیقي كشیدم و خودم را بھ سالن پر تجمل و بزرگ 
رساندم.
ایستادم.

درست پشت بھ من مردي نشستھ بود كھ حتي از این زاویھ 
ھم خوب مي شناختمش! 

ھمان كسي كھ باعث شده بود من در این منجالب دست و پا 
بزنم. قلبم ھشدار داد كھ در رابطھ با ماكان كمكم كرده است 

و عقلم در جواب دلم بھ دركي نثارش كرد.
صداي پایم كافي بود تا متوجھ حضورم شوند. بابك بالفاصلھ 

با دیدنم لبخند عمیقي زد. من از این لبخند ھاي بھ ظاھر 
مھربانانھ اش بیشتر از اخم و تخمش مي ترسیدم. 

_ مانیا...خوش اومدي...
تعجب کرده بود کھ اینقدر سریع خودم را بھ آنجا رسانده ام از 

مدل صدا كردن اسمم كھ توأم با حیرت بود معلوم بود. 
حاال او كامال مي دانست پشت سرش چھ كسي است، اما باز 
ھم نچرخید. سر جایش ثابت نشستھ بود و داشت قھوه اش را 
کھ از بویی کھ در فضا پخش شده بود، تشخیص دادم قھوه 

است را مي نوشید. 
جلوتر رفتم و درست در ھمان لحظھ زن پیشخدمت کھ قبال 
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ھم دیده بودمش، بابك را صدا كرد و بابك با عذر خواھي 
كوتاھي ما را ترك كرد. 

مبلي كھ رویش نشستھ بود را دور زدم و مقابلش ایستادم. 
عوضي! باز ھم نگاھم نكرد. نگاھش بھ بخاري بود كھ داشت 

از قھوه اش بلند مي شد. رفتار االنش در تضاد کامل با 
رفتارش در داروخانھ بود. آنجا محترمانھ تر برخورد كرده 

بود. نا خودآگاه از بي محلي اش اصال خوشم نیامد. 
بخاطر وضعیت موجود پر بودم از عصبانیت، بغض و شاید 
كینھ. كینھ از مرد مقابلم كھ اشتباھي انجام نداده بود و شاید 

تنھا ایرادش این بود كھ بیش از حد باھوش بود. 
نمي خواستم حس ھایم را پنھان كنم. برعکس، میل عجیبی 

برای تحقیرش داشتم. بی ھوا غریدم:
_ مي دونستي حالمو بھم مي زني؟ 

دستش كھ فنجان را گرفتھ بود نزدیكي لب ھایش متوقف شد، 
راه رفتھ را برگشت و فنجان را داخل نعلبكي اش گذاشت. تمام 

كار ھایش با طمأنینھ و حوصلھ بود. بدون ذره اي شتاب 
زدگي. سرش باال آمد. صورت لعنتي اش ھیچ حسي را بروز 

نمي داد. 
لب ھایش فاصلھ گرفتند. 
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_ نمي دونستم. االن فھمیدم. 
فنجان و نعلبكي دستش را روي میز مقابلش گذاشت. 

از حرص بابت خونسردی مسخره اش دستانم را مشت كرده 
بودم و حس مي كردم ھر لحظھ ناخن ھایم كف دستم را 

سوراخ خواھند كرد. سر جایش برگشت و بھ مبلش تكیھ داد.
_ فكر نكنم مي دونستي...اما مي خوام االن بدوني كھ من ازت 

خوشم میاد. حالمو بھم نمي زني!
ھمین جملھ اش كھ تركیب درستي ھم نداشت كافي بود تا برای 

چند دقیقھ ی متوالی مات شوم!

#كارتینگ
#پارت_٩١

#زینب_عامل

نگاھم بي اختیار رویش ثابت شده بود! چھ گفتھ بود؟ كلماتش 
را بار دیگر در ذھنم مرور كردم و اخم غلیظي روي 

پیشاني ام نشست. 
دست ھایم را با حرص مشت كردم و از میان دندان ھاي كلید 
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شده ام غریدم:
_ سعي كن ھیچ وقت از من خوشت نیاد دكتر! 

نگاھش موشكافانھ روي صورتم مي چرخید. در واكنش بھ 
حرفم ھیچ حركتي از خود نشان نداد. انگار كھ اصال صدایم 
را نشنیده است. فقط مشغول تحلیل حالت ھاي من بود و من 
از رفتار ھاي این مرد تا مرز شگفتي پیش رفتھ بودم. حس 

مي كردم علیرغم دكتر بودنش مشكل اساسي رواني دارد!
مغزم مي توانست ساعت ھا در مورد او نظریھ صادر كند اگر 

بابك دوباره بھ جمعمان اضافھ نمي شد.
براي دور شدن از شاھان دیر شده بود. 

بابك نزدیكمان شد و با تعجب بھ اخم و تخم من و حالت 
ایستادنم در مقابل برادرش كھ انگار گارد گرفتھ بودم گفت:

_ چیزي شده مانیا؟ 
قبل از لب بازكردنم شاھان شمرده شمرده جواب بابك را داد!

_ ایشون گفتند بخاطر استفاده از ماشینش تو مسابقھ از من 
متنفرن و من حالشونو بھم مي زنم!

بابك بالصلھ بعد از شنیدن این جواب قھقھ زد و میان خنده اش 
شاھان را مخاطب قرار داد.

_ كوتاه بیا شاھان! 
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درست بود كھ دلیل اینكھ بھ شاھان گفتھ بودم حالم را بھم 
مي زند ھمین مسئلھ بود،  اما اینكھ خودش با حالتي معمولي 

این را براي بابك تعریف كرده بود برایم عجیب بود. 
از آن دستھ از آدم ھا بنظر نمي رسید كھ بجاي دیگران سوالی 

را جواب دھد. 
نمي دانم چرا حسي از درونم مي گفت نمي خواھد بابك را در 

جریان داروخانھ و مالقات اتفاقي مان بگذارم! 
عقب رفتم و روي مبلي كھ نزدیكم بود نشستم و دوباره بھ 

شاھان خیره شدم. 
چنان عمیق با چشمانش نگاھم مي كرد كھ متعجب شدم. 

نگاھش داشت دستور مي داد. دستوري كھ حس مي كردم كامال 
بھ مخفي نگھ داشتن برخوردمان در داروخانھ مربوط بود. 

وقتي كھ از تاثیر نگاھش مطمئن شد از جایش بلند شد و رو 
بھ بابك كامال خشك گفت:

_ یادت نره چھ قولي دادي! بابك مجبورم نكن كاري بكنم كھ 
دوست ندارم. 

بابك كالفھ سرش را بھ نشانھ ي تایید تكان داد و من دھانم از 
این مدل رابطھ باز ماند. 

جمالت شاھان كامال با احترام بیان شده بود! حتي با وجود 
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تھدید محسوسي كھ در آخر جملھ اش بود، اما قدرتي كھ در 
كلماتش بود مرا حیرت زده كرد! این مرد كھ جاي پسر بابك 

بود روي بابك تسلط كامل داشت! 
دنیا وارونھ شده بود. بجاي اینكھ برادر كوچك از برادر 

بزرگ حساب ببرد دقیقا برعكسش اتفاق افتاده بود. 
صحنھ ي بعدي بیشتر متعجبم كرد. 

شاھان لبخند محوي زد و بعد از اینكھ برادر بزرگش را در 
آغوش كشید و شانھ اش را بوسید سمتم چرخید و با خداحافظي 

كوتاھي خانھ را ترك كرد. 
معادالت این خانواده چنان ذھنم را مشغول كرده بود كھ حتي 

فرصت نداشتم بھ مسئلھ ي خودم فكر كنم.
بابك از بھ آغوش كشیده شدن توسط برادرش حس خوبي 

داشت. نگاه شكر گزارش معني غیر از این نمي داد. 
یك لحظھ احساس كردم این مرد میانسال آنقدر ھا ھم كھ بنظر 
مي رسد بد نیست و ھمین قضیھ ھم كمي حس امنیت بھ وجودم 

تزریق كرد. 
زن پیشخدمت كھ نھ حرف مي زد و نھ احساسي در صورتش 

ھویدا بود بعد از اینكھ میز مقابلم را پر از خوراكي و 
نوشیدني كرد تنھایمان گذاشت. 
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حاال در این فضاي بزرگ فقط من بودم و بابك. 
از رفتار ھاي شاھان كھ بنظرم ضد و نقیض بودند چیز 
زیادي دستگیرم نشده بود از صحبت ھایش در داروخانھ 

اینگونھ متوجھ شده بودم كھ دل خوشي از بابك ندارد و حاال 
با رفتارش در ھنگام خداحافظي بھ این نتیجھ رسیده بودم كھ 

اتفاقا برادرش مھم ترین فرد زندگي اش محسوب مي شود. 
ذھن فضولم داشت قلقلكم مي داد كھ بیشتر در مورد این 

خانواده بدانم. 
دھان باز كردم تا نظر او را راجع بھ برادرش بپرسم كھ با 

یاد آوري اینكھ بابك اطالع ندارد من از ارتباط بین او و 
شاھان آگاھم سؤالم را تغییر دادم.

_ این شاھان خان پسرتھ؟ 
عمیق لبخند زد.

_ نھ ولي خیلي دوست داشتم شاھان پسرم باشھ! 
دقیقا جواب متضاد برادرش را گفتھ بود. شاھان در جواب بھ 

این سؤالم گفتھ بود كھ بابك آخرین فردي در دنیا است كھ 
دوست دارد پدرش باشد! 

نمي فھمیدم. معماھا عین یك كالف در ھم پیچیده شده بودند، 
طوریكھ قادر بھ باز كردنشان نبودم. 
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بابك سیبي از ظرف میوه ي مقابلش برداشت و آن را بھ دو 
نیم تقسیم كرد.

_شاھان برادرمھ. 
تمام تالشم را كردم تا متعجب بنظر برسم. بعد از اینكھ 

مطمئن شدم بابك تعجب صورتم را باور كرده است گفتم:
_ تو كھ برادر بھ این زرنگي داري چرا رو برادرت سرمایھ 

گذاري نمي كني؟ دیدي كھ مسابقھ رو ھم اون برد. 
از جایش بلند شد و درست در مبل كناري ام نشست.

نصف سیب دستش را سمتم دراز كرد.
_ شاھان با شیوه ي خودش زندگي مي كنھ من با شیوه ي 

خودم.

#كارتینگ
#پارت_٩٢

#زینب_عامل

براي اینكھ حساسش نكنم سیب را از دستش گرفتم و داخل 
پیش دستي مقابلم انداختم. 
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_ با شیوه ي خودت راضیش كردي تو مسابقھ شركت كنھ؟ 
گازي بھ نیمھ ي سیب دستش زد. 
بعد از قورت دادنش جواب داد:

_ تنھا كسي بود كھ مطمئن بودم مي تونھ با تو رقابت كنھ. 
راضي كردنش سخت بود، اما خب ھر آدمي نقطھ ضعفي 

داره. شاھانم ھمین طور! 
بھ شاھان با آن اطمینان عجیبي كھ در چشمانش موج مي زد و 

براي خودش قدرت نمایي مي كرد نمي آمد كھ نقطھ ضعفی 
داشتھ باشد! آن ھم نقطھ ضعفی کھ دیگران از آن آگاه باشند! 
خیلي دوست داشتم بدانم نقطھ ضعفش چیست. شاید بھ تالفي 

بالیي كھ سرم آمده بود من ھم از نقطھ ضعفش استفاده 
مي كردم. درست مثل بابك! 

بھ امید اینكھ بابك جوابم را مي دھد پرسیدم:
_ و نقطھ ضعفش چیھ؟ 

خندید.
بقیھ ي سیبش رادر پیش دستي من و درست كنار سیبي كھ من 

در آن رھا كرده بود رھا كرد.
_ خوب نیست نقطھ ضعف برادرمو بھت بگم. بخصوص كھ 

ازش شكستم خوردي! اما...
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مكث كرد. لبخندي مرموز روي لب نشاند.
_ اما از اونجایي كھ برام خیلي عزیزي مي گم بھت! 

از این جملھ اش اصال خوشم نیامده بود. اینكھ برایش عزیز 
ھستم. ترجیح مي دادم از من نفرت داشتھ باشد، اما اشتیاقم 

براي شنیدن اینكھ نقطھ ضعف برادرش چیست را نمي توانستم 
پنھان كنم. 

بابك متوجھ این اشتیاق شده بود. ھر لحظھ منتظر بودم كھ با 
تمسخر بھ این اشتیاق مسخره ام بخندد، اما برعكس براي چند 

ثانیھ ردي از حسرت و غم را در چشمانش دیدم. ھر چند 
سعي كرده بود این احساس روي لحنش تاثیري نگذارد. چون 

لحنش با قبل تفاوتي نكرده بود.
_ مادرش! 

در این خانھ ھر ثانیھ داشت بھ تعجبم اضافھ مي شد. 
آخرین چیزي كھ فكر مي كردم نقطھ ضعف شاھان باشد دقیقا 

مادرش بود! 
اینطور كھ پیدا بود او بھ خانواده اش اھمیت زیادي مي داد. 
اما بخشي از تعجبم ھم مربوط مي شد بھ مدل جواب دادن 

بابك. نگفتھ بود مادرمان! گفتھ بود مادرش! 
در این باره ھم مي شد نظریھ ھاي زیادي صادر كرد. 
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آنقدر كنجكاو بودم كھ دلم مي خواست فقط راجع بھ خانواده ي 
عجیب آن ھا سؤال كنم و او ھم ھمینقدر مطیع جواب دھد، 

اما ترجیح دادم سكوت كنم. 
نمي خواستم كنجكاوي بیش از حدم كار دستم دھد. 

بحث را عوض كرده و سمت خودم كشاندم.
_ خب! براي چي باز منو دعوت كردي اینجا؟ 

بابك ابروھایش را باال داد.
_ مانیاي عزیز مثل اینكھ یادت رفتھ ھنوز تسویھ حساب 

نكردیم با ھم. تو بھ من بدھكاري. نمي خواي بدھیتو صاف 
كني؟ 

پوفي كشیدم. 
_ چطوري بدھیمو صاف كنم وقتي پولتو ھم نخواستي؟ 

از جایش بلند شد و بھ جاي قبلي اش برگشت. 
قصد داشت چشم در چشم حرف بزنیم. 

_ از كارت استعفا دادي؟ 
رفتھ بود سر پلھ ي اول. من تحت ھیچ شرایطي چنین ریسكي 

نمي كردم.
_ من ھیچ وقت این حماقتو نمي كنم. 
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عصبي شد. 
_ تعریف تو از حماقت اشتباھھ دختر جون. حماقت یعني 

موندن تو اون كار لعنتي! 
از كارت استعفا مي دي و ورزش رو از نو شروع مي كني. یھ 

پیست كارتینگ ھست كھ ترجیح میدم تمریناتت رو از اونجا 
شروع كني. 

كارتینگ فضاي خیلي جذابیھ. مطمئنم دلت تنگ شده واسھ 
اون فضا. 

قدم بعدي ھم شركت تو مسابقھ ھاست. اول مسابقات دوستانھ 
بعدي استاني و كشوري و...

قدم بعدیت دقیقا میشھ مرحلھ اي كھ مي رسیم بھ تسویھ با من! 
یعني برند تبلیغاتي من مي شي. 

منتھا براي رسیدن بھ این مرحلھ حتما الزمھ اون شغل بدرد 
نخورت رو بذاري كنار و تمركزت رو بذاري رو كاري كھ 

من گفتم. 
وگرنھ بھ این زودیا از دست من خالص نمي شي. 

بنظرت برنامھ ریزیام عالي و بي نقص نیست؟ 
چشمكي زد. 

_ مطمئنم رقبام بفھمن چي تو سرمھ فورا از رو نقشھ ھام 
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اسكي مي رن! 
چشمانم را با بدبختي بستم و نفس عمیقي كشیدم. 

_پیستي كھ گفتي رو میام، اما محالھ از شغلم استعفا بدم. 
یك پایش را روي پاي دیگرش گذاشت. كامال معلوم بود كھ 

كالفھ اش كرده ام. نگاه ریز شده اش را سمتم دوخت.
_ آموزش رانندگي بھ بچھ ھاي ١٨ سالھ یا زناي پیر چھ 

مزیتي برات داره كھ حاضر نیستي ولش كني؟
لب ھایم را از ھم فاصلھ دادم.

_این شغل برام امنیت داره. حقوق ثابتش رو ھم خیلي الزم 
دارم.

پر غرور گفت:
_ اگھ شغل جدیدي بھت پیشنھاد بدم كھ درآمدش سھ برابر 

شغل االنت باشھ حاضري استعفا بدي؟
پوزخندي زدم.

_ نھ چون یك درصدم بھ تو اعتماد ندارم!

#كارتینگ
#پارت_٩٣
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#زینب_عامل

سرش را با خنده تكان داد. خنده اش بیشتر از سر حرص بود. 
رك گویي ام اعصابش را متشنج كرده بود.

_ اون ھشتاد میلیون ھم نمیتونھ یھ تضمین باشھ از طرف 
من؟ 

_ من بھ اون پول دست نمي زنم. 
جدي شد. بدون انعطاف.

_ مانیا مشتاق نمي ترسي بابت این مخالفتت برم سراغ 
خانوادت؟ 

مي ترسیدم. دقیقا خانواده ام نقطھ ضعفم بود، اما در جواب 
بابك خودم را نباختم. سعي كردم خونسرد بنظر بیایم.

_ من مخالفت نكردم. فقط گفتم از كارم استعفا نمي دم. وگرنھ 
ھم پیست میام ھم مسابقات رو شركت می كنم. 

میانمان سكوت برقرار شد. در فكر فرو رفتھ بود. 
انگار داشت روي حرفم فكر مي كرد. خدا خدا مي كردم كوتاه 

بیاید. 
دوباره از جایش بلند شد، اما اینبار كنارم نیامد بلكھ از رو بھ 

@RomanbeRoman



رو نزدیكم شده و مقابلم خم شد و  بقیھ ي سیبش را كھ در پیش 
دستي ام گذاشتھ بود برداشت و گفت:

_ باشھ. قبولھ. ھر چند مي دونم بعدا خودت با اختیار خودت 
و بدون زور استعفا مي دي! 

لبخند پر تمسخري روي لب راندم.
_ بھ دونستناتون ادامھ بدین جناب شفیع! 

بقیھ ي سیب را بھ دھانش نزدیك كرد.
_ حتما.

عزم رفتن كردم. ظاھرا مسئلھ فیصلھ پیدا کرده بود. حتي شده 
بطور موقت.

بالفاصلھ بعد از بلند شدنم بابك با لحني كھ مھرباني 
صادقانھ ای در آن دیده مي شد گفت:

_ شام رو مي موني اینجا؟ مي گم زودتر شامو  آماده كنند تا 
دیر نرسي خونتون. 

با چشمان منتظر نگاھم مي كرد و من دلیلي نداشتم در مقابل 
مھرباني اش مھرباني خرجش كنم.

_ براي شام خوردن نیومدم اینجا. یادت رفتھ پیامت رو؟! 
بیشتر تھدید بود تا دعوت محترمانھ بھ یھ شام؟ 
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دستي بھ تھ ریشش كشید.
_ متاسفم. قصد ناراحت كردنت رو نداشتم. 

بھ سمت خروجي راه افتادم. قبل از خارج شدن گفتم:
_ متاسف نباش! چون اگھ یھ دعوت محترمانھ ھم بود باز من 

ردش مي كردم! 
عالقھ اي براي دیدن واكنشش نداشتم، بنابراین از خانھ بیرون 

زدم. 
سوار ماشینم شدم و با ذھني درگیر از پذیرش اجباری و از 

سر ناچاري پیشنھاد بابك بھ راه افتادم. 
ھنوز مسیر زیادي طي نكرده بودم و با خانھ ي بابك فاصلھ ي 

چنداني نگرفتھ بودم كھ صداي پي در پي بوق اتومبیلي توجھم 
را جلب كرد. 

از آیینھ ي ماشین بھ پشت سرم نگاه كردم و در كمال تعجبم 
كسي را دیدم كھ انتظارش را نداشتم. بیشتر حدس مي زدم كھ 
با یك مزاحم خیاباني طرف باشم! از آن بچھ پولدار ھاي بي 

درد كھ در این اطراف زندگي مي كنند، اما پشت سرم و داخل 
یك پرشیاي سفید كسي نبود جز شاھان!

بوق ھاي پي در پي اش فقط این معني را مي داد كھ خواستار 
صحبت با من است و من داشتم بھ این موضوع مي اندیشیدم 
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كھ در فاصلھ اي كھ من در حال صحبت با بابك بوده ام، او 
نرفتھ و منتظر بوده است تا من از خانھ بیرون بیایم و با ھم 

حرف بزنیم. 
علیرغم توھین علني ام در خانھ بھ او كنجكاوي لعنتي ام اجازه 
نمي داد كھ بي توجھ بھ خواستھ اش راه افتاده و مسیر خانھ را 

در پیش بگیرم. 
ھمین كنجكاوي بیش از حدم ھم باعث شد تا راھنما زده و 

گوشھ اي بایستم. 
منتظر بودم او ھم ماشینش را پارك كند و بعد از پیاده شدن، 

براي حرف زدن سمت ماشین من بیاید، اما بجاي پارك 
كردن، ماشینش را كھ اصال بھ تیپ و قیافھ اش نمي خورد و 
انتظار داشتم مثل برادرش سوار بنز یا ماشین مدل باالیي 

باشد را كنار ماشین من پارك كرد. 
شیشھ ي سمت شاگرد را پایین آورد و بعد از برداشتن عینك 

آفتابي اش كھ تاثیر فوق العاده اي روي جذابیتش داشت با 
احترام گفت:

_ لطفا بیا تو ماشین من. خیلي واجبھ كھ با ھم صحبت كنیم. 
با تمسخر و شیطنتي كھ بي موقع بھ لحنم سرایت كرده بود 

جواب دادم:
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_ حتما مي خواي راجع بھ اینكھ از من خوشت اومده باھام 
صحبت كني آره؟ 

یا شوخي ام بنظرش بي مزه آمده بود یا جملھ ام را كامال 
مسخره و تحقیر گونھ فرض كرده بود كھ كامال با جدیت 

پاسخ داد:
_ نھ مي خوام راجع بھ برادرم باھات صحبت كنم. بابك! شاید 

دیگھ نخواستي باھاش رفت و آمد كني! 
موضوع پیشنھادي اش بھ اندازه اي جالب بود كھ از ماشینم 

پیاده شده و سوار ماشین او شوم.

#كارتینگ
#پارت_٩٤

#زینب_عامل

بھ محض بستن در ماشینش پایش را روي پدال گاز فشرد و 
در چشم بھم زدني از كوچھ اي كھ در آن بودیم بیرون آمد. 

براي حرف زدن عجلھ داشت و براي ھمین بالفاصلھ با دیدن 
پاركي در مقابلمان ماشین را پارك كرد و از من خواست 
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پیاده شوم. 
اطاعت كردم و بعد از پیاده شدن دوشادوش یكدیگر سمت 

پارك حركت كردیم.
بھ نیم رخ جدي اش چشم دوختم. پلیور سرمھ اي رنگي پوشیده 
بود با شلوار كتان مشكي و نیم بوت ھایي كھ جذابیت خاصي 

بھ قامتش داده بودند. 
یك دستش كنارش آزاد افتاده بود و دست دیگر را داخل جیب 

شلوارش فرو برده بود. 
تیپ خودم مثل ھمیشھ ساده و بدور از جذابیت خاصي بود! 

مانتو مشكي ساده با شلوار جین و یك جفت كتاني طوسي 
رنگ. یك سوییشرت ھم رنگ كفش ھایم نیز از روي مانتو 

بھ تن داشتم! 
تیپم فوق العاده دلربا بود!

وارد فضاي پاییزي و رنگارنگ پارك شدیم.
حس كردم با دیدن فضاي زیباي مقابل چشمانش گوشھ ي لب 

ھایش باال رفتند. 
بر خالف تصورم كھ فكر مي كردم اولین نیمكت را براي 

نشستن انتخاب كند بھ پیاده روي اش تا وسط ھاي پارك  ادامھ 
داد و من كھ حسابي كالفھ شده بودم غر زدم:
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_ جناب دكتر من براي قدم زدن باھاتون نیومدم اینجاھا! 
ولتون كنن تا فردا مي خواین دنبال جا باشین واسھ نشستن. 

یك نیمكت درست در فاصلھ ي یك قدمي اش قرار داشت و او 
با خونسردي فاصلھ ي اندک باقي مانده را طي كرد و روي 

نیمكت نشست و در جوابم گفت:
_ ھمچین قصدي ندارم ماني!

از مخفف اسمم در آخر جملھ اش یكھ خوردم! 
گویا صمیمیت در خون این دو برادر بود! 

آن برادر مانیاي عزیزم خطابم مي كرد و ایشان كھ انگار از 
ھزار سال پیش مرا مي شناخت اسمم را بصورت مخفف 

مي گفت! 
زیاده روي كرده بود. من اگر بخاطر خانواده ام از بابك واھمھ 

داشتم و بخاطر آن مدل خطاب كردنش دندان ھایش را در 
دھانش خرد نمي كردم دلیل نمي شد در برابر برادر كوچكترش 

ھم كوتاه بیایم. 
انگشت اشاره ام را بھ نشانھ ي تھدید مقابل صورتش كھ با 

كنجكاوي براندازم مي كرد،  باال آوردم و غریدم:
_ جناب دكتر حواست رو خوب جمع كن.جنابعالي در 

صمیمي ترین حالت حق داري منو خانم مشتاق خطاب كني. 
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خوشحال مي شم اینو بھ برادرت ھم گوشزد كني. ظاھرا از تو 
حرف شنوي خوبي داره. 

نگاھش براي چند ثانیھ روي چشمانم مكث كرد و بعد 
زاویھ اش را تغییر داد و بھ گوشھ اي از پارك چشم دوخت. 

داشتم از حرف زدنش ناامید مي شدم كھ جدي پرسید:
_ با بابك كجا آشنا شدي؟ 

در حالیكھ مقابلش ایستاده بودم و او روي نیكمت نشستھ بود 
یك قدم بھ سمت چپ برداشتم و مسیر دید زدنش را مسدود 

كردم. 
سرش آرام باال آمد و دوباره بھ صورتم چشم دوخت. 

با تمسخر گفتم:
_ یعني مي خواي بگي تو نمي دوني؟ 

میمك صورتش در برابر لحن پر تمسخرم ثابت ماند! فقط لب 
ھایش تكان خوردند.

_ نھ نمي دونم. تو اون مسابقھ ي مسخره ھم بھ اصرار بابك 
شركت كردم. 

خبیث شدم.
_ حتما چون دست گذاشتھ بود رو نقطھ ضعفت. آره؟ 
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نفس عمیقي كشید.
_ خوشحالم كھ خودش ھمھ چیزو بھت گفتھ. 

كنارش نشستم.
_ ھمھ چیزو نگفت. فقط گفت استفاده از نقطھ ضعفت تنھا 

راھي بود كھ مي تونست راضیت كنھ! ھمین. 
صورتش را سمتم چرخاند. 
_ كجا با برادرم آشنا شدي؟ 

سردم شده بود. زیپ سوییشرتم را تا نزدیكي چانھ باال كشیدم.
_ یكي رو فرستاده بود آموزشگاھي كھ كار مي كنم. از 

رانندگیھ دختره فھمیدم كھ مبتدي نیست. دختره بھم گفت تو یھ 
مسابقھ شركت كنم كھ ردش كردم. 

حرفم را قطع كرد.
_ چرا رد كردي؟ 

لبخند تلخي زدم و نمي دانم چھ نیرویي وادارم كرد تا راستش 
را بگویم.

_ پنج سال پیش بعد از فوت نامزدم قسم خورده بودم دیگھ 
ھیچ تو مسابقھ اي شركت نكنم.
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#كارتینگ
#پارت_٩٥

#زینب_عامل

اخم كرد.
_ متاسفم!

حس ھمدردي اش را بي پاسخ گذاشتم.
_ بعد بابك خودش اومد سراغم. گفت مي خواد بشھ پلھ ي 

ترقي من. بازم ردش كردم تا اینكھ بخاطر بدھي پدرم مجبور 
شدم برم سراغش و او در ازاش ازم خواست تو مسابقھ اي كھ 

خواستھ بود شركت كنم. 
مجبور شدم قبول كنم. 

با حرص بھ صورت اخم آلودش نگاه كردم.
_ اونجا ھم كھ سر و كلھ ي جنابعالي پیدا شد و كاسھ كوزه ي 

منو بھم ریختی، وگرنھ االن خالص شده بودم. 
بعد از مکث کوتاھی کھ عصبانیتم فروکش کرد ادامھ دادم:

_من حتي بدھي بابكم پرداخت كردم اما عین پول رو دوباره 
برگردوند بھ حسابم و گفت براش كار كنم. 
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صورتش داشت رفتھ رفتھ بیشتر درھم مي شد. با خشمي 
فروخورده پرسید:

_ چھ كاري؟ 
سردرگم گفتم:

_ چھ بدونم میگھ مي خوام بشي برند تبلیغاتي من و از این 
حرفا! 

اولین بار بود كھ پوزخندش را مي دیدم. 
صورتش خونسردي ھمیشگي را نداشت كالفھ شده بود و با 

اخم در فكر فرو رفتھ بود. 
چند دقیقھ بعد از آن حالتش خارج شد و گفت:

_ بھت دروغ گفتھ! 
ابروھایم از شدت تعجب باال رفتند. 

_ از كجا مي دوني؟ 
نگاھش را سفت و سخت بھ چشمانم دوخت.

_ از اونجاییكھ شغل برادرم شغلي نیست كھ نیاز بھ تبلیغات 
داشتھ باشھ! بابك وارد كننده ي دارو ھست! تا حاال دیدي تو 

تلویزیون آسپرین و استامینوفن تبلیغ كنند؟ 
چنان شوكھ شدم كھ زبانم بند آمد. 
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ترس ھایم با شدت ھر چھ تمام تر جان گرفتند و بصورت 
ھمزمان سمتم ھجوم آوردند. با دھاني باز و حیرت زده 

پرسیدم:
_ اون برادر عوضیت قاچاقچي داروئھ؟

عاقل اندر سفیھ نگاھم كرد.
_ من كي ھمچین حرفي زدم؟ بابك كامال قانوني و با مجوز 

تو این كاره. 
چشمانش را با خستگي و براي یك لحظھ روي ھم گذاشت.

_منظورم اینھ كھ براي كشوندن تو سمت خودش دروغ گفتھ. 
برادر من شغلش طوري نیست كھ بھ برند تبلیغاتي نیاز داشتھ 

باشھ. 
و از اونجایي ھم كھ من ھمیشھ تحت نظرش دارم مطمئنم كھ 

نھ تغییر شغل داده و نھ شغل جدیدي دست و پا كرده واسھ 
خودش. 

با ناامیدي زمزمھ كردم:
_شاید واسھ رستورانش مي خواد؟

سؤالم مسخره بود. می دانستم. فقط مي خواستم ترسم ھایم را 
پشت این سوال مخفي كنم.

دستش را الي موھاي كوتاھش برد. 
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_ نصف اون رستوران مال منھ! یادم نمیاد دنبال تبلیغ براي 
اونجا بوده باشم! بابك بدون نظر من چنین كاري نمي كنھ. 

دلیلش ھم واضحھ. چون من بعنوان شریكش این اجازه رو 
بھش نمي دم! 

با ذھني درگیر و سر درگم از جایم بلند شدم.
_ پس واسھ چي دنبال منھ؟ 

با چھره اي اخم آلود نگاھم كرد.
_ این دقیقا سؤال منم ھست! 

دستانم را داخل جیب سوییشرتم بردم و سؤالي كھ ذھنم را 
درگیر كرده بود را بر زبان آوردم.

_ بردارت مگھ نمي دونستھ ممكنھ تو نقشھ ھاشو لو بدي. 
براي چي مارو با ھم رو در رو كرده؟ 

او ھم بلند شد.
_ رو در رو كرده چون اون مسابقھ و باخت تو تنھا راه بھ 
تلھ انداختنت بوده و از اونجاییكھ كھ من ھیچ وقت بھ زناي 
پیر و جوون و رنگ و وارنگي كھ بھ زندگیش اومد و شد 
داشتند اھمیت ندادم حدس نزده كھ ممكنھ پیگیر این ارتباط 

بشم! 
حرف ھایش منطقي بود. بر خالف بابك كھ در پایان ھر 

@RomanbeRoman



جوابش سوال جدیدي در ذھنم شكل مي گرفت، حاال پازلي كھ 
برادرش برایم چیده بود كامال درست بنظر مي آمد. 

دلیلي نداشت برادرش را در برابر من لو دھد مگر اینكھ این 
ھم جزئي از نقشھ بابك محسوب مي شد. 

نمي توانستم بھ او ھم اعتماد كنم حتي با وجود صداقتي كھ در 
چشمانش پیدا بود. نمي دانستم باید چھ كنم. حاال چگونھ باید از 

دامي كھ بابك برایم پھن كرده بود مي گریختم؟ 
این سوالي بود كھ بي اختیار از شاھان پرسیدم.

_ حاال من چیكار كنم؟ 
پوفي كشید.

_ ازش دور بمون. بھ حرفاش گوش نده تا ببینم چي تو سرش 
مي گذره. 

یاد خانواده ام و تھدید ھای بابک باعث شد تا بي مھابا بگویم:
_ خانوادمو تھدید كرده. 

این حرفم بھ شدت خشمگینش كرد. ابتداي جملھ اش را زیر 
لب ادا كرد.

_ غلط كرده! 
بلند تر ادامھ داد:
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_ كاري رو كھ بھت گفتم بكن. نگران نباش حواسم بھش 
ھست. نمي ذارم كاري بكنھ. 

جلوتر راه افتاد.
_ بھتره بریم. مي ترسم یكي رو بفرستھ دنبالت كنن ! بعید 

نیست ازش. 
این چھ مكافاتي بود كھ در آن گیر كرده بودم؟

بابك كھ بود؟ از من چھ مي خواست؟ براي چھ پا در زندگي ام 
گذاشتھ بود؟

این شاھان كھ بود؟ چرا برایش مھم بود كھ برادرش چھ 
نقشھ اي برایم كشیده است؟ 
مغزم داشت منفجر مي شد. 

مسیر پارك تا ماشین شاھان را چگونھ طي كردیم اصال 
متوجھ نشدم. 

سوار ماشینش شدیم و دوباره مرا بھ جایي كھ ماشینم آنجا 
پارك شده بود برگرداند. 

قبل از اینكھ پیاده شوم كارتي از جیبش بیرون آورد و پشت 
آن چیزي نوشت و سمتم دراز کرد.

_ این شمارمھ. مشكلي بود بھم زنگ بزن. االنم زنگ بزن تا 
شمارت بیوفتھ رو گوشیم. 
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گوشي ام داخل ماشینم جا مانده بود. 
كارت را از دستش گرفتم و خواستم پیاده شوم كھ بالفاصلھ 

گفت:

_ ماني نظرم عوض شد. باھاش تابلو رفتار نكن. یكم باھاش 
راه بیا. مي ترسم شك كنھ. بخصوص كھ تن بھ خواستش ھم 

دادي! 
چرخیدم و با خشم نگاھش كردم.

فھمید كجاي جملھ اش ایراد دارد كھ اصالح كرد.
_ عذر مي خوام. خانوم مشتاق! 

انگار چیز جدیدي یادش آمد.
_ راستي لو ندادي كھ منو تو داروخونھ دیدي؟ 

در ماشینش را باز كرد و پیاده شدم. 
قبل از اینكھ در را ببندم خم شدم و جواب دادم:

_ مگھ با چشمات و اون نگاه عمیقت دستور ندادي سكوت 
كنم؟! 

گویا امروز قرار بود براي اولین بار حالت ھاي مختلفي از 
او را رؤیت كنم. 
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لبخند عمیقي زد كھ براي اولین بار در چھره اش مي دیدم. لب 
ھاي درشت و خوش فرمش از ھم فاصلھ گرفتند.

_ خوبھ!

#كارتینگ
#پارت_٩٦

#زینب_عامل

تیوپ رنگ را با تمام قدرت فشار دادم. آخرین تھ مانده ي 
رنگ داخلش ھم بیرون جھید! 

با تنگ نظري بھ تیوپ دستم كھ شبیھ یك تكھ كاغذ، نازك شده 
بود نگاھي انداختم و از انتھاي آن شروع بھ تا كردنش كردم 
بلكھ باز ھم رنگي در داخلش مانده بود كھ مانجون دیگر تاب 

نیاورد و ماندانا را صدا زد!
_ ماندانا مادر بیا این كاسھ ي رنگو از این خواھر خسیست 

بگیر! تیوپ رنگ رو ناپدید كرد بس كھ فشار داد. خستھ شدم 
از یھ لنگھ پا نشستن! 

لب گزیدم و با خنده ي ریزي دل از تیوپ رنگ بدبخت كندم 
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و آن را داخل قوطي اش فرو كرده و قوطي را روي میز پرت 
كردم. 

شانھ را از روي میز برداشتم و موھاي كم پشت مانجون كھ 
ریشھ ھایشان كامال سفید شده بود را شانھ زدم و با شیطنت 

مانجون را مخاطب قرار دادم.
_ مشخصھ ول خرج بودیا حاج خانوم! بخدا ازت مي ترسم 
وگرنھ با یھ قیچي اون تیوپو مي بریدم تا ببیني ھنوز توش 

چقدر رنگ مونده...
تكان شانھ ھایش نشان از خنده اش داشت ھر چند در لحنش 

اثري از این خنده نبود.
_ لعنت بر دل سیاه شیطون! ماندانا...

ماندانا با دستكش ھایي كھ براي رنگ كردن موھاي مانجون 
بھ دست كرده بود از اتاق بیرون آمد و با خنده جواب داد:

_ اومدم عشقم. االن میندازمش از خونھ بیرون. 
ھمزمان با گفتن این حرفم كنارم رسید و با تنھ ي كوتاھي مرا 

بھ گوشھ اي ھل داد و بعد از اینكھ رنگ داخل كاسھ را با 
مقدار مشخصي اكسیدان و كمي روغن زیتون قاطي كرد 

مشغول رنگ كردن موھاي مانجون شد. 
ھمین كھ رنگ با كلھ ي مانجون برخورد كرد داد مانجون بھ 
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پا خاست!
_ واي ماندانا این چقدر سرده! مادر با آب گرم درست 

مي كردي خب! 
بھ كل یادش رفتھ بود كھ قاطي این مواد قطره اي آب نیست. 
من و ماندانا غش غش خندیدیم و من در حالیكھ خنده ام را بھ 

سختي كنترل مي كردم گفتم:
_ قربونت بشم كھ اطالعات آرایشیت در حد خودمھ! آخھ ما 

كجا تو این آب ریختیم خوشگل خانوم؟ 
چپ چپ نگاھم كرد و خنده اش را فرو خورد.

_ تقصیر توئھ دیگھ! حواس نمي ذاري كھ واسھ آدم! 
ماندانا از اینكھ فقط من مورد حملھ ي مانجون قرار گرفتھ ام 

لبخند دندان نمایي زد و بعد زبانش را تا تھ برایم بیرون آورد. 
چشم غره ام را ھم بي جواب گذاشت و گفت:

_ مانیا كاش مي ذاشتي موھاي تورو ھم رنگ مي كردم. 
نچ نچي كردم.

_ من خوشم نمیاد كلھ م زرد بشھ.
در حالیكھ تكھ اي از موھاي مانجون را جدا مي كرد گفت:
_ كي گفتھ كلھ ت رو زرد كني؟ یھ چند تا رگھ در بیاریم 
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عالي میشھ. فكرشو بكن موھاتو سشوار بكشیم و حالتم بدیم یھ 
كوچولو فوق العاده میشی. 

خمیازه اي كشیدم.
_ ول كن خواھر من! عروسیھ منھ مگھ؟ ھمین مامان بزرگ 

داماد خوشگل موشگل بشھ اوكیھ ھمھ چي. 
بجاي اینكھ ماندانا غر بزند مانجون با غر گفت:

_ مانیا فردا عین یھ خانوم با كماالت لباس نپوشي و ارایش 
نكني من مي دونم و تو! 

ھمین مونده این ناھید پشت چشم نازك كنھ واسمون. ھر چي 
ماندانا گفت بگو چشم! 

ماندانا جملھ ي مانجون را كامل كرد.
_ شیرفھم شدي؟ خساستم مي ذاري كنار عصر مي ریم یھ 
پیرھن مجلسي خوشگل برات مي خریم. بسھ ھر چي بلوز 

شلوار تنت كردي. تو كمدت یھ لباس درست درمون نیست. 
كلھ ام را خاراندم. من چندان با لباس ھاي مجلسي راحت 
نبودم. ترجیح مي دادم ساده و بھ دور از ھر تجملي لباس 

بپوشم. 
بخصوص در مراسم فردا كھ مطمئن بودم ھر قدر ساده تر 

باشم بھتر است. واقعیت این بود كھ از واكنش ھاي ارسالن تا 
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حدودي واھمھ داشتم. 
_ من از پیرھن خوشم نمیاد آخھ. 

داد مانجون مجدد بلند شد.
_ یھ جوري میگھ خوشم نمیاد انگار قرار تا آخر عمر پیرھن 

منجوق دوزي شده تنش كنھ! ھمش چند ساعتھ. 
دستانم را بھ نشانھ ي تسلیم باال بردم.

_ باشھ مانجون جونم! كم خودتو حرص بده. اوامرت مو بھ 
مو اجرا مي شن. اصال میرم آرایشگاه مي گم یھ جوري آرایشم 

كنھ كھ چشم عروست در آد خوبھ؟ 
باز ھم اخم كرد و من ماندم چگونھ خودم را كنترل كنم تا لپ 

ھایش را گاز نگیرم!
_ الزم نكرده. ساده و متین باشھ آرایشت. یھ طوري نباشي 

كھ نشناسیمت!

#كارتینگ
#پارت_٩٧

#زینب_عامل
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بعد از شنیدن بقیھ ی غرغرھای مانجون با دستورش بلند شدم 
و بھ آشپزخانھ رفتم تا سري بھ ناھارمان بزنم. با آموزش 

ھاي گام بھ گام مانجون آبگوشت بار گذاشتھ بودم. 
در قابلمھ را برداشتم و با لذت بھ تركیب خوش رنگ و لعاب 

داخل قابلمھ كھ حاصل دستپخت خودم بود چشم دوختم كھ 
صداي دینگ پیام گوشي ام مجابم كرد تا در قابلمھ را سر 

جایش برگردانده و از آبگوشت خوش رنگم دل بکنم. 
خیلي وقت بود كھ منتظر پیامي از جانب بابك یا برادرش 

بودم، اما خبري نبود. 
وقتي بابك بعد از آن مالقات سراغم را نگرفتھ بود خیالم 

آسوده شده بود. 
تقریبا مطمئن بودم كھ شاھان عامل این اتفاق است. 

حاال با این فكر كھ صاحب پیام مي تواند یكي از این دو برادر 
باشد با عجلھ و بھ سختي گوشي ام را از جیب تنگ شلوار 

جینم بیرون كشیدم و سریع وارد جعبھ ي پیام ھایم شدم. 
با دیدن نام ارسالن ابروھایم باال رفتند. 

با كنجكاوي و نگراني كھ نمي دانم از كجا سر بر آورده بود 
پیامش را باز كردم و با دیدن محتوایش اخم ھایم درھم شد!

" سالم خوبي؟ 
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خواستم یاد آوري كنم كھ یادت نره فردا شاھان خان رو ھم 
ھمراھت بیاري! مطمئنم كن كھ دعوتش مي كني وگرنھ 

مجبور میشم از عمھ خواھش كنم كھ دعوتش كنھ" 
ارسالن رسما مخش تاب برداشتھ بود. 

فردا جشن نامزدي اش بود و بجاي درگیر بودن بابت كاري 
ھاي نامزدي اش فکرش درگیر دوست پسر خیالي من شده 

بود! 
از سابقھ ي بدش مطلع بودم و مي دانستم اگر جواب مثبت بھ 

خواستھ اش ندھم واقعا بھ مامان زنگ مي زند و از او 
مي خواھد این كار را بكند. 

حاال از كجا شاھان پیدا مي كردم؟ 
ناگھان فكري بھ سرم زد. سریع در جوابش تایپ كردم.

" نیازي بھ این كار نبود واقعا، اما حاال كھ اصرار مي كني 
باشھ دعوتش مي كنم!"

خب من اصال قرار نبود كسي را دعوت كنم. این را نوشتم تا 
فعال بیخیال شود. 

چون مطمئن بودم فردا سرش بعنوان داماد آنقدر شلوغ خواھد 
شد كھ یادش برود قرار بوده من ھمراه شاھان نامي در جشن 

نامزدي اش شركت كنم. 
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تازه در بدترین حالت اگر متوجھ ھم مي شد، خودم آنجا بودم 
و بھ نحوي مي توانستم ماجرا را با بھانھ ای جمع و جور كنم و 

اجازه ندھم مامان و بقیھ از این دروغ باخبر شوند. 
وقتي در جوابم پیامي دریافت نكردم خیالم راحت شد كھ 

ارسالن دست كشیده است. 
تازه بھ این نتیجھ رسیده بودم كھ پیامش بیشتر براي امتحان 

كردن من بوده است. 
در غیر اینصورت بابت قبول خواستھ اش احتماال پیام دیگر 

مي فرستاد. 
لبخند خبیثي گوشھ ي لبم جا خوش كرد. 

گویا قصد داشت دروغ مرا برمال ساختھ و حال مرا بگیرد 
اما دقیقا برعكسش رخ داده بود. 

امشب قبل خواب باید اساسي با خدا راز و نیاز مي كردم تا 
بلكھ جشن فردا بھ خوشي سپري شود. 

شیطان درونم مي گفت. خوب مي شد اگر واقعا مي توانستي 
برادر بابك را ھم ھمراه خود بھ این جشن ببري آن وقت واقعا 

قیافھ ي زندایي دیدن داشت. 
بخصوص كھ این دو برادر مرز ھاي جذابیت را ھم فرسنگ 

ھا جا بھ جا كرده بودند! 
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بعد از كمي فكر ھاي احمقانھ فحشي نثار ذھن خیال باف و 
خبیث خودم كردم و دوباره بھ پذیرایي برگشتم. 

كار رنگ كردن موھاي مانجون تمام شده بود و او در حالیكھ 
كاله پالستیكي زرد رنگي بھ سر داشت كنار شوفاژ نشستھ 

بود و سرش را نزدیك آن كرده بود. 
ھمیشھ معتقد بود كھ گرما اثر مساعدي بر رنگ گرفتن مو ھا 

دارد. 
چشمم را در اطراف گرداندم. از ماندانا خبري نبود. احتماال 
داشت با گوشي اش شیطنت ھاي خودش را در اتاق اجرایی 

می كرد! 
نمي دانستم این شیطنتش دقیقا از كجا سر بر آورده بود. 

راھم را دوباره سمت آشپزخانھ كج كردم. 
در این ھواي سرد چاي مي چسبید! 

بخصوص كھ مانجون ھم بابت رنگ كردن سرش حسابي 
سردش شده بود!

#كارتینگ
#پارت_٩٨
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#زینب_عامل

براي خرید لباس مجلسي مانجون ھم ھمراھي مان كرد. دلیل 
ھمراھي اش واضح بود! بھ سلیقھ ي من اعتماد و اعتقاد 

نداشت! 
چنان فرز و سریع پاساژ را باال و پایین مي كرد و نگاھش را 
بین لباس ھا مي چرخاند كھ ھم من ھم ماندانا دھانمان یك متر 

باز مانده بود! 
رفتارش طوري بود كھ حس مي كردم در تمام مدتي كھ ادعا 

مي كرد پاھایش درد مي كنند آقاجون را سركار گذاشتھ است!
مشغول بررسي لباس پر زرق و برق ویترین بود كھ گفتم:

_ مانجون پاھات در چھ حالن؟!
چشمانش را ریز كرد و لب ھایش را بھ نشانھ ي تفكر كمي بھ 

جلو داد. 
احتماال داشت مرا در آن لباس تصور مي كرد، اما كامال 

متوجھ سؤالم شده بود چون جواب داد:
_ الزم نیست نگران من باشي. قبل اومدن یھ مسكن خوردم. 

زیر لب گفتم:
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_ بگو پس! دوپینگ كردي! 
با انگشتش بھ لباس دیگری در ویترین اشاره كرد.

_ اون پیرھن بلنده كھ كرمي رنگھ خوبھ ھا! 
نگاھي بھ پیراھني كھ گفتھ بود انداختم. 

بسیار شیك و زیبا بود. 
دامن لباس بلند بود و كامال ساده، اما در باال تنھ ي آن 

مروارید ھاي درشت كار شده بود كھ بصورت منظم كنار ھم 
دوختھ شده بودند. 

تنھا عیبي كھ لباس داشت این بود كھ بھ درد من نمي خورد! 
قاعدتا من لباسي در این سبك را براي جشن نامزدي خودم 

بیشتر مي پسندیدم!
رو بھ مانجون با چشماني گرد شده جواب دادم:

_ مانجون عروس من نیستما! 
اخمي كرد.

_ خیلي خب بابا. 
ماندانا كھ مشغول بررسي ویترین مغازه ي دیگري بود با ذوق 

صدایمان كرد و دستش را برایمان تكان داد. 
ھمراه مانجون كنارش رفتیم كھ با اشاره بھ پیراھن یاسي 
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رنگي كھ در ویترین بود گفت:
_ واي مانیا این عالیھ. بریم امتحانش كن. مطمئنم خیلي بھت 

میاد. 
نگاه دقیقي بھ پیراھن مورد نظرش انداختم. 

حق داشت. بسیار زیبا بود و بیشتر زیبایي اش بخاطر سادگي 
و رنگ منحصر بفردش بود. 

ویژگي مثبت دیگرش كھ باعث شده بود چشم ھاي مانجون از 
دیدنش برق بزنند مدل تقریبا پوشیده ي آن بود. 

پیراھني ساده با آستین ھاي بلند كھ از جنس حریر بودند و 
حالتي پفكي و گشادي داشتند كھ در قسمت مچ دست با 

پارچھ ي براقي كھ براي تنھ ي لباس ھم بھ كار رفتھ بود آستین 
ھا ھم تنگ شده بودند. 

بلندي لباس تا زیر زانو بود و فقط بخشي از مچ ظریف پاي 
مانكن را نمایش مي داد. 

از كمر بھ پایین لباس كمي گشاد بود و روي نیم تنھ ي باالي 
آن ھم با ظرافت شكوفھ ھاي ریزي كھ كمي از رنگ لباس 

تیره تر بودند كار شده بود. 
این لباس بھ دل خودم ھم نشستھ بود و نھایتا ھم وارد مغازه 

شدیم تا امتحانش كنم. 
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فروشنده سایز مورد نظرم را آورد و بھ كمك ماندانا آن را 
پوشیدم! 

آن چنان بھ تنم نشستھ بود كھ انگار كامال براي من دوختھ 
شده بود. 

ماندانا با ذوق جیغ خفیفي كشید و مانجون با صدایش از 
صندلي كھ براي استراحت روي آن نشستھ بود بلند شد و 

خودش را كنارمان رساند. 
بالفاصلھ بعد از دیدنم لبخندي زد و زیر لب چیزي زمزمھ 

كرده و سمتم فوت كرد.
_ از چشم بد دور باشي مادر.

جملھ ي مانجون این مفھوم را داشت كھ باالخره خرید این 
لباس تصویب شده است. 

بعد از آنكھ لباس ھایم را عوض كردم بیرون آمدم تا با 
فروشنده حساب كنم كھ با شنیدن قیمت لباس مخم سوت كشید! 

بدون ذره اي تردید قصد خارج شدن از مغازه را كردم كھ 
مانجون در برابر چشمان از حدقھ در آمده ام كارت بانکی اش 

را سمت فروشنده گرفت و بعد از كلي چانھ زدن مبلغ 
نامعقولي را براي خرید پیراھن پرداخت كرد.

ھر چقدر ھم كھ تالش كردم منصرفش كنم فایده نداشت و در 
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آخر با تشرش مجبور شدم سكوت كنم. 
وقتي از مغازه بیرون آمدیم با حرص گفتم:

_ مانجون معلوم ھست داري چیكار مي كني؟ واسھ چي اون 
ھمھ پول بي زبونو دادي واسھ این دومتر پارچھ؟ 

چپ چپ نگاھم كرد.
_ دوست دارم واسھ نوه ھام خرج كنم بھ تو چھ بچھ؟ 

مانداناي خندان را مخاطب قرار داد.
_ مادر تو ھم كفش می خواستي ھر مدلي دوست داشتي بخر 

من حساب مي كنم. 
ماندانا با ذوق گونھ ي مانجون را بوسید.
_ مامان بزرگ الكچري كي بودي تو؟

#كارتینگ
#پارت_٩٩

#زینب_عامل

مانجون لبخندي بھ شادي اش زد و رو بھ من گفت:
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_ تو ھم باید واسھ این لباست كفش بخري. 
بجنبین كھ اثر مسكنا داره كم كم از بین میره! 

مقاوتم براي خرید كفش پاشنھ بلند بي فایده بود. 
من اصال نمي توانستم كفش پاشنھ بلند بپوشم. دلیلش این بود 
كھ آنقدر رانندگي كرده بودم و كفش اسپورت بھ پا داشتم كھ 

پوشیدن كفش ھایي كھ پاشنھ ھاي بلند داشتند برایم حکم مرگ 
را داشتند. 

اما ھر كاري كردم مانجون رضایت نداد كھ كفش پاشنھ تخت 
انتخاب كنم. 

كفش ھایي كھ برایم انتخاب كردند درست ھمرنگ شكوفھ 
ھاي لباسم بودند. 

ماندانا ھم یك جفت كفش پاشنھ بلند با ھمان مدل کفش ھایی 
کھ برای من انتخاب کرده بودیم، اما بھ رنگ دیگري انتخاب 

كرد اینبار اجازه ندادم مانجون حساب كند و خودم ھزینھ ي آن 
ھا را پرداخت كردم و نھایتا ھم با خرید یك روسري آبي 
روشن خوشرنگ براي مانجون كار خرید ھایمان ھم تمام 

شدند! 
                 *********

بھ چھره ي خودم در آیینھ نگاھي انداختم. 
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ماندانا موھاي كوتاھم را كھ تا سر شانھ ام بودند چنان زیبا 
حالت داده بود كھ بي اختیار در آیینھ بھ خودم لبخند مي زدم. 

با گچ مو برخي از قسمت ھاي موھایم را بھ رنگ نقره اي 
درآورده بود كھ ھارموني جالبي با لباس ھایم داشت. 

آرایشي با تم نقره اي ھم روي صورتم نشانده بود كھ در عین 
مالیم بودن صورتم را ملیح كرده بود. 

بخصوص كھ خط چشمي كھ برایم كشیده بود چشم ھایم را 
درشت تر و كشیده تر از حد معمول نشان مي داد. 

رژ لبم ھم رنگ لباسم بود و از اینكھ بیش از حد در چشم 
نبود خوشحال بودم. 

ھمگي جز من و ماكان خانھ را بھ مقصد خانھ ي دایي ترك 
كرده بودند. 

قرار بود دنبال مانجون و آقاجون بروند و من و ماكان ھم 
ھمراه یكدیگر برویم.

ماكان با صداي بلند اعالم كرد كھ آماده است. 
شالم را با احتیاط روي سرم انداختم تا حاصل كار ماندانا بھ 

فنا نرود! 
ھر چند با آن ھمھ تافت و چسب مو بعید مي دانستم با حمام 

كردن ھم اتفاقي براي موھایم بیافتد! 
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از اتاق بیرون آمدم و با دیدن ماكان سوتي كشیدم! 
اندك مویي كھ در صورتش رشد كرده بود را اصالح كرده 
بود. موھاي سرش را مرتب باال داده بود و كلھ اش در اثر 

واكس مویي كھ استفاده كرده بود برق مي زد. 
از ھمھ جذاب تر كراوات مشكي باریكي بود كھ بھ اصرار 

ماندانا دور گردنش بستھ بود. 
كراواتي كھ ھمراه كت و شلوار آبي رنگش بسیار خوشتیپش 

كرده بود. 
دستانم را براي بھ آغوش كشیدنش باز كردم.

_ بیا اینجا ببینمت بچھ قرتي! آدم ھي دلش مي خواد ارسالن 
زن بگیره تو اینھمھ خوشتیپ كني! 

لبخندي از سر رضایت زد و دستانش را دورم حلقھ کرد.
_ تو ھم خیلي خوب شدي. 

از آغوشش بیرون آمدم و لپش را كشیدم.
_ كلي باید ممنون ماندانا باشیم!

حاال بزن بریم كھ داشتھ باشیم مخ زني رو. 
ببینم امشب چند مرده حالجیم. 

با خنده از خانھ بیرون آمدیم و سوار ماشین شدیم. 
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فضاي بینمان را آھنگ شادي پر كرده بود. 
وسط راه ماكان دستش را سمت ضبط برد و آن را خاموش 

كرد. 
نیم نگاھي سمتش انداختم.

_ اذیتت كرد؟
من و من كرد.

_ اوم...نھ...مي خوام یھ چیزي بھت بگم.
با كنجكاوي بھ نیم رخش نگاه كردم. چیزي نگفتم تا خودش 

ادامھ دھد كھ بعد از مدتي تقریبا طوالني لب باز كرد.
_ مانیا بابت اون قرصا و سیگار متاسفم. 

انداختمشون دور. اون روز باھات بد حرف زدم...
سختش بود تا ادامھ دھد. لبخند عمیقي روي صورتم نشست. 

استرس جزئي كھ بابت اصرار ارسالن مبني بر دعوت 
شاھان در وجودم بود با جمالت ماكان فراموشم شد. 

خوشحال بودم كھ ماكان خودش متوجھ اشتباھش شده و بیشتر 
خوشحالي ام بابت این بود كھ اجازه نداده بودم بابا در جریان 

قرار گرفتھ و برخورد بدي با ماكان داشتھ باشند. 
دستم را روي دستش گذاشتم و فشار دادم. 
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مسیر صحبت را عوض كردم كھ لب ھاي او ھم بھ خنده 
مزین شدند.

_ ھي پسر! امشب فقط باید با خودم برقصي! دختر بازي 
ممنوع!

#كارتینگ
#پارت_١٠٠
#زینب_عامل

مھماني از ساعت پنج شروع مي شد و بھ دلیل باراني بودن 
ھوا ما نزدیك یك ساعت تأخیر داشتیم. ھوا كامال تاریك شده 
بود و باران براي لحظھ اي شدت مي  گرفت و براي لحظھ اي 

از شدتش كاستھ مي شد. 
عاشق رانندگي زیر باران بودم. اینكھ صداي شادمھر در 

فضاي ماشین پخش شود و بتوانم ساعت ھا خیابان ھاي شھر 
را باال و پایین كنم، اما حاال فرصتي نبود و باید سریع 

خودمان را بھ مھماني مي رساندیم. 
دقایقي پیش ھم مامان زنگ زده بود و با حرص تاكید كرده 
بود بازیگوشي را كنار بگذاریم و سریع تر خودمان را بھ 
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مجلس پر زرق و برقي كھ تمام تداركاتش بھ عھده ي شخص 
زندایي بود برسانیم! 

سال ھا بود كھ خانھ ي دایي نرفتھ بودم. 
برخالف پدرم كھ با تمام بي وفایي ھاي دایي كھ زماني 
شریكش بود مجبورمان مي كرد تا ھر سال عید را براي 

مالقاتشان برویم، اما من حاضر بھ انجام این كار نمي شدم و 
بھ ھر نحوي شده از زیر این كار در مي رفتم. ھر از گاھي 

ماكان ھم ھمراھي ام مي كرد.
از ماندانا خواستھ بودم تا آدرس دقیق را برایم بفرستد. 

وقتي وارد كوچھ ي عریض و طویل مورد نظر شدیم فھمیدن 
اینكھ در كدام خانھ از خانھ ھایي كھ در این كوچھ واقع شده اند 

عروسي برپاست سخت نبود. 
صداي موزیك داشت بھ گوش مي رسید و راھنماي خوبي بود. 

از ابتدا تا انتھاي كوچھ پر شده بود از ماشین ھاي گران 
قیمت كھ مرا یاد مسابقھ اي مي انداخت كھ بابك برایم تدارك 

دیده بود. 
ماكان نگاھي بھ داخل ماشین خودمان و نگاھي بھ بیرون 

انداخت و با خنده اي كھ بھ زور كنترل مي كرد گفت:
_ خواھرم ماشین تو رو اینجا دزد مي بره. یھ زنگ بزن 
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زندایي بیاد در حیاطو باز كنھ ببر تو حیاط پارك كن. 
جدیتم را حفظ كردم.

_ فكر خوبیھ! شمارش رو داري؟ 
بعد پایان جملھ ام ھر دو زیر خنده زدیم بعد از این كھ ماشین 
را با خنده و تمسخر ھاي ماكان بین دو ماشین كھ شبیھ غول 

بودند پارك كردم پیاده شدیم تا بھ داخل برویم. 
خدا را شكر باران ھم تقریبا تمام شده بود و فقط ھر چند ثانیھ 
یك بار قطره اي بھ صورتم برخورد مي كرد كھ با اینكھ حس 

خوبي در وجودم ایجاد مي كرد اما امیدوار بودم آرایشم را 
خراب نكند.

در حیاط باز بود و بدون اعالم حضور وارد شدیم. 
ماكان بازویش را سمتم گرفت و من با لبخند و غرور از 

داشتن چنین برادري دستم را دور بازویش حلقھ كردم. 
دوشادوش یكدیگر سمت ساختمان حركت كردیم. با ھر قدمي 

كھ نزدیك مي شدیم صداي آھنگ ھم شدت مي گرفت. 
دایي سھ سال پیش بھ این خانھ نقل مكان كرده بود. 

اولین بار بود كھ بھ اینجا مي آمدم. 
حیاط چندان بزرگي نداشت، اما ساختماني كھ وسط حیاط بود 
نشان مي داد كھ با خانھ اي مدرن و بزرگ رو بھ رو ھستیم. 
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دیدن این خانھ نھ تنھا ذره اي حس حسادتم را بر نمی انگیخت، 
بلكھ باعث مي شد پوزخندي عمیق گوشھ ي لب ھایم شكل 

بگیرد! 
عجیب حس مي كردم كھ ماكان ھم حسي مشابھ احساس من 

دارد. 
پلھ ھاي سنگفرش ورودي را طي كردیم و داخل شدیم. 

خدمتكاري درست در ورودي راھنمایي كرد تا براي تعویض 
لباس ھایمان بھ طبقھ ي باال برویم. 

ماكان كھ آماده بود گفت ھمان جا منتظرم مي ماند، اما بھ او 
گفتم كھ نیازي نیست و معطل من نشود. 

از رفتنش كھ مطمئن شدم راه طبقھ ي باال را در پیش گرفتم. 
مدل خانھ طوري بود كھ ورودي را از قسمت پذیرایي خانھ 
كامال جدا كرده بود و از این قسمت دیدي بھ محلي كھ جشن 

نامزدي برگزار مي شد نداشتم. 
رو بھ روي ورودي یك نشیمن كوچك بود كھ یك دست راحتي 
ساده در آن چیده شده بود و در گوشھ اي از این نشیمن ھم پلھ 

ھایي بودند كھ بھ طبقھ ي باال منتھي مي شد. راه پلھ اي كھ 
تقریبا مقابل ورودي قرار داشت. 

از كنار راحتي ھا گذشتم و باال رفتم. 

@RomanbeRoman



ظاھرا ما جزو آخرین نفرات مھمان ھا بودیم، چون در این 
قسمت خبري از ھیچ كس نبود. 

طبقھ ي باال چند اتاق داشت كھ فقط در یك اتاق باز بود و من 
ھم بھ سمت آن رفتم. 

اتاق بزرگ و دلبازي كھ پنجره اي بھ پشت حیاط داشت. 
وسیلھ ي خاصي جز یك آیینھ و میز بزرگ و رگالي كھ براي 

آویزان كردن لباس ھا بود در آن بھ چشم نمي خورد.
باراني ام را در آوردم. پیراھنم را در خانھ پوشیده بودم و فقط 

مانده بود كھ كفش ھایم را بھ پا کنم. 
كفش ھا را از داخل ساك بزرگي كھ ھمراه داشتم بیرون 

آورده و پوشیدم.
قیافھ ام سر سوزنی تغییر نكرده بود. موھایم حالت خودشان را 

حفظ كرده بودند و حاضر و آماده و راضي از ظاھر خوبم 
آماده ي رفتن بودم.

#كارتینگ
#پارت_١٠١
#زینب_عامل
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از اتاق بیرون آمدم و با آن كفش ھایي كھ بخاطر بلندي شان 
تقریبا تلو تلو می خوردم و  برای ھمین ھم با نھایت احتیاط 
قدم برمی داشتم تا بالیي سرم نازل نشود سمت پلھ ھا رفتم. 

ھنوز چند پلھ بیشتر پایین نیامده بودم كھ صدایي در ورودي 
باعث شد تا سرم را باال بیاورم. 

مردي جوان داخل شد و دستھ گل بزرگ دستش را بھ 
خدمتکار داد و با اشاره ي ھمان خدمتكار نگاھي بھ سمت پلھ 

ھا انداخت. 
با دیدن چھره اش ھاج واج روي پلھ ھا خشكم زد! 

او ھم بالفاصلھ با دیدنم اول بي تفاوت _طوریكھ انگار مرا 
نشناختھ بود_ و بعد متقابال با تعجب و بدون حركت خیره ام 

شد.
میل عجیبي داشتم روي پلھ ھا بنشینم و این اتفاق را در ذھنم 

آنالیز كنم. 
چطور ممكن بود او در این مجلس حضور داشتھ باشد؟ 

یادم نمي آمد بھ حرف ارسالن گوش داده و او را دعوت كرده 
باشم! 

شاھان شفیع سریع تر از من خودش را جمع و جور كرد. 
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با قدم ھاي مطمئن كھ مختص خودش بود چند قدم بلند 
برداشت و خودش را بھ كنار راحتي ھایي كھ در نشیمن 

بودند رساند و ھمان جا ایستاد. 
واضح بود كھ منتظر است من از پلھ ھا پایین بیایم. 

ھیجاني ناگھاني در وجودم احساس مي كردم. دستم را بھ 
نرده ي پلھ ھا گرفتم و با طمأنینھ پلھ ھا را پایین آمدم و خودم 

را مقابلش رساندم. 
تیپش نفس گیر بود! 

كت و شلوار و ژیلھ طوسي رنگ با پیراھني سفید و كراواتي 
کمی تیره تر از رنگ كت و شلوارش. 

دستمالي ھم رنگ كراواتش ھم در جیب كتش بود. رسمي و 
جذاب! 

صورتش كامال اصالح شده بود. موھاي كوتاھش در اثر 
قطرات باران اندكي كھ روي سرش باریده بود برق مي زدند. 
نمي توانستم از او چشم بردارم و مطمئن بود او ھم این چنین 

حسي دارد كھ با دقت مشغول بررسي ام است.
ھمزمان بررسي ھمدیگر را رھا كردیم و درست با ھم گفتیم:

_ اینجا چیكار مي كني؟ 
اتفاق بامزه ي بینمان ھم باعث نشد دست از تعجب برداشتھ و 
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لبخندي بزنیم. 
جدي گفت:
_ تو بگو! 

دستم را بھ كمرم زدم.
_ اتفاقا باید تو بگي چون اینجا مراسم جشن پسر داییمھ! 
چشمان گرد شده اش را بھ وضوح دیدم و با لحني پر از 
حیرت كھ انگار جمالتي را كھ شنیده بود باور نمي كرد 

پرسید:
_ ارسالن پسر داییتھ؟! 

عاقل اندر سفیھ نگاھش كردم!
_ بلھ و حاال جنابعالي بفرمایین با دعوت كي اینجا تشریف 

آوردین؟ 
مدل ایستادن و بازجویي كردنم او را بھ خنده انداختھ بود اما 

سعي در كنترل خود داشت. 
جوابش دقیقا با لحن خودم بود! تھ مایھ ي تمسخر داشت.

_ بھ دعوت پسر داییتون! 
متوجھ نشده بودم! ارسالن او را از كجا مي شناخت كھ 

دعوتش كرده بود؟ من كھ جز یك اسم چیزي بھ او نگفتھ 
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بودم. 
داشت بھ سمت پلھ ھایي كھ درست سمت راست ورودي بود 
و این قسمت را بھ قسمت پایین كھ محل برگزاري جشن بود، 

وصل می کرد، مي رفت كھ با دو در حالیكھ كم مانده بود 
زمین بخورم خودم را بھ او رساندم و گوشھ ي كتش را گرفتھ 

و كشیدم. 
با جدیت سمتم برگشت كھ پرسیدم:
_ارسالن رو از كجا مي شناسي؟ 

پلھ اي كھ پایین رفتھ بود را دوباره باال آمد و دستش را داخل 
جیب شلوارش فرو برد! 

_ ارسالن از دوستان قدیمیمھ! زمان دانشگاه! فكر كنم تو 
مھموني فرصت كافي داشتھ باشیم تا در موردش صحبت 

كنیم. 
بعد گفتن این جملھ كنار رفت تا اول من حركت كنم، اما من 
بھ نقشھ اي خبیثانھ كھ در ذھنم شكل گرفتھ بود فكر مي كردم. 

ھمھ چیز اتفاقي جور شده بود. ھمان چیزي كھ دیروز بعد 
صحبت با ارسالن دلم خواستھ بود. حاال واقعا مي توانستم از 
این شرایط بھ نفع خودم بھره ببرم بھ ویژه در برابر زندایي! 
فكر كودكانھ اي بنظر مي آمد، اما شدیدا مشتاق بودم عملي اش 
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كنم. 
براي ھمین یك پلھ پایین رفتم و با چرخیدنم، مقابلش ایستاده و 

اجازه ندادم پایین بیاید. 
سؤالي نگاھم كرد كھ گفتم:

_ مي توني یھ كاري برام بكني؟ 
حالت سؤالي چھره اش را حفظ كرد كھ ادامھ دادم:

_ وانمود كن ھمراه مني! مي تونم بھت اطمینان بدم كھ بھ نفع 
دوست دوران دانشگاھتھ. البتھ اگھ زني تو زندگیت نیست و 

ارسالن از این موضوع آگاھھ! 
صورتش را بھ حالت نمایشي و انگار چیز جالبي كشف كرده 

است جمع كرد و جواب داد:
_ صبر كن ببینم! نكنھ تو ھمون دختر عمھ ي معروف 

ارسالني؟ ھمون دختری كھ ھستي شدیدا دلش مي خواست 
چشاشو از كاسھ در بیاره؟ 

ھستي را ھم مي شناخت. موضوع جالب شده بود. واقعا 
مشتاق بودم با او صحبت كنم. 

لبخند زوركي، اما بھ پھناي صورتم زده و با شادي ساختگي 
از شنیدن احساسي كھ در ھستي ایجاد كرده بودم جواب دادم:

_ فكر كنم خودشم! 
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خنده اش را رھا كرد. این مرد عجیب تر از عجیب بود. با ھر 
بخش از رفتارش مبھوت مي شدم. 

خنده اش بھ یك باره قطع شد. انگار یاد چیز جدیدي افتاده بود 
كھ در مدت چند ثانیھ شدیدا ذھنش را درگیر خود كرده بود. 
براي مدتي كوتاه با اخمي كھ بجاي خنده در چھره اش نقش 

بستھ بود در فكر فرو رفت و چند ثانیھ بعد گفت:

_ بیا بریم! شاید بشھ یھ كاري كرد كھ ھستي امشب خیالش از 
جانب تو راحت باشھ!

#كارتینگ
#پارت_١٠٢
#زینب_عامل

قبول پیشنھادم از جانبش ھیجان زده ام كرد. 
قبل از آمدن احتمال نمي دادم بتوانم در این مھماني چندان 

خوش بگذرانم، اما حاال برعكس فكر مي كردم. حضور این 
مرد امشب مي توانست سرگرمي خوبي برایم باشد. ھرچند 
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احتمال دردسر ھم موجود بود. 
از مقابلش كنار رفتم تا بتواند پلھ ھا را پایین بیاید. 

حین اینكھ داشتیم كنار ھم پایین مي رفتیم گفتم:
_ بي زحمت حواست بھ خانوادم ھم باشھ! حوصلھ ي داستان 

جدید رو ندارم. 
چیزي نگفت و من بي اختیار ادامھ دادم:

_ راستي بابت اینكھ برادرت رو كنترل كردي تا مزاحمم نشھ 
ھم ممنونم. 

روي آخرین پلھ ایستاد.
_ زیاد ممنون نباش! چون یك درصدم از ھدفش سر در 

نیاوردم. بعید مي دونم بیشتر از این بتونم سر كارش بذارم. بھ 
زودي از سفری کھ براش تدارک دیده بودم بر مي گرده. 

وقتي اینگونھ راجع بھ بابك صحبت مي كرد ناخودآگاه استرس 
تمام وجودم را فرا مي گرفت. 

اگر او خودش را كنار مي كشید چگونھ باید با بابك رو بھ رو 
مي شدم؟ بخصوص كھ اطمینان داده بود بردارش دروغ مي 

گوید و خبري از تبلیغات و این مزخرفات نیست. 
احتماال بخاطر قیافھ ي نگران و پكرم بود كھ سرش را نزدیك 

گوشم آورد تا صدایش را واضح بشنوم.
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_ بابك رو ھم یھ كاریش مي كنیم! فعال تمركزت رو بذار 
واسھ بازي امشبت! 

سرم را چرخاندم و بھ چشمانش كھ شیطنت خاصي در آن ھا 
موج مي زد نگاھي انداختم. 

شیطنت كمرنگ چشمانش ھم با بابك فرق داشت! 
نمي دانم چرا بي اختیار بھ او و حرف ھایش اعتماد مي كردم. 

از وقتي ھم كھ فھمیده بودم دوست ارسالن است این حس 
تشدید شده بود. 

ارسالن آنقدر محتاط بود كھ با آدم ھاي مورد دار و خطرناك 
رفاقت نكند. 

باالخره در حالیكھ كنار ھم قدم بر مي داشتیم وارد محل 
برگزاري مھماني شدیم. 

ترجیح مي دادم قبل از نشستن نگاھي بھ اطراف بیاندازم. 
تعداد مھمان ھا تقریبا زیاد بودند. گوشھ و كنار سالن پذیرایي 

بزرگ مقابلم میز ھاي بزرگي قرار داشتند كھ رویشان پر 
شده بود از میوه و شیریني و نوشیدني ھاي مختلف.

تعداد زیادي در وسط مشغول رقصیدن بودند و تعدادي ھم در 
گوشھ و كنار نشستھ و با یكدیگر صحبت مي كردند. 

كل سالن با گل ھاي ریز سفید و شمع ھایي بزرگ كھ داخل 
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استوانھ ھاي شیشھ اي بزرگي قرار داشتند تزیین شده بود و 
عطر گل ھا فضا را پر كرده بودند.

نفس عمیقي كشیدم و عطر خوش بوي گل ھا را داخل ریھ 
ھایم فرستادم. لبخندي آرام روي لب ھایم نقش بست كھ با 
حضور زندایي و خوشامد گویي اش دوام چنداني نداشت. 

با صورتي پر از آرایش و لباسي پر زرق و برق كھ كم از 
خود عروس نداشت نزدیكمان شد و تقریبا با نادیده گرفتن من 

با صمیمت فراوان بھ شاھان خوشآمد گفت. 
از كنارشان عبور كردم تا خانواده ام را پیدا كنم كھ شاھان 

زندایي را با حرفھ اي ترین شكل ممکن پیچاند و خودش را بھ 
من رساند و گفت:

_ چھ زندایي مھربوني داري! 
چپ چپ نگاھش كردم كھ شانھ باال انداخت. 

چشمم را بھ امید دیدن چھره اي آشنا در سالن چرخاندم اما 
حضور ارسالن و نگاه خیره اش فرصت را براي یافتن 

خانواده ام از بین برد. 
بجاي اینكھ ما براي تبریك سمت عروس و داماد برویم، آن 

ھا براي خوشامد گویي كنار ما آمدند! 
البتھ اول ارسالن با دیدنم با قدم ھاي بلند خودش را کنارمان 
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رساند و بعد ھستي كھ تقریبا داشت دنبال ارسالن مي دوید بھ 
جمع ما پیوست. 

ارسالن كت و شلواري كرم رنگ بھ تن داشت و  پاپیون 
مشكي رنگي دور گردنش بستھ شده بود. فوق العاده خوشتیپ 

و برازنده بنظر مي رسید و ھستي ھم دست كمي از او 
نداشت. 

گریم فوق العاده ي صورتش كھ در عین سنگین بودن اما 
بسیار ساده دیده مي شد با لباسي گلبھي كھ دنبالھ ي بلندي 

داشت و ھیكل كشیده و خوش اندامش را قاب گرفتھ بود از او 
عروسکی ساختھ بود کھ دلت می خواست ساعت ھا تماشایش 

کنی. 
وقتي مقابلمان رسیدند ابتدا ارسالن با خیالي راحت با شاھان 
دست داد و خوش آمد گفت و بعد ھستي با شاھان دست داد و 

بعد از خوشامد گویی بابت دیر کردنش غر زد کھ شاھان 
جواب داد:

_ منتظر بودم پرستار مامان برسھ. 
ارسالن توجھش را از شاھان و ھستی سمت من معطوف 

کرد و نگاه مشتاقش را كھ اذیتم مي كرد سمتم دوخت. 
در نگاھش نوعي آسودگي بود. حدس مي زدم این آسودگي 
بابت چیست و طرح سؤالش حدسم را بھ یقین تبدیل كرد.
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_ قرار نبود تنھا بیاي مانیا! نگو كھ دعوتش نكردي؟ 
از گوشھ ي چشم دیدم كھ ابرو ھاي شاھان باال رفتند. 

سعي كردم خونسرد بنظر بیایم. من بھ شاھان گفتھ بودم 
وانمود كند ھمراه من است اما بھ او توضیح نداده بودم كھ 

قبال بھ دروغ بھ ارسالن گفتھ ام كھ با ھم ارتباط ھایي داریم و 
ارسالن ھم از من خواستھ است او را دعوت كنم!

#كارتینگ
#پارت_١٠٣
#زینب_عامل

حاال با سوال ارسالن اگر شاھان را بھ عنوان ھمراھم معرفي 
مي كردم بدبختي ھاي دیگري شروع مي شد! 

ھمین كھ خواستم جواب دھم شاھان لبخندي زد و بازویم را 
در دست گرفت. 

چنان با جدیت و مطمئن شروع بھ صحبت كرد كھ یك لحظھ 
من ھم تمام حرف ھایش را باور كردم!
_ ارسالن مي بیني كھ! ماني تنھا نیست. 
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بھ ھوش این پسر ایمان آوردم.
ارسالن نامفھوم نگاھش كرد كھ او با اعتماد بنفس ذاتي اش 

ادامھ داد:
_ منم مثل تو وقتي فھمیدم مھموني كھ دعوتم ھمون مھموني 

ھست كھ ماني اصرار داره با ھم بریم شوكھ شدم. 
نگاھي محبت آمیز بھ صورتم انداخت.

_ دنیا خیلي كوچیكھ! 
ارسالن ناباور خندید و رو بھ شاھان گفت:

_ حالت خوبھ بردیا؟ ھیچ معلوم ھست چي داري مي گي؟ 
ادامھ ي سؤالش با حرص بیان شد.

_ آقایي كھ قرار بود مانیا دعوت كنھ اسمش شاھانھ نھ بردیا! 
متعجب شده بودم! بردیا كھ بود؟ من قبل از آشنایي مان ھم 

شنیده بودم كھ بابك او را شاھان خطاب کرده بود. 
شاھان جواب داد:

_ خب تو دانشگاه ھمھ منو بھ اسم شناسنامھ ایم مي شناسن...
ھمین جملھ كافي بود تا ھستي بگوید:

_ واي ارسالن درست میگھ. حاال یادم اومد. یھ بار داستان 
این دو اسمھ بودنش رو تعریف كرده بود واسمون. یادت 
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رفتھ؟
من كھ تا آن زمان تقریبا الل شده بودم با صمیمیتي ساختگي 

گفتم:
_ من كھ ترجیح مي دم شاھان صداش كنم! ھستی لبخند 
عمیقي زد و امان از صورت افتاده ي ارسالن كھ واقعا 

ناراحتم كرد. 
آنقدر ناراحت كھ از گفتھ ام پشیمان شدم. عین سگ! 

این وضعیت براي ارسالن اوج بي رحمي محسوب می شد. 
خدا را شکر کھ سریع بر خودش مسلط شد. دست ھستي را 

گرفت و مخاطبش قرار داد.
_ بریم عزیزم. بھتره مزاحمشون نشیم. 

اجازه نداد حتي ھستي چیزي بگوید و تقریبا او را دنبال 
خودش كشاند. 

واقعا حالم خراب بود. صورتم ناراحت و پژمرده شده بود. 
شاھان متوجھ حال خرابم بود كھ نفسش را بیرون داد و گفت:

_ نگران نباش. من ھستي رو خوب مي شناسم. حاال كھ 
ارسالن رو تو دام انداختھ خودشم خوب بلده عاشقش كنھ. 

مكثي كرد.
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_ در ضمن، مي تونم با اطمینان صد در صد بھت بگم كھ 
بھترین تصمیم رو راجع بھ پسر داییت گرفتي! تو و ارسالن 

یھ ساعتم نمي تونستین با ھم زندگي كنین! 
ھمین كھ خواستم جوابش را دھم از من جدا شد و سمت 

پسري رفت كھ دستش را برایش باال برده بود. 
نفس عمیقي كشیدم و سعي كردم بر اعصابم مسلط شوم حرف 

ھاي آخر شاھان ھم تاثیر بسزایي در كنترل رفتارم داشت. 
لبخندي روي لب نشاندم و با اندكي جست و جو باالخره 

توانستم جمع خانواده ام را پیدا كنم. 
با قدم ھایي آرام سمتشان رفتم. اولین كسي كھ متوجھم شد 

پدرم بود كھ با دیدنم چشمانش برقي زد و از جایش بلند شد و 
مرا در آغوش گرفت. زیر گوشم گفت:

_ پدر سوختھ تو امشب چرا اینھمھ خوشگل شدي؟ 
دستم را دور گردنش حلقھ كردم و گونھ اش را بوسیدم.

صداي دایي حواسم را جمع كرد. كنار مانجون نشستھ بود. 
او ھم از جایش بلند شد و علیرغم میل باطني ام مرا بغل كرد 
و بعد از اینكھ از آغوشش بیرون آمدم با صداي بلند طوریكھ 

بقیھ ھم بشنوند گفت:
_ ان شاءاللھ عروسي خودت دایي جان. 

@RomanbeRoman



مانجون و آقاجون ھمزمان ان شاءاللھي گفتند. مامان مھربان 
خندید و ماكان چشمكي زد! 

از ماندانا خبري نبود كھ احتمال مي دادم مشغول رقصیدن و یا 
حرافي با پونھ باشد. 

محل چندانی بھ دایی ندادم و سمت آقاجون رفتم. با لبخندي 
شیطنت آمیز زیر گوشش زمزمھ كردم:

_آقاجون زشتھ تو جمع با مانجون دل بدي قلوه بگیري! بكش 
كنار كھ مي خوام با ننھ جونم كلھ پاچھ ي افراد حاضر در جمع 

رو بار بذاریم! 
با خنده لپم را كشید و با تواضع صندلي اش را با صندلي 

كناري عوض كرد و من با عشق فراوان میان آن دو موجود 
دوست داشتني نشستم.

#كارتینگ
#پارت_١٠٤
#زینب_عامل

مامان ھم بھ جمع من و مانجون اضافھ شده بود و من و 
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مامان سعي داشتیم مانجون عزیزم را كمي آرام كنیم. 
مادربزرگ عزیزتر از جانم علیرغم سن باالیش مثل ستاره اي 

در مجلس مي درخشید. كت و دامن خوش دوخت بلوطي 
رنگش با روسري كھ با ھم برایش خریده بودیم را پوشیده بود 
و بسیار سنگین و متین بنظر مي آمد، اما چھره اش با آن لبخند 

ساختگي غمي داشت كھ كسي بھ اندازه ي من و آقاجون 
متوجھش نمي شد. 

زیر گوشش لب زدم:
_ مانجون بخواي اینطوري دمغ باشي بخدا ھمین االن 

مجبورت مي كنم برگردي خونھ. 
در جوابم فقط آھي كشید. 

چشمانش فقط ارسالن را دنبال مي كردند. 
حریفش نشدم و ھمین ھم باعث شد من ھم گوشھ اي بغ كنم كھ 

پونھ و ماندانا ھر دو با انرژي مضاعفي سراغم آمدند. 
پونھ برخالف مادرش آرایش ساده اي انتخاب کرده بود. 

پیراھن عروسكي فوق العاده زیبایي بھ تن داشت و با آن 
چھره ي ملیحش حسابي توجھ ھا را سمت خودش جلب 

می كرد. مانداناي زیبا ھم دست كمی از او نداشت. 
بھ قدري اصرار كردند و دستم را كشیدند تا  براي رقص 
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ھمراھشان بھ وسط بروم كھ با بي میلي و از سر اجبار از 
جایم بلند شدم. 

بلند شدن من از جایم ھمزمان شد با نزدیك شدن شاھان شفیع 
بھ جمعمان. 

با قدم ھاي محكم و پر اطمینان قدم بر می داشت و نزدیکمان 
می شد.

کنارمان کھ رسید، دایي بھ احترامش از جایش برخاست و 
بعد از دست دادن، او تبریك صمیمانھ اي بھ دایي گفت. 
حضورش باعث شد تا قبل رفتن براي رقص ھمانگونھ 

سرجایم بایستم. 
بابا و بقیھ داشتند با دقت بر اندازش مي كردند. شباھت او بھ 

بابك انكار ناشدني بود و ھر كس یكي از این دو برادر را 
دیده بود با دیدن برادر دیگر ناخودآگاه ذھنش درگیر مي شد. 

شاھان نگاھش را سمت خانواده ي من دوخت. 
مطمئن بودم از دور كامال ما را زیر نظر داشتھ. نگاه پر از 

كنجكاوي اش برایم این مفھوم را داشت كھ مي خواست 
خانواده ام را بشناسد. احتماال برایش جالب بود. 

تا قبل از جملھ اي كھ بابا گفت قصد نداشتم او را معرفي كنم، 
اما دیگر چاره اي برایم نمانده بود، چون بابا با نگاھي ریز 
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بین گفت:
_ ببخشید پسرم من قبال شمارو جایي ندیدم؟ 

شاھان با تواضع لبخندي زد.
_ فكر نكنم! 
مامان گفت:

_ خیلي عجیبھ منم فكر مي كنم قبال شمارو جایي دیدم.
ماكان و ماندانا ھمزمان ادامھ دادند:

_ منم ھمین طور! 
نفسم را بیرون دادم و رو بابا گفتم:

_ ایشون بردیا شفیع ھستند پدر جان. 
برادر كوچیك بابك شفیع! تشابھ چھرشون مثال زدنیھ! منم بھ 
جھت ھمین تشابھ فھمیدم كي ھستند و حسابي ھم شوكھ شدم. 

اگر شاھان معرفي اش نكرده بودم چون نمي خواستم دایي و 
پونھ قصھ ي ساختگی ام در گذشتھ را بھ یاد بیاورند! 

امكان داشت چیزي بگویند و آبرو ریزي كنند! حداقل این کار 
از دایی بعید نبود. 

بابا بالفاصلھ لبخندي زد و از جایش بلند شد و دست شاھان 
را با گرمي فشار داد. 
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ھمین امر ھم زمینھ ي آشنایي و گفت و گوي شاھان با بقیھ ي 
اعضاي خانواده را فراھم كرد! من جملھ مانجون كھ نھ تنھا 

از حالت دمغ در آمده بود بلكھ چنان با چشماني ریز شده 
نگاھش را بین من و شاھان مي چرخاند كھ بي دلیل استرس 

گرفتھ بودم. 
احتماال مانجون فھمیده بود كھ بردیا شفیع دقیقا كیست! 

مانجون شاھان را مخاطب قرار داد و پرسید:
_ مادر گفتي دوست ارسالني؟ شما ھم دكتري ماشاءاللھ؟! 

شاھان كھ انگار از حرف زدن با مانجون نھایت لذت را 
مي برد با لبخندي صمیمي جواب داد:

_ بانو اگھ منظورتون از دكتري پزشكیھ كھ باید بگم خیر! 
من مثل ارسالجان باھوش نبودم. داروسازی خوندم. 

مانجون متفكر گفت:
_ خب مادر فرقي نداره كھ! داروسازي ھم جزو رشتھ ھاي 

تاپھ! 
ھمین جملھ كافي بود تا ماكان غش غش بخندد. 

با خنده رو بھ مانجون گفت:
_ بھ بھ! مي بینم راه افتادي حاج خانوم! 
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كي قراره كنكور بدي ان شاءاللھ؟
ھمھ خندیدند، اما شاھان با تبسمي روي لب با دقت نگاھي بھ 
ماكان كرده و در نھایت رویش را سمت من و ماندانا و پونھ 

گرداند. 
با افعال جمع صحبت مي كرد، اما مخاطب جمالتش فقط من 

بودم. 
_ خب شما مي تونین برین خوش بگذرونین. من خیلي دوست 

دارم با مانجون عزیز كمي ھم صحبت بشم. 
چھ زود ھم صمیمی شده بود! 

درست مثل زمانی کھ مرا مانی صدا می کرد.

#كارتینگ
#پارت_١٠٥
#زینب_عامل

عالقھ اي نداشتم او را كنار خانواده ام تنھا رھا  با اینكھ من 
كنم، چون ھنوز ھم گوشھ اي از ذھنم اخطار مي داد كھ ممكن 
است تمام این قضایا نقشھ ي بابك باشد، اما نھایتا با اجبار و 
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در حالیكھ با حرص داشتم پونھ و ماندانا را تماشا مي كردم بھ 
وسط رفتم! 

آن ھا مي رقصیدند و من داشتم عمال برایشان كف مي زدم. 
در حالت عادي رقصیدن بلد نبودم، حاال كھ این كفش ھاي 
پاشنھ دار ھم مزاحمم شده بودن، اوضاع خراب تر ھم شده 

بود.
بنظرم رقص خارجي ھا آسان تر بود. ھمدیگر را بغل 

مي كردند و كمي در سالن راه مي رفتند! رقص ایراني ھزار 
جور ترفند و ناز و بدبختي داشت. 

اگر مثل چند زوجي كھ در آغوش یكدیگر راه مي رفتند من ھم 
یك ھمراه داشتم بھترین رقص دنیا را بھ نمایش مي گذاشتم!
با این جمالت دلم را آرام كردم و بھ كف زدنم ادامھ دادم. 

اصال سرم را سمت عروس و داماد نچرخاندم. یك لحظھ ھم 
نمي خواستم با ارسالن چشم در چشم شوم، ھر چند سنگیني 

نگاھش را كامال روي خودم احساس مي كردم. 
تصمیم گرفتم كم كم سر جایم باز گردم كھ دستي دور كمرم 

حلقھ شد و مرا در آغوش گرفت. 
ھمراھم از راه رسیده بود. ماكان زیر گوشم با شیطنت گفت:

_ مانیا حاضري رقص فوق العاده تانگومونو بھ نمایش 
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بذاریم تا زندایي پیش مھموناي فوق الكچریش بھ خودش 
افتخار كنھ؟ 

غش غش خندیدم. شیطنت كردن حالم را خوب مي كرد و از 
استرس فارغ مي شدم.

براي ھمین ھم سمتش چرخیدم و مثل دیوانھ ھا و در حالیكھ 
داشتیم با شدت مي خندیدیم شروع بھ رقص مدل خارجي 

كردیم. 
رقصمان براي دیگران تقریبا عادي محسوب مي شد البتھ بجز 
صورت ھایمان كھ از شدت خنده قرمز شده بودند، اما ماندانا 

و پونھ كھ مي دانستند جھت مسخره بازي این مدل رقصیدن را 
انتخاب كرده ایم با دیدنمان شروع بھ خندیدن كردند و بھ صف 

ایستادند تا ماكان ھمراھش را كھ من بودم با آن ھا عوض 
كند. 

با تخسي گفتم كھ محال است ماكان را بھ آن ھا بدھم و دوباره 
مشغول مسخره بازي شدم كھ ماكان زیر گوشم گفت:

_ اوه اوه مانیا! ارسي داره میاد. نامزد خنگش معلوم نیست 
كجا رفتھ! 

خنده روي لب ھایم خشك شد. قصد داشتم سر جایم برگردم 
كھ ماكان بالفاصلھ گفت:
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_ صبر كن بابا. ھمھ دارن از اطراف نگامون میكنن. حالت 
طبیعي صورتتو حفظ كن. من اینجام نمي ذارم چیزي بشھ! 

در دل قربان صدقھ اش رفتم. 
ارسالن یار رقص پونھ شد و ماكان دست ماندانا را كشید و 

سھ نفره حلقھ تشكیل دادیم.
ھمان طور كھ داشتیم رقص تانگوي سھ نفره را اجرا 

مي كردیم ماكان با خنده گفت:
_ ھمچین بدم نیستا!

سوالی نگاھش کردم.
چشمکی زد.

_اینکھ یھ آقا با دو تا خانم برقصھ. 
ماندانا نیشگوني از بازویش گرفت.

_ خیلي سرمستي ماكان خان. چي شده؟
سرش را نزدیكمان آورد.

_ مي خوام ناھید جونم بھ حضورمون افتخار كنھ.
ماندانا غش غش خندید. 

خنده ھایش باعث شد تا پونھ و ارسالن نزدیكمان شوند. 
ارسالن با پوزخندي رو بھ من گفت:
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_ فكر كنم ھمراه رقصت رو اشتباه انتخاب كردي. 
ترسیدم! نمي خواستم خانواده ام از این دروغ شاخدارم باخبر 

شوند! آن ھم در این مكان و كنار خود شاھان. 
با تالش فراوان خونسردي ام را حفظ كردم.

_ خودتم كھ شریك رقصت اشتباھیھ! كو ھستي خانوم؟ 
درست در ھمان لحظھ صداي ھستي کھ حضورش را اعالم 

مي کرد ناجی ام شد. 
او ھم تمام تالشش را مي كرد تا خونسرد بنظر بیاید، اما غم و 

حرص كالمش براي من كامال مشھود بود.
_ اینجام عزیزم. 

حضور ھستي باعث شد تا ارسالن با اخم كم رنگي از ما 
فاصلھ بگیرد. 

چشم ھایم را روي ھم گذاشتم. 
ماكان و ماندانا و پونھ ھم ناراحت بنظر مي رسیدند. 

واقعیت ماجرا این بود كھ تشخیص نمي دادم براي كدامشان 
سخت بود؟ 

غم كالم ھستي بیشتر از پژمردگي صورت ارسالن ناراحتم 
كرده بود، اما ھنوز ھم نمي دانستم تحمل این شرایط براي 
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كدامشان طاقت فرسا بود؟ 
براي ارسالن كھ چشمش فقط در پي من مي دوید و ھر 

حركتش فریاد مي زد كھ ھمچنان دل در گرو من دارد؟ یا 
براي ھستي كھ عاشق ارسالن بود و طبق گفتھ ھاي شاھان 

كامال مي دانست كھ تمام فكر و احساس نامزد در پیش دختري 
غیر از اوست؟ 

كاش ورد یا جادویي بود كھ زمزمھ اش مي كردم تا احساس 
ارسالن را تغییر مي داد. 

حرف ھای شاھان امیدوارم كرده بود، ھمان ھم باعث مي شد 
تا بجاي اندیشیدن بھ اینكھ ھستي نھایتا كم مي آورد و از 
زندگي ارسالن بیرون مي رود بھ این فكر كنم كھ روزي 

خواھد رسید كھ ارسالن عاشق ھستي خواھد شد. ھستي كھ 
تمام ھستي اش خواھد گشت.

#کارتینگ
#پارت_١٠٦
#زینب_عامل

با آوردن كیك سھ طبقھ ي بزرگي توسط دو مرد جوان سر 
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جایمان نشستیم. 
امشب خبري از عقد و صیغھ نبود. فقط جشني بود كھ 

نامزدي این زوج را با انداختن حلقھ بر دست یكدیگر اعالم 
مي كرد. 

مطمئن بودم كھ ارسالن با این مراسم مخالف بوده است و 
اصرار ھاي ھستي و زندایي او را راضي كرده تا تن بھ 

برگزاري چنین مراسمي دھد. 
از نظر من یك حلقھ رد و بدل كردن ساده بھ بوق و كرنا نیاز 

نداشت. 
مي توانستند بدون خبر كردن دیگران ھم در جمع خانوادگي 

خود این كار را انجام دھند. 
البتھ قطعا زندایي یك دلیل محكم براي این كار داشت و آن بھ 

رسمیت شناختن نامزدي و سر و سامان گرفتن پسرش 
ارسالن در جمع فامیل بود.

لبخندي خبیثانھ گوشھ ي لبم جا خوش كرد!
حسابي دایي و زندایي را با وجودم بھ زحمت انداختھ بودم! 
انداختن حلقھ در دست ھستي براي جیغ و سوت حاضران، 

كامال كافي بنظر مي رسید. 
معكوس این حركت ھم انجام شد و در این بین با دیدن نگاه 
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ناراحت ارسالن و مانجون بھ یكدیگر احساس كردم قلبم 
مچالھ شده است. 

خوب بود از ارسالن خواھش كرده بودم كھ مانجون را 
درگیر مسائل احساسي خود نكند.
یاسین در گوش خر خوانده بودم!

نوبت بھ بریدن كیك رسید و اینبار ارسالن جھت چشمانش را 
سمت من تغییر داد.

دلم گرفت. ظاھر شیك و مرتب ارسالن ھیچ سنخیتي با 
چشمان غمگینش كھ سمتم دوختھ شده بودند، نداشت. 

تكھ ي كوچك كیك را داخل دھان عروسش گذاشت. صداي 
جیغ و سوت مجدد بلند شد و پشت بند آن فریاد جوان ھایي كھ 

تاكید مي كردند تا عروسش را ببوسد. 
بلند شدم. نمي توانستم بنشینم. نھ اینكھ تماشاي این صحنھ برایم 

سخت باشد. نھ! 
نمي خواستم چشمان ارسالن ھنگام بوسیدن عروسش ھم در 
پي من بدود. اگر او قصد تمام كردن نداشت، من ھم قصد 

نداشتم پا بھ پاي او این اشتباه را تكرار كنم.
موقع رفتن فقط مانجون با لبخندي تلخ بدرقھ ام كرد. بقیھ 

حواسشان بھ عروس و داماد بود! 
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ھوا سرد بود. كاش در ورودي مي ماندم.
بجاي برگشتن بھ داخل بھ گوشھ كنار حیاط پاییزي نگاھي 
انداختم و با دیدن تاب كوچكي در گوشھ ي حیاط سمت آن 

رفتھ و بعد از پاك كردن خیسي اندكش رویش نشستم. دستانم 
را جلوي دھانم بردم و ھا كردم تا بلكھ كمي گرم شوم. تقریبا 

بي فایده بود!
تقریبا ده دقیقھ بي ھدف داشتم تاب بازي مي كردم. نھایتا سرما 

مجابم كرد تا بھ داخل بازگردم، اما با حس اینكھ كسي پشت 
سرم ایستاده فقط از جایم بلند شده و چرخیدم.

ھر قدر من تالش مي كردم این جریان با خیر و خوشي تمام 
شود ارسالن مثل یك كودك لجباز عكس من عمل مي كرد.

معلوم نبود ھستي را با چھ ترفندي پیچانده و بیرون آمده بود!
نزدیک تر شد. تاب را دور زد. حاال درست پشت سرم قرار 
داشت. اصال نمي خواستم سمتش برگردم. حس ترحمم تبدیل 

بھ خشمي عمیق شده بود. صداي در آوردن كتش را شنیدم. با 
اكراه سمتش برگشتم. آب دھانش را قورت داد.

_ بیا بپوش سرما مي خوري. 
كتش را سمتم گرفتھ بود.

ھاج و واج از رفتارش و بدون آنكھ كت را از دستش بگیرم 
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نگاھش كردم. نامزدش را ول کرده بود و نگران سرما 
خوردن من بود. 

چند ثانیھ بعد بھ خودم آمدم و با تشر گفتم:
_ اینجا چیكار مي كني تو؟ خیر سرت دومادي باید كنار 

عروست باشي.
باز ھم نزدیك تر آمد. مردمك ھاي لرزانش را بھ چشمانم 

دوخت.
_ آرزوم بود تو عروسم باشي! 

جملھ اش برایم از فحش بدتر بود. رسما دیوانھ شده بود. این 
مرد نھ تنھا مرا تمام نكرده بود كھ قصد این كار را ھم 

نداشت.
اسمش را با حرص زمزمھ كردم. 

_ ارسالن...
دقیقا در اوج ناامیدی ام از رفتار ھای ارسالن و زماني كھ 

مي خواستم عصبانیتم را سرش خالي كنم صداي شاھان متوقفم 
كرد. مسبب بدبختي ھایم در جایي بھ دادم رسیده بود كھ شدیدا 

بھ حضورش نیاز داشتم.
_ ماني جان...اینجایي؟ دنبالت مي گشتم.

سریع چرخیدم. ارسالن در حالیكھ دستش در ھوا معلق مانده 
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بود پشت سرم مات شد.

#کارتینگ
#پارت_١٠٧
#زینب_عامل

شاھان نزدیك تر شد. لحنش مثل ھمیشھ بود. پر از اطمینان. 
اما اینبار صمیمیت قاطي كالمش متعجبم كرد.

_ ارسالن جان شما برو داخل. من حواسم بھ ماني ھست! 
اگر ارسالن نبود بخاطر این مدل صدا كردن نامم براي بار 

چندم گردنش را مي شكستم! اما لبخندي عمیق بھ رویش زدم و 
تمام تالشم را كردم تا نسبت بھ حال بد ارسالن بي تفاوت 

بمانم. 
متوجھ صداي بھم ساییده شدن دندان ھاي ارسالن شدم. بیشتر 
از آن كنارمان نماند، اما قبل رفتنش زمزمھ ي پر حرصش را 

شنیدم. 
_عوضي! 

ارسالن كھ رفت اینبار نوبت شاھان بود تا كنارم بیاید و با 
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گرفتن كتش سمت من اعصابم را متشنج كند! جواب نگاه پر 
حرص و متعجبم را داد. 

_ قول دادم مراقبت باشم مان...
قبل از این كھ اسمم را ناقص صدا كند پر حرص و در 

حالیكھ دندان ھایم را روي ھم فشار مي دادم غریدم:
_ مشتاق! خانوم مشتاق!

نشنیده گرفت. كت را از پشتم رد كرد و روي دوشم انداخت.
_ مراقب باش سرما نخوري ماني! 

كتش را از روي دوشم برداشتم و روي بازویش انداختم. 
ذق ذق پاھایم مجبورم كرد تا دوباره روي تاب بنشینم و با 

حرص كفش ھاي مسخره را از پایم درآورده و روي زمین 
پرت كنم. 

مشغول ماساژ دادن پاھایم بودم كھ نشستنش روي تاب را 
حس كردم.

با جدیت گفت:
_ من باید ازت طلبكار باشم نھ تو! گویا ارسالن از قبل 

منتظر ھمراھت بوده!
دستانم روي مچ پایم خشك شدند. 
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غر زد:
_ احیانا قصد نداري توضیح بدي؟ 

پوفي كشیدم و با ھمان پاھاي برھنھ از جایم بلند شده و روبھ 
رویش ایستادم. 

او تكان نخورد و با چشماني جدي خیره ام شد.
عجیب براي توضیح دادن اتفاقاتي كھ رخ داده بود در 

برابرش مضطرب شده بودم. 
ھر قدر در برابر ارسالن شیر بودم با دیدن نگاه جدي او 

حسابي دست و پایم را گم می کردم. 
با كلي من و من و بھ سختي گفتم:

_ متاسفم!
پوزخندي زد.

_ خانوم مشتاق توضیح دادن با متاسف بودن دو تا معقولھ ي 
كامال جداست.  

در مورد ابراز ناراحتیت بعدا حرف مي زنیم. 
لعنتي! حس مي كردم عمدا دارد موضوع را بزرگ مي كند. 

انگار فرصت گیر آورده بود تا اذیتم كند. 
بھ خودم آمدم. درست بود كھ من اشتباه كرده بودم، اما دلیلي 
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نداشت از او بترسم. 
بخصوص كھ او و برادرش علیرغم تمام اتفاقاتي كھ افتاده 

بود بھ اندازه ي سر سوزن ھم خجالت زده یا پشیمان نبودند. 
با شجاعت عجیبي كھ در وجودم احساس مي كردم شروع بھ 

توضیح دادن كردم.
_ ارسالن بابك رو دیده بود. داشت مزخرفات بھم مي بافت. 
خیلي اتفاقي مجبور شدم اسم تو رو بھ میون بیارم بلكھ دست 

از سرم برداشت. گفتم تو پسر بابكي و...
دیگر نتوانستم ادامھ دھم. درحقیقت نیازي بھ ادامھ دادن ھم 

نبود، چون خودش بقیھ ي ماجرا را مي دانست. 
قصد كوتاه آمدن نداشت. جملھ ي مرا او ادامھ داد:

عالقھ ي عجیبي بین من و تو در جریانھ! _ و حتما 
آن روي سرتقم باال آمده بود. بجاي عصبانیت و انكار 

حرفش، صورتم را جمع كرده و با تخسي گفتم:
_ بافتن این دروغ خیلي حال بھم زن بود برام، اما اون لحظھ 

چاره اي نداشتم. 
از پررویي ام خنده اش گرفت. 

بالخره بھ ھیكلش تكان داد و از روي تاب برخاست. 
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با لبخندي مرموز نگاھش را روي صورتم گرداند. 
_ عجب! پس چندشت شده؟ 

سرم را بھ نشانھ ي مثبت تكان داد.
_ خوبھ! سعي كن ھمیشھ از من چندشت بشھ! چون خیلي 

قصھ ي تراژدي رقم مي خوره اگھ حست برعكس از آب در 
بیاد. 

اخم ھایم در ھم شد. 
با لبخندي ژكوند ادامھ داد:

_ چون سلیقھ ي من و ارسالن خیلي متفاوتھ!

#كارتینگ
#پارت_١٠٨
#زینب_عامل

با نگاه خیره بھ صورتش چند بار جملھ ي پیچیده اش را مرور 
كردم و با رسیدن بھ یك نتیجھ ي ثابت از حرف ھایش و درك 

اینكھ منظوري جز آن نمي توانست داشتھ باشد چند ثانیھ با 
بھت نگاھش كرده و بعد با جدیت پرسیدم:
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_ تو مھموني الكل سرو مي شد؟ 
ابروھایش باال رفتند! 

مثل خودش لبخند ژكوندي روي لب نشاندم.
_ چرت و پرت مي گي! مست بنظر میاي!

از رو نرفت.
_ مھم نیست. تو اینطوري فكر كن، فقط لطفا حرفاي منو 

حتي در عالم مستیم ھم فراموش نكن.
منتظر بودم با تمام شدن سخن راني اش داخل برود اما خم شد 
و كفش ھایم را از روی زمین برداشت و جلوي پاھایم جفت 

كرد. 
_ بپوش بریم! 

پاھایم را از زمین فاصلھ دادم و حین پوشیدنشان گفتم:
_ فكر كنم تو بیشتر در معرض تجربھ ي یھ داستان تراژدي 

باشي! 
دیگر چیزي نگفت و با قدم ھایي آرام كنار ھم سمت خانھ 

برگشتیم. 
نمي دانستم این چھ عادتي بود كھ داشت. 

یك دفعھ سكوت مي كرد و در فكر فرو مي رفت، یا ناگھاني با 
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چشمانش با دقت نگاھت مي كرد. 
روي پلھ ي آخر كھ رسیدیم گفت:

_ راستي مراقب برادرت باش. ریتالین ھا مال اون بود دیگھ 
درستھ؟ 
ایستادم.

_ از كجا فھمیدي؟ 
از كنارم عبور كرد.

_ گفتھ بودم كھ قبال خودم مصرف كننده بودم! 
بقیھ  ی مھمانی را در کنار مانجون و در حالیکھ سعی می کردم 
حواسش را از ارسالن پرت كنم گذراندم و با تمام ناراحتي ھا 

باالخره آن مراسم كھ از نظر من كامال بیخود بود تمام شد.
                      ******

كش و قوسي بھ بدنم دادم. پاھایم خشك شده بودند. قبل از 
اینكھ راه خانھ را در پیش بگیرم، در ماشین را باز كردم و 

پاھایم را از ماشین بیرون آوردم. 
خوابم مي آمد و تاریكي ھوا بھ این عالئمم دامن مي زد. 

خمیازه اي كشیدم كھ صدایي باعث شد تا از جا بپرم.
_ گفتھ بودم بھتره این كارو ول كني! حاال مجبوري با این 
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حجم خستگي ھم بھ كاراي تسویھ حسابت با من برسي. 
سریع سرم را سمت صدا چرخاندم.

طوالني اش سر و كلھ اش پیدا شده بود.  باالخره بعد از غیبت 
موھایش كمي بلندتر شده بودند. صورتش بشاش و پر انرژي 

بنظر مي آمد. 
اخم ھایم بي اختیار درھم شدند. نگاھي بھ اطراف انداختم تا 

مطمئن شوم كسي زاغ سیاھمان را چوب نمي زند. شانس 
آوردم كھ ھمھ رفتھ بودند.

_ اینجا چیكار مي كني؟ 
بھ بیرون از پاركینگ آموزشگاه اشاره كرد.

_ مدتي كھ نبودم خوش گذشت بھت؟ بریم سوار ماشین من 
شیم خودت مي فھمي. 

پلك ھایم را با خستگي بستم.
_ آموزشگاه داره تعطیل مي شھ. پاركینگ اینجارو مي بندن 

نمي تونم ماشینمو بذارم اینجا. 
نزدیك شد. فاصلھ مان چنان كم شد كھ دو قدم بھ عقب رفتم. 

با خنده از رفتار من نیم تنھ اش را داخل ماشین برد و سوییچ 
را بیرون آورد. 
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بازویم را گرفت و مرا دنبال خودش كشاند.
_ قبال بھت گفت از وحشي بازي خوشم نمیاد! 

چنان قدم ھای بلندی برمی داشت کھ فرصت نکردم بازویم را 
از دستش بیرون بیاورم.

بیرون از پاركینگ سوییچ را بھ پسري جوان داد و گفت كھ 
ماشینم را مقابل خانھ اش ببرد. 

مرا ھم مجبور كرد تا سوار ماشینش شوم. 
قبل از سوار شدن كیفم را از داخل ماشینم برداشتم و بعد 

مجبورا سوار ماشینش شدم و پرسیدم:
_ االن داریم كجا مي ریم؟ 

پاكت سیگارش را تعارفم كرد.
قبال از سیگارش كشیده بودم و رد آن برایم سخت بود. بي 

خیال ھر اتفاقي شدم و نخي از پاكت بیرون آوردم. 
بھ محض اینكھ سیگار را گوشھ ي لبم گذاشتم با دستش آن را 

از لب ھایم جدا كرد و از پنجره ي ماشین بیرون انداخت. 
مبھوت از رفتارش گفتم:

_ ھیچ معلوم است داري چیكار مي كني؟ 
استارت زد و راه افتاد.
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_ آخرین بارتھ سیگار مي كشي. 
با تمسخر جوابش را دادم.

_ قبال كھ مدعي بودي از زناي سیگاري خوشت میاد! 
با حالتي شیطنت آمیز كھ بي نھایت برایم زننده بود گفت:
_ تو فرق داري! من ھمھ جوره از تو خوشم میاد. الزم 

نیست بخاطر من دود بدي تو ریھ  ھات!

#كارتینگ
#پارت_١٠٩
#زینب_عامل

انگشت تھدیدم را سمتش گرفتم.
_ بابك شفیع بھتره مراقب حرف زدنت باشي. من خیلي كلھ 
شق تر از اونیم كھ فكرشو مي كني. بیخیال ھمھ چي مي شم و 
اون وقت تو مي موني با اون رویاھاي تبلیغي احمقانھ ت. االنم 

زود بگو داریم كدوم جھنمي مي ریم!
نفس عمیقي كشید و با اشاره ي دستش بھ دم و بازدمش گفت:
_ آروم باش دختر خوب! نفس عمیق بكش. اینطوري. داریم 
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مي ریم یھ جایي كھ تو خیلي دلت واسش تنگ شده. یھ پیست 
حسابي. 

با اشاره بھ تاریكي ھوا گفتم:
_ این وقت شب؟ 

خونسرد جواب داد:
_ مي توني از فردا سر كار نري تا شیفت صبح كار كنیم! 

مردك پیر انگار گوش ھایش را گرفتھ بود و نمي فھمید كھ من 
چھ مي گویم. 

باید بھ شاھان اطالع مي دادم كھ برادرش سر راھم سبز شده 
است. 

نمي توانستم جلوي بابك پیام بفرستم. تمام حواسش پیش من 
بود و اصال نمي خواستم خرابكاري بار بیاورم. 

دنبال راھي بودم كھ با خیال راحت با شاھان تماس بگیرم كھ 
با دیدن سوپر ماركتي فكري بھ ذھنم رسید. 

با اخم گفتم:
_ دم یھ سوپرماركت نگھ دار. 

چشمانش را ریز كرد.
_ چیزي الزم داري؟ 
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غریدم:
_ بلھ از اونجایي كھ از صبح چیزي كوفت نكردم گشنمھ. 

مي خوام یھ چیزي بخرم بلكھ این معدم ساكت شد. 
سرش را تكان داد.

_ مي ریم شام مي خوریم بعد مي ریم پیست. 
محكم روي داشبورد كوبیدم. تقریبا داد زدم:

_ من براي پیك نیك با تو نیومدم بیرون. بھت گفتم جلوي یھ 
ماركت نگھ دار. ھمین االن. 

با چشماني گرد شده صورتم را كھ از عصبانیت سرخ شده 
بود از نظر گذراند.

_ مانیا مثل اینكھ خیلي گشنھ اي؟ 
یك دستش را بھ نشانھ ي تسلیم باال برد.

_ باشھ! 
وقتي مقابل یك فروشگاه تقریبا بزرگ توقف كرد با سرعت 

از ماشین پیاده شدم و داخل فروشگاه رفتم. 
بي ھدف چند كیك و بیسكوییت از قفسھ ھا برداشتم و با 
نگاھي بھ بیرون و بعد از آنكھ مطمئن شدم بابك داخل 

ماشینش نشستھ است پشت یكي از قفسھ ھا پنھان شدم و 
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گوشي ام را از جیب كاپشنم بیرون آوردم. 
پیدا كردن نام شاھان از بین لیست مخاطبینم كھ با نام دكتر 

سیو شده بود كمي طول كشید. 
وقت پیادم دادن نداشتم و سریع با او تماس گرفتم. 

ھر لحظھ كھ بر تعداد بوق ھا افزوده مي شد استرس من ھم 
چند برابر مي گشت باالخره جواب داد و من قبل از اینكھ 

اجازه دھم چیزي بگوید توپیدم:
_ میمیري اون تلفن المصبتو زود جواب بدي؟ 

فرصت ندادم جوابم را بدھد. ھر چند مطمئن بودم شوكھ شده 
است و حرف زدن را از یاد برده. 

با عجلھ ادامھ دادم:
_ بابك اومده سراغم. گفت قراره بریم یھ پیست حسابي! یھ 

كاري كن. 
باالخره صدایش را شنیدم.

_ فھمیدم. قطع كن تا نفھمیده. 
سریع تلفن را قطع كردم و داخل جیبم سر دادم ھمین كھ از 
پشت قفسھ بیرون آمدم تا  سمت صندوق بروم بابك را دیدم 

كھ در ورودي فروشگاه با چشم دنبالم مي گشت. 
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سمت شكالت ھاي یك طرف قفسھ چرخیدم و وانمود كردم 
مشغول انتخاب شكالت ھستم كھ بعد از چند دقیقھ صدایش را 

در پشت سرم شنیدم. 
_ تا كي قراره خریدات طول بكشھ؟ مثل اینكھ بدت نمیاد تا 

نیمھ شب تو پیست بمونیم.
توجھي بھ حرف ھایش نكردم و با برداشتن یك شكالت از 

قفسھ سمت صندوق رفتم. 
قدم ھایش نشان مي داد كھ پشت سرم در حال آمدن است. 

خوراكي ھاي دستم را روي ریل مخصوص ریختم و تازه 
یادم آمد كیفم را داخل ماشین جا گذاشتھ ام و پولي ھمراھم 

نیست. 
لعنتي بھ حواس پرتم فرستادم كھ ھمان لحظھ دست بابك دراز 

شد و كارتي را سمت متصدي فروش گرفت. 
خوراكي ھا را یك بھ یك داخل كیسھ گذاشتم.

_ الزم نبود حساب كني! مي رفتم كیفمو از ماشین میاوردم. 
كارت و رسید خرید را از دختر جوان  گرفت.

_ یك لحظھ ھم بھ لحظات گرسنگیت اضافھ بشھ احتمال میره 
منو مورد حملھ قرار بدي! 

با اخم لوسي زمزمھ كردم و قبل از او از فروشگاه بیرون 
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آمدم.

#كارتینگ
#پارت_١١٠
#زینب_عامل

با اینكھ اصال دلم كیك و بیسكوییت نمي خواست، اما با ولع 
مشغول خوردن شدم تا پي بھ دروغي كھ بافتھ بودم نبرد. 

حواسم كامال پرت بود. اصال نمي توانستم ذھنم را روي یك 
چیز متمركز كنم. امیدوار بودم شاھان حركتي بزند كھ از این 

مخمصمھ نجات یابم. 
گاز بزرگي بھ بیسكوییت زدم و بدون اینكھ آن را كامل بجوم 

قورت دادم كھ باعث شد شدیدا بھ سرفھ بیافتم. 
سرفھ ھاي ناگھاني ام چنان شدید بودند كھ بابك ھراسان ماشین 
را پارك كرد و در حالیكھ با یك دستش آرام بھ پشتم مي زد تا 
بلكھ سرفھ ھایم قطع شوند، با دست دیگرش در داشبورد را 

باز كرد و بطری آب معدني بیرون آورد. 
در بطري را باز كرد و دھانھ ي آن را بھ لب ھایم چسباند.
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_ بخور تا خفھ نشدي. چخبرتھ عزیزم؟
قلپي از آب نوشیدم و در میان آن گیر و دار تمایل شدیدي 

داشتم در جوابش بگویم كھ خبر مرگ تو را دارم!
چند ثانیھ بعد نفسم كمي سر جایش آمد. از شدت سرفھ چشم 

ھایم پر اشك شده بودند. 
بابك با شدت پاكت بیسكوییت را از دستم گرفت و بھ صندلی 

پشت پرت كرد! 
لحنش بر خالف رفتارش كامال مالیم بود.

_ حالت خوبھ؟ 
پشت دستم را روي چشم ھایم گذاشتم.

_ نھ خوب نیستم. از صبح دارم با یھ سري شاگرد كودن سر 
و كلھ مي زنم. االنم با این خستگي باید با تو در بیوفتم. با تو 

كھ نمي دونم چي از جونم مي خواي؟ 
چیزي نگفت و عكس العمل نشان ندادنش باعث شد تا دستم را 

از روي چشم ھایم برداشتھ و نگاھش كنم. 
نگاھش حس عجیبي داشت. رازي پشت این نگاه غمگین و 

مرموز پنھان بود كھ سر در نمي آوردم. 
وقتي متوجھ شد كھ حالت چشمانش جلب توجھ كرده است 

ھمان بابك ھمیشگي شد. با نگاھي دریده!
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_ مانیا تو این دنیا تو آخرین كسي ھستي كھ من مي تونم 
اذیتش كنم. 

با حرص و تمسخر خندیدم. 
_ اونوقت براي چي چنین افتخاري نصیب من شده؟ 

لبخند عمیقي زد. واقعي بنظر مي آمد. نگاھش را روي لب 
ھایم متوقف كرد و من در این لحظھ فقط دلم مي خواست فرار 
كنم. اما جمالت بعدي اش چنان شوكھ ام كردند كھ دستم كھ تا 

دستگیره در پیش رفتھ بود خشك شد. 
_ مي خواي بدوني؟ 

فرصت نداد تا موافقت یا مخالفت كنم. 
_ براي اینكھ من دوستت دارم. 

چند ثانیھ بعد از شنیدن كلمات آخرش مصمم بودم تا پیاده 
شوم. 

با ناباوري و خستگي از بازي كھ راه انداختھ بود لب زدم:
_ تو یھ رواني ھستي. یھ آدم مریض. 

دستگیره در را كشیدم، اما او سریع تر جنبید و قفل مركزي 
را فعال كرد. 

با مشت روي شیشھ كوبیدم.
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_ در این لگنت رو باز كن. زود باش. 
صحبت ھاي من یا بھتر بگویم داد و بیداد ھایم مسیر خودش 

را طي مي كردند و صحبت ھاي او مسیر خودش را. 
از زمین و زمان جدا شده بود. حالت چھره اش زمان صحبت 

كردن اینگونھ نشان مي داد. اصال انگار صداي من را 
نمي شنید. 

لب ھایش را از ھم فاصلھ داد و قسم مي خوردم كلمھ بھ كلمھ 
از حرف ھایش چنان متعجب و حیرانم كردند كھ تقالھایم 

براي باز كردن در ماشین را بھ كل بھ دست فراموشی 
سپردم.

_ تو نمي دوني. اما من قبل از رامین تو زندگیت بودم. قبل از 
اونم عاشقت شدم. رامین شش سال پیش اومد تو زندگیت...

با نگاه كردن بھ صورت مات و مبھوتم ادامھ ي حرف ھایش 
را گرفت.

_ اما من ھشت سالھ مي شناسمت مانیا. 
لحظھ بھ لحظھ ي موفقیت ھات رو تو دلم جشن گرفتم. سال 

ھاست كھ تو دلم جسارتت رو تحسین كردم. 
این مردك داشت چھ مي گفت؟ این چرت و پرت ھا چھ بود كھ 

بھم مي بافت. 
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حتي یك ثانیھ ھم نمي خواستم خزعبالتش را گوش دھم. 
تمام حرف ھایش مھمل بودند. 

اما چرا چیزي در وجودم بود كھ مي گفت تمام حرف ھایش 
دروغ نیست؟ 

اطالعاتي كھ او در مورد زندگي ام داشت قسمتي از حرف 
ھایش را تا حدودي تایید مي كرد. 

یاد شاھان و حرف ھایش افتاده بودم. گفتھ بود برادرش در 
مود كار دروغ گفتھ است. 

اطالعاتي كھ در مغزم جریان یافتھ بود را كنار ھم چیدم. 
بابك منظورش از این حرف ھا چھ بود؟ 

چھ از من مي خواست؟
مھم بود؟ حرف ھایش براي من اوج بي شرمي او را آشكار 

مي كرد. در ذھن من رسیدن بھ نتیجھ ي این حرف ھا ھم 
سخت نبود. 

از بین دندان ھاي كلید شده ام غریدم:
_ منظورت از این حرفا چیھ عوضي؟ تو ھم سن بابامي. 

خجالت نمي كشي؟
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#كارتینگ
#پارت_١١١
#زینب_عامل

نفسش را بیرون داد. با ھول گفت:
_ مانیا نمي دونم چرا االن بھت گفتم. دنبال یھ فرصت بھتر 

مي گشتم. 
سعي كرد آرامم كند اما بي فایده بود.

_عزیزم باور كن قصد بدي از حرفام نداره. فقط مي خوام بھم 
یھ فرصت كوتاه بدي. ازت مي خوام یكم بیشتر منو بشناسي. 

وقاحت این بشر تا كجا مي خواست ادامھ پیدا كند؟
نمي فھمید یا خودش را یھ نفھمي زده بود!

تن و بدنم بھ لرزه افتاده بود. تجربھ ي چنین موقعیتي چنان 
برایم دور از ذھن بود كھ حتي نمي دانستم واكنش مناسب 

چیست. 
با صدایي كھ گاه اوج مي گرفت و گاه فرود مي آمد و پر شده 

بود از تھدید گفتم:
_ ھمین االن در رو باز مي كني تا من برم. وگرنھ اونقدر داد 
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و بیداد مي كنم كھ كل شھر خبردار بشن. 
زنگ خوردن گوشي اش باعث شد تا حرفش را بھ فراموشي 

بسپارد. 
رد تماس داد.

_ مانیا، عزیزم. آروم باش. مي دونم شوكھ شدي، اما فرصت 
بده از خودم دفاع كنم حداقل. 

كلمھ ي دفاع پوزخند عمیقي روي لب ھایم نشاند. چھ دفاعي 
در رابطھ با مزخرفاتي كھ گفتھ بود داشت؟

حرف ھایش از نظرم چنان حال بھم زن بودند كھ حتي 
نمي خواستم براي یك بار ھم شده آن ھا را در ذھنم مرور 

كنم. 
خجالت ھم نمي كشید مي خواست دفاع كند. 

_ تو فكر كردي چون نامزدم مرده مي توني بھ من فكر كني؟ 
فكر كردي چون قبال ازدواج كردم تن بھ خواستھ ھاي آدم 

ھوس روني مثل تو مي دم؟ چي فكر كردي با خودت؟ 
یا شایدم فكر كردي بخاطر اون ھشتاد میلیون خودمو بھت 

مي فروشم؟ 
جمالت رگباري ام اعصابش را بھم ریخت. اولین بار بود كھ 

او را این چنین عصبي مي دیدم.
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_ حق نداري اینطوري قضاوتم كني. 
صداي موبایلش دوباره بلند شد و اینبار بجاي رد تماس زدن 

جواب داد و داد زد:
_ چیھ شاھان ول نمي كني؟ مي بیني كھ كار دارم. كارم تموم 

شد باھات تماس مي گیرم. 
خواست قطع كند كھ نمي دانم شاھان پشت خط چھ گفت كھ 

بابك با تعجب و عصبانیت، مجدد داد زد:
_ یعني چي؟ 

مشتش را محكم روي فرمان كوبید.
_ لعنت بھ این شانس. اومدم. 

تلفن را كھ قطع كرد دوباره دستگیره ي در را تكان دادم تا در 
را باز كند، اما توجھي نكرد و استارت زد و ھمانطور كھ 

داشت دور مي زد با لحنی کھ متضاد با لحن سخن گفتنش با 
شاھان بود گفت:

_ مانیا عزیزم خواھش مي كنم آروم باش. یھ مشكلي پیش 
اومده. االن نمي تونم بیشتر از این راجع بھ این مسئلھ صحبت 

كنم. مي رسونمت دم ماشینت. فقط باید قول بدي بعد آروم 
شدنت حتما حرف بزنیم. 

این مورد براي من خیلي مھمھ. مھم تر از تمام زندگیم.
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دادم زدم:
_ بابك شفیع در این ماشین لعنتیت رو ھمین االن باز كن. 

نمي خوام حتي یك ثانیھ ھم كنارت باشم. 
تمام جیغ و داد ھاي من تا رسیدن بھ دم خانھ اش بي نتیجھ 

ماند. با سرعت سرسام آوري رانندگي مي كرد و میان فریاد 
ھاي من تمام تالشش را مي كرد تا آرامم كند. 

وقتي مقابل خانھ شان ایستاد و در ماشین را باز كرد تقریبا 
خودم را بھ بیرون پرت كردم. 

واقعا داشتم باال مي آوردم. كارش آنقدر واجب بود كھ با گفتن 
اینكھ مراقب خودم باشم مرا مقابل خانھ اش رھا كرد و رفت. 

حالم بھ قدري بد بود كھ با قدم ھایي لرزان خودم را بھ ماشینم 
رساندم و درست لحظھ اي كھ مي خواستم در ماشینم را باز 
كرده و سوار شوم صداي بلند شاھان را در كوچھ ي خلوت 

شنیدم:
_ ماني صبر کن. بھم بگو اون لعنتي چیكار كرده باھات؟

#كارتینگ
#پارت_١١٢
#زینب_عامل
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فقط مي خواستم از این جھنم خالص شوم. حرف ھاي بابك بھ 
قدري منزجرم كرده بودند كھ حتي حس مي كردم از برادرش 
ھم متنفر شده ام. شباھت لعنتي شان چنان حالم را بھم مي زد كھ 

حتي نمي خواستم براي یك ثانیھ ھم چشمم بھ شاھان بیافتد. 
نایستادم. دستم را سمت دستگیره ماشین بردم و محكم كشیدم. 

قفل بودنش باعث شد تا آه از نھادم برخیزد. 
آن مردك پیر خرفت بدون اینكھ سوییچ ماشینم را كھ دست 

كاركنش بود برگرداند رفتھ بود. آنقدر عجلھ داشت كھ یادش 
رفتھ بود سوییچ ماشین را بھ آن پسر داده است تا ماشین را 
جلوي خانھ اش بگذارد. من ھم آنقدر عصبي و ناراحت بودم 

كھ بھ كل این مورد را بھ فراموشي سپرده بودم. 
بستھ بودن در ماشین بھ شاھان فرصت كافي داد تا كنارم 

برسد. 
سرم را بھ باالي در راننده چسباندم و با حالي خراب كھ 

عصبانیت آن غیر قابل انكار بود گفتم:
_ بھ اون برادر عوضیت زنگ بزن بگو سوییچ ماشین من 

كجاست؟
جملھ ام را نشنیده گرفت و دستش را روي كمرم گذاشت.
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_ بیینمت...بابك...
برخورد دستش با كمرم حالم را بدتر كرد، طوریكھ با شدت 

چرخیدم و دستش را پس زدم. 
براي یك لحظھ فراموش كردم كھ او نھ تنھا تقصیري در این 

جریان نداشتھ بلكھ با تماسش مرا از دست برادر لعنتي اش 
رھا كرده است. 

تمام دق و دلي ھایم از بابك را با فریاد ھاي بي امانم سر او 
خالي كردم.

_ بھ چھ حقي بھ من دست مي زني عوضي آشغال؟ نكنھ تو 
ھم مثل برادرت ذھنت پره از فكراي مسموم؟ تو چھ نقشھ اي 

واسم داري؟ ھمدستشي آره؟
مكث كوتاھم براي نفس گرفتنم بود.

_ اصال تو و اون برادر خرفتت فكر كردین كي ھستین؟ چرا 
عین بختك افتادین تو زندگي من؟ حالم از ھر جفتتون بھم مي 

خوره! گم شین بیرون از زندگي من.
ھر كس دیگري جاي او بود حداقل كاري كھ مي كرد این بود 

كھ تالش مي كرد تا آرامم كند. 
با اوج گرفتن صدایم ھر لحظھ احتمال داشت كھ ھمسایھ ھا 

ھم بیرون بریزند.
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اما او با نگاھي سفت و سخت نگاھم مي كرد بدون اینكھ 
ذره اي تالش برای آرام کردنم داشتھ باشد.

نگاھش چنان با دقت بود كھ انگار سر كالس درس نشستھ و 
حواسش كامال در پي توضیحات استاد است. 

درست زمانی کھ نگاھم كھ در نگاه جدي اش گره خورد الل 
شدم. 

كلمات از ذھنم پر كشیدند و رشتھ ي جیغ و داد ھایم را از 
دست دادم!

فاصلھ میانمان را پر كرد و مچ دستم را با دستان قدرتمندش 
گرفت.

_ بریم خونھ یكم حالت خوب شھ سوییچتو پیدا كنیم برو. بعدا 
حرف مي زنیم. 

فكر پا گذاشتن در آن خانھ عصبي ام مي كرد. تقال کردم دستم 
را از دستش بیرون بکشم، اما اجازه نداد.

_ من پامو تو اون خراب شده نمي ذارم. اونم با تو! 
انگار كھ با این جملھ ام تمام فحش ھاي عالم را روانھ اش كرده 

بودم كھ دستش را از مچم آزاد كرد و محكم روي شانھ ي 
راستم فشار داد. فشار دستش بھ قدری زیاد بود کھ پشتم کامل 

بھ ماشینم چسبید.
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دستش دیگرش را ھم بھ باالي ماشین چسباند. حاال كامال در 
حصار دستانش زنداني شده بودم. 

مثل یك ببر زخمي نگاه تیز و برنده اش را بھ چشمانم دوخت. 
آرام، اما جدي و محكم كلمات را شمرده شمرده كنار ھم چید 
و جذبھ اش ھنگام صحبت کردنش باعث شد تا فقط آب دھانم 

را قورت دھم.
_ خانوم مشتاق فكر مي كني با ارزش ترین چیز زندگي 

شاھان شفیع چیھ؟ بھتره خوب فكر كني قبل از جواب دادن. 
منتظر بھ صورتم چشم دوخت و وقتي بھت و سكوتم را دید 

جدي تر از قبل ادامھ داد:
_ نمي دوني؟ پس بذار خودم بھت بگم. 

تو این دنیاي بھ این بزرگي تنھا كسي كھ من حاضرم ھمھ 
چیزمو فداش كنم حتي جوونمو مادرمھ. حاال این مادر رو 

تخت بیمارستانھ و یھ سكتھ ي ناقص رو رد كرده و من 
بخاطر تو و احترام جزئي كھ برات قائلم ولش كردم اومدم 

مشكلت رو حل كنم. 
فشار دستش را روي شانھ ام زیاد كرد. حس مي كردم استخوان 

تر قوه ام در حال خرد شدن است.
_ حاال كھ تا اینجا اومدم بھتره بھ حرفم گوش كني. غیر از 
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این باشھ و خدایي نكرده تو مدتي كھ كنار مادرم نبود اتفاقي 
براش بیوفتھ قسم مي خورم بھ تمام مقدسات عالم كھ ھزار 

برابر بدتر از بالیي كھ مي ترسي بابك سرت بیاره من سرت 
بیارم. 

بھ یك باره فاصلھ گرفت و توانستم نفسم را رھا كنم. جمالت 
آخرش كامال تھدید وار بود. رد عظیمي از خستگي ھم در آن 

ھا وجود داشت. 
_ بھتره تا اون روي سگم باال نیومده سوییچ ماشین لعنتیت 

رو پیدا كنیم و برگردي خونتون تا ببینم با اون برادرم كھ شده 
بالي جونم چیكار باید بكنم!

#كارتینگ
#پارت_١١٣
#زینب_عامل

كشیده شدنم پشت سرش دیگر بھ اختیار خودم نبود. 
در خانھ ي بابك را با كلید باز كرد و مرا در وسط حیاط رھا 

كرد و تنھا بھ داخل خانھ رفت. 
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با خستگي روي تختھ سنگي كھ جزوي از دكور حیاط 
محسوب مي شد فرود آمدم. 

نفس ھاي عمیق و پي در پي کھ کشیدم ھم فرقي در حالم 
نداشت. 

ده دقیقھ بعد شاھان كنارم رسید و سوییچ ماشینم را در آغوشم 
انداخت. 

قبل از رفتنش با پوزخندي گفت:
_ اصرارم بخاطر اومدنت بھ خونھ واسھ خاطر یھ عده آدم 

فضول تو محل بود. 
بلند شدم تا بروم كھ مقابلم ایستاد و نگذاشت.

_ وقتي از یھ كسي متنفري یا عصبي ھستي و مي خواي 
فحشش بدي الزم نیست داد بزني تا عالم و آدم خبر دار بشن. 
با لحن معمولي ھم میشھ ابراز نفرت كرد و فحش داد. اتفاقا 

تاثیرش ھم بیشتره. 
جلوتر از من راه افتاد و با قدم ھایي بلند و در حالیكھ عجلھ 

داشت خانھ را ترك كرد. 
من ھم با ھر بدبختي كھ بود و شوكھ از برخورد ھایي كھ با 

دو برادر داشتم خودم را بھ ماشینم رساندم.
حرف ھاي بابك مرا تا مرز جنون برده و جمالت شاھان 
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خجالت زده ام كرده بودند. 
مادرش را رھا كرده و آمده بود. لزومي نداشت كھ دروغ 

بگوید. بھ احتمال زیاد بابك را ھم با ھمین قضیھ از من جدا 
كرده بود. 

یاد حرف ھاي بابك در گذشتھ افتادم. 
گفتھ بود كھ براي كشاندن شاھان بھ مسابقھ از نقطھ ضعفش 

بھره جستھ است. 
حال و روز او در دقایقي پیش كامال سخنان بابك را تایید 
مي كرد. مادرش طبق گفتھ ھای خود او و بابک ھم نقطھ 

ضعغش بود ھم تمام دارایی اش.
بي اختیار در دلم دعا كردم كھ اتفاق بدي براي مادرش رخ 

ندھد. 
سمت خانھ راه افتادم و در راه تماس مامان نشان داد كھ 

نگرانم شده اند. 
با صدایي كھ سعي مي كردم نرمال بنظر بیاید بھ دروغ گفتم 

كھ حالم خوب است و در ترافیك گیر كرده ام.
میل شدیدي بھ گریھ كردن داشتم. اما ھیچ قطره اشكي از 

چشم ھایم نچكید. 
زندگي بازي بیرحمانھ اي را با من شروع كرده بود. 
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روز بھ روز بر حجم بغض ھایم اضافھ مي شدند و راھي ھم 
براي شكستنشان نمي شناختم. 

ماشین را در گوشھ ي خیابان پر ترددي پارك كردم و سعي 
كردم بھ جمالت بابك با دقت بیاندیشم. 

گفتھ بود از ھشت سال پیش مرا مي شناسد. 
ھشت سال پیش مرا از كجا پیدا كرده بود؟ 

مسخره بود. 
داستان مردي كھ بیست سال از خودم بزرگتر بود و ھشت 
سال عشق مرا در سینھ مي پروراند و از دور تحت نظرم 
داشت، نھ تنھا مضحك بھ نظر مي رسید كھ بلكھ مرا یاد 

سریال ھاي آبكي ترك مي انداخت! 
اگر در مورد كار شك داشتم كھ دروغ مي گوید یا نھ، حاال در 

مورد این حرف ھاي گستاخانھ اش کامال مطمئن بودم كھ 
دروغ محض ھستند.

سرم را روي فرمان گذاشتم و خستھ از اتفاقاتي كھ از سر 
گذرانده بودم آھي كشیدم. 

مي دانستم بابك رھایم نخواھد كرد. یك لحظھ یاد شاھان افتادم 
و با یاد آوري اتفاقات ساعتي قبل این ترس در وجودم شكل 

گرفت كھ نكند بخاطر رفتارم این موضوع اھمیتش را برایش 
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از دست دھد و حاضر بھ كمك كردنم نباشد. 
من اگر ھمین روزنھ ي كوچك امیدم را ھم از دست مي دادم 

دیگر واقعا نمي دانستم با بابك چگونھ باید مقابلھ كنم. 
با تصمیمي ناگھاني شماره ی شاھان را گرفتم. 

اصال نمي دانستم ھدفم از این كار چھ بود!
احمقانھ می خواستم صدایش را بشنوم تا مطمئن شوم مرا با 

برادرش تنھا نمي گذارد. 
آن ھم بعد از اینکھ خودم وحشیانھ خواستھ بودم گورش را از 

زندگی ام گم کند!
قرار بود بعد از جواب دادنش چھ بھ او بگویم؟ 

احمقانھ تر تصمیم گرفتم تا جویاي حال مادرش شوم! 
بھ درك كھ این حجم از تغییر رویھ دادن ممكن بود باعث 

شود تا دیوانھ قلمدادم كند.
زنگ زدم.

اولین بار رد تماس داد...
براي بار دوم امتحان كردم...تماسم رد شد...

بار سوم...
ناباور بھ صفحھ ي گوشي ام چشم دوختم. 
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بي شك بھ مخاطبین لیست سیاھش پیوستھ بودم!
اما...اما او كھ گفتھ بود بعدا حرف خواھیم زد! 

حاال فقط یك سؤال داشتم...
چھ شده بود؟ واقعا از زندگی ام بیرون رفتھ و مرا با برادرش 

تنھا گذاشتھ بود؟

#كارتینگ
#پارت_١١٤
#زینب_عامل

دستي روي پیشاني ام نشست و چشمان تب دارم را با خستگي 
باز كردم. بابا بود كھ با نگاھی نگران نظاره ام مي كرد. 

لبخند بي جاني رویش پاشیدم. خم شد و پیشاني ام را بوسید.
_ تو این پنج سالي كھ از اون تصادف گذشتھ اولین باره كھ 

مي بینم اینطوري مریض شدي. چي شده مانیا؟ چرا حس 
مي كنم داري یھ چیزایي رو مخفي مي كني؟

دستم را روي تشك تخت خواب فشار داده و باال تنھ ام را از 
تخت جدا كرده و نشستم. 
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_ باباجونم واسھ چي نگراني آخھ؟ چیزي نشده كھ یكم تب 
كردم ھمین! ھوا یھویي سرد شده واسھ ھمون بھ بدنم شوك 

وارد شده. چیز خاصي نیست. یكي دو روزه خوب خوب مي 
شم. 

دستم را گرفت. 
چشمان مھربانش را با عشقي تمام نشدني بھ صورتم دوخت. 

_ ھمیشھ دختر قوي خودم بمون. باشھ؟ 
دستانم را دور گردنش حلقھ كردم. سرم را بھ شانھ اش 

چسباندم.
_ مرتضي خان كم دلبري كن! 

بوسھ دیگري روي سرم نشاند و با لبخند كوتاھي اتاق را ترك 
كرد. 

بابا كھ رفت بغض ھاي ھمیشگي سمت گلویم ھجوم آوردند. 
این روز ھا كارم شده بود دروغ گفتن راجع بھ احواالتم. 

بھ ھر كھ مي رسیدم مي گفتم خوب ھستم، اما نبودم. 
اصال خوب نبودم. سھ روز بود كھ در تب مي سوختم و 

طوري مریض شده بودم كھ حتي نمي توانستم از جایم تكان 
بخورم. 
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تب كردنم را بھ سرماي ناگھاني ھوا ربط داده بودم تا 
خانواده ام نگران نشوند، اما مي دانستم كھ سر منشاء این 

بیماري نھ یخ بستن ھوا كھ یخ بستن وجودم بعد از آخرین 
دیدارمان با بابك بود. 

البتھ كھ جواب ندادن ھاي شاھان تاثیر بسزایي در این حال 
خرابم داشت. 

ھمچنان تماس ھایم رد مي شدند و دیگر مطمئن شده بودم 
ھرگز او را نخواھم دید و این فكر چنان مضطرب و ناراحتم 

كرده بود كھ بیماری ام تشدید شده بود. 
وابستگي من بھ شاھان نامي بھ دلیل بي پناھي ام در برابر 
بابك بود. ھیچ كس مثل شاھان نمي توانست كمكم كند چون 

ھیچ كس بابك را بھ اندازه ي او نمي شناخت. 
درست بود كھ تمام امید ھایم بھ یأس تبدیل شده بودند، اما 

ھمچنان سعي در گول زدن خودم داشتم و ھر چند دقیقھ یك 
بار شماره اش را مي گرفتم و با شنیدن بوق ھاي پي در پي كھ 

نشان از رد شدن تماسم داشت آه از نھادم بر مي خاست. 
امروز حالم كمي نسبت بھ روز ھاي قبل بھتر شده بود، اما 

ھیچ انگیزه اي براي بیرون رفتن از اتاقم نداشتم. 
بابك در این سھ روز سھ پیام مختلف عذر خواھي و دلجویي 
فرستاده بود و خواستھ بود مجدد ھمدیگر را مالقات كنیم و 
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چند باري ھم تماس گرفتھ بود كھ بھ ھیچ كدام از تماس ھا و 
پیام ھایش پاسخ نداده بودم و قصد پاسخ دادن ھم نداشتم. 

براي بار ھزارم شماره ي شاھان را گرفتم و دوباره بوق ھاي 
پي در پي در گوشم طنین انداختند. 

چشمانم را بستم و سعي كردم آرامشم را حفظ كنم كھ تصویر 
داروخانھ اي در برابر پلك ھاي بستھ ام شكل گرفت و چنان از 

جایم پریدم كھ تخت صداي بدي داد!
چرا در این سھ روز بھ ذھنم نرسیده بود؟ 

مي توانستم بھ داروخانھ اي كھ او را اتفاقي در آنجا دیده بودم 
بروم و ردي از او پیدا كنم. 

با عجلھ بلند شدم و لباس ھاي گرمم را از داخل كمد بیرون 
كشیده و پوشیدم. 

كاله پشمي قرمزي روي سرم گذاشتم و شال ھمرنگش را 
محكم دور دھانم پیچیدم. 

جوراب ھاي باب اسفنجي ام را برعكس ھمھ در آخر بھ پا 
كردم و از اتاق بیرون آمدم. 

مامان كھ انگار پشت در اتاق نگھباني مي داد با دیدن وضعیتم 
با تعجبي فراوان كھ ھیچ كنترلي رویش نداشت گفت:

_ كجا داري میري شال و كاله كردي؟ تو مگھ حالت خوب 
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شده دختر؟
واقعا ھم شال و كاله كرده بودم!

باید بھانھ اي جور مي كردم. با ذھني خستھ كھ تواني برایش 
نمانده بود با ھر بدبختي كھ شده كلمات را كنار ھم چیدم.

_ حوصلھ م سر رفتھ. میرم یكم بچرخم. زود میام. ھر چي 
بیشتر بمونم تو تخت حالم خراب تر مي شھ. 

سرش را بھ نشانھ ي تایید تكان داد.
_ باشھ پس صبر كن منم حاضر شم ھمراھت بیام. 

بابا ھم كھ در خانھ بود كنارمان آمد. حرف ھایمان را شنیده 
بود كھ گفت:

_ بذارین حاضر شیم ھمگي بریم یھ چیزي بخوریم. خیلي 
وقتھ با ھم جایي نرفتیم.

#كارتینگ
#پارت_١١٥
#زینب_عامل

لعنتي بر بخت بدم فرستادم. حاال باید چھ بھانھ اي جور 
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مي كردم؟ 
واقعیت را نصفھ و نیمھ بھ زبان آوردم. شاید مامان مخالفت 

مي كرد، اما مي دانستم كھ بابا كامال بھ خواستھ ام احترام 
مي گذارد.

_ نھ لطفا! مي خوام یكم تنھا باشم و رانندگي كنم. 
ھمانطور كھ انتظارش را داشتم مامان بھ شدت مخالفت كرد.

_ تنھایي كجا بري تو این سرما؟ اونم با این حالت. الزم 
نكرده. مي خواي تنھا باشي برو تو اتاقت!

اعتراض كردم.
_ مامان توروخدا!

باالخره ھمان طور كھ انتظار مي رفت بابا پا در میاني كرد.
_ ھما جان یھ لحظھ صبر كن.

نگاھش را سمت من دوخت.
_ مانیا، بابا، مطمئني مي توني تنھایي رانندگي كني؟ 

لبخندي زدم كھ از زیر شال چندان معلوم نبود.
_ خب معلومھ داش مرتضي! 

خندید.
_ باشھ باباجان برو اما مراقب خودت باش. 
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قبل از اینكھ صداي داد مامان بلند شود با عجلھ از خانھ 
بیرون زدم. 

مسیر تقریبا طوالني خانھ تا داروخانھ را با چنان سرعتي 
رانندگي كردم كھ انگار در مسابقھ شركت كرده ام. 

بخت یارم بود كھ مانعي از جملھ پلیس سر راھم قرار 
نگرفت. 

مقابل داروخانھ پارك كردم و با استرس و ھیجان از اینكھ 
ممكن است با شاھان رو بھ رو شوم پیاده شده و سمت 

داروخانھ رفتم. 
ھمان دختر و پسري كھ قبال دیده بودمشان مشغول رسیدگي 

بھ صف مشتري ھایشان بودند!
جلوتر رفتم و بھ پیشخوان چسبیدم. 

_ ببخشید خانم...
شاھان قبال فامیلي اش را كنارم گفتھ بود، اما ھر چھ بھ مغزم 

فشار آوردم یادم نیامد و 
جملھ ام ناقص ماند.

دختر كھ فكر كرده بود براي خرید دارو آمده ام گفت:
_ خانم بشینین تا نوبتتون بشھ. 

@RomanbeRoman



شالم را با دست پایین دادم.
_ من با دكتر شفیع كار دارم.

ھمانطور كھ داشت داروھایي را داخل كیسھ مي انداخت و 
حساب و كتاب مي كرد زمزمھ كرد:

_ دكتر چند روزه نیومدن اینجا. اگھ كارشون دارین با تلفن 
ھمراھشون تماس بگیرین. 

دستم را مشت كردم. 
_ خانم موبایلشونو جواب نمي دن. كار منم فوق العاده واجبھ! 

شما تلفني از منزلشون ندارین؟
كیسھ ي دارو ھا را دست زن میان سال داد و با دقت نگاھم 
كرد و کمی بعد چشمان متعجبش نشانم داد كھ مرا شناختھ 

است. 
حرف ھایش تاییدي شد بر حالت نگاه ھایش!

_ شما ھمون دوست آقاي دكتر ھستین كھ اون روز اومده 
بودین؟ 

نگذاشت جوابش را دھم.
_ ببخشید كھ نشناختم. نھ كھ صورتتون رو پوشونده 

بودین...بعدشم كھ حواسم نبود. 
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آقاي دكتر گفتن اگھ یھ وقت اومدین اینجا بھشون اطالع بدم. 
براي چند ثانیھ در فكر فرو رفت و بعد ادامھ داد:

_ متاسفانھ مادر ایشون تو بیمارستان بستري ھستند. احتماال 
واسھ ھمینم جواب تماساتونو ندادند. مي خواین با برادرشون 

تماس بگیرم و ازشون بخوام اطالع بدن بھشون كھ دنبالشون 
مي گردین؟ 

ھول شدم. قاعدتا منظور او از برادر بابك بود. بابك وارد 
كننده ي دارو  بود و طبیعي بود او را بشناسند. من تحت ھیچ 

شرایطي حاضر نبودم با بابك رو در رو شوم.
با عجلھ جوري كھ دختر جوان ھم تعجب كرد جواب دادم:

_ نھ نھ! 
شاھان دروغ نگفتھ بود. مادرش واقعا در بیمارستان بود. 

وانمود كردم خبر نداشتم مادر شاھان در بیمارستان بستري 
است. 

نھایت سعي ام را كردم لحنم ناراحت بنظر بیاید و موفق ھم 
بودم.

_ من نمي دونستم مادر آقاي دكتر بستري ھستن. میشھ بگین 
كدوم بیمارستان؟ حتما باید برم مالقاتشون...

دختر لبخند موقري زد و اسم بیمارستان را گفت. تشكري 
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كردم و از داروخانھ سریع بیرون آمدم.
برخالف رانندگي دقایق قبلم حاال با آرامش و طمأنینھ 

رانندگي مي كردم و كامال شك داشتم كھ آیا رفتنم بھ بیمارستان 
درست است یا نھ!

تردیدم در رفتن بخاطر ترس از حضور بابك در آنجا بود. 
باالخره آن زن مادر بابك ھم محسوب مي شد و قطعا او ھم 

بھ اندازه ي شاھان نگران مادرش بود.

#كارتینگ
#پارت_١١٦
#زینب_عامل

وقتي از پارك كردن ماشینم در خیاباني كھ بیمارستان مورد 
نظرم در آن قرار داشت ناامید شدم، ترافیك سنگین را بھ جانم 

خریدم تا ماشین را داخل پاركینگ نزدیك آنجا بگذارم. 
اصال نمي دانستم وقت مالقات چھ ساعتي است. حتي مطمئن 
نبودم كھ مرا در این ساعت بھ داخل راه دھند، اما ھیچ كدام 

از این شك و تردید و عالمت سؤال ھا باعث نمي شد قید 
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مالقات با شاھان را بزنم. من باید ھر طور كھ شده او را 
مي دیدم و با او در رابطھ با چرندیاتي كھ بابك چند روز پیش 

گفتھ بود حرف مي زدم. 
باالخره بعد از كلي انتظار راه باز شد و من وارد پاركینگ 

شدم. 
موقعي كھ ماشین را بھ سمت جاي پاركي كھ پسر جوان تازه 

بھ بلوغ رسیده اي داشت مرا بھ آن سمت راھنمایي مي كرد 
مي بردم 

حواسم فقط در اطراف و در پي ماشین ھاي دیگر بود و 
احمقانھ داشتم دنبال ماشین بابك مي گشتم. 

مثل یك بیمار متوھم تصور مي كردم او در حال تعقیبم است. 
این حجم از ترس و مضطرب بودن براي خودم ھم عجیب 

بود! 
براي مني كھ سرم درد مي كرد براي تعقیب و گریز!

مسیر نگاھم را از ماشین ھا سمت پسر جوان چرخاندم. با بي 
حوصلگي و اخم غلیظي روي پیشاني داشت دستش را تكان 

مي داد كھ سریع تر پارك كنم تا بیش از این معطل نشود. 
با این فکر کھ بابک ھزار ماشین مختلب دارد، دست از 

جست و جویش برداشتم و حواسم را جمع كردم و با حرفھ اي 
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ترین شكل ممكن سریع ماشین را پارك كردم و از آیینھ جلو 
صورت پر از تعجب پسر را دیدم. 

احتماال اخم چند لحظھ پیشش براي این بود كھ گمان مي كرد 
من یك زن با دست فرمان افتضاح ھستم كھ حتی بلد نیستم 

ماشین پارك کنم و وقتش را ھدر داده ام. 
از نظر من نود و نھ درصد آقایان در مورد رانندگي خانم ھا 
نظري مشابھ نظر این پسر جوان را داشتند! حتي مرداني كھ 

در ظاھر خالف این موضوع را نشان مي دادند. 
بر خالف افکار چند دقیقھ قبل، نگاه سرگردان من بعد از 

پیاده شدن از ماشین تا رسیدن بھ داخل بیمارستان براي دیدن 
بابك ادامھ داشت. 

وقتي از فضاي بستھ ي پاركینگ بیرون آمدم تازه متوجھ 
شدت ھواي سرد شدم. 

قبل از این داخل ماشین بخاري روشن بود و متوجھ این 
موضوع نبودم. 

شگفتي بیشترم بخاطر دانھ ھاي ریز و سبك برف بود كھ 
شروع بھ باریدن كرده بود. 

یك برف پاییزي! 
باد كمي ھم مي وزید و دانھ ھاي برف را در ھوا پراكنده 
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مي كرد و گاه با شدت مالیمي بھ صورت آدم ھا برخورد 
مي كرد. 

شدت سرماي ھوا باعث شده بود تا عابران در حالیكھ جلوي 
دھان خود را گرفتھ بودند بھ سرعت قدم ھایشان اضافھ كنند. 

من ھم قصد انجام چنین كاري را داشتم اما حس كرختي و 
تب ناگھاني كھ سراغم آمده بود قوتي در پاھایم نگذاشتھ بود. 

حس مي كردم گونھ ھایم در حال سوختن ھستند. 
آب دھانم را قورت دادم و دردي در گلویم احساس كردم. 

فقط چشمانم از زیر كاله و شال معلوم بودند، اما با این حال 
فرقي در سرمایي كھ احساس مي كردم ایجاد نشده بود. 

درست لحظھ اي كھ مقابل بیمارستان رسیدم بطور ناگھاني باد 
شدیدي وزید و دانھ ھاي برف بھ چشمانم برخورد كردند 

طوریكھ مجبور شدم چشمانم را ببندم. 
باد شدید چنان لرزه اي در تنم انداخت كھ خودم را مجاب 

كردم و با جمع كردن تمام توانم بقیھ ي مسیر را دویدم. ھرچند 
دویدني آرام بود. 

حیاط بیمارستان تقریبا خلوت بود و بجز چند دختر كھ لباس 
سفید پزشكي بھ تن داشتند و با لذت دست ھایشان را سمت 

آسمان دراز كرده بودند و باریدن برف لبخندي عمیق روي 
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صورتشان كاشتھ بود، كسي را ندیدم. 
در دل بھ آن دختران از این كھ ككشان ھم در این ھواي سرد 

نمي گزید حسودي ام شد! 
داخل بیمارستان شدم. قبل از ھر كاري خودم را روي صندلي 

ھاي انتظار كھ در گوشھ ي سالن چیده شده بودند انداختم. 
حالم واقعا بد بود.

حس مي كردم درد گلویم شدت یافتھ و در این بین بي اختیار 
تحریك مي شدم پشت سر ھم آب دھانم را قورت دھم. انگار 

كھ مي خواستم از دردناك بودن این عضو از بدنم مطمئن 
شوم! 

گوشي در جیب كاپشن بلند بادي ام لرزید. 
با ھر سختي بود آن را از جیبم بیرون آوردم و با دیدن 

شماره ي خانھ نفس عمیقي كشیدم تا صدایم سر حال بنظر بیاید 
و در دل دعا كردم كھ صداي پیج كردن ھیچ کادر و دکتری 

در بیمارستان بلند نشود. اصال توانایي صحبت كردن در 
خارج از ساختمان بیمارستان را نداشتم، وگرنھ چنین ریسکی 

نمی کردم و بھ حیاط می رفتم.
تماس را وصل كردم كھ صداي نگران مامان در گوشم پیچید:

_ مانیا ھر جا ھستي برگرد خونھ! 
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شال را از دھانم كنار زدم تا صدایم واضح باشد.
_ مامان بچھ كھ نیستم. حالم خوبھ. یكم بچرخم میام. 

_ آخھ...
میان كالمش پریدم.

_ آخھ نداره قربونت برم. قطع كن میام. 
با نگراني دستور داد:

_ خیلي مراقب خودت باش. بخاري ماشینم زیاد كن.

براي بار چندم و كامال غیر ارادي آب دھانم را قورت دادم 
كھ درد بدي در گلویم پیچید و حس كردم صدایم در ھنگام 

زمزمھ کردن كلمات آخر خش برداشت!
_ باشھ خداحافظ!

صداي خداحافظي مامان را كامل نشنیده تلفن را قطع كردم.
گوشي را مجدد در جیبم سر دادم و براي یافتن اتاقي كھ مادر 

شاھان در آن بستري بود سراغ پذیرش بیمارستان رفتم.

#كارتینگ
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#پارت_١١٧
#زینب_عامل

تنم را بھ دیوار کنار پذیرش تكیھ دادم و از اینكھ در مورد 
حالم بھ مامان دروغ گفتھ بودم از خودم بدم آمد. این روز ھا 
باران دروغ بود كھ از طرف من بر سر خانواده ام مي بارید! 

مرد جوان و خوش سیمایي كھ پشت میز نشستھ بود اصال 
حواسش بھ من نبود. 

قبل از اینكھ دھانم را باز كنم دختري كنار ھمان پسر آمد و با 
مخاطب قرار دادنم گفت:
_ جانم عزیزم؟ بفرمایین. 

نفس داغم را بیرون دادم و دستانم را روي پیشخوان گذاشتم. 
لب ھایم تكان خوردند، اما كلمھ اي از میان آن ھا خارج نشد. 

در اجبار سكوت كرده بودم، چون اصال نام و نشان مادر 
شاھان را نمي دانستم!

دختر با نگاھي منتظر و تعجبي كھ داشت كم كم بھ صورتش 
تزریق مي شد نگاھم مي كرد. 

دستانم را روي پیشخوان در ھم قفل كردم و سعي كردم ذھنم 
را روي جمالتي كھ مي خواستم بگویم متمركز كنم.
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_ راستش...من براي مالقات مادر آقاي دكتر شفیع اومدم. 
دختر ابروھایش را باال داد.

_ عزیزم االن كھ وقت مالقات نیست. من نمي تونم كمكي 
بھتون بكنم. 

سؤالي كھ در ذھنم رژه مي رفت را مطرح كردم.
_ شما آقاي دكتر شفیع رو مي شناسین؟ 

منظورم اینھ كھ متوجھ شدین مي خوام مالقات كي برم؟ 
دختر مقنعھ ي مشكي اش را كھ تقریبا در حال افتادن بود كمي 

جلو كشید.
_ بلھ كیھ كھ ایشون رو نشناسن! االن چند روزي ھست كھ 

مادرشون اینجا بستري ھستن.
شك و تردید جانم را فرا گرفت. بنظر نمي رسید شاھان تا این 
اندازه معروف  باشد. نكند منظور او بابك بود؟ این محبوبیت 

بھ بابك بیشتر مي آمد. اما مگر بابك دكتر بود؟ 
من كھ در مورد مدرك ھاي تحصیلي او اطالعي نداشتم، 

براي ھمین با حالتي كھ شدیدا مضطرب بودم پرسیدم:
_ منظورتون دكتر شا...بردیا شفیعھ؟ 

سؤاالتم دختر را كامال بھ شك و شبھھ انداختھ بود. سرش را 
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بھ نشانھ ي تایید تكان داد. 
با تایید او سواالت زیاد دیگري بھ ذھنم ھجوم آورده بودند كھ 

آن ھا را پس زدم و تالش كردم پرسیدن آن ھا را بھ وقت 
دیگري موكول كنم و از خود شاھان جویاي جواب این 

پرسش ھا شوم. 
چشمان ملتمسم را بھ دختر دوختم و سعي كردم لحنم پر از 

خواھش باشد!
_ من حالم اصال خوب نیست. واقعیت اینھ كھ دنبال آقاي 

دكتر مي گشتم. تو داروخونشون گفتن تو این بیمارستانھ. میشھ 
لطفا منو ببرید پیششون؟ یا حداقل ازشون بخواین بیان اینجا تا 

من ببینمشون؟
حاال بھ تعجب دختر شك ھم اضافھ شده بود. انگار در قبول 

خواھش من تردید داشت. 
زبانش را روي لب پایینش كشید.

_ عزیزم آقاي دكتر زیاد حالشون مساعد نیست، مي ترسم 
ناراحت بشن و ...

با اطمینان گفتم:
_ قول مي دم مشكلي براي شما پیش نیاد...

با تضرع ادامھ دادم:

@RomanbeRoman



_ خواھش مي كنم. 
باالخره رضایت داد و از پشت پیشخوان بیرون و بھ سمتم 

آمد. لبخند رضایتي روي لب ھایم شكل گرفت. 
جلو تر از من راه افتاد و من ھم دنبالش كردم. 

 از دو راھرو كھ در امتداد یكدیگر بودند عبور كردیم. فضاي 
بیمارستان ھم تقریبا خلوت بود. حس مي كردم سوراخ ھاي 

بیني ام كامال كیپ شده اند. اندك بوي الكل و مواد ضد عفوني 
كننده اي را كھ در بدو ورودم بھ بیمارستان حس كرده بودم، 

حاال دیگر حس نمي كردم.
باالخره دختر مقابل یك در بستھ در انتھاي آخرین راھرو 

ایستاد و آرام با نوک انگشت ھایش بھ در زد.
این و پا و آن پا مي كردم و ھر لحظھ منتظر باز شدن در 

بودم. 
از ترس اینكھ نكند بابك ھم داخل اتاق باشد كمي از در فاصلھ 

گرفتم و بھ دیوار چسبیدم. بي اختیار شالم را ھم دوباره تا 
روي دھانم باال كشیدم.

چند ثانیھ بعد در باز شد و من با دیدن قامت شاھان نفس 
آسوده اي كشیدم. 

صورتش شدیدا خستھ بنظر مي آمد و با اخم غلیظي در پیشانی 
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و میان ابروھایش داشت پرستار را نظاره مي كرد، طوریكھ 
گویا آن دختر آرامشش را برھم زده بود. 

انگشت اشاره دختر جوان سمتم دراز شد و بعد نمي دانستم 
روي جملھ ي او تمركز كنم یا نگاه سنگین شاھان كھ خیره ام 

شده بود و مطمئن بودم فقط با بیرون بودن چشم ھایم از زیر 
شال و كاله باز مرا شناختھ است.

_ آقاي دكتر این خانوم اصرار داشتند شما رو مالقات كنن.
شاھان بدون اینكھ نگاه سنگینش را از رویم بردارد جوابش 

را داد.
_ ممنونم كھ راھنماییشون كردین. مي تونین برین. 

دختر نگاه پر سؤال و مشكوكش را بین ما گرداند و نھایتا با 
قدم ھایي نامطمئن از كنارمان عبور كرد.

وقتي قامتش در پیچ راھرو ناپدید شد شاھان نزدیك آمد و 
مقابلم با یك چرخش نیم دایره ایستاد. 

مردمك چشمانش خستگي را فریاد مي زد و كامال برایم 
مشخص بود كھ حضورم در اینجا اذیتش مي كند. 

اول او مكالمھ را شروع كرد.
_ اینجا چیكار مي كني؟ 

دستم را باال آوردم و شال را از روي دھانم كنار زدم. صدایم 
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گرفتھ بود.
_ ھزار بار تماس گرفتم باھات. جواب ندادي. مجبور شدم 

بیام اینجا.

#كارتینگ
#پارت_١١٨
#زینب_عامل

اخالقش عوض شده بود. انگار بار سنگیني كھ روي دوش 
داشت بھ او اجازه نمی داد مثل ھمیشھ احساساتش را مخفي 

كند. گویي انرژي براي این كار نداشت. 
پوزخندش كامال واضح بود و در تك تك كلماتي كھ مي گفت 

تمسخر مشھود بود. 
این رفتارش در برابرم باعث شده بود تا احساس ناتواني 

داشتھ باشم.
_ مگھ نگفتي منم یكي لنگھ ي بابك عوضي ام؟! خب...كامال 

درست فكر كردي. منم طبق نظرت رفتار كردم و ترجیح 
دادم دیگھ نبینمت تا حالت بھم نخوره! 
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جمالتش اصال بھ او نمي آمد. مثل كودكي بود كھ لج كرده و 
قصد تالفي كردن دارد. 

باز ھم آب دھانم را قورت دادم و اینبار حس كردم دردي كھ 
در ناحیھ ي گلویم حس مي كنم شدید تر شده است. طوریكھ 
صورتم جمع شد. دستم را از زیر شال رد كرده و سمت 

گلویم بردم.
_ تو از ھیچي خبر نداري! دلیل رفتاراي اون روز منم 

نمي دوني. 
شانھ باال انداخت.

عالقھ اي بھ دونستن ھم ندارم. مشكل تو و برادرم ھیچ   _
ربطي بھ من نداره. 

منتظر نماند تا جواب مرا بشنود چرخید و پشت بھ من سمت 
اتاق رفت كھ تند گفتم:

عالقھ اي بھ  _ حتي اگھ بفھمي داداشت مدعیھ عاشقم شده ھم 
دونستن بقیھ ش نداري؟ 

قدم ھایش متوقف شدند. سرش را سمتم چرخاند. با صورتي 
پر از تعجب و ناباوري و با صدایي بلند گفت:

_ چي؟ 
دیگر توانایي ایستادن و توضیح دادن نداشتم. رمقي در پاھایم 
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احساس نمي كردم و ھمین ھم باعث شد تا ھمانگونھ كھ پشتم 
بھ دیوار چسبیده بود آرام آرام بھ پایین سُر بخورم. 

قبل از اینكھ با سرامیك ھاي كف بیمارستان برخورد كند 
بازویم توسط شاھان گرفتھ شد و بعد دستش را دور كمرم 

حلقھ كرد و كمك كرد روي یكي از صندلي ھاي آبي رنگ 
پالستیكي راھرو كھ با میلھ اي فلزي بھ صندلي کناری اش 

وصل بود، بنشینم. 
خودش ھم روي صندلي بغلی نشست و كالھم را از روي 

سرم برداشت. 
موھایم بھ پیشاني ام چسبیده بودند و بھ شدت عرق كرده بودم. 

دستش را بھ پیشاني ام چسباند و با حیرت و نگراني گفت:
_ دختر تو كھ االن تشنج مي كني! 

سریع از جایش بلند شد و گفت:
_ ماني كمكت مي كنم تا بلند شي. بھ من تكیھ بده تا بریم اتاق 

دراز بكشي. فكر كنم باید بستري بشي. 
در مدت چند ثانیھ رفتارش بھ كل عوض شده بود!

من براي حرف زدن آمده بودم. نمي خواستم در بیمارستان 
ماندگار شوم. مامان نگرانم بود و منتظر بود تا بھ خانھ 

برگردم. 
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سرم را بھ نشانھ ي منفي تكان دادم، اما وقتي دست قدرتمندش 
مجدد دور كمرم پیچید و بلندم كرد چاره اي جز اطاعت ندیدم. 

پلك ھایم داشتند روي ھم مي افتادند.
فقط مسیر وارد شدن تا اتاق را دیدم و زماني كھ روي كاناپھ 

مشكي رنگي داخل اتاق دراز كشیدم پلك ھایم كامل بستھ 
شدند. 

در بین خواب و بیداري معلق بودم. حس خفگي داشتم و تمام 
تالش ھایم براي باز كردن پلك ھایم در نھایت بي نتیجھ 

مي ماند و ھمین ھم حس خفھ شدن را در وجودم تشدید تر 
مي كرد. از این جدال بي نتیجھ با پلك ھایم خستھ و نھایتا ھم 

تسلیم آن ھا شدم. بھ ثانیھ نکشید کھ در دنیای بی خبری و 
خواب فرو رفتم.

                       *****

با حس حركت چیزي سرد روي بازویم و پشت بند آن با حس 
سوزش شدیدي در ھمان قسمت پلك ھایم را از ھم فاصلھ 

دادم. 
اول با كمي گنگي بھ اطرافم نگاھي انداختم و نالھ ي خفیفي 

كردم. زني سفید پوش كھ تقریبا مسن ھم بود لبخندي بھ رویم 
پاشید.
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_ بیدارت كردم خانم گل؟ االن میرم بیرون تا راحت بخوابي! 
سیني فلزي كوچك كھ كنار دستش روي میز بلندي كھ چند 

كشو داشت، گذاشتھ بود را برداشت و بي ھیچ حرفي بیرون 
رفت. 

بعد از این كھ با نگاھم مسیر رفتنش را دنبال كردم، سرم را 
بھ طرف دیگر چرخاندم. 

پرده ي پنجره ي تقریبا بزرگ کھ در تیررس نگاھم بود كنار 
رفتھ بود و توانستم شب تاریك و دانھ ھاي برف را كھ پشت 

سر ھم فرود مي آمدند را تشخیص دھم. 
دیدن دانھ ھاي برف باعث شد تا صحنھ ھاي بیرون زدن از 
خانھ تا مالقات با شاھان در ذھنم مرور شوند و ناباور سر 

جایم نیم خیز شدم. 
ساعت چند بود؟ ھنوز صداي نگران مامان در گوشم 

مي پیچید. 
بھ دنبال ساعت بھ دیوار ھا نگاھي انداختم و با دیدن عقربھ 

ھاي ساعت كھ دو و نیم نیمھ شب را نشان مي داد پتوي رویم 
را كنار زدم تا از جایم بلند شوم. 

باید بھ خانھ بر مي گشتم. حتما مامان تا بھ حال از نگراني 
سكتھ كرده بود. 
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پاھایم را از تخت آویزان كردم و ھمین كھ خواستم از تخت 
پایین بیایم در اتاق باز شد و پشت بندش صداي نگران شاھان 

در اتاق كوچك پیچید.
_ چیكار داري مي كني؟

#كارتینگ
#پارت_١١٩
#زینب_عامل

با چند قدم بلند خودش را كنارم رساند دستش را روي شانھ ام 
گذاشت و مجبورم كرد دراز بكشم كھ با خستگي و نگراني 

گفتم:
_ االن مامانم از نگراني مي میره! من باید برگردم خونھ.

گردنش را ماساژ داد و خمیازه اي كشید.
_ نگران نباش، االن مادرت خواب ھفت پادشاھو مي بینھ. 

فكر مي كنن خونھ ي دوستت مھشیدي! 
مھشید را از كجا مي شناخت؟ 

فشار دستش روي شانھ ام را زیاد كرد و وقتي مطمئن شد 
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دراز كشیده ام پتو را ھم تا نزدیكي چانھ ام باال كشید. 
در فضاي خالي تخت نشست و پاھایش را آویزان كرد و با 

نگاھي كھ جز خستگي پیام دیگري نداشت، اما با لحني نرم و 
مھربان پرسید:
_ حالت خوبھ؟ 

فكر من درگیر مھشید و جملھ ي قبلي اش بود. خودش فھمید 
چون توضیح داد:

_ مادرت چند باز زنگ زد. مجبور شدم تو تلگرامت بچرخم 
بلكھ از مخاطبات دوستي چیزي پیدا كردم. اتفاقي عكس اون 

دختري رو دیدم كھ اون روز تو مسابقھ ھمراھت بود. 
باز ھم خمیازه كشید. چشمانش شدیدا قرمز و خستھ بودند. 

_ باھاش تماس گرفتم و جریان رو بھش توضیح دادم و گفتم 
بھ مادرت بگھ كھ رفتي خونھ ي اونا و اونجا خوابت برده و 

این داستانا...ازش خواستم بگھ گوشیتو خاموش کرده تا 
راحت بخوابی. گوشیتم خاموش کردم تا سند باشھ...

چشمكي زد. 
_ خداروشكر كھ گوشیت رمز نداشت. وگرنھ مجبور مي شدم 

با مادرت صحبت كنم. 
ھوش و ذكاوتش در پیچاندن بقیھ ستودني بود. 
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نگاھي بھ سِرُم كرد و گفت:
_ آھان راستي، دوستت ھم اومد اینجا... 

اصرار داشت شبو بمونھ نذاشتم. گفت صبح بر مي گرده. 
چشمانش را قفل چشم ھایم كرد. 

_ فكر كنم وقتشھ تشكر كني ازم!
دلیل حال روز من خود او بود. من از استرس و اضطراب بھ 

این حال افتاده بودم. 
از استرس اینكھ بدون او نتوانم از پس برادرش بر بیایم. نھ 
تنھا دلیلي براي تشكر نمي دیدم، بلكھ دلم مي خواست تا جایي 

كھ مي توانم كتكش بزنم. 
با نیمچھ لبخندي نگاھم مي كرد و با دیدن اخم من ھمان نیمچھ 

لبخند بھ لبخندي كامل تبدیل شد. با صدایي كھ از تھ چاه در 
مي آمد گلھ كردم.

_ عادتتھ وقتي دیدي یكي بھ كمكت نیاز داره ولش كني؟ اون 
گوشي وا مونده ت رو چك كردي ببیني چند بار تماس گرفتم؟ 

نگاھم را سمت پنجره چرخاندم.
چراغ اتاق خاموش بود و فقط نور اندكي كھ مربوط بھ 

سفیدي برف و چراغ ھاي حیاط بیمارستان بود و از  بیرون 
پنجره بھ داخل مي تابید اتاق را روشن كرده بود. 
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پوزخندي زدم.
_ ببخشید یادم رفتھ بود تو بلك لیستت بودم. 

سرش را نزدیك گوشم آورد.
_ ماني تو االن قھري با من؟ 

یك لحظھ نفسم از مدل ادا كردن جملھ اش بند آمد! 
یك طوري گفتھ بود! یك طوري كھ نمي دانستم چگونھ آن را 

توصیف كنم. از ماني گفتنش خوشم آمده بود! شاید ھم از اول 
خوشم مي آمد...لحنش فرق داشت. محتاط نبود. شیطنت 

كالمش عریان بود، در حالیكھ ھمیشھ سعي مي كرد حس 
ھایش مخفي بماند. حداقل در برابر من كھ اینگونھ بود.

حالم دگرگون شد بگونھ اي كھ اصال دلم نمي خواست نگاھش 
كنم، اما او عقب نرفت.

_ حالم بد بود. خیلي بد. مادر من تمام داراییمھ. گذاشتمت تو 
بلك لیستم تا خودم بھ وقتش باھات تماس بگیرم. نمي خواستم 

دق و دلي خستگیامو سر تو در بیارم. مي دونستم زنگ 
مي زني بھم. اعصابم خراب بود. 

من چرا باورش مي كردم؟ چرا حرف ھاي بابك را بھ اندازه ي 
سر سوزن باور نداشتم، اما حرف ھاي این مرد را باور 

مي كردم؟ 
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براي چھ بھ او اعتماد داشتم؟ مگر او و بابك برادر نبودند؟ 
پس براي چھ بین آن ھا این حجم از تفاوت را قائل بودم؟ 

جملھ ام كامال بي ربط بود.
_ بھتره بري بخوابي. ھر صدم ثانیھ سھ بار خمیازه مي كشي. 

عقب رفت و براي بار چندم خمیازه كشید. تنھا فرقي كھ 
داشت این بود كھ خمیازه اش اینبار توأم با خنده بود طوریكھ 

من ھم بھ خنده افتادم، اما سریع جلوي خنده ام را گرفتم. 
خنده اش كھ تمام شد از تخت پایین آمد. 

فكر كردم قصد ترك اتاق را دارد، اما تخت را دور زد و 
سمت پنجره رفت. 

پشت بھ من ایستاد و نگاھش را از پنجره بھ بیرون دوخت.
_ وقتایي كھ خستھ و ناراحتم اینطوري مي شم! نگاه بھ 

خمیازه ھام نكن. خوابم نمي گیره. یك سره بین اتاق تو و 
مامان در رفت و آمد بودم. 
سمتم چرخید. زمزمھ كردم:

_ متاسفم كھ تو دردسر انداختمت! فقط مي خواستم راجع بھ 
بابك باھات حرف بزنم. 

از وقتي كھ وارد اتاق شده بود، صحبتي از بابك بھ میان 
نیامده بود، اما من دلم مي خواست باري كھ بابك روي دوشم 
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گذاشتھ بود را با او شریك شوم. 
بھ تنھایي توانایي تحمل چنین چیزي را نداشتم. 
دستانش را داخل جیب ھاي شلوارش فرو برد.

_ خوابت نمیاد؟ 
سرم را بھ نشانھ ي منفي بھ طرفین تكان دادم. 

یك پایش را باال برد و كف آن را بھ دیوار تكیھ داد. نیم پوت 
ھاي چرم مشكي اش در آن زیر نور اندكي كھ از پنجره 

مي تابید برق مي زدند.
_ فكر كنم متوجھ شدي كھ دارم از شنیدن چیزایي كھ قراره 

بگي فرار مي كنم.

جملھ اي كھ تو راھرو گفتي...
كمرم را از تخت فاصلھ دادم و نشستم.

_ اون روز كھ بھ بھانھ ي پیست اومده بود دنبالم یھ سري 
حرف زد. منم مثل تو دلم مي خواست نشنوم یا فكر كنم داره 

مسخره م مي كنھ یا حرفاش شوخیھ، اما كامال جدي بود.

#كارتینگ
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#پارت_١٢٠
#زینب_عامل

چشمانش را با خستگي روي ھم گذاشت و زمزمھ ي زیر 
لبي اش را شنیدم.

_ بابك...بابك...چھ مرگتھ؟!
عالقھ اش را  آھي كشیدم. واقعا چھ مرگش بود؟ باید ابراز 

باور مي كردم؟ 
براي چھ باید مردي با شرایط او از دختري مثل من خوشش 

مي آمد؟ 
حس نمي كردم اصال یك درصد ھم شبیھ معیار ھاي یك مرد 

پنجاه سالھ باشم. آن ھم مردي مثل بابك. 
اما اگر حدس و گمان ھایم بھ احتمال یك درصد اشتباه بود 

آنوقت چھ؟ اگر واقعا راست گفتھ بود؟ 
بابك از گذشتھ ي من كامال خبر داشت. حتي بارداري من را 

ھم مي دانست، چیزي كھ خودم از آن بي اطالع بودم. اگر 
واقعا در مورد سال ھایي كھ مرا مي شناخت و بھ من عالقھ 

مند شده بود راست گفتھ بود چھ باید مي كردم؟ 
ولي كدام آدم عاشقي زني كھ دوست داشت را تھدید مي كرد؟ 
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تھدید بھ آسیب رساندن بھ خانواده اش!
شاید ھم این تھدید ھا فقط در حد حرف بود تا مرا سمت 

خودش بكشاند و واقعا قصد انجام چنین كار ھایی را نداشت. 
حس كردم سرم در حال انفجار است. ذھنم پر بود از سؤال 

ھاي متعدد. سؤال ھایي كھ نمي توانستم جوابشان را پیدا كنم. 
نمي توانستم چون بابك را بھ درستي نمي شناختم. 

شاھان او را بھتر مي شناخت، شاید او مي توانست بھ سؤاالتم 
پاسخ درستي بدھد. 

نیم نگاھي بھ چھره ي متفكرش كردم.
_ بابك گفت كھ ھشت سالھ منو مي شناسھ...ھشت سالھ بھم 

عالقھ داره و از دور داره دنبالم مي كنھ چون بخاطر اختالف 
سنیمون نمي تونستھ نزدیك بشھ...

حس كردم با شنیدن این حرف ھا خستگي اش چند برابر شد، 
اما نمي توانستم سكوت كنم. باید مي پرسیدم. باید مطمئن 

عالقھ اي در كار نیست. باید  مي شدم كھ بابك دروغ مي گوید و 
ھدف او را از این كار ھا مي فھمیدم. 

براي ھمین ھم چشمانم را بي حركت سمت او دوختم. 
_ ممكنھ راست گفتھ باشھ؟ 

نگاھش ناباور شد. با عصبانیتي كھ سعي در مھارش داشت 
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نزدیك آمد. 
لبھ ي تخت نشست و ھیستریك خندید! 

میان خنده ھایش با حرص گفت:
_ مثل اینكھ تو ھم چندان بدت نیومده! 

ھمین جملھ براي آتشي كردنم كافي بود. 
خجالت نمي كشید كھ این حرف را مي زد؟ 

من اگر قصد ازدواج یا تور كردن مردي را داشتم كھ ارسالن 
برایم بھترین گزینھ بود. 

با مشت محكم بھ سینھ اش كوبیدم.
_ كم مزخرف بگو! اگھ سؤال كردم ازت براي اینھ كھ 

مي خوام تكلیفم روشن باشھ. اگھ نزدیك شدنش از سر عالقھ 
باشھ واقعا حداقل اینطوري مي دونم چطوري باید رفتار كنم تا 

دست از سرم بر داره. در غیر اینصورت باید بگردم دنبال 
ھدفش واسھ این دروغا و نزدیك شدنا. 

سفت و سخت نگاھم كرد.
_ حرفاشو باور كردي؟ 

چھ مرگش شده بود؟ غر زدم:
_ بنظرت اگھ باور كرده بودم اینھمھ برا دیدنت و حرف زدن 
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باھات خودمو بھ در و دیوار مي زدم؟ چت شده تو؟ 
محلي بھ جمالتم نداد. سؤال بعدي اش را پرسید:

_ دوست داري حرفاش واقعیت داشتھ باشھ؟ 
پلیورش را از قسمت بازو گرفتم و تكانش دادم.

_ تو چھ مرگتھ؟ 
دستش مچ دستم كھ روي بازویش بود اسیر را كرد.

_ جواب سؤال من یھ كلمھ ست ماني! دوست داري یا نھ؟ 
پر تحكم ادامھ داد:

_ آره یا نھ؟ 
مطمئن و متعجب از مدل سؤال كردنش جواب دادم:

_ معلومھ كھ نھ! 
نفسش را بیرون داد. نوعي آسودگي در رفتارش دیدم كھ 

باعث شد تا تقریبا عصبي بگویم:
_ تو حالت خوبھ؟ این بازجویي ھات واسھ چیھ؟ 

جوابش بي ربط بھ سؤالم بود.
_ تو با ھمشون فرق داري! 

مچ دستم را كشیده و از میان انگشتان داغش جدا كردم! 
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احتماال او ھم تب كرده بود! 
_ با كیا؟ 

دستش را باال آورد و روي شانھ ام گذاشت. 
نگاھش معمولي بود، اما لحنش تمسخر داشت. تمسخري كھ 

برادرش را نشانھ گرفتھ بود. 
_ با ھمھ ي اونایي كھ بابك یھ روزي عاشقشون شده بود!

#كارتینگ
#پارت_١٢١
#زینب_عامل

چشمانم گرد شدند.
_ منظورت چیھ؟ 

چشمانش را ریز كرد.
_ چیھ؟ چرا تعجب كردي؟ نكنھ فكر كردي تو تنھا كسي 

ھستي كھ بابك بھش پیشنھاد داده؟ 
دستش را از روي شانھ ام برداشت و بلند شد. 
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اینبار دستش روی میلھ ي فلزي انتھاي تخت نشست.
_ ببین ماني تو این ھشت سالي كھ بابك ازش حرف زده من 

حداقل ھشت تا زن مختلف رو تو زندگیش دیدم! 
در ثاني فكر كردي بابك شخصي ھست كھ از كسي خوشش 
بیاد و ھشت سال از دور تماشاش كنھ؟ جاه طلب تر از بابك 

تو زندگیم ندیدم من! 
انگار كھ چیزي یادش آمده باشد گفت:

_ و یھ چیز دیگھ...بنظرت براي بابك بھ دست آوردن تو اونم 
وقتي كھ جوون تر از االنش بوده و سن كم تو ھم تمام شرایط 

رو براي خر كردنت فراھم مي كرد سخت تر بوده؟ عین یھ 
مجنون عاشق نشستھ تا تو نامزد كني و این ھمھ اتفاق بیوفتھ؟ 

بنظرت از آدم باھوشي مثل بابك اینكارا بعید نیست؟ 
پازلي كھ قطعھ بھ قطعھ چیده بود درست و منطقي بنظر 

مي آمد. ھیچ گوشھ اي از آن نھ بیرون زده بود و نھ فضای 
خالي باقی مانده بود! 

اما چرا؟ این چرا داشت مرا تا مرز جنون مي برد. 
 یك مرد پنجاه سالھ با شرایط بابك چھ ھدفي از این خواستھ 

ھا مي توانست داشتھ باشد؟ اصال چرا در این سن و سال زن 
و بچھ اي نداشت؟ 
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شاھان حتما جواب این سؤالم را مي دانست.
_ برادرت چرا تو این سن زن و بچھ نداره؟ 

عاقل اندر سفیھ نگاھم كرد!
_ كي گفتھ نداره؟ 

یعني چھ؟ یعني زن و بچھ داشت و علني ابراز احساسات 
مي كرد. 

قبل از اینكھ سؤالي بپرسم خودش توضیح داد:
_ ده سال پیش از زنش جدا شد. یھ دخترم داشت. زنش 

ھمراه دخترشون از ایران رفتند و دیگھ خبري ازشون نشد. 
یعني ده سال بود كھ دخترش را ندیده بود؟ چگونھ امكان 

داشت؟ 
شاھان انگار داشت گذشتھ را سكانس بھ سكانس مرور 

مي كرد.
_ دخترش بھ سني رسیده بود كھ خودش تصمیم بگیره با كي 
زندگي كنھ. تا قبل طالق مادرش نمي تونست انتخاب كنھ، اما 

بعد طالقشون دیگھ پدرش رو نمي خواست. مقصر ھم بابك 
بود البتھ! زندگیشونو كرده بود لجن زار. 

چھره ام درھم رفت. ناراحت شده بودم. نمي دانستم براي كھ! 
براي دختر بابك یا ھمسرش یا خودش؟ شاید ھم براي ھر سھ! 
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چون زندگي سھ نفر از ھم پاشیده بود. 
با ناراحتي كھ بھ لحنم سرایت كرده بود زمزمھ كردم:

_ متاسفم. 
ابروھایش باال رفتند.

_ فكر مي كردم با شنیدن اینا دلت خنك شھ! 
آھي كشیدم. از دست دادن سخت بود. فرقي نمي كرد طرفت 
مرده باشد یا رفتھ باشد. نتیجھ ي ھر دو دوري و تنھایي بود. 
تازه بیشتر كھ فكر مي كردم بھ این نتیجھ مي رسیدم كھ مردن 

از گم و گور شدن بھتر بود. وقتي كسي را با دستان مرگ از 
تو مي گرفتند تكلیفت مشخص بود. انتظار بیھوده نمي كشیدي! 

مي دانستي دیگر تمام شده است. دیگر راھي براي دیدار مجدد 
نیست، اما وقتي فاصلھ ھاي قابل محاسبھ كسي را از تو دور 
مي كرد درد تمامي نداشت. انتظار بود و انتظار. تلخي بود و 

تلخي...
آھي كشیدم. من نوع اولش را تجربھ كرده بودم و سال ھا بود 

كھ تلخ شده بودم. نمي دانستم اگر رامین تركم مي كرد و 
ھمیشھ چشم بھ راھش مي ماندم حالم چگونھ رقم مي خورد.

_ بدبختي دیگران خوشحالي و دل خنكي نداره. از دست دادن 
خیلي سختھ...بخصوص اگھ تھ دلت امید بھ برگشتش ھم 
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داشتھ باشي. 
فھمیده بود در حال مرور كردن داشتھ ھایي بودم كھ دیگر آن 

ھا را نداشتم. 
با شك پرسید:

_ فراموشش نكردي؟ نھ؟ 
سرم را باال آوردم و نگاھش كردم.

_ نامزدتو مي گم.
خندیدم. تلخ!

_ مگھ بھ این راحتیھ؟ بھترین روزاي زندگیمو كنار رامین 
تجربھ كردم. 

بھ پایین تخت تكیھ داد. 
_ چھ فرقي با ارسالن داشت كھ بعد اینھمھ سال اونو 

عالقھ ش توجھت رو  فراموش نكردي، اما ارسالن با اون ھمھ 
جلب نكرد؟

ارسالن ھمیشھ از تو مي گفت پیش ما. واقعا دوستت داشت. 
توھم نبود. 

رامین لنگھ ي خودم بود. خنده ي تلخم تبدیل بھ زھر خند شده 
بود.
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_ دیوونھ بود! 
با اخم ادامھ دادم:

_ چرا فكر مي كني ارسالن برام مھم نبود؟ اتفاقا اگھ مھم نبود 
عالقھ ش جواب مي دادم. ارسالن محتاطھ و سر بھ زیر!  بھ 

من اھل ریسك و سر بھ ھوا. جفت ھم نبودیم! 
حوصلمون كنار ھم سر مي رفت. 

بحث از مسیر  اصلي اش خارج شده بود. درد من ارسالن 
نبود. حاال و در این لحظھ درد من بابك بود. 

با خستگي گفتم:
_ حاال با داداشت چیكار كنم؟

#كارتینگ
#پارت_١٢٢
#زینب_عامل

سرش را براي لحظاتي پایین انداخت. 
داشت فكر مي كرد. چند ثانیھ بعد جواب داد:

@RomanbeRoman



_ زنگ زد جوابشو بده. باھاش قرار بذار و منطقي ازش 
بخواه كھ دست از سرت برداره. بگو كھ امكان نداره بتوني بھ 

این خواستھ ش جواب بدي...
میان حرفش پریدم.

_ تو حالت بده ھا! باید بستري شي. خودت میآگي داداشم 
داره دروغ میگھ بعد از من مي خواي برم باھاش قرار بذارم 

و پیشنھادشو رد كنم؟ 
دستش را بھ نشانھ آرام كردنم باال آورد.

_ ببین ماني...من یك درصد فرض رو بر این مي گیرم كھ 
داره راست مي گھ. باید منطقي پیشنھادشو رد كني و بعدا اگھ 

دست بھ تھدید زد من جمعش مي كنم. نمي خوام وقتي ھیچي 
کامال معلوم نیست رو در روش وایستم. تو گذشتھ بھ اندازه ي 

كافي پرده ھاي احترام بینمون دریده شده! 
گذشتھ؟ از كدام گذشتھ حرف مي زد؟ 

باز شدن ناگھاني در اتاق و پشت بندش روشن شدن چراغ نھ 
تنھا باعث شد تا سؤالم را از یاد ببرم كھ مردمك چشمانم در 
واكنش بھ نوري كھ بھ آن ھا برخورد كرده بود جمع شدند. 
قبل از اینكھ بتوانم فرد وارد شده بھ اتاق را تشخیص دھم 

شاھان ھمیشھ خونسرد غرید:
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_ بھ تو یاد ندادن قبل از وارد شدن بھ جایي در بزني؟ 
طرف مقابلش شاكي تر بود. صداي ظریف و گوش نواز یك 
دختر كھ عصبانیتش ھم نتوانستھ بود صداي جذابش را تحت 

شعاع قرار دھد. 
_ نمي دونستم ساعت سھ نصف شب تو اتاق مریض من جلسھ 

برگزار كردي؟ 
سرم سمت دختر چرخید. مقنعھ مشكي با روپوش سفید 

پزشكي و شلوار جین یخي رنگ بھ تن داشت. كفش ھاي 
اسپورت آل استارش توجھم را جلب كردند و بعد آرام سرم را 

باال آوردم و بھ چھره ي خشمگینش نگاه كردم. 
صورتي ظریف و شكننده داشت. لب ھاي باریك كھ بھ لطف 

رژ لب بزرگتر دیده مي شدند. بیني عمل شده با چشماني 
قھوه اي رنگ. 

جذاب ترین قسمت صورتش موھاي ھایالیت شده اش كھ 
تقریبا نصف بیشتر آن از زیر مقنعھ بیرون زده بود با 

ابروھاي پر پشتش بودند كھ مشخص بود طبیعي و بدون 
دستكاري ھستند. 

شاھان پر تمسخر خندید!
_ ھھ! مریضت؟ باشھ من میرم تا ساعت سھ نصفھ شب بھ 
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مریضت برسي خانوم دكتر! بعالوه مي توني منو خر فرض 
كني و فكر كني من نمي دونم خانم اكبري گزارش مو بھ موي 

رفت و آمد منو بھت مي ده. 
سمت در رفت و با عصبانیت دختر را جا گذاشت اما قبل از 
اینکھ کامل از اتاق خارج شود اول دختر جوان را مخاطب 

قرار داد و گفت:
_ راستي یادم رفت بھت بگم بھ تو ھیچ ارتباطي نداره كھ من 

ساعت سھ نصفھ شب با كي قرار مي ذارم!
مخاطب جمالت آخرش من بودم و چیزي كھ باعث شده بود 

با صورتي متعجب نگاھش كنم لحن فوق العاده مالیم و 
مھربانانھ اش در صحبت با من بود. بخصوص كھ صمیمیتي 
كھ قاطي اش كرده بود دیگر بیش از اندازه اغراق آمیز بنظر 

مي رسید.
_ ماني قول بده خوب استراحت كنی و زودم خوب شی! منم 

قول مي دم اون مشکلو حلش كنیم. دوتایي باھم! 
لحظھ آخر چشمان من كامال گرد شدند و من لب گزیدنش 

براي جلوگیري از خندیدنش را كامل و واضح دیدم، اما دختر 
جوان پشتش بھ شاھان بود و فقط دندان ھایش را روی ھم 

فشار می داد. مي توانستم حرص را در تك تك رفتارش ببینم. 
حق ھم داشت. شاھان فوق العاده بي ادبانھ برخورد كرده بود. 
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من جاي دختر بودم فحش آبداري نثارش مي كردم. 
ذھنم شروع بھ زنگ زدن كرد.

" كال این خانواده ثبات اخالقي ندارن! اون از بابك اینم از 
این"

صدایي مرا بھ خود آورد.
_ حالت خوبھ؟ 

خصومت خاصي در جمالتش بود. من این وسط چھ كاره 
بودم؟ گویا قصد داشت تالفی رفتار ھای شاھان را سر من در 

بیاورد. سرم را بھ نشانھ ي مثبت تكان دادم. 
با پوزخند و تحقیر گفت:

_ تو روز نامزدي ارسالن خوشگل تر بنظر مي رسیدي! 
ھستي گفتھ بودا. من باور نمي كردم سلیقھ ي بردیا یكي مثل 

تو باشھ! 
پس این دختر یكي از افراد اكیپ دوستانھ ي شاھان و ارسالن 

بود. 
مشخص بود كھ اكیپ حوصلھ سر بري دارند! نگاھي بھ 
اسمش كھ روي قسمت سینھ ی روپوشش نوشتھ شده بود 

انداختم. 
_ سروین اعتمادي.
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#كارتینگ
#پارت_١٢٣
#زینب_عامل

مانیا نبودم اگر دمش را قیچي نمي كردم. چگونھ بھ خودش 
اجازه مي داد این چنین با توھین و تحقیر حرف بزند؟ اگر 
شخصیت درستي از خود نشان مي داد سعي نمي كردم بھ 

چیزي كھ وجود نداشت وانمود كنم. چون مي دانستم حتي اگر 
مي فھمید چیز جدي بین من و شاھان نیست نھایتا بھ گوش 

ھستي مي رساند و ھستي ھم طبق تعاریف شاھان با سیاست 
تر از آن بود كھ این مسئلھ را بھ ارسالن بگوید، اما حاال با 
این مدل حرف زدن و نگاه از باال بھ پایینش ترجیح مي دادم 

حالش را بگیرم. 
لبخندي ژكوند روي لب ھایم نشاندم.

_ فكر نكنم ناراحتي شما بخاطر ظاھر من باشھ؟ درستھ؟ این 
حجم از حرص دلیلش مي تونھ این باشھ كھ سلیقھ شاھان بھ 

شما نمي خوره.
پوزخند زد. بیشتر از سر حرصش بود. 
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_ شاھان؟ 
لبخند ژكوندم را تكرار كردم.

_ نگین كھ اسمي كھ دوست داره با اون صداش كنن رو ھم 
بھتون نگفتھ! 

نداي درونی ام تاكید مي كرد كھ كم مزخرف بگو! 
خدا را شكر كھ بھ اندازه اي حالش گرفتھ شد كھ از اتاق 

بیرون رفت و با خزعبالتش حالم را بیشتر از این بھم نزد. 
انگار از دماغ فیل افتاده بود! 

چند دقیقھ ای از رفتن سروین نگذشتھ بود کھ درست در 
لحظھ ای کھ قصد خوابیدن داشتم باز ھم در باز شد و اینبار 

سر و كلھ ي شاھان پیدا شد اما قبل از اینكھ وارد شود توپیدم:
_ چراغ رو خاموش كن. درم پشت سرت ببند مي خوام 

بخوابم. مرده شور تو و ارسالن و اكیپ حال بھم زنتونو 
ببرن! 

غش غش خندید! چراغ را خاموش كرد و قبل از بستن در 
جملھ اش را شنیدم.

_ بابك رو از قلم انداختي! 
چشمانم را بستم و لبخندي بخاطر حرفش روي لب ھایم نقش 

بست.
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                  *********

مھشید دستش را بھ نشانھ ي خاك بر سرت باال آورد. 
_ دختره ي كلھ شق من دیشب از استرس مردم کھ. تو كھ از 

منم سالم تري. 
خمیازه اي كشیدم و كالھم را روي سرم گذاشتم. 

_ چیھ نكنھ انتظار داشتي بیاي و پشت در اتاق عمل بشیني تا 
خبر مرگمو واست بیارن؟ 

لگدي بھ ساق پایم زد.
_ الل شي الھي. تقصیر این پسرست بابا. چنان پشت تلفن 

جدي و خشن حرف مي زد كھ ترسوند منو آخرشم یھ جوري 
قطع كرد كھ نتونستم درست و درمون راجع بھت بپرسم. 

دستش را دور گردنش انداختم و لپش را بوسیدم.
_ غر نزن. بزن بریم حسابداري. مردك شُل مغز با بستري 

كردنم اینجا كلي خرج گذاشتھ رو دستم.
سرش را با افسوس تكان داد.

_ عوض تشكر كردنتھ؟ 
شانھ باال انداختم.

_ وظیفھ شو انجام داده. 
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_ روت رو برم دختر. 
بھ عقب ھلم داد.

_بكش كنار تا منم مریض نشدم. 
گوشي ام را كھ شاھان صبح تحویل داده بود از روي تخت 

چنگ زدم.
_ بدو تا سر و كلھ ي بابك پیدا نشده. 

بعد از پرداخت ھزینھ ي بیمارستان و پشت بندش ھزینھ ي 
قابل توجھ پاركینگ اخم ھایم را درھم كردم. رسما حسابم 

خالي شده بود.  
صبح با مامان حرف زده بودم و بعد از كلي غر زدن گفتھ 

بود كھ امروز ناھار را در خانھ ي مانجون خواھیم بود و یك 
راست از خانھ ي مھشید بھ آنجا بروم. خودم ھم دلتنگ 

مانجون و آقاجون بودم و از این پیشنھاد استقبال کردم. مھشید 
را دم باشگاھي كھ در آنجا مربي بود پیاده كردم و راھي 

خانھ ي مانجون شدم. 
تا وقتي كھ لباس ھایم را در آوردم و بھ جمع پیوستم مامان 

دنبالم كرد و یك بند غر زد. 
باالخره بھ بھانھ ي گرسنگي ام توانستم از دستش خالص شوم. 
بابا، آقاجون و ماكان مشغول درست كردن تلویزیون بودند و 

@RomanbeRoman



من ھم بھ جمع ماندانا، مامان و مانجون در آشپزخانھ پیوستم 
و مشغول نوشیدن چاي شدم. 

مامان قندي برداشت و رو بھ مانجون پرسید:
_ مامان خانوم از عروس جدیدت چخبر؟ این ورا اومده؟ 

مانجون لیوان چایي اش را روي میز گذاشت. 
_ دو بار اومدن. ھر دوبارم ارسالن، دختره ی طفلک رو با 

بي محلي ھاش كلي اذیت كرده...
جملھ اش را بھ یك باره نصفھ نیمھ رھا كرد. انگار تازه یادش 

آمده بود من آنجا ھستم و امكان دارد خودم را مقصر این 
اتفاقات بدانم. 

بلند شدم تا بھ جمع آقایان بپیوندم. 
با حرص گفتم:

_ بس كھ این نوه ت بي شعوره! خاك بر سرش كنم پسره ي 
دوزاري! 

صداي داد اعتراض مامان بلند شد.
_ مانیا...

بي توجھ از آشپزخانھ بیرون آمدم و وانمود كردم حرف ھاي 
یك دقیقھ قبل مانجون را نشنیده ام! 
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پس این شاھان چھ مي گفت كھ ھستي راه و چاه سر بھ راه 
كردن ارسالن را بلد است؟

صداي آقاجون مرا از افكارم جدا كرد.
تسلیم شده بودند!

_ مانیا دخترم بیا! این تلویزیون مثل ھمیشھ فقط بھ دست 
خودت درست میشھ!

#كارتینگ
#پارت_١٢٤
#زینب_عامل

خودم را بھ سختي و در حالیكھ بازویم از فشاري كھ بھ آن 
وارد شده بود درد گرفتھ بود پشت میز بزرگ و قدیمي 

تلویزیون جا كردم. 
ھر چقدر بھ آقاجون گفتھ بودم تلویزیون را عوض كند گوشش 

بدھكار نبود. نگاھي بھ فیش ھاي رنگارنگ انداختم و در 
حالیكھ مراقب بودم سرم بھ جایي اصابت نكند گفتم:

_ آقاجون دورت بگردم این فكستني رو عوض كن دیگھ! 
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باور كن این بدبخت عمرشو كرده. بذار بھ آرامش برسھ! چي 
مي خواي از جونش؟ 

كل كل مان شروع شده بود و بابا با خنده بحث ھایمان را دنبال 
مي كرد.

_ مانیا این یادگاره ایام جوونیھ! ھر وقت مي خواي درستش 
كني عین پیرزنا غر مي زني. ولي من بازم مي گم. خودتو 
خستھ نكن. تا وقتي من زنده م این تلویزیونم اینجا میمونھ.

عطسھ اي كردم.
_ كوتاه بیا پیرمرد! 

لحن مصنوعي اش كھ خبر از عصبانیت دروغینش را داشت 
باعث شد تا بابا ھم وارد بحث شود!

_ پیرمرد باباتھ.
بابا مثال ناراحت شده بود.

_ آقاجون لطفا منو قاطي دعواتون نكنین.
صداي بلند ماندانا باعث شد تا ما سكوت كنیم.

_ مانیا گوشیت تو اتاق خودشو كشت. 
اول خواستم بیخیال شوم، اما با فكر اینكھ فرد پشت تلفن 

مي تواند بابك باشد از صرافت تعمیر تلویزیون افتادم و با 
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سختي از پشت میز تلویزیون بیرون آمده و بھ اتاق رفتم. 
حدسم درست بود. خودش بود. بابك. 

دو تماس از دست رفتھ با یك پیام از طرفش داشتم. 
پیامش را باز كردم و محتوایش كامال مجابم كرد كھ با او 

تماس بگیرم.
" مانیا لطفا گوشیتو جواب بده. وگرنھ ھمین االن براي عذر 

خواھي حضوري خدمتت مي رسم. میام در خونتون. مي دوني 
كھ اینكارو مي كنم!"

دندان ھایم را با حرص فشار دادم. درست بود كھ در خانھ 
نبودیم، اما بي شمار ھمسایھ ی فضول داشتیم. شماره اش را 

گرفتم. شروع مكالمھ اش با حیرت بود.
_ باورم نمیشھ خودت زنگ زدي! مثل اینكھ تھدیدم كارساز 

بود. خوبھ كھ باورم داري. 
دلم مي خواست داد بزنم و فقط خدا شاھد بود كھ چقدر كنترل 

ولوم صدایم سخت و طاقت فرسا شده بود.
_ عذر خواھیتو بكن مي خوام قطع كنم. 

خندید! 
_ عزیزم مي دوني كھ اصرارم برا دیدنت فقط واسھ عذر 
خواھي نیست. مانیا باید ببینمت. باید حرف بزنیم. تا كي 
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مي خواي فرار كني؟ فكر مي كني تو این چند روز سخت بوده 
برام كھ بیام پیشت؟ مراعاتت رو كردم. 

طوري حرف مي زد كھ انگار یك چیزي ھم بدھكارش شده 
بودم. فضا طوري نبود كھ بیشتر از این بھ مكالمھ ادامھ دھم 

چون ممكن بود ھر لحظھ صدایم باال رفتھ و بقیھ را ھم باخبر 
كنم. 

نمي دانم حماقت بود یا نھ، اما باز ھم بھ برادر این مرد و 
حرف ھایش اعتماد كردم و كوتاه آمدم. 

_ باشھ. كي و كجا بیام؟
قبل از اینكھ اجازه دھم جوابم را دھد ادامھ دادم:

_ فقط حواستو جمع كن! آخرین بارت باشھ كھ ھي زرت و 
زرت با من تماس مي گیري! 

محلي بھ لحن تھدید وارم نداد.
_ فردا ظھر ساعت یك تو رستورانم. خوبھ؟ 

گوشي را از گوشم فاصلھ داد و یك ذره ھم برایم اھمیت 
نداشت كھ صدایم را شنیده است یا نھ.

_ تا فردا. 
دستانم مشت شده بود و بھ قرار فردایي مي اندیشیدم كھ معلوم 

نبود بابك برایم چھ خواب ھایي دیده است. 
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در اتاق ناگھاني باز و قامت ماندانا در چارچوب پدیدار شد.
صورتش ھیجان داشت، اما فضولي مجال نداد تا ھیجانش را 

بروز دھد. با اشاره بھ موبایل دستم گفت:
_ كي بود؟ 

این روز ھا مثل نقل و نبات دروغ مي گفتم.
_ مھشید. 

بحث را عوض كردم.
_ چتھ تو؟

چشمانش را درشت كرد.
_ خبر خوبي برات ندارم. دایي اینا دارن میان اینجا! با 

عروس خانومشون. دایي زنگ زده بود بھ مانجون وقتي 
فھمید ما اینجاییم گفت كھ اونا ھم میان.  

ھمین را كم داشتم. گل بود بھ سبزه ھم آراستھ شده بود. 
سرماخوردگي از یك طرف بابك از طرف دیگر و حاال 
مصیبت حضور دایي و خانواده اش بود كھ بر سرم نازل 

مي شد. 
با حرص غریدم:

_ این ھمایون چھ مرگشھ؟ نكنھ قضیھ ي پنج سال پیش و 
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عوضي بازي ھاش رو فراموش كرده كھ حاال با ما احساس 
صمیمیت مي كنھ؟

#كارتینگ
#پارت_١٢٥
#زینب_عامل

چشمكي زد.
_ احتماال مي خواد پز عروس و خانواده ي پولدارشو بده. 

گوشي را داخل جیب شلوارم سُر دادم و از كنار ماندانا عبور 
كرده و از اتاق خارج شدم.
_ غلط كرده با زنش ناھید. 

ماندانا ھیني از گستاخي ام كشید.
_ مامان بفھمھ چي گفتي كلھ تو مي كنھ. 

پوزخندي زدم.
_ بھتر! خالص مي شم از دست این زندگي نكبت. 

                   *********
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در بیشترین فاصلھ ممکن با دایي و خانواده اش نشستھ بودم. 
بقیھ حرف مي زدند و من با وجود سرماخوردگي كھ باعث 
شده بود اصال میلي بھ خوردن چیزي  نداشتھ باشم ترجیح 

مي دادم خودم را با غذایم مشغول كنم تا بلكھ مھمان ھاي 
ناخوانده مانجون زحمت را كم كنند، اما مثل ھمیشھ خیاالتم 

باطل بودند. 
دایي لیوان دوغش را روی سفره گذاشت. دستش را مقابل 

دھانش گرفت سرفھ ی کوتاھی کرد و بعد مرا مخاطب قرار 
داد و با پرسیدن سؤال ناگھاني اش مرا در چنان مخمصھ اي 
انداخت كھ براي لحظاتی کامال خشكم زد و حس كردم تب 

شدید دیشب دوباره سراغم آمده است.
_ مانیا دایي انگار عروس بعدي شما ھستي ھا! دختر من باید 

از ھستي جان بشنوم كھ بین تو و دكتر شفیع خبرایي ھست؟ 
پس این آقا شاھاني كھ مي گفتي اون روز ایشون بودند! 

من احمق چرا فكر اینجایش را نكرده بودم؟ چرا فكر نكرده 
بودم كھ ممکن است دایي بعدا از زبان ارسالن یا ھستي 

متوجھ این جریان شده و بھ این ترتیب فاجعھ ای جدید پدید 
بیاید؟ 

سؤال او كافي بود تا بابا، مامان و بقیھ ي اعضاي خانواده ام با 
حس ھایي كھ برجستھ ترین آن ھا حیرت و ناباوري بود 
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نگاھم كنند. 
مامان با لحني كھ نامطمئن بود گفت:

_ چي مي گي ھمایون؟ منظورت چیھ؟ 
دایي ابرو باال انداخت.

_ مگھ بھتون نگفتھ؟ 
اینبار ھمھ ي نگاه ھا سمت من چرخیدند و بیشتر از ھمھ نگاه 

آزرده ي بابا و نگاه كنجكاو ارسالن آزارم مي دادند. 
زندایي فرصت اظھار فضل یافتھ بود. 

جمالتش فقط نیش و كنایھ داشتند.
_  واال من تا جایي كھ یادمھ ھمیشھ از احترامي كھ مانیا 
براي خانوادش قائل بود مي گفتین! مانیا ازت بعیده دوست 

پسرت رو از خانوادت مخفي كني.
این زنیكھ داشت زیاده روي مي كرد و من توانایي این را 

داشتم كھ گردنش را خرد كنم. 
حرف زندایي براي اینكھ صورت پدرم از ناراحتي و خشم 
قرمز شود کامال كفایت كرده بود و من در ھمین لحظھ دلم 

مي خواست بمیرم. 
صدایي از جوان تر ھا بھ گوش نمي رسید و فقط منتظر بودند 
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تا من سناریویي كھ دایي راه انداختھ بود را كامل كنم. 
دایي نیشخندي زد.

_ واال واقعیتش وقتي خود مانیا پیش من گفت باورم نشد بعید 
مي دونستم بعد خدا بیامرز رامین بازم بھ كسي دل ببنده، اما 

خود دكتر شفیع بھ ارسالن و ھستي تو جشن نامزدیشون گفتھ 
كھ انگار جدي ھستن. منم خوشحال شدم شنیدم. گفتم بپرسم 

ببینم كي شیریني مي خوریم اما انگار اصل كاري كھ مادر و 
پدر عروس باشن خبر ندارن. 

بابا در سكوت فقط تماشایم مي كرد. دایي پدرم را تا 
مي توانست تحقیر كرده بود. با گفتن این حرف ھا چنان جو 
سازي كرده بود كھ انگار من ھیچ ارزش و احترامي براي 
پدرم قائل نیستم و من داشتم بخاطر عرق شرمي كھ روي 

پیشاني پدرم نشستھ بود جان مي دادم. 
مامان اما صبر و حوصلھ ي بابا را نداشت. توجھي بھ جمع 

نكرد و توپید:
_ مانیا داییت چي مي گھ؟ 

آقاجون با تاكید نامش را صدا كرد و من درمانده بودم كھ چھ 
توضیحي دھم. 

خانواده ام ارسالن نبودند كھ بتوانم گولشان بزنم. اگر بھ وجود 
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چنین چیزي اعتراف مي كردم قطعا پدرم پیگیر ماجرا مي شد 
و آن وقت آبرویي برایم نمي ماند. اگر واقعیت را ھم بھ زبان 

مي آوردم غرورم زیر پا لھ مي شد و تا ابد سوژه ي تمسخر 
دایي و زنش مي شدم و نمي توانستم تصور كنم ارسالن با 

فھمیدن این موضوع چگونھ رابطھ اش را ادامھ می داد.
مامان بار دیگر غرید:

_ مانیا با توأم؟ چخبره اینجا؟ 
لب ھایم را در حالي تكان دادم كھ اصال امیدي بھ خارج شدن 

كلمھ اي از میان آن ھا نداشتم.
درست در ھمان لحظھ مانجون با تمام قدرت بھ كمكم شتافت 
و قلبم یادش آمد کھ بتپد.  مگر مي توانستم عاشق و شیفتھ ي 

این زن نباشم؟
من تا عمر داشتم او را مي پرستیدم.

با تحكم سكوت جمع را شكست.
_ من مي دونستم. خودمم از مانیا خواستم بھ كسي چیزي نگھ! 
حس كردم بابا نفس آسوده اي كشید. انگار راه تنفسي اش تازه 

باز شده بود كھ پرسید:
_ چرا مادر جون؟

مي دانستم دروغ گفتن چقدر براي مانجون سخت است. از 
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اینكھ او را در چنین شرایطي قرار داده بودم از خودم متنفر 
شدم. 

_ براي اینكھ اولش جدي نبود. صالح دیدم تا احساسشون بھم 
جدي نشده بھ شما چیزي نگن. مانیا كھ بچھ نیست. سي 

سالشھ. از پس خودش بر میاد. 
بابا بھ چشمانم خیره شد.

_ باباجون االن قضیھ تون جدي شده یا نھ؟ 
من باز ھم سكوت كردم، چون نمي دانستم چھ جوابی دھم، اما 

گویا دیگران آن را بھ نشانھ ي خجالت گذاشتھ بودند! 
صداي دایي دیگر داشت روي اعصابم مي رفت.

_ مانیا تو از كي اینھمھ خجالتي شدي؟ 
گنجایش تحمل بیش از این، این فضا را نداشتم. 

خودش مجبورم كرده بود عروسش را كھ تازه وارد جمع بود 
نادیده گرفتھ و تحقیرش كنم.

از جایم بلند شدم و سفت و سخت بھ چھره ي دایي كھ پر بود 
از لذت بازي دادنم خیره شدم.

_ از وقتي كھ دیگران بھ خودشون اجازه مي دن تو 
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خصوصي ترین روابط من دخالت كنن.
دایي صورتش سرخ شد و زنش بھ حمایت از او برخواست.

_ مانیا داییت منظور بدي نداشت كھ....
نگذاشتم جملھ اش را تكمیل كند.

_ حُسن نیت شما از پنج سال پیش براي من  و خانوادم ثابت 
شده ست!

#کارتینگ
#پارت_١٢٦
#زینب_عامل

ھنوز چند قدم بیشتر از كنار سفره دور نشده بودم كھ براي 
بار دوم صداي نیش و كنایھ زدن زندایي بلند شده و باعث شد 

تا بایستم.
اینبار قصد كرده بود مامان ھما را تخریب كند.

_ ھما جان بفرما اینم حاصل تربیت شما. واال بچھ ھاي من 
جرأت نمي كنن با بزرگتر از خودشون اینطوري صحبت كنن.

دندان ھایم را روي ھم ساییدم. بھ پشت سرم چرخیدم. قصد 
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داشتم نشانش دھم كھ تربیت صحیح یك كودك چگونھ باید 
باشد. 

اما صدایي عصبي و جدي زودتر از من زندایي را نشانھ 
گرفت. 

آقاجون كھ تا آن لحظھ ساكت بود، تند و عصبي گفت:
_ ناھید بھتره مراقب رفتارت باشي. بھ كسي اجازه نمي دم بھ 

دختر و نوه ي من توھین كنھ. حداقل از عروست خجالت 
بكش. 

لب ھاي زندایي شروع بھ لرزیدن كردند. 
عادتش بود. تا می دید نمي تواند از پس كسي بر بیاید و كسي 
روي حرفش حرفي مي زد عین كودكان سھ سالھ شروع بھ 

گریھ كردن مي كرد. 
با صدایي كھ مي لرزید بھ سختي گفت:

_ آقاجون پس ھمایون چي می شھ؟ چطور اجازه مي دین 
نوه تون بھ تنھا پسرتون توھین كنھ؟ 

آقاجون با افسوس سرش را تكان داد و ال الھ اال اللھي زیر 
لب زمزمھ كرد. بعد با جدیت جواب زندایي را داد. البتھ 

اینبار لحنش كمي مالیم تر از قبل بود. 
_ دخترم شما دارین تو زندگي دیگران سرك مي كشین. پسر 
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دوماد كردي یھ بار شد ھما یا مرتضي نظري بدن و چیزي 
بپرسن؟ 

مانیا ھم ھر وقت عروس شد شما ھم دعوت مي شین. نیاز بھ 
اینھمھ عجلھ نیست. 

در دل قربان صدقھ ی آقاجون رفتم.
دیگر منتظر شنیدن بقیھ ی صحبت ھا و حرف ھا نماندم. 

مي دانستم اگر دایي بي قصد و غرض این سؤال را مي پرسید، 
بدون آنكھ ھدف تخریب شخصیت پدر و مادرم را داشتھ 

باشد، بابا در برابر جواب تند من و تشر زدن ھاي آقاجون 
سكوت نمي كرد و مقابلمان مي ایستاد، اما بابا ھم كامال 

مي دانست قصد دایي چیزي جز ناراحت كردن ما نبوده است 
و براي ھمین سكوت كرده و چیزي نگفتھ بود. 

وارد اتاق شدم. ھندزفري ام را از کیفم برداشتھ و داخل گوش 
ھایم فرو بردم و روي زمین دراز كشیدم. 

بھ سقف خیره شده و مشغول گوش دادن آھنگ شدم. 
حتي یك لحظھ ھم دلم نمي خواست صدایي از بیرون گوشم را 

اذیت كند. صداي مالیم آھنگ كم كم داشت كرختي را بھ 
وجودم تزریق مي كرد. الي پلك ھایم بي اختیار بستھ شدند و 

براي چند ثانیھ توانستم فارغ از اتفاقاتي كھ امروز از سر 
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گذرانده بودم آرامش را تجربھ كنم، اما این حس لطیف چندان 
طول نكشید و دستي كھ با شدت تكانم داد باعث شد تا ترسیده 

از جایم بپرم. 
صداي آھنگ اجازه نداده بود متوجھ باز شدن در شوم و این 

تكان ناگھاني حسابي مرا ترسانده بود. 
قبل از اینكھ خودم ھندزفري را از گوش ھایم در بیاورم 

مامان آن را با دو انگشت محكم كشید و بھ احتمال زیاد باید 
بھ فكر ھندزفري جدید مي بودم. 

با جدیت گفت:
_ بلند شو حاضر شو داریم مي ریم خونھ. 
سرم را بھ نشانھ ي تایید تكان دادم و گفتم:

_ باشھ. حاال چرا اینھمھ عصبي ھستي ھماجون؟ 
با ناراحتي جواب داد:

_ زھرمار و ھماجون. ھمھ ي عالم و آدم خبر دارن دختر من 
با كي دل میده و قلوه مي گیره جز من. 
در دل ھزار بار دایي را لعنت كردم. 

از جایم برخاستم. چشمانش اشكي شده بودند.
_ مگھ ما چیكارت كردیم كھ شدیم نامحرم؟ 
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دستانم را دور تنش حلقھ كردم.
_ دورت بگردم مامان. اصال قضیھ اونطوري كھ شما فكر 

مي كنین نیست بخدا! 
_ پس چطوریھ بابا جان؟ 

ھمانطور كھ مامان در آغوشم بود قامت پدرم ھم در 
چارچوب در نمایان گشت. 

ماندانا و ماكان ھم عین دو موش فضول از بغل بابا سرُ 
خوردند و وارد اتاق شدند. 

مامان از آغوشم بیرون آمد و حاال ھمھ چشم بھ دھان من 
دوختھ بودند تا جریان را واضح و كامل توضیح دھم.

دستانم را در ھم گره كردم و آب دھانم را قورت دادم. تنھا 
اتفاق مثبتي كھ امروز افتاده بود این بود كھ دیگر احساس 

دردي در گلویم نداشتم. این ھم نتیجھ ي بستري شدن دیشبم در 
بیمارستان بود!

دقیقا نمي دانستم باید چھ بگویم. در گیر و دار گفتن یا پیچاندن 
ماجرا بودم كھ صداي بلند مانجون بین افكارم فاصلھ انداخت.

در حالیكھ یك دستش را بھ پایش گرفتھ 
 بود وارد اتاق شد و رو بھ مامان گفت:

_ واسھ چي وایستادین؟ مگھ نمي خواستین برین خونتون؟ 
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پاشین برین دیگھ. مانیا اینجا مي مونھ امشب. 
مامان اعتراض كرد.

_ مامان توروخدا! ما نباید بفھمیم تو زندگي این خانوم 
چخبره؟

مانجون اخم كرد.
_ بھ وقتش مي فھمین. 

بھ بازوي بابا زد.
_ مرتضي، پسرم دست زن و بچھ ھاتو بگیر و ببر خونتون. 

بھ وقتش خودم ھمھ چي رو مي گم. بھ من كھ اعتماد داري 
مادر؟ 

بابا آھي كشید و چشمي زیر لب گفت. 
مامان اما قصد كوتاه آمدن نداشت.

_ مامان آخھ...
مانجون حرفش را قطع كرد.

_ مي خواي این بچھ رو ببري خونتون كھ چي بشھ؟ تا یھ 
ھفتھ سیم جینش كني كھ چي بھ چیھ؟ گفتم برین خونتون! 

ھمین االن.
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#کارتینگ
#پارت_١٢٧
#زینب_عامل

تحكم كالمش طوري بود كھ ھمھ یك بھ یك از اتاق خارج 
شدند. قبل از اینكھ بابا بیرون برود گفتم:

_ ببخشید كھ شرمندتون كردم. 
چیزي در جوابم نگفت و اتاق را ترك كرد. 

بی اعتنایی اش قلبم را بھ درد آورد. خیلی کم پیش می آمد کھ 
بابا نسبت بھ من اینگونھ رفتار کند. این مدل برخورد کردنش 

نشان می داد کھ حسابی او را رنجانده ام.
ماكان انگار پشت در ایستاده بود تا اتاق خالي شود. چون 

بالفاصلھ وقتي بابا بیرون رفت كلھ اش را از الي در داخل 
آورد و با چشمكي گفت:

_ دمت گرم مانیا. سلیقھ تو دوست دارم. 
تند و چابك بالش كوچكي كھ روي زمین افتاده بود را برداشتم 

و سمتش پرتاپ كردم. جا خالي داد و در حالیكھ قھقھ مي زد 
بریده بریده زمزمھ كرد:
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_ دمت گرم آبجي بزرگھ خوب ھمایون و ناھید رو شستي و 
پھن كردي. 

با این حرفش لبخندي كوچك گوشھ ي لب ھایم شكل گرفت اما 
این لبخند با فكر و استرسي كھ ذھن و وجودم را احاطھ كرده 

بود دوام چنداني نیافت. 
من از چالھ درآمده و در چاه افتاده بودم. مانجون نگذاشتھ بود 

من با خانواده ام بروم چون قصد داشت خودش بازجویي ام 
كند. ترجیح مي دادم مامان نقش بازجو را ایفا كند چون 

مطمئن بودم اگر مانجون این وظیفھ را بر عھده مي گرفت تا 
حقیقت را نمي فھمید دست بردار نبود. پیچاندن مانجون 

غیرممکن بود.
ھمانطور كھ حدس مي زدم شد. 

وقتي خانھ خالي شد مانجون بلند صدایم كرد تا بھ پذیرایي 
بروم و من ھم باالجبار اطالعت كردم. 

آقاجون ھم حاضر و آماده بود و با گفتن اینكھ براي خرید 
میوه و دیدار دوستانش بیرون مي رود من و مانجون را تنھا 

گذاشت و پرونده ي من را بھ ھمسرش محول كرد. 
مانجون در حالیكھ روي یكي از مبل ھا نشستھ بود و 

سیگاري ھم در دست داشت گفت:
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_ چرا عین ھویج وایستادي اونجا؟ بیا بشین كارت دارم. 
با آرام ترین قدم ھاي ممكن سمتش راه افتادم. در دنیا اگر یك 

نفر وجود داشت كھ من از او حساب ببرم قطعا آن یك نفر 
مانجون بود. 

قدم ھاي آرامم حرصش را در آورد. دود سیگارش را از 
بیني اش بیرون داد و اخم كرد.

_ الكي عین الكپشت حركت نكن. باالخره كھ مي رسي اینجا. 
عین كودكي كھ حاضر و آماده براي تنبیھ است روي مبل 

كناري اش نشستم و مشغول بازي با انگشتانم شدم. 
با چشم ھاي ریز شده نگاھم كرد.

_ خواستگاریت نیومدم كھ منتظري بزرگترا حرف بزنن. یاال 
بگو ببینم جریان این شازده چیھ؟ 

نالیدم.
_ مانجون...

سیگارش را محكم داخل جا سیگاري فشار داد و خاموش 
كرد.

_ زھرمار و مانجون. چھ غلطي كردي كھ موقعي كھ ھمایون 
جریان این پسر رو ازت پرسید رنگت عین گچ سفید شد؟ شده 

بودی مثل میّت! 
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لبخند زوركي زدم.
_ مانجون قبال كھ بھت توضیح داده بودم این دروغارو سرھم 

كردم تا ارسالن بیخیالم شھ. یادت رفتھ؟ 
نگاھش را سفت و سخت بھ چشمانم دوخت.
_ مانیا یھ بار دیگھ مي پرسم. این پسره كیھ؟ 

چھ صنمی با تو داره؟
با تاکید ادامھ داد:

_كم دروغ بگو. من تو رو عین كف دستم مي شناسم. خودم 
بزرگت كردم. جریان این پسره چیھ؟ چیھ كھ تو مھموني یھ 

چشمش فقط بھ تو بود؟ 
یك تاي ابرویم باال رفت. چرا متوجھ نگاه ھاي شاھان بھ 
خودم در مھماني نشده بودم؟ در آن گیر و دار حس كردم 

جریان خنكي از دلم در حال عبور كردن است. 
با تشر مانجون از فكر و خیاالتم بیرون آمدم.

_ مانیا این قیافھ ي تو مي گھ جریان ھر چی کھ ھست خیلی 
ھم جدیھ. 

ادامھ ي جملھ اش طوري بود كھ انگار با خودش حرف مي 
زد.
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_ حتما ھم خیلي جدیھ. چون پسره ھم خودش تایید كرده. 
دنبال راه فراري بودم كھ سریع پرسید:

_ گوشیت كجاست؟ 
با چھره اي پر از سؤال دست راستم را سمت جیب شلوارم 

بردم و گوشي ام را بیرون آورده و سمتش گرفتم.
دستور داد:

_ زنگ بزن بھ این شاھان خان؟ 
در حالیكھ چشمانم قد نعلبكي شده بودند بلند گفتم:

_ چي؟ 
عصبي شد.

_ كري مگھ؟ دارم بھت مي گم زنگ بزن بھ این شازده. 
مي خوام باھاش حرف بزنم. 

از روی مبل بلند شدم و مقابلش روي زمین زانو زدم. با نالھ 
گفتم:

_ مانجون توروخدا. آبرو ریزي مي شھ. مي خواي بھ پسر 
مردم چي بگي آخھ؟ 

انگشت اشاره اش را باال آورد. 
_ مانیا قسم بھ روح مادر خدابیامرزم اگھ االن زنگ نزني بھ 
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این پسره ھمین االن از خونھ بیرونت مي كنم و از یاد مي برم 
نوه اي بھ اسم تو داشتم! 

مانجون جدي بود. شوخي نداشت. آنقدر جدي بود كھ خودش 
دست بھ كار شد و با انگشتش تنھا دكمھ ي گوشي را كھ در 

دستم بود فشار داد و پشت بندش صفحھ ی گوشی روشن شد. 
با اشاره گفت:
_ یاال، سریع! 

ھیچ كسي قدرت نداشت در برابر این زن بایستد. راه دیگری 
جز اطاعت برایم نمانده بود و ھمانطور كھ نام ھاي مخاطبینم 

را باال و پایین مي كردم داده ھاي ذھنم را ھم باال و پایین 
مي كردم تا بلكھ راه فراری پیدا كنم كھ مانجون گوشي را از 

دستم گرفت و گفت:
_ بده ببینم! اسمش رو چي ذخیره كردي؟ 

كلمھ ي دكتر با آرام ترین شكل ممكن از میان لب ھایم خارج 
شد.

گوشي را كھ دم گوشش گذاشت فھمیدم كار خودش را كرده 
است. قلبم داشت بھ تندي مي زد و ھزار مدل فکر و خیال از 

سرم می گذشت. در دلم چندین مدل نذر و نیاز كردم تا بلكھ 
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این جریان ختم بھ خیر شود و دعا كردم شاھان ھمچنان مرا 
در بلك لیست خود ذخیره كرده باشد. 

وقتي مانجون اخم ھایش را درھم كشید و من ھم آن صداي 
ضعیف شاھان را از پشت گوشي  بعلت سكوت مطلق خانھ 
شنیدم آه از نھادم برخواست و ھمزمان یك حس عجیب در 

وجودم جوشید. 
_ جانم ماني؟ 

ماني خطاب كردن این پسر آخرش كلھ ي من را بھ باد مي داد!
ماني گفتنش بھ یك طرف! جانم گفتنش را كجاي دلم 

مي گذاشتم؟ اصال از كي جانش شده بودم و خبر نداشتم؟ 
كارم در آمده بود. چگونھ باید این لحن صمیمي را رفع و 

رجوع مي كردم؟ 
مانجون با نارضایتي از جملھ اي كھ شنیده بود و کامال سرد و 

خشك گفت:
_ سالم! 

دیگر صداي شاھان را نشنیدم اما قیافھ اش را در ذھنم تجسم 
كردم در حالیكھ ابروھایش باال رفتھ و خطاب كرده بود " 

شما؟"
احتماال تجسمم كامال درست بود چون مانجون خصمانھ و با 

@RomanbeRoman



تمسخر تقریبا غرید:
_ مامان بزرگ ماني!

#كارتینگ
#پارت_١٢٨
#زینب_عامل

اصوال باید بعد شنیدن این جملھ آن ھم با عصبانیتي كھ 
مانجون آن را بر زبان آورده بود خودم را براي دعواي 

حسابي آماده مي كردم، اما بھ قدري این جملھ را بامزه ادا 
كرده بود كھ بي ھوا زیر خنده زدم. 

حتم داشتم تا بھ حال كسي این چنین با درایت و زیرکی حال 
شاھان شفیع را نگرفتھ بود. 

مانجون با مشاھده ي خنده ي از تھ دلم با نوك پایش ضربھ ي 
قابل قبولي بھ شكمم زد و چنان چشم غره رفت كھ كامال 

حساب كار دستم آمد و ترجیح دادم سكوت كرده و بیشتر از 
آن عصبي اش نكنم، چون احتمال داشت تركش ھایش اینبار 

مرا نشانھ روند.
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گوش ھایم را تیز كردم تا صداي شاھان را بشنوم اما مانجون 
چپ چپ نگاھم كرد و با فشار دادن قسمت پاییني دكمھ ي 

بزرگي كھ در کنار گوشي بود صدای آن را كم كرد! 
كامال شمشیر را از رو بستھ بود. 

تازه تازه داشتم بعد از آن خنده ی عمیقم بھ فاجعھ اي كھ در 
حال رخ دادن بود پي مي بردم. 

مانجون و شاھان در حال مكالمھ بودند و ھر لحظھ ممكن بود 
مانجون سؤالي بپرسد كھ دیگر در برابر شاھان آبرویي برایم 

نماند. 
اصال نمي خواستم یك لحظھ ھم بھ ذھنش خطور كند كھ از این 

بازي مسخره خوشم آمده و عمدا این جریان را كش مي دھم. 
با استرس و نگراني بھ لب ھاي مانجون چشم دوختھ بودم تا 

آن سؤال مورد نظرش را كھ مرا تا این اندازه مضطرب 
كرده بود بپرسد، اما جملھ اي بھ مراتب بدتر بر زبان آورد 

طوریكھ از جایم پریدم بلكھ بتوانم گوشي را از دستش بگیرم.
_ پسر جان من باید از نزدیك ببینمت و باھات حرف بزنم. 

آدرسو بھت مي گم نیم ساعتم بھت وقت مي دم پاشي بیاي 
اینجا. وگرنھ ھر طور شده این شھر رو مي گردم تا پیدات 

كنم! 
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مگر امكان داشت؟ مانجون مي خواست چھ كند؟ برای چھ از 
او می خواست بھ اینجا بیاید؟

اسمش را با التماس صدا كردم اما او شمرده شمرده آدرس 
خانھ را بھ شاھان داد و احتماال شاھان چشمي عمیق در 

جواب مانجون گفت كھ كمي اخم ھاي مانجون از ھم باز شدند 
و لب زد:

_ خوبھ! منتظرم. 
مكالمھ اش كھ تمام شد تلفن را بھ سمتم دراز كرد. 

خشكم زده بود. رسما شاھان را بھ اینجا دعوت كرده بود و 
او ھم احتماال بدون ھیچ چانھ زدني پذیرفتھ بود، چون 

مكالمھ شان كوتاه تر از آن بود كھ شاھان بتواند فرصت 
مخالفت کردنی بیابد.

مانجون گوشي را تكان داد:
_ چتھ بچھ؟ برق گرفتتت؟ دستم خشك شد. بگیر این 

ماسماسكتو! 
واقعا اگر از سنم خجالت نمي كشیدم ھاي ھاي گریھ مي كردم. 

گوشی را گرفتم و با صدایي كھ از تھ چاه در مي آمد گفتم:
_ مانجون دقیقا مي خواي چیكار كني؟ 

دستش را بھ مبل گرفت و با سختي از جایش بلند شد. 
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_ دقیقا مي خوام بفھمم نوه م چھ غلطي مي كنھ؟ 
با چھره اي آویزان و لحني كھ پر از زاري و اعتراض بود 

نالیدم:
_ مانجون...آخھ چرا مي خواي آبروي منو بخاطر ھیچي 

ببري؟ بابا بین من و اون پسره ھیچي نیست بخدا. اومد اینجا 
چي مي خواي بھش بگي؟ 

نیشگون محكمي از بازویم گرفت.
_ ھیچي نیست و جانم ماني میگھ بھت، یھ چیزي باشھ كھ 

احتماال از پشت تلفن...ال الھ اال اللھ... دھن منو باز نكن 
مانیا. 

با شانھ ھایي فرو افتاده و لب ھایي كھ آویزان شده بودند 
خواستم راه اتاق را در پیش بگیرم و بھ بدبختي كھ دچارش 

شده بودم بیاندیشم كھ مانعم شد و گفت:
_ اشتباه كردم گوشیتو برگردوندم. بدش بھ من! 

قبل از اینكھ خودم اقدام بھ دادن گوشي كنم آن را از دستم 
كشید و غر زد:

_ این گوشي دست تو باشھ زنگ مي زني بھش آموزش 
مي دي حقیقت رو کتمان کنھ. می شناسمت! این گوشی تا 

وقتی اون پسر برسھ دست من می مونھ.
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با تاکید ادامھ داد
_ در ضمن حقم نداري سمت تلفن خونھ بري! حواسم شش 

دنگ بھتھ. عین بچھ آدم بشین ھمین جا تا این شاھان خانت از 
راه برسھ. 

دستوراتش کھ تمام شدند از کنارم عبور کرد و مسیر 
آشپزخانھ را در پیش گرفت.

فكر ھمھ جایش را ھم كرده بود! 
از اینكھ تنھا امیدم براي حرف زدن با شاھان آن ھم از طریق 
تماس را از دست داده بودم حس بدبختي عجیبي داشتم. رسما 

دیگر راه نجاتی نمانده بود.
عجب غلطي كرده بودم كھ ھمراه مامان بھ خانھ نرفتھ بودم. 

مانجون تا تمام ماجرا را از زیر زبان شاھان بیرون نمي كشید 
ولش نمي كرد. 

نھ راه پس داشتم و نھ راه پیش. 
چاره اي جز صبر کردن و منتظر ماندن نبود. باید مي نشستم 
تا ببینم مانجون چھ بالیي بر سرمان مي آورد. البتھ فرصت 

خوبي بود تا راھي براي ریز ریز كردن دایي ھمایون ھم پیدا 
كنم! دایي اینبار خوب در كاسھ ام گذاشتھ بود. 

مانجون با ظرف میوه در یك دستش و پیش دستي ھایي كھ 

@RomanbeRoman



در دست دیگرش بود از آشپزخانھ بیرون آمد. پوزخندی زدم. 
داشت برای پذیرایی از مھمانش آماده می شد.

جای شکرش باقی بود کھ بجای میوه برای پذیرایی از شاھان 
چماق حاضر نکرده بود! 

با تمام دلخوریي ھایم دلم نیامد لج كرده و بھ كمكش نروم.

#كارتینگ
#پارت_١٢٩
#زینب_عامل

ظرف میوه را از دستش گرفتم و روي میز مقابل مبل سھ 
نفره گذاشتم كھ گفت:

_ بلند شو برو یھ شونھ بھ اون جنگل سرت بزن. 
با اخم گفتم:

_ مگھ دارن میان خواستگاریم؟ 
پیش دستي ھا را كنار ظرف میوه قرار داد.

_ مگھ حتما باید بیان خواستگاریت كھ یكم مرتب باشي؟ 
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نگاھي بھ پلیور خاكستري گل و گشاد و شلوارم انداخت:
_ یھ نگاھی ھم بھ كمد آقاجونت بکن بلکھ یھ تنبونی چیزی 

پیدا كردی!
تعجبم زیاد ادامھ دار نشد. كامال قصد تحقیر كردنم را داشت!

_ تنبون آقاجونت رو بپوشي بھتر از این لباساتھ!
لب برچیدم. اول مي خواستم لج كنم و بھ حرف ھاي مانجون 
اھمیت ندھم، اما بعد حسي از درون وادارم كرد تا با عجلھ 
خودم را بھ اتاق برسانم و نگاھي بھ سر و وضعم بیاندازم. 
بھ اندازه ي كافي ھمھ چیز قر و قاطي شده بود دیگر نیازي 

نبود من ھم شبیھ كارگران مزرعھ باشم! 
موھایم را شانھ كردم و گذاشتم ھمان طور باز بمانند. آبي ھم 

بھ سر و صورتم زدم. 
پلیور خاكستري ام را مرتب كردم و پاچھ ھاي شلوار مشكي ام 
را كھ كمي بلند بودند و چین خورده بنظر مي آمدند بھ داخل تا 

كردم. 
نگاھی اجمالی در آیینھ بھ خودم انداختم. نسبت بھ قبل کمی 

بھتر بنظر می رسیدم.
وقتي صداي اف اف در خانھ پیچید مثل تیري كھ از چلھ ي 

كمان رھا شده است از اتاق بیرون پریدم تا توصیھ ھاي الزم 
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را بھ مانجون بكنم. ھر چند مطمئن بودم 
اھمیتي بھ آن ھا نخواھد داد. 

آرام آرام داشت سمت اف اف مي رفت كھ از پشت سرش بلند 
و سریع گفتم:

_ مانجون جان من آبرو داري كن! 
مقابل اف اف رسید.

_ الزم نكرده تو بھ من رفتار صحیح رو یاد بدي! 
دكمھ ي اف اف را فشار داد.

_ برو راھنماییش كن تو! 
فرصت خوبي بود تا در این مسیر كوتاه با شاھان حرف زده 

و كمي ماجرا را برایش شفاف سازي كنم. 
از خانھ بیرون آمدم. حیاط بخاطر بارش برف سنگین دیشب 

پوشیده از برف بود و سرمای استخوان سوز ھوا باعث 
می شد وقتی دھانم را باز می کنم بخار از دھانم بیرون زند. 
چنان مضطرب و ھول کرده بودم کھ حتی فرصت نکرده 

بودم کاپشنم را بھ تن کنم.
با عجلھ دمپایي ھاي بزرگ آبي رنگ را پایم كرده و سمت 

در دویدم.
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درست در ھمان لحظھ ھم در حیاط باز شد و اول دستھ گل 
بزرگ و پشت بند آن قامت شاھان نمایان گشت. 

دستھ گلش براي چھ بود؟ 
قدم ھایم را آرام تر كردم. چرخید در را پشت سرش بست. 

وقتي مجدد بھ سمتم چرخید متوجھ م شد و من ھم توانستم 
تیپش را از نظر بگذرانم! 

شلوار مشكي با پلیور خاكستري! دقیقا عین خودم! 
تنھا فرقش با من در پالتوي مشكي كوتاھي بود كھ بھ تن 

داشت و شال بلندي بود كھ دور گردنش انداختھ بود.
البتھ كھ نمي توانستم دمپایي ھاي آبي رنگ خودم را با نیم 

بوت ھاي چرمي او كھ دیشب ھم در پایش دیده بودم مقایسھ 
كنم! 

زیادي خوشتیپ شده بود، اما تصادفی کھ در ست شدت 
ناخواستھ ی لباس ھایمان بود ھم نتوانست از اضطرابم بکاھد.

ھر دو ھمزمان شروع بھ نزدیك شدن بھ دیگري كردیم و 
درست در وسط حیاط بھ ھمدیگر رسیدیم. 

زبانم در دھانم نمي چرخید. ھر لحظھ منتظر بودم اخم كرده و 
با عصبانیت جویاي موضوع شود. كامال دستھ گلش را و 
اینكھ آدمي كھ ناراحت و عصبي است با دستھ گل جایي 
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نمي رود را فراموش كرده بودم. 
اخم كھ كرد مطمئن شدم توپش پر است، اما وقتي سؤالش را 

با اخم پرسید فھمیدم كھ دلیل اخم ھاي او ھیچ ارتباطي بھ 
نگراني ھاي من ندارد. حتي سالم ھم نداده بود.

_ تو مگھ دیشب از تب نمي مردي كھ حاال با یھ پلیور نازك 
تو این ھواي سرد اومدي تو حیاط؟ 

دستھ گل را بھ دست چپش داد و دست راستش را باال آورد و 
پشت آن را بي ھوا بھ گونھ ام چسباند. غافلگیر شدم اما سریع 

بھ خودم آمده و عقب کشیدم. با ھول گفتم:
_ داري چیكار مي كني؟ االن مانجون از پنجره مي بینتمون و 

روزگار دوتامونم سیاه مي كنھ! نھ كھ پرونده ي فعلیم خیلي 
سبكھ ھمینم مونده كھ برخورد با نامحرمم اضافھ بشھ بھش! 

انگار نھ انگار كھ با او حرف زده بودم.
_ خداروشكر تب نداري! 

عاقل اندر سفیھ نگاھش كردم كھ نیمچھ لبخندي زد.
_ نگرانیت كامال بجاست. مانجونت كامال داره با ریز بیني 

نگامون مي كنھ! 
چشمک ریزی زد.

_البتھ در مورد اضافھ شدن جرم برخورد با نامحرم بھ 
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پرونده ت، باید بگم نگران نباش چون یھ جورایی میشھ گفت 
من دکترم. دکترم محرم آدمھ! 

در جملھ ی اولش گیر کرده بودم و اصال نمی توانستم بھ 
جملھ ی شیطنت آمیزی کھ بعد از آن گفتھ بود توجھ کنم. 

با استرس و نالھ وایي زمزمھ كردم كھ لبخندش عمیق تر شد. 
دستانم را باال آوردم و سعي كردم موضوع را سر بستھ بھ او 
توضیح دھم چون فرصت نبود. ھمانطور كھ داشتم دستانم را 

تكان مي دادم گفتم:
_ ببین بذار بھت توضیح بدم چي شد كھ اینطوري شد؟ 

دستھ گل را باال آورد و در حالیكھ نگاھش بھ آن بود دستي بھ 
گلبرگ ھاي لطیف رز ھا كشید.

_ من براي مالقات تو اینجا نیومدم كھ تو بخواي توضیح 
بدي. 

الل شدم!

نگاھش را از گل ھا جدا كرد و با لبخندي ژكوند صورت 
حیرت زده ام را از نظر گذراند. 

در حالیكھ چشمان من ھم روي لب ھاي خندانش ثابت شده 
بودند دستانم را باال آوردم تا دستھ گل را از دستش بگیرم كھ 
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از كنارم گذشت و خونسرد گفت:
_ گال رو براي تو نخریدم. براي مانجون عزیزه! ایشون منو 

دعوت كردند اینجا. نھ تو! 
این مردک دیوانھ بود. 

خودش مسیر خانھ را در پیش گرفت و من ھم چرخیدم تا 
پشت سرش بھ خانھ بروم کھ نگاھم بھ مانجون افتاد. پشت 
پنجره ایستاده بود و با چشمان تیز بینش برایم خط و نشان 

می کشید!

#كارتینگ
#پارت_١٣٠
#زینب_عامل

ھمھ چیز را از پشت پنجره دیده و بھ احتمال زیاد جرم 
جدیدي بھ جرم ھایم اضافھ كرده بود. 

سریع سرم را پایین انداختم و دستانم را كھ از سرما گز گز 
مي كردند مقابل لب ھایم گرفتم تا گرماي نفسم آن ھا را نیز 

گرم كند.
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ذھنم مدام حول محور رفتار شاھان مي چرخید. نھ تنھا از 
تماس مانجون ناراحت نبود كھ برایش گل ھم خریده بود! 
یاد برخوردش زماني كھ مي خواستم گل ھا را از دستش 

بگیرم افتادم و اخم ھایم درھم شد. نكند مردك فكر مي كرد 
برای اینکھ آن گل ھا را از او بگیرم خر ذوق شده بودم؟ 

یادم مي ماند تا این بي ادبي اش را تالفي كنم. 
صدایی از درونم اعالم وجود كرد.

" اگھ برات مھم نبود واسھ چي دنبال تالفي كردن ھستي؟"
صورتم را جمع كردم.

_ببند دھنتو!
دست از فكر ھاي پراكنده و بیھوده ام برداشتم و پا تند كردم تا 

خودم را بھ شاھان كھ جلوتر از من رفتھ بود برسانم. 
مقابل در ورودي خانھ خم شده بود و در حال در آوردن نیم 

بوت ھایش بود.
مرا كھ دید عقب كشید و دستور داد:

_ برو تو زود باش! یخ زدي. 
پشت چشمي نازك كردم و بي تعارف جلوتر از او وارد خانھ 

شدم و منتظر ایستادم تا او ھم بیاید. 
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باالخره داخل شد. با چشم ھاي ریز شده نگاھي بھ من كھ 
طلبكار ایستاده بودم انداخت و گفت:
_ بخاطر گال اینطوري اخم كردي؟ 

اجازه نداد جواب دھم. شاخھ گلي از بین گل ھا كھ غنچھ ي 
بامزه اي داشت را جدا كرد و سمتم گرفت.

_ بفرما ماني خانوم. اینھمھ اخم و تخم نداره كھ....
صداي مانجون حسي كھ در شرف جوانھ زدن در وجودم بود 

را پراند.
 _ بیاین تو! ورودي خونھ واسھ خلوت كردن ساختھ نشده. 

اسمش روشھ! 
مانجون امروز مرا بھ باد مي داد؟ من با شاھان چھ ارتباطي 

داشتم كھ در ورودي خانھ ي مادربزرگم با او خلوت كنم؟ 
در برابر این پسر دیگر آبرویي برایم نمانده بود. 

تازه این شروعش بود. معلوم نبود وقتي مقابل ھم بنشینند چھ 
سخناني براي بي حیثیت كردن من رد و بدل کنند. 

شاھان ابروھایش را باال داد و باال رفتن گوشھ ي لب ھایش را 
دیدم. 

ظاھرا ھر قدر من خودم را بھ آب و آتش مي زدم تا این دو 
نفر با ھم رو بھ رو نشوند شاھان مشتاق این دیدار بود و 
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سوال اساسي من این بود كھ چرا؟ دقیقا چھ مرگش شده بود؟ 
صداي مانجون مرا عالوه بر خجالت زده كردن بیشتر 

مضطرب كرده بود. 
تند و فرز گلي كھ شاھان سمتم گرفتھ بود را از دستش جدا 

کردم و با عجلھ آن را سر جایش داخل دستھ گل برگرداندم! 
آستین پالتویش را گرفتھ و كشیدم.

_ بیا برو تو االن میاد سیاه و كبودمون مي كنھ. 
سرش را با لبخند تكان داد و جلوتر از من وارد پذیرایي شد.
مانجون در وسط پذیرایي دست بھ كمر و با اخم ایستاده بود. 
شاھان بالفاصلھ با دیدنش با قدم ھایي بلند سمتش رفت و بعد 

از سالم دادن دستھ گل را مقابلش باال گرفت.
_ مانجون عزیز این گال براي شماست. 

مانجون چشم ھایش را ریز كرد.
_ مطمئني براي منھ؟ 

با خجالت نامش را صدا زدم.
_ مانجون...

مانجون سؤالي نگاھم كرد؟ یعني حرفت را بگو و من فقط 
توانستم زوركي لبخند بزنم.
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اما شاھان در كمال احترام پاسخ مانجون را داد و مانجون ھم 
رضایت داد تا گل ھا را از دست او بگیرد و باالخره من ھم 

نفس آسوده اي كشیدم!
_ بلھ مطمئنم! 

راند اول با موفقیت طي شده بود! 
مانجون گل ھا را روي گوشھ اي از میز گذاشت. 

_ دستت درد نكنھ. بشین! 
شاھان چشمي گفت و بعد از اینكھ مبل تك نفره اي انتخاب 

كرد روي آن نشست و مانجون ھم درست در مقابلش جاگیر 
شد. 

من ھم عین موجودي آواره آن وسط ایستاده بودم و نمي دانستم 
دقیقا كجا جاي بھتري براي نشستن و كنترل نامحسوس 

اوضاع است. 
آن قدر سر پا ایستادنم طوالني شد كھ دیگر خود شاھان 

صدایش درآمد. در حالیكھ تمام تالشش را مي كرد كھ در 
حضور مانجون بیش از حد صمیمي بنظر نیاید با مخاطب 

قرار دادنم گفت:
_ خانم مشتاق نمي خواین بشینین؟ 

این دقیقا اولین باری بود کھ در زندگی اش با من اینگونھ 

@RomanbeRoman



رسمی صحبت می کرد!
حتی در اولین برخوردمان ھم اینگونھ رسمی نبود. 

حرف زدن توأم با احترامش ھم جالب بود و شاید کمی جذاب! 
نگاھم بی اختیار سمت مانجون چرخید. ھمان طور كھ حدس 

مي زدم مانجون در جواب دادن بھ شاھان پیشتازي كرد و 
چنان شاھان را بھ باد تمسخر گرفت كھ رگھ ھاي اندكي از 

حیرت را در چشمان شاھان دیدم. 
_ خانوم مشتاق؟! عجب! پشت تلفن كھ خوب ماني صداش 

مي زدي! چي شد شد خانم مشتاق؟ 
این مرد ھنوز مامان بزرگ ماني را درست نشناختھ بود! 

شاید فكر مي كرد مانجون حرمت مھمان بودنش را نگھ دارد 
و چیزي را بھ رویش نیاورد، اما سخت در اشتباه بود. 

جو كمي سنگین شده بود و من خودم ھم نمي دانستم چھ بگویم.

#كارتینگ
#پارت_١٣١
#زینب_عامل
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شاھان اما جز ھمان تعجب اندك واكنش و حس دیگري بروز 
نداد. انگار در الك خود فرو رفتھ بود. درست مثل اولین 

برخورد ھایمان. 
تعجب كھ از چھره اش رخت بر بست خونسرد و بدون آنكھ 

ذره اي صمیمت پشت تلفنش را انكار كند جواب داد:
_ البتھ كھ من ترجیح میدم خانم مشتاق رو ماني صدا بزنم، 
اما فكر كردم این لحنم ممكنھ از نظر شما گستاخي باشھ و 

ناراحتتون كنھ! 
خب مانجون بھ این سادگي ھا كوتاه نمي آمد، اما با توجھ بھ 

شناختي كھ از او داشتم مي دانستم كھ از صداقت و خونسردي 
شاھان خوشش آمده است. 

_ پس نظر دیگران و راحتیشون ھم برات مھمھ؟ 
شاھان نگاھش را بھ مانجون دوخت.

_ الزاما نھ ھمھ! آدمایي كھ براشون احترام قائلم. نظر و 
راحتي این افراد صد در صد برام مھمھ. 

باالخره مانجون نگاھش را از شاھان گرفت و سرش را 
سمت من چرخاند. 

نمي دانستم از اینكھ بطور موقت بیخیال شاھان شده است 
خوشحال باشم یا از اینكھ ھدف بعدی اش من ھستم گریھ كنم! 
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یك نگاه كلي بھ سر و پایم انداخت. 
وضعیت طوري بود كھ انگار در جلسھ ي دادگاه بودیم. 

_ تو مي خواي تا آخر شب عین آفتاب گردون اونجا وایستي و 
کلھ ت رو بین ما دو نفر بچرخونی؟ 

ادامھ ی صحبتش بیشتر با خودش بود تا من!
_ واسھ من شده پاندول ساعت!

سرم را خاراندم. 
_ خب میام پیش شما بشینم. 

غر زد:
_ الزم نكرده. برو چند تا چایي بریز بیار. 

پوفي كشیدم و با غرغر زیر لبي از دست مانجون و با 
نارضایتی اول مکث کوتاھی کرده و بعد بھ ناچار سمت 

آشپزخانھ رفتم. 
در آشپزخانھ با عجلھ كابینت ھا را بھ دنبال سیني و فنجان ھا 
زیر و رو كردم. بعد پیدا كردنشان با سر سمت سماور رفتم 

تا چایي بریزم كھ دیدم مانجون چاي دم نكرده است! 
با حرص كمي چاي داخل قوري ریختم و بعد از باز كردن 
آب داغ داخل قوري آن را بھ امان خدا رھا كردم و براي 
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شنیدن مكالمھ ي آن ھا خودم را بھ ورودي آشپزخانھ رساندم. 
سؤال مانجون و جواب شاھان را با فاصلھ ي كم از یكدیگر و 

واضح شنیدم.
_ كارت چیھ پسر جان؟ 
_ من داروسازي خوندم. 
با حرص زیر لب گفتم:

_ آخھ تو چیكار داري پسر مردم چیكاره ست؟ اَه!خدایا خودت 
آبرومو حفظ كن. انگار پسره اومده خواستگاري! 

غر زدن مانجون حرصم را بیشتر درآورد و قوري كھ سر 
ریز شده بود اجازه نداد جواب شاھان را بشنوم.

_ نپرسیدم چي خوندي! پرسیدم چیكاره اي؟ كارت چیھ؟
قوري را روي سماور گذاشتم و با دستمال بھ جان كابینت 

افتادم كھ پر شده بود از آب داغ سماور. 
باید منتظر مي ماندم تا چاي دم بكشد براي ھمین دوباره بھ 
جاي قبلي ام برگشتم تا ادامھ ي صحبت ھایشان را بشنوم. 

_ پس در آمدت خوبھ؟ 
دیگر دلم مي خواست سرم را بھ جایي بكوبم. آخر مانجون 
چگونھ مي توانست چنین سؤالي بپرسد؟ بھ درآمد او چكار 
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داشت؟
من فکر می کردم جویای رابطھ ای کھ بین ما جریان دارد 

شود، اما سوال ھایی کھ مشغول پرسیدنشان بود بھ مراتب 
بیشتر خجالت زده ام می کردند. 

گویا واقعا باورش شده بود كھ بین من و شاھان اتفاقاتي در 
حال رخ دادن است و در حال برنامھ ریزي براي آینده ي 

نوه اش بود!
جواب شاھان براي بار چندم شرمگینم كرد.

_ خداروشكر. خوبھ! 
با عجلھ سمت قوري رفتم تا چاي بریزم. با توجھ بھ سابقھ اي 

كھ از مانجون سراغ داشتم امكان داشت حاال قشر دكتر و 
داروساز را كال زیر سؤال ببرد. 

چاي ھاي كم رنگ نشان از دم نكشیدن مناسب چاي داشت اما 
اصال اھمیت ندادم و سیني بھ دست با عجلھ از آشپزخانھ 

بیرون آمدم. 
آنقدر عجلھ داشتم كھ نصف چاي ھا داخل سیني ریختند. 

مي دانستم اگر سیني را ابتدا مقابل مانجون گرفتھ و تعارفش 
كنم بخاطر وضعیت موجود آن نھ تنھا گوشم را مي پیچاند كھ 

مجبورم مي كند چاي ھا را عوض كنم براي ھمین مستقیم 
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سمت شاھان رفتم. 
خم شدم و سیني چاي را مقابلش گرفتم. 

نگاھي دقیق بھ داخل سیني انداخت و دستش را سمت یكي از 
فنجان ھا برد.

_ فنجونات باال آوردن دختر! 
این جملھ را آرام و زیر لبي گفت. اما من شنیدم و علیرغم 
خنده ای کھ تا نزدیکی لب ھایم آمد خودم را کنترل کرده و 

کامال مصنوعی چشم غره اي بھ او رفتم. 
البتھ مانجون تمام این رفتار ھایم را بي جواب نگذاشت و 

وقتي سیني چاي را دید با چشمانش قسم خورد كھ ادبم مي كند! 
باالخره كنار مانجون نشستم. 

و او ھم فرصت پیدا كرد تا دنبال جواب سؤال اخیرش کھ من 
آن را نشنیده بودم باشد.

_ خب نگفتي با مانیاي من دقیقا كجا آشنا شدي؟ 
با شنیدن سوالي کھ مانجون مجدد مطرحش کرده بود، تمام 

تنم یخ بست. اگر شاھان جوابي مي داد كھ معلوم مي شد اصال 
بابك دختري نداشتھ است كھ من مربي اش بوده باشم رسما 

بدبخت مي شدم. 
آنوقت چگونھ باید آنھمھ اتفاق را توضیح می دادم؟ 
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شاھان نگاھي بھ چھره ي ترسیده ي من انداخت و رو بھ 
مانجون با ھمان خونسردی ذاتی اش گفت:

_ امكانش ھست من و شما خصوصي حرف بزنیم؟ بدون 
حضور ماني؟
تعجب کردم.

براي چھ چنین درخواستي داشت؟ مگر مي خواست از چھ 
چیزي صحبت كند كھ من نباید در جریان قرار مي گرفتم؟ 

كنجكاوي امانم را بریده بود. این مرد چھ در سرش 
مي پروراند؟ 

حتي مانجون ھم تعجب كرده بود كھ پرسید:
_ حاال چرا خصوصي؟ 

شاھان وقتي در قالب بي حسي فرو مي رفت اصال 
نمي توانستي ھیچ حدسي در مورد رفتار ھاي بعدي اش بزني! 
بھ گونھ اي خونسرد و عادی برخورد كرده بود كھ بجاي اینكھ 

او مضطرب باشد حاال ما مضطرب بودیم!
رك و بي پرده جواب داد:

_ یھ حرفایي ھست كھ دوست دارم ماني از اون ھا باخبر 
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نشھ. فعال ترجیح مي دم بین خودمون بمونھ!

#كارتینگ
#پارت_١٣٢
#زینب_عامل

این موضوع را خیلي راحت بیان كرده بود. در لفافھ حرف 
نزده بود. واضح اعالم كرده بود دوست ندارد من از محتواي 
گفت و گویشان با خبر شوم. ھر كسي نمي دانست فكر مي كرد 

او نوه ي مانجون است و من یك غریبھ ام! 
مگر مي شد او با مادربزرگم حرف بزند و من در جریان 

حرف ھایش نباشم. اصال مگر موضوعي ھم وجود داشت كھ 
گوشھ اي از آن بھ من مربوط نباشد؟ شاھان خانواده ي من را 
توسط خودم شناختھ بود و امكان نداشت درباره ي موضوعي 

حرف بزند كھ من در آن نقشي ایفا نكنم. 
بیش از این نمي توانستم سكوت كنم و بھ تماشاي برنامھ ھایي 

كھ برایم تدارك مي دیدند بنشینم. با جدیت تمام پرسیدم:
_ راجع بھ چي مي خواین صحبت كنین كھ من نباید بدونم؟ 

مگھ بخاطر من اینجا جمع نشدیم؟ 
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مانجون نگاھي گذرا بھ من انداخت و بعد سرش را سمت 
شاھان برگرداند. گویا سؤال خودش ھم ھمین بود، اما شاھان 

توجھي نكرد. دوباره حرف خودش را زد.
_ این حرفارو فقط مي تونم با شخص مانجون درمیون بذارم 

نھ تو! اگھ ممكنھ ما رو نیم ساعتي تنھا بذار. 
امكان نداشت چنین كاري كنم. ھر چقدر او بھ خصوصي 

ماندن این مكالمھ مبادرت مي ورزید من كنجكاو تر مي شدم تا 
موضوع را بدانم. 

مدل حرف زدنش مانجون را در فكر فرو برده بود. او 
سكوت كرده بود، اما من دلیلي براي سكوت كردن نداشتم. 

پیشنھاد شاھان را كامال جدي رد كردم.
_ ممكن نیس! فكر نكنم حرف خصوصي بین شما دو نفر 

باشھ. من كھ غریبھ نیستم.
بگین تا منم...

جملھ ي مانجون حرفم را نیمھ كاره گذاشت.
_ پاشو برو تو اتاق! 

ناباور مانجون را صدا زدم، اما وقتي براي بار دوم و با 
جدیت بھ چشمانم زل زد و تاكید كرد كھ تنھایشان بگذارم، 

راھي جز قبول كردن نیافتم. 
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آنقدر عصبي شده بودم كھ دیگر اھمیتي نداشت شاھان آنجا 
مھمان است.

پر حرص برخاستم و پر حرص تر و با پوزخند در حالیكھ 
مسیر اتاق را در پیش گرفتھ بودم گفتم:

_ بفرمایین! تنھاتون مي ذارم تا حسابي درد و دل كنین. انگار 
اینجا اونیكھ غریبھ ست منم. 

رفتارم بنظر کودکانھ می آمد اما کامال غیر ارادی بود. 
وارد اتاق شدم و در را پشت سرم بستم. 

در چند دقیقھ ي اول آنقدر عصباني بودم كھ اصال دلم 
نمي خواست بدانم در چھ موردي صحبت مي كنند، اما این 

عصبانیت دوام چنداني نیافت و باالخره حس كنجكاوي بر آن 
غلبھ كرد. 

گوشم را بھ در چسباندم بلكھ بتوانم صدایي بشنوم، اما حتي 
صداي پچ پچ ھم بھ گوشم نرسید! 

آرام و با كمترین سر و صدا دستیگره در را پایین دادم و 
كمي از الي در را باز كردم، اما باز ھم بي فایده بود. 

انگار از عمد با آرام ترین شكل ممكن حرف مي زدند. شاید 
ھم حدس زده بودند كھ ممكن است گوش بایستم و براي ھمین 

ھم صداي صحبت كردنشان چنان آرام بود كھ بھ گوش 
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نمي رسید. 
اگر اتاق داخل راھرو نبود و در جاي آشپزخانھ قرار داشت 
مي شد از طریقي حرف ھایشان را شنید ولي در این نقطھ از 

خانھ امكان چنین كاري وجود نداشت و من ھم بعد از كمي 
تالش و فھمیدن اینكھ بھ نتیجھ نخواھم رسید از صرافت این 

كار افتادم. 
در تمام مدتي كھ در اتاق بودم فقط طول و عرض آنجا را 

طي كردم و فقط بھ این اندیشیدم كھ صحبت خصوصي شاھان 
با مانجون چھ مي تواند باشد؟ 

ھزار مدل فكر و خیال در سرم جوالن مي داد. 
نكند داشت تمام اتفاقات رخ داده را براي مانجون تعریف 

مي كرد؟ 
دیگر منتظر ھر اتفاقي بودم!

وقتي دقیقا نیم ساعت بعد مانجون صدایم كرد ندانستم چگونھ 
خودم را از اتاق بیرون انداختم. 

با عجلھ خودم را بھ پذیرایي رساندم و وقتي شاھان را دیدم 
كھ سر پا ایستاده و قصد رفتن دارد با اخم سمت مانجون 

چرخیدم.
_ چي شده؟ 
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لحن آرام مانجون آخرین چیزي بود كھ منتظرش بودم. 
بخصوص كھ در تك تك كلماتش صمیمت نامحسوسي ھم بھ 

چشم مي خورد. 
_ آقاي دكتر رو بدرقھ كن دخترم! 

آقاي دكتر؟ دو بدو ورودش بھ خانھ كھ پسر خالي بود! چگونھ 
در این نیم ساعت تبدیل بھ آقا و دكتر شده بود؟

ھاج و واج مانجون را نگاه كردم كھ شاھان با چند قدم بلند 
خودش را بھ مانجون رساند دستش را سمت مانجون دراز 

كرد و با لبخندي گفت:
_ منو شاھان صدا كنین لطفا. خیلي خوشحال شدم كھ مجدد 

دیدمتون. از ھمون مھموني مھرتون بھ دلم نشستھ بود. 
واقعا اینجا چخبر بود؟ 

مانجون دست شاھان را گرم فشرد.
_ بھ مادرت سالم برسون پسرم. ان شاءاللھ كھ حالشون بھتر 

شھ. ھر وقت خواستي مي توني بیاي اینجا!

#كارتینگ
#پارت_١٣٣
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#زینب_عامل

نیم ساعت وقت خیلی کمی برای چنین صمیمیتی نبود؟ انگار 
معجزه اتفاق افتاده بود. دیگر نمی توانستم این وضعیت را 

تحمل کنم. با عصبانیت از اینكھ تقریبا مرا آدم حساب نكرده 
بودند و چیزي از محتواي گفت و گویشان كھ منجر بھ 

صمیمیتشان ھم شده بود برایم آشكار نكرده بودند برای بار 
دوم گفتم:

_ مثل اینكھ اینجا غریبھ منم نھ ایشون. 
مانجون چشم غره اي رفت.

_ كاپشنتو بپوش و برو ایشون رو بدرقھ كن. غر ھم نزن. 
سكوت شاھان و چشمانش كھ منتظر سمتم دوختھ شده بودند 

بھ من فھماند كھ خود او ھم مشتاق ھمراھي ام است. 
با این امید كھ شاید قصد دارد در مورد آن نیم ساعت راز 

آلود صحبت كند كوتاه آمدم و با برداشتن كاپشنم و پوشیدن آن 
براي بدرقھ اش رفتم. 

تا رسیدن بھ كنار ماشینش كھ ھمان پرشیاي سفیدي بود كھ 
قبال ھم دیده بودم چیزي نگفت و سكوت كرد. 

وقتي كنار ماشین رسیدیم با ریموت قفل در ھا را باز كرد و 
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گفت:
_ اگھ ممكنھ یھ چند لحظھ بشین كارت دارم. 

ھیجان زده از اینكھ قصد گفتن رازي كھ با مانجون مطرح 
كرده است را دارد داخل ماشینش نشستم. 

استارت زد و كمي بعد بخاري ماشین را روشن كرد. 
بعد كامال سمتم چرخید و پرسید:

_ ماني گفتي بابك اولش بھت پیشنھاد مسابقھ داد درستھ؟ 
متعجب سرم را بھ نشانھ ي مثبت تكان دادم. 

سوال بعدي اش ادامھ ي سؤال قبلي بود!
_ و بعدش وقتي رد كردي قضیھ ي بدھي پدرت پیش اومد و 

یھ نزول خور و بعدشم بابك از این طریق مجابت كرد كھ 
پیشنھادشو قبول كني.

تعجب بھ لحنم ھم سرایت كرده بود.
_ آره خب! واسھ چي اینارو مي پرسي؟ قبال كھ برات تعریف 

كردم. 
توجھي بھ سؤالم نكرد. سؤال بعدي اش دیگر بیش از حد 

عجیب بود.
_ اسم اون نزول خور رو مي دوني؟ 
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گفتم:
_ نھ یعني مي دونستم اما االن یادم نیست. 

دستش بازویم را اسیر كرد و با جدیت بھ چشمانم خیره گشت.
_ حتما بابات اسم و آدرسشو دقیق مي دونھ. من این اطالعات 

رو الزم دارم. از بابات بپرس و بھم بگو باشھ؟ 
ابروھایم را باال دادم.

_ این اطالعاتو واسھ چي مي خواي؟ 
دستش را از بازویم جدا كرد. نفسش را با خستگي بیرون داد 

و بھ صندلي ماشین تكیھ كرد.
_ تو كاري رو كھ گفتم بكن بھ وقتش مي گم بھت. فقط دست 

بجنبون لطفا. 
در یك لحظھ یاد پولي كھ افتادم كھ بابك بھ حسابم برگردانده 

بود و قبولش نكرده بود. 
پولي كھ دست نخورده در حسابم مانده بود و اتفاقات متعدد 

باعث شده بود آن را بھ فراموشي بسپارم. یاد آوري این اتفاق 
باعث شد تا با جدیت بگویم:

_ تو ھم ھمین االن یھ شماره حساب بھم بده! 
سرش بھ سمتم چرخید. سؤالي نگاھم كرد.
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_ جا داره بھت بگم بھ وقتش توضیح مي دم، اما قضیھ اینھ كھ 
اون پولي كھ بابك بھم قرض داد ازم پسش نگرفت و ھنوز تو 

حسابمھ بھتره بدمش بھ تو! 
سرد گفت:

_ اون پول مال بابكھ. بھ وقتش بر مي گردوني بھ خودش. 
خستھ بھ در ماشین اشاره كرد.

_ خب دیگھ بنظرم برگرد خونھ! منم خیلي خستھ م مي خوام 
برم. فقط اون اسم نزول خور رو زود برسون بھم. 

چنان سرد و رك گفتھ بود پیاده شوم كھ جا خورده بودم. لحن 
ركش بھ شخصیتم برخورده بود. چنان خستگي اش را بیان 
كرده بود كھ انگار مي خواست بگوید تو باعث آن شده اي.

البتھ ھمین طور ھم بود. شاھان توسط من پایش بھ این بازي 
باز شده بود، اما دستھ گل و برخوردش با مانجون باعث شده 

بود اینگونھ فكر كنم كھ چندان او را در موقعیت ناراحت 
كننده اي قرار نداده ام، ولي انگار اشتباه فكر مي كردم. 

واقعا دلم مي خواست پیاده شوم، اما نمي توانستم كنجكاوي ام را 
نسبت بھ آن نیم ساعتي كھ با مانجون گذرانده بود پنھان كنم. 
براي ھمین از جایم تكان نخوردم و در عوض با اخمي كھ 

بابت لحنش روي پیشاني ام نقش بستھ بود پرسیدم:
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_ بھ مانجون چي گفتي؟ 
با ترس ادامھ دادم:

_ نكنھ قضیھ ي منو و بابك رو براش تعریف كردي؟ 
پوفي كالفھ كشید.

_ راجع بھ بابك حرفي نزدم خیالت راحت باشھ. 
سماجت كردم.

_ پس چي گفتي بھش؟ 
سرش را بي ھوا نزدیكم آورد. آنقدر نزدیك كھ وقتي لب 

ھایش را از ھم فاصلھ داد گرماي نفس ھایش را روي 
صورتم حس كردم. از این كارش جا خوردم.

در حالیكھ انگار داشت با یك كودك نفھم صحبت مي كرد 
گفت:

_ بنظرت اگھ دلم مي خواست تو جریان رو بفھمي با مانجون 
تنھا حرف مي زدم؟ 

سؤالش كھ تمام شد نگاھش را منتظر بھ چشمانم و بعد لب 
ھایم  دوخت تا جوابش را دھم. 

مدل ھجومي رفتارش باعث شد تا دستپاچھ شوم. آب دھانم را 
قورت دادم و نگاھم را از لب ھاي درشتش بھ شیشھ ي جلوي 
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ماشین دوختم. خودم را از تک و تا نیانداختم. با تخسي گفتم:
_ نگو! از مانجون مي پرسم. 

دستش را بھ شانھ ام گرفت و مرا بھ صندلي چسباند. با حیرت 
نگاھش كردم كھ با افسوسي كھ در چشمانش بود خم شد و در 
ماشین را باز كرد و در حالیكھ با سر بھ در اشاره مي كرد تا 

پیاده شوم گفت:

_ خوبھ منم دعات مي كنم تا مانجون برمال كنھ این رازو! خدا 
پشت و پناھت باشھ!

لحن و افسوسي كھ بخاطر حیرت زده شدن من در نگاھش 
بود بھ اندازه ي كافي قدرت داشت تا بي خداحافظي از ماشین 

پیاده شده و با دو بھ خانھ برگردم!

#كارتینگ
#پارت_١٣٤
#زینب_عامل

رستوران تقریبا شلوغ بنظر می آمد. حتي با وجودي كھ 
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سرماي ھواي بیرون استخوان سوز بود، باز ھم برخي ھا 
بیخیال تفریحشان نشده بودند. 

پیدا كردن بابك در شلوغي این مكان برایم كاري حوصلھ سر 
بر و اعصاب خرد كن بود. 

خیلي دلم مي خواست قرار امروز را بھ ھر نحوي شده كنسل 
كنم اما مي دانستم باالخره باید ھر طور کھ شده با او رو در 

رو  شوم. ھمیشھ کھ  نمی توانستم از او فرار کنم.
از ورودي فاصلھ گرفتم و و داخل شدم. 

در اطراف چشم گرداندم، اما ردي از بابك ندیدم. 
كالفھ نفسي كشیدم و تصمیم گرفتم با او تماس بگیرم و اطالع 

دھم كھ در رستوران منتظرش ھستم. 
ھمین كھ دستم را داخل كیفم بردم تا گوشي ام را بیرون بیاورم 

صدایش از پشت غافلگیرم كرد. پر از احساس و گرما!
_ خوش اومدي عزیزم! 

سعي كردم خونسردي ام را حفظ كنم. روي پاشنھ ي پا سمتش 
چرخیدم. 

در یك كالم تیپش بي نظیر بود! 
آنقدر با كت و شلوار و كراواتش جذاب بود كھ براي چند 

ثانیھ یادم رفت باید اخم و تخم كنم. 
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موھاي براق، صورت اصالح شده، لبخندي جذاب و كت و 
شلوار مشكي اتو كشیده مدلي جذاب از او ساختھ بود! 

یاد شاھان در روز نامزدي ارسالن افتادم. 
انتخاب اینكھ كدام برادر جذاب تر است واقعا سخت بود. حتي 

با اینكھ بابك سن باالیي داشت با این حال باز ھم با قدرت 
مي توانست با برادر کوچکترش از نظر جذابیت رقابت كند! 
ظاھرا نگاه خیره ام بھ مذاقش خوش آمده بود كھ لبخند محو 

اما پر مفھومي زد. 
ھمان ھم تلنگري شد تا من بھ خودم بیایم و باالخره اخم كنم. 

سعي كردم لحنم كامال ناراضي باشد.
_ من باید برم. عجلھ دارم. زود ھر چي مي خواي بگي بگو.

در حالیكھ اشاره می كرد تا دنبالش بروم جواب داد:
_ عجلھ بي عجلھ. كلي دلم برات تنگ شده! 

دندان ھایم را روي ھم فشار دادم و زیر لب غریدم:
_ دلت غلط كرده مردك پیر خرفت. 

بھ كنار ھر میز خالي كھ مي رسیدیم منتظر بودم تا بابك 
بنشیند، اما او از کنار تمام آن ھا بی توجھ عبور كرد و وقتي 

وارد یك راھروي عریض و طویل شدیم باالخره صبر من 
سرآمد و گفتم:
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_ كجا داري میري؟ مگھ قرار نبود حرف بزنیم؟ 
چرخید و لبخند بھ لب جواب داد:

_ گفتم واسمون اتاق خودمو بچینن. اینطوري راحت تریم. 
با تمسخر گفتم:

_ یادمھ قبال مدعي بودي كسي اینجا تو رو بعنوان صاحب 
رستوران نمي شناسھ! چي شد پس؟ 

تك خنده اي كرد. 
_ عصبی نشو. دروغ نگفتم. بخاطر تو و اینكھ بھ بھترین 

شكل ممكن ازت پذیرایي كنم مجبور شدم سِمَتمو لو بدم.
راه افتادن مجددش فرصت اعتراض بھ پذیرایي 

اختصاصي اش را از من سلب كرد و دوباره مجور شدم 
دنبالش كنم.

طول راھرو پر بود از تابلو ھاي نقاشي شده ي نفیس. چند 
گلدان بزرگ و زیبا ھم در گوشھ و كنار بھ چشم مي خورد.

این قسمت اصال شبیھ فضاي رستوران نبود. 
وقتي مقابل در چوبي كنده كاري شده اي ایستاد من ھم پشت 

سرش متوقف شدم و منتظر ماندم تا در را باز كند. 
در را كھ باز كرد كنار ایستاد تا اول من وارد شوم. 
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با اخم جلوتر رفتم و از كنارش عبور كرده و داخل شدم.
تصویر مقابل چشمانم بھ اندازه اي زیبا و خیره كننده بود كھ 

در ھمان لحظھ ی ورود بي اختیار مات شده و بی حرکت 
ماندم. 

كف اتاق آنقدر سبد سبد گل ھاي رنگارنگ چیده شده بود كھ 
سرامیك ھایش مشخص نبود.

میز چوبي بزرگي در وسط اتاق قرار گرفتھ بود كھ رویش 
سرویسي را با نظم و ترتیب خاصي چیده بودند. 

از ھمھ خیره كننده تر فضاي برفي بیرون بود كھ كامال از 
پشت شیشھ ھاي بزرگ اتاق قابل رؤیت بود. درختانی کھ 

شاخھ ھایشان پر بود از برف یکدست و سفید و بامزه تر از 
آن ھا آدم برفی کوچکی بود کھ زیر درختان درست کرده 

بودند. 
این قسمت طوری بود کھ انگار كھ یك دیوار اتاق را فقط از 

شیشھ ساختھ بودند. دیواري كھ بھ بیرون دید داشت. 
نفسم از این حجم زیبایي بند آمده بود. 

من چندان اھل گل و سورپرایز نبودم، اما این فضا بھ قدري 
زیبا و حرفھ اي چیده شده بود كھ نمي توانستم انكار كنم كھ از 

آن خوشم آمده است. 
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صداي بابك از لذت منظره اي كھ دیده بودم كاست. 
نمي دانم چرا نمي توانستم نسبت بھ او خوش بین باشم. حتي با 

اینكھ تمام تالشش را مي كرد تا بتواند توجھ ام را جلب كند.
_ اینجا اختصاصي براي تو چیده شده؟ خوشت اومد 

عزیزدلم؟ 
عزیزدلم گفتن ھایش باعث حالت تھوعم مي شد. 

پوزخندي زدم و ترجیح دادم وانمود كنم كھ چندان تحت تاثیر 
قرار نگرفتھ ام.

_ نیاز نبود اینقدر خودتو بھ زحمت بندازي! 
خودش را مقابلم رساند و بھ چشمانم خیره شد.

_ نیاز بود. چون دلم مي خواست منو بابت تمام دروغاي 
گذشتھ ببخشي. ببخش كھ باھات رو راست نبودم. 

لبخند مھرباني زد. شاید ھم داشت تظاھر بھ مھرباني مي كرد. 
ادامھ داد:

_ زحمتي ھم نبود، چون من ھر چي دارم متعلق بھ توئھ! فقط 
ازت مي خوام یھ فرصت كوچولو بھم بدي. 

ناباور از حرف ھایش كھ كامال جدي بنظر مي رسیدند زمزمھ 
كردم:
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_ چي تو سرتھ بابك شفیع؟ چھ نقشھ اي براي من كشیدي؟ 
كمي خم شد تا ھم قدم شود سرش را جلوتر آورد. چشم ھایش 

را روی صورتم گرداند.
_ نقشھ ي خوشبختیمونو مانیا مشتاق!

#كارتینگ
#پارت_١٣٥
#زینب_عامل

نیاز شدیدي بھ كشیدن سیگار داشتم. 
دود سیگار این فضاي زیبا را تا حد زیادي آلوده و خراب 

مي كرد، اما سیگنال ھاي مغزي من كھ بطور مداوم خواستار 
نیكوتین بودند فضاي زیبا حالي شان نبود. 

مقصر بابك بود كھ حرف ھایي مي زد كھ بھ زعم خودش 
روي من تاثیر بسزایي داشتند، اما این جمالت بھ ظاھر 

عاشقانھ جز اینكھ مرا عصبي كنند و روح و روانم را بھم 
بریزند نتیجھ ي دیگري در پی نداشتند.
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عاشقانھ ھایي كھ بابك براي من تدارك دیده بود در گوشھ 
ھایي از ذھنم مرا بھ گذشتھ ام و رامین وصل مي كرد. البتھ كھ 

رامین نھ در توان داشت و نھ بلد بود كھ اینگونھ مثل بابك 
دلبري كند، اما لبخند ھاي مھربانش كافي بود تا من اسیرش 

شوم. 
یاد روز ھایي كھ پر شر و شور بودم و كنار رامین حس 

خوشبخت ترین زن جھان را داشتم باعث شد تا مزه ي تلخي 
در تھ گلویم حس كنم. 

بي تفاوت بھ جملھ ي فوق عاشقانھ ي بابك از كنارش عبور 
كردم. در پوستھ ی سر سختم فرو رفتھ بودم. یكي از دو 

صندلي پشت میز را بیرون كشیدم و نشستم. 
كیفم را روي پایم گذاشتم و بعد از آنكھ سیگار و فندكم را 

برداشتم كیف را روي زمین انداختم. 
سیگار را بین لب ھایم گذاشتم و ھمین كھ فندك را باال آوردم 

تا آن روشن كنم بابك گفت:
_ قرار بود دیگھ سیگار نكشي آخھ! 

سیگار بھ لب پوزخندي زدم و فندك را جلوتر آوردم و سیگار 
را روشن كردم. 

اولین پكم بھ سیگار عمیق بود و با لذت. مطمئن بودم كھ بابك 
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ھم ھوس كرده است. چشم ھایش لو مي داد كھ خمار شده 
است. 

دود را از ریھ ھایم بیرون دادم.
_ این قراریھ كھ خودت با خودت گذاشتي! یادم نمیاد در این 

رابطھ باھات توافقي كرده باشم. 
سرش را تكان داد و با چندم قدم خودش را بھ صندلي مقابلم 

رساند و نشست. 
_ درستھ! فراموش كرده بودم زني كھ باھاش توافق كردم 

مانیا مشتاق سر سختھ نھ ھر زن دیگھ اي کھ راحت حرفمو 
گوش بده! 

پك دیگري بھ سیگار زدم و با خیره شدن بھ چشمانش فھمیدم 
كھ دیگر با شكستن سد مقاومتش برای آتش زدن سیگار 

فاصلھ ي چنداني نیست. 
_ اول اینكھ مانیا مشتاق با احدي توافق نمي كنھ و اگرم بكنھ 

سر حرفش مي مونھ! 
دوم اینكھ سعي نكن با این مدل حرف زدنات مثال منو تحت 
تاثیر قرار بدي، چون حال من از این مدل تعریفا بدتر بھم 

مي خوره...
مكث كردم كھ با لبخند گفت:
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_ و سوم اینكھ...؟ 
خم شدم و پاكت سیگارم را از داخل كیفي كھ روي زمین 

انداختھ بودم برداشتم و سمتش دراز كردم.
_ و سوم اینكھ بھتره قبل از اینكھ چشمات بیشتر از این 

رسوات بکنن یكي ھم تو بكشي! 
قھقھ زد! 

خنده اش كھ تمام شد دستش را دراز كرد تا نخي از پاكت 
بیرون بیاورد كھ دستم را عقب كشیدم.

_ بھ خوبي سیگارایي كھ خودت مي كشي نیستن. بھتره از 
سیگاراي خودت دود كني! 

شوكھ شد! رسما با این كارم شخصیتش را لگد مال كرده 
بودم، اما او خودش را نباخت و لبخند بھ لب از جیب داخل 

كتش پاكت سیگارش را بیرون آورد. 
من ھم پاكت خودم را دوباره سر جایش باز گرداندم.

خاكستر سیگار را در برابر چشمان ریز بین و تا حدودي 
متعجب او داخل بشقاب گرد و سفید رنگ مقابلم تكاندم و 

گفتم:
_ خب جناب! بفرما. گفتي حضوري قراره عذر خواھي كني. 

منتظر زانو زدنت باشم یا با حرف خاتمھ ش مي دي؟ 
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از من تقلید كرد و او ھم خاكستر سیگارش را داخل بشقاب 
خودش تكاند. چھ زود تعجبش فروکش کرده بود. برخالف 

لحن شیطاني من با آرامش گفت:
_ اوایل نزدیكت نشدم چون من پا گذاشتھ بودم تو میانسالي و 

تو یھ دختر شر و شور و جوون بودي! بعدشم كھ جرأتشو پیدا 
كردم رامین اومد تو زندگیت.

یكي از لپ ھایم را پر از باز كردم و با خارج كردن یك 
دفعھ اي ھوا از داخل آن صدایي مثل باز كردن در نوشابھ در 

آوردم.
_ روح رامین شاد كھ حسابي زد تو پَرِت! 

سیگارش را داخل بشقاب خاموش كرد!
_ مانیا وقتي با رامین دیدمت برات خوشحال بودم. داشتم بھ 

خودم این رو مي قبولوندم كھ رامین بھترین گزینھ برات بوده. 
تو باھاش خوش بودي. ھمین برا من كافي بود. 

ھمیشھ تھ سیگار تلخ تر بود. حاال كھ انتھاي سیگارم مصادف 
شده بود با این جمالت بابك حس مي كردم تلخي این سیگار 

بیشتر ھم شده است. 
من یك زندگي را بھ باد داده بودم. 

این حماقتم را تا آخرین لحظات عمرم ھم فراموش نمي كردم.
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بابك مرور خاطراتش را ادامھ داد. 
او مي خواست حرف بزند، اما من براي شنیدن یا نشنیدن آن 

ھا دو دل بودم. 
دوست داشتم بشنوم تا كنجكاوي ھایم ارضاء شود و دوست 
نداشتم چون یاد خاطرات رامین و روزھای شیرینی کھ از 

دست رفتھ بودند آزرده ام مي كردند.

#كارتینگ
#پارت_١٣٦
#زینب_عامل

_ وقتي اون تصادف اتفاق افتاد حال من بدتر از ھمھ بود. 
سرش را بھ طرفین تكان داد.

_ دلم نمي خواد اون روزارو مرور كنم، اما بدون مرگ 
رامین منو خوشحال نكرد. 

چند ثانیھ مکث کرد. 
_دلیلشم تو بودي. ناراحتي تو ناراحتي من بود. بیشترم وقتي 
حالم بد شد كھ فھمیدم كال ھر چي مسابقھ و رقابت ھست رو 
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كنار گذاشتي. 
جمالت آخرش آرام بودند.

_ شاید ھمینم دلیل شد كھ باالخره جرأت از دست دادمو 
دوباره پیدا كنم. 

نگاھش نگاھم را شكار كرد.
_ مي خوام تورو با مانیای واقعی آشتي بدم. 

پر تمسخر خندیدم. فیلتر سیگار را داخل بشقاب محكم فشار 
دادم و گفتم:

_ تو مشاور خانواده و روان پزشك فوق العاده اي مي شدي! 
خوب شر و ور میگي! 

عین دكتر ملكي صحبت مي كني. 
ابروھایم را باال دادم.

_ مورد دومي كھ ازش متنفرم ھمینھ! شعاري حرف زدن. 
نمي دونم با خودت آشتي كن و بھ دنیا لبخند بزن و كوفت و 

زھرمار و خالصھ این طور مزخرفات! 
دستانم را بھ طرفین باز كردم.

_ دنیا ھمین آشغال دونیھ كھ مي بیني. ھمھ چیزم رفتھ رفتھ 
بدتر مي شھ. 
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جملھ ي آخرم با لبخند عریض و طویلي كھ بیشتر جنبھ ي 
تمسخر داشت ھمراه بود. 

دكتر ملكي روانپزشكم بود كھ بعد از بھبود یافتن نسبي جسمم 
مامان مجبورم كرده بود با او حرف بزنم. مدت زماني كھ 

دكتر نصیحتم مي كرد جزو بیخود ترین زمان ھاي زندگي ام 
بود. من دنبال دو گوش براي شنیده شدن حرف ھایم بودم، اما 

كار دنیا برعكس شده بود و ملکی دو گوش مفت گیر آورده 
بود تا وراجي كند. آخر كار ھم با كوبیدن مستقیم این حرف 

در صورتش از شركت در جلسات بعدي اش خودداري كردم. 
بابك كامل بھ صندلي اش تكیھ داد.

_ اشتباھت ھمین جاست. این تویي كھ دنیا رو عادت مي دي 
چطوري باھات ھمراه شھ! تو خودت این روتین زندگي رو 
انتخاب كردي. وگرنھ اون روز تو اون مسابقھ برق چشاتو 

دیدم. دیدم كھ چقدر دلت تنگ شده بود واسھ حرفھ ای کھ 
داشتی. 

خمیازه اي كشیدم. وانمود كردم سخنانش حوصلھ ام را سر 
برده است. 

_ ول كن ارشاد كردن منو. اومدم اینجا حرفاي آخرو بزنیم و 
خداحافظي كنیم. 

ابروھایش را باال داد.
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_ خداحافظي؟ 
آرنجم را روي میز گذاشتم و چانھ ام را روي كف دستم قرار 

دادم.
_ اوھوم! خداحافظي. حتي اگھ تو سر پیشنھادت باشي من 

ردش مي كنم. 
با انگشتش روي میز ضرب گرفت.

_ ھر خواستگاري حق داره بدونھ دلیل رد شدنش چیھ 
درستھ؟ منم تا دلیل قانع كننده نشنوم ولت نمي كنم. نزدیك ده 

سال چشم انتظار بودن كار راحتي نیست. 
دستم را از زیر چانھ برداشتم و با باال و پایین كردن آن 

مقابلش بھ ھیلكش اشاره كردم.
_ تو بیست سال از من بزرگتري! دلیلي قانع كننده تر از این؟ 

ضرب انگشتانش قطع شد! 
_ خودت مي دوني منم مي دونم كھ بیست سال اختالفي نیست 

كھ بخواي بخاطرش منو نشناختھ رد كني. آره قبول دارم 
اختالف زیادیھ، اما تو ھیچ شناختي رو من نداري. شك ندارم 

كھ معاشرت بیشترت با من این اختالف رو از ذھنت پاك 
مي كنھ. 

بابک مرد باھوشی بود. باید راه دیگری میافتم. یاد حرف 
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ھای برادرش افتادم. طبق گفتھ ھاي شاھان مي دانستم كھ بابك 
قبال زن و بچھ داشتھ است، اما وانمود كردم كھ نمي دانم و 

پرسیدم:
_ تو چرا تا این سن مجرد موندي؟ 

نگاه عاقل اندر سفیھ اش شبیھ شاھان بود!
لحن بیانش ھم شباھت زیادي بھ او داشت. 

_ من كي گفتم تا امروز مجرد بودم؟ 
كمي روي میز خم شدم.

_ پس زن داري؟ 
تك خنده اي كرد.

_ من اینو ھم نگفتم! 
چشمانم را با حرص روي ھم گذاشتم. براي چھ داشت طفره 

مي رفت؟ انگار داشت بازی می کرد. پر حرص غریدم:
_ پس چي؟ 

در آرامش جواب داد:
_ ده سال پیش زنم جدا شد و از ایران رفت. 

سعي كردم چھره ام تا حدودي متعجب بنظر بیاید.
_ كھ اینطور...بچھ چي؟ 
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رد اندكي از عصبانیت را در چشمانش دیدم. انگار پرس و 
جو در رابطھ با گذشتھ اش او را عصبي كرده بود. دستش را 

سمت كراواتش بود و گرھش را كمي شل كرد. 
_ یھ دختر داشتم. 

چشمانم را ریز كرده و بھ آزار دادنش ادامھ دادم. 
_ داشتي؟ 

كالفھ گفت:
_ با مادرش مھاجرت كرد. 

گفتن این جملھ برایش سخت بود. دلتنگي عمیقي را در 
چشمانش دیدم و از اینكھ عمدا با یادآوري گذشتھ آزارش داده 

بودم از دست خودم ناراحت شدم. با صورتي آویزان بھ 
دروغ گفتم:

_ متاسفم. قصدي نداشتم. ھمین طوري پرسیدم!
نفس عمیقي كشید.

_ مھم نیست باالخره باید مي فھمیدي.
انگشت اشاره ام را روي لبھ ي گیالسي كھ كنار بشقاب كثیف 

شده از خاكستر بود كشیدم. 
_ اینم یكي از دالیلي كھ باعث مي شھ ردت كنم. من ھرگز 
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نمي تونم با مردي باشم كھ زن و بچھ داشتھ. 
نگاھم بھ لیوان بود و حالت چھره اش را نمي دیدم، اما جملھ ي 
جدي و عاري از ھرگونھ شوخي اش باعث شد تا سرم را باال 

بیاورم.
_ تو این زمینھ زیاد صاحب نظر نیستي!

پر حرص خندیدم.
_ منظورت چیھ؟ 

لبخند خونسرد و عمیقي زد.
_ چون برخالف اختالف سنیمون تو این یھ مورد برابریم.

ھمونطور كھ من قبال زن و بچھ داشتم تو ھم قبال شوھر و 
بچھ داشتي!

#كارتینگ
#پارت_١٣٧
#زینب_عامل
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خب جملھ اش ظاھرا صحیح بود، اما شدیدا بھ من برخورده 
بود. جوري بیان كرده بود كھ انگار او از سر من ھم زیاد 

بود! 
از گفتھ ھایش اینطور برداشت مي كردم کھ بخاطر تجربھ اي 

كھ من ھم مانند او در گذشتھ داشتم بھ مردی جوان تر از او و 
شاید ھم مجرد نمی توانم فکر کنم. 

تالش براي خونسرد بودنم بي فایده بود. ھیستریك خندیدم و 
گفتم:

_ آھان منظورت اینھ چون قبال یھ بار ازدواج كردم یھ مرد 
پنجاه سالھ ي خودخواه از سرمم زیاده آره؟ حق ندارم بھ یھ 

پسر مجرد فكر كنم؟
واژه ي پنجاه را عمدا غلیظ بیان كرده بودم و كلمھ ي خودخواه 

را ھم عمدا استفاده كرده بودم تا جوابي براي بي ادبي 
نامحسوس جملھ ي قبلي اش باشد! 

بھ محض تمام شدن جملھ ام ابروھایش در ھم گره خوردند. 
دستش روي میز مشت شد و جدي جواب داد:

_ من كي ھمچین حرفي زدم؟
نمي دانستم دلیل اخم غلیظش بخاطر توھین ھاي مختصري 

بود كھ در حرف ھایم بھ او نسبت داده بودم یا داشت تظاھر 
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بھ ناراحتي مي كرد تا مرا بھ این باور برساند كھ منظورش را 
اشتباه فھمیده ام. 

لحنش كمي نرم شد و شروع بھ توضیح دادن كرد.
_ من فقط دارم میگم این دلیل موجھي براي رد كردن من 

نیست. ھمین! بخصوص كھ ھمسر سابق و دختر منم دیگھ تو 
ایران زندگي نمي كنن! پس قاعدتا کسی مزاحم من و تو 

نمی شھ.
پر تمسخر گفتم:

_ آھان کھ اینطور! پس شما بفرمایین چھ دلیلي باید براي رد 
كردن جناب شفیع بیارم تا دست از سرم برداره؟ بگم ازت 

متنفرم كافیھ؟ 
خندید! گویا این دو برادر عصبانیت بلد نبودند. ھرقدر من 

زود از كوره در مي رفتم بھ ھمان اندازه او خونسرد بود. در 
آرامش و كامال متین جوابم را داد.

_ فعال ھیچ جواب ردي رو قبول نمي كنم. پس باید بگم ھیچ 
دلیلی! 

مانیا ما ھیچ شناختي از ھم نداریم. تو فقط یھ فرصت بھم بده. 
اگھ بعد از اون احساست ھمین نفرتی بود کھ گفتی قبولھ! من 

از زندگیت بي چون و چرا مي رم بیرون. 
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بابك یك سریش واقعي بود! 
انگار اصال حرف ھاي مرا نمي فھمید. خیلي راحت و با چند 

جملھ ي مسخره و كلیشھ اي اختالف بیست سالھ ي بینمان با 
گذشتھ اش را عادي جلوه داده بود و طوري وانمود كرده بود 

كھ گویا این مسائل ذره اي اھمیت ندارند. 
وقتي اصرارھایش را مي دیدم و تالشي كھ براي راضي 

كردنم میكرد شاید اندكي باور مي كردم كھ در قلب او نسبت 
بھ من احساساتی جریان دارد، اما در ھمین لحظھ صداي 

شاھان دم گوشم وز وز مي كرد كھ مي گفت برادرم زن ھاي 
مختلفي را بھ زندگي اش راه داده است. 
این ھم سوالي بود كھ باید مي پرسیدم. 

مي خواستم صداقت بابك را در این رابطھ بسنجم. اینگونھ 
شاید كمي صحت ادعاھایش برایم آشكار مي شد. 

چنگالم را برداشتم و با نوك آن خاكستر داخل بشقاب را جا بھ 
جا كردم، قبل از اینكھ بتوانم سؤالم را بپرسم بابك پرسید:

_خب نظرت راجع بھ پیشنھادم چیھ؟ 
بجاي جواب دادن بھ سؤالش من ھم پرسیدم:

_ بعد ھمسرت ھیچ زن دیگھ اي تو زندگیت نبوده؟ 
سؤالم باعث شد تا ابروھایش باال بروند. 
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دلیل تعجبش براي من واضح بود. این سؤال برایش پیش آمده 
بود كھ مني كھ تا این اندازه در برابر او گارد گرفتھ بودم و 
مصمم ردش مي كردم چگونھ بھ یك باره نظرم عوض شده 

بود و درباره ي گذشتھ اش كنجكاو شده بودم! آن ھم در مورد 
زن ھایي كھ بھ زندگي اش رفت و آمد داشتند! 

ھیچ چیز نگفتم و در سكوت بھ او كھ با دقت بھ صورتم خیره 
شده بود خیره شدم. 

كمي بعد نفسش را فوت كرد و گفت:
_ بوده! 

با پوزخندی گفتم:
_ اون موقع منم بودم تو زندگیت؟ 

كالفھ شد، اما كمي بعد جدي و كوتاه زمزمھ كرد:
_ بودي! 

نیشخندي زدم.
_ مشخصھ چقدر عالقھ داشتي بھم! 

از جایش بلند شد. 
چند قدم در اتاق زد و بعد كنار باكس گلي زانو زد. 

شاخھ اي گل سفید رنگ از بین گل ھا جدا كرد و بعد سمتم 
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آمد. 
كنارم ایستاد و بعد از آنكھ گل را بھ بیني اش نزدیك كرد و 
بویید، آن را درست كنار دستم روي میز گذاشت و گفت:
_ ببین مانیا...این دوتا معقولھ از ھم جداست. من تو رو 

دوست داشتم، اما نداشتمت و تو این نبودنات نمي تونستم تنھا 
بمونم! چون بدتر داغون می شدم.

#كارتینگ
#پارت_١٣٨
#زینب_عامل

چقدر افعال متضاد صرف كرده بود! 
سرم را باال آوردم و نگاھش كردم.

_ عجب! 
نگاھم پر تمسخر بود. 

بابك یك دستش را بھ میز تكیھ داد.
_ مي خواستي بھت دروغ بگم كھ كسي نبوده؟ 
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بنظرم دیگر ادامھ ي این مكالمھ فایده اي نداشت.
دستم را سمتم كیفم بردم و بعد از برداشتنش از جایم بلند شدم. 

بند كیف را روي شانھ ام انداختم.
_ من اصوال از تو چیزي نمي خوام بابك شفیع! 

اشاره بھ كیف روي شانھ ام كرد.
_ كجا داري میري؟ ناھارم نخوردیم! صحبتامونم بھ نتیجھ ي 

خاصي نرسید. 
خمیازه اي كشیدم تا بھ او بفھمانم كھ چقدر صحبت كردن با او 

كسلم كرده است بعد در حالیكھ سمت خروجي مي رفتم در 
كمال پررویي گفتم:

_ ناھار نمي خورم چون از رستورانت بدم میاد و در مورد 
صحبتامونم باید بگم حرف من ھمون بود كھ اول گفتم. دیگھ 

مزاحمم نمیشي! 
لحنش انعطاف نداشت!

_ ترجیح میدم جملھ ي آخرتو نشنیده بگیرم. 
تند سمتش چرخیدم.

_ بابك شفیع بذار ھمون یھ ذره احترامي كھ بخاطر كمك بھ 
پدرم برات قائلم نابود نشھ! 
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اینكھ چي ترجیح مي دي ھم ذره اي برام اھمیت نداره. 
دیگر ماندن جایز نبود. در را باز كردم و با قدم ھایي بلند از 

رستوران بیرون آمدم. 
بررسي رفتار بابك حتي در مسیر رفتن بھ قبرستان ھم رھایم 

نمي كرد. 
خب بابك از آزمون سربلند بیرون آمده بود. دروغ نگفتھ بود. 
ھمین ھم مرا بھ شك انداختھ بود. نكند واقعا راست مي گفت؟

الزم بود با كسي در این مورد مشورت كنم و كسي جز 
شاھان بھ ذھنم نمي رسید، اما با توجھ بھ برخورد آخرش یك 

ذره ھم دلم نمي خواست با او تماس بگیرم. مردك مغرور 
خودخواه فكر مي كرد از دماغ فیل افتاده است. 

پایم را روي گاز فشار دادم و بیخیال فكر كردن بھ این دو 
برادر دردسر ساز شدم. 

امروز مي خواستم سري بھ رامین بزنم. 
ھوا سرد بود و فكر كردن بھ عباس و اینكھ ممكن است لباس 

مناسبي نداشتھ باشد رھایم نمي كرد. 
براي ھمین ھم كل بازار را زیر و رو كرده بودم و با پول 

اندكي كھ اضافي داشتم برایش یك كاپشن خریده بودم. 
فقط امیدوار بودم اندازه اش باشد. 
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وقتي باالي قبر رامین رسیدم كسي آن اطراف نبود. 
كیسھ ي پالستیكي بزرگي كھ كاپشن در آن قرار داشت را 

روي زمین گذاشتم و خودم ھم كنار قبر روي دو پا نشستم. 
زمین خیس از ولو شدنم روی زمین جلوگیری کرده بود.  

ھمین كھ لب ھایم را براي خوش و بش كردن با رامین از ھم 
باز كردم گوشي ام زنگ خورد و حرف در دھانم ماسید. 

گوشي را از كیفم بیرون آوردم و دیدن نام دكتر ھمزمان ھم 
باعث خوشحالي ام شد از اینكھ خودش تماس گرفتھ است و ھم 

با یادآوردي رفتارھاي اخیرش اخم كردم! 
وقتي صداي زنگ گوشي ادامھ دار شد احساساتم را بھ 

كناري راندم و تماس را وصل كردم. 
گوشي را دم گوشم گذاشتم و منتظر ماندم تا مكالمھ را شروع 

كند. پر انرژي و با شیطنتي فراوان گفت:
_ ماني خودتي یا مانجون پشت خطھ؟ 

ركب نمي خورم اینبار! 
غر زدم:

_ خودمم چیھ زنگ زدي؟ 
خودم ھم از لحنم تعجب كردم! خوب بود نیاز بھ مشاوره اش 

داشتم و اینگونھ برخورد مي كردم! 
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غر زدن من از لحن خوشحال و پر انرژي اش كم نكرد.
_ چي شده ماني خانوم؟ عصبي تشریف داري! 

نگاھي بھ چھره ي خندان رامین انداختم.
_ نكنھ فكر كردي باید با دمم گردو بشكونم كھ تو زنگ 

زدي؟ شما دو تا برادر آسایش رو از من گرفتین! 
جملھ اش حس ھایم را قلقلك داد! دلیل رفتار مرا بھتر از من 

مي دانست! یا او خیلي باھوش بود یا من خنگ بودم!
_ خب فكر كنم دلیل ناراحتیت بھ برخوردم تو ماشین برگرده! 
من رفع سوء تفاھم كرده بودم. منتھا تو سال تا سال تلگرامت 
رو چك نمي كني انگار! چون پیاماي من ھمچنان سین نخورده 

باقي موندند! 
صداي سالم عباس حواسم را از شاھان پرت كرد. 

نگاھي بھ لباس ھاي نازك تنش انداختم. انگار نھ انگار کھ 
زمستان بود. از حالتش عصبی شدم. این مرد اصال بھ خودش 

توجھی نداشت.حتی اگر پول کافی برای خرید لباس گرم 
نداشت حداقل می توانست پتویی چیزی روی دوشش بیاندازد، 

اما انگار نھ انگار! با حرص و بی توجھ بھ اینکھ شاھان 
پشت خط است بلند گفتم:

_ عباس این چھ وضع لباس پوشیدنھ؟ تو سردت نمیشھ تو این 
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ھوا؟ نمی گی یھ بالیی سرت میاد مردک کلھ  شق؟ 
قبل از اینكھ جواب عباس پرده ي گوشم را بلغزاند صدای 

سؤال کردن شاھان گوشم را پر كرد.
لحنش نھ تنھا شیطنت نداشت بلکھ کامال جدي بود!

_ عباس كیھ؟ ماني تو كجایي؟

#كارتینگ
#پارت_١٣٩
#زینب_عامل

موبایل را از گوشم فاصلھ دادم و ھمان طور كھ ابروھایم باال 
رفتھ بودند نگاھي بھ آن انداختم. 

توضیح عباس اجازه نداد تعجبم كش دار شود.
_ سردم نیست. عادت دارم. 

نمي دانستم جواب شاھان را بدھم یا جواب عباس را!
یك لحظھ شیطنتي در وجودم جوشید. نمي دانم چرا دلم 

مي خواست كنجكاوي شاھان را بیشتر تحریك كنم. براي ھمین 
ھم با لحني صمیمي و بلند طوریكھ شاھان كامال صدایم را 
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بشنود عباس را مخاطب قرار دادم.
_ ھیچ وقت بھ خودت اھمیت نمي دي تو! ھمش باید از 

دستت حرص بخورم. 
كیسھ ي كنار دستم را برداشتم و سمت عباس گرفتم.
_ برات كاپشن خریدم. بپوشش. مراقب خودتم باش. 

عباس اخم كرد و كیسھ را از دستم گرفت. 
باالخره فرصت كردم تا گوشي را بھ گوشم بچسبانم و واكنش 

شاھان را بسنجم. 
نمي دانم دقیقا چھ مرگم بود اما شیطنت ھایم شبیھ شیطنت 
دختر ھاي دبیرستاني شده بود كھ با این روش ھا دوست 

پسرشان را مورد آزمون قرار مي دادند! 
صدایي از پشت خط شنیده نمي شد براي ھمین گفتم:

_ دكتر ھنوز پشت خطي؟ 
اگر قطع كرده بود پس چرا صداي بوق اشغال بھ گوشم 

نمي خورد؟ 
دوباره زمزمھ كردم:

_ الو...
باالخره حرف زد.
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_ ھستم. 
ھر لحظھ منتظر بودم تا سؤال چند لحظھ پیشش را تكرار 
كند، اما خبري نشد و بجایش با ھمان جدیت لحظاتي قبل 

گفت:
_ تونستي اسم و آدرس اون نزول خور رو از بابات بپرسي؟ 

با این سوالش شیطنت فراموشم شد!
یاد برخورد ھاي سرسنگین بابا باعث شد تا آھي بكشم. بعد از 
جریاني كھ دایي مطرح كرده بود ھم مامان و ھم بابا از دستم 
دلخور بودند. مدل رفتار كردنشان اجازه نمي داد كھ سمتشان 
بروم. از طرفي ھم نمي دانستم باید با چھ بھانھ اي مشخصات 

آن مرد را از پدرم بپرسم. 
ناامید جواب دادم:

_ نھ. فكر نكنم بھ این زودي بتونم آدرسي پیدا كنم. فعال بابا 
بخاطر یھ سري جریانات ازم ناراحتھ. 

خونسرد بود.
_ بابات از اینكھ منو ازش مخفي كردي ناراحتھ؟ مي خواي 

من باھاشون حرف بزنم؟ 
داشت شوخي مي كرد؟ 

غریدم:
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_ ھمون با مانجون صحبت كردي واسھ ھفت پشتم بسھ! 
بحث را ادامھ نداد.

_ بھ ھر حال عجلھ كن. من اسم این آدمو الزم دارم. 
یك لحظھ چشمم بھ عباس خورد. كاپشن را تنش كرده بود و 
داشت با آستین ھایش ور مي رفت. لباس دقیقا اندازه اش بود. 
جملھ ي اینبارم كامال بي اختیار بود و ھیچ نیت شوم و پلیدي 

نداشتم.
_ واي عباس چقدر بھت میاد. اندازه ي اندازه ست!

ھمین جملھ ام باعث شد تا باالخره صداي معترض شاھان بلند 
شود.

_ مثل اینكھ خیلي بد موقع تماس گرفتم! 
كارات با عباس جانت تموم شد بھم پیام بده باید ببینمت. 

مي خوام راجع بھ ھمین نزول خوار بھت یھ چیزایي توضیح 
بدم. 

بوق ھاي اشغال پي در پي كھ در گوشم پیچید، لبخند دندان 
نمایي زدم.

_ یك یك مساوي دكتر جان! 
لبخندم را براي عباس تكرار كردم كھ خم شد و روي صندلي 
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تاشوي كوچكي كھ ھمراھش آورده بود نشست. نگاھم كرد. 
یكي از آرزوھایم این بود كھ این مرد را بدون ریش و سیبیل 

ببینم! 
دستانش را داخل جیب كاپشنش برد و گفت:

_ ممنونم كھ اینو واسم خریدي. 
دستي بھ عكس رامین كشیدم.

_ مباركت باشھ. 
خوب بود کھ درباره ی این موضوع بیشتر صحبت نکرده 

بود ه بود. نمی خواستم خدایی نکرده شرمنده شود.
قرآن جیبي اش را از جیب شلوار كھنھ اش بیرون آورد، اما 

قبل از اینكھ شروع بھ خواندن كند لب زد:
_ یھ چیزي تھ چشمات مي بینم كھ جدیده! 

قبال نبود. 
نگاه از سنگِ قبر سیاه گرفتم.

_ چي؟ 
بجاي جواب دادن بھ سؤالم قرآن خواندن را شروع كرد. 
پي حرفش را نگرفتم. اصال منظورش را نفھمیده بودم. 

دوباره چشمانم را بھ رامین دوختم و آه عمیقي كشیدم. اگر 
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عباس قرآن نمي خواند تمام حرف ھایي كھ از دلم عبور 
مي كردند را بلند بر زبان مي آوردم، اما مي دانستم رامین باز 

ھم صدایم را مي شنود. 
" اي پسره ي بي معرفت! اگھ نرفتھ بودي االن اینھمھ مصیبت 

دامنمو نگرفتھ بود. 
نھ بابكي بود كھ ازش فرار كنم نھ شاھاني بود كھ مجبور باشم 

بخاطرش بھ بقیھ دروغ بگم!" 
قطعا توھم بود، اما لبخند روي سنگ قبر عمیق تر شده بود! 

انگار سنگ تراشي بھ جانش افتاده و خطوط لبخند پسر جوان 
را پر رنگ تر كرده بود!

#كارتینگ
#پارت_١٤٠
#زینب_عامل

مسواك را زیر آب گرفتم تا خمیر دندان روي آن شستھ شود. 
وقتي مطمئن شدم كامل تمیز شده است آن را سر جایش 

گذاشتم و در آیینھ نگاھي بھ دندان ھاي سفید شده ام انداختم. 
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از دسشویي بیرون آمدم و بھ اتاقم رفتم.
ماندانا مشغول خواندن رمان بود. 

در را پشت سرم بستم و گفتم:
_ كم از این رمانا بخون. كال متوھمت كرده این كتابا. بشین 
یكم از علي شریعتي بخون با حقایق زندگی رو بھ رو شي! 

خمیازه اي كشید و كتاب را بست. 
_ واال ھر قدر من آرزوي زندگي بھ سبك رمانارو دارم این 
فضاھا بیشتر براي تو کھ بنظرت ھمشون توھمھ پیش میاد. 
ھمش در رفتي این مدت بشین یكم از این شاھان خانت بگو 

ببینم چش سفید!
زیر لحاف خزیدم. 

_ بابا ھیچي بین من و اون پسر نیست. الكي جو دادم تا 
ارسالن ولم كنھ. 

بالشش را سمتم پرتاپ كرد كھ بھ سرم برخورد كرد. آخي 
گفتم كھ غر زد:

_ كم دروغ بگو! من تو رو مي شناسم. یادتھ یھ بار از 
مصاحبھ بر گشتم جلوي آموزشگاھت تا با ھم برگردیم خونھ؟ 

اون موقع اولین بار بود كھ داداش بزرگھ رو دیدم. تو اون 
روز خیلي عصبي بودي. چیزي ھم نگفتي. بعدش كھ بابك 
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شفیع اومد خونمون و اونھمھ با احترام برخورد كرد ھي از 
خودم مي پرسیدم مانیا چرا اون روز با این مرد اینطوري 

برخورد کرد؟ مي دونستمم بپرسم بخاطر اخالق گندت توضیح 
نمي دي. 

مكثي كرد و برقي در چشمانش پدیدار شد. 
_ وقتي این شاھان خان سر و كلھ ش پیدا شد فھمیدم اون روز 

چرا داشتي داداششو مي زدي! فكر كنم اون روزم بابك خان 
می خواست تو رو با داداشش آشنا کنھ. آره؟ چون تو فقط تو 

بحثاي خواستگاري و آشنایي اینطوري پاچھ ی بقیھ رو 
مي گیري! 

حرف ھاي ماندانا چنان شوكھ ام كردند كھ بھ زور لبخندي 
زدم. 

چرا من احمق برخورد او و بابك را مقابل آموزشگاه 
فراموش كرده بودم؟ 

خوب بود كھ خودش براي خودش این معما را حل كرده بود 
وگرنھ نمي دانستم چگونھ باید رفتار آن روزم را توضیح 

مي دادم. 
البتھ تا حدودی معما را درست ھم حدس زده بود! منتھا بابک 

مرا برای خودش می خواست نھ برادرش!
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خیلي دلم مي خواست بدانم كھ چرا در مورد آن روز و 
عصبانیتم زودتر نپرسیده است كھ خودش در ادامھ جوابم را 

داد:
_ البتھ اون روز فكر كردم مشكل كاري چیزي تو آموزشگاه 

پیش اومده اما بعدا فھمیدم قضیھ از چھ قراره! 
خواھر ساده ي من! چھ خوش خیال ماجرا را براي خودش 

تفسیر كرده بود! 
اگر شاھان را مي شناخت حتما مي فھمید كھ او از آن دستھ 
مرد ھایي نبود كھ دیگران برایش تصمیم بگیرند و دختر 

انتخاب كنند! 
سرفھ اي مصلحتي كردم.

_ زیاد این داداشارو جدي نگیر! من قصد شوھر كردن ندارم 
ماندانا خانوم. 

دستش را عمودي زیر سرش قرار داد.
_ من كھ میگم این كیس برات برخالف بقیھ جدي تره.

کامال مصلحتی خمیازه اي كشیدم تا وانمود کنم خوابم می آید. 
می دانستم با دانستن  اینکھ صبح زود سر کار می روم با این 

کارم بحث را خاتمھ خواھد داد. 
_ اشتباه مي كني خواھر من. من یھ بار شوھر كردم واسھ 
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ھفت پشتم بسمھ. 
بالشش را مجدد سمتش پرت كردم كھ آن را در ھوا گرفت.

_ باشھ تو راست مي گي.
چیزی نگفتم و باالخره ھمانگونھ شد کھ انتظارش را 

می کشیدم.
ماندانا خوابید، اما من علیرغم خستگي ھایم خوابم نمي آمد. یك 

سري اتفاق کھ مربوط بھ امروز بودند مدام در ذھنم جلو و 
عقب مي شدند. 

گوشي را از روي عسلي كنار تختم برداشتم تا كمي گیم بازي 
كنم كھ ھمان لحظھ یادم آمد شاھان گفتھ بود در تلگرام برایم 

پیغام گذاشتھ است. 
باز ھم فراموش كرده بودم. از اینكھ ممكن بود ھمچنان منتظر 
سین خوردن پیام ھایش باشد لبخندي روي لب ھایم نقش بست 

و با ھیجاني ناشناختھ بعد از مدت ھا تلگرامم را باز كردم.
جز چند مخاطب و چند كانال كھ مدت ھا بود آن ھا را چك 

نكرده بودم چیز دیگري در صفحھ ي گوشي بھ چشم 
نمي خورد. 

نگاھم را باال و پایین كردم و باالخره با دیدن اسم دكتر و 
عكسي خندان از شاھان كنار یك زن، چت مخصوص بھ او 
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را پیدا كردم كھ شماره ٢ آبي رنگ گوشھ ي آن نشان مي داد 
دو پیام از او دارم. 

انگشت شستم را روي عكسش زدم و صفحھ اي جدید حاوي 
دو پیام نمایان شد. 

قبل از اینكھ پیام ھا را بخوانم عكسش را باز كردم تا 
بررسي اش كنم!

زن کنارش احتماال مادرش بود. زني مسن كھ روسري بھ سر 
داشت. شاھان دستش را دور شانھ ي او حلقھ كرده بود و ھر 

دو بھ دوربین لبخند مي زدند. در این عكس موھاي شاھان بھ 
نسبت بلندتر بودند و چھره اش شادتر از ھمیشھ بنظر مي آمد.
ھمین یك عكس را ھم در پروفایلش داشت. از اینكھ بیشتر از 
آن نتوانستھ بودم فضولي كنم اخمي بین دو ابرویم جا خوش 

كرد.

#كارتینگ
#پارت_١٤١
#زینب_عامل
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باالخره از دید زدن ھمان یک عكس دست کشیده و سراغ پیام 
ھا رفتم كھ در ھمان لحظھ ھم شاھان آنالین شد و بھ فاصلھ ي 
چند ثانیھ بعد پیامي جدید در صفحھ ي گوشي ظاھر گشت كھ 

توجھم را جلب كرد.
" چھ عجب! باالخره سرت خلوت شد!"

بیخیال خواندن پیام ھاي قبلي شدم و با نیمچھ لبخندي كھ روي 
لب ھایم نقش بستھ بود تایپ كردم.

" چقدر طلبكاري دكتر! صدا نكن مي خوام پیاماي عذر 
خواھیتو با دقت بخونم!" 

یك ایموجي كھ عینك آفتابي بھ چشم داشت انتھاي جملھ ام 
اضافھ كردم و برایش فرستادم. 

منتظر و با ھیجان بھ صفحھ چشم دوختم تا جوابم را دھد کھ 
پیامش رسید و باز ھم از ھوش و دقت این مرد شگفت زده 

شدم.
"مطمئن باشم كھ عكس پروفایلمو خوب چك كردي؟"

با پررویي جواب دادم.
"چك شده خیالت راحت!"

كمي بعد پیام جدیدش برایم ارسال شد و اگر ماندانا خواب 
نبود از تھ دل بھ این لجبازي كودكانھ اش مي خندیدم!
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" حیف كھ چند روز از ارسال پیامام گذشتھ و نمي تونم كاري 
كنم كھ براي تو ھم پاك بشن وگرنھ حتما از لذت خوندن عذر 

خواھي ھام محرومت مي كردم" 
در حالیكھ شانھ ھایم از خنده ي خفھ اي كھ بخاطر ماندانا سعي 
در كنترلش داشتم مي لرزیدند دستم را روي كیبورد گوشي ام 

حركت دادم.
" خب حاال كھ بھ نیت پلیدت دست نیافتي مثل یھ پسر خوب 

بشین یھ گوشھ تا من لذت ببرم از خوندن پیامات" 
واقعیت امر این بود كھ ترجیح مي دادم این پیامك بازي ھا 
ادامھ پیدا كند تا اینكھ پیام ھاي عذر خواھي اش را بخوانم! 

حالم با این كل كل ھا خوب شده بود!
حدودا یك دقیقھ خبري از ھیچ پیامي نشد طوریكھ تقریبا 

مطمئن شدم بھ حرفم گوش داده و دست از نوشتن برداشتھ 
باالیي اش بروم پیام  است، اما ھمین كھ خواستم سراغ دو پیام 

جدیدش مرا از این كار منصرف كرد. 
یك كلمھ نوشتھ بود. ساده، اما نمي دانم چرا بخشي از دلم بابت 

این كلمھ ي ساده لرزیده بود. 
"ماني..."

این كلمھ ي چھار حرفي طوري بود كھ انگار كسي كنار گوشم 
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صدایم كرده بود. 
دستانم بي اختیار حركت كرده و جانم را تایپ كردم ، اما 

درست در لحظھ اي كھ مي خواستم ارسالشم كنم پشیمان شدم و 
آن را پاك كردم. من داشتم چھ غلطي مي كردم؟ 

این احساس ھیجان از كجا در وجودم سر بر آورده بود؟ من 
كھ اولین بارم نبود كھ با یك پسر چت مي كردم. پس چھ مرگم 

شده بود؟ 
دستم را روي قلبم گذاشتم. حرف عباس سریع از گوشھ ي 
ذھنم رد شد. گفتھ بود تھ چشمانم چیز جدیدي دیده است! 

بھ ماندانا نگاھي انداختم. او ھم گفتھ بود این گزینھ برایم جدي 
تر است. 

ناگھان ترسي تمام وجودم را فرا گرفت. 
كاش مي شد گوشي را خاموش كنم و بخوابم، اما حسي از 

درون بھ من مي گفت كھ او بھ صفحھ ي گوشي اش چشم دوختھ 
و منتظر جوابم است. ھمین احساس ھم اجازه نمي داد كھ از 

حرف زدن با او دل بكنم. 
عالمت سؤالي برایش فرستادم. بھ ثانیھ نكشید كھ سؤالش در 

صفحھ ي گوشي ام چشمك زد.
" عباس كیھ؟" 
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آب دھانم را قورت دادم. چرا پرسیده بود؟ اصال بھ او چھ 
ارتباطی داشت کھ عباس کیست؟  این جملھ را برایش نوشتھ 

و فرستادم.
" برات مھمھ؟" 

 باز كوتاه جواب داده بود. درست مثل برادرش! ھرگز 
نفھمیده بودم كدام یك از این دو برادر شبیھ دیگریست! بابک 

شبیھ شاھان بود یا شاھان شبیھ بابک؟ 
" مھمھ"

#كارتینگ
#پارت_١٤٢
#زینب_عامل

بھ ثانیھ نكشید كھ قلبم از تپش ایستاد. 
جوابش واضح تر از آن بود كھ بتوان آن را انكار كرد و یا 

برداشت دیگري از آن داشت. 
در جوابم توضیح نداده بود. من پرسیده بودم آیا برایت مھم 

است؟ و او جواب داده بود مھم است. حتي اگر برایم بلھ 
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مي نوشت ممکن بود خودم را گول بزنم و آن را طور دیگري 
تفسیر كنم. مثال فكر كنم بلھ اش حالت سؤالي دارد و یادش 

رفتھ كنارش عالمت سؤال تایپ كند و می خواھد دوباره سؤالم 
را تكرار كنم! 

اما او واضح نوشتھ بود مھم است. این جملھ ي كوتاه اما كامل 
چیزي نبود كھ وانمود كنم آن را نفھمیده ام. 

اما چرا؟ چرا برایش مھم بود؟ چرا مھم بود كھ عباس كیست؟ 
تمام وجودم فریاد مي زد تا چرایش را از او بپرسم اما ترس 

ناشناختھ اي مرا از این كار منع كرد.
چند مدل دلیل براي این چرا در ذھنم جوالن مي داد. یكي از 

این دلیل ھا چنان ترسي بھ وجودم انداخت كھ نتوانستم مستقیم 
چرایش را از خودش بپرسم! 

مي ترسیدم جوابش شبیھ ھمان دالیلي باشد كھ در ذھنم جریان 
داشتند!

حاال كھ برایش مھم بود باید جوابش را مي دادم و مي گفتم 
عباس كیست؟ 

در ذھنم دنبال توضیحي گشتم تا بتواند ارتباط من و عباس را 
توجیھ كند. 

در آخر درمانده از فكر ھاي بي سر و تھم نوشتم:
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" توضیحش پیچیده ست!"
واقعا ھم ارتباط من و عباس پیچیده بود. نھ مي توانستم بگویم 

دوست ھستیم و نھ مي توانستم ادعا كنم غریبھ ایم! 
كاش این بحث را كش نمي داد. دلم مي خواست شب بخیري 

برایم بفرستد و من با فھمیدن اینكھ مكالمھ ي نوشتاریمان تمام 
شده و دیگر كسي منتظر جواب دادنم نیست با خیالی آسوده و 
راحت بخواب بروم، اما جوابي كھ داد بیشتر مستأصلم كرد.

" من آدم كم حوصلھ ایي نیستم"
واضح نگفتھ بود، در لفافھ گفتھ بود، اما من كامل متوجھ 

منظورش شده بودم. 
منظورش این بود كھ ھر چقدر ھم ارتباط من و عباس پیچیده 

باشد باز ھم او حوصلھ ي این را دارد كھ توضیحاتم را بشنود. 
براي اینكھ صحبت ھایمان بیش از این كش دار نشود شروع 

بھ تایپ جمالت ذھنم كردم.
" بعد مرگ رامین و بھ واسطھ ي ھمین اتفاق باھاش آشنا 

شدم. شاید یھ روزي تو ھم دیدیش. مرد خاصیھ! یھ غریبھ ي 
آشنا"

بعد از ارسال پیام پشیمان شدم! 
من واقعیت را در مورد عباس توضیح داده بودم، اما اگر 

@RomanbeRoman



كسي كھ عباس را نمي شناخت و آن را مي خواند ممكن بود 
برداشت غلطي از جمالتم داشتھ باشد. 

سریع با انگشتم  پیام را لمس كردم تا آن را پاك كنم، اما دیر 
شده بود چون جواب شاھان كھ در صفحھ ي گوشي ام پدیدار 

گشت نشان از این داشت كھ پیامم را خوانده است.
" مردي كھ براي تو خاص باشھ حتما خیلي خاصھ!"

ھمانگونھ كھ فكر مي كردم شده بود! 
عباس برایم خاص بود نھ از لحاظي كھ احتمال مي دادم شاھان 

بھ آن مي اندیشید. 
عباس خاص بود چون شبیھ كسي نبود! 

از دنیا بریده بود و انگار فقط روز ھا و ثانیھ ھا را براي 
رفتن مي شمرد. 

ھمھ فكر مي كردند او دیوانھ یا مریض است، اما ھمین آدم 
گاھي چنان حرف ھایي مي زد كھ دھانت از حیرت باز 

مي ماند. 
عباس برایم خاص بود چون روزگار كاري كرده بود تا او از 
آدم ھاي رنگارنگ و ھزار چھره ي شھر دوري گزیند و یك 

رنگ بماند. 
من ھمیشھ موقع حرف زدن با او فكر مي كردم تنھا كسي كھ 
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واقعا مي تواند غم مرا در از دست دادن رامین كامل درك كند 
اوست. 

فكر اینكھ شاھان را از برداشت اشتباھش از حرفم آگاه كنم 
فقط چند ثانیھ طول كشید و بعد بدون اینكھ آن را عملي كنم 

پشیمان شدم. 
اگر وجود عباس بھ ھمان علت ترسناكي كھ در ذھنم بود 

برایش مھم جلوه مي كرد ھمان بھتر كھ فكر مي كرد سر و 
سرّي بین من و عباس وجود دارد. 

عالقھ اي كھ بھ احتمال یك  من اصال دلم نمي خواست بعلت 
ھزارم درصد ممكن بود در این مرد نسبت بھ خودم شكل 

بگیرد برایش مھم باشم. 
من دیگر دلم تجربھ ي عشق و عاشقي نمي خواست. 

افكارم را پس زدم و در دل خنده اي ھم كردم! كھ گفتھ بود 
شاھان از من خوشش مي آید؟ دلم دست بكار شد و بالفاصلھ 

جواب داد " خودش گفتھ بود! یادت نیست؟!"
اخمي كردم و احساساتم را بھ عقب راندم و برایش نوشتم:

" ول كن عباس رو دكتر! امروز برادرت رو دیدم. یعني با 
ھم قرار گذاشتھ بودیم"
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#كارتینگ
#پارت_١٤٣
#زینب_عامل

چشم بھ صفحھ ي گوشي دوختھ بودم تا جوابش را ببینم. 
جواب دادنش اینبار بیشتر از حد معمول طول كشید، اما وقتي 

آن را خواندم انگار جسمي روي قلبم فشار  آورد. 
" ظرفیت امشبم پره دیگھ! شنیدن حرفات با بابك ھم بمونھ 

واسھ قرار حضوریمون! 
فردا خوبھ واسھ مالقاتمون؟"

خوب نبود! اصال خوب نبود. من فرصت مي خواستم تا افكار 
نابسامانم را كمي سامان داده و فكری بھ حال احساسات ضد 

و نقیضي كھ دچارشان شده بودم بكنم. 
براي ھمین ھم بھانھ آوردم.

" فردا صبح تا ٦ عصر سر كارم. فكر كنم بمونھ واسھ یھ 
وقت دیگھ بھتره!"

لجبازي ھم مشترکا در خون ھر دو برادر بود.
" فردا شش و ده دقیقھ جلوي در آموزشگاھم. فقط آدرس رو 
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برام بفرست."
اگر حرفش را رد مي كردم ممكن بود شك كند کھ از او فرار 

می کنم! براي ھمین بھ ناچار باشھ اي نوشتم و ھمراه اسم و 
آدرس آموزشگاه برایش فرستادم. 

كمي بعد یك فایل صوتي از طرفش برایم ارسال شد. ھمراه 
فایل پیامي بود كھ نمي دانستم آن را بھ پاي شیطنت ھایش  

بگذارم یا بھ پاي احساساتش كھ از آن واھمھ داشتم. 
" اون عكس گلي كھ تو پروفایلتھ رو عوض كن و یھ عكس 

از خودت بذار! تو فضولي كردن طرفین باید مساوات رعایت 
بشھ! 

راستي این آھنگم قبل خواب گوش بده. 
خوب بخوابي ماني! فردا مي بینمت!"

آفالین شد و من ھم دیگر دلیلي ندیدم شب بخیري برایش 
بفرستم. 

پشت دستم را بھ گونھ ام کھ تب دار بود چسباندم و زیر لب 
زمزمھ كردم:

_لعنتي!
چند نفس عمیق پشت سر ھم كشیدم و باالخره سراغ پیام ھاي 
قدیمي اش رفتم كھ انگار سِحر شده بودند و تا بھ حال فرصت 
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خواندنشان را نیافتھ بودم! 
البتھ امیدوار بودم با خواندن آن پیام ھا نیازي بھ كشیدن نفس 

عمیق نداشتھ باشم. 
باالخره پیدایشان كردم. 

یك پیام بلند چند سطري و یك پیام كوتاه تر از آن.
سراغ پیام بلند رفتم.

" ماني حس مي كنم امروز از دستم دلخور شدي! نمي خوام 
بگم رفتارام بي منظور بودند، چون ھیچ آدمي بي منظور 

كاري رو انجام نمي ده. توضیحش االن در توانم نیست، اما 
امیدوارم كدورتي از من تو دلت نباشھ. شاید یھ روز دلیلشو 

بھت گفتم!"
چند بار این پیام را خواندم، اما واقعا منظورش را دقیق 

نفھمیدم. 
رفتار ھاي آن روزش كال عجیب بود. صمیمیتش با مانجون 

و اخم و تخم ھایش با من. خودش نوشتھ بود كھ با دلیل و 
منظور این رفتار ھا را كرده است، اما من دقیقا نفھمیده بودم 

چرا؟ 
با اینكھ ذھنم مشغول پیام اولش بود اما با كنجكاوي پیام 

دومش را ھم خواندم و لبخندي عمیق بر لبانم نقش بست.
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" راستي یادم رفت بگم. من آدم حسودي نیستم اما شدیدا بھ تو 
بابت داشتن مانجون حسادت مي كنم. خدا خیلي دوستت داره 

كھ ھمچین فرشتھ اي تو زندگیت قرار داده."
چشمانم را با لذت بستم و بھ مانجون عزیزم فكر كردم. اصال 

نتوانستھ بودم از زیر زبانش بكشم كھ شاھان آن روز بھ او 
چھ گفتھ بود. 

ھر چقدر سعي كرده بودم بي فایده بود. آخر ھم تھدید كرده 
بود كھ اگر باز ھم اصرار كنم از راز بینشان سر در بیاورم 

از خانھ بیرونم مي كند!
چشمانم را باز كردم و نگاھي بھ ساعت گوشي ام انداختم. 

ساعت یك و بیست و پنج دقیقھ ي نیمھ شب بود. 
درست لحظھ اي كھ مي خواستم گوشي ام را كناري گذاشتھ و 

بخوابم یاد فایل صوتي افتادم. 
عین كودكاني كھ اسباب بازي كادو گرفتھ اند با ذوق و ھیجان 

از جایم بلند شدم و روي نوك پاھایم سمت كیفم كھ گوشھ ي 
اتاق روي زمین افتاده بود رفتم. 

آرام و بي صدا زیپ كیف را باز كردم و ھندزفري ام را از 
آن بیرون آورده و سر جایم برگشتم.

با عجلھ ھندزفري را بھ گوشي وصل كردم و منتظر ماندم تا 
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آھنگ دانلود شود. 
وقتي دانلود آن كامل شد دكمھ ي پخش را لمس كرده و 

ھندزفری را داخل گوش ھایم فرو بردم.
صدایي موسیقي بي كالم آرام و محزوني در گوشم پیچید. 
موسیقي معروفي بود. ھر چند بي كالم بود. بھ ذھنم فشار 

آوردم و باالخره اسم آھنگ یادم آمد. آھنگ ساري گلین بود. 
لحاف را روي سرم كشیدم و در حالیكھ مشغول گوش دادن بھ 
آھنگ كھ مثل الالیي بود بودم، چشمانم آرام آرام گرم خواب 

شدند. 
داشتم در عالم بیخبري خواب فرو مي رفتم، اما باز ھم 

نمي توانستم بھ این موضوع نیاندیشم كھ این موسیقي بی کالم 
اصال بھ شاھان شفیع مغرور و تا حدودی لج باز نمي آمد!

#كارتینگ
#پارت_١٤٤
#زینب_عامل

تكان دستي باعث شد تا بھ سختي الي یكي از پلك ھایم را باز 
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كنم. 
ماندانا در حالیكھ حاضر و آماده بود گفت:

_ تو مگھ نباید بري سركار؟
خمیازه اي كشیدم و با كش و قوس دادن بھ بدنم پرسیدم:

_ ساعت چنده؟ 
سمت آینھ ي كوچك میز آرایش مشتركمان رفت و در حالیكھ 

داشت مقنعھ اش را درست مي كرد جواب داد:
_ ھفت و نیم. بلند شو تا دیرت نشده. 

دستم را روي تخت فشار داده و تنم را از تخت فاصلھ دادم 
كھ درد شدیدي زیر سینھ ام پیچید. 

آخي بي اختیار از بین لب ھایم خارج شد كھ ماندانا با تعجب 
سمتم چرخید و لب زد:

_ چي شده؟ 
دستم را روي محلي كھ درد مي كرد گذاشتم و درحالیكھ دنبال 
عامل درد مي گشتم نگاھم با گوشي ام كھ روي تخت افتاده بود 
و سیم گره خورده ي ھندزفري کھ كنارش افتاده بود، برخورد 

كرد و از سر بھ ھوایي خودم حرصم گرفت. 
دیشب بدون اینكھ گوشي را روي میز بگذارم خوابم برده بود 
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و احتماال با چرخیدنم در خواب گوشي بخت برگشتھ زیرم 
گیر افتاده بود! 

ماندانا منتظر جوابم بود كھ با سرم بھ گوشي اشاره كردم. 
_ از دیشب تا حاال روي گوشیم خوابیدم. 

چشمكي زد.
_ با شاھان جونت مشغول بودي؟ 

پرتاپ كردن بالش جایز نبود. با تندي از جایم نیم خیز شدم 
كھ با خنده اي بلند و سریع از اتاق بیرون رفت. 

من ھم در حالیكھ با دستم روي قسمت دردناك زیر سینھ ام را 
ماساژ مي دادم خودم را بھ سرویس بھداشتي رساندم و بعد از 
شستن دست و صورتم بھ آشپزخانھ رفتم تا بھ بقیھ كھ مشغول 

خوردن صبحانھ بودند بپیوندم. 
كمتر پیش مي آمد كھ در این وقت صبح ھمھ بیدار باشند. 

ماكان كھ اكثر اوقات بدون خوردن صبحانھ و با غر زدن 
ھاي مامان راھي مدرسھ مي شد. ماندانا ھم كھ عموما تا لنگ 

ظھر مي خوابید. من ھم اگر خواب نمي ماندم صبحانھ 
مي خوردم وگرنھ با لقمھ ھاي مامان راھي كار مي شدم.

تنھا مامان و بابا بودند كھ ھمیشھ صبح زود كنار یكدیگر با 
لذت مشغول خوردن صبحانھ مي شدند، طوریكھ گاھي دلم 
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نمي آمد خلوت قشنگشان را با قرار گرفتن در کنارشان بر ھم 
زنم. 

با دست و صورتي مرطوب وارد آشپزخانھ شدم و سالم و 
صبح بخیر بلند باالیي دادم. 

بقیھ جوابم را دادند و من از كنار ماكان عبور كردم تا كنارش 
بنشینم و حین عبور دستي بھ كلھ ي ژل زده اش كشیدم و گفتم:

_ چطوري خان داداش؟ 
قبل از اینكھ ماكان فرصت جواب دادن پیدا كند مامان با اخم 

گفت:
_ دستتو زدي بھ كلھ ي داداشت بعدشم حتما مي خواي با اون 

دستا صبحونھ بخوري؟ 
ابروھایم باال رفتند! سرچشمھ ي اخم ھاي مامان از جاي 

دیگري بود نھ كلھ ي ماكان
و من دقیقا مي دانستم این سرچشمھ از كجاست! 

براي اینكھ حساسش نكنم دستانم را مجدد در ظرفشویي 
آشپزخانھ شستم و كنار ماكان نشستم. 

یكي از لیوان ھاي چایي وسط میز را برداشتم و گفتم:
_ خیلي وقت بود ھمگي با ھم صبحونھ نخورده بودیما! 
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ھما بانو طعنھ زد.
_ تو خانواده اي كھ بچھ ھا مامان باباشون رو غریبھ بدونن 

سالي یھ بار پیش میاد دور ھم صبحونھ بخورن. 
ماكان از زیر میز با پا محكم بھ پایم زد! یعني منظورش با 

توست. 
ماندانا ھم كھ مقابلم نشستھ بود چشمانش را داخل حدقھ 

چرخاند كھ یعني كارت ساختھ است! 
جالب بود كھ بابا ھم سكوت كرده بود و مثل ھمیشھ كھ از 

مامان خواھش مي كرد سر سفره بحث نكند چیزي نگفتھ بود.
سكوت بابا بھ مراتب از طعنھ ي مامان برایم بدتر بود. 

چایي ام را با شكر شیرین كردم و در حالیكھ با قاشق كوچك 
آن را ھم مي زدم گفتم:

_ مادر من اگھ منظورت از بچھ ھات كھ غریبي مي كنن منم 
كھ باید بگم من غریبھ نشدم با شما فقط موضوعي مھمي نبوده 

كھ بھ شما بگم.

#كارتینگ
#پارت_١٤٥
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#زینب_عامل

مامان پوزخندي زد.
_ موضوع مھم از نظر تو چیھ اونوقت؟ مي خواي یھ باركي 

شوھر كن بعد خواستي مارو ھم دعوت كن عروسیت! 
ھمین جملھ ي پر حرص اما بامزه ي مامان كافي بود كھ ماكان 
در حالیكھ مشغول خوردن چایي بود بھ سرفھ بیاُفتد. خنده اش 

گرفتھ بود و نتوانستھ بود چاي را درست قورت دھد. 
احتماال در ذھنش مرا تصور كرده بود كھ لباس عروسي 
پوشیده ام و در حالیكھ كاله سفید لبھ داري كھ رویش با پر 
ھاي سفید پوشیده شده بر سر دارم در حال تماس با مامان 

ھستم تا بھ او اطالع دھم كھ مي خواھم عروسي كنم و شاھان 
ھم با یك بادبزن كنارم ایستاده و با كنجكاوي دارد بادم مي زند 
و منتظر است ببیند نتیجھ ي گفت و گوي من با مادرم چگونھ 

پیش خواھد رفت!
لعنت بر من! خودم ھم با این تصورات خنده ام گرفت، اما با 
ھر مصیبتي بود خودم را كنترل كردم و در حالیكھ با دست 

بھ پشت ماكان مي كوبیدم تا سرفھ اش قطع شود گفتم:
_ مامان این حرفا چیھ مي زني؟ اگھ داري بخاطر خزعبالت 
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داداشت طعنھ و كنایھ مي زني كھ باید بگم دستت درد نكنھ 
واقعا! 

فكرشم نمي كردم حرفاي داداشتو باور كني! 
در بین حرص خوردن ھایش ھم فراموش نمي كرد براي ما 

لقمھ بگیرد. 
بربري دستش را كھ رویش پنیر و گردو بود بھ دستم داد!

_ اگھ دروغ مي گفت چرا ھمون موقع نگفتي دروغھ؟ اونم تو 
كھ احدي جرأت نمي كنھ بخاطر كلھ شقیت چیزي بگھ؟ 

گازي بھ لقمھ ي دستم زدم. جرعھ ای  از چاي شیرینم را ھم 
نوشیدم و بعد از اینكھ لقمھ را فرو دادم گفتم:

_ بابا من واسھ دست بھ سر كردن ارسالن گفتم یكي تو 
زندگیم ھست...

جملھ ام كامل نشده بود كھ روزه ي سكوت بابا شكست. 
چشمانش را صاف بھ صورتم دوخت.

_ من بھت دروغ گفتن رو یاد دادم؟ 
سوال بابا كھ كامال جدي بیان شده بود باعث شد تا بقیھ كامل 

سكوت كنند.
ناباور زمزمھ كردم:
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_ بابا...
نتوانستم جملھ ام را كامل كنم، زیرا شرمندگي تمام وجودم را 

فرا گرفتھ بود. 
او بھ من دروغ گفتن را نیاموختھ بود، اما من لعنتي در مدت 

كوتاھي دروغ پشت دروغ بود کھ بھ خانواده ام تحویل داده 
بودم.

خدا شاھد بود كھ اگر دروغ مي گفتم بخاطر خودشان بود. من 
نمي خواستم مشكل جدیدي بوجود بیاورم. بعد از تصادف من 
خانواده ام تازه تازه داشت بھ روال عادي گذشتھ بر مي گشت. 

دلم نمي خواست این آرامش را بر ھم بزنم. 
لقمھ ي دستم را روي میز گذاشتم كھ بابا در حالیكھ بھ لیوان 

چایي اش خیره بود گفت:
_ تو بھ اندازه اي بزرگ شدي كھ بتوني خودت تنھایي واسھ 
خودت تصمیم بگیري. درست و غلطم بھتر از ھر كسي از 
ھم تشخیص مي دي. الزم نیست ارتباطت با این جوون رو 
انكار كني. ھر وقت فكر كردي وقتش رسیده با خانوادمون 

آشناش كن. 
مامان غر زد:

_ مرتضي كم زیر بغل این دختر ھندونھ بذار.
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نفسم را بیرون دادم. اوضاع وخیم تر از چیزي بود كھ فكرش 
را مي كردم. 

ترجیح دادم سکوت کرده و توضیحي ندھم. با گذشت زمان 
وقتی مي دیدند واقعا مردي در زندگي من وجود ندارد متوجھ 

مي شدند كھ در مورد از سر باز كردن ارسالن دروغ 
نگفتھ ام. 

براي اینكھ جو بینمان عوض شود بھ ماندانا اشاره كرده و 
گفتم:

_ تو سر صبحي كجا شال و كاله كردي؟ ھمیشھ كھ تا لنگ 
ظھر مي خوابیدي! 

چشمانش برقي زدند.
_ دیروز از كاریابي بھم زنگ زدند. گفتند یھ شركت بھ یھ 

خانومي براي امور دفتریشون نیاز داره. شرایطش بھم 
مي خورد گفتن زنگ بزنم و برم واسھ مصاحبھ.

با تعجب پرسیدم:
_ ساعت ھفت و نیم صبح مي خواي بري مصاحبھ كاري؟ 

خرده ناني كھ روي مقنعھ اش ریختھ بود را در برابر چشمان 
تیزبین مامان در سفره تكاند.

_ اون سر شھره بابا. تا برسم ساعت میشھ ده. دیگھ ترافیك و 
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اینارم حساب كردم و خالصھ گفتم ھمون اول كاري بدقول 
نشم. 

تكھ اي نان داخل دھانم گذاشتم.
_ خب اون سر شھر باشھ كھ كل حقوقت خرج رفت و آمدت 

میشھ! 
دستانش را باال آورد و با ھیجان جواب داد:

_ اون آقایي كھ از كاریابي زنگ زده بود گفت شركت 
معتبریھ. اتفاقا گفتم كھ مسیرش دوره گفت اگھ تو مصاحبھ 
قبول بشم حتما این مورد رو حل مي كنن. حاال یا سرویس 

میدن بھم یا ھم ھزینھ ي ایاب ذھابمو مي دن.
بابا با لبخندي داشت دختر كوچكش را كھ با ھیجان از مورد 

جدید كاري كھ برایش پیش آمده بود توضیح مي داد نگاه 
مي كرد. 

در آخر ھم وقتي صحبت ھاي ماندانا تمام شد با مھرباني 
گفت:

_ موفق باشي دخترم!
بي توجھي بابا نسبت بھ خودم باعث شد تا بھ ماندانا حسادت 

كنم، اما جملھ ي ماكان اجازه نداد كھ حسم بیش از این 
پیشروي كند.
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_ من كھ چشمم آب نمي خوره آناستازیا  قبول شھ تو 
مصاحبھ!

ماندانا عاشق كارتون سیندرال بود و ماكان براي این حرصش 
دھد ھمیشھ او را آناستازیا صدا مي كرد. 

قبل از اینكھ داد خواھرم بلند شود پس گردني محكمي بھ 
ماكان زدم.

_ شاھزاده خان تو بھتره بھ فكر جوجھ ھایي باشي كھ آخر 
ھر ترم تولید مي كني! الزم نكرده نگران ماندانا باشي.

#كارتینگ
#پارت_١٤٦
#زینب_عامل

سرم را كج كردم و از آیینھ ي بغل ماشین نگاھي بھ صورتم 
انداختم. ھمھ چیز مثل ھمیشھ بود! ساده و بي آرایش و 

شلختھ! 
انگشت اشاره ام را داخل مقنعھ ام بردم و چند تار موي بلندم را 

از آن بیرون كشاندم. 
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ماندانا اكثر اینكار را مي كرد و بسیار ھم جذاب دیده مي شد. 
با بیرون ریختن موھا و دیدن قیافھ ي جدیدم خنده ام گرفت! 

شبیھ پیري زلیخا در فیلم یوسف پیامبر شده بودم! زماني كھ 
كور شده بود و از درد فراغ یوسف مي نالید! 

تارھاي موھایم را دوباره داخل مقنعھ فرو بردم كھ ضربھ اي 
بھ شیشھ ي سمت شاگرد خورد. 

سرم بھ آن سمت چرخید. شاھان بود. شیشھ سمت شاگرد را 
پایین دادم كھ گفت:

_ پیاده شو بریم تو ماشین من. خستھ اي حتما. من مي رونم. 
با چشماني ریز شده گفتم:

_ سالم عرض شد! 
حس  كردم تنظیماتش دوباره روي مردي كھ براي اولین بار 

با او برخورده كرده بودم برگشتھ بود. مردي كھ خواندن 
احساساتش از رفتارھایش سخت بود و شاید ناممكن. 

بي حس خاصي جواب سالمم را داد! 
این در حالي بود كھ من با توجھ بھ پیامك ھاي دیشب انتظار 

داشتم صمیمي تر برخورد كند! 
سمت ماشینش رفت. شانھ باال انداختم و بعد از باال دادن 

شیشھ ي سمت شاگرد و برداشتن كیفم از ماشین پیاده شده و 
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دنبالش رفتم. 
وقتي كنارش در پرشیاي سفیدش نشستم 

گفت:
_ من خیلي گرسنمھ. بھتره بریم رستوراني جایي! یھ سري 

عكس و مداركم ھست كھ باید نشونت بدم. 
باشھ اي گفتم كھ راه افتاد. 

در طول مسیر سكوت كرده بود. سكوتش مرا كالفھ مي كرد. 
زیر چشمي نگاھش كردم. كاپشن كاربني بادي بھ تن داشت 

كھ فوق العاده بھ او مي آمد.
تھ ریش كم رنگي ھم روي صورتش دیده مي شد. فرصت 

بررسی بقیھ ی اجزای صورتش را از دست دادم. لب ھایش 
تكان خوردند.

_ الزم نیست زیر زیركي نگام كني. راحت باش! 
خونسرد گفتم:

_ با این مدل نگاه كردن راحت ترم.
گوشھ ي لب ھایش از نیم رخ تكان خوردند. این یعني لبخند 

زده بود. 
اشاره اي بھ ماشینش كرده و پرسیدم:
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_ تو چرا ساده زیستي؟ چرا مثل بابك ماشیناي خفن سوار 
نمي شي. اصوال ھر وقت داداشتو دیدم با یھ مدل ماشین بوده.

نیم نگاھي سمتم انداخت و عادي جواب داد:
_ چون مثل بابك پولدار نیستم.

كمي جا خوردم. چگونھ چنین ادعایي مي كرد در حالیكھ 
داروخانھ داشت و برادرش ھم چنان خانھ و زندگي بھم زده 

بود! 
قبل از اینكھ چیزي بگویم توضیح داد:

_ ثروت كالن بابك یھ ارث پدري بود كھ با ھوش اقتصادي 
ذاتي كھ بابك داشت تبدیل شد بھ چیزي كھ االن ھست! یعني 

ده ھا برابر!
بھ او نمي آمد ھوش اقتصادی اش ضعیف باشد! نکند پدرشان 

در تقسیم ارث مساوات را رعایت نکرده بود؟
با این افکار پوزخندي زدم.

_ یعني چي؟ اون باباھھ واسھ تو ارث نذاشتھ؟ مگھ مي شھ؟ 
راھنما زد بھ چپ پیچید.

_ بلھ می شھ، چون باباي بابك باباي من نیست، عموي منھ! 
البتھ عموم بود! 
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جملھ اش را در ذھنم باال و پایین كردم. یعني چھ؟ در 
آنصورت كھ بابك پسر عمویش مي شد! با صورتي پر از 

سؤال پرسیدم:
_ پس چرا بھ بابک مي گي داداش؟ اینطوري كھ پسر عموت 

مي شھ؟ 
نگاھي بھ صورتم انداخت و بلند خندید! 
احتماال فوق العاده خنگ بنظر مي آمدم. 

خنده اش كھ تمام شد گفت:
_ بابك داداشمھ چون مامانش مامان منم ھست! پدرامون 

جداست مادرمون یكیھ! برادر ناتني ھستیم. 
شوكھ از نسبت ھاي عجیبشان زمزمھ كردم:

_ یعني باباي تو با زن داداشش ازدواج كرده؟ چھ عجیب! 
اصال باورم نمیشھ. تو خیلي شبیھ بابكي.

پشت چراغ قرمز ایستاد و سرش را كامل سمتم چرخاند.
_ در اصل بابك خیلي شبیھ پدر منھ، من شبیھ بابك نیستم.

درك روابط پیچیده ي خانواده شان فعال در توانم نبود. با اینكھ 
كنجكاو بودم از خانواده ي عجیبشان بیشتر بدانم اما سكوت 

كردم و او ھم تا رسیدن بھ رستوران مد نظرش چیزي نگفت. 
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فكر مي كردم بخواھد مرا بھ یك جاي فوق العاده شیك با 
غذاھاي عجیب غریب كھ جدیدا خیلي مد شده بود ببرد، اما 

كامال در اشتباه بودم. 
رستوراني كھ انتخاب كرده بود فضاي چندان جالبي نداشت. 

قدیمي بود و داخل فضاي آن بجز صندلي ھا و میز ھای 
فلزی کھنھ وسیلھ ي تزییني خاصي بھ چشم نمي خورد اما 

عطر برنج ایراني چنان مستم كرده بود كھ بی توجھ بھ فضای 
درب و داغان آنجا من ھم گرسنھ ام شده بود.

#كارتینگ
#پارت_١٤٧
#زینب_عامل

پشت میز مستطیلي نشستیم و كمي بعد پسر جواني براي 
گرفتن سفارش آمد. وقتي پیشخدمت سفارش را گرفت و رفت 
شاھان از كیف چرمي قھوه اي رنگي كھ با خودش آورده بود 

چند كاغذ بیرون آورد و در ھمان حال پرسید:
_ از پدرت اسم اون یارو رو پرسیدي؟ 

آھي كشیده و در حالیكھ با جعبھ ي دستمال كاغذي مشغول 
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بودم پاسخ دادم:
_ نھ فعال اوضاع بینمون جالب نیست.

كاغذ ھا را روي میز گذاشت و كیف را روي صندلي كنارش 
قرار داد.

_ اگھ از این شرایط اذیتي من مي تونم با پدرت صحبت كنم. 
سرم را باال آوردم و چپ چپ نگاھش كردم.

_ نخیر! الزم نكرده. 
سرد زمزمھ كرد:

_ ھرطور راحتي. 
كاغذھاي روي میز را سمتم سُر داد و گفت:

_ اینا فرم استخدام چند تا از كاركناي بابك ھستن. بھ 
عكسشون نگاه كن ببین اون مرد نزول خور بین ایناست؟ 

با شك بھ صورتش خیره شدم:
_ یعني مي گي ممكنھ بابك...

چشم روي ھم گذاشتنش بھ نشانھ ي تایید مجالي نداد تا جملھ ام 
را كامل كنم. 

تپش ھاي قلبم شدت گرفتھ بودند. 
سرم را پایین انداختم و بھ كاغذھاي آچھاري كھ مقابلم روي 
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میز بود نگاه كردم. در گوشھ ي ھر کدام از صفحات یك 
عكس كوچك سھ در چھار چسبانده شده بود. 

آب دھانم را قورت دادم. شاھان انگار متوجھ ترسم شده بود 
كھ با لحني دلگرم كننده گفت:

_ ماني نگران نباش لطفا! این فقط در حد یھ حدسھ. شایدم من 
دارم اشتباه مي كنم. 

عكس مرد غریبھ اي كھ در اولین صفحھ بود  را نگاه كردم و 
با كمي راحتي از اینكھ اولین برگ حذف شده است سرم را 

باال آوردم و آرام اما ناراحت زمزمھ كردم:
_ اگھ اشتباه نكرده بودي چي؟ 

حس كردم برای لحظھ ای خواست دستم را بگیرد و بعد 
پشیمان شد، اما نگاه مطمئنش را بھ چشمانم دوخت و جواب 

داد:
_ بازم نگران نباش چون من ھستم. اجازه نمي دم بابك آسیبي 

بھ تو و خانوادت برسونھ. 
دستش را دراز كرد و برگھ ھا را از مقابلم برداشت.

_ اصال اینارو بذار براي بعد غذا. فعال بھم بگو بابك تو 
قرارتون چیا بھت گفت؟

مخالفتی با کارش نکردم، زیرا از درست بودن حدس و گمان 
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ھایش واھمھ داشتم.
در عوض تمرکزم را روی سوااش گذاشتم. پر حرص خندیدم 

و جواب دادم:
_ فرصت مي خواد تا منو عاشق خودش كنھ! 

با توجھ بھ پیام ھاي دیشب حدس مي زدم با شنیدن این حرفم 
اخم كند، اما بھ صندلي اش تكیھ داد و خونسرد با خود زمزمھ 

كرد:
_ شایدم واقعا راست مي گھ و دوستت داره! 

با نارضایتي از شنیدن جملھ اي كھ گفتھ بود غریدم:
_ ھیچ معلوم است تو چي مي گي؟ 

خونسردي امروزش دقیقا داشت روي اعصابم راه مي رفت.
_ اره معلومھ چي مي گم. ممكنھ واقعا دوستت داشتھ باشھ! 

حتي اگھ احتمالش كم باشھ. 
پر تمسخر پرسیدم:

_ بعد اونوقت مي شھ بفرمایین از كجا بھ این نتیجھ رسیدین؟ 
مرد جواني كھ سیني غذا ھا را آورده بود اجازه نداد تا جوابم 

را بدھد. اما وقتي مرد پیش خدمت رفت شاھان در حالیكھ 
دیس مخصوص بھ غذاھاي سفارشي اش را مقابلش مي کشید 
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گفت:
_ چون تو چیزي داره كھ بابك نداشتھ.

سؤالي نگاھش كردم. سنگیني نگاھم مجبورش كرد تا سرش 
را باال بیاورد و بیشتر توضیح دھد.

_ تو جسوري! بعد فوت نامزدت دوباره سر پا شدي، اما بابك 
ھیچ وقت جسارت جمع كردن زندگیشو نداشتھ. 

دھان باز كردم تا منظور دقیقش را بپرسم كھ چنگال دستش 
را بھ نشانھ ي سكوت باال آورد و گفت:

_ من ترجیح مي دم موقع غذا خوردن فقط غذا بخورم! 
جملھ ي جدي و صریحش از صحبت كردن منعم كرد. ھر چند 
بد ھم نشده بود. غذاي سفارشي فوق العاده خوشمزه ام مرا ھم 

از صرافت حرف زدن انداختھ بود. 
با اشتھا شروع بھ خوردن كردم و با خودم اعتراف كردم كھ 
شاھان اداي آدم ھاي گرسنھ را در آورده بود و آن كسي كھ 

واقعا گرسنھ بود من بودم. 
بعد از آن كافھ ي روزنامھ اي كھ در نزدیكي داروخانھ اش بود 
این رستوران ھم جزو جاھایي بود كھ قطعا با ماندانا و ماكان 

بعدا اینجا سر مي زدم. 
تا تمام شدن غذایمان كسي حرفي نزد اما بھ محض اینکھ غذا 
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خوردنمان تمام شد شاھان در حالیكھ با دستمال كاغذي دور 
دھانش را پاک مي كرد گفت:

_ راستي تا یادم نرفتھ بگم. جمعھ ي این ھفتھ دعوت شدي بھ 
یھ مھموني!

#كارتینگ
#پارت_١٤٨
#زینب_عامل

ھاج و واج نگاھش كردم. دستمال مچالھ شده ی دستش را 
روي میز انداخت.

_ دورھمي بچھ ھاي دانشگاست. تو خونھ ي یكي از بچھ ھا. 
ارسالن و ھستي ھم ھستن. از منم خواستن حتما تورو با 

خودم ببرم. 
متعجب گفتم:
_ چرا من؟ 

چشمانش شیطان شدند. آرنجش را روي میز گذاشت و سرش 
را جلو آورد. با شیطنت جواب داد:
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_ چرا تو؟ چون خودت خواستي اون اكیپ حال بھم زن فكر 
كنن تو دوست دخترمي كھ از قضا منم خیلي دوستت دارم! 
لحن شیطنت آمیزش با آن چشمانش كھ روي تك تك اجزاي 
صورتم در گردش بود نفسم را برید. لعنت بر من كھ خودم 

را در چنین منجالبي انداختھ بودم. 
سرفھ اي مصلحتي كردم و وقتي بر خودم مسلط شدم با 

پررویي تمام سعي كردم از حجم تقصیرات خودم كم كنم!
_ من با اكیپتون چیكار داشتم؟! من فقط مي خواستم ارسالنو 

از سرم باز كنم. 
خالل دنداني از جعبھ ي استوانھ اي شكل روي میز بیرون 

آورد.
_ مسئلھ ھمینجاست. تو با اكیپ ما كار ندشتی، اما حاال اكیپ 

ما با تو كار دارن! 
شانھ باال انداختم كھ یعني بھ من مربوط نیست.

_ بھ ھر حال من نمي تونم بیام. من جمعھ ھا دربست در 
اختیار مانجونم. اگھ یھ جمعھ نرم خونشون دارم مي زنھ. 

سرش را تكان داد.
_ اگھ مشكل مانجونھ من خودم حلش مي كنم و ازشون اجازه 

مي گیرم یھ جمعھ ھم كنار ما باشي. 
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شوكھ نگاھش كردم. مگر چقدر با مانجون صمیمي شده بودند 
كھ مي خواست با او تماس گرفتھ و اجازه بگیرد تا من 

ھمراھش بھ مھماني بروم؟ 
من از این صمیمت مرموزانھ خوشم نمي آمد. حس مي كردم 
مانجون را از من ربوده است. اخم كردم و عین بچھ ھاي 

لجباز پاسخ دادم:
_ كال دوست ندارم بیام تو جمع شما. حال نمي كنم باھاتون. 

دیگر اصرار نكرد.
_ ھر طور میلتھ. من فقط وظیفھ داشتم دعوتت كنم. ھمین! 

برگھ ھایي كھ نیم ساعت پیش از مقابلم برداشتھ بود را دوباره 
سمتم برگرداند و گفت:

_ آماده اي ببینیشون؟ 
سرم را تكان دادم. اولین صفحھ را كھ قبال دیده بودم كناري 

گذاشتم. 
بھ ھر برگ  اي كھ مي رسیدم با ترس و وحشت بھ عكسش 

نگاه مي كردم. وقتي برگھ ھا بھ پایان رسید و با چھره اي آشنا 
برخورد نكردم نفسي از سر آسودگي كشیدم كھ شاھان متوجھ 

قضیھ شد و لبخندي زد. 
برگھ ھا را روي ھم گذاشتھ و مرتبشان كرده و سمتش گرفتم. 
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_ اینارو چطوري كش رفتي؟ شك نكنن بھت؟ 
در حالیكھ برگھ ھا را داخل كیف مي گذاشت گفت:

_ ممكنھ شك ھم بكنن! بھ ھر حال مجبور بودم ریسك كنم. 
نمي تونستم بشینم و منتظر باشم تا تو اسم برسوني بھم. 

مكثي كرد. خیره ام شد و ادامھ داد:
_ بخصوص تو این شرایط كھ انگار وجود من بدجور 

میونھ ي تو و پدرت رو شكرآب كرده.

#كارتینگ
#پارت_١٤٩
#زینب_عامل

قاشق ماست را داخل دھانم بردم. مزه ي ترشش باعث شد تا 
چشمانم را ببندم. 

چشمانم كھ بعد چند ثانیھ خود بھ خود باز شدند؛ پیالھ اي كھ با 
ماست پر كرده بودم را كنار زدم و قاشق را ھم داخلش رھا 

كردم. 
كسي جز من و ماندانا خانھ نبود. ماكان با دوستانش بیرون 
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رفتھ بود و مامان و بابا ھم براي خرید مایحتاج خانھ رفتھ 
بودند. 

من ھم در خانھ مانده بودم و فكرم درگیر صحبت ھایي بود 
كھ در رستوران با شاھان داشتم. درست بود كھ ثابت نشده 

بود آن نزول خوار فرستاده ي بابك است، اما من یك لحظھ ھم 
نمي توانستم از فكر كردن بھ این موضوع دست بردارم. اگر 
واقعا بابك پشت این قضیھ بود معماھا پیچیده تر مي شدند و 

ھزاران سؤال بھ سؤاالتم اضافھ مي گشت؛ البتھ كھ 
نمي توانستم منكر تشدید شدن ترسم شوم. 

باید ھر طور شده اسم و آدرس آن مرد را پیدا مي كردم. 
شاھان داشت تمام تالشش را مي كرد؛ حتي ریسك كرده و 
اطالعات كاركنان بابك را ھم كش رفتھ بود، نمي شد من 

ھمچنان دست روي دست گذاشتھ و منتظر كشف شدن خود بھ 
خودي ماجرا باشم. 

با تمام این اوصاف مغزم یاري ام نمي كرد!
با چھ بھانھ اي باید اسم آن مردك را از پدرم مي پرسیدم؟ 

آھي از سر بیچارگي كشیدم و ناگھان فكري بھ ذھنم رسید. 
خانھ كھ خلوت بود، شاید مي توانستم چیزي در اتاق مشترك 

مادر و پدرم پیدا كنم. 
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ھمین فكر باعث شد تا از جایم بلند شوم و آرام و روي نوك پا 
وارد اتاقشان شوم. 

ھمھ چیز مرتب سرجایش بود. 
در اتاق چیزي جز یك میز آرایش و كمدي كوچك و تخت 

خواب بھ چشم نمي خورد. 
با امید یافتن سر نخي اول سراغ كمد رفتم و بعد بقیھ ي 

سوراخ سنبھ ھا را گشتم و در آخر دست از پا دراز تر از 
اتاق بیرون آمدم. 

كالفھ و بي حوصلھ مي خواستم خودم را با تلویزیون سرگرم 
كنم كھ ماندانا گوشي بھ دست و كسل سراغم آمد.

گوشي ام را سمتم گرفت و غر زد:
_ كشت خودشو! صداشو نمیشنوي؟ 

گوشي را از دستش گرفتم و بھ شماره ي ناشناس روي 
صفحھ اش نگاه كردم. 

شانھ باال انداختم و تماس را وصل كردم و ماندانا ھم بي خیال 
و بي حوصلھ دوباره بھ اتاقمان برگشت. 

صداي سالم ظریفي كھ در گوشم پیچید ذھنم دنبال صاحب 
صدا گشت، اما بھ نتیجھ اي نرسید. 
زن پشت خط با صدایي آرام گفت:
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_ نشناختي مانیا جان؟ 
سكوت كرد تا جوابش را دھم، اما ھمین كھ خواستم چیزي 

بگویم گفت:
_ ھستي ام! 

ابروھایم باال رفتند! با من چكار داشت؟ 
با تعجب و در حالیكھ تمام تالشم را مي كردم تا لحنم بیش از 

حد خشك نباشد گفتم:
_ سالم. خوبي ھستي جان؟ ببخشید كھ نشناختمت.

متواضع جواب داد:
_ خوبم عزیزم. من عذر مي خوام كھ مزاحمت شدم. 

كنجكاوي باعث شد تا سریع بگویم:
_ نھ خواھش مي كنم این چھ حرفیھ. فقط چیزي شده؟ یھ ذره 

تعجب كردم از تماست. 
كمي مكث كرد. انگار داشت كلمات را كنار ھم مي چید. بعد 

از مكث كوتاھي سراغ اصل مطلب رفت و گفت:
_ واقعیت اینھ كھ با بردیا صحبت كردم و گفت كھ تو نمیاي 

واسھ دور ھمي پس فردا. 
مي شھ بگي چرا دعوت بردیا رو رد كردي؟ 
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گیج و متعجب شده بودم! ھستي براي این زنگ زده بود؟ كھ 
من دعوت شاھان را رد كرده بودم؟ 

_ خب من تو اون جمع غریبم. فكر نكنم زیاد بھم خوش 
بگذره! از طرفي جمعھ ھا ھم ھمیشھ میرم پیش مانجون واسھ 

ھمین دعوتش رو رد كردم. 
صداي نفس عمیقش را شنیدم.

_ میشھ ازت خواھش كنم جمعھ بیاي بھ این مھموني؟ 
این چھ خواھشي بود؟ براي چھ مي خواست من در این 

مھماني شركت كنم؟ 
_ چرا اینو مي خواي؟ 

حس مي كردم او را در موقعیت سختي قرار داده ام. طول 
كشید تا جوابم را دھد و وقتي جوابم را داد حس كردم كمي 

صدایش مي لرزد. شاید بغض داشت! 
_ مي خوام ارسالن شما دوتا رو كنار ھم ببینھ. 

پوفي كشیدم. امان از دست ارسالن! میان تمام مصیبت ھایي 
كھ بر سرم نازل شده بودند ارسالن ھم شده بود قوز باالي 

قوز. 
معلوم نبود چگونھ با ھستي برخورد مي كرد كھ او حاضر 

شده بود غرورش را زیر پا بگذارد و از من چنین درخواستي 
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داشتھ باشد. 
_ حضور من اوضاع رو بدتر نمی کنھ؟!

_ نھ برعکس! اگھ کنار بردیا باشی بھترم می شھ! حاال میای؟

#كارتینگ
#پارت_١٥٠
#زینب_عامل

نمي دانستم چھ بگویم؟ باید در جوابش چھ مي گفتم؟ 
من نمي خواستم در آن مھماني شركت كنم چون حس مبھمي 

در وجودم در حال شكل گیري بود كھ مرا مي ترساند. وگرنھ 
دلیل رد دعوتشان ھیچ ربطی بھ اینکھ ممکن بود با ارسالن 
برخورد کنم نداشت. علیرغم تمام كنجكاوي كھ نسبت بھ آن 

مھماني در وجودم بود باز ھم این حس مبھم اجازه نمي داد كھ 
در آن مھماني باشم. 

از طرفي ھستي غرورش را زیر پا گذاشتھ بود و من 
نمي خواستم با رد كردن خواھشش او را خرد كنم. 

اصرار مجدد ھستي تمام مخالفت ھایم را درھم شكست.

@RomanbeRoman



_ خواھش مي كنم مانیا. 
چشمانم را روي ھم گذاشتم و صدایي ناواضح از میان لب 

ھایم خارج شد. چیزي شبیھ بھ باشھ!
اما انگار ھستي گوش ھایش را كامال تیز كرده بود كھ بعد از 

زمزمھ ي ناواضح من با شعفي خاص گفت:
_ واي مانیا. یك دنیا ممنونم ازت. جبران مي كنم. 

دلم بھ حال شرایط اسفناكش سوخت. حتما خیلي ارسالن را 
دوست داشت كھ خودش را در چنین وضعیت سختي قرار 

داده بود. 
نا خواستھ لب ھایم از ھم فاصلھ گرفتند.

_ ھستي من واقعا متاسفم. ھیچ وقت نمي خواستم شما دو نفر 
رو تو چنین شرایطي قرار بدم. 

مكالمھ را سریع پایان داد. 
_ ناراحت نباش من از پس این شرایط برمیام. تو مھموني 

مي بینمت. سالم برسون. 
تند و بي وقفھ صحبت كرده بود. حتي منتظر نماند تا  

خداحافظي كنم. 
تلفن را كھ قطع كردم تازه فھمیدم در مخمصھ ي جدیدي 

افتاده ام. حاال باید با شاھان تماس گرفتھ و اطالع مي دادم كھ 
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پشیمان شده ام!
انجام این كار را بھ بعد موكول كردم و بھ اتاق رفتم. 

ماندانا روي تخت دراز كشیده و با بي حوصلگي بھ سقف 
خیره شده بود. 

سمتش رفتم. پایم را باال آورده و بھ رانش كوبیدم.
_ چتھ تو؟ باز درد كار گرفتي؟ 

انگار داغ دلش تازه شده بود. بلند شد و روي تخت نشست.
_ گند زدم تو مصاحبھ. كار بي كار! خاك بر سر بي عرضھ م 

كنن. 
كنارش نشستم و موھایش را كھ روي صورتش ریختھ بودند 

را پشت گوشش فرستادم.
_ حاال كھ خبري نشده. شاید زنگ زدن. 

سرش را بھ شانھ ام تكیھ داد.
_ قبول شده بودم تا االن خبر داده بودند. وقتي خبري نیست 

یعني این كارم پر!
دستم را دور شانھ اش حلقھ كردم.

_ نشدم نشد. فدا سرت. حتما قسمتت نبوده...
میان حرفم پرید. 
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_ بحث قسمت و حكمت نیست. بحث بي عرضگي منھ. 
ھمھ ي دوستام شاغل شدن بجز منھ بي عرضھ. 

ھلش دادم تا از سرش را از روی شانھ ام بلند كند. چپ چپ 
نگاھش كردم و ھمین كھ خواستم بھ رگبار فحش ببندمش 

گوشي ام مجدد زنگ خورد. 
با دیدن نام دكتر سریع از جایم پریدم كھ ماندانا بي حال خندید 

و گفت:
_ چیھ جاخوردي؟ آقاي یار تماس گرفتن؟ 

در حالیكھ راه پذیرایي را در پیش گرفتھ بودم غریدم:
_ ببند اون دھنتو! 

قبل از اینكھ از اتاق كامل خارج شوم تماس را وصل كردم. 
صدایش پر انرژي بود.

_ سالم!
سعي كردم لحنم آرام باشد. احتمال داشت ماندانا در حال 

فضولي كردن باشد.
_ علیك سالم. چھ عجب یھ بارم سالم دادي! 

اھمیتي بھ حرفم نداد. بی مقدمھ گفت:
_ ھستي گفت نظرت راجع بھ مھموني عوض شده!
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ابروھایم باال رفتند.
_ چھ اطالع رساني قوي دارین! خب باید بگم نظرم راجع بھ 

مھموني عوض نشده...
خبیثانھ منتظر واكنشش ماندم كھ زمزمھ کرد:

_ یعني چي؟ ھستي كھ گفت...
حرفش را قطع كردم.

_ مثل قبل نظرم اینھ كھ مھمونیتون فوق العاده كسل كننده 
خواھد بود و حوصلھ ي منم سر خواھد رفت، اما نظرم راجع 

بھ اومدن یا نیومدن عوض شده. میام. 
با شوخي گفت:

_ حاال میشھ بفرمایین چطور شده كھ افتخار حضورتون رو 
نصیب من و دوستام كردین؟ 

_ بھ شبكھ ي خبر رسانیتون نمي خوره در باب این موضوع 
اطالعات در اختیارتون قرار نداده باشن! 

خیلي آرام تر ادامھ دادم:
_ قراره نقش بازي كنیم گویا! 

جملھ اش شوخي بود اما لحنش جدي بنظر مي آمد.
_ مثل دوتا آدم كھ عاشق و شیداي ھم شدند؟ 
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اوھومي زمزمھ كردم.
پرسید:

_ مطمئني از پس این نقش بر میاي؟ 
سؤالش مرموز بود. منظورش را نفھمیده بودم. گیج گفتم:

_ خودت چي؟ مطمئني از عھدش بر میاي؟ 
جدي تر شد!

_ برمیام! مطمئنم!

#كارتینگ
#پارت_١٥١
#زینب_عامل

باالخره جمعھ ی روز مھمانی از راه رسید.
دورھمی از ساعت ٣ شروع مي شد و تا بعد از شام ادامھ 

داشت! 
در این دورھمي كھ بدون مناسبت بود چگونھ مي خواستند 

اوقات خوشي را سپري كنند ھیچ نظري نداشتم. 
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از آنجاییكھ دور ھمي دوستانھ بود انتخاب لباس بجز چند 
دقیقھ، وقت خاصي از من مطالبھ نكرد! 

یك بافت سفید ساده و یك شلوار جین نود سانتي كھ مچ پاھایم 
را بھ نمایش مي گذاشت ھمراه یك جفت كتاني سفید تیپ من 

را تشكیل مي دادند! 
موھاي كوتاھم را ھم صاف دورم ریختھ بودم. 

ساعت یازده صبح را نشان مي داد و قطعا حاضر شدن براي 
رفتن بھ مھماني آن ھم در این ساعت خیلي زود بود، اما من 
قصد داشتم اول بھ دیدن مانجون بروم و بعد از ناھار راھي 

مھماني شوم. 
از آنجایي كھ ھمھ عادت كرده بودند جمعھ ھا خانھ نباشم و 
روزم را كنار مانجون و آقاجون سپري كنم كسي بھ موھاي 

صاف شده و كیف بزرگ دوشي ام شك نكرد. گاھي براي 
رفتن بھ خانھ ي مادربزرگم از این ناپرھیزي ھا مي كردم كھ 

بیشترین دلیلش غر زدن ھاي مانجون بود. 
كیف بزرگم را ھم بھ نشانھ ي آن گذاشتھ بودند كھ شب را آنجا 

خواھم ماند. 
ساعت نزدیكي ھاي دوازده بود كھ بھ خانھ ي مانجون رسیدم. 
پر انرژي وارد خانھ شدم اما وقتي آقاجون را حاضر و آماده 
دیدم كھ مي خواست از خانھ بیرون برود بادم خوابید و بعد از 
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سالم دادن متعجب پرسیدم:
_ كجا بھ سالمتي حاج آقا؟ 

كاله لبھ دارش را كھ در دست داشت روي سر گذاشت و 
جواب داد:

_ داریم با ھمسر جانمان مي ریم ناھار بیرون! 
صورتم را لبخندي پر كرد.

_ آخجون! پس قراره حسابي خرج كنین واسمون.
با خنده جواب داد:

_ بلھ قراره حسابي خرج كنم؛ منتھا نھ واسھ شما واسھ خانوم 
خودم. 

جلوتر رفتم و یقھ ي كتش را مرتب كردم.
_ یعني مي خواین بگین بي مانیا مي رین در در؟ 

مانجون كھ مشغول بستن روسري اش بود از اتاق بیرون آمد 
و بجاي آقاجون جوابم را داد:

_ بلھ بدون تو مي ریم در در! در در شما ھم بھ راھھ. اون 
دكتر خوشتیپ میاد دنبالت! 

قبل از اینكھ با چشمان از حدقھ در آمده ام سوالي كنم توضیح 
داد:
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_ تماس گرفت گفت دورھمي دارین. ھستي و ارسالنم كھ 
اونجان خیالم راحتھ. برو یكم بھ خودت برس گفت خودش 

میاد دنبالت. 
اینجوري عین غربتي ھا پا نشي بري پیش كلي دكتر ھا! 

پسره رو بي آبرو نكن! 
تختھ گاز داشت مي راند و اصال بھ من كھ لحظھ بھ لحظھ بر 

تعجبم اضافھ مي شد اھمیتي نمي داد!
_ بلكھ پاقدم این پسره خوب بود و تونست تو رو از پیلھ ي 

پنج سالھ ي تنھایی خودت بیرون بیاره. 
جاي سؤالي مانده بود؟

آن ھا در حال رفتن بودند و سؤال ھاي من ھم بي شمار! 
نگاه پر تعجبم را بھ آقاجون دوختم كھ شانھ اي باال انداخت 

یعني من حریفش نیستم! 
بعد ھم دست مانجون را گرفت و از خانھ بیرون رفتند و من 
ماندم و خانھ ي خالي با تیپي كھ از نظر مانجون شبیھ غربتي 

ھا بود!
پوفي كشیدم. حاال فھمیده بودم این بیرون رفتن دو نفره چھ 

دلیلي داشتھ است. 
مي خواستن احتمال بھانھ گیري ھاي من براي در رفتن از این 
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مھماني را بھ صفر برسانند! 
بعد از مدت ھا بود كھ من بھ چنین دورھمي دعوت شده بودم 

و مانجون مي خواست كاري كند كھ نوه اش دوباره بھ حالت 
سابق بازگردد براي ھمین قصد نداشت این فرصت را از 

دست دھد. 
مي دانستم كھ آقاجون محتاط تر از او بود و امكان داشت از 
مانجون بخواھد كھ راحتم بگذارد، اما در كل ھمانطور كھ 

خودش ھم اشاره كرده بود حریف زنش نمي شد. 
كسي كھ بھ مانجون اطالع داده بود چنین مھماني برگزار 

خواھد شد شاھان بود. 
شواھد حاكي از آن بود كھ این دونفر نھ تنھا با ھم صمیمي 

شده بودند بلكھ با یكدیگر ارتباط ھم داشتند. 
معلوم نبود مردك ھفت خط چگونھ مخ مانجون را زده بود! 
كیفم را روي مبل انداختم و پالتوي كوتاه خاكستري ام را در 

آوردم. 
تا آمدن شاھان حداقل سھ ساعت وقت باقي بود.

قبل از ھر چیزي بھ آشپزخانھ رفتم و املت مفصلي براي 
خودم درست كردم. از ناھار كھ خبري نبود؛ صبحانھ ھم 

نخوره بودم، بنابراین املت بھترین گزینھ برایم محسوب مي 

@RomanbeRoman



شد.
غذایم كھ تمام شد اول بھ اتاق رفتم و آرایش کم رنگی کردم 

بعد آن ھم ترجیح دادم چرت كوچكي بزنم. زودتر آرایش 
کرده بودم چون می ترسیدم خواب بمانم. فقط رژ نزده بودم کھ 

آن را بھ بعد از بیدار شدنم موکول کردم. 
روي كاناپھ اي كھ در پذیرایي بود ولو شدم. 

چشمانم گرم خواب شده بودند كھ صداي گوشي چرتم را پاره 
كرد.

#كارتینگ
#پارت_١٥٢
#زینب_عامل

گوشي را روي میز مقابل كاناپھ گذاشتھ بودم، با اوقات تلخي 
و در حالیكھ چشمانم تقریبا بستھ بودند جواب دادم:

_ بلھ؟
انتظار ھر كسي را داشتم جز ارسالن! 

_ سالم. خواب بودي؟ 
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از حالت دراز كش بلند شدم و نشستم.
_ سالم. آره در حال چرت زدن بودم. كاري داري؟

سوالم را بي جواب گذاشت.
_ كجایي؟ 

جواب سؤالش بي اختیار از دھانم خارج شد و بعد بالفاصلھ 
پشیمان شدم.

_ خونھ ي مانجون اینام. 
_ میام اونجا! 

سریع میان حرفش پریدم.
_ اینجا میاي چیكار؟ 

انگار داشت سوار ماشین مي شد، چون صداي باز شدن در 
ماشین را شنیدم.

_ میام حرف مي زنیم. 
سریع تر از چیزي قطع كرده بود كھ بتوانم مخالفتي كنم. 

لعنتی بر خودم فرستادم. اگر راستش را نگفتھ بودم در 
دردسر نمی افتادم.

سعي كردم خودم با او تماس بگیرم و از آمدن منعش كنم اما 
گوشي اش را خاموش كرده بود. زیر لب غریدم:
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_ مرتیكھ ي زبون نفھم! آخھ میاي اینجا چیكار؟ 
من ھرگز ارسالن را در زندگي ام جدي نگرفتھ بودم. حضور 

یا عدم حضور ارسالن برایم فرق چنداني نداشت. 
ارسالن ھمیشھ بھ بھترین شكل عصبانیت را بھ من ھدیھ 

مي داد، اما تماس االنش ره آورد دیگری بنام ترس ھم برایم 
داشت. 

كسي خانھ نبود و من اصال دلم نمي خواست با پسردایي ام كھ 
عالقھ اش بھ من را ھم فراموش نكرده  نامزد داشت و ھنوز 

بود در یك خانھ تنھا باشم! 
دلیل ترسم بخاطر این نبود كھ احتمال مي دادم آسیبي از سوي 

او بھ من برسد. 
دلیل ترسم اشتباه بودن این مسئلھ بود. 

ارسالن در حال حاضر تعھد داشت، حتي اگر مسائل گذشتھ 
ھم وجود نداشتند باز ھم بنظرم حضور من و او در یك خانھ 

آن ھم دو نفره نھ تنھا اشتباه بود كھ احساس گناه را ھم در 
وجود من تشدید مي كرد. 

ارسالن كلید خانھ ي مانجون را داشت. من ھم داشتم. خود 
مانجون بھ ھر دویمان کلید داده بود، بنابراین شانس اینكھ در 

را برایش باز نكنم را از دست داده بودم. 
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مي توانستم خانھ را ترك كنم، اما تا ساعت سھ كجا باید آواره 
مي شدم؟ 

اگر بھ ھستي قول رفتن نداده بودم یك راست بھ خانھ بر 
مي گشتم. 

ناگھان فكري بھ ذھنم خطور كرد و در یك تصمیم آني در 
حالیكھ طول و عرض پذیرایي را طي مي كردم با شاھان 

تماس گرفتم. 
طول كشید تا تماسم جواب داده شود و وقتي صداي یك زن 

ناشناس در گوشي پیچید وسط پذیرایي متوقف شدم! 
اول فكر كردم زن پشت خط مادرش است، اما صداي ظریف 
پشت گوشي كھ دوباره كلمھ ي بفرمایید را تكرار كرد مرا بھ 

این باور رساند كھ احتمال مادر بودن این زن را كنار 
بگذارم! 

شماره ي شاھان در گوشي ام سیو بود وگرنھ مي گفتم اشتباه 
تماس گرفتھ ام. 

با تمام این اوصاف با شك پرسیدم:
_ ببخشید من با آقاي دكتر شفیع تماس گرفتم. اشتباه كھ نشده؟ 

صداي ظریف پشت گوشي جواب داد:
_ نخیر درستھ! ایشون دارن دوش مي گیرن شما اسمتونو 

@RomanbeRoman



بگین من بھشون مي گم تماس گرفتھ بودین. 
جمالت دختر ھزار مدل فكر و خیال بھ ذھنم روانھ كرد، حتي 

با اینكھ شاھان را جمع خطاب كرده بود، اما از آنجایي كھ 
فرصت نداشتم تمام آن افكار را پس زده و با عجلھ گفتم:
_ ببینید من فرصت ندارم. كارم خیلي واجبھ لطفا سریع 

گوشي رو بدین دست شاھان! 
دختر با اكراه قبول كرد و مدتي سكوت برقرار شد. 

ھمین سكوت كافي بود تا ذھنم اظھار نظر ھایش را شروع 
كند.

" عمدا بھ دختر گفتي گوشي رو بده بھ شاھان؟ مي خواستي با 
گفتن شاھان بھش بگي كھ تو صمیمي تري باھاش آره؟

می دونستی دختره رفت گوشي رو تو حموم بده بھ شاھان 
جونت؟!"

پوفي كشیدم و سرم را تكان دادم. حیف ممكن بود كسي آن 
سوي خط صدایم را بشنود وگرنھ فحش آبداري نثار ذھن 

مریض خود مي كردم! 
بھ گفتن لعنتي آرامي بسنده كردم و وقتي صداي شاھان در 

گوشي پیچید تمام حرصم را سر او خالي كردم.
_ بفرمایین.
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قطعا دوش گرفتنش تمام شده بود چون اگر در حمام بود 
صدایش در فضاي داخل حمام اكو مي شد. 

باز صداي درونم بكار افتاد.
" خیالت راحت شد گوشي رو تو حموم نرسوندن بھش!"

بھ خودم آمدم.
_ االن چھ وقتھ دوش گرفتنھ؟ 

صداي متعجبش بلند شد. احتماال تعجبش از عصبانیتم بود.
_ ببخشید مِن بعد قبل از دوش گرفتن با شما ھماھنگ مي شم. 

دندان ھایم را روي ھم فشار دادم و با دیدن ساعت و 
محاسبھ ي این كھ تا رسیدن ارسالن زمان زیادي باقي نمانده 
است جواب جملھ اش را بھ زمان دیگری موكول كردم و تند 

گفتم:
_ زود حاضر شو بیا دنبالم. خونھ ي مانجونم. سریع بیا.

احتماال شاخ درآورده بود. در خوابش ھم نمي دید كھ با او 
تماس گرفتھ و از او بخواھم زودتر از موعد دنبالم بیاید. آن 

ھم با این عصبانیت و عجلھ!
_ باشھ ولي فكر نمي كني زوده؟ 

جمالتم بي وقفھ و پشت سر ھم بودند.
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_ ببین نمي تونم زیاد حرف بزنم. ارسالن زنگ زد گفت داره 
میاد اینجا. بھش گفتم 

تو میاي دنبالم اما گوش نداد. االنھ كھ برسھ. فقط تورو خدا 
دست بجنبون. 

برخالف من او خونسرد جواب داد:

_ باشھ، تو برو با خیال راحت حاضر شو من تا بیست 
دقیقھ ي دیگھ اونجام.

#كارتینگ
#پارت_١٥٣
#زینب_عامل

بعد از اینكھ تماس را قطع كردم با عجلھ بھ اتاق برگشتم و 
ھر چھ وسایل آرایشي روي زمین پخش و پال داشتم جمع 

كردم و داخل كیفم ریختم. 
وقتي مطمئن شدم ھمھ چیز را برداشتھ ام از اتاق بیرون دویدم 

و بعد از پوشیدن پالتویم كھ روي مبل انداختھ بودم و سر 
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كردن شالم؛ با استرس و یا شاید ھم ھیجان روي یكي از مبل 
ھا نشستم. 

ھر چھ دعا و راز و نیاز بلد بودم بھ زبان آوردم تا اول 
شاھان از راه برسد، اصال دلم نمي خواست دعواي جدیدي با 
ارسالن راه بیوفتد؛ بخصوص كھ من در دعوا راه انداختن با 

خانواده ي دایی ام كامال مستعد بودم! 
از آنجایي كھ من شدیدا آدم مستجاب الدعوه اي بودم ھمانطور 

كھ انتظارم مي رفت ارسالن زودتر رسید! 
در نزد. خودش كلید انداخت و وارد حیاط شد. 

صداي باز شدن در مرا از جا پراند و قبل از اینكھ او بتواند 
وارد خانھ شود من خودم را بھ حیاط رساندم. 

ماندن دونفره مان در حیاط بھ مراتب بھتر بود! 
وقتي بھ حیاط رسیدم كھ او نزدیك ورودي خانھ بود. بنابراین 

فاصلھ مان بھ اندازه ي چند قدم مي شد. 
نگاھش كردم. چھره اش سرد و بي روح بنظر مي آمد. چند 

قدم جلوتر آمد و با گفتن سالمي زیر لبي خم شد تا كفش 
ھایش را در بیاورد كھ گفتم:
_ ھیچ كس تو خونھ نیست. 

مکث نکرد. كفش ھایش را در آورد و پرسشي نگاھم كرد.
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_ آقاجون و مانجون ناھار رفتن بیرون. 
نیشخندي زد.

_ چطور شده سوگلیشون رو نبردن با خودشون؟
مرا مي گفت. فرصتي براي جواب دادن پیدا نكردم چون 

خودش ادامھ داد:
_ بردیا...ببخشید شاھان جانتون كھ نرسیدن ھنوز. نكنھ تا 

وقتي كھ بیاد مي خواي تو حیاط منتظرش بمونی؟  جلوتر از 
من وارد خانھ شد اما ایستاد و دوباره سمتم برگشت. با 

چشماني كھ پر شده بودند از تمسخر گفت:
_ نكنھ ترسیدي بالیي چیزي سرت بیارم؟ 

اولین بار بود كھ ارسالن را اینگونھ گستاخ و بي ادب 
مي دیدم. رسما بھ جاده خاكي زده بود! 

انگار من بیش از حد معمول سكوت كرده بودم. شاید 
فراموش كرده بود من كدام مانیا ھستم! 

پوزخندي زدم. او از باب تمسخر درآمده بود و من ھم از باب 
تحقیر وارد شدم! 

_ از آدمي مثل تو بایدم ترسید. از نظر من مردي كھ تعھد 
داشتھ باشھ و بازم دست از سر یھ دختر مجرد برنداره خیلي 

ترسناكھ. 
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دستم را بي ھوا و در یك آن گرفت و داخل خانھ كشید. 
حركتش چنان سریع بود كھ شوكھ شدم و توانایي ھر نوع 

واكنشي را از دست دادم. 
وقتي وسط راھروي ورودي رسیدیم بھ خودم آمدم و در 

حالیكھ دستم را مي كشیدم تا آن را از بین انگشتان قوي اش 
جدا كنم داد زدم:

_ ولم كن لعنتي! چي از جونم مي خواي آخھ؟ 
عصبي سرش را سمتم چرخاند و توپید:

_ كولي بازي در نیار مي خوام باھات حرف بزنم. 
آنقدر اعصابم خراب شد كھ پایم را باال آوردم و محكم بھ 

زانویش كوبیدم! غافلگیر شد و دستم از دستش رھا گشت. 
_ من و تو چھ حرفي با ھم داریم آخھ؟ تو زن داري 

مي فھمي؟ 
دندان ھایش را روي ھم فشار داد.

_ مانیا....
دستش را مشت كرد و سراغ اصل مطلب رفت.
_ كي تو رو دعوت كرده واسھ مھموني امروز؟ 

دستم را بھ كمرم زدم.
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_ یعني تو نمي دوني كي دعوتم كرده؟ 
بازویم را گرفت و تا پذیرایي مرا با خودش كشان كشان برد. 
گوشي تلفن را از روي میز مخصوصش برداشت و بھ دستم 

داد.
_ زنگ بزن بھش بگو كال پشیمون شدي یا ھم بگو ھمراه 

من میري تو اون خراب شده. 
از شدت حرص خندیدم.

_ بخدا كھ تو حالت خوب نیست. رسما قاطي كردي. ھستي 
رو ول كردي اومدي منو ببري تو اون بھ اصطالح خراب 

شده؟ 
كنترلش را از دست داد و فریاد ھایش ستون ھاي خانھ را بھ 

لرزه انداختند.
_ آره من خوب نیستم. من خوب نیستم چون تو نمي ذاري 

خوب باشم. تو منو چي فرض كردي؟ خر؟ مانیا تو صنمت با 
این مرتیكھ چیھ؟ 

خواست نزدیكم شود كھ عقب تر رفتم.
_ اون روز وقتي بابا ازت راجع بھ این پسره پرسید چرا الل 
موني گرفتي؟ اگھ واقعا با ھم رابطھ دارین چرا نگفتي؟ فكر 
كردي من احمقم؟ این بازي رو راه انداختي تا منو دست بھ 
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سر كني؟ 
ماجرا برایم روشن شده بود. حاال مي فھمیدم دلیل تماس ھستي 

چھ بود! 
مي خواست ما در آن مھماني باشیم تا شكي كھ بھ جان ارسالن 

افتاده بود از بین برود. 
ارسالن داد و فریاد ھایش را ادامھ داد.

_ فكر كردي من نفھمیدم مانجون دروغ گفت؟ تو چي فكر 
كردي راجع بھ من؟ 

صداي آیفون حرفش را قطع كرد. 
از ترس اینكھ مبادا نگذارد در را باز كنم بدون اینكھ كامال 
دقیق بدانم پشت در كیست بھ حدسیاتم بسنده كردم و با دو 

خودم را بھ اف اف رساندم و دكمھ اش را فشار دادم.

#كارتینگ
#پارت_١٥٤
#زینب_عامل

با این كارم خشم ارسالن چند برابر شد. چند ثانیھ سرجایش 
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ایستاده چشمانش را بست تا خونسردی اش را بازیابد، اما در 
نھایت موفق نشد و با چند قدم بلند خودش را مقابلم رساند و 
بعد از نگاھي عمیق و خشمگیني كھ بھ صورتم انداخت از 

میان دندان ھاي كلید شده اش غرید:
_ داري چھ غلطي مي كني؟ 

صداي پاي نفر سوم و پشت بند آن داد زدنش اجازه نداد من 
چیزي بگویم.

_ خودت داري چھ غلطي مي كني؟ 
سر ھایمان سمت شاھان چرخیدند. 

معلوم نبود با چھ سرعتي خودش را بھ داخل رسانده بود.
با قدم ھایي سریع آمد و كنارم ایستاد و چشمان خشمگینش را 

بھ ارسالن دوخت.
حاال ارسالن درست در مقابلش بود. دستش را باال آورد و 

یقھ ي او را در دست گرفت و تكانش داد.
_ با توأم! كر كھ نیستي؟ گفتم دقیقا داشتي چھ غلطي 

مي كردي؟ 
ارسالن با خشم دستان شاھان را از یقھ اش جدا كرد و عقب 

تر رفت. او ھمیشھ محتاط بود و از دعوا واھمھ داشت.
_ آقا طلبكارم ھست. تو باید جواب بدي تو خونھ ي 
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مادربزرگ من چیكار مي كني؟ 
شاھان خونسرد دستانش را داخل جیب شلوارش فرو برد.

_ برخالف تو من قبل از اومدنم بھ مانجون خبر داده بودم كھ 
میام دنبال ماني. الزم نکرده كاسھ ي داغ تر از آش شی واسھ 

من! 
چشمانم را بخاطر بحثشان روي ھم گذاشتم و با خستگي گفتم:

_ تمومش كنین لطفا! 
ارسالن اما قصد شنیدن نداشت. مخاطبش شاھان بود.

_ تو دقیقا از این نقش بازي كردن چي عایدت مي شھ؟ حتما 
خیلي مھمھ كھ آدم مغروري مثل تو حاضر شده تن بھ چنین 

فضاحتي بده! 
شاھان چشمانش را ریز كرد.

_ چي مي گي تو؟ 
ارسالن غرید:

_ دارم میپرسم در آوردن این ادا و اصول عاشقانھ چھ سودي 
واست داره؟ 

شاھان سرش را سمت من كھ كمي عقب تر از او ایستاده 
بودم برگرداند و طوریكھ انگار باز ھم متوجھ سؤال ارسالن 
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نشده است از من پرسید:
_ این دیوونھ چي مي گھ ماني؟ 

باید كاري مي كردم تا شك ارسالن نسبت بھ صحت این رابطھ 
كامال برطرف می شد. 

براي ھمین با حالتي متمسخر گفتم:
_ داره مي گھ ما الكي داریم اداي آدمایي كھ با ھم رابطھ دارن 

رو درمیاریم. سؤالش اینھ كھ تو چرا تن بھ این كار دادي؟ 
شاھان با شنیدن جوابم خندید و دوباره نگاھش را بھ ارسالن 

دوخت. خندان لب زد:
_ پس تو فكر مي كني كھ ما داریم ادا در میاریم كھ ھمدیگھ 

رو دوست داریم. آره؟
مكثي كرد و كامال جدي ادامھ داد:

_ چطوري ثابت كنیم كھ ادا نیست؟ دلت مي خواد جلوي تو 
ھمدیگھ رو ببوسیم؟ 

جملھ ي ناگھاني و گستاخانھ اش بھ قدري شوكھ آور بود كھ 
ارسالن جاي خود؛ من ھم خشكم زد. مردك دیوانھ داشت 

براي خودش چھ بلغور مي كرد؟ 
ارسالن نگاھي بھ صورتم انداخت و متوجھ شوكھ شدنم شد. 

احتماال فھمیده بود شاھان بلوف زده است. 
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شاھان كھ نگاه ارسالن را دید سمتم چرخید و ابروھایش را 
بھ نشانھ ي سوتي ندادنم بھ باال حركت داد. پشتش بھ ارسالن 

بود و او متوجھ این كارش نشده بود، برای ھمین ھم با 
خونسردي رو بھ شاھان گفت:

_ ببوسش! 
لعنتي بھ ھر چھ مھماني و گول زدن دیگران بود فرستادم. 
ارسالن این را گفتھ بود چون با دیدن نگاه شوكھ ام بعد از 

شنیدن جملھ ی شاھان مطمئن شده بود كھ بین ما خبري نیست! 
حاال باید چھ غلطي می کردم؟ یا بعبارت درست ترش چھ 

غلطی مي كردیم؟ 
در فضایي گیر كرده بودم كھ باالخره راه را در اعتراف 

دیدم. بھ درك كھ ممكن بود ارسالن باز ھم فیلش یاد 
ھندوستان كند. 

ھمین كھ خواستم لب ھایم را از ھم فاصلھ دھم دستي با 
خشونت دور كمرم حلقھ شد و مرا سمت خود كشاند. 

حاال رسما در آغوش شاھان بودم. 
با بھت بھ چھره ي خونسرد، اما جدي اش چشم دوختم. حاال 
وقت آن رسیده بود كھ من بپرسم دقیقا داشت چھ غلطي مي 

كرد؟
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بھ علت قد كوتاه من و قد بلند شاھان ارسالن دیدي بھ من 
نداشت و حاال بھت صورتم را نمي دید. 

نمي خواستم بھ اتفاقي كھ ممكن بود رخ دھد فكر كنم. امكان 
نداشت این مرد بتواند مرا ببوسد! آن ھم بھ خاطر یك مسئلھ ي 

احمقانھ كھ بیشتر شوخي بنظر مي رسید. 
اگر این اتفاق مي افتاد قسم مي خوردم كھ گردنش را 

مي شكستم. این كار از نظر من سوء استفاده بود! 
ارسالن منتظر اجراي حكم بود و من ھر لحظھ منتظر بودم تا 

شاھان رھایم كند. 
اما وقتي سرش خم شد و لب ھاي درشتش دقیقا مقابل لب 

ھایم توقف كردند روح از تنم بیرون رفت. 
خیلي نزدیك بود. آنقدر نزدیك كھ وقتي نفس مي كشید گرمایي 
كھ از بین لب ھایش خارج مي شد را دقیقا روي لب ھایم حس 

مي كردم. 
قلبم روي دور تند افتاده بود و نفس كم آورده  بودم. 

دستم بي اختیار باال آمد و روي شانھ اش بند شد. مي خواستم 
او را بھ عقب ھل دھم چون با دستي كھ دور كمرم حلقھ كرده 

بود عمال تن ھایمان بھم چسبیده بودند.
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ھمین كھ سرش كمي تكان خورد مطمئن شدم كھ اینكار را 
مي كند و مرا مي بوسد و درست در لحظھ اي كھ بھ خودم آمدم 

و خواستم او را بھ عقب ھل دھم ارسالن با قدم ھایي بلند 
خانھ را ترك كرد و در را پشت سرش كوبید. 

صداي كوبیده شدن در توسط ارسالن ھمزمان شد با ھل دادن 
شاھان توسط من و باز شدن حلقھ ي دست او از دور كمرم. 
من گُر گرفتھ بودم، اما او خونسرد و معمولي انگار كھ ھیچ 

اتفاق خاصي نیافتاده است داشت تماشایم مي كرد. 
خونسردي بي حد و حصرش برایم یاد آوري كرد كھ باید 

حسابي گوشش را بپیچانم.
درحالي كھ خشم تمام وجودم را فرا گرفتھ بود داد زدم:

_ ھیچ معلوم ھست داري چھ غلطي مي كني؟ 
امروز ھزار بار این جملھ تکرار شده بود!

_ این چھ كاري بود؟ تو...تو داشتي...
شانھ باال انداخت!

_ من چي؟ من بوسیدمت؟ نھ! پس اینھمھ داد و قال واسھ 
چیھ؟ نكنھ واسھ اینھ كھ واقعا دلت مي خواست اینكارو بكنم؟! 

ناباور نگاھش كردم. داشت چھ مي گفت؟ 
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قبل از اینكھ جملھ اش را كامل ھضم كنم چشمكي زد!
_ گفتھ بودم از پس نقشم برمیام! حاال عملي ثابت شد برات. 

چرخید و راه خروجي را در پیش گرفت.
_ تو ماشین منتظرتم. تا شب قراره كلي پالن و سكانس با ھم 

بازي كنیم ماني خانوم!

#كارتینگ
#پارت_١٥٥
#زینب_عامل

سریع تر از آني رفت كھ بگویم من غلط مي كنم كھ با تو 
سكانس و پالن بازي مي كنم!

ھمین پالني كھ بازي كرده بودیم بھ اندازه اي انرژي از من 
گرفتھ بود كھ نفس كم آورده بودم. 

و حاال مدام یك سؤال در ذھنم چرخ مي خورد. شاھان شفیع 
چرا داشت كمكم مي كرد؟ 

حتي ارسالن ھم در صحبت ھایش بھ این موضوع اشاره 
كرده بود. گفتھ بود كھ با این غرورش چھ عایدش مي شود 
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كھ تن بھ این كار داده است؟ 
اصال من چھ مرگم بود؟ حس مي كردم ناخودآگاه بھ شاھان 

اجازه داده بودم پایش را فراتر از حد خود بگذارد. 
این مرد جذاب بود! از آن دستھ مرداني نبود كھ بتواني بي 

توجھ از كنارشان عبور كني، اما من باید مراقب خودم 
مي بودم. 

شاھان شفیع اصال بھ من نمي خورد، یا اگر درست ترش را 
مي گفتم من بھ او نمي خوردم! 

با ذھني پر از دغدغھ و قلبي كھ دستخوش تغییراتي شده بودند 
كھ انگار برایم اجتناب ناپذیر بودند كیف بزرگم را برداشتم و 

از خانھ بیرون زدم. 
كاش مي توانستم بھ این مھماني نروم. بنظرم امروز براي 

ارسالن بھ اندازه ي كافي نقش بازي كرده بودیم! 
تمام نیروھا داشتند مرا از رفتن بھ آن مھماني منع مي كردند، 

اما یادآوري تماس ھستي بر تمام این نیرو ھا فایق آمد و 
باالخره من با نارضایتي و اخم كنار شاھان نشستم و او بي 

ھیچ حرفي راه افتاد. 
دلم نمي خواست نگاھش كنم. بعد از آن فاجعھ اي كھ در خانھ 
رخ داده بود ترجیح مي دادم تا جایی کھ می شد فاصلھ ام را با 
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او رعایت كنم. ظاھرا او از برادرش خطرناك تر بود! 
برادري كھ مدتي بود تقریبا سراغم را نگرفتھ بود و حس 

مي كردم مشغول برنامھ ریزي براي نازل كردن بالي جدیدي 
بر سرم بود. 

كاش معماي این برادر ھا برایم حل مي شدند! 
شاھان بیش از آن نتوانست سكوت كند و وقتي دید من بي 

توجھ بھ او و بدون گفتن جملھ اي از پنجره بھ خیابان ھاي یخ 
زده و ھواي گرفتھ خیره شده ام گفت:

_ چي شده؟ چرا اینھمھ پكري؟
حتي حال نداشتم جوابش را بدھم، اما او مصر بود تا مرا بھ 

حرف بیاورد.
_ با شمام ماني خانوم! 
لب ھایم تكان خوردند.

_ راھي كھ انتخاب كردم غلطھ. آخر و عاقبت نداره. 
بیشتر با خودم زمزمھ كرده بودم، اما او كامال شنیده بود. 

_ بخاطر ارسالن ناراحتي؟ 
سردرد خفیفي كھ داشتم باعث شد تا دستم را روي سرم 

بگذارم.
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_ ھر طور كھ فكرشو بكني براش توضیح دادم كھ نباید منو 
بخواد. 

نزدیك سرعت گیر پایش را روي ترمز فشار داد و دنده را 
عوض كرد.

_ اون تورو نمي خواد. خودشو مي خواد. حسي كھ ارسالن 
داره عشق نیست. اگھ تورو بدست بیاره ھم سعي مي كنھ 

عوضت كنھ! اتفاقا تالش مي كنھ تورو شبیھ ھستي كنھ. یھ 
خانوم دكتر جذاب كھ بھ خودش بیاد. 

سرم را بھ سمتش چرخاندم و نیم رخش را نگاه كردم.
_ پس در اینصورت چرا با خود ھستي نمي سازه؟ 

او ھم سرش را سمتم چرخاند و براي چند ثانیھ نگاه ھایمان 
در ھم قفل شدند.

_ براي اینكھ ھستي انتخاب خودش نبوده! 
مثل رشتھ ي تحصیلیش. مي خواستھ با بھ دست آوردن تو ثابت 

كنھ كھ بلده واسھ خودش تصمیم بگیره. ھمین! این پسر ھیچ 
عشق اسطوره اي بھ تو نداره؛ براي ھمینم مي گم کھ كم كم 

ھستي رو تو زندگیش قبول مي كنھ، در غیر اینصورت ھستي 
بعنوان یھ دوست بھ اندازه اي برام مھم بوده كھ نذارم خودشو 

با ارسالن بدبخت كنھ.
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كامل چرخیدم و كمرم را بھ در ماشین تكیھ دادم كھ بالفاصلھ 
قفل در ھا را زد! 

چشمانم را ریز كردم و پرسیدم:
_ تو چرا داري كمكم مي كني؟ 

گوشھ ي لب ھایش باال رفتند.
_ در حقیقت تو برام اھمیتي نداري! من دارم بھ ھستي و 

ارسالن كمك مي كنم. 
دلم از قسمت اول جملھ اش گرفت. با اینکھ می دانستم تقریبا 

دروغ می گوید! واقعا من برایش اھمیتي نداشتم؟ پس چرا 
داشت خودش را مي كشت تا بفھمد عباس كیست؟ حتي گفتھ 
بود برایش مھم است كھ بداند عباس كیست. برایش مھم بود 

چون من برایش مھم بودم. 
نمي توانست مرا احمق فرض كند. با اینكھ بھتر بود واقعا من 

برایش اھمیتي نداشتھ باشم، اما حقیقت طور دیگري بود. 
احساست ضد و نقیضي وجودم را فرا گرفتھ بودند. احساسي 

میان خواستن و نخوانستن، با این حال یك چیز واضح بود. او 
برایم مھم بود و مطمئن بودم من ھم برایش مھم ھستم. 

مي مردم اگر این را مستقیم بھ او نمي گفتم. اصال شاید بھتر 
بود بھ او ھمھ چیز را مي گفتم و از او مي خواستم فاصلھ ھا 

را رعایت كنیم. 
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بي گدار بھ آب زدم.
_ بھتره دروغ نگي. اتفاقا مطمئنم كھ برات مھم ھستم! 

ھمونطور كھ تو ھستي! 
من آدم ترسویي نبودم. فرار از احساسات ھم مشكلي را حل 

نمي كرد.
_ تو از من خوشت میاد شاھان شفیع! بذار حدس بزنم اون 

روز بھ مانجون چي گفتي. احتماال راجع بھ من نبوده؟ 
در كمال تعجب راھنما زد و ماشین را گوشھ ي خیابان نگھ 

داشت. 
چشمان نافذش را سمتم دوخت.

#كارتینگ
#پارت_١٥٦
#زینب_عامل

 

_ درست فھمیدي! قبال ھم گفتم من از تو خوشم میاد ماني 
مشتاق! خیلي ھم خوشم میاد. حرف مشتركي ھم بجز تو با 

مانجون نداشتم كھ بزنم. اینم بگم...
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منتظر و با قلبي كھ تپش ھایش بیشتر و نامنظم تر شده بود بھ 
لب ھایش چشم دوختم. 

_ شك ندارم تو ھم از من خوشت میاد. 
نفس داغم را بیرون دادم. مردك جذاب لعنتي براي چھ فكر 

مي كرد من از اعتراف كردن مي ترسم؟ من کھ ھمین چند ثانیھ 
پیش گفتھ بودم او برایم مھم است. من شجاع تر از آن بودم 

كھ او تصورش را مي كرد.
نیشخندي زدم.

_ فكر مي كني اعتراف بھ این قضیھ خیلي واسم سختھ؟ 
زودتر مي گفتم بھت اگھ بھ غلط بودنش ایمان نداشتم! 

دستش را بھ پشتي صندلي شاگرد تكیھ داد و سمتم خم شد. با 
اخم گفت:

_ كجاش غلطھ؟ 
اخم من غلیظ تر بود.

_ تو مثل اینكھ یادت رفتھ من كیم و چطوري باھات آشنا 
شدم! ھمھ ي اینا بھ كنار آدما باید با ھم قد و قواره ي خودشون 

بگردن. من و تو ھم قد و قواره ي ھم نیستیم. 
خندید! نمي توانستم تشخیص دھم لحنش جدي است یا شوخي 

مي كند.
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_ من بحث قد و قواره رو متوجھ نمي شم! مگھ من از تو 
خواستگاري كردم؟ یا مثال گفتم دوست دخترم شي؟ من فقط 

از تو خوشم میاد. بیشتر از ھر زني كھ تو زندگیم دیدم. 
ھمین! 

ھمانطور كھ او متوجھ حرف ھاي من نمي شد من ھم متوجھ 
حرف ھاي او نشده بودم. آدم ھا مگر مي توانستند بی ھدف و 

خیال از ھم دیگر خوششان بیاید؟ 
ھر كس دیگري جاي من بود احتماال با جمالت شاھان از 

خجالت آب مي شد، اما من بیخیال گفتم:
_ فرق من و تو ھمین جاست. براي ھمینم شاید از نظر تو 

این خوش اومدن غلط نباشھ، اما از نظر من ھست. من مثل 
تو فكر نمي كنم. پس بھتره از این بھ بعد از من خوشت نیاد. 

چون منم ھمچین تصمیمي دارم. 
انگشت اشاره اش را سمت لب ھایم گرفت.

_ یادت رفتھ رژ بزني! بنظرم یھ فكري بكن براش. 
چپ چپ نگاھش كردم. فكر كردم قصد دارد مسیر صحبتمان 

را عوض كند. اما دوباره راه افتاد و گفت:
_ تو خواستني تر از چیزي ھستي كھ من بخوام طبق 

خواستھ ي تو عمل كنم.
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دست خودم نبود كھ از جملھ اش خوشم آمده بود، اما بھ روي 
خودم نیاوردم و گفتم:

_ بخدا كھ خودتم نمي فھمي چي مي گي! 
ابروھایش باال رفتند. چیزي نگفتم. 

از كل این بحث فقط این را فھمیده بودم كھ ما از ھمدیگر 
خوشمان مي آمد. شاید خفیف بود اما نمي شد انكارش كرد. 

منتھا فرقي كھ داشتیم این بود كھ من فكر مي كردم این 
عالقھ ي خفیف خطر ساز است و از نظر او ھیچ جدیتي در 

كار نبود كھ مرا بترساند. 
واقعیتش كمي آسوده شده بودم. اتفاقا بد ھم نبود كھ از او 

خوشم بیاید و نگران اتفاقات بعدش ھم نباشم! البتھ اگر 
مي توانستم مثل او ساده بھ قضیھ نگاه كنم.

در نھایت بیخیال فكر و خیال شدم. 
كیفم را باز كردم و از بین كوھي از خرت و پرت ھا رژ 

قرمز رنگي بیرون آوردم و خونسرد آفتاب گیر را پایین دادم 
و مشغول زدن رژ جذابم شدم. 

كارم كھ تمام شد شاھان با اعتراض گفت:
_ گفتم رژ بزن نگفتم خودكشي كن! 

رژ را داخل كیف انداختم. با اینكھ دلم شدیدا سیگار 
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مي خواست اما بیخیالش شدم و جواب شاھان را دادم.
_ ھي دكتر یادت نره كھ تو فقط از من خوشت میاد و داري 
اداي دوست پسرمو درمیاري ھمین! پس بھتره حد و حدود 

خودتو رعایت كني! 
پایش را روي گاز فشار داد.

_ امیدوارم پشیمون نشي بعدا!
درست بیست دقیقھ ي بعد من در وسط جمعي بودم كھ بیشتر 

شبیھ پاتختي بود تا دورھمي ساده! 
دقیقا طبق گفتھ ھاي مانجون من در میان انبوھي از قناري 
ھاي حاضر در مھماني نقش یك غربتي را بازي مي كردم. 

تعداد بیشتر از آن بود كھ فكرش را مي كردم. شاید حدود ٣٠ 
نفري مي شدند و چنان لباس پوشیده بودند كھ من بعید 

مي دانستم حتي در عروسي ماندانا ھم چنین انتخاب ھایي 
داشتھ باشم! 

شاھان اشاره كرد تا حركت كنم كھ با حرص گفتم:
_ مطمئني این یھ دور ھمي ساده ست؟ 

دستش دور شانھ ام حلقھ شد و سرش را كنار گوشم آورد.
_ اینا عادتشونھ شور ھمھ چي رو در بیارن. 
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با خشم نگاھي بھ چھره ي بشاش و بعد دستش كھ دور شانھ ام 
حلقھ شده بود انداختم.

_ گفتھ بودم اكیپتون حال بھم زنھ؟ 
بدون اینكھ دستش را از دور شانھ ام باز كند سرش را بھ 

نشانھ ي تاكید تكان داد.
_ حرفمو پس مي گیرم. اكیپیتون خیلي فراتر از واژه ي حال 

بھم زنھ!
با خنده گفت:

_ حاال كجاشو دیدي!
صداي پر شور پسر جواني کھ مخاطبمان قرار داد اجازه نداد 

تا مكالمھ مان ادامھ پیدا كند. 
_ بچھ ھا ببینین كي اومده. بردیا خان اونم با حضرت 

یارشون! 
صداي بلندش توجھ ھمھ ي حاضرین را سمت ما جلب كرد. 
خودش با لبخندي عمیق نزدیكمان آمد و بعد از خوش و بش 

كردن با شاھان رو بھ من گفت:
_ خوش اومدي...

نمي دانم چرا بنظرم فوق العاده آدم چاپلوسي آمد براي اینكھ 
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حالش را گرفتھ باشم تا از راه نرسیده احساس صمیمیت نكند 
گفتم:

_ خانم مشتاق!

شاھان لب زیرینش را گاز گرفت تا خنده اش رھا نشود و پسر 
جوان كھ كنف شده بود با دستپاچگي زمزمھ كرد.

_ بلھ خیلي خوشبختم از آشناییتون. من حامدم. 
خب خدا را شكر كھ افعالش از حالت مفرد بھ جمع تغییر پیدا 

كرده بودند. 
شاھان دستش را از دور شانھ ام باز كرد و اینبار انگشتانش 
را الي انگشتانم سر داد و در برابر چشمان كنجكاو و نگاه 

دپرس شده ي حامد بی تفاوت از کنارش عبور کردیم تا این بھ 
اصالح دورھمي را کھ از نظر من دست کمی از عروسی 

نداشت را شروع كنیم!

#كارتینگ
#پارت_١٥٧
#زینب_عامل
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اگر حامد با آن صداي بلند و نخراشیده اش حضورمان را 
اعالم نکرده بود مي توانستم بدون جلب توجھ اول كمي 
اوضاع را بررسي كنم و افرادي را كھ آشنا ھستند را 

شناسایي. اما مردك چنان داد و فریاد راه انداختھ بود كھ ھمھ 
ھر كار و صحبتي كھ داشتند را ول كرده بودند و با نگاه 

ھایي كھ فضولي از چند فرسخي ھم در آن ھا مشخص بود و 
در حالیكھ بعضي ھا با یكدیگر پچ پچ ھم مي كردند ما را 
تحت نظر داشتند. این برخورد ھا اذیتم مي كردند. ترجیح 

مي دادم در ابتداي مھماني آرام  و بی سر و صدا گوشھ اي 
بنشینم و بعد كم كم با حاضرین آشنا شوم. 

نمي شد بھ شاھان طعنھ نزنم. با تمسخر و حالیكھ با سر بھ 
دوستانش اشاره مي كردم گفتم:
_ دوستات آدم ندیدن تا حاال؟ 

دستم را میان دستش فشرده شد.
_ مثل تو خواستني؟ بعید مي دونم! 

چشمانم را ریز كردم.
_ تو مطمئني فقط از من خوشت میاد و احساست در این 

حده؟ 
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جملھ ام كھ مشكوكانھ بیان شده بود خنده اش را بلند كرد و 
حاضرین كنجكاو تر شدند. صدایش میان صداي دختري كھ 
ظاھري لوند داشت گم شد اما من كلماتش را شنیدم و آن ھا 

را كنار ھم چیدم.
_ گاھي خودمم مطمئن نیستم. 

تھ مایھ ي طنزي كھ در جملھ اش بود مجابم كرد تا آن را جدي 
نگیرم. از طرفي حواسم پرت جملھ ي دختر شد كھ دیگران را 

خندانده بود.
_ آخر الزمان شده! بردیا با یھ دختر خانوم جذاب میاد 

مھموني و تازه بلند بلندم مي خنده! 
چند نفر با خنده حرف دختر را تایید كردند و ذھن من درگیر 

این مسئلھ شد كھ یعني مرد كناري ام تا این حد خشك بوده 
است؟ من کھ بجز چند برخورد اول رفتار خشک چندانی از 

او ندیده بودم.
چند قدم دیگر جلوتر رفتیم. حاال دیگر درست مقابل بقیھ 

بودیم. 
شاھان با جدیت جواب دختر را داد.

_ نکنھ فكر مي كردین من تا آخر عمر تنھا مي مونم؟ 
بقیھ درگیر پاسخ بھ سوالش بودند و من درگیر این شده بودم 
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كھ یعني قبال كسي در زندگي اش نبوده است؟ مگر مي شد؟
صداي پسري كھ عینك بھ چشم داشت توجھم را جلب كرد.

_ داداش وقتي كرور كرور خواستگار رو رد كردي تو 
دانشگاه ما ھم فكر كردیم عذب مي موني تا آخر عمر. 

صداي آشناي دختري كھ پر بود از تمسخر باعث شد تا از 
چشم از پسر عینكي بگیرم.

_ ماشاءاللھ بھ انتخابش! 
دیدن این دختر شب سردي كھ در بیمارستان سپری کرده 

بودم را برایم یاد آوري كرد. 
سروین بود. ھمان خصومتي كھ در بیمارستان داشت را 

ھمچنان حفظ كرده بود. 
سكوت بیش از اینم باعث مي شد تا این جماعت بیشتر از حد 

وراجي كنند. براي ھمین درحالیكھ اخم كمرنگي روي 
پیشاني ام نشانده بودم گفتم:

_ شما ھمیشھ از یھ مھمون جدید اینطور استقبال مي كنین؟ 
دوره ش مي كنین و تیكھ مي ندازین بھش؟ 

از آنجایي كھ كسي انتظار چنین حرف رك و سنگیني را 
نداشت و از طرفي، خیلي ھا ھم سكوت مرا بھ نشانھ ي 
خجالتم گذاشتھ بودند با شنیدن سوالم شوكھ شده و ساکت 
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شدند. 
سكوتي كھ با صداي كف پسري مو بور شكستھ شد و پشت 

بند آن با خنده گفت:
_ ھمیشھ انتخابات شاھكار بودن بردیا! 

شاھان اخم كرد و من از این تعریف نھ تنھا خوشم نیامد كھ 
بوي حسادت عمیقي را ھم از پشت كلمات حس كردم. 

تا بھ االن كھ ھیچ كدام از حاضران توجھم را جلب نكرده 
بود. 

وقتي ھستي را دیدم كھ جمع را كنار زد و خودش را كنارم 
رساند خیالم راحت شد. 

لبخند صمیمي زد و گفت:
_ بیا مانیا جان. اینجا وایستي اینا تا صبح بھ وراجیشون ادامھ 

مي دن. بریم لباساتو عوض كن عزیزم. 
لبخندي زدم و با كمال میل ھمراھي اش كردم. 

واحد آپارتماني كھ مھماني در آن برگزار مي شد متراژي در 
حدود دویست متر داشت با دكوراسیوني شلوغ و مدرن. 

وارد اتاقي شدیم كھ یك كمد دیواري بزرگ داشت با رگالي 
كھ براي آویزان كردن لباس ھا گوشھ ي اتاق گذاشتھ بودند. 

یك كتابخانھ ي كوچك با اتو پرسی سفید رنگ ھم در گوشھ ي 
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دیگر اتاق بھ چشم مي خورد كھ كنارش یك آیینھ ي بزرگ بھ 
دیوار تكیھ داده بودند. 

ھستي با لبخند بھ دیوار تكیھ داد و گفت:
_ منتظر مي مونم تا لباساتو عوض كني با ھم بریم. 

سرم را تكان دادم و شال و پالتویم را در آوردم و از رگال 
آویزان كردم. 

تقریبا آماده بودم! فقط كتاني ھایم را از كیف بیرون آورده و 
پوشیدم و در آیینھ موھایم را مرتب كردم. 

چشم از آیینھ گرفتم و بھ ھستي كھ با تعجب نگاھم مي كرد 
گفتم:

_ ببخشید اصوال ما تو دور ھمي ھاي ساده پیرھن مجلسي 
تنمون نمي كنیم. البتھ اگھ واقعا این مھموني دورھمي ساده 

باشھ! 
خندید و با اشاره بھ خودش گفت:
_ بنظرت منم زیاده روي كردم؟ 

ھستي سرھمي ساده و شیك قرمز و مشكي رنگي بھ تن كرده 
بود و موھاي الیت شده اش را ھم محكم باالي سرش دم اسبي 

بستھ بود. آرایش نسبتا غلیظي ھم داشت. 
با اینكھ بنظرم او ھم در یك دورھمي ساده اغراق آمیز تیپ 
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زده بود جواب دادم:

#كارتینگ
#پارت_١٥٨
#زینب_عامل

 

_ تو بھتر از دوستات انتخاب كردي! 
در حالیكھ در اتاق را باز مي كرد زمزمھ كرد:

_ بھ اعتماد بنفس تو واقعا غبطھ مي خورم مانیا. كاش بتونیم 
بیشتر معاشرت كنیم با ھم. 

جلوتر از او از اتاق بیرون آمدم.
_ در حقیقت اعتماد بنفس من باال نیست، بلكھ اعتماد بنفس 

دختراي االن خیلي كم شده. 
این یك حقیقت بود. بسیاري از دختران امروزي حتي با 

وجود تحصیالت و امكانات زیاد از عدم اعتماد بنفس 
برخوردار بودند. 

گاھي ھمین مسئلھ ھم باعث مي شد ھزار مدل دستكاري رو 
چھره شان انجام دھند، در حالیكھ این افراد نمي دانستند جذابیت 
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ھاي ظاھري دوام چنداني ندارند و طرف مقابل بعد از مدتي 
كھ ظاھر برایش تكراري مي شود دنبال چیز فراتري در وجود 
طرفش می گردد. چیزي كھ بھ او انگیزه و اعتماد الزم براي 

ادامھ ي رابطھ را بدھد. 
از نظر من اعتماد بنفس موضوع مھمي بود. آدم ھایي كھ در 
این مورد ضعیف بودند با مشكالت عمده اي مواجھ مي شدند. 
ھستي خودش را كنارم رساند. با آن كفش ھاي پاشنھ بلندي 

كھ پوشیده بود یك سر و گردن از من بلند تر شده بود. 
با كنجكاوي پرسید:

_ خب بنظرت چطور میشھ اعتماد بنفسو تقویت كرد؟
ایستادم و نگاھش كردم. 

_ با شناخت خودت و قبول اینكھ واقعا چي ھستي و از 
زندگي چي مي خواي. 

در فكر فرو رفت كھ ادامھ دادم:
_ وقتي خودتو بشناسي و بھ خواستھ ھاي خودت احترام و 
ارزش قائل باشي نظر دیگران برات در اولویت دوم قرار 

مي گیره. 
شروع بھ بازي با انگشتانش كرد.

_ مردا از زناي با اعتماد بنفس خوششون میاد درستھ؟ 
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دستش را گرفتم.
_ ھیچ كسي تو دنیا آدم ضعیف النفس رو دوست نداره 

ھستي. منتھا براي اینكھ دیگران دوستت داشتھ باشن اول باید 
خودت خودتو دوست داشتھ باشي و بھ خودت اعتماد كني.

دستش را رھا كردم و گفتم:
_ من خیلي رفتم تو فاز روان شناسي! بیخیال دختر؛ گوشیمو 

یادم رفتھ بیارم تو برو من خودم میام. 
خندید.

_ بخواي منتظرت مي مونم.
سرم را بھ نشانھ ي منفي تكان دادم.

_ نھ برو ببینم چیكار مي كني. ھمش بھ ارسالن نچسب. بذار 
بفھمھ كھ تو بدون اونم یھ زن مستقلي كھ بلده خودشو جمع و 

جور كنھ. سعي كن امروز خیلي بھت خوش بگذره. 
لبخند عریض و طویلي زد.

_ تو و بردیا خیلي بھم میاین. ارزش رد كردن پیشنھاداشو 
داشتھ. 

تشكري كردم و در حالیكھ بھ خیال ھاي پوچش كھ در مورد 
من و شاھان داشت لبخند مي زدم بھ اتاق برگشتم تا وسایلي كھ 

یادم رفتھ بود را بردارم.
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گوشي، پاكت سیگار و فندكم! 
ھوس لعنتي كھ در جانم افتاده بود بیخیالم نمي شد. 

پاكت سیگار و فندك را با ھر بدبختي بود در جیب شلوار 
جین تنگم فرو كردم و پلیورم را رویش انداختم و از اتاق 

بیرون آمدم و بھ جمع پیوستم. 
گویا ارسالن تازه از راه رسیده بود. در بدو ورودم او را 

ندیده بودم. 
بي محلي ھایش آسوده ام كرد و لبخندي روي لب ھایم نشاند. 

حرف ھاي شاھان در مورد ارسالن كامال ذھنم را درگیر 
كرده بودند. من ھرگز از زاویھ ي دید او بھ موضوع نگاه 

نكرده بودم. 
روي یكي از راحتي ھا و در كنار ھستي كھ با لبخند صدایم 

كرده بود نشستم. نگاه ھاي زیر زیركي را روي خودم 
احساس مي كردم. 

حتي متوجھ نگاه ھاي متعجب ھم شده بودم كھ حدس مي زدم 
بخاطر لباس ھاي ساده ام بودند. 

تقریبا ھمھ نشستھ و مشغول حرف زدن بودند و گاھي این 
احساس بھ من دست مي داد كھ موضوع پچ پچ ھاي دیگران 

من ھستم.
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وقتي شاھان با لبخند كنارم آمد پچ پچ ھا ھم فرو نشستند. 
شاھان ھم مثل من ساده لباس پوشیده بود. 

پیراھن سفید و شلوار كتان مشكي. در لباس پوشیدن اغراق 
نكرده بود. مثل بعضي از دوستانش كھ با كراوات و پاپیون 

قصد خفھ كردن خود را داشتند. 
زیر گوشم با اشاره بھ میز بزرگي كھ رویش پر شده بود از 

خوراكي ھاي مختلف گفت:
_ چیزي مي خوري برات بیارم؟

با آنكھ خوراكي ھا ھوس انگیز بودند، اما من بعد از آن املت 
مفصلي كھ در خانھ ی مانجون خورده بودم میلي بھ غذا 

نداشتم. براي ھمین جواب دادم:
_ نھ چیزي بخوام خودم بر مي دارم. 

زمزمھ ي آرامش را شنیدم. 
_خوبھ! 

سروین كھ درست رو بھ رویمان نشستھ بود با نگاه تحقیر 
آمیزش رو بھ من پرسید:

_ خب مانیا جان شما تو دانشگاه چي خوندي؟ 
بھ پشتي راحتي تكیھ دادم و پا روي پا انداختم. خونسرد گفتم:
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_ من دانشگاه نرفتم! 
جوابم تمام حاضرین را شوكھ كرد. حق مي دادم فكر 

نمي كردند انتخاب شاھان شفیع یك دختر دانشگاه نرفتھ باشد. 
بھ نیم رخ شاھان نگاه كردم. انگار كھ برایش اھمیتي نداشت 
مشغول نوشیدن محتویات لیواني شد كھ ھنگام نشستن كنارم 

در دستش بود. 
بقیھ خجالت مي كشیدند بیشتر فضولي كنند بخصوص كھ من 

گربھ را دم حجلھ كشتھ بودم و رك گویي ام باعث شده بود 
ھمھ حدشان را رعایت كنند، اما سروین قصد داشت 

خودنمایي كند و شاید ھم مرا تحقیر.

دلم برایش سوخت اما خودش خواست كھ بعد از پرسیدن 
سؤال تحقیر آمیزش چنان جوابش را دھم كھ دیگر فكر 

معاشرت با من بھ سرش نزند.
_ مگھ مي شھ تو این دوره زمونھ كسي دانشگاه نره؟ موندم 
بردیا كھ دكتري داره چطوري با این موضوع كنار اومده؟!

بحث در این مورد خیلي عمیق و زیاد بود. اگر مثل آدم 
پرسیده بود و قصد خراب كردن مرا نداشت، من ھم با احترام 

تبادل نظر مي كردم و مي گفتم كھ دالیلم براي نرفتن بھ 
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دانشگاه چھ بوده است، اما بنظرم وقتش رسیده بود تا دمش را 
قیچي كنم. 

لبخند آرام، اما مرموزي زدم. بقیھ با دقت بھ لب ھایم چشم 
دوختھ بودند تا ببینند جوابم چیست. 

باالخره لب باز كردم.
_ عزیزم شما مي خواستي دكتر بشي من عاشق گاز و دنده 
بودم. شما شدي یھ دكتر معمولي؛ من شدم یھ قھرمان رالي! 

فكر نكنم چیزي باختھ باشم این وسط. 
صورت قرمز شده از خشمش رضایت را بھ وجودم باز 

گرداند. 
آنقدر احمق بود كھ تعریفي برایش نداشتم. تازه نمي فھمید كھ 

چرا شاھان پسش مي زند! 
ظاھرا جواب من براي دیگران كنجكاوي آورده بود. چون 

یكي از دختر ھا كھ مثل خودم ریزه میزه بود با ھیجان گفت:
_ واي خداي من تو قھرمان رالي ھستي؟ 

واي من خیلي ھیجان زده شدم. مي شھ یكم بیشتر بگي برامون 
از حرفھ ت؟ 

حرف زدن از روز ھایي كھ بھترین خاطرات را برایم 
داشتند، اما نابود شده بودند در توانم نبود. كارتینگ، رالي و 
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عالقھ ي من بودند كھ سال ھا بود از آن  سرعت تمام عشق و 
ھا دور مانده بودم. یاد آوري گذشتھ چیزي جز حسرت برایم 
نداشت. دوست نداشتم از گذشتھ حرف بزنم و ممنون شاھان 

شدم كھ فھمیده بود دردم چیست كھ بھ موقع بھ دادم رسید.
_ شما موضوع دیگھ اي ندارین حرف بزنین؟ مي تونین از 

آخرین بالھایی كھ سر مریضاي بدبختتون آوردین براي ھم 
تعریف كنین. مانيِ منو راحت بذارین. خودم مي خوام باھاش 

خلوت كنم. 
مانيِ من! تركیب جدیدي كھ مجابم كرد تا با حسي كھ در 

وجودم جریان یافتھ بود نگاھش كنم. 
بیشتر بود! این حس بیشتر از یك خوش آمدن ساده بود. 

شاھان گولم زده بود تا ترسم را فراموش كنم، وگرنھ حاال 
مي فھمیدم كھ این احساسات نھ تنھا ترسناك بودند كھ خطر ھم 

بدنبالشان داشتند.
من چرا نمي فھمیدم او برادر مردي است كھ مدعي است 

عاشقم شده است؟ 
او چرا نمي فھمید من زني ھستم كھ برادرش بھ او ابراز 

احساسات كرده؟ 
سؤالم این بود...
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ما چرا تا این اندازه نفھم شده بودیم؟

#كارتینگ
#پارت_١٥٩
#زینب_عامل

لحن جدي و عاري از ھرگونھ شوخي شاھان دیگران را 
متقاعد كرد كھ سرگرم كار ھاي خود شوند. پسري كھ 

كراوات مشكي دور گردنش بستھ بود آھنگ شاد و پر سر و 
صدایي را گذاشت و دیگران با ترغیب شدن بھ رقص 

باالخره حواسشان از سمت ما پرت شد.
سرم را نزدیك گوش ھستي بردم.

_ براي چي نشستي و فقط ارسالن رو نگاه مي كني؟ قرار 
بود خوش بگذروني! بلند شو برو و برقص و شاد باش. 
مي توانستم نگاه سنگین ارسالن را روي خودم حس كنم. 

مطمئن بودم كنجكاو است تا بداند زیر گوش ھستي چھ گفتھ ام. 
ھستي با نا آرامي زمزمھ كرد:

_ مانیا حالش خوب نیست انگار. مي ترسم ناراحت شھ!
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نگاھم را سمت ارسالن چرخاندم. با دیدن نگاه من عین 
كودكان سرش را سمت دیگري چرخاند! قسم مي خوردم چنان 

بالیي سرش بیاورم كھ بھ پاي ھستي بیافتد! پسرك خنگ 
بیشعور!

نگاھش كرده بودم چون مطمئن بودم با این كار حواسش را 
جاي دیگري مي دھد و دیگر نمي تواند ما را تحت نظر داشتھ 

باشد. 
بدون اینكھ نگاھم را از رویش بردارم زیر لب طوري كھ 

ھستي بشنود گفتم:
_ یادت كھ نرفتھ! اولویت اول خودتي! االن یھ چند دقیقھ بعد 

طوري كھ تابلو نشھ بلند مي شي و مي ري وسط. از تھ دلتم 
مي گي و مي خندي. مھموني كھ تموم شد فرصت داري با 

آرامش با نامزدت راجع بھ حال بدش صحبت كني. 
ھستي از مدل نگاه خصمانھ ام بھ ارسالن خنده اش گرفت و در 

حالیكھ بھ سختي خودش را كنترل مي كرد گفت:
_ حس انجام یھ ماموریت مھم رو دارم. 

باالخره نگاه از ارسالن گرفتم و حس كردم با این كارم او 
راحت شده است و مي تواند بھ فضولي اش ادامھ دھد! 

چشمكي بھ ھستي زدم.
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_ موفق باشي!
چند دقیقھ از مكالمھ مان نگذشتھ بود كھ سروین سمت ھستي 
آمد و در حالیكھ تمام زورش را مي زد تا مرا نادیده بگیرد 

دست ھستي را گرفت و كشید.
_ بلند شو بریم برقصیم. خلوت بعضیا رو بھم نزن.

لبخندي زدم كھ ھستي جوابم را با لبخندي داد و سروین با 
تعجب و اخم نگاھم كرد. 

حق داشت؛ طعنھ زده بود و انتظار داشت من پاچھ اش را 
بگیرم، اما از آن جایي كھ با بردن ھستي بھ وسط بھ نقشھ مان 

كمك كرده بود، ممنونش بودم. 
ھستي و سروین كھ رفتند اول نگاھي بھ ارسالن انداختم. حاال 
بیخیال من شده بود و داشت با چشم نامزدش را دنبال مي كرد. 

وقتي ھستي با ناز و عشوه شروع بھ رقصیدن كرد اول 
تعجب و بعد اخم و عصبانیت را در چشمان ارسالن دیدم و 

برایش افسوس خوردم. آنقدر این دختر با ناز پسردایي بد 
قلقلم بازي كرده بود كھ انتظار داشت عین یك خدمتكار در 
ركابش باشد، اما كور خوانده بود. من بلد بودم این پسر را 

چگونھ ادب كنم تا قدر نامزدش را بیشتر بداند. 
بودندبعالوه ی  تقریبا بجز چند نفري كھ مشغول حرف زدن 

@RomanbeRoman



من و ارسالن، ھمھ در وسط  مي  رقصیدند. 
سرم را سمت جایي کھ شاھان نشستھ بود چرخاندم تا پیدایش 

كنم، اما جاي خالي اش متعجبم كرد. 
نفھمیده بودم كي رفتھ بود. 

فرصت خوبي بود تا مكاني پیدا كنم و سیگاري آتش بزنم. با 
اینكھ از سیگار كشیدن در جمع ھیچ ابایي نداشتم، اما 

نمي خواستم جلوي بقیھ سیگار بكشم. ھمانطور كھ ھرگز در 
زندگي ام این كار را نكرده بودم. سیگار فقط و فقط ھمدم 

تنھایي ھاي من بود؛ مگر در مواقعی خاص کھ دونفره بودن 
آن لذت بیشتری برایم داشت. مثل سیکار دود کردن با 

مانجون!
با خودم بھ این نتیجھ رسیدم تراس خانھ بھترین گزینھ است. 

لحظھ ي رسیدنمان مقابل آپارتمان شاھان با نشان دادن تراسي 
كھ چند پسر در حال خوردن نوشیدني و حرف زدن بودند 

اشاره كرده بود كھ قرار است بھ آن واحد برویم. 
در ذھنم مختصات خانھ را از بیرون تصور كردم تا دقیقا 
بفھمم راه تراس از داخل كجاست. مقابلم كھ تا چشم كار 

مي كرد مبل و میز بود كھ چیده شده بودند، براي ھمین بدنم 
را بھ عقب چرخاندم و بھ پشت سرم نگاه كردم، اما فرصت 

چنداني براي كنكاش نیافتم چون صداي شاھان جست و جویم 

@RomanbeRoman



را متوقف كرد.
_ دنبال چیزي مي گردي؟

چرخیدم و دوباره مثل حالت قبل نشستم.
_ داشتم مي گشتم ببینم تراسي كھ موقع اومدن بھم نشون داده 

بودي دقیقا كدوم وره!
با دست سمت چپش اشاره كرد كھ سمت راست من مي شد. 

بھ جایي كھ اشاره كرد بود نگاه كردم و لبخندي زدم. با 
زیركي آدرس را پیدا كرده بودم. 

پرده ي سفید رنگي كھ وجود داشت دري كھ بھ تراس ختم 
مي شد را كامل پوشانده بود و براي ھمین پیدا كردنش سخت 

شده بود. 
شاھان با بشقاب بزرگي كھ در دست داشت كنارم نشست و 

بشقاب را روي ران پاھایم گذاشت. 
نوشیدني كھ در دست دیگرش گرفتھ بود را ھم سمتم گرفت.

_ بفرما! 
نگاھي بھ محتویات بشقاب كردم. تقریبا از شیر مرغ تا جان 

آدمیزاد داخل آن پیدا مي شد! 
از بین تمام محتویات بشقاب كھ شامل ساالد و چند مدل دسر 
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و شیریني بود زیتون درشتي انتخاب كردم و در دھانم 
گذاشتم. بشقاب را ھم از روي پایم برداشتم و روي میز مقابلم 

قرار دادم.

#كارتینگ
#پارت_١٦٠
#زینب_عامل

لیوان نوشیدني را از دست شاھان كھ منتظر نگاھم مي كرد 
گرفتم و بعد از خوردن جرعھ اي از آن و مزه كردن طعم 
ترشش، لیوان را ھم كنار بشقاب گذاشتم كھ شاھان سكوت 

بینمان را شكست.
_ فكر نمي كردم از اون دختراي در حال رژیم باشي! آخھ 

اون روز تو رستوران با اشتھا غذا مي خوردي. 
نگاھش كردم.

_ مگھ رژیم گرفتن بده؟ 
دستش را از پشت سرم رد كرد و دقیقا باالي سرم، روي 
راحتي تكیھ داد. حاال من بھ نوعي در آغوشش بودم! البتھ 
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اگر فاصلھ ي كوتاه بینمان را نادیده مي گرفتیم.
_ نھ. اینكھ بھ ھمھ چي بگي پیف پیف من رژیمم بده. 

سرم را بھ نشانھ ي فھمیدن تكان دادم.
_ نھ رژیم نیستم. تو خونھ ي مانجون املت خوردم. میل 

ندارم. 
با شیطنت پرسید:
_ آشپزیت خوبھ؟ 

بھ پشتي راحتي تكیھ دادم. سرم با دستش برخورد كرد، اما 
حس شیطنتي اجازه نداد سرم را از دستش جدا كنم. او ھم 
دستش را عقب نكشید. با ھمان شیطنتي كھ از  او بھ من 

سرایت كرده بود جوابش را دادم.
_ آشپزیم كھ عالیھ! بھ تنھایي مي تونم چند مدل تخم مرغ 

بپزم. 
بلند خندید و خنده اش باعث شد تا من ھم عمیق لبخند بزنم. 

خنده اش كھ تمام شد سرش را نزدیكم آورد.
حركت نوازش گونھ ي چیزي را الي موھایم احساس كردم و 

با فھمیدن اینكھ این حركت آرام مختص دست شاھان است 
ضربان قلبم شدت گرفت. 
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صدایش كمي تا قسمتي خمار بود وقتي زیر گوشم گفت:
_ اینھمھ محاسن داري نمي ترسي این حس من فراتر بره؟ 

سرم را روي دستش چند درجھ چرخاندم و حركت انگشتانش 
را تا حدي مختل كردم. بدون اینكھ چیزي بگویم فقط نگاھش 

كردم كھ تاكید كرد:
_ لطفا دلبري نكن! اونم اینجوري!

گاھي تشخیص شوخي یا جدي بودن رفتارھا و حرف ھایش 
واقعا سخت بود. باز ھم نفھمیده بودم داشت شوخي مي كرد یا 

جدي بود. 
من با شوخي جوابش را داده بودم و بھ طبع باید این جمالت 

او كھ در جواب بھ حرف ھایم زده بود را شوخي تلقي 
مي كردم، اما چیزي ال بھ الي جمالتش حس مي كردم كھ 

اجازه نمي داد این فكر را كھ تمام گفتھ ھایش شوخي است 
داشتھ باشم. 

دستش را از پشتي راحتي جدا كرد و نفس عمیقي كشید! 
كمي بعد دست دراز كرد و لیوان نوشیدني كھ براي من آورده 

بود را برداشت و یھ نفس باال داد. 
وقتي لیوان خالي را روي میز گذاشت با ابروھاي باال رفتھ 

از تعجب گفتم:
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_ دھني بود! 
جوابش برایم غیر قابل پیش بیني بود. حاال مطمئن بودم 

شوخي مي كند!
_اِ ! چرا زودتر نگفتی پس؟ واجب شد یھ سر بھ سرویس 

بھداشتي بزنم!
چپ چپ نگاھش كردم. لبخندي زد و با گفتن " االن بر 

مي گردم" از جایش بلند شد و تنھایم گذاشت. 
تنھا كھ شدم اول بھ ھستي نگاه كردم كھ در حال بگو بخند 
بود و در ھمان حال ھم خودش را تكان مي داد، بعد نگاھم 

سمت ارسالن چرخید. 
نھ تنھا مرا نگاه نمي كرد كھ چشمانش اینبار فقط روي ھستي 

زوم شده بودند. 
گوشھ ي لب ھایم باال رفتند. خوب بود. 

خدا مي خواست این مھماني ره آورد خوبي را با خود بھ 
ھمراه مي آورد. 

حاال كھ شاھان نبود و كسي ھم حواسش سمت من جلب نشده 
بود آرام از جایم بلند شدم و سمت تراس رفتم تا بھ خواستھ ام 

یعني سیگار كشیدن جامھ ي عمل بپوشانم!
آرام پرده را كنار زدم و در را باز كردم. 
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ھجوم ھواي سرد سمتم لرزه ي بدي بھ تنم انداخت اما اھمیت 
ندادم و كامل وارد تراس شدم و در را پشت سرم بستم. 

ھوا تقریبا داشت تاریك مي شد و ھر از گاھي دانھ ي سبك 
برفي در برابر چشمانم با نرمي سقوط مي كرد و روي زمین 

مي افتاد. 
پلیور روي شلوارم را كنار زدم و پاكت سیگار و فندكم را 

بیرون آوردم. 
نخي از پاكت بیرون كشیدم و میان لب ھاي رژ زده ام قرار 

دادم. 
سیگار را با فندك روشن كردم و پك عمیقي بھ آن زدم و دود 

را با لذت داخل ریھ ھایم فرو بردم. 
پاكت و فندك را داخل جیبم بازگرداندم و در حالیكھ زانو ھایم 

را بھ دیواره تراس تكیھ داده بودم بھ دودي كھ از میان لب 
ھایم خارج مي شد خیره شدم. 

لرزیدن گوشي در جیب دیگر شلوارم لذتم را تا حدودي مختل 
كرد، اما دیدن شماره ي مانجون باعث شد تا لبخند بزنم. 

تماس را كھ وصل كردم در حال كام گرفتن از سیگار بودم.
_ كجایي ورپریده؟

دود سیگار را بیرون دادم.
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_ مگھ منو نسپرده بودي بھ شاھان جونت؟ انتظار داري كجا 
باشم خوشگلھ؟ 
با حرص گفت:

_ مانیا اونجا موقعیت سیگار كشیدنھ؟ ھمین كارارو مي كني 
كھ سي سالتھ و ھنوزم موندي ور دل من دیگھ! مي میري یكم 

متمدن رفتار كني؟ 
با خنده گفتم:

_ اتفاقا االن سیگار كشیدن یھ خانوم از نظر خیلیا متمدن 
بودنھ. جون مانجون بد ھوس كرده بودم. 

جمالتش قھقھ ام را باال برد. من عاشق این پیرزن دوست 
داشتني بودم.

_ آخرش تو ھم این سیگارو ترك كني من نمي تونم. یھ جوري 
خمار حرف مي زني كھ خودمم ھوس كردم! شب یھ راست 

بعد مھموني برگرد اینجا. مراقب خودتم باش. 
با خنده گفتم:

_ برو پیرزن! الكي من نفھمیدم با عجلھ قطع كردي تا بري 
سیگار دود كني مثل نوه ت!

خنده اش را پنھان كرد.
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_ فضولیش بھ تو نیومده بچھ پررو!

#كارتینگ
#پارت_١٦١
#زینب_عامل

منتظر نماند تا چیزي بگویم و قطع كرد. من ھم با خنده 
گوشي را بھ جیبم برگرداندم. 

مانجون یكي از بزرگترین سرمایھ ھایي بود كھ من در 
زندگي ام داشتم. من و او فارغ از نسبتي كھ داشتیم دوست 

بودیم. مي دانستم او با ھیچ كس دیگري اینگونھ صمیمي 
برخورد نمي كرد. زیر لب شكر گفتم. من در زندگي چیز ھاي 
با ارزش زیادي از دست داده بودم، با این حال ھمیشھ خدا را 

شكر مي گفتم كھ مانجون را دارم. 
نفس عمیقي كشیدم. ھواي سرد حالم را جا آورده بود. سیگار 

دستم را  باال آوردم. وقتي مشغول حرف زدن با مانجون بودم 
بیشتر آن سوختھ بود و دیگر قابلیت دود کردن نداشت. آن را 

روی لبھ ی دیوار تراس خاموش کردم.
ھواي سرد اراده ام را درھم شكست و مجابم كرد تا یك نخ 
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دیگر ھم آتش بزنم. در دل لعنتي بھ این ھوس فرستادم كھ 
دست از سرم بر نمي داشت و آواره ام كرده بود. 

ھنوز یك پك كامل ھم بھ سیگار دوم نزده بودم كھ صداي باز 
شدن در تراس باعث شد تا بھ عقب بچرخم. با دیدن ھمان 

پسر مو بوري كھ در بدو ورودمان تعریف نامحسوسي از من 
كرده بود ابروھایم باال رفتند. 

دیدم كھ او ھم از اینكھ مشغول سیگار كشیدن بودم تعجب 
كرد، اما بھ روي خودش نیاورد و لبخند عمیقي رویم پاشید. 

پوزخندي زدم و رویم را برگردانم. 
بي توجھي ام بھ او بھ حدي واضح بود كھ دمش را روي 

كولش گذاشتھ و برود اما با سماجت آمد و درست كنارم با 
فاصلھ ي كمي ایستاد و گفت:

_ قھرمان رالي و سیگار! تركیب جالبیھ!
چیزي نگفتم. دوست نداشتم سر صحبت با او باز شود. 

بعضي از افراد بودند كھ آدم بي دلیل و بدون اینكھ شناختي از 
آن افراد داشتھ باشد از آن ھا خوشش نمي آمد. این پسر مو 

بور ھم براي من جزو ھمان دستھ محسوب می شد. ھیچ 
انرژي مثبتي از سمتش دریافت نمي كردم. 
سكوتم را كھ دید خودش را معرفي كرد.
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_ من كامرانم. 
سرم را بھ نشانھ ي فھمیدم تكان دادم، البتھ بیشتر این معني را 

مي داد كھ شرّت را كم كن!
حرف زدن اینبار برایش سخت شده بود، اما باز ھم عقب 

نشیني نكرد.
_ راستش ھیچ وقت فكر نمي كردم بردیا با یھ دختر سیگاري 

دوست شھ! 
نیشخندي زدم. زیركانھ بود. براي باز كردن نطق من راه 

خوبي را در پیش گرفتھ بود. 
خاكستر سیگار را تكاندم. ذرات ریز خاكستر بالفاصلھ توسط 

باد مالیم تار و مار شدند. 
با خونسردي گفتم:

_ خب االن كھ دیدي دوست شده از این بھ بعد فكرشو بكن! 
لبخند زوركي زد.

_ رابطھ تون جدیھ؟
امروز ھمھ دنبال جواب این سؤال بودند. آن از وضع ارسالن 

این ھم كامران! تكلیف ارسالن كھ مشخص بود چرا این 
سؤال را مي پرسید، اما نمي فھمیدم منظور این پسر از این 

سؤال چیست؟ 

@RomanbeRoman



با ھیزي كل ھیكلم را برانداز كرد.
_ با اینكھ خیلي معمولي ھستي با اینحال خیلي ھم جذاب بنظر 

میاي. 
جملھ اش مزخرف بود. مثال می خواست مرا تحت تاثیر قرار 

دھد.
پكي بھ سیگار زدم.

_ تو االن داري با دوست دختر دوستت الس مي زني؟ 
لبخند دندان نمایي زد.

_ تو نمي توني انتخاب بردیا باشي. اون سال ھاست یكي رو 
داره. شاید لو نده، اما حداقل من بارھا تلفناي مشكوكش رو 

دیدم. ھیچ وقت نخواست ما بفھمیم اون دختر كیھ. 
فرصت فكر كردن بھ خودم را ندادم. ترجیح مي دادم حرف 

ھایش را مھمل بھ حساب بیاورم. با اعتماد پرسیدم:
_ از كجا مي دوني اون دختر من نیستم؟

اعتماد او بھ جوابش بیشتر بود.
_ از اونجاییكھ اتفاقي یھ بار صداي اون زن رو شنیدم و 

صداي اون ھیچ شباھتي بھ صداي تو نداشت. 
چشمانم را ریز كردم:
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_ و حاال چي مي خواي از من؟ 
بادي بھ غبغب انداخت.

_ اگھ رابطھ ت با بردیا جدي نیست مي توني بھ...
اینبار صداي باز شدن در تراس بلند تر بود.

شاھان با اخم ھایي در ھم کنارمان آمد و با عصبانیت عمیقي 
كامران را مخاطب قرار داد:

_ اگھ رابطھ ش با من جدي نیست چي؟ با تو دوست بشھ؟
بھ وضوح جا خوردن كامران را دیدم.

فکرش را نمی کرد شاھان صدایش را شنیده باشد.

#كارتینگ
#پارت_١٦٢
#زینب_عامل

پوزخندي روي لب ھایم جا خوش كرد. پك آخر را بھ سیگارم 
زدم. مثل اینكھ قسمت بود امروز شاھان بھ ھمھ ثابت كند در 

ارتباط با یكدیگر كامال جدي ھستیم!
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شاھان نگاه خشمگیني سمتم انداخت و فاصلھ اش با كامران را 
بھ صفر رساند.

_ دور و بر خودم و دارایي ھام نبینمت؛ وگرنھ از روت رد 
مي شم. االنم اگھ كاري بھ كارت ندارم بخاطر احترامیھ كھ 

واسھ صاحب مھموني قائلم.
شدت كلماتش بھ حدي بود كھ اینبار كامران دمش را روي 

كولش گذاشتھ و تنھایمان بگذارد. 
وقتي تنھا شدیم شاھان نزدیكم آمد، مچ دستم را گرفت و بھ 

فیلتر سیگاري كھ در دستم خاموش شده بود اشاره كرد.
_ این آشغال چیھ دستت؟ 

تند گفتھ بود، با این حال رعایت كردم و عادي جوابش را 
دادم.

_ سیگار! 
ناباور پرسید:

_ تو سیگار مي كشي؟ 
مچم را از الي انگشتانش بیرون كشیدم.

_ اوھوم.
پر حرص خندید و عقب تر رفت.
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_ چھ راحتم تاییدش می کنھ! 
چشمانم از تعجب گشاد شدند. براي چھ این مسئلھ بنظرش 

بزرگ و غیر عادي مي آمد؟ مگر من اولین زني بودم كھ در 
دنیا این كار را مي كرد؟

چشمانش را بست و دستانش را بھ لبھ ي دیوار كوتاه تراس 
تكیھ داد.

_ خانواده ت مي دونن؟ مانجون چي؟ اونم مي دونھ نوه ش اھل 
دوده؟ 

سؤالش قھقھ ام را بھ ھوا برد. بخصوص كھ ھمین چند دقیقھ 
پیش مانجون را ھم دنبال دود و دم فرستاده بودم. 

خنده ام عالوه بر تعجب عصبانیتش را ھم پر رنگ تر كرد.
_ براي چي مي خندي؟ چیز خنده داري گفتم؟

خنده ام را با ھر بدبختي بود كنترل كردم و جواب دادم:
_ خیالت راحت دكتر! خواجھ حافظ شیرازي ھم مي دونھ مانیا 

مشتاق سیگاریھ! 
از دیوار تراس جدا شد و نزدیك تر آمد. با پوزخندي گفت:

_ وقتي افتخارت دود و دمھ پس الكي راجع بھ قھرماني رالي 
و ورزش بلوف نزن. بھ ھمین افتخارت برس. 
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مات شدم. توھین كرده بود. بي پرده! یك طور بدي گفتھ بود. 
لحنش گزنده بود. 

مدل جملھ اش بھ شخصیتم برخورد. شدیدا ناراحت شدم. 
او چھ مي دانست؟ او از دردي كھ كشیده بودم چھ مي فھمید؟ 

او از گذشتھ ام و آرزوھایي كھ بر باد رفتھ بودند چھ 
مي دانست كھ بھ خودش اجازه مي داد اینگونھ برایم نطق كند؟ 
یك چیزي تھ گلویم گیر كرده بود. این مرد وحشیانھ قضاوتم 

كرده بود. لحن بدش طوري بود كھ انگار من گناھي 
نابخشودني انجام داده ام. یك طوري گفتھ بود كھ انگار راجع 

بھ قھرماني ھایم دروغ گفتھ بودم. او نمي دانست رالي خط 
قرمزم بود. نمي دانست چقدر روي این مسئلھ حساس بودم. 

انگشت اشاره ام را باال آوردم و مقابلش گرفتم.
_ با من درست حرف بزن. بھت اجازه نمیدم پا از حدت 

فراتر بذاري. 
سعي كرده بودم لرزش صدایم را تا جایي كھ مي توانم كنترل 

كنم.
فیلتر سیگار را با حرص از دستم گرفت و از تراس بھ پایین 

پرت كرد.
_ این رفتار توئھ كھ كھ بھ دیگران این اجازه رو مي ده 
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چطوري باھات رفتار کنن. توي احمق مي دوني چرا اون 
مرتیكھ داشت بھت پیشنھاد مي داد؟ چون ھمین وایستادنت 

اینجا و سیگار دود كردنت این رو تو ذھنش ایجاد كرده كھ یھ 
آدم راحت الوصولي! 

بیش از حد زیاده روي كرده بود. 
پر حرص یقھ اش را در مشت گرفتم.

_ قضاوتا و رفتارای آدمایي احمقي مثل تو و اون دوستت قد 
یھ ارزنم واسم مھم نیستن. بھتره دوتاتونم برین بھ درك. 

دستم را از یقھ اش جدا كرد و قبل از اینكھ از تراس خارج 
شود با بي رحمي گفت:

_ رفتار  من برات مھم نیست و اونوقت تن و بدنت اینجوري 
داره مي لرزه و كم مونده گریھ كني! آره تو راست مي گي.

#كارتینگ
#پارت_١٦٣
#زینب_عامل

رفت و اجازه نداد تا توضیح دھم اگر تن و بدنم بھ لرزه افتاده 
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بود بخاطر این نبود كھ از او خوشم مي آمد و مي ترسیدم 
خدایي نكرده با دیدن سیگار دستم خللي در احساسش وارد 

شود، بلكھ دلیلش مرور  تك تك ثانیھ ھا و لحظھ ھایي بود كھ 
برایم جز درد چیزي را یاد آوري نمي كردند. 

مانیاي پنج سال پیش پر از امید و شور زندگي منتظر 
لحظھ اي بود كھ زندگي جدیدش را با رامین زیر یك سقف 

شروع كند. نھ مي دانست سیگار چیست نھ اصال دلش چنین 
عالقھ اش در پیست ھا و  چیز ھایي مي خواست. تمام عشق و 

سرعت خالصھ شده بودند. با شوق ساعت ھا ورزش 
مي كرد، ویراژ مي داد و دنبال شركت در رقابت ھا بود. 

خوب یادم می آمد. صحنھ بھ صحنھ ی آن روز ھا را.
رامین وضع مالي خوبي نداشت، خانواده اش ھم خودشان بھ 

سختي امرار معاش مي كردند، اما مگر آن زمان با عشقی کھ 
بھ رامین داشتم این مورد برایم مھم بود؟ 

من آن روز ھا بھ قدری لبریز از امید و شور زندگی بودم کھ 
بھ این یقین رسیده بودم ما مي توانیم كنار ھم پیشرفت كنیم و 

بھ ھرچھ می خواھیم دست یابیم.
ھر روز زیر گوش رامین الالیي مي خواندم كھ چھ روزھایي 
قرار است در كنار ھم بگذرانیم و برایش از روزھایی کھ در 
ذھنم از آینده تجسم کرده بودم تعریف می کردم. روز ھایی کھ 
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در آن صبح ھا تند تند و با عجلھ صبحانھ مي خوردیم و دنبال 
كار می دویدیم و شب خستھ و كوفتھ كنار ھم دراز می کشیدیم 
و می خندیدیم از اینكھ آن روز را ھم براي ساختن زندگي مان 
تالش كرده ایم. از جمعھ ھایی کھ قرار بود فقط رامین آشپزی 
کند و من سر بھ سرش بگذارم. از قھر ھا و آشتی ھایمان. از 

روز ھایی کھ سخت، اما شیرین بودند. 
اما مشكالت قبل از اینكھ بھ زیر یك سقف برویم شروع شدند. 

اصال مسئلھ ھمین سقف لعنتي بود كھ نداشتیم. بابا كھ آن 
زمان وضعیت مالي خوبي داشت از ما خواھش كرد تا اجازه 
دھیم كمكمان كند، اما ما جوان بودیم و كلھ  ھایمان پر از باد. 

رامین از پیشنھاد بابا ناراحت شده بود. حس بي عرضگي 
داشت. اینكھ حتي نتوانستھ است یك خانھ ي چھل متري اجاره 
كند. درد رامین درد من بود. نمي توانستم غصھ خوردنش را 

ببینم و دم نزنم. من نامزدش نبودم، رفیقش بودم. شریك غم و 
شادي اش. اینبار ھم شریكش شدم. با ھم غصھ خوردیم و با 

ھم ھزاران راه حل براي جمع كردن كمي پول طرح كردیم. 
نشد کھ نشد. بھ ھر دري زدیم انتھایش بھ بن بست ختم 

می شد. 
کم کم ناامیدي داشت پیروز مي شد و بر امیدھایمان چیره 

می گشت. دیگر انگیزه مان براي تالش كردن ھم داشت از بین 
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مي رفت. تقصیری ھم نداشتیم. خیلی از آدم ھا وقتی بعد از 
تالش ھای فراوان نتیجھ نمی گرفتند انگیزه شان کور می شد.
کار بھ جایی رسیده بود کھ كمتر ھمدیگر را مي دیدیم و اگر 

ھم كنار ھم بودیم آنقدر بي حوصلھ بودیم كھ حتي یادمان 
مي رفت حال یكدیگر را بپرسیم. آرزوھایمان یك بھ یك داشتند 

لباس بھ تن کرده و از ذھن و روحمان كوچ مي كردند. 
احساسمان فروكش كرده بود و من ھر لحظھ منتظر مرگ 

پرنده ي احساسمان بودم. داشت جان مي كند. 
باالخره یک روز صبرم تمام شد. نمي توانستم. نمي توانستم 

دست روي دست بگذارم و تماشا كنم. نمي توانستم مرگ 
احساس و آرزوھایم را تماشا كرده و دم نزنم. بار ھا پیشنھاد 
شرط بندي ھا را شنیده بودم. بار ھا ھم بابا تذكر داده بود كھ 

این پول ھا حرام ھستند و زندگي را نابود مي كنند، اما بابا 
نمي دانست ما خودمان در حال نابودي بودیم. 

با خودم فكر كردم یك دفعھ كھ ایراد ندارد. اگر مي بردیم با 
پول آن مي توانستیم بھ راحتي یك خانھ ي نقلي اجاره كنیم. این 
پول ھا برای ما بزرگ محسوب می شدند وگرنھ برای آن بچھ 

پولدار ھا پول توجیبی بود.
رامین اول چندان موافق نبود، اما كارد كھ بھ استخوان 

مي رسد بشر راضي بھ انجام ھر غلطي مي شود. 
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او ھم مجاب شد. حاال انگار آن پرنده كمي جان گرفتھ بود. 
بال ھایش تكان مي خورند و قلبش بھ كار افتاده بود. امید بھ 

روحمان بازگشتھ بود و دوباره لبخند مي زدیم، غافل از اینكھ 
خبري از وصال نیست و جدایي در پیش داریم. 

آن شب را تا صبح كنار ھم بودیم. در اتاق كوچك رامین در 
خانھ ي كوچكتر اما با صفایشان. تا صبح خندیده و از 

آرزوھایمان حرف زده بودیم. اسم بچھ ھایمان را انتخاب 
كرده بودیم بی خبر از آنكھ واقعا بچھ اي در راه داریم. 

ھمدیگر را با عشق در آغوش كشیده و بوسیده بودیم و از 
كجا مي دانستیم این آخرین ھم آغوشي مان است؟

رامین را بوسیده و بوییده بودم و از كجا مي دانستم حتي بھ 
مراسم خاكسپاري اش ھم نخواھم رسید؟

سرش را روي سینھ ام گذاشتھ بود و گفتھ بود " مانیا امشب 
حالم عجیب خوبھ"

اما من بي اختیار زمزمھ كرده بودم.

#كارتینگ
#پارت_١٦٤
#زینب_عامل
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" رامین من خیلي دلتنگم. نمي خوام از كنارت یھ لحظھ ھم جم 
بخورم." 

سفت بغلم كرده و قربان صدقھ ام رفتھ بود.
" فردا ھمھ چي تموم میشھ. دیگھ از این بھ بعد با خیال راحت 

مي توني تا آخر عمرت تو بغل خودم باشي قھرمان من"
من ھمیشھ قھرمانش بودم.

راست مي گفت تمام شده بود. یك جوري تمام شده بود كھ حاال 
بعد از گذشت پنج سال ھم اصال نمي توانستم آن را ھضم كنم. 

فردایش ھمھ چیز تمام شده بود.
آن ھم درست لحظھ اي كھ فكر مي كردیم بدبختي ھایمان تمام 
شده اند. ھرگز قبل شروع مسابقھ نفھمیده بودیم كھ راننده ي 

جوان ماشین كناري مان در عالم مستي است و در فضا سیر 
مي كند. 

آخرین صحنھ را ھمیشھ یادم مي ماند.
پرنده ي كوچك غرق خون بود. 

روز ھاي بعد ترش براي من درد بود و درد. تلخي بود و 
تلخي. جام زھري بود كھ ھر ثانیھ سر مي كشیدم. كاش تا ابد 

در كما مانده بودم. 
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بیدار كھ شده بودم اولین كسي كھ صدا زده بودم رامین بود. 
او در تمام روز ھایي كھ در اغماء بودم مرا صدا كرده بود. 
ھیچ کدام از افرادی کھ کنارم بودند جواب نمي دادند. رو بر 

مي گرداندند و یا حرف را عوض مي كردند. دلم گواه بد 
مي داد، اما ھنوز ایمانم را بھ حرف ھاي رامین از دست نداده 

بودم. آخرین حرف ھاي او پر از امید رھایي بود. او واقعا 
رھا شده بود و من خبر نداشتم. 

بابا گفت در آي سیو بستري است. گریھ كردم. التماس کردم 
ھرطور شده مرا پیشش ببرند. گفتند فعال نباید از جایم تکان 
بخورم. تمام تنم خرد و خاكشیر بود. فقط منتظر بودم بتوانم 

خودم را تكان دھم، تا براي دیدنش بروم. آن روزھا 
نمي دانستم براي دیدنش باید راھي قبرستان شوم. 

بستری بودنم در بیمارستان خیلي طوالني شده بود. آنقدر كھ 
دیگر تمام پرستار ھا و دكترھاي بیمارستان را مي شناختم. 

دیگر برخي از شب ھا اجازه نمي دادم كسي كنارم بماند. 
اھالی آن بیمارستان ھمھ برایم آشنا بودند!

کم کم حالم بھ بھبودی می رفت. حاال بھ کمک فیزیو تراپی 
چند قدمی راه می رفتم اما وقتی صحبت رامین  می شد ھمھ 

تاکید می کردند کھ اول کامل خوب شوم و بعد بھ دیدنش بروم 
تا او ھم روحیھ بگیرد. ھنوز ھم در مخیلھ ام نمی گنجید کھ 

@RomanbeRoman



ممکن است مردی کھ قھرمانش بودم برای ھمیشھ ترکم کرده 
باشد.

یك شب وقتي كسي كنارم نبود یواشكي بلند شدم تا بھ دیدن 
رامین بروم. دلتنگي ام چنان عمیق بود كھ مطمئن بودم اگر 
نمی رفتم مرا از پا در مي آورد. سخت بود، برداشتن ھر قدم 

چند دقیقھ اي وقت مي برد، اما جنگیده و خودم را بھ جایي كھ 
مدت ھا بود مي گفتند رامین آنجاست و آدرسش را مي دادند 

رسانده بودم. 
مقابل آي سیو ایستاده و از پشت شیشھ نگاه کرده بودم. 

چھره ي آشنایي آنجا نبود. از چند پرستار پرسیده بودم کھ 
رامین کجاست و آن ھا كھ مرا كامل مي شناختند با ناراحتي 

فقط نگاھم كرده بودند. 
پرستاري كھ براي چكاپم رفتھ بود و جاي خالي ام را دیده بود 
با ترس دنبالم مي گشت. مرا پشت سرش ندیده بود كھ بلند و با 

استرس از دوستانش پرسیده بود.
" واي بچھ ھا این دختري كھ نامزدش تو تصادف كشتھ شده 

تو تختش نیست. شما ندیدینش؟"
دوستانش با ترس نگاھم كرده بودند و آن لحظھ من بھ این 

فكر کرده بودم مگر چند نفر در این بیمارستان وجود دارند 
كھ تصادف كرده اند و نامزدشان كشتھ شده؟ اصال چند نفر 
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وجود داشتند كھ تختشان در این لحظھ خالي بود؟ 
روز ھاي بعد تر از آن سخت تر و جانكاه تر بود. 

من بعد از مدت ھا تازه مادر و پدر رامین را دیده بودم كھ بھ 
دیدنم آمده بودند. روز ھاي قبل تر احمقانھ فكر مي كردم آن ھا 

مراقب پسرشان ھستند.
دیوانھ وار خودم را بھ پایشان انداختھ و از آن ھا كھ یك 

چشمشان اشك بود و چشم دیگرشان خون حاللیت خواستھ 
بودم. مسبب مرگ پسرشان من بودم. 

آن روز در بیمارستان قیامتي بر پا بود. ھمھ گریھ مي كردند. 
ھر پرستاري كھ وضعم را مي دید نمي توانست بي تفاوت از 

كنارم رد شود و دلداری ام می داد، اما مگر آرام مي شدم؟
یک روز آنقدر جیغ زدم و گریھ كردم آخر دكتر راضي شد 

تا مرا سر خاك رامین ببرند. 
آنجا كھ رسیدم ھمھ را از دورم پراكنده كردم. دلم خلوت 

كردن مي خواست. 
با فریاد صدایش كردم. آرزوھایمان را تكرار كردم. مشت 
ھایم را روي تختھ سنگ سرد كوبیدم. بھ لبخند روي قبر 

ناسزا گفتم. دیوانھ شدم. وسط گریھ ھایم قھقھ زدم. 
آنقدر حالم بد بود كھ دوباره براي مدتي طوالني بستري ام 
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كردند. 
اینبار نھ جیغ بود و نھ داد. فقط سكوت بود و سكوت. 

فقط بھ این فکر می کردم کھ چرا غرور بی جایمان را کنار 
نگذاشتھ و از بابا کمک نگرفتھ بودیم؟ 

ھمان روز ھا ھم کم کم فھمیدم گریھ بی فایده است و قرار 
نیست چیزی عوض شود.

از بیمارستان کھ مرخص شدم دانستم بالھای جدیدی در 
انتظارمان ھستند.

حاال دیگر سیگار جایگزین نداشتھ ھایم بود.
پرنده ي كوچك نبضش خاموش شده بود و امید ھا مرده بودند. 

               *************

وسعت غده اي كھ در گلویم گیر كرده بود آنقدر زیاد بود كھ 
راھي براي نفس كشیدن نمانده بود. 

كف تراس روي زمین افتادم. صداي آھنگ بلند تر از آن بود 
كھ كسي صداي افتادنم را بشنود.

مدت ھا بود كھ چنین حمالت عصبي سراغم نیامده بودند. 
چشمانم را بستم و در ذھنم تكرار كردم.
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" مانیا قوي باش. بلند شو. تو ضعیف نیستي. بھ مامان ھما 
فكر كن. بھ بابا مرتضي. بھ مانجون و آقاجون. ماندانا و 
ماکان. تو نباید كم بیاري. بلند شو دختر. تو یھ قھرمانی. 

یادت کھ نرفتھ رامین چی می گفت؟"
مشتم را با سختي باال آوردم و چند بار تا جایي كھ مي توانستم 

روي سینھ ام كوبیدم. 
آنقدر این کار را تکرار کردم کھ خدا رحم كرد و ھوا بھ ریھ 

ھایم باز گشت. 
مثل ماھي كھ مدت ھا از آب دور مانده باشد دھانم را باز 

کرده و با ولع ھواي سرد و زھر دار را بھ ریھ ھایم كشیدم 
کھ سوزش بدي در قفسھ ي سینھ ام پیچید. 

نفس کشیدنم کھ بھ حالت طبیعی بازگشت، سرم را بھ دیوار 
تراس تكیھ دادم و كمي در حالت ماندم. وقتي كمي گذشت و 
مطمئن شدم حالم بھتر شده است دستم را بھ دیوار گرفتم و 

بلند شدم. 
بیشتر از آنچھ كھ باید در تراس مانده بودم. سرما طوري بھ 

جانم رخنھ كرده بود كھ مطمئن بودم تب خواھم كرد. 
چند نفس عمیق كشیدم. با دست بھ صورتم كوبیدم. حاال كمي 

بھتر بودم. 
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بعد از آنكھ خاك اندك پشت شلوارم را كھ در اثر افتادن كف 
تراس كثیف شده بود با دست تكاندم، در تراس را باز كردم و 

آرام بدون اینكھ توجھ كسي را جلب كنم وارد خانھ شدم.

#كارتینگ
#پارت_١٦٥
#زینب_عامل

بقیھ ھمچنان مشغول رقصیدن بودند و از این جھت خیالم 
راحت شد كھ كسي حواسش بھ من نیست. 

بھ میزي كھ رویش خوراكي چیده بودند نگاھي كردم. دنبال 
نوشیدني یا خوراكي شیریني بودم. حس مي كردم فشارم افتاده 

است. 
با قدم ھایي آرام و قلبي كھ در اثر شوك وارده بھ آن نسبت بھ 
قبل ھمچنان تندتر مي زد خودم را بھ میز رساندم و بھ آن تكیھ 

دادم. 
نگاه سرگردانم را روي آن چرخاندم. آنقدر دسر و خوراكي 

ھاي مختلف روي میز بود كھ سرگیجھ گرفتم. 
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 باالخره با دیدن ظرف شیریني دستم را سمتش دراز كردم و 
یكي از شیریني ھا را برداشتم و با اكراه گازي بھ آن زدم. 

انرژي بدنم چنان تحلیل رفتھ بود كھ مي ترسیدم با گرفتن 
تكیھ ام از میز زمین بخورم. 

نصف باقي مانده ي شیریني را روي میز رھا كردم و دوباره 
با قدم ھایي آرام از كنار میز جدا شدم. 

بھ سمت نزدیكترین راحتی دو نفره كھ در سمت راست میز 
بزرگ بود قدم برداشتم و خودم را روي آن انداختم. 

لعنت بر من كھ كاري كرده بودم كھ حاال  مجبور شوم در 
اینجا باشم. دلم مي خواست از این سر و صدا فرار كنم. دلم 

جایي بین سنگ قبر ھاي سیاه مي چرخید و كنار لبخندي 
تاریك متوقف مي شد. 

ھوس صوت قرآن خواندن عباس را داشتم. 
چشمانم را بستم و سرم را بھ پشتي راحتي تكیھ دادم. 

ھمیشھ وقتي این شوك را سپري مي كردم دلم ھواي رامین را 
مي كرد. وقتي ھم حالم کمی بھتر مي شد بھ سمت قبرستان 

پرواز مي كردم. 
كاش حاال ھم مي توانستم این فضاي خفھ را ترك كنم. 

صداي آشنایي كھ او را مسبب حال خرابم مي دانستم رشتھ ي 
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افكارم را پاره كرد.
_ تو چت شده؟ خوبي؟ رنگت چرا شده عین گچ؟

حق داشت! نمي دانست چھ بالیي سرم آورده است! حوصلھ اش 
را نداشتم. دلم یك اتاق خالي مي خواست تا تنھاي تنھا باشم. 

با چشمان بستھ جوابش را دادم:
_ برام یھ آژانس بگیر. مي خوام برم. 

پایین رفتن تشك راحتي كھ رویش نشستھ بودم و عطر تندش 
كھ زیر بیني ام پیچید متوجھ ام كرد كھ كنارم نشستھ است.

_ ماني ببینمت! 
چشمانم را باز كردم و بدون اینكھ سرم را از پشتي راحتي 

بردارم فقط نگاھم را سمتش دوختم. نمي دانم در صورتم چھ 
دید كھ نھ تنھا نگران تر شد كھ دستپاچگي ھم بھ رفتارش 

اضافھ گشت.
دستم را سریع میان دستش گرفت.

_ چشات چرا شده كاسھ ي خون؟ گریھ كردي؟ 
نفسم را آه مانند بیرون دادم و زیر لب براي خودم زمزمھ 

كردم:
_ كاش مي تونستم. 
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در یك حركت ناگھاني دستش را از فاصلھ ي كمي كھ بین 
راحتي و كمرم بود عبور داد و سفت كمرم را اسیر دستش 

كرد و با جدیت گفت:
_ بلند شو. كمكت مي كنم لباساتو بپوشي بعدشم مي ریم. 

فشاري كھ دستش بھ كمرم آورد مجبورم كرد كمي از پشتي 
راحتي فاصلھ بگیرم.

با اخم گفتم:
_ تو بھتره با آدماي سیگاري نگردي. آژانس مي گیرم خودم. 

با حرص تك خنده اي كرد.
_مثال االن مي خواي منو از رفتارم پشیمون كني؟ 

جالب بود! مثل اینكھ بدھكار ھم شده بودم. با این رفتار حق 
بھ جانبش خشمم بھ اوج خود رسید. حال بدم را فراموش 

كردم و سعي كردم خودم را از حصار دستش جدا كنم، اما 
اجازه نداد و محكم تر كمرم را گرفت.

لحنش مالیم تر شد. 
_ االن وقت لجبازي نیست ماني. حالت خوب نیست. دوست 

ندارم با این حال و روزت بحث كنم. بذار وقتي خوب شدي با 
انرژي و اساسي حالمو بگیر!

حتما این كار را انجام مي دادم و بعد حسابش را می رسیدم، 
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اما اگر ھمین حاال موقتی حالش را نمي گرفتم دلم خنك 
نمي شد. 

پوزخندي روي لب ھایم نشاندم.
_ شاید یكم ازت خوشم اومده باشھ، اما اونقدرا واسم مھم 

نشدي كھ وقت و انرژیمو واست حروم كنم! 
نھ تنھا ناراحت نشد كھ لبخندي زد و سرش را كنار گوشم 

آورد. 
نفس ھایش گوشم را قلقلك مي داد.

_ ببین شاید تو اونقدري ازم خوشت نیاد كھ انرژیتو واسم 
حروم كني، اما من اونقدري ازت خوشم میاد كھ این حرفت 

تو روحیھ م تاثیر منفی بذاره! 
سرم را عقب بردم و بھ لبخندش اشاره كردم.

_ پس چرا داري مي خندي؟
بلند شد و در حالیكھ ھمچنان كمرم را با دستش قفل كرده بود 

كمك كرد تا من ھم بلند شوم.

#كارتینگ
#پارت_١٦٦
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#زینب_عامل

_ واسھ اینکھ حال من گرفتھ شھ تو شاد می شی؛ خوشحالي 
تو ھم خوشحالي منھ!

رسما سركارم گذاشتھ بود. لبخندش وسعت گرفت و بعد كھ 
اخم ھاي مرا دید اضافھ كرد:

_ اوه اوه! ببخشید قول مي دم االن صورتمو شبیھ كسایي كنم 
كھ حسابی کنف شدن! 

رفتارش عجیب بود! فكر نمي كردم بعد از تنشي كھ در تراس 
بینمان رخ داده بود باز ھم صمیمي برخورد كند، اما كامال در 

اشتباه بودم. 
دستم را روي دستش گذاشتم تا آن را از دور كمرم باز كند. 

درست بود كھ افت فشار داشتم، اما خودم مي توانستم راه 
بروم. 

مخالفتي با كارم نكرد و كنار ھمدیگر سمت اتاق رفتیم. 
ھنوز چند قدمي از رقصنده ھا كھ در كمال تعجبم ارسالن ھم 
بھ آن ھا اضافھ شده بود دور نشده بودیم كھ صداي حامد بلند 

شد و خوشمزگي ھایش را از سر گرفت.
_ شما دو تا كجا دارین مي رین؟ بیاین وسط بابا. جون میده 
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االن تانگو برقصین!
شاھان نگاه جدي و بي انعطافش را سمتش دوخت! ھمان 

براي خفھ شدنش كافي بود!
دست مرا كھ روي پا بند نبودم گرفت و از كنارشان گذشتیم و 

توانستم نگاه پر تعجب بقیھ را روي خودمان حس كنم. 
متوجھ شده بودند وضعیت چندان رو بھ راه نیست. 

بھ محض اینكھ بھ اتاق رسیدیم پشت سرمان صداي ارسالن 
را شنیدم. 

دنبالمان آمده بود.
با نگراني شاھان را كھ كنارم بود پس زد و مقابلم ایستاد. 

_ مانیا چي شده؟ 
ارسالن قبال ھم با این حالت ھایم رو بھ رو شده بود و كامال 
آن ھا را مي شناحت. از طرفی تشخیصش اینکھ چھ بر روزم 

آمده است براي او كھ پزشك بود اصال سخت نبود.
_ باز حملھ عصبي بھت دست داده؟

صورت شاھان را نگاه نمي كردم اما مطمئن بودم كنجكاو 
است جریان را بداند براي ھمین ھم كاري بھ ارسالن نداشت 

و بھ او اجازه داد تا ادامھ دھد. 
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قبل از اینكھ بتوانم ارسالن را متقاعد كنم كھ حالم خوب است 
او با نگراني ادامھ داد:

_ چي شده یھو؟ مگھ تو خوب نشده بودي؟ االن دو سالي 
مي شھ كھ این حملھ ھا سراغت نیومدن!

جمالت بعدي اش رگباري بودند و من كامال مي دانستم كھ 
ھدفش من نبودم و بلكھ مي خواست تالفي كاري كھ شاھان با 
او در خانھ ي مانجون كرده بود را در بیاورد وگرنھ صحبت 

از رامین ھمیشھ برایش سخت بود!
_ باز یاد رامین افتادي؟ ھمیشھ وقتي بھ رامین خدابیامرز 

فكر مي كني اینطوري مي شي!
مثال خواستھ بود بھ شاھان بفھماند کھ من ھمچنان بھ رامین 
فکر می کنم. ھر چند نیّت درستی نداشت، اما حرف ھایش 

کامال درست بودند.
دستم را باال آوردم و قبل از اینكھ بتوانم متوقفش كنم شاھان با 

جدیت گفت:
_ ارسالن من ھستم. نگراني تو بي مورده! 

جدیتش باعث شد تا ابروھایم باال بروند.
نگراني او ھم بي مورد بود! 

دیدن ھستي كھ در قاب در ایستاده بود و چشم ھایش با 
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حسرت و غم ارسالن را نشانھ گرفتھ بودند بھ من فھماند كھ 
جدیت شاھان از كجا نشأت مي گیرد. نگران من نبود، 

نگرانی اش برای ھستی بود کھ در سکوت ایستاده و با غم 
نگاھمان می کرد. احتماال او ھم ارسالن را تعقیب کرده بود.

وجود ھستی باعث شد تا با تمام حرصم از شاھان 
ھمراھی اش کنم.

_ شاھان میشھ پالتومو بدي بي زحمت!
نگاه عمیقي بھ صورتم انداخت كھ نفھمیدم مفھومش چھ بود. 
با حرارت جوابم را داد. او بھتر از من در نقشش فرو رفتھ 

بود.
_ آره عزیزدلم. االن میارم برات. 

ارسالن با خصومت حركات شاھان را دنبال كرد و وقتي 
شاھان خیلي راحت پالتوام را از میان آن ھمھ لباس پیدا كرد 

و آن را از پشت سر روي دوشم انداخت و كمكم كرد تا آن را 
بپوشم سریع از اتاق بیرون رفت و ھستي ھم دمغ دنبالش 

رفت.
حالم بد بود بدتر ھم شده بود. وقتي آن ھا را در حال رقصیدن 

دیده بودم بھ بھبود رابطھ شان امیدوار تر شده بودم، اما حاال 
حس مي كردم ھمھ ي امید ھایم بھ باد رفتھ بودند و شاھان را 
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مقصر این اتفاق مي دانستم. 
وقتي مطمئن شدم جز خودمان كسي آن اطراف نیست با 

حرص سمتش چرخیدم  و شالم كھ روي بازویش انداختھ بود 
را برداشتم. 

بھ سمت كیفم رفتم تا با برداشتنش خودم تاكسي گرفتھ و بھ 
خانھ ي مانجون برگردم كھ با یك حركت سریع كیف را جلوتر 

از من برداشت و پر تحكم گفت:
_ با ھم مي ریم. الزمھ حرف بزنیم با ھم.

با خستگي بھ كیف چنگ زدم اما رھایش نكرد.
_ من دارم میمیرم. فقط مي خوام برم خونھ. حوصلھ ي حرف 
زدن ندارم. بخصوص با تو. اصال االن خودم اسنپ مي گیرم. 

نیازي بھ تو ندارم.
با جدیتی کھ برایم عجیب بود دستم را گرفت و مجبورم کرد 

دنبالش بروم.
_ اول از رو نعش من رد شو بعد اسنپ بگیر!

#كارتینگ
#پارت_١٦٧
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#زینب_عامل

از اتاق خارج شدیم. پالتویش را در حالیكھ ھمچنان دستم در 
دستش بود از روي دستھ ي یكي از مبل ھا برداشت. بقیھ كھ 

متوجھ شده بودند در حال رفتن ھستیم با نگاھي مشكوك 
نظاره مان مي كردند تا اینكھ سروین مسئولیت رفع ابھام این 

مسئلھ را بر عھده گرفت.
_ بردیا كجا؟ مھموني کھ تازه شروع شده. 

عمال مرا نادیده گرفتھ بود تا بفھماند بود و نبود من در این 
مھماني مھم نیست. 

شاھان انگار نھ انگار كھ صدایش را شنیده است خداحافظي 
سرسري كرد و وقتي حامد سوال سروین را تكرار كرد 

جواب داد:
_ پرستار مامان قراره زود بره باید برگردیم خونھ.

با ھمدیگر از خانھ بیرون آمدیم. 
جواب ندادن سؤال سروین دلم را خنك كرد و لبخند محوي 

گوشھ ي لبم نشاند. بخصوص كھ او بعدا جواب حامد را داده 
بود.

ھیچ رقمھ نمي شد این دختر را سر جایش نشاند، اما شاھان بھ 
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بھترین شكل و بدون اینكھ مستقیم توھیني كند اینكار را كرده 
بود و این پیام را رسانده بود كھ بھتر است موقع حرف زدن 

روي كلماتش دقت كند. حداقل من كھ چنین برداشتي كرده 
بودم.

وقتي منتظر آسانسور بودیم غر زدنش را شنیدم.
_ باید جاسوس آمریكا مي شد! ھمش دنبال فضولي تو زندگي 

منھ! 
سروین را مي گفت. با خباثت و پوزخندی عمیق گفتم:

_ خب البد عاشقتھ! دختر بدي بنظر نمیاد! 
در آسانسور را باز كرد و داخل شدیم. در حالیكھ چپ چپ 

نگاھم مي كرد گفت:
_ من ترجیحم اینھ کھ فقط تو ازم خوشت بیاد! 

چقدر از اعتراف امروزم پشیمان بودم! حاال فھمیده بودم او 
راه بھ راه این موضوع را بھ رویم مي آورد. سرم را بھ دیوار 

براق آسانسور تكیھ دادم.
_ ھمین االن اعالم مي كنم كھ از گفتھ ھاي صبحم پشیمونم! 

رو مخ ترین پسري ھستي كھ تو زندگیم دیدم. 
پشت دستش را بي ھوا بھ گونھ ام چسباند.

_ مثل اینکھ این سرما خوردگي قرار نیست ولت كنھ! 
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با اخم فاصلھ گرفتم. گوشي ام را از جیبم بیرون آوردم و بعد 
از روشن كردنش وارد برنامھ ی اسنپ شدم. محل ندادم کھ با 

اخم نگاھم می کند. لوکیشن را انتخاب کردم و با لمس 
گزینھ ی درخواست منتظر ماندم. 

چند لحظھ بعد کھ آسانسور ایستاد، تكیھ از دیوارش گرفتم تا 
خارج شوم كھ شاھان مانع شد و بازویم را گرفت. 

با تعجب نگاھش كردم. با لحني آرام كھ مھرباني اش بیش از 
پیش مشھود بود زمزمھ كرد:

_ ھر دختري جاي تو تو اون تراس بود اداي آدماي روشن 
فكرو درمیاوردم و محلش نمي دادم. 

بھ گوشي ام اشاره کرد:
_لطفا اون گوشي رو بذار كنار و ھمراھم بیا. تو این ھوا 

ماشین گیرت نمیاد. لطفا بذار حرف بزنیم.
جملھ اش پر از معنا و مفھوم بود. ھزار مدل برداشت از آن 

مي توان داشت.
در آسانسور را باز كرد. پشت بھ من كرد تا خارج شود. من 
ھم پشت سرش بیرون رفتم و تالشم را كردم كھ خودم را بھ 

او كھ مشغول پوشیدن پالتویش بود برسانم كھ گفت:
_ بمون ھمین جا. ھوا خیلي سرده. ماشینو روشن كنم گرم 
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شھ صدات مي كنم. 
_بھتره نگران من نشي. 

چرخید تا برود. قدم اول را برداشت.
_ منم دوست ندارم ھي نگرانت بشم، نگران نباش! 

آنقدر پیچیده حرف مي زد كھ دلم مي خواست كتكش بزنم. 
از سر لج مبھم حرف زدنش بیخیال ایستادن در پاركینگ شدم 

و بدون آنكھ بھ حرفش گوش دھم دنبالش راه افتادم. 
فاصلھ مان زیاد بود و متوجھ نشده بود دنبالش مي كنم. 

وقتي وارد كوچھ شدم از اینكھ بھ حرفش گوش نداده بودم بھ 
غلط كردن افتادم. 

برف سنگین تر شده بود و با شدت مي بارید و ھواي تاریك 
سوز عجیبي داشت.

از صرافت گرفتن اسنپ ھم افتادم. راست مي گفت، با این 
وضعیت آب و ھوا اصال ماشینی در این اطراف پیدا نمی شد.

با مصیبت خودم را بھ ماشین رساندم. 
كف زمین لیز بود و با توجھ بھ بي حالي كھ داشتم احتمالش 

می رفت زمین بخورم. 
وقتي بھ ماشین رسیدم و كنار شاھان نشستم با اخم گفت:
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_ كال با حرف گوش دادن رابطھ ي حسنھ اي نداري! 
قبل از راه افتادن پالتویش را در آورد و در برابر چشمان 

متعجبم رویم انداخت. آرام راه افتاد و بعد از مدتي بخاري را 
روشن و رویم تنظیم كرد. 

سرماي ھوا از رد پالتویش ممانعت كرد، اما نتوانستم بي 
تفاوت بمانم.

_ خودت سرما مي خوري! 
دنده را با مالیمت عوض كرد. 

_ نگرانم نباش. 
حرف خودم را بھ خودم برگردانده بود. چیزي در جوابش 

نگفتم و سكوت كردم.
گرماي بخاري ماشین تمام تنم را كرخت كرده بود. دلم 

مي خواست بخوابم. بخصوص كھ او ھم سكوت كرده بود و 
این بر شدت میلم براي خوابیدن اضافھ مي كرد، اما درست 

در لحظھ اي كھ چشمانم را روي ھم گذاشتم با احتیاط پرسید:
_ ماني تو تراس چي شد دقیقا؟ 

باالخره زمان كنجكاوي اش رسیده بود. با حرف ھایي كھ 
ارسالن زده بود منتظر این سؤال از جانبش بودم. 

خوابم با پرسشش پریده بود.
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_ بیخیال دكتر! دوست ندارم راجع بھش حرف بزنم.
لحنش پر تحكم بود.

_ اول اینكھ اسم من شاھانھ! دلم مي خواد ھمونطور كھ با 
صدا كردن اسمم خواستي پالتوتو واست بیارم بازم ھمون 

طوري صدام كني.

من سر كارم دكترم والسالم! تازه خانواده م دو تا اسم گذاشتن 
روم گذاشتن تا كسي بھانھ اي نداشتھ باشھ. دوم اینكھ من باید 
بدونم تو تراس چي شد. حس مي كنم حرفام روي تو تاثیر بد 

داشتند.

#كارتینگ
#پارت_١٦٨
#زینب_عامل

روي شیشھ ي بخار گرفتھ ی ماشین تصویر بي مفھومي 
كشیدم. چند خط كج و معوج.

_ توضیحش سختھ. پرتم مي كنھ تو گذشتھ. 
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خواست دنده را عوض كند كھ دستم را با شتاب روي دستش 
گذاشتم و مانعش شدم. 

_ چیكار داري مي كني؟ مي خواي بھ كشتنمون بدي؟ جاده 
لیزه با دنده سنگین برون. ترمز بگیري كارمون ساختھ س! 

من ناخودآگاه وقتی کنار یک راننده می نشستم تمام حواسم در 
پی رانندگی اش بود و واکنش ھایم خارج از کنترل. آنقدر 

دست کارآموز ھایم را گرفتھ بودم تا از حرکات اشتباه 
جلوگیری کنم کھ اینکار برایم عادت شده بود 

لبخند روي لبش را كجاي دلم مي گذاشتم؟ 
مثال دعوایش كرده بودم. 

_ چقدر رانندگی کنار تو سختھ! حاال خوبھ یھ بار با دوز و 
کلک بردم ازت. مکثی کرد:

_ چشم خانم قھرمان! ھر چی شما بگین.
یك لحظھ قلبم از كار ایستاد. صداي ناقوسي در ذھنم بلند شد. 

شبیھ رامین گفتھ بود. 
خیلي شبیھ بھ او صدایم كرده بود. فرق لحنشان فقط در 

صمیمت مختصري بود كھ بین خانم قھرمان و قھرمان من 
دیده مي شد. 

چرا امروز تمام نمي شد! چرا خاطرات دست از سرم بر 
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نمي داشتند؟ اصال این مرد امروز چھ مرگش بود؟ چرا قصد 
جانم را كرده بود؟ 

یك بار دیگر آن حملھ ي عصبي سراغم مي آمد كارم تمام بود. 
حاال فضاي ماشین را نمي توانستم تحمل كنم. دوباره تصاویر 

داشتند تكرار مي شدند و سرم سنگین شده بود. 
باز حس خفگي داشتم. باز داشتم مرور مي كردم و باز داشتم 

حسرت مي خوردم. 
صدای شاھان را شنیدم. اسمم را صدا کرده بود. احتماال 

متوجھ حال بدم شده بود. 
در آن گیر و دار یک لحظھ اتفاق بدتری افتاد. ماشین چرخید! 

مردك احمق با شدت ترمز گرفتھ بود كھ باعث شده بود 
ماشین كمي لیز بخورد. 

با این كار صحنھ ي آن تصادف لعنتي بیشتر در ذھنم پر رنگ 
شد. 

خداي من! داشتم مي مردم. دستم را سمت گلویم بردم. نفس 
ھایم را گم کرده بودم. چشمانم می سوخت و حس می کردم 

سرم در حال انفجار است. 
ماشین ایستاد. بعدا فھمیدم کھ برخوردش با جدول كنار خیابان 
از لیز خوردن بیش از حد آن جلوگیري كرده و متوقفش کرده 
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بود. با توقف ماشین مرد كناري ام فرصت یافت تا با تمام قوا 
سراغم بیاید.

بھ شدت نگران و وحشت زده بود. سریع شانھ ھایم را گرفت 
و مرا سمت خودش برگرداند. لب ھایش تکان می خوردند، اما 

حاال صدایش را نمی شنیدم، فقط حرکت لب ھایش مقابل 
چشمانم بود. گوش ھایم پر شده بودند از صدای شکستن شیشھ 

و پرتاپ شدن اشیاء بھ این طرف و آن طرف.
شاھان سیلي ھاي آرامي بھ صورتم زد. سیلي بعدي اش محکم 

تر بود و مرا از گذشتھ بھ حال پرتاپ کرد.
نمي دانم حضور او بود یا خواست خدا كھ دچار وضعیتي كھ 
در تراس شده بودم نشدم. دستم را بھ نشانھ ي خوب بودن باال 

آوردم. 
بھ سختی نفس عمیقي كشیدم. سینھ ام می سوخت.

_ خوبم شاھان. ھول نكن چیزي نیست. 
نفس آسوده اش را بیرون داد و در یك لحظھ قبل از آنكھ 

اھمیتي بھ این بدھد كھ كجا ھستیم تنم را در آغوش كشید. 
خشك شدم. اینجا نھ ارسالني وجود داشت و نھ ھستي كھ 
برایشان فیلم بازي كنیم. پس او دقیقا داشت چھ مي كرد؟ 

بین ما داشت چھ اتفاقي رخ مي داد؟ 
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صداي بي وقفھ ي ضربان قلبش را شنیدم و با صدایي لرزان 
گفتم:

_ ھیچ وقت دیگھ منو قھرمان صدا نكن! تو تراس خوب 
گفتي. من یھ آدم سیگاري بھ درد نخورم! قھرمان بھ من 

نمیاد. 
صدایش غم داشت. 

_ وای! خدارو شکر خوبی! خیلی ترسیدم.
با فاصلھ ی کوتاھی افزود:

_تو درد منو نمي فھمي ماني! تو از خاطرات بد من چیزي 
نمیدوني. 

انگار او ھم شوكھ شده بود و رفتارش حاصل ھمین امر بود. 
چند ثانیھ بعد تنم را از تنش فاصلھ داد. جدي ادامھ داد:
_ درستھ تو تراس تند رفتم. اما بازم از موضعم عقب 

نمي كشم. تو حیفي اینطوري زندگي كني. 
كامل از او جدا شدم و بی حال بھ صندلي ام چسبیدم.

_ این حرفارو ھزار بار شنیدم. لطفا تو تكرارش نكن. سیگار 
تنھا چیزیھ كھ برام مونده. كسي نمي تونھ جداش كنھ ازم. 

كمربندش را باز كرد. 
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قصد راه افتادن نداشت. 
برف كامل روي شیشھ ي جلویي را در مدتي كھ ماشین را 

متوقف كرده بود پوشانده بود. 
بیرون را بھ سختي مي توانستم ببینم. 

شاھان دستش را الي موھاي كوتاھش برد و محكم آن ھا را 
كشید. عجیب بود. حال او ھم خراب شده بود. 

با تك خنده ي تلخي گفت:
_ چطوري نصیحتت كنم گذشتھ رو فراموش كن وقتي خودم 
نمي تونم. وقتي ھمین گذشتھ ي لعنتي بالیي سرم آورده كھ با 

دیدن سیگار كشیدن تو داغ مي كنم! در حالیكھ مي تونستم با 
آرامشم در این مورد حرف بزنم. 

حاال نوبت من بود تا نگرانش شوم. لب زدم:
_ خوبي؟ 

سرش را سمتم چرخاند.
_ نیستم. خوب نیستم. مانجون بھم گفت كھ خودت رو مقصر 

اون تصادف مي دوني و عذاب وجدان داري. 
امان از دست مانجون! كل زندگي ام را براي این مرد روي 

دایره ریختھ بود. 
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با دردي كھ در لحنش بود ادامھ داد:
_ باز خوبھ تو مي توني از عذاب وجدانت حرف بزني.

من دردمو بھ ھیچ كس نمي تونم بگم. حتي بھ مامانم كھ نزدیك 
ترین كسمھ. 

مگر چھ رازي در گذشتھ ي او پنھان بود؟ چھ كرده بود كھ 
حتي نمي توانست آن را با مادرش در میان بگذارد؟ 

خیلي دوست داشتم بپرسم. خیلي دلم مي خواست كنجكاوي 
كنم. كنجكاوي را از نگاھم خوانده بود كھ گفت:

_ خیلي دوست دارم بھت بگم، اما نمي شھ. نمیتونم. 
بھ خودش اشاره كرد.

_ منو ببین! وضعیتم خیلي بدتر از توئھ! 
نمي توني بفھمي گاھي چقدر از خودم بدم میاد ماني! حتي دلم 

نمي خواد خودمو تو آیینھ نگاه كنم. 
نمي توانستم چیز ھایي را كھ مي گفت تصور كنم. فكر ھاي 
مختلفي در رابطھ با كاري كھ در گذشتھ انجام داده بود از 
ذھنم عبور كردند. یك لیست كامل از كار ھاي خالف مثل 

دزدي، تجاوز و... كھ ھیچ كدام بھ او نمي آمدند. در نھایت با 
شك پرسیدم:
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_ چرا انجامش دادي؟ 
سرش را روي فرمان گذاشت. صدایش انگار از تھ چاه در 

مي آمد.
_ چون مجبور بودم. چون راه دیگھ اي واسم نمونده بود. اون 

لحظھ انتخاب دیگھ اي نداشتم. 
ھمان طور كھ سرش روي فرمان بود صورتش را سمتم 

چرخاند. مثل پسر بچھ ھاي معصوم كوچكي شده بود كھ از 
بازي خستھ شده بودند.

_ گذشتھ ھامون منو سمتت جذب مي كنھ ماني. حس میكنم تو 
بھتر از ھر کسی حالمو مي فھمي. تو بھتر از بقیھ مي توني 

دركم كني. ھر چند بقیھ ھیچي نمیدونن؛ حتي این حرفایي كھ 
بھ تو زدم. واسھ ھمینم انتظاري از ھیچ كس ندارم. 

متعجب از حرف ھای گنگش نگاھش کرده و با خستگي 
خندیدم.

_ شاھان شفیع چقدر ما دو تا بدبختیم!

#كارتینگ
#پارت_١٦٩
#زینب_عامل
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شانھ ھایش تكان خوردند. حرفم بھ خنده اش انداختھ بود. 
خنده اي از سر ناچاري و تلخي. این مدل خنده ھا از ھزار 

جور گریھ ي دردناك تلخ تر بودند. فقط ما دو نفر مي دانستیم 
پشت این نقاب ھاي پرخنده چھ پنھان بود. 

شاھان حق داشت. من غمي كھ در گذشتھ داشتم را با ھمھ ي 
اطرافیانم تقسیم كرده بودم. با مانجون، آقاجون، پدرم، مادر و 

حتي ماندانا و ماكان. 
نمي دانستم اگر تنھا بودم و مثل او كسي نبود تا دردم را بھ او 

بگویم چھ بالیي بر سرم مي آمد. 
بنظر مي آمد او فشار سنگیني را تحمل مي كرد. فشاري كھ او 
را مجبور كرده بود بھ واسطھ ي شباھتي كھ در گذشتھ اش با 
من حس مي كرد گوشھ اي از درد ھایش را براي من بازگو 

كند. 
مردي مثل او وقتي بھ این حال و روز مي رسید یعني 

ظرفیتش رو بھ پایان بود. 
كمربندش را بست و خواست دوباره راه بیافتد كھ براي 

عوض كردن حالش گفتم:
_ یھ بار دیگھ اونطوري ترمز كني گردنتو مي شكنم!
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قبل از اینكھ حركت كند با شیطنت و در حالیكھ وانمود میكرد 
واقعا از من حساب برده است گفت:

_ اصال مي خواي بیا خودت برون! پالتویش را كھ رویم 
انداختھ بود تا زیر چانھ ام باال كشیدم.

_ ترجیح میدم بخوابم!
دنده را روي یك گذاشت و حركت كرد.

_ من جاي تو باشم بجاي خواب حواسمو جمع مي كنم تا بالیي 
سرم نیاد. 

نیم نگاھي سمتش انداختم.
_ بعیدم نیست ازت یھ بالیي سرمون بیاري! 

خواب چند دقیقھ ي پیش كامل از سرم پریده بود. 
وقتي در ترافیك شدید و سنگیني گیر كردیم آه از نھادم بلند 

شد. 
با این ترافیكي كھ من مي دیدم تا صبح اسیر بودیم! 

غر زدم:
_ خاك بر سرشون كنم چھار تا دونھ برف مي باره ھمھ ي 
راه ھا مسدود میشھ. بي عرضھ ھا! فقط بلدن ملتو بچاپن! 
شاھان كمي از شیشھ ي سمت خودش را پایین داد تا بتواند 
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نگاھي بھ جلو بیاندازد. 
پایین آمدن شیشھ ھمانا و ھجوم ھواي سرد داخل ماشین 

ھمانا. 
دیگر گرماي بخاري ھم رویم تاثیري نداشت. آب بیني ام راه 
افتاده بود. معلوم نبود چرا تا این اندازه بنیھ ام ضعیف است. 

شیشھ را باال داد و خونسرد گفت:
_ اعتراض سیاسي نكن! بگیر بخواب چون حاال حاال ھا 

خالص نمي شیم از این ترافیك.
راست مي گفت برف رفتھ رفتھ داشت سنگین تر مي شد و ما 

یك متر ھم از جایمان جا بھ جا نشده بودیم. 
از سر بی حوصلگی فقط داشتم خودم را بھ جلو و عقب تكان 

مي دادم. حوصلھ ام سر رفتھ بود. 
شاھان روي فرمان ماشین ضرب گرفتھ بود. 

راه كمي باز شد و با حركت اندك ماشین بھ یك فرعي رسیدیم 
كھ شاھان راھنما زد و وارد آن فرعي شد كھ خلوت تر بود. 

پوفي از سر كالفگي كشیدم كھ سكوت بینمان با صداي گوشي 
شاھان شكستھ شد. 

گوشي را روي آیفون گذاشت كھ صداي ھمان دختري كھ 
صبح با او حرف زده بودم در گوشي پیچید.
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_ سالم آقاي دكتر. خوب ھستین؟ ببخشید تماس گرفتم. 
مجبور شدم. مي خواستم بپرسم كي مي رسین خونھ؟ 

شاھان در حالیكھ تمام حواسش بھ مقابلش بود جواب داد:
_ خانم رحماني من تو راھم. فقط باید یكي از دوستامو 

برسونم خونشون. راه ھا بستھ س ممكنھ یكم دیر كنم. امكانش 
ھست یكم بیشتر بمونین؟

دختر انگار معذب شده بود. از صدایش مشخص بود كھ بھ 
سختي جمالت رو كنار ھم مي چیند.

_ من خیلي خیلي عذر مي خوام ازتون. مي ترسم دیر كنم و...
ادامھ ي جملھ اش را تغییر داد.

_ خودتون كھ از وضعیتم با خبرین. 
شاھان نفسش را بیرون داد. خستگي از سر و صورتش 

مي بارید. 
_ باشھ خانم رحماني. صبر كنین ببینم مي تونم با كسي تماس 

بگیرم تا بیاد پیش مامان؟ تا پنج دقیقھ ی دیگھ خبرتون مي كنم. 
تماس را كھ قطع كرد قبل از اینكھ فرصت كند بھ كسي زنگ 

بزند پرسیدم:
_ چیزي شده؟ 
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كالفھ جواب داد:
_ پرستاره مامانھ. باید بره و تا تورو برسونم باید بھ یكي 

زنگ بزنم بره پیش مامان. 
واقعیت این بود كھ از یک طرف از اینکھ ھویت آن دختر 

آشکار شده بود خوشحال شدم و از یک طرف دیگر دلم 
برایش سوخت. 

با اینكھ دلم خانھ و رخت خواب گرم و نرمم را مي خواست و 
ممكن بود با پیشنھادم اسیر كوچھ و خیابان شوم اما گفتم:

_ تو برو خونتون. من ھمین جا پیاده مي شم و خودم میرم. 
عاقل اندر سفیھ نگاھم كرد.

_ دیگھ چي؟! تو این آب و ھوا؟ معلوم نیست ماشین پیدا كني 
یا نھ. اونم با این حال و روزت. 

ابروھایش را باال انداخت.
_ غیر ممكنھ!

دالیلش كامال قانع كننده بود و از طرفي تحكم كالمش طوري 
نبود كھ بتوانم مخالفت كنم براي ھمین راه جدیدي مقابل پایش 

گذاشتم. خونسرد زمزمھ کردم:
_ اوکی پس بریم خونتون!
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#كارتینگ
#پارت_١٧٠
#زینب_عامل

تعجب را از چشمانش خواندم و با تمسخر گفتم:
_ بپا دوباره از شدت شوك ترمز نگیري!

با لبخندي كھ بر لب داشت دوباره با پرستار مادرش تماس 
گرفت و گفت كھ تا بیست دقیقھ ي دیگر خودش را مي رساند 

كھ البتھ بخاطر وضعیت خیابان ھا دقیقا چھل و پنج دقیقھ 
رسیدنمان طول كشید. 

وقتي ماشینش را داخل پاركینگ ساختمان سھ طبقھ ي قدیمي 
پارک کرد از تعجب ابروھایم باال رفتند. انتظار خانھ ي 

بزرگ تر و مجلل تري داشتم.
خانھ ي درندشت بابك كجا و این مكان ساده و قدیمي كجا. 

با ورود ماشین بھ پاركینگ چراغ ھا اتوماتیك روشن شدند و 
توانستم اطرافم را بیینم. 

دیوار برخي از قسمت ھا ریختھ بود و رنگ لولھ ھاي 
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مختلفي كھ در دیوار ھا مشاھده مي شدند كامل ریختھ و زنگ 
زده بودند. 

دستم را سمت دستگیره ي ماشین بردم و زودتر از شاھان 
پیاده شده و اطراف را با دقت بیشتري بررسي كردم.

كوھي از اثاثیھ ھاي كھنھ در گوشھ ي پاركینگ جمع شده 
بودند. كال فضاي خفھ اي داشت كھ دل آدم مي گرفت. 

یاد حیاط بي نظیر خانھ ي بابك افتادم. پاییزش ھوش از سر 
آدم مي برد. 

شاھان از ماشین پیاده شد و سمتم آمد.
پالتویش كھ در دستانم بود را سمتش گرفتم.

_ خونھ ت بھ خودت نمیاد! دقیقا مثل ماشینت كھ بھت نمیاد. 
پالتو را از دستم گرفت و بھ سمت خروجي پاركینگ كھ 

منتھي بھ راه پلھ ھا مي شد اشاره كرد.
_ ھم خونھ م بھم میاد. ھم ماشینم. تعجب مي كني چون مدام تو 

ذھنت داري منو با برادر میلیاردرم مقایسھ مي كني. 
كامال درست مي گفت. من ناخواستھ این عمل را در ذھنم 

مرتكب مي شدم. شاید اگر بابك نبود پذیرفتن او با این شرایط 
آسان تر مي شد. 

دنبالش وارد راه پلھ ھا شدم. خانھ حتي آسانسور ھم نداشت. 
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ھمان طور كھ داشتم پشت سرش از پلھ ھا باال مي رفتم 
پرسیدم:

_ بدون آسانسور رفت و آمد واسھ مادرت سخت نیست؟ 
مریضن خب!

جوابش كمي تاخیر داشت. آرام زمزمھ كرد:
_ نھ. مامان مشكل چنداني با نبود آسانسور نداره.

شانھ باال انداختم و دیگري چیزي نگفتم. 
خانھ شان در طبقھ ي اول بود. شاید براي ھمین گفتھ بود 

مادرش مشكلي در این خصوص ندارد. تا طبقھ ي اول تعداد 
پلھ ھا زیاد نبود. 

منتظر بودم كھ در را با كلید باز كند اما دستش را روي زنگ 
در فشار داد. 

قبل از اینكھ در مورد این كارش سؤالي بپرسم صداي دختر 
جوان از آن سوي در بلند شد و فھمیدم بخاطر پرستار مادرش 

خودش در را باز نكرده است. 
ھمین احترامي كھ براي آن پرستار قائل بود شخصیتش را در 

نظرم بیش از پیش باال برد. 
مشتاقانھ منتظر باز شدن در و دیدن پرستار مادرش بودم! 

این كنجكاوي خارج از حیطھ ي كنترلم بود. 
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در را زني تقریبا ٤٠ سالھ باز كرد. 
چشمانم گرد شدند. انتظار دیدن دختري جوان تر را داشتم. 
صداي پشت تلفن خیلي ظریف بود و مطابقتي با این چھره 

نداشت. 
با خودم فكر كردم شاید اشتباه كرده ام اما وقتي زن سالم داد 

فھمیدم كھ اشتباه نكرده ام و این صداي ظریف متعلق بھ خانم 
رحماني پرستار مادر شاھان است. البتھ حدس زدم سنش 

کمتر از آن چیزی کھ واقعا بنظر می آمد باشد.
شاھان جواب سالم خانم رحماني را داد و دستش را پشت 

كمرم گذاشت و تعارف كرد تا داخل شوم. 
كفش ھایم را در آوردم و جلوتر از او داخل خانھ شدم. 

بھ خانم رحماني سالم كوتاھي دادم كھ با لبخندي محجوب 
جوابم را داد. 

فرصت بررسي خانھ را با دیدن دختر كوچكي كھ موھاي 
طالیي بلندي داشت و آن ھا را از دو طرف بافتھ و روي 

شانھ ھایش انداختھ بود از دست دادم. 
آنقدر بامزه زانوھایش را در بغل گرفتھ و اخم كرده بود كھ 

دلم برایش ضعف رفت. 
شبیھ دختر رویاھایم بود. حسرتي قلبم را پر كرد. من ھم 
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مي توانستم دختري بھ سن و سال او داشتھ باشم اگر...
بیخیال این افكار شدم و با لبخند نزدیكش شدم. کیفم را روی 

زمین گذاشتھ و دستم را سمتش دراز كردم.
_ سالم سیندرال! اسم من مانیاس! 

اصال انگار صدایم را نشنید چون بالفاصلھ از جایش بلند شد 
و بھ سمت چیزي كھ دیده بود دوید. 

كنجكاو بھ پشت سرم چرخیدم و ھمان لحظھ دختر در آغوش 
شاھان حل شد.

شاھان بوسھ اي روي گونھ ي دخترك كاشت.
_ سالم. چطوري قشنگ من؟ دلم كلي واست تنگ شده بود. 
دختر كوچك دستانش را سفت دور گردن شاھان حلقھ كرد.

_ از ظھر ھمش منتظرت بودم كھ بیاي. منم خیلي دلم واست 
تنگ شده بود. مي خواستم نقاشیاي جدیدمو نشونت بدم. 

صمیمیت این دو نفر آنقدر عجیب بود كھ از ذھنم گذشت.
" نكنھ دخترشھ؟"

قبل از اینكھ این فكرم پر و بال بگیرد خانم رحماني با خجالت 
بھ دختر كوچك تشر زد:

_ جانان مامان بیا پایین. آقاي دكتر رو خستھ كردي. 
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شاھان دستش را باال آورد كھ یعني چیزي نیست و بعد گفت:

#كارتینگ
#پارت_١٧١
#زینب_عامل

_ ببخشید عمو! شما سري بعد كھ اومدي پیشم یھ نقاشي 
خوشگل واسم بكش منم قول مي دم یھ كادوي قشنگ واست 

بگیرم كھ جبران بشھ.
مادر جانان كھ یك سره در حال این پا و آن پا كردن بود 

دست دخترش را گرفت و سعي كرد او را از آغوش شاھان 
جدا كند.

_ جانان خیلي دیرمون شده. آقاي دكتر رو ھم كھ دیدي بیا 
لباس بپوش بریم. 

شاھان كھ استرس خانم رحماني را دید جانان را روي زمین 
گذاشت و پرسید:

_ زنگ زدین بیان دنبالتون؟
خانم رحماني سریع كاپشن جانان را از آویز لباسي كھ كنار 
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در نصب شده بود برداشت و در حالیكھ با عجلھ آن را تن 
دختر مي كرد جواب داد:

_ بلھ اتفاقا پیش پاي شما حاجي زنگ زد گفت دم دره. 
تند تند اضافھ كرد.

_ شام و داروھاي مادرتونم دادم. یھ ساعتي مي شھ كھ 
خوابیدن. اما خودتون كھ مي دونین ممكنھ بیدار بشن دوباره. 

شاھان سرش را تكان داد و او ھم بالفاصلھ بعد از اینكھ لباس 
ھاي دختر را پوشاند دستش را گرفت و از خانھ خارج شدند. 
جالب بود كھ حتي در مورد من ھم كنجكاوي ھم نكرده بود.
یا كال خانم كنجكاوي نبود یا این قبیل رفت و آمد ھا در این 

خانھ برایش عادي بودند.
وقتي رفتند غر زدم:

_ دلم پیش دختر بچھ موند. تو رو دید محلم نداد.
لبخندي زد و پالتویش را روي مبل قھوه اي قدیمي رنگ 

انداخت.
_ آخ ماني نمي دوني چقدر دلم مي خواد یھ روز یھ دختر بچھ 

مثل جانان داشتھ باشم. عاشق این فسقلیم. 
دوباره حسرت ھایم سراغم آمدند و با دل تنگي زمزمھ كردم:
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_ دختر منم اگھ زنده بود االن تقریبا ھم سن این خانوم 
كوچولو بود. 

مشغول باز كردن ساعتش بود و بعد از شنیدن جملھ ام خشك 
شدن دستش را روي مچ دستش دیدم.

بیخیال باز كردن ساعت شد و ناباور پرسید:
_ تو...تو بچھ داشتي؟ اما آخھ...

نگذاشتم ادامھ دھد.
_ منم وقتي مثل تو فھمیدم شوكھ شدم.

چرخیدم و روي نزدیك ترین مبلي كھ نزدیكم بود نشستم. 
انگشتانم را بھ بازي گرفتم.

_ بابك بھم گفت كھ موقع تصادف باردار بودم. حتي 
جنسیتشو ھم نمي دونم! اما قبال ھمش خواب یھ دختر بچھ رو 

مي دیدم! 
دستش را داخل جیب شلوارش فرو برد.

_ قبال نگفتھ بودي بھم!
تلخ لبخند زدم.

_ مرورش سخت بود برام. 
با چند قدم نزدیكم شد. خم شد و دستش را روي دستانم 
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گذاشت و فشار داد.
_ یھ روزي میاد كھ دوباره مادر میشي. تو الیق بھترینایي. 

من مي بینمت كھ دست دختر و ھمسرت رو گرفتي و داري تو 
خیابون قدم مي زني. 

حرف ھایش شیرین بودند. رویاھایي كھ بنظر قشنگ 
مي رسیدند، اما چھ كسي جز رامین مي توانست پدر دختر من 

باشد؟ 
چھ كسي مثل او مي توانست دوست داشتن را بھ من ھدیھ 

دھد؟ 
بعد از گذشت پنج سال ھنوز ھم كسي در زندگي ام نبود كھ 

حس كنم مي تواند شریك لحظات زندگي ام باشد. 
خندیدم و سر بھ سرش گذاشتم.

_ رمان زیاد مي خوني؟! عین خواھرم ماندانا حرف مي زني! 
اونم مثل تو رویایی فکر می کنھ.

دستش را از روي دستانم برداشت و چشمكي زد.
_ بھ اون خانم زیبا میاد اینطوري قشنگ حرف بزنھ و فکر 

کنھ.
چپ چپ نگاھش كردم.

_ من در مورد خواھرم با كسي شوخي ندارم دكتر! حتي با 
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تو یكي!
خونسرد گفت:

_ شاھان!
سرم را تكان دادم.

_ ھمون كھ تو گفتي.
سمت آشپزخانھ ي كوچكي كھ درست در تیررس نگاھم بود 

رفت و پرسید:
_ چي مي خوري؟ چاي؟ شیر داغ؟ قھوه؟

گوشي ام را از جیب پالتویم در آوردم و در حالیكھ باز ھم 
وارد برنامھ ي اسنپ شده بودم گفتم:

_ ھیچ كدوم. یھ آژانس الزم دارم تا قبل از اینكھ مانجون 
خفھ م كنھ برگردم خونھ. 

شیر آب را باز كرد. صدایش میان صداي شر شر آب كمي 
ناواضح بود.

_ مانجون خبر داره شام كنار مني. گفتم بھش ممكنھ دیر 
كنیم. خیالت راحت باشھ. یھ چیزي بخوریم خودم برات 

آژانس مي گیرم. 
در حالیكھ نگاھم را در اطراف خانھ مي چرخاندم جوابش را 
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دادم.
_ با این وضع خیابونا االن آژانس بگیري احتماال فردا صبح 

برسم خونھ. 
جملھ اش شیطنت آمیز بود.

_ خب امشب رو پیش من و مامان بمون. صبح خانم رحماني 
بیاد خودم دربست در خدمتتم. مي رسونمت.

نگاھم روي عكس سھ نفره ي دیوار مقابلم مكث كرد. عكسي 
سھ نفره از بابك و شاھان و مادرشان.

_ راضي بھ زحمتت نیستم!
از آشپزخانھ بیرون آمد و اول نگاھي بھ ساعت و بعد بھ من 

كرد. 
ظاھرا این جملھ اش جدي بود.

_ زحمتي نیست خانوم. 
بھ گوشي ام اشاره كرد.

_ من یھ سر بھ مامان بزنم فكر كنم بیدار شده باشھ. تو ھم كم 
اون برنامھ اسنپ رو شخم بزن. نگران نباش. شام رو كھ 

خوردیم یھ جوري راھیت مي كنم بری خونتون. نمي ذارم شب 
رو اینجا بموني. حاال فعال صبر كن تا با مامان گلم آشنا بشي. 

زشتھ صاحب خونھ رو ندیده بري.
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عشقي كھ در ھنگام صدا كردن مادرش بود لبخند روي لبم 
كاشت. 

بابك گفتھ بود نقطھ ضعف شاھان مادرش است.

فقط برایم عجیب بود كھ چرا طوري حرف زده بود كھ انگار 
خودش اھمیت چنداني بھ مادرشان نمي  داد، در حالیكھ عكس 
سھ نفره شان روي دیوار كھ صمیمیت آن ھا را نشان مي داد 

چیز دیگري مي گفت!

#كارتینگ
#پارت_١٧٢
#زینب_عامل

حاال كھ شاھان بھ اتاق مادرش رفتھ بود باالخره وقت این را 
پیدا كردم كھ نگاه عمیقي بھ اطراف بیاندازم. 

خانھ اسباب و اثاثیھ ي چنداني نداشت. 
یك دست مبل قدیمي قھوه اي رنگ و پرده ھایي كھ با مقاومت 

عجیبي می خواستند از ورود نور آفتاب و مھتاب در خانھ 
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جلوگیري كنند! 
یك بخاري كھ در سمت چپم قرار داشت و فرش خوش نقش و 

نگاري كھ وسط خانھ پھن شده بود. 
روي دیوار ھا ھم بجز ھمان عكس سھ نفره یك تابلوي ون 

یكاد نصب شده بود. 
آشپزخانھ درست مقابلم بود. آنجا ھم قدیمي بود. از كابینت 
ھاي ام دي افش كھ رنگ آن در برخي قسمت ھا پریده بود 

مي شد فھمید كھ مال سال ھا پیش ھستند. 
متعجب شده بودم و بھ این فكر مي كردم كھ چرا مادر شاھان 

بھ شكل و ظاھر خانھ اش آنچنان اھمیت نمي دھد؟ 
حداقل مطمئن بودم كھ بھ قدري وضعشان خوب است كھ 

دستي بھ سر و صورت خانھ بكشند. مثال كابینت ھا و پرده ھا 
را عوض كنند. حتي آدمي مثل من كھ كمترین اھمیت را بھ 
سر و شكل خانھ مي داد بھ این نتیجھ رسیده بود کھ این خانھ 

بھ تغییر اساسی نیاز دارد. مانده بودم اگر مامان یا ماندانا 
اینجا بودند ممكن بود چھ نظراتي داشتھ باشند. آن ھا کھ فكر 

و ذكرشان فقط در پي مد و دكوراسیون خانھ بود. 
صداي شاھان باعث شد تا نگاھم را از آشپزخانھ گرفتھ و بھ 

سمت راستم بچرخانم.
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_ بفرما مامان خانوم. ببین امشب چھ مھمون گلي داریم. 
با دیدن زن نحیف و الغر اندامي كھ روي صندلي چرخ دار 
نشستھ بود و با چشماني بي فروغ نگاھم مي كرد شوكھ شدم. 
عكسي كھ در پروفایل شاھان دیده بودم خیلي سرزنده تر و 

شاداب تر بود. 
انتظار داشتم مادرش جوان تر باشد. 

حس كردم مادرش با دیدنم لبخندي زد. سعي كرد چیزي 
بگوید اما صدایي از بین لب ھایش خارج شد. 

از جایم بلند شدم و سالم دادم. شاھان چشمانش را روي ھم 
گذاشت كھ یعني مي توانم جلوتر بروم و صمیمي تر برخورد 

كنم. 
با لبخندي كھ از نظر خودم بخاطر ھمان شوك اولیھ كمي 

مصنوعي بنظر مي رسید جلوتر رفتم. 
كنار ویلچر زانو زدم و دست نحیف و الغر زن را در دست 

گرفتم.
_ خیلي خوشبختم از دیدنتون. اسم من مانیاس. 

شاھان از پشت سر خم شد و كنار گوش مادرش گفت:
_ من ماني صداش مي زنم مامان. بیشتر بھش میاد مگھ نھ؟
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مادرش اخم كرد و شاھان با خنده گفت:
_ ماھي خانوم ھنوزم بھ مخفف صدا كردن من گیر مي دیا. 

بیخیال!
این جملھ اش باز ھم از ھمان لبخند ھاي ملیح و كم رنگ 

روي لب ھاي مادرش نشاند. 
از این مكالمھ ي یك طرفھ ي مادر و پسري لبخندي ھم روي 

لب ھاي من شكل گرفت. از كنار ویلچر بلند شدم. 
شاھان صندلي مادرش را دور زد و مقابلش ایستاد. بعد خم 

شد و با مالیمت و آرامي او را در آغوشش گرفت. مثل اینكھ 
وسیلھ ي شكستني در دست گرفتھ باشد با احتیاط او را بلند 

كرد و بعد از طي كردن مسافتي آرام مادرش را روي مبل 
گذاشت و خطاب بھ من گفت:

_ ماني جان مي شھ بي زحمت از اتاق اون دو تا بالشي كھ 
رو تخت گذاشتمو بیاري یادم رفت خودم بیارم. اتاق سمت 

چپ ورودي. 
سرم را بھ نشانھ ي تایید تكان دادم و سریع بھ سمت جایي كھ 

آدرسش را داده بود رفتم. 
اتاق مادرش یك تخت یك نفره ي بزرگ داشت كھ كنارش 

دستگاه اكسیژن قرار داده بودند. روي عسلي كنار تخت ھم 
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پر بود از انواع و اقسام قرص كھ كنارشان پارچ آبي ھمراه 
یك لیوان پالستیكي قرار داشت!

بیخیال بررسي ھاي بیشتر شدم و با برداشتن دو بالشي كھ 
روي تخت بود بھ پذیرایي و كنار شاھان برگشتم.

دیدم كھ دستش را دور شانھ ي مادرش حلقھ كرده و مراقب 
بود او نیافتد. 

كنارش كھ رسیدم با تشكر كوتاھي بالش ھا را از من گرفت و 
دو طرف مادرش قرار داد. 

پتویي  كھ كنارش بود را ھم برداشت و روي پاھاي مادرش 
مرتب كرد.

در آخر ھم بوسھ اي محبت آمیز روي پیشاني اش نشاند و در 
حالیكھ با عشق بھ او زل زده بود خطاب بھ من گفت:

_ دیدي چھ مامان خوشگلي دارم ماني خانوم؟ 
با شیطنت گفتم:

_ بزنم بھ تختھ خیلي. ولي تو انگار بھ پدرت رفتي. 
غیر مستقیم گفتھ بودم كھ یعني تو زشت ھستي!

مشخص بود كھ مادرش فقط از نظر جسمي مشكل داشت 
چون كامال متوجھ شوخي ام شده بود كھ دوباره لبخند زد. این 

بار كمي عمیق تر از قبل. 
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ھمین ھم صداي اعتراض شاھان را بلند كرد.
_ عھ! اینطوریھ؟! پس باید بگم باباي خدابیامرزم خیلي 

خوشگل تر از مامانم بود. 
با گفتن این جملھ مادرش برگشت و با نگاھي پر از عشق و 

حسرت شاھان را نگاه كرد.
عشقي كھ در نگاھش بود را مي توانستم درك كنم. من ھمچنان 

بھ جنیني كھ پنج سال پیش از دست داده بودم عشق 
مي ورزیدم، اما این حسرت عمیق براي چھ بود؟

#كارتینگ
#پارت_١٧٣
#زینب_عامل

حاال جواب سؤالم ھاي دقایق قبلم را گرفتھ بودم. 
مادر شاھان با نبود آسانسور مشكلي نداشت چون عمال 

نمي توانست تكان بخورد. وضعیت درب و داغان خانھ ھم 
بخاطر بیمار بودن این زن بود.

آدم نا خودآگاه با دیدن رابطھ اي كھ میان این دو نفر بود بھ 
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حالشان غبطھ مي خورد اما تا حدودي غم ھم در دل آدم 
سرازیر مي گشت. كاش مادرش كمي سرحال تر بود. 

شاھان نگاھي سمتم انداخت و با ھول گفت:
_ آخ ماني ببخشید! پاك یادم رفت غذا سفارش بدم.

نگاھي بھ ساعت روي دیوار انداختم و با دیدن ساعت ھفت و 
چھل و پنج دقیقھ گفتم:

_ من شبا دیر شام مي خورم. گشنھ نیستم. فقط اگھ لطف كني 
و یھ آژانس برام بگیري ممنونت میشم. 

بي اختیار اضافھ كردم:
_ مامان ماھي ھم استراحت مي كنھ. 

با گفتن این جملھ برقي كھ در چشمان شاھان درخشید را دیدم. 
اما با این وجود اخمي مصنوعي كرد و جواب داد:

_ اول شام بخوریم بعد قول میدم تا ده خونتون باشي. 
واقعیت امر این بود كھ مقابل مادرش خجالت مي كشیدم تا 

بیشتر از این مخالفت كنم. وقتي ھم كھ زیر لب گفتم:
_ آخھ...

شاھان با تحكم حرفم را قطع كرد و باالخره قبول كردم امشب 
را كنار او شام بخورم.
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_ دیگھ آخھ بي آخھ!
من و مادرش را تنھا گذاشت و براي سفارش دادن غذا بھ 

اتاقش رفت. 
مادرش با مھرباني نگاھم مي كرد. 

نمي دانستم باید چھ بگویم. سكوت بینمان براي من آزار دھنده 
بود. براي ھمین و براي خالي نماندن عریضھ گفتم:

_ پسرتون  شمارو خیلي دوست دارن. خیلي رو شما 
حساسن. رابطھ ي مادر و پسري شما خیلي قشنگھ. برادر و 

مامان من كھ یك سره در حال جنگن. 
لب ھایم كمي آویزان شدند.

_ مي دونید نھ اینكھ من و خواھر و برادرم بچھ ھاي بدي 
باشیما! نھ! فقط یكم حرف گوش كن نیستیم. 
او ھمچنان داشت بی حرف تماشایم می کرد.

چقدر كار شاھان سخت بود. اینكھ مدام با مادرت حرف بزني 
و او جز نگاه كردن و لبخند و اخم ھاي جزئي نتواند جوابي 

بھ تو بدھد خیلي سخت و طاقت فرسا بود. 
حتما خیلي از این شرایط ناراحت بود. 

شاھان كھ از اتاق بیرون آمد و كنارمان برگشت نفسم را 
بیرون دادم. واقعا نمي دانستم در نبود او چگونھ باید شرایط را 
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مدیریت كنم. 
ھمین كھ خواست بھ آشپزخانھ برود اف اف بھ صدا در آمد. 

در ورودي آشپزخانھ ایستاد و گفت:
_ ماني مي شھ لطفا تا من چایي رو دم مي كنم آیفونو جواب 
بدي. فكر كنم خانم زمانیھ. ھمسایھ بغلیمون. احتماال واسھ 

مامان آشي چیزي پختھ. صبح موقع رفتن از خونھ دیدمش. 
خودش گفت امروز واسھ مامان آش مي پزه. 

سرم را تكان دادم و از جایم بلند شدم و سمت آیفون رفتم. 
آیفونشان ھم قدیمي بود و براي ھمین مانیتوري نداشت تا 

بتواني فرد پشت در را در آن ببیني. 
گوشي را برداشتم و زمزمھ كردم:

_ بلھ؟ 
صدایي نیامد. فكر كردم شاید فرد پشت در صدایم را نشنیده 

است براي ھمین اینبار كمي بلند تر از قبل گفتم:
_ بفرمایین.

صداي آشناي مردي كھ در گوشم پیچید باعث شد تا سر جایم 
خشك شوم. 

_ باز كن مانیا! منم بابك!
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چند قدم از آیفون دور شدم و گوشي را ھم از گوشم فاصلھ 
دادم. 

خداي من! فاجعھ بھ بار آمده بود. بابک اینجا چھ کار داشت؟ 
ندای درونی ام سریع جواب داد.

" احمق خونھ ی مادرشھ!"
حاال چھ باید مي كردم؟ بابک صدای مرا شناختھ بود کھ 

خونسرد با بردن نامم گفتھ بود تا در را باز کنم. او ھم از 
شنیدن صدای من شوکھ شده بود کھ بار اول جواب نداد بود. 

قلبم داشت از سینھ ام بیرون مي زد. ھجوم افكار مختلف بھ 
ذھنم باعث حالت تھوعم شده بودند. 

صداي شاھان میان افكارم فاصلھ انداخت. پر انرژي گفت:
_ كیھ ماني؟ خانوم زماني؟ 

لب ھایم را تكان دادم اما صوتي از بینشان خارج نشد. 
صداي آیفون دوباره بھ صدا در آمد و من داشتم بھ این فكر 

مي كردم كھ بابك چطور كلید خانھ ي مادرش را ندارد؟ 
صداي مجدد آیفون شاھان را از آشپزخانھ بیرون كشاند. 

احتماال حالم افتضاح بنظر مي رسید كھ بالفاصلھ با دیدنم با 
لحن پر از نگراني گفت:
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_ چي شده؟ 
با چشم بھ آیفون اشاره كردم. 

با اینكارم سریع گوشي آیفون را گرفت و چند ثانیھ بعد با 
دیدن چھره ي شوكھ شده اش فھمیدم كھ او ھم از حضور 

ناگھاني بابك بي خبر بوده است، اما مثل ھمیشھ سریع بر 
خود مسلط شد و با خونسردي گفت:

_ بیا باال. 
و در را باز كرد.

#كارتینگ
#پارت_١٧٤
#زینب_عامل

از جملھ ي شاھان بیشتر از شنیدن صداي بابك شوكھ شدم. 
حاال كھ بابك تا چند دقیقھ ي دیگر اینجا بود من دقیقا باید چھ 

واكنشي نشان مي دادم؟ 
مضطرب زمزمھ كردم:

_ فھمید من اینجام! حاال چیكار كنیم؟
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شاھان سمتم چرخید. اول نگاھي بھ مادرش انداخت و بعد 
دستانش را روي شانھ ھایم گذاشت و با اطمینان، اما با تن 

صداي آرامي گفت:
_ نگران چي ھستي؟ راحت و خونسرد باش. باالخره بابك 
مي فھمید ما در ارتباط ھستیم. البتھ اگھ تا االن نفھمیده بود!
بابك زرنگ تر از این حرفاست مانیا، بخواي براش نقش 

بازي كني فورا مي فھمھ! پس اگھ پرسید حقیقت رو مي گیم! تو 
پیش مني چون مي خواستي كمكت كنم تا شرّ بابك از سرت 

كنده شھ! ھمین. 
بھ مبل كنار مادرش اشاره كرد.

_ برو بشین پیش مامان. خیالت راحت باشھ. تا وقتي من 
ھستم بابك نمي تونھ اذیتت كنھ. 

كمي خیالم راحت شد، اما باز ھم استرسم از میان نرفتھ بود. 
قبل از اینكھ سمت مبل كنار مادرش بروم آرام و زیر لب 

زمزمھ كرد:
_ سعي كن مامان متوجھ چیزي نشھ. 

سرم را آرام تكان دادم و با قدم ھایي بلند خودم را كنار مادر 
شاھان رساندم. 

لبخندي مصنوعي بھ صورت زن بیمار پاشیدم و كنارش 
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نشستم.
نشستن من ھمزمان شد با زنگ در ورودي كھ شاھان با مكث 

كوتاھي در را باز كرد و بابك با دستاني پر داخل آمد. 
سالم كوتاھي بھ شاھان داد و نگاه كنجكاوش را در خانھ 

گرداند. 
چشمانش دنبال من بودند. شاید صداي پشت آیفون را باور 

نكرده بود. 
با دیدنم كنار مادرش ابروھایش باال رفتند و نیمچھ لبخندي 

زد!
انتظار ھر واكنشي جز لبخند زدن را از او داشتم. 

قبل از اینكھ سمتم بیاید پالستیك ھاي دستش را دست شاھان 
داد و گفت:

_ شام خریدم. شما كھ چیزي نخوردین؟
شاھان پالستیك ھاي غذا را از دستش گرفت و راھي 

آشپزخانھ شد.
_ نھ نخوردیم.

بابك پالتوي مشكي اش را در آورد و شالش را ھم از دور 
گردنش باز كرد.

@RomanbeRoman



_ نمي دونستم مھمون داریم! وگرنھ بیشتر مي گرفتم. 
صداي خونسرد شاھان از آشپزخانھ بھ گوش رسید.

_ تو نگران مھمون من نباش. خودم شام سفارش دادم. 
بابك چیزي نگفت و در عوض سمت من و مادرش آمد. 

با اكراه از جایم بلند شدم و سالم دادم. 
لبخندي زد و دستش را سمتم دراز كرد. 

اگر مادرش نگاھمان نمي كرد غیر ممكن بود با او دست 
بدھم، اما نمي خواستم او حساس شود و بنابراین علیرغم میلم 

با او دست دادم كھ گفت:
_ مانیا دلم واست خیلي تنگ شده بود. ھر چند برام عجیبھ 

اما از این كھ اینجایي خوشحالم.
صداي بھم خوردن چیزي در آشپزخانھ حواسم را پرت كرد.

نگاھم روي دانھ ھای ریز برفي كھ روي موھایش در حال 
آب شدن بودند و برق مي زدند خشك شد و زیر لب تشكر 

كوتاھي كردم. 
تعارف كرد تا بنشینم و بعد در كمال حیرتم كنار مادرش 

نشست و با محبت او را در آغوش گرفت. 
بر خالف شاھان او مادرش را با اسم صدا نمي كرد.
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_ چطوري مادر من؟ دلم واسھ شما ھم تنگ شده بود خانوم 
خانوما.

خیره ي مادرش شدم تا واكنشش را ببینم. اینبار در چشمانش 
حسرتي وجود نداشت. غم بود و غم. آنقدر كھ مي توانستم برق 

اشك را در چشمان این زن رنجور ببینم. 
بابك بوسھ اي روي موھاي سفید مادرش نشاند و من داشتم بھ 
این فكر مي كردم كھ چرا قبال طوري پیش من حرف زده بود 

كھ انگار مادرش اھمیتي برایش ندارد؟
غرق در افكارم بودم و صداي شاھان رشتھ ی خیاالتم را از 

ھم گسست. بھ چشمانش نگاه كردم. كي آمده بود كھ متوجھ اش 
نشده بودم؟

_ دستم خشك شد دختر!
چشم از صورتش گرفتھ و بھ سیني چایي كھ مقابلم گرفتھ بود 

نگاھي انداختم و زمزمھ كردم:
_ نمي خورم!

خودش یكي از فنجان ھاي چاي را روي میز مقابلم گذاشت و 
خونسرد گفت:

_ چرا نمي خوري؟ نكنھ بابك رو دیدي اشتھات كور شده؟ 
نیم نگاھي بھ بابك انداخت. این دو برادر مرز ھاي خونسردي 
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را كیلومتر ھا جا بھ جا كرده بودند. بابک بدون آنکھ اخم کند 
یا واکنشی نشان دھد کامال معمولی نگاھمان می کرد. البتھ کھ 

این نگاه عادی اش دلھره ام را بیشتر می کرد.
با انگشت گوشھ ي چشمانم را ماساژ دادم.

_ امروز در كل روز گندي داشتم. بنظرم ھر چھ زودتر 
برگردم خونھ بھتره. مزاحم شما ھم نمي شم. 

قبل از اینكھ بابك چیزي بگوید شاھان با اخم جواب داد:
_ بعد شام خودم مي رسونمت. حاال کھ بابک اینجاست خیالم 

از بابت مامان راحتھ!

#كارتینگ
#پارت_١٧٥
#زینب_عامل

صحبت خاصي رد و بدل نمي شد و ھمین بیشتر مرا نگران 
مي كرد. جو بھ طرز عجیبي آرام و مشكوك بود. 

افكار مختلفي بھ ذھنم ھجوم آورده بودند و پر رنگ ترین آن 
ھا این بود كھ بھ این مي اندیشیدم كھ نكند شاھان در این مدت 
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مرا بازیچھ ي دست خودش كرده باشد؟ 
اما ھمین كھ این فكر در ذھنم رژه مي رفت سوال دیگری در 

سرم شكل مي گرفت. 
او چرا باید چنین كار را مي كرد؟ 

دیگر افكار مرموز و مزاحم آنقدر زیاد شده بودند كھ حس 
سر درد سراغم آمده بود. 

واقعا كاش مي شد از این جو سنگین فرار كنم. اینجا و با این 
شرایط حس یك زنداني را داشتم. دلم رھا شدن مي خواست. 

شاھان كھ چایي اش را خورد، بلند شد و مادرش را كھ انگار 
دیگر نایي براي نشستن بیش از آن نداشت را دوباره در 

آغوش كشید و بھ اتاقش برگرداند. 
خیلي دلم مي خواست از او خواھش كنم كھ من و بابك را تنھا 
نگذارد. نھ اینكھ بھ تنھایي توانایي مقابلھ با او را نداشتھ باشم. 

نھ. اما امروز انرژي زیادي از دست داده بودم و خستگي 
بیش از پیش داشت بھ روح و تنم فشار مي آورد. 

وقتي با بابك تنھا شدیم سر صحبت را باز كرد و ھمان جا ھم 
فھمیدم اگر تا بھ حال سكوت كرده است نھ بخاطر من كھ 

بخاطر مادرش بوده است. 
فنجان خالي چایي اش را روي میز گذاشت.

@RomanbeRoman



_ خب مانیا! بھم بگو اینجا چیكار مي كني؟ اصال تو داداش 
منو از كجا اینھمھ مي شناسي كھ دعوت شدي خونھ ش؟ 

فنجاني را كھ شاھان خودش مقابلم گذاشتھ بود را برداشتم و 
محتویاتش را مزه مزه كردم. تقریبا سرد شده بود. 

چشمانم را روي چشمان كنجكاو بابك تنظیم كردم و جواب 
دادم:

_ كسي منو اینجا دعوت نكرده. خودم اومدم. فكر كنم 
برادرت رو بھتر از ھر كسي بشناسي. خیلي محافظھ كار تر 

از اونیھ كھ یھ غریبھ رو دعوت كنھ بھ خونھ ش! 
خنده ي كوتاھي كرد و از جایش بلند شد. 

با ابروھایي باال رفتھ نزدیكم آمد و درست روي مبل كناري ام 
نشست. 

سرش را نزدیك گوشم آورد و آرام زمزمھ كرد:
_ راست می گی، اما کال برادر من محافظھ كار تر از اونیھ 

كھ یھ غریبھ رو راه بده خونھ ش! اگھ اینجایي یعني دیگھ 
براش غریبھ نیستي!

قبل از اینكھ من چیزي بگویم صداي شاھان میانمان فاصلھ 
انداخت. حتما مادرش خوابیده بود.

با پوزخندي جواب بابك را داد:
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_ معلومھ كھ غریبھ نیست. ظاھرا تو نیت خیر داري! 
اینطوري كھ نسبتم پیدا مي كنیم با ھم. 

بابك فاصلھ اش را با من زیاد كرد و بھ مبل تكیھ داد. نفسش 
را بیرون داد و گفت:

عالقھ ي من بھ مانیا!  _ پس جریان اینھ! بحث 
شاھان پوزخندش را تكرار كرد.
_ نگفتھ بودي عاشق شدي باز!

باز را با تاكید تكرار كرده بود. اصرار داشت بگوید من 
براي بابك با زناني كھ قبال در زندگي اش بوده اند فرقي ندارم 

و فقط وانمود بھ عشق و عاشقي مي كند. 
بابك اما بھ روي خودش نیاورد.

_ خب حاال بدون. من دلم مي خواد بقیھ ي عمرمو كنار مانیا 
باشم. دلیلي براي دادن توضیح بھ كسي ھم نمي بینم. من و 

مانیا دو تا آدم بالغیم. خودمون مي تونیم واسھ زندگیمون بدون 
دخالت دیگران تصمیم بگیریم. 

عمال گفتھ بود كھ شاھان دخالت نكند. شاھان اما خونسرد 
خندید.

نزدیك تر آمد و ھمانطور كھ دستانش را داخل جیب شلوار 
فرو برده بود مقابلمان ایستاد.
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_ یك من دخالت مي كنم چون یكي از طرفین خودش ازم 
خواستھ كھ دخالت كنم. دو تجربھ بھم ثابت كرده ھر چقدر تو 

زندگي تو بیشتر دخالت كنم بیشتر از بھ لجن كشیدنش 
جلوگیري مي كنم. 

سھ من بھ تجربھ و خواست خودم پیش میرم. در حقیقت 
اولویتم خودمم نھ دیگران! 

منظورش از بھ لجن كشیدن زندگي بابك چھ بود؟ مگر در 
گذشتھ چھ اتفاقاتي افتاده بودند؟

فرصت فكر كردن بھ سواالتم را نداشتم. چون چشمان 
خشمگین بابك نشان مي دادند خونسردي اش از بین رفتھ است. 

نمي خواستم دعوا راه بیافتد. براي ھمین مداخلھ كردم.
_ چخبرتونھ؟ مھمون داري بلد نیستین؟ 

اصال كو این شام؟ من گرسنھ م. 
ظاھرا بحث را بطور موقت فیصلھ داده بودم، چون دیگر 

ھیچ كدام دیگر ادامھ ندادند. 
شاھان با اشاره بھ آشپزخانھ گفت:

_ میز رو چیدم. منتظرم غذا ھایي كھ خودم سفارش دادم 
برسن. 

از جایم بلند شدم و سمت آشپزخانھ رفتم.
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_ با فیل طرف نیستین كھ! جثھ ي من نشون میده چقدر غذا 
مي خورم! نگران نباشین شما ھم سیر مي شین!

جملھ ي جدي ام مجبورشان كرد دنبالم بھ آشپزخانھ بیایند. 
دور میز كنار ھم نشستیم و مشغول غذا خوردن شدیم. البتھ 

تقریبا ھر سھ نفرمان با غذا بازي مي كردیم. 
چند برنج در نوك قاشق بھ دھانم بردم كھ بابك گفت:

_ ارتباط شما دو نفر با ھم چیھ؟ اصال از كي اینھمھ صمیمي 
شدین كھ بھ خونھ ي ھم رفت و آمد مي كنین؟!

شاھان بشقابش را پس زد.

#كارتینگ
#پارت_١٧٦
#زینب_عامل

_ خودت مارو باھم آشنا كردي یادت نرفتھ كھ؟ بھم گفتھ 
بودي یھ مسابقھ ي دوستانھ و یھ حال گیري ساده ست! نگفتھ 

بودي قراره دختري كھ عاشقش شدي رو تو دام بندازي! 
بھ خودش اشاره كرد.
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_ اونم توسط من! منم كھ احمق! بخاطر مامان راضي شدم. 
ھنوز تصویر تك تك صحنھ ھایي كھ بھ شاھان باختھ بودم در 

گوشھ ي ذھنم جوالن مي دادند. 
بابك ھم بشقابش را پس زد.
_ تو از چي ناراحتي دقیقا؟ 

من در جوابش پیشروي كردم.
_ از این ناراحتھ كھ برادرش مي خواد بقیھ ي عمرشو با یھ 

زن ھم سن دخترش بگذرونھ. 
بابك ابرو باال انداخت.

_ نھ مانیا جان! من شاھانو مثل كف دستم مي شناسم. این 
آخرین دلیلي مي تونھ باشھ كھ بخواد با ارتباط من و تو مخالف 

كنھ. 
سرش را سمت شاھان چرخاند.

_ مگھ نھ؟ 
منتظر بھ لب ھاي شاھان چشم دوختم. انتظار داشتم قضیھ را 

ماست مالي كند اما برخالف چیزي كھ در ذھنم بود جواب 
داد:

_ كامال درستھ! بیست سال، اختالف سن زیادیھ.اما اگھ دو 
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طرف عاشق ھم باشن ارزش اینو داره كھ این بیست سالو 
نادیده بگیرن! حتي از نظر آدمي مثل من بیشتر از بیست 

سالشم مھم نیست. 
دستش را باال آورد و بھ من و بابک اشاره کرد.

_ منتھا اگھ واقعا عشقي باشھ! من بین شما چیزي بھ این اسم 
رو نمي بینم! بنابراین رك بھت بگم بابك. اگھ بازم بخواي رو 

زندگیت قمار كني، اینبار باید از رو نعش من رد شي. 
بابك پر حرص خندید. خونسردي  موقتی اش ھم بھ باد رفتھ 

بود.
_ طوري وانمود نكن كھ انگار برادر بزرگ تر تویي و من 

یھ بچھ م! 
اینبار در كمال تعجبم شاھان ھم عصبي شد. 

موضوع بحثشان دیگر بھ من مربوط نبود و بھ گذشتھ اي 
مربوط مي شد كھ من ھیچ اطالعي از آن نداشتم.

_ نھ تو بزرگ بودي ھمیشھ! اوني كھ بچھ بود و زیر پا لھ 
شد من بودم. 

جملھ اش كھ تمام شد از جایش با سرعت برخاست و راه 
خروج آشپزخانھ را در پیش گرفت كھ بابك با تندي گفت:

_ من تو این ساال ھمھ سعیمو كردم كھ جبران كنم واست...
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شاھان حتي نگذاشت جملھ ي بابك تمام شود. راه رفتھ را 
برگشت و مقابل بابك روي میز خم شد.

فكش از شدت حرص مي لرزید.
_ چطوري جبران كني؟ با خریدن رستوران و داروخونھ 

واسھ من؟ فكر كردي اینا مھمن واسم؟ ھمین االنشم بخاطر 
مامانھ كھ قبول كردم كنارت بمونم. بلدي جبران كني بجاي بھ 

رخ كشیدن پوالت یھ كاري كن مامان دوباره سر پا بشھ و 
باھام دو كلمھ حرف بزنھ. 
بابك از ھم جایش بلند شد.

_ مشكل تو اینجاست كھ فكر مي كني اون زن فقط تو رو بدنیا 
آورده و من ھیچ اھمیت و احترامي براش قائل نیستم. 

ھر دو سعی داشتند ولوم صدایشان تا حد ممکن پایین باشد. 
معلوم بود نگرانند کھ مبادا مادرشان صدای مشاجر ه شان را 

بشنود.
شاھان پشتش را بھ ما كرد و از كشیدن موھاي سرش فھمیدم 

كھ حال درستي ندارد. 
بابك مرا مخاطب قرار داد.

_ مانیا بلند شو من مي رسونمت. 
منتظر بودم شاھان مخالفتي كند و مثال بگوید خودم او را 

@RomanbeRoman



مي رسانم اما سكوتش مجابم كرد تا از جایم بلنده شده و 
بگویم:

_ من مزاحم كسي نمیشم. خودم مي رم. 
بابك بازویم را گرفت.

_ تو ھیچ وقت مزاحم من نیستي. برف شدیده االن ماشین 
گیرت نمیاد.

در كمال ناباوري ام شاھان حرف برادرش را تایید كرد و من 
از اینكھ كاري كرده بود كنار بابك باشم از دستش عصبي 

شدم.
_ لطفا بذار بابك برسونتت.

دلم نمي خواست با بابك بروم، اما روي دنده ي لج افتادم و 
براي اینكھ من ھم حرص شاھان را در بیاورم باشھ ي 

خونسردي زمزمھ كردم و زماني كھ از كنار شاھان عبور 
كردم تا كیفم را از پذیرایي بردارم تعجب را از نگاھش 

خواندم. 
دیگر جز خداحافظي سرسري چیزي بینمان رد و بدل نشد و 

ھمراه بابك از خانھ بیرون آمدیم. 
ھوا بھ شدت سرد بود و بارش برف قصد متوقف شدن 

نداشت. 
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با عجلھ سوار ماشین شاسي بلند بابك شدم و ھمین كھ او ھم 
كنارم نشست و استارت زد از اینكھ پیشنھادش را قبول كرده 

بودم پشیمان شدم. 
واقعا تحمل حضورش بخصوص از وقتي صحبت ھاي 

اخیرش را شنیده بودم سخت شده بود. 
از شاھان اصال انتظار نداشتم مرا ھمراه بابك بفرستد. 

بخصوص كھ اضطرابم را ھم دیده بود. اما حاال فھمیده بودم 
خودم باید بھ تنھایي از پس بابك بربیایم. 

سیگار آتش زدنش نشان مي داد كھ اعصابش خراب است. 
جالب بود كھ او پاكت سیگار را تعارف نكرد و با حرص آن 
را پشت ماشین پرت كرد. واقعا قصد ترک دادنم را داشت!

رفتار ھاي شاھان قابل ھضم تر بود. خودش سیگاري نبود و 
از سیگار كشیدن دیگران ھم خوشش نمي آمد، اما بابك سیگار 

را براي من نمي پسندید در حالیكھ خودش بھ راحتي سیگار 
دود مي كرد. 

راه افتاد و بعد از اینكھ چند پك پشت سر ھم بھ سیگار زد 
پرسید:

_ مانیا تو واقعا امشب اینجا چیكار مي كردي؟ 
دستانم را زیر بغلم زدم.
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_ برادرت گفت كھ بھت. مي خواستم ببینم اون حرفاي چند 
روز پیشت شوخي بود یا نھ؟ 

خنده اش ھیستریك بود.
_ شوخي؟! مانیا احساسات آدم مھم ترین بخش زندگي ھر 

فرده.

چرا فكر كردي شوخي مي كنم راجع بھ احساسم؟ چرا باور 
اینكھ عاشقتم برات سختھ؟ 

حقیقت را گفتم.
_ چون یھ درصدم بھت اعتماد ندارم بابك شفیع!

سؤالش بی مھابایش ماتم كرد.
_ چطور بھ برادرم اعتماد كردي پس؟ نكنھ بعد سال ھا 

احساساتت دچار تغییر و تحول شدن؟ 
سرعتش را كم تر كرد و سرش را سمتم چرخاند.

_ شاھان مرد جذابیھ! تو درگیرش شدي. آره؟

#كارتینگ
#پارت_١٧٧
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#زینب_عامل

ترس من از سؤال بابك بخاطر خودم بود نھ لو رفتن چیزي! 
سؤال او مرا ھم بھ چالش مي كشید. واقعا چرا بھ شاھان 

اعتماد كرده بودم؟ 
مگر چھ چیزي در رفتار او بود كھ باعث مي شد قابل اعتماد 

بنظر برسد؟ 
ذھنم از اینھمھ سؤال خستھ شده بود، اما قصد نداشتم در 

برابر بابك كوتاه بیایم یا طوري رفتار كنم كھ فكر كند خودم 
را باختھ ام. براي ھمین بیخیال سؤال گستاخانھ اش پرسیدم:

_ اگھ بگم از داداشت خوشم میاد و دلم پیشش گیره دست از 
سرم بر مي داري؟ 

شیشھ ي ماشین را کمی پایین داد و فیلتر نیمھ سوختھ ي 
سیگارش را با حرص و شتاب بھ بیرون پرت كرد.

_ نھ! بھت مي گم شاھان اھل زندگي مشترك نیست. اون ھیچ 
وقت مادرشو نمي ذاره بیاد واسھ تو وقت صرف كنھ. پس 

الكي ذھن و روحتو درگیر آدمي كھ بھت اھمیت نمیده نكن. 
انگشت اشاره ام را سمتش گرفتم.

_ اونوقت تو چي؟ روحمو درگیر تو کنم؟ تو بھم اھمیت 

@RomanbeRoman



میدي؟ تو بھم اھمیت میدي و من بخاطر اینكھ سایھ ت از رو 
سر من و خانوادم كم شھ اینھمھ راه كوبیدم اومدم تا از 

برادرت بخوام لطف كنھ و مانع تو بشھ؟ 
صدایم باالتر رفت.

_ تو اینطوري بھ آدما اھمیت میدي؟ با زور؟ با تھدید؟ این 
چھ عشق مسخره ایھ؟ 

صداي او نسبت بھ من آرام تر بود.
_ زور؟ من جز اینكھ تو رو با اصرار بكشونم تو مسابقھ كجا 
زور گفتم؟ بھ زور گفتم مي خوام بدھي پدرتو بدم؟ من بھ زور 

اومدم خونتون؟ بھ زور اومدم كالنتري؟ 
مانیا تنھا كاري كھ تورو مجبور بھ انجامش كردم ھمون 

مسابقھ بود كھ اونم پشتش ھدف داشتم. دلم مي خواست تورو 
بھ حال و ھواي ماشین روندن گذشتھ ت برگردوندم. 

قدیما خیلي سرزنده تر و شاد تر بودي. 
من فقط و فقط مي خواستم زني كھ دوسش دارم رو با 

رویاھاش آشتي بدم. ھمین. 
بنظرم بحث بي فایده بود. بابك حتي اگر ریگي بھ كفش ھم 

داشت با این صحبت  و جدل ھا باز ھم امكان نداشت اعتراف 
كند. شاھان راست گفتھ بود. برادرش بیش از حد زرنگ بود. 
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یك ھفت خط بھ تمام معنا!
ولوم صدایم را پایین تر آوردم.

_ باشھ! تو راست مي گي! تو مي خواستي دوباره منو بھ 
گذشتھ م وصل كني، اما این راھش نبود جناب شفیع! 

نفسش را بیرون داد.
_ حق با توئھ! من راه غلط رو رفتم. دنبال یھ راھي بودم 

بھت نزدیك بشم فقط. 
منم آدمم و جایز الخطاء. فرصت جبران مي خوام. این حقمھ و 

تو نمي توني اینو ازم دریغ كني. 
پوزخند كم رنگي زدم و گفتم:

_ پولي كھ ازت گرفتم رو پس بگیر! بھترین جبرانھ.
كالفھ اش كرده ام. مثل شاھان دستش را الي  معلوم بود حسابي 

موھاي پرپشتش فرو برد و كشید.
_ اجازه بده در مورد جبرانش خودم تصمیم بگیرم! بحث اون 

چندر غاز پولم فراموش كن!
چندرغاز! مبلغي نزدیك صد میلیون تومان برایش چندرغاز 

محسوب مي شد! 
دقیقا ھمان مبلغي كھ مرا بھ این حال و روز انداختھ بود. 
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دیگر چیز خاصي نگفتم و با دادن آدرس خانھ ي مانجون تا 
رسیدن بھ مقصد سكوت كردم. حتما یک روز این مبلغ را کھ 

ھمانطور بی استفاده مانده بود را بھ او بازمی گرداندم.
موقع خداحافظي ھم حرف خاصي بینمان رد و بدل نشد و 
وقتي مانجون در را باز كرد و وارد خانھ شدم بالفاصلھ 

صداي خرچ خرچ الستیك ھاي ماشین بابك را روي برف 
شنیدم كھ نشان از رفتنش داشت. 

خانھ ي تاریك بیانگر آن بود كھ آقاجون خوابیده است. وقتي 
براي خوابیدن مي رفت تك تك چراغ ھاي خانھ را خاموش 

مي كرد و گاھي داد مانجون از این رفتارش در مي آمد.
نمي دانم مانجون در این تاریكي چگونھ در  را باز كرده بود. 

آرام و با كمترین سر و صدا وارد خانھ شدم. دستم را بھ 
دیوار گرفتم تا زمین نخورم كھ چراغ ھاي ورودي روشن 

شدند و مانجون مقابلم ظاھر گشت. 
در حالیكھ سعي مي كرد تن صدایش آرام باشد گفت:

_ مانیا آروم بیا برو تو اتاقت. جا انداختم واسھ دوتامونم. ھوا 
سرده، آقاجونتم سرما خورده عصري بیرون بودیم. نیم 
ساعت پیش بھ زور خوابید. اونقدر غر زده كھ سر سام 

گرفتم. 
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مگر مي شد بھ این غر زدن ھاي بامزه نخندم؟ 
در حالیكھ سعي مي كردم خنده ھایم بي سر و صدا باشند سرم 

را تكان دادم و گفتم:
_ بدون من برین ددر اینطوری می شھ! 

با عجلھ جواب داد:
_ االن بھش خبر میدن چراغ روشن كردیم باز  بیدار میشھ. 

بجنب مادر. 
باشھ ي آرامي گفتم و ھر دو بعد از خاموش كردن چراغ ھا و 
بعد از آن كھ چشممان بھ تاریكي عادت كرد سمت اتاق رفتیم. 

وقتي لباس ھایم را عوض كردم و كنار مانجون زیر لحاف 
خزیدم و او سرم را در آغوشش گرفت خستگي ھایم از تنم 

پر كشیدند. 
با محبت نوازشم كرد و پرسید:

_ خوش گذشت بھت مادر؟ 
انصاف نبود دروغ بگویم اما توان گفتن حقیقت را ھم در 

خودم نمي دیدم. 
آھي كشیدم و زمزمھ كردم:

_ من خیلي مي ترسم مانجون!
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#كارتینگ
#پارت_١٧٨
#زینب_عامل

صدایش نگران شد.
_ چي شده دخترم؟

سرم را داخل شانھ اش فرو بردم.
_ مانجون من دیگھ تحمل ھیچي رو ندارم. اگھ گذشتھ تكرار 

بشھ. اگھ بازم یكي رو از دست بدم بخدا میمیرم اینبار. 
حرصي شد. 

_زبونتو گاز بگیر بچھ. اون پسره ي الدنگ بردتت مھموني یا 
عزا؟ 

سرم را از شانھ اش جدا كردم. 
بھ پشت روي تشك افتادم و نگاھم را بھ سقف دادم.

_ تقصیر اون نیست مانجون. من خودم رفتم تو گذشتھ. 
رامین رو دیدم و حس كردم چقدر نمك نشناس شدم. 
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دستم را روي قلبم گذاشتم.
_ مانجون اینجا كسي جز رامین جا نداشت. حاال حس مي كنم 

یھ چیزایي داره عوض مي شھ. من خیلي مي ترسم مانجون. 
من از عشق و عاشقي اصال خاطره ي خوبي ندارم. 

دلم نمي خواد دیگھ دل بدم بھ كسي. ھمون یھ بار واسھ ھفت 
پشتم بس بود. 

دستم را گرفت و آن را بھ گونھ اش چسباند. 
_ عشق و دوست داشتن ھمینھ! خطر داره. باید دلتو بزني بھ 

دریا. سختھ؛ اما شیرین. 
نگاھم را از سقف بھ او دادم. 

_مانیا تو خودتو از ھمھ چي محروم كردي. 
تو این پنج سال عین ربات زندگي كردي. حتي یادت رفت كھ 

گاھي باید بزني زیر گریھ. بلند. چي شد تھش؟ خوشبخت 
بودي؟ نھ! 

مردمك ھایش لرزان شده بودند. مانجون عزیزم بخاطر من 
چشمانش پر از اشك شده بود. 

اما مثل ھمیشھ لحنش عاري از ھرگونھ لرزشي بود.
_ بسھ اینطور زندگي كردن مادر. دستتو بگیر بھ زانوت. 

یاعلی بگو و بلند شو. دلتو باز كن بھ روي كسي كھ این روزا 

@RomanbeRoman



با اسمش نگات عوض میشھ. فكر نكن من نپرسیده و نشناختھ 
تورو سپردم دستش امروز. 

لبخند تلخي زدم. 
مانجون نمي دانست این مرد امروز چگونھ مھمان نوازي 

كرده بود. 
نمي دانست كھ ادامھ ي حرف ھایش را گرفت.

_ پسر خوبیھ مانیا. یكم خودتو راحت بذار. بذار احساساتتم 
یكم بھ كار بیوفتن. بخدا رامین خدابیامرزم راضي نیست 

اینطوري زندگي كني. سي سالتھ. من دلم مي خواد خودم لباس 
عروس تنت كنم. دلم مي خواد نتیجھ ھامو بغل كنم. باید دست 

بجنبوني. مانجونت دیگھ رسیده آخراي خط دختر. 
فكرش ھم نفسم را قطع مي كرد. من سر مانجون شوخي 

نداشتم. نبود او را یك ثانیھ ھم نمي توانستم تحمل كنم. 
او در حال حاضر تنھا سنگ صبورم بود. ھمھ ي چیزي كھ 

داشتم و نفسم بھ نفس ھایش بند بود. 
عصبي غر زدم.

_ پیرزن لطفا واسھ من اول و آخر نكن. بخواي بچھ ھاي منو 
ببیني حاال حاال ھا باید غر زدنامو عین شوھرت تحمل كني.

لحاف را روي سرم كشیدم.
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_ اصال نخواستم درد و دل كنم. بجاي كم كردن غصھ ھام یھ 
داغم مي ذاري رو دلم. 

حس كردم در حال خندیدن است كھ سرم را از زیر لحاف 
بیرون آوردم.

_ ھمین طوري حرصم بده و بعد بھ ریشم بخند! 
خمیازه اي كشید. 

_ ھمش تو زندگیم بھ تو امیدوار بودم كھ اھل غر زدن 
نیستي. حاال مي بینم لنگھ ي اون آقاجونتي. بقول ماکان امروز 

فقط رو مخم بوده.
حاال لبخند بھ لب ھاي من ھم برگشتھ بود. 

چشمانم را بستم و دوباره لحاف را روي سرم كشیدم. 
تصویر پشت پلك ھاي بستھ ام مردي بود كھ مادرش را با 

عشق در آغوش كشیده بود. 
شاھان برایم مھم شده بود. 

حاال با جرأت اندکی كھ مانجون بھ وجودم تزریق بود 
مي توانستم برای خودم اعتراف كنم. 

اعتراف مي كردم كھ دچار تحوالتی شده بودم کھ انکار نشدنی 
بودند. 
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ترس از قلبم رخت برنبستھ بود اما مي خواستم بھ احساسم 
بیشتر فكر كنم.

شاھان برایم مھم شده بود. وگرنھ بھ راحتي رفتار امروزش، 
كھ مرا ھمراه بابك فرستاده بود را نادیده مي گرفتم. 

بھ من نمي آمد كھ قھر كنم و ناز و نازكشي راه بیاندازم، اما با 
این حال مي دانستم تمام وجودم منتظر توضیحي از جانب 

شاھان بابت این رفتارش است. 
معادالت احساسي ام در حال بھم ریختن بودند و حسي در 

درونم مي گفت خبر ھایي در راه است.

#كارتینگ
#پارت_١٧٩
#زینب_عامل

فصل سوم

كاپوت ماشین را باال زدم و بھ دود سفیدي كھ از ماشین 
بیرون مي زد نگاھي كردم. 
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اگر كمي ھم دیر كرده بودم موتور جوش مي آورد. 
پاركینگ آموزشگاه تقریبا خالي شده بود.

مجید كھ از مربي ھاي خوب آموزشگاه بود و كارش تمام 
شده بود و مي خواست از پاركینگ خارج شود با دیدن كاپوت 

باال زده ي ماشینم گفت:
_ چي شده مشتاق؟ 

عادتش بود. ھمیشھ مشتاق صدایم مي كرد. 
دستم را در ھوا تكان دادم.

_ چیزي نیست. یكم آب بریزم تو رادیاتورش حل مي شھ. تو 
برو. 

بي خیال حرفم كنارم آمد و نگاھي دقیق بھ موتور ماشین 
انداخت.

_ اوه اوه! حتما ببرش تعمیرگاه. اینطوري بمونھ كلي خرج 
دستت مي ذاره. چھ دودي ھم بلند شده ازش. 

لگد آرامي بھ سپر رخش زدم.
_ ھر چي ھم سگ دو مي زنیم تھش باید خرج این لگنا كنیم. 

دل او ھم پر بود.
_ واال این كار آموز آخري من اونقدر با كالچ ماشینم ور 
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رفت كھ صفحھ كالچم سوخت. 
نذر چھار ده معصوم كردم تا قبول شھ از دستش راحت بشم. 

غش غش خندیدم.
_ ھر چي آدم باھوشھ گیر تو میوفتھ. 

چشمانش را ریز كرد.
_ انصافا تو توي كارآموزات شانس داري مشتاق! 

نچ نچي كردم.
_ كارآموزا خوب نیستن. مسئلھ اینجاست كھ من كارمو بلدم. 

چپ چپ نگاھم كرد.
_ استاد كار بلد صبر كن برم یھ آفتابھ آب بیارم بلكھ تونستي 

تا دم یھ تعمیرگاه بري. 
راھش را سد كردم.

_ نمي خواد بابا. بیا برو بھ زن و زندگیت برس. خودم راست 
و ریسش مي كنم. 

دستانش را داخل جیب كاپشنش فرو برد و بیخیال از كنارم 
عبور كرد و گفت:

_ قدیما تعارفي نبودي مشتاق. نرگس امروز نوبت دكتر 
داشت. قراره برم مطب دنبالش. نترس ھنوز وقت ھست. 
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رفتنش فرصت نداد تا حال زنش را بپرسم. 
نرگس ھمسرش بود كھ ماه ھاي آخر بارداري اش را طي 
میكرد. مجید وقتي ھمسرش باردار شده بود با یك جعبھ 

شیریني بھ آموزشگاه آمده و با خوشحالي ما را ھم شریك 
شادي اش كرده بود. خیلی ذوق پدر شدنش را داشت.

چند دقیقھ بعد مجید با آفتابھ اي كھ از آب پر شده بود برگشت. 
خم شد و آب را داخل رادیاتور ریخت و من ھم خم شدم تا 

وضعیت را بررسي كنم. 
ھر دو سرمان داخل كاپوت ماشین بود و متوجھ اطرافمان 

نبودیم. 
ناگھان صداي فوق العاده آشنایي كھ سالم داد باعث شد تا با 
عجلھ و بدون اینكھ متوجھ كاپوت باشم كھ ممكن بود بھ سرم 

برخورد كند كمر راست كنم، اما درست در ھمان لحظھ دست 
صاحب صدا روي سرم نشست.

بجاي سر من دست او با شدت بھ لبھ ي كاپوت برخورد كرد و 
آخ كوتاھي از بین لب ھایش خارج شد.

اما محلی نداد و با دست دیگرش كمرم را گرفت و مرا از 
ماشین بھ اندازه ي چند قدم دور كرد. 

صداي مؤاخذه گرش را شنیدم.
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_ حواست كجاست ماني؟ 
بي ھوا آمده بود. سؤال ھم مي پرسید! 

مجید ھم با نگاھي متعجب و پر از سؤال سمتمان چرخید و با 
دیدن دست شاھان دور كمرم لبخند شیطنت آمیزي زد.

_ مشتاق خبریھ؟ 
قبل از اینكھ فرصت جواب دادن پیدا كنم شاھان با جدیت 

جواب مجید را داد و من ھاج و واج ماندم.
_ قطعا بھ وقتش شمارو ھم بعنوان یھ ھمكار خبر مي كنیم! 
مجید لبخند گل و گشادي زد و دستش را سمت شاھان دراز 

كرد.
_ ان شاءاللھ. چھ خبری بھتر از این؟! من مجیدم. 

شاھان مردانھ دستش را فشرد.
_ بردیا! 

عجیب بود كھ خودش را شاھان معرفي نكرده بود. 
مجید سرش را تكان داد.

_ خوشبختم. 
بعد مرا مخاطب قرار داد.

_ خب مشتاق فعال مشكل ماشینت حل شده انگار. من دیگھ 
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باید برم. نرگس االن دادش در میاد.
از شاھان كمي فاصلھ گرفتم.

_ مرسي داداش. بھ نرگس سالم منو برسون. 
چشم بلند باالیي گفت و بعد از خداحافظي تركمان كرد. 

حاال تنھا شده بودیم.
بھ صورتش كھ تھ ریش چند روزه اي رویش دیده مي شد 

نگاھي كردم. 
از آخرین دیدارمان خیلي مي گذشت. دقیقا از بعد آن مھماني 

خبري از او نداشتم. 
یك ھفتھ ي اول عین دیووانھ ھا صبح تا شب حواسم را بھ 
گوشي ام داده و ھر لحظھ منتظر تماس و عذر خواھي اش 

بودم، اما وقتي یك ھفتھ تمام شد و از او خبري نشد مطمئن 
شدم كھ او راست مي گفتھ و طبق گفتھ ھاي خودش فقط 

سطحي از من خوشش مي آمد نھ بیشتر. 
بھ حرف ھاي بابك كھ گفتھ بود او اھل زندگي با یك زن 
نیست اعتماد كرده و تصمیم گرفتم او را براي ھمیشھ از 

زندگي ام خط بزنم و دیگر تحت ھیچ شرایطي سراغش را 
نگیرم. 

سخت نبود! من وقتي مردي كھ عاشقش بودم را خاك كرده 
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بودم، فراموش كردن كسي كھ تازه داشت كمي در قلبم براي 
خودش جا باز مي كرد اصال كار سختي نبود. 

مي خواستم خشك و رسمي برخورد كنم، اما نگران دستي 
بودم كھ حائل سرم شده بود.

_ دستت كھ چیزیش نشد؟
دست چپش را جلو آورد. ھمان دستي بود كھ سرم را با آن 

گرفتھ بود. 
_ خودت نگاش كن بیین چیزیش نشده باشھ. 
با اخم ھایي درھم نگاھم را بھ دستش دوختم. 

خراش سطحي كھ كمي خون از آن بیرون زده بود مجابم كرد 
تا از داخل ماشین دستمال كاغذي آورده و سمتش بگیرم.

#كارتینگ
#پارت_١٨٠
#زینب_عامل

با سر بھ دستمال اشاره كرد.
_ خب چرا گرفتیش سمت من؟ زخممو تمیز كن. 
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حاال كھ من كاري با او نداشتم چرا سراغم آمده بود؟ 
دستمال كاغذي را روي زخمش فشار دادم و درحالیكھ نگاھم 

جایي بجز صورتش بود با لحني بي انعطاف پرسیدم:
_ واسھ چي اومدي اینجا؟ 

دست راستش را باال آورد و روي دستم كھ مشغول فشار 
دادن دستمال روي زخمش بود گذاشت. 

_ چرا نگام نمي كني؟ 
گرماي دستش حسي در وجودم را قلقلك داد. خواستم دستم را 

از حصار دستانش رھا كنم كھ اجازه نداد و محكم تر آن را 
گرفت. 

طوریكھ مجبور شدم سرم را باال آورده و نگاھش كنم. جدیتم 
را در صدایم جمع كردم.

_ دیگھ ازت كمكي نمي خوام. خودم مشكلمو با برادرت حل 
مي كنم. مي توني بیخیالم شي. 

با مکث تقریبا طوالنی لحن محكمش را شنیدم.
_ نمي تونم! 

نگاھش را در چشمانم قفل كرد.
_ من بخاطر خودت اینجام. نھ بابك. 
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اینبار موفق شدم دستم را آزاد كنم. با جدا كردن دستم، 
دستمال كاغذي ھم رھا شد و روي زمین افتاد. اخم كردم.

_ چرا؟ مگھ چي شده؟
دستانش اینبار روي شانھ ھایم نشستند.

_ بریم یكم با ھم بگردیم. باشھ؟ 
عاقل اندر سفیھ نگاھش كردم و پر تمسخر خندیدم. دستانم را 

باال آورده و گفتم:
_ تو حالت خوبھ؟ من چرا باید با تو بیام گردش؟ 

سرش را كمي نزدیك تر آورد. فشار دستانش روي شانھ ھایم 
زیاد شده بودند.

_ تو باید با من بیاي چون امروز دقیقا نوزده روزه كھ خبري 
از ھمدیگھ نداشتیم و ھر كدوم منتظر تماس اون یكي بودیم! 

لبخند محوي زد.
_ خیلي ھم دلتنگ ھم بودیم! 

دو دستم را ھم زمان سمت دستانش بردم و آن ھا را از شانھ 
ھایم پایین انداختم.

_ خواب دیدي خیر باشھ دكتر! اینطوري كھ تو مي گي من 
دلتنگ بابامم نمي شم! 
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در ضمن بھتره ھمھ چي رو ھمینجا تمومش كنیم. دیگھ 
مزاحمت نمیشم! تو ھم نباش. 

كاپوت ماشین را پایین انداختم و ھمین كھ خواستم سوار 
ماشین شوم گفت:

_  نوزده روز نبودم تا فكر كنم. مي خواستم ببینم با خودم چند 
چندم. داشتم تمرین مي كردم با خودم دیگھ بھت فكر نكنم. 

داشتم تمرین مي كردم دیگھ ازت خوشم نیاد! خودمو بھ در و 
دیوار مي كوبیدم كھ دستم نره سمت گوشي و بھت زنگ بزنم. 

تپش ھاي قلبم شدت یافت. قصد كوتاه آمدن نداشت.
_ یھ جا خونده بودم یھ عادت تو بیست و یك روز شكل 

مي گیره. بھ خودم گفتم بیست و یك روز باھاش تماس نگیرم 
ھمھ چي فراموشم میشھ. پسر بچھ ي ھیجده سالھ كھ نیستم. 

تا نوزده دووم آوردم ماني! نشد كھ بشھ بیست و یك! 
آب دھانم را بھ سختي قورت دادم. نفس گیر حرف مي زد. 

حرف ھایش دلبري محض بودند! 
حرف ھاي مانجون در گوشم زنگ خوردند! واقعا باید بھ 

خودم فرصت مي دادم؟ یا بھتر بود بگویم بھ خودمان؟
نزدیكم شد. تنش را بھ ماشین تكیھ داد. 

تھ ریش جذاب ترش كرده بود! مردانھ تر و محكم تر از 

@RomanbeRoman



ھمیشھ بنظر مي آمد. 
زمزمھ كردم:

_ چي از من مي خواي؟ 
سردرگم گفت:

_ نمي دونم ماني! من خیلي چیزا مي خوام و در عین حال 
نمیتونم بخوامشون! اما در حال حاضر تو پایان روز ھیجدم 
فھمیدم نمیتونم روز نوزدھم رو ھم بدون ندیدنت سپري كنم. 
واسھ ھمینم اول از مانجون سراغتو گرفتم و االنم كھ اینجام. 

دوست دارم باھات گپ بزنم و كنارت یھ قھوه با كیك بخورم! 
نظرت چیھ؟ 

لبم را بھ دندان گرفتم و چند ثانیھ بعد گفتم:
_ داره یھ سري بال سرمون میاد درستھ؟ 

خندید.
_ درستھ! 

نفسم را بیرون دادم.
_ و بعدش قراره چي بشھ؟ 

براي بار دوم دستم را گرفت.
_ بیا یھ مدت بھ قبل و بعدش فكر نكنیم. ھوم؟ من نوزده روز 
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فكر كردم و بھ ھیچ نتیجھ اي نرسیدم. 
قرار نبود بھ این سرعت و سادگي كوتاه بیایم، اما چھ مرگم 

شده بود كھ سكوت كرده بودم؟ مگر خودم تصمیم نگرفتھ 
بودم او را از ذھن و زندگي ام خط بزنم؟

چرا تا این اندازه سست شده بودم؟
تماس بھ موقع گوشي ام مرا از جدال بین عقل و قلبم نجات 

داد. 
گوشي را از داخل ماشین برداشتم و بھ محض وصل كردنش 

صداي جیغ پر از شادي ماندانا در گوشي پیچید.
_ مانیا كجایي؟ واي دارم میمیرم از خوشحالي!

تعجب كردم.
_ چي شده؟ گوشم كر شد رواني! 

با ھیجان داد زد:
_ استخدام شدم مانیا. جون تو منم باورم نمي شھ! 

ھیجانش بھ من ھم سرایت کرده و لبخندي عمیق روي لب 
ھایم نقش بست.

_ واقعا؟ 
پر انرژي خندید.
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_ آره خواھر جونم. االن نزدیك آموزشگاھیم. داریم با ماكان 
میایم دنبالت. قراره بھتون سور بدم! جایي نري فقط! سھ تایي 

بریم یھ كافھ ي دنج! 
امروز ھمھ مرا بھ كافھ دعوت مي كردند! 

حاال باید كدامشان را رد مي كردم؟ 
چیزي كھ واضح بود این بود كھ آن یك نفر ماندانا نبود. 

در حالیكھ نگاھم بھ شاھان بود جواب ماندانا را دادم.
_ مباركھ! منتظرتم خواھري! 

تماس را كھ قطع كردم بھ شاھان گفتم:
_ امروز باید تنھایي كیك و قھوه بخوري چون دعوت 

خواھرم برام ارجعیت داره. 
خونسرد گفت:

_ فكر نكنم خواھرت با من مشكلي داشتھ باشھ! ھمگي با ھم 
مي ریم! اینطوري بیشترم خوش مي گذره!

#كارتینگ
#پارت_١٨١
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#زینب_عامل

متوجھ بود چھ مي گوید؟ من در این مدت بجز تكذیب ارتباطم 
با او مقابل خانواده ام كاري انجام نداده بودم. حاال چگونھ 

ھمراه او و خواھر و برادرم براي خوش گذراني مي رفتم؟ 
با تخسي جواب دادم:

_ بھ تو شاید خوش بگذره، اما بعید مي دونم بھ ماكان و 
ماندانا ھم خوش بگذره! 

بي توجھ بھ من در ماشینم را باز كرد و با كمي گرداندن 
نگاھش داخل ماشین كیفم را پیدا كرد. آن را برداشت، سوییچ 

را ھم از روی ماشین درآورد و بعد از اینكھ ماشین را در 
برابر چشمان متعجبم قفل كرد جواب داد:

_ مي دوني من بھ چي اھمیت مي دم؟ 
قبل از اینكھ جوابي دھم ادامھ داد:

_ توي جملھ ت بھ خودت اشاره نكردي! یعني این دور ھم 
بودن بھ خودت خوش مي گذره. ھمین كافیھ واسھ من. 
خنده اي كھ میآمد روي لب ھایم بنشیند را مھار كردم. 

من سال ھا بود خودم را از محبت ھاي زیر پوستي جنس 
مخالف محروم كرده بودم. درست بود كھ از شاھان خوشم 
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مي آمد و حرف ھایش باعث جزو و مد احساساتم مي شدند، اما 
ھمچنان این توان را در خودم نمي دیدم كھ وارد رابطھ ي 

جدي با كسي شوم. 
در حقیقت بین خواستن و نتوانستن گیر كرده بودم. 

ھنوز ھم بعد گذشت سال ھا ھیچ مردي را بھ اندازه ي رامین 
دوست نداشتم و پذیرش وارد شدن بھ رابطھ ي احساسي جدید 

فوق العاده برایم سخت بود. یكي از دالیلش ترس بود. من 
ترس از دست دادن داشتم. 

از دست دادن رامین آنقدر ضربھ ي بزرگي برایم محسوب 
مي شد كھ احتماال باید تا آخر عمر تاثیرات مخربش را بر 

دوش مي كشیدم. 
اما مسئلھ ي دیگري كھ بود این بود كھ من ناخواستھ سمت 

شاھان كشیده مي شدم. 
صداقت خاصي را در حرف ھایش حس مي كردم و مطمئن 

بودم بعد از دیدن رابطھ ي فوق العاده اي كھ بین او و مادرش 
در جریان بود این احساسات تشدید شده بودند. از نظر من 
مرداني كھ بھ پدر و مادر خود اھمیت مي دادند و بھ آن ھا 

احترام مي گذاشتند بسیار قابل اعتماد تر بودند. 
نمي دانستم او را مجاب بھ رفتن كنم و قرارمان را بھ روز 

دیگري موكول كنم یا دل را بھ دریا زده و چند ساعتي را با 
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جمع چھار نفره مان بگذرانم. 
بین دو راھي مانده بودم كھ با جملھ ي محكمش تسلیم شدم.

_ ماني من اون كیك و قھوه ي معروف رو كنارت مي خورم. 
باھات گپ مي زنم و بعدش بر مي گردم واسھ مامان ماھي 

تعریف مي كنم امروز چیا شد. حاال انتخاب كن. با من میاي یا 
ترجیح مي دي تو دورھمي چھاره نفره بیشتر بھمون خوش 

بگذره؟ 
سرم را با تاسف بخاطر زور گویي بي منطقش تكان دادم و 

كیفم را از دستش گرفتم. 
فرصت فكر كردن تمام شده بود و انتخاب دیگري برایم نمانده 

بود چون سرم را كھ چرخاندم قامت ماندانا را مقابل درب 
پاركینگ آموزشگاه دیدم. 

دستم را باال آوردم و برایش تكان دادم. 
ماندانا با ھیجان سمتم دوید. طوریكھ شاھان بي اختیار كنار 

كشید! 
با شدت خودش را در بغلم انداخت و در حالیكھ از تھ دل 

مي خندید گفت:
_ واي مانیا خواھرت شاغل شده! خیلي حس خوبي دارم. 

آنقدر ذوق داشت كھ كال شاھان را ندیده بود. 
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با خنده گفتم:
_ دارم روزي رو مي بینم كھ ماندانا لھ و لورده از سركار 
برگشتھ! یھ دختر ھپلي كھ اونقدر وقت نكرده ورزش كنھ 
ھیكلش بھم ریختھ و شده قد یھ بشكھ. صبحا ھمیشھ خواب 

مي مونھ و با عجلھ درحالیكھ شبیھ دراكوالست میره سر كار 
و...

با حرص بھ عقب ھلم داد و غر زد:
_ اه دختره ي نكبت! عوض تبریك گفتنتھ؟! 

سالم شاھان او را از جا پراند. 
با شدت چرخید و با دیدن شاھان ھین بلندي کشید.

شاھان در حالیكھ نیمچھ لبخندي روي لب ھایش جا خوش 
كرده بود گفت:

_ تبریك مي گم بھت مانداناجان! 
چشم غره اي بخاطر لحن صمیمی اش رفتم كھ لبخندش را 

عمیق تر كرد. 
ماندانا با دستپاچگي جواب داد:

_ واي ببخشید...یعني من شمارو ندیدم. واي گند زدم انگار...
با مشت بھ بازویش كوبیدم. 
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_ چتھ بچھ؟ جن ندیدي كھ! 
لبش را گاز گرفت كھ یعني خفھ شو این مدل حرف زدن 

زشت است. بعد در حالیكھ تمام تالشش را مي كرد تا ھول 
نباشد زمزمھ كرد:

_ ببخشید آقاي دكتر من انگاري مزاحمتون شدم! 
شاھان مھربان لبخندي رویش پاشید.

_ شاھان صدام كن لطفا! اتفاقا خوب شد 
اومدین. من و ماني مي خواستیم بریم شام بیرون حاال كھ شما 

و ماکان ھم ھستین بیشتر بھمون خوش مي گذره! 
جالب بود! كیك و قھوه ھویتشان بھ شام تغییر کرده بود! 

عجیب تر اینكھ اینبار خودش را بردیا معرفي نكرده بود! 
صداي غر زدن ماكان فرصت جواب دادن را از ماندانا 

گرفت. 
بلند و بدون اینكھ بھ اطراف توجھ كند داد زد:

_ نامادري سیندرال كجا موندي؟ حیف اسم آناستازیا كھ من 
بھت مي گفتم! رفتي مانیا رو صدا كني یا كشفش كني؟ 

درست در پایان جملھ اش متوجھ حضور شاھان شد. 
جالب اینكھ بالفاصلھ با دیدن شاھان اخم غلیظي روي 
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پیشاني اش نشاند و با آن غیرت تازه جوانھ زده در وجودش 
خودش را با عجلھ كنارمان رساند. 

نگاھي با اخم بھ شاھان انداخت.

سالم دادن شاھان اجازه نداد چیزي بگوید. 
با غرور نوجوانانھ اش دست شاھان را فشرد و رو بھ من با 

اخم گفت:
_ نگفتھ بودي قرار داري!

چپ چپ نگاھش كردم. شاھان با خنده اي کھ معلوم بود بھ 
سختي كنترل مي كند رو بھ ماكان گفت:

_ اتفاقي شد. ماني ھم نمي دونست قراره بریم بیرون. 
ماكان نگاه گستاخش را بھ صورت شاھان دوخت. 

_ منظورت مانیاست دیگھ اره؟ دكتر ببخشید كھ قرارت رو 
بھم زدیم. اما من و خواھرام امشب قراره با ھم بریم بیرون! 

جا داشت كلھ ي ماكان را بكنم، اما بھ طرز عجیبي از غیرتش 
خوشم آمده بود و از طرفي خنده ام ھم گرفتھ بود. 

برادرم آنقدر بزرگ شده بود كھ غیرت خرجمان كند. 
مي دانستم بخش قابل توجھی از رفتارش نمایش گونھ است، 
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زیرا قبال گفتھ بود كھ از شاھان خوشش آمده است. اینگونھ 
رفتار مي كرد تا مثال بگوید بزرگ شده است و حواسش بھ 

خواھرانش است. 
شاھان ھمیشھ خونسرد در برابر رفتار برادرم لبخندي زد، 
اما قبل از اینكھ چیزي بگوید ماندانا با پا ضربھ اي بھ ساق 

پاي ماكان زد و با لبخندي زوركي گفت:
_ ماكان داره مزاح مي كنھ. من خیلي خوشحال مي شم شما ھم 

با ما بیاین. بیشتر خوش مي گذره بھمون. 
شاھان از فرصت پیش آمده نھایت استفاده را کرد و زمزمھ 

کرد:
_ من كھ اصال نمي تونم دعوت شمارو رد كنم. فكر كنم با 

ماشین من بریم بھتر باشھ. ظاھرا ماشین مانیا جوش آورده. 
براي اینكھ ماجرا فیصلھ پیدا كند و ماكان كھ با اخم شاھان را 

نظاره مي كرد چیزي نگوید جلوتر راه افتادم و گفتم:
_ بیاین بریم. شاھان راست میگھ ماشین من ممكنھ خراب شھ 

تو راه بمونیم. بذارین تو ھمین پاركینگ بمونھ! با ماشین 
شاھان می ریم.

#كارتینگ
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#پارت_١٨٢
#زینب_عامل

جلوتر رفتنم بقیھ را مجبور كرد تا دنبالم بیایند. ماشین شاھان 
دقیقا مقابل آموزشگاه پارك شده بود. با نزدیك شدن بھ 

ماشینش او قدم ھایش را سرعت بخشید تا قبل از رسیدن ما 
درھاي آن را باز كند. 

عبور سریع ماكان از كنارم متعجبم كرد. با نگاھم دنبالش 
كردم و با دیدن اینكھ سریع خودش را بھ ماشین رساند و در 
صندلي كنار راننده نشست ناباور و از سر حرص خندیدم! 

صندلي شاگرد را اشغال كرده بود تا من مجبور شوم در عقب 
بنشینم و كنار شاھان نباشم! از ذھنم گذشت.

" چقدر بچھ س خدایا" 
ماندانا انگار تازه از شوك دیدن این صحنھ بیرون آمده بود. با 

اخم گفت:
_ یعني ما ھم بخوایم یكي رو تور كنیم این جوجھ فوكولي 

نمیذاره! چھ مرگشھ آخھ؟! 
آبرومونو برد جلوي شاھان! 

با شناختي كھ از شاھان داشتم بعید مي دانستم این شیطنت 
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ماكان را بي پاسخ بگذارد. مگر اینكھ بخاطر حضور ماندانا 
رعایت حالش را مي كرد! 

در جواب خواھرم سكوت كردم.
من و ماندانا ھم در پشت جاگیر شدیم و شاھان بعد از استارت 

زدن در حالیكھ شیطنت از سر و صورتش مي بارید بھ عقب 
چرخید و ھمانطور كھ حدس مي زدم با نگاھي عمیق بھ 

صورتم پرسید:
_ خب عزیزدلم كجا بریم؟ 

كودك درونش فعال شده بود! شك نداشتم كھ براي حرص 
دادن ماكان مرا اینگونھ صدا کرده است! دومین بار بود 

كلمھ ي عزیزدلم را از زبانش مي شنیدم! كلمھ اي كھ از نظرم 
فوق العاده لوس ھم بیان شده بود.

ھمانطور كھ متوجھ شده بودم قصدش فقط تكان دادن ماكان 
بود! چون لبخند عمیقي كھ با جملھ ي ماكان روي لب ھایش  

نقش بست باعث شد تا با چشم ھایم برایش خط و نشان بكشم. 
 _ دكتر ھمون ماني صداش بزن! در ضمن روز روز، 

آناستازیاست! خودشم تصمیم مي گیره كجا بریم. 
با جملھ ي ماكان نگاه شاھان روي ماندانا ثابت شد و منتظر بھ 

لب ھایش چشم دوخت. 
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ماندانا با خجالت آدرس كافھ اي كھ مدنظرش بود را گفت و 
شاھان ھم سرجایش برگشت و بعد از بستن كمربندش گفت:

_ باشھ بعد شام مي ریم كافھ اي كھ شما گفتین! 
مھلت مخالفت بھ كسي نداد و پایش را روي گاز فشرد.

تمام طول راه را با نگاھي كھ از آن شیطنت مي بارید از آیینھ 
تحت نظرم داشت. 

و من متوجھ شده بودم تمام این كار ھا را عامدانھ انجام 
مي دھد. عكس العمل ھاي ماكان نھ تنھا اعصابش را خراب 

نمي كرد كھ برایش نوعي سرگرمي و تفریح ھم محسوب 
مي شد. 

خباثتش باعث شده بود تا براي ماكان دل بسوزانم! 
مسیر كھ طوالني تر از حد معمول شد نگاھي بھ شاھان 

انداختم. در كمال تعجبم اخم كرده و جدي رانندگي مي کرد. 
پرسیدم:

_ میشھ بگي دقیقا داري كجا میري؟ 
در قالب خونسردي ھمیشگي اش فرو رفت و اخم ھایش را 

کنار زد. 
_ جایي كھ ھم بخاطر كار پیدا كردن ماندانا جشن بگیریم ھم 

بھمون خوش بگذره! 
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لحن جدي اش كمي متعجبم كرد. در تضاد با نگاه شیطنت آمیز 
دقایق قبلش بود! 

قطعا ماندانا و ماكان ھم متوجھ این تغییر نشده  بودند! چون 
تغییر واضحی نبود! 

تمام وجودم شده بود سؤال كھ چھ اتفاقي افتاده است كھ شاھان 
در عرض چند دقیقھ در قالب جدي اش فرو رفتھ است؟

تا رسیدن بھ مقصدي كھ مد نظرش بود سكوت كرد. 
وقتي مقابل رستوراني كھ مي شد گفت تقریبا خارج از شھر 

بود توقف كرد سكوت آزار دھنده اش را شكست.
_ خب! اینم از جایي كھ مي خواستم بیارمتون! 

حس مي كردم یك نوع ریاكاري یا شاید ھم مخفي كاري در 
لحنش در جریان است! 

نمي دانم چرا ولي تمام وجودم مي گفت كھ شاھان مثل زماني 
كھ تازه در ماشین نشستھ بودیم واقعا از تھ دل شیطنت 

نمي كند و مشغول تظاھر كردن است. 
دنبال فرصتي بودم تا او را تنھا گیر بیاورم و بپرسم دقیقا چھ 

شده است! 
وقتي از ماشین پیاده شدیم تا سمت رستوران برویم این 

فرصت نصیبم شد شانھ بھ شانھ ي او و در حالیكھ از ماندانا و 
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ماكان جلوتر راه مي رفتیم گفتم:
_ چیزي شده؟ سر حال بنظر نمیاي!

حتي سعي نكرد نگاھم كند! دروغ تحویلم داد كھ 
خونسردي اش ھنگام بیان آن، ھر كس دیگري جاي من بود را 

مجاب مي كرد كھ راست گفتھ است.
_ من عالي ام! 

حدس ھاي متفاوتي از ذھنم عبور كردند و پر رنگ ترینش 
این بود كھ نكند حضور ماكان و ماندانا اذیتش كرده است؟ یا 

شاید ھم رفتار ماكان ناراحتش كرده بود. 
اما بالفاصلھ ھر دوي این حدس ھا را منطقم رد كرد. 

اگر اینگونھ بود ابتداي دیدارش با ماندانا و ماكان آنگونھ 
صمیمي رفتار نمي كرد. 

حتي كامال متوجھ شده بودم كھ رفتار ھاي ماكان سرگرمش 
كرده اند. 

شانھ باال انداختم و حضور ماندانا كھ با ھیجان اطراف را 
رصد مي كرد و ذوق و شوقی کھ از سر و صورتش مي بارید 

اجازه نداد بیشتر از آن دگیر رفتار ھاي شاھان شوم. 
با دیدن فضاي رستوران فھمیدم دلیل ذوق کردن ماندانا دقیقا 

چیست! 
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رستوران اعیاني كھ شاھان انتخاب كرده بود با آن زرق و 
برقي كھ در ھر قدم آن قابل مشاھده بود دقیقا باب میل 
روحیھ ي تشریفات طلب و تجمالت پرست ماندانا بود.

#كارتینگ
#پارت_١٨٣
#زینب_عامل

سرم را سمت ماكان چرخاندم تا واكنش او را ھم بخاطر 
حضور در چنین مكاني بسنجم! 

كنجكاوي در چشمان او ھم پیدا بود، اما ذوق خاصي مثل 
ماندانا نداشت. این مكان بیشتر برایش تازگي داشت تا 

جذابیت! 
بھ ورودي رستوران كھ رسیدیم مردي با لباس خاص و كاله 

مخصوصش بھ استقبال ایستاده بود. 
با دیدنمان خوشامد گفت و با دستش اشاره كرد تا وارد شویم. 

مرد تقریبا مسن بود و داشتم فكر مي كردم پول درآوردن 
چقدر سخت است. چرا باید مردي بھ آن سن و سال كھ كم كم 
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وقت بازنشستگی اش بود دربان مي شد و مقابل دیگران کھ 
اکثرا جوان ھاي پولدار و بي دغدغھ بودند تا كمر خم مي شد؟ 

شاھان ایستاد، كنار رفت تا اول من و ماندانا داخل شویم. 
این كارش باعث شد تا افكارم را فراموش كرده و لبخند 

محوي بزنم. با وارد شدن بھ فضاي فوق العاده زیباي داخل 
من ھم نتوانستم كنجكاوي ام را كنترل كنم و با دقت ھمھ جا را 

از نظر گذراندم. 
جذاب ترین بخش رستوران كف شیشھ اي آن بود كھ زیرش 

گل كاري شده بود! 
گل ھا مصنوعي بودند اما چنان رنگ ھاي زنده اي داشتند كھ 

حس مي كردي واقعي اند. 
كف سالن طوري بود كھ آدم ناخودآگاه با احتیاط قدم بر 

مي داشت كھ مبادا گل ھاي زیر پایش لھ شوند. 
تعجبم از این بود كھ با توجھ بھ گل و الیي كھ در اثر آب 

شدن برف ھاي چند روز پیش در بیرون وجود داشت و قطعا 
توسط كفش ھا بھ داخل ھم مي رسید، چگونھ كف این سالن تا 

این اندازه تمیز مانده بود؟ 
با راھنمایي مردي كھ كت و شلوار مشكي شیكي بھ تن كرده 

بود گوشھ اي دنج را انتخاب كردیم و دور یك میز گرد و 
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بزرگ نشستیم. 
ھنوز چند ثانیھ بیشتر از نشستنمان نگذشتھ بود كھ شاھان 

گفت:
_ تا شما از منو چیزي انتخاب كنین من دست و صورتمو 

بشورم و برگردم. 
بعد بلند شد و تركمان كرد و من مطمئن بودم كھ شستن دست 

و صورت فقط بھانھ اي براي ترك میز بوده است! 
دیگر بھ ھمھ چیز مشكوك بودم. 

وقتي سھ نفرمان تنھا شدیم ماندانا با ذوق گفت:
_ واي مانیا! چقدر تو خوش شانسي آخھ! چقدر جنتلمنھ این 

پسر! 
سریع سرش را سمت ماكان چرخاند.

_ تو خجالت نمي كشي رفتي جلو نشستي؟ آبرومون رفت! 
واسھ من غیرتي میشھ جوجھ فوكولي!

جوجھ فوكولي ھم لقب جدید ماكان بود. 
ماكان چشم غره اي رفت.

_ خوب كردم! بھ تو چھ اصال؟ مرتیكھ ماني ماني راه 
انداختھ واسھ من! خجالتم نمي كشھ پیش ما! 
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قبل از اینكھ من بتوانم چیزي بگویم ماندانا صورتش را چنگ 
انداخت و با حرص گفت:

_ یواش! االن میاد مي شنوه! آبرومون میره پیشش. تو سر 
پیازی یا تھش؟ بھ تو چھ؟

ماکان تخس جواب داد:
_ من خود پیازم!

ماندانا خنده اش گرفت.
_پیاز کھ شاھانھ!

رفتار ھاي عجیب شاھان ذھنم را شدیدا مشغول كرده بود و 
از اینكھ صداي جر و بحث ماكان و ماندانا اجازه نمي داد تا 
فكر و كنم و ببینم مشكل دقیقا كجاست عصبي شده و توپیدم:

_ چخبرتونھ شما دوتا؟ 
نگاھم را روي ماكان قفل كردم.

_ فكر كردي مثال با این مدل غیرت نشون دادن خیلي تحت 
تاثیرش قرار دادي؟ 

ندیدي بیشتر مایھ ي تفریحش شدي؟ 
یھ طوري رفتار كن كھ نگھ چقدر بچھ اي.

ماكان پوزخندي زد و بدبین نگاھم كرد.
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_ مثل اینكھ بھ تو بیشتر از پیازه برخورده! 
پوفي از سر كالفگي كشیدم و ترجیح دادم بیشتر از آن بحث 

نكنم چون او سعي داشت در برابر فھمیدن مقاومت كند!
بیچاره شاھان! نمی دانست پیاز شده است!

برگشت شاھان كھ لبخند بر لب داشت ماندانا و ماكان را ھم 
مجبور بھ سكوت كرد.

وقتي پشت میز نشست با دقت بھ دستانش نگاه كردم تا ببینم 
اثري از رطوبت در آن ھا ھست یا نھ! دقتم روي دستانش 

توجھ اش را جلب كرد، اما بھ روي خودش نیاورد. 
منو را برداشت و گفت:

_ انتخاب كردین؟ 
دیدن ردي از رطوبت روي موھاي كم پشت دستانش 
امیدوارم كرد كھ دروغ نگفتھ است! اما ھنوز ھم فکر 

می کردم یک جای کار می لنگد.
نگاه سؤالي اش را از منو باال آورد و بھ من دوخت! 

شانھ باال انداختم.
_ فرقي نداره واسم! 

منو را بست و روي میز گذاشت.
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_ ماني مي دونستي این جملھ یكي از رو مخ ترین جمالت 
تاریخ بشریتھ؟! 

ماكان از جملھ اش خوشش آمده بود و لبخندش را بھ سختي 
كنترل مي كرد. 

ابرو باال انداختم و منو را برداشتم. 
با باز كردن منو و دیدن لیستي از غذا ھاي مختلف بالفاصلھ 

ذھنم درگیر قیمتشان شد! 
ھیچ عددي تحت عنوان قیمت كنار غذا ھا نوشتھ نشده بود و 

من قطعا اگر قرار بود انتقادي بھ این رستوران شود این 
مورد را قید مي كردم! 

اگر تنھا بودم شاید برایم مھم نبود چھ چیزي سفارش دھم، اما 
حضور خواھر و برادرم باعث شد تا محتاط بھ لیست غذا ھا 

نگاه كنم و بگویم:
_ من جوجھ مي خورم! 

بھ امید اینکھ ماندانا و ماکان ھم پیروی خواھند کرد!
شاھان بالفاصلھ با مالیمت منو را گرفت.

_ ھمون رو گزینھ ي فرقي برام نداره بمون لطفا! جسارت 
نباشھ اجازه بدین من سفارش بدم!
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دقیقا نیم ساعت بعد روي میز پر بود از انواع كباب ھا و 
ساالد ھاي متنوع و من جز حساب و كتاب اینكھ ھزینھ ي این 
حجم از غذاھا چقدر خواھد شد کاری نمی توانستم انجام دھم و 

اشتھایم كور شده بود! 
كنترل این حس دست خودم نبود. 

مطمئن بودم شاھان دردم را فھمیده است كھ در لفافھ گفت:
_ اخم نكن ماني! غذاتو بخور سرد شد. 

بھ اجبار من ھم مشغول شدم. 
ھنگام غذا خوردن او را زیر نظر داشتم. آرام اما با اشتھا 

غذا مي خورد و مثل سري پیش كھ گفتھ بود موقع غذا خوردن 
فقط باید غذا خورد تمام حواسش را بھ خوردن داده بود.

این عادتش را دوست داشتم. سكوتش باعث شده بود بقیھ ھم 
بي ھیچ حرفي مشغول خوردن باشند. تنھا كاري كھ وسط غذا 

خوردنش مي كرد این بود كھ در سكوت دیس ھاي كباب را 
سمت ماندانا و ماكان مي گذاشت تا راحت باشند. 

حواسش بھ ھمھ چیز بود.
وقتي غذایمان تمام شد شاھان اینبار ماندانا را خطاب قرار داد 

و پرسید:
_ خب ماندانا جان یكم از كار جدیدي كھ پیدا كردي بگو! 
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ماكان نیشخندي زد.
_ كار جدید نھ دكتر جان! اولین كاري كھ صاحب كارش 

مخش تعطیل شده و استخدامش كرده. 
درست بود كھ ماكان ماندانا را مسخره كرده بود و كارد 

میزدي ماندانا خونش در نمي آمد، اما لحن ماکان نشان مي داد 
كھ یخش آب شده و مي خواھد با شاھان صمیمي تر شود. 

قبل از اینكھ ماندانا دادش بلند شود شاھان سرش را از سمت 
ماندانا بھ سمت ماكان چرخاند و مثل خودش نیشخندي زد.

_ شغل خود شما چیھ آقاي مھندس؟ 
سؤال جدي اش ماندانا را بھ خنده انداخت و بجاي ماكان من 

خونسرد جواب دادم:
_ خوردن و خوابیدن و حمایت از خواھران بزرگتر!

#كارتینگ
#پارت_١٨٤
#زینب_عامل

جواب خونسردانھ ام باعث اخم ماكان، خنده ي بلند ماندانا و 
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لبخند كوتاه شاھان شد. 
شاھان با نگاه كوتاھي بھ ماندانا منتظر ماند تا كمي از كارش 

توضیح دھد و ماندانا با ھیجان جواب داد:
_ كار من زیاد كار عجیب و غریبي نیست. كاراي دفتري رو 

بھم سپردن تو یھ شركت كوچیك كھ كارشون پخش 
محصوالت بھداشتیھ. 
شاھان مھربان گفت:

_ خیلي خوبھ! منم وقتي ١٣ ١٤ سالم بود تو یھ مكانیكي كار 
مي كردم! مطمئنم اگھ تالش كني چند سال دیگھ كاراي خیلي 

بھتري ھم پیدا مي كني. 
ھر سھ مان تعجب كردیم! از نظر ما شاھان پسر یك خانواده با 
وضع مالي خوب بود كھ مادر و پدرش مراقب بودند كھ فقط 

درس بخواند و دانشگاه رشتھ ي خوبي قبول شود. شنیدن اینكھ 
او شاگرد مكانیك بوده است مرا شدیدا متعجب كرده بود. 

تعجبمان را كھ دید خنده اش گرفت.
_ مكانیكي یكي از ھزار تا كاریھ كھ كردم! معلم خصوصي 
بودن و دستیار دندان پزشك بودن و كلي كار دیگھ ھم انجام 

دادم! 
اینطوري نگام نكنین من از اون دستھ بچھ درس خونایي كھ 
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خودشونو تو اتاق حبس میكنن نبودم! محض اطالعتون 
مشروطم شدم تو دانشگاه! 

اطالعات تازه كشف شده از زندگي اش باعث شده بود تا 
تصویر جدیدي از او در ذھنم شكل بگیرد. 

تصور كردن او در لباس یك شاگرد مكانیكي یا یك معلم و 
دستیار دندان پزشك ھر كدام نوعي تحسین در دلم ایجاد 

مي كردند. 
یك نتیجھ ي گیري كلي از این اتفاقات داشتم. او تالش كرده 

بود. براي تك تك چیز ھایي كھ داشت صادقانھ جان كنده بود. 
آن ھم از سن كم. ھمین موضوع باعث مي شد براي او احترام 

بیشتري قائل باشم و نگاه ھاي پر تحسین ماندانا و ماكان ھم 
نشان مي داد آن ھا ھم حسي مشابھ حس من دارند. 

در رابطھ با كار ماندانا ھم ذھنم درگیر شده بود. فكر مي كردم 
در ھمان شركتي كھ از كاریابي تماس گرفتھ و گفتھ بودند 

موقعیتش بسیار عالي است استخدام شده است، اما ظاھرا این 
شركت ھمان شركت نبود. باید بعدا راجع بھ این قضیھ با او 

صحبت مي كردم. 
ماندانا كھ دیگر یخش كامل آب شده بود و دستپاچگي اولیھ را 

در رفتارش نداشت پرسید:

@RomanbeRoman



_ عاشق داروسازي بودین؟ یا شما ھم مثل ارسالن بھ زور 
خوندین این رشتھ رو؟ 

جدي جواب داد:
_ من بھ زور داروسازي نخوندم، اما عاشقش ھم نبودم. ھر 

چند بعدا كھ رفتم دانشگاه عاشقش شدم.
مكث چند ثانیھ اي كرد.

_نمیشھ بھ ارسالن و خانواده ھایي مثل خانواده ھاي اون 
خرده گرفت. تو جامعھ ي ما امنیت شغل ھایي مثل پزشكي 

بیشتره و طبیعیھ مادر و پدرا بخاطر تضمین آینده ي بچھ 
ھاشون دلشون بخواد تو رشتھ ھایي مثل اینا درس بخونن. 
من از طرف خانوادم تحت ھیچ فشاري نبودم. نشستم فكر 

كردم و با آینده نگري انتخاب رشتھ كردم. ھر چند بابك ھم تو 
انتخاب رشتھ ي داروسازي دخیل بود. اون خیلي اطالعات 
داشت و راھنماییم مي كرد و متعقد بود داروسازي با روحیھ 

من بیشتر از پزشكي سازگار تره. درستم مي گفت! 
چند برداشت از جمالت اخرش داشتم. 

بابك از روحیات شاھان كامال آگاه بود و زیر و بم او را 
مي شناخت. این نشان مي داد این دو برادر قبال صمیمي تر از 

االن بودند. 
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یك خالء در این میان وجود داشت و آن ھم اتفاقي بود كھ 
باعث شده بود میان این دو نفر تیره و تار شود. 

من فھمیده بودم كھ ھر دو برادر حاضرند براي ھم ھر كاري 
كنند، اما این وسط اتفاقي افتاده بود كھ انگار بعضي از 

حرمت ھا شكستھ بودند. 
بعد از كمي صحبت شاھان گفت:

_ خب بنظرم بھتره بریم كافھ اي كھ ماندانا جان مد نظرشھ. 
عجلھ اش را ھم درك نمي كردم. 

جملھ اش چاره اي برایمان نگذاشت جز اینكھ بلند شویم. 
 تعلل ماندانا نشان مي داد كھ ترجیح مي داده است بجاي رفتن 

بھ كافھ اي كھ در ذھن داشت ھمین جا بنشیند و بھ صحبت 
كردن ادامھ دھد، اما من حس مي كردم شاھان براي رفتن 

عجلھ دارد. 
از ذھنم عبور كرد كھ شاید اتفاقي افتاده است و او بخاطر ما 
و در اجبار كنارمان نشستھ است. براي ھمین ھم من سریع 
تر از بقیھ بلند شدم و آن ھا ھم بھ تبعیت از من برخاستند. 

شاھان كمي جلوتر از ما رفت. 
زودتر از ما ھم از رستوران خارج شد. 

وقتي كنارش رسیدیم، سوییچ ماشینش را سمتم گرفت و گفت:
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_ افتخار میدي چند تا الیي بكشي برامون؟ بھ مناسبت شاغل 
شدن خواھرت؟ 

متوجھ اھدافش نشده بودم. سردرگم نگاھش كردم و با فكر 
اینكھ این پیشنھاد را داده است تا جبران جلو نشستن ماكان را 

بكند لبخندي روي لب ھایم شكل گرفت. 
اگر من راننده مي شدم دیگر ماكان نمي توانست جلو بنشیند!

#كارتینگ
#پارت_١٨٥
#زینب_عامل

لبخند بھ لب سوییچ ماشین را از دستش گرفتھ و پشت فرمان 
نشستم. 

بین ماشین خودم و ماشین او فرق زیادي بود. ماشین او 
سنگین تر بود و الیي كشیدن با آن ھم سخت تر بنظر مي آمد، 

اما نھ براي من كھ روح و جسمم در دنده و كالچ خالصھ 
شده بود. 

خیلي وقت بود با سرعت نرانده بودم و ھر وقت قصد چنین 
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كاري داشتم دچار ھیجان مي شدم. 
ھیجانم بھ بقیھ ھم منتقل شده بود. 

بھ محض نشستن پشت فرمان گفتم:
_ كمربندارو ببندین! محكم! 

ھمھ اطاعت كردند و چند ثانیھ ي بعد در حال پرواز بودیم. 
حواسم كامل بھ مقابلم بود، اما می توانستم صداي جیغ ھای 

کوتاه ماندانا و ایول گفتن ھاي ماكان را بشنوم! 
تنھا كسي كھ با جدیت سكوت كرده بود و من ھمچنان از 

دركش عاجز بودم شاھان بود.
براي یك لحظھ نگاھش كردم و دیدم كھ كامال زیر چشمي از 

آیینھ ی بغل بھ پشت سرمان نگاه مي كند! 
ھمان نگاه كوتاه كافي بود تا دردش را در این مدت بفھمم! 
یك نفر داشت ما را تعقیب مي كرد و قطعا آن یك نفر بابك 

بود! 
چرا از ھمان اول بھ فکرم نرسیده بود؟

حاال حواس من ھم جمع شده بود. 
نگاھي بھ عقب انداختم و پایم را تا تھ روي گاز فشار دادم. 

كل مھارتم را بكار بردم و از بین چند ماشین چنان الیي 
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كشیدم كھ ماكان از ترس بھ صندلي اش چسبید و ماندانا با 
استرس گفت:

_ واي مانیا توروخدا یواش تر! بھ كشتنمون میدي! 
شاھان با شك بھ صورتم خیره شد. 
حس كرده بود متوجھ چیزي شده ام! 

براي اینكھ شكش را بھ یقین تبدیل كنم خطاب بھ ماندانا گفتم:
_ ماندانا از تو كیفم سوییچ ماشینمو بردار! امشب اونقدر 
خوردیم كھ جا واسھ كیك و قھوه ي تو نیست دیگھ! بمونھ 

واسھ یھ روز دیگھ. شمارو میذارم دم آموزشگاه ماشین منو 
بردارین با ماكان برین خونھ. منم با شاھان میام. كارش دارم.

ماكان غیرتي شد! مشكلش با جملھ ي آخرم بود.
_ دیر وقتھ! بھتره ھمھ با ھم برگردیم خونھ! 

از آیینھ با چشم غره نگاھش كردم.
_ من از تو راھنمایي نخواستم! فقط كاري كھ گفتم رو بكنین. 

تمام! 
مي دانست ادامھ مي داد ممكن بود عصبي شوم و حرف ھاي 
بدتري بزنم. واقعا ھم با فھمیدن اینكھ كسي تعقیبمان مي كند 

پتانسیل این كار را داشتم! 
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براي ھمین با اخم سكوت كرد. 
اگر شاھان در برابر پیشنھادم سكوت نكرده بود امكان نداشت 
ماندانا كوتاه بیاید، اما سكوت آزاردھنده ي او ماندانا را بھ این 
باور رسانده بود كھ شاھان ھم دیگر حوصلھ ي كافھ رفتن را 
ندارد. براي ھمین او ھم سکوت کرد و دیگر تا رسیدن بھ دم 

آموزشگاه میانمان صحبتي رد و بدل نشد. 
وقتي ماكان و ماندانا با ماشین من از كنارمان با زدن بوق 

خداحافظي عبور كردند سریع رو بھ شاھان گفتم:
_ بابك داشت تعقیبمون مي كرد؟ آره؟ 

كالفھ نفسش را بیرون داد. 
_ خودش كھ نھ اما یكي داشت زاغ سیاھمون رو چوب 

مي زد. نخواستم شبمون خراب شھ.
چشمانم را بستم و سرم را بھ پشتي صندلي تكیھ دادم.

_ چي مي خواد از جونم؟ 
پوزخندي زد.

_ دقیقا از روزي كھ اومدي داروخونھ واسھ اون قرص دارم 
فكر مي كنم بابك چي تو سرشھ! ماني من یھ ثانیھ ھم نمي تونم 

باور كنم بابك تو رو دوست داره. 
اما ھرچي این پازلو مي چینم و بھم مي ریزم نمیفھمم چرا 
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دنبالتھ. 
دست بردم و كمربندم را باز كردم.

_ چرا نمي توني باور كني كھ دوستم داره؟ 
اخم كرد.

_ تو از بابك چي مي دوني جز اینكھ برادر منھ و یھ آدم 
ثروتمندم ھست؟ 

بابك اگھ مرد زندگي بود كھ...
ادامھ نداد. 

دستم را سمت بازویش بردم و تكانش دادم تا ادامھ دھد.
_ مرد زندگي بود چي؟ 

دستش را روي دستم گذاشت.
_ ولش كن ماني. دوست ندارم راجع بھ اون روزا حرف 

بزنم. 
دستم را عقب كشیدم. 

_ خیلي خب! حاال كھ تعقیبمون كرده و فھمیده باھمیم چي؟ 
االن چي مي شھ؟ 

سرش را سمتم چرخاند و لبخند زد.
_ چیز خاصي نمي شھ! بابك مي دونھ من با ھر كسي نمي پرم! 

@RomanbeRoman



بنابراین نتیجھ مي گیره داره یھ اتفاقاتي بین ما میوفتھ كھ با 
خانوادت ھم در رفت و آمدم. احتماال تا االن ارتباطم با 

مانجون رو ھم فھمیده. 
استرس بھ جانم ھجوم آورد. 

پر حرص گفتم:
_ اونوقت تو چرا اینھمھ خونسردي؟ 

لبخندش را تكرار كرد.
_ ماني بابك برادرمھ! باالخره كھ چي؟ شاید یھ ماه بعد من 
خواستم ازت خواستگاري كنم! نمي تونم كھ زني كھ عقل و 

ھوشمو تحت تاثیر قراره داده از نزدیك ترین عضو خانوادم 
پنھان كنم؟ مي تونم؟ 

منطق حرفش را رھا كرده بودم و دنبال جزئیاتي بودم كھ بین 
كلماتش بھ كار برده بود. 

فرق بارزي كھ شاھان و رامین داشتند میان اعترافاتشان بود!
رامین عاشقانھ ھایش لطیف بود و شاھان با جدیت از 

احساساتش حرف مي زد. 
رامین فرصت را براي ناز كردن فراھم مي كرد اما شاھان 

طوري حرف مي زد  کھ انگار چاره اي جز پذیرش آنچھ گفتھ 
بود را نداری!
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#كارتینگ
#پارت_١٨٦
#زینب_عامل

نگاھم را بھ جلو دادم و گفتم:
_ درست نیست برادرت از یھ ارتباط نیم بند برداشتاي غلطي 
بكنھ! درستھ ما یكم دیدگاھمون نسبت بھم عوض شده اما ھیچ 
ارتباط جدي بینمون نیست كھ بابك برا خودش داستان سر ھم 

كنھ.
جملھ اش باعث شد تا سرم را با شدت سمتمش برگردانم و 

ھاج و واج نگاھش كنم.
_ من از جدي شدن ارتباطم با تو ھیچ ترسي ندارم! 

حس كردم گردنم درد گرفتھ است.
با ناباوري گفتم:

_ این نوزده روز خیلي روت تاثیر داشتھ انگار. زده بھ 
سرت نمي فھمي چي مي گي. 

سرش را نزدیكم آورد و با چشماني ریز شده نگاھم كرد.
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_ من نمیفھمم چي مي گم؟ مگھ خودت نبودي گفتي آدما بي 
ھدف نمي تونن از ھمدیگھ خوششون بیاد؟

محكم جواب دادم:
_ آره من گفتم اما...
حرفم را قطع كرد. 

_ خوب ھدف تو از اینكھ از من خوشت میاد چیھ دقیقا؟ 
سؤالش بي جواب ماند! واقعا من چھ ھدفي داشتم؟ من یك بار 
شاھان را در كنارم بعنوان ھمسر یا حتي دوست پسرم تصور 
نكرده بودم. من سال ھا بود كھ دور چنین ارتباط ھایي را خط 

كشیده بودم. 
صدایش حواسم را پرت كرد.

_ خب؟ چي شد پس؟ نكنھ فكر كردي من و تو تا آخر 
عمرمون وقتي دلتنگ ھم شدیم باید بریم كافھ كیك و قھوه 

بخوریم؟ 
چرا بھ این قسمت ھا فكر نكرده بودم! 

چرا ھر خواستگاري داشتم ردش كرده بودم و با خودم 
روراست نبودم كھ ترس ھایم مرا دوره كرده اند؟ 

براي یك لحظھ شاھان را در یك نسبت مشخص كنارم تصور 
كردم و حضور ناگھاني بابك او را مثل یك چراغ در ذھنم 
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خاموش كرد. 
شاھان را شاید بعد ھا تصادف از من جدا نمي كرد، اما شك 

نداشتم بابك این كار را انجام مي داد. باید قبل از آنكھ كسي با 
جدا كردن من و او از ھم نابودم مي كرد خودم از او جدا 

مي شدم! حاال كھ بیش از حد بھ او وابستھ نبودم كار راحت تر 
بود.

تند و بي فكر گفتم:
_ بیا جدا بشیم. ھمدیگھ رو نبینیم ھیچ وقت! 

ابروھایش باال رفتند و ناباور و پر حرص خندید.
_ چي مي گي تو؟ 

سعي كردم دالیلم را كنار ھم بچینم.
_ این ارتباط آخر و عاقبت نداره! من و تو عین زمین و 

آسمونیم. از لحاظ سوادم بھم نمي خوریم حتي... تو دكتري و 
من...

جملھ ام را كامل كرد.
_ تو ھم یھ راننده ي حرفھ اي كھ سوادش تو رشتھ ي ورزشي 

خودشھ! تعریف من از سواد با تعریف بقیھ یكي نیست! 
بخواي اسم ده تا دكتر بي سواد برات مي شمرم. 

خب برو سراغ دالیل بعدیت...
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كوتاه نیامدم.
_ بابك! تو نمیتوني با زني ارتباط داشتھ باشي كھ برادرت 

بھش ابراز عالقھ كرده. 
پوزخندي زد.

_ تو ھم نمي توني جاي من تصمیم بگیري. 
معترض نامش را صدا كردم.

_ شاھان...
مالیم بازویم را گرفت.

_ جان شاھان؟
قلبم فرو ریخت. دستش را از روي شانھ ام باال تر آورد و 

گونھ ام را نوازش كرد.
_ من مي دونم مشكل تو ھیچ كدوم از این دالیلي كھ گفتي 

نیست. تو مي ترسي. 
منتھا نھ از بابك، از گذشتھ ت مي ترسي. 

خواستم نگاھم را بدزدم كھ دست دیگرش ھم باال آمد و روي 
گونھ ي دیگرم نشست. راه فرار را بستھ بود و ناچار بھ 

چشمان خوشرنگش خیره شد.
_ من بھت حق مي دم. منتھا با فرار كھ چیزي درست 
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نمي شھ. اصال فرض كنیم رابطھ ي ما ھمین جا تموم بشھ و 
بعدش خداحافظ!

تھش چي ماني؟ تو كھ نمي خواي تا آخر عمرت دغدغھ ت 
آموزش دادن رانندگي باشھ؟ تا كي مي خواي مجرد بموني؟ 

مگھ دلت نمي خواد دوباره مادر بشي؟ 
دستانش را پس زدم. 

_ من عطاي اینارو بھ لقاش بخشیدم. خیلی وقتھ. زندگي 
االنمو دوست دارم. آرامش االنمو با ھیچي عوض نمي كنم. 

_ از كدوم آرامشت صحبت مي كني؟ از تنگي نفست تو 
بالكن؟ از گذشتھ اي كھ مي ترسي حتي مرورش كني و قصد 
داري آیندتو ھم بخاطرش حروم كني؟ دقیقا این آرامشی کھ 

گفتی کجای زندگیتھ؟
دندان ھایم را روي ھم فشار دادم.

_ تو چي مي خواي از من؟ 
جدي بود.

_ با گذشتھ ت روبھ رو شو. رامین رو تو یھ گوشھ از قلبت 
حفظ كن. مي دونم رامین كسي نیست كھ از خاطرت پاك شھ. 

بذار تو قلبت بمونھ ماني نھ تو ذھنت. 
تو زندگي رو براي خودت جھنم كردي و یھ تصویر خیالي از 
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آرامش برا خودت ساختي. 
دستانم را دور فرمان ماشین قفل كردم. 

حقیقت را عریان برایم بھ نمایش گذاشتھ بود. 
_ لطفا دیگھ ادامھ نده. 

درخواستش را محكم ادا كرده بود.
_ لطفا بذار كمكت كنم!

#كارتینگ
#پارت_١٨٧
#زینب_عامل

بحث جالبي را شروع نكرده بود. چرا اطرافیانم فكر م یكردند 
من نمي خواھم گذشتھ را كنار بگذارم؟ 

من مي خواستم، اما نمي شد. عذاب وجدان یقھ ام را گرفتھ بود 
و قصد رھا كردنش را ھم نداشت. ھر وقت تصمیم مي گرفتم 
گذشتھ را براي ھمیشھ رھا كنم چشمان مظلوم رامین مقابلم 

ظاھر مي شدند و انگار این پیام را مخابره مي كردند كھ 
چطور مي توانم بي تفاوت بھ این كھ او را بھ كام مرگ 
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فرستاده ام زندگي كنم. 
فراموش كردن گذشتھ كار من نبود! شدني نبود. 

تلخ شدم.
_ گذشتھ ي من چیزي نیست كھ بتونم فراموشش كنم! تو اگھ 

زرنگي گذشتھ ي خودتو فراموش كن! ھمون گذشتھ اي كھ فكر 
مي كني وجھ تشابھمونھ! 

دستش را الي موھایش برد. با اشاره بھ گذشتھ ي خودش 
كالفھ اش كرده بودم، اما لحنش نشاني از این كالفگي نداشت.

_ اشتباھت ھمینجاست! من نگفتم چیزي رو فراموش كن، 
گفتم باھاش كنار بیا. 

دست از عذاب دادن خودت بردار و از اون قسمت زندگیت 
عبور كن.

پوزخندي زدم.
_ چقدر خوب حرف مي زني دكتر! دقیقا مثل ھمون 

روانپزشكي كھ كلي پول خرجش كردم و شفایي نگرفتم.
دستم را سمت گوشم بردم.

_ من گوشم از این حرفا پره. درد من االن نھ گذشتھ س نھ 
چیز دیگھ. درد من فقط برادرتھ! بابك...دارم دیوونھ مي شم 
از اینكھ نمي تونم بفھمم چرا دنبالمھ. یھ شب خواب راحت 
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ندارم. خستھ شدم. 
عمدا بحث را عوض کرده بودم. ھدفم را فھمید اما بھ روی 

خودش نیاورد. 
نفسش را بیرون داد.

_ تنھا كسي كھ مي تونھ درد بابكو بفھمھ منم. نمي خواستم بھت 
بگم اما چند روز پیش اتفاقي وقتي داشتم مي رفتم خونھ ش یھ 

مرد مشكوك رو دیدم كھ از خونھ ش زد بیرون. 
نمي شناختمش. مطمئن بودم مربوط بھ كارشھ، اما بابك عادت 

نداره تو خونھ قرار كاري بذاره. فكر مي كنم این آدم بھ 
جریان اون نزول خوار ربط داشتھ باشھ. 

قلبم از شنیدن حرف ھایش بھ تاپ تاپ افتاده بود. 
_ چرا فكر مي كني اون نزول خوار بھ بابك ربط داره؟ 

_ یكي از دالیلش اینھ كھ پول رو برگردونده بھ حسابت! اگھ 
نزولي كھ روي بدھي پدرت اومده رو كسر كنیم بدھي بابات 
چیز زیادي نبوده. پدرت با پرداخت بدھیش در حقیقت  حق 

الزحمھ ي كاري كھ اون مرد واسھ بابك انجام داده رو 
پرداخت كرده. بابكم از این جریان استفاده كرده و با نگرفتن 

بدھیش از پدرت خواستھ ثابت كنھ در برابر تو پول براش 
اھمیتي نداره! در حالیكھ منطقي بھ قضیھ نگاه كني متوجھ 

مي شي بجز یھ بخش كوچیك بدھي بقیھ ي اون پول حق پدرتھ! 
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نقشھ ي تر و تمیزي بنظر میاد. 
با شك پرسیدم:

_ بابك تو كارش زیاد صادق نیست نھ؟ یعني منظورم اینھ كھ 
اھل رشوه دادن و...

خنده اش جملھ ام را نیمھ كاره رھا كرد.
_ ماني كار بابك خیلي عظیمھ! بده بستونم توش زیاده! تو یھ 

ھمچین معامالتي صادقانھ كار كردن یعني باخت واسھ 
طرفین! 

بابكم مردیھ كھ بھ كم قانع نیست پس طبیعیھ با این جور 
مسائل درگیر باشھ. 

از ذھنم عبور كرد كھ او بھ كم قانع است كھ وارد بازي بابك 
نمي شود! در غیر اینصورت از رفتار بابك مشخص بود كھ 

چقدر دوست داشت شاھان را كنار خودش داشتھ باشد. 
آب دھانم را قورت دادم.

_ فقط یھ راه وجود داره كھ بفھمیم فرضیھ ھات راجع بھ 
داداشت درستھ یا نھ؟ من باید اون مردي كھ اون روز دم 

خونھ ي بابك دیدي رو ببینم. 
با خاطري جمع زمزمھ كرد:

_ فكر كنم تا چند روز دیگھ عكسش برسھ دستم. 
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كنجكاو پرسیدم:
_ چطوري؟ 

چشمان پر از شیطنتش را سمتم دوخت. 
_ توسط ستاره! 

_ ستاره كیھ؟ 
لبخند عمیقي لب ھایش را پوشش داد. چشمكي زد. 

_ منشي بابك كھ ارادت ویژه داره نسبت بھم. خب مجبور 
شدم یكم با دلش راه بیام تا حاضر شھ كمكم كنھ. مشخصات 
اون مردو دادم كھ گفت مي شناسھ و قبال تو شرکت دیدتش 

قرار شد ھر وقت اون آقارو تو شركت دید یھ عكس بگیره و 
برام بفرستھ. 

یك درصد ھم فكر نمي كردم او براي رسیدن بھ اھدافش كسي 
را بازي بگیرد. ھر چند عصبانیتم از جاي دیگري ھم بود. 

غلط كرده بود كھ با دل منشي شركت برادرش راه آمده بود. 
ذھنم اعالم حضور كرد.

" دختره ي نمك نشناس بخاطر تو اینكارو كرده"
پسش زدم.

_ میشھ دقیقا بگي چطوري با دل این خانوم راه اومدي؟ 
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خنده اش را جمع كرد و با جدیت گفت:
_ یھ كارایي كردم كھ بیشتر دوست داشتم با تو بكنم! 

منظورش چھ كاري بود؟ چرا واضح نمي گفت. بي فكر گفتم:
_ مثال چھ كاري؟ نكنھ رفتي و باھاش...

بھ موقع جملھ ام را قطع كردم. انگار مغزم از كار افتاده بود. 
اصل ماجرا را ول كرده بودم و بھ جزئیات چسبیده بودم، اما 

دیگر دیر شده بود چون شاھان چیزي را كھ نباید از حرفم 
برداشت مي كرد برداشت كرده بود كھ با لبخندي واقعي گفت:
_ اون كارایي كھ تو ذھنتھ رو من دوست دارم فقط با خودت 

تجربھ كنم! 
لعنتي!

با جدیت اضافھ كرد.
_ اتفاقا تو این نوزده روزم خیلي بھشون فكر كردم. 

داشت بازي ام مي داد یا جدي بود؟ لعنتي چرا درست حرف 
نمي زد؟

#كارتینگ
#پارت_١٨٨
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#زینب_عامل

پر حرص غریدم:
_ تو این نوزده روز كوفتي دقیقا بھ چیا فكر كردي؟ چرا 

واضح حرف نمي زني؟ 
چشمانش روي صورتم چرخ خورد و روي لب ھایم توقف 

كرد.
_ مثال بھ این فكر كردم كھ بوسیدن تو چھ حسي مي تونھ 

داشتھ باشھ!
شوكھ از جملھ اش نگاھش كردم. چقدر راحت این موضوع را 
بیان کرده بود! مسئلھ ی جدیدی در ذھنم تداعي گشت كھ تا بھ 

قبل آن بھ این موضوع نیاندیشیده بودم. 
شاھان از سر تفریح نمي گفت كھ جدي بھ من فكر مي كند. 

حرفش كامال حقیقت داشت. 
آدم ھا وقتي در رابطھ با فردي جدي مي شدند كم كم فكر 

مي كردند كھ آغوش یا بوسھ ھاي آن فرد چھ حسي برایشان 
دارد. 

حاال تمام جمالتش را مرور مي كردم و مي فھمیدم من ذھنش 
را مشغول كرده ام. 
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چشمانش ھمچنان روي لب ھایم توقف كرده بودند. 
مصلحتي سرفھ كردم تا بلكھ جو سنگین بینمان عوض شد. 

من نباید او را بازي مي دادم. من اھل رابطھ ي جدي با كسي 
نبودم. بھتر بود بیخیال من شود. 

آدم خجالتي نبودم، اما حرف ھاي بي پرده اش باعث شده 
بودند كمي گر بگیرم. 

نفس عمیقي كشیدم و گفتم:
_ شاھان بنظرم تو داري خیلي جدي تر از چیزي كھ وانمود 

مي كني بھ من فكر مي كني و این خیلي خطرناكھ! 
سرش را تكان داد.

_ ھر ثانیھ برام جدي تر از ثانیھ ي قبل مي شي! خطرناك 
باشھ یا نھ من از پس كنترلش برنمیام! 

_ باید بربیاي!
جدي بودم و او حرفم را بھ شوخي گرفتھ بود. 

محكم تر ادامھ دادم:
_ شاھان شفیع از پس احساساتت بربیا. ھدف بابك مشخص 
بشھ برام بعدش ترجیح میدم دیگھ ھمدیگھ رو نبینیم. ببین تو 

برام قابل احترامي. بعد مدت ھا تونستي نظرمو بھ خودت 
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جلب كني، اما فقط در ھمین حد. مثل یھ دوست معمولي نھ 
بیشتر...

سرش را چرخاند.
_ داري فلسفھ ي الكي مي بافي. خودتم بھتر از من مي دوني. 

دلیل فرارت از منم بخاطر ھمون ترسیھ كھ گفتم. بیخیال 
ماني. درستش مي كنیم باھم. 

جملھ ي آخرش طوري بود كھ یعني بحث را تمام كن و ادامھ 
نده. 

ترجیح مي دادم روي جمالت  آخرش بیشتر فكر كنم بنابراین 
سكوت كردم و او گفت:

_ خب خودت برون سمت خونتون منم برمیگردم با ستاره 
حرف بزنم ببینم خبري نشده. 

چشم غره اي سمتش رفتم و استارت زدم. 
این ستاره فامیلي نداشت كھ با اسم كوچك و صمیمي صدایش 

مي زد؟ 
خودش را بھ بي تفاوتي زده بود. وسط راه یك دفعھ و بي ھوا 

گفت:
_ ماني برادرت كھ دیگھ قرص مصرف نمي كنھ؟ 

متعجب جواب دادم:
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_ نھ چطور؟ 
شانھ باال انداخت.

_ ھمینطوري پرسیدم. 
با اینكھ بھ جوابش شك داشتم اما سكوت كردم كھ جملھ اش 

شكم را برطرف كرد.
_ نشونھ اي از مصرف قرص ندیدم تو چھره ش. پرسیدم تا 

مطمئن شم. 
آھاني گفتم و دیگر كالمي بینمان رد و بدل نشد. 

مقابل خانھ وقتي مي خواستم از ماشین پیاده شوم، دیدن بابا كھ 
مقابل در ایستاده بود مضطربم كرد. 

براي فرار دیر شده بود چون مارا كنار یكدیگر دید و قدم 
ھایش كھ مي خواستند سمت خانھ بروند متوقف شدند. 

با نالھ گفتم:
_ واي بابام! 

شاھان نگاھش را بھ رو بھ رو دوخت و با دیدن پدرم سریع 
از ماشین پیاده شد. 

من ھم بھ ناچار پیاده شدم و دنبالش رفتم. 
اخم ھاي بابا خجالت زده ام كردند. 
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شاھان مؤدبانھ سالم كرد و بابا رو بھ من گفت:
_ برو باال مانیا. 

زیر لب نالیدم:
_ بابا...

دستش را پشت كمرم گذاشت و جدي گفت:
_ جانم بابا؟ شما برو باال من یكم با این جوون حرف دارم. 
خوب شد دیدمش مي خواستم شمارشو ازت بگیرم و باھاش 

حرف بزنم. 
شاھان لبخند محوي زد كھ احساسم مي گفت فقط براي آرامش 

من بوده است. 
چاره اي جز رفتن بھ باال نداشتم. 

با اكراه از آن ھا فاصلھ گرفتم و بي میل  باال رفتم. 
تمام مدتي كھ منتظر بابا بودم در اتاق راه رفتم. طوریكھ 

دیگر ماندانا ھم كالفھ شد. 
ھر قدر ھم از مامان خواستم با بابا تماس بگیرد زیر بار 

نرفت. 
انتظارم آنقدر طوالني شد كھ ماندانا و مامان براي خواب 

رفتند. 
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وقتي دیدم خبري نیست من ھم بھ اتاقم رفتم. 
بابا آنقدر دیر برگشت کھ فرصت صحبت با او را پیدا نکردم.

تصمیم گرفتم با شاھان صحبت كنم كھ با شنیدن صداي زني 
كھ اعالم مي كرد گوشي شاھان خاموش است بادم خوابید!
شرایط طوري بود كھ دیگر چاره اي جز خوابیدن نداشتم. 

اما فكر و خیال اینكھ بین پدرم و شاھان چھ حرف ھایي رد و 
بدل شده است اجازه نمي داد بخوابم.

#كارتینگ
#پارت_١٨٩
#زینب_عامل

آنقدر این پھلو و آن پھلو شدم كھ خستھ شدم و آرام بھ بالكن 
رفتم تا سیگاري دود كنم بلكھ این فكر و خیال ھا رھایم 

كردند. 
بھ ندرت پیش مي آمد كھ در خانھ سیگار بكشم، اما وقتي 

نمي توانستم ھوسم را كنترل كنم تسلیم مي شدم. 
ھنوز چند كام از سیگار نگرفتھ بودم كھ در بالكن باز شد و 
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بابا در حالیكھ پتویي در دست داشت كنارم آمد. 
با دیدن بابا سیگار را از لب ھایم فاصلھ دادم و خجالت زده 
آن را روی پاكت سیگارم كھ خالي بود فشار داده و خاموش 

كردم. 
نزدیكم آمد و پتوي دستش را روي شانھ ھایم انداخت. 

با غمي مشھود گفت:
_ وقتي مي بینم سیگار مي كشي قلبم بھ درد میاد. مثل اینكھ 

داری تیشھ بھ ریشھ ي خودت مي زني. 
سرم را پایین انداختم.

_ متاسفم كھ ھمیشھ اذیتت كردم. 
دستش را دور شانھ ام انداخت و سرم را بھ سینھ اش چسباند. 

_ تو نور دیده ي مني. جون مني. من اگھ حرفي مي زنم یا 
چیزي میگم بخاطر خودتھ. 

مي دونم چرا بھ سیگار پناه بردي. 
سرم را داخل سینھ اش پنھان كردم. 

_ دوسش داري؟ 
فرصت نداده بود تا سرم روي سینھ اش بماند با ھول عقب 

كشیدم. 
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_ بابا...
دستانش صورتم را قاب گرفتند.

_ باالخره باید زندگي جدید بسازي براي خودت. پسر بدي 
بنظر نمیاد. ھر چند من خوب نمي شناسمش. تو بخوای تحقیق 

می کنم راجع بھش.
لبھ ي پتو را در دستم گرفتم.

_ نمي دونم! نمي تونم احساسمو بھش بفھمم. دوست دارم 
باھاش معاشرت كنم و گپ بزنم. وقتي كنارمھ حس خوبي 
مي گیرم ازش، اما وقتي وقتش مي رسھ جدي فكر كنم بھش 
میگم نھ. من اھل زندگي مشترك نیستم. بھ دردم نمي خوره. 

بابا ھم حرف ھاي شاھان را تكرار كرد.
_ تو مي ترسي مانیا.

دستم را گرفت.
_ گذشتھ تكرار نمیشھ باباجان. 

با ناراحتي گفتم:
_ اگھ شد چي؟ اگھ تكرار بشھ چیزي از من نمي مونھ. 

بغضم را قورت دادم.
_ نھ بابا. من ریسك نمي كنم. چون اینبار پاي جونم وسطھ. تا 
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مطمئن نشم از روزاي آینده ریسك نمي كنم. 
شما راست مي گین. من مي ترسم. من از گذشتھ و بالھایي كھ 
سرمون اومده مي ترسم. از اینكھ باز یكي دیگھ رو ھم بھ ھر 

نحوي از دست بدم مي ترسم. 
آھي كشیدم.

_ من بھ داشتھ ھام قانعم بابا. بیشتر نمي خوام. 
پتو را روی دوش پدرم انداختم و درحالیكھ راه اتاقم را در 

پیش گرفتھ بودم گفتم:
_شبتون بخیر.

                    ********

از بانك بیرون آمدم. نفس عمیقي كشیدم. لبخندي روي لب 
ھایم جا خوش كرد. 

آخرین قسط ماشینم را ھم پرداخت كرده بودم و حاال انگار 
بار سنگیني از روي دوشم برداشتھ شده بود. 

لبخند بھ لب پشت فرمان نشستم و بوسي براي رخش 
فرستادم.

_ باالخره تمام و كمال مال من شدي جناب رخش. آي الو یو 
سو ماچ!
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خنده ام دوام چنداني نداشت، بابك عادت داشت زمان ھایي كھ 
حالم خوب بود با تماس بي موقعش خوشي ھا را كوفتم كند.

جوابش را ندادم كھ پیامي با این عنوان فرستاد.
" سالم مانیا. الزمھ امروز حتما ببینمت. مي خوام براي یھ بار 

تكلیفمونو روشن كنم!"
تعجب كردم. 

منظورش از تكلیفمان چھ بود؟ 
پیام دیگري بھ دستم رسید.

" مگھ نمي خواي یھ بارکی ھمھ چي تموم شھ؟ پس بیا بھ 
رستورانم تا امروز تمومش كنیم. بسھ ھر چي سردرگم 

موندیم و دور خودمون چرخیدیم یك ساعت دیگھ منتظرتم 
نیاي میفھمم از كش دادن این رابطھ بدتم نمیاد"

پوزخندي زدم. دست پیش را گرفتھ بود كھ پس نیافتد. 
من از خدایم بود كھ حرف ھایش راست باشد و این قرار بھ 

آخرین قرارمان تبدیل شود. 
كنجكاوي ام بھ جھت اینكھ مي خواستم بدانم مي خواھد چگونھ 

قضیھ را تمام كند مجابم كرد تا سر این قرار بروم.
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#كارتینگ
#پارت_١٩٠
#زینب_عامل

درست چھل و پنج دقیقھ ي بعد مقابل رستورانش بودم. بھ 
طرز عجیبي امروز رستورانش خلوت بود.

بابك كاري كرده بود كھ حتي بھ این موضوع ھم شك كردم 
كھ نكند خودش باعث خلوتي رستوران باشد! 

از سر تاسف بابت افكارم لبخندي روي لب ھایم شكل گرفت. 
رسما دیووانھ شده بودم. پیاده شدم و با خونسردي ظاھري و 

تپش قلبي كھ سراغم آمده بود وارد رستورانش شدم. 
درست در تیررس نگاھم نشستھ بود. 

انگار كھ مي دانست من دقیقا چھ ساعت و دقیقھ اي خواھم 
رسید نگاھش بھ ورودي بود و با دیدنم یك ذره ھم حالتي از 

تعجب در صورتش پیدا نشد. بلكھ مثل ھمیشھ كھ با دیدنم 
لبخند مي زد. لبخند روي صورت داشت. 

لبخند ھایي كھ خرج ھر كسي جز من كرده بود قطع بھ یقین 
تا بھ كنون حاجت روا شده بود! 

كنارش كھ رسیدم مثل یك مرد متشخص بھ احترامم از جایش 
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بلند شد و صندلي مقابلش را برایم بیرون كشید تا بنشینم و من 
بھ این مي اندیشیدم كھ اگر این مرد فقط ده سال بزرگتر از 

خودم بود واكنش من در برابرش بھ چھ شكلي مي شد؟! 
حاال تنھا بھانھ ام براي رد كردنش ھمان بیست سال اختالف 

سن بود! البتھ در ظاھر! 
در باطن قضیھ عالوه بر سن معادالت و مجھوالت اصال 

اجازه نمي دادند درست بھ شخصیت و خواستھ ي او بیاندیشم. 
شیك پوشیده بود. لباس ھاي فاخرش او را جوان تر و شاداب 

تر نشان مي دادند. 
كت و شلوار خاكستري رنگش ھیكل درشتش را بخوبي قاب 

گرفتھ بود و با آن موھاي واكس خورده كھ تارھاي 
جوگندمي اش تك و توك در بین موھایش دیده مي شدند نھ تنھا 
پیر بنظر نمي آمد كھ برعکس بر جذابیتش ھم اضافھ شده بود 

و  مي توانست بھ راحتي دل از ھر زني ببرد! 
البتھ اگر آن زن مثل من ذھنش درگیر ھزار سؤال بي جواب 

نبود. 
برخالف او من مثل ھمیشھ ساده بودم! 

شالي آبي تیره با مانتویي مشكي پوشیده بودم و كنار ھم 
نشستن ما مثل یك وصلھ ي ناجور بود كھ ھر كسي از دور 
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مي دیدتمان متوجھ آن مي شد. 
نگاه خیره ام باعث شد تا سر صحبت را باز كند.

_ چطوري عزیزم؟ 
ھنوز از صرافت گفتن عزیزم نیافتاده بود. 

سر اصل مطلب رفتم. 
_ چي شده كھ باز منو كشوندي اینجا؟ 

با سر بھ منو اشاره كرد.
_ بمونھ براي بعد ناھار؟

اخم ھایم درھم رفتند و قبل از اینكھ چیزي بگویم با نیمچھ 
لبخندي گفت:

_ اوه بانوي جوان! شما واسھ ناھار خوردن تشریف نیاوردین 
اینجا! 

داشت اداي خودم را در مي آورد. 
بي حوصلھ گوشي ام را از كیفم بیرون آوردم كھ نشان دھم تا 

وقتي صحبت اصلي را شروع نكرده است بھ او توجھي 
نخواھم داشت. 

با اینكھ در صفحات پیام گوشي ام بي ھدف مي چرخیدم، اما 
زیر چشمي حواسم در پي اش بود.
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دست راستش را داخل جیب كتش برد و چیزي از آن بیرون 
آورد. 

كنجكاوي باعث شد تا گوشي را روي میز بگذارم و نگاھش 
كنم. 

یك جعبھ مربعي شكل بود. با قابي آلبالویي رنگ و براق كھ 
جنسش از چوب بود. 

جعبھ ي چوبي را درست در وسط میز، مقابلم گذاشت و در آن 
را باز كرد. 

با دیدن انگشتر تك نگین و درشت وسط جعبھ خشكم زد. 
منظورش از این كار چھ بود؟ 

انگشتر با آن سنگ تقریبا درشتي كھ داشت و شك نداشتم 
الماس است مي درخشید و من فقط ھاج و واج تماشایش 

مي كردم. 
جملھ ي واضح بابك معماي انگشتر را برایم حل كرد و باعث 
شد تا نگاھم را از روي جعبھ گرفتھ و بھ بابك دھم تا مطمئن 

شوم شوخي نمي كند و جدي است!
_ با من ازدواج كن! 

آنقدر شوكھ شده بودم كھ حتي نمي توانستم حرف بزنم! 
پس منظورش از تمام كردن این بود؟ مي خواست جامھ ي 
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عمل بھ تصمیمات و خواستھ ھایش بپوشاند؟
نگاه مات شده ام را كھ دید درخواستش را مجدد تكرار كرد.

_ با من ازدواج كن مانیا. این تنھا چیزیھ كھ من واقعا 
مي خوام. 

چشمانش در گفتن جملھ ي آخرش چنان صداقت داشتند كھ 
براي یك لحظھ باورم شد كھ واقعا راست مي گوید و تنھا 

خواستھ ي او در این دنیا بدست آوردن من است! 
چھ باید مي گفتم؟ اصال چھ واكنشي باید نشان مي دادم وقتي از 

درك مرد مقابلم عاجز بودم؟ 
بابك وقتي دید جوابي نمي دھم با پوزخندي گفت:

_ دلیل سكوتت شاھانھ آره؟ 
شاھان؟ از او ھم مي ترسیدم! بیشتر از بابك! شاھان احساسات 

مرا دستخوش تغییرات كرده بود و من در یک ھفتھ  و نیم 
گذشتھ كھ سعي كرده بودم نادیده اش بگیرم عمیقا دلتنگش شده 

بودم. 
وقتي دیده بود سعي در دوري دارم دیگر بیش از آن اصرار 

نكرده بود تا ھمدیگر را ببینیم. 
منتظر بھ لب ھایم چشم دوختھ بود. نگاه كوتاھي بھ انگشتري 

كھ مقابلم مي درخشید و خودش را بھ رخ مي كشید كرده و 
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گفتم:
_ شاھان رو چقدر دوست داري؟ 

جدي گفت:
_ شاھان تمام چیزیھ كھ تو این دنیا برام مونده.

بھ چشمانش خیره شدم. قبل از اینكھ بتوانم چیزي بگویم 
گوشي ام كھ روي میز بود شروع بھ زنگ خوردن كرد. 

با دیدن نام دكتر ھول شدم اما قبل از اینكھ دستم بھ گوشي 
برسد بابك در برابر چشمان حیرت زده ام گوشي را از مقابلم 

چنگ زد.

#كارتینگ
#پارت_١٩١
#زینب_عامل

فقط امیدوارم بودم با دیدن نام دكتر از خیر جواب دادن بھ آن 
بگذرد. 

اما برخالف انتظارم جواب داد و گوشي را روي بلندگو 
تنظیم كرد كھ صداي شاھان بینمان پیچید.
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_ ماني كجایي؟ فرار بسھ دیگھ! امروز حتما باید ببینمت! 
پوزخند بابك فرصت حرف زدن را از من ربود. لحن شاھان 

آنقدر صمیمي بود كھ دیگر جاي انكاري باقي نماند. 
وقتي شاھان دوباره الو گفت بابك با خنده اي كھ ظاھرا داشت 
تفریح مي كرد اما باطنا از روي عصبانیتش بود زمزمھ كرد:

_ صبر كن من بگم چرا مي خواي ببینیش! 
سكوت پشت خط كھ در اثر شوكھ شدن بود چند ثانیھ طول 

كشید. ھمین كھ شاھان با حرص نام بابك را صدا زد بابك با 
خنده گفت:

_ ستاره رو خوب تخلیھ اطالعاتي كردي! عكسا دستت 
رسید؟ 

شوك بعدي كھ از سمت بابك وارد شد سنگین تر بود. 
از شاھان پرسیده بود عكس ھا دستت رسیده اند؟ 

پس حقیقت داشت. آن مرد نزول خوار اجیر شده ي بابك بود! 
اما چرا؟ 

اصال ما چرا آنقدر احمق بودیم كھ فكر مي كردیم او متوجھ 
نمي شود. 

شاھان بي توجھ بھ سؤال بابك غرید:
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_ مانیا كجاست؟ 
موقع عصبانیت یادش مي رفت تا اسمم را مخفف كند! 

بابك اذیتش كرد!
_ دوست داري كجا باشھ؟ 

خونسردي از لحن شاھان پر كشیده بود.
_ بابك با من بازي نكن! چي فكر كردي با خودت؟ فكر 

كردي اجازه میدم با اون دختر بازي كني؟ چھ مرگتھ تو؟ 
بابك ھم خونسردي اش را فراموش كرد.

_ من چھ مرگمھ یا تو؟ از كي تا حاال یھ زن برات اونقدر 
مھم شده كھ بخاطرش دم و دستگاه برادرتو زیر و رو 

مي كشي و جاسوسیشو مي كني؟
شاھان ھیچ شوخي در لحنش نداشت.

_ از وقتي خودت باھاش آشنام كردي! 
بذار راحتت كنم بابك. دستت بھ مانیا نمي رسھ چون من 

نمیذارم! دنبال دلیلي؟ 
بذار واضح بگم پس! من این دخترو دوست دارم! فھمیدي یا 

واضح تر بگم؟
قلب من رفت كھ بایستد و بابك ناباور بھ گوشي خیره شد. 
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حال بابك واقعا بد شده بود. فكش داشت از حرص مي لرزید و 
مي توانستم رگ ھاي پیشاني اش را كھ بیرون زده بودند بھ 

وضوح ببینم. 
از بین دندان ھاي كلید شده اش غرید:

_ پاتو از این جریان بكش بیرون شاھان! مانیا بھ درد تو 
نمي خوره. 

خنده ي شاھان بدتر عصبي اش كرد.
_ بھ درد تو كھ جاي باباشي مي خوره حتما؟ 

بابك نذار یھ ذره حرمتي كھ بینمون ھست از بین بره. من 
نمي دونم چي از جون اون دختر مي خواي، اما مطمئنم دوسش 

نداري. من بیشتر از اینكھ نگران مانیا باشم نگران خودتم. 
نگران اون فكرایي كھ تو ذھنتھ! 

بابك با حرص گوشي را قطع كرد و جمالت شاھان نصفھ و 
نیمھ ماند. 

قبل از اینكھ بتواند چیزي بگوید ناباور از كاري كھ با پدرم 
كرده بود پرسیدم:

_ چرا؟ چرا اون نزول خوارو فرستادي سراغ پدرم؟ چرا 
منو وارد این بازي كثیفت كردي؟ تو از من چي مي خواي؟ 

چرا اومدي تو زندگیم؟ 
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از جایش بلند شد! درست ھمزمان با بلند شدنش گوشي ام 
مجدد زنگ خورد، اما بیخیال جواب دادنش شدم. حتما شاھان 

بود. اول باید جواب سؤالم را از بابك مي گرفتم بعدا با او 
صحبت مي كردم. 

بابك دستش را سمت جعبھ ي انگشتر برد و آن را برداشت. 
جعبھ ي باز  انگشتر را مقابل صورتم گرفت و زمزمھ كرد:

_ من تا بھ این لحظھ فقط تورو مي خواستم مانیا. 
خواستگاریمو قبول مي كردي بھترین زندگي رو واست 

مي ساختم. فقط مي خواستم زن زندگیم باشي! 
لبخندش ترسناك بود. بوي كینھ مي داد و نفرت! ھیچ ابایي ھم 

از ابراز آن نداشت. 
قبل از رفتنش جملھ اش را تكمیل كرد و تمام ترس ھاي دنیا 

را در دلم جا گذاشت. سواالتم ھم بی جواب ماندند.
_ از امروز بھ بعد خیلي چیزا مي خوام! كم كم متوجھشون 

مي شي. 
با قدم ھایي بلند از میز دور شد و من با ترس بھ جملھ اش فكر 

كردم و نھایتا ھم بھ خانواده ام رسیدم. 
صداي گوشي از پیشروي افكارم جلوگیري كرد. 

آب دھانم را قورت دادم و گوشي را از روي میز برداشتم. بھ 
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محض وصل كردن تماس صداي نگران شاھان در گوشم 
پیچید:

_ الو مانیا...
چشمانم را بستم و بھ دروغ گفتم:

_ خوبم من! 
_ كجایي االن؟ 

نگاھم را در سالن تقریبا خلوت رستوران چرخاندم.
_ رستوران بابك! 

تند گفت:
_ ھمونجا باش. جایي نرو. رسیدم. 

گوشي را بدون اینكھ قطع كنم روي میز انداختم. مگر حالي 
برایم مانده بود كھ بلند شوم و جایي بروم؟ 

تمام فكر و ذكرم پیش جملھ ي آخر بابك بود! 
اگر قرار بود آسیبي بھ خانواده ام وارد كند، تسلیمش مي شدم! 

بابك پر نفوذ آنقدر قدرت داشت كھ من بھ تنھایي نتوانم 
مھارش كنم. اگر سراغ خانواده ام مي رفت كاري از من بر 

نمي آمد جز اینكھ پیشنھاد ازدواجش را قبول كنم. 
سرم را با خستگي روي میز گذاشتم. منطقم از کار افتاده بود.
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كاش شكستن بغض فراموشم نشده بود. 
بغض ھاي تلنبار شده در گلویم خستھ ام كرده بودند. میل 

شدیدي بھ باریدن و خالي شدن داشتم. 
زندگي داشت سخت بھ روحم فشار مي آورد و من نمي دانستم 

چگونھ باید كمي از این حجم فشار روي شانھ ھایم بكاھم.

#كارتینگ
#پارت_١٩٢
#زینب_عامل

مسخره بود، اما تالش كردم تا گریھ كنم تا خالي شوم. 
نمي شد! فایده نداشت. 

تنھا نتیجھ اش سوزش بي حاصل چشانم بود. 
منِ خستھ نیاز بھ یك تكیھ گاه امن داشتم و وقتي دقایقي بعد 

صداي نگران شاھان در گوشم طنین انداخت و دستش نوازش 
گونھ روي سرم كھ بھ میز تكیھ داده بودم نشست حسرت 

خوردم كھ چرا گذشتھ ام اجازه نمي دھد مردي مثل او را براي 
ھمیشھ كنارم داشتھ باشم. 
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صدایش نگراني را فریاد مي زد. براي اینكھ خیالش آسوده 
شود سرم را از میز فاصلھ دادم و بي حال نگاھش كردم. 

با دیدن صورتم با عجلھ مبلي كھ تا چند دقیقھ پیش برادرش 
روي آن نشستھ بود را با دستان قدرتمندش نزدیكم كشید و 

رویش نشست. 
دستانش صورتم را قاب گرفتند و صدایش گوشم را پر كرد.

_ سرتو بیار باال ببینمت...
سرم را باال آوردم و با خنده اي كھ پر بود از خستگي و اعالم 

بدبختي ھایم زمزمھ كردم:
_ داداشت ازم رسما خواستگاري كرد...

فراموش كرد كھ بابك حداقل نزدیك ٢٠ سال از خودش 
بزرگتر است.

_ رسما غلط كرد! 
یاد جملھ ي بابك افتادم كھ برایم از ھر تھدیدي بیشتر بود و بي 

فكر و منطق لب زدم:
_ اگھ بره سراغ خانوادم پیشنھاشو قبول مي كنم! باھاش 

ازدواج مي كنم. 
اخمش وحشتناك بود! دندان ھاش را روي ھم سایید! 
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_ تو ھم رسما غلط مي كني! 
فرصت نكردم چیزي بگویم! چشمانش را با خستگي روي ھم 

گذاشت و پوفي كشید.
ناخواستھ این جملھ را بر زبان رانده بود و چشم روي ھم 

گذاشتنش نشان مي داد كھ از عصبي شدنش پشیمان است. چند 
ثانیھ بعد چشمانش را باز كرد و جدي و بي انعطاف خیره ام 

شد. 
_ ھیچ معلوم ھست چي مي گي تو؟ این چرت و پرتا چیھ 
مي گي؟ مگھ شھر ھرتھ بابك خانوادتو اذیت كنھ؟! تو چت 
شده ماني؟ روحیھ تو چرا باختي؟ ھر چقدر جلوي كسي كھ 

تھدیدت مي كنھ ضعف نشون بدي اون آدم بیشتر موفق مي شھ. 
بابكم دنبال ھمینھ...

بھ صورتم كھ احتماال بي حال و رنگ پریده بود اشاره كرد.
_ كھ خودتو ببازي. مي دونھ وقتي خودتو ببازي راحت تر بھ 

ھدفش مي رسھ. 
دستم را روي پیشاني ام گذاشتم.

_ ھدفش...ھدفشو چطوري بفھمم؟ 
عقب كشید. بھ مبلي كھ رویش نشستھ بود تكیھ داد. نھ تنھا من 

كھ او ھم درمانده شده بود. 
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_ حاال كھ فھمیده ستاره برام چھ كاري انجام داده محتاط تر 
میشھ. بھ احتمال زیاد دورادور حواسش بھ من ھست، اما 

باالخره یھ راھي پیدا مي كنم تا سر از كارش دربیارم. 
_ بالیي سر اون دختر بدبخت نیاره؟ بخاطر ما درگیر شد. 

_ احتماال از شركتش اخراجش كنھ! نگران ستاره نباش. 
نمي ذارم بیكار بمونھ. یھ جا بندش مي كنم. 

دستش را داخل جیب كاپشنش برد و گوشي اش را بیرون 
آورد.

_ حاال بیا عكسارو ببین! شاید یك درصد زود قضاوت كرده 
بودیم و ھمون آدم نبود. 

ھمین یك جملھ انگار ھزاران در امید را بھ رویم باز كرد. 
مي دانستم احتمال اینكھ اشتباه كرده باشیم خیلي كم و نزدیك بھ 
صفر است، اما ھمان امید اندك ھم برایم كافي بود تا با ھیجان 

منتظر بھ شاھان چشم بدوزم تا عكس ھا را نشانم دھد. 
مكثي روي صفحھ ي گوشي اش كرد و بعد آن را سمتم 

چرخاند.
خوب بھ صفحھ ی گوشی اش نگاه کردم. خودش بود! ھمان 

مردي كھ آن روز در كالنتري با وقاحت مقابلم نشستھ و 
دنبال پولش بود. 
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ھمان قیافھ و ھمان لبخند كریھ! 
قیافھ ي آویزانم گویاي ھمھ چیز بود. دیگر نیازي نبود بھ او 

توضیح دھم تا متوجھ شود اشتباه نكرده ایم. 
تحمل فضاي اطراف برایم سخت شده بود. 

از جایم برخاستم. كیف و گوشي ام را برداشتم و شاھان ھم بھ 
نیابت از من از جایش بلند شد.

دوشادوش یكدیگر از رستوران خارج شدیم و من بھ این فكر 
كردم كھ ھر وقت پا در این مكان گذاشتھ ام با حرف ھا و 

اتفاقات جدیدي مواجھ شده ام كھ زیر و رویم كرده اند. 
ھواي سرد بیرون كمي حالم را بھتر كرد. 

شاھان تا كنار ماشین ھمراھم آمد. وقتي چرخیدم تا 
خداحافظي كنیم پرسید:

_ مگھ نباید االن سركار باشي؟ امروز كھ نھ جمعھ س نھ 
تعطیل رسمي. 

نگاھي بھ ماشینم انداختم. بدنھ ي سفیدش در این ھواي آلوده و 
پر از گل و الي شھر كامال كثیف شده بود. زمستان كھ 

مي رسید كامال بیخیال تمیز كاري ماشین مي شدم. چون چند 
دقیقھ بیشتر طول نمي كشید تا بھ حالت سابقش باز گردد! 

_ قسط آخر رخشو امروز پرداخت كردم! خیر سرم بعد مدت 
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ھا تعطیل كردم تا یكم خوش بگذرونم كھ بابك زحمت خوش 
گذشتن بھمو كامل بر عھده گرفت. 

اخم ریزي كرد.
_ االن مي خواي كجا بري؟ 

وقت ھایي كھ حالم بد بود فقط یك جا بود كھ بلد بودم بروم و 
خودم را خالي كنم!

كنار رامین و آن سنگ قبر سیاه و مخوف! 
ریموتم خراب شده بود براي ھمین ھم سوییچ ماشین را داخل 

قفل درِ سمت راننده فرو بردم.

#كارتینگ
#پارت_١٩٣
#زینب_عامل

_ سر خاك رامین. بعدشم خونھ قطعا! 
دستش را دراز كرد و قبل از آن كھ بتوانم در ماشین را باز 

كنم سوییچ را از دستم بیرون كشید.
نگاھش كردم.
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_ داري چیكار مي كني؟ 
دستش را سمتم دراز كرد.

_ امروز پنجشنبھ نیست كھ مي خواي بري سر خاك! خونھ ھم 
بري جز اینكھ بشیني و بھ اتفاقات امروز فكر كني و 
اعصابتو خراب تر كني اتفاق خاصي نمیوفتھ برات. 

وقتي دید دستم را باال نمي آورم خودش دستم را گرفت و در 
حالیكھ مرا سمت دیگري مي برد گفت:

_ من برات پیشنھاداي بھتري دارم. بیا بریم و باھم خوش 
بگذرونیم و بعدا كھ یكم ریكاوري شدیم بشینیم فكر كنیم ببینیم 
بابك مي خواد دقیقا چیكار كنھ! اتفاقا اگھ یكم حالمون خوب شھ 

بھترم مي تونیم فكر كنیم.
خیلي دوست داشتم پیشنھادش را قبول كنم. دلم مي خواست 

حتي براي چند ساعت ھم كھ شده حواسم از اتفاقات اطرافم 
پرت شود و ذھنم كمي آرام. 

اما دالیل زیادي سد راھم بودند. از جدیتي کھ در ارتباطمان 
داشت اتفاق مي افتاد. از وابستگي كھ روز بھ روز بیشتر و 

بیشتر مي شد و از ترس ھایي كھ تمامي نداشتند. 
ھمین ھا ھم باعث شدند تا پاھایم بھ زمین بچسبد. بھانھ 

تراشیدم.
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_ تو مگھ كار نداري؟ كجا بریم؟ تازه مادرتم ھست. 
در كمال تعجبم خندید. 

بدون اینكھ از موضعش عقب نشیني كند دوباره با فشاري كھ 
بھ دستم آورد مرا دنبال خودش كشاند.

_ سعي نكن از من فرار كني. 
_ فرار نمي كنم. 

در ماشینش را برایم باز كرد و كنار ایستاد تا سوار شوم.
_ پس سوار شو! 

قبل از اینكھ سوار شوم نگاھم را روي صورتش تنظیم كردم.
_ پشت تلفن بھ بابك یھ چیزي گفتي.

ابرو باال انداخت.
_ پشت تلفن بھ بابك خیلي چیزا گفتم. خب؟ 

دستم را ھمچنان در دستش داشت. یك قدم عقب رفتم و دستم 
را از بندش رھا ساختم. 

_ تو برام از بابك خطرناك تري! نمي تونم. 
خواستم عقب گرد كنم و دور شوم. حتي فراموش كرده بودم 

سوییچ ماشینم دست اوست. 
قدم اول بھ دو نرسیده كمرم را اسیر بازویش كرد. 
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_ تو دوستم داري! نمي توني باور كني بعد رامین كسي تو 
زندگیت اومده كھ بھش عالقھ مند شدي! 

عصبي شدم. از اینكھ ھمھ دردم را مي دانستند و تحت فشارم 
مي گذاشتند خستھ شده بودم، اما او قصد كوتاه آمدن نداشت.

_ بذار من بھت بگم با خودت چھ تصمیمي گرفتھ بودي! 
اینكھ یا ازدواج نكني یا اگھ كردي یھ ازدواج بي حس و 

عالقھ باشھ فقط براي اینكھ خانوادت نگرانت نشن و نگن 
آینده ت خراب شد. اونطوري ترسات مي ریخت. 

توپیدم:
_ آره تو كامال درست فكر كردي! ھنوزم تصمیم اینھ! تو 

آخرین مرد روي این كره خاكي ھستي كھ من بھش جدي فكر 
مي كنم. اصال اینبار بھ اولین خواستگارم جواب مثبت میدم. 

مي رم پي زندگي كھ تو چند ثانیھ پیش داشتي تعریف 
مي كردي. بي حس و بي عشق! اینطوري خیالم راحتھ اگھ 
یارو افتاد مرد عین خیالمم نیست. دیگھ پنج سال از زندگیم 

حروم نمیشھ! دیگھ از صبح تا شب خودمو غرق كار نمي كنم 
تا بالیي كھ سرم اومده رو فراموش كنم. دیگھ بغض خفھ م 

نمي كنھ ھر ثانیھ و ساعت! 
با ھر خواب و كابوسي تا مرز مردن نمي رم! 

دیگھ خیالم راحتھ! زندگي مي كنم! 
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بعد یھ عمري مردن منم زندگي مي كنم. بعد عمري گور بھ 
گور كردن آرزوھام منم آرزو مي كنم. بعد عمري شاید منم 

تونستم گریھ كنم. 
نفس كم آورده بودم. سرم داشت نبض مي زد و قلبم بي امان 

خودش را بھ در و دیوار سینھ ام مي كوبید. 
دستانم را مشت كردم و و لبم را محكم گاز گرفتم تا لرزش 

شدید فكم را كنترل كنم. 
بھ ثانیھ نكشید كھ فشار دستش دور كمرم بیشتر شد و  در 

آغوشي گرمش فرو رفتم و پشت بندش نوازش دستي روي 
كمرم بغض در گلویم نشاند. 

حتي محل نداده بود جلوي رستوراني ھستیم كھ از قضا از 
مالكانش بود! 

نھ برایش مھم بود كھ در خیابان ھستیم و نھ نگاه افرادي كھ با 
تعجب و لب گزیدن از كنارمان عبور مي كردند. 

نھ تنھا قصد رھا كردن نداشت كھ گره دستانش دورم تنگ تر 
شد. 

صدایش در گوشم پیچید و حقایقي را زمزمھ كرد كھ بیشتر از 
ھر چیزي از آن ھا واھمھ داشتم. 

_ مرگ طبیعت دنیاست. وقتي عاشق شدي دیگھ فرقي نداره 
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اون آدم تمام و كمال مال تو باشھ یا یكي دیگھ! غمش میشھ 
غم تو! 

دردشم میشھ درد تو! تلخھ مي دونم، اما نمي توني از این فرار 
كني. حتي اگھ تو دوتا سیاره ي جدا ھم زندگي كنین. 

کمی بعد راضي شد تا كمي فاصلھ بگیریم.
اینبار وقتي مجبورم كرد تا سوار ماشین شوم مخالفتي نكردم. 
بھ اندازه ي كافي سوژه ي رھگذراني كھ از كنارمان عبور مي 

كردند شده بودیم. 
در ماشین كھ نشستیم دستمالي از جعبھ ي دستمال كاغذي 

ماشین بیرون آورد و نزدیك صورتم كرد. 
با تعجب مسیر دستش را دنبال كردم. 

دستمال را روي لبم فشار داد.
_ لبت خون اومده. بس كھ زیر دندونات فشارش دادي. 

متوجھ اش نشده بودم.

#کارتینگ
#پارت_١٩۴
#زینب_عامل
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خواستم دستمال را از دستش بگیرم كھ دست دیگرش مانعم 
شد. 

_ منم ترساي مشابھ تورو دارم. شاید چند برابرم بیشتر! 
برخورد انگشتش با لب زیرینم حواسم را پرت كرده بود. او 

ترس از دست دادن چھ كسي را داشت؟ 
حواس پرتم اجازه نمي داد تمركز كرده و بھ جواب برسم. 

خودش جواب سؤال نپرسیده ام را داد.
_ وضعیت مادرمو دیدي كھ! 

آب دھانش را قورت داد و كمي فشار دستش را روي لبم 
بیشتر كرد.

_ تو خیلیارو داري! خیلیا كھ حاضرن برات ھر كاري بكنن! 
حتي برادرت ماكان كھ اونطوري حواسش بھت ھست و 

غیرتي مي شھ برات!  
دستمال خوني را از لب ھایم جدا كرد. 

_ من تو دنیا فقط مامانو دارم و حاال ھم دلم پیش تو گیر 
كرده! 

تك خنده اي كرد.
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_ مي بیني وضعیت من خیلي داغون تره! بخصوص كھ تو ھم 
بھ زندگیم نیومده مي خواي بري! 

حرف ھایش غم محسوسي را در خود جاي داده بودند. ھمین 
كافي بود تا اسمش را صدا بزنم.

_ شاھان...
جدي نگاھم كرد. وجب بھ وجب صورتم را با چشمانش 

بلعید.
یك دفعھ و بي ھوا سرش را جلو آورد و تا بفھمم قصدش 

چیست گوشھ ي لب ھایم شكار لب ھایش شدند! 
توان تكان خوردن ھم نداشتم. لب ھایش صامت گوشھ ي لب 

ھایم جاي گرفتھ بودند! 
مكثش چند ثانیھ طول كشید! شاید سھ ثانیھ و شاید كمتر! اما 
ھمان سھ ثانیھ كافي بود تا ھجوم احساسات مختلف بھ تمام 

وجودم را احساس كنم! 
قلبم دیگر خستھ شده بود بس كھ تند تپیده بود. 

از اتفاقي كھ افتاده بود ناباور بودم. 
جدي شده بود! ھمھ چیز جدي شده بود. جدي تر از چیزي كھ 

فكرش را مي كردم و فكرش را مي كرد! 
نزدیك بھ یك ماه و نیم پیش فكر مي كردیم فقط سطحي از ھم 
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خوشمان مي آید، اما حاال مي دیدم كھ این احساس جریان یافتھ 
در وجودم چیزي فراتر است. 

خوشم آمده بود. خوب یا بد دلم تكرارش را مي خواست و 
عقلم دلم را مالمت مي كرد. 

فاصلھ گرفتنش فقط بھ اندازه ي چند میلي متر بود تا لب ھایش 
از اسارت آزاد شوند و بتواند حرف بزند. 

موقع گفتن جملھ اش چشمانش را بست. لبخندي نفس گیر روي 
لب ھایش نقش بست.

_ گفتھ بودم دلم مي خواد بدونم بوسیدنت چھ حسي داره؟ 
چشمانش را باز كرد و لبخند دلربایش را تكرار!

_ مثل سقوط آزاد بود! 
لب ھایم بي اختیار فاصلھ گرفتند.

_ نباید اینكارو ...
اجازه ي تكمیل جملھ ام را نداد.

_ سزاي كسي كھ اینطوري اسم آدمو صدا مي كنھ ھمینھ! 
اینبار خواستي صدام كني قبلش باید این ریسكو قبول كني! 

حاال شدیم یك یك ماني خانوم!
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#كارتینگ
#پارت_١٩٥
#زینب_عامل

ریسك بود. بوسیده شدن توسط او ریسك بزرگي بود! 
زیرا او روحم را در مي نوردید عین یك ماھیگیر كاركشتھ 

ماھي دلم را اسیر تور عظیمش مي كرد كھ براي بھ دام 
انداختنش سمتم پرتاپ كرده بود. دامي كھ برایم پھن كرده بود 

راه گریزي نداشت. راه گریزي نداشت چون من دل بھ این 
دام بستھ بودم! 

زماني فكر مي كردم اگر بعد از رامین با مرد دیگري رو بھ 
عالقھ ام شبیھ بھ  رو شدم و بھ او عالقھ پیدا كردم احتماال 

عالقھ اي خواھد بود كھ بھ رامین داشتم، اما حاال كھ احساساتم 
را دوره مي كردم مي فھمیدم كھ شبیھ نبودند. اصال شبیھ ھم 

نبودند! 
شباھتي نداشتند، اما درك تفاوت ھایشان ھم سخت بود. 

طوریكھ از عنوان كردن آن عاجز بودم.
تنھا چیزي كھ برایم واضح بود این بود كھ این احساس را 

دوست داشتم. شیرین نبود! 
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مثل مزه ي رابطھ اي كھ با رامین داشتم! 
ترش بود! باعث مي شد چشمانم را ببندم و لذت ببرم! 

عقب كشید و استارت زد.
_ گاھي وقتا خوب نیست مزه ي یھ چیزي بره زیر دندون آدم! 

ناشیانھ نگاھش كردم. ماشین حركت كرد.
_ نباید مي بوسیدمت! حاال ھي دلم مي خواد تكرارش كنم! 

خیلي مزه داده بھم! 
قطعا نیازي نبود بفھمد كھ من ھم از كارش خوشم آمده است! 

سكوت را بر گفتن ھر چیزي ترجیح دادم و خودم را بھ او 
سپردم تا ھر كجا كھ مي خواھد برود، اما او تمام تالشش را 

مي كرد تا ذھنم را از اتفاقاتي كھ افتاده بود منحرف كند.
_ االن یعني خجالت كشیدي ازم؟ 

لبخند محوي زدم كھ از چشمش دور ماند. 
_ كجا داریم مي ریم؟ 

صحبت را عوض كردم. بھتر بود كم تر روي چند دقیقھ پیش 
زوم مي كردیم. 

خندید.
_ بحثو خوب عوض كردي. باشھ. قبولھ. مي ریم یھ جایي كھ 
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حسابي خودمونو تخلیھ كنیم. 
اوھومي گفتم كھ ادامھ داد:

_ دلم مي خواد مانجونم ببریم با خودمون، اما با این اخم و 
تخم تو نمي شھ. جفت گوشامو مي بره مي ذاره كف دستم كھ 

نوه شو ناراحت كردم. 
او سعي اش را مي كرد تا حواسم پرت شود، اما اتفاقي كھ از 

سر گذرانده بودیم چیزي نبود كھ بھ سادگي از یاد برود. 
با تمام تالش ھاي شاھان ھمچنان نمي توانستم جمالت آخر 

بابك را فراموش كنم. 
آھي كشیدم كھ شاھان دستش را دراز كرد و دستم را گرفت.
_ اینطوري آه نكش. دنیا كھ بھ آخر نرسیده. دستم را روي 

پایش گذاشت.
_ نگرانم! دست خودم نیست. دلم شور مي زنھ. بابك اینبار 

شوخي نداشت. خیلي جدي بود. 
منتظر بودم شاھان حرفم را تكذیب كند! دلگرمي دھد و بگوید 
اشتباه كرده ام، اما سكوت بي مقدمھ اش با ابروھایي كھ در ھم 
گره خوردند و معلوم شد در فكر فرو رفتھ است این را بھ من 

تفھیم كرد كھ او ھم نگران است. 
نگراني شاھان فقط یك معني داشت و آن این بود كھ بابك 
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الف نزده است. 
اصال دلیلي نداشت بابك بیخود و بي جھت مرا تھدید كند. 
درد بابك ازدواج نبود. یك قصھ اي پشت این ماجرا وجود 

داشت. 
قصھ اي كھ فعال براي ما مبھم بود. 

بابك مردي نبود كھ بخاطر رد پیشنھاد ازدواجش كسي را 
تھدید كند. 

قصھ ي مبھم پشت قضیھ چھ بود نمي دانستم، اما ھر چھ كھ 
بود ازدواج با من بابك را بھ چیزي كھ مي خواست مي رساند. 

اگر قضیھ ي نزول خوار نبود شاید مي توانستم ساده تر از 
كنار آخرین حرف ھاي او عبور كنم، اما وجود آن مرد نشان 

مي داد كھ چقدر رسیدن بھ ھدف براي بابك مھم بوده است. 
شك تمام وجودم را پر كرده بود. 

بھ نیم رخ اخم آلود شاھان نگاه كردم و از ذھنم عبور كرد كھ 
نكند او ھم مشغول نقش بازي كردن است؟ 

من كھ شناخت درستي از او نداشتم. 
دوستش گفتھ بود مخفیانھ با یك زن ارتباط دارد. زني كھ 

كسي او را ندیده است. 
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نكند او ھم دستیار برادرش بود و این نقشھ ي تر و تمیز را 
براي بھ دام انداختنم كشیده بودند؟ 

حتي اگر بر فرض محال این فرضیھ درست بود باز ھم سؤال 
بزرگترم بي جواب مي ماند. یك چراي بزرگ!

شاید وقت مناسبي نبود اما دلم مي خواست درباره ي زن 
مشكوكي كھ با او در تلفن صحبت مي كرد صحبت كنم. 

مي خواستم واكنشش را ببینم. 
كمي از شیشھ ي ماشین را پایین دادم تا ھواي ماشین عوض 

شود. 
بحث را اینگونھ شروع كردم.

_ تا حاال زني تو زندگیت بوده كھ عاشقش شده باشي؟

خونسرد گفت:
_ بوده! مادرم! 

سمتش چرخیدم و با دقت صورتش دقیق را تحت نظر گرفتم.
_ خودتم فھمیدي منظورم چي بود! ھر زني بغیر از مادرت. 

منظورم نامزدي، دوست دختري چیزي ھست. 
گوشھ ي لب ھایش باال رفتند.
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_ از این سؤاال دوست دارم. اینجور سؤاال یعني خیلي برات 
مھمم! 

شیطنت مي كرد.
_ اوھوم! درست فكر مي كني. حاال بوده یا نھ؟ 

نیم نگاھي سمتم انداخت. 
_ دوران دانشگاه دوست دختر داشتم! البتھ بعد از یھ مدت 
بیشتر نقش دوست پسرشو بھ اجبار بازي مي كردم. بعدش 

صبرم تموم شد بھم زدم ھمھ چي رو! 
مرموز اضافھ كرد:

_ اتفاقا مي شناسیش كي بوده! 
ابروھایم باال رفتند. 
خند ه اش گرفتھ بود. 

_ بگم كي بود احتمال داره بري و دیگھ پشت سرتم نگاه 
نكني! 

ناباور نگاھش كردم و زمزمھ كردم:
_ فقط نگو كھ سروین بوده! 

غش غش خندید. 
_ مانیا باور كن پیشنھاد از طرف خودش بود. 
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چرخیدم و بھ صندلي تكیھ دادم. 
_ واقعا دلم مي خواد برم و پشت سرمو نگاه نكنم. خیلي بد 

سلیقھ بودي! این دختر یك بند رو اعصاب منھ. 
با خنده گفت:

_ تازه یھ مدت اونقدر مامان اصرار داشت مي خواستم تسلیم 
شم و ازدواجم بكنیم! 

چشمانم را نمایشي روي ھم گذاشتم. 
_ بزن كنار مي خوام پیاده بشم! 

 نگاھش كردم. صورتش پر بود از خنده. 
_ دوسش داشتي؟ 

خنده اش كم كم بھ لبخندي كم رنگ تبدیل شد. 
_ یھ مدت واقعا نیاز داشتم یكي كنارم باشھ.  سروین اونقدر 
اصرار داشت بھ رابطھ مون كھ قبول كردم. خب اوایل ھمھ 

چیز خوب بود. خوب بودیم باھم. كم كم فھمیدم سروین مناسبم 
نیست. اون تو یھ دنیاي دیگھ سیر مي كرد. یھ آدم مي خواست 

كھ بتونھ بھ بقیھ پز بده و بگھ این شوھرمھ. 
براي ھمینم باھاش بھم زدم. ادامھ دادن این ارتباط حماقت 

بود. 
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وقتش رسیده بود سر اصل مطلب بروم. ھر چند ھمچنان دلم 
مي خواست بیشتر از ارتباط او و سروین بدانم اما فعال 

بیخیالش شدم و گفتم:
_ اون روز تو بالكن دوستت یھ چیزي راجع بھت گفت. 

یك تاي ابرویش را باال داد و منتظر نگاھم كرد. 
سعي كردم لحنم بي تفاوت باشد و كنجكاوي ام بیش از حد 

مشھود نباشد. 
_ گفت دیده كھ با یھ زني تلفني و مخفیانھ حرف مي زني! 

پوزخندي زد! صورتش درھم رفتھ بود و عصبی بنظر 
می رسید.

_ خیلي احمق بوده كھ خواستھ اینطوري ذھنیتتو نسبت بھ من 
خراب كنھ!

#كارتینگ
#پارت_١٩٦
#زینب_عامل

حالتش برایم طبیعي بنظر نمي آمد. كم دیده بودم كھ عصبي 
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شود. ھمیشھ ظاھر خونسرد و پوستھ ي سختي كھ داشت را 
حفظ مي كرد. حاال واكنشش برایم دو مفھوم داشت. یا با 

كامران مشكل داشت و عصبانیتش بخاطر این بود كھ او سعي 
كرده بود رابطھ ي ما را بھم بزند، یا واقعا زني كھ كامران 
مدعي اش بود وجود داشت و با حرف ھایي كھ كامران زده 

بود و لو رفتن این جریان او را ناراحت كرده بود. 
با پوزخندي میان افكارم پرید.

_ من چرا باید با زني مخفیانھ صحبت یا مالقات كنم؟ اینكھ 
یكي رو دوست داشتھ باشي كجاش ایراد داره كھ بخواي 
مخفیشم كني؟ اگھ كامران فكر كرده دارم مخفیانھ حرف 

مي زنم بخاطر این بوده كھ ھیچ وقت دوست نداشتم كسي وارد 
مسائل خصوصي زندگیم بشھ. بخصوص آدمي مثل كامران 

كھ بیشتر از اینكھ حواسش بھ زندگي خودش باشھ حواسش بھ 
كاراییھ كھ من مي كنم! 

حس خوبم از بوسھ اش پر كشیده بود. شاھان داشت بھ نوعي 
مي پیچاند! ھنوز ھم واضح نگفتھ بود چنین زني در زندگي اش 

نیست! فقط یك سري توضیحات بھ ظاھر منطقي كنار ھم 
چیده بود. 

دیگر حس مي كردم مغزم تا انفجار فاصلھ اي ندارد. كاش 
خوابم مي گرفت و براي مدت نامعلومي بھ خواب مي رفتم. 

@RomanbeRoman



حسي مثل كما كھ قبال ھم تجربھ اش كرده بودم. 
خستھ از توضیحاتش دوباره بحث را عوض كردم دیگر برایم 

مھم نبود كھ مشكل دوستش با او چیست كھ دنبال گرفتن آتو 
از اوست. 

_ مي توني آدرسي از اون مرد نزول خوار پیدا كني؟ 
با شك نگاھم كرد. اجازه ندادم سؤالي بپرسد.

_ مي خوام باھاش حرف بزنم. 
جدي گفت:

_ بیخیالش شو! فكر كردي بابك بھ اون مرد توضیح داده كھ 
براي چي باید سر راه پدرت قرار بگیره؟ اون فقط پول گرفتھ 

و بي خبر از ھمھ جا نقششو بازي كرده. 
احتمال اینكھ آن مرد از ھمھ چیز بي خبر باشد خیلي زیاد و 
نزدیك بھ صد بود. حتي اگر بھ احتمال یك صدم درصد خبر 

ھم داشت قطعا بابك جوري دھانش را مي بست كھ نم پس 
ندھد. 

توقف شاھان گوشھ ي خیابان متعجبم كرد، اما قبل از اینكھ 
بتوانم بپرسم چھ شده است پیاده شد. 

با چشم مسیر رفتنش را نگاه كردم. مقابلش بجز یك بستني 
فروشي چیز دیگري نبود! 
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در این ھواي سرد قصد خرید بستني داشت؟ 
شك داشتم تا زمانیكھ با دو بستني قیفي بھ دست برگشت. 

بستني ھا از این فاصلھ ھم ھوس انگیز بنظر مي رسیدند. ھر 
قدر كھ بھ ماشین نزدیك مي شد محتویات روي بستني ھا كھ 
پر بود از تكھ ھاي شكالت و انواع مغز ھا را بھتر مي دیدم. 

كنارم كھ نشست یكي از بستني ھا را سمتم گرفت. 
خوردن بستني در ھواي سرد برایم غیر عادي نبود! قبال ھم 

اینكار را بار ھا كرده بودم. تعجبم از دكتر كنارم بود كھ اھل 
چنین كار ھایي است كھ بیشتر جنبھ ي شیطنت داشتند. 

حجم بستني آنقدر زیاد بود كھ ناخودآگاه با فكر اینكھ باید آن 
را كامل بخورم ترسیده و اشتھایم كور شد! 

شاھان كھ با بستني خودش مشغول بود پرسید:
_ چرا نمي خوري؟ سردتھ؟ 

بي میل تكھ گردوي روي بستني را میان دندان ھایم گرفتم و 
داخل دھانم بردم. 

_ خیلي بزرگھ! واسھ ھیكل تو خوبھ بیشتر. 
كمي مكث كرد. بعد بي ھوا سرش جلو آمد و گاز بزرگي بھ 

بستني من زد. 
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حجم قابل توجھي از آن را بلعید. 
بستني دھانش را كھ قورت داد با جدیت گفت:

_ حاال مناسب ھیكلت شد. با خیال راحت بخورش! خواستي 
بازم مي تونم كوچیكترش كنم واست! 

بھ بستني گاز زده نگاھي كردم.
_ با اینكھ دكتري، اما اصال بھداشتو رعایت نمي كني! چرا 

فكر كردي بستني دھنیتو مي خورم من؟ 
متكبر جواب داد:

_ لطف كردم بھت! االن از قبلم خوشمزه تر شده. 
چشمكي زد.

_ امتحانش كن. 
امتحانش كردم! قطعا كھ مزه ي فوق العاده ي بستني ربطي بھ 

دھني بودنش نداشت. 
شیریني اش كامال اندازه بود و طعم مالیم وانیل ھمراه با آن 

مغزھا تركیب لذت بخشي بوجود آورده بود. 
وقتي بھ خودم آمدم كھ تھ مانده ي نان بستني را ھم قورت 

دادم. 
شاھان خندید!
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_ دیدي گفتم دھني من خوشمزه تره! 
خودم ھم خنده ام گرفت.

_ خیلي دل خجستھ اي دارم! بابك عمال تھدیدم كرده و نشستم 
كنار تو و بستني مي خورم!

#كارتینگ
#پارت_١٩٧
#زینب_عامل

_ من جاي تو باشم بجاي فكر كردن بھ بابك بھ این فكر 
مي كنم بابام با پسري كھ برام مھم شده و اتفاقي ھم مچمون رو 

دم در خونمون گرفتھ چیا بھم گفتن. 
اشاره اش بھ شبي بود كھ ھمراه بابا رفتھ بود. 

_ احتماال از ھمون حرفا كھ با مانجون بھم گفتن. فرقي ھم 
نداره البتھ بھ بابا گفتم برام جدي نیستي و الكي خودشو خستھ 

نكنھ! 
_ خودتم خوب مي دوني كھ بھ پدرت دروغ گفتي! غیر این 

بود امروز بعد بوسیدنت آروم نمي موندي. با اخالقی کھ ازت 
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می شناسم احتماال مي زدي تو گوشم! 
چشم غره اي رفتم:

_ چرا انتھاي ھر بحثو وصل مي كني بھ اون بوسھ؟ 
پشت چراغ قرمز ایستاد.

_ چون ھیچ بحثي بھ اندازه ي صحبت راجع بھ بوسیدنت 
واسم لذت بخش نیست. 

نگاھم را بھ خیابان دادم.
_ با سروینم از این بحثا مي كردي؟ 

پنج ثانیھ تا سبز شدن چراغ باقي مانده بود. آماده ي حركت شد 
و دنده را روي یك گذاشت.

ھمزمان با حركتش جوابم را داد.
_ سروین بیشتر عالقھ داشت با من از این بحثا بكنھ. بحث 
رو اینطوري ببندم واست، ھیچ زني نمي تونست احساساتمو 

مثل تو دستخوش تغییرات كنھ ماني مشتاق! 
ھیچ مردي بعد از رامین ھم نمي توانست مثل او مرا تكان 

دھد! 
_ از كي فھمیدي دوستم داري؟ 

داخل یك فرعي پیچید.
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_ از ھمون اول نظرمو جلب كردي! 
فكرم سمت مسابقھ كشیده شد.
_ منظورت روز مسابقھ س؟

نچي كرد.
_ منظورم روزیھ كھ تو ورودي رستوران بھت پیشنھاد دادم 
پشت یھ میز بشینیم و راحت تر دیدم بزني و تو گفتي نیازي 

نیست و بھ اندازه ي كافي با دقت نگام كردي! 
یاد آن برخوردمان لبخند روي لبم ھایش كاشت. شباھت بی 
اندازه اش بھ بابک باعث شده بود ناخودآگاه خیره اش شوم. 

ھرچند او مدعی بود بابک شبیھ پدرش است نھ او شبیھ 
بابک!

_ خیلي شبیھ بابكي! موندم چرا ارسالن وقتي براي بار اول 
بابكو دید متوجھ نشد با تو ارتباط داره. 
_ احتماال داغ كرده بوده حالیش نبوده!

ارسالن عادتش بود براي من داغ كند! بي دلیل و بي جھت! 
حاال كھ با شاھان در حال مرور گذشتھ بودیم یاد یك جملھ از 

او افتاده بودم. یادم بود كھ روزیكھ بدنبالش بھ بیمارستاني 
رفتھ بودم كھ مادرش آنجا بستري شده بود گفتھ بود كھ 

مطمئن است ارسالن مرا دوست دارد این در حالي بود كھ 
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بعدا ادعا كرد ارسالن بخاطر ارضاي عقده ھایش در پي من 
است. 

دو جواب كامال ضد و نقیض در دو زمان متفاوت باعث شد 
تا بگویم:

_ یادمھ یھ بار گفتي مطمئني ارسالن دوستم داره! 
سرش را بھ نشانھ ي تایید تكان داد.

_ یادمھ! اینو گفتم چون مي خواستم ازت حرف بكشم. ببینم 
دلیلت واسھ رد ارسالن چیھ! 

ھوش و ذكاوتش ستودني بود! 
راه زیادي را رفتھ بودیم و خستھ از مقصدي كھ انگار قرار 

نبود از راه برسد خواستم اعتراض كنم اما توقف شاھان 
مقابل یك پیست سواركاري و پشت بند آن بوق زدنش راه 

اعتراضم را بست. 
در را برایش باز كردند و نگاه من تا زمانیكھ ماشین وارد 

مكان ناشناختھ ي مقابلم شود بھ تابلویي بود كھ رویش عكس 
چند اسب كھ در حال تاختن بودند ترسیم شده بود. 
 در طول عمرم پا در چنین جایي نگذاشتھ بودم. 

اعتراف مي كردم حضور در این مكان آنقدر برایم ھیجان 
داشت كھ توانایي اش را داشتم كھ مالقاتم با بابك را بھ طور 
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كامل فراموش كنم. 
شاھان وقتي نگاه كنجكاو و ھیجان زده ام را دید گفت:

_ یكي از معدود لطفایي كھ بابك در حقم كرده این بوده كھ 
منو آورده اینجا و بھم سوار كاري یاد داده! 

توپیدم:
_ مي خواي حال رو بھ بھبودمو خراب نكني اسم داداشتو نیار 

جلوم! 
چیزي نگفت وارد محوطھ ي پیست شد. 

درست بود كھ در سفیدي كھ از آن وارد شده بودیم در بزرگي 
بود، اما حتي تصورش را ھم نمي كردم با چنین مكان با 

عظمتي پشت آن در رو بھ رو شوم. 
فضا آنقدر بزرگ بود كھ انگار وارد یك جزیره  شده بودي!  

در فاصلھ ي قابل توجھي از ما مي توانستم اسب ھا و سوار 
كاران را تشخیص دھم. 

فاصلھ ي زیاد باعث شده بود تا كوچك بنظر بیایند. 
شاھان ماشین را بھ طرف راست چرخاند و تمام آن صحنھ ھا 

از دیدم محو شدند. 
مسافتي را طي كرد و بھ محلي رسید كھ براي پارك كردن 
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ماشین ھا اختصاص یافتھ بود.
ماشین را پارك كرد و پیاده شدیم. بھ محض پیاده شدنمان مرد 

میانسالي كھ چكمھ ھاي مشكي بلندي بھ پا كرده بود و كت 
چرم مشكي رنگي ھم بھ تن داشت نزدیكمان شد و با دیدن 

شاھان گل از گلش شكفت.
_ ببین كي اینجاست...

شاھان سالم داد كھ مرد كھ قدش كمي بلند تر از شانھ ھاي 
شاھان بود او را سخت در آغوش كشید و دلتنگ زمزمھ كرد:

_ تو كھ بي معرفت نبودي! راھتم كھ دور نیست كھ سال تا 
سال این ورا نمیاي.

#كارتینگ
#پارت_١٩٨
#زینب_عامل

_ گرفتار بودم پھلوون. 
مرد بلند خندید از آغوش شاھان بیرون آمد و با اشاره بھ من 

گفت:
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_ گرفتاریت ایشونھ؟ دخترمونو معرفي نمي كني؟ 
شاھان بي تعارف دستش را دور شانھ ام حلقھ كرد. نگاھي پر 

محبت سمتم روانھ كرده و رو بھ مرد جواب داد:
_ مي شھ گفت بلھ! مانیا خانوم از دوستان خیلي عزیزمھ! 

مرد اخمي مصنوعي كرد.
_ دِ نشد كھ! من منتظر شیریني بودم. 

شاھان نگاه كوتاھي سمتم انداخت. انگار دلش مي خواست 
واكنشم را ببینید. خودم را بھ بي تفاوتي زدم و او ھم سرش 

را سمت مرد چرخاند. 
_ اونم در آینده! 

روي جملھ اش مكث كردم. براي تكان خوردن قلبم كافي بنظر 
مي رسید. 

جملھ ي مرد اجازه نداد مكثم طوالني باشد.
_ ان شاءاللھ. بھ پیست سواركاري ما خوش اومدي دخترم. 

من تنھاتون میذارم. خوش باشین. 
لفظ دخترمش بھ دلم نشستھ بود. 

تشكري كردم و او ھمانطور كھ گفتھ بود تنھایمان گذاشت. 
تنھا كھ شدیم شاھان دستش را از دور شانھ ام باز كرد و اینبار 
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انگشتانش را الي انگشتان دستم سر داد و با فشار دستش 
مجبورم كرد حركت كنم.

_ بریم كھ قراره حسابي خستھ ت كنم امروز. 
فكر مي كردم باید مسیر طوالني را طي كنیم تا بھ جایي كھ 

مشغول سوار كاري بودند برسیم، اما وقتي یك مسیر مستقیم 
را طي كردیم شاھان بھ سمت راستش تغییر مسیر داد كھ 

متوجھ شدم بھ سمت اصطبل اسب ھا مي رود. 
كنجكاوي و ھیجانم مجابم كرد تا سرعت قدم ھایم را با او 

ھماھنگ كنم. 
داخل اصطبل شبیھ بھ آن چیزي بود كھ در فیلم ھا دیده بودم. 

گویا چند اصطبل متعدد در این مكان وجود داشت چون 
فضاي تقریبا تاریكي كھ ما واردش شده بودیم كوچك تر از آن 

بود كھ بتوان در آن تعداد اسب ھاي زیادي را نگھ داري 
كرد. 

در جاي جاي اصطبل سطل ھاي بزرگ و علوفھ دیده 
مي شدند. 

شاھان دستش را روي كمرم گذاشتھ و كامال مراقبم بود.
_ ماني مراقب باش پات بھ جایي گیر نكنھ. 

حواسم را بھ مقابلم دادم و با احتیاط تر قدم برداشتم. 
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صداي ناگھاني اما آرام شیھھ باعث شد تا از جا بپرم كھ 
خنده ي بلند شاھان را بدنبال داشت.

كمرم را سفت تر گرفت.
_ نترس دختر خوب! 
نفسم را بیرون دادم. 
_ غافلگیر شدم فقط. 

_ بپا دوباره غافلگیر نشي. 
منظورش را دقیقا نفھمیدم! بخصوص كھ شیطنت نھفتھ اي در 
آن جریان داشت. وقتي در كوتاھي را باز كرد و وارد فضاي 

تقریبا بزرگي شد بیخیال تحلیل منظورش شدم. 
این قسمت نسبت بھ بیرون تاریك تر بود، اسب بزرگ و سیاه 

رنگي كھ در گوشھ اي ایستاده و مشغول خوردن علوفھ بود 
چیزي نبود كھ من بتوانم با دیدنش ذوقم را پنھان كنم.

اسب كامل سیاه بود و پوستش از شدت تمیزي برق مي زد. 
موھاي دمش بلند بودند كھ ھر از گاھي آن ھا را تكان مي داد. 

با ھیجان زمزمھ كردم:
_ واي خداي من! چھ قشنگھ! 

صدایم باعث شد تا اسب سرش را باال بیاورد و گوش تیز 
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كند. 
شاھان دستم را كشید و مرا نزدیك تر برد.

_ نترس بیا دست بزن بھش. 
اینبار صداي شاھان باعث شد تا اسب كال بیخیال خوردن 

علوفھ شود و صدایي از خود درآورد طوریکھ انگار صدای 
شاھان را شناختھ بود. شاھان سرش را نوازش كرد و گفت:

_ چطوري پسر؟ 
دستم را روي پوست مخمل گونھ اش كشیدم. مي توانستم 

گرماي بدنش را حس كنم. 
 چند بار نوازشش كردم و گفتم:

_ خودت زینش مي كني؟ 
اوھومي گفت و از گوشھ ي اصطبل زیني كھ روي زمین بود 

را برداشت.
_ آره. زیاد با كسي راحت نیست. 

عقب تر رفتم تا فضاي كافي براي زین كردن اسب را داشتھ 
باشد. 

_ اسمش چیھ؟ 
زین را پشت اسب انداخت و بعد از تنظیم کردنش، مشغول 
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بستن بند ھاي زین زیر شكم اسب شد.
_ طوفان! 

اسم جالبی داشت. بھ چھره ی اصیلش می آمد.
كار زین كردن اسب كھ تمام شد دھانھ ي افسارش را كشید و 

ھمراه ھم از اصطبل بیرون آمدیم. 
بیرون اصطبل پسري جوان كھ موقع رفتن بھ داخل او را 

ندیده بودم مشغول شستن پاھاي اسب دیگري بود. 
شاھان با دیدنش گفت:

_ چطوري میعاد؟ 
پسر با شنیدن صداي شاھان شلنگ آب را رھا كرد و با 

صمیمیت گفت:
_ بھ ببین كي اینجاست؟ راه گم كردي دكتر! 

شاھان بي توجھ بھ اصطبل اشاره كرد. 
_ یھ اسب آروم زین كن واسم. امروز مي خوام سوار كاري 

یاد بدم! 
پسر بلند خندید و چشم بلند و باالیي گفت. 

وقتي داخل اصطبل شد شاھان را مخاطب قرار دادم:
_ بعید مي دونم مستعد باشم تو این زمینھ! 
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سمتم چرخید و ناگھانی بیني ام را بین انگشتانش فشار داد.
_ مانیایي كھ اونطوري ماشین مي رونھ سواركاري ھم 

مي تونھ بكنھ. قول مي دم بیشتر از ماشین روندن عاشقش 
بشي.

#كارتینگ
#پارت_١٩٩
#زینب_عامل

میعاد چند دقیقھ بعد با اسبي قھوه اي رنگ كھ چند لكھ ي سفید 
در پشتش داشت برگشت. 

افسار اسب را بھ دست شاھان داد و دوباره مشغول شستن 
پاي اسبي شد كھ در اثر انتظار حوصلھ اش سر رفتھ بود و 

گاھي پایش را تكان مي داد. 
اسب قھوه اي رنگ نسبت بھ طوفان كوچكتر بود. 

شاھان افسار ھر دویشان را گرفت  و تا یك قسمتي آن ھا را 
دنبال خود كشاند. 

وقتي بھ محلي تقریبا خلوت رسیدیم گفت:
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_ خب ماني بیا و سوار شو! 
اشاره اش بھ اسب قھوه اي بود كھ قد كوتاه تري داشت. 

با ھیجان نزدیك اسب شدم. 
از پایین سوار شدن روي اسب سخت بنظر نمي آمد اما وقتي 

یك بار امتحان کردم و نتوانستم شاھان با خنده گفت:
_ ببین پاتو كھ كردي تو قالب زین، یاالي اسبو محكم بگیر و 

خودت رو بكش باال. 
اگھ لبھ ي زینو محكم بكشي از جاش تكون مي خوره و تعادلت 

رو از دست مي دي. پس یاالشو بگیر. 
با صورتي افتاده گفتم:

_ دردش میاد آخھ! 
اینبار خنده اش بلند تر بود. 

از پشت سرش را كنار گوشم آورد.
_ مي تونیم یھ كاري كنیم كھ آقا اسبھ دردش نیاد! مثال من 

بغلت كنمو و بذارمت اون باال! 
بدون اینكھ خجالت بكشم سرم را بھ شانھ اش تكیھ دادم.

_ بغل نمي خوام، اما كمكم كن تا اسب بیچاره کچل نشھ. 
نفسش را بیرون فرستاد و سرش را تكان داد. 

@RomanbeRoman



ظاھرا بیش از حد نزدیكش شده بودم. 
براي بار دوم پایم را داخل قالب زین فرو بردم و آرام یال 

ھاي اسب را گرفتم. ھر چند عذاب وجدان داشتم! 
شاھان دستش را بند كمرم كرد و با ھل دادنم كمكم كرد تا 

سوار اسب شوم. 
وقتي كامل روي اسب نشستم و سرم را باال آوردم ھیجان كل 

وجودم را گرفت. 
انگار باالي یك بلندي ایستاده بودم! جایي كھ تعادل ھم نداشتم. 

اسب كمي تكان خورد كھ ھیني كشیدم. 
شاھان دستش را روي یال ھاي اسب كشید و گفت:

_ آروم باش. دست بھ افسارش نزن. اصال ھم نترس این 
اسب خیلي آرومھ. 

حیني كھ این حرف ھا را تكرار مي كرد سراغ طوفان رفت و 
در یك حركت سریع و فرز  سوارش شد. 

فاصلھ مان خیلي كم بود طوري كھ با یك حركت كوچك 
بازوھایمان بھم بر خورد مي كردند.

شاھان افسار طوفان را كمي حركت داد كھ اسب بھ جلو 
حركت كرد. حاال او جلوتر بود و فاصلھ مان بیشتر شده بود. 
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كمي از روي اسب خم شد و افسار اسبي كھ من سوارش شده 
بودم را ھم گرفت و گفت:

_ ماني دستت رو محكم بگیر بھ زین و اصال نترس. فقط 
قراره آروم حركت كنیم. یكم ممكنھ باال و پایین بپري، اما 

استرس نداشتھ باش چیزي نمیشھ. حواسم ھست بھت. 
جمالتش كافي بود تا خودم را بھ دستش بسپارم چند ثانیھ بعد 

کھ اسب حركت كرد تازه فھمیدم سواركاري چقدر سخت 
است! 

ھمیشھ وقتي در فیلم ھا مي دیدم كھ چگونھ سواركاري مي كنند 
از ذھنم مي گذشت كھ اسب راندن كاري ندارد من ھم سوار 

اسب شوم بھ ھمین سادگي مي توانم بتازم و ھر جا كھ دلم 
خواست بروم، اما حاال با حركت ساده ي اسب و باال و پایین 

رفتنم فھمیده بودم كھ چھ كار سختي است. 
ھیچ چیز مثل این ایده نمي توانست مرا غرق خود كند. چنان 

ھیجان زده بودم كھ ھمھ چیز را فراموش كرده بودم. 
یادم رفتھ بود برادر مردي كھ افسار اسب ھا را در دست 

داشت چند ساعت پیش از من رسما خواستگاري كرده بود! 
ظاھرا شاھان افسار ذھنم را ھم در دست گرفتھ بود تا سمت 

بابک کشیده نشود.
یادم رفتھ بود این مرد، پشت تلفن واضح بھ برادرش گفتھ بود 
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كھ دوستم دارد.
و یادم رفتھ بود كھ بابك تھدیدم كرده بود! 

تھدید بھ خواستن چیز ھاي بیشتر! 
سوار كاري و بودن كنار شاھان كال باعث شده بود ھمھ چیز 

را فراموش كنم. 
كنار سوار كاري حرف زدیم و خندیدیم. 

با حوصلھ توضیحات مفیدي راجع بھ سواركاري داد كھ 
باعث شد  بعد از یك ساعت راحت تر روي اسب بنشینم در 

میان توضیحاتش از شیطنت كردن ھم دست نمي كشید. 
طوریكھ چند بار از تھ دل خندیدم. 

از گذشتھ و آینده بریدم و در حالمان غرق شدم. 
لذت بردم و بعد از مدت ھا حس كردم چقدر كارھایي كھ در 

این چند ساعت انجام داده بودم شبیھ زندگي كردن بودند.
ھمھ چیز خوب بود تا وقتي كھ مامان زنگ زد. 

تن صداي نگرانش براي برھم زدن تمام زحماتي كھ شاھان 
كشیده بود كافي بود.

ابرھاي سیاه دوباره برگشتند. فراموشي ھا كنار رفت و 
زندگي ھم فاصلھ گرفت. 
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مامان با نگراني پشت تلفن گفت:
_ مانیا از ماندانا خبر داري؟ 

قطعا كھ بابك بھ این زودي و در چند ساعت تھدیدش را 
عملي نكرده بود، اما منِ نگران عقلش از كار افتاده بود. 

دیگر تاب نشستن روي اسب را نداشتم ناغافل و بدون اینكھ 
كنترلي روي رفتارم داشتھ باشم یك پایم را از قالب بیرون 
آوردم و پایم را از باالي سر اسب رد كردم و خودم را از 

روي اسب پایین انداختم. 
آنقدر ھول كرده بودم كھ پاي دیگرم قبل از اینكھ كامل از 

قالب بیرون بیاید بھ آن گیر كرد و با افتادن وحشتناكم روي 
زمین صداي داد بلند و نگران شاھان ھم بلند شد. 

درد شدیدي كھ در كل وجودم پیچید آنقدر زیاد بود كھ بھ كل 
مامان را پشت تلفن فراموش كردم.

چند ثانیھ طول نكشید كھ شاھان با عجلھ خودش را كنارم 
رساند و نگران مرا كھ از شدت ضعف كم مانده بود بیھوش 

شوم را در آغوش کشید و صدا كرد.
_ مانیا منو نگاه كن ببینم. چي شد یھو؟ كجات خورد زمین؟ 
با دست بھ گوشي ام كھ با فاصلھ از من روي زمین افتاده بود 
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اشاره كردم و كلمات بھ زور از میان لب ھایم خارج شدند.
_ شاھان...مامانم...جوابشو بده...

#كارتینگ
#پارت_٢٠٠
#زینب_عامل

وقتي دیدم بھ حدي نگران است كھ توجھي بھ گوشي ندارد 
خواستھ ام را جور دیگري مطرح كردم.

_ شاھان من خوبم! 
از شدت درد نفسم بھ سختي باال مي آمد، اما سعي كردم در 

لحنم تاثیر زیادي نگذارد.
_ جواب مامانمو بده لطفا. االن نگران مي شھ. 

با شك بھ صورتم نگاه كرد و گوشي را برداشت. 
ھمانطور كھ سالم و احوال پرسي مي كرد كنارم نشست و 

شانھ ام را ماساژ داد. 
توانستم صداي نگران مامان را بشنوم.
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_ واي خدا مرگم بده! مانیا چش شد؟ شما كي ھستین؟
شاھان مسلط انگار كھ ھیچ اتفاق خاصي نیافتاده است جواب 

داد:
_ من شاھانم خانم مشتاق! مانیا خوبھ فقط پاش گیر كرد 

خورد زمین. نگران نباشین. دست و صورتشو بشوره تماس 
مي گیره باھاتون. 

ھیچ ردي از اخم ھاي روي پیشاني اش در صدایش نبود. 
بي شك مامان شوكھ شده بود. حواسم در پي دردي كھ در 

زانویم پیچیده بود رفت و دیگر صدایش را نشنیدم. 
شاھان تماس را قطع كرد. بالفاصلھ سرش را بھ پشت سرم 

چرخاند و پر تحكم گفت:
_ چیزي نیست! بھ سوار كاریتون برسین. 

جملھ اش نشان مي داد پشت سرم یك عده بھ تماشایم ایستاده اند 
كھ من در اثر درد زیاد متوجھ شان نشده بودم.

نفس عمیقي كشیدم كھ شاھان خودش را كنار پایم رساند و 
گفت:

_ مانیا مي توني پاتو تكون بدي؟ 
قبل از اینكھ حركتي بكنم تاكید كرد:
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_ اگھ دیدي خیلي دردت میاد اصال تكون نخور، چون ممكنھ 
شكستھ باشھ.

بعید مي دانستم شكستھ باشد اما با این حال با محتاط ترین 
حالت ممكن پایم را تكان دادم. 

فكرم درگیر ماندانا بود. كجا رفتھ بود كھ مامان دنبالش 
مي گشت؟ 

از شدت نگرانی برای ماندانا حتي كم كم داشتم درد را ھم بھ 
فراموشي مي سپردم. بیچاره مامان! زنگ زده بود خیالش 

راحت شود بدتر نگران شده بود.
با نگراني دنبال گوشي ام گشتم كھ شاھان دستش را زیر بغلم 

برد و كمكم كرد بلند شوم.
_ بریم یھ نگاھي بھ زخمت بندازم.

بي توجھ بھ زخمم زمزمھ كردم:
_ گوشیم كو؟ باید ماندانا رو پیدا كنم.

اینبار علنا عصبي شد.
_ مانیا بس كن توروخدا! خودتو مي بیني اصال؟ ماندانا كھ 

بچھ نیست پیداش مي شھ! قول مي دم برگشتیم خونھ سُر و مرو 
گنده خونھ باشھ.

كمك كرد تا بایستم. كف پایم كھ بھ زمین چسبید درد 
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وحشتناكي در وجودم پیچید. حاال دیگر شك داشتم كھ پایم 
نشكستھ باشد! 

تمام وزنم را روي بازوي شاھان انداختھ بودم و باز ھم راه 
رفتن برایم سخت بود. 

شاھان وقتي شرایط را اینگونھ دید بدون اینكھ اھمیتي دھد در 
یك مكان عمومي ھستیم و بقیھ نگاھمان مي كنند دستش را 
زیر پاھایم برد و مرا عین یك پر كاه بلند كرد. تا خواستم 

اعتراض كنم گفت:
_ ممكنھ پات شكستھ باشھ. نمي توني راه بري. 

تا كنار ماشین فاصلھ ي زیادي بود. ما این مسیر را با اسب 
آمده بودیم و حاال شاھان در شرایطي داشت این مسیر را پیاده 

باز مي گشت كھ من را ھم در آغوش داشت.
خجالت زده شده بودم. از صبح دردسر بود كھ برایش درست 

مي كردم. 
وسط راه دیگر نتوانستم سكوت كنم و با خجالت گفتم:

_ لطفا منو بذار زمین. كمرت درد میكنھ اینطوري. خیلي 
مونده برسیم. آروم آروم میام خودم.

بدون اینكھ بھ روي خودش بیاورد بھ راه خودش ادامھ داد:
_ نگران نباش! سبك تر از اوني ھستي كھ كمرم درد كنھ. 
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فقط دستاتو دور گردنم حلقھ كن. 
ناچار از اینكھ ممكن است خستھ شود با مالیمت دستانم را 

باال برده و دور گردنش حلقھ كردم. 
اینبار غرق در اتفاق تازه اي شدم. 

غرق در احساسي جدید. 
بوي عطرش داشت تمام وجودم را تحت تاثیر قرار مي داد. نھ 

تلخ بود و نھ تند. 
مالیم بود و با مالیمتش تاثیري ژرف روي حس بویایي ام 

گذاشتھ بود. 
دلم مي خواست چشمانم را ببندم و عطرش را بھ ریھ ھایم 

بكشم. 
مثل رایحھ درماني آرامش برایم بھ ارمغان آورده بود. 

اعتراف میكردم داشتم غرق مي شدم. 
غرق احساسي كھ ثانیھ بھ ثانیھ داشت شدت مي گرفت. من 

احساس ترسناك درونم را دوست داشتم. 
سرم را ھم آرام روي سینھ اش چسباندم. 

تپش ھاي بي امان قلبش گوشم را پر كرد.
نمي دانستم این تپش ھاي تند حاصل خستگي اش بود یا حاصل 
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احساساتش!
وقتي كنار ماشین رسیدیم آرام و با احتیاط مرا روي زمین 

گذاشت. 
نفسش را بیرون فرستاد.

#كارتینگ
#پارت_٢٠١
#زینب_عامل

عرق روي پیشاني اش نشستھ بود.
خستھ شده بود. ھر چند بھ روي خودش نمي آورد. حق ھم 

داشت. مسیري را كھ طي كرده بود طوالني بود. 
نتوانستم بي تفاوت بمانم. دستم ناخودآگاه باال آمد و روي 

پیشاني اش نشست. 
با نوك انگشت عرق پیشاني اش را پاك كردم. نگاه بي تابش 

روي صورتم چرخید. سینھ اش باال و پایین مي شد. 
بھ ماشین تكیھ دادم و او حواسش بود تا زمین نخورم.

وقتي از جایم مطمئن شد در ماشین را ھم باز كرد و بعد آرام 
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و با احتیاط در حالیكھ لنگ مي زدم كمكم كرد تا سوار ماشین 
شوم. 

نشستنش پشت فرمان كمي طول كشید. 
وقتي استارت زد گفتم:
_ گوشیمو بده شاھان. 

اخم كرد، اما اجازه ندادم چیزي بگوید.
_ سرزنشم نكن. نگران ماندانام. باید بھ مامانم خبر بدم كھ 

حالم خوبھ. حتما منتظر تماسمھ. 
پوفي كشید و گوشي ام را کھ در جیبش بود بیرون آورد و بھ 

دستم داد. 
اول با نگراني با ماندانا تماس گرفتم. خاموش بود. 

اضطرابم بیشتر شد.
قبل از اینكھ بھ این فكر كنم كھ ممكن است ماندانا كجا باشد با 

مامان تماس گرفتم. 
بوق اول تمام نشده جواب داد، اما كمي در عین اینكھ لحنش 
نگران بود سر سنگین ھم صحبت مي كرد كھ فكر مي كردم 

بخاطر شاھان است. 
_ مانیا كجایي؟ كجا خوردي زمین؟ 
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_ خوبم مامان. میام خونھ توضیح مي دم. زنگ زدم تا نگران 
نشي. از ماندانا خبري نشد؟ 

لحنش آرام شد.
_ چرا از محل كارش زنگ زدن خونھ! دوست جدیدش بود. 

گوشیشو یادش رفتھ مونده تو  شركت. دوستش گفت یكم 
كاراش طول كشید مي رسھ االن. 

ھم خیالم راحت شد و ھم از استرس بیھوده ي خودم حرصي 
شدم. 

چقدر منفي بافي كرده بودم! آن ھم بیخود و بي جھت! 
شاھان را ھم در دردسر انداختھ بودم. از خودم و رفتارم 

خجالت زده بودم. 
كولي بازي درآورده بودم. 

ناراحت از رفتارم خواستم با مامان خداحافظي كنم كھ اینبار 
مالحظھ كردن را كنار گذاشت.

_ مانیا خیلي خودسر شدي! فورا برگرد خونھ من باید تكلیفمو 
با تو روشن كنم. با یھ مرد غریبھ تو كوچھ و خیابون چیكار 

مي كني؟ 
دردسر تازه ایجاد شده بود. عصبانیت مامان نشان مي داد كھ 

بابا صحبت چنداني در رابطھ با شاھان با او نداشتھ است. 
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بحث نكردم. باالخره باید با این جریان رو بھ رو مي شدم. 
_ باشھ ھما خانوم. رسیدم خونھ حرف مي زنیم. فعال.

با گفتن فعال راه را براي صحبت ھاي دیگر بستم. 
گوشي را داخل كیفم كھ در ماشین بود انداختم و گفتم:

_ شاھان لطفا منو برسون خونمون. مي دونم اوج پرروییم رو 
مي رسونھ اما یھ فكري ھم بھ حال ماشینم بكن. فك نكنم با این 

پا بتونم رانندگي كنم. 
شاھان سرعتش را بیشتر كرد و گفت:

_ اول باید بریم بیمارستان. وقتي مطمئن شدیم پات چیزیش 
نشده مي رسونمت خونتون. نگران ماشینتم نباش. 

_ شاھان مامانم حساس شده...
با اخم جملھ ام را ناقص گذاشت.

_ من براشون توضیح میدم. سوء تفاھمي ھم بود رفع میكنم. 
آروم باش لطفا! 

آرام نبودم، اما مجبورا سكوت كردم. 
خودم ھم ترجیح مي دادم اول بھ بیمارستان بروم. 

اگر خدایي نكرده پایم شكستھ بود از كار و زندگي مي ماندم. 
خدا را شكر كھ در بیمارستان ویلچر بود و دیگر نیازي نبود 
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شاھان بغلم كند. 
اورژانس بیمارستان آنقدر شلوغ بود كھ تا نوبتم برسد و 

معاینھ شوم و از پایم عكس بگیرند چند ساعتي طول كشید. 
مامان اینبار وقتي زنگ زد كامال عصبي بود و ھیچ نرمشي 

در رفتارش نداشت. 
مجبور شدم راستش را بگویم كھ با نگراني گفت بھ بیمارستان 

مي آید.
ھر كاري كردم مانعش شوم حریفش نشدم و گفت صبر كنیم 

تا خودش را با آژانس برساند. 
شاھان در این بین حواسش بھ ھمھ چیز بود. 

حتي برایم ساندویچ ھم خریده بود تا ضعف نكنم. 
وقتي از او بیش از پیش شرمنده شدم كھ 

پرستار مادرش تماس گرفت و شاھان مجبور شد با 
ھمسایھ شان ھماھنگ شود تا زمانیكھ بھ خانھ شان برسد پیش 

مادرش باشد. 
دیگر داشتم از خجالت آب مي شدم. 

زماني خجالتم بھ اوج خود رسید كھ مامان را شاكي و اخم 
آلود در راھروي بیمارستان دیدم. 
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آه از نھادم برخاست. 
اخم ھاي مامان و نگاه پر غضبش این وعده را مي داد كھ 

رفتار مالیمي با شاھان نخواھد داشت. 
لعنت بر ماندانا کھ با حواس پرتی اش ھمھ چیز را بر ھم زده 

بود.
یادم می ماند گوشش را بپیچانم.

#كارتینگ
#پارت_٢٠٢
#زینب_عامل

نگاھم را بھ قدم ھاي مامان سپردم و در ذھنم شمردم كھ با 
برداشتن چند قدم بھ ما خواھد رسید، شمارشم زیاد طول 
نكشید چون با دیدن ماندانا پشت سر مامان كھ نفس نفس 

مي زد و معلوم بود دویده است اخم ھایم درھم شدند. 
این آشي بود كھ ماندانا برایم پختھ بود. 

قطعا یك وجب روغنش را بھ خورد خودش مي دادم! 
مقابل مامان مجبور بودم حفظ ظاھر كنم. بنابراین گذاشتم تا 
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حساب كار ماندانا را بھ وقتش برسم. 
مامان كھ مقابلمان رسید اول نگاه خشونت آمیزي سمت 

شاھان روانھ كرد. 
فقط دعا دعا مي كردم کمی رعایت كند. مي دانستم مامان مثل 
بابا خوددار نیست و احتمال دارد ھر لحظھ چیزي بھ شاھان 

بگوید كھ بیش از حد مقابل او خجالت زده شوم. براي امروز 
بھ حد كافي گند زده بودم. نیازي نداشتم مامان روز گندم را 

تكمیل كند. 
اما بخت با من یار نبود. چون مامان شمشیرش را از رو 

بستھ بود. 
بدون اینكھ سؤالي از من بپرسد و حتي جویاي حالم شود با 

اخم و تخم گفت:
_ شما دقیقا با دختر من چیكار دارین؟ میشھ بگین تكلیف ما 

ھم معلوم بشھ؟ 
صداي مامان گفتن ماندانا زودتر از من بلند شد. تازه خودش 

را بھ ما رسانده بود.
پشت سر مامان ایستاده و با سر بھ شاھان سالم داده بود.

چشمانش ھم پر از التماس بود! 
التماس بھ شاھان براي اینكھ با مامان بحث نكند. 
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شاھان مثل ھمیشھ خونسردي اش را حفظ كرد. كامال متین و 
مؤدبانھ سالم داد و بعد گفت:

_ خانم مشتاق اجازه بدین توضیح بدم. امروز تقصیر من شد 
ھمھ چي. من از مانیا خواھش كردم ھمراھم بیاد. 

مامان اجازه نداد توضیحش را تكمیل كند. 
طوریكھ مجبور شدم آستین پالتویش را بگیرم و بكشم بلكھ 

دست از سر شاھان بردارد.
_ انگار شما سؤال منو متوجھ نشدي؟ من كاري با امروز 

ندارم. كال مي خوام بدونم كھ چھ نسبتي با دختر من داري كھ 
افتادي دنبالش؟ 

مامان اگر مي دانست كسي كھ دنبال دیگري بوده است من 
بوده ام نھ شاھان تا این اندازه مرا پیش او خرد و خفیف 

نمي كرد. 
ھیچ تغییري در حالت چھره ی شاھان بھ وجود نیامد. 

با ھمان حالت خونسردي قبلي جواب داد:
_ شما حق دارین از دست من دلخور باشین.  شرایط ما یكم 

پیچیده شد. خودمونم انتظار چنین اتفاقاتي رو نداشتیم. اگھ 
اجازه بدین من براتون كامل توضیح مي دم. من خدایي نكرده 

قصد بدي نسبت بھ دخترتون ندارم خانم مشتاق! 
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مامان محكم مچ دستم را گرفت و مجبورم كرد آستینش را 
رھا كنم. 

این یعني من بیشتر از آنكھ با پسر مردم مشكل داشتھ باشم با 
تو و رفتار ھاي تو مشكل دارم. 

_ ببین پسرم اینطوري كھ نمي شھ! شما ھفت پشت غریبھ این 
بھم! نمي شھ كھ دست ھمو بگیرین برین تو كوچھ و 

خیابون!اصال خانواده ي شما مي دونن با دختر من در 
ارتباطین؟ مي خواین با ھم ارتباط داشتھ باشین. خب ھر 

چیزي رسم و رسوم خودشو داره...
میان حرفش نمي پریدم شاھان را مجبور مي كرد ھمین امشب 

دستھ گل و شیریني خریده و بھ خواستگاري ام بیاید!
_ مامان خواھش مي كنم تمومش كن.

محكم گفتھ بودم. تا حدودي با عصبانیت. 
مي دانستم رفتارم بد بوده است. نباید جلوي شاھان اینگونھ با 
مادرم حرف مي زدم اما او تختھ گاز داشت مي رفت و معلوم 

نبود انتھاي جمالتش بھ چھ چیزي ختم شود. 
حاال خوب بود در جریان اینكھ من بھ خانھ ي شاھان رفتھ ام یا 

او مرا بوسیده است نبود، وگرنھ خودش ھمینجا خطبھ ي 
عقدمان را جاري مي كرد. 
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جملھ ام بھ مذاقش خوش نیامد و اینبار تیر و تركش ھایش مرا 
نشانھ گرفتند.

_ تمومش كنم كھ تو بھ این خودسریات بیشتر ادامھ بدي؟ 
اصال ما برات مھم ھستیم؟ 

شاھان خونسرد با این جملھ ي مامان اخم ھایش درھم رفت. 
مي دانستم چرا اینگونھ شده است. خودش را خیلي كنترل كرد 

تا بھ مامان نگوید كھ اتفاقا تمام ھوش و حواس مانیا سمت 
شماست. بجایش با اخم و جدیت مامان را مخاطب قرار داد:
_ خانم مشتاق االن موقعیت خوبي براي بازخواست كردن 
مانیا نیست. اجازه بدین حالش یكم خوب شھ. حتي ناھارم 

نخورده و االن با این بحثا بیشتر ضعف مي كنھ. 
من ھمین جا بھتون قول مي دم شمارو با مادرم آشنا كنم. در 

حقیقت اگر مادرم حالشون بھتر بود تا االن اینكارو كرده 
بودم، اما االنم دیر نشده. مانیا حالش بھتر شھ حتما اینكارو 

مي كنم. 
چنان جدیتي در كالمش بود كھ مامان سكوت كرد. 

شاھان بھ پاكت ساندویچ كنار دستم كھ روي صندلي بود 
اشاره كرد و پر تحكم تر ادامھ داد:

_ لطفا شما ازش بخواین كھ یھ چیزي بخوره. منم برم ببینم 
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عكس حاضر شد تا بھ دكتر نشون بدم و بیام.

#كارتینگ
#پارت_٢٠٣
#زینب_عامل

شرمندگي ام حد و حدود نداشت. بیشتر وقتي شرمنده شده بودم 
كھ مجبور شده بود بھ وضعیت مادرش اشاره كند. 

مامان اگر مي دانست مادرش را با چھ وضعیتي رھا كرده و 
دنبال دكتر و درمان دخترش افتاده است حتم داشتم بیشتر از 

من خجالت مي كشید. 
شاھان بیشتر از آن كنار ما نماند و از كنارمان دور شد. 
قبل از اینكھ بتوانم چیزي بگویم ماندانا كھ تا آن زمان با 

استرس سكوت كرده بود با حرص گفت:
_ واي مامان این چھ برخوردي بود آخھ؟ پسره بیچاره چیكار 

كرده کھ اینطوري حرف مي زني باھاش؟ 
مامان با اخم نیشگون محكمي از بازوي ماندانا گرفت كھ 

آخش درآمد.
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_ تو یكي كاسھ ي داغ تر از آش نشو واسھ من. 
طوري دھان ماندانا را بست كھ حاال حاال ھا فكر حرف زدن 
بھ سرش نزند. ماندانا با اخم در یك طرفم نشست و مامان با 
برداشتن پاكت ساندویچ در طرف دیگرم و پاکت را بھ طرفم 

دراز كرد.
_ بیا بخور! رنگ بھ رو نداري! 

چشمانم را بستم و لب گزیدم تا خودم را كنترل كنم. وقتي فكر 
كردم كمي بر خودم مسلط شده ام با ناراحتي پاكت ساندویچ را 

از دست مامان گرفتھ و گفتم:
_ مرسي كھ سكھ ي یھ پولم كردي جلوش! آخھ االن وقت این 
حرفا بود؟ جاي اینكھ حال منو بپرسي پسر مودمو سین جیم 

مي كني؟ 
فرصت مي دادي خودم توضیح مي دادم بھت.

بدون اینكھ ذره اي از رفتارش پشیمان باشد جواب داد:
_ بھ اندازه ي كافي وقت داشتي توضیح بدي! 

انگار كھ چیز جدیدي یادش آمده باشد بازویم را گرفت و 
مجبورم كرد نگاھش كنم.

_ تو كھ گفتي خبري نیست و فقط براي از سر باز كردن 
ارسالن بوده؟ ایني كھ من دیدم یھ تشر دیگھ بھت مي زدم منو 
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از بیمارستان بیرون مي كرد! 
بھ قیافھ ي مامان خوب نگاه كردم. 

خوشش آمده بود. بھ زور خودش را كنترل مي كرد تا لبخند 
نزند. از اینكھ مي دید بعد از رامین مردي پیدا شده است كھ 

در زندگي ام نقشي جدي یافتھ بي اندازه خوشحال بود. 
چشمانش این را فریاد مي زدند. 

مي مردم اگر بھ رویش نمي آوردم.
_ شما ھم كھ بدت نیومده! ظاھرا اخم و تخمت فقط واسھ اون 
بنده خدا بوده! وگرنھ داري االن منو با لباس عروس تصور 

مي كني در حالیكھ خودتم موھاتو شینیون كردي و داري اسپند 
دور سر منو و دومادت مي چرخوني! 

ماندانا چنان آني زیر خنده زد كھ از جا پریدم! 
جالب اینكھ مامان ھم جملھ ام را انكار نكرد و لبخند دندان 

نمایي زد.
_ از بچگي زبون دراز بودي! 

سرم را با تاسف تكان دادم.
_ اینطوري نگام نكن! مادر نشدي درد منو بفھمي. نمي دوني 

چقدر نگران خودت و آینده تم. 
صحبت را كش ندادم. خستھ بودم. پایم ھم درد داشت. بھ 
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پشتي صندلي تكیھ دادم و آرام زمزمھ كردم:
_ اومد مراعاتشو بكن. زشتھ بخدا.

لبخندي زد و بھ ساندویچ اشاره كرد.
_ بخورش! ناراحت نشھ. معلومھ خیلي نگرانتھ. 

شاھان نگران بود. من ھم نگران بودم! 
نگراني جدیدم در رابطھ با مامان بود. 

مطمئن بودم از اینجا كھ بیرون رفتیم جریان را كامل و جزء 
بھ جزء براي مانجون تعریف مي كرد. حتما مانجون ھم 
اطالعات خود را بھ مامان انتقال مي داد و دو نفره بساط 

عروسي من را مي چیدیدند. 
اگر شاھان مي فھمید این جریان تا چھ اندازه براي خانواده ي 

من جدي است قطعا پا بھ فرار مي گذاشت. 
ھنوز تكلیف احساساتمان كامل مشخص نشده بود و آن وقت 

مادر من بھ فكر ازدواج و راه انداختن عروسي بود. 
شاھان كمي بعد با نایلون بزرگي كھ مربوط بھ عكس پایم بود 

برگشت. 
مامان و ماندانا با دیدنش بالفاصلھ بلند شدند. 

شاھان مقابلم ایستاد و گفت:
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_ خب خداروشكر چیزي نشده! دكتر عكس پات رو دید. 
ضرب دیده فقط. یھ چند تا دارو نوشت كھ سر راه مي گیریم. 

با خجالت گفتم:
_ خیلي ممنونم! ما خودمون با آژانس بر مي گردیم. لطفا برو 

پیش مادرت. 
لبخندي زد.

_ نگران مامان ماھي نباش. بھ بابكم سپردم حواسش باشھ. 
من مي رسونمتون. داروھاتم سر راه مي گیرم. تعارف رو بذار 

كنار لطفا. اگھ واقعا مي خواي بھ من لطف كني یھ چیزي 
بخور ضعف نكني. 

مامان انگار نھ انگار كھ موقع رسیدن كم مانده بود شاھان را 
بزند با مالیمت گفت:

_ ممنون پسرم! اگھ كاري داري و مادر بھت نیاز دارن 
تعارف نكن. ما خودمون مي ریم!

جمالتش طوري بود كھ انگار بیشتر تمایل داشت شاھان ما را 
برساند!

آخر از دست این خانواده دق مي كردم. 
شاھان لبخند مھرباني زد.

_ ھستم در خدمتتون خانم مشتاق. كاري ندارم من.
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با حرص پاكت دست نخورده ي ساندویچ را بھ ماندانا دادم تا 
دستم را بھ صندلی گرفتھ و از جایم بلند شوم. 

شاھان اینبار عقب ایستاد، تا مامان و ماندانا كمكم كنند. بھ 
احترام مامان اینكار را كرده بود. با این وجود گفت:

_ كمك نمي خواین؟ 
مامان تشكري كرد و من خدا را شكر كردم كھ از شاھان 

كمك نخواستھ تا بھ این ترتیب بتواند ما را بھتر و بیشتر كنار 
ھم نظاره کرده و خیالبافی ھایش را تکمیل کند!

#كارتینگ
#پارت_٢٠٤
#زینب_عامل

تا رسیدن بھ مقابل خانھ ھزار بار مردم و زنده شدم! 
مامان یك ذره آبرو برایم نگذاشتھ بود. از ریز و درشت 

زندگي شاھان پرسیده بود! 
از اینكھ كجا بدنیا آمده است تا اینكھ وضعیت مالي اش در حال 

حاضر چگونھ است؟ 
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من حرص مي خوردم و شاھان با خنده ی فرو خورده ای كھ 
درست پشت لب ھایش توقف كرده بود سؤال ھاي مامان را با 

متانت و حوصلھ جواب می داد. 
بدون شك من اگر جاي شاھان بودم تا این اندازه حوصلھ بھ 

خرج نمي دادم. 
وقتي مقابل خانھ مان توقف كرد مامان گفت:

_ بفرما داخل یھ چایي بخور پسرم!
پسرم پسرم كردنش بدتر حرصم مي داد! 

قبل از اینكھ شاھان بتواند چیزي بگوید سریع و با جدیت 
گفتم:

_ مامان جان بھ اندازه ي كافي مزاحمش شدیم! مثل اینكھ 
فراموش كردي مادرش منتظره برگرده! 

مامان اخم ریزي كرد و ھمراه ماندانا با تشكر و خداحافظي 
از ماشین پیاده شدند. 

فھمیده بودند كھ مي خواھم با شاھان تنھا صحبت كنم، بنابراین 
بدون اینكھ منتظرم بایستند بھ داخل رفتند. 

وقتي از رفتنشان مطمئن شدم سرم را سمت شاھاني كھ لبخند 
عمیقي روي لب ھایش داشت برگرداندم و با شرمندگي گفتم:

_ واقعا معذرت مي خوام! مامان من خودش مي بره و مي دوزه 
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و تا بھ خودت بیاي تن آدمم مي كنھ! 
لبخندش بھ خنده تبدیل شد.

_ من كھ روز بھ روز بیشتر عاشق خانوادت مي شم! اول 
مانجون دلمو برده بود حاال ھم مادرت....

كمربندم را باز كرده و زیر لب زمزمھ كردم:
_ یكمم با دل مامان راه میومدي كت و شلوار دومادي تنت 
مي كرد. كال مادر من خیلي خیالبافي مي كنھ! خدا بھ داد من 

برسھ. 
با حرفم خنده اش شدت گرفت. با شیطنت گفت:

_ من كھ عالقھ مند شدم بیشتر با خانوادتون رفت و آمد كنم. 
بعد پایان جملھ اش چند ثانیھ مكث كرد. شیطنت از كالمش پر 

كشید و جمالتش طرحي جدي بھ خود پیدا كردند.
_ شاید خیالبافي ھاي مادرت تبدیل بھ واقعیت شدند! 

دوست نداشتم راجع بھ این قضیھ صحبت كنم. ترس ھایم 
دوباره در شكل و شمایل جدیدي مقابلم ظاھر مي شدند و تمام 
خوشي ھاي لحظھ اي كھ از حضورش در وجودم شكل گرفتھ 

بودند را زایل مي كردند.
عامدانھ بحث را تغییر دادم.
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_ شاھان بابت امروز خیلي ممنونم! خیلي اذیت شدي. من 
دیگھ میرم. بھ مادرت سالم برسون. 

او ھم دست برد و كمربندش را باز كرد.
_ توقع داشتم بھتر تشكر كني ازم! مثل ھمون اتفاق ظھر تو 

ماشین! 
شانھ باال انداخت.

_ ھمیشھ توقعات آدم برآورده نمیشن خب! 
كمكت مي كنم تا دم آسانسورتون بري. 

جلوتر از من پیاده شد. ماشین را دور زد و با گرفتن بازویم 
كمكم كرد تا پیاده شوم. 

در خانھ را باز گذاشتھ بودند. براي ھمین تنھا با ھل دادن در 
وارد پاركینگ شدیم و در حالیكھ دستم را بھ بازوي شاھان 

بند كرده بودم تا دم آسانسور با قدم ھایي آرام طي كردم. 
در آسانسور را باز كرد تا من وارد شوم و قبل از خداحافظي 

كردن تاكید كرد:
_ خیلي مراقب خودت باش. بین داروھات مسكن ھست. قبل 

خوابت بخور حتما. تا چند روز دیگھ خوب مي شي. 
وقت نداشتم! 
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فرصت فكر كردن پیدا مي كردم تصمیمم عوض مي شد. یك 
حس بھ سراغم آمده بود و با تمام وجود مي خواستم پاسخ این 

حس را بدھم. 
پاسخي كھ در جھت توقعات شاھان بود. 

اسمش را صدا كردم و او فرصت نیافت تا از آسانسور دور 
شود.

پاي ضرب دیده ام داخل آسانسور بود و پاي سالمم بیرون. 
با شنیدن صدایم سؤالي نگاھم كرد. 

پاي سالمم را روي زمین فشار دادم. دستم را بھ چارچوب 
آسانسور گرفتم و روي پنجھ ي پاي سالمم كمي بلند شدم. 

وضعیت ایستادنم اجازه ندادم لب ھایم بھ گونھ اش برسند. بھ 
ھمان چانھ اش رضایت داده و بوسھ ي ریزي روي چانھ اش كھ 
تھ ریش مختصري داشت و لب ھایم را قلقلك می داد نشاندم و 
با گفتن ممنون كوتاھي قبل از آنكھ فرصت دھم واكنشي نشان 

دھد پاي سالمم را داخل آسانسور كشیدم و دكمھ ي طبقھ ي 
مورد نظرم را فشار دادم. 

قلبم داشت سینھ ام را مي شكافت.
حاال فرصت داشتم! 

فرصت داشتم بعد از رفتنش ساعت ھا بھ كاري كھ كرده بودم 
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بیاندیشم! 
حتي اگر الزم مي شد خودم را ھم مدت ھا سرزنش مي كردم!

چند نفس عمیق پشت سر ھم كشیدم تا التھاب درونم بخوابد!
از من بعید بود! من كھ تجربھ ي اولم نبود. من بار ھا رامین 
را با دلیل و بي دلیل بوسیده بودم. پس این حالت ھایم نشان 

چھ بودند؟

#كارتینگ
#پارت_٢٠٥
#زینب_عامل

چرا از درون آتش گرفتھ بودم؟
آسانسور كھ ایستاد قبل از اینكھ از آن خارج شوم نگاھي بھ 

آیینھ انداختم.
لپ ھایم ھر چند اندك اما گل انداختھ بودند.

خودم ھم از حالت ھاي خودم سر در نمي آوردم! 
براي اینكھ بقیھ متوجھ تحولم نشوند اخمي روي پیشاني ام 

نشاندم و در آسانسور را ھل دادم و با باز كردن در ورودي، 
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وارد خانھ شدم. 
مامان كھ در حال صحبت با تلفن بود با دیدنم بالفاصلھ 

خداحافظي كرد و با عجلھ خودش را بھ من رساند.
حدس اینكھ پشت خط كھ بوده است سخت نبود. 

كیفم را از دستم گرفت و با لبخندي كھ دیگر علنا روي 
صورتش بود و سعي در پنھان كردنش نداشت گفت:

_ ورپریده یھ ھمچین پسري زیر سر داشتي خب از اول 
مي گفتي. این ھمھ پنھون كاري و دروغ بافتنت واسھ چي 

بود؟ 
اخمم عمیق تر شد كھ ادامھ داد:

_ باز كن این اخماتو! 
لنگ لنگان دستم را بھ دیوار گرفتم و وارد خانھ شدم. با 

حرص گفتم:
_ مامان رفتار امروزت خیلي زشت بود. اون سؤاال چي بود 

تو ماشین پرسیدي آخھ؟ تو كھ بیشتر منو كوچیك كردي جلوي 
این پسر! 

االن فكر مي كنھ لنگشیم تا بیاد خواستگاریم. 
كمي پیاز داغ جریان را زیاد كرده بودم تا بلكھ مامان بھ 

خودش بیاید و قبول كند مدل حرف زدنش با شاھان اشتباه 
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بوده است. 
انگار نھ انگار كھ من عصبي بودم و بازخواستش كرده بودم.

_ وا! یعني از ھر كي بپرسي چند سالتھ و شغلت چیھ یعني 
منظورت اینھ كھ بیا خواستگاري دخترم؟ 

خودم را روي كاناپھ انداختم و پوفي كشیدم.
_ مامان خودت بھتر از ھر كسي مي دوني منظورم چیھ؟! 

اصال اون ھمچین فكري نكنھ تو باید درآمد ماھیانھ شو ھم چك 
كني؟ 

با لبخند كنارم نشست و دستم را گرفت.
سرم را سمتش چرخاندم.

_ براي چي مي خندي مامان؟ چیز خنده داري وجود نداره 
واقعا!

چشمانش برقي زدند.
_ بعد از رامین خدابیامرز رو ھیچ كس اینطوري حساس 

نشده بودي مانیا. 
سكوت كردم. بھ معني جمالتش اندیشیدم. 

حس دروني ام داد مي زد.
" كار از كار گذشتھ مانیا! بندو آب دادي. بدجورم آب دادي"
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مامان سكوتم را كھ دید دستم را فشرد.
_ امروز خیلي خوشحالم مانیا. 

گوشھ ي چشمانش بالفاصلھ بعد از گفتن این جملھ خیس شدند.
_ ھر مادري از اینكھ ببینھ دخترش با یھ مرد غریبھ بیرونھ 
حتما ناراحت میشھ، اما من این حس رو نداشتم امروز. از 

اینكھ دیدم بعد پنج سال بھ احساست اھمیت دادي خیلي 
خوشحال شدم. 

دستم را سمت شالم بردم. آن را از سرم جدا كردم و روي 
زمین انداختم.

بي توجھ بھ نگاه اخم آلود مامان كھ بابت انداختن شالم روي 
زمین بود سرم را بھ شانھ اش تكیھ دادم و زمزمھ كردم:

_ ھمھ چي بھ این سادگي نیست مامان. 
بوسھ اي روي موھایم كاشت.

_ مي دونم سختتھ! مي دونم فكرت تو گذشتھ پرسھ مي زنھ. اما 
مانیا اگھ بخواي این طوري ادامھ بدي فقط بھ خودت ظلم 
نكردي بھ من و پدرتم ظلم كردي. مگھ ما تو این دنیا چي 

غیر از راحتي و خوشبختي شما مي خوایم؟ 
چیزي نگفتم. باید با خودم خلوت مي كردم. باید با احساساتم 

رو بھ رو مي شدم. اینبار کامال جدی بودم.
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سخت تر از ھمھ ي این ھا باید با رامین حرف مي زدم. 
نگاه مظلومش آتش بھ جانم مي انداخت. 

سرم را با کشیدن آه کوتاھی از شانھ ی مامان جدا کردم. 
کاپشنم را از تنم بیرون آوردم. دستم را سمت دكمھ ھاي 

مانتوام بردم و مامان كھ دانستھ بود در فكر فرو رفتھ ام دیگر 
چیزي نگفت و سكوت كرد. 

سكوت من براي او قدم و ترقي بزرگي محسوب مي شد. 
اولین بار بود كھ بعد از رامین صحبت از احساس و ادامھ ي 

زندگي ام شده بود و من تلخ نشده بودم و فقط سكوت كرده 
بودم. 

خودم ھم بھ این سكوت نیاز داشتم. 
ماندانا كنارمان آمد. موھایش را فر كرده بود و صورتش بین 

موھاي فر درشتش كوچك تر و مظلوم تر بنظر مي آمد. 
با دیدنش یاد اتفاق امروز افتادم و تشر زدم:

_ تو سر كارت حواست كجاست كھ گوشیتو جا میذاري؟ ببین 
چھ بالیي سرم آوردي؟ بس كھ نگرانت شدم و ھول كردم 

خوردم زمین.
متعجب نگاھم كرد.

_ وا! نگران چي شده بودي؟ مگھ من بچھ م كھ گم بشم یا 
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بالیي سرم بیاد؟ 
موھایش را تاب داد.

_ یھ چند تا پرونده بود كھ رییسم خواست مرتبشون كنم براي 
ھمین دیر كردم.

چیزي نگفتم. در حقیقت چیزي نداشتم كھ بگویم. ماندانا حق 
داشت. او كھ نمي دانست تھدید درشت بابك مرا از خود بي 

خود كرده است. تمام تصمیماتم برای چزاندنش دود شده و بھ 
ھوا رفت.

او حق داشت از نگراني بیش از اندازه و غر زدنم متعجب 
شود. 

سرم را بھ نشانھ ي فھمیدن تكان دادم. 
مامان براي آماده كردن شام از كنارم بلند شد و ماندانا ھم با 

گذاشتن آھنگي مشغول رقصیدن در وسط خانھ شد!
بھ ذھن آرام و بي دغدغھ اش حسادت مي كردم. 

اینبار من ھم حق داشتم! 
حاال كھ سرم خلوت شده بود بوسھ اي كھ روي چانھ ي شاھان 
كاشتھ بودم آخرین چیزي بود كھ مي توانستم بھ آن بیاندیشم!
در رأس تمام افكارم بابك با تمام قدرت خود نمایي مي كرد.
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#كارتینگ
#پارت_٢٠٦
#زینب_عامل

غلت زدم كھ چیزي از روي سینھ ام روي زمین افتاد. یك 
چشمم را بھ سختي باز كردم و با دیدن گوشي ام بھ دیشب 

پرت شدم!
تا نیمھ ھاي شب مشغول حرف زدن بودیم!

نمي دانم كي خوابم برده بود. 
خمیازه اي كشیده و بلند شدم و سر جایم نشستم. بھ ساعت 

گوشي ام نگاھي انداختم.
نھ و نیم صبح بود. حاال فھمیده بودم چرا مانجون سراغم 

نیامده است. ھنوز از ساعت مجاز خوابم نگذشتھ بود.
قفل صفحھ ي گوشي ام را باز كردم و وارد صفحھ ي چتم با 

شاھان در تلگرام شدم.
مي خواستم ببینم بعد از خوابیدنم باز پیام فرستاده بود یا نھ؟ 
صفحھ را كھ باز كردم با دیدن پیامش كھ از دوماه پیش ھر 
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چند یك بار براي اذیت كردنم تكرار مي كرد خندیدم و زیرلب 
گفتم:

_ پسره ي ھفت خط لندھور!
نوشتھ بود.

" چونھ م ھمش مي خاره ماني!"
سرم را بخاطر شیطنتش تكان دادم و گوشي را روي كیفم كھ 

با كمي فاصلھ از تشك و لحافم بود انداختم.
كش و قوسي بھ بدنم دادم و از جایم بلند شدم. 

لحاف و تشكم را جمع كردم و داخل كمد دیواري اتاق گذاشتم. 
جلوي آیینھ اي كھ در اتاق وجود داشت ایستادم و موھایم را 

كھ در این مدت چند ماھھ بلند تر شده بودند را با كش مو 
محكم باالي سرم جمع كردم. فعال ھوا تا اندازه اي گرم نشده 

بود كھ فكر كچل كردن بھ سرم خطور كند. 
دستي بھ تیشرت و شلوار گل گلي ام كشیدم و پر سر و صدا 

از اتاق بیرون آمدم.
_ مانجون خانوم...عشق دلم كجایي؟ 

_ تو آشپزخونھ م! بیا اینجا چھچھ بزن!
لبخند گل و گشادي زده و خودم را بھ آشپزخانھ رساندم. 
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با دیدن ھستي و ارسالن كھ پشت میز وسط آشپزخانھ نشستھ 
و مشغول خوردن چایي بودند ابروھایم از تعجب باال رفت. 

این وقت صبح اینجا چھ مي كردند؟ 
شوك حاصل از دیدنشان باعث شد تا آرام تر سالم كنم. 

ھستي بھ احترامم از جایش بلند شد و لبخندي بھ رویم پاشید 
كھ با دعوت كردنش بھ نشستن پاسخش را دادم، اما ارسالن 
نھ تنھا جواب سالمم را نداد كھ حتي سرش را ھم براي نگاه 

كردنم باال نیاورد. 
ھمین موضوع بیشتر خوشحالم كرد و گفتم:

_ من برم تو حیاط دست و صورتمو بشورم و بیام! 
آقاجون اخم كرد.

_ دختر ھنوز چند روزي بھ رسیدن بھار مونده. با لباس 
نازك تو ھواي صبح میري بیرون سرما مي خوري بابا.
قبل از اینكھ بتوانم آقاجون را قانع كنم مانجون غر زد.

_ شما نگران این وزه خانوم نباش. فعال كلھ ش داغ كرده. 
شب تا صبح كھ سر ش تو گوشیھ و داره چت مي كنھ! 

ھستي با این حرف مانجون نتوانست خودش را كنترل كند و 
زیر زیركي خندید.
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با چشم غره اي سمت سماور رفتم تا چایي براي خودم بریزم. 
_ مانجون من چیكار كنم تو راضي باشي؟ 

مي گم نمي خوام ازدواج كنم مي گي آینده ت چي میشھ؟ چتم 
مي كنم تا مخ طرفو بزنم ھمش غر مي زني.

لیوان چایي ام را روي میز گذاشتم. سرم را سمت ھستي 
چرخاندم.

_ چھ عجب! از این طرفا؟ اونم صبح بھ این زودي. 
بھ ارسالن اشاره كردم.

_ اخم و تخم پسر دایي میگھ بھ زور آوردیش انگار!
پوزخند ارسالن را نادیده گرفتم. كال دلم مي خواست او را 

براي ھمیشھ در زندگي ام نادیده بگیرم!
ھستي نگاھش را بھ استكان خالي مقابلش دوخت.

_ گفتیم جمعھ س كلھ پاچھ بخریم بیایم اینجا كنار مانجون و 
آقاجون. ارسالنم اخماش بخاطر این بود كھ دیشب شیفت بوده 

خستھ س! 
احتماال موش زبان ارسالن را خورده بود. 

چشمانم را ریز كردم.
_ سھم من محفوظھ دیگھ آره؟ برم دست و صورتمو بشورم 
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بیام. 
بي حرف از آشپزخانھ بیرون آمدم و بیخیال توصیھ ھاي 

آقاجون بھ حیاط رفتم. 
بعد از اینكھ دست و صورتم را شستم و كمي ھواي تازه وارد 

ریھ ھایم كردم مجدد بھ آشپزخانھ برگشتم.
ارسالن نبود. احتماال براي خوابیدن بھ اتاق رفتھ بود. 

با دیدن عدم حضورش لبخندي زدم و با خیال راحت كنار 
ھستي نشستم.

#كارتینگ
#پارت_٢٠٧
#زینب_عامل

در حالیكھ لیوان چایي ام را از روي میز بر مي داشتم گفتم:
_ امروز تولد مانداناست. اینجا مي گیریم تولدشو. شما ھم 

بمونین. خوش مي گذره.
آقاجون ھم دنبالھ ي حرفم را گرفت.

_ مانیا راست مي گھ دخترم. بمونین اینجا. االن كم كم سر و 
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كلھ ي ھما اینا ھم پیدا میشھ. جمعھ ھم ھست كاري ندارین كھ. 
ھستي موھاي الیت شده اش را پشت گوش فرستاد.

_ ارسالن بمونھ من حرفي ندارم. 
لیوان چایي را روي میز گذاشتم و اخم كردم.

_ ارسالن دوست نداره مي تونھ بره! تو امروز مھمون مایي. 
مانجون بشقاب دستش را مقابلم گذاشت.

_ بھ كي رفتي اینطوري قلدر شدي نمي دونم!
بھ صندلي ام تكیھ داده و نگاھش كردم. 

آقاجون در جواب دادن پیشقدم شد.
_ خانوم واقعا نمي دوني بھ كي رفتھ؟ 

ھستي ادامھ ي جملھ ي آقاجون را گرفت و باعث شد خنده 
مھمان لب ھایمان شود.

_ مانجون مانیا خیلي شبیھ شماست.
مانجون نگاه چپ چپي بھ ھر سھ مان انداخت و خنده مان را 

تشدید كرد.
_ االن یعني مني قلدرم؟ 

تكھ اي نان سنگك بھ دھانم بردم.
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_ االن یعني شما عشقین! تاج سرین. عین نوه تون كھ من 
باشم.

صندلي مقابلم را بیرون كشید و نشست و انگار كھ چیز 
جدیدي یادش آمده باشد گفت:

_ مانیا شاھان و مادرش رو ھم دعوت كنیم واسھ تولد 
امروز؟ 

نان در گلویم گیر كرد. بعد از سرفھ اي كوتاه گفتم:
_ نھ قربونت بشم! شاھانو مي خوایم چیكار آخھ!

اخم ھاي آقاجون ھم نشان از مخالفتش داشت. مانجون ھم با 
دیدنش دیگر ادامھ نداد.

كمي ھم از چایي ام نوشیدم و از جایم بلند شدم.
_ من میرم خونھ رو جارو كنم و بادكنكارو باد كنم. االن 

مامان اینا میرسن.
دست ھستي را ھم كشیدم.

_ عروس خانوم پاشو بیا كھ حسابي الزمت دارم. 
ھستي با لبخند بلند شد و مانجون گفت:

_ چیزي نخوردي آخھ؟
_ بذار كارارو بكنم اشتھام باز شھ میام مي خورم.
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با ھستي بھ پذیرایي رفتیم. 
خانھ ي مرتب مجابمان كرد كھ نیازي بھ جارو كشیدن نیست 
و براي ھمین وسط خانھ نشستھ و مشغول باد كردن بادكنك 

ھا شدیم. 
ھمچنان كھ با بادكنك دستم درگیر بودم گفتم:

_ چخبر؟ وضعیت چطوره؟ 
منظورم را فھمیده بود.

_ مي شھ گفت بھتر شده. توصیھ ھات كارساز بودن. 
ابروھایم باال رفتند.

_ ظاھرا وقتي آدما بھ خودشون اھمیت میدن براي بقیھ ھم 
ارج و قرب پیدا مي كنن. 

بادكنك باد شده ي دستم را روي زمین انداختم.
_ تا بوده ھمین بوده عزیزم. 

_ ولي براش عجیبھ! 
_ چي؟ 

نگاھش را بھ صورتم دوخت.
_ اینكھ با تو مشكلي ندارم. وقتي مي بینھ راحت باھات حرف 

مي زنم و مي گم و مي خندم تعجب می کنھ. 
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خندیدم.
_ ھستي من مثل ارسالن فكر نمي كنم! 

سؤالي نگاھم كرد. ادامھ دادم:
_ منظورم اینھ كھ بر خالف ارسالن كھ فكر مي كنھ تو با من 

راحتي من اینطور فكر نمي كنم! 
زانوھایم را داخل شكمم جمع كردم.

_ من آدم ركي ھستم ھستي. صادقانھ بگم مي دونم چقدر 
برخوردت با من سخت بوده. كامال ھم بھت حق مي دم. شاید 

من اگھ جاي تو بودم ھرگز مثل تو خانومانھ رفتار نمي كردم. 
یك دستم را از دور زانویم باز كردم و دستش را گرفتم.

_ اما تو با رفتارت این بحثو بردي! سیاست رفتاریت عالي 
بوده در یك كالم. اینكھ با جر و بحث كاري نكردي كھ 

ارسالن حساس تر بشھ. بلكھ با آرامش كم كم مشكلو حل 
كردي...البتھ شاید ھنوزم مشكالت دیگھ اي سر راھت باشھ، 

اما قطعا از پسش بر میاي. 
عقب كشیدم و بادكنك دیگري از روي زمین برداشتم. 

_ كاش یھ جور دیگھ باھات آشنا مي شدم مانیا. تو دانشگاه یا 
جایي كھ مي شد با ھم دوست باشیم. من با اینكھ خیلي بھت 

حسادت كردم اما ھیچ وقت نتونستم ازت متنفر بشم. 
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چشمكي زدم.
_ االنشم دوستیم دیگھ. ببین ارسالن ھیچ احساسي بھ من 

نداشتھ! بقول شاھان بیشتر توھمش بوده. االنم كم كم داره با 
این قضیھ كنار میاد. پس بیخیال گذشتھ. 

لبخندم را کنترل کرده و اضافھ کردم:
_ یھ نفر تو دنیا باشھ كھ تو بخواي ازش متنفر باشي اونم 

خواھر شوھرتھ! پونھ!

#كارتینگ
#پارت_٢٠٨
#زینب_عامل

با خنده و شوخي بادكنك ھا را باد كردیم و بھم چسباندیم.
مي خواستم بادكنك ھا را باالي مبلي كھ در قسمت باالي 

پذیرایي گذاشتھ بودند بچسبانم. 
براي ھمین ھم باالي مبل رفتم و از ھستي خواستم تا ھر 

وقت كھ آماده بودم بادكنك ھا را بھ دستم بدھد. 
اصال اھل این مدل تولد گرفتن نبودم! اگر تولد ھر كسي غیر 
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از ماندانا بود بھ یك كیك و چند شمع ساده بسنده مي كردم، اما 
مي دانستم ماندانا عاشق بادكنك و گل و این جور چیز ھاست. 

مشغول ور رفتن با چسب دستم بودم تا بھ آن را بھ دیوار 
بچسبانم كھ صداي غرولند ارسالن باعث شد تا سرم را بھ 

عقب بچرخانم.
ھستي ھم با چشماني متعجب نگاھش كرد.

ارسالن نزدیكم شد و با اخم گوشي ام را كھ در دستش بود 
سمتم دراز كرد و گفت:

_ این ور و اون ور میري گوشیتو با خودت ببر! یھ عده 
دلتنگت مي شن و ما باید بي خواب بشیم. 

بخاطر ھستي رعایت كردم و طعنھ اش را نادیده گرفتم وگرنھ 
گوشش را مي پیچاندم تا با كنایھ با من حرف نزند. 

از طعنھ اش تقریبا حدس زده بودم فرد پشت خط كیست. 
گوشي را از دست ارسالن گرفتم و از روي مبل پایین آمدم و 

جوابش را دادم. 
عمدا بلند گفتھ بودم! باید با ارسالن بھ ھر نحوي كھ شده بي 

حساب مي شدم!
_ جانم؟

صدایش تھ مایھ ي خنده داشت.
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_ مگر اینكھ ارسالن اونجا باشھ جانم و اینا بگي بھمون! یھ 
عشقمم مي زدي تنگش! بیشتر كنف مي شد. 

خنده ام را عمدا رھا كردم و از ھستي و ارسالن فاصلھ 
گرفتم.

وقتي بھ اندازه ي كافي دور شدم گفتم:
_ تو مثل اینكھ جاي چونھ ت كل تنت مي خاره؟ مي خواي 

بذارمت تو بلك لیستم؟ عین كاري كھ قبال باھام كردي؟ 
_ از كنار ارسالن دور شدي آره؟ ترجیح مي دم برگردي 

كنارش! اونطوري مھربون تري! 
سرم را با خنده تكان دادم.

_ كاري داشتي؟ 
_ خونھ ي مانجوني آره؟ شنبھ تا پنجشبھ كھ سر كاري! 

پنجشنبھ ھا عصرم كھ میري پیش رامین! مي مونھ جمعھ. 
جمعھ ھم كھ كنار مانجوني. میشھ بگي تكلیف دلِ تنگ دوست 

پسرت چي مي شھ؟ 
وارد راھروي ورودي خانھ شدم. شانھ ام را بھ دیوار تكیھ 

دادم.
_ یعني تو االن دوست پسر مني؟ 

_ نیستم؟ پس من كي ام كھ تا دو نصفھ شب باھاش چت 
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مي كني؟ 
_ حتما باید یھ تجدید نظري تو چت كردن باھات بكنم.

_ تجدید نظر بكن! منتھا نھ تو چت كردنمون! تو وقتي كھ 
باید بھم اختصاص بدي و نمي دي! 

با مكثي ادامھ داد:
_ نھ حاال كھ فكر مي كنم تو برام خیلي فراتر از یھ دوست 

دختر ساده اي! 
زبانم را روي لب ھایم كشیدم.

_ فراتر از دوست دختر ساده چي مي شھ؟ 
صداي نفس كشیدن عمیقش را شنیدم.

_ یعني یكي كھ تو خواب و خیالتم ولت نكنھ! یعني ماني. یكي 
كھ باعث شھ دلت دم یھ آسانسور گیر كنھ ھمش! 

من ھم مثل خودش نفس عمیقي كشیدم.
_ مامان ماھي خوبھ؟ 

_ نذاشتي جملھ ھامو كامل كنم. مي خواستم فرق ماني و 
دوست دختر ساده رو بگم! مامان ماھي ھم خوبھ! میاي پیشم 

امروز؟ 
گوشي را بھ دست دیگرم دادم.
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_ نمي تونم! تولد مانداناست. قرار شد تو خونھ ي مانجون 
جشن بگیریم. دوست داشتم تو ھم باشي اما...

سكوتم را كھ دید جملھ ام را تكمیل كرد.
_ اما دیدی صورت خوشي نداره یھ پسر كھ معلوم نیست یھ 
دوست پسر سادس یا یكي كھ تو خواب و خیالتم ولت نمي كنھ 

تو تولد خواھرت باشھ!
خندیدم.

_ اي یھ ھمچین چیزي! 
_ باشھ پس. برم ماھي خانومو حاضر كنم بریم خونھ ي بابك. 

آب دھانم را قورت دادم.
_ مگھ بابك برگشتھ؟

حس اینكھ لحن مضطربم اخم روي پیشاني اش نشانده است 
سخت نبود.

_ دورت بگردم سفر كاري رفتھ بود. حاال بھش خوش گذشتھ 
یھ مدتم بیشتر موند. مھاجرت نكرده بود كھ برنگرده!

جدي ادامھ داد:
_ ماني تو باز چت شده؟ ھنوز از فكر حرفاي بي سر و تھ و 

صد من یھ غاز بابك بیرون نیومدي؟ بابك االن خودشم 
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فراموش كرده اون روز چي گفتھ!

#كارتینگ
#پارت_٢٠٩
#زینب_عامل

پوفي كشیدم.
_ حق باتوئھ. من بیخودي نگرانم. االن خیلي از اون حرفا 

مي گذره. 
مھربان گفت:

_ مانيِ من! برو خوش باش. تولد خواھرتھ. تا وقتي من 
ھستم بابك نمي تونھ آسیبي بھ شما بزنھ. نگران ھیچي نباش. 
از تولد خواھرت لذت ببر. از طرف منم بھش تبریك بگو! 

حرف ھاي آرامش بخشش لبخند روي لب ھایم نشاند. با تمام 
وجودم گفتم:

_ ممنونم شاھان! 
خندید.

_ منم دوستت دارم عزیزم.
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دیووانھ ي زیر لبي زمزمھ كرده و بلند تر گفتم:
_ مامان ماھي رو از طرف من ببوس!

با شیطنت جواب داد:
_ باشھ. سھم خودمم بعدا با یھ ترفندي ازت مي گیرم. برم 

فعال! مراقب خودت باش خانوم خانوما! 
با خداحافظي كوتاھي قطع كردم و دوباره بھ سالن بازگشتم.

صحبت كردن با شاھان انرژي ام را چند برابر كرده بود. 
حتي با وجود اینكھ گفتھ بود بابك بازگشتھ است باز دلگرمي 

دادن ھایش حالم را بھتر از قبل كرده بود. 
انرژي مضاعفم باعث شد تا سریع تر بساط تولد ماندانا را 

مھیا كنم. 
حتي دیگر نگاه اخم آلود ارسالن كھ براي خواب، مجدد بھ 

اتاق نرفتھ  بلكھ در پذیرایي نشستھ و مثال با تلویزیون مشغول 
بود ھم نمي توانست حالم را خراب كند. 

كار ھایم كھ تمام شد كش و قوسي بھ بدنم دادم و گفتم:
_ واي ھستي دمت گرم دختر! نبودي ھیچ كاري نمي تونستم 

بكنم. كال تو بحث خونھ داري و تزیین مزیین مي لنگم من!
با این تشكر مي خواستم در لفافھ ارسالن را متوجھ كنم كھ 

ھستي چقدر خانوم و مھربان است. 
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قلبم لبریز از خوشحالي شد وقتي ارسالن ھستي را مخاطب 
قرار داد.

_ مرسي عزیزم!
با خوشحالي براي عوض كردن لباس ھایم رفتم كھ در ھمان 

لحظھ زنگ در زده شد و بعد از چند دقیقھ مامان و بابا و 
ھمراه ماندانا و ماكان بھ ما پیوستند. ماندانا با دیدن خانھ ي 

تزیین شده با ھیجان و خوشحالي سمتم دوید و سخت در 
آغوشم گرفت. دستانم را دورش حلقھ كردم.
_ تولدت مبارك خواھر كوچولوي خوشگلم.

صدایش از شدت ھیجان مي لرزید.
_ مانیا تو فوق العاده ترین خواھر دنیایي. عاشقتم. 

از آغوشش جدا شدم و گونھ اش را بوسیدم.
_ بدو بریم لباسامونو عوض كنیم. 

با ھمدیگر بھ اتاق رفتیم تا آماده شویم. 
ماندانا تقریبا حاضر بود. ھمیشھ شیك و مرتب لباس 

مي پوشید. 
زودتر از من حاضر شد و از اتاق بیرون رفت. 

مشغول شانھ كردن موھایم بودم كھ صداي بلندش را از 
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بیرون اتاق شنیدم.
_ مانیا تو كیفم فلش آھنگامھ. اومدني اونم بیار. 

باشھ ي بلندي در جوابش گفتم و وقتي موھایم را مرتب كردم 
سمت كیفش رفتم. 

كیف بزرگش تنھا چیزي بود كھ مرتب نبود!
پر بود از خرت و پرت. لوازم آرایشي و عینك آفتابي، 

شارژر و ھندزفري گوشي و ھزار چیز دیگر.
وقتي از پیدا كردن فلش كوچك در آن آشفتھ بازار ناامید شدم 
محتویات كل كیف را روي زمین ریختم تا بلكھ اینگونھ فلش 

موردنظر را پیدا کردم. 
چشمم را بین خرت و پرت ھاي روي زمین گرداندم. ناگھان 

برق چیزي توجھ ام را جلب كرد. 
زنجیر كوتاه طال با یك آویز قلب كوچك كھ برق مي زد. 

زنجیر را در دستم گرفتم و نگاھي بھ آن انداختم. 
تا جایي كھ بھ یاد داشتم ماندانا زنجیر طالیي بھ این شكل 

نداشت. 
احتماال كادوي تولدش بود. اما چھ كسي چنین كادویي بھ او 

داده بود؟ 
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با دقت بھ زنجیر نگاه كردم. 
شاید بدل بود و من اشتباه كرده بودم. 

اما برق بي حد و اندازه ي آن بدل بودنش را رد میكرد. 
این برق مرا یاد صحنھ اي آشنا در ذھنم مي انداخت. 

دوباره نگاھم را بھ خرت و پرت ھا دادم. بھ دنبال یادداشتي 
در بین آن ھا گشتم و با دیدن كارت پستالي طالیي رنگ با 

عجلھ آن را برداشتم و تایش را باز كردم. نوشتھ ھاي رویش 
را كھ با خط فوق العاده خوشي نوشتھ شده بود خواندم.

" تولدت مبارك زیباي من. تو تا ابد تو قلب من خواھي بود"
نگاھم را بین كارت پستال و زنجیر چرخاندم و صحنھ ي 

انگشتري براق در جعبھ ي چوبي آلبالویي رنگ مقابل چشمانم 
جان گرفت. 

تمام حس ھاي خوبم كھ از صبح احاطھ ام كرده بودند پر 
كشید. 

بابك و حرف ھایش با قدرت خودشان را در ذھنم بھ رخ 
كشیدند. 

نفسم رفت تا بند شود. 
زنجیر از بین دستانم سر خورد و روي زمین افتاد. 
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حالم بھ قدري بد شده بود حتي نتوانستم روي دو پا بنشینم و 
روي زمین افتادم. 

این كادوي گران قیمت و آن جمالت عاشقانھ عجیب بھ بابك 
مي آمدند.

تھدید ھایش را ھم كھ كنارشان مي چیدم ھیچ جای تردیدی 
باقی نمی ماند.

گفتھ بود چیز ھاي بیشتري مي خواھد. 
اما او كھ در مسافرت بود. مدت طوالني ایران را ترك كرده 

بود. تازه برگشتھ بود! 
چگونھ مي توانست در ایران نباشد و خواھر ساده ام را گول 

بزند؟ 
با این فكر كور سوي امیدي در ذھنم ایجاد شد. شاید پاي مرد 

دیگري در میان بود. 
صداي بلند ماندانا باعث شد تا سریع از جایم بلند شوم و 

زنجیر و كارت پستال را داخل كیفش بیاندازم.
_ مانیا كجا موندي پس؟ 

با ھول گفتم:
 _اومدم. برو كفشامو بپوشم بیام! 
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فلش را روي زمین افتاده بود برداشتم  و از جایم بلند شدم.
تمام حس و حال خوبم پریده بود.

#كارتینگ
#پارت_٢١٠
#زینب_عامل

شاید داشتم سریع قضاوت مي کردم و بابكي در میان نبود. اما 
تمام وجودم بي اختیار داد مي زد کھ ماندانا در خطر است. با 

فكري مشغول و پر از سؤال و در حالیكھ بھ زور سعي 
مي كردم لبخند بزنم پیش بقیھ برگشتم و فلش را بھ ماندانا دادم 

و روي مبل تك نفره اي نشستم.
نا خودآگاه حواسم جمع ماندانا و حالت ھایش شده بود.
بیش از اندازه خوشحال و سرزنده بنظر مي رسید. بلند 

مي خندید و موھایش را تاب مي داد. 
آھنگ شادي گذاشت و ھمراه مامان مشغول رقصیدن در 

وسط شدند. 
بالفاصلھ ھم دست ھستي را كشید و وسط برد و بعد رو بھ 
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من گفت:
_ ماني جونم واسھ چي نشستي پاشو بیا قرش بده!

ماني گفتن را از شاھان یاد گرفتھ بود. 
با لبخندي مصنوعي گفتم:

_ بس كھ واست بادكنك باد كردم خستھ شدم. بذار یكم 
خستگیم در بره میام وسط!

دروغ گفتھ بودم! من جسما خستھ نبودم، بلكھ این روحم بود 
كھ خستھ و درمانده شده بود. 

ذھنم ھم دیگر قدرت پردازش و حل ھیچ مسئلھ اي را نداشت. 
زنگ در كھ مجدد زده شد با تعجب بھ مانجون نگاه كردم.

_كسي رو دعوت كردي مانجون؟
سرش را بھ نشانھ ي نھ تكان داد و ھمین كھ خواست بلند شده 

و در را باز كند ماكان از او پیشي گرفت و آیفون را 
برداشت. 

گوشي آیفون را كھ سر جایش گذاشت ھمھ نگاه سؤالي شان را 
سمتش دوختند كھ گفت:

_ گفت برم دم در. یھ چیزي آورده واسمون. برم و بیام. 
كنجكاو شدم! 
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کمی بعد ماكان با باكس گل تقریبا بزرگي برگشت. 
در حالیكھ لبخند شیطنت آمیز و بزرگي ھم بر لب داشت. 
باكس گل را بھ دست ماندانا كھ مثل من متعجب نگاھش 

مي كرد داد و گفت:
_ دوماد آیندمون واست گل و كادو فرستاده! خدا بده شانس! 

منظورش از داماد آینده كھ بود؟ گیج شده بودم كھ ماندانا 
كارت روي باكس گل ھا را برداشت و بلند متن آن را خواند.
" تولدت مبارك مانداناي عزیز. امیدوارم ھمیشھ لبت خندون 

و تنت سالمت باشھ. 
از طرف دوستت شاھان"

لبخندي نصفھ و نیمھ روي لب ھایم آمد. 
اگر جریان آن زنجیر نبود از این كارش پر از حس خوب و 
غرور و شادي مي شدم، اما حاال انرژي ام بھ كل تحلیل رفتھ 

بود. 
ماندانا بجاي من با انرژي و خوشحال گفت:

_ واي خداي من! چقدر این پسر مھربونھ آخھ. مانیا شمارشو 
بده زنگ بزنم تشكر كنم. 

مامان كھ لبخندش را ھیچ رقمھ نمي توانست كنترل كند گفت:
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_ مانیا خودتم حتما ازش تشكر كن. خیلي آقاست.
حتي بابا ھم از این كار شاھان خوشش آمده بود. 
مانجون نگاھي بھ جعبھ ي گل انداخت و غر زد:

_ من مي خواستم دعوتشون كنم با مادرش بیان! طفلك پسرم 
جز مادر و برادرش كھ كسي رو نداره. گفتم بیان دورھم 

باشیم. مانیا نذاشت كھ نھ زشتھ و این كارا. 
حتي حس و حال شركت در بحثشان را نداشتم. 

بھ بھانھ ي تماس با شاھان بلند شدم و بھ اتاق رفتم تا بقیھ 
متوجھ حال خراب و پریشاني ام نشوند. 

در اتاق را قفل كردم تا بتوانم بدون مزاحمت دوباره نگاھي 
بھ آن زنجیر بیاندازم. 

مطمئن نبودم از روي عكس كسي بتواند متوجھ طال یا بدل 
بودن چیزي شود اما با این حال با گوشي ام چند عكس مختلف 

از زنجیر و آویزش گرفتم.
نمي دانستم با شاھان تماس بگیرم یا نھ! 

نمي خواستم تا از چیزي مطمئن شده ام بھ او چیزي بگویم.
حتي نمي خواستم براي تشكر ھم بھ او زنگ بزنم. چون 

احتمال مي دادم بالفاصلھ بعد از شنیدن صداي بي حالم پي بھ 
آشفتگي ام ببرد.
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#كارتینگ
#پارت_٢١١
#زینب_عامل

وقتي كنار بقیھ برگشتم بھ دروغ گفتم كھ با شاھان تماس 
گرفتھ ام!

وقتي ماندانا ھم خواست تماس بگیرد نگاھم را دقیق بھ 
صورتش دوختم و گفتم:

_ بابك برادرش از مسافرت برگشتھ رفتن پیش اون. بھتره 
مزاحمشون نشیم. 

منتظر واكنشي از طرف ماندانا بودم تا برایم اثبات شود پاي 
بابك در میان است، اما او خونسرد باشھ اي گفت و دوباره 

مشغول رقصیدن گشت. 
ھمین واكنش ناچیز ھم براي بھبود اندك حالم كافي بود. 

امیدوار شده بودم كھ من حساسیت بیش از حد بھ خرج داده ام 
و اصل موضوع چیز دیگریست. 

سعي كردم كنار ماندانا برقصم و وانمود كنم شاد ھستم. 
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اما این وانمود كردن بیشتر از چند دقیقھ طول نكشید. 
بي حال باز خودم را روي مبل انداختم. 

اولین كسي ھم كھ متوجھ این كسل بودنم شد بابا بود كھ كنارم 
نشستھ بود. 

با نگراني دستم را گرفت.
_ چیزي شده بابایي؟ بي حوصلھ بنظر میاي؟ 

چھ مي شد اگر مي توانستم ھمین حاال تمام جریانات را براي 
او تعریف كنم؟ 

حتي حال مصنوعي خندیدن را ھم نداشتم. 
_ شب دیر خوابیدم صبحم خیلي زود بلند شدم. حس مي كنم 

داره خوابم میاد. دلم مي خواد چرت بزنم. 
باور كرد و ناراحت شدم از اینكھ مدت ھاست عین آب 

خوردن بھ او دروغ مي گویم.
_ خب بلند شو برو یھ نیم ساعت بخواب بعد بیا. تولد كھ 

تموم نشده. تا شب ھمین جاییم. 
مني كھ منتظر بھانھ براي فرار بودم با بھترین پیشنھاد رو بھ 

رو شده بودم! 
چرت زدن را بھانھ كردم و مجدد بھ اتاق برگشتم. 
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بالشي روي زمین گذاشتم و دراز كشیدم. 
نگاھم روي كیف ماندانا باال و پایین مي شد و مغزم داشت 

تالش مي كرد افرادي كھ مي توانستند این كادو را بدھند را در 
ذھنم مجسم كند. 

باید بھ ھر نحوي بود ماندانا را تحت نظر مي گرفتم. 
دیگر حتي ناي فكر كردن ھم نداشتم. سرم را روي بالش 

فشار دادم و چشمانم را بستم. 
تقصیر بابك بود! از وقتي پایش بھ زندگي ام باز شده بود. 

ھمان آرامش جزئي ھم از لحظاتم پر كشیده بود.
                 ************

پاكت ھاي خرید را روي صندلي كناري ام گذاشتم و منو را 
از مقابلم برداشتھ و نگاھي بھ آن انداختم. 

بھ اصرار شاھان برای خرید عید بیرون آمده بودیم. با اینکھ 
اصال حوصلھ نداشتم، اما دلم ھم نیامده بود پیشنھادش را رد 

کنم.
_ كال سر حال نیستي چند روزه؟ چرا؟ 
باالخره طاقتش تمام شده و پرسیده بود. 

بدون اینكھ نگاھم را از منو باال بیاورم جواب دادم:
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_ من خوبم كامال! اشتباه متوجھ شدي.
منو را از زیر دستم كشید. اینبار بھ اجبار نگاھش كردم.
_ خوب نیستي ماني! اصال خوب نیستي. یك بند حواست 
پرتھ! ھمش تو فكر مي ري. از ھر چند باري كھ صدات 

مي زنم یھ بارشو بھ زور جواب مي دي. 
دستش را دراز كرد و روي دست مشت شده ام گذاشت.

_ چي تو اون ذھنتتھ كھ داره اذیتت مي كنھ؟ 
مشتم را باز كردم و انگشتانم را بھ انگشتانش گره زدم.

_ شاھان خوبم من. واقعا چیزي نشده. 
لب ھایش را بھ نشانھ ي فكر كردن جلو داد.

_ صبر كن حدس بزنم! موضوع بھ بابك مربوط مي شھ آره؟ 
باز چي تو كلھ ت وول مي خوره؟ 

بس بود ھر چقدر خودم بھ این موضوع فكر كرده بودم. 
سھ روز بود كھ ریز بھ ریز رفتار ھاي ماندانا را ھم تحت 

نظر داشتم و بھ ھیچ نتیجھ اي نرسیده بودم. 
دیگر كالفھ تر از چیزي بودم كھ بتوانم حفظ ظاھر كنم و بھ 

روي خودم نیاورم. 
كالفھ دستي بھ صورتم كشیدم و گفتم:
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_ یھ بخشیش مربوط بھ بابكھ! بخش دیگھ ش ھم مربوط بھ 
مانداناست. 

_ چي شده؟ 
صداي تماس گوشي ام اجازه نداد جواب شاھان را بدھم. 

دلم نمي خواست جواب تلفنم را ھم بدھم، اما سماجت فرد پشت 
خط باعث شد تا دستم را از دست شاھان بیرون بیاورم و بھ 

دنبال گوشي داخل كیفم را بگردم.
گوشی را از کیف بیرون کشیدم و بھ شماره ي ناشناش نگاھي 

انداختم و بي دلیل مضطرب شدم. 
آب دھانم را قورت دادم و با اکراه تماس را وصل كردم. 

صداي ماكان باعث شد تا نفسي از سر آسودگي بكشم، اما این 
آسودگي دوام چنداني نیافت. ماكان شدیدا مضطرب بود.

_ مانیا كجایي؟ 
اضطرابش بھ من ھم سرایت كرد و حالم بدتر از قبل شد.

_ چي شده؟

#كارتینگ
#پارت_٢١٢
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#زینب_عامل

_ ھر جا ھستي سریع بیا مدرسھ ي من. 
بي اختیار بھ مانتوام چنگ زدم.

_ چي شده ماكان؟ 
_ پشت تلفن نمي تونم بگم. باید بیاي اینجا. بیشتر نمي تونم 

حرف بزنم. فقط عجلھ كن توروخدا. 
تلفن را قطع نكرده از جایم بلند شدم. 

حركت سریعم شاھان را ھم نگران كرد. 
قبل از اینكھ او سؤالي بپرسد گفتم:

_ ماكان بود. گفت سریع برم مدرسھ. گفت نمیتونھ پشت تلفن 
توضیح بده كھ چي شده. 

پاكت ھاي خریدمان را برداشت و با دست دیگرش كمرم را 
گرفت.

_ آروم باش عزیزم. حتما دعوایي چیزي شده تو مدرسھ. 
اینھمھ اضطرابت واسھ چیھ آخھ؟

سعي كردم نفس عمیقي بكشم.
_ شاھان امیدوارم فقط یھ دعواي ساده باشھ. 
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مثل اینكھ او ھم شك داشت كھ ماكان براي یك دعواي ساده 
آنچنان مضطرب از من خواستھ بود بھ مدرسھ اش بروم كھ 

سكوت كرد. 
فاصلھ ي كافھ تا مدرسھ را با چنان فكر و خیال ھایي سر 

كردم كھ خدا مي دانست اگر ھر كدامشان درست از آب در 
مي آمد چھ بالھایي سرمان نازل مي شد. 

اگر شاھان كنارم نبود معلوم نبود اصال حیاط مدرسھ را سالم 
طي مي كردم یا نھ! 

با عجلھ پلھ ھاي ورودي مدرسھ را باال رفتم. شاھان در را 
ھل داد و كنار ایستاد تا اول من وارد شوم. 

بار اولم بود كھ داخل مدرسھ ي ماكان مي آمدم. شده بود کھ تا 
در مدرسھ دنبالش بیایم، اما تا بھ حال داخل اینجا نیامده بودم. 

سردرگم دنبال اتاق مدیریت مي گشتم كھ با كشیده شدن دستم 
توسط شاھان بھ سمتي كھ مي رفت چرخیدم.

_ بیا اونجاست. 
بھ راھروي عریض و خلوت سمت راست اشاره كرد. معلوم 
بود تایم درسی است کھ ھمھ جا در سکوت بود و فقط گاھی 
صدای ھمھمھ ی مختصری از داخل کالس ھا بھ گوش می 

رسید. 
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باالي اتاق دوم در سمت راست راھرو روي یك تابلوي 
كوچك آبي رنگ نوشتھ شده بود " مدیریت "

بھ قدم ھایم سرعت دادم. 
شاھان تقھ اي بھ در زد و بعد از شنیدن صداي بم یك مرد در 

را باز كرد و اینبار جلوتر از من وارد شد. 
سریع پشت سرش داخل اتاق رفتم و بالفاصلھ ھم ماكان را 

دیدم كھ در گوشھ ي اتاق روي یك صندلي نشستھ بود. 
جلوتر رفتم. 

ماکان با دیدنم از جایش بلند شد. نگاھي بھ شاھان كھ پشت 
سرم بود انداخت. اجازه ندادم چیزي بگوید نزدیكش شدم و 

بازویش را گرفتم.
_ چي شده ماكان؟ 

مرد پشت میز اجازه نداد ماكان جواب دھد.
_ بشینین خانم مشتاق. مسئلھ خیلي جدیھ. 

مي تونستم برادرتونو ھمین االن تحویل پلیس بدم. بخاطر اینكھ 
از شاگرداي تقریبا منظم مدرسھ ھست فعال چشم پوشي كردم. 
شاھان كھ تا آن لحظھ جز سالم دادن چیزي نگفتھ بود رو بھ 

مرد پرسید:
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_ چي شده دقیقا؟ 
مرد عینكش را روي چشمم جا بھ جا كرد.

_ شما نسبتي با ماكان دارین؟ 
شاھان كالفھ از سؤال بي جایش بھ جوابي كوتاه اكتفا كرد.

_ بلھ. میشھ بگین چي شده؟ 
مرد دستش را داخل كشوي میزي كھ پشتش نشستھ بود برد و 

پاكت كوچك شفاف پالستیكي از آن بیرون كشید و مقابلمان 
گرفت.

_ این قرصا از تو كیف این شازده پیدا شده. 
شاھان جلوتر رفت و نگاھي بھ پاكت انداخت.

_ خب؟
مرد پوزخندي زد.

_ خب؟ آقاي محترم این قرصا قرص روان گردانن. آسپرین 
نیست كھ من بي تفاوت از كنارشون رد شم. 

ماكان بھ میان حرفش آمد.
_ اینا مال من نیست؟ 

مرد از جایش بلند شد.
_ پس مي شھ بگین تو كیف شما چیكار مي كردن دقیقا؟ 
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نگاه سؤالي ام را بھ ماكان دوختم. 
خستھ نالید:

_ مانیا مي دوني كھ من بھت دروغ نمي گم. بجون مانجون اینا 
برا من نیست. 

شاھان زودتر از مردي كھ پشت میز ایستاده بود دھان باز 
كرد.

_ پس براي كیھ ماكان جان؟ 
ماكان روی صندلي نشست و سرش را میان دستانش گرفت.

_ نمي دونم بخدا. 
خستھ تر از ماكان كنارش نشستم. 

این بار اولي نبود كھ از كیف ماكان قرص پیدا مي شد. قبال 
ھم از اتاقش قرص پیدا كرده بودم. پوفي كشیدم. 

شاھان نگاه نگرانش را از من گرفت و سمت مرد چرخاند.
_ از كجا فھمیدین قرصا روان گردانھ؟ مي شھ ببینمشون؟ 

مرد نگاه عاقل اندر سفیھي سمت شاھان روانھ كرد.
_ من كارم سر و كلھ زدن با پسراي نوجوونھ. بار اولي ھم 

نیست كھ از این موردا پیش میاد برامون. شما از كجا 
مي خواي تشخیص بدي قرصا چیھ؟ 
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تمسخر كالمش بھ شاھان برخورد كھ كوبنده و در حالیكھ نگاه 
جدي و بي انعطافش را سمت مرد دوختھ بود جوابش را داد.
_ اول اینكھ شما اگھ مدیر باشي و سالي چند بار پیش بیاد كھ 

از محیط علمیتون قرص كشف كنین من یھ داروسازم و 
تقریبا ھر ساعت و ثانیھ كارم با این چیزاست.

دوم اینكھ پیدا كردن قرص و تشخیص دادن روان گردان 
بودنش افتخار نیست. ھمین االنم این موضوع بھ بیرون درز 
كنھ لطمھ ي بزرگي بھ مدرسھ و اعتبار شما وارد مي شھ. پس 

بجاي این حرفا بذارین مسالمت آمیز مشكل رو حل كنیم. 
مطمئن باشین ماكان ھم اگر مقصر باشھ قطعا تنبیھ میشھ 

بخاطر این كارش!

#كارتینگ
#پارت_٢١٣
#زینب_عامل

مدیر انگار تازه متوجھ شده بود آبرو و اعتبار خودش ھم در 
میان است. با حرف ھاي جدي شاھان سكوت كرد و پاكت 
شفاف قرص ھا را بھ دست شاھان داد تا نگاھي بھ آن ھا 
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بیاندازد. 
شاھان در پاكت را باز كرد و قرص ھا را داخل دستش 

ریخت. 
بعد از كمي نگاه كردن و بررسي شان گفت:

_ اینا روان گردان نیستن بھ احتمال زیاد. 
مدیر مدرسھ پوزخندي زد. 

شاھان بي توجھ بھ پوزخندش قرص ھا را داخل پاكت 
برگرداند و رو بھ من گفت:

_ لطفا با ماكان یھ چند لحظھ برین بیرون. مي خوام 
خصوصي با آقاي مدیر صحبت كنم. 

چھ مي خواست بھ مدیر بگوید؟ با شك نگاھش كردم كھ 
چشمانش را بھ نشانھ ي اطمینان روي ھم گذاشت. 

دست ماكان را گرفتم و از اتاق مدیریت بیرون آمدیم و در را 
ھم پشت سرمان بستم. 

تنھا كھ شدیم با اخم و ناراحتي نگاھش كردم.
_ ماكان ازت انتظار نداشتم. آخھ این چھ...

نگذاشت جملھ ام كامل شود.
_ مانیا بھ پیر بھ پیغمر من نمي دونم كي اینارو گذاشتھ تو 
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كیفم. بخدا روحمم خبر نداره. 
در حالیكھ پشتم را بھ دیوار تكیھ داده بودم چشمانم را بستم. 

_ سري پیش كھ تو اتاقم گشتھ بودین و قرص پیدا كرده 
بودین انكار كردم قرصا مال منھ؟ نھ! چون واقعا مال من 

بود. اما اینارو نمي دونم كي گذاشتھ تو كیفم. 
چقدر ھمھ چیز پیچیده شده بود. 

چھ بالیي داشت سرمان نازل مي شد؟ 
صداي باز شدن در اتاق مدیریت باعث شد تا پلك ھایم را از 

ھم فاصلھ دھم. 
شاھان كیف ماكان را كھ گویا در اتاق جا مانده بود بھ دستش 

داد و سمتم چرخید. 
_ بیاین بریم. 

بازویش را گرفتم.
_ چي شد؟ 

یك دستش را دور كمرم حلقھ كرد و با دست دیگر دست 
ماكان را گرفت و مجبورمان كرد ھمراھي اش كنیم.

_ چیز خاصي نشد. از روشاي بابك استفاده كردم تا قرصارو 
ازش بگیرم و قضیھ ھمینجا تموم شھ. قرصارو باید بدم 
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آزمایش تا بفھمم چین دقیقا. 
ماكان سر در گم كیفش را روي دوشش انداخت و پرسید:

_ روشاي بابك یعني چي؟ 
شاھان تا زمان رسیدن بھ حیاط مدرسھ سكوت كرد و بعد 

بدون اینکھ جواب سؤال ماكان كھ بھ نوعي سؤال من ھم بود 
را بدھد پرسید:

_ اون قرصاي ریتالین رو كي بھت داده بود؟ 
ماكان ناباور نگاھم كرد. مخاطبش من بودم.

_ حق نداشتي بھ كسي چیزي بگي مانیا.
پوزخند شاھان مرا متوقف كرد تا عصبي شوم! 

_ االن حتما مانیا مقصره كھ تو كیف تو قرص پیدا شده؟
ماكان با اخم رو برگرداند كھ شاھان ادامھ داد:

_ مانی قرصارو نشونم داد تا بفھمھ چي مصرف مي كني 
دقیقا! قول داده بودي بھش ترك كني پس چي شد؟ 

گیج و منگ از حرف شاھان نگاھم را بھ ماكان كھ رنگش 
پریده بود دادم. 

رنگ پریده اش كافي بود تا بفھمم در تمام مدتي كھ فكر 
مي كردم او سراغ آن قرص ھا نرفتھ است در حال مصرفشان 
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بوده. 
یقھ اش را گرفتم و با حرص و داد گفتم:

_ شاھان چي مي گھ؟ 
دستانم را از یقھ اش جدا كرد و یاغي جواب داد:
_ مزخرف میگھ. من چیزي مصرف نمي كنم. 

شاھان شانھ ام را گرفت و زیر گوشم گفت:
_ آروم باش مانیا. 

بعد نگاه برانش را سمت ماكان دوخت.
_ من خودم مصرف كننده بودم. از تك تك حالتاي یھ آدم 

مي فھمم چي مصرف مي كنھ! مي دونستي اگھ امروز كار بھ 
كالنتري مي كشید و اونجا مي فھمیدن یھ چیزایي ھم مصرف 
مي كني چي مي شد؟ یا ھمچنان معتقدي من مزخرف مي گم؟

ماكان اینبار چیزي نگفت. كالفھ دستش را الي موھایش برد. 
از حماقتم ناراحت بودم. از اینكھ بھ سادگي گول رفتارھاي 

ماكان را خورده بودم و بھ حرفش اعتماد كرده بودم.
از شاھان جدا شدم و خودم را كنارش رساندم. 

پوزخندي زدم.
_ خوب خرم كردي ماكان. آفرین بھت. برو ھر غلطي دلت 
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خواست بكن. منتھا اینبار ھر جا گیر كردي بھ من زنگ نزن. 
مانیا مرد.

با سرعت از كنارش عبور كردم و بھ صدا كردنش توجھي 
نشان ندادم. 

ماكان باید ادب مي شد. معلوم نبود اگر امروز بابا بھ جاي من 
بھ مدرسھ مي آمد بعدش چھ فاجعھ اي رخ مي داد. 

حاال حاال ھا قصد نداشتم با ماكان صحبت كنم. از دستش 
عصبي و كالفھ بودم. 

نزدیك ماشین شاھان بودم کھ صدایش متوقفم كرد. 
ماكان كنارش نبود. 

خودش را كنارم رساند و گفت:
_ كجا با این عجلھ؟! امروز مال مني. حق نداري زیرش 

بزني.

#كارتینگ
#پارت_٢١۴
#زینب_عامل
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شرمنده سرم را پایین انداختم.
_ باز تو قاطي مشكالت من شدي.

خودش را مقابلم رساند و سرش را زیر گوشم آورد.
احتماال عمدا داشت شیطنت می کرد تا حواسم را پرت کند.
_ اینطوري مظلوم مي شي دوست دارم یھ جا قورتت بدم! 
منتھا روبھ روي یھ محیط علمي كھ توش پره از پسر بچھ 
ھاي تخس و شیطون كھ از پنجره ھم نگامون مي كنن كار 

چندان عقالني بنظر نمیاد. 
صدایش زدم.
_ شاھان...

در ماشین را باز كرد و كنار ایستاد تا سوار شوم.
_ بھ مامان ماھي قول دادم امروز ببرمت خونمون. مثل 

پسرش ھي دلتنگت مي شھ. 
لبخند بي جاني زدم.

_ ماكان كو؟ 
خندید.

_ براش اسنپ گرفتم. منتظره تا ماشین برسھ. احتمال اینكھ 
بھ دست تو بھ قتل برسھ زیاد بود. نمی شد با ما بیاد.
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سوار ماشین شدم و او ھم پشت فرمان نشست و راه افتاد. 
از مقابل مدرسھ كھ عبور كردیم گفت:

_ فكر كنم فھمیده باشم قرصا چطوري سر از كیفش 
درآوردن. 

نگاه سؤالي ام را سمتش دوختم.
_ گفت صبح موقع رفتن سر كالس تو راھرو دعوا مي شھ 

بین دونفر! گویا ماكان ھم كیفشو انداختھ و رفتھ جداشون كنھ. 
احتماال تو این فاصلھ قرصارو گذاشتن داخل كیفش. 

چرا باید كسي ھمچین كاري مي كرد؟ 
كسي جز بابك مضنون نبود! 

خودش مستقیم گفتھ بود دست از سرم بر نمي دارد. 
چقدر در روابط پیچیده اي دست و پا مي زدم. 

یكي از برادر ھا تھدید مي كرد و برادر دیگر كمك!
تصمیمم را گرفتھ بودم. باید بابك را مي دیدم. این مسئلھ تا 

وقتي با بابك مستقیم صحبت نمي کردم حل نمی شد.
_ چرا بھم نگفتي ماكان ھمچنان قرص مصرف مي كنھ؟ تو 

كھ فھمیده بودي باید مي گفتي. 
بي ھوا پرسیده بودم. 
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_ دنبال یھ راھي بودم خودم باھاش صحبت كنم. بس بود ھر 
چقدر مشكالت دیگران رو بھ دوشت كشیده بودی. باید 

مي ذاشتي پدرت از این جریان باخبر مي شد. 
نگاھم را محكم بھ نیم رخ جدي اش دادم.

_ بابام بھ اندازه ي كافي سر من اذیت شده. ھمین تا آخر عمر 
براش بسھ. 

نیم نگاھي سمتم انداخت.
_ تو ھم بھ اندازه ي كافي بار مسئولیت خواھر برادرتو بھ 

دوش كشیدي بسھ برات.
_ من...

نگذاشت چیزي بگویم.
_ تو چي مانیا؟ تو اصال خودتو مي بیني؟ یا فكرت پیش 

مانداناست یا ماكان یا مادر و پدرت! اونقدر از خودت غافل 
شدي كھ یكي مثل برادر منم نقطھ ضعفتو فھمیده و تھدیدت 

كرده. ھیچ مي فھمي داري چیكار مي كني؟ فكر مي كني كارت 
درستھ كھ اجازه نمي دي پدر یا مادرت از وضعیت بچھ 

ھاشون با خبر شن؟ 
غریدم:

_ جنابعالي مي گي چیكار كنم وایستم و تماشا كنم؟ 
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دستم را گرفت و كشید و مقابل لب ھایش متوقف كرد. 
بوسھ اي پشت دستم نشاند.

بیشتر خجالت زده شدم. از كوره در رفتھ بودم. 
_ عزیزم دارم مي گم بھ پدرت بگو! اینبارو نگفتي باشھ. 
سري بعد رو بگو. قطعا پدرت بلده چطوري با ماندانا و 

ماكان برخورد كنھ. االن اینا تا بھ یھ مشكلي مي خورن و یھ 
گندي مي زنن اول میان سراغ تو. چرا؟ چون مي دونن تھش 

ھمھ چی ماست مالي مي شھ و بھ گوش مامان بابات نمي رسھ. 
در این مورد شاھان حق داشت. من از این زاویھ بھ موضوع 

نگاه نكرده بودم.
اما از طرفي ھم دست خودم نبود. نمي توانستم خودم را 
راضي كنم و بابا را در جریان اتفاقاتي بگذارم كھ جز 

ناراحتي نتیجھ اي برایش نداشت. 
جوابي نداشتم بھ شاھان بگویم اما یك سؤال ذھنم را مشغول 

كرده بود.
_ منظورت چي بود كھ گفتي از روشاي بابك استفاده كردي؟

دستم را رھا كرده و دنده را عوض كرد. 
_ مجبور شدم بھ مدیره رشوه بدم! البتھ درست ترش اینکھ 

مجبورم کرد.
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چشمانم از فرط تعجب گشاد شدند. 
_ باورم نمي شھ! مدیر مدرسھ ھم رشوه مي گیره مگھ؟ 

سرش را با تاسف تكان داد!
_ خانھ از پاي بست ویران است. خدا بھ دادمون برسھ. قبول 

دارم کار منم اشتباه بود. اما چاره ای نموند واسم.

#كارتینگ
#پارت_٢١٥
#زینب_عامل

از اتاق مامان ماھي بیرون آمد. نگاھي سمت من كھ نشستھ 
بودم و بي ھدف بھ مقابلم خیره بودم انداخت و گفت:

_ مامان خوابھ. پرستارش گفت االن خوابیده. دلم نیومد 
بیدارش كنم. 

پرستارش را موقع رسیدنمان مرخص كرده بود.
از جایم بلند شدم و شالم را از سرم باز كردم. 

دكمھ ھاي مانتوام را ھم باز كردم.
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_ ھستم فعال. ھنوز ساعت شیشھ. خودشون یكم بعد بیدار 
مي شن. 

كنارم آمد و مانتو و شالم را از دستم گرفت و روي بازوي 
راستش انداخت. 

دست چپش را دور شانھ ام حلقھ كرد و مرا در آغوشش 
گرفت. 

_ باز كن اون اخماتو خانوم خانوما! 
دست دراز كردم و مانتو و شالم را از روي بازویش برداشتم 

تا آویزانشان كنم. 
از آغوشش بیرون آمدم كھ گفت:

_ شام چي مي خوري سفارش بدم عزیزم؟ 
مانتو و شالم را روي آویز چوبي كھ در كنار در ورودي بود 

انداختم و جواب دادم:
_ بس كن شاھان! مردیم بس كھ آت و آشغاالي بیرونو 

خوردیم. كمكم كن یھ چیزي درست مي كنیم با ھم. 
خنده اش لبخند محوي روي لب ھایم نشاند.

_ یادمھ یھ بار بھم گفتي یھ تنھ مي توني چند مدل تخم مرغ 
بپزي. 
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از كنارش عبور كردم و وارد آشپزخانھ شدم. 
این بار چندمي بود كھ بھ این خانھ مي آمدم. نگاه ھاي پر 

شوق مامان ماھي مرا بھ اینجا مي كشاند. 
متوجھ شده بودم كھ حضورم چقدر او را خوشحال مي كند. از 

گردش نگاه ھایش بین من و شاھان فھمیده بودم كھ براي 
شاھان خوشحال است. فكر مي كرد شاھان سر و سامان 

مي گیرد. نگران شاھان بود. نمي دانست دختر انتخابي پسرش 
درگیر ھزاران مدل بدبختي است و آخرین چیزي كھ مي تواند 

بھ آن بیاندیشد تشكیل مجدد خانواده است. 
شاھان بھ دنبالم وارد آشپزخانھ شد. 

كتش را درآورده بود و آستین ھاي  پیراھنش را باال داده بود. 
كامل سمتش چرخیدم. 

_ مواد الزم واسھ پخت ماكاروني داري بیار بچین رو 
كابینت. 

دستانش را بھ كمرش زد.
_ مواد الزم واسھ درست كردن ماكاروني چیا ھست دقیقا؟ 

دستم را بھ كابینت تكیھ دادم و سرم را روي شانھ ام خم كردم. 
موھاي لختم روي شانھ ي سمت راستم ریخت.
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_ تو عمرت ماكاروني خوردي دكتر جان؟ 
پوفي كشید و شیر آب را باز كرد و مشغول شسستن دستانش 

شد. 
_ ماني شوخي كردن با یھ پسر مجرد كھ یھ جور خاصي ھم 
مي خوادتت اصال آخر و عاقبت نداره ھا! تو كھ دلت نمیخواد 

جاي ماكاروني بخورمت؟ اون چھ مدل وایستادنھ؟ دلبری 
نکن.

چشم غره اي رفتم.
_ تا مامان ماھي اینجاست نمي توني نزدیكم شي!

شیر آب را بست و دستانش را با دستمال رولي كھ كنار 
ظرفشویي بود خشك كرد.

_ یھ روزي مي رسھ كھ تو اینجایي مامان ماھي ھم ھست اما 
با این وجودم نمي توني از دستم فرار كني. 

آھي كشیدم. من ھم سمت ظرفشویي رفتم تا دستانم را بشویم. 
نتوانستم خودم را کنترل كنم و حرف دلم را نزنم.

_ كاش اینھمھ دغدغھ نداشتم تا مي تونستم راحت بھ احساسي 
كھ بینمون ھست خوب فكر كنم. این ثانیھ ھا قشنگ مي شدن 

اگھ اینھمھ فكر و خیال و نگراني نبود. 
كمرم را اسیر دستانش كرد. بوسھ اي روي موھایم كاشت.
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_ موی بلند بھت میاد. 
با مکثی ادامھ داد:

_ ھمین مشكالت مارو باھم آشنا كردن. غصھ ي چي رو 
مي خوري؟ زندگي ما كي بدون مشكل بوده؟ مھم اینھ كھ كنار 

ھم حلشون كنیم. 
نیاز داشتم. بھ یك تكیھ گاه نیاز داشتم تا آرام شوم. بھ حرف 
ھایي از جنس حرف ھاي شاھان نیاز داشتم تا آرام شوم. تا 

بدانم بار مشكالت تنھا بر دوش من نیست. 
من بھ شاھان وابستھ شده بودم. دیگر پیش خودم راحت 

معترف بودم كھ دوستش دارم. 
دیگر نمي توانستم فرار كنم. 

ھر چند باز ھم این رابطھ گیر و گور زیادي داشت، اما ھمین 
حس حمایتي كھ از او مي گرفتم باعث مي شد براي لحظاتي 
كوتاه ھم كھ شده زندگي سختي كھ داشتم را فراموش كنم. 

دستانم را دور كمرش حلقھ كردم. 
سرم را بھ سینھ اش تكیھ دادم و بھ صداي ریتمیك قلبش گوش 

دادم. 
_ بابك خبر داره رابطھ مون تا كجا پیش رفتھ؟ 

دستش را الي موھایم برد و نوازشم كرد. 
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_ نپرسید، اما خودم گفتم بھش. گفتم بھ زودي میام 
خواستگاریت! باید می فھمید اکھ اذیتت کرد دقیقا تو چھ نسبتی 

باھاش پیدا می کنی!
شوكھ از جملھ اش سرم را از روي سینھ اش جدا كرده و 

نگاھش كردم. حتما با بابك شوخي كرده بود.
_ شوخیتو باور كرد؟ 

پیشاني اش را بھ پیشاني ام چسباند.
_ شوخي نكردم باھاش! جدي بودم.

#كارتینگ
#پارت_٢١٦
#زینب_عامل

جدیتش بھ اندازه ي كافي محرك قوي  محسوب مي شد كھ كامل 
از آغوشش بیرون بیایم. ھر چند او عقب نشیني نكرده و 

دستانش ھمچنان كمرم را در بر گرفتھ بودند. 
_ چي داري مي گي؟ خواستگاري چیھ؟ 

یك دستش از كمرم باال آمد و موھایم را پشت گوشم فرستاد.
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_ خواستگاري عملیھ كھ اگھ خوب پیش بره منجر بھ ازدواج 
و تشكیل خانواده مي شھ. 

چند قدم عقب رفتم. اینبار كامل از حصار دستانش بیرون 
آمدم. 

_ زوده...خیلي زوده بخواي بھ ازدواج با من فكر كني.
فاصلھ ي چندم قدمي كھ بھ عقب رفتھ بودم را با یك قدم بلند 

پر كرد.
_ چند ماھھ دیگھ میشھ یھ سال كھ ھمدیگھ رو مي شناسیم...

میان حرفش پریدم.
_ یھ سال زمان زیادي نیست. 

مضطرب شده بودم. من توانایي اش را نداشتم. من یك بار 
زمین خورده بودم و تازه داشتم بھ روال عادي باز مي گشتم. 
اگر شاھان را از دست مي دادم...چشمانم را محكم روي ھم 

فشار دادم. حتي تصورش ھم وحشتناك بود.
شاھان فھمید حالم خوب نیست. فھمید من از نظر روحي 

داغان تر از آني ھستم كھ او فكر مي كند. 
فھمید كھ سعي كرد آرامم كند. دستم را گرفت و كمك كرد 

روي صندلي بنشینم. 
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روي صندلي كھ نشستم خودش ھم مقابلم نشست و گفت:
_ منو نگاه كن مانیا. 

فشار دستش زیر چانھ ام باعث شد تا سرم را باال آورده و 
نگاھش كنم. 

_ من قرار نیست مثل رامین بمیرم! 
درست بھ ھدف زده بود. بزرگترین ترس من ھمین بود. ترس 

از تجربھ اي مشابھ...
_ شاھان من...

دستش را بھ نشانھ ي سكوت باال آورد.
_ فوق العاده برام عزیزي و حالت ھم فوق العاده برام اھمیت 

داره، اما ترسات ھیچ تاثیري روي تصمیماتم ندارن. قرار 
نیست عقب بكشم. چون حال تو خوب نمي شھ و این ترسا از 

بین نمیرن تا وقتي كھ باھاشون مواجھ نشدي. پس بھ زودي با 
پدرت صحبت مي كنم تا با مامان ماھي بیایم خواستگاري. 

باید قانعش مي كردم تا متوجھ شود كھ حال حاضر براي 
اجرایي كردن خواستھ اش زمان مناسبي نیست، اما انگشت 

اشاره اش را روي لب ھایم گذاشت و گفت:
_ االن سعي نکن منو قانع كني! فقط بلند شو و بھم بگو براي 

پختن ماكاروني باید چیكار كنیم دقیقا؟ 
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وقتي دید صامت مانده ام دستم را كشید و مجبورم كرد بلند 
شوم.

_  ماكاروني پختن مثل یھ آزمونھ برات! رد شي قید 
خواستگاري كردن ازت رو مي زنم. 

سریع تر از چیزي كھ فكر مي كردم ھر چھ در یخچال داشت 
را روي كابینت چید. 

بھ کابینت تکیھ دادم و نگاھش کردم.
كاش زندگي مثل یك نقاشي بود. از ھمان نقاشي ھایي كھ بچھ 
ھا مي كشیدند. از ھمان ھایي كھ ھر جایش را خراب كردي با 

پاك كن بھ جانش بیوفتي و از نو بكشي. 
كاش مي توانستم ھمھ چیز را سر جایش برگردانم. 

اما این افكار ھم بھ بن بست مي خوردند. ھمھ چیز كھ سر 
جایش باز مي گشت شاھان ھم از ھمھ ي زندگي ام خط مي 

خورد. 
من در گذشتھ مي ماندم. در بین حصار دستانش رامین. 

اگر جادویی وجود داشت کھ ھر چھ می خواستم محیا شود چھ 
می کردم؟كدامش خوب بود؟ اینكھ دل بھ دریا بزنم و شاھان 
را با تمام وجود بپذیرم یا اینكھ ھمھ چیز سر جاي اولش باز 

مي گشت؟ 
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انتخاب سختي بود. 
شاھان تقریبا از ھمان دیدار ھاي ابتدایي حمایتم كرده بود. 
كم كم دل بستھ بودم. بھ حضورش بھ حمایت ھایش عادت 

كرده بودم. 
حاال نقشش بھ اندازه اي در زندگي ام پر رنگ شده بود كھ اگر 

او را كنار مي گذاشتم زندگي ام لنگ مي زد. 
شاھان مثل رامین عاشق پیشھ نبود! 
مثل رامین عاشقانھ حرف نمي زد.

#كارتینگ
#پارت_٢١٧
#زینب_عامل

مثل او نبود كھ در برابر تمام خواستھ ھایم كوتاه بیاید. 
رامین دلش نمي آمد بھ من نھ بگوید. محبت ھایش بي حد و 

اندازه بود. 
شاھان احترام مي گذاشت. آرام آرام پیش مي رفت. آرام آرام 

ھم در دلم جا باز كرده بود، اما ھر جا ھم اشتباه مي كردم 
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مقابلم می ایستاد. 
نھ مي گفت و بھ این نمي اندیشید كھ دوستم دارد و ممکن است 

رد خواستھ ام از طرفش باعث ناراحتی ام شود.
مثل ھمین جریان خواستگاري كھ گفتھ بود كوتاه نمي آید. 

زندگي سخت بود و گاھي در شیرین ترین لحظات ھم سخت 
مي گذشت. 

گاھي تشخیص بین خوب و بد سخت مي شد و دو راھي ھایي 
كھ پیش رو داشتیم چنان انرژي مان را مي گرفت كھ تواني 

براي لذت بردن از مسیر نمي ماند.
من ھم مثل مسافري بودم كھ آنقدر بھ مقصد فكر مي كردم كھ 

یادم مي رفت از زیبایي ھاي مسیر لذت ببرم. 
شاید ھم شاھان حق داشت و من براي خودم نبودم. 

افكارم درھم شده بودند. گوشھ اي از ذھنم نگران ماندانا بود. 
گوشھ اي در فكر ماكان و گوشھ اي ھم درگیر بالھایي كھ 

ممكن بود در آینده سرمان بیاید. 
آنقدر درگیر بودم كھ یادم رفتھ بود باید بھ خودم ھم فكر كنم. 
باید با خودم روراست مي بودم. من شاھان را دوست داشتم و 

قطعا نمي شد تا آخر بھ این شكل بھ این رابطھ ادامھ دھیم. 
یا باید یك روزي این ارتباط شكلي رسمي بھ خود مي گرفت یا 
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ھم باید تمام مي شد. 
نگاه سردرگمش كھ بھ مواد غذایي روي كابینت دوختھ شده 

بود مرا بھ خنده انداخت. 
بستھ ي ماكاروني را برداشت و گفت:

_ از كل موارد موردنیاز براي پخت ماكاروني فقط اینو 
میشناسم! 

بستھ ي قارچي كھ روي كابینت بود را بھ دستش دادم.
_ بیا اینارو بشور و خردشون كن. 

با حالتي متفكر بستھ ي قارچ را از دستم گرفت و با دقت و 
وسواس مشغول شد. 

من ھم مشغول خرد كردن سینھ ي مرغ شدم. 
_ ھیچ وقت بھم نگفتي چطوري با رامین خدابیامرز آشنا 

شدي! 
دست از كار كشیدم و نگاھش كردم. 

شانھ باال انداخت.
_ دوست نداشتي مي توني نگي! 

تكھ ھاي خرد شده ي مرغ را از روي تختھ ي آشپزي داخل 
ماھیتابھ ریختم.
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_ شاگرد مكانیك بود و عشق ماشین. مثل خودم. از ماشین 
خوب سر در میاورد. بابا ھمیشھ از كارش تعریف مي كرد. 

بابا اون زمان یھ پرشیا داشت. ماشینو برداشتم تا برم بیرون. 
قول دادم آروم رانندگي كنم. 

فقط در حد حرف بود. جلوبندیشو كال داغون كردم. از 
عصبانیت بابا ترسیدم و ماشینو بردم پیش رامین. 

با یادآوري گذشتھ لبخندي روي لب ھایم شكل گرفت.
_ پسر خجالتي بود. منم كھ پررو! گفت ببخشیدا ولي این 

ماشین یھ ھفتھ كار داره تازه باید صاف كاري ھم بشھ. 
مسخره ش كردم كھ بلد نیستي تو! حاال خودمم مي دونستم 

راست مي گھ ھا! 
نگاھش را کامل بھ من دوختھ بود. تكھ ھاي مرغ را تفت 

دادم. 
_ خب بعدش؟ بابات نفھمید؟

_ فھمید و حسابي ادبم كرد. منتھا دوباره ماشینو برداشت و با 
ھم بردیمش پیش رامین. 

كمي ادویھ بھ مرغ ھایم اضافھ كردم.
_ اینطوري با رامین آشنا شدم و یھ مدت بعد كھ بھ خودم 

اومدم دیدم تا نصف شب در حال چت كردنیم. اونجا بود كھ 
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فھمیدم اونم مثل من عاشق رانندگیھ. ھمین مارو بیشتر بھم 
نزدیك كرد. 

بھ سختي و با كندي مشغول خرد كردن قارچ ھا شد. 
_ یھ چیز دیگھ ھم بپرسم؟ 

اوھومي گفتم.
_ بین شما و خانواده ي ارسالن اختالفي وجود داره؟ 

رابطھ تون زیاد حسنھ بنظر نمیاد. 
آھي كشیدم كھ توجھش جلب شد. 

_ بابا و دایي شریك بودند. وقتي تصادف كردم دایي پشت 
بابارو خالي كرد و قالش گذاشت. من چند ماه بیمارستان 

بستري بودم. بابا تقریبا ھمھ ي دارو ندارش رو خرج درمانم 
كرد. داییمم عین خیالش نبود شریك و شوھر خواھرش داره 

زیر بار اونھمھ فشار كمر خم مي كنھ!
یادآوري نامردي ھاي دایي پوزخندي گوشھ ی لبم کاشت.

_ دیگھ دلیلی برای صمیمیت نمونده بود. پدر من تو سخت 
ترین روزاش تنھا بود.

#كارتینگ
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#پارت_٢١٨
#زینب_عامل

دیگر چیزي نپرسید و من ھم مشغول آماده كردن ماكاروني 
مشتركمان شدم. وقتي در قابلمھ را گذاشتم تا ماكاروني دم 

بكشد شاھان ھم دو لیوان چایي ریخت و پشت میز وسط 
آشپزخانھ نشست و منتظر ماند تا من ھم بھ او بپیوندم. 

با لبخندي كھ حاصل اولین آشپزی دونفره مان بود كنارش 
نشستم. لیوان چایي را بھ دستم داد كھ با تشكر آن را از 

دستش گرفتم. 
دوست نداشتم چاي سرد شود. داغ داغ نوشیدن چایي را حتي 

اگر مضر بود بیشتر مي پسندیدم. 
جرعھ اي از آن را نوشیدم و لیوان را روي میز گذاشتم. 

_ نوبت منھ سؤال كنم! 
آرنجش را روي میز گذاشت.

_ در خدمتم خانوم. بپرس. 
زیاد مطمئن نبودم از شنیدن این سؤال خوشش بیاید، اما با 
این حال گذشتھ اش كنجكاوم كرده بود. دلم نمي خواست این 

فرصت را براي پرسیدن از گذشتھ اش از دست بدھم. 
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_ چرا گذشتھ آزارت میده؟ مگھ چیكار كردي؟ 
مشت شدن دستش را روي میز بھ وضوح دیدم. 

حتي طرح لبخندي كھ روي صورت داشت ھم بھ یك باره 
محو شد. 

بالفاصلھ از جایش بلند شد و گفت:
_ میرم مامان ماھي رو بیدار كنم. بسھ ھر چي خوابیده. 

ھمین كھ خواست از كنارم عبور كند مچ دستش را گرفتم.
_ اصراري ندارم تعریف كني. اگھ سختتھ خب نگو! اگھ 

خواستم تعریفش كني واسھ این بود كھ فكر مي كردم عالوه بر 
اینكھ فضولي من یكم فروكش پیدا مي كنھ خودتم آروم تر مي 

شي. 
دستم را آرام از دور مچش باز كردم و شاھان قبل از اینكھ 

سراغ مادرش برود گفت:
_ گذشتھ ي من چیزیھ كھ یا نباید برمال شھ یا اگھ شد نھ تنھا 

تو كھ ھمھ ي آدما ازش با خبر مي شن. دیگھ نمیشھ مخفي 
نگھش داشت. 

جملھ اش مرا در فكر فرو برد. عجیب و غریب حرف مي 
زد. 

شانھ باال انداختم و بعد از رفتن شاھان لیوان ھاي چاي را كھ 
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تقریبا دست نخورده باقي مانده بودند كھ داخل سینك خالي 
كردم. 

دیگر میلي بھ نوشیدنش نداشتم. 
بھ پذیرایي بازگشتم و منتظر ماندم تا شاھان با مامان ماھي بھ 

پذیرایي بیایند. 
بي ھدف روي مبل نشستھ و پایم را تكان مي دادم كھ با 

لرزیدن چیزي روي میز مقابلم حواسم پرت شد. 
گوشي شاھان بود كھ روي میز بود. 

گوشي را از روي میز برداشتم تا بھ اتاق ببرم اما با دیدن 
شكلك ھایي كھ براي نام آن مخاطب گذاشتھ بود توجھم جلب 

شد. 
در حقیقت ھیچ اسمي روي گوشي نیافتاده بود بلكھ شكلك یك 

دختر در وسط و دو قلب قرمز رنگ در كنارش روي صفحھ 
خودنمایي مي كردند. 

تعجب و كنجكاوي ام بھ حدي زیاد شد كھ مات بھ تصویر 
خیره ماندم. 

آنقدر كھ تماس قطع شد، اما چند ثانیھ نگذشتھ بود كھ دوباره 
ھمان شكلك ھا روي گوشي ظاھر شدند. 

اینبار بھ خودم آمدم و سریع تر عمل كردم. 
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قصد نداشتم گوشي را بھ او بدھم. 
انگشت شستم را روي خط سبز رنگ كشیدم و گوشي را 

روي گوشم گذاشتم. 
صداي شاد زني كھ با صمیمیت شاھان را مخاطب قرار داده 

بود باعث شد تا ابروھایم باال بروند.
_ ھوي آقاي جذاب! نمي گي دل من یھ ذره مي شھ واست؟ 
تلفنتو چرا جواب نمیدي شاھان خان؟ بابا مردم از دوریت 

آخھ! 
نفس در سینھ ام حبس شد. من این صدا را تا بھ حال نشنیده 
بودم. متعلق بھ سروین یا دخترھای اكیپشان نبود. این صدا 

فوق العاده سرزنده و گوش نواز بود. 
این زن كھ بود؟ 

كاش باز ھم صحبت مي كرد! دلم مي خواست بیشتر گوش دھم 
تا شاید ردي از آشنایي در آن حس کنم.

دعایم سریع تر از چیزي كھ انتظارش را داشتم مستجاب شد. 
_ شاھان باز كجایي كھ نمي توني حرف بزني؟ 

لحنش اینبار بجاي شادي دلخوري داشت.
_ تا كي قراره عین دزدا ھمدیگھ رو ببینیم و حرف بزنیم؟ 
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وقتي سكوت ممتد پشت خط را دید با حالتي قھر گفت:
_ باشھ حرف نزن. منتھا اینبار منت كشي روم تاثیر نداره. 

ھر چي گل و كادو بفرستي ھم قبول نمي كنم. من خودتو 
مي خوام! 
خداحافظ! 

من حتي نفس كشیدن را ھم فراموش كرده بودم. 
این زن كھ بود؟ كھ بود كھ اینگونھ مالكانھ با شاھان حرف 

مي زد؟ 
از دلتنگي و دوري و مخفی کاری نالھ مي كرد و از منت 

كشي ھاي شاھان مي گفت؟ 
اصال مگر شاھان منت كشي ھم بلد بود؟ 

صدایي كھ از اتاق آمد مرا از حالت شوكھ ام خارج كرد سریع 
گوشي را از گوشم فاصلھ دادم. 

مي خواستم وارد لیست تماس ھا شوم و این شماره را از 
لیست پاك كنم، اما قفل بودن گوشي این اجازه را بھ من نداد. 

بیخیال ھر كاري دیگر شدم و گوشي را روي میز گذاشتم. 
حس بدي داشتم. 

حس اینكھ بازیچھ شده ام. ھر چند یك مكالمھ چیزي نبود كھ بھ 
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راحتي با آن شاھان و كارھایش را زیر سؤال ببرم، اما یھ 
شك بدي بھ جانم افتاده بود. 

مي دانستم اگر شاھان برسد و اینگونھ مرا ببینید متوجھ 
مي شود كھ اتفاقي افتاده است.

#كارتینگ
#پارت_٢١٩
#زینب_عامل

براي جلوگیري از برخوردمان خودم را داخل سرویس 
بھداشتي انداختم. 

شیر آب را ھم باز كردم تا جلب توجھ نكنم. 
یاد حرف ھاي كامران افتاده بودم. 

كامران گفتھ بود كھ دیده است شاھان مخفیانھ با زني صحبت 
مي كند. 

چرا با عقل جور در نمي آمد؟ 
شاھان چرا باید زني كھ در زندگي اش بود را از دیگران 

مخفي مي كرد؟ 
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خودش ھم گفتھ بود دلیلي ندارد با زني در ارتباط باشد و این 
موضوع را از كسي مخفي كند. 
پس داشت چھ اتفاقي رخ مي داد؟ 

آخرین چیزي كھ مي خواستم بھ آن فكر كنم این بود كھ شاھان 
وانمود مي كند كھ پشت من ایستاده و برعكس پشت بابك است 

و ھر دو برادر بھ حرفھ اي ترین شكل ممكن در حال بازي 
دادنم ھستند. 

تصور این موضوع وحشتناك بود. 
اگر بھ یقین مي رسیدم كھ شاھان بازي ام داده است از دست 

حماقت ھاي خودم بالیي سر خودم مي آوردم. 
چشمانم را روي ھم فشار دادم. 

یادم رفتھ بود شماره ي آن زن را بردارم. 
در سرویس بھداشتي بھ صدا در آمد. 

ظاھرا مدت زماني كھ آنجا بودم بیش از حد نرمالش طول 
كشیده بود.

_ ماني حالت خوبھ؟ 
مشتي آب بھ صورتم پاشیدم. سعي كردم لحنم عادي باشد.

_ خوبم االن میام. 
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صورتم را با دستمال كاغذي خشك كردم و از سرویس بیرون 
آمدم. 

شاھان در آشپزخانھ بود. این را از صداي چیدن میز فھمیدم. 
آرام وارد پذیرایي شدم. 

چشمم دنبال گوشي شاھان بود. 
امید واھي داشتم تا بلكھ توانستم شماره ي آن زن را بردارم. 

وقتي دیدم گوشي روي میز نیست آه از نھادم برخاست. 
از سر ناچاري بھ آشپزخانھ رفتم. 

كاش بھانھ اي جور مي شد تا از این خانھ بیرون بروم. حتي 
اشتھاي خوردن ماكاروني كھ پختھ بودیم را ھم نداشتم. 

براي اینكھ شاھان پي بھ حال دروني ام نبرد پرسیدم:
_ پس مامان ماھي كو؟ 

آھي كشید.
_ یكم رو بھ راه نیست حالش. تنھاش گذاشتم بخوابھ. بیا 

شاممونو بخوریم. 
باشھ اي آرام زمزمھ كردم و بي حال و با ذھني مشوش پشت 

میز نشستم. 
تمام اتفاقات ناگوار بھ یك باره سمتم ھجوم آورده بودند. 
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بعد از ماندانا و ماكان حاال نوبت تماس آن زن با شاھان بود 
كھ فكرم را مشغول كرده بود. 

چند بار خواستم دھان باز كرده و از خودش بپرسم كھ آن زن 
كیست، اما بالفاصلھ پشیمان شدم. 

قرار بر گفتن بود خودش تا بھ حال مي گفت. 
از این واھمھ داشتم كھ دروغ بگوید و شیشھ ي اعتمادم بھ او 

كھ حس مي كردم حاال كمي ترك برداشتھ است بھ كل فرو 
بریزد. 

دیس ماكاروني را وسط میز گذاشت. 
سعي كرد شوخي كند، اما مشخص بود حال او ھم چندان 

روبھ راه نیست.
نمي دانستم این بي حوصلگي بخاطر سؤال من راجع بھ 

گذشتھ اش بود یا اینكھ با دیدن حال نامساعد مادرش بي حال 
شده بود.

_ فكر كنم باید تو امر خواستگاري سریع تر دست بجنبونم. 
عجب چیزي شده. 

لبخندي مصنوعي زده و كمي از ماكاروني براي خودم كشیدم 
و خودم را مشغول نشان دادم. 

جالب اینكھ شاھان آنقدر غرق خودش بود كھ متوجھ بي حالي 
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و بازي كردنم با غذا نشد. 
از این جھت خوشحال بودم. حوصلھ ي دروغ بافتن و 

توضیحات بیخود براي تشریح حالم را نداشتم. 
غذا را خورده نخورده از جایم بلند شدم و میز را جمع كردم. 

وقتي كارم تمام شد رو بھ شاھان گفتم:
_ میشھ لطفا یھ آژانس خبر كني واسم؟ 

یك تاي ابرویش را باال داد.
_ بھ این زودي میري؟ 

سرم را تكان دادم.
_ یكم خستھ م. مي خوام برم بخوابم. 

بیشتر از آن اصراري براي ماندنم نكرد.
_ مي خواي خودم برسونمت؟ از خانم ھمسایھ...

سریع میان حرفش پریدم.
_ نھ نمي خواد. من با آژانس میرم. تو ھم استراحت كن. 

اینطوري مزاحم بقیھ ھم نمي شیم. 
لبخند مھرباني زد و تلفن خانھ را برداشت تا آژانس خبر كند.

من ھم سراغ لباس ھایم رفتم تا حاضر شوم. 
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خدا را شكر كھ ماشیني كھ خبر كرده بود سریع تر از چیزي 
كھ فكر مي كردم رسید. 

وقتي خواستم از خانھ بیرون بیایم شاھان ھم ھمراھي ام كرد. 
اصرارم براي برگشتش بھ خانھ بي جواب ماند و دستم را 

گرفت و با ھم وارد راه پلھ شدیم. 
درست دو پلھ مانده بھ طبقھ ي ھمكف ایستاد. 

سمتم چرخید و كمرم را گرفت و بھ دیوار راه پلھ تكیھ داد. 
منتظر و سؤالي نگاھش كردم كھ سرش جلو آمد و لب ھایم 

اسیرش شدند. 
نفس در سینھ ام حبس شد بوسھ اش را چند بار تكرار كرد و 

من بدون اینكھ ھمراھي اش كنم فقط ثابت سر جایم ماندم.
اولین بار بود اینگونھ جدي توسطش بوسیده مي شدم. 

چھ روز بدي را ھم انتخاب كرده بود. 
با اینكھ ضربان قلبم باال رفتھ بود، اما یك حس مرموز اجازه 

نمي داد از این لحظھ لذت ببرم. 
سرش را كھ كمي فاصلھ داد نفس حبس شده ام را بیرون دادم. 

صورتم قرمز شده بود و او ھم كمي نفس نفس مي زد. 
ھنوز كامل عقب نكشیده بود. در ھمان فاصلھ لب ھایش را 
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تكان داد.
_ بوسیدنت عجیب حالمو خوب مي كنھ. یھ روز میاد كھ تنھا 

دغدغھ م گیر انداختن تو و بوسیدنتھ. اون روز ھیچ رازي بین 
من و تو نیست.

#كارتینگ
#پارت_٢٢٠
#زینب_عامل

خستھ از نرسیدن بھ نتیجھ اي كھ دلخواھم بود كلید انداختم و 
در را باز کردم.

عكس ھایي را كھ از زنجیر و آویز كادوي تولد ماندانا گرفتھ 
بودم را پیش چند طال فروش برده بودم تا بلكھ توانستند از 

روي عكس تشخیص دھند طالست یا بدل!
چند نفر از آن ھا عمال دستم انداختھ بودند.

فقط یك پسر جوان بود كھ بعد از دیدن عكس با جدیت گفتھ 
بود آن زنجیر و آویز از طالھاي مارك دار و سفارشي است 
كھ در ھر طال فروشي پیدا نمي شود. ھر طال فروشي ھم از 
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آن سر در نمي آورد. 
 حالم درست ھمانجا خراب شده بود.

ترجیح مي دادم آن پسر جوان ھم مسخره ام كند.
كفش ھایم را در آوردم و داخل خانھ شدم. كسي در خانھ 

نبود. 
مامان بھ خانھ ي مانجون رفتھ بود تا كمك كند و پرده ھاي 

خانھ شان را برای عید عوض كنند. 
با فكر اینكھ ماندانا ھم سر كار است وارد اتاق شدم. 

اما با دیدن لباس ھایي كھ روي تخت بود فھمیدم ماندانا در 
حمام است.

عادت داشت قبل از رفتن بھ حمام لباس ھایش را آماده روي 
تخت بگذارد.

بدون اینكھ مانتوأم را در بیاورم روي تختم دراز كشیدم. 
چشمانم را بستم و تمام تالشم را بھ كار بردم تا براي چند 

لحظھ ھم كھ شده مغزم را از فكر كردن منصرف كنم. 
بي فایده بود. 

گوشي ماندانا كھ روي تخت افتاده بود شروع بھ زنگ 
خوردن كرد.

@RomanbeRoman



براي پرت شدن حواسم از جایم بلند شدم تا جواب دھم، اما 
اي كاش بلند نمي شدم.

گوشي را از روي تخت برداشتم و ھمین كھ خواستم تماس را 
وصل كنم نگاھم روي شماره ي فوق العاده آشنای روی 

صفحھ ی گوشی خشك شد.
چشمانم را باز و بستھ كردم و با دقت نگاه كردم. خودش بود.
با این حال براي اینكھ مطمئن شوم سریع گوشي خودم  را از 

كیفم بیرون آوردم و وارد لیست مخاطبینم شدم. 
شماره اش را از گوشي خودم پیدا كردم و دو گوشي را كنار  

ھم نگھ داشتم و بھ شماره ھا نگاه كردم.
باورم نمي شد. ھاج و واج داشتم شماره ھا را با یكدیگر چك 

مي كردم. 
خودش بود. بھ امید اینكھ یك رقم را اشتباه دیده باشم، دوباره 

از اول بھ تك تك شماره ھا نگاه كردم. خودش بود. 
از شدت ترس و استرس تمام تنم یخ بست. 

بعد از شاھان و آن تماسش حاال نوبت ماندانا بود كھ شوكھ ام 
كند. 

واقعا در زندگي من چخبر بود؟ 
براي چھ شماره ي بابك تحت عنوان تماس از دست رفتھ روي 
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گوشي ماندانا خودنمایي مي كرد؟
شماره اش با نام سیو نشده بود، اما مگر مي شد این شماره ي 

رند را ببینم و برایم آشنا نباشد؟ 
با شماره اش كھ در گوشي ام بود مقایسھ اش كرده بودم و بعد 

از مطمئن شدن حاال جانم داشت باال مي آمد.
بابك بھ تھدید ھایش عمل كرده بود. سراغ عزیزترین ھایم 

رفتھ بود. 
حاال دیگر یك ذره ھم شك نداشتم كھ بالیي كھ در مدرسھ سر 

ماكان آمده بود كار بابك است. 
حتما و قطعا كار او بود. 

من ھنوز تماسي كھ در خانھ ي شاھان رخ داده بود را ھضم 
نكرده بود. 

خدایا چرا شك ھایم بھ این زودي داشتند رنگ حقیقت 
می گرفتند؟

چرا حاال ھمان اندك شكي ھم كھ بھ حرف ھاي آن پسر جوان 
در رابطھ با آن زنجیر داشتم بھ یقین تبدیل شده بودند؟

خدایا چرا آرامش از زندگي ام پر كشیده بود؟
دیگر واقعا بھ مرز بیچارگي رسیده بودم.
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پس آن حرف ھاي شاھان چھ بود كھ مي گفت بابك سراغ 
خانواده ام نمي رود؟ 

چرا داشتم ذره ذره اعتمادم بھ او را ھم از دست مي دادم؟
حس حماقت داشتم. 

گوشي ماندانا را سر جایش گذاشتم و با برداشتن كیفم دوباره 
از خانھ بیرون زدم. 

بس بود ھر قدر فقط حدس و گمان زده بودم. 
باید با بابك رو در رو صحبت مي كردم. 

باید یقھ اش را می گرفتم و اینبار من او را تھدید می کردم تا 
دست از سر خانواده ام بردارد.

سوار ماشینم شدم و در ھمان حال مطمئن با بابك تماس 
گرفتم.

طول كشید تا جوابم را بدھد. 
وقتي صدایش در گوشي پیچید طوري بود كھ انگار یک ذره 

ھم از تماسم شوکھ و متعجب نیست.
با لحن بشاشي گفت:

_ ببین شماره ي كي افتاده رو گوشیم! مانیا! زن داداش آینده! 
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جانم؟ چي شده؟ 
سر اصل مطلب رفتم.

_ باید ببینمت. امروز! ھر طور كھ شده. 
خندید.

_ عجب! شاھان مي دونھ مي خواي با بردارش قرار بذاري؟ 
غریدم:

_ بھت گفتم باید ببینمت. کری؟ نمي شنوي؟ 
خنده اش قطع شد.

_ تو خونھ م! مي خواي منو ببیني بیا اینجا.
بالفاصلھ تلفن را قطع كرد. 

با حرص گوشي را روي صندلي شاگرد كوبیدم. 
مي رفتم. بھ درك كھ ریسك بزرگي بود. بھ درك كھ این مرد 

خطرناك بود. بھ درک داشتم خطر می کردم.
پایم را با شدت روي گاز فشار دادم و دستانم را دور فرمان 

محكم قفل كردم. 
یك ساعت طول كشید تا بھ خانھ اش برسم. 

ماشین را درست مقابل خانھ اش پارك كردم و با برداشتن 
گوشي ام مصمم از ماشین پیاده شدم و سراغ آیفون رفتم و قبل 
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از اینكھ ترس و شك بھ جانم راه پیدا كند زنگ در را محکم 
فشردم.

#كارتینگ
#پارت_٢٢١
#زینب_عامل

باز شدن در بیش از حد معمول طول كشید. 
فاصلھ اي كھ تا باز شدن آن افتاد اضطراب بھ جانم تزریق 

كرد. 
با اینكھ حسي مرا بھ عقب مي راند، اما وقتي تصویر ماندانا 
بي اختیار مقابل چشمانم جان مي گرفت پشت بند آن نیرویي 

قوي ھم مرا بھ جلو ھل مي داد. 
صداي تیك باز شدن در كھ آمد، در آھني را با فشار بھ عقب 

ھل دادم و داخل حیاط بي در و پیكر خانھ ي بابك شدم. 
ھنوز چند قدم جلوتر نرفتھ بودم كھ صداي زنگ گوشي ام 

متوقفم كرد. 
ایستادم. قدم ھایم بھانھ ي خوبي پیدا كرده بودند تا متوقف 
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شوند. 
با دیدن شماره ي شاھان روي گوشي آه از نھادم برخاست. 

بین جواب دادن و ندادن مردد بودم، اما با فكر اینكھ اگر قبل 
از اینكھ وارد خانھ ي بابك شوم بھ كسي خبر ندھم ریسك 

بزرگي انجام داده ام انگشت شستم را روي آیكون سبز رنگ 
كشیده و گوشي را بھ گوشم چسباندم. 

_ سالم ماني خانوم. كجایي؟ 
نمي خواستم حرف بزنم. وقت ھم نداشتم حرف ھاي او را 
بشنوم. فقط لب گشودم تا او را از مكانم مطلع كنم. كوتاه 

جواب دادم:
_ سالم! اومدم خونھ ي بابك. االنم دارم مي رم ببینمش. بعدا 

حرف مي زنیم. 
قبل از اینكھ اجازه دھم چیزي بگوید گوشي را از گوشم 

فاصلھ دادم، با این حال صداي عصبي مانیا گفتنش را شنیدم. 
توجھي بھ صدا كردنش نكردم و بعد از اینكھ گوشي را 

خاموش كردم آن را داخل كیف كوچكم كھ بصورت 
ضربدري از شانھ ام آویزان كرده بود انداختم.

مغزم بھ پاھایم دستور حركت صادر كرد. دیگر بھانھ اي 
براي ایستادن وجود نداشت. 
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ھمزمان كھ داشتم نزدیك ساختمان خانھ مي شدم چند نفس 
عمیق پشت سر ھم كشیدم تا كمي از حجم اضطرابم كاستھ 

شود. 
در ورودي ساختمان را باز كردم و داخل خانھ شدم. ھمانجا 

ھم ترس ھایم را چال كردم.
خانھ در سكوت مطلق بود. 

تنھا صدایي كھ بھ گوش مي رسید صداي برخورد پاشنھ ي 
كوتاه كفش ھایم با سرامیك ھاي كف سالن بود. 

چشمم را داخل خانھ بھ دنبال نشاني از بابك چرخاندم. 
چیزي ندیدم و صدایش مرا متوجھ كرد كھ سرم باید بھ كدام 

سمت خانھ بچرخد.
_ اینجام! 

سمت راستم بود. فاصلھ ي زیادي داشتیم. 
چند قدم جلوتر رفتم.

حاال دیدم درست تر شده بود. 
این بابك با بابكي كھ ھمیشھ دیده بودم فرق داشت. انگار با 

یك فرد دریده و وحشي خوي طرف بودم. 
شلوارک کوتاھش فرق خاصی در لخت بودنش ایجاد نكرده 
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بود! بیش از حد كوتاه بود! 
لخت بودنش ھم باعث نشد عقب بكشم. خمار داشت تماشایم 

مي كرد و یك دستش را روي كمر شلواركش مي رقصاند. من 
ترس را قبل از آمدنم پشت این در جا گذاشتھ بودم. مقابلش 
روی میز یک شیشھ ی مشروب وجود داشت. در دستش ھم 

یک لیوان کریستال بود.
لیوان كریستال دستش را نزدیك لب ھایش برد و محتویات 

زھرماري داخلش را یك نفس باال داد. 
چشمانش را با لذت بست و مست خندید و نامم را صدا كرد. 

_ مانیا! خوش اومدي. دلم حسابي واست تنگ شده بود. 
در دل زھرمار آب داري نثارش كردم و غریدم:

_پاتو از زندگي خواھرم بكش بیرون.
روي كاناپھ ي مجللش ولو بود. نیم خیز شد. مست بود و لحن 

و صدایش مست بودنش را داد مي زد:
_پامو از زندگي اون خوشگل گذاشتم بیرون، بعد كجا باید 

بذارمش؟
عوضي! پیشنھاد مي داد. قبل از مستي ھم دریده بود واي بھ 

حال االن كھ مست و از خود بي خود ھم شده بود. نباید 
عصبي اش مي كردم. باید راه مي آمدم تا بلکھ بیخیال نابود 
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كردن زندگي ماندانا شود. 
حاال دیگر تمام امید ھایم بابت اینكھ پاي بابك در میان نیست 

بر باد رفتھ بودند. بابک این ارتباط را انکار نکرده بود.
دستانم را مشت كردم. لب ھایم را از ھم فاصلھ دادم:

_ پاتو از زندگي خواھرم بكش بیرون. ھر جا دوست داشتي 
بذار! 

قھقھھ زد. كامال مستانھ! 
تعادل درستي نداشت اما با ھر مصیبتي كھ بود سر جایش 
نشست. بطري مشروبش را از روي میز برداشت و جام 
كریستالش را تا نصفھ پر كرد. كف دستش را روي تشك 

خالي كنارش زد.
_بیا اینجا...

از درون لرزیدم اما خودم را نباختم. بھ پاھایم حركت دادم. 
سخت بود، دیوانگي بود، اما جلوتر رفتم. قلبم روي دور تند 

افتاده بود. داشتم خطر مي كردم، اما مي ارزید. زندگي 
خواھرم بیشتر از این ھا مي ارزید. 

رفتم. با ھر بدبختي بود نزدیكش شدم و آرام كنارش نشستم. 
خیره ام شد، مثل یك كفتار الشخور كھ بھ طعمھ اش خیره 

مي شود. 
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نگاھش ھرزه بود. سرش را كھ چرخاند و نگاه از رویم 
گرفت نفسم را بیرون دادم. 

نفس آسوده ام روح مریضش را بھ تكاپو انداخت و من در 
مخمصھ گیر كردم.

#كارتینگ
#پارت_٢٢٢
#زینب_عامل

لیوان كریستال را برداشت و جلوي صورتم گرفت. آمرانھ 
گفت:

_ بخورش! ھمش رو! 
نگاه ناباورم را بھ چشمانش دوختم. جدي بود. ھم چشمانش 
ھم لحنش...حاال مستي در لحن و صورتش وجود نداشت!

_ مي خواي خواھرتو نجات بدي؟ پس شروع كن...
با سر بھ لیوان اشاره كرد.

_ مست كن برام!
از شدت شوک ھیستریک خندیدم. دیگر برایم مھم نبود ممکن 
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است عصبی شود.
_ تو دیگھ چھ حیووني ھستي؟ اون خواھر ساده ي من باور 
كرده حرفاتو؟ فكر كرده توي آشغال عاشقشي؟ آره؟ با چي 

گولش زدي؟ 
انگشت شستش را بي ھوا بھ لب زیرینم كشید. سرم را با 

شدت عقب بردم. 
_ بھ این لباي درشت میاد خیلي كاربلد باشن! بخصوص تو 

اتاق خواب!
دندان ھایم را با حرص روي ھم فشار دادم و زیر لب غریدم:

_ خفھ شو! 
مستانھ خندید.

_ آخ! ھمینھ! اشكال كارشون ھمینجاست!
اون زبون پشت لبا كارو خراب كرده. بیشتر از حد و 

حدودش كار مي كنھ و نیش مي زنھ. 
بھ لیوان كریستال مشروب كھ در دستش بود اشاره كرد.

_ اما نگران نباش! كار من كوتاه كردن زبون دراز زناي 
سركشھ! زیاد بھ اتاقم رفت و آمد داشتند! مي دونم چیكارشون 

كنم كھ فقط لباشون كار كنھ نھ زبونشون!
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از كنارش بلند شدم و لگدي بھ میزي كھ مقابلش بود زدم.
_ چطور مي توني اینھمھ وقیح باشي؟ چطور مي توني تو 
روي من این حرفارو بزني؟ توي لعنتي چي مي خواي از 
جون من و خانوادم؟ چرا عین بختك افتادي تو زندگیمون؟

لیوان دستش را روي میز گذاشت. اخم ھایش درھم شده 
بودند. 

_ حرفاتو زدي؟ مي توني بري.
دستش را بھ سمت ورودي خانھ گرفت.

_ خوش اومدي. من كاري با تو ندارم دیگھ. قید رام کردنتو 
زدم.

_ حرفامو نزدم لعنتي. حرفامو نزدم. بابك شفیع من الزم 
باشھ خودمو فدا كنم اینكارو انجام مي دم اما نمي ذارم تو آسیبي 

بھ خانوادم بزني. نمي ذارم بالیي سرشون بیاري. 
لیواني كھ چند ثانیھ قبل روي میز بود را برداشت و مجدد 

محتویاتش را یك نفس سر كشید. چشمانش را براي لحظاتي 
بست و گفت:

_ حق داري! خانواده چیز قشنگیھ! منم بودم خودمو فدا 
مي كردم بخاطرش. 

بھ كاناپھ تكیھ داد. ادامھ ي حرف ھایش را گرفت.
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_ منم كھ چیز زیادي نمي خوام. یھ خانواده مي خوام. خواھرت 
مي تونھ كمكم كنھ خانواده تشكیل بدم. االن پشیمونم كھ چرا از 

اول ماندانا رو ندیدم. خیلي مھربونھ. كنارش آرومم! مثل تو 
پاچھ ي آدمو نمي گیره. اصال نظرم راجع بھ زنای وحشی 

عوض شده. بھ این نتیجھ رسیدم کھ زنای آرومو بیشتر 
دوست دارم. 

شنیدن این حرف ھا خارج از توانم بود. ھر كلمھ اي كھ از 
میان لب ھاي بابك خارج مي شد مثل سمي بود كھ قطره قطره 

در وجودم تزریق مي كردند. 
ناباور بودم. از جدیتش ناباور بودم. شوخي نداشت. جدي 

بود. مصمم!
دستانم را مشت كردم. حالم بدتر از زماني بود كھ دچار 

حمالت عصبي مي شدم. 
تمام تنم داشت مي لرزید. 

_ چیكار كنم ماندانا رو ول كني؟ 
دستش را دراز كرد و پیراھنش را كھ گوشھ ي كاناپھ افتاده 

بود را برداشت و پوشید. 
در حالیكھ مشغول بستن دكمھ ھایش بود انگار كھ داشت با 

خودش حرف مي زد زیر لب زمزمھ کرد:
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_ چیكار كني كھ خواھرتو ول كنم؟ 
ابروھایش را بھ نشانھ ي فكر كردن كمي جمع كرد و بعد 

انگار كھ بھ نتیجھ ي دلخواھش رسیده است گفت:
_ آھان! فھمیدم. 

آخرین دكمھ ي پیراھنش را ھم بست و چشمانش را میخ 
چشمانم كرد.

_ قید برادرمو بزن. معاملھ ي منصفانھ ایھ. تو شاھانو ول كن 
منم خواھرتو ول مي كنم. 

نفسم حبس شد. منصفانھ نبود. این معاملھ اصال منصفانھ 
نبود. 

من بعد از مدت ھا داشتم كنار شاھان حس ھاي خوب را 
تجربھ مي كردم. این معاملھ ھیچ انصافی در بر نداشت. من 

بعد از پنج سال در ھای قلبم را بھ روی یک مرد گشوده بودم 
چگونھ رھایش می کردم؟ 

چقدر فداکاری سخت بود.
وجودم در سكوتي مطلق خالصھ شده بود. 

حتي مي ترسیدم لب ھایم تكان بخورند. 
از خودم ترس داشتم. از کلھ شقی ھایم. مي ترسیدم قبول كنم. 
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ترسي كھ پشت در چال كرده بودم بازگشتھ بود. با قدرت و 
ھیبت یك ھیوال.

اما صدایي محكم این ھیوال را زمین زد و گردنش را آنقدر 
فشار داد تا جانش باال بیاید.

_ تو مي خواي مارو از ھم جدا كني؟ مطمئني؟ نمي ترسي از 
من داداش بزرگھ؟ 

سرم چرخید و نگاھم در چشمان خشمگینش قفل شد. 
كي آمده بود؟ چرا متوجھ آمدنش نشده بودیم؟ حتي صداي باز 

شدن در را ھم نشنیده بودیم. 
بابك نگاھي سمت شاھان روانھ كرد و بلند خندید.

میان خنده ھایش كھ بیشتر خنده ي عصبي بود مرا مخاطب 
قرار داد و گفت:

_ فكر مي كردم فقط قراره دوتایي تو این جلسھ باشیم! 
نمي دونستم یار كمكي ھم آوردي با خودت!

#كارتینگ
#پارت_٢٢٣
#زینب_عامل
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شاھان خشمگین جلوتر آمد. وقتي از كنارم عبور كرد نگاھي 
پر از خشم و عصبانیت سمتم روانھ كرد. خشم در تك تك 

حركاتش پیدا بود و نھایت سعي اش را مي كرد تا خودش را 
كنترل كند. 

بیش از حد عصبي بود چون مطمئن بودم بخش عظیمي از 
این خشم مربوط بھ من و حضورم در این مكان است. 

مقابل بابك در طرف دیگر میز كھ فاصلھ ي اندكي از من 
داشت ایستاد.

نگاھي بھ بطري روي میز انداخت و گفت:
_ بیا از این بعد فكر كنیم دیگھ برادر نداریم باشھ؟ دیگھ 

نمی تونم كاراتو تحمل كنم! مي فھمي؟ 
بابك با لبخندي عصبي بھ من اشاره كرد.

_ بخاطر این زن داري پشت مي كني بھ برادرت؟ 
بطري مشروب را از روي میز برداشت و محكم مقابل بابك 

تكان داد.
_ پشت مي كنم بھت چون برادر نبودي برام. چون من ھمھ 
كاري كردم نجاتت بدم و تو فقط خواستھ ھاي خودت واست 
مھم بوده. گفتي گور باباي شاھان! چطوري مي خواد جلوم 
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وایستھ؟ ھر كاري خواستم مي كنم. تو حتي خجالت نكشیدي از 
من و با سوء استفاده از حساسیتي كھ روي مامان داشتم پاي 

منو باز كردي بھ بازي كھ با مانیا و خانوادش راه انداختھ 
بودي! 

بطري را روي میز كوبید. آنقدر محكم این كار را كرد كھ 
شیشھ ي روي میز با صداي بدي ترك برداشت و خرد شد. 
_ براي تو كھ بد نشد. دلداده شدي. داري سر و سامونم كھ 

مي گیري. 
بابك این جملھ را در حالي گفت كھ فكش از حرص مي لرزید. 

شاھان با پوزخندي عقب آمد. سرش را با تأسف تكان داد.
_ نمي خواي بفھمي بابك! تو نمي خواي درد منو بفھمي. ھیچ 

وقتم نفھمیدي درد من ھمیشھ تو بودي نھ خودم. من بخاطر تو 
خودمو تو یھ چاھي انداختم كھ بیرون اومدن ازش برام غیر 

ممكن شده. كاش درد منو مي فھمیدي تو! كاش دستمو 
مي گرفتي نھ اینكھ یھ كاري كني بدتر غرق شم. 

یك قدم دیگر عقب آمد. حاال درست كنارم بود. بدون اینكھ 
نگاھم كند مچ دستم را گرفت و سخت فشار داد. تمام 

حرصش را سر مچ دستم خالي كرده بود. 
دستم را كشید و با بابك اتمام حجت كرد.
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_ شاھان مرد برات! از امروز فراموش كن تو زندگیت بودم 
و ھر طوري كھ خودت صالح مي دوني زندگي كن. قسم 

مي خورم اصال کارات برام مھم نباشھ. دور و بر کسایی کھ 
برام عزیزن ھم اومدی یادت بیار کھ ما نسبتی نداریم و من 

ھر کاری ازم برمیاد.
مرا محكم دنبال خودش كشاند. دستم داشت رسما كنده مي شد. 

حس مي كردم مچ دستم ھر لحظھ از شدت فشار خرد شود. 
در ورودي را پشت سرمان محكم كوبید و مرا داخل حیاط 

كشاند.
آخي گفتم و صدایش كردم.
_ شاھان...دستم...ولم كن! 

سرش را سمتم چرخاند. نگاه سخت و آتشینش را سمتم دوخت 
و غرید:

_ یھ كلمھ دیگھ م حرف بزن ببین چطوري تو این حیاط چالت 
مي كنم دختره ي خیره سر! واسھ من شدي فردین؟ یھ جوري 

ادبت مي كنم كھ یادت بره بدون مشورت با كسي خودسر 
غلطاي اضافي بكني. 

ھاج و واج نگاھش كردم. این حجم از بي ادبي از شاھان بعید 
بود. 
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من در عمرم از پدرم ھم چنین حرف ھایي نشنیده بودم. 
بھ غرورم برخورده بود، زیاده روي كرده بود. 

او كھ وضعیتم را مي دانست. مي دانست براي چھ بھ این 
خانھ ي نفرین شده پا گذاشتھ بودم. عصبي دستم را عقب 

كشیدم  تا از دستش بیرون بیاید. 
_ ولم كن. تو چیكاره ي مني اینطوري مي كني؟ 

جملھ ي عصبي ام جري ترش كرد. عصبي تر دستم را كشید 
و تقریبا داد زد.

_ نمي دونستي بدون. از این بھ بعد من ھمھ كارتم. مي توني 
لگد بنداز ببین چیكار مي كنم. ھمین االن زنگ میزنم بھ بابات 

لیست خریتات رو دونھ دونھ مي ذارم كف دستش. جرأت 
داري امتحان كن ببین اینكارو مي كنم یا نھ. 

با تھدیدش الل شدم. بیش از حد جدي بود. با این عصبانیتي 
كھ داشت ھر كاري از دستش بر مي آمد. 

تقریبا مرا داخل ماشینش پرت كرد. 
پشت فرمان نشست استارت زد و بالفاصلھ ھم پایش را تا تھ 

روي پدال گاز فشرد كھ ماشین با شدت بدي از جایش كنده 
شد. 

دستانش چنان دور فرمان قفل شده بودند كھ حس مي كردم بھ 
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سختي خودش را كنترل كرده است تا مرا زیر بار كتك 
نگیرد. 

زیر لب غرید:
_ خریت یھ آدم تا كجا مي تونھ باشھ آخھ؟! 

منظورش من بودم! 
اخم كردم.

_ چاره اي نداشتم. 
داد زد. شك داشتم حنجره اش سالم مانده باشد.

_ من مرده بودم؟ رفتي خونھ ي یھ مرد كھ تا خرخره خورده 
نشستي باھاش بحث كردن؟ 

مي دوني بھ آدم مست اعتباري نیست؟

نیم نگاھي سمتم روانھ كرد.
_ رفتي دیدي مستھ باز نیومدي بیرون؟ 

آخھ مانیا من بھ تو چي بگم؟ چیكار كنم باھات؟ 
صدایش باز ھم بلند تر رفت.

_ چیكار كنم دست از این كارات برداري؟ چطوري بھت 
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بفھمونم گره ھر چي مشكلھ فقط بھ دست تو باز نمي شھ؟ ھان؟ 
تو بھم بگو؟ چیكار كنم؟ 

چشمانم را بستم.
_ تو منو درك نمي كني شاھان! 

بازویم كھ كشیده شد مجبور شدم چشم باز كرده و نگاھش 
كنم. 

ماشین را نگھ داشت. درست وسط یك كوچھ. 
مجبورم كرد نگاھش كنم. دیگر داد نمي زد بلكھ اینبار 

صدایش پر بود از سرزنش.
_ تو چي؟ تو منو درك مي كني؟ مي دوني اگھ زودتر 

نمي رسیدم و بابك بھ سرش مي زد ممكن بود چي بشھ؟ اصال 
مي دوني وقتي فھمیدم كجایي چطوري خودمو رسوندم. 

مي دوني تا برسم چھ بالیي سرم اومد؟ تو منو درك مي كني 
مانیا؟

#كارتینگ
#پارت_٢٢٤
#زینب_عامل
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سرش را روي فرمان گذاشت. 
_ مردم تا رسیدم اینجا...

نمي خواستم كنارش بمانم. تا حدودي عصبانیتش را درك 
مي كردم، اما اینكھ سرم داد بزند و توھین كند را نمي توانستم 

تحمل كنم. مي خواستم پیاده شوم اما قبل از پیاده شدن با 
پوزخندي گفتم:

_ یادمھ گفتھ بودي بابك اونقدرا ھم كھ من فكر مي كنم وحشي 
نیست! چت شده پس؟ چرا ترسیدي از اینكھ برادرت بالیي 

سرم بیاره؟ 
در ماشین را باز كردم و خواستم پیاده شوم  كھ سریع سرش 
را از روي فرمان بلند كرد. دستش را از مقابلم عبور داد در 

را محكم بست و گفت:
_ اشتباه كردم! یادم رفتھ بود بابك تو گذشتھ چھ بالھایي سر 

زن و بچھ ش آورده! 
اونقدر این مدت خوب و جنتلمن بھ نظر مي اومد كھ یادم رفتھ 

بود این آدم یھ زماني چي بود و چیكارا مي كرد. 
ھاج و واج نگاھش كردم. بابك چھ بالیي سر زن و بچھ اش 

آورده بود؟ 
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صداي شاھان نگذاشت افكارم پیشروي كنند.
_ این یھ طرف قضیھ ست ماني! من از كارایي كھ ممكن بود 

بعدش بكني ترسیدم!
مي دونم حاضر بودي بخاطر ماندانا یك خط بزرگ بكشي رو 
من و احساسم. لجبازي رو بذار كنار. از آدماي اطرافت كمك 

بگیر. مشورت كن باھاشون. شاید یكي یھ حرفي زد كھ بھ 
دردت خورد اصال. مانیا نذار گذشتھ تكرار شھ....

جملھ ي آخرش ھزار مفھوم برایم داشت. 
او داشت سرزنشم مي كرد؟ 

مرا بخاطر گذشتھ ام بازخواست مي كرد؟
بھ چھ حقي این كار را انجام مي داد؟ 

بغض گلویم اینبار خیلي بزرگ تر از حد معمول بود. 
حس مي كردم گر گرفتھ ام، اما با شنیدن جملھ ي بعدي اش 
فھمیدم بیشتر قصد سرزنش خودش را داشتھ است تا من!

_ كاش منم اون روزا از یھ بزرگتر مشورت مي گرفتم. كاش 
اینھمھ خودسر عمل نمي كردم. 

_ گذشتھ ي تو ھر چیھ قطعا بھ بابك ربط داره. مي بیني؟ تو 
ھم نمي توني بیخیال برادرت شي. این حرفا ھمش كشكھ! 
برگردي عقب باز كارایي كھ كردي رو تكرار مي كني. 
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نگاھم را بھ رو بھ رو دوختم.
_ این دومین بارتھ كھ سر من داد مي زني! دوم بشھ سوم 

میرم و پشت سرمم نگاه نمي كنم! مطمئن باش. 
راه افتادن مجددش اجازه نداد تا پیاده شوم. جدي جواب داد:

_ آخرین بارتھ كھ سر احساس و رابطھ مون با كسي وارد 
معاملھ میشي. شدي مھم ترین آدم زندگیم. رو این قضیھ با 

خودتم شوخي ندارم. اتمام حجت كردم باھات. شماره ي ماندانا 
رو ھم بده مي خوام باھاش صحبت كنم. از حرفاتون فھمیدم 

بابك رفتھ سراغش. 
ماندانا...دلم مي خواست ماندانا را با دستان خودم خفھ كنم. 
آنقدر از دستش شاكي بودم كھ حد و حدود نداشت. با چھ 

حساب و كتابي با بابك ھمراه شده بود؟ 
مگر نمي دید بابك سن پدرش را دارد؟ 

از من چگونھ انتظار داشتند بھ پدر یا مادرم بگویم دختر 
كوچكشان با یك مرد پنجاه سالھ دوست شده و رابطھ ي 

عاشقانھ اي با او برقرار كرده است؟ 
اول باید خودم با ماندانا حرف مي زدم. 

شاید این رابطھ یك رابطھ ي سطحي بود كھ با حرف زدن بھ 
راحتي مي توانستم او را از ادامھ دادن این اشتباه بزرگ باز 
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دارم. 
براي ھمین ھم گفتم:

_ اول خودم باھاش صحبت میكنم. 
گوشي اش بھ صدا در آمد و اجازه نداد تا حرفم را تایید یا رد 

كند. 
گوشي را روي بلند گو گذاشت كھ صداي نگران زني كھ آشنا 

بود و بعد از كمي فكر کردن متوجھ شدم پرستار مادرش 
ھست بلند شد.

ھول بود و با عجلھ حرف مي زد.
_ آقاي دكتر تورو خدا خودتونو برسونین. واي خدا بدبخت 

شدم. 
شاھان ترسیده گفت:

_ چي شده؟؟؟
گریھ ي زن بلند شد.

_ مادرتون...بردنش بیمارستان...توروخدا برسونین خودتون 
رو. حالشون خوب نیست...

استرس بھ قدري سمت من ھجوم آورد كھ حد و حدود 
نداشت، بھ شاھان نگاه کردم. رنگش پرید و صورتش مثل 
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گچ سفید شد. دیگر نمي توانستم حال شاھان را توصیف كنم. 
تلفن را قطع کرده و نکرده پایش را روی پدال گاز فشار داد. 
با سرعت مي راند. كلمھ اي براي آرام كردنش پیدا نمي كردم. 

خودم بھ شدت مضطرب شده بودم و در سکوت و ترس 
نگاھش می کردم. 

وضعیت مامان ماھی با آن صدای نگران زن پرستار افکار 
مسمومی را در ذھنم پرورش می داد. ھمھ چیز در این لحظھ 

فراموشم شده بود و پر شده بودم از نگرانی برای مامان 
ماھی.

كاش مي شد من پشت فرمان بنشینم، اما حتي جرأت نداشتم 
چیزي بگویم. 

وقتي ماشین را جلوي بیمارستان پارك كرد بدون اینكھ 
توجھي بھ من داشتھ باشد از ماشین پیاده شد و با شدت سمت 

ورردي بیمارستان دوید.

#كارتینگ
#پارت_٢٢٥
#زینب_عامل
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بھ دنبالش من ھم از ماشین پیاده شدم و دویدم. حتي در ھاي 
ماشین را ھم قفل نكرده بودیم.

وقتي داخل بیمارستان رسیدم نفس نفس مي زدم. 
شاھان با عجلھ و در حالیكھ رنگ بھ صورت نداشت سمت 
پرستار مادرش كھ در ورودي انتظارش را مي كشید رفت. 

تا من خودم را بھ آن ھا برسانم شاھان از مقابل پرستار عبور 
كرد و سمت راھرویي كھ در سمت راستش بود دوید. 

راه زیادي را دویده بودم. وسط راھرو از شدت نفس نفس 
ایستادم و خم شدم. 

 سیگار كشیدن این مصیبت ھا را ھم داشت. 
چند نفس عمیق پشت سر ھم كشیدم. قفسھ ی سینھ ام 

مي سوخت. 
دوباره قامت راست كردم و تا مسیري كھ دیده بودم شاھان 

مي دود دویدم. 
نبود.

ھر چھ اطراف را گشتم نتوانستم پیدایش كنم. 
اعصابم بھم ریخت. لعنتي بر خودم فرستادم و دوباره سمت 

خانم پرستار رفتم تا از او بپرسم مامان ماھي كجاست. 
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مرا كھ دید گریھ اش بند آمد. 
اشك ھایش را پاك كرد. 

سریع و بي مقدمھ پرسیدم:
_ ماھي جون كدوم اتاقن؟

این را كھ شنید دوباره اشك ھایش سرازیر شدند.
_ حالشون خیلي بد بود. بردنشون اورژانس نذاشتن من برم 

پیششون. 
شنیدن كلمھ ي اورژانس كافي بود تا دوباره دویدن را از سر 

بگیرم. 
از راھرو گذشتم و با دیدن كلمھ ي اوژانس روي یك تابلو كھ 

مقابلش پر بود از قامت ھایي با صورت ھاي خستھ و یا 
نگران و چشم ھاي گریان ایستادم. 

با عجلھ سمت دري كھ روي آن ھم اورژانس نوشتھ بود رفتم 
و ھمین كھ در را ھل دادم و داخل شدم مردي كھ لباس 

نگھباني پوشیده بود جلویم را گرفت.
_ كجا خانوم؟ نمي شھ برین داخل.

غریدم:
_ مامانم اونجاست. یعني چي نمي تونم برم تو؟
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اخم كرد و جلویم را گرفت.
_ یعني ھمین كھ شنیدین! ھمھ یھ كسیشون این داخلھ! بفرما 

بیرون وقت مارو ھم نگیر! 
اضطراب از یك طرف و كلكل با این نگھبان از طرف دیگر 

چنان بھمم ریختھ بود كھ دلم مي خواست ھمانجا زار بزنم. 
از طرفي شدیدا ھم نگران شاھان بودم. 

عصبانیت را كنار گذاشتم. 
بغضم را بھ سختي قورت دادم و با صدایي كھ دو رگھ شده 

بود گفتم:
_ توروخدا! مامان ماھیم حالش بد بوده. ممكنھ دیگھ نبینمش. 

بذار برم تو! 
دل خودم براي خودم سوخت. چھ رسد بھ آن مرد!

حرفم در اوج صداقت بیان شده بود.
ال الھ اال اللھي گفت و كنار رفت. 

با عجلھ داخل شدم. 
داخل اورژانس چشم گرداندم. پرده ھاي آبي رنگ، تخت 

بیماران را از ھم جدا كرده بود. 
با ھول و عجلھ نگاھم را بین تك تك آن ھا چرخاندم، اما ھیچ 
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نگاه آشنایي نبود. 
با دیدن پرستاري سریع سمتش رفتم و گفتم:

_ خانم ببخشید. اینجا یھ خانوم مسن نیاوردن كھ حالش بد 
باشھ؟ پسرشم اومد دنبالش...

مشخصاتي كھ گفتم براي فھمیدن منظورم كافي بود كھ جملھ ام 
را قطع كرد. 

_ امروز فقط یھ خانم مسن آوردن اینجا كھ حالش خیلي وخیم 
! CPRبود. اونم بردنش اتاق 

اتاق سي پي آر دیگر كجا بود؟ چقدر این سھ كلمھ آشنا بنظر 
مي آمد. 

پرستار با بي رحمي ابھاماتم را رفع و رجوع كرد.
_ اتاق احیاء! ایست قلبي كرده بودن. 

مات شدم.
باید آدرس این اتاق شوم را مي پرسیدم؟ 

من توانش را نداشتم. 
عقب عقب رفتم. تمام تنم یخ بستھ بود و مقابل چشمانم 

چھره ي رنگ و رو رفتھ ي زني بود كھ با لبخندي غمگین 
آخرین نگاه را سمت پسر گریانش روانھ مي كرد. 
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بغضم بعد از سال ھا تركید!
بھ دیوار پشتم چسبیدم و سر خوردم. 

زمزمھ اي از میان لب ھایم خارج شد.
_ شاھان...

لعنت بھ صحنھ ھایي كھ آشنا بودند...
لعنت بھ از دست دادن ھا...

#كارتینگ
#پارت_٢٢٦
#زینب_عامل

ھمان پرستاري كھ نام و نشان آن اتاق لعنتي را داده بود بھ 
دادم رسید.

با عجلھ كنارم روي دو زانو نشست و دستم را گرفت.
_ حالت خوبھ عزیزم؟ اون خانوم باھات نسبتي داشت؟ 

مامان ماھي نسبتي با من نداشت، اما مادر مردي بود كھ از 
روزي كھ او را شناختھ بودم پشتم ایستاده بود!
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چھ نسبتي باالتر از اینكھ او مادر شاھان بود؟ مردي كھ 
ھمیشھ حواسش را بھ من داده و مراقب بود تا آسیبي متوجھ ام 

نشود.
فارغ از تمام این ھا مامان ماھي در این مدت كوتاه شدیدا 

برایم عزیز شده بود. 
او ھمیشھ با آن چشمان مھربانش با من حرف مي زد. 

در عمق نگاھش دیده بودم كھ نگران شاھان است و با زبان 
بي زباني از من مي خواست حواسم بھ پسرش باشد. 

دستم باال آمد و صورتم را لمس كرد.
خیسي اش را باور نمي كردم!

فكر نمي كردم روزي برسد كھ سد این اشك ھا شكستھ شوند. 
یاد نگاه مامان ماھي قدرت را بھ تنم بازگرداند. وقت جا زدن 

نبود! 
من قول داده بودم! كالمي نھ، اما با نگاھم بھ آن زن رنجور 

قول داده بودم كھ مراقب و ھمراه پسرش باشم. 
اصال شاید اتفاق بدي نیوفتاده بود و زود بھ قضاوت نشستھ 
بودم. شاید مامان ماھي در حال حاضر لبخند گرمش را با 

پسرش شریك شده بود.
دستم را از روي صورتم پایین آوردم و نگاه خیسم را بھ 
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پرستار دوختم.
_ مي شھ منو ببري اتاق احیاء؟ خواھش مي كنم. 

فھمیده بود شدیدا نیاز دارم كھ بھ آنجا بروم! یا شاید ھم حدس 
زده بود دیدار آخري در میان باشد كھ سرش را تكان داد و از 

جایش بلند شد. 
بھ نیابت از او من ھم بلند شدم و دنبالش كردم. 

ھمھ ي آدم ھا حتي اگر فراموش كار ترین انسان روي زمین 
ھم باشند، در لحظاتي سخت یاد خدا مي كنند. دست بھ دامن او 

مي شوند و كمك مي خواھند. 
من آدم مذھبي نبودم، اما در آن لحظھ چند ذكر و صلواتي كھ 

از مانجون یاد گرفتھ بودم را زیر لب زمزمھ كردم. 
خدا را صدا كردم و در دل از او خواھش كردم با حقیقتي كھ 
سال ھا قبل با آن رو بھ رو شده بودم مجدد رو بھ رو نشوم! 

حقیقت تلخ مرگ و از دست دادن. 
آنقدر درگیر بودم كھ حتي نفھمیدم از كدام راھرو و در عبور 

كردیم. 
حتي صورت آدم ھایي كھ نگاه پر ترحمشان را روي خودم 

حس مي كردم را ھم ندیدم. 
وقتي از حركت ایستادیم كھ پرستار با دست بھ اتاقي كھ درش 
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باز بود اشاره كرد. 
جلوتر رفتم. 

پرستار انگار كھ وظیفھ اش را انجام داده است تنھایم گذاشت 
و من باز جلوتر رفتم. 

مقابل چشمانم یك تخت بود، زني كھ آرام ترین خواب 
زندگي اش را تجربھ مي كرد و مردي داغ دار کھ سرش را 

روي سینھ ي زن گذاشتھ بود و سخت مي گریست. 
بھ چارچوب در تكیھ دادم و حاال بعد از عمري مي توانستم تا 

مي توانم گریھ كنم. 
مانجون چھ مي گفت؟ 

مي گفت گاھي مصلحت خدا در از دست دادن است. 
مرگ بخشي از طبیعت بي رحم زندگي محسوب مي شد و 

گریزي از آن نبود. 
اما خدا ھم خوب مي دانست گاھي بازمانده ھا چھ زجري 

تحمل مي کنند.
مامان ماھي رفتھ بود. براي ھمیشھ. 

ھرگز فرصت نشده بود تا بھ خانھ مان بیاید و با خانواده ام آشنا 
شود. 
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مامان ماھي رفتھ بود و من داغ شاھان را خوب مي فھمیدم. 
جلوتر رفتم و اینبار صداي نالھ اش را ھم شنیدم. 

قلبم تكھ پاره شد با شنیدن نالھ ي مردي كھ برایم حكم تكیھ گاه 
پیدا كرده بود.

_ ماھي خانوم. مامان من، كسي ھم تو دنیا موند واسم؟ 
من مانده بودم! مي ماندم. تا ابد براي او مي ماندم. 

باز ھم جلوتر رفتم. 
نگاھم را سخت بھ شاھان دوختم. 

نمي خواستم تصویر آخرین لبخند مامان ماھي را با تصویري 
دیگر عوض كنم. 

كنار شاھان ایستادم دستم را روي كمرش گذاشتم و صدایش 
كردم. 

سرش از روي سینھ ي مادرش جدا شد و چشمان پر خونش را 
سمتم دوخت. 

قبل از اینكھ بتواند چیزي بگوید دستانم را باال آوردم و سرش 
را در آغوش كشیدم.

#كارتینگ
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#پارت_٢٢٧
#زینب_عامل

صداي پچ پچ مھمان ھا تنھا صدایي بود كھ بھ گوش مي رسید. 
جمعیت یك بھ یك داشتند متفرق مي شدند. 

جمعیت عظیمي كھ فقط آمده بودند تا بگویند ما ھستیم! 
اما این ظاھر قضیھ بود. باطن قصھ این بود كھ ھیچ كس 

نبود. 
بھ عکس مامان ماھی کھ روی میز تزیین شده و بین دو شمع 

مشکی بلند قرار داشت  نگاھی انداختم. دلم برایش تنگ 
می شد.

ھر لحظھ كھ خانھ ي درندشت بابك خلوت تر مي شد بیشتر 
متوجھ عمق فاجعھ مي شدم. 

خیلي زود بھ این خانھ بازگشتھ بودم. علیرغم میلم. 
بھ خاطر شاھان مجبور شده بودم بیایم. وضعیت جالبي 

نداشت. 
حال بابك اما خراب تر بود. بھ سختي مھماناني كھ براي 

عرض تسلیت بھ خانھ اش آمده بودند را بدرقھ مي كرد. 
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مامان و مانجون ھم آمده بودند. 
بابا فقط در مراسم تشییع شركت كرده بود اما مانجون و 

مامان تا خانھ ي بابك آمده بودند. بخاطر شاھان آمده بودند. 
مانجون واقعا نگرانش بود. 

ماندانا ھم بود، اما كاش نیامده بود. فرصت نكرده بودم تا او 
را از آمدن منصرف كنم. 

یك چشمم بھ شاھان بود تا مراقبش باشم و با چشم دیگرم 
ماندانا را تحت نظر داشتم. 

ماندانا بي ھیچ حرفي كنار مامان نشستھ بود و با آرامي 
چایي اش را مي نوشید. 

با اشاره ي مانجون نگاه از عکس مامان ماھی گرفتھ و از 
جایم بلند شدم و سمتش رفتم. 

وقتي مقابلش ایستادم و نگاه سؤالي ام را سمتش دوختم گفت:
_ مانیا دخترم میشھ پالتوي منو بیاري. دیگھ بھتره بریم. 

باشھ اي گفتم و با نیم نگاھي سمت ماندانا بھ اتاقي كھ پالتوي 
مانجون را آنجا گذاشتھ بودم رفتم. 

بین لباس ھایي كھ از رگال آویزان بود دنبال پالتوي مانجون 
مي گشتم كھ در اتاق باز شد و شاھان آشفتھ داخل اتاق شد. 

پالتو را روي بازویم انداختم كھ سمتم آمد.
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بي ھیچ حرفي كمرم را میان دستانش گرفت و مرا بھ 
سینھ اش چسباند. 

چانھ اش را روي سرم گذاشت.
عین یك بچھ ي معصوم و بي گناه كھ در كوچھ مادرش را گم 

كرده باشد بغ كرده زمزمھ كرد:
_ نرو ماني.

دستي كھ آزاد بود را از پشت روي كمرش گذاشتم.
_ باشھ نمي رم. پالتوي مانجون رو مي دم بھش پیشت 

مي مونم. باشھ؟ 
گره دستانش را دور كمرم سفت تر كرد.

_ پالتوي خودتم بردار. ھمھ رفتن تقریبا. می خوام بریم 
خونھ ي خودم. 

از آغوشش بیرون آمدم و با دست صورتش را نوازش كردم. 
_ شاھان من كھ نمي تونم شب رو پیشت بمونم. بھتر نیست 

ھمین جا بموني؟ بابكم تنھاست. دوتایي كنار ھم باشین بھتره. 
آھي كشید. چشمانش را بست و دستش را الي موھاي 

پریشانش برد.
_ نھ نمي خوام اینجا بمونم. بیشتر تنش ایجاد مي شھ اینجا... 
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اصراري نكردم. با اینكھ اصال حس خوبي بھ بابك نداشتم، اما 
بعد از دیدن اینكھ چگونھ در سوگ مادرش مي گریست دلم 

برایش سوختھ بود. 
تنھایي بد دردي بود. البتھ كھ شاھان با آن دردي كھ تحمل 

مي كرد باز حواسش بھ بابك بود. 
حرف ھاي آن روزش كھ بابك را تھدید كرده بود كھ دیگر 

نسبتي با ھم ندارند بعد از مرگ مادرشان بھ فراموشي سپرده 
شده بود. 

شاھان نمي توانست بیخیال بابك شود، ھمانطور كھ من 
نمي توانستم بیخیال خواھر و برادرم شوم. 

حس مي كردم شاھان امروز بخاطر من مي خواھد برادرش را 
تنھا بگذارد. 

براي ھمین ھم گفتم:
_ شاھان...اگھ بخاطر من مي خواي بابك رو تنھا بذاري...

حرفم را قطع كرد.
_ من مي خوام برم خونھ ماني. اینجا دارم خفھ مي شم. دلم 

خونھ ي خودم و مامان ماھي رو مي خواد. 
چشمانم را بھ نشانھ ي قبول خواستھ اش روي ھم گذاشتم. 

شاھان زودتر از من از اتاق خارج شد و من ھم بعد از اینكھ 
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پالتوي خودم را ھم برداشتم از اتاق بیرون آمدم. 
سراغ مانجون رفتم و پالتو را بھ دستش دادم. خانھ تقریبا 

خالي شده بود. 
ھمھ ي مھمان ھا رفتھ بودند و ما جزو نفرات آخر بودیم.

جاي خالي ماندانا باعث شد تا با اخم از مامان بپرسم:
_ ماندانا كو؟ 

مامان در حالیكھ كمك مي كرد تا مانجون پالتویش را بپوشد 
جواب داد:

_ فكر كنم رفت سرویس بھداشتي. 
سرم را تكان دادم و گفتم:
_ مي رم صداش كنم پس. 

چند سرویس در این خانھ وجود داشت كھ دم دستي ترین آن 
در نزدیكي آشپزخانھ بود. 

امروز دیگر تقریبا ھمھ ي سوراخ سنبھ ھاي این خانھ را یاد 
گرفتھ بودم. بس كھ بھ دنبال شاھان از این گوشھ بھ آن 

گوشھ ي خانھ رفتھ و مراقبش بودم. 
آشفتھ بود و اصال نمي توانست یك جا بنشیند. گاھي ھم ھجوم 
اشك ھایش باعث مي شد از جمع فاصلھ گرفتھ و در گوشھ اي 
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خلوت بھ یاد مادرش اشك بریزد. 
ھمین كھ خواستم از كنار آشپزخانھ عبور كنم صدایي مرا 

متوقف كرد. 
پشت دیوار آشپزخانھ ایستادم و گوش تیز كردم. صداي ماندانا 

بود. 
نفس در سینھ ام حبس شد وقتي جمالتش را شنیدم. 

_ بابك از صبح دنبال یھ فرصتم كھ تنھا ببینمت و بگم اینھمھ 
خودتو عذاب نده. این چند روز قد چند سال پیر شدي.

#كارتینگ
#پارت_٢٢٨
#زینب_عامل

فقط خدا مي دانست پشت آن دیوار لعنتي چھ بر من گذشت. 
خواھر احمق من! 

چگونھ خام یك مرد پنجاه سالھ شده بود؟ 
چگونھ مي توانست با چنین احساسي نام او را صدا كند و با 

آن لحن نگران بھ جانش غر بزند كھ حواسش بھ خودش 
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باشد؟
دلم مي خواست بیخیال مانجون و مامان و آبرو ریزي كھ 

ممكن بود رخ دھد شده و داخل آشپزخانھ شوم و تا مي توانم 
ماندانا را كتك بزنم. 

فقط منتظر بودم تا بابك ماندانا را از خودش براند. مادرش 
فوت كرده بود. 

كم اتفاقي كھ نبود. نمي توانست با این حال بھ بازي كثیفش 
ادامھ دھد. 

اما بابك قصد نداشت بیخیال ماندانا شود. 
با صدایي گرفتھ كھ بعید بنظر مي آمد ساختگي باشد جواب 

ماندانا را داد.
_ من خوبم عروسكم. فقط حس مي كنم دیگھ تو این دنیا 

چیزي برام نمونده. 
جملھ ي بعدي اش چنان حالم را خراب كرد كھ حد و حدود 

نداشت. 
_ ماندانا قول بده بھم اگھ دنیا ھم جلوت واستاد تنھام نذاري. 

من دیگھ ھیچ كسي ندارم تو این دنیا. 
دستانم را مشت كردم و از پشت دیوار بیرون آمدم. 

توان ایستادن پشت دیوار را نداشتم. بھ درك كھ ممكن بود 
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آبرو ریزي شود. 
سریع وارد آشپزخانھ شدم و با دیدن ماندانا كھ پشت بھ من 

سر بابك را كھ روي صندلي آشپزخانھ نشستھ بود در آغوش 
كشیده بود غریدم:

_ دارین چھ غلطي مي كنین؟ 
تمام بدنم از حرص مي لرزید و صحنھ اي كھ دیده بودم را 

اصال نمي توانستم ھضم كنم. 
ماندانا غرق شده بود یا اگر خوشبینانھ نگاه مي كردم در حال 

غرق شدن بود. 
صداي بلند و عصبي ام باعث شد تا ماندانا با شدت بھ عقب 
بچرخد. شوكھ و ناباور نگاھم كرد و ترسیده اسمم را بریده 

بریده زمزمھ كرد.
_ ما...نیا...

ھر قدر ماندانا ترسیده بود، بابك ھمانقدر بي تفاوت بود.
دستانم را مشت كردم و رو بھ ماندانا غریدم:

_ بیا گمشو برو بیرون. گمشو تا مامانو خبر نكردم جنازتو 
ببره از اینجا...

با عجلھ سمتم آمد و دستم را گرفت. با ترس و پر از دلھره 
گفت:
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_ مانیا بذار توضیح بدم. 
دستم را از دستش بیرون آوردم. با دست بھ سمت در 

آشپزخانھ ھلش دادم و غریدم:
_ گورتو گم كن از جلو چشام. ھمھ چي اونقدر واضح ھست 

كھ توضیح نخوام ازت. 
اشك در چشمانش جمع شد. 

محلي ندادم و محكم تر غریدم:
_ كري؟ گفتم برو بیرون! مي خواي صداي داد و بیدادمو ھمھ 

بشنون؟ 
قطره اشكي كھ از گوشھ ي چشمش چكید را با پشت دست پاك 

كرد و بابك كھ تا آن لحظھ در سكوت نظاره گر بود با اخم 
رو بھ من گفت:

_ احترام خودتو نگھ دار مانیا. 
این یكي دیگر خارج از ظرفیتم بود. 

دست ماندانا را كشیدم و تقریبا از آشپزخانھ بھ بیرون پرتش 
كردم.

دید شدیدا عصبي ھستم كھ مقاومتي نكرد. 
با حرص خودم را بھ مقابل بابك رساندم و انگشتم را تھدید 
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وار مقابلش گرفتم.
_ فكر كردي مي ذارم خرش كني؟ احترام خودمو نگھ ندارم 

چیكار مي كني؟ 
سرم را با تأسف برایش تكان دادم:

_ خیلي بي چشم و رویي بابك! خیلي! 
داري با من و خانوادم بازي مي كني و منِ خر ھمراه اونا 
براي عرض تسلیت اومدم اینجا. شاھان حق داره نخواد 

نسبتي با تو داشتھ باشھ! تو یھ عوضي خود خواھي. 
باالخره مي فھمم چي تو اون سرت مي گذره. اونوقت كھ شرتو 

از سر خانوادم كم مي كنم. بھ ماندانا ھم حتما مي گم چند ماه 
پیش ھمین حرفاي عاشقانھ و مسخرتو دم گوش من مي خوندي 

و تا پاي خواستگاري از منم رفتي. اونوقت مي خوام ببینم 
بازم خرت مي شھ؟

بي تفاوت خمیازه اي كشید.
_ ھر كاري دوست داري بكن مانیا! من جلوتو نمي گیرم. 
بیشتر از آن آنجا نماندم. حس مي كردم اگر چند دقیقھ ھم 

بیشتر بمانم قدرت این را پیدا مي كنم كھ ھمان جا بالیي سر 
بابك بیاورم. 

با حالي كھ بھ شدت خراب بود از آشپزخانھ ي مدرن خانھ اش 
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بیرون زدم.
انتظار داشتم ماندانا بیرون از آشپزخانھ منتظرم باشد اما 

نبود. 
با لرزشي كھ كنترلي رویش نداشتم بھ پذیرایی برگشتم. با 

دیدن تصویر مقابلم حالم بیشتر از قبل گرفتھ شد. 
مانجون شاھان را در آغوش گرفتھ بود و نوازشش كرده و او 

را بھ صبر كردن و دعا خواندن براي شادي روح مادرش 
دعوت مي كرد. 

خدایا چقدر روابط پیچیده شده بودند. 
ماندانا در حالیكھ تمام سعي اش را مي كرد تا اضطرابش را از 

خود دور كند كنار مامان ایستاده بود. 
اگر شاھان نبود قطعا ھمین حال دست ماندانا را مي كشیدم و 
ھر طور شده گوشش را مي پیچاندم و ھر چھ در توان داشتم 

فحش و ناسزا بارش مي كردم، اما وجود شاھان و حال 
خرابش دست و پایم را بستھ بود. 

بھ حد كافي در این چند روز اذیت شده بود، نمي خواستم با 
تعریف كردن اتفاقي كھ از آشپزخانھ افتاده بود بیش از پیش 

آشفتھ اش كنم. 
براي ھمین سعي كردم بر خودم مسلط شوم. چند نفس عمیق 
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پشت سر ھم كشیدم و نزدیكشان شدم. 
وقتي كنارشان رسیدم مانجون گفت:

_ مانیا سوییچ ماشینت رو بده ما با ماندانا بر مي گردیم خونھ. 
تو شاھان رو برسون خونشون. خوب نیست رانندگي كنھ با 

این وضعیت. مي گھ نمي خواد اینجا بمونھ انگار. 
در دل قربان صدقھ ي این حجم از فھم و شعورش رفتم.

رساندن شاھان بھانھ بود با این حرفش در حقیقت مجوز 
صادر كرده بود تا كمي كنار شاھان بمانم و دلداري اش دھم. 
ھر چند با وضعیتي كھ داشتم، دلم مي خواست كھ كسي بود و 
مرا دلداري مي داد كھ چیز خاصي بین بابك و ماندانا نیست و 

اینھمھ بھ خودم فشار نیاورم. 
ماندانا خودش را در پشت سنگر مامان و مانجون پنھان كرده 

بود. اما كور خوانده بود. 
من رھایش نمي كردم. بالیي سرش مي آوردم كھ عشق و 

عاشقش از سرش بپرد.

#كارتینگ
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#پارت_٢٢٩
#زینب_عامل

از میان خرت و پرت ھاي كیفم كھ روي یكي از مبل ھاي 
سالن بود سوییچ ماشینم را بیرون آوردم و در حالیكھ با 
چشمانم براي ماندانا خط و نشان مي كشیدم سوییچ را بھ 

دستش سپردم.
مامان ھم در حالیكھ صورتش را غم گرفتھ بود بھ شاھان 

براي بار چندم تسلیت گفت و راھي شدند. 
جالب اینكھ بابك تا رفتن آن ھا بھ پذیرایي بازنگشت و وقتي 

بیرون آمد كھ من و شاھان در حال رفتن بودیم. 
خون خونم را مي خورد. جلوي شاھان نمي توانستم ھیچ 

واكنشي نشان دھم. 
شاھان دستم را گرفت و سرش را بھ نشانھ ي خداحافظي تكان 

داد و گفت:
_ مراقب خودت باش. یھ چیزي قبل خوابت بخور. معده 

دردت عود مي كنھ باز. 
بابك خودش را روي كاناپھ ي نزدیكي اش انداخت.

_ برو نگران من نباش. 
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میل شدیدي داشتم شاھان را از نگراني براي او باز دارم، اما 
فرصت خوبي نبود. 

ھمراه شاھان از آن خانھ ي نحس بیرون آمدیم و قبل از اینكھ 
بتوانم پشت فرمان بنشینم خودش پشت فرمان نشست و گفت 

کھ خودش رانندگي مي كند. 
ھمھ مي گویند وقتي عزیزي را از دست مي دھي سھ روز 

اولش سخت است. سھ روز اگر بگذرد کمی آرام مي شوي. 
اما بنظر من ھمھ چیز وقتي بدتر مي شود كھ این چند روز 

اول تمام شود. 
وقتی ھمھ از اطرافت پراكنده می شوند و تو می ماني با دردي 

كھ رھایت نمي كند. 
در این حال حتي دیوار ھاي اطرافت ھم بھ تو فشار 

مي آوردند. 
اصال فشار قبري كھ مي گویند ھمین است. 
زمین و زمان روي سرت خراب مي شوند. 

احساس خفگي لحظھ اي رھایت نمي كند و تك تك عناصر دنیا 
دست بھ دست ھم مي دھند تا تو را از پاي در بیاورند. 

این مرحلھ سخت ترین مرحلھ است. 
شاید مدت ھا طول بكشد بھ شرایط جدید عادت كني. 
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درست بود كھ من كنار شاھان بودم، اما من مانیا بودم! ھمین! 
ھرگز نمي توانستم جاي مادرش را برایش پر كنم. 

نگاھم را سمتش روانھ كردم. 
ظاھرا داشت در آرامش رانندگي مي كرد. 

نگاه بي حسش بھ رو بھ رو خیره بود گویي كھ ھیچ اتفاقي 
نیوفتاده است. كاش بیشتر اصرار مي كردم تا خودم رانندگي 

كنم.
شقیقھ ھایش چنان نبض مي زدند كھ كامال متوجھ ش شده بودم. 

رگ ھاي پیشاني اش بیرون زده بودند و ھر لحظھ احتمال 
مي دادم طغیان كند. 

با احتیاط نامش را صدا زدم.
_ شاھان...

نگذاشت حتي چیزي بپرسم.
_ من خوبم ماني! 

خوب نبود. حاال در این سكوت جاي خالي مادرش بیشتر 
خودش را بھ رخش مي كشید.

ماھي خانومش نبود و او تازه تازه داشت با این حقیقت رو بھ 
رو مي شد. 
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دروغش از لرزش دستانش كھ سعي در مخفي كردنش داشت 
پیدا بود. محكم دستانش را دور فرمان قفل كرده بود. 

اگر كاري نمي كردم پشت فرمان سكتھ مي كرد.
باید كنار مي آمد. باید با این حقیقت تلخ لعنتي كنار مي آمد و 

آن را پشت سر می گذاشت. 
بغضم را با بدبختي قورت دادم. 

_ وقتي از كما اومدم بیرون ھمھ مي گفتن رامین زنده س. 
در ھم فرو رفتن ابروھایش را دیدم. بعد از گذشت سال ھا 

ھنوز ھم یادآوري آن خاطرات تلخ تر از زھر، نفسم را 
مي برید. 

_ وقتي لنگ لنگون رفتم دم در آي سیو دیدم نیست خواستم 
دنبالش بگردم اما یكي از پرستارا دنبال من بود و بھ بقیھ ي 

دوستاش گفت اون دختري كھ نامزدش تو تصادف كشتھ شده 
رو ندیدین؟ من...

غرید.
_ بسھ! 

دستانم را مشت كردم تا لرزششان را پنھان كنم.
_ با خودم گفتم مگھ چند تا دختر تو این بیمارستان ھست كھ 

اون موقع شب تو تختشون نیستن و با نامزدشم تصادف 

@RomanbeRoman



كردن؟ 
چند نفر مي تونست تو بیمارستان باشھ كھ نامزدش كشتھ...

فریادش مرا از جا پراند.
_بس كن! بھت گفتم ادامھ نده. توي لعنتي مي خواي چي بگي 

بھم؟ چرا داري اون گذشتھ رو شخم مي زني مانیا؟
فریادش فریاد عادي نبود. فریاد درد بود. بغض بود و بي 

كسي. 
بي ھوا ماشین را بھ كنار اتوبان راند كھ صداي جیغ الستیك 

ھا بلند شدند. پایش را محكم روي ترمز فشار داد و در 
كسري از ثانیھ خودش را از ماشین بیرون انداخت.

من فقط مي خواستم حقیقت را باور كند. مي خواستم باز ھم 
گریھ كند. اینبار بلندتر. داد بزند و مامان ماھي را صدا بزند 
و وقتي با سكوت وھم انگیز روبھ رو شد مطمئن شود ھمھ 

چیز تمام شده است. كھ دیگر راھي نیست.
من ھم از ماشین پیاده شدم. 

روي آسفالت افتاده بود و قطرات اشك بود كھ از گونھ ھایش 
سر مي خوردند و روي آسفالت مي افتادند. 

جگر سوز صدایم كرد و من فقط توانستم با عجلھ كنارش 
روي زانو بیافتم.
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_ مانیا....
كامل صدایم كرد بود. مخفف نگفتھ بود. دردش جدي بود. 

سرش را در آغوش كشیدم و جملھ اش آتشم زد:
_ دقش دادم. مسبب تمام بالھایي كھ سرش اومد من بودم. 

دیدي؟ ولم كرد. حاال من بدون اون چھ خاكي تو سرم بریزم. 
دستانم را سفت دور گردنش حلقھ كردم. 

_ من ھستم باھات...تا تھش! قول مي دم بھت. حتي اگھ تا 
آخرش برات یھ دوست بمونم....

دستان او سف تر مرا چسبیدند. انگار کھ می ترسید مرا ھم از 
دست بدھد. صدای بغض آلودش با گریھ ھاي بلندش مرا از 

فرش بھ عرش کشاند و ھمان دم بھ زمین کوبید.

#كارتینگ
#پارت_٢٣٠
#زینب_عامل

_ نباید این ھمھ ضعیف باشم نھ؟ باید مردونھ گریھ كنم؟ باید 
بریزم تو خودم؟ 
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شانھ ھایش بیشتر لرزیدند.
_ آخ من دارم میمیرم! نمي تونم. من مي خوام پامو عین بچھ 

ھا بكوبم رو زمین مانیا. من عین یھ بچھ شدم كھ مامانشو گم 
كرده مانیا. آخ بمیرم واسھ دل مامان ماھیم. 

بمیرم كھ با اون ھمھ درد تو دلش رفت زیر خاك. بمیرم! 
خدا نكند ھایش را در دلم زمزمھ كردم و گذاشتم داد و فریاد 

كند تا خالي شود. 
_ من نمي تونم االن مرد باشم مانیا! نمي تونم خودمو كنترل 

كنم. من االن قد یھ دنیا دلتنگ نگاه مظلوم مادرمم. چھ خاكي 
تو سرم كنم؟ حاال  از كجا پیداش كنم؟ كي مثل مامان ماھي 

نگام كنھ و با نگاش دعام كنھ؟ كي نگرانم بشھ؟ كي حواسش 
بھم باشھ؟ حرفاي دلمو بھ كي بگم؟ 

پا بھ پایش اشك ریختم. حجم تنھایي اش قابل درك نبود. حتي 
من ھم نمي توانستم این حجم تلخي را مثل او بفھمم. 

مادر نعمت عجیبي بود. 
بخصوص براي شاھاني كھ تقریبا جز مامان ماھي كسي را 

نداشت و تمام عمرش را کنار او گذرانده بود.
درست بود كھ مادرش حتي قادر بھ حرف زدن نبود، اما 

ھمان نگاه مظلومش ھم نعمت بزرگي محسوب مي شد. 
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موھایش را نوازش كردم. سكوت كردم تا خودش را خالي 
كند. محل ندادم كھ در اتوبان ھستیم. 

وقتي آرام شد و گریھ ھایش بند آمد، اشك ھایش را با انگشتم 
پاك كردم و دستش را گرفتم. 

بلند شد و اینبار من پشت فرمان نشستم. 
وقتي بھ خانھ رسیدیم كمك كردم تا كتش را در بیاورد و بعد 

گفتم:
_ برو استراحت كن خوشتیپ. بذار ببینم یھ چیزي مي تونم 

درست كنم بخوریم. من بدجور گشنمھ! 
دستم را باال آورد و پشتش را بوسید.

_ مرسي كھ كنارم ھستي. 
دستانم را دور گردنش حلقھ كردم. 

روي پنجھ ي پاھایم بلند شدم و سرم را مقابل صورتش نگھ 
داشتم.

_ چونھ ت نمي خاره دكتر؟ 
باالخره بعد از مدت ھا خندید. 

دستانش باال آمد و كمرم را گرفت. 
براي بار دوم چانھ اش را بوسیدم. 
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_ برو یھ دوش بگیر گل پسر. تا منم یھ چیزایي سر ھم كنم. 
باشھ ای گفت و دستانش را از دور كمرم باز كرد. حال 

شوخی نداشت.
_ خودتو خستھ نكن ماني. از صبح دنبال مني. زنگ بزن یھ 

چیزي بیارن واسمون از بیرون. 
از او فاصلھ گرفتم و شال را از روي سرم باز كردم و روي 

مبل انداختم.
_ خستھ نیستم من. نگران من نباش. تا خودتو خوشگل كني 

یھ غذاي توپ حاضر مي كنم. 
آھي كشید و  سمت اتاقش رفت. 

دروغ گفتھ بودم. خستھ بودم. شدیدا ھم خستھ بودم. خستگي ام 
بخاطر شاھان نبود. 

من از كار ھاي ماندانا خستھ بودم. 
مانتوام را ھم در آوردم و وارد آشپزخانھ شدم. 

حتي نمي دانستم مي خواھم چھ چیزي درست كنم. 
یخچال و كابینت ھا را چند بار باز و بستھ كردم. 
سردرگم و كالفھ كمي برنج داخل قابلمھ ریختم. 

فكر ماندانا دست از سرم بر نمي داشت. 
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برنج را شستم و بعد از اینكھ كمي نمك و روغن داخلش 
ریختم قابلمھ را روي گاز گذاشتم. 

بھ پذیرایي برگشتم. گوشي ام را از داخل كیفم برداشتم و داخل 
یكي از اتاق ھاي خانھ كھ بالاستفاده بود شدم. 

با ماندانا تماس گرفتم. مي خواستم حرصم را سرش خالي كنم. 
ھر طور كھ شده باید امروز با او حرف مي زدم. 

وقتي صداي زن اپراتور را شنیدم كھ گفت دستگاه مشترك 
مورد نظر خاموش است با حرص گوشي را روي میزي كھ 

در اتاق بود كوبیدم.
دستم را روي میز تكیھ دادم و چشمانم را بستم. 

شرایط عجیب داشت بھ من فشار مي آورد. 
من چگونھ این مشكل را بھ تنھایي حل مي كردم؟ 

اصال چگونھ مي توانستم از دیگران براي حل این قضیھ كمك 
بخواھم؟ 

زنگ زدن بھ خانھ براي حرف زدن با ماندانا ممكن بود شك 
مامان را برانگیزد. براي ھمین از صرافت این كار افتادم، 

اما ھمین كھ خواستم از اتاق بیرون بیایم چشمم با عكس 
كوچكي كھ روي میز بود برخورد كرد. 

تا بھ حال این عكس را ندیده بودم. 
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نزدیك تر رفتم و قاب را در دستم گرفتم. 
عكس دختري خندان بود كھ موھایش را روي شانھ رھا كرده 

بود. 
ده دوازده سالھ بنظر مي رسید. 

صداي شاھان كھ آمد با ھمان قاب عكس از اتاق بیرون آمدم. 
با حولھ ي كوچكي داشت موھایش را خشك مي كرد. 

سمتش رفتم و قاب عكس را مقابلش گرفتم.
_ این دختر كیھ شاھان؟ 

حولھ را روي شانھ اش انداخت و نگاه پر از حسرتش را بھ 
عكس دوخت. 

لبخند تلخي زد.
_باران! دختر بابك!

#كارتینگ
#پارت_٢٣١
#زینب_عامل
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با شنیدن جملھ اش دوباره قاب عكس را باال آورده و نگاھش 
كردم. 

زیبا بود. اما ھیچ شباھتي بھ بابك نداشت.
احتماال بیشتر شبیھ بھ مادرش بود. 

كنجكاو بودم بدانم زن و بچھ ي بابك كجا ھستند؟ 
انتظار داشتم حداقل دختر بابك در مراسم تدفین مادربزرگش 

شركت كند.
قبال چیز ھایي از شاھان راجع بھ آن ھا شنیده بودم، اما حاال 

چیزي در خاطرم نمانده بود. 
دستي روي صورت دخترك خندان كشیدم و پرسیدم:

_ االن كجا ھستن؟ 
شاھان قاب عكس را از دستم گرفت. 

سرم را با تعجب باال آوردم. 
نگاه ناراحتش را بھ عكس دوختھ بود. 

شانھ باال انداخت و در جوابم گفت:
_ كسي نمي دونھ! مھتاب دخترش رو برداشت و مثل یھ قطره 

آب تو زمین ناپدید شد. 
ابروھایم باال رفتند.
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_ یعني بابك دخترشو ندیده؟ 
پشتش را بھ من كرد و سمت كانتر رفت. قاب عكس را روي 

كانتر گذاشت.
_ نھ! ده سالھ كسي از این مادر و دختر خبري نداره.

بي اختیار گفتم:
_ چھ سنگدل! نباید دخترو از پدرش براي ھمیشھ جدا 

مي كردند!
درست بود كھ در ذھنم براي بابك ھیچ ارزش و احترامي 

قائل نبودم، اما باالخره او یك پدر بود. پدري كھ قطعا دلش 
براي دخترش تنگ مي شد. 

یك لحظھ از این احساسم پشیمان شدم. 
شاید ھم ھرگز دلش براي دخترش تنگ نمي شد! 

كسي چھ مي دانست؟
اگر او بھ دخترش واقعا اھمیت مي داد چگونھ مي توانست 

خواھر ساده ي من را بھ بازي بگیرد؟
دیدن آن عكس سؤالي در ذھنم ایجاد كرده بود. 

درست بود كھ شاھان خستھ و بي حال بود، اما نمي توانستم از 
خیر پرسیدن آن بگذرم.
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_این عكس مال ده سال پیشھ؟ 
سمتم چرخید و سرش را تكان داد. 

_ پس یعني االن دختر بابك باالي ٢٠ سالشھ آره؟ 
نفسش را آه مانند بیرون داد.

_ باید ٢١ سالھ شده باشھ! 
مغزم پشت سر ھم داشت سؤاالت جدید طرح مي كرد.

_ بابك دنبالشون نگشت؟ 
وارد آشپزخانھ شد. لیوان آبي براي خودش ریخت. من ھم 

رفتم و كنار كانتر ایستادم.
_ جست و جو ھاش نتیجھ نداد. بیخیال شد.

بابك را تصور كردم در حالیكھ مدت ھا دنبال دخترش گشتھ 
و نتوانستھ او را پیدا كند. 

بابك براي رسیدن بھ خواستھ ھایش دست بھ ھمھ كاري 
مي زد. چگونھ از پیدا كردن دخترش دست كشیده بود؟ 

معلوم نبود با چھ نیتي نزدیك من و خانواده ام شده است، اما 
باز ھم رھایمان نمي كرد چگونھ باید باور مي كردم دست از 

جست و جوي دخترش برداشتھ است؟ 
آب دھانم را قورت دادم. 
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نكند این دو بھم ربط داشتند؟ 
نكند بھ دنبال دخترش سراغمان آمده بود؟ 

اما چگونھ؟ 
ما كھ ھیچ ارتباطي بھ این قصھ نداشتیم. 

اصال یادم نمي آمد بابك نامي در زندگي مان بوده باشد. 
نیاز داشتم در یك اتاق تنھا بنشینم و داده ھاي ذھنم را روي 

میز كنار ھم بچینم. 
جواب این سؤال كھ نیت بابك چیست را باید ھر طور شده 

پیدا مي كردم. 
البتھ اگر نگراني ھا و استرسي كھ نسبت بھ ماندانا داشتم 

اجازه ي این كار را بھ من مي داد. 
صداي شاھان رشتھ ي افكارم را پاره كرد. 
نگاه بي رمقش سمت گاز دوختھ شده بود. 

_ برنجت شیربرنج شده ماني! امروزو بیخیال آشپزي شو! 
با ھول خودم را داخل آشپزخانھ رساندم. 

آب برنج در اثر جوشیدن سر ریز شده و كل گاز را كثیف 
كرده بود. خودش ھم شكل و قیافھ ي فاجعھ باري پیدا كرده 

بود. 
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آنقدر ذھنم مشغول بود كھ از آن غافل شده بودم. 
زیرش را خاموش كردم و قابلمھ را داخل سینك گذاشتم. 

محتویات داخل قابلمھ اصال قابل خوردن نبودند! 
اینبار در یخچال دنبال گوجھ و تخم مرغ گشتم تا املت درست 

كنم. 
حواسم را ھم جمع كردم تا خرابكاري نكنم.

#كارتینگ
#پارت_٢٣٢
#زینب_عامل

كار پختن املت كھ تمام شد میز را چیدم و خودم مثل یك مادر 
نمونھ براي شاھان لقمھ گرفتم. 

مشخص بود كھ اشتھا ندارد و براي اینكھ ناراحتم نكند لقمھ 
ھا را بھ زور قورت مي دھد. 

كاش كسي را داشتم كھ از او بخواھم شب را كنارش بماند. 
یا كاش حداقل مي توانستم او را بھ خانھ مان ببرم. 
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تنھا ماندنش، آن ھم در این خانھ و در جایي كھ تا چند روز 
پیش مامان ماھي كنارش بود اصال جالب و عاقالنھ بنظر 

نمي رسید. 
مي دانستم اگر تنھایش بگذارم ممكن است سكوت وھم انگیز 

این خانھ بیش از پیش آزارش دھد. 
براي اینكھ تنھا نماند لقمھ ي كوچكي كھ در دھانم داشت دور 

باطل مي زد را قورت دادم و گفتم:
_ مي خواي بھ بابك بگو شب بیاد پیشت. 

لقمھ ي نصفھ ي دستش را روي میز انداخت.
_ نھ! مي خوام امشب تنھا باشم. 
_ اما من مي ترسم تنھات بذارم. 

بالفاصلھ بعد از پایان جملھ اش گفتھ بودم. 
پوزخندي زد. 

_ باالخره كھ چي؟ یھ روز بابك اومد، دو روز اومد، روز 
سوم رو چیكار كنم؟ باید بھ این شرایط عادت كنم دیگھ! 

نگران نباش. بچھ نیستم از تنھایي بترسم. 
آھي كشیدم.

_ بحث ترس نیست. بحث فكر و خیالھ! تنھا بشي بیشتر تو 
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فكر و خیال غرق مي شي. من نمي دونم تو گذشتھ چیكار 
كردي و چي شده، اما مي ترسم پامو كھ از اینجا گذاشتم 

بیرون شروع كني بھ فكر و خیال و سرزنش خودت. بھتره 
تنھا نموني. 

نگاھش را بھ سقف آشپزخانھ دوخت.
_ بعضي چیزا چندان بھ این ربط نداره كھ تو تنھا باشي یا 
بین یھ ایل آدم! مي چسبھ بھت و ولتم نمي كنھ. وضعیت االن 

منم اینطوریھ! زیاد بھ تنھا یا جفت بودنم ربطي نداره. 
دستم را در دست گرفت. نگاھم کرد.

_ بلند شو برو خونتون یكم استراحت كن. من حالم خوبھ. 
سوییچ ماشینمو بردار. با ماشین من برو. منم حالم بد شد یكم 

مي رم پیاده روي مي كنم این اطراف. 
بیشتر مي ماندم اگر حواسم در پي ماندانا نبود. 

باید ھر طور شده او را مي دیدم و راجع بھ گندي كھ زده بود 
مالمتش مي كردم. 

كاري كھ ماندانا مي كرد شوخي بردار نبود. 
درست بود كھ امكان داشت با برمال شدن این موضوع در 

خانواده غوغاي بزرگي برپا شود، اما اگر مجبور مي شدم بابا 
و مامان را ھم در جریان این اتفاق قرار مي دادم. 
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ماندانا داشت روي آینده و سرنوشتش قمار مي كرد. من ھمھ 
را بسیج مي كردم تا مقابلش بایستم. 

بعد از اینكھ میز را جمع كردم و چایي براي شاھان تدارك 
دیدم قصد رفتن كردم. 

قبل از بیرون آمدن از خانھ ھزار بار تاكید كردم كھ مراقب 
خودش باشد. 

گفتم كھ من مدام با او در تماس خواھم بود. 
وقتي ماشین شاھان را مقابل خانھ مان پارك كردم براي بار 

چندم با گوشي ماندانا تماس گرفتم. خاموش بود. 
معلوم بود از ترسش اینكار را كرده است. 

مجبور بودم براي كشاندنش بھ پایین خودم باال بروم. 
داخل خانھ محل مناسبي براي دعوا و جدل نبود. 

وقتي باال رفتم حضور مانجون در خانھ تمام نقشھ ھایم را 
نقش بر آب كرد. 

با وجود مانجون در خانھ و مادري كھ مشغول تدارك دیدن 
شام بود نمي شد بھانھ اي جور كرده و ماندانا را از خانھ 

بیرون بكشانم. 
بخصوص كھ ماندانا كنار مانجون نشستھ بود و حتي وقتي 
صدایش زدم تا بھ اتاق بیاید محلي نداد و از كنار مانجون 
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تکان نخورد.
كاش قدرتش را داشتم جلوي ھمھ ھر چھ دیده بودم را روي 

دایره مي ریختم. چھ كنم كھ شدني نبود. 
لباس ھایم را عوض كردم و در حالیكھ با چشمانم براي 
ماندانا خط و نشان مي كشیدم در پذیرایي مقابلش نشستم.

مشغول پوست كندن میوه براي مانجون بود. 
مانجون سیبي كھ ماندانا برایش داخل بشقاب تكھ تكھ كرده 

بود را سمتم گرفت و گفت:
_ نمي شد یكم بیشتر كنارش مي موندي؟ 

حالش بد بود. حاال تو روزاي عادي از كنارش تكون 
نمي خوردا! اصال اون گوشي رو بیار زنگ بزنم شام بیاد 

پیشمون!

#كارتینگ
#پارت_٢٣٣
#زینب_عامل

آنقدر حواسم در پي ماندانا بود كھ توصیھ ھا و غر زدن ھاي 
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كالفھ ام كرده بودند. مانجون برخالف ھمیشھ 
پوفي كشیدم و در جواب غر زدن ھاي مانجون گفتم:

_ مي خواست تنھا باشھ. چقدر پیشش مي موندم مانجون! دیگھ 
شب رو كھ نمي تونستم پیشش بمونم. چاره اي نیست كھ بقول 

خودش باید عادت كنھ. 
مانجون صورتش درھم رفت و آھي عمیق كشید. از تھ قلبش 

براي شاھان ناراحت بود. 
فھمیده بودم كھ شاھان بسیار بیشتر از آنچھ كھ من فكرش را 

مي كردم با مانجون در ارتباط بوده است. 
ھمین ارتباط پر رنگ ھم باعث شده بود مانجون بیشتر از 

بقیھ براي شاھان نگران و ناراحت باشد. 
زانویش را مالید و گفت:

_ مادر منم مي دونم باید عادت كنھ. یعني چھ بخواد نخواد 
عادت مي كنھ، اما خوب نیست تو ھمین چند روز اول تنھا 

باشھ. مشكلش رو ھم با برادرش نفھمیدم. 
تو مي دوني چرا پیش ھم نمي مونن؟ 

بھ میان آمدن نام برادر باعث شد تا ماندانا پر استرس نگاھم 
كند و آب دھانش را قورت دھد. 

بھ حالش افسوس مي خوردم. خودش ھم مي دانست چھ غلطي 
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كرده است كھ مي ترسید من چیزي بگویم. 
در جواب مانجون شانھ باال انداختم.

_ منم چیز زیادي نمي دونم. فقط اینو مي دونم كھ ھر چي 
ھست مربوط بھ گذشتشونھ!

ترجیح دادم براي دود كردن سیگار بھ بالكن بروم. 
ھمین كھ از جایم بلند شدم مامان از آشپزخانھ بھ پذیرایي آمد 

و با دیدنم پرسید:
_ كجا مي ري؟ 

دلیلي نداشتم دروغ بگویم!
نمي دانم شاید ھم مي خواستم شجاعتم را بھ رخ ماندانا بكشم. 

اینكھ پاي ھر غلطي كھ مي كند بایستد. 
_ مي رم بالكن. مي خوام سیگار بكشم. 

مامان اخم ھایش درھم شد. 
_ تو خونھ؟ 

ابروھایم را باال دادم.
_ من گفتم تو خونھ؟ میرم تو بالكن مامان. یكم رو بھ راه 

نیستم. خدایي گیر نده. 
مانجون پشت سرم بود، اما باز ھم متوجھ شدم بھ مامان اشاره 
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مي كند کھ كاري بھ كارم نداشتھ باشد. 
ھر چند مامان توجھي بھ مانجون نكرد و غر زد:

_ھمینم مونده در و ھمسایھ ببینن دخترم تو بالكن سیگار 
مي كشھ! 

براي برداشتن سیگار سمت اتاق رفتم و در جوابش بلند گفتم:
_ این در و ھمسایھ ي فضول تو تا االن مي دونن من چند تا 

دوست پسر داشتم تو كل زندگیم! سیگار كشیدن كھ سھلھ! 
پاكت سیگار و فندك را از كیفم برداشتم و بھ بالكن رفتم. 
با اینكھ بھ مامان گفتھ بودم حرف ھمسایھ ھا برایم اھمیت 

ندارد با این حال وقتي سیگار را روشن كردم در كف تراس 
نشستم تا دید بقیھ سمتم كم باشد. 

اولین بارم نبود كھ در تراسمان سیگار مي كشیدم اما اكثرا این 
كار را در نیمھ ھاي شب كھ تمام ھمسایھ ھاي فضول در 

خواب بودند انجام مي دادم. 
واقعیت قصھ این بود كھ اینكھ حرف دیگران مھم نیست فقط 

ظاھر قصھ بود. 
وگرنھ گاھي ھمین حرف مردم چنان تاثیري در زندگي ات مي 

گذاشت و چنان عواقبي برایت در پي داشت كھ سعي 
مي كردي تا آخر عمر بھ آن ھا اھمیت بدھي. 
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سیگار اولم كھ تمام شد سراغ دومي رفتم. 
یك نخ براي حال خرابم كفایت نمي كرد. 

بھ دودي كھ از دھانم خارج مي شد نگاه مي كردم و ذھنم پر 
بود از تصاویر صحنھ ي زننده اي كھ در آشپزخانھ ي خانھ ي 

بابك دیده بودم كھ ناگھان در تراس باز شد و در كمال تعجبم 
قامت ماندانا در برابرم آشكار گشت. 

صورتش پر از استرس و ترس بود. با این حال در تراس را 
آرام پشت سرش بست و نگاه لرزانش را سمتم دوخت. 

پك عمیقي بھ سیگار زدم و یك دستم را روي كاشي ھاي كف 
تراس فشار دادم. 

بھ سختي خودم را كنترل كردم تا بلند نشده و او را از ھمین 
ارتفاع بھ پایین پرتاپ نكنم. 

سیگار تمام شده ي دستم را با حرص كنار دستم خاموش كردم 
و غریدم:

_ چھ عجب! از سوراخ موش اومدي بیرون! 
اینھمھ شجاعت ازت بعیده. 

پر حرص خندیدم.
_ مثال فكر مي كردي تا كي مي توني پشت بقیھ قایم شي تا من 

تیكھ تیكھ ت نكنم؟
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#كارتینگ
#پارت_٢٣٤
#زینب_عامل

سرجایش ایستاد. موھایش را پشت گوشش فرستاد و گفت:
_ مانیا بذار آروم شدي ھمھ چي رو برات توضیح مي دم 

بخدا. 
یا خودش را بھ كوچھ ي علي چپ زده بود یا واقعا نمي فھمید. 

بھ سختي تن صدایم را كنترل كردم تا باال نرود.
_ آروم شم؟ واقعا فكر كردي بعد از خلق اون شاھكار من 

آروم مي شم؟ چقدر وقیحي تو ماندانا...
پر حرص یك نخ دیگر از پاكت سیگار بیرون آوردم و 

گوشھ ي لبم گذاشتم كھ بریده بریده گفت:
_ ببین مانیا...بذار این موضوع بین خودمون بمونھ...من...

میان حرفش پریدم. 
_تو چي؟
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حاال فھمیده بودم چرا بھ تراس آمده است. مي دانست من در 
تراس نمي توانم داد و بیداد كنم. از شرایط سوء استفاده كرده 

بود تا از من قول بگیرد و مسئلھ را بین خودمان حل و فصل 
كند، اما كور خوانده بود.

_ چرا الل موني گرفتي پس؟ تو چي؟ 
با ترس بھ پشت سرش نگاه كرد و انگشت اشاره اش را بھ 

نشانھ ي سكوت مقابل لب ھایش گرفت.
_ ھیس! آروم. االن ھمھ رو خبر مي كني!

پوزخندي زدم.
_ نكنھ فكر كردي این موضوع رو بھ كسي نمي گم؟ چیھ فكر 
كردي گندي كھ زدي رو از مامان و بابا مخفي مي كنم تا بري 

غلطاي بزرگ تر بكني؟ 
داشتم مي ترساندمش. من حتي نمي دانستم چگونھ باید این 

مسئلھ را با كس دیگري مطرح كنم. چھ رسد بھ اینكھ بخواھم 
عین چیزي را كھ دیده بودم براي مامان یا بابا تعریف كنم. 

اما نمي خواستم ماندانا پي بھ این بیچارگي ام ببرد. باید 
مي ترسید تا بلكھ فرجي شد و این اشتباه بزرگ را ھمین جا 

تمام كرد. 
مقابلم روي دو زانو نشست. 
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_ تو بھ كسي چیزي نمي گي! 
ھیستریك خندیدم.

_ امر دیگھ؟ 
كالفھ شد و نفسش را بیرون داد.

_ مانیا من ھمھ چي رو خودم بھ بابا مي گم. منتھا بھ وقتش. 
حق نداري تو كاراي من دخالت كني. 

جملھ ي گستاخانھ اش چنان شوكھ ام كرد كھ چند لحظھ مات 
ماندم. 

بابك با این دختر ساده و احمق چھ كرده بود؟ 
چھ ورد و جادویي دم گوشش خوانده بود كھ پشت گوش 

ھایش كامل مخملي شده بودند؟ 
این حجم از حماقت و خیره سري را باور نمي كردم. 

ماندانا مي خواست بھ پدرمان چھ بگوید؟ 
اوضاع بھ شدت خراب تر از چیزي بود كھ فكرش را 

مي كردم. 
جبھھ اي كھ ماندانا در برابرم گرفتھ بود این را برایم آشكار 

مي كرد كھ این ارتباط بیش از پیش فراتر رفتھ است. 
سیگار دستم را روي زمین انداختم. 
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كلمات بھ شكل ناباورانھ از میان لب ھایم خارج شدند.
_ ماندانا؟ باورم نمي شھ! بابك چطوري خرت كرده و سوارت 

شده؟ 
مي دانست ھمین مردي كھ بخاطرش قصد دق دادنم را داشت 
قبال بھ من ابراز عشق كرده و حتي تا پاي خواستگاري ھم 

پیش رفتھ است؟ 
حتما نمي دانست. امكان نداشت بداند و سنگ كسي مثل بابك 

را بھ سینھ بزند. 
اما حاال وقتش بود بداند. 

دیگر برایم اھمیتي نداشت كھ ممكن است با دانستنش چھ 
بالیي بر سرش بیاید. 

كمي از جایم بلند شد و مچ دستش را گرفتم. 
با خنده اي كھ از روي عصبانیت و فشار عصبي بود گفتم:

_ این شارالتان بھت گفتھ عشق قبل از توش من بودم؟!
منتظر عكس العملي در صورتش بودم! 

وقتي واكنش خاصي را ندیدم فھمیدم كامل متوجھ حرفم نشده 
است. براي ھمین بیشتر توضیح دادم.

_ بھت گفتھ در بھ در دنبال من بود و ادعا مي كرد از قبل 
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رامین عاشقم بوده؟
مچ دستش را بیشتر فشار دادم و درھم رفتن ابروھایش را 

دیدم. 
نفھمیدم این درھم رفتن بخاطر فشار حرف ھایم بر روانش 

بود یا فشار انگشتانم دور مچ دستش.
قصد سكوت نداشتم. بنابراین با تمام قوا تاختم.

_ بھت گفتھ یھ روز تو ھمین رستورانش یھ انگشتر الماس 
گرفت جلوم و ازم خواست زنش بشم؟ 

دندان ھایم را روي ھم فشار دادم. حس مي كردم ھر لحظھ 
امكان دارد فكم از شدت فشاري كھ بھ آن وارد مي شد خرد 

شود.
_ گفتھ اینارو بھت؟ گفتھ یا نھ؟

#كارتینگ
#پارت_٢٣٥
#زینب_عامل

اخم روي پیشاني اش عمیق تر شد. 
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ھمین واكنش ھاي ریز ھم مرا امیدوار مي كرد. 
شاید در  بخش ناخودآگاه وجودم انتظار داشتم رنگش بپرد، 
شوكھ شود و مثل خودم كھ ناباور از حرف ھایش نگاھش 

مي كردم ناباور و ناامید نگاھم كند، اما با این حال بخش آگاه 
ذھنم بھ ھمین واكنش ریزش ھم بسنده كرده بود. 

كاش ماندانا حرف نمي زد و با ھمین واكنش ریز تراس را 
ترك مي كرد و مرا تنھا مي گذاشت.

اینگونھ بیشتر امیدوار مي شدم كھ بھ حرف ھایم عمیق تر و 
بھتر فكر خواھد كرد. 

اما وقتي اخم ھایش باز شدند و با نگاھي كھ افسوس ھم 
چاشني اش بود نگاھم كرد دنیا بر سرم آوار شد! 

او چھ مرگش شده بود؟ 
من باید براي حالش تأسف مي خوردم نھ كھ او برایم سر تكان 

دھد! 
_ مانیا من ھر چي بینتون بوده رو مي دونم! سعي نكن با 

گفتن اینا بابكو از چشمم بندازي. چون نمي توني!
یك جا كیش و مات شده بودم. 

دیگر بھ سیم آخر زدم. 
برایم مھم نبود مامان یا مانجون صدایمان را بشنوند! 
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اتفاقا بھتر اگر مي شنیدند! 
ماندانا دیگر شورش را درآورده بود. 
یقھ اش را گرفتم و از جایم بلند شدم. 

او ھم مجبور شد کھ از جایش بلند شود. 
غریدم:

_ من الزم باشھ ھمین االن از اینجا پرتت مي كنم پایین! 
ھلش دادم و كمرش را بھ دیوار كوتاه تراس چسباندم. 

ترسید. 
_ بابكو از چشمت بندازم؟ 

چشمانم را سفت و سخت بھ چشمانش دوختم. 
_ تو جرأت داري یھ بار دیگھ اسم اون شارالتانو پیش من 

بیار ببین چیكارت مي كنم. 
در طول سال ھایي كھ با ماندانا زندگي كرده بودم، از كودكي 

تا بھ ھمین االن بھ یاد نداشتم بي احترامي بھ من كرده باشد. 
ما ھزار بار دعوا كرده بودیم. حتي ھمدیگر را كتك ھم زده 

بودیم! 
یادم بود وقتي ماندانا ده سالھ بود و از سر حرصش دفتر 
ریاضي ام را پاره كرده بود چگونھ بعدش ھمدیگر را زده 
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بودیم. 
یادم بود وقتي از ھم ناراحت مي شدیم چگونھ با خراب كردن 

وسایل دیگري حرصمان را سرش خالي مي كردیم.
اما در ھیچ كدام از این دعواھا بي حرمتي نبود!

این دعوا ھا نمك روابط خواھرانھ مان محسوب می شدند. 
بعدا كھ از كارمان پشیمان مي شدیم زیر چشمي ھمدیگر را 

مي پاییدیم و نھایتا ھم قھرمان بھ آشتي منجر مي شد. 
اما حاال ماندانا با این نگاه دریده و زبان تلخش كاري كرد كھ 

من ھزار بار بمیرم! 
بعید مي دانستم كسي بتواند جلودار او باشد. 

_ بسھ ھر چي تو خونھ رییس بازي درآوردي! زندگي من بھ 
تو ھیچ ربطي نداره. تو كاراي من دخالت نكن مانیا. 

نوبت او بود تا بھ عقب ھلم دھد. 
مرا از مقابلش كنار زد و از تراس بیرون رفت. 

توان ھر واكنشي از من سلب شده بود. 
ناباور بودم. ناامید و غمگین! 

دستانم را بھ لبھ ي تراس گرفتم تا نیافتم.
چقدر احمقانھ نگرانش بودم! 
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چھ گفتھ بود؟ 
رییس بازي درنیاورم؟ 

بغض گلویم را فشار مي داد. 
داشتم خفھ مي شدم. 

درد این جملھ براي مني كھ از تمام راحتي ھایم گذشتھ بودم تا 
خانواده ام بیشتر در آسایش باشند خیلي زیاد و جانكاه بود. 

بیني ام را باال كشیدم! 
گریھ كھ نمي كردم؟! نھ! قطعا آنقدر لوس نشده بودم كھ بخاطر 

درشتي كھ خواھرم بارم كرده بود گریھ كنم! 
پس این قطرات ریزي كھ روي لبھ ي دیوار تراس مي ریختند 

چھ بود؟ 
اصال سد این اشك ھا كجا و چگونھ شكستھ بودند؟

حس مي كردم درد و ناراحتي تا مغز استخوانم نفوذ كرده 
است. 

چرا بھ اینجا رسیده بودم؟ 
چھ كار اشتباھي مرا بھ این نقطھ رسانده بود كھ خواھرم 
سفت و سخت مقابلم بایستد و بگوید دیگر در زندگي اش 

دخالت نكنم؟ 
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این تغییرات حاصل تالش ھاي بابك بود یا ماندانا از گذشتھ 
این پتانسیل را در درونش داشت؟

#كارتینگ
#پارت_٢٣٦
#زینب_عامل

ھزاران سؤال بي جواب در ذھنم رژه مي رفتند. 
من در این لحظھ بھ معناي واقعي درمانده شده بودم.

غرورم زیر سؤال رفتھ بود. 
ماندانا با ھمان دو جملھ ي كوتاھش مرا زیر پا لھ كرده بود. 

باید بیخیالش مي شدم؟ 
باید غرورم را مي چسبیدم و مي گفتم بگذار ھر بالیي كھ 

مي خواھد سر خودش بیاورد؟ 
خدایا احساس مسئولیت داشتن چقدر دردناك بود. 

صداي در تراس كھ آمد روزنھ ي امیدي در دلم شكل گرفت. 
اما وقتي صداي مامان را شنیدم فھمیدم كھ من فوق العاده 
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احمق ھستم.
چھ توقع بي جایي بود كھ انتظار داشتم ماندانا باشد و برای 

دلجویی برگشتھ باشد. 
چاره اي جز برگشتن سمت مامان نداشتم. 

با انگشت شستم اشك ھایم را پاك كردم و سمتش چرخیدم. 
چرخیدنم مصادف شد با صداي مامان.

_ االن گوشي رو مي دم بھش پسرم! 
چشمان اشكي ام را كھ دید نگاھش رنگ نگراني گرفت. 

گوشي را كھ سمتم دراز كرده بود از دستش گرفتم و زیر لب 
بھ دروغ آرام زمزمھ كردم:

_ یاد مامان ماھي افتادم. 
با شنیدن جملھ ام نگراني اش پر كشید و غم جایش را گرفت. 

در این لحظھ بھانھ ام کامال از نظر مامان منطقی بود کھ حرفم 
را باور کرده بود.

آھي كشید و از تراس بیرون رفت. 
ھمان جاي قبلي در تراس فرود آمدم و گوشي را بھ گوشم 

چسباندم. 
صداي شاھان كھ آمد با خودم فكر كردم چقدر حال ھر 
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دویمان این روز ھا بد است. 
_ قرار بود زود زود زنگ بزني بھم! 

نمي دانم چرا جملھ اش گریھ ام را تشدید تر كرد.
چھ اشتباھي كرده بودم كھ از خدا خواستھ بودم بغض ھایم 

بشكنند. انگار قسم خورده بودند ھمھ یك جا شكستھ و جاري 
شوند. 

با صدایي دو رگھ از شدت گریھ گفتم:
_ دلتنگم شدي؟ 

نگران شد.
_ داري گریھ مي كني؟ 

انكار نكردم.
_ اوھوم! 

صدایم كرد.
_ مانیا...

جوابش را با تمام وجودم دادم.
_ جونم؟

_ ببخشید.
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تعجب كردم. براي چھ عذر خواھي مي كرد؟ 
سكوتم باعث شد تا خودش دست بھ كار شده و توضیح دھد.

_ اون روز كھ وسط مھموني رفتي و تو تراس سیگار 
كشیدي و من دعوات كردم...

مكث كرد.
_ ببخشید! بد قضاوتت كردم. حق با تو بود. من نمي فھمیدم. 

االن مي فھمم. 
بھ پاكت سیگارم كھ كف تراس افتاده بود خیره شدم. 

_ اومدم یھ بستھ سیگار خریدم ماني. چطوري باید بكشم؟ یادم 
بده! 

چشمانم را باز و بستھ كردم. دیدم تار شده بود.
_ خوب كاري كردي دعوام كردي. پاكتو بنداز دور شاھان! 

دور باطل زدنھ سیگار كشیدن. ھیچي درست نمیشھ. 
_ چرا گریھ مي كني؟ چي شده؟ 

انگار مدت ھا بود كھ دنبال این سؤال بودم. 
_ من خیلي رییس بازي در میارم آره؟ 

وقتش نبود او را قاطي مشكالتم كنم، اما دلي كھ نیاز داشت 
دردش را با كسي در میان بگذارد حرف حساب نمي فھمید. 
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_ تو فوق العاده ترین زني ھستي كھ من تو كل زندگیم دیدم 
ماني! 

خندیدم ھمراه با غم. 
_ ازم تعریف كن دكتر. تو این وضعیت نیاز دارم! اصال بھم 

بگو چرا عاشقم شدي؟ كجا عاشقم شدي؟ 
صداي نفس كشیدن عمیقش را شنیدم. 

_ تو یھ خصلت داري كھ منو دیوونھ ت مي كنھ! 
لب زدم:
_ چي؟ 

_ خودتي! خود خودت! تظاھر بھ چیزي كھ نیستي نمي كني! 
خود قشنگت ھستي. 

این كم چیزي نیست. تو این دنیاي ھزار رنگ این دیوونھ 
كننده س مانیا. 

خوشم آمده بود. تعریفش چسبیده بود. 
_ دیگھ چي؟ 
خستھ خندید.

_ دیگھ اینكھ جذابي! ورزشكاري! دوست دارم. 
ابرو باال انداختم.
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_ ورزشكار سیگاري! 
محلي بھ جملھ ام نداد.

_ رفتارات، كارات برام بامزه ن! مثل آشپزیت! از برنجي كھ 
پختھ بودي خوردم. خوشمزه بود!

چشمانم گرد شدند!
_ ھمون برنجي كھ گذاشتم رو سینك تا بریزمش دور؟ 

_ قابلمھ رو برداشتم زدم بیرون! مي خواستم برنجو بدم بھ 
پرنده ھا. ھمیشھ اون ساعت شام ماھي خانومو مي دادم. 

یكم از برنج ریختم واسھ پرنده ھا. خیلي با اشتھا مي خوردن. 
حسودیم شد! منم خوردم! خوشم اومد. نتونستم بقیشو ھم بدم 

بھشون! غذایي كھ تو پختي فقط واسھ منھ! قابلمھ رو برداشتم 
برگشتم خونھ. 

آنقدر بامزه تعریف مي كرد كھ میان تمام غم ھایم خندیدم!
جدي گفت:

_ فردا بیا خورشت درست كن واسش! 
میان خنده ھایم گفتم:

_ قورمھ سبزي دوست داري؟ شكل آش رشتھ البتھ؟ 
_ من ھر چي كھ مربوط بھ تو باشھ رو دوست دارم! حتي 
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قورمھ سبزي با شكل آش رشتھ!
در بدترین شرایط ھم مي شد خندید. در بدترین شرایط بودند 

كساني كھ حالت را خوب كنند.
من عجیب عاشق شاھان بودم! مردي كھ در اوج درد ھایش 

بھ دادم رسیده و آرامم كرده بود.
با داستان برنجي كھ از سر حسادتش سھم پرندگان نشده بود!

#كارتینگ
#پارت_٢٣٧
#زینب_عامل

او كھ اینگونھ بلد بود حال من را میان تمام دغدغھ ھایم كھ 
انگار پایاني برایشان وجود نداشت خوب كند، مي توانست 

دروغ بگوید؟ 
مي توانست تمام این حرف ھا نقشي باشد كھ بازي اش را بھ 

عھده گرفتھ بود؟ 
در این لحظھ این سؤال ھاي بیھوده بھ ذھنم ھجوم مي آوردند 

چون صداي آن زن در گوشم زنگ مي خورد. 
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بنظرم نمي توانست!
آدم ھا مي توانستند بعد از مرگ مادرشان بھ نقش بازي كردن 

ادامھ دھند؟ 
نھ! شاھان نمي توانست.

اصال حالم کمی خوب شده بود چون حرف ھایش از تھ دل 
بود. 

حرف ھایش كھ از دلش برآمده بودند الجرم بر دلم نشستھ 
بودند! 

من در بین این كلمات برخالف كلماتي كھ از بابك شنیده بودم 
بوي ھیچ دروغي را استشمام نمي كردم. 

چرا باید حاال و در این لحظھ كھ حرف ھایش روحم را بھ 
بازي گرفتھ بودند خودم را اسیر افكار منفي مي كردم؟ 
دلم مي خواست او بگوید و من ساعت ھا در سكوت بھ 

جمالت فوق العاده اش گوش كنم. 
عجیب و غریب حرف نمي زد. 
شعر نمي خواند، قصھ نمي گفت. 

رمانتیك حرف نمي زد، اما ھمین حرف زدن ھایش در مورد 
حسادتي كھ بھ پرندگان بي نوا داشت مرا تا اوج مي برد. 
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شده براي یك لحظھ فراموش مي كردم خواھرم ھمین چند 
دقیقھ پیش چھ زخمي بر تنم بھ یادگار گذاشتھ است. 

شاھان حال مرا خوب كرده بود و من مي دانستم زنگ زده 
است نھ براي خوب كردن حال من كھ براي سرگرم كردن 

خودش. 
مي خواست سرگرم شود تا فراموش كند بالیي كھ بر سرش 

آمده است را. 
تا نبیند جاي خالي را كھ خار شده و در چشمش فرو مي رفت. 

پشت دستم را روي چشم ھاي خیسم كشیدم. 
من در این لحظھ نابلد ترین آدم براي خوب كردن حال مردي 

غمگین بودم، اما دلیل نمي شد تالشم را نكنم.
_ خودت خوبي؟ 

بغض داشت.
_ مي خوام باشم، نمیشھ، نیستم. 

حاال در این لحظھ دلم مي خواست بعضي از سنت ھا در 
خانواده ھاي ایراني نبودند. 

كاري بھ خوب و بدشان نداشتم، اما در این لحظھ دلم 
مي خواست مثل یك خانواده ي اروپایي باشیم تا بتوانم مردي 

كھ دوستش داشتم را بھ خانھ مان دعوت كنم. 
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یا بتوانم پیشش بمانم. مردی کھ نسبتی با من نداشت اما 
نزدیکترینم شده بود.

نگاھم در كف تراس با سنگ ریزه ي كوچكي برخورد كرد. 
با دستم آن را بھ بازي گرفتم و گفتم:

_ مانجون اینجاست. شام میاي پیش ما؟ 
_ نھ وجھھ ي خوبي نداره! 

سنگ ریزه را كالفھ بھ گوشھ اي پرت كردم.
ناگھان فكري بھ ذھنم زد.

_ بیا ماشینتو ببر! 
صدایش كمي متعجب بود.

_ چي؟ 
_ مي گم بیا دنبال ماشینت. الزمت میشھ من مطمئنم. 

صدایش كھ كمي سرحال شده بود توانست لبخند روي لب 
ھایم بكارد.

_ اوھوم! حق داري. خیلي الزمم میشھ. دور نیستم از 
خونتون. زود مي رسم.

باشھ اي گفتم و تماس را قطع كردم. 
از جایم بلند شدم. دستي بھ پشت شلوارم كشیدم و وارد خانھ 
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شدم. 
مانجون و مامان تنھا در پذیرایي نشستھ بودند. 

خوب بود كھ ماندانا نبود. اصال دلم نمي خواست او را ببینم. 
شب را ھم حتما بھ خانھ ي مانجون مي رفتم. 

در برابر چشمان ناراحت مانجون و مامان بھ سرویس 
بھداشتي رفتم و دست و صورتم را شستم. 

با اینكھ دلم نمي خواست اصال با ماندانا رو بھ رو شوم اما 
مجبور بودم براي پوشیدن مانتو و سر كردن شالم بھ اتاق 

بروم. 
سعي كردم كامال بي تفاوت بنظر برسم. 

در اتاق بي توجھ بھ نگاه ماندانا كھ پشیماني ھم در آن موج 
مي زد لباس عوض كردم و كیفم را برداشتم. 

لحظھ ي آخر كھ خواستم از اتاق بیرون بیایم صدایم كرد، اما 
محلش ندادم. 

دوباره پیش مامان و مانجون برگشتم.
مامان با دیدنم گفت:

_ كجا بھ سالمتي شال و كاله كردي؟ 
مانجون ھم نگاه سؤالي اش را سمتم دوخت. 
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_ با ماشین شاھان اومدم من. میاد دنبال ماشینش. برم 
سوییچو بدم بھش. شایدم یھ دوري زدیم بیرون. زیاد رو بھ 

راه نیست.

#كارتینگ
#پارت_٢٣٨
#زینب_عامل

مانجون سرش را تكان داد.
_ برو مادر. مراقب خودت باش. سرگرمش كن. یھ وقت 

نشیني دلداریش بدیا. بیشتر غصھ مي خوره. 
لبخند محزوني زدم و با گفتن چشمي از خانھ بیرون آمدم. 
مقابل در آپارتمان ایستاده و یك پایم را بھ دیوار تكیھ دادم. 

زود بیرون آمده بودم، اما منتظر ماندن در كوچھ براي شاھان 
بھ مراتب بھتر از ماندن در خانھ بود. 

تحمل كردن آن فضا واقعا سخت شده بود. كمي بعد سمند زرد 
رنگي مقابل پایم ترمز كرد و شاھان از ماشین پیاده شد. 

بعد از رفتن ماشیني كھ شاھان را رسانده بود، نزدیكش شدم. 
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لبخندي زد.
_ از كي اینجایي؟ 

بازویش را گرفتم و سمت ماشینش كشیدم.
_ نگران نباش زیاد نبود. بیا یكم خرید دارم مي خوام ھمراھیم 
كني، البتھ اگھ حوصلھ نداشتھ باشي مي توني تو ماشین بشیني 

و منتظر باشي كارام تموم شھ. 
خودم پشت فرمان نشستم و او ھم در سكوت كنارم نشست. 

خرید بھانھ بود تا کمی کنار ھم باشیم وگرنھ در حال حاضر 
حوصلھ ی خودم را ھم نداشتم چھ رسد بھ خرید کردن.

وقتي از كوچھ مان بیرون آمدیم پرسید:
_ چرا داشتي گریھ مي كردي؟ چشات پف كردن. 

دنده را عوض كردم.
_ بھت مي گم. منتھا االن نھ. 

شیشھ ي سمت شاگرد را پایین داد.
_ چیھ؟ مي ترسي حالم بدتر از ایني كھ ھست بشھ؟ 

بھ نیم رخش نگاه كوتاھي انداختم.
_ نھ! نگران خودمم بیشتر. جدیدا ھم كھ گریھ كردن رو یاد 

گرفتم. مي ترسم با یادآوریش بزنم زیر گریھ و تو پشیمون 
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بشي از اینكھ پشت تلفن بھم حرفاي قشنگ قشنگ زدي! 
نوك انگشتانش را از پنجره بیرون برد.

_ پس قضیھ خیلي جدیھ! 
سرم را تكان دادم.

_ ھست. 
سرش را كامل سمتم چرخاند.

_ خیلي خب. كجا داري مي ري االن؟ چیا باید بخري؟ 
_ بھ عید چند روز بیشتر نمونده. مي خوام ماھي قرمز بخرم! 

با سبزه و وسایل ھفت سین. 
نیمچھ لبخندي زدم.

_ شاید واسھ تو عیدي ھم خریدم! فقط نمیدونم دخترا عیدي 
چي بھ دوست پسرشون مي دن.

موفق شده بودم حواسش را پرت كنم.
_ خیلي چیزا میشھ ھدیھ داد.

پشت چراغ قرمز ایستادم و سمتش چرخیدم.
_ مثل ساعت؟ یا مثال كراوات؟ 

_ اینام مي شھ، اما من كادوھاي معنوي رو بیشتر دوست 
دارم. 
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بھ اعدادي كھ معكوس وار پایین آمده و بھ صفر و سبز شدن 
چراغ منتھي شدند خیره شدم و بعد راه افتادم.

_ شما كال خوش اشتھا تشریف داري. 
انگار قرار نبود بحث منحرف شود.

_ چي شده ماني؟ بگو چي شده؟ اینطوري دیدنت رو دوست 
ندارم. 

نگاھم بھ رو بھ رو بود.
_ مگھ چطوریم؟ 

دستش را دراز كرد دستم را كھ روي دنده بود گرفت.
_ داري تظاھر بھ خوب بودن حالت مي كني. شوخی می کنی، 

اما از تھ دلت نیست. بھ من بگو چي شده؟ كي بھت گفتھ 
رییس بازي در میاري؟ 

تمام بغض ھاي عالم دوباره بھ گلویم ھجوم آوردند، اما 
نگذاشتم صدایم بلرزد.

_ حتما رییس بازي درآوردم كھ گفتن دیگھ! 
دستم را فشار داد.

_ ایراد تو اینھ كھ بیش از اندازه خودت رو در برابر دیگران 
مسئول مي دوني و ایراد اون آدم كھ این حرفو بھت زده اینھ 
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كھ بیش از اندازه نفھمھ!
قرار نبود امروز بگویم چھ دیده ام. قرار نبود امروز كھ حالش 

خوب نبود حالش را بدتر كنم، اما ھیچ چیز آنگونھ كھ 
مي خواستم پیش نرفت. لب ھایم باز شد و در یك لحظھ ھمھ 

چیز را برایش بازگو كردم.
_ امروز ماندانا رو تو آشپزخونھ ي خونھ ي بابك دیدم كھ 

بابكو بغل كرده بود و داشت بھش دلداري مي داد كھ بیشتر از 
این خودشو واسھ مرگ مامان ماھي ناراحت نكنھ! 

ناباور گفت:
_ چي؟ 

نفس عمیقي كشیدم.
_ بابك بھش گفت باید بھم قول بدي اگھ دنیا ھم جلومون 

واستادن تو تركم نكني، چون تنھا كسي ھستي كھ االن دارم.

#كارتینگ
#پارت_٢٣٩
#زینب_عامل
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كالفھ اش كرد. دستي بھ صورتش كشید. جملھ ام 
_ حدس مي زدم ماندانا ممكنھ جلوي بابك كم بیاره و خامش 

بشھ، ماندانا عاشق تجمالت و زرق و برقھ. چیزي كھ تو 
زندگي بابك زیاد دیده میشھ، اما یھ چیزي این وسط درست 

نیست. 
چگونھ توانستھ بود ماندانا را اینگونھ خوب بشناسد. مگر بجز 

چند برخورد كوتاه او را جای دیگری دیده بود؟ 
_ از كجا فھمیدي ماندانا عاشق زرق و برقھ؟ چي این وسط 

درست نیست؟ 
چشمانش را روي ھم فشار داد.

_ مي شھ ماشینو نگھ داري؟ 
نگاھش كردم. نمي دانم سر درد داشت یا حالش بد بود كھ 

صورتش درھم رفتھ بود. 
راھنما زدم و ماشین را پارك كردم. در ماشین را باز كرد تا 

ھواي داخل آن عوض شود. یك پایش را از ماشین بیرون 
گذاشت، اما سرش را سمت من چرخاند.

_ تشخیص اینكھ ماندانا عاشق زرق و برقھ سخت نبود ماني. 
از مدل لباس پوشیدنش، از نگاه ھاي پر تحسینش وقتي با ھم 
رفتیم رستوران، از خیلي چیزاي دیگھ ھم مي شد تشخیص داد 
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كھ دوست داره این چیزارو. من خواھرتو با تو مقایسھ كردم. 
تو كامال ساده زیستي. وقتي كنارم ھم قرار مي گیرین 

تشخیص اینکھ ماندانا تجمالتو دوست داره و زمین تا آسمونم 
با تو فرق داره اصال سخت نیست. 

شاھان عمیق تر از چیزي بود كھ نشان مي داد.
ظاھر خونسردش ھمیشھ اینگونھ بھ آدم القا مي كرد كھ چندان 

حواسش بھ اطرافش نیست، اما حقیت چیز دیگري بود. 
بسیار تیز بود. 

تشخصیش در مورد ماندانا عین حقیقت بود.
_ و چي این وسط درست نیست؟ 

نگاھش را بھ مقابلش داد.
_ بابك خطا زیاد داشتھ، اما آدم اھل زور نبوده ھیچ وقت. آدم 

سیریشي ھم نبوده. 
گفتي از گذشتھ ت كامل خبر داشتھ آره؟ 

نگاه سؤالي اش را كھ دیدم سرم را تكان دادم.
_ ھمینھ! ھر چیھ مربوط بھ ھمون گذشتھ س. بھ قبل از مرگ 
رامین. بھ وقتي كھ خودش مدعي شده عاشقت بوده و از دور 

تحت نظرت داشتھ. 
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ابروھایش را جمع كرد. داشت تالش مي كرد چیز ھایي كھ 
مي داند را كنار ھم بچیند تا بھ نتیجھ اي برسد. 

_ عشقش كھ كشك بوده! اون واقعا دنبالت بوده اما نھ بخاطر 
عالقھ و این چیزا. 

از كل خانوادت اومده سراغ تو! تو ھم كھ تو كل زندگیت 
بابك رو نھ دیدي و نھ اسمش رو شنیدي. پس مي مونھ فقط یھ 

حدس دیگھ! مشكل بابك با كسیھ كھ تو براش فوق العاده 
عزیزي! 

حرف ھایش ذھن من را ھم درگیر كرده بود. 
اما چھ كسي بود كھ بابك بخاطرش مي توانست سراغ من آمده 

باشد؟ 
من براي چھ كسي بیش از حد عزیز بودم كھ با بابك مشكل 

داشت؟ 
كمربندم را باز كردم و سمت شاھان چرخیدم.

_ خب من كھ جز خانواده ام كسي رو ندارم! تقریبا مي تونم 
بگم واسھ ھمشونم عزیزم، اما ھیچ كدوم اصال بابك رو 

نمي شناختن از قبل. ھمشونم كھ بابك رو دیدن. 
پایش را كھ بیرون از ماشین بود داخل آورد و در را بست. 

_ بگرد بیرون از خانوادت. 
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نگاه اخم آلودش را سمتم چرخاند.
_ كسي تو زندگیت بوده كھ...منظورم یكي مثل رامینھ...

زبانم در دھان بي ھوا چرخید.
_ تو! 

زمزمھ كرد:
_ من...

در فكر فرو رفت و اخم ھایش بیشتر درھم شدند. 
مکث کردم.

او ھم داشت بھ چیزي فكر مي كرد كھ من فكر مي كردم؟

#كارتینگ
#پارت_٢٤٠
#زینب_عامل

سرش را بھ طرفین تكان داد.
_ نھ نھ! امكان نداره. بابك محالھ یھ ھمچین برنامھ اي واسھ 

من ریختھ باشھ؟ 
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براي چھ بھم ریختھ بود؟ این بھم ریختگي اش مرا مي ترساند 
و بھ مرز ھاي یقین مي رساند.

او چھ كرده بود كھ بعد از مطرح شدن این حدس ترسیده بود! 
تالفي اش  چھ گیر و خطایي داشت كھ ممكن بود بابك بھ قصد 

بر بیاید؟ 
حتي دیگر اھداف بابك ھم برایم كم رنگ شده بودند.

آب دھانم را قورت دادم.
_ تو گذشتھ اي كھ ھمیشھ نامفھوم ازش حرف زدي بابكم 

ھست. مگھ نھ؟ 
نگاھش مات شد. بھ طرز غیر قابل باوري متوجھ رنگ 

پریده اش شدم! 
چھ در این گذشتھ ي لعنتي بود كھ شاھان را مي ترساند؟

دستش را الي موھایش برد و محكم آن ھا را كشید.
_ نمي شھ مانیا! اصال بر فرض كھ حدسمون درست باشھ. 

اینھمھ دختر تو دنیا ھست. چرا تو؟ براي چي باید برادر من 
بیاد سراغ تو و من و با تو آشنا كنھ؟ 

بازویش را كشیدم و تكانش دادم.
_ جواب منو ندادي شاھان؟ تو این گذشتھ ي آزار دھنده ت 
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بابكم ھست؟ 
در ماشین را كھ بستھ بود دوباره باز كرد و خودش را از 

ماشین بیرون انداخت. 
این عكس العملش برایم از ھر جوابي ترسناك تر بود. 

سرم را روي فرمان ماشین گذاشتم. 
خستھ و درمانده بودم. 

اگر واقعا بابك مشكل اصلي اش با شاھان بود پس ما در این 
وسط چھ نقشي داشتیم؟

چرا شاھان نمیآگفت سال ھا پیش چھ كرده است؟ 
چگونھ پاي این دو برادر بھ زندگي من باز شده بود؟ 

چرا ھر چھ فكر مي كردم بھ نتیجھ ي درستي نمي رسیدم؟ 
خستھ سرم را از روی فرمان برداشتم و از ماشین پیاده شدم. 
شاھان دستش را بھ درختي كھ در كنار خیابان بود تكیھ داده 

و سرش را ھم روي ساعدش گذاشتھ بود. 
نگاھش كردم و حرف ھاي بي سر و تھي كھ در مورد 

گذشتھ اش گفتھ بود در ذھنم مرور شدند. 
یادم مي آمد كھ گفتھ بود مادرش را دق داده است! 

انجام چھ كاري مي توانست مادرش را تا مرز مرگ پیش 
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ببرد. 
چھ كاري مي توانست كینھ در دل بابك بكارد؟

یك چیز دیگر ھم این وسط درست نبود. 
رفتار شاھان با بابك ھمیشھ طوري بود كھ من بابك را مقصر 

مي دانستم. 
چند بار دیده بودم كھ بابك را مالمت مي كند. 

خدایا چرا ھیچ چیز با منطق و عقل جور در نمي آمد؟
كنارش رفتم و دستم را روي شانھ اش گذاشتم. 

سرش را باال آورد. 
چشمانش كاسھ ي خون شده بودند. 

چشمان پر خونش را سمتم دوخت.
_ من باالخره مي فھمم چرا داره اینكارارو مي كنھ. من 

مي فھمم و نمي ذارم اتفاقي واسھ خانوادت بیوفتھ. 
حالش آنقدر بد بود كھ دیگر پاي گذشتھ ي نامعلومش را بھ 

میان نكشم، اما نمي توانستم یك ثانیھ ھم ماندانا را از یاد ببرم.
زمزمھ كردم:

_ماندانا. 
گوشي اش را بیرون آورد و سمتم گرفت.
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_ شمارشو بگیر. باید باھاش حرف بزنم.

#كارتینگ
#پارت_٢٤١
#زینب_عامل

 

نگاھي بھ گوشي كھ بھ سمتم دراز كرده بود انداختم. 
بین زنگ زدن یا نزدن مردد بودم. نمي دانستم كار درستي 

است كھ شاھان در رابطھ با برادرش بھ خواھرم تذكر دھد یا 
نھ. 

واقعیت قضیھ این بود كھ من در تھ دلم ھم دوست نداشتم 
ماندانا غرورش پیش کسی خرد شود، اما در یك آن گوشي را 

از دست شاھان گرفتھ و شماره ي ماندانا را با جدیت وارد 
گوشي كرده و تماس را بر قرار كردم. 

كار از خرد شدن غرور گذشتھ بود. 
شك نداشتم كھ اگر بابك از ماندانا خواستگاري مي كرد ماندانا 
بدون اینكھ ذره اي شك بھ خودش راه دھد بھ بابك بلھ مي گفت! 

تماس را روي بلند گو تنظیم كردم. 
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بعد از چند بوق صداي ماندانا در فضا پیچید. 
_ بلھ بفرمایین! 

با صداي ماندانا شاھان حواسش را جمع كرد و با لحني محكم 
و عاري از ھر گونھ ضعف كھ در چھره اش پیدا بود گفت:

_ سالم ماندانا جان! خوبي؟ شاھانم. 
تعجب ماندانا كامال در صدایش مشھود بود.

_ سالم! ممنونم. تو خوبي؟
شاھان گوشي را از دستم گرفت و جواب احوال پرسي اش را 

داد كھ ماندانا پرسید:
_ چیزي شده؟ 

_ ماندانا من باید حتما ببینمت. مي شھ لطفا حاضر شي تا بیام 
دنبالت؟ نزدیك خونتونم! 

این را در حالی گفت كھ سمت ماشین رفت و خودش پشت 
فرمان نشست.

من ھم با عجلھ دنبالش كردم و روي صندلي شاگرد نشستم. 
ھمان لحظھ ھم ماندانا جواب شاھان را داد.

_ مانیا بھت یھ چیزایي گفتھ و حتما تو مي خواي با من 
صحبت كني و منصرفم كني آره؟ 
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ھمین كھ خواستم دھن باز كنم و او را بھ رگبار فحش ببندم 
شاھان دستم را گرفت و چشمانش را بھ نشانھ ي اینكھ آرام 

باشم روي ھم گذاشت. 
ھمین ھم باعث شد تا كلمات پشت لب ھایم متوقف شوند و بھ 

بیرون درز نكنند. 
ماندانا وقاحت را بھ اوج خود رسانده بود.

ھنوز ھم شوكھ بودم از اینكھ او نھ تنھا از اینكھ اعالم كند با 
مردي ھم سن پدرش دوست شده است خجالت نمي كشید بلكھ 

از اعالم آن بھ دیگران ھم ھیچ ابایي نداشت. 
مگر بابك چھ داشت كھ ماندانا اینگونھ شیفتھ اش شده بود؟

پول واقعا چیزي بود كھ انسان ھا را تا این اندازه در زندگي 
بھ جلو براند؟ 

واقعا ماندانا بخاطر پول اینگونھ از بابك حمایت مي كرد؟
كم مانده بود از دست كارھایش بھ مرز سكتھ برسم. 

حسرت سوری کردن یك روز با آرامش بر دلم مانده بود.
بیچاره شاھان! مرگ مادرش كم دردي بود حاال باید دنبال 

حل كردن مشكالت خواھر من و برادر خودش ھم مي رفت. 
شاھان كامال مسلط جواب ماندانا را داد. 
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با خونسردي كامل.
_ درستھ! مانیا بھ من گفتھ چیا دیده و خیلي ھم ناراحت بوده، 
اما من اصال نمي خوام تو رو از ارتباط داشتن با برادرم منع 
كنم. تو یھ دختر عاقلي و قطعا خودت باید تصمیم بگیري در 

این مورد. 
متعجب بھ شاھان نگاه كردم. آنقدر جدي حرف زده بود كھ 

مطمئن بودم این حرف ھا را براي گول زدن ماندانا نمي گوید 
و كامال حقیقت را بیان می کند.

اما پس اگر نمي خواست مانع از ادامھ ي رابطھ ي ماندانا با 
بابك شود پس قصدش چھ بود؟ 

ماندانا اجازه نداد حرف ھاي شاھان بیش از این ادامھ پیدا 
كنند و ھمان سؤالي كھ ذھن مرا مشغول كرده بود را پرسید.

_ پس براي چي مي خواي منو ببیني؟ 
شاھان استارت زد و راه افتاد.

_ یھ چیزایي ھست كھ مي خوام از ھمین حاال در رابطھ با 
بابك بدوني. 

ماندانا حرصي شد.
_ حتما تو ھم مي خواي بگي بابك از مانیا خواستگاري كرده 

و این حرفا؟ 
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صدایش را پایین تر آورد. احتماال ترسیده بود كسي در خانھ 
صدایش را بشنود.

_ من عاشق برادر توأم، توأم عاشق خواھر مني. مگھ تو با 
خواستگاري بابك مشكلي داشتي كھ من داشتھ باشم؟ حداقل تو 

این یھ مورد كھ برابریم. 
شاھان اخم كرد و من سرم را از پنجره ي ماشین بیرون بردم 

تا بیشتر از این خزعبالت ماندانا را نشنوم. 
چنان گستاخ و بي ادب شده بود كھ ذره اي شبیھ بھ مانداناي 

خجالتي و مبادي آداب ھمیشگي نبود. 
رسما با این حرفش شاھان را زیر سؤال برده بود. 

لحن شاھان اینبار كمي تند بود و ھمین كمي فقط كمي از 
حرص من مي كاست.

_ یادت باشھ اینو! اگھ مانیا از بابك سطحي ھم خوشش میومد 
من ھیچ وقت انتخابش نمي كردم. خواستي بعدا دالیلمو ھم 

برات توضیح مي دم!

#كارتینگ
#پارت_٢٤٢
#زینب_عامل
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نیم نگاھي سمت من انداخت و ادامھ داد:
_ من و تو در این مورد ھیچ شباھتي بھم نداریم ماندانا! اینو 
یادت نره. در ضمن ھمونطور كھ گفتم قرار نیست تو رو از 
چیزي منصرف كنم. فقط چیزایي ھست كھ مطمئنم بابك بھت 
نگفتھ و قرارم نیست بھت بگھ! وظیفھ ي خودم مي دونم اینارو 

بھت بگم تا خودت تصمیم بگیري.
این جریانم ھیچ ارتباطي بھ مانیا نداره. 

بعد از قرار امروزمون ھم مي توني بري سراغ بابك و از 
خودش بپرسي و مطمئن شي كھ من حقیقت رو بھت گفتم یا 

نھ. 
آنقدر مطمئن و با اطمینان جمالت را پشت سر ھم چیده بود 

كھ ماندانا راھي جز قبول خواستھ ي شاھان نیافت و آرام و در 
حالیكھ شك و تردید در لحنش كامال نمایان بود گفت:

_ باشھ. حاضر مي شم میام پایین. 
شاھان قبل از اینكھ تماس را قطع كند زمزمھ كرد:

_ بھ مانجون و ھماجون بگو مي خوایم بریم یھ دوري بزنیم تا 
حال و ھوامون عوض شھ. زود برمي گردیم. 

تماس را كھ قطع كرد نگاه كنجكاوم را رویش تنظیم كردم.
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چھ حقیقتي را مي خواست در مورد بابك آشكار كند؟ 
_ چي از بابك مي دوني كھ مي خواي بھش بگي!

پوزخندش كامال واضح بود.
_ من از بابك خیلي چیزا مي دونم.

_ مثل چي كھ بتونھ ماندانا رو منصرف كنھ؟ 
دستم را روي پایش گذاشت و نوازش كرد.

_ این چیزیھ كھ من ھمیشھ از ھمھ مخفیش كردم. البتھ خیلیا 
كھ بابك رو مي شناسن اینو مي دونن، اما من لزومي ندیدم كھ 
بھ كسایي كھ تازه باھامون آشنا شدند اینارو توضیح بدم، اما 

ماندانا فرق داره. اگھ قرار باشھ بره تو زندگي بابك، باید 
ھمھ ي اینارو بدونھ. 

سردرگم نگاھش كردم. 
از چھ چیزي حرف مي زد؟ 

از كدام مجھوالت صحبت مي كرد؟ 
نیازي ندید بھ من فرصت دھد تا سؤالي از او بپرسم. 

خودش داوطلبانھ جواب داد:
_ بعد از اینکھ با ماندانا حرف زدم برات تعریف مي كنم! 

قاطعیتش در اداي جملھ اش مجابم كرد تا منتظر بمانم و بعد 
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از اینكھ با ماندانا حرف زد جریان را كامل از او جویا شوم. 
مقابل خانھ مان كھ رسید مجدد با ماندانا تماس گرفت و چند 

دقیقھ بعد ماندانا در حالیكھ حاضر و آماده بود بھ پایین آمد و 
سوار ماشین شد.

من كامل سكوت كردم، اما شاھان انگار كھ اتفاق خاصي 
نیوفتاده است لبخندي از آیینھ جلو بھ ماندانا كھ كامال 

مضطرب بود زد و راه افتاد. 
فكر مي كردم كنار من با ماندانا صحبت كند، اما وقتي مقابل 

یك كافھ پارك كرد سرش را سمتم چرخاند و گفت:
_ ماني تا من و ماندانا یھ قھوه مي خوریم و گپ مي زنیم تو 

ھم برو وسایلي كھ نیاز داشتي رو بخر بعد بیا دنبالمون. 
خوبھ؟

خوب نبود! اصال ھم خوب نبود. 
من ھم مي خواستم كنارشان باشم و حرف ھایشان را بشنوم. 
مي خواستم بدانم شاھان مي خواھد از چھ چیز بابك با ماندانا 

صحبت كند. 
اما جمالت شاھان كھ تقریبا دستوري محسوب مي شدند كامل 

دست و پایم را بستند. 
چاره اي برایم نماند جز اینكھ اطالعت كنم. 
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در حالیكھ اخم كل صورتم را پر كرده بود سرم را تكان دادم. 
شاھان و ماندانا كھ پیاده شدند من ھم پشت فرمان نشستم. 

با چشم دنبالشان كردم و وقتي وارد كافھ شدند آھي كشیدم. 
دعا مي كردم وقتي ماندانا از كافھ بیرون میاید عقلش سر 

جایش برگشتھ باشد. 
نمي توانستم بدون ھیچ كاري سر جایم بایستم و منتظر باشم تا 

حرف زدنشان تمام شود. 
تا آن ھا از كافھ بیرون بیایند قطعا دیوانھ مي شدم. بخصوص 
كھ شاھان غیر مستقیم و با گفتن اینكھ مي توانم خرید ھایم را 

انجام دھم بھ من فھانده بود كھ ممكن است مدت زمان صحبت 
ھایشان طوالني باشد. 

اول كمي بي ھدف در خیابان ھا چرخیدم و نھایتا تصمیم 
گرفتم سري بھ رامین بزنم. 

در این اوضاع مدتي بود كھ بخاطر دغدغھ ھایم از رامین 
غافل شده بودم! 

مسیرم دور نبود، اما خیابان شلوغ در روزھاي نزدیك عید 
باعث شد رسیدنم بیشتر از حد معمول طول بكشد. 

ماشین را پارك كردم و پیاده شدم. 
وسط ھاي پیاده روي ام با چشم روي زمین دنبال بطري آبي 
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گشتم تا كمي آب سر خاك رامین ببرم. 
باالخره كنار یكي از قبر ھا بطري آب كھنھ اي كھ روي زمین 

رھا شده بود را دیدم و خم شده و آن را برداشتم. 
قدم ھایم را از مسیر اصلي كھ بھ سنگ قبر رامین منتھي 
مي شد كج كرده و سمت شیر آبي كھ در سمت چپم قرار 

داشت رفتم.

#كارتینگ
#پارت_٢٤٣
#زینب_عامل

بعد از پر كردن بطري آب تغییر جھت دادم و خودم را كنار 
قبر رامین رساندم.

آنقدر خستھ و درب و داغان بودم كھ كثیف شدن لباس ھایم 
ذره اي برایم اھمیت نداشتند. 

كنار سنگ قبر روي زمین نشستم و آب داخل بطري را روي 
سنگ خالي كردم و كف دستم را روي صورت خندان رامین 

كشیدم. 
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لبخندي بي جان گوشھ ي لب ھایم نشست.
_ یھ چیزي بگم ناراحت نمي شي رامین؟ 

انگشتم را روي لبخندش سر دادم.
_ خودمم نمي دونم چم شده. اما االن دیگھ از اینكھ بیام پیشت 
مثل قبلنا نمي ترسم. دیگھ سنگیني یھ چیزي رو رو دلم حس 

نمي كنم. 
میان لبخند ھاي بي جانم اشك ھایم ھم چكیدند. 

تركیب جالبي نبود! امروز شور گریھ كردن را در آورده 
بودم. 

_ تو ھم باورت نمي شھ گریھ مي كنم نھ؟ 
یھ وقت فكر نكني كھ مرگ تو واسم عادي شده ھا! تو كسي 

نیستي كھ من بتونم فراموشت كنم. 
_ اون پسر ھیچ وقت از اینكھ تو اونقدر خوشبخت بشي کھ 

فراموشش کنی ناراحت نمي شھ. خودتو سرزنش نكن. 
سرم را تند و تیز بھ سمت صدایي كھ شنیده بودم چرخاندم. 

عباس بود. چقدر دلم برایش تنگ شده بود. 
با دقت نگاھش كردم و تعجب كل صورتم را پوشاند. 

لباس ھایش اینبار تمیز و مرتب بودند. 
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موھایش را مرتب شانھ زده بود و ریش ھایش را ھم كمي 
كوتاه كرده بود. 

چھره اش فوق العاده شاد و بشاش بنظر مي رسید. 
بعد از اتفاقات ناگواري كھ بر سرم آمده بود، دیدن عباس در 

این شكل و شمایل حالم را بھ طرز عجیبي خوب مي كرد. 
حس مي كردم عباس رھا شده است. از بند تمام غم و غصھ 
ھایش رھا شده و شادي از نو بھ زندگي اش باز گشتھ است. 

شاید مثل من داشت حضور كسي را با تمام وجود در 
زندگي اش لمس مي كرد كھ شاد بود. 

حضور یك حامي!
آمد و در طرف دیگر قبر مقابلم نشست. 

مھربان نگاھم كرد. حتي بھ طرز غیر قابل باوري از حجم 
مرموز بودنش كاستھ شده بود. 

نیم نگاھي سمت چھره ي خندان رامین انداخت و گفت:
_ اوني كھ تونستھ این اشك ھاتو از نو جاري كنھ حتما قلبتم 

مثل این پسر خندون حسابي لرزونده.
سرم را باال آوردم و متعجب نگاھش كردم. 

ھمیشھ راجع بھ عباس كنجكاو بودم. 
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عباس مرد سطحي نبود. یك دیووانھ ھم نبود. 
او عمیق ترین مردي بود كھ دیده بودم. 

كم حرف مي زد اما ھر كدام از حرف ھایش دنیایي معني 
داشتند. 

انگار كھ با خیره شدن در چشمانت تا عمق درونت را 
مي خواند. 

اشك ھایم را پاك كردم. 
_خوشتیپ كردي؟ خبریھ؟ مرتب لباس پوشیدي. 

خندیدنش را دیگر باور نمي كردم. 
اصال ھیچ تصویري از لبخند یا خنده اش نداشتم. 

_ مگھ ھمیشھ غر نمي زدي كھ لباس خوب بپوشم. یھ بار 
گفتي با قفل فرمون میوفتي بھ جونم. خب منم لباس جدید 

پوشیدم دیگھ. 
نفس عمیقي كشید و چشمانش را بست.

_ بو كن. بوي بھار داره میاد. عیده. بوي زندگي داره میاد. 
حال خوبش لبخندي واقعي روي لب ھایم كاشت.

_ خوشحالم كھ حالت اینطوري خوبھ عباس. 
چشمانش را باز كرد و نگاھم كرد.
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_ من خیلي وقتھ اینجام. بعد عالیھ تو خوش قلب ترین آدمي 
بودي كھ تو زندگیم دیدم. 

امروز بلبل زبان شده بود. 
عباس تا نیاز نبود كلمھ اي بر زبان نمي آورد. 

نكند دوباره زني بھ زندگي اش راه پیدا كرده بود؟ 
اما چگونھ؟ 

او كھ از این قبرستان بیرون نمي رفت. 
مي دانستم در كانكسي كھ در گوشھ اي از قبرستان بود زندگي 

مي كند. 
حاال كھ قفل زبانش باز شده بود دوست داشتم بیشتر راجع بھ 

او بدانم.
سرم را نزدیكش بردم.

_ ھیچ وقت از خودت بھم چیزي نگفتي. بجز اینكھ عاشق 
عالیھ شدي و از دستش دادي. تو ھم مرموز ترین مردي 

ھستي كھ من تو كل زندگیم دیدم.
لبخندي زد.

_ عشق یعني زندگي! عشق من عالیھ بود. پس زندگیمم عالیھ 
بود. وقتي از عالیھ برات گفتم یعني كل زندگیمو برات تعریف 
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كردم دختر!

#كارتینگ
#پارت_٢٤٤
#زینب_عامل

او یك عاشق تمام عیار بود. لطافت حرف ھایش بھ قدري 
زیاد بود كھ من ھم غرقشان شده بودم. یادم رفتھ بود از چھ 

فرار كرده و بھ اینجا آمده ام. 
چقدر عشقش عظیم بود. چقدر دیدگاھش در رابطھ با عشق 

خاص بود. 
ما آدم ھا چقدر عجیب بودیم كھ در داستان ھا دنبال عشق 

مي گشتیم. 
عشق در ھمین نزدیكي بود. در قلب مرداني مثل عباس. در 

قلب زناني چون عالیھ. 
عشق عباس براي من نماد عشقي پاك و مقدس بود. 

حق داشتم بھ عالیھ حسادت كنم. این مرد با كلماتش جادو 
مي كرد. 
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خوشحال بودم كھ بعد از دنیایي دغدغھ، ھم صحبتي مثل 
عباس را پیدا كرده ام تا از مشكالتم دور شوم. 

دستم را زیر چانھ ام زدم.
_ عباس گذشتھ چیكاره بود؟ باھام حرف بزن پیرمرد. االن 

نیاز دارم از عالم و آدم جدا شم. 
در فكر فرو رفت و لب زد:

_ عباس گذشتھ دو تاس! دوست داري راجع بھ عباس قبل 
دیدن عالیھ بشنوي یا عباس بعد دیدن عالیھ؟

مصمم جواب دادم:
_ ھر دوتاش. 

سرش را تكان داد.
_ عباس قبل دیدن عالیھ یھ استاد ادبیات بود تو دانشگاه...یھ 
آدم كھ تمام ریز و درشت زندگیش خالصھ مي شد تو نمره ي 

دانشجو ھا و سر و كلھ زدن با اونا. 
بھ معناي واقعي كپ كرده بودم. 
عباس واقعا استاد دانشگاه بود؟ 

حاال كھ عمیق فكر مي كردم استاد بودن واقعا ھم برازنده اش 
بود. 
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عباس را در قامت یك استاد تصور كردم و لبخندم وسعت 
گرفت. 

لبخند و تعجبم او را بھ خنده انداخت.
_ پاشو بریم یھ چیزایي نشونت بدم. 

از جایش بلند شد.
من ھم بالفاصلھ از جایم برخاستم و دنبالش كردم. 

در حالت عادي در رابطھ با او كنجكاو بودم چھ رسد بھ حاال 
كھ فھمیده بودم گذشتھ اش خیلي متفاوت تر از چیزي است كھ 

من حدس مي زدم. 
مسیري را بصورت مستقیم طي كرد و بعد سمت راست 

پیچید. 
این قسمت از قبرستان سراشیبي بود. 

با اینكھ ھوا تقریبا داشت رو بھ تاریكي مي رفت و كسي ھم 
در این اطراف نبود، اما من از اینكھ با عباس ھمراه شده 

بودم ھیچ ترس و واھمھ اي نداشتم. 
مسیر سراشیبي را كھ طي كردیم بھ یك قسمت باز رسیدیم. 

در این قسمت فعال ھیچ قبري وجود نداشت، اما وجود سنگ 
ھا و جدول ھایي كھ در گوشھ و كنار افتاده بودند نشان مي داد 

كھ این مكان ھم بھ زودي بھ قبرستان تبدیل مي شود. 
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با فاصلھ ي چند متري از ما یك كانكس وجود داشت. 
عباس با قدم ھایي آرام سمت كانكس رفت و من ھم دنبالش 

كردم. 
در كانكس را با كلیدي كھ از جیبش بیرون آورد باز كرد و 

كنار ایستاد تا اول من داخل شوم. 
اول سرم را داخل بردم و نگاھي بھ داخل آنجا انداختم.

با دیدن تمیزي داخل كانكس فھمیدم كھ باید كفش ھایم را در 
بیاورم. 

از پاشنھ ي پاھایم كمك گرفتم و كتاني ھایم را از پا خارج 
كردم و داخل شدم. 

عباس ھم بعد از در آوردن كفش ھایش وارد كانكس شد، اما 
در را نبست. 

با اینكھ من ھیچ ترسي از تنھا بودن كنار او نداشتم، اما ھمین 
كارش دلم را قرص تر كرد. 

بھ پشتي كوچكي كھ بھ یكي از دیوار ھاي كانكس تكیھ داده 
بود اشاره كرد و تعارف كرد تا بنشینم. 

تعارفش را اجابت كردم. نشستم و كمرم را بھ پشتي تكیھ 
دادم. 

فكر مي كردم اوضاع زندگي اش درب و داغان تر باشد. اما 
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این مكان كوچك آنقدر ھا ھم بد نبود. 
عباس از قوري كوچكي كھ گوشھ ي كانكس و روي گاز سھ 

شعلھ ي كوچكش گذاشتھ بود چایي برایم ریخت و با خوشحالي 
گفت:

_ خیلي وقتھ كھ مھمون نداشتم. 
استكان چاي را ھمراه قنداني كھ رویش گل ھاي ریز قرمز 

داشت و یك گوشھ از آن شكستھ بود مقابلم گذاشت.
تشكري كردم. 

خودش ننشست. بھ گوشھ ي دیگر كانكس رفت. 
از صندوقچھ اي كھ بھ آن گوشھ از كانكس تكیھ داده بود و 

رویش ھم پارچھ اي سفید رنگ كشیده بود جعبھ اي کھ بیشتر 
شبیھ جعبھ ي كفش بود بیرون آورد و سمتم برگشت. 

مقابلم روي زمین نشست و با اشاره بھ استكان چاي مقابلم 
گفت:

_ چاییتو بخور. 
دستم را سمت استكان بردم و آن را بھ لب ھایم نزدیك كردم. 

جرعھ  اي از چاي را نوشیدم و بھ جعبھ اشاره كردم.
_ اون چیھ عباس؟
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در جعبھ را باز كرد و آلبومي از آن بیرون كشید. 
آلبوم را كھ دیدم استكان را روي زمین گذاشتم و كنجكاو 

نگاھش كردم.
آلبوم را مقابلم گذاشت و الیش را باز كرد. 

عكس مردي جوان كھ كت و شلوار بھ تن داشت را نشانم داد. 
_ اینو ببین!

#كارتینگ
#پارت_٢٤٥
#زینب_عامل

آلبوم را جلوتر كشیدم و با دقت بھ عكس نگاه كردم. 
خود عباس بود.

خداي من! چقدر فرق داشت.
آلبوم را در دستم گرفتم و با دقت نگاھش كردم. 

در عكس كت و شلواري مشكي رنگ بھ تن داشت. موھایش 
یك دست مشكي بودند و ریشي ھم در صورتش دیده نمي شد. 
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با ذوق گفتم:
_ واي خدا باورم نمي شھ! چقدر جذاب بودي عباس!

لبخند مھرباني زد.
_ این عباسِ قبل از دیدن عالیھ ست. 

سرم را باال آوردم.
_ از عالیھ عكس نداري؟ 

آلبوم را از دستم گرفت و ورق زد. 
بعد از چند ورق روي یك صفحھ ایستاد و آلبوم را سمتم 

چرخاند.
دستش را روي عكس دختري جوان گذاشت و زمزمھ كرد:

_ این عالیھ س. 
بھ دختر نگاه كردم. مقنعھ اي سرمھ اي رنگ بھ سر كرده بود. 
موھایش كھ فر بودند با لجاجت از زیر مقنعھ اش بیرون زده 

بودند. 
با لبخند بھ دوربین خیره بود و دندان ھاي خرگوشي اش در 

اثر خنده بھ حالت بامزه اي بیرون افتاده بودند. 
شیطنت خاصي در چشمان قھوه اي رنگش ھویدا بود. 

دستي بھ عكس كشیدم و گفتم:
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_ چقدر خوشگلھ! كجا دیدیش عباس؟ 
كمي در سكوت بھ عكس خیره شد. 

وقتي جواب داد انگار كھ غرق در خاطراتش شده بود.
_ رفتھ بودم روستا. قرار بود یھ مدرسھ بسازیم. اونجا 

دیدمش. 
ترسیدم بیشتر بپرسم . یاد حال خودم موقع مرور خاطراتم 

افتادم. 
شاید براي عباس ھم مثل من سخت بود تا گذشتھ را در ذھن 

مرور كند.
آلبوم را ورق زد و روي عكس دیگري از خودش ایستاد.

_ عباس قبل از عالیھ استاد دانشگاه بود، ادبیات خونده بود، 
اما عباس بعد از عالیھ ھیچي نبود! ھمھ چي شده بود عالیھ. 

عشق بھ عالیھ. 
مي فھمیدم چھ مي گفت. آدم عاشق خودش را از یاد مي برد. 
ذھنش، فكرش، قبلش پر مي شد از كسي كھ دوستش داشت. 

حال خوبش بعد از سال ھا متعجم كرده بود.
چھ شده بود كھ عباس تا این اندازه سرحال و شاد بود؟ 

من كھ او را ھمیشھ ناراحت و افسرده دیده بودم. 
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ھمیشھ لباس ھاي كھنھ و شلختھ بھ تن مي كرد و سر و 
صورتش ھم ھمیشھ نامرتب بود.

حاال چھ شده بود كھ تغییر رویھ داده بود؟ 
سر و صورتش را اصالح كرده بود و لباس مرتب بھ تن 

كرده بود؟ 
پس چھ تغییري در زندگي اش ایجاد شده بود كھ اینگونھ بھ 

خودش رسیده بود؟
عالیھ كھ ھمچنان زیر خاك بود! دوست داشتم بدانم چرا عالیھ 

فوت كرده است اما نپرسیدم. 
سؤاالت زیادي بود كھ دلم مي خواست جوابشان را بدانم. 

باور اینكھ یك استاد دانشگاه بھ چنین مرحلھ اي رسیده باشد 
واقعا سخت بود.

با تمام كنجكاوي ام سكوت كردم. 
اصال نمي خواستم حال خوبش را خراب كنم. 

اما با این حال نتوانستم بیخیال پرسیدن یک  سؤال شوم. 
كنجكاو بودم و دوست داشتم بدانم جریان از چھ قرار است. 

دستم را باال آوردم و بھ سر و صورتش اشاره كردم.
_ عباس چي شده خوشتیپ كردي؟ خبریھ؟ 
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لبخند موقري زد و با صداي خاصش زمزمھ كرد:
_ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا! این وعده ي خداست. 

و قطعا ھمراه ھر سختي آساني است. 
جملھ اش معني ساده اي داشت، اما نمي فھمیدم بعد از سختي 

ھایي كھ كشیده بود بھ چھ آساني رسیده بود كھ از آن حرف 
مي زد.

فقط مي دانستم شدیدا خوشحال است و روحیھ اش كامال عوض 
شده است. 

نفس عمیقي كشیدم و استكان چایي ام را دوباره برداشتم. 
قبل از اینكھ استكان را بھ لب ھایم بچسبانم با لذت گفتم:
_ خیلي خوشحالم برات عباس. امیدوارم حالت ھمیشھ 

ھمینطوري خوب باشھ.

#كارتینگ
#پارت_٢٤٦
#زینب_عامل

سكوت كرد و لبخندي زد. 
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چایي ام را تمام كردم و از جایم بلند شدم. 
_ عباس دستت درد نكنھ. چاییت خیلي چسبید. من باید برم 

دیگھ...
سرش را تكان داد.

از كانكس بیرون آمدم و كفش ھایم را پوشیدم. 
دوباره سرم را سمت عباس چرخاندم و گفتم:

_ عباس عید دیدني حتما میام اینجا! قول مي دم یار جدیدمو 
ھم بیارم. خیلي دوست داره تورو بشناسھ. 

پشت سرم آمد و دستش را سمتم دراز كرد. 
دستم را میان دستش گذاشتم كھ فشار داد و گفت:

_ تو مدتي كھ تو این قبرستون بودم تو بھترین آدمي بودي كھ 
دیدم. مراقب خودت باش ھمیشھ. مراقب خوبي ھاي خودتم 

باش. 
من ھم دستش را فشردم.

_ تو ھم تنھا كسي بودي كھ با حرف زدن باھاش آروم شدم 
عباس. خوشحالم كھ باھات آشنا شدم. تو یھ مرد فوق 

العاده اي. 
دستم را از دستش بیرون آوردم و عقب عقب رفتم. 
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دستم را باال آوردم و برایش تكان دادم. 
در حالیكھ لبخند مي زدم بلند گفتم:

_ خداحافظ عباس! میام براي دیدنت باز! 
با شیطنت اضافھ كردم:

_ راستي ریشاتو كال بزن. بدون ریش خوشتیپ تري!
دستش را باال آورد و برایم تكان داد. 

چرخیدم و دویدم. تا چند دقیقھ ي دیگر ھوا كامال تاریك مي 
شد. 

دویدم و با سختي از سراشیبي كھ پایین رفتھ بودم باال آمدم. 
بقیھ راه را ھم دویدم و خودم را بھ ماشین شاھان رساندم.
وقتي سوار ماشین شدم با دیدن گوشي ام كھ در حال زنگ 

خوردن بود آه از نھادم برخاست. 
یادم رفتھ بود گوشي ام را ھمراه خودم ببرم. 

با ھول گوشي را برداشتم و جواب شاھان را كھ پشت خط 
بود دادم. 

با شنیدن صدایم با عصبانیت گفت:
_ ھیچ معلوم ھست كجایي؟ من مردم از نگراني مانیا!

شرمنده از فراموشكاري ام استارت زدم و راه افتادم و در 
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حالیكھ با سرعت مي راندم گفتم:
_ واي توروخدا ببخش شاھان! میام مي گم كجا بودم. جلوي 

كافھ اي؟
پوفي كشید.

_ رفتم جلوي خونتون دوباره برگشتم اینجا! 
فكر كردم بالیي سرت اومده. 

شرمنده تر شدم.
_ شاھان تا ده دقیقھ ي دیگھ اونجام. معذرت مي خوام. 

جدي گفت:
_ مانیا مراقب رانندگیت باش. عجلھ نكن. میرم داخل كافھ. 

رسیدي زنگ بزن بھم. 
تماس را كھ قطع كردم، برخالف تذكر ھایي كھ شاھان داده 

بود بر سرعتم افزودم. 
استرس دوباره و ذره ذره بھ جانم بر مي گشت. 

تا زماني كھ كنار عباس بودم و غرق خاطرات و گذشتھ ي او 
شده بودم یادم رفتھ بود شاھان قرار است بھ ماندانا چھ بگوید، 

اما حاال كھ تنھا شده بودم دوباره داشت یادم مي آمد با چھ 
حالي سر خاك رامین رفتھ ام. 
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پنجره را پایین دادم. 
ھواي خنكي از بیرون بھ صورتم خورد كمي از اضطرابم را 

کاست.
مقابل كافھ كھ رسیدم با شاھان تماس گرفتم. 

بي صبرانھ منتظر بودم تا شاھان از راه رسیده و پرده از 
رازي بردارد كھ با ماندانا در میان گذاشتھ بود. 

وقتي از پنجره ي ماشین دیدم كھ از كافھ بیرون آمد نفس 
عمیقي كشیدم تا از شدت اضطرابم بكاھم. 

شاھان بھ قدم ھایش سرعت داد و خودش را بھ ماشین رساند 
و كنارم نشست. 

وقتي در ماشین را بست دستم را گرفت و با نگراني گفت:
_ حالت خوبھ؟ كجا غیبت شد؟ 

چقدر اذیتش كرده بودم. 
او داغ دار مادرش بود. انصاف نبود حاال ھم نگران من 

باشد. 
توجھي نكردم در خیابان ھستیم. 

سرم را نزدیكش بردم و گونھ اش را بوسیدم. 
_ ببخش شاھان. معذرت مي خوام كھ نگرانت كردم. رفتم سر 
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خاك رامین. با عباس مشغول حرف زدن شدیم. گوشیم مونده 
بود تو ماشین. 

اخم ھایش درھم رفتند.
_ ماني تو این ھواي تاریك تو قبرستون كنار یھ مرد غریبھ 

بودي؟ این عباس كیھ واقعا؟ 
بھ خیابان اشاره كردم.

_ تو كلي سؤال از من داري منم كلي سؤال از تو دارم، اما 
اینجا نمي شھ راجع بھشون حرف زد. 

دستش را دراز كرد و بجاي من استارت زد.
_ باشھ بریم خونھ ي من بھ سؤاالي ھمدیگھ جواب بدیم. تا 

صبحم شده مھم نیست، اما من باید ھر طور شده بفھمم عباس 
كیھ!

#كارتینگ
#پارت_٢٤٧
#زینب_عامل

كتش را در آورد و روي دستھ ي مبل انداخت. 
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حالش خوب نبود و برعكس ساعات پیش دیگر حتي سعي در 
پنھان كاري ھم نداشت. 

خودش ھم روي مبل نشست و سرش را میان دستانش گرفت. 
نفسم را رھا كردم. دوباره بھ این خانھ بازگشتھ بودم. خانھ اي 

كھ با نبود مامان ماھي سوت و كور تر از قبل شده بود. 
خودم را مقابل شاھان رساندم و یك دستم را روي شانھ اش 

گذاشتم. 
_ خوبي؟ 

سرش را بلند كرد و چشمان قرمزش را سمتم دوخت. 
_ بشین. 

دستم را دراز كردم و الي موھایش بردم.
_ قرص مسكن مي خواي؟ 

مچم دستم كھ الي موھایش بود را گرفت و بھ پیشاني اش 
چسباند.

_ سرم داره مي تركھ. 
_ خستھ اي. باید استراحت كني. 

مچم را رھا كرد و كمرم را محكم گرفت. 
مجبورم كرد روي پایش بنشینم.
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_ نھ تا قبل از اینكھ بفھمم براي چي رفتھ بودي پیش این مرد 
غریبھ!

معلوم نبود در ذھن خودش چھ بھم مي بافت!
چشمانم را ریز كردم.

_االن تو غیرتي شدي؟ یا داري حسادت مي كني؟
كمرم را سفت تر گرفت.

_ ھر دو! تو االن مھم ترین و با ارزش ترین دارایي كل 
زندگي من ھستي! ھم برات غیرتي مي شم و ھم بھ كسي 

بیشتر از من توجھ كني علنا حسادت مي كنم. 
لبخندي بھ اعتراف شیرینش زدم و دستانم را دور گردنش 

حلقھ كردم. 
_ خیالت راحت باشھ! تو تنھا مردي ھستي كھ تو زندگیم 

حضور داره و من یھ مدل خاصي دوسش دارم. 
چشمانش برق زدند.

_ و در مورد عباس...
اسم عباس كافي بود تا اخم ھایش درھم شوند. حساسیتش 

لبخند بھ لب ھایم آورد.
این مدل حسادت ھا را دوست داشتم!
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_ عباس یھ مرد میانسالھ كھ وقتي سر خاك رامین مي رفتم 
میومد و قرآن مي خوند.

كم كم فھمیدم زني كھ عاشقش شده بود رو از دست داده و 
آواره شده. حرفمو مي فھمید براي ھمینم گاھي كھ مثل امروز 

وقتی میرم سرخاك باھاش یكم حرف مي زنم. براش احترام 
خاصي قائلم.

آسودگي را بھ وضوح در چشمانش دیدم. 
_ دوست دارم ببینمش.

چشمانم را باز و بستھ كردم.
_ دفعھ ي بعد باھم مي ریم پیشش. 

سرش را بھ شانھ ام چسباند.
_ آره با ھم مي ریم. 

سرش را نوازش كردم.
_ شاھان نمي خواي بگي بھ ماندانا چیا گفتي؟ من گفتم عباس 

كیھ ھا! 
حاال نوبت او بود تا مرا نوازش كند.

سرش را از شانھ ام جدا  و دستش را بند موھایم كرد.
شتابش در رفتن بھ سر اصل مطلب فوق العاده باال بود. پوفی 
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کشید و جواب داد:
_ گفتم كھ بابك اعتیاد داشتھ! گفتم كھ اونقدر توھم مي زد كھ 

یھ بار كم مونده سر زن و بچشو ببره!

#كارتینگ
#پارت_٢٤٨
#زینب_عامل

یخ زدم. مات و مبھوت بھ لب ھاي شاھان نگاه كردم.
چھ گفتھ بود؟ 

بابك اعتیاد داشت؟ مگر ممكن بود؟ 
بابك آنقدر سرحال و سرزنده بود و آنقدر ھیكل خوب و 

چھره ي بشاشي داشت كھ من یك درصد ھم نتوانستم حرف 
شاھان را ھضم كنم. 

_ چي؟
با انگشت شست و اشاره اش گوشھ ي چشم ھایش را مالید.

_ مانیا بابك معتاد بود. اوضاع خرابي داشت. گند زده بود تو 
ھمھ چي! زنشو كتك مي زد. دخترشو كتك مي زد. جون مھتابو 
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بھ لب رسونده بود. ھر روز دعوا ھر روز بحث... 
حرفش را قطع كرد و پوفي كشید. 

_ یادتھ وقتي سیگار دیدم دستت قاطي كردم؟ 
ھنوز ھم مات و ناباور نگاھش مي كردم. 

بدون آنكھ منتظر جوابي از طرفم باشد ادامھ داد:
_ من بخاطر گذشتھ ي بابك از ھر چي دود و سیگاره متنفر 

بودم. از ھر چي آدم دودي ھم بود بدم میومد. 
من ھم دودي بودم. ھمین چند ساعت پیش در تراس چند 

سیگار پشت سر ھم دود كرده بودم. 
از من ھم بدش آمده بود؟ 

_ براي ھمینم وقتي دیدم تو سیگار مي كشي دیوونھ شدم. 
سیگار در شأن تو نبود مانیا. من نمي فھمیدم چرا رفتھ بودي 
سراغ سیگار . فقط تو اون لحظھ بابك میومد جلو چشمم و 

بالیي كھ سرش اومد. من نمي تونستم چون سیگاري ھستي از 
تو بدم بیاد. تو برام فرق داشتي، اما نمیتونستمم بي تفاوت 

باشم بخاطر سیگار كشیدنت. 
اطالعات جدیدي كھ بھ مغزم وارد شده بودند بیش از حد 

انتظارم بود. 
مغزم توان و كشش الزم براي پذیرش این اطالعات را 
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نداشت. 
ھمھ چیز بدتر شده بود.

از آغوش شاھان بلند شدم.
اگر ماندانا با فھمیدن این موضوع ھم كوتاه نمي آمد چھ 

مي شد؟
بابك حتي گذشتھ ي سالمي ھم نداشت. 

_ زنش بخاطر اعتیاد جدا شد؟ 
_ مانیا اعتیاد پشت سرش ھزار تا بدبختي میاره. تنھا مواد 

كشیدنش نبود كھ. توھمش كھ مي زد باال دست بھ كاراي 
عجیب غریب مي زد، مھتابو تھدید مي كرد كھ بارانو مي كشھ. 
شکاک شده بود. خون مھتابو کرده بود تو شیشھ. توھم می زد 
و فکر می کرد مھتاب بھش خیانت می کنھ داشت كل زندگیشو 
ذره ذره مي فروخت و دود مي كرد و ھزار تا مصیبت دیگھ.
اگر كل دودمانش را بر باد داده بود پس آنھمھ ثروت از كجا 

بود؟ 
_ بابك كھ وضعش خیلي خوبھ االن! چطوري ھمھ چي رو 

فروخت و دود كرد پس؟ 
نفسش را بیرون داد و از جایش بلند شد. 

مقابلم ایستاد و دستم را گرفت.
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_ بابك ھمھ چیشو دود نكرد چون من زندگي و درس و 
دانشگاھمو ول كردم و شدم مسئول جمع و جور كردن ھمھ ي 
گند كاریاش. وقتی مھتاب از دستش فرار کرد و من زالوھایی 

کھ افتاده بودن بھ جون زندگیش رو از دورش پراکنده کردم 
بردمش کمپ تا ترکش بدم.

#كارتینگ
#پارت_٢٤٩
#زینب_عامل

 

تنگ ماھي را روي سینك گذاشتم. قصد داشتم آب تنگ را 
عوض كنم. 

آب تنگ را ھمراه ماھي ھایشان داخل لگن كوچكي خالي 
كردم. 

تنگ را شستم و با آب تمیز پر كردم. 
در ھمان حال زیر لب غر زدم:

_ ھیچي ھم كھ نمي خورین چطوري اینھمھ جیش كردین آخھ؟ 
حین ھمان غر غر كردن ھا دستم را داخل لگن بردم تا ماھي 
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ھا را بگیرم و داخل تنگ تمیز شده بیاندازم.
دقیقا ھر سھ باري كھ ماھي ھا را با موفقیت بین انگشتانم 

گرفتم با زرنگي سر خوردند و مجدد داخل لگن افتادند. 
_ خنگا دارم از این كثافت خونھ نجاتتون مي دم چھ مرگتونھ 

آخھ؟!
ماكان بھ آشپزخانھ آمد و ظرف میوه ي دستش را روي میز 

گذاشت. 
خیاري از داخل ظرف میوه برداشت و گازي بھ آن زد.
_ خدا بھ داد اون شاھان بدبخت برسھ! سر این ماھي ھا 

اینطوري غر مي زني معلوم نیست قراره چھ بالیي سر اون 
بدبخت بیاري! من نمي فھمم این پسر دقیقا چھ مرگشھ مي خواد 

زن بگیره! خونھ مجردي ھم كھ داره االن میتونھ تا آخر 
عمرش عشق و حال كنھ. 

كالفھ از نافرجام بودن بھ دام انداختن ماھي ھا یكي از كشوي 
مالقھ اي پیدا كنم و در  ھاي آشپزخانھ را بیرون كشیدم تا 

ھمان حال بھ ماكان تشر زدم:
_ ھمھ مثل تو عاقل بودند كھ دنیا گلستون مي شد. 

مالقھ را از كشو بیرون كشیدم و با كمك آن ماھي ھا را 
گرفتھ و با عجلھ داخل تنگ انداختم.
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ماكان كنارم ایستاد.
_ ھنوز تیكھ مي ندازي بھم! یعني از دستم شاكي ھستي. 

دستي روي تنگ تمیز شده كشیدم و لبخندي بھ ماھي ھا زدم.
_ تیكھ واسھ چي؟! من دیگھ كاري با تو ندارم. ھر كاري 

دوست داري بكن. میبیني كھ دارم ازدواج مي كنم. بھ زودي 
ھم از پیشتون میرم راحت مي شین از فضولیام. 

درست بود كھ از دست ماكان ھم دلخور بودم، اما بیشتر 
داشتم دق و دلي ھاي ماندانا را سر او خالي مي كردم. 

ماكان دستش را دور گردنم انداخت و گونھ ام را بوسید.
_ نگو اینطوري مانیا. دوست ندارم ازدواج كني اصال. 

امروز بھ این لندھور نھ بگو! 
سرم را باال آوردم و عاقل اندر سفیھ نگاھش كردم.

_ امر دیگھ اي نداري؟ 
چانھ اش را بھ شانھ ام چسباند.

_ دوسش داري مانیا؟ 
خنده ام گرفت. دستم را باال بردم و بیني اش را فشار دادم. 

_ نگم برات ماكان! اصال من میمیرم واسش.
دروغ نگفتھ بودم. من شاھان را عجیب دوست داشتم. 
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شاھان باز ھم بھ دادم رسیده بود. حرف ھایش با ماندانا 
تاثیرش را گذاشتھ بودند كھ ماندانا از آن روز با بابك 

ارتباطي نداشت. 
ورود مامان بھ آشپزخانھ اجازه نداد ماكان غیرتي شود. با 

دیدن من در آشپزخانھ غر زد:
_ تو اینجا چیكار مي كني؟ بیا برو حاضر شو! خیر سرت 

خواستگاریتھ آخھ! 
با دیدن مالقھ جریان خواستگاري را در یك لحظھ كامل بھ 

فراموشي سپرد!
_ واي مانیا تو باز این مالقھ رو كردي تو آب كثیف؟ من 

چیكار كنم با تو آخھ؟ خدا بھ داد اون پسر بدبخت برسھ معلوم 
نیست قراره چطوري خونھ داري كني واسش. 

ماكان خندید و من قبل از اینكھ غر ھاي مامان بیشتر از آن 
ادامھ پیدا كند تنگ را برداشتم و بھ پذیرایي برگشتم. 

تنگ ماھي را كنار سفره ي ھفت سین گذاشتم.
عجب عیدی بود!

با لبخند بھ اتاق رفتم تا لباس عوض كنم. 
ھمھ چیز سریع اتفاق افتاده بود. آنقدر سریع كھ خودم ھم 

شوكھ بودم. 
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شاھان دیگر نمي خواست تنھا باشد. شرایط بعد از مامان 
ماھي بھ شدت برایش سخت شده بود. 

آرام آرام پیش رفتھ بود و باالخره مابین حرف ھایش گفتھ بود 
كھ مي خواھد بھ ھمین زودي عقد كنیم. 

برایم سخت بود. من ھنوز ھم آنچنان كھ باید براي تشكیل 
خانواده آماده نبودم. ھنوز چالھ ھاي روحم كامل پر نشده 

بودند، اما نمي توانستم شاھان را رھا كنم. 
بدون محرمیت رسمي نمي توانستم كنارش بمانم. 

او آنقدر درب و داغان بود كھ حتي منتظر نمانده بود چھلم 
مادرش تمام شود. 

مي دانستم شدیدا برایش سخت است كھ بالفاصلھ و پس از چند 
ھفتھ كھ از مرگ مادرش مي گذشت بھ فكر ازدواج بیافتد، اما 

واقعا از لحاظ روحي نیاز داشت كھ كسي كنارش باشد. از 
طرفي قرار ھم نبود عروسي یا بزن و بكوب راه بیاندازیم. 

ھمھ چیز در سكوت انجام مي شد.

#كارتینگ
#پارت_٢٥٠
#زینب_عامل
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وارد اتاق شدم و سمت كمد لباس ھا رفتم. 
ماندانا روي تخت دراز كشیده بود و بي ھدف سقف را نگاه 

مي كرد.
از وقتي كھ با شاھان حرف زده بود و رابطھ اش با بابك تیره 

و تار شده بود حوصلھ نداشت. 
دركش نمي كردم! واقعا تا این اندازه بابك را دوست داشت؟

قھر كرده بودم! دقیقا از زماني كھ در تراس با ھم بحث كرده 
بودیم با او حرف نزده بودم. 

حرف ھاي تند آن روزش شدیدا روي حالم تاثیر گذاشتھ بود. 
دلخور بودم و این دلخوري انگار قرار نبود بھ این زودي 

رفع شود.
كت لیمویي و شلوار راستھ ي سفید رنگم را از كمد بیرون 

كشیدم و روي تختم گذاشتم. 
عمال بھ ماندانا بي محلي مي كردم. با اینكھ متوجھ بود، اما با 

این حال گفت:
_ ھنوزم نمي خواي آشتي كني؟ تو كھ اینقدر كینھ اي نبودي! 

دست بردم و تیشرتم را از تنم بیرون آوردم.
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_ قھر مال بچھ ھاست. من كي با تو قھر كردم؟ 
دروغ مي گفتم! اتفاقا قھر مال آدم بزرگ ھا بود. بچھ ھا قھر 

و آشتي بلند نبودند. بچھ ھا نھایتا دلخور مي شدند. دلخوري كھ 
سریع ھم فراموش مي شد. 
_تو حتي نگامم نمي كني!

صندل ھایي كھ از تھ كمد بیرون كشیده بودم را روي تخت 
كنار لباس ھایم گذاشتم و سمتش چرخیدم.

صاف بھ چشمانش نگاه كردم.
_ بفرما اینم نگاه!

بلند شد و روي تختش نشست.
_ آرایشت بكنم؟ امروز روز خواستگاریتھ.

_ نھ! خودم آماده مي شم. نمي خوام آرایش آنچناني كنم. درستھ 
خواستگاریھ اما چھلم مامان ماھي ھم نشده ھنوز. 

عمدا سرسنگین برخورد كرده بودم. تحمل نكرد. از جایش 
برخاست و سمتم آمد.

_ مانیا من كھ دیگھ با بابك حرفم نمي زنم! باز چرا اینطوري 
مي كني؟ 

ماندانا اصال در باغ نبود. درست بود كھ من از جریان بابك 

@RomanbeRoman



ناراحت بودم، اما دلیل اصلي ناراحتي ام بابك نبود. حرف 
ھاي ماندانا بود. حرف ھایي كھ در آن ھا تاكید داشت من 

بیش از حد رییس بازي در مي آورم. 
پوزخندي زدم.

_ كي گفتھ من بخاطر بابك از دستت ناراحتم؟ من اگھ داشتم 
خودمو بھ آب و آتیش مي زدم تا از بابك جدا شي بخاطر 

خودت بود. بخاطر اینكھ مي دونستم بابك آدم صادقي نیست. 
مطمئن بودم كھ داره بازیت مي ده و سركارت مي ذاره! مثل 

ھمون خزعبالتي كھ تحویل من داده بود. 
چشمانش بالفاصلھ پر شدند. 

ھنوز ھم برایش سخت بود تا این اتفاقات را ھضم كند. 
طاقت دیدن اشك ھایش را نداشتم براي ھمین ھم سرم را 

برگرداندم و كش موھایم را باز كردم. 
نگذاشت فاصلھ بگیرم. دستانش را از پشت دور كمر لختم 

حلقھ كرد و سرش را بھ شانھ ام چسباند. دستانش سرد بودند. 
پوستم مورمور شده بود.

_ مانیا معذرت مي خوام. من تند رفتم، اما این حقیقت رو 
عوض نمي كنھ. من بابك رو واقعا دوست داشتم. مثل خودت 

كھ عاشق شاھان ھستي. 
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بھ سختي خودم را كنترل كردم تا عصبي نشوم. 
اصال نمي دانستم باید چھ واكنشي نشان دھم. من احساسات 

ماندانا را ھضم نمي كردم.
من بھ شاھان عالقھ مند شده بودم چون حامي بود. از ھمان 
ابتدا از من مراقبت كرده بود. نگذاشتھ بود تمام بار اتفاقات 
را من بھ دوش بكشم. كنارم ایستاده بود و پا بھ پاي من آمده 

بود. 
من ذره ذره بھ او عالقھ مند شده بودم. ذره ذره با حضورش 

كنار آمده بودم. 
مي دانستم ھمچنان راه زیادي در پیش دارم، اما بھ اندازه اي بھ 

او وابستھ شده بودم كھ نتوانم پیشنھاد ازدواجش را رد كنم، 
اما نمي فھمیدم ماندانا چرا بھ بابك دل بستھ است.

او بابك را خیلي كم مي شناخت، آنقدر كم كھ حتي نمي دانست 
در گذشتھ اش چھ رخ داده است، آن وقت چگونھ ادعا مي كرد 

عاشق اوست؟ 
مگر عشق بدون شناخت ممكن بود؟ 

سلول ھاي مغزم بھ تكاپو افتادند!
من چقدر شاھان را مي شناختم؟

یاد آن زن ناشناس و حرف ھایش پشت گوشي افتادم. 
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ھنوز ھم این معما برایم حل نشده بود.
اگر من شاھان را مي شناختم پس چرا نمي دانستم آن زن كھ 

بود! 
كھ بود كھ آنگونھ مالكانھ با شاھان حرف مي زد؟

پوفي كشیدم. ماندانا را كنار زدم و كت را از روي تخت 
برداشتم و بھ تن كردم. 

ماندانا از سكوتم استفاده كرد. 
دستم را كشید و مرا روي تخت نشاند. 

چشمان درشتش را سمتم دوخت.
_ بذار موھاتو سشوار بكشم. 

مگر مي شد خواھر باشی و بتواني این نگاه مظلوم را نادیده 
بگیري. 

پوفي كشیدم و بھ سر و وضعش اشاره كردم.
_ خواھر عروس اینھمھ ھپلي؟ نمي خوای خودت لباس عوض 

کنی؟!

#كارتینگ
#پارت_٢٥١
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#زینب_عامل

جملھ ي من بھ نوعي اعالم صلح بود و ماندانا ھم متوجھ آن 
شده بود كھ لبخند عریض و طویلي بر لب نشاند و دستي بھ 

موھاي پریشان خودش كشید.
_ بذار اول موھاي تو رو سشوار كنم بعد خودم آماده مي شم. 
تسلیمش شدم. خودش بھ اندازه ي كافي ناراحت و افسرده بود. 
دیگر نمي خواستم من ھم در روز خواستگاري ام برایش اخم و 

تخم كنم. 
ماندانا جوان بود. پر از آرزو، پر از رویاھاي دخترانھ. خیلي 

از آدم ھا بودند كھ دوست داشتند در سن او ماشین ھاي مدل 
باال سوار شوند، لباس ھاي آنچناني بپوشند و سفر ھاي 

آنچناني بروند. 
بابك از ھمین طعمھ استفاده كرده بود. 

او با آن ثروتش مي توانست ماندانا را بھ خواستھ ھاسش 
برساند و شاید خیلي ھم عجیب نبود كھ ماندانا جذب این آدم 

شده بود. 
ھر چند خودم ھم فھمیده بودم با این توجیھ ھا فقط قصد دارم 

خودم را آرام كنم. ناراحتی من از جای دیگری بود. 
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آن جملھ ي ماندانا ھنوز ھم در گوشم زنگ مي خورد. 
چشمانم را بستم و پوفي كشیدم. 

نمي دانم از كي تا این اندازه نازك نارنجي شده بودم. 
ماندانا با حرفھ اي ترین شكل ممكن و در مدت زمان كوتاھي 

موھایم را بھ شكل زیبایي سشوار كشید. 
با تمام مخالفت ھایم شروع بھ آرایش كردن صورتم كرد و نیم 

ساعت بعد بھ لطف خواھرم آماده ي آماده بودم. 
شلوارم را ھم عوض كردم و در آیینھ نگاھي بھ خودم 

انداختم. 
موھایم را كھ لخت دورم ریختھ بودند را دوست داشتم. 

لبخندي در آیینھ بھ خودم زدم. 
چقدر سرنوشتم عوض شده بود. 

از یك جایي بھ بعد كل مسیر زندگي ام تغییر كرده بود و حاال 
در نقطھ اي ایستاده بودم كھ باید براي بار دوم در زندگي ام 

تصمیم مھمي مي گرفتم. 
یادم مي آمد كھ وقتي رامین بھ خواستگاري ام آمده بود سر تا پا 

ھیجان بودم. 
یك لحظھ ھم نمي توانستم سر جایم بند شوم، اما حاال آرامش 
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عجیبي داشتم. 
خبري از اضطراب و ھیجانات عجیب و غریب نبود. 

این آرامش را خیلي دوست داشتم. 
من مدت ھا بود كھ از این حس محروم شده بودم. 

شاھان با حضورش در زندگي ام با تمام تنش ھایي كھ بابك 
ایجاد كرده بود، باز ھم این آرامش را بھ من ھدیھ داده بود. 

ماندانا مشغول رسیدن بھ سر و وضع خودش شد و من با 
ھمان لبخند محو روي لب ھایم از اتاق بیرون آمدم. 

بابا تازه از بیرون بازگشتھ بود. پاكت ھاي خرید دستش را 
روي كانتر گذاشت و با صداي پایم سمتم چرخید. 

نگاه مھربانش روي صورتم توقف كرد.
ساكت و صامت نگاھم كرد. بدون آنكھ كلمھ اي بگوید. 

من بغضي كھ در نگاھش بود را مي فھمیدم. برق اشك در 
چشمانش كامال مشھود بود.

یك قدم بھ سمتش برداشتم و او ھم نزدیكم شد.
وقتي مقابلم ایستاد دستانش صورتم را قاب گرفتند و بوسھ اي 

روي پیشاني ام نشاند.
در آغوشش حل شدم. 
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كنار گوشم زمزمھ كرد:
_ خیلي خوشگل شدن پدر صلواتي! 

_ بھ بابام رفتم! 
دستانش را دورم حلقھ كرد.

_ عمر خیلي زود مي گذره! دلم مي خواست ھنوز او دختر 
بچھ ي شیطون و حرف گوش نكن بودي و من اینھمھ از اینكھ 

قراره بھ زودي از این خونھ بري غصھ نمي خوردم. 
حجم غصھ اش از لحن صدایش پیدا بود و من دلم بھ درد آمد. 

سرم را عقب بردم و گفتم:
_ قربونتون بشم كي مي تونھ منو از شما جدا كنھ؟ كي جرأت 
ھمچین كاري رو داره اصال؟ من تا ابد دختر این خونھ م بابا. 

_ معلومھ كھ ھستي. 
صداي ماكان باعث شد تا مكالمھ مان ناقص بماند!

_ آخ فیلم ھندیھ؟ بابا لطفا احساساتي نشو! ھمین خواستگارم 
بھ زور پیدا شده براش! میزني پشیمونش مي كني! 

چشم غره اي سمتش رفتم.
_ از االن دارم مي بینم روزایي رو كھ ھر روز با مامان و 

ماندانا كمر ھمت مي بندیم مي ریم خواستگاري واسھ جنابعالي 
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و ھیچ كس حاضر نمي شھ دستھ گلشو بده بھ داداش خنگ ما!
خندید و ھمانطور كھ از كنارم عبور مي كرد تا او ھم براي 

لباس عوض كردن بھ اتاق برود گفت:
_ خداروشكر من دز حماقتام بھ اون حد نرسیده!

#كارتینگ
#پارت_٢٥٢
#زینب_عامل

تابي بھ موھایم دادم.
_ خواھیم دید.

بابا و ماكان ھر دو براي عوض كردن لباس ھایشان رفتند و 
من ھمراه مامان میوه و شیریني ھا را داخل ظرف چیدم. 
مامان ھمانطور كھ مشغول پاك كردن میوه ھا بود قربان 

صدقھ ام مي رفت و من بھ این ھیجانش لبخند مي زدم. باالخره 
بھ آرزویش رسیده بود. ھیچ كس مثل او خواھان ازدواج من 

نبود.
در خانھ ھمھ بھ نوعي ھیجان داشتند. 
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كمي بعد كھ ماكان و ماندانا بھ ھمراه بابا بھ پذیرایي آمدند 
متوجھ شدم كھ ھر سھ ھیجات زده و خوشحالند. انگار تنھا 
فرد آرام خانھ من بودم، اما این آرامش زیاد طول نكشید و 

وقتي آیفون خانھ بھ صدا درآمد و ماندانا با ذوق اعالم كرد كھ 
مھمان ھا رسیده اند ھیجان بقیھ بھ من ھم سرایت كرد. 

انگار تا قبل از اینكھ صداي زنگ در خانھ را بشنوم بھ این 
یقین نرسیده بودم كھ شاھان قرار است امروز براي 

خواستگاري بیاید. 
ماندانا در را باز كرد و مامان با ھیجان از من خواست تا 

براي خوشامد گویي بھ مھمان ھا خودم را بھ كنار در ورودي 
خانھ برسانم. 

نفس عمیقي كشیدم و از دستور مامان اطالعت كردم. 
اولین كسي كھ وارد خانھ شد مانجون بود.

نگاه پر عشقش را سمتم دوخت، اما تا خواستم در آغوشش 
بروم با اخمي مصنوعي گفت:

_ امروز من مادر دامادم! سر سنگین باش!
ماكان غش غش خندید و آقاجون ھم كھ پشت سر مانجون 

وارد شده بود گفت:
_ منم حكم پدر دامادو دارم! حواستونو جمع كنین! 
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چطور مي توانستم عاشق این زن و مرد نباشم؟ 
چطور مي توانستم این حجم از مھر و محبت را نادیده بگیرم! 
مانجون سفت و سخت ایستاده بود و بھ شاھان گفتھ بود مامان 

ماھي نیست، من كھ ھستم! چھ اھمیتي دارد كھ تو خواھان 
نوه ي من ھستي و من مادربزرگ عروسم وقتي اینھمھ مھرت 

بر دلم افتاده و تو را عین پسر واقعي ام دوست دارم؟
مانجون عزیزم سر قولش مانده بود. پشت شاھان ایستاده بود 
و شده بود مادر داماد تا او بتواند این روز ھاي سخت را با 

كمي آسودگي خاطر پشت سر بگذارد. 
چشمانم دو دو مي زدند تا داماد را ببینند! 

بقیھ با خنده و خوشحالي بھ پذیرایي رفتند. 
فقط نگاه ھاي پر حسرت ماندانا را دیدم و آه از نھادم بلند شد. 

چشمانش دنبال برادر داماد بودند. 
ساعت ھا تمرین كرده بودم تا بفھمم چگونھ باید با حضور 

بابك در مراسم خواستگاري ام كنار بیایم. آنقدر غرق حضور 
شاھان بودم كھ بابك را بھ كل فراموش كرده بودم، اما حاال 
این نگاه ماندانا باعث شد تا من قبل از آنكھ عمیق بھ شاھان 

نگاه كنم دنبال بابك بگردم. 
نبود. نبودنش ھم بد بود ھم خوب! 

@RomanbeRoman



بد بود چون او تنھا كسي بود كھ براي شاھان مانده بود و با 
این حال در مراسم خواستگاري اش نبود و خوب بود چون 

اتفاقاتي كھ از سر گذرانده بودیم چیزي نبودند كھ من بتوانم با 
بابك عادي رفتار كنم انگار كھ ھیچ اتفاقي رخ نداده است. 

شاھان كفش ھایش را با دقت در آورد و وارد خانھ شد. در 
را پشت سرش بست. این یعني آخرین مھمان خودش بوده و 

من در مورد نبودن بابك اشتباه نكرده ام.
مقابلم ایستاد و دستھ گل تقریبا بزرگ دستش كھ بھ حرفھ اي 
ترین شكل ممكن آراستھ شده بود را بھ دستم داد بدون اینكھ 

كلمھ اي حرف بزند. 
ساده لباس پوشیده بود.

نھ كراوات داشت و نھ صورتش را شش تیغ كرده بود. 
مرگ مادرش ھمچنان باعث آشفتگي اش بود. بھ او حق 

مي دادم. شرایطش فوق العاده سخت بود. 
نگاھي بھ گل ھا انداختم و زیر لب گفتم:

_ خیلي قشنگن. مرسي.
دستش سمت صورتم آمده و انگشتانش را روي موھاي لختم 

سر داد.
_ تو قشنگ تري! خیلي خانوم شدي. 
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شاید نباید مي پرسیدم، اما نتوانستم كنجكاوي ام را پنھان كنم.
_ بابك...

اسم بابك را كھ شنید نگذاشت جملھ ام را تمام كنم.
_ اگھ نیومده بخاطر این نیست كھ من نخواستم بیاد! خودش 
نخواستھ پس بھش فكر نكن. امروز روز من و توئھ! امروز 

من فقط بھ تو فكر مي كنم. تو ھم فقط حق بھ من فكر كنی.

#كارتینگ
#پارت_٢٥٣
#زینب_عامل

نھ نیاوردم. لبخندي زدم و كنار یكدیگر بھ پذیرایي و كنار 
بقیھ رفتیم. 

جو بینمان آنقدر صمیمي بود كھ مجلس ھیچ شباھتي بھ یك 
مجلس رسمي خواستگاري نداشت. 

گفت و گو ھا حول محور جواني ھاي مانجون و آقاجون 
سپري مي شد. 

آقاجون از دوران دلدادگي و شیطنت ھاي مانجون تعریف 
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مي كرد و بقیھ غش غش مي خندیدند. 
مانجون زیر گوش شاھان چیزي گفت و بعد سرش را سمت 

من چرخاند.
_ قدیما عروس مي موند تو آشپزخونھ وقتي صداش مي كردن 

با خجالت و ترس و لرز یھ سیني چایي مي ریخت و با یھ 
دست چادرشو مي گرفت و با دست دیگھ ش چایي تعارف 

خواستگارا مي كرد. االن زمونھ عوض شده. نشستھ پیش ما 
تازه بلند بلندم مي خنده! 

شاھان سرش را پایین انداخت تا دیگران خنده اش را نبینند!
با اخم بھ مانجون نگاه كردم. 

_ مانجون واقعا رفتي تو نقشتا! این حجم از مادر شوھر 
بازي از كجا میاد آخھ؟

وقتي نگاه معنادار بقیھ را دیدم فھمیدم كھ سوتي داده ام! 
شاھان ھنوز شوھرم نشده بود كھ مانجون را مادر شوھر 

خطاب كرده بودم. 
اینبار واقعا خجالت كشیدم. حس كردم گونھ ھایم گل 

انداختھ اند. 
آقاجون سرش را پایین انداخت و خندید.

ھمین براي آب شدنم كافي بود. 
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با ھول و عجلھ از جایم بلند شدم و گفتم:
_ من برم چایي بیارم!

وقتي وارد آشپزخانھ شدم صداي خنده بقیھ از پذیرایي بلند 
شد.

با دست چند بار بھ صورتم كوبیدم.
_ چتھ بدبخت ھول كردي! آبروت رفت كھ.

پوفي كشیدم و با دقت قوري را برداشتم و فنجان ھاي محبوب 
مامان كھ بخاطر مراسم امروز حاضر شده بود از آن ھا 

استفاده كند را پر كردم. 
فنجان ھا را مرتب داخل سیني چیدم و با كشیدن نفس عمیقي 

سیني بھ دست دوباره بھ پذیرایي برگشتم.
اول مقابل مانجون خم شدم و چایي تعارف كردم.

وقتي دست برد تا استكان را بردارد با حرص ساختگي گفتم:
_ پیرزن امروز آبرو نذاشتي برام! حساب و كتاب مي كنم 

باھات حتما!
بلند جواب داد:

_ یھ كاري نكن ھمین االن پاشیم بریم. 
بي اختیار لب زدم:
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_ عھ مانجون!
آقاجون با خنده گفت:

_ مانیا مانجونت امروز شمشیرو از رو بستھ بیار او چاییتو 
باباجان. من طرف توأم.

ھمین كل كل ھاي ساده جو را صمیمي تر كرده بود.
وقتي سیني را مقابل شاھان گرفتم لبخندي ھم بھ رویش 

پاشیدم.
جواب لبخندم را با نگاھي پر عشق داد و زمزمھ ي آرامش 

روحم را بھ پرواز درآورد.
_ دست گلت درد نكنھ خانومم!

لفظ خانومش عجیب چسبیده بود.
بخصوص آن میم مالكیتي كھ در آخرش چسبانده بود.

او با آرام ترین حالت ممكن چاي را از داخل سیني برداشت 
و من ھم تا مي توانستم تعارف كردن چاي را لفت دادم.

دیگر بیشتر از آن نمي شد بھ نگاه ھایمان ادامھ دھیم.
با اكراه از شاھان فاصلھ گرفتم و بھ ماندانا و ماكان ھم چاي 

تعارف كردم كھ ماكان با شیطنت گفت:
_ یعني خداروشكر براي تو خواستگار اومد این آرزو كھ تو 
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چایي بریزي برامون رو دل من نموند.
آقاجون ھم با شیطنت در جواب ماكان با تكان دادن سرش 

زمزمھ كرد:
_ پسر جان حواست بھ مانجونتون باشھ ھا یھو دیدین دست 

پسرشو گرفت و مجلسو ترك كرد.
با لب ھاي برچیده پوفي كشیدم و سر جایم نشستم. 

ماكان جواب آقاجون را داد.
_ من این خانوم شمارو مي شناسم. جونش بھ جون این نوه ش 

بنده. شما نگران نباشین جایی نمیره.

#كارتینگ
#پارت_٢٥٤
#زینب_عامل

مانجون با سرفھ ي كوتاھي میان صحبت ھاي ماكان و آقاجون 
فاصلھ انداخت.

_ خب دیگھ! شوخي بسھ. بھتره بریم سر اصل مطلب. 
تپش ھاي قلبم شدت گرفتند.
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_ ما امروز اینجاییم تا دختر قشنگتون رو واسھ شاه پسرمون 
خواستگاري كنیم.

این جملھ ي مانجون باعث شد تا شاھان كمي در جایش جا بھ 
جا شود. 

بابا لبخندي زد.
_ مانجون شما صاحب اختیارین، اما اگھ اجازه بدین خود 

پسرتون صحبت كنھ. واقعیتش من انتظار داشتم بابك خان ھم 
امروز حضور داشتھ باشن. یكم شوكھ شدم و واقعیتش حس 

كردم شاید ایشون یكم ناراحتن از اینكھ تو این موقعیت خاص 
این جریان خواستگاري پیش اومده. ھر چند اگر واقعا ھم 

اینطور باشھ من بھشون حق مي دم. شرایط، شرایط سختیھ. 
بابا بھ بد نكتھ اي اشاره كرده بود. او نمي دانست بابك چھ 

بالھایي سر من آورده است. 
اگر مي دانست حتي بعید مي دانستم شاھان را ھم بھ این مجلس 

راه دھد. 
منتظر بودم ببینم شاھان در جواب پدرم چھ خواھد گفت. 

استرس تمام وجودم را فرا گرفتھ بود.
شاھان نگاھش را روي پدرم تنظیم كرد.

_ نبودن بابك امروز چند دلیل داره...
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مكث كرد و من كم ماند قالب تھي كنم. از كدام دالیل حرف 
مي زد؟ 

ناخودآگاه بھ ماندانا نگاه كردم. رنگش بھ طرز مشھودي 
پریده بود. 

امكان نداشت شاھان از جریاناتي كھ از سر گذرانده بودیم 
حرفي بزند، اما ھمین اسم لعنتي ھم استرس را در وجودم 

جاري مي كرد. 
وقتي شاھان ادامھ ي حرفش را گرفت حواسم را جمع تر 

كردم.
_ واقعا شرایط براش سختھ. شما درست فرمودین، از طرفي 
یھ سري مشكل بین ما ھم پیش اومده كھ زمان الزم داریم تا با 

ھم كنار بیایم. البتھ كھ من از بابك خواھش كردم امروز تو 
این مراسم حضور داشتھ باشھ. من و بابك تو این دنیا فقط 

ھمدیگھ رو داریم. منتھا بخاطر مساعد نبودن شرایط ترجیح 
داد بعدا و تو مراسماي بعدي باشھ. 

در رابطھ با خواستگاري من از دختر شما ھم ھیچ مخالفتي 
نداشتھ. عدم حضورش بھ این قضیھ مربوط نیست.

بابا سرش را تكان داد.
_ خدا مادرتو بیامرزه پسرم. میفھمم شرایط سختي دارین. 
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روحشون شاد باشھ.
شاھان تشكري كرد و مانجون ادامھ ي صحبت ھاي شاھان را 

گرفت.
_ مرتضي جان این دوتا جوون ھمو دوست دارن. شاھان 
ھمھ اتفاقات رو براي من تعریف كرد. نگران نبودن بابك 

جان نباش مادر. ھمونطور كھ گفتم من امروز مادر دامادم. با 
بابك ھم صحبت كردم قبل اومدم. داداش دامادم كامال راضیھ. 

دھانم از حیرت باز ماند.
مانجون با بابك صحبت كرده بود؟

شاھان با چھ دل و جرأتي این شرایط را فراھم كرده بود؟
اگر بابك بھ سرش مي زد و ھمھ چیز را لو مي داد چھ؟
اگر تالشش را مي كرد تا این رابطھ را خراب كند چھ؟ 

حرف مانجون فرصتي داد تا با شاھان خلوت كنم.
باید مي فھمیدم بین مانجون و بابك چھ حرف ھایي رد و بدل 

شده اند. 
_ مرتضي جان مادر درستھ این دو تا جوون ھمو مي شناسن، 

اما شاید حرف ناگفتھ اي داشتھ باشن با ھم. اگھ موافق باشي 
یكم با ھم حرف بزنن.
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بابا لبخندي زد و رو بھ من گفت:
_ مانیا دخترم شاھان جان رو بھ اتاقت راھنمایي كن.

#كارتینگ
#پارت_٢٥٥
#زینب_عامل

 

در اتاق را باز كردم و كنار ایستادم تا اول شاھان داخل شود. 
لبخندي زد و با فشار دادن دستش روي كمرم اول مرا بھ اتاق 

ھل داد و خودش پشت سرم داخل شد و در را بست. 
داخل اتاق سمتش چرخیدم.

با كنجكاوي بھ اطراف نگاه مي كرد.
لبخندي بھ نگاه كنجكاوش زدم و با چند قدم خودم را مقابلش 

رساندم. 
دستم را سمت یقھ ي پیراھن سفیدش بردم كھ نگاھش را 

معطوف من كرد. 
_ تا حاال با كسي اتاق مشترك نداشتي؟ كھ اینطوري با 

كنجكاوي نگاه مي كني. 
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دستانش دور كمرم پیچیدند.
_ تو تنھا كسي ھستي كھ دلم مي خواد باھاش اتاق مشترك 

داشتھ باشم!
با سرش بھ تخت ھا اشاره كرد.

_ منتھا نھ اینطوري! خیلي صمیمي تر! 
خندیدم. در جمع شاید خجالت مي كشیدم، اما وقتي تنھا بودیم 

نھ تنھا سرخ و سفید نمي شدم كھ بیشتر از شیطنت ھایش لذت 
مي بردم. 

دستانم را دور گردنش حلقھ كردم.
_ منم صمیمي تر دوست دارم!

خندید و پیشاني اش را بھ پیشاني ام چسباند.
_ چاره اي نداري جز اینكھ دوست داشتھ باشي. چون پات كھ 

برسھ بھ خونھ ي من ھمش باید باھام صمیمي باشي. 
دستانم را از دور گردنش باز كردم و از او فاصلھ گرفتم. 

قبل از اینكھ چیزي بگویم پرسید:
_ من و تو حرف ناگفتھ اي داریم ماني؟ بنظرم برگردیم پیش 

بقیھ و بگیم ھمھ چي حلھ بینمون! چیھ ھمش كش پیدا كنھ ھمھ 
چي. 
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موھایم را پشت گوشم فرستادم. 
_ داریم شاھان. حرف ناگفتھ زیاد داریم. 

سؤالي نگاھم كرد.
_ مانجون و بابك چطوري حرف زدن باھم؟ 

روي لبھ ي تخت ماندانا نشست.
_ مانجون دعوتش كرد خونھ ش. بھانھ آورد و نیومد. پشت 

تلفن حرف زدن. 
_ چي گفتن بھم؟ 

صدایم را پایین تر بردم، اما با حرص ادامھ دادم:
_ اگھ ھمھ چي رو مي گفت، اگھ از اتفاقاتي كھ بینمون رخ 

داده واسھ مانجون تعریف مي كرد، اگھ مي خواست بھ تالفي 
گذشتھ ش كھ تو براي ماندانا تعریف كردي بگھ كھ قبال بھم 

پیشنھاد ازدواج داده چي؟ 
نفس عمیقي كشید.

_ بابك اینكارو نمي كرد. خوب یا بد بابك عاشق منھ! اینو 
مي دونم. االن مطمئنھ كھ من عاشق توأم و كنارت خوشبخت 
مي شم. ھیچ وقت چیزي بھ مانجون نمي گفت كھ من و تورو 

از ھم جدا كنھ. 
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سرش را پایین انداخت.
_ ھر چند من بخاطر گذشتھ اي كھ براي ماندانا تعریف كردم 
ناراحتم. شاید نباید اینكارو مي كردم. شاید باید مي ذاشتم خود 

بابك در این مورد تصمیم بگیره. 
عذاب وجدان داشت. این از تك تك كلماتي كھ مي گفت پیدا 

بود. 
نباید اجازه مي دادم تا این حس در وجودش بیشتر شود. 

شاھان در رابطھ با گذشتھ اي كھ براي ماندانا فاش كرده بود 
بھترین تصمیم را گرفتھ بود. 

اگر او جلوي ماندانا را نمي گرفت معلوم نبود خواھرم تا كجا 
ھا پیش مي رفت. 

كنارش نشستم.
_ شاھان تو بھترین كارو كردي. یھ درصد فكر كن ماندانا و 

بابك ادامھ مي دادن. اونوقت...
میان حرفم پرید.

_ اونوقت چي مانیا؟ اگھ بابك واقعا ماندانا رو طوري كھ من 
دوستت دارم دوست داشتھ باشھ چي؟ من دوستت دارم و حاال 
كھ تنھا شدم واقعا دلم مي خواد تورو كنارم داشتھ باشم. بابكم 
تنھاس مانیا. داغونھ. االن نمي تونم خودمو بخاطر كاري كھ 

@RomanbeRoman



كردم ببخشم. وقتي عصبي اومد پیشم. وقتي از اینكھ كاري 
كرده بودم كھ ماندانا بیخیالش شھ شاكي شد از خودم بدم 

اومد. 
_ شاھان...

_ مانیا اگھ یكي كاري كنھ كھ تورو ازم جدا كنن من نمي تونم 
ببخشمش. من كار اشتباھي كردم مانیا. باید مي ذاشتم خود 

بابك در رابطھ با این قضیھ با ماندانا حرف بزنھ. 
دستم را روي شانھ اش گذاشتم.

_ شاھان تو و بابك فرق دارین بھ ھزار و یك دلیل! فكر 
مي كني من اگھ مطمئن بودم كھ بابك عاشق مانداناس اینھمھ 

خودمو بھ آب و آتیش مي زدم...شاھان بابك یھ ریگي بھ كفش 
داره. بابك تو احساساتش صادق نیست.

پوفي كشید. 
سؤالي پرسید كھ جواب دادنش برایم فوق العاده سخت بود. 

_ اگھ تو احساساتش صادق بود جلوي ماندانا رو نمي گرفتي؟ 
واقعیت این بود كھ من نمي توانستم خودم را راضي كنم و با 
این مسئلھ كھ خواھرم زن مردي ھم سن پدرمان شود كنار 

بیایم.
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#كارتینگ
#پارت_٢٥٦
#زینب_عامل

من دوست داشتم ماندانا زندگي خوب و با عشقي داشتھ باشد. 
اما با این حال ھضم این موضوع كھ عاشق مردي بھ سن و 

سال بابك شود برایم سخت بود. براي ھمین ھم سكوت كردم. 
نمي توانستم بھ دروغ بگویم كھ مشكلي با این قضیھ ندارم. 

سكوتم كھ طوالني شد شاھان گفت:
_ مي بیني مانیا. مشكل از جاي دیگھ س. درستھ منم مثل تو از 

احساس بابك مطمئن نیستم، اما ھمھ ي قضیھ ھم این نیست. 
دستش را دور شانھ ام حلقھ كرد.

_ از بابت اینكھ بابك چیزي بھ بقیھ بگھ نگران نباش. بابك 
كاري بھ زندگي من نداره. خب دیگھ چھ حرف ناگفتھ اي 
مونده بینمون؟ بھتره دیگھ راجع بھ بابک و ماندانا حرف 

نزنیم.
یك موضوع دیگري ھم بود كھ من نمي دانستم چگونھ باید آن 

را مطرح مي كردم. 
قضیھ ي آن تماس ناشناس. 
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آن زن كھ بود؟ واقعا شاھان زني را در زندگي اش داشت؟ 
انگشتانم را در ھم گره زدم.

_ شاھان تو زني تو زندگیت بوده كھ خیلي برات خاص 
باشھ؟! اونقدري كھ براش كادو بخري. گل بفرستي و...

قبل از خودم جملھ ام را تكمیل كرد. 
_ نازشو بكشم؟ 

ابروھایم باال رفتند.
_ خیلي وقتھ منتظرم بپرسي ازم. صبوریت ستودنیھ. 

این ھمھ مدت مي دانست كھ آن روز من گوشي اش را جواب 
داده ام  و چیزي نگفتھ بود؟

از جایم بلند شدم و مقابلش ایستادم.
_ تو اینھمھ مدت مي دونستي و چیزي نگفتي؟ مي دوني من 

چقدر فكر و خیال بھ سرم زد شاھان؟ 
انگشت اشاره اش را روي لب ھایش چسباند.

_ ھیس! آروم دختر. صداتو ھمھ شنیدن.
بلند شد و شانھ ھایم را گرفت.

_ مانیا توضیح زیادي در رابطھ با اون تماس نمي تونم بھت 
بدم. البتھ فعال. فقط اینو بدون من ھیچ زني غیر از تو تو 
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زندگیم نیست.
_ پس اون زن...

صورتم را میان دستانش گرفت.
_ یھ روزي از نزدیك مي بینیش. قول مي دم بھت. اما حاال نھ 

مانیا. حاال درباره ش ازم نپرس. فقط اینو بدون تو تنھا زني 
ھست كھ من شب و روزمو با فكر كردن بھش مي گذرونم. 

كاري كھ از من خواستھ بود سخت بود. 
اینكھ كنجكاوي ام را مھار كنم و نپرسم آن زن كیست، اما 

صداقتي كھ در تك تك كلماتش موج مي زد قلبم را آرام كرد. 
آن زن ھر كھ بود رقیب محسوب نمي شد. 

نمي دانستم چرا نمي توانست حاال در موردش چیزي بگوید، 
اما نمي خواستم در این روز و در این شرایط او را تحت 

فشار بگذارم. 
مطمئنا اگر مي خواست، مي توانست دروغ بگوید. ھمین كھ 
خودش بھ این مسئلھ اشاره كرده بود و از من خواستھ بود 

صبر كنم، ھمین صداقتش برایم آنقدر ارزش داشت كھ حرفش 
را ھر چند كھ برایم سخت بود گوش دھم. 

_ باشھ دكتر جان! صبر مي كنم، اما باید قول بدي باالخره 
بگي این قصھ از چھ قراره...
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با لبخند چشمانش را روي ھم گذاشت. 
یكي از دستانش را از روي شانھ ام سر داد و انگشتانش را 

قفل انگشتانم كرد.
_ بریم اعالم كنیم بھ توافق رسیدیم.

لبخند دندان نمایي زدم.
_ بریم. 

               *************

دستم را بھ كمرم گرفتم. 
ھمھ جا را برق انداختھ بودم. با آموزش ھاي گام بھ گام 

مانجون قورمھ سبزي بار گذاشتھ بودم و عطر خوش برنج 
امیدوارم مي كرد كھ كارم را خوب انجام داده ام. 

كار چیدن میز كھ تمام شد بھ اتاق شاھان رفتم و با عجلھ رژ 
لبم را تجدید كردم. 

امروز دقیقا دومین روز بود كھ از عقد جمع و جورمان در 
محضر مي گذشت. 

ھمھ چیز فوق العاده سریع پیش رفتھ بود. 
عقدمان در محضر كامال خصوصي بود. یعني مانجون و 

آقاجون و خانواده ي خودمان. 
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حتي بابك ھم در مراسم عقدمان حضور نداشت. سفر كاري 
فوري برایش پیش آمده بود و تلفني با بابا صحبت كرده 

بودند.
ھر چند مطمئن بودم سفر كاري بھانھ اش بوده و عمدا در 

عقدمان شرکت نکرده است.
شاھان از این قضیھ ناراحت بود، اما اصال بھ روي خودش 

نیاورده بود. 
قرار گذاشتھ بودیم بعد از چند ماه ازدواجمان را علني كنیم و 

عروسی برگزار کنیم. 
شاھان ھمان روز عقدمان كلید خانھ اش را بھ من داده بود، اما 
امروز نمي دانست كھ بھ خانھ اش آمده ام. از صبح اینجا بودم. 
حتي ظھر با ھم صحبت كرده بودیم، اما باز نگفتھ بودم در 
خانھ اش ھستم. مي خواستم سورپرایزش كنم. وقتي در خانھ 

باز شد با خوشحالي خودم را بھ پذیرایي رساندم تا از او 
استقبال كنم، اما با دیدن بابك در وسط پذیرایي ھیني از سر 

ترس كشیدم و قدم ھایم متوقف شدند.

#كارتینگ
#پارت_٢٥٧
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#زینب_عامل

نگاھش را روي سر تا پایم گرداند و روي صورتم متوقف 
كرد. 

ساك كوچكي كھ در دست داشت را كنار ورودي روي زمین 
انداخت و گفت:

_ ترسوندمت؟ شاھان نگفتھ بود اینجایي! 
دستم را روي قلبم گذاشتم. 

نفس عمیقي كشیدم و بھ صورتش نگاه كردم. 
تھ ریش چند روزه اي روي صورتش دیده مي شد. سر و 

وضع آشفتھ اي داشت. 
كتش را در آورد و كنار ساكش انداخت. 
بي اختیار بھ لباس ھایم نگاھي انداختم. 

شلوار جین ساده با پیراھن مردانھ سفیدي پوشیده بودم. 
خدا را شكر كھ امروز بھ سرم نزده بود با پوشیدن تاپ و 

شلوارك از شاھان دلبري كنم!
خستگي از كل صورتش مي بارید. 

خودش را روي یكي از مبل ھا انداخت و زمزمھ كرد:
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_ چھ بوي خوبي میاد. 
پوفي كشیدم. تقریبا روزم با حضورش خراب شده بود. تمام 
ذوق و شوقم پریده بود. با این حال نمي توانستم برایش اخم و 

تخم كنم. 
اینجا خانھ ي مادر و برادرش بود. من حق بي احترامي بھ او 

را نداشتم. از طرفي او دیگر رسما برادر شوھرم محسوب 
مي شد. من حتي اگر از بابك متنفر ھم بودم باز ھم 

نمي توانستم از برخوردھایمان جلوگیري كنم. چاره اي نبود 
جز اینكھ با او بسازم. 

مقابلش ایستادم.
_ شام خوردي؟

ابرو باال انداخت.
_ نھ ھمین االن رسیدم. 

پوزخندي زدم و بھ سمت آشپزخانھ رفتم تا بشقاب دیگري بھ 
میز دو نفره مان اضافھ كنم.
_ از سفر كاري منظورتھ؟ 

از جایش بلند شد و دنبالم بھ آشپزخانھ آمد.
_ یادم رفت بھت تبریك بگم. مباركھ زن داداش! 
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لحنش جدي بود. تمسخر یا شوخي در آن نبود، براي ھمین 
ھم عادي تشكر كردم.

سمت گاز رفت و در یكي از قابلمھ ھا را برداشت. 
لبخند زد.

_ خیلي وقت بود اینجا كسي آشپزي نكرده بود. 
حسرت عجیبي در صدایش موج مي زد.

من از ھمین لحنش ھم متوجھ مي شدم كھ دلتنگ است. 
آھي كشیدم. حق مي دادم دلتنگ مادرش باشد.

_ جاي مامان ماھي خیلي خالیھ. روحش شاد باشھ.
نزدیكش شدم.

_ شام بكشم برات؟ 
سرش را بھ نشانھ ي منفي بھ طرفین تكان داد.

_ نھ صبر مي كنم شاھان بیاد با ھم شام بخوریم! البتھ مي دونم 
خلوتتون رو بھم زدم، اما دلم واسش تنگ شده نمي تونم بدون 

دیدنش برم خونھ.
زیر غذا ھا را خاموش كردم و دو لیوان چاي براي خودمان 

ریختم.
_ شاھانم نمي دونھ اینجام. پس ھیچ برنامھ اي رو بھم نریختي. 
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عذاب وجدان نگیر.
با سیني چاي دوباره بھ پذیرایي برگشتم. 

باز ھم دنبالم آمد و با فاصلھ از ھم روي كاناپھ نشستیم. 
جو میانمان شدیدا سنگین بود. 
كاش شاھان زودتر مي رسید. 

لیوان چایي اش را برداشت و میان دستانش گرفت. 
_ براي شاھان خوشحالم.

سرش را سمتم متمایل كرد.
_ خوشبختش كن. شاھان زندگي سختي داشتھ. برادر فوق 

العاده اي بوده ھمیشھ حتي با وجود سن كمش. من ھیچ وقت 
نتونستم برادر خوبي واسش باشم. تو شریك خوبي باش 

براش. 
من ابایي نداشتم از اینكھ اشتباھاتش را بھ رویش بیاورم.

_ اگھ شاھان واست مھم بود واسھ مراسم عقدمون میومدي. 
تو تنھا كسي بودي كھ شاھان داشت. تا وقتي از محضر بیایم 
بیرون مي دیدم كھ منتظرت بود تا برسي. لیوان را با كالفگي 
روي میز گذاشت و از جیب شلوارش پاكت سیگار و فندكش 

را بیرون كشید. 
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پاكت را بھ سمتم گرفت و تعارف كرد. 
نخي از پاكت بیرون كشیدم و گوشھ ي لبم گذاشتم.

با اینكھ از روز خواستگاري بھ بعد تمام تالشم را كرده بودم 
تا سیگار كشیدن را ترك كنم، اما موفق نشده بودم.

قبل از اینكھ اجازه دھم بابك سیگارم را روشن كند، فندك را 
از دستش گرفتھ و خودم سیگار را آتش زدم.

_ فكر مي كردم ترك كرده باشي بخاطر شاھان!
پكي بھ سیگار زدم و دودش را بھ ھوا فرستادم.

_ ترك عادت موجب مرضھ.
با مكثي حقیقت را گفتم:

_ سعي كردم. جواب نداد.

#كارتینگ
#پارت_٢٥٨
#زینب_عامل

دود سیگارش را با بازدمش بیرون داد. 
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_ بازم سعیتو بكن. سیگار كشیدنت بھش استرس میده. حتما 
دلیلشو مي دوني.

از جایم بلند شدم و بھ آشپزخانھ رفتم. 
كار اشتباھي كرده بودم. باید حرمت شاھان را نگھ مي داشتم. 

مي دانستم از سیگار كشیدن بدش مي آید. 
او ترك كردن یا نكردن سیگار را بر عھده ي خودم گذاشتھ 

بود و من ھم باید بھ او احترام مي گذاشتم و در خانھ و یا در 
حضورش سیگار نمي كشیدم. باید با ھوس ھایي كھ سراغم 

مي آمد مقابلھ مي كردم. 
سیگار را خاموش كردم و داخل سطل زبالھ انداختم. دستانم 

را شستم و با برداشتن زیر سیگاري براي بابك كنارش 
برگشتم.

زیر سیگاري را روي میز مقابلش گذاشتم.
چایي ام را برداشتم و این بار مقابلش نشستم.

_ شاھان برات اونقدر مھمھ كھ حتي بھ سیگار كشیدن منم 
توجھ داري، اما خودت یھ قدمم واسش بر نمي داري. تو كھ 

مي دوني از سیگار كشیدن بدش میاد چرا خودت ترك 
نمي كني؟ 

او ھم سیگارش را داخل زیر سیگاري كھ مقابلش گذاشتھ 
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بودم خاموش كرد. 
تلخ خندید.

_ شاید واسھ اینكھ مي خوام شاھان بھانھ ي كافي از اینكھ ازم 
متنفر باشھ رو داشتھ باشھ. 

با تأسف نگاھش كردم. 
_ متاسفم برات كھ چنین ذھنیتي از داداشت داري! شاھان 

اونقدر دوستت داره كھ حتي بخاطر اینكھ راجع بھ گذشتھ ت 
بھ ماندانا گفتھ و باعث شده ماندانا بیخیالت بشھ عذاب وجدان 

داره. 
كالفھ اش كرد كھ تعجب كردم.  اسم ماندانا چنان 

سرش را میان دستانش گرفت و سكوت كرد. 
_ ماندانا رو دوست داشتم! واقعا! تو این یھ مورد شاید نتونم 

شاھانو ببخشم!
لیوان دستم را با حرص روي مبلي كھ رویش نشستھ بودم 

رھا كردم. 
_ ھمونطوري كھ مدعي بودي منو دوست داري؟ مي شھ 

دست از چرند گفتن برداري؟!
ھمھ ي عالم و آدم فھمیدن تو یھ ریگي بھ كفشتھ.
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سرش را كھ باال آورد مي توانستم مویرگ ھاي خوني كھ 
داخل چشمانش را پر كرده بودند واضح ببینم. 

_ قرارم با خودم این نبود مانیا. ھمھ چي عوض شد. حس 
مي كنم خودمم دارم عوض مي شم. 

پوزخندي زدم.
_ من كاري با تغییراتت ندارم بابك. نزدیك خواھر من 

نمي شي. فكر كردي مي توني تا آخر عمرت پنھان كني كھ با 
چھ نیتي اومدي تو زندگي ما؟ من و تو االن نسبت دار شدیم. 

مي فھمي این یعني چي؟ یعني چھ بخواي چھ نھ من میفھمم 
ھدفت از وارد شدن بھ زندگي ما چي بوده. 

كالفگي سراغم آمد. 
بي اختیار از جایم بلند شدم. 

_ تو براي چي منو سال ھا زیر نظر داشتي؟ براي چي 
اومدي دنبالم؟ براي چي منو كشوندي وسط مسابقھ؟ 

یك پایش را روي پاي دیگر انداخت. سرش را بھ پشتي مبل 
چسباند و چشمانش را بست.

_ مي دوني! من فقط یھ جاي كارو اشتباه رفتم! شاھان نباید 
تورو مي دید. 

خشكم زد و او بي خیال ادامھ داد:

@RomanbeRoman



_ اما االن پشیمون نیستم. نمي دونم! خوشبختي شاھان ارزش 
بھم خوردن برنامھ ھامو داشتھ. شاید با ازدواج شما بدھي 

گذشتھ ي منم باھاش صاف شد. 
از كدام برنامھ ھا حرف مي زد؟ 

چرا ھیچ گزینھ اي بھ ذھنم نمي رسید؟
دستش را الي موھایش برد.

چشمانش را باز كرد. 
_ چیزي كھ برام عجیبھ اینھ كھ شاھان چرا ھیچي نفھمیده؟ 

شاھان باھوش تر از این حرفاست. 
پوفي كشید و اینبار نگاھش را سمت من دوخت.

_ ھمھ چي خراب شد مانیا! خواھرت دلمو برد! اونقدر 
مھربون و ساده س كھ نتونستم بھ تھدیدام عمل كنم.

#كارتینگ
#پارت_٢٥٩
#زینب_عامل

جملھ اي كھ گفتم كامال بي ھوا روي زبانم آمد.
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_ ماندانا باید ھم سن دخترت باشھ! باران. عكسشو دیدم. بھ 
این فكر كردي اگھ یكي با دخترت...

با خشم میان جملھ ام پرید.
_ مانیا یھ كلمھ ھم نگو! تمومش كن. حق نداري راجع بھ 

دخترم چیزي بگي. 
بي اختیار زمزمھ كردم:

_ شاھان گفت كھ مدتیھ ندیدیش!
با حرص خندید. 

_ مدتیھ؟ 
خنده ي عصبي اش مرا ترساند.

_ بھ ده سال مي گھ یھ مدت؟ من دخترمو یھ عمره ندیدم. 
بلند شدن ناگھاني از جایش باعث شد تا بي اختیار عقب بروم. 

با صورتي بر افروختھ از كنارم عبور كرد و توانستم نفسي 
از سر آسودگي بكشم! 

بھ سرویس بھداشتي رفتھ بود. 
نمي دانم كار درستي كرده بودم دخترش را برایش یادآوري 

كرده بودم یا نھ. 
اما این یاد آوري باعث شده بود كنترلش را از دست بدھد. 
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اصال انگار بابك صد و ھشتاد درجھ تغییر كرده بود. 
ھمیشھ با خونسردي برخورد مي كرد، اما دیگر مطمئن بودم 

بعد از فوت مادرش از آن بابك ھمیشھ خونسرد خبري نیست. 
ھمین كھ خواستم سیني چاي را بردارم و بھ آشپزخانھ بروم 

براي بار دوم صداي باز شدن در آمد.
اینبار مطمئن بودم شاھان است. 

سیني را روي كانتر رھا كردم و سمت در ورودي رفتم. 
با دیدنم شوكھ شد و ابروھایش باال رفتند. 

_ ماني! از كي اینجایي؟ 
دست دراز كردم و كتش را گرفتم.

_ از صبح! 
نزدیكم شد و كمرم را گرفت.

_ پس چرا بھم خبر ندادي؟
كنترل اخم روي پیشاني ام خارج از توانم بود.

_ مي خواستم غافلگیرت كنم كھ...
جملھ ام را تكمیل كرد.

_ كھ بابك اومد و خودت غافلگیر شدي! 
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سرم را بھ سینھ اش چسباند.
_ ببخش عزیزم! نمي دونستم اینجایي، وگرنھ بھت خبر 

مي دادم داره میاد. 
مرا از آغوشش فاصلھ داد و با نگراني پرسید:

_ جر و بحث كھ نكردین؟ 
بابك از سرویس بھداشتي بیرون آمده بود. این را از صدایش 

كھ جواب شاھان را داد فھمیدم.
_ نگران نباش! ھمھ چي امن و امان بود. 

شاھان نگاھش را از من گرفت و سمت بابك دوخت. لبخندي 
زد.

چشمانش كامال دلتنگي اش را لو مي دادند. 
از كنار من عبور كرد و بابك را مردانھ در آغوش گرفت. 
بابك ھم دستانش را روي شانھ ھاي شاھان گذاشت و گفت:

_ مباركت باشھ. ببخش كھ نتونستم بیام.
عروسیتون جبران مي كنم. 

شاھان خندید!
_ بابك تو زندگیت ھمیشھ بھ فكر جبران گذشتھ بودي. 

بیخیال! فقط باید بري از دل پدر زنم در بیاري. احتماال فكر 
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كرده تو مخالف صد در صد ازدواجموني. 
از یكدیگر جدا شدند و بابك جواب داد:

_ این تنھا كاریھ كھ فعال مي تونم بكنم براتون. حتما مي رم 
پیش جناب مشتاق. ھم براي تبریك ھم عذر خواھي. 

بعد رو بھ من ادامھ داد:
_ خب حاال دیگھ واقعا شام مي خوام. خیلي گشنمھ. بوي 

غذاھاي تو ھم اشتھامو چند برابر كرده. 
شاھان با عشق نگاھم كرد. 

فاصلھ مان را بھ صفر رساند و در حالیكھ دستش را دور 
شانھ ام حلقھ كرده بود كنار یكدیگر بھ آشپزخانھ رفتیم. 

خدا را شكر كھ غذا ھایي كھ پختھ بودم خوب شده بودند. 
با اشتھا غذا خوردن دو برادر لبخند روي لب ھایم آورد.

بخصوص كھ شاھان ھر چند دقیقھ یك بار با نگاھي كھ پر 
بود از قدرداني نگاھم مي كرد.

درست بود كھ بابك شام دو نفره مان را خراب كرده بود، اما 
متوجھ شده بودم كھ شاھان از این جمع سھ نفره بیشتر 

خوشحال شده است. 
شاید مي ترسید من و بابك نتوانیم با حضور یكدیگر كنار 
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بیاییم. 
خوشحال بودم كھ خودم را كنترل كرده بودم. 

خوشحالي شاھان و رضایتش براي من با ارزش تر از ھر 
چیزي بود.

#كارتینگ
#پارت_٢٦٠
#زینب_عامل

شام در سكوت خورده شد. 
بعد از شام شاھان اجازه نداد ظرف ھا را جمع كنم و بھ 

اصرارش ھمراه بابك بھ پذیرایي بازگشتیم. 
حس مي كردم دو برادر حرف ھاي زیادي براي گفتن دارند 
كھ در حضور من صحبت در رابطھ با آن ھا ممكن نیست. 

از اینكھ بدون اطالع قبلي آمده  و مزاحمشان شده ام از دست 
خودم عصبي بودم. 

مدتي با ھمدیگر در رابطھ با كار صحبت كردند كھ چیز 
زیادي از آن نفھمیدم. 
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وقتي حس كردم كالفھ شده ام از جایم برخاستم و بھ آشپزخانھ 
رفتم. 

ظرف ھاي شام را جمع كردم و غذاھایي كھ اضافھ مانده 
بودند را در ظرف ھاي كوچكتر ریختم و داخل یخچال 

گذاشتم. 
مشغول شستن ظرف ھاي كثیف شدم تا سرم گرم شود. 

كمي بعد صداي بلند بابك كھ مشغول خداحافظي بود حواسم 
را پرت كرد. 

صداي قدم ھایش را شنیدم و كمي بعد قامتش در ورودي 
آشپزخانھ پدیدار شد.

دستانم را شستم و سمتش چرخیدم. 
دستش را بھ نشانھ ي خداحافظي باال آورد.

_ ممنون بابت شام. خیلي خوشمزه بود. 
بھ ساك دستش اشاره كردم.
_ نوش جان! داري میري؟ 

سرش را بھ نشانھ ي مثبت تكان داد.
_ امشب پیش شاھان مي موندي. من اینجارو مرتب كنم میرم. 

بخاطر من...
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انگشتش را بھ نشانھ ي سكوت روي لب ھایش گذاشت. آرام 
گفت:

_ شاھان االن بیشتر از ھر كس بھ تو نیاز داره. كنارش 
بمون! 

منتظر نماند تا چیزي بگویم و با خداحافظي خانھ را ترك 
كرد. 

شانھ باال انداختم و دوباره مشغول كار شدم.
کمی بعد حضور شاھان را پشت سرم احساس كردم و 

صدایش باعث شد تا سرم را سمتش بچرخانم. 
اخم عمیقي روي پیشاني اش خود نمایي مي كرد.

_ مگھ نگفتم دست بھ چیزي نزن؟ خودم جمع و جورشون 
مي كردم.

چشم غره اي سمتش روانھ كردم.
_ آره از وضعیت خونھ معلوم بود چقدر جمع و جور كردن 

بلدي؟ 
خندید و از پشت مرا در آغوش كشید. 

_ تصمیم داشتم بھ شركت خدماتي زنگ بزنم. زحمتش افتاد 
گردن تو. حسابي خستھ شدي.
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لبخندي زدم و با شیطنت گفتم:
_ آره حسابي خستھ شدم، اما چھ مي شھ كرد؟ تأھل این 

مصیبتارو ھم داره دیگھ! 
آب را بست و دستكش ھا را از دستم بیرون آورد.

زیر گوشم خمار زمزمھ كرد:
_ تأھل یھ مزایایي ھم داره! مثال مي تونم حسابي ماساژت بدم 

تا سر كیف بیاي. 
تھ ریشش صورتم را قلقلك مي داد.

با دست بھ عقب ھلش دادم.
_ اینطوري خودت بیشتر سر كیف میاي دكتر!

دستم را گرفت و مرا دنبال خودش كشید. 
_ ھدفمم ھمینھ! 

بھ پررویي اش خندیدم.
وقتي كنار ھم روي كاناپھ نشستیم نگاھم را بھ نیم رخ خندانش 

دادم و گفتم:
_ ببخش شاھان. نمي دونستم بابك میاد اینجا. اگھ مي دونستم 

مزاحمتون نمي شدم.
اخم كرد.
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_ مزاحم؟ تو بعد از خدا نزدیك ترینمي. مزاحم چھ صیغھ ایھ؟ 
بعدشم مگھ بابك غریبھ س؟ 

_ فكر كردم شاید بخواین تنھا باشین. 
دستش را دور شانھ ام حلقھ كرد.

_ من فقط مي خوام با تو تنھا باشم و بھ این فكر كنم كھ 
چطوري باید خستگي رو از تنت در كنم!

تنم را كمي بھ جلو ھل داد و مشغول ماساژ دادن شانھ ھایم 
شد.

نفسم را بیرون دادم. گرما سمتم ھجوم آورده بود.
اللھ ي گوشم را بوسید و زمزمھ كرد:

_ مي خوام یھ سفر دوتایي بریم. من و تو تنھا!

#كارتینگ
#پارت_٢٦١
#زینب_عامل

گز گز اللھ ي گوشم را نادیده گرفتم و بھ پیشنھاد سفر رفتنش 
اندیشیدم.
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پیشنھاد فوق العاده اي بود. خیلي دوست داشتم چند روزي را 
در یك مكان خوش آب و ھوا و دور از ھیاھو بگذرانم، اما 

آنقدر در این مدت از آموزشگاه مرخصي گرفتھ بودم كھ اگر 
یك بار دیگر درخواست مرخصي مي دادم احتماال اخراجم 

مي كردند.
_ نظرت چیھ یھ چند روز دوتایي بریم شمال؟ 

با لب ھایي آویزان جواب دادم:
_ فكر نكنم بشھ.

انگشتانش را با حرفھ اي ترین شكل ممكن روي مھره ھاي 
گردنم لغزاند و جدي پرسید:

_ چرا اونوقت؟ كي جلوي مارو مي گیره؟
از عصبانیت پنھان كالمش خنده ام گرفت.

_ رییس آموزشگاه جلومونو مي گیره. 
بھ خونم تشنھ س. بگم مرخصي مي خوام كلھ مو مي كنھ.

انگشتانش را از گردنم جدا كرد.
بیخیال گفت:

_ مثال چطوري مي خواد جلومونو بگیره؟ تھدیدت مي كنھ كھ 
اخراجي؟ 
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_ اي یھ ھمچین چیزي! 
در جایش جا بھ جا شد و بي ربط بھ موضوع مورد بحثمان 

لب زد:
_ رو شكم دراز بكش كمرتو ماساژ بدم. 

ابروھایم باال رفتند.
_ من خوبم شاھان! شوخي كردم باھات.

دستش را دور كمرم حلقھ كرد و مجبور كرد از حرفش 
اطالعت كنم.

_ من اینطوري بھتر مي شم!
منظورش را متوجھ نشدم. روي كاناپھ دراز كشیدم و او 

دوباره ھمانطور كھ گردن و شانھ ھایم را ماساژ داده بود 
كمرم را ھم ماساژ داد.

بھ خودم كھ نمیآتوانستم دروغ بگویم. حركت دستانش روي 
بدنم حالم را خوب كرده بود. 

معلوم بود این كار را کامال حرفھ اي بلد است. 
صدایش حواسم را معطوف خود كرد.

_ ماني فكرشم نكن رییس خپل آموزشگاھت بتونھ جلوي سفر 
رفتن مارو بگیره. 
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با خنده گفتم:
_ از كجا مي دوني خپلھ؟

مثل یك پسر بچھ ي غد جواب داد:
_ خپلھ مي دونم. 

خنده ام بھ لبخندي كوتاه تبدیل شد.
_ خیلي خب. یھ كاریش مي كنم حاال. غر نزن عین پیر مردا. 

نفس داغم را بیرون داده و با نشستنم روي كاناپھ بھ ماساژ 
دادنش كھ لحظھ بھ لحظھ حالم را دگرگون مي كرد پایان دادم.
مي خواستم شب را ھم كنارش بمانم اما عمدا از جایم بلند شدم 

تا اذیتش كنم. 
با بلند شدنم از روي كاناپھ با چشماني گرد پرسید:

_ كجا؟
خونسرد جواب دادم:

_ خونمون دیگھ! شب شد. 
غر زد:

_ خونھ ي شما ھمینجاست. فكر كردي مي ذارم بري؟ فلسفھ ي 
ازدواج ھول ھولكیمون ھمین بود كھ دیگھ نتوني از دستم سر 

بخوري! 
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از موضعم كوتاه نیامدم. 
_ بابا خوشش نمیاد شبم پیشت بمونم! 

بعد عروسي ان شاءاللھ. 
بھ كاناپھ تكیھ داد و پاھایش را روي میز مقابلش دراز كرد. 

_ باشھ! اگھ مي توني برو! 
كلید خانھ را از جیبش بیرون كشید و مقابل صورتم تكان داد.
_ یكم باید با قفل در ور بري! تو این مدتم من با پدرت تماس 

میآگیرم حرف بزنم ببینم چرا از اینكھ زنم شب كنارم باشھ 
بدش میاد!

#کارتینگ
#پارت_٢٦٢
#زینب_عامل

فكر مي كردم شوخي مي كند كھ در را قفل كرده است، اما 
وقتي سمت در رفتم و متوجھ شدم واقعا آن را قفل كرده است 

باورم شد كھ شوخي نمي کند.
من ھیجان داشتم. 
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بعد از سال ھا داشتم نوع جدیدي از عاشقانھ ھا را تجربھ 
مي کردم. 

بعد از مدت ھا وارد یك رابطھ ی زناشویي شده بودم كھ نھ 
تنھا برایم ترسناك نبود كھ مثل یك رویاي شیرین قلبم را بھ 

وجد در مي آورد.
زندگي با شاھان زیبا بود. احساس امنیت بھ زندگي ام بازگشتھ 
بود. حس مي کردم حاال در كنار او از پس ھر مشكل و سختي 

بر مي آیم. 
حتي دیگر ترس خاصي ھم از بابك نداشتم. 

شاھان سپر بالیم شده بود. 
بابك آنقدر شاھان را دوست داشت كھ دیگر سراغ من و 

خواھر و خانواده ام نیاید. 
امشب در چشمان او دشمني وجود نداشت. 

نمي دانستم بابك چھ نیتي داشت، اما حسي بھ من مي گفت 
شاھان باعث عقب نشیني او شده است و ھمین آرامش عجیبي 

را برایم بھ ارمغان مي آورد.
جملھ ی بابک در ذھنم مرور شد. 

گفتھ بود از این متعجب است كھ شاھان با ھوش و زكاوتي 
كھ دارد متوجھ ھدف او نشده است.
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با شك از در قفل شده فاصلھ گرفتم.
یعني ممكن بود شاھان خبر داشتھ باشد و از من پنھان كند؟

بھ ھر حال بابك برادرش بود. 
صداي خندانش نگذاشت افكارم پر و بال پیدا كنند.

_ فكر كردي شوخي كردم كھ در قفلھ؟
نگاھش كردم. 

دستانش را براي بھ آغوش كشیدنم باز كرد.
_ بیا اینجا! جاي شما اینجاست. 

سمتش قدم برداشتم و گفتم:
_ شاھان ھمھ چي یھ جور عجیبي خوبھ و این منو 

مي ترسونھ!
پاھایش را از روي میز جمع كرد و حالت جدي تري بھ خود 

گرفت.
_ دلیلش اتفاقاتیھ كھ از سر گذروندي. انگار باورت نمي شھ 

ھمھ چي تموم شده!
بجاي اینكھ كنارش روي كاناپھ بنشینم روي فرش نشستم و 

سرم را سمت شانھ ی راستم خم كردم. 
_ واقعا ھمھ چي تموم شده؟ بابك ھنوز ھست. ماندانا ھنوز 
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بھم ریختھ س. من ھنوز جواب سؤاالمو نگرفتم. كلي سؤال بي 
جواب مونده ھنوز. فكر كنم ھنوز چیزي تموم نشده شاھان. 

تنش را كمي سمت چپ كاناپھ كشاند و خم شد و دستم را 
گرفت.

_ بابك دیگھ كاري نمي کنھ. اینھمھ نگراني براي چیھ؟ 
مستقیم بھ چشمانش خیره شدم.

_ شاھان بابك براي چي دنبال من و خانواده م بوده؟
چشمانش را بست و نفسش را بیرون داد.

_ نمي دونم واقعا. نمي خوامم اوقاتمون با فكر كردن بھ 
رفتاراي غیر متعادل بابك خراب شھ. 

شاھان جدي بود، اما من حس مي کردم تالش مي كند از این 
بحث فرار كند. 

_ شاھان نمي تونم فكر نكنم بھش. من نباید بفھمم برادرت چرا 
وارد زندگي منو و خانواده م شده؟ نباید بفھمم چھ مشكلي با ما 

داشتھ؟ تو درست مي گی. بابك االن كاري بھ ما نداره، اونم 
بخاطر تو، اما پس تكلیف كارایي كھ كرده چي مي شھ؟ 

دستم از دستش رھا شد.
_ شاھان یادت كھ نرفتھ؟ بابك قرص تو كیف ماكانم جاسازي 

كرده بود. 

@RomanbeRoman



كالفگي اش را از دیدم پنھان كند، بلند  كالفھ شد. براي اینكھ 
شد و بھ آشپزخانھ رفت.

لعنتي در دل نثار بابك كردم. 
امروز آمده بودم تا حال شاھان را خوب كنم آنوقت بخاطر 
شكي كھ بابك با ھمان یك جملھ اش در دلم انداختھ بود بدتر 

شاھان را بھم ریختھ بودم. 
او چھ تقصیري در این قضیھ داشت؟ 

او كھ ھمیشھ صداقت و حامي بودنش را ثابت كرده بود. 
ھمیشھ بین برادرش و من، طرف حق را گرفتھ بود. 

حاال كھ فقط دو روز از عقدمان مي گذشت نباید چنین بحثي را 
پیش مي کشیدم.

از جایم بلند شدم و بھ دنبالش وارد آشپزخانھ شدم. 
یخچال را باز كرده بود و بي ھدف داخل یخچال مي گشت. 

كنارش ایستادم.
_ دنبال چي ھستي تو یخچال؟ تازه شام خوردي كھ! من مرد 

شكم گنده دوست ندارما! 
پوفي كشید و یخچال را بست. 

_ بستني خریده بودم. ھر چي مي گردم نیست! 
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دروغش ناشیانھ بود. من جدي جواب دادم:
_ من خوردمش! 

_ آھان! نوش جونت. 
دستانم را باال بردم و یقھ اش را مرتب كردم. 

_ كي بریم شمال؟ دوتایي؟ 
باالخره لبخند زد.

_ ھر وقت تو بخواي! اما قبل از شمال رفتن مي خوام امشب 
یھ جایي بریم با ھم. برو حاضر شو!

#کارتینگ
#پارت_٢٦٣
#زینب_عامل

تعجب كردم. این وقت شب مي خواست كجا برویم؟ 
وقتي ابروھاي باال رفتھ ام را دید خندید.

سرش را خم كرد و كوتاه لب ھایم را بوسید.
_ وایستادي كھ خانوم خانوما؟
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_ این موقع شب كجا مي خوایم بریم؟ 
با گرفتن دستم مرا ھمراه خود بھ اتاقش برد. 
شال و مانتوأم را از داخل كمد بیرون كشید.

پشت سرم ایستاد و مانتو را از پشت روي شانھ ھایم انداخت 
و مجبورم كرد آن را بپوشم. بعد از اینكھ شالم را ھم سر 

كردم از اتاق بیرون آمدیم.
كتش را برداشت و در را باز كرد تا اول من بیرون بروم. 

وقتي بھ پاركینگ رسیدیم سمت ماشین رفتم كھ دستم را 
گرفت و اجازه نداد.
_ با ماشین نمي ریم. 

متعجب تر از قبل شدم.
_ شاھان كم كم دارم ازت مي ترسم! این موقع شب بي ماشین 

كجا می خوایم بریم؟
خندید و كمرم را گرفت و مرا دنبال خود سمت دیگر 

پاركینگ كشاند. 
قبل از اینكھ بتوانم اطرافم را ببینم دستانش را روي چشم ھایم 

گذاشت.
_ چشاتو ببند تا نگفتمم بازشون نكن. 
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فضولي امانم را بریده بود.
_ چخبره اینجا؟ 
پر انرژي گفت:

_ تا چند ثانیھ ي دیگھ مي فھمي! قرار بود فردا نشونت بدم، 
اما خب قسمت امروز بود. 

مرموز حرف زدنش ھیجان را بھ وجودم تزریق كرده بود. با 
ذوق پرسیدم:

_ كادو خریدي واسم؟
صدایي بھ گوشم رسید كھ متوجھ نشدم صداي چیست. پشت 

بند آن شاھان جواب داد:
_ كادوي عقدمونھ! من جز حلقھ چیزي ندادم بھت. 

نفس عمیقش را متوجھ شدم و پشت بند آن ادامھ داد:
_ حاال مي توني چشاتو باز كني. 

آب دھانم را قورت دادم و با ھیجان از دیدن كادوي شاھان بھ 
آرامي الي پلك ھایم را باز كردم.

با دیدن چیزي كھ مقابلم بود بي اختیار جیغي از تھ دل كشیدم 
و یک ثانیھ بعد از اینکھ مغزم موضوعی کھ رخ داده بود را 

پردازش کرد سمتش پرواز كردم.
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در آغوشش پریدم و دستانم را دور گردنش حلقھ كردم.
_ عاشقتم دكتر! 

دستانش محكم كمرم را گرفتند.
_ نھ بیشتر از من قھرمان. 

اشك در چشمانم حلقھ زده بود. 
پاھایم را ھم دور كمرش حلقھ كردم و با چشماني كھ رد اشك 

داشتند نگاھش كرد.
_ از كجا مي دونستي؟ 

لبخندي زد و با چشماني كھ برق مي زدند نگاھم كرد.
_ بین پوستراي ماشیني كھ رو دیوار اتاقت بودند یھ عكس 

بدجور چشمك مي زد. عكس یھ موتور اسپورت مشكي! خب 
براي اینكھ مطمئن شم یكم از برادر زن و خواھر زنم ھم 

اطالعات جمع كردم. 
لب ھایم را محكم بھ گونھ اش چسباندم. 

با شیطنت گفت:
_ بلدي موتور سواري؟

لب ھایم را از صورتش فاصلھ دادم و از آغوشش پایین 
پریدم. 
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در حالیكھ داشتم شالم كھ روي شانھ ام افتاده بود را مرتب 
مي كردم جواب دادم:

_ دكتر من روندن ھر چیزي رو بلدم! از خر و قاطر و اسب 
گرفتھ تا دوچرخھ و موتور و ماشین...

با ھیجان بھ طرف موتور اسپورت و مشكي رنگ كھ بھ سمتم 
چشمك مي زد رفتم و جملھ اش باعث شد تا خنده ام بگیرد.

_ آره سوار كاري حرفھ ایت كھ منجر بھ باز شدن پامون بھ 
اورژانس بیمارستان شد رو یادم ھست! 

با ذوق سوار موتور شدم و خندیدم.
_ تازه موتور سواریمو ندیدي! بپر باال تا نشومت بدم تو 

موتور سواري چند مرده حالجم.
از قسمت پشت موتور دو كاله ایمني بیرون آورد.

یكي از آن ھا را روي سرم گذاشت و بعد از اینكھ سوییچ 
موتور را بھ دستم داد خودش ھم پشت سرم سوار شد.

#کارتینگ
#پارت_٢٦٤
#زینب_عامل
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باورم نمي شد حرفم را گوش داده است. 
موتور را روشن كردم. 

با تمام موتور ھایي كھ تا بھ حال سوارشان شده بودم فرق 
داشت. 

حرفھ اي تر و نرم تر از ھمھ ي آن ھا بود. 
من عاشق موتور سواري بودم و نمي فھمیدم چرا در كشور ما 

موتور سواري براي زنان ممنوع شده بود. 
عشق و ھیجاني كھ موتور سواري داشت را فقط یك موتور 

سوار درك مي كرد. 
انصاف نبود زنان از این لذت محروم شوند آن ھم وقتی ھیچ 

توجیھ منطقی برای ممنوعیت آن وجود نداشت.
موتور سواري اصال قابل قیاس با ماشین راندن نبود. 

رامین ھم یك موتور داشت. اصال استارت موتور راندن من 
از ھمان جا شروع شده بود. 

روزھایي كھ تعطیل بودیم بھ خارج از شھر مي رفتیم و در 
مكان ھاي خلوتي كھ كسي نبود رامین موتور سواري یادم 

مي داد. 
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در گذشتھ غرق بودم كھ شاھان گفت:
_ نمي خواي راه بیوفتي؟ نكنھ داشتي بلوف میزدي كھ بلدي؟ 

راه افتادم و بلند و با انرژي جواب دادم:
_ خانومت ھرگز بلوف نمي زنھ شازده! در مورد سوار كاري 

ھم باید بگم بھت قول مي دم تا روز عروسیمون بھتر از 
خودت سوار كاري كنم! بزن بریم.

آنقدر غرق ھیجان موتور سواري بودم كھ غم ھایم كھ سھل 
بود كل دنیا را فراموش كرده بودم. 

براي لحظاتي شده بودم ھمان مانیاي شر و شیطان گذشتھ. 
ھمان مانیایي كھ صبح تا شبش پشت فرمان ماشین و در 

مسابقات و رقابت ھا مي گذراند. 
ھمان مانیایي كھ فارغ بود. فارغ از غم دنیا.

چقدر بابت داشتن شاھان ممنون خدا بودم. 
شاھان ھدیھ ي بزرگي بود. 

نھ بخاطر كادویي كھ میآدانستم قیمت باالیي ھم دارد. بلكھ 
بخاطر اینكھ مي دانست كي و كجا چھ كند كھ من غرق خوشي 

و حال خوب شوم. 
مگر عشق چیزي غیر از این بود؟ 
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ھر ثانیھ كھ از حضورش در زندگي ام مي گذشت تازه 
مي فھمیدم ھیچ كس را مثل او دوست نداشتھ ام! 

سرعتم را بیشتر كردم و صداي شاھان را ضعیف شنیدم حتي 
با وجود اینكھ داشت داد مي زد.

باد مانع از رسیدن صداي واضحش مي شد.
_ ماني تسلیم! موتور سواریت عالیھ! یواش تر برو! اصال 

ھر چي تو بگي! 
بلند تر از خودش گفتم:

_ امكان نداره یواش تر از این برم.
خنده را مي توانستم در لحنش تشخیص دھم.

_ دستگیرمون كنن امشب باید بازداشتگاه بخوابیما! شناسنامھ 
ھم نداریم ھمراھمون. 

با عشقي كھ در تك تك سلول ھایم احساس مي كردم داد زدم:
_ من با تو ھمھ جا میام! زندان بازداشتگاه...

قھقھ اش اینبار آنقدر بلند بود كھ من ھم از تھ دلم خندیدم.
_ عشقم بازداشتگاه مردا و زنا جداست. وگرنھ من ھیچ 

مشكلي ندارم كھ شب تا صبح تو یھ بازداشتگاه سرد با تو 
باشم و ھمھ سعیمو بكنم تا گرم شي! 
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شدت خنده ام زیاد شد و از ترس اینكھ نكند كنترل موتور را 
از دست بدھم سرعتم را كم كردم، اما بلند تر از قبل داد زدم:
_ شاھان شفیع اگھ نمي دونستي بدون قلب ماني مشتاق بدجور 

واست مي زنھ پسر! 
دستانش سفت دور كمرم گره خوردند و من قبل از اینکھ کار 

دستمان بدھم، موتور را در كوچھ اي سوت و كور و خلوت 
زیر یك درخت تنومند متوقف كردم. 

قلبم آنقدر تند مي زد كھ حد و حدود نداشت. كاله را از سرم 
برداشتم و نفس عمیقي كشیدم.

شاھان ھم كالھش را از سرش برداشت و از آیینھ موتور 
دستش را دیدم كھ سمت موھایش رفت تا آن ھا را مرتب كند. 

صورتم سرخ شده بود. دستم را روي قلبم گذاشتم و سرم را 
سمتش چرخاندم. 

با لبخند نگاھم كرد.
 دنبال راھي بودم تا بتوانم از این مرد تشكر كنم. 

چشمانم چانھ اش را نشانھ گرفتند. 
تصویر اولین بوسھ ام مقابل در آسانسور مقابل چشمانم جان 
گرفت و لب ھایم اینبار درست ھمان نقطھ را شكار كردند.

_ دوستت دارم شاھان! فکر نمی کردم بعد رامین کسی 
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اینطور اسیرم کنھ!

#کارتینگ
#پارت_٢٦۵
#زینب_عامل

بدون آنكھ چیزي بگوید از موتور پایین آمد. 
دستي بھ صورتش كشید و نفسش را پر صدا بیرون داد. 
_ جواب دلبریاتو یھ روزي بدجوري مي گیري! حاال اگھ 

اجازه بدي من برونم! مي خوام با ھم یھ جایي بریم. 
لبخند بھ لب از روي موتور پایین آمدم. فكر مي كردم 

سورپرایزش تمام شده است، اما در اشتباه بودم. مي خواست 
مرا بھ مكاني ببرد كھ تا بھ االن نتوانستھ بودم حدس بزنم 

كجاست. 
جاھایمان را عوض كردیم و من روي ترك موتور نشستم. 
عمدا دستانم را محكم دور كمرش حلقھ كردم و سرم را بھ 

شانھ اش چسباندم كھ گفت:
_ ماني كالھتو بذار سرت اینھمھ ھم شیطنت نكن تو كوچھ! 
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تو خونھ بھ حسابت مي رسم. 
خندیدم.

_ من از خدامھ! 
كالھش را گذاشت و دقیق متوجھ جملھ اش کھ در جوابم گفتھ 

بود نشدم. 
من ھم كالھم را سر كرده و محكم دستانم را دور كمرش حلقھ 

كردم. 
راه افتاد. تاریكي ھوا و كالھي كھ روي سرم بود اجازه 

نمي داد دقیقا متوجھ شوم كجا مي رویم، اما وقتي مسیر 
طوالني شد متوجھ شدم جایي كھ قرار است برویم خارج از 

شھر است. 
موتور كھ متوقف شد با كنجكاوي پیاده شدم و كاله را از سرم 

برداشتم. 
مكان آشناي مقابلم قلبم را بھ لرزه در آورد. 

نگاھم را بھ شاھان دادم. از موتور پایین آمد و دستم را 
گرفت.

_ چرا اومدیم اینجا؟ 
دستم را كشید و من بي اختیار پشت سرش قدم برداشتم. 
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_ تو متعلق بھ اینجایي! بس نیس قھر كردن؟ دلت تنگ نشده 
واسھ پیست؟ 

مثل مادري كھ بعد از سال ھا فرزندش را یافتھ باشد پر بودم 
از ھیجان و استرس. 

مي ترسیدم بھ پاھایم تكان بدھم. اگر حركت مي كردم فقط 
اجبار دستي بود كھ دستم را گرفتھ بود و محكم و بدون آنكھ 

شكي بھ دلش راه دھد مرا دنبال خودش مي كشید. 
اینجا جایي بود كھ من زماني حاضر نبودم حتي شب ھا ھم 

این مكان را ترك كنم. 
تمام روز ھاي جواني و پر شور و شوقم در این مكان گذشتھ 

بود. 
من اینجا بزرگ شده بودم. روي پاھایم ایستاده بودم. رقابت 

كرده بودم. باخت و برد را بار ھا تجربھ كرده بودم و بار ھا 
از شدت شادي جیغ كشیده و یا از شدت خستگي و ناراحتي 

باریده بودم. 
این مكان شاھد روزھاي خوب و بد زیادي از زندگي ام بود. 

از بعد از تصادف پا بھ این مكان نگذاشتھ بودم. 
تا یك جایي دنبال شاھان كشیده شدم، اما درست وقتي كھ 
خواستیم داخل محوطھ ي پیست شویم پاھایم متوقف شدند. 
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دیگر نتوانستم جلوتر بروم. 
ترسیده بودم. ترسي كھ نمي دانستم ریشھ اش از كجا بود. 

شاید براي اینكھ نزدیك بھ شش سال از این مكان دور بودم. 
شاید قلبم داشت نھیب مي زد و مي گفت اگر شش سال پیش 

مقاومت مي كردم و فراري نمي  شدم حاال پلھ ھاي موفقیت در 
این رشتھ را تا انتھا باال رفتھ بودم. 

شاھان دستم را محكم تر گرفت.
_ بیا ماني. مطمئنم حالت خوب مي شھ. ترساتو ول كن. بھ 
عشقي كھ تو قلبت حس مي كني فكر كن. بھ قھرمانیات. بھ 

سرعت، بھ ھمھ ي اون چیزي كھ یھ زمان زندگیت بود. 
حرف ھاي قدرت بخشش باعث شدند تا ھر چند با دودلي اما 

بھ پاھایم حركت دھم. 
قدم برداشتم و جلوتر رفتم. 

وقتي بھ مقابل پیست رسیدم! بي اختیار روي دو زانو افتادم و 
ھاي ھاي گریستم. 

چگونھ از تمام رویاھایم دست شستھ بودم؟ 
چگونھ طاقت آورده و این ھمھ سال دور مانده بودم؟
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#کارتینگ
#پارت_٢٦٦
#زینب_عامل

شاھان زیر بازوھایم را گرفتم و بلندم كرد. 
تنم را در آغوش كشید و زیر گوشم زمزمھ كرد:

_ اینجا جاي توئھ دختر! اون آموزشگاه بھ درد تو نمي خوره! 
مي خواي مربي باشي؟ باشھ! مربي حرفھ اي باش. برگرد 

ماني. برگرد و دنبالھ ي رویاھاتو بگیر. گذشتھ قرار نیست 
تكرار بشھ. قول مي دم بھت. 

ھیچ حرفي براي گفتن نداشتم. زبانم بند آمده بود. 
من پا در جاي اشتباھي نگذاشتھ بودم.

من مسیري كھ بھ عشق منتھي شده بود را درست رفتھ بودم. 
فقط یك آدم عاشق مي توانست تمام تالشش را براي بالندگي 

معشوقش بكند. 
شاھان مي خواست من بازگردم. 

مي خواست من دوباره ھمان مانیاي شاد و قھرمان گذشتھ 
باشم. 
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شاھان مثل یك كوه پشتم ایستاده بود. زمزمھ ھاي زیر 
گوشي اش امید بود كھ بھ دلم سرازیر مي كرد.

عالقھ ت گذاشتي.  _ ماني تو تمام انرژیتو واسھ این عشق و 
ولش نكن. برگرد و دوباره حرفھ اي رانندگي كن. مسابقھ بده. 

برنده شو! 
سرم را داخل گودي گردنش پنھان كرده بودم. دلم باز ھم 

شنیدن حرف ھاي امید بخشش را مي خواست. 
_ مي دوني ماني؟ خیلي واسم سخت بود. بھ ھر حال نگرانت 
مي شم. نگران اینكھ نكنھ خدایي نكرده اینجا آسیب بییني، اما 

با خودم فكر كردم دیدم آسیبي كھ دور موندن از اینجا بھ 
روحت وارد مي كنھ خیلي بیشتره. برگرد و از نو شروع كن. 
مجبورم كرد تا در آغوشش بچرخم و بھ مكان مقابلم نگاه كنم. 
_ ببین ماني! خوب نگاه كن. اینجا جایي كھ آرزوھاي تو پر 

و بال گرفتن. جایي كھ كلي خاطره ي خوب برات داشتھ. 
جایي كھ قھرمان شدي. جایي كھ رشد كردي، زندگي 

كردي...دوباره بلند شو! رو پاھات وایستا...بشو ھمون 
قھرمان قبلي...

اون آموزشگاه تورو خستھ مي كنھ...غمگینت مي كنھ...من 
اینو نمي خوام. 
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با نگاھي كھ پر بود از حسرت و دلتنگي از آغوشش بیرون 
آمدم. 

بھ قدم ھاي لرزانم حركت دادم و جلوتر رفتم. با دلتنگي 
عمیقي اطرافم را نگاه كردم. 

بھ الستیك ھایي كھ در اطراف پخش و پال بودند. بھ آسفالتي 
كھ در تاریكي برق مي زد. 

بھ آسماني كھ شاید در این حوالي ستاره ھایش بیشتر چشمك 
مي زدند. 

گرمي اشك ھایم را روي گونھ ھایم احساس كردم. 
مي توانستم؟

مي توانستم دوباره بھ این مكان بازگردم؟
مي توانستم عین گذشتھ ھا رقابت كنم و قھرمان شوم؟ 

یعني مي شد با دیگر از شدت ھیجان براي رقابت ھا و تالش 
براي قھرماني غرق لذت شوم؟ 

مي شد دوباره ھمان حس ھا را تجربھ كنم؟ 
با سرعت برانم و از تھ دل جیغ بزنم؟ 

نفس عمیقي كشیدم. 
شاھان پشت ایستاده  و اجازه داده بود تا خودم را تخلیھ كنم. 
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با پشت دست اشك ھایم را پاك كردم. 
باید فكر مي كردم. شاید روزي در ھمین نزدیكي باز مي گشتم. 
زندگي جدیدي را آغاز مي كردم، اما چند كار و معما بود كھ 

قبل از ھر چیزي باید تكلیفشان معلوم مي شد. 
وقتي معماھا حل مي شدند و ذھنم آرام تر آنوقت شاید بھتر 

مي توانستم بھ اینكھ مي خواھم چھ كنم بیاندیشم. 
لبخندي ھر چند غمگین زدم و بھ طرف شاھان بازگشتم. 

مقابلش ایستادم و زمزمھ كردم:
_ بریم! 

مخالفتي نكرد و با حلقھ كردن دستش دور شانھ ام ھمراھي ام 
كرد.

او ھم فھمیده بود بھ فرصت احتیاج دارم.
بھ خانھ برگشتیم. 

تمام شب در آغوش شاھان و سري كھ روي سینھ ي برھنھ اش 
گذاشتھ بودم فرصت خوبي بود تا بھ آینده بیاندیشم و لبخند 

بزنم. 
لبخند بزنم و با بلند كردن سرم نگاھي بھ خواب آرام مرد 

زندگي ام بیاندازم و با عشقي بي اندازه لب ھایم را بھ گونھ اش 
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بچسبانم و آرام او را در خواب ببوسم تا مبادا بیدار شود.
من لبخند مي زدم و مي بوسیدم و دل فریاد مي زد.

" عشق بازگشتھ است"

#کارتینگ
#پارت_٢٦٧
#زینب_عامل

پر سر و صدا در ورودي را گشودم. 
بند كفش ھایم را باز كرده و بلند گفتم:

_ آھاي پیرزن كجایي؟
صدایي نیامد. جدیدا گوش ھاي مانجون سنگین شده بودند. 

البتھ این قضیھ با توجھ بھ سن و سالي كھ داشت چیز عجیبي 
نبود، اما ترس در جانم مي انداخت و نگرانم مي كرد. مانجون 

یكي از بزرگترین دارایي ھایم بود. سرماخوردگي ساده اش ھم 
مرا دیووانھ مي كرد. 

داخل ورودي شدم و ھمین كھ خواستم كفش ھایم را روي جا 
كفشي بگذارم با چندین كفش زنانھ و مردانھ رو بھ رو شدم! 
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پس مانجون مھمان داشت! 
دلیل جواب ندادنش گوش ھاي سنگینش نبودند، مھمان ھایش 

بودند. 
اھمیتي ندادم، اما اینبار با جدیت و بدون شوخي صدایش 

كردم.
_ مانجون...

غر غر ھایش باعث شد تا غش غش بخندم. 
این روز ھا خندیدن راحت تر و شیرین تر شده بود. خنده ھا 

دیگر ظاھري نبودند! كامال واقعیت داشتند. از تھ دل!
_ از در تو نیومده صداش كل محلھ رو برداشتھ! چیھ اول 

صبحي ھي مانجون مانجون راه انداختي؟
بي توجھ بھ اینكھ ممكن است داخل خانھ كھ باشد خواندم:

_ من عاشقم...عاشقي بي قرارم! 
از راھروي ورودي با خنده و سر و صدا عبور كردم و وارد 

پذیرایي شدم. 
با دیدن مھمان ھاي مانجون ابروھایم باال رفتند!

دایي و خانواده اش! 
مدت زیادي بود كھ ندیده بودمشان! 
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آنقدر ارتباطمان كم رنگ و سرد بود كھ اگر سال ھا ھم از 
آخرین دیدارمان مي گذشت دلتنگشان نمي شدم! 

ھستي و ارسالن ھم بودند. صورت شاد و بشاش ھستي نشان 
مي داد كھ رابطھ شان بھتر شده است. 

ھمانطور كھ انتظار داشتم دایي و زندایي چندان از دیدنم 
خوشحال نشدند. 

بخش جالب قصھ این بود كھ ارسالن ھم اخم كرد و با 
گوشي اش مشغول شد. 

فقط ھستي بلند شد و بعد از سالم دادن دست داد و پونھ ھم با 
خنده گونھ ام را بوسید و گفت:

_ ستاره ي سھیل شدي مانیا خانوم! 
چپ چپ نگاھش كردم.

_ نھ كھ شما خیلي رؤیت مي شین! ھمھ مي دونن من نود 
درصد زندگیمو خونھ ي مانجون مي گذرونم! 

ارسالن سر از گوشی اش بلند کرد و با تمسخر گفت:
_ مِن بعد احتماال نود درصد زندگیتو باید با بردیا شفیع 

بگذروني! مباركھ...ترسیدي مراسم عقدتو بھم بزنیم؟ چرا 
اینھمھ دزدكي؟

بھ مانجون نگاه كردم. شانھ باال انداخت. 
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البتھ كھ مي دانستم این موضوع را مدت زیادي نمي توانیم 
مخفي نگھ داریم، اما انتظار ھم نداشتم خانواده ي دایي اولین 

كساني باشند كھ خبردار شوند!
ارسالني كھ زبان نیش دار مرا مي شناخت نباید بھ پر و پایم 

مي پیچید. 
كیف شانھ ام را روي مبل انداختم و با لبخندي حرص درار 

جواب دادم:
_ آره! ترس کھ چیز بدي نیست! شما ھم سابقھ تون تو خالي 

كردن پشت آدما و بھم زدن زندگیشون درخشانھ! 
زندایي طبق معمول حرصش درآمد. با حرص گفت:

_ ما ھیچ وقت از زبون نیش دار این دختر در امون نبودیم! 
نمي شھ ھم كھ بھ خانوم حرفي زد. مانجون بھش برمي خوره 

بھ نوه ش بگیم باال چشمش ابروئھ! 
پونھ با ناراحتي مادرش را صدا كرد تا بحث را خاتمھ دھد. 

_ مامان توروخدا...
ھر چقدر كھ زندایي و ارسالن عصبي بودند و دایي اخم كرده 

بود من خونسرد و آرام بودم. 
مانجون با پوزخندي گفت:

_ پونھ جان چھ انتظاري داري؟! شده مانیا بیاد اینجا و 
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اعضاي خانواده ي تو یھ چیزي بارش نكنن؟ شرایط طوري 
بوده كھ مجبور شده بي سر و صدا عقد كنھ...بزن و بكوب 
راه ننداختیم كھ شمارو دعوت نكرده باشیم. ناراحتی مادرت 

واسھ چیھ نمی دونم.
زندایي بھ قدري در شكستن حرمت ھا پیشروي كرده بود كھ 
مانجون ھم دیگر حتي رعایت حال عروسش، ھستی را ھم 

نمي كرد. 
آدم ھا باید خودشان براي خود احترام مي خریدند. احترام 

زوري نمي شد.

#کارتینگ
#پارت_٢٦٨
#زینب_عامل

زن دایي اخم ھایش را درھم كرد.
_ واال مانجون عروسي ھم باشھ ما پامونو نمي ذاریم دیگھ! 

مانجون پایش را ماساژ داد.
_ ناھید بخدا یھ كار خوب بخواي تو زندگیت انجام بدي 
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ھمینھ! 
حاال مي فھمیدم چرا بود و نبود خانواده ي دایي برایم فرقي 

نداشت. البتھ دقیق تر كھ مي اندیشیدم نبودشان بسیار بھتر و 
مفید تر بود. 

آن ھا عوض نمي شدند.  نمي فھمیدم دقیقا مشكلشان با ما سر 
چیست. 

شرایط خانواده ی آن ھا بھ مراتب بھتر بود. 
مانجون درست مي گفت من ھم یادم نمي آمد تا بھ حال با 

خانواده ي دایي برخورد كرده باشم و تنشي پیش نیامده باشد. 
كالفھ كیفم را از روي مبل چنگ زده و قبل از اینكھ فرصتي 

بھ مانجون براي اعتراض بدھم گفتم:
_ بعدا میام دیدنت مانجون. بھ آقاجون سالم برسون. 

سریع از خانھ بیرون زدم. 
قبل تر ھا امكان نداشت كوتاه بیایم و بخاطر زندایي خانھ ي 

مانجون را ترك كنم، اما حاال عمیق تر كھ فكر مي كردم 
بھترین كار ھمین بود.

چرا باید مي ماندم تا بیشتر اعصابم بھم بریزد.

طفلك ھستي! پا در چھ خانواده اي گذاشتھ بود.
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زندایي حتي حرمت عروسش را ھم نگھ نمي داشت. 
پوفي كشیدم و پشت فرمان نشستم كھ گوشي ام زنگ خورد. 
فكر كردم مانجون است اما با دیدن شماره ي بابك ابروھایم 

باال رفتند. 
مضطرب شدم. نكند براي شاھان اتفاقي افتاده بود؟ 

با عجلھ جواب دادم كھ صداي آرامش مجابم كرد كھ اتفاق 
بدي نیافتاده است. 

_ خوبي مانیا؟ 
نفسم را بیرون دادم.
_ خوبم چیزي شده؟

جدي جواب داد:
_ باید ببینمت. مي توني بیاي رستورانم؟ 

چھ شده بود كھ مي خواست ھمدیگر را مالقات كنیم؟ 
مالقات ھاي ما در آن رستوران ھمیشھ شوم بودند. 

فشار دستم را دور فرمان ماشین زیاد كردم تا از استرسم 
كاستھ شود. 

_ مطمئني ھمھ چي روبھ راھھ؟ 
آھي كشید.
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_ حرف مي زنیم. بیا اینجا فقط. منتظرتم. 
پوفي كشیدم. ظاھرا این دیدار ھاي من و بابك تمامي نداشتند. 

با دلي كھ پر بود از شك و تردید و استرس بھ طرف 
رستوران راندم. 

یك ساعت طول كشید تا برسم. 
ترافیك شدیدي بود. 

وقتي ماشین را مقابل رستوران پارك كردم كالفھ و عصبي 
شده بودم. عجب روزي شده بود. 

وقتی داخل رستوران شدم، بابك در تیررس نگاھم ایستاده و 
بھ ستون تكیھ داده بود. 

ظاھرش مرتب بود، اما چشمانش آشفتگي را فریاد مي زدند. 
متوجھ حضورم نشده بود وقتي كنارش رسیدم بلند سالم دادم 

كھ سرش را باال آورد و نگاھم كرد.
بدون اینكھ سالم بدھد پرسید:

_ چیزي مي خوري؟ 
چشمانم را با خستگي روي ھم گذاشتم و پرسیدم:

_ بیخیال بابك! چي شده باز؟ چي شده كھ منو احضار كردي 
اینجا؟ 
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از كنارم عبور كرد و سمت میز خالي نزدیكمان رفت. 
بی مقدمھ سر اصل مطلب رفت و من ھاج و واج ماندم. 

_ مانیا جلوي ماندانارو بگیر! من بخاطر تو و شاھان پا پس 
كشیدم، اما ماندانا ھنوز درگیره! 
رفتم و با عجلھ كنارش نشستم.

_ چي شده؟ ماندانا چیكار كرده؟ 
كالفھ سرش را تكان داد.

_ دارم خودمو ازش مخفي مي كنم! دنبالم اومده شركت! حتي 
بھ این رستورانم سر كشیده تا پیدام كنھ! باید جلوشو بگیری.

#کارتینگ
#پارت_٢٦٩
#زینب_عامل

دستم را روي میز مشت كرده و دندان ھایم را روي ھم فشار 
دادم.

_ باز چھ خوابي براي من و خانواده م دیدي؟ باز چي تو اون 
سرت مي گذره؟ بابك توروخدا تمومش كن. منو كشوندي اینجا 
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یھ مشت مزخرف تحویلم بدي...
سرش را نزدیكم كرد و جدي گفت:

_ مانیا دروغ نمي گم بھت. من با نقشھ وارد زندگیت شدم. من 
با نقشھ خواستم تورو مال خودم بكنم، اما حاال پاي شاھان، 
تنھا كسي كھ تو دنیا برام مونده وسطھ! شما مثل یھ زنجیره 

بھم وصل شدین. من بھ شاھان خیلي بدھكارم. دیگھ نمي تونم 
این بازي رو ادامھ بدم. چون ھر اتفاقي واسھ تو و خانواده ت 

بیوفتھ پاي شاھانم وسطھ...
بھ چشمانم زل زد.

_ چون شاھان شده عضوي از خانواده تون! 
نفس در سینھ ام حبس شده بود. كاش بابك مي گفت براي چھ پا 

در زندگي ام گذاشتھ است. 
در گذشتھ ي ما ھیچ نشاني از او نبود. 

چگونھ و براي چھ چنین بازي راه انداختھ بود؟
تنش را عقب كشید. چشمانش را براي چند ثانیھ روي ھم 

گذاشت.
_ دروغ نمي گم بھت. این كھ ماندانا رو ھم دوست دارم 

دروغ نیست. 
پوزخندي زد.
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_ بعد این ھمھ مدت تنھا بودن...
جملھ اش را ناقص رھا كرد و بھ شاخھ اي دیگر پرید.

_ باھاش حرف بزن مانیا. من یكم كار دارم اینجا. تمومشون 
كنم براي ھمیشھ از ایران مي رم. سایھ م از روي زندگیتون كم 

میشھ! 
شوكي كھ جملھ اش واردم كرد بھ مراتب بیشتر از فھمیدن 

رفتار ھاي ماندانایي بود كھ دنبال او مي گشت.
مي خواست از ایران برود؟ 

كجا مي خواست برود؟ 
براي چھ مي رفت؟ 

ناباور پرسیدم:
_ یعني چي مي خواي از ایران بري؟ 

دستي الي موھایش كشید. تار ھاي سفیدش بیشتر خودنمایي 
مي كردند.

_ مي خوام مھاجرت كنم كانادا! دارم كاراشو انجام مي دم. یكم 
طول مي كشھ. 

من باید از رفتنش خوشحال مي شدم، اما نبودم. 
نمي توانستم نسبت بھ او بي تفاوت بمانم.
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نمي توانستم چون او برادر شاھان بود.
نمي توانستم چون شاھان او را بي اندازه دوست داشت. 

نمي توانستم چون او تنھا كسي بود كھ براي شان مانده بود. 
با حرصي كھ در كالمم جاري شده بود گفتم:

_ بابك تو چطوري مي توني ھمچین تصمیمي بگیري؟ 
چطوري مي توني برادرتو ول كني و واسھ ھمیشھ بري؟ 

اصال شاھان برات اھمیت داره؟ چطوري مي توني از 
برادرت بگذري؟ مي دوني اگھ بفھمھ چھ بالیي سرش میاد؟ 
دیدن اشكي كھ در چشمان مردي پنجاه سالھ جمع شده بود 

صحنھ ي تكان دھنده اي بود. 
مثل یك كودك شده بود. بی پناه و خستھ. فرق داشت. با بابك 

دریده و ترسناك گذشتھ فرق داشت. 
دستش را داخل جیب كتش برد و پاكت سیگارش را بیرون 

كشید. 
در ھمان حال با لحني خستھ زمزمھ كرد:

_ مانیا ھیچ كس جاي من نبوده تو زندگي! ھیچكس با كفشي 
كھ من راه رفتم راه نرفتھ! ھیچ كدومتون زندگیش مثل من از 

ھم نپاشیده. 
سیگار را گوشھ ي لبش گذاشت و با فندك طالیي رنگش آن را 
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روشن كرد.
كامي از آن گرفت و در حالیكھ دودش را از دھان بھ بیرون 

مي داد خیره بھ دود گفت:
_ ھیچ كس ده سال از دخترش بي خبر نبوده! ھیچ كس ده 

سال وجب بھ وجب این كشور رو دنبال بچھ ش نگشتھ! 
باورم نمي شد. 

بابك چشم دزدید، اما من دیدم كھ قطره اشكي از گوشھ ي 
چشمش سر خورد و روي میز افتاد. 

دستم بي اختیار باال آمد و روي بازویش نشست.
_ متاسفم بابك! من...

میان حرفم پرید.
_ درد من مي دوني چیھ؟ درد من اینھ كھ اونقدر تنھا شدم 

كسي نیست ازم بخواد بخاطر خودم بمونم. كسي نیست بھم 
بگھ مي ري غربت واسھ چي؟ اون ور تنھا مي شي! اینجا 

برادرتو داري بمون! 
سرش را تكان داد و تلخ خندید.

_ چرا دارم اینارو بھ تو مي گم؟ بیخیال مانیا. این تصمیمم 
چیزي نیست كھ عوض بشھ. شاھان تورو داره. خیالم از 

بابتش راحتھ .
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پك دیگري بھ سیگارش زد و ادامھ داد:
_ فقط نمي خوام ماندانا اذیت شھ! من تو احساساتم نسبت بھ 
ماندانا صادق بودم. دوست دارم زندگي خوبي داشتھ باشھ. 

اشتباھي بوده كھ كردم. حاال ازت مي خوام كمك كني بھ 
خواھرت. كمك كن تا منو فراموش كنھ. 

از بین حرف ھایي كھ زده بود سؤالي ذھنم را بھ خودش 
مشغول كرده بود. 

سخت بود پرسیدنش، اما دل را بھ دریا زدم.
_ نقشھ اي كھ براي ما كشیده بودي، بخاطر گم شدن دخترتھ؟ 

ما نقشي توش داشتیم؟

#کارتینگ
#پارت_٢٧٠
#زینب_عامل

خاكستر سیگار را داخل بشقاب مقابلش تكاند.
_ دیگھ مھم نیست براي چي اومدم وسط زندگیتون! مھم اینھ 

كھ دارم میرم. مي تونین راحت و بي دغدغھ زندگي كنین. 
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با حرص جواب دادم:
_ مھمھ بابك! خیلي مھمھ! تو یھویي اومدي وسط زندگي 

من...منو كشوندي وسط یھ سري ماجرا...خواھرم، برادرم، 
ھمشونو درگیر كردي! االن میگي مھم نیست. 

از جایش بلند شد. 
فندكش را از روي میز برداشت و گفت:

_ شاید یھ روز فھمیدي! حرفام یادت نره. مراقب خواھرت 
باش. 

دھان باز كردم تا چیزي بگویم، اما با قدم ھاي بلند از كنارم 
گذشت و از رستوران بیرون رفت. 

حال امروزش ترحم برانگیز بود. 
ماندانا داشت چھ مي كرد؟ 

چھ خوش خیال بودم كھ فكر مي كردم بابك را فراموش كرده 
است. 

نمي دانم شاید كار درست این بود كھ از بابك مي خواستم كھ 
خودش با ماندانا حرف بزند، اما بدتر مي ترسیدم فیلش یاد 

ھندوستان كند. 
خیلي وقت بود كھ با ماندانا بیرون نرفتھ بودیم. 
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قبل از اینكھ از رستوران خارج شوم با گوشي اش تماس 
گرفتم. 

صداي بیحالش كھ در گوشي پیچید غم و غصھ ام چند برابر 
شد.

كاش بابك چنین معاملھ اي با خواھرم نمي كرد. 
بعد از سالم دادن بالفاصلھ گفتم:

_ خواھري پاشو حاضر شو بریم یكم بگردیم دلم گرفتھ! 
راه اعتراضش را با جملھ ي بعدي ام بستم.

_ تا یك ساعت دیگھ دم درم. 
تلفن را قطع كردم تا اعتراضي نكند. 

با ذھني مشوش از رستوران بیرون آمدم و تا مقابل خانھ مان 
برسم سیگار پشت سیگار دود كردم. 

ماندانا حالش خوب نبود!
بابك دست كشیده بود، اما مي خواست براي ھمیشھ برود.

شاھان چھ مي كرد؟ اگر مي فھمید برادرش قصد دارد او را 
براي ھمیشھ ترك كند چھ واكنشي نشان مي داد؟ 

باید بر خودم مسلط مي شدم. زمان مي گذشت. با گذشت زمان 
این مشكالت ھم حل مي شدند و مشكالتي جدیدي بھ زندگي مان 
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باز مي شد!
حقیقت واقعي ھمین بود. 

انسان ھا از بدو تولد مي جنگیدند! براي بقا! براي آرامش، اما 
شاید ھمین جنگیدن آرامش را از آن ھا سلب مي كرد. 

گاھي باید مي ایستاد. دست از جنگیدن مي كشید و ھمھ چیز را 
بھ گذر زمان مي سپرد. 
دلم توقف مي خواست. 

مي خواستم افكارم را متوقف كنم و ھمھ چیز را بھ زمان 
بسپارم، اما مگر شدني بود؟ 

ماندانا خواھرم بود! شاھان ھمسر بود. 
چگونھ مي توانستم بي تفاوت بھ این دو نفر بایستم و حل 

مسائل را بھ زمان بسپارم؟ 
شدني نبود. 

آنقدر غرق در افكارم بودم و طبق عادت مسیر خانھ را طي 
كرده بودم كھ وقتي خودم را مقابل در آپارتمان دیدم تعجب 

كردم. 
با ماندانا تماس گرفتم تا پایین بیاید. 

پنجره ھاي ماشین را كامل پایین دادم تا دود سیگار بیرون 

@RomanbeRoman



برود. 
وقتي ماندانا رسید با دقت بھ چھره اش نگاه كردم.

مختصر آرایش كرده بود، اما چشمانش آنقدر بي حوصلھ و 
غمگین بودند كھ مطمئن شدم بابك دروغ نگفتھ است. 

لبخندي بھ رویش پاشیدم.
_ خوبي؟

شالش را مرتب كرد.
_ خوبم.

چقدر حرف زدن سخت شده بود. 
_ خیلي وقتھ با ھم بیرون نرفتیم. 

تلخ خندید.
_ آره...كاش ھمھ چي مثل قبل بود. 

این جملھ اش ھزاران معنا داشت. 
راه افتادم و سعي كردم از موضوع ھاي روزمره حرف بزنم 

تا شاید راھي پیدا شد و سر اصل موضوع رفتم.
_ چخبر از كارت؟ 

پوزخندي زد.
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_ استعفا دادم. 
متعجب نگاھش كردم كھ گفت:

_ بابك اون كارو واسم جور كرده بود. حاال كھ نیست ھمون 
بھتر كھ یادگاراشم نباشن!

#كارتینگ
#پارت_٢٧١
#زینب_عامل

چقدر سریع سر اصل مطلب رفتھ بود، بدون اینكھ ذھنم براي 
پیدا كردن راھي بھ تكاپو بیافتد. 
راھنما زدم و سمت چپ پیچیدم.

_ ماندانا من متاسفم. 
نگاھش را روي نیم رخم احساس كردم.

_ تو چرا متاسفي؟ اونیكھ باید متأسف باشھ عین خیالشم 
نیست.

كاش مي شد بگویم بابك ھم حال خوشي ندارد، اما ترسیدم 
تاثیر بدتري روي خواھرم بگذارد. 
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_ من باعث شدم پاي بابك بھ زندگیت باز شھ. 
قطره اشكي كھ از گوشھ ي چشمش چكید را با نوك انگشتش 

پاك كرد.
_ ممكنھ این حرفم عصبانیت كنھ، اما مانیا بابك یھ اتفاق فوق 

العاده تو زندگیم بود. 
درستھ شاید جذب ثروتي ھم كھ داشت شده باشم، اما من مھر 

بابكو با تمام وجودم درك كردم. مانیا من از اینكھ بھش اعتماد 
كردم و یھ مدت كنارش بودم پشیمون نیستم. دوسش داشتم. 

اشك ھایش شدت گرفتند. گذاشتم تا خودش را خالي كند. 
ماندانا نیاز داشت تا حرف بزند، نیاز داشت تا از درد ھا و 

احساساتش بگوید. 
_ من فقط غمگینم. غمگینم از اینكھ چرا اونقدري برام ارزش 

قائل نبود كھ بخواد توضیح بده. راجع بھ گذشتھ ش! راجع بھ 
بھم ریختن یھویی ھمھ چیز. 

توان رانندگي نداشتم، آن ھم وقتي ماندانا این چنین داشت اشك 
مي ریخت. 

ماشین را گوشھ اي از خیابان پارك كردم.
دستش را گرفتم. 

سرش را سمتم برگرداند. تنش را در آغوش كشیدم.
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انگار در آغوش كشیدنش مجالي بود تا خودش را تخلیھ كند. 
از تھ دل گریست. 

با ھق ھق گفت:
_ مانیا من احمقم. من دست خودم نیست، اما دلم براش تنگ 

شده. خیلي زیاد. سرزنشم نكن. 
كمرش را نوازش كردم.

_ مانیا من ھیچ كس رو اینطوري دوست نداشتم. قلبم داره 
مي تركھ! واي مي خوام بمیرم.
دستانم را دورش سفت كردم.

_ ھیس. آروم باش. درست مي شھ ماندانا. فراموشش مي كني! 
از آغوشم بیرون آمد و با چشماني كھ لبریز از اشك بودند 

نگاھم كرد. 
سؤالش سؤال سختي بود.

_ رامین رو فراموش كردي؟ 
نالیدم:

_ ماندانا....
دستش را روي گونھ اش كشید.

_ نھ مانیا. نمي شھ. تو بعد از این ھمھ سال بعد از ازدواج 
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مجددت بازم رامینو تو قلبت نگھ داشتي. خودتم مي دوني بھ 
این سادگي نیست. كاش فقط یھ بار فرصت بده ببینمش و یھ 

بار باھام حرف بزنھ.
نمي دانستم ماندانا تمام اتفاقاتي كھ بین من و بابك رخ داده بود 

را مي دانست یا نھ. دیگر دلیلي نداشتم كھ چیزي را از او 
مخفي كنم. 

عالقھ ی  شاید ھم بابک ھمھ چیز را بھ او گفتھ بود. مثل 
دروغینش بھ من. 

_ بابك با نقشھ اومد وسط زندگیم. منو كشوند وسط یھ 
مسابقھ ي غیر قانوني. 

بھ صورتش نگاه كردم. گریھ اش قطع شده بود و با دقت بھ 
حرف ھایم گوش مي داد.

_ یادتھ بابارو بردن بازداشتگاه؟ یادتھ بابك اومد كالنتري؟ 
معاملھ كردم باھاش. نمي خواستم مسابقھ بدم. بخاطر بابا 

اینكارو كردم. 
پوفي كشیدم. از كجا بھ كجا رسیده بودیم.

_ ماندانا بابك اومده بود زندگیمونو نابود كنھ. ھنوزم نمي دونم 
چرا، اما اون تمام حرفایي كھ بھ من زده بود دروغ بود. 
شاھان  كمكم كرد. پشتم وایستاد تا بابك بھم آسیب نزنھ. 
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با ناباوري پرسید:
_ چرا از ھممون پنھان كردي؟ 

سرم را بھ پشتي صندلي تكیھ دادم.
_ ماندانا من زندگي ھمتونو با اون تصادف خراب كردم. 

حاال نوبت من بود تا با یادآوري گذشتھ و بالھایي كھ بر سر 
خانواده ام آورده بودم غصھ بخورم و اشك بریزم.

_ من باعث شدم آرزوھاي شما بھ باد بره. 
بابا بخاطر خرج بیمارستان من تمام دار و ندارشو فروخت 

ماندانا. شما ھمتون بخاطر من اون ھمھ سختی رو تحمل 
کردین.

#كارتینگ
#پارت_٢٧٢
#زینب_عامل

ماندانا میان حرفم پرید:
_ اگھ من یا ماكانم جاي تو بودیم بابا ھمین كارو مي كرد. 

مانیا تو بچھ شي. تو خواھرموني. عزیزترینمون. 
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غرق در خاطرات و بي توجھ بھ حرف ھاي ماندانا ادامھ 
دادم:

_ بابا بخاطر من كلي بدھي بار آورد. بخاطر من برگشت بھ 
نقطھ ي شروعش. بابا بخاطر بالیي كھ من سرش آورده بودم 
مجبور شده بود پول نزول كنھ. نمي تونستم صبر كنم و ببینم 
دارن میبرنش زندان. فكر نمي كردم بابك نقشھ كشیده واسم. 

روحمم خبر نداشت اون نزول خوارم بابک فرستاده سر 
راھمون. 

با شك و تردید دستش را روي بازویم گذاشت. 
_ بخاطر ھمین نقشھ ش اومد سراغ من آره؟ 

نفسش داشت بند مي رفت.
_ بخاطر اینكھ نتونست تورو تو دامش بندازه اومد سراغ 

من؟ 
اینبار سرش را میان دستانش گرفت و بلند تر گریھ كرد.

_ واي خدا چقدر احمق بودم. چقدر نادون بودم. چرا 
نمي میرم. 

حالش خیلي بد بود. آنقدر بد كھ ترسیده دستم را روي بازویش 
گذاشتم و تكانش دادم.

_ ماندانا توروخدا آروم باش. جواب این سؤالتو نمي دونم. 
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بابك از بعد ازدواج من و شاھان كال عوض شده. گفت دیگھ 
كاري بھ كارم نداره. تأكید كرد مراقبت باشم. 

سرش را باال آورد و با صورتي كھ كامال قرمز شده بود 
التماس كرد:

_ توروخدا منو ببر خونھ ش مانیا. توروخدا بذار ببینمش. 
بھش نگو من ھمراھتم.

آھي كشیدم.
_ نمي تونم ماندانا.

داد زد:
_ این حق منھ باھاش حرف بزنم. چطوري مي تونین اینكارو 

باھام بكنین لعنتیا. منم آدمم. دل دارم. باید بفھمم اون ھمھ 
محبت بازي نبوده. من اینطوري طاقت نمیارم. 

دستم را گرفت و محكم فشار داد.
_ تورو جون بابا مرتضي! تورو قسم بھ روح رامین منو ببر 

پیشش مانیا. 
حالش بد بود. خیلي بد. آنقدر بد كھ احتمال مي دادم ھر لحظھ 

از حال برود. 
نمي دانستم كار درست چھ بود. 
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نمي دانستم بردن او پیش بابك كار درستي بود یا نھ. 
مني كھ مي خواستم ھمیشھ از برخورد این دو نفر جلوگیري 

كنم حاال چگونھ باید خودم خواھرم را پیش او مي بردم؟ 
از طرفي بابك گفتھ بود نمي خواھد ماندانا را ببیند. 

باید چھ مي كردم؟ 
تصمیم درست چھ بود؟ 

اگر ماندانا این حالش ادامھ پیدا مي كرد از بین مي رفت.
خودم را جاي ماندانا گذاشتم. 

وقتي خودم را جاي او مي گذاشتم حق مي دادم چنین حالي 
داشتھ باشد.

دوباره با آن چشمان درشتش با التماس نگاھم كرد.
_ مانیا خواھش مي كنم. 

مشتم را روي فرمان كوبیدم.
_ لعنت بھ من كھ تو رو تو این ماجرا انداختم.

پوفي كشیدم و نگاھش كردم.
_ مي برمت ماندانا، اما براي آخرین بار باھاش حرف 

مي زني و تمومش مي كني ھمھ چیزو.
آب دھانش را قورت داد. اشك ھایش را پاك كرد و با تكان 
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دادن سرش گفت:
_ قول مي دم.

بھ داشبورد اشاره كردم و استارت زدم.
_ یھ سیگار بده بھم. 

مثل كودكي كھ تازه عروسكش را پیدا كرده باشد و بترسد كھ 
نكند دوباره آن را از دست بدھد اطالعت كرد و سیگار و 

فندكم را بھ دستم داد.
سیگار را گوشھ ي لب ھایم گذاشتم و آن را آتش زدم.

پكي بھ آن زدم و گفتم:
_ ھمین چند ساعت پیش باھاش قرار داشتم. فكر كنم رفتھ 

باشھ خونھ ش.
میریم اونجا.

#كارتینگ
#پارت_٢٧٣
#زینب_عامل
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مقابل در خانھ ي بابك كھ رسیدیم ھمچنان شك داشتم كھ آیا 
كار درستي انجام داده ام كھ ماندانا را بھ اینجا آورده ام یا نھ.
ھمچنان تردید در وجودم جریان داشت و نمي دانستم كھ باید 

اجازه دھم ماندانا بابك را مالقات كند یا نھ، اما وقتي ماندانا با 
عجلھ از ماشین پیاده شد فھمیدم راه دیگري برایم نمانده است. 

ماندانا خودش را با عجلھ مقابل آیفون رساند كھ بلند گفتم:
_ صبر كن ماندانا. تورو ببینھ ممكنھ درو باز نكنھ. بذار من 

زنگ درو بزنم. 
ناامید و با سري فرو افتاده كناري ایستاد. 

وقتي مطمئن شدم كھ حالت ایستادنش طوري است كھ از 
مانیتور آیفون در دید نیست، دستم را روي دكمھ ي آیفون 

فشار دادم. 
پیچیدن صداي متعجب بابك در كوچھ ھمزمان شد با سیل 

اشك ھاي ماندانا كھ روي گونھ ھایش راه یافتند.
_ مانیا...اینجا چیكار مي كني؟ چیزي شده؟

خودم را خونسرد نشان دادم و با اخمي ریز جواب دادم:
_ از پشت آیفون مي خواي حرف بزني باھام؟ خب درو باز 

كن بیام تو!
صداي تیك باز شدن در كھ آمد اول كمي مكث كردم تا 
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مطمئن شوم آیفون را سر جایش گذاشتھ است.
بعد بھ ماندانا اشاره كردم تا وارد حیاط خانھ اش شویم. 

حیاط وضع جالبي نداشت.
بھ یك باغبان نیاز داشت تا درختان حیاط را ھرس كند. 

علف ھاي ھرز در باغچھ ھا روییده بودند و فضاي زیباي 
باغچھ ھا را تحت تاثیر قرار داده بودند.

ھمین وضعیت نشان از نامساعد بودن حال صاحب خانھ را 
داشت. 

دست ماندانا را گرفتم.
دستانش یخ زده بودند. دستش را فشار دادم.

_ محكم باش. بسھ گریھ كردن. 
سرش را تكان داد و اشك ھایش را پاك كرد.

وقتي وارد پذیرایي شدیم بابك با گرمكن و تیشرت راحتي 
مقابلمان ایستاده بود. 

با دیدن ماندانا شوكھ شدن را از چشمانش خواندم.
سؤالي و با مالمت نگاھم كرد كھ گفتم:

_ اینطوري نگام نكن! نمي تونستم صبر كنم و ببینم بخاطرت 
ھر روز ضعیف تر از قبل مي شھ. با ھم حرف بزنین. با 
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احترام خداحافظي كنین. 
چشمانش را روي ھم گذاشت و غرید:

_ مانیا ھمین االن دست خواھرتو بگیر و از اینجا برو 
بیرون. قبل از اینكھ بي حرمتي بھتون بكنم. 

ماندانا عصبي داد زد:
_ تا توضیح ندي چرا یھویي اومدي وسط زندگیم كھ یھویي 

مي خواي بري من پامو از اینجا بیرون نمي ذارم. 
بابك پوزخندي زد.

_ باشھ تو بمون من میرم. 
با اخم نگاھم كرد.

_ كارت خیلي اشتباه بود مانیا. 
با حرص جواب دادم:

_ كار تو غلط تر بود كھ ماجرارو تا اینجا كشوندي. االنم 
بجاي فرار كردن پاي دوز و كلكات بمون. 

صالح دیدم تنھایشان بگذارم. بھتر بود ماندانا بھ تنھایي با او 
صحبت مي كرد.

مي ترسیدم بمانم و بابك حرفي بزند كھ غرور خواھرم مقابلم 
خرد شود.
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بابك شمشیر را از رو بستھ بود. وقتي گفتھ بود مي خواھد از 
ایران برود یعني عمر این رابطھ ھم بھ سر آمده بود. 

چرخیدم و سمت حیاط قدم برداشتم و بھ صدا كردن ھاي بابك 
محلي ندادم. 

در حیاط روي یکی از صندلي ھایي كھ دور یك میز كنار 
استخر خانھ چیده شده بودند نشستم. 

جز صداي پرندگان صدایي بھ گوش نمي رسید. 
چند دقیقھ اي بھ آن حالت بودم كھ گوشي ام زنگ خورد. 

گوشي را از جیب مانتوأم بیرون كشیدم.
با دیدن نام دكتر لبخندي كم رنگ روي لب ھایم شكل گرفت 

و تماس را پاسخ دادم.
_ جانم؟

_ جانت بي بال! كجایي؟ امروز زودتر اومدم خونھ انتظار 
سورپرایز داشتم! مثال یھ دست لباس نخ نما پوشیده باشي و تو 

خونھ منتظرم بموني!
لبخندم با شیطنت ھایش وسعت گرفت. مطمئن بودم از جوابم 

متعجب خواھد شد.
_ خونھ ي بابكم! بجاي تو داداشتو سورپرایز كردم.
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ھمانطور كھ حدس مي زدم شد. لحنش متعجب بود.
_ اونجا چیكار مي كني؟ 

پوفي كشیدم.
_ ماندانا حالش خوب نبود. بابك داشت ازش فرار مي كرد، 

مجبور شدم بیارمش تا حرفاشو بزنھ. 
_ یھ چیزي ازت بپرسم؟

حاال نوبت من بود كھ تعجب كنم.
_ بپرس خب!

سؤالش باعث شد تا آب دھانم را قورت دھم. بھ این مسئلھ تا 
بھ حال فكر نكرده بودم.

_ اگھ بابك واقعا عاشق ماندانا باشھ تو خوشت میاد كھ این دو 
نفر با ھم باشن؟ منظورم اینھ كھ تنھا نگرانیت بابت اینھ كھ 

عالقھ ش دروغ گفتھ؟ بابك بھ ماندانا در رابطھ با 

#كارتینگ
#پارت_٢٧٤
#زینب_عامل
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این چھ سؤالي بود؟ براي چھ چنین چیزي پرسیده بود؟ 
_ این چھ سؤالیھ شاھان؟

جدي گفت:
_ جوابمو بده. اگھ بابك ماندانارو دوست داشتھ باشھ چھ حسي 

نسبت بھ رابطھ شون پیدا مي كني؟ 
اولین چیزي كھ بھ ذھنم آمد را در جوابش گفتم:

_ بابك ھم سن پدر ماست. شدني نیست. ماندانا االن داغھ 
نمي فھمھ بعدا پشیمون مي شھ كھ چرا با یھ مرد جوون تر 

نبوده.
_ ولي اگھ بابك و ماندانا انتخاب ھمدیگھ باشن ما حق دخالت 

نداریم یادت نره اینو!
با اعتراض نامش را صدا زدم.

_ شاھان...
مھربان جواب داد:

_ جان شاھان؟ 
تند و بي مالحظھ گفتم:

_ ھمونقدر كھ تو بابكو دوست داري منم ماندانارو دوست 
دارم. براي تو راحتھ بگي ماندانا انتخاب بابكھ، اما براي من 
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راحت نیست. نمي خوام سر این موضوع بحث كنم باھات. 
نفس عمیقي كشید كھ از صدایش متوجھ شدم.

_ ماني من تمام حرفم اینھ اگھ این دو نفر ھمدیگھ رو دوست 
داشتھ باشن ما حق نداریم جاشون تصمیم بگیریم! 

شاھان قطعا منظوري از این حرف ھایش داشت، اما من 
اصال نمي خواستم بھ آن توجھي نشان دھم. 

نمي خواستم فكر كنم كھ بابك واقعا ماندانا را دوست دارد.
واقعیت این بود كھ از نظر من عشق بابك بھ ماندانا خطرناك 

تر از بازي دادنش بود.
حاال كھ بابك گفتھ بود بیخیال طرح نقشھ براي ما شده است، 
حاال كھ دیگر خطري از جانب او نبود واضح تر مي توانستم 

عالقھ اش بھ ماندانا بیاندیشم. بھ 
اگر این عالقھ جدي بود و اگر این رابطھ جدي مي شد....

بھ خانواده ام اندیشیدم. بھ بابا مرتضي بھ مامان ھما، بھ 
آقاجون و مانجون، حتي رفتار ماكان را در این رابطھ 

سنجیدم. 
ترسناك بود.

ماندانا را سرزنش مي كردند. ھمین قضیھ قلبم را بھ درد 
مي آورد. 
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صداي شاھان حواسم را پرت كرد.
_ ھستي؟ 

آھي كشیدم.
_ اوھوم.

_ ببین ماني. از من مي پرسي دیگھ مقابل ماندانا قرار نگیر. 
زندگي خودشھ و بجز خودش فقط مادر و پدرت حق دارن 

راھنماییش كنن. ممكنھ بابك و ماندانا كنار ھم خوشبخت 
باشن. اگھ مي خوان جدا شن كھ ھیچ، اما اگھ مي خوان كنار 

ھم بمونن من از بابك مي خوام كھ با پدرت صحبت كنھ. 
شوكھ شدم. باورم نمي شد شاھان ھیچ مخالفتي با این رابطھ 

نداشتھ باشد.
اگر اینگونھ بود چرا گذشتھ ي بابك را براي ماندانا برمال 

كرده بود؟ 
براي چھ كاري كرده بود كھ ارتباطشان بھم بخورد.

سؤاالت ذھنم را بدون ھیچ مكثي بر زبان راندم.
_ اگھ نمي خواستي مقابلشون باشي براي چي بھ ماندانا گفتي 
بابك تو گذشتھ چیكارا كرده؟ چرا ھمون موقع اینھمھ متمدن 

برخورد نكردي؟ اینھمھ روشن فكرانھ؟
جمالت آخرم رد آشكاري از تمسخر داشتند.
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ھر چقدر من تند و تیز مي پرسیدم شاھان آرام و با خونسردي 
جواب مي داد.

_ عزیزدلم من اون موقع یھ درصدم از احساس بابك مطمئن 
نبودم. بعدشم بابك مستقیم تھدیدت كرده بود. خب فكر 

مي كردم مي خواد ماندانا رو بازي بده! مثل اون برنامھ اي كھ 
براي تو ریختھ بود، اما االن...

مكث كرد و من ادامھ دادم:
_ االن مطمئني كھ عاشق ماندانا شده...

صداي آرامش در گوشم پیچید:
_ مطمئن شدم كھ بابك ماندانارو دوست داره. 

چیزي نگفتم. شاھان اینبار كامال پشت برادرش ایستاده بود و 
این براي مني كھ ھمیشھ شاھان را كنارم داشتم غیر قابل 

درك و باور بود. 
آرام و شمرده زمزمھ كردم:

_ بابك ھیچ حسي بھ ماندانا نداره... اینا ھمش مزخرفھ. 
حس كردم خندید! چگونھ تا این اندازه بابك را بلد بود؟

با آرامش گفت:
_ شك ندارم بابك بھت گفتھ بخاطر ازدواج ما بیخیال برنامھ 
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ھاش كھ معلوم نیست چین شده، اما بذار من خیالتو راحت 
كنم. تنھا چیزي كھ بابك رو متوقف كرده خود ماندانا بود. بعد 

این ھمھ سال زندگي با بابك مطمئنم كھ احساسش بھ ماندانا 
كامال واقعیھ! 

من زیر بار این حرف نمي رفتم. امكان نداشت چنین حرف 
ھایي را باور كنم حتي اگر این حرف ھا از دھان شاھان 

بیرون آمده بودند. 
با لجبازي گفتم:

عالقھ ش چھ دروغ باشھ چھ واقعي من و ماندانا امروز   _
اومدیم اینجا كھ ھمھ چیز با احترام تموم بشھ.

#كارتینگ
#پارت_٢٧٥
#زینب_عامل

حرف ھاي شاھان ترس در دلم انداخت. بعد از اینكھ قول 
گرفت شب را بھ خانھ اش بروم تماس را قطع كرد و ھمان 

ترسي كھ در ناخودآگاھم شكل گرفتھ بود باعث شد تا از جایم 
بلند شوم و سمت خانھ بروم.
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بھتر بود من و ماندانا بر مي گشتیم.
وقتي بھ ورودي پذیرایي رسیدم صداي بلند بابك را شنیدم كھ 

بي رحمانھ گفت:
_ بذار خیالتو راحت كنم. دارم از ایران براي ھمیشھ مي رم. 

دیگھ چشمت بھ من نمي خوره دختر جون! 
جلوتر رفتم. حاال در تیررس نگاھم بودند.

ماندانا با چند قدم خودش را مقابل بابك رساند.
در برابر چشمان ناباورم دستش را باال برد و سیلي محكمي 

روي صورت بابك فرود آورد.
چشمان بابك ھم ھمانقدر ناباور بودند كھ چشمان من.

با بھت داشت ماندانا را نگاه مي كرد.
ماندانا ھمانطور كھ نگاھش بھ بابك بود بھ عقب قدم برداشت 

كف دستش را رو بھ بابك گرفت و با بغض گفت:
_ باشھ برو! اما بابك كاري كھ با من كردیو با ھیچ كس دیگھ 

نكن. بالیي كھ سرم آوردي رو ھم براي كسي تعریف نكن. 
بي اختیار بھ بابك نگاه كردم. 

از این فاصلھ ھم مي توانستم پریشاني اش را ببینم. لب ھایش 
داشتند التماسش را مي كردند تا اجازه دھد تكان بخوردند و 
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ماندانا را صدا بزنند.
قلبم بھ تكاپو افتاده بود. 

بین دو راھي عجیبي گیر كرده بودم.
نكند شاھان واقعا راست مي گفت و بابك ماندانا را دوست 

داشت؟ 
دستم را مشت كردم و دیدم كھ دست بابك ھم مشت شد. 

محكم سر جایش ایستاد تا دنبال ماندانا نیاید. 
این صحنھ و این اتفاقات را دوست نداشتم. 

حال ھر دویشان خراب بود و من از این بابت بیش از اندازه 
ناراحت بودم. 

ماندانا بھ حدي درب و داغان بود كھ وقتي از پذیرایي خارج 
شد و از كنارم عبور كرد حتي متوجھ حضور من نشد. 

نمي دانستم باید نگران حال بابك باشم یا ماندانا. 
ھر چھ كردم نتوانستم بیخیال بابك شوم.

او برادر شاھان بود.
با عجلھ وارد پذیرایي شدم و خودم را بھ بابك رساندم.

مات سر جایش مانده بود.
نگران دستش را گرفتم.

@RomanbeRoman



_ خوبي بابك؟ 
نگاھش از روي نقطھ ي نامعلومي كھ بھ آن خیره بود گذر 

كرد و روي چشمانم ثابت ایستاد.
سؤالم را دوباره تكرار كردم.

_ حالت خوبھ؟
لبخند تلخش گواه حالش بود با این وجود جملھ اي كھ بر زبان 

آورد كامال در تضاد با حالش قرار داشت.
_ خوبم. 

بھ پشت سرم اشاره كرد.
_ برو دنبالش. مراقبش باش. 

سرم را تكان دادم. فرصتي نداشتم تا كنار بابك بمانم. باید 
دنبال ماندانا مي رفتم. 

دست بابك را رھا كردم و قبل از دویدنم بھ خارج از خانھ 
گفتم:

_ مراقب خودت باش. 
منتظر نماندم و با عجلھ دویدم تا بھ ماندانا برسم. 

با قدم ھایي لرزان خودش را بھ در حیاط رسانده بود. ھمین 
كھ خواست در را باز كند بلند صدایش كردم.
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_ ماندانا... 
سرش را سمتم چرخاند. 

خودم را كنارش رساندم و سرش را در آغوشم كشیدم.
صدایش زیر گوشم پیچید.

_ من خوبم مانیا. تو برو مي خوام یكم تنھا باشم فقط. 
از آغوشم جدا شد. 

لبخندش تلخ تر از لبخند بابك بود.
_ خوبم بخدا. 

با اینكھ نگرانش بودم، اما مي دانستم شدیدا نیاز دارد با خودش 
خلوت كند. 

نگاھش كردم كھ گفت:
_ مرسي كھ منو آوردي اینجا. 

_ مي توني رانندگي كني؟ 
سوییچ ماشین را بھ دستش دادم.

_ بیا با ماشین من برو. من اسنپ مي گیرم. فقط مراقب 
خودت باش ماندانا. 

صورتش را جلو آورد و گونھ ام را بوسید. 
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_ ببخش كھ خواھر خوبي برات نبودم.
با مشت روي بازویش زدم.

_ ھندي بازي در نیار. فقط مراقب باش. یھ خط رو ماشینم 
بیوفتھ كلھ تو مي كنم.

خندید و سوییچ را از دستم گرفت و بیرون رفت.
من ھم با گوشي اسنپي براي خودم گرفتم و راھي خانھ ي 

شاھان شدم.
فكر مي كردم باید او را در جریان وضعیت بابك قرار دھم.
وقتي بھ خانھ اش رسیدم با كلیدي كھ داشتم در را باز كردم. 

اما وقتي پلھ ھاي خانھ را باال رفتم و مقابل در ورودي واحد 
ایستادم زنگ در را فشار دادم.

بچھ شده بودم. دلم استقبال مي خواست!

#كارتینگ
#پارت_٢٧٦
#زینب_عامل
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چند ثانیھ بعد در باز شد و با لبخند بھ استقبالم آمد.
با دیدنم دستم را گرفت و مرا بھ داخل خانھ كشید و با شوخي 

گفت:
_ چي شده قھرمان؟ پنچر بنظر میاي.

در را پشت سرمان بست و وقتي سمتم چرخید دستانم را دور 
گردنش حلقھ كردم و از گردنش آویزان شدم. 

شالم را از روي سرم برداشت و در حالیكھ كمرم را میان 
دستانش مي گرفت پرسید:

_ فكر كردم پشت تلفن قھر كردي! منتظر بودم با توپ و تشر 
بیاي سراغم. 

سرم را از روي شانھ اش برداشتم و نگاھش كردم.
_ روز سختي داشتم. 

سرش را پایین آورد و لب ھایم را بوسید.
_ پس بریم واسھ ریكاوري! 

از آغوشش جدا شدم و دست بردم تا دكمھ ھاي مانتوأم را باز 
كنم.

_ كھ خوشبحال تو بشھ؟! 
دنبالم آمد.
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_صد در صد! 
بھ پاكت ھایي كھ روي مبل چیده شده بودند اشاره كردم.

_ اینا چیھ؟ 
از من سبقت گرفت و پاكت ھا را از روي مبل برداشت و 

روي زمین نشست.
_ براي تو خرید كردم. لباس راحتي. اتفاقا یھ سري رو ھم 

در نظر گرفتم کھ االن بپوشي! 
با لبخند كنارش روي زمین نشستم. 

پاكت اول را برداشتم و محتویات داخلش را بیرون ریختم. 
با دیدن كوھي از لوازم آرایشي كھ روي زمین ریخت با خنده 

گفتم:
_ عجب! دوست داري زنت آرایش كنھ پس؟ 

پاكت دیگري از روي زمین برداشت و لباس داخلش را 
بیرون كشید. 

با دیدن لباس خواب ساتن ابریشمي ابروھایم باال رفتند.
با جدیت گفت:

_ بلھ تازه دوست دارم از اینا ھم بپوشھ برام! 
دست بردم و لباس را از دستش گرفتم و با اخمي ساختگي 
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جواب دادم:
_ یھ كاري مي كني كھ اون روي فمنیستم باال بیاد! 

مثل پسر بچھ ھاي تخس شانھ باال انداخت.
_ من از اون مردایي ھستم كھ دلم مي خواد زنم صبح تا شب 

بمونھ خونھ ناھار و شام درست كنھ و تا حدودي ھم بوي 
قورمھ سبزي بده! این وسطم آرایش كنھ بیشتر دلمو مي بره. 
با دقت لباس را بررسي كردم. بیشتر بھ درد شب عروسي 

مي خورد.
پاكت ھا را كنار زدم و سرم را روي پایش گذاشتم.

_ بھ كاھدون زدي دكتر! اینایي كھ گفتي تنھا چیزایي ھستن 
كھ من ندارمشون. 

موھایم را با انگشتانش بھ بازي گرفت.
_ بلند شو لباسارو امتحان كن. كلي گزینھ ي ھیجان انگیز 

دیگھ ھم داخل پاكتا ھست. 
چشمانم را روي صورت خندانش تنظیم كردم.
_ براي من خرید كردي یا بھره مندي خودت؟

سرش را پایین آورد و گونھ ام را آرام گاز گرفت.
_ ھمھ اول منفعت خودشونو در نظر مي گیرن. االنم بھتره از 
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شوھرت تمكین كني! تو اینارو بپوش منم خستگیاتو در 
مي كنم! 

كاش ذھنم درگیر بابك و ماندانا نبود و از این شیطنت ھایش 
غرق لذت مي شدم. 
بلند شدم و نشستم. 

بھ پاكت ھا اشاره كردم و گفتم:
_ لباس آبرو داري بینشون پیدا مي شھ تا لباسامو عوض كنم 

باھاشون؟
تاپ نیم تنھ و شورت لي كوتاھي را از یكي از پاكت ھا 

بیرون كشید.
لباس ھا را بھ دستم داد و گفت:

_ بلند شو برو عوضشون كن. با آبروتریناشون ھمینان!
از جایم بلند شدم. 

چند قلم از لوازم آرایشي را ھم برداشتم و در حالیكھ بھ اتاقش 
مي رفتم گفتم:

_ دكتر جان یھ چایي بذار دمت گرم. 
وارد اتاق شدم. با اینكھ چندان حال و حوصلھ نداشتم، اما دلم 

نمي خواست شاھان را ناراحت كنم. مشخص بود کلی وقت 
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صرف خرید لباس ھا کرده است.
لباس ھایي كھ برایم خریده بود را پوشیدم.

حكم ھمان لباس ھاي نخ نمایي را داشت كھ پشت تلفن بھ آن 
اشاره كرده بود.

اندكي آرایش كردم و بعد از مرتب كردن موھایم بھ پذیرایي 
برگشتم.

با دیدنم سوتي كشید!
_ عجب خوش سلیقھ م! حقتھ یھ چایي خوب بھت بدم! تو با 
این تیپت از من خستگی در کن منم با چای و یھ سری کار 

دیگھ!

#كارتینگ
#پارت_٢٧٧
#زینب_عامل

نزدیكش رفتم. دستم را كشید و كنار ھم روي كاناپھ نشستیم. 
یك دستش را دور كمرم لختم حلقھ كرد و دست دیگرش را 

طبق عادت داخل موھایم فرو برد.
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_ شاھان باید حرف بزنیم باھم. 
تنم را در آغوشش باال كشید.

_ مي دونم مي خواي چي بگي! تا االنم خیلي خودتو كنترل 
كردي از بابك و ماندانا چیزي نگي. بذار راحتت كنم ماني. 

نمي خوام بشنوم. بابك حالش بده...باشھ. كنار میاد باالخره 
بچھ كھ نیست. 

ناباور نگاھش كردم. تا بھ این روز ندیده بودم كھ نسبت بھ 
حال بابك تا این اندازه بي تفاوت باشد. 

نگاه ناباورم را كھ دید با لبخند ادامھ داد:
_ مگھ نگران ماندانا نبودي؟ خب االن كھ باید خوشحال باشي 

كھ بابك ولش كرده. 
نمي دانم چھ مرگم شده بود كھ نمي توانستم بیخیال بابك شوم.

بابك تنھا در یك مورد لطف بزرگي بھ من كرده بود و آن 
باعث آشنا شدنم با شاھان بود، بجز این ھمیشھ كارھایش 

آرامشم را سلب كرده بودند.
با این وجود تا مي آمدم بیخیالش شوم صحنھ ي گریھ كردنش 

مقابل چشمانم جان مي گرفت. 
بابك خیلي تنھا بود. ھمین مرا آشفتھ مي كرد. 

نمي دانم شاھاني كھ ھمیشھ نگران بابك بود حاال چگونھ اینھمھ 
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خونسرد و بیخیال شده بود. 
از رفتارش خوشم نیامده بود. 

نمي دانم چرا اما وقتي مراقب بابك بود او را مردي مھربان و 
مسئول مي دانستم، اما حاال...

از آغوشش بیرون آمدم. اخم ھایم بي اختیار درھم شده بودند. 
انگار فھمید قضیھ از چھ قرار است كھ براي عوض كردن 

حالم گفت:
_ دوست داري عكساي بچگیمو ببیني؟ 

با اعتراض نامش را صدا زدم.
_ شاھان...

دستم را گرفت و مرا دنبال خود بھ اتاقش كشاند.
_ بیا...

روي تختش نشستم و او از داخل كمد اتاقش آلبوم عكس 
بزرگ و قدیمي بیرون كشید. 

كنارم روي تخت نشست و آلبوم عكس را میانمان گذاشت. 
_ تو عكس پدر منو ھم ندیدي تازه! پدر شوھرت!

آلبوم را باز كرد و آن را سمتم گرداند. 
با دیدن عكس نسبتا قدیمي ابروھایم باال رفتند. 
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عكس مرد آنقدر شبیھ بابك بود كھ اگر موھاي سفیدش با 
سیبیل پشت لب ھایش نبود بي درنگ مي گفتم خود بابك است. 

شاھان وقتي چشمان گرد شده ام را دید با خنده گفت:
_ گفتھ بودم بابك شبیھ پدرمھ!

با ذوق آلبوم را مقابلم كشیدم و ورق زدم. 
با دیدن عكس پسر بچھ ي تپلي كھ با دو دندان كوچك لبخند بھ 

لب بھ دوربین نگاه مي كرد ذوق زده گفتم:
_ نگو كھ این تویي شاھان!

دستي روي عكس كشید.
_ ٩ ماھمھ اینجا. 

لبخندي زدم و بي میل صفحھ ي آلبوم را مجدد ورق زدم و با 
تخسي گفتم:

_ این عكستو میدي من ببرم با خودم. 
خونسرد گفت:

_ خود تو مال مني! عكسو مي خواي كجا ببري؟ خودت باید 
بیاي اینجا. 

با دیدن عكس مامان ماھي لبخند غمگیني زدم و جملھ ي 
شاھان را بي جواب گذاشتم. 
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شاھان رد نگاھم غمگینم را گرفت و با دیدن مادرش كالفھ 
دستي الي موھایش كشید. 

_ خیلي دلم واسش تنگ شده.
براي اینكھ حواسش را پرت كرده باشم پرسیدم:

_ از بابك عكسي نداري؟ از جوونیاش.
آلبوم را چند صفحھ ورق زد و روي عكسي مكث كرد. 

با دیدن عکس حس كردم قلبم درد گرفت.
دختر كوچك بابك روي سینھ اش بھ خواب رفتھ بود و بابك با 

عشقي بي نھایت نگاھش مي كرد. 
فارغ از تمام بالھایي كھ سرم آمده بود وقتي بھ این فكر 

مي كردم كھ مردي ده سال از دخترش دور بوده است بغض 
مي كردم.

من نطفھ ي كوچكي كھ در بطنم داشتم را ھنوز ھم فراموش 
نكرده بودم.

چگونھ از بابك انتظار مي رفت كھ دخترش را فراموش كند، 
آن ھم وقتي شیرین زباني ھایش را دیده و طعم عشق ورزیدن 

بھ او را با سلول بھ سلول وجودش چشیده بود. 
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در حالیكھ نگاھم بھ عكس بود گفتم:
_ زن بابك خیلي بي رحمھ...

نگاه سؤالي شاھان باعث شد تا ادامھ دھم:
_ حق نداشت باران رو از پدرش جدا كنھ...

دستم را گرفت.
_ قضاوتش نكن. تو نمي دوني چي بین اون و بابك گذشتھ...

پوزخندي زدم.
_ ھر چي ھم كھ باشھ حق نداشتھ بارانو از بابك جدا كنھ. 
حس كردم عصبي شد. آلبوم را بست و آن را روي زمین 

گذاشت.
_ ماني تو درك نمي كني...

میان حرفش پریدم.
_ اتفاقا تو درك نمي كني! من ھنوز نمي تونم بچھ ي چند 

ھفتھ ایمو فراموش كنم! 
براي بابك خیلي غصھ مي خورم. 

نگاھم را سفت و سخت بھ چشمانش دوختم.
_ خودتو بذار جاي بابك! فكر كن ما بچھ دار بشیم و من 

دخترمونو براي ھمیشھ از تو بگیرم. 
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ھمانطور كھ نشستھ بود روي تخت دراز كشید.
_ ماني تمومش كن لطفا...

بي توجھ گفتم:
_ شاھان باید دخترشو پیدا كنیم. بابك بزرگترین دردش 

ھمینھ. باید كمكش كنیم. 
شاید وقتش رسیده بود كھ بداند بابك قصد دارد براي ھمیشھ 

ایران و او را ترك كند. 
قبل از اینكھ زبانم بتواند پرده از راز برادرش بردارد دستم 

را كشید كھ كنارش روي تخت افتادم.
لب ھایش كھ روي لب ھایم نشستند راه ھر اعتراض و حرفي 

را بست.
با حرارت لب ھایم را بوسید و وقتي شدت بوسھ ھایش بیشتر 

شد فراموش كردم چھ مي خواھم بگویم.
تمام تنم فریاد مي زد كھ ھمراھي اش كنم.

وقتي لب ھاي من ھم بوسیدن او را شروع كردند از الي 
چشمان خمار و نیمھ بستھ ام دیدم كھ با دستي كھ آزاد بود 

دكمھ ھاي پیراھنش را باز كرد. 
وقتي صورتش را از صورتم فاصلھ داد پلك ھایم را گشودم و 

بھ چشمانش كھ برق مي زدند نگاه كردم.
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دستم را بھ زیر پیراھنش بردم و روي قلبش گذاشتم. محكم و 
بي امان مي كوبید. 

صداي خمارش در گوشم پیچید.
_ تو این اتاق بھ تنھا چیزي كھ مي تونم فكر كنم تویي ماني! 

پیشاني اش را روي پیشاني ام گذاشت.
_ تو تا ابد براي مني! قلبي كھ دستتو روش گذاشتي تا ابد 
براي تو مي زنھ. بي بچھ یا با بچھ اجازه نمي دم یھ قدمم از 

من و زندگیم دور بشي.

#كارتینگ
#پارت_٢٨٧
#زینب_عامل

او مرا مي خواست و من او را. خواستن ھا فاصلھ ھا را 
پیمودند و یكي شدیم.

تن ھایمان. روحمان. تك تك سلول ھایمان.
تجربھ ي عجیبي بود...شیرین و متفامت.

من تجربھ ي اولم نبود، اما باز ھم تمام وجودم پر شده بود از 
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ھیجان. 
محبت ھاي شاھان فرق داشتند.

شاھان مالكانھ زیر گوشم زمزمھ ي عشق كرده بود.
بوسھ ھایش نقطھ بھ نقطھ از تنم را پیموده بودند و او ھر بار 

بیشتر از قبل تأیید كرده بود كھ حق ندارم زندگي مان را با 
كسي مقایسھ كنم. 

این حس مالكیتش، این خشونت مخفي در كالمش، من تمام 
این ھا را دوست داشتم. 

نفس نفس مي زد. تنش را از تنم فاصلھ داد و سرش را روي 
بالش گذاشت.

اما این فاصلھ فقط چند ثانیھ طول كشید.
دستش دور شانھ ي عریانم حلقھ شد و سرم را روي سینھ اش 

گذاشت. 
_ ھر روز كھ مي گذره بیشتر با خودم تكرار مي كنم یھ زن 

چقدر مي تونھ فوق العاده باشھ!
این حرف ھا قوت قلب بودند. براي من. 

موھایم را بوسید.
_ دوستت دارم مانیا. 
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لبخندي از جملھ اش روي لب ھایم نقش بست، اما سكوت 
كردم. چشمانم را بستم و تك تك جمالتش را با تمام وجودم 

بلعیدم.
لذت بي اندازه اي در تمام وجودم جریان یافت. 

نوازش دستش روي پوست كمرم این لذت را چند برابر كرد. 
_ خجالت مي كشي از من؟ براي چي قایم شدي؟ 

با خنده سرم را روي سینھ اش جابھ جا كردم.
بوسھ اي روي گونھ ي تھ ریش دارش زدم.

_ فھمیدي؟ 
خندید.

_ خیلي زرنگي دكتر! این چھ كاري بود؟ من داشتم باھات 
دعوا مي كردم. بار آخرتھ با این كارت صحبتامو قطع 

مي كني!
روي پھلو چرخید و من ھم سرم را از روي سینھ اش برداشتم 

و روي بالش گذاشتم.
حاال صورت ھایمان درست مقابل ھمدیگر بودند.

_ دعوا و غر زدناتم دوست دارم. منتھا لطفا اولویتمون 
خودمون باشیم نھ بقیھ! مثال مي توني بھ جونم غر بزني كھ 
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چرا برات لباس زیر با مارك فالن نخریدم! 
مالفھ ي روي تخت تا تا زیر گلویم باال كشیدم. 

_ فقط بلدي بھ نفع خودت حرف بزني! 
لبخندي زد و با دستش گونھ ام را نوازش كرد.

_ ھمیشھ فكر مي كردم تنھا مي مونم. وقتي مامان ماھي 
مریض شد، ھمھ ي ترساي عالم ریخت تو دلم. نمي دونم 

كدومش ترسناك تر بود برام. ترس از دست دادن مامان ماھي 
یا ترس از تنھا شدن. فقط مي دونم این وحشت ھمیشھ با من 

بود. 
با نگاھم نوازشش كردم. 

او ھم زندگي سختي را پشت سر گذاشتھ بود. 
انگشت شستش را روي ابروي سمت راستم كشید.

_ تو شیرین ترین اتفاق غیر منتظره زندگیم بودي ماني...
غرق در روزھاي گذشتھ شده بود.

_ وقتي بار اول تو رستوران دیدمت، وقتي پشت فرمون با 
اون نگاه شوكھ نگام مي كردي و باور نمي كردي بھم باختي...

با اخم میان حرفش پریدم.
_ جر زني كردي! عمرا نمي توني حریف من بشي تو 
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رانندگي. 
بیني ام را بین انگشتانش فشار داد.

_ اینو اون روزم اعتراف كردم بھت. 
چشمانش پر شدند از شیطنت.

_ مانیا روت كراش داشتم! از ھمون روز اول. اون وسط 
مسطا خیلي دلم مي خواست بھت پیشنھاد دوستي بدم! 

بخصوص وقتي اومده بودي دنبالم بیمارستان. 
خندیدم!

_ دیدي با چھ سیاستي كاري كردم كھ مستقیم ازدواج كنیم؟!
دستم را از زیر مالفھ بیرون كشید و بوسھ اي روي آن زد.
_ ماني تو با ارزش ترین دارایي من ھستي. بمون كنارم تا 
ھمیشھ. حتي اگھ یھ روز دلخورت كردم. حتي اگھ یھ روز 

اذیت شدي. مانیا بیخیالم نشو. كنارم بمون. یادتھ مي ترسیدي 
ازدواج كنیم و گذشتھ تكرار بشھ؟ دست خودم نیست، اما 

گاھي وقتا منم خیلي مي ترسم. از اینكھ یھ روز بیخیالم بشي.

#كارتینگ
#پارت_٢٧٩
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#زینب_عامل

این ترس ریشھ داشت. حس مي كردم بھ ھمان گذشتھ ي 
مجھولش گره خورده است یا شاید ھم از زمان بیماري 

مادرش در وجودش شكل گرفتھ بود. 
سرم را نزدیكش بردم و لب ھایش را كوتاه بوسیدم.

_ آخھ وقتي شدي یھ بخش مھمي از زندگیم چطوري مي تونم 
بي خیالت بشم؟

با دست بھ خودمان اشاره كردم. 
_ یھ نگاه بھ وضعمون بكن. من شبیھ آدمي ام كھ بتونھ بي 

خیالت بشھ؟
سر جایم نیم خیز شدم.

_ بیخیال شاھان! فقط مي تونم بخاطر دوش گرفتن فعال 
بیخیالت شم و برم حموم.

او ھم روي تخت نشست و با شیطنت گفت:
_ منم میام باھات!

مالفھ را دورم پیچیدم!
_ خیر! جنابعالي تا من دوش مي گیرم شام درست مي كني. 
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بعد شام مي توني بري حموم.
اخمي كرد.

_ ایندفعھ از دستم در رفتي. سري بعدي وجود نداره، یادت 
نره.

زیر دوش بي اختیار فقط لبخند مي زدم. 
تنھا چیزي كھ مي توانست حال خوشم را زایل كند ماندانا بود 

كھ آن ھم با یادآوري حرف ھاي شاھان و اینكھ آن ھا 
خودشان مي توانند از پس خودشان بر بیاید آرام مي شدم.

صداي درونم باعث شد بیخیال ھر فكري جز خودم و شاھان 
شوم.

" یھ امروزو بس كن! فردا فرصت داري بخاطر بقیھ حرص 
بخوري"

از حمام بیرون آمدم. لباس پوشیدم و موھاي خیسم را مرتب 
كردم. 

بھ آشپزخانھ رفتم. شاھان در حالیكھ فقط یك شلوارك بھ پا 
داشت در حال تدارك دیدن شام بود.

پشتش ایستادم دستانم را دور كمرش حلقھ كردم. مابین دو 
كتفش را بوسیدم. 

سمتم چرخید.

@RomanbeRoman



_ اصوال باید مثل یھ مرد نمونھ و نگران بگم برو موھاتو 
خشك كن، اما با این موھاي خیس و این نیم تنھ بھ شدت 

جذاب شدي! 
دلم نمیاد این تصویرو خراب كنم. بمونھ واسھ بعد شام.

كنار ھم شام خوردیم! استیك درست كرده بود. 
خندیدیم. از روزھاي كودكي ام حرف زدم.

از شیطنت ھایم. 
وقتي شام تمام شد كنار ھم ظرف ھاي شام را شستیم بھ 

پذیرایي برگشتیم. 
شاھان با گذاشتن آھنگي آرام متعجبم كرد. 

دستش را سمت دراز كرد.
_ افتخار مي دین یھ دور برقصیم خانوم؟

خندیدم و دستم را در دستش گذاشتم.
یك دستش را دور كمرم گره زد.

_ شب نامزدي ارسالن وقتي دیدمت...واقعا اون شب دلم 
مي خواست جاي ماكان باھات برقصم. خیلي دوست داشتني 

شده بودي. 
با اشاره بھ شلواركش گفتم:
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_ تو ھم اون شب فوق العاده برعکس این تیپت، جذاب شده 
بودي! اگھ بھم پیشنھاد رقص مي دادي احتماال قبول مي كردم.

_ یكي دیگھ ھم حواسمو بدجور پرت كرده بود. نمي ذاشت 
بتونم بیام و بھت پیشنھاد رقص بدم.

یك تاي ابرویم را باال انداختم.
_ نگو كھ سروین حواستو پرت كرده بود...تو نامزدي بود 

دیگھ...
غش غش خندید!

_ سروین! چقدر حسودي تو! نھ. من سال تا سالم یاد سروین 
نمیوفتم. مانجون دلمو برده بود.

با یادآوري آن شب و صحبت ھاي مانجون خنده ام گرفت.
_ مانجونم ذاتا دلبره.
چشمكي روانھ ام كرد.

_ مي دونم، تو خیلي شبیھشي. دوست دارم كنارت پیر بشم و 
وقتي ھم سن مانجون شدي ببینمت...

آرزویش زیبا بود. شاید بزرگترین نعمتي كھ در دنیا نصیب 
آدم مي شد این بود كھ كنار كسي كھ دوستش دارد پیر شود. 

در دلم براي آرزویش آمیني گفتم و در آغوشش ماندم.
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تكان دادن خودم در آغوشش مثل یك الالیي بود. لطافتي چون 
نسیم داشت، اما تماس بي موقع گوشي ام در این وقت شب این 

حس را پراند.
اگر كسي جز بابا مرتضي بود شاید جوابش را نمي دادم، اما 
وقتي پشت تلفن تاكید كرد كھ ھر چھ سریع تر خودم را بھ 

خانھ برسانم فھمیدم اتفاق جدیدي افتاده است.
اتفاقي كھ ھر چھ بود بوي خوبي از آن بھ مشامم نمي رسید.

#كارتینگ
#پارت_٢٨٠
#زینب_عامل

تلفن را قطع كردم. مضطرب شده بودم. 
صداي پدرم ھمان نرمش ھمیشگي را نداشت. 

جدي بود و تا حدودي عصبي! 
حتي حالم را نپرسیده بود. 

شاھان نگاھش را سمتم دوخت و پرسید:
_ چیزي شده ماني؟ 
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موھایم را كھ حاال كمي خشك شده بودند باالي سرم جمع 
كردم و جواب دادم:

_ بابا بود. گفت خیلي سریع برم خونھ. فكر كنم یھ اتفاقي 
افتاده. 

گردنش را ماساژ داد. اخمي میان ابروھایش جا خوش كرد. 
_ باشھ. حاضر شو با ھم بریم. 

سمت اتاق رفتم تا لباس ھایم را بپوشم.
_ شاھان مجبور نیستي تو ھم بیاي. مي خواي...

_ نھ. نگرانت مي شم.
جملھ اش باعث شد تا حرفم را قطع كنم و با عجلھ لباس ھایم 

را بپوشم. 
در طول مسیر تا رسیدن بھ خانھ مان اضطراب عجیبي وجودم 
را فرا گرفتھ بود، طوریكھ شاھان ھم متوجھ حال خرابم شد و 
دستم را در دستش گرفت. سعي كرد با حرف زدن آرامم كند 

اما تالشش تقریبا بي فایده بود. 
وقتي وارد خانھ شدیم ھمھ در پذیرایي جمع بودند. 

ماكان با سري پایین نشستھ بود مامان صورتش نگران بنظر 
مي رسید و رنگ ماندانا پریده بود.
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با چشم دنبال پدرم گشتم، نبود. 
با دلھره از مادرم پرسیدم:
_ بابا كو مامان؟ چي شده؟ 

مامان با اخم جواب داد:
_ مانیا این چھ كاري بود كردي آخھ؟ از كي اینھمھ بزرگ 

شدي كھ ما خبر دار نشدیم؟
متعجب و با حیرت نگاھش كردم.

_ چي شده مامان؟ 
شاھان مداخلھ كرد:

_ ھما جون چیزي شده؟ 
مامان انگار تازه متوجھ شاھان شده بود كھ لبخندي زوركي 

زد. 
سمتش رفت و با گرفتن بازویش گفت:

_ بیا بریم شاھان جان. یھ چایي بھت بدم. چیزي نشده. پدر و 
دختر بین خودشون حل مي كنن.
بدون اینكھ بھ من نگاه كند گفت:

_ بابات تو تراسھ. 
شاھان ھم با اجبار و در حالیکھ نگاه نگرانش سمتم بود 
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ھمراھي اش كرد. 
نگاه گذرایي بھ ماكان و ماندانا انداختم. ماكان با چشماني كھ 
پر بودند از ترس نگاھم كرد. با دلھره نکاه کندم و بھ تراس 

رفتم. 
ذھنم آشفتھ بود. مامان چھ منظوري از جملھ اش داشت؟

در تراس را آرام باز كردم. 
بابا بھ لبھ ي تراس تكیھ داده بود. پشتش بھ من بود.

مطمئن بودم صداي باز شدن در را شنیده است، اما سمتم 
نچرخید.

بھ آرامي سالم دادم.
_ سالم بابا...

زمزمھ ي آرامش ھیچ شباھتي بھ سالم دادن نداشت. بھ سختي 
صدایش را شنیدم.

چھ شده بود؟ 
نزدیكش شدم. كنارش رفتم. 

_ چیزي شده بابا؟ 
پوزخند پدرم درد آور تر از ھر چیزي بود.

_ خبرا باید پیش تو باشن. 
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مات شدم. چھ شده بود؟
پدرم براي چھ اینگونھ با دلخوري حرف مي زد؟

مگر من چھ كرده بودم؟
با نگراني صدایش كردم.

_ بابا...
سرش را سمتم چرخاند. اخم ھاي پدرم را سال ھا بود كھ 

ندیده بودم. 
سؤالش برایم عجیب و بھ شدت تلخ بود.

_ من تو این خونھ چي ھستم از نظر تو؟ اصال منو بعنوان 
پدرت مي بیني؟ یا فقط مترسك سر جالیزم؟ 

قلبم بي امان مي زد. بغض بھ گلویم ھجوم آورده بود.
دلیل بي رحمي ھاي پدرم را متوجھ نمي شدم.

_ بابا این چھ حرفیھ مي زني؟
تلخ خندید.

_ دروغ مي گم؟ اینھمھ تعجبت براي چیھ؟ تو كھ باید موافق 
باشي باھام. خودت بریدي و دوختي...گفتي پدر و مادر 

كیلویي چند كھ نظرشونو بپرسم...
گریھ ام گرفتھ بود. بابا بھ شدت عصبي بود و من حتي جرأت 
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نداشتم دلیل این عصبانیتش را بپرسم.

#كارتینگ
#پارت_٢٨١
#زینب_عامل

ناراحتي و بغض پدرم مرا تا لبھ ي پرتگاه مرگ مي كشاند. 
این مرد بغض داشت وقتي نگاھش را از چشمانم دزدید و 

گفت:
_ شایدم حق داشتي. من ھیچ وقت نتونستم اونطور كھ باید 

پدر خوبي باشم واستون! 
اشك ھایم روي گونھ ھایم چكیدند. 

_ بابا توروخدا. دق مي كنم االن. بگو چي شده؟ 
دستش را روي شانھ ام گذاشت.

_ مانیا تو غرورمو زیر پات لھ كردي! تو كاري كردي من 
ھزار بار پیش خودم فكر كنم كھ كجاي تربیت شما اشتباه 

كردم. چیكار كردم كھ دخترمم بھم اعتماد نكرده و...
جملھ اش را ناقص گذاشت و اینبار با عصبانیت پرسید:
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_ پدر ماكان منم یا تو؟ 
بابا مرتضي از كودكي برایم سمبل صبر و حوصلھ بود. این 

عصبانیت و لحن تندش را باور نمي كردم.
وقتي دید ھاج و واج نگاھش مي كنم سؤالش را محكم تر و با 

عصبانیت بیشتري مطرح كرد.
_ جواب منو بده! اولیاي ماكان و ماندانا من و مادرتیم یا تو؟ 

اشك ھایم را بھ سختي كنترل كردم.
_ بابا چي شده آخھ؟ 

دستش را بھ لبھ ي تراس گرفت و نالید:
_ دیگھ مي خواستي چي بشھ؟ تو كیف ماكان تو مدرسھ مواد 
پیدا كردن! قرص روان گردان، اونوقت تو بجاي من رفتي 

مدرسھ و این موضوع رو ھم از من و مادرت مخفي كردي؟ 
با شنیدن سوالش آه از نھادم برخاست. 

پس ماجراي ماكان را فھمیده بود. اما چگونھ؟
بي اختیار لب زدم:

_ چطوري...؟
سؤالم را ناقص گذاشتم. خجالت مي كشیدم. 

بابا سرش را پایین انداخت و چشمانش را بست.

@RomanbeRoman



_ چیھ؟ انتظارشو نداشتي؟ باید بیشتر از این ازم مخفي 
مي كردن؟ مگھ مھمھ چطوری فھمیدم؟

با ناراحتي دستم را روي بازویش گذاشتم.
_ بابا بخدا من منظوري از این كار نداشتم.

فقط نمي خواستم شمارو نگران كنم...
مچ دستم را گرفت و فشار داد.

_ مانیا مي دوني اگھ امروز با مدیر مدرسشون صحبت 
نمي كردم و متوجھ نمي شدم قضیھ چیھ ممكن بود چي بشھ؟ 
اصال متوجھي چھ اشتباه بزرگي انجام دادي كھ بھم نگفتي؟ 

دستم را روي دھانم گذاشتم.
_ معذرت مي خوام بابا...

دستش را الي موھاي جوگندمي اش فرو برد.
_ تو بھ من نگفتي قصھ چیھ و ماكانم خوش بحالش شده! فكر 
كردي با دوتا تشر تو این مي شینھ سرجاش؟ باید ببرمش پیش 

یھ مشاور. واي مانیا فكرشو نكردي اگھ من جلوي این بچھ 
واینستم ممكنھ حتي درگیر اعتیادم بشھ؟ 

انگار كار ھایي كھ كرده بودم را تازه مي توانستم درست درك 
كنم. 
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حماقت ھایي كھ كرده بودم. اشتباھاتي كھ از نظر خودم 
درست بودند. 

دستم را روي دھانم گذاشتم. اشك ھایم بند نمي آمدند. 
چرا بھ حرف شاھان گوش نداده بودم؟ 

تصور بالیي كھ ممكن بود سر ماكان بیاید فراتر از تصوراتم 
بود.

بھ سختي گفتم:
_ بابا...ببخشید...من...

چشمان پدرم ھم برق اشك داشتند.
_ مانیا از تو انتظار نداشتم. من روي تو حساب باز كردم 

ھمیشھ...فكر نمي كردم اینطوري منو پیش بقیھ سکھ ی یھ پول 
كني. اینطوری منو نادیده بگیری.

اسمش را با نالھ صدا كردم، اما بدون اینكھ توجھي نشان دھد 
با صورتي ناراحت و شانھ ھاي افتاده تراس را ترك كرد. 

بي اختیار روي دو پایم نشستم و صورتم را میان دستانم 
گرفتم. 

حالم بد بود. ھم بخاطر اشتباھاتم و ھم براي اینكھ بابا 
مرتضي دلخور تركم كرده بود. 
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اشک ھایم بند نمی آمدند.
داشتم ھق مي زدم كھ در تراس باز شد و صداي شاھان را 

شنیدم.
صدایش بھ شدت نگران بود.

_ ماني، عشقم...چي شده؟
بھ سرعت خودش را كنارم رساند. کنارم نشست و سرم را 

در آغوش كشید.
زیر گوشم گفت:

_ مانیا چي شده؟ براي چي بابات با ناراحتي رفت بیرون؟ 
دستانم را دور گردنش حلقھ كردم.

_ واي شاھان گند زدم. بابا مرتضي قھر كرد باھام. مي خوام 
سرمو بذارم بمیرم.

كمرم را نوازش كرد.
_ آروم باش عزیزدلم. درست مي شھ. بابا ھا كھ نمي تونن با 

دختراشون قھر كنن. بخصوص اگھ دختر دلبري مثل تو 
داشتھ باشن. 

سرم را داخل گودي گردنش پنھان كردم كھ گفت:
_ بلند شو عزیزم. بلند شو از مادرت خداحافظي كن بریم 
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خونمون. االن حالتون خوب نیست. آروم شدین باھم حرف 
مي زنین.

#كارتینگ
#پارت_٢٨٢
#زینب_عامل

روي تخت شاھان نشستھ بودم. زانوھایم را در آغوش كشیده 
و بھ تك تك كلمات پدرم فكر مي كردم. 

بھ غروري كھ لھ كرده بودم مي اندیشیدیم و بھ راه و روش 
ھایي كھ باید از او عذر خواھي مي كردم. 

پیشاني ام را بھ زانوھایم چسباندم. 
چشمانم را بستم و شدیدا دلم خواست ماكان را بھ رگبار فحش 

ببندم. 
چگونھ در ظاھر وانمود كرده بود بھ حرفم گوش داده است و 
بعد مرا شبیھ حیوان گوش درازي فرض كرده و ادامھ ي كار 

ھاي غلطش را گرفتھ بود؟
اصال باید از دست او عصبي مي بودم یا از دست خودم؟ 
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مقصر دانستن ماكان عین پاك كردن صورت مسئلھ بود.
ناراحتي بابا فراتر از مشكل ماكان بود.

از اینكھ نادیده اش گرفتھ بودم ناراحت بود. 
نباید خودم را گول مي زدم یا تمام تقصیر ھا را گردن ماكان 

مي انداختم. 
صداي قدم ھاي شاھان باعث شد تا سرم را باال بیاورم.

دوش گرفتھ بود. 
دستش را سمتم دراز كرد. بھ لیوان شیر دستش نگاه كردم.

_ خوبي؟ 
آھي كشیدم كھ بھ لیوان اشاره كرد.

_ بگیر بخور. باعث مي شھ راحت بخوابي. 
پوزخندي زدم.

_ بخوابم؟ چطوري؟
لیوان را بھ دستم داد و كنارم نشست. بھ تاج تخت تكیھ داد.

_ با سرزنش كردن خودت چیزي درست نمي شھ مانیا. پدرت 
عصبیھ طبیعي ھم ھست، اما خب درست مي شھ. نگران 

نباش.
لیوان را روي عسلي كنار تخت گذاشتم.
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_ من غرورشو خرد كردم. رنجوندمش.
دستش روي موھایم نشست.

_ عزیزدلم نیتت كھ این نبود. تو فقط مي خواستي كمك كني. 
حاال یھ اشتباھي این وسط مرتكب شدي، مطمئنم پدرت دركت 

مي كنھ. 
سرم را كامل سمتش چرخاندم. 

اعمال آدم ھا در نتیجھ ي افكارشان شكل مي گرفت. 
كاري كھ من كرده بودم بخاطر حس گناھي بود كھ در وجودم 

احساس مي كردم. 
_ ھمیشھ خودمو مقصر وضعیت خراب خانوادمون 

می دونستم. ھنوزم فكر مي كنم من باعث شدم بابام امروز تو 
این نقطھ وایستھ. 

مكث كوتاھي كردم و نگاھم را از شاھان روي دیوار سوق 
دادم.

_ من با حماقتي كھ كردم باعث شدم بابا دارو و ندارشو 
بفروشھ و خرج من كنھ. شاھان گفتنش براي بقیھ راحتھ، اما 

منِ احمق مثال با اینكارم مي خواستم بھ بابا كمك كنم. 
لبخندي بھ رویم پاشید.

_ مانیا وقتي پدرت تصمیم گرفتھ تو رو بیاره تو زندگیشون 
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یعني مسئولیت خیلي چیزارو بھ عھده ش گرفتھ. اینكھ راجع بھ 
گذشتھ عذاب وجدان داري و خودتو مقصر مي دوني اصال 
درست نیست. پدرت شاید اموالشو از دست داده باشھ اما 

مطمئن باش از اینكھ تو سالمتیت رو بھ دست آوري خیلي 
شاكر خداست.

دستم را گرفت و بوسھ اي پشت آن نشاند.
_ گفتن این حرفا تو این موقعیت درست نیست، اما من بھت 

گفتھ بودم این مسائل رو از پدرت مخفي نكن. مي تونستم 
حدس بزنم این روزارو. 

دستم را روي قلبش گذاشت.
_ خوب شد كھ پدرت فھمید. من نگران ماكان بودم. كاراش 

ممكن بود خطرناك بشن.
غریدم:

_ دلم مي خواد خفھ ش كنم! من نمي فھمم چھ مرگشھ...
_ خب براي اینكھ بفھمي چھ مرگشھ باید پسر باشي و تو سن 

بلوغ! 
نگاھش كردم. منتظر بودم بیشتر توضیح دھد. زیاد منتظرم 

نگذاشت.
_ ماكان االن بي دلیل عصبي و افسرده میشھ...سیستمش كال 
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بھم مي ریزه و گاھي دنبال یھ چیزیھ كھ انرژیشو تخلیھ كنھ یا 
حالشو بھتر كنھ. اكثرا بخاطر این چیزاست كھ بچھ ھا تو سن 

كم دچار اعتیاد مي شن. 
_ تو ھم تجربھ شو داشتي؟ 

سرش را تكان داد.
_ آره من یھ نوجوون یاغي و گاھا ھم بد دھن بودم! 

خندیدم.
_ یھ پسر یاغي و بددھن كھ اتفاقا اعتیادم داشت! براي چي 

قرص مصرف مي كردي؟
پیشاني اش را خاراند.

_ فكر كنم وقتشھ یكم از گذشتھ ي شوھرت بدوني! دوست 
داري؟

سرم را تكان دادم كھ شروع بھ تعریف كرد.
_ زندگي من و پدر و مادرم از اولش یھ مشكل اساسي 

داشت. بابك! البتھ بابك مشكل نبود. ھمھ ي ما دوست داشتیم 
كنار ھم زندگي كنیم، اما با تمام بچھ گیم ھم متوجھ مي شدم 

بابك از مامان كینھ بھ دل گرفتھ و تا آخرین نفس ھاي پدرم 
اونو بخاطر اینكھ با مامان ماھي ازدواج كرده بود نبخشید. 

بابك را در شكل یك نوجوان تصور كردم. 
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مادرش با عمویش ازدواج كرده بود و او نمي توانست این 
موضوع را بھ سادگي بپذیرد. 

بي اختیار زمزمھ كردم:
_ بابك زندگي عجیب و سختي داشتھ!

اوھومي گفت و ادامھ ي حرف ھایش را گرفت.
_ تنھا كسي كھ تو اون خونھ ارتباطش با بابك خوب بود من 
بودم. وقتي بچھ بودم و بابك منو مي برد بیرون و مي گردوند 
باورم نمي شد اون برادرمھ. تو ذھنم پدرم بابك بود و گاھي 

حتي وقتي تنھا بودیم بي اختیار بابا ھم صداش مي زدم!

#كارتینگ
#پارت_٢٨٣
#زینب_عامل

موضوع برایم جالب شده بود. بھ یاد دارم وقتي شاھان را 
براي بار اول دیده بودم حدس زده بودم پسر بابك باشد. با یاد 

آوري این موضوع گفتم:
_ بار اول كھ دیدمت فكر كردم پسر بابكي! حتي یھ بارم بھ 
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خودت گفتم و اون موقع بھم گفتي بابك آخرین كسي تو دنیا 
ھست كھ دوست داري پدرت باشھ!

تكیھ از تاج تخت گرفت. اخم ریز پیشاني اش نشان مي داد كھ 
از یادآوري این خاطره چندان لذت نبرده است.

_ من این حرفو زدم؟ 
سرم را بھ نشانھ ي بلھ تكان دادم.

_ خب وقتي سنم بزرگ تر شد رابطھ ي من و بابك ھم عوض 
شد، اما خب احتماال اون روز این حرفو از سر عصبانیتم 

زدم. 
سرش را باال گرفت و نگاھش را بھ سقف دوخت. بعد از 

كمي فكر كردن ادامھ داد:
_ یادم اومد! با بابك سر مامان درگیر بودم. یاد گرفتھ بود 

واسھ دید و بازدید مامان شرط بذاره واسم! ماھي جانم 
دلتنگش مي شد و بابك گاھي نمي تونست بیخیال گذشتھ ھا 

بشھ. ھمینطوري ھم منو كشوند وسط شرط و شروط و 
مسابقھ با تو! 

لب ھایم را بھ بازوي لختش چسباندم و بوسھ ی ریزي روي 
بازویش كاشتم. 

لبخندي زد و ھمان دستش را دورم حلقھ كرد كھ گفتم:
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_ بیخیال. بقیھ شو بگو. 
دوباره بھ تاج تخت تكیھ داد و اینبار مرا ھم مثل یك كودك در 

آغوش گرفت.
_ بھترین لحظات بچھ گیم ساعتایي بود كھ كنار بابك بودم. 

مي بردتم پارك، رستوران، شھر بازي. برام بستني مي خرید و 
ھمھ جا مراقبم بود. 

لبخند كم رنگي با مرور خاطراتش روي لب ھایش نقش بستھ 
بود. 

_ مادر و پدرم سنشون باال بود. زیاد حوصلھ ي سر و كلھ 
زدن با یھ پسر بچھ ي شیطون رو نداشتن. عوضش بابك تمام 

كمال وقتش رو در اختیارم گذاشتھ بود. 
میان صحبت ھایش با كنجكاوي پرسیدم:

_ تو چرا دو اسمھ اي؟ شاھان و بردیا! جالب اینجاست كھ بھ 
ھمھ ھم خودتو شاھان معرفي نمي كني! حتي دوستاي 

دانشگاھت ھم تورو بردیا صدا مي زنن! 
خندید.

_ فقط كسایي مي تونن شاھان صدام كنن كھ من خیلي 
دوسشون دارم! اونایي كھ منو بھ اسم بردیا مي شناسن یعني 

نتونستن زیاد وارد دایره ي صمیمیت باھام بشن!
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از آغوشش بیرون آمدم و سمتش چرخیدم. 
با لبخندي گل و گشاد گفتم:

_ خوشحالم كھ سروین بردیا صدات مي زنھ! 
غش غش خندید. سرم را میان دستانش گرفت و محكم لب 

ھایم را بوسید.
_ ماني گاھي توانایي اینو دارم كھ درستھ قورتت بدم! 

بدون واكنش بھ ابراز احساساتش لب زدم:
_ نگفتي چرا دو تا اسم؟

در حالیكھ ھمچنان لبخند روي لب ھایش داشت جواب داد:
_ شاھان اسم انتخابي بابك بوده! اما خب ثبت احوال اون 

زمان اسم شاھان رو ثبت نكرده بود. در نتیجھ بعد از جلسات 
مختلف پدرم تو شناسنامھ اسم بردیا رو برام انتخاب مي كنھ، 
عالقھ اي كھ بھ بابك داشتھ شاھان صدام  اما بخاطر احترام و 

مي زنن.
_ و خودتم اسم شاھان رو دوست داري؟ 

_ شاید باورت نشھ اما اول ابتدایي وقتي تو مدرسھ با اسم 
بردیا حضور و غیاب كردند اصال نمي دونستم با كي ھستن! 
فامیلی مال من بود اما اسم نھ! بعد كھ متوجھ شدم منظور از 
بردیا منم مي خواستم كلھ ي معلم كچلمونو بكنم كھ چرا گفتھ 

@RomanbeRoman



بردیا...عقلم نمي رسید كھ تو شناسنامھ اسمم بردیاست و با 
ھمون اسم تو مدرسھ ثبت نامم كردن. 

بھ خاطره ي بامزه اش لبخند زدم كھ اضافھ كرد:
_ كم كم كھ بزرگ تر شدم تصمیم گرفتم خودمو بھ كسایي 
شاھان معرفي كنم كھ برام خاص و دوست داشتني ھستند. 
در میان این خاطرات صداي یك زن در گوشم باال و پایین 

مي شد. 
ھمان زني كھ پشت تلفن با صمیمیت شاھان گفتھ بود. پس او 

را ھم دوست داشت. دوست داشت كھ خودش را شاھان 
معرفي كرده بود. 

شك و تردید بھ جانم افتاد و با انرژي كھ انگار تحلیل رفتھ 
بود گفتم:

_ زن پشت تلفن ھم شاھان صدات كرد. حتما خیلي برات 
عزیزه و خیلي دوسش داري. 

پوزخندي زدم.
_ چقدر احمقم! دوسش داري كھ براي ناز كشیدنش براش گل 

و كادو مي خري.

#كارتینگ
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#پارت_٢٨٤
#زینب_عامل

برآشفت! دستم را محكم در دست گرفت و با عصبانیتي كھ 
بالفاصلھ بھ لحنش سرایت كرده بود گفت:

_ مانیا نمي دونم تو اون مغزت چي مي گذره و راجع بھم چي 
فكر مي كني، اما حق نداري یك ثانیھ ھم بھ این فكر كني كھ 

من زني رو تو دنیا مدل تو دوست دارم. 
بذار خیالتو راحت كنم. اگھ بگن تو كل این دنیا حق انتخاب یھ 

نفرو دارم اون یھ نفر تویي! عقالني نیست! ھنوز از دیدنت 
یك سالم نگذشتھ، اما من ھمون وقتي كھ تو جشن نامزدي 

ارسالن دیدمت فھمیدم قرار نیست دیگھ روزام بھ سادگي و 
بدون فكر كردن بھ تو بگذره...روزي ھم كھ با دستھ گل 

اومدم خونھ ي مانجون اعتراف كردم. 
پیش مامان بزرگت. زود بود تو بفھمي، اما بھ مانجون گفتم 
كھ نقش نوه ت تو زندگیم داره از یھ آدم عادي فراتر میره. 

نفسم در سینھ حبس شد. 
اعتراف خشونت بارش را دوست داشتم. لذت بود كھ بھ دلم 
سرازیر مي كرد، اما پس معماي آن تماس را چھ مي كردم؟ 

@RomanbeRoman



چگونھ صداي آن زن را فراموش مي كردم؟
وقتي لب ھایش بھ موضوع دیگري اعتراف كردند سخت 

مضطرب شدم.
_ درست فكر كردي. اون زن پشت تلفن برام مھمھ و دوسش 
دارم. اما یك لحظھ ھم بھ این فكر نكن كھ پاي اون زن وسط 

زندگیمونھ و دارم بھت خیانت مي كنم. 
این چیزیھ كھ خیلي دوست دارم برات تعریف كنم تا خودمم 

سبك شم، اما منتظرم تا وقتش برسھ. بھم اعتماد كن. 
قول میدم مو بھ موي این جریان رو ھم واست تعریف كنم. 
وقتي این چنین با تحكم و قدرت سخن مي گفت مي توانستم 

حرفش را قبول نكنم؟ 
مگر من از اعتماد كردن بھ شاھان نتیجھ ي بدي دیده بودم؟ 

اعتماد كردم و گوش سپردم بھ بقیھ ي خاطرات روزھاي 
كودكي و نوجواني اش.

_ ھمھ چي خوب بود، اما وقتي بابك ازدواج كرد و پدرم 
فوت شد انگار ھمھ ي آدم ھاي اطرافم رو یك جا از دست 

دادم. تازه ده سالھ شده بودم كھ پدرم فوت كرد. درست چند 
ماه بعد از عروسي بابك. 

پوفي كشید.
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_ بابك سرش بھ زندگیش گرم بود و من روز بھ روز افسرده 
تر و لج باز تر مي شدم. جون مامان ماھي رو بھ لب رسونده 
بودم. انضباطم تو مدرسھ افتضاح بود...درس نمی خوندم و با 
بقیھ ي بچھ ھا دعوا می کردم...بابك ھمھ سعیشو مي كرد نذاره 

جاي خالي بابارو حس كنم، اما مسئولیت ھاي گردنش چند 
برابر شده بود. یك خانواده بود و تنھا مرد خانواده بابك. از 

لحاظ مالي مشكلي نداشتیم، اما با این وجود اداره كردن 
ثروتي كھ از عموم یعني پدر بابك بھش رسیده بود سخت بود. 

وقتي ھم كھ مھتاب باردار شد دیگھ ھمون توجھ نصف و 
نیمھ ي بابك رو ھم از دست دادم و یاغي تر و سركش تر از 

قبل شدم. 
نفس عمیقي كشید. لیوان شیر را از عسلي كنار تخت برداشتم 

و سمتش گرفتم.
_ گلوت خشك شد. 

لیوان را گرفت و كمي از شیر را نوشید. 
_ نصف نصف! 

منظورش بھ شیر داخل لیوان بود. با ھول سرم را تكان دادم 
و منتظر بھ لب ھایش چشم دوختم تا ادامھ دھد. 

لیوان را مجدد روي عسلي گذاشت و ادامھ ي حرف ھایش را 
گرفت.
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_ باران شده بود رقیب من! اصال ازش خوشم نمیومد و ھر 
وقت با بابك میومدن خونمون خودمو گم و گور مي كردم تا 
نبینمش. چند بارم با خباثت موھاشو كشیدم و دور از چشم 

بقیھ زدمش! 
چشمانم از جمالت آخرش گرد شدند. 

تصور شاھان نوجوان در حالیكھ یك دختر بچھ را اذیت 
مي كرد برایم غیرقابل باور بود.

چشمان گرده شده ام او را بھ خنده انداخت.
_ خب متاسفانھ دكتر جونت ھیچ وقت بچھ ي درس خون و 

سر بھ زیري نبوده! 
كنجكاو تر از قبل شده بودم. 

_ بعدش چي شد؟ باالخره موقع آزار برادر زاده ت دستگیر 
شدي یا نھ؟ 

دستي الي موھاي كوتاھش كشید. 
_ یھ بار بابك دید. با اینكھ عاشق باران بود، اما بھ روم 

نیاورد. منم براي اولین بار از كارم خجالت كشیدم. 
خندیدم!

_ چھ عجب! بعدش چي شد؟ 
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كنجكاوي ام لبخند روي لب ھایش نشانده بود. اما با مرور 
خاطرات بعدي این لبخند دوام چنداني نداشت.

_ بین مھتاب و بابك اختالف بود. براي ھمینم باران زیاد 
میومد پیش من و مامان. كم كم داشت از برادر زاده م خوشم 

میومد. انگار تازه من جاي بابك رو گرفتھ بودم. حاال من 
بودم كھ بارانو مي بردم بیرون. مراقبش بودم. بابك و مھتابم 
یك سره مي جنگیدن باھم. منتھا این وسط من با چند تا پسر 

احمقم دوست شده بودم و بھ واسطھ ي اونا چند مدل قرص كھ 
مي گفتن ضد اضطراب و شادي آوره مصرف مي كردم. 

حتي وقتایي كھ مامان ماھي نبود یا وقتایي با دوستام مي رفتیم 
بیرون سیگارم مي كشیدم. 

با دست روي بازویش كوبیدم.
_ اینطور كھ تو داري ادامھ میدي مي ترسم كارمون بھ جدایي 

ختم بشھ! عزیزدلم شما یھ روده ي راست تو شكمت داشتي 
اصال؟

#كارتینگ
#پارت_٢٨٥
#زینب_عامل
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كلمھ ي جدایي اخم روي پیشاني اش نشاند.
بیني ام را بین دو انگشتش فشرد. 

_ حرف از جدایي نزن پیشم! حتي بھ شوخي.
تنھایي آدم ھا را رنجور و حساس مي كرد.

تنھایي آدم ھا را طوري مي ترساند كھ حتي اگر بھ شوخي 
كلمھ ي جدایي را مي شنیدند، اخم مي كردند و ناراحت مي شدند.

پشیمان از جملھ اي كھ گفتھ بودم دستانم را دور گردنش حلقھ 
كردم.

گونھ ي زبرش را بوسیدم و زیر گوشش زمزمھ سر دادم:
_ ببخشید. شوخي بود. 

كمرم را گرفت. سرم را بھ سینھ اش چسباند و با سؤال من بھ 
سراغ داستان پر فراز و نشیب زندگي اش رفت.

_ چطوري ترك كردي؟ 
در این قسمت از خاطراتش آه عمیقي كشید. 

_ ماھي جانم كھ فھمید دعوام كرد زد تو گوشم اما ھیچ 
فایده اي نداشت. حریفم نمي شد. من با یاغي گري تمام كار 

خودمو مي كردم، تا اینكھ اعتیاد بابكم پیش اومد. 
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بابك سر خورده از زندگیش مواد مي كشید. اولش معلوم نبود، 
اما رفتھ رفتھ دست بابكم برامون رو شد. 

سیبك گلویش باال و پایین شد. حس مي كردم بغض كرده است 
و با شنیدن بقیھ ي حرف ھایش دانستم این بغض پنھان در 

گلویش بھ چھ علت است.
_ مامان ماھي رو یھ بار تو زندگیم عصبي و خستھ دیدم. 
رنجور شده بود و از دست دوتا پسرش كھ روزگارشو تلخ 
كرده بودند ناامید بود. اونقدر داغون و خستھ بود كھ وقتي 

منو سیگار بھ دست تو خونھ دید براي اولین بار از تھ دلش 
نفرین كرد! نھ منو نھ بابكو كھ خودشو...

آب دھانش را قورت داد. چشمانش را بست و صدایش در 
ادامھ ي حرف ھایش لرزید. 

خواستم مانع از ادامھ دادن خاطراتش شوم اما دستش را روي 
لب ھایم گذاشت و او مانعم شد.

_ صداش تو گوشمھ. خودشو نفرین كرد. از خدا خواست تا 
صداش قطع شھ...تا زمین گیر شھ و دیگھ بخاطر ما اینھمھ 

داد و بیداد نكنھ و دنبالمون ندوئھ!
جمالتش تكھ تكھ شده بودند. گویا تلخي این خاطرات بھ قدري 

زیاد بودند كھ نمي توانست بدون توقف ادامھ دھد. 
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نفسي گرفت و سعي كرد لرزش صدایش را كنترل كند.
_ اون لحظھ بھ خودم لرزیدم، اما جدي نگرفتمش، اما زیاد 

طول نكشید كھ وقتي بابك بخاطر مصرف شیشھ و توھم زدن 
مھتاب و بارانو تھدید بھ مرگ كرد و تا مي تونست زیر بار 

كتك گرفتشون و مھتاب با صورتي درب و داغون و باران بھ 
بغل اومد خونمون، مامان ماھي با دیدنشون سكتھ كرد. 

آه بي اراده اي از میان لب ھایم خارج شد. 
مامان ماھي و نگاه زیبایش مقابل چشمان جان گرفت. چھ 

زندگي سختي از سر گذرانده بود.
مرور خاطرات براي شاھان سخت بود. 

براي اینكھ كمي آرام شود دستم را الي موھایش بردم و 
نوازشش كردم. 

با اینكارم تنم را محكم تر چسبید.
_ سكتھ ي اول زمین گیرش نكرد، اما منو بھ خودم آورد. من 

یھ پسر نوزده سالھ بودم كھ با مریضي مامانم تازه بھ خودم 
اومدم. 

سخت بود، اما سیگار رو ترك كردم. كم كم قرصارو ھم 
گذاشتم كنار و شروع كردم بھ درس خوندن. تنھا دلخوشي 

اون روزاي مامانم قبول شدن من تو دانشگاه بود. 
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حاال انگار جاي من و بابك عوض شده بود. من شده بودم 
مرد خونھ و تمام بار مسئولیت ھا داشت میوفتاد گردنم. 

بابك روز بھ روز وضعش داشت خراب تر مي شد. قبل از 
اینكھ زنش طالق بگیره و تركش كنھ چند بار بردمش كمپ، 

اما فایده نداشت. دو سال اول دانشگاه رو با بدبختي گذروندم، 
اما وقتي دیدم تمام دار و ندار بابك داره بھ باد میره مجبور 

شدم ھر طور شده جلوي بھ باد رفتن زحماتشو بگیرم. 
مشروط شدم. كم مونده بود از دانشگاه پرتم كنن بیرون. 

سكوت كرد. نیاز بھ تجدید نیرو داشت. چیزي نگفتم تا اگر 
دلش خواست خودش ادامھ دھد. 

وقتي چند دقیقھ گذاشت صدایش در گوشم پیچید.
_ باالخره مھتاب طالق گرفت. بارانو برداشت و براي 
ھمیشھ از زندگي بابك ناپدید شد. مامان ماھي با سكتھ ي 

دومش واقعا زمین گیر شد و من موندم و یھ مادر مریض و 
یھ برادر معتاد كھ كم كم داشت مي فھمید چھ بالیي بھ سر 

زندگیش اومده و كلي كار و بدبختي دیگھ. 
پوزخندي زد.

_ انگار بابك منتظر طالق و از دست دادن زن و بچھ ش بود 
تا بھ خودش بیاد. كم كم فھمید چھ گندي تو زندگیش خورده. 
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بازم بردمش كمپ. ترك مي كرد و دوباره برمي گشت تا اینكھ 
باالخره بار سوم اعتیادش رو گذاشت كنار. 

دستش را سمت لیوان شیر برد. جرعھ ي دیگري از آن نوشید 
و لیوان را بھ دست من داد. 

_ بخور! نصف نصف بود قرارمون. 
لبخندي زدم و لیوان را از دستش گرفتم.

موھایم را نوازش كرد و با خستگي كھ در لحنش احساس 
مي كردم مجدد بھ سراغ گذشتھ ي سخت و طاقت فرسایش 

رفت. 
_ بابك خوب شد. شروع كرد بھ ورزش كردن. دوباره رفت 

سر كار و زندگیشو ساخت. اینطوري منم كم كم تونستم 
درسمو بخونم. تنھا كسي كھ این وسط براي ھمیشھ نابودش 

كردیم مامان ماھي بود. 
ھمیشھ بابت آزار ھایي كھ بھش رسوندم عذاب وجدان دارم. 

مادري كھ تا دم مرگش نگران آینده ي من و بابك بود.

#كارتینگ
#پارت_٢٨٦
#زینب_عامل
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عذاب وجدانش را مي فھمیدم. من ھم در رابطھ با پدرم عذاب 
وجدان داشتم. 

شاھان شاید در سن كم باعث آزار مادرش شده بود، اما با 
تعاریف خودش بھ طرز معجزه آسایي تغییر كرده و 

زندگي شان را ھم عوض كرده بود. 
نوازشش كردم و سعي كردم آبي شوم بر آتش دلش.

_ تو پسر فوق العاده اي بودي براش. ھمیشھ تو چشاش نسبت 
بھت یھ عشق و افتخار خاصي موج مي زد. 

لبخندش و لیوان شیری را کھ بھ لب ھایم نزدیك كرد، پایاني 
شد براي داستان زندگي پر فراز و نشیبش. اما ھمچنان براي 

من سؤاالت زیادي در پرده ي ابھام باقي مانده بودند.
باران و مھتاب كجا رفتھ بودند؟ چگونھ غیبشان زده بود؟ 

اصال چرا شاھان براي یافتن آن ھا بھ بابك كمك نكرده بود؟ 
بابكي كھ حاال بھ طرز غیر قابل باوري نمي توانستم نسبت بھ 

او بي تفاوت بمانم. 
نگرانش مي شدم و از طرفي ھم ذھنم درگیر ماندانا بود.

ماندانا با بابك ارتباط عمیق تري داشت. وقتي من كھ تا بھ 
امروز رابطھ ي چندان خوبي با بابك نداشتم نگرانش بودم، بي 
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شك ماندانا ھم نمي توانست نسبت بھ بابك بي تفاوت باشد.
ماندانا روز بھ روز داشت پژمرده تر مي شد. 

حاال كھ بابك آب پاكي را روي دستش ریختھ بود نمي دانستم 
مي خواھد چگونھ با این قضیھ كنار بیاید. 

اگر پدرم این موضوع را مي فھمید چھ مي كرد؟
حاال كھ ارتباط ماندانا و بابك قطع شده بود باید بھ آن ھا 

مي گفتم ماندانا مدتي با بابك دوست بوده؟
با ذھني درگیر باقي مانده ي شیر داخل لیوان را یك نفس سر 

كشیدم. 
كنار شاھان دراز كشیدم و سر تا سر رویاھاي آن شبم در این 
خالصھ شد كھ كاش مي توانستم باران را كنار بابك برگردانم. 

اگر باران باز مي گشت بابك از تنھایي عظیمي كھ در 
حصارش گرفتھ بود رھایي مي یافت. 

              ************

عین جوجھ اي كھ مادرش را دنبال مي كند دنبالش كردم و 
صدایش زدم.
_ مانجون...

غرید:
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_ زھرمار و مانجون! 
راھي حیاط شد. پوفي كشیدم و پا تند كردم تا بھ مادربزرگ 

فرز و سریعم برسم. 
اینبار قبل از اینكھ بتوانم صدایش كنم با حرص گفت:

_ از بچگي عادت بود. دست تو ھر سوراخي مي كردي. تو 
كار ھر بزرگ و كوچیكي فضولي مي كردي. 

اخم كردم. 
_ من اومدم اینجا ازت كمك بخوام. 

بي رودربایستي جواب داد:
_ غلط كردي! 

نالیدم:
_ مانجون...نكن اینطوري خب...

جوابم را كھ نداد بھ آقاجون كھ كنار باغچھ ي كوچكش مشغول 
كاشتن سبزي بود نگاه كردم. 

سنگیني نگاھم را حس كرد كھ سرش را باال آورد. 
لب ورچیدم. شانھ باال انداخت كھ كاري از او ساختھ نیست. 

ناامید خودم را كنار مانجون رساندم و كنارش روي تخت 
گوشھ ي حیاط نشستم.
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_ خب خیر سرم اومدم كمك كرده باشم...
پوزخندي زد. سبزي ھاي آش را روي تخت گذاشت و 

مشغول پاك كردنشان شد.
_ تو شر درست نكن كار خیرت پیشكش. 

واسھ این بچھ اتفاقي میوفتاد مسئولیتش رو قبول مي كردي؟

#كارتینگ
#پارت_٢٨٧
#زینب_عامل

_ فكر كردم ترك كرده. از كجا مي دونستم. فیلمشھ و داره 
دروغ مي گھ.

دستھ اي از تره ھا را برداشت.
_ من بھ پدرت حق میدم باھات حرف نزنھ. كاراي گنده تر 

از سنت انجام میدي. واال منم یادم نمیاد ماكانو تو زاییده 
باشي. 

با حرص ادامھ داد:
_ معلوم نیست دیگھ چیا مخفي كرده از ھما و مرتضيِ 
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ساده...
ھضم این جملھ براي من بسیار سخت بود. 

من جریان بابك را بھ كل از خانواده ام مخفي كرده بودم. با 
فكر بھ اینكھ اگر پدرم متوجھ تمام این اتفاقات شود بجاي قھر 

كردن چھ مي كند عرق سردي روي پیشاني ام نشست. 
مانجون سكوتم را كھ دید سرش را باال آورد.

_ این سكوتت بوي خوبي نمیده! 
بحث را پیچاندم.

_ دارم فكر مي كنم چطوري شمارو واسطھ كنم واسھ آشتي با 
بابا. 

از موضعش یك ذره ھم عقب نكشید.
_ بیخود فكر مي كني...ادامھ بدي از خونھ مي ندازمت بیرون. 

اینبار كالمي دست بھ دامان آقاجون شدم.
_ آقاجون شما یھ چیزي بھش بگین. مانجون تنھا كسیھ كھ بابا 

حرفشو قبول مي كنھ. 
خاك دستانش را تكاند و از جایش بلند شد.

_ خب باباجان كارت اشتباه بوده.  بنظرم چند روزي بمون 
اینجا پیش ما. نرو خونتون. 
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مانجون غر زد:
_ وقت گیر آوردي واسھ مھمون دعوت كردن؟ من اینو 

مي خوام چیكار؟ بره ور دل شوھرش. 
منظورش از این درخت انتھای حیاط نبود. من بودم.

آقاجون با لبخندي شانھ باال انداخت.
_ اینم حرفیھ خانوم! 

با خنده كنارمان آمد. دمپایي ھایش را در آورد و روي تخت 
نشست. 

_ شاھان واسھ ناھار نمیاد اینجا؟
بغ كرده زمزمھ كردم:

_ چرا! زنگ زدم بھش گفت تو راھم. االناست كھ برسھ...
دستھ اي از سبزي ھا را برداشت تا بھ مانجون در پاك كردن 

سبزي كمك كند.
_ از برادرش چخبر؟ از سفر برگشتھ؟ 

بھ صورت متفكرش نگاه كردم.
_ آره. منتھا مثل اینكھ باز مي خواد بره...

مانجون كنجكاو پرسید:
_ كجا؟
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آھي كشیدم.
_ انگار قصد مھاجرت داره. شاھانم ھنوز نمیدونھ... منم 

جرأت نمي كنم بھش بگم. بابك تنھا كسیھ كھ تو این دنیا براش 
مونده.

آقاجون اخم كرد و مانجون قبل از او بالفاصلھ گفت:
_ كال رفتي تو كار مخفي كاري! اصال صبر كن ببینم. 
چطور تو مي دوني برادر شاھان داره مھاجرت مي كنھ 

اونوقت خود شاھان خبر نداره؟
سؤال زیركانھ اش دستپاچھ ام كرد.

_ھان؟...آھان...خب بابك خودش بھم گفت. 
آقاجون سبزي ھاي پاك كرده دستش را كناري گذاشت.
_ رفتاراش عجیبھ! انگار شخصیت آدم گریزي داره...

بي اختیار بھ دفاع از بابك برآمدم.
_ زندگي سختي داشتھ...

_ چطور؟
آقاجون بود كھ این سؤال را پرسید.

_ تو جوونیاش اعتیاد پیدا مي كنھ. زنش طالق مي گیره و 
دست دخترشو ھم میگیره و براي ھمیشھ ناپدید مي شن. بابكم 
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میذارن تو خماري...
آقاجون یك تاي ابرویش را باال داد.

_ یعني مي گي حضانت بچھ رو بھ مادرش دادند؟
_ نمي دونم دقیق. من كھ چیز زیادي نمي دونم. فكر كنم یھ بار 

شاھان بھم گفت دخترش خودش انتخاب كرده كھ ھمراه 
مادرش بره...اما خب زنش خیلي بد كرده باھاش...حق نداشتھ 

بچھ ش رو براي ھمیشھ ازش جدا كنھ...
در ادامھ ي حرف ھایم با كنجكاوي از آقاجون پرسیدم:

_ راستي جناب قاضي القضات االن بابك زنشو پیدا كنھ 
مي تونھ ازش شكایت كنھ؟

با جدیت جواب داد:
_ شكایت كردن كھ كار سختي نیست. مھم نتیجھ ي یھ شكایتھ. 

اگھ دخترش خودش انتخاب كرده باشھ كھ با مادرش باشھ 
اینطوري یكم سخت مي شھ...

با عجلھ گفتم:
_ خب ممكنھ دخترش سنش كم بوده باشھ و چھ مي دونم 

عقلش نرسیده باشھ كھ مادرش اونو براي ھمیشھ از پدرش 
مخفي مي كنھ.

آقاجون انگار كھ داشت دادھاي ذھني اش را تحلیل مي كرد 
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گفت:
_ باید پرونده شو با دقت خوند. بھ ھر حال ھر پدر و مادري 

حتي اگھ حضانت بچھ شو ھم نداشتھ باشھ حق داره بچھ شو 
ببینھ. 

اینكھ تقریبا بچھ رو دزدیده از پدرش...
صداي در كالمش را قطع كرد.

#كارتینگ
#پارت_٢٨٨
#زینب_عامل

مانجون با چشم غره گفت:
_ بجاي حل پرونده خانوادگي بلند شو درو باز كن. آقاجونت 

خیلي وقتھ بازنشستھ شده تو این كار. 
ناراضي از صحبت ھایمان كھ ناقص مانده بودند از جایم 

برخاستم. 
سمت در رفتم تا در را باز كنم، اما میانھ ي راه برگشتم و با 

عجلھ رو بھ مانجون و آقاجون گفتم:
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_ بھ شاھان از مھاجرت برادرش چیزي نگینا...حاال خودم یھ 
كاریش مي كنم.

مانجون پوفي كشید و آقاجون با تكان دادن سرش بھ اختالف 
بین من و مانجون خندید. 

با دو خودم را بھ در رساندم و در را باز كردم. 
دست شاھان دوباره زنگ در را نشانھ رفتھ بود اما با باز 

شدن در خندید و گفت:
_ خانوم خانوما راضي نبودیم تا دم در تشریف بیارین. 

لبخندي بھ رویش پاشیدم و بھ دستھ گل دستش اشاره كردم.
_ چھ قشنگن! 
با خباثت گفت:

_ متاسفم عزیزدلم! اینا براي مانجونمھ! 
پشت را بھ او كردم و غرغر كردم:

_ مانجون نگو بگو ھووي من! 
بالفاصلھ با یاد آوري اینكھ شاید شاھان بتواند كمكم كند 

سمتش چرخیدم و گفتم:
_ واي شاھان! بیا با این مانجونت حرف بزن از خر شیطون 

بیاد پایین منو با بابا آشتي بده. 
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خندید و سرش را تكان داد. 
_ ھیچ كس حریف مانجون نمي شھ...

قبل از اینكھ بتوانم چیزي در جوابش بگویم مانجون بلند 
طوریكھ صدایش را بشنویم گفت:

_ واسطھ پیدا نكن واسھ من. 
بادم خوابید و شاھان ھم شانھ باال انداخت كھ یعني كاري از 

دستش ساختھ نیست. 
چقدر در ھمین چند روز دلم براي بابا مرتضي تنگ شده بود. 

آنقدر سرسنگین برخورد مي كرد كھ دلم مي خواست بمیرم. 
رو بوسي شاھان و مانجون حواسم را جمع كرد.

با حرص ایشي گفتم!
_ چقدرم ھمینقدرو تحویل مي گیرن! 

مانجون پر حرص تر از من جواب داد:
_ بجاي حسادت برو میزو بچین. شاھان از سر كار برگشتھ 

االن گرسنھ س حتما...
پشت چشمي نازك كردم و بدون گفتن كلمھ اي راھي آشپزخانھ 

شدم. 
ناھار طبق معمول تمام جمعھ ھا آبگوشت بود. 
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از اینكھ شاھان ناھار را پیش ما بود لبخندي زدم. 
مدت ھا بود كھ چنین جمع خانوادگي را تجربھ نكرده بود. 

حتما از حضور در كنارمان لذت مي برد. 
مشغول ریختن ماست داخل پیالھ بودم كھ قامت شاھان در 

ورودي آشپزخانھ نمایان شد. 
با لبخند وارد آشپزخانھ شد. 

كنارم آمد. گوشھ ي پیشاني ام را بوسید و گفت:
_ مانجون دستور دادن بیام كمك دستت. 

پیالھ ھاي ماست را بھ دستش دادم.
_ بي زحمت اینارو بچین رو میز پس! 

چشمي گفت و پیالھ ھاي ماست را از دستم گرفت. 
نفس عمیقي كشید.

_ اومم! مانجون چھ بویي راه انداختھ.
سمت یخچال رفتم. ظرف سیر ترشي را از یخچال بیرون 

كشیدم.
_ آخرین باري كھ آبگوشت خوردي كي بوده؟ 

خندید. 
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_ حقیقتا یادم نیست!
ترشي را داخل ظرفي ریختم و روي میز گذاشتم.

_ من اگھ جمعھ ھا آبگوشت نخورم میمیرم! 
لپم را كشید.

_ دور از جونت. 
فكرم درگیر صحبت ھاي آقاجون در رابطھ با ھمسر و دختر 

بابك بود. 
بي ھوا پرسیدم:

_ شاھان بھ بابك كمك كردي دنبال دخترش بگرده؟ 
لبخند روي لبش محو شد. اخم روي پیشاني اش نشست و 

گفت:
_ جدیدا بابك برات خیلي مھم شده! عجیبھ برام. االن بحثمون 

چھ ربطی بھ بابک داشت؟
شانھ باال انداختم.

_ خب نمي تونم نسبت بھش بي تفاوت بمونم. شاید بتونیم 
كمكش كنیم.

اخم ھایش عمیق تر شدند.
_ مانیا خواھش مي كنم. تمومش كن.
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دستانم را بھ میز تكیھ دادم.
_ شاھان دركت نمي كنم. تو كھ اینھمھ بابك رو دوست داري 

چطوري مي توني راجع بھ این قضیھ بیخیالش بشي؟ چطوري 
مي توني عذاب كشیدنش رو ببیني و بدون اھمیت دادن بھش 

از كنارش بگذري؟ 
پوفي كشید.

_ مانیا از كجا مي دوني بیخیالش شدم؟ از كجا مي دوني پا بھ 
پاش غصھ نخوردم؟ 

نمي خواستم اذیتش كنم. آمده بود یك ساعت كنارمان خوش 
باشد. مشخص بود از این بحث خوشش نیامده است. اگر 

بیشتر ادامھ مي دادم چھ بسا ھمھ چیز خراب مي شد. 
با تمام این وجود نتوانستم بیخیال گفتن جملھ ي آخرم شوم.

_ شاھان كاش بجاي غصھ خوردن كمكش مي كردي بارانو 
پیدا كنھ...

صداي مانجون كھ آمد نتوانستم واكنشش را در برابر حرفم 
بسنجم. 

جلوتر رفتم و سبزي ھاي پاك شده را از دستش گرفتم و كنار 
ھم دور میز غذا خوري نشستیم. 

@RomanbeRoman



مانجون گفت:
_ ھمش وراجي كن! این آبگوشتو باید تو حیاط مي خوردیم. 

بجاي حرف زدن اگھ سفره رو مي نداختي تو حیاط بیشتر 
بھمون خوش مي گذشت.

#كارتینگ
#پارت_٢٨٩
#زینب_عامل

شاھان پكر شده بود. صورت آویزانش باعث شد تا نتوانم در 
جواب مانجون چیزي بگویم. 

نداي درونم سرم داد زد:
" مرض داري ھمش از بابك حرف مي زني؟ خب بھ تو چھ 

اصال؟ داداش خودشھ! خودش بھتر مي دونھ چیكار كنھ چیكار 
نھ؟"

فھمیدم كھ وانمود بھ لذت بردن از ناھار مي كند. تمام حس و 
حال خوبش بھ لطف من پریده بود. 

براي اینكھ كمي حواسش را پرت كنم لیوان دوغي برایش 
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ریختم و سمتش دراز كرد.
_ ماني سازه! بخور كیف كن. 

تشكري كرد و لیوان دوغ را گرفت. منتھا باز ھم تغییري در 
حالت ھایش ایجاد نشد. 

از آویزان شدن لب ھایم بھ سختي جلوگیري كردم. 
خدا را شكر كھ مانجون و آقاجون چندان متوجھ چیزي نشدند 
و با آغاز بحث عروسي شاھان ھم در بحثشان مشاركت كرد. 

عروسي بحث شیریني بود! منتھا حس مي كردم اگر بابك 
مھاجرت كنم زندگي من و شاھان خیلي سخت مي شود. 

در چھ منجالبي گیر كرده بودم. انگار تمام اتفاقات زندگي ام 
بھ اسمي بھ نام بابك ختم مي شد!

              ***********

دلشوره ام را بھ تصمیم پر ریسكم ربط دادم!
از صبح این دلشوره با من بود. 

با تمام این وجود خنده از روي لب ھایم كنار نمي رفت. حتي 
براي یك ثانیھ.

تصمیم بزرگي در زندگي ام گرفتھ بودم. 
ساعت ھا بود در آموزشگاه مشغول بحث و جدل بودم!
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كسي باورش نمي شد بھ این سادگي كارم را رھا كنم، اما تمام 
فكر و ذكر من در پیست كارتینگ خالصھ شده بود. 

شبي كھ شاھان مرا بھ پیست برده بود در ذھنم مرور مي شد 
و خودم را در حال پرواز مي دیدم!

میان رویاھایم...اوج مي گرفتم...با سرعت بھ سمت آنچھ 
مي خواستم مي راندم. 

این حس خوب را بجز شاھان مدیون كھ بودم؟ 
پشت فرمان رخش بي ھوا زیر خنده زدم!

از فردا روال زندگي ام عوض مي شد. دیگر قرار نبود مسیر 
خانھ تا آموزشگاه را طي كنم! 

این بار مسیرم كمي دور تر مي شد. 
منتھا این مسیر را ھر روز با عشق طي مي كردم. 

فكر رقابت كردن، فكر قھرمان شدن، فكر سرعت ھمھ و ھمھ 
باعث شدند با خنده در ماشین عین دیووانھ ھا داد بزنم:

_ عاشقتم شاھان! 
با دیدن سطل آشغال بزرگي كنار خیابان راھنما زدم و ماشین 

را كنارش پارك كردم. 
پاكت سیگاري كھ روي صندلي شاگرد بھ سمتم چشمك مي زد 
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را برداشتم و با خنده گفتم:
_ خداحافظ رفیق! مخدر جدیدمو پیدا كردم!

سرم را از پنجره بیرون آورده و پاكت را ھمراه فندك داخل 
سطل آشغال پرت كردم. 

قطعا ترك كردن سیگار سخت بود، اما وقتي آدم ھا انگیزه 
پیدا مي كردند توان انجام ھر كاري را داشتند.

دیگر نمي كشیدم! من مانیا بودم. ھمان كسي كھ وقتي تصمیم 
گرفتھ بود تنھا رویاي زندگي اش را كنار بگذارد كسي 

حریفش نشده بود.
حاال ھم مي توانستم. حاال كھ رویاھایم را در آغوش كشیده 

بودم. 
زیر لب زمزمھ كردم:

_ ورزشكارا سیگار نمي كشن! ھي دختر! برو و قھرمان شو 
باز. 

بھ جمالتم كھ با خودم تكرار مي كردم خندیدم. 
ھیجان وجودم آنقدر زیاد بود دنبال راھي براي تخلیھ اش 

مي گشتم.
تك تك ثانیھ ھا را مي شمردم تا فردا از راه برسد. 
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بقیھ ھم باید در خوشحالي ام شریك مي شدند. 
سر راھم جعبھ اي شیریني خریدم و راھي خانھ شدم. 

شاھان از آشپزي ام خوشش مي آمد. 
تصمیم گرفتم تا از ماندانا بخواھم براي امشب كمكم كند تا 

آشپزي كنیم. 
شاید بابا مرتضي ھم اگر مي فھمید چھ تصمیمي گرفتھ ام 

دلخوري یك ماه اخیرش را فراموش مي كرد.
خودم ھم باورم نمي شد بابا یك ماه است كھ با من سرسنگین 

رفتار مي كند. 
مامان در خانھ ي مانجون بود. 

آنقدر ذوق داشتم كھ حتي صبر نكردم بھ خانھ برسم، 
ھمانطور كھ از ماشین پیاده مي شدم با مامان تماس گرفتم و 
گفتم كھ شب ھمراه مانجون و آقاجون بھ خانھ بیایند، چون 

مي خواھم شام درست كنم.
بماند كھ چقدر صداي متعجبش مرا بھ خنده انداخت!

بھ یاد نداشت من آخرین بار كي آشپزي كرده ام!
تماس با شاھان را بھ خانھ موكول كردم.
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#كارتینگ
#پارت_٢٩٠
#زینب_عامل

ھمانطور كھ داشتم زیر لب آھنگي را زمزمھ مي كردم وارد 
خانھ شدم.

" واسھ تو مي زنھ قلبم، اومدي تو دلم كم كم نمي تونم بي تو 
آروم بگیرم... زندگي بي تو دیگھ عمرا، بارون بي تو دیگھ 

عمرا..."
بلند گفتم:

_ عاشقي بدون تو دیگھ عمرا!
بھ ھواي اینكھ ماندانا صدایم را شنیده است خندیدم. 

ھمیشھ وقتي زیر آواز مي زدم عاقل اندر سفیھ نگاھم مي كرد. 
بس كھ خوش صدا بودم و موسیقي سرم مي شد! 

اتفاقا خوب بود صدایم را بشنود. دوران سختي را مي گذراند. 
حتي گاھي مامان ھم متوجھ افسرده بودنش مي شد و سؤال 

پیچش مي كرد، اما او از دست دادن شغلش را بھانھ مي كرد. 
تقریبا ھمھ باورشان شده بود كھ ماندانا بخاطر اخراج از 

شركتي كھ در آنجا كار مي كرد افسرده است. كسي جز من 
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خبر نداشت كھ او خودش استعفا داده است. 
ابرو ھایم را باال دادم!

من ھم استعفا داده بودم. خیلي دوست داشتم واكنش خانواده ام 
را در رابطھ با این كارم ببینم. حتي بھ شاھان ھم نگفتھ بودم 

امروز آخرین روزي كاري ام است. 
وقتي دیدم خبري از ماندانا نیست بلند صدایش زدم.

_ ماندانا، خواھري...كجایي؟ 
جعبھ ي شیریني را روي كانتر گذاشتم. 

_ نیستي ماندانا؟ مامان كھ گفت خونھ اي!
خودم را روي كاناپھ انداختم. 

حتما با دوستانش بیرون رفتھ بود. 
دست تنھا از پس آشپزي براي ھمھ مان بر نمي آمدم. ماندانا 

حتما باید كمكم مي كرد. 
بھ خیال اینكھ ماندانا بیرون رفتھ است با گوشي ام با او تماس 

گرفتم.
صداي زنگ گوشي اش كھ در خانھ پیچید متعجب شدم. 

با تعجب از روي كاناپھ بلند شدم و گوش تیز كردم تا محل 
صدا را پیدا كنم. 
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صدا از اتاق مشتركمان بود. 
اخم كردم:

_ عین خرس گرفتي خوابیدي؟ بلند شو بابا! شبانھ روز 
زندگیت تو اون اتاق مي گذره. 

در اتاق را باز كردم.
_ دنیا كھ بھ آخر نرسیده عزیزدلم! مي دونم سختھ اما باالخره 

بابك رو ھم فراموش مي كني. مگھ من با مرگ رامین کنار 
نیومدم؟

روي تختش در خواب بود. صداي بلندم ھیچ تأثیري رویش 
نداشت یك ذره ھم از جایش تكان نخورد.

جلوتر رفتم.
_ مانداناي خر با توأم! 

در این گرماي تابستان پتو را تا روي سرش باال كشیده بود. 
_ خفھ نمی شي اون زیر؟

دستم را سمت پتو بردم و از روي سرش كشیدم. 
با دیدن رنگ و روي سفید و عین گچش روح از تنم پر 

كشید. سریع بھ خودم آمدم.
با ھول خم شدم و دستانم را روي شانھ ھایش گذاشتم و تكان 
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دادم:
_ ماندانا...

جواب نداد. جواب نداد و من حس كردم مرگ در نزدیكي ما 
ایستاده است. 

دست و پایم را گم كرده بودم. 
دستم را بھ گونھ اش چسباندم. صورتش یخ بود. سرد سرد.
پتو را از رویش بھ كناري انداختم و محكم تكانش دادم. داد 

زدم:
_ ماندانا....ماندانا چت شده؟ چرا جواب نمي دي؟ 

فایده نداشت. تمركزم را از دست داده بودم. خاطرات بد بھ 
ذھنم ھجوم مي آوردند و از طرفي دل و روده ام در ھم 

مي پیچید. 
بھ سختي خودم را كنترل كردم تا باال نیاورم. 

با اضطرابي كھ تا بھ آن روز در زندگي ام تجربھ نكرده بودم 
و با دست ھایي كھ بھ شدت مي لرزیدند با شاھان تماس گرفتم. 

صدایش كھ در گوشم پیچید زیر گریھ زدم.
با ترس گفت:

_ ماني...چي شده عشقم؟ 
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با گریھ و در حالیكھ بریده بریده حرف مي زدم جواب دادم:
_ شاھان ماندانا نفس نمي كشھ...افتاده رو...تخت.... كسي 

اینجا نیست...من....
ھول گفت:

_ زنگ بزن اورژانس....بدو...
كنار ماندانا روي تخت افتادم...فھمید حالم خراب تر از چیزی 

است کھ بتوانم با اورژانس تماس بگیرم کھ گفت:
_ مانیا بذار بھ اورژانس زنگ بزنم میگم بھت چیكار كني.

بالفاصلھ تماس را قطع كرد. گوشي از دستم روي تخت افتاد. 
دستم را روي سینھ ي ماندانا گذاشتم.

_ ماندانا خواھري...چت شده تو؟ چرا جواب نمي دي؟ 
اشك ھایم روي گونھ ھاي غلتیده و روي تخت افتادند. 

زار زدم:
_ ماندانا...توروخدا چشاتو باز کن.

صداي گوشي ام كھ بلند شد با بدبختي جواب دادم. 
شاھان با عجلھ گفت:

_ مانیا كارایي كھ میگم رو مو بھ مو انجام بده...
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نالیدم:
_ چیكار كنم؟ 

توضیح داد:
_ اول نبضشو بگیر! گوشت رو بچسبون بھ قلبش ببین 

صداشو مي شنوي؟ یا نوك انگشتاتو بذار رو سیبك گلوش. باید 
نبضشو حس كني...

خودم را گم كرده بودم. تمركز نداشتم تا كارھایي كھ گفتھ بود 
را انجام دھم...

_ شاھان...من...
داد زد:

_ مانیا بجنب...كاري كھ گفتمو بكن...باید تا اورژانس برسھ 
بفھمم سطح ھوشیاریش چقدره...بدو مانیا....

#كارتینگ
#پارت_٢٩١
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#زینب_عامل

ھر ثانیھ كھ مي گذشت وحشت زده تر و ناتوان تر از قبل 
مي شدم. 

با دستاني كھ بھ شدت مي لرزیدند نبضش را گرفتم. ھیچ 
حركتي تحت عنوان نبض در زیر پوست لطیفش احساس 

نمي شد. 
گریھ ام طوري شدت گرفت كھ حتي نتوانستم حرف بزنم. 

زبانم بھ لكنت افتاده بود. حس مي كردم من ھم در حال خفھ 
شدن ھستم. 

حملھ ي عصبي سراغم آمده بود. 
دستم را بھ گلویم چسباندم. تصاویر مقابل چشمانم داشتند تیره 

و تار مي شدند كھ صداي فریاد شاھان گوش ھایم را پر كرد و 
انگار اندكي امید در دلم جوشید.

_ مانیا....بھ خودت مسلط باش...باید خواھرتو نجات 
بدي....یاال دختر خوب. بھت قول مي دم ماندانا خوب خوب 

شھ....
تو راھم عزیزم...االن مي رسم. تو فقط یكم آروم 

باش...كارایي كھ مي گمو بكن باشھ؟ 
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حنجره اش پاره شده بود! 
دستم را بھ گلویم گرفتم. 

چشمانم روي پلك ھاي بستھ و یخ زده ماندانا ثابت ماند. 
با ھر بدبختي بود لب زدم:

_ نبضشو حس نمي كنم...چیكار كنم؟
شمرده شمرده توضیح داد:

_ با نوك انگشت اشاره و شستت داخل بینیشو فشار بده. 
محكم! بعد صورتشو نگاه كن ببین واكنش نشون میده یا نھ....

كاري كھ گفتھ بود را انجام دادم. 
با انگشتانم محكم بھ داخل بیني اش فشار آوردم. حس كردم 

ابروھایش كمي تكان خوردند. 
شاید ھم اشتباه كرده بودم. با این حال ھمین روزنھ ي امید 

باعث شد تا جاني دوباره بھ وجودم تزریق شود. 
_ ابروھاش...فكر كنم ابروھاش تكون خوردند...

سریع گفت:
_ دوباره انجام بده...ببین میتوني ھوشیارش كني. نزدیكم تا 

پنج دقیقھ ي دیگھ مي رسم...
كاري كھ گفتھ بود را انجام دادم. تكانش دادم. صدایش زدم. 
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بلند. گریھ كردم. 
اورژانس رسید و كمي از ترسم كاستھ شد. 

شاھان دیرتر رسید. رسیدنش بیشتر از پنج دقیقھ طول كشید. 
با ھول وارد اتاق شد. 

وقتي صداي یكي از دو مرد غریبھ را شنیدم كھ گفت باید بھ 
بیمارستان منتقل شود و اوضاعش حاد است روي دو زانو 

افتادم. 
حس خفگي اینبار شدید تر بود. 

شاھان بھ سرعت تنم را در آغوش كشید. 
_ آروم باش ماني...خوب مي شھ حالش...چیزیش 

نیست...نبض داره...
صداي شاھان را ھم دیگر واضح نمي شنیدم. 

حس مي كردم روح از تنم پر كشیده است. 
                    ***

بین خواب و بیداري معلق بودم. مي توانستم ھمھ چیز را حس 
كنم. صداي نوازش گونھ شاھان را...گرماي دستش 

را...صداي پرستاري كھ مشغول وصل كردن سرم بھ دستم 
بود. 
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ھمھ ي این ھا را حس مي كردم اما نمي توانستم چیزي بگویم.
انگار لب ھایم را بھم دوختھ بودند.

تصویر چشمان بستھ ي ماندانا یك لحظھ ھم از مقابل چشمانم 
كنار نمي رفت. 

دستان یخ زده اش.صورت رنگ پریده و موھایي كھ بھ 
پیشاني اش چسبیده بودند. 

تالش كردم چشمانم را باز كنم، اما در نھایت در رقابتي نا 
برابر با چشمانم تسلیم شدم و بھ خواب رفتم.

                   *******

صدایي در گوشم پیچید.
_ بسھ دیگھ تنبل خانوم! چقدر مي خوابي! بلند شو عزیزدلم...

تمایلي بھ بیدار شدن نداشتم، اما دستي كھ روي صورتم 
نشست مجابم كرد پلك ھایم را از ھم فاصلھ دھم. 

با دیدن لبخند شاھان گیج شدم. 
موقعیتم را درك نمي كردم. 

بي اختیار گفتم:
_ سالم...

خندید.
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_ سالم بھ روي ماھت خانم. 
دستم را بھ تخت گرفتم و سر جایم نشستم. 

نگاه گیجم را بھ اتاق شاھان دوختم.
دستم را بھ سرم گرفتم و انگار تازه یادم آمد چھ شده است!

با ترس گفتم:
_ من اینجا چیكار مي كنم؟ ماندانا...

دستانش صورتم را قاب گرفتند.
_ ھیس! آروم باش عشقم. ماندانا حالش خوبھ. یھ خریتي 

كرده بود كھ خداروشكر بخیر گذشت. 
دقیق متوجھ نشدم چھ مي گوید، اما ھمین كھ شنیدم حال ماندانا 

خوب است خیالم راحت شد. 
دستم را بھ پیشاني ام چسباندم.

_ سرم درد مي كنھ...
_ گرسنتھ بخاطر ھمون...شام گرفتم. بلند شو یھ چیزي بخور 

بعد بخواب. 
از جایم بلند شدم.

_ شام نمي خوام. باید برم دیدن ماندانا...
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دستم را گرفت.
_ نصفھ شبھ عمرم. االن كھ نمي ذارن ببینیش. بیا یھ چیزي 

بخور بخواب صبح مي ریم. نگران نباش. مامانت اینا پیششن.

#كارتینگ
#پارت_٢٩٢
#زینب_عامل

ھمچنان گیج و منگ بودم. 
دقیقا چھ اتفاقي براي ماندانا افتاده بود؟ 

دستم را از دست شاھان بیرون آوردم و بھ پیشاني ام چسباندم. 
سرم نبض داشت. انگار مدام پتكي را در سرم مي كوبیدند. 

شاھان كمرم را گرفت.
_ شام بخور تا بھت مسكن بدم. 

ھمانطور كھ دستم را بھ پیشاني ام چسبانده بودم نگاھش كردم.
_ ماندانا چش بود؟ 

اخم كرد و پوفي كشید. 
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_ با توأم شاھان؟ چھ بالیي سرش اومده بود؟ 
بجاي جواب دادن فشار دستش را روي كمرم زیادتر كرد و 

مرا بھ جلو ھل داد.
_ بیا بریم یھ چیزي بخور اول. بعدش بھت توضیح مي دم. 

داشت از جواب دادن طفره مي رفت. 
خواستم اعتراض كنم كھ جدي گفت:

_ اول غذا مي خوري! رنگ بھ رو نداري. 
قاطعیتش در بیان جملھ اي كھ گفتھ بود مرا بھ این باور رساند 

كھ تا قبل از آني كھ چیزي بخورم حرف نمي زند. 
خستھ و با سر دردي كھ داشت بدتر ھم مي شد بھ تنش تكیھ 

دادم و ھمراھي اش كردم. 
وقتي بشقاب غذا را مقابلم گذاشت بي میل بھ محتویاتش نگاه 

كردم. بوي كباب ذره اي اشتھایم را برنیانگیختھ بود. 
شاھان كنارم نشست. 

_ محتویات اون بشقاب واسھ خوردنھ نھ واسھ نگاه كردن. 
قاشق و چنگال را داخل بشقاب رھا كردم.

_ میل ندارم. فكرم پیش مانداناست. نگرانشم. 
قاشق را  پر كرد و مثل یك پدر نگران مقابل لب ھایم نگھ 
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داشت.
_ ماندانا االن خواب ھفت پادشاه رو مي بینھ. خستھ نمي شي 

بس كھ فكر ھمھ اي جز خودت؟ 
بھ قاشق اشاره كرد.

_ یاال دختر خوب! دھنتو باز كن. 
لبخندي بھ حالت گرفتن قاشق در دستش زدم.

دھانم را باز كردم و بي میل محتویات قاشق را بلعیدم. 
دستم را سمت قاشق دراز كردم.

_ بدش من خودم مي خورم. تو بھ فكر شكم خودت باش. 
ابرو باال انداخت. 

_ فعال یھ چند قاشق بدون جر زني بخور تا مطمئن شم از 
ھوش نمیري، بعدش میرم سراغ رسیدگي بھ شكم خودم.
حریفش نشدم. بجاي چند قاشق نصف غذاي مقابلم را با 

حوصلھ و شوخي بھ من خوراند. 
واقعا دیگر میلي بھ خوردن نداشتم. دستم را باال آوردم و 

گفتم:
_ بسھ! دیگھ جا ندارم. 

با شك نگاھم كرد.
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_ نمي خورم الكي دستتو خستھ نكن. 
بیخیال شانھ باال انداخت و قاشق را سمت دھان خودش برد. 

_ فكر مي كردم وسواسي ھستي دكتر؟ 
بیخیال و در آرامش بقیھ ي غذاي داخل بشقاب را خورد و 

طبق عادتش تا غذایش تمام نشد كلمھ اي حرف نزد. 
وقتي آخرین لقمھ را قورت داد جواب داد:

_ عرضم بھ حضورت كھ خیر! بنده در برابر شما ھیچ 
وسواسي ندارم. با لذت مي تونم خودت رو ھم درستھ قورت 

بدم چھ رسھ بھ بقیھ ي غذات.
دوست داشتم بخندم و شوخي كنم، اما ذھن نگرانم مجالي 

براي این كار نمي داد. 
با خوردن غذا حس مي كردم كمي سر دردم بھتر شده است، 

براي ھمین بیخیال خواستن مسكن شدم. 
تنم را كامل سمت شاھان چرخاندم. دستم را روي دستش كھ 

كنار بشقاب بود و حلقھ ي ازدواجمان روي انگشت دومش 
خودنمایي مي كرد گذاشتم تا حواسش سمتم جلب شود. 

وقتي با لبخند نگاھم كرد گفتم:
_ بھ من بگو چھ بالیي سر ماندانا اومده بود. 
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چشمانش را با خستگي بست. با ھمان چشمان بستھ زمزمھ 
كرد:

_ مانیا ممكنھ شوكھ بشي! البتھ ھمھ ي ما وقتي فھمیدیم شوكھ 
شدیم...

چشمانش را باز كرد. دستش را از زیر دستم بیرون آورد و 
بازویم را گرفت. 

چشمانش را سخت در چشمانم دوخت.
_ فعال نباید بري سراغ ماندانا...از لحاظ روحي نیاز بھ 

زمان داره تا ریكاوري بشھ...
ترسیده زمزمھ كردم:

_ مگھ چي شده شاھان؟ چرا درست حرف نمي زني؟ 
چشم دزدید. 

نگاھش را بھ ظرف غذاي روي میز دوخت و بعد از كمي 
مكث كردن واضح جواب داد:

_ ماندانا اقدام بھ خودكشي كرده بود. 
چھ گفتھ بود؟ مات شدم. ھمانطور كھ خشكم زده بود. حیرت 

زده نگاھش كردم.
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#كارتینگ
#پارت_٢٩٣
#زینب_عامل

متوجھ میزان شوكھ بودنم شده بود كھ تكانم داد.
_ خوبي مانیا؟ 

ناباور بھ صندلي آشپزخانھ تكیھ دادم.
_ براي چي؟ 

_ فعال شرایطش طوري نبوده كھ حرف بزنھ.
خواھر من اقدام بھ خودكشي كرده بود؟ 

چقدر محال بنظر مي رسید. 
مگر چھ اتفاقي رخ داده بود كھ دست بھ چنین كاري زده بود؟ 

چھ مشكلي داشت كھ ترجیح داده بود دیگر زندگي نكند؟ 
ممكن بود بخاطر بابك باشد؟ 

یاد آوري مامان و بابا باعث شد تا با عجلھ بپرسم:
_ مامان بابا حالشون چطوره؟ اومدن بیمارستان....

_ حالشون خیلي بھتر از توئھ! 
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حرفش را باور نكردم. 
شدیدا نگران مادر و پدرم بودم. طوریكھ حالت تھوع بھ 

سراغم آمده بود. 
از جایم بلند شدم و گفتم:

_ من باید برم پیش مامان. 
شاھان ھم بھ نیابت از من بلند شد.

_ مانیا لج بازي نكن. حتي نمي توني سرپا وایستي. اینطوري 
بیشتر مامانت رو نگران مي كني. آروم باش لطفا.

عصبي شدم. 
_ چطوري آروم باشم؟ خواھر من بھ دلیل نامعلومي 

خودكشي كرده. مي فھمي این یعني چي؟ چطوري آروم باشم؟ 
اگھ من دیر مي رسیدم خونھ...اگھ نمي رفتم اتاق 

مشتركمون...اگھ...
تنم را در آغوش كشید.

_ لطفا مانیا. داري عین بید مي لرزي. 
محكم و جدي گفتم:

_ من باید برم بیمارستان...ھمین حاال...نیاي تنھایي مي رم. 
دستش را پشت گردنش گذاشت. نگاھم بھ اندازه اي جدي بود 
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كھ متقاعد شود. 
_ باشھ. برو حاضر شو. 

برایم ھیچ اھمیتي نداشت كھ ساعت از دو نصف شب گذشتھ 
و امكان دارد حتي داخل بیمارستان ھم راھمان ندھند. 

شده قشقرق بھ پا مي كردم، اما ھر طور شده باید ماندانا را 
مي دیدم. 

در طول مسیر تا رسیدن بھ بیمارستان در جایم بند نبودم. 
وقتي وارد حیاط بیمارستان شدیم و پدرم را دیدم كھ با قامتي 

خمیده روي یكي از نیكمت ھاي حیاط نشستھ است اشك از 
چشمانم چكید.

انگار طوفاني آمده و زندگي مان را نابود كرده بود.
بعد از ماجراي ماكان این اتفاق كمر پدرم را خم مي كرد. 
مي دانستم پیوستھ خودش را سرزنش مي كند و از خودش 

مي پرسد كدام غفلتش باعث شده است کھ ماندانا دست بھ چنین 
كار وحشتناكي بزند. 

دیگر مھم نبود برایم اخم و تخم كند یا سرسنگین باشد. من 
نیاز داشتم توسط او نوازش شوم. نیاز داشتم سرم را روي 

سینھ ي مردانھ ي پدرم بگذارم. 
بھ سمتش قدم تند كردم و شاھان با ایستادنش بھ من فھماند كھ 
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ترجیح مي دھد ما را تنھا بگذارد. 
بھ سمت بابا پا تند كردم. كنارش كھ رسیدم بي اختیار نامش 

را صدا زدم و اشك ھایم روي گونھ غلتیدند. 
صدایم باعث شد تا سرش را باال بیاورد. 

صورتش رنگ پریده و خستھ بنظر مي رسید. 
اجازه ندادم چیزي بگوید كنارش نشستم و دستانم را دور 

گردنش حلقھ كردم.
_ مانیا پیش مرگت بشھ آخھ! 
كمرم را سفت گرفت و غرید:

_ زبونتو گاز بگیر. 
سرم را فاصلھ دادم و با گریھ گفتم:

_ خوبي بابا؟ 
دستش را از دور كمرم بھ دور شانھ ھایم سوق داد.

_ این جناب داماد چھ كرده با تو؟ قبال اینھمھ لوس نبودي! 
عمدا داشت از گفتن چیزي كھ بھ ماندانا مربوط باشد 

خودداري مي كرد. 
برایش سخت بود حرف بزند. داشت از درون با خودش 

مي جنگید. 
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بابا برخالف مامان فرد درون گرایي بود. 
خیلي كم پیش مي آمد كھ مشكالتش را بروز دھد. 

_ تو لوس بارم آوردي! 
اشك ھایم را با انگشت پاك كرد.

_ این موقع شب چرا اومدي؟ فشارت خیلي پایین بود باید 
استراحت مي كردي. 

حقیقت را گفتم:
_ باید ماندانا رو ببینم. باید بفھمم چرا ھمچین غلطي كرده. 

نگاه پر از شك و تردیدش را بھ صورتم دوخت.
_ مانیا چیزي ھست كھ تو ازش خبر داشتھ باشي؟ ماندانا 

مشكلي داشت كھ ما ازش بي خبریم؟ 
بي اختیار بھ شاھان نگاه كردم. 

از خودم پرسیدم وقتش رسیده است كھ از بابك براي پدرم 
تعریف كنم؟

#كارتینگ
#پارت_٢٩٤
#زینب_عامل
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مردد مانده بودم. بین گفتن یا نگفتن...
دیگر نمي خواستم از پدرم چیزي مخفي كنم. آن ھم وقتي 

چنین فاجعھ اي رخ داده بود و ماندانا تا یك قدمي مرگ رفتھ و 
بازگشتھ بود. از طرف دیگر مطرح كردن موضوع ارتباط 

بابك و ماندانا بھ شدت برایم دشوار بود. 
ترجیح مي دادم خود ماندانا این موضوع را براي پدرم تعریف 

كند. 
دست پدرم را گرفتم و قبل از آنكھ بتواند مانعم شود پشت 

دستش را بوسیدم.
با غمي كھ در چشمانش بود نگاھم كرد. 

با شرمندگي گفتم:
_ بابا نمي خوام چیزي رو ازتون مخفي كنم. نمي خوام دروغ 

بگم بھتون، اما یھ چیزایي ھست كھ گفتنشون سختھ واسم. 
یعني فكر كنم بھتر باشھ ماندانا واستون تعریف كنھ. 

خودشم یھ بار بھم گفت تصمیم داره ھمھ چي رو بھتون بگھ. 
در جوابم سكوت كرد. سكوتش برایم آزار دھنده بود. 

صدایش زدم:
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_ بابا...
دستش را باال آورد و مانع شد تا چیزي بگویم. 

_ باشھ. صبر مي كنم تا حال ماندانا بھتر بشھ. تو ھم بھتره با 
شاھان بري. كم این پسر رو نگران كن. االن نمیذارن ماندانا 
رو ببیني. بعدشم ماندانا االن خوابیده. باید صبر كنیم تا فردا. 

چاره اي نیست. 
چشمانم مي سوختند. سر درد دوباره سراغم آمده بود و اندك 
توانم را ھم ربوده بود، اما با این حال نمي توانستم خودم را 

قانع كنم كھ قبل از دیدن ماندانا بیمارستان را ترك كنم. 
_ باید ماندانا رو ببینم. مامان كجاست؟ 

_ باال پیش خواھرت. 
نفسش را بیرون داد.

_ برو با نگھبان صحبت كن. شاید اجازه داد بري ببینیش. 
سرم را تكان دادم و جایم بلند شدم. 

شاھان با دیدن اینکھ از جایم برخاستم سمتم آمد با پدرم سالم 
و احوال پرسي كرد و بعد دست در دست ھم داخل ساختمان 

بیمارستان شدیم. 
انگار نھ انگار كھ نصفھ شب بود. 
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سالن انتظار طبقھ ي پایین پر بود از جمعیتي كھ خستھ روي 
صندلي ھاي فلزي بھم چسبیده خوابشان برده بود.

شاھان كمرم را اسیر دستش كرد و بھ طرف سمتي كھ 
نگھبان ایستاده و مانع از ورود افراد بھ بخش بیماران مي شد 

رفتیم. 
نگھبان با دیدنمان بالفاصلھ گفت:

_ الكي اینجا واینستین! وقت مالقات فردا  چھار بعد از 
ظھره. تشریف ببرین ھمون موقع بیاین. 

شاھان ھر چھ سعي كرد توضیح دھد و قانعش كند موفق نشد. 
خستھ و درب و داغان خودم را روي یكي از صندلي ھاي 

خالي انداختم. 
شاھان ھم كنارم نشست و گفت:
_ تا كي مي خواي بشیني اینجا؟

میان حرفش پریدم:
_ شاھان بلند شو برو خونھ. بخدا تو كنارم بشیني اتفاق 
خاصي نمیوفتھ. من ھر طور شده باید ماندانا رو ببینم. 

نمي تونم جایي برم. 
دیگر بحث نكرد. بھ حد كافي قاطع حرف زده بودم. 

روي ھمان صندلي ھا نشستم. گاھي چرت مي زدم و گاھي در 
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ھمان محوطھ قدم مي زدم. 
شاھان واقعا خستھ شده بود. باالخره با زور راضي اش كردم 

بھ خانھ برود. 
بھ او اطمینان دادم كھ حتي اگر بالیي ھم سرم بیاید در 

بیمارستانم و بھ راحتي بھ دادم مي رسند. 
شاھان كھ رفت خستھ بھ نگھبان چشم دوختم. حس كردم نگاه 
سنگینم را احساس كرد كھ سرش را باال آورد، اما كمي بعد 

بي تفاوت چشم گرفت. 
بھ امید اینكھ اینبار دلش بھ رحم مي آید و اجازه مي دھد خودم 

را كنار ماندانا برسانم از جایم بلند شدم و كنارش رفتم. 
با دیدنم اخم كرد و ال الھ اال اللھي گفت. 

با عجز زمزمھ كردم:
_ فقط ده دقیقھ! قول مي دم زود بیام بیرون. 

غرولند كنان گفت:
_ ھمراه داره؟ 

سرم را تكان دادم.
_ آره. مادرم پیششھ. 

_ زنگ بزن مادرت بیاد بیرون. بعد مي توني بجاي مادرت 
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فقط پنج دقیقھ بري ببینیش.
ممكن بود مامان در خواب باشد. مي ترسیدم با گوشي اش 

تماس بگیرم و بیدارش كنم. با ناراحتي جواب دادم:
_ آخھ ممكنھ خواب باشھ...
اخم ھایش عمیق تر شدند.

_ اینش دیگھ بھ من مربوط نیست! خیلي نگرانشوني صبر 
كن تا فردا وقت مالقات برسھ. 

پوفي كشیدم.
_ خیلي خب! االن زنگ مي زنم بھش.

مردد گوشي ام را از كیفم بیرون كشیدم و با گوشي مامان 
تماس گرفتم. بوق اول تمام نشده جوابم را داد. 

_ مامان...
صدایش گرفتھ بود.

_ جانم؟
بغض بھ گلویم ھجوم آورد.

_ تو سالن پایین بیمارستانم. نگھبان اجازه نمیده بیام تو بخش. 
بھ زور و التماس راضیش كردم تا تو پنج دقیقھ بیاي بیرون 

جاھامون رو عوض كنیم باھم. باید ماندانا رو ببینم.
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#كارتینگ
#پارت_٢٩٥
#زینب_عامل

كمي طول كشید تا جوابم را بدھد. 
انگار كھ مكاني كھ در آن بود را تغییر داد. 

چند ثانیھ بعد با ھمان صداي گرفتھ و بي جانش جواب داد:
_ كجا پا شدي اومدي؟ ماندانا كھ خوابھ. این موقع شب حتما 

اون شاھان رو ھم اسیر خودت كردي. 
نگذاشتم غر زدن ھایش را ادامھ دھد.

_ شاھان رو فرستادم خونھ. مامان توروخدا یھ دقیقھ بیا پایین 
من جاي تو برم پیش ماندانا...

ال الھ اال اللھي زمزمھ كرده و گفت:
_ خیلي خب! اومدم. 

رسیدنش زیاد طول نكشید. وقتي قامتش را دیدم با عجلھ خودم 
را بھ او رساندم. دیدن صورت پف كرده و چشمان قرمزش 

حالم را بیش از پیش خراب كرد. 
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دستش را گرفتھ و با نگراني گفتم:
_ مامان مي خواي شما برو من پیشش بمونم.

با اخم جوابم را داد.
_ نھ برو ببینش سریع. مي ترسم تنھاش بذارم.

جملھ ي آخرش را با غم فراواني بر زبان آورده بود. 
مي ترسید ماندانا دوباره چنین حماقتي انجام دھد.

نگھبان كھ اخم كرد و غر زد تا عجلھ كنم سریع آدرس اتاق 
ماندانا را پرسیدم. وقتي مامان دقیقا گفت كھ در كدام اتاق 

است سریع و با عجلھ خودم را داخل راھرو ھاي بخش 
انداختم.

با كمك تابلو ھا از چند راھرو عبور كردم و نھایتا اتاقي كھ 
مامان گفتھ بود را یافتم. 

در اتاق را آرام باز كردم و داخل رفتم. 
ماندانا روي تخت خواب بود. با قدم ھایي آرام خودم را 

كنارش رساندم و دستش را گرفتم. 
اشك در چشمانم حلقھ زده و دیدم را تار كرده بود، اما با این 

حال حس كردم پلك ھاي ماندانا لرزیدند. 
سرم را جلوتر بردم و پیشاني اش را بوسیدم.
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آرام زمزمھ كردم:
_ ماندانا خوابي؟ 

جوابم را كھ نداد ناامید شدم. وقتي نداشتم تا بیشتر از آن 
كنارش بمانم. نمي خواستم نگھبان مامان را اذیت كند. 
قبل از اینكھ بتوانم نگاھم را از صورت رنگ پریده و 
پژمرده اش بگیرم الي پلك ھایش بھ آرامي باز شدند. 

دستش را گرفتم و با ھول گفتم:
_ ماندانا...بیدار بودي؟ 

قطرات اشك از گوشھ ھاي چشمانش سرخورده و روي بالش 
سفید بیمارستان افتادند. صدایش بھ زور شنیده مي شد.

_ خجالت مي كشیدم چشامو باز كنم. 
از مادر و پدرمان خجالت مي كشید. با خستگي سر تكان دادم.
سرم را نزدیكش بردم و از میان لب ھایم فقط یك كلمھ خارج 

شد. 
_ چرا؟ 

ھمین یك كلمھ براي شدت یافتن اشك ھایش كافي بود. 
طول کشید تا جوابم را دھد.

_ برو پیش بابك و بخواه واسھ تو ھم تعریف كنھ...مانیا 
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من...من...باورم نمي شد. من خیلي دوسش داشتم...فكر 
مي كردم...رفتم پیشش براي آخرین بار...اما اون...

گریھ ھایش شدت گرفتند. جمالتش تكھ تكھ و بي مفھوم بودند. 
چیز زیادي متوجھ نشده بودم. فقط ھمانطور كھ حدس زده بود 

این قضیھ بھ بابك مربوط مي شد. 
دستش را فشار دادم و با ناراحتي گفتم:

_ آروم باش ماندانا. آروم باش. با خیال راحت بگیر بخواب. 
قول مي دم ھمھ چي درست بشھ.

دست بردم و اشك ھایش را پاك كردم. 
نتوانست خودش را كنترل كند. جملھ ي آخرش بھ من فھماند 

كھ اوضاع خراب تر از این حرف ھاست.
_ مي خواد از ایران بره...دق مي كنم من بدون اون...اما...

انگشتم را بھ لب ھایش چسباندم.
_ ھیس! آروم باش. ھمھ چي درست مي شھ. قول بده خواھر 

خوبي باشي و زود خوب شي فقط.
وقتي خودت ھم بھ جملھ اي كھ گفتھ بودي باور نداشتي چگونھ 

باید آرام مي ماندي؟ 
شرایط چگونھ درست مي شد؟ 
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چگونھ وضعیتمان بھ حالت عادي بر مي گشت؟ 
نمي دانستم. 

پاسخ ھیچ كدام از این سؤاالت را نمي دانستم، اما مي دانستم 
باید ھمین حاال خودم را بھ خانھ ي بابك مي رساندم. 

من اشتباه فكر مي كردم كھ بابك بازي اش را تمام كرده است. 
او آخرین ضربھ اش را زده بود و من نمي گذاشتم از این 

نمایش مسخره اش لذت ببرد.

#كارتینگ
#پارت_٢٩٦
#زینب_عامل

لبخندي زوري بھ روي ماندانا زدم و خدا مي دانست دلم چھ 
آشوبي بود! 

از خودم بدم مي آمد! از اینكھ بخاطر فردي مثل بابك حتي 
شاھان را ھم ناراحت كرده بودم پشیمان بودم. 

چرا باید برایم مھم مي بود كھ چھ بالیي سرش مي آید؟ 
چرا بھ فكر دختر گمشده اش بودم؟ 
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سرم را خم كرد. گونھ ي ماندانا را بوسیدم.
_ مراقب خودت باش. صبح میام پیشت. 

اشك ھایش را با انگشتانم پاك كردم و با حالي خراب از اتاق 
بیرون آمدم. 

آنقدر حالم خراب بود كھ از چند راھرو اشتباھي عبور كردم 
و بھ بن بست خوردم! 

دستانم بي اختیار مشت شدند.
میل عجیبي بھ كوبیدن مشت ھایم در جسمي سخت داشتم. 

یاد مھشید و باشگاھشان افتادم! 
بعد از بھم خوردن رابطھ اش با محمد بھ شھرشان بازگشتھ 

بود و آنقدر در این مدت درگیر بودم كھ نتوانستھ بودم خبري 
از او بگیرم!

اگر اینجا بود اول خودم را بھ پیش او مي رساندم. 
دستان مشت شده ام را محكم بھ كیسھ بوكس بزرگش 

مي كوبیدم و داد مي زدم!
تا بھ حال در زندگي ام چنین خشمي را تجربھ نكرده بودم. 

فقط دنبال كبریتي بودم كھ شعلھ ورم كند!
فقط یك جرقھ كافي بود تا ھمھ چیز بابك را بھ آتش بكشم. 
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چرخیدم! وارد راھروي سمت راست شدم. 
خبري از اتاقك نگھباني نبود!

باز راه را اشتباه آمده بودم. 
اینبار دست بھ دامن تابلو ھا شدم! 

جھت فلش گزینھ ي خروج را دنبال كردم و بھ قدم ھایم 
حركت دادم. 

كنار نگھبان كھ رسیدم سعي كردم خودم را خونسرد نشان 
دھم! 

نمي خواستم فعال مامان چیزي متوجھ شود. 
دیگر حتي برایم اھمیت نداشت اگر بعدا مي فھمیدند باز ھم از 

آن ھا چیزي پنھان كرده ام واكنش بدي نشان دھند. 
دیگر ھیچ چیز برایم اھمیت نداشت. 

اخم ھاي عمیق نگھبان را نادیده گرفتم و سمت مامان رفتم. 
مامان با دیدنم بي حال از روي صندلي بلند شد.

آنقدر بي حال بود كھ بي اختیار بازویش را گرفتم و گفتم:
_ مامان خوب نیستي برو خونھ من مي مونم كنار ماندانا. 

سرش را بھ نشانھ ي منفي تكان داد.
_ نھ. نمي تونم یھ لحظھ تنھاش بذارم...
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حال نزار مادرم باعث شد تا فشار انگشتانم داخل دستم بیشتر 
شود. 

در دل تكرار كردم:
" لعنت بھت بابك! لعنت بھت"

ماندنم بیشتر از آن جایز نبود. مامان متوجھ مي شد حالم 
خراب است. 

سرم را تكان دادم و با خداحافظي كوتاھي از كنارش عبور 
كردم. 

از ساختمان بیمارستان بیرون آمدم. 
اصال نمي خواستم با پدرم رو بھ رو شوم.

براي  ھمین ھم بجاي مسیر مستقیم از پشت ساختمان دوم 
بیمارستان دور زدم تا اتفاقي با پدرم رو بھ رو نشوم. 

از محوطھ ي بیمارستان كھ بیرون آمدم تازه فھمیدم ماشین 
ندارم! 

پوفي كشیدم و با حرص چشمانم را روي ھم گذاشتم. 
گوشي ام را از كیفم بیرون آوردم تا بلكھ بتوانم اسنپ پیدا كنم. 

وقتي دیدم فایده اي ندارد تصادفي مسیر سمت راست 
بیمارستان را انتخاب كردم و بھ امید دیدن
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 آژانس شبانھ قدم برداشتم. 
ھنوز چند قدم بیشتر نرفتھ بودم كھ گوشي ام زنگ خورد و نام 

دكتر روي گوشي افتاد. 
نمي شد تماس شاھان را بي پاسخ بگذارم. 

تماس را كھ وصل كردم صداي سالمش در گوشم پیچید.
_ سالم ماني. كجایي؟ 

جواب سؤالش را ندادم، اما بجایش گفتم:
_ چرا نخوابیدي؟

_ نرفتم خونھ كھ بخوابم! اطراف بیمارستان یھ دوري زدم. 
االن مي خوام برم خونھ و تو ھم حتما ھمراھم میاي. 

بھ دروغ گفتم:
_ من دارم میرم خونھ ي خودمون. برو و بخواب. 

جدي جواب داد:
_ تو تنھایي جایي نمیري. بیا جلوي بیمارستان االن مي رسم. 

بالفاصلھ قطع كرد و من آنقدر عصبي بودم كھ با خشم 
گوشي ام را روي زمین كوبیدم!

شدت پرت كردن گوشي بھ قدري بود كھ گوشی چند تكھ شد 
و صفحھ ي درب و داغانش كامل شكست. 
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قاب پشت گوشي ھم داخل جوب كنار خیابان افتاد و اعصابم 
خراب تر از قبل شد. 

بي اختیار روي دو زانو نشستم. دستم را بھ پیشاني ام گرفتم و 
دندان ھایم را روي ھم فشار دادم. 

داشتم سكتھ مي كردم. 
فشاري كھ تحمل مي كردم بھ شدت زیاد بود. 

ھمانطور روی دو زانو نشستھ بودم کھ صداي بوق و پشت 
بندش صداي نگران شاھان مرا بھ خودم آورد.

#كارتینگ
#پارت_٢٩٧
#زینب_عامل

این ھم از شانس افتضاح من بود!
مسیر آمدن و رسیدنش بھ بیمارستان حتما باید از كنار من 

عبور مي كرد!
با عجلھ خودش را از ماشین پایین انداخت و سمتم آمد. 

زیر بازویم را گرفت و با نگراني عمیقي پرسید:

@RomanbeRoman



_ مانیا چت شده؟ این موقع شب اینجا چیكار مي كني؟ 
دستم را از پیشاني ام جدا كردم.

_ دنبال آژانس بودم. گوشي از دستم افتاد و شكست!
نمي توانستم راستش را بگویم. نمي توانستم بگویم حاال كھ 

فھمیده ام برادرت مسبب خودكشي خواھرم است كنترلم را از 
دست داده ام و گوشي ام را شكستھ ام. 

دستش را دور كمرم حلقھ كرد و گفت:
_ فداي سرت عزیزم. بھترشو مي خریم. بلند شو بریم. 

چھ مي كردم؟ من باید ھمین حاال بابك را مي دیدم.
اصال نمي خواستم كسي مداخلھ كند.

باید خودم تنھا او را مي دیدم. 
باید این ماجرا را تمام مي كردم. مھم نبود چھ بالیي سرم 

مي آید. مھم نبود چھ دعوایي برپا مي شود. 
من فقط باید بابك را مي دیدم. 

شاھان گوشي شكستھ ام را از روي زمین برداشت، بھ كمرم 
فشار آورد و مجبورم كرد بلند شوم. 

مجبورا ھمراھي اش كردم. 
وقتي كنار ھم در ماشین نشستیم گفت:
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_ ماندانارو دیدي؟ 
باز ھم دروغ گفتم.

_ نھ! 
دستم را گرفت.

_ نگران نباش دورت بگردم. بریم خونھ یكم بخواب فردا 
صبح میارمت تا ببینیش. نگھبان نذاره ھم با پارتي بازي 
مي فرستمت داخل! چند تا از ھمكارام تو این بیمارستانن. 

او محبت مي كرد و من براي اولین بار حوصلھ اش را نداشتم. 
كاش مي توانستم از ماشینش پیاده شوم. 

با بدجنسي گفتم:
_ كاش ولم مي كردي بھ حال خودم. حوصلھ ي خودمم ندارم. 

دستم را محكم تر فشار داد.
_ درست مي شھ عزیزم. غصھ نخور.

صدایم بي اختیار باال رفت و من كنترلي رویش نداشتم.
_ چي درست مي شھ؟ چطوري درست مي شھ اصال؟ واسھ 

چي ھي اینو تكرار مي كني؟ اه!
شوكھ شد. 

تا بھ حال این گونھ با او حرف نزده بودم. 
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جملھ ھایم كھ تمام شد تازه متوجھ شدم چھ رفتار بدي داشتھ ام. 
شاھان چھ تقصیري داشت؟ 

او كھ جز حمایت از من كاري نكرده بود. 
پشیمان از داد زدنم نالیدم.

_ ببخشید شاھان...من حالم خوب نیست. 
پشت دستم را بوسید.

_ مھم نیست عزیزدلم. می فھمم. 
تا رسیدن بھ خانھ چیزي نگفتم.

فقط دنبال فرصت بودم شاھان حواسش پرت شود و فرار 
كنم، اما حواسش بھ ھیچ چیز  نبود بغیر از من.

وارد خانھ كھ شدیم، عین یك كودك مانتو و شالم را در آورد. 
دستم را گرفت و مرا بھ اتاقش برد.

مجبورم كرد كنارش دراز بكشم و او كھ نمي دانست من عین 
اسپند روي آتش ھستم. 

سرم را روي سینھ اش گذاشت و موھایم را نوازش كرد. 
حرف ھاي رویایي اش لبخند غمگیني روي لب ھایم كاشت. 

كاش زندگي مثل گفتھ ھاي او رویایي بود. 
_ غصھ ي چي رو مي خوري عشقم؟ ماندانا خوب مي شھ. ما 
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عروسي مي گیریم. بچھ دار مي شیم...
این قسمت از حرف ھایش با لبخند موھایم را بوسید.

_ دختر دار مي شیم. دوتایي مي بریمش پارك! ماندانا ھم 
عروسي مي كنھ و بعد ھمگي با ھم مي ریم مسافرت...

شاھان تعریف كرد و اشك ھاي من چكیدند. 
دلم گرفتھ بود. قد یك دنیا دلم گرفتھ بود. 

چیزي در وجودم مرا مي ترساند. 
قلبم در حال تكھ تكھ شدن بود و ندایي از درونم مي گفت 

طوفان بزرگی در راه است.

#كارتینگ
#پارت_٢٩٨
#زینب_عامل  

خستھ بود. تمام شب را بخاطر من بیدار مانده بود و حاال در 
نزدیكي ھاي صبح ھمانطور كھ سرم را روي سینھ اش داشت 

خوابش برده بود. 
سرم را آرام طوریكھ بیدار نشود از روي سینھ اش جدا كردم. 
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آرام موھایش را نوازش كردم و خم شدم و گونھ اش را 
بوسیدم. 

زیر لب براي خودم زمزمھ كردم:
_ ببخش شاھان. باید تنھا برم سراغش. 

از روي تخت آرام پایین آمدم.
بدون اینكھ ذره اي سر و صدا كنم از اتاق بیرون آمدم. مانتو 
و شالم را پوشیدم و با برداشتن سوییچ ماشین شاھان از خانھ 

بیرون آمدم. 
ھر قدر در خانھ آرام راه رفتھ بودم تا سر و صدایم شاھان را 
بیدار نكند بھ راه پلھ ھا كھ رسیدم با عجلھ پایین آمدم و ماشین 

را از پاركینگ بیرون آوردم. 
فقط كافي بود یك راننده در خیابان مرتکب یك اشتباه كوچك 

شود بالفاصلھ بھ درك واصل مي شدم! 
تند و بي اصول رانندگي مي كردم. فقط مي خواستم بابك را 

ببینم. امروز باید این ماجرا تمام مي شد.
امروز باید مي فھمیدم درد بابك چیست. 

امروز باید این قصھ برای ھمیشھ بھ آخر می رسید.
بابك لعنتي تمام زندگي ام را بھم ریختھ بود. 
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ھزار نفر در خیابان برایم بوق زدند. فحش دادند و با حرص 
دستشان را از ماشینشان بیرون آورده و با تكان دادن آن 

پرسیدند كھ این چھ وضع رانندگي است! 
برخي ھا ھم پاي تمام زنان عالم را بھ میان كشیدند.

من بلد بودم جواب این جماعت حراف را بدھم، اما حاال 
وقتش را نداشتم. 

براي ھمین بي توجھ راندم و وقتي مقابل خانھ ي بابك رسیدم 
چنان پایم را روي ترمز فشار دادم كھ جیغ الستیك ھا بلند شد 
و حتم داشتم رد الستیك ھا روي آسفالت براق كوچھ جا ماند. 

مھم نبود ساعت شش صبح بود. 
مھم نبود ممكن است در خواب باشد. 

كنار در خانھ كھ رسیدم بدون مكث دستم را روي دكمھ ي 
آیفون فشار دادم. 

كسي جواب نداد، اما ناامید نشدم. دوباره دستم را روي 
دكمھ ي آیفون گذاشتم و بیشتر از چند بار این كار را تكرار 

كردم. 
وقتي باز ھم كسي جواب نداد با لگد محكم بھ در كوبیدم و بي 

توجھ بھ اینكھ در كوچھ ھستم داد زدم:
_ باز كن در این خراب شده رو آشغال عوضي! 
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خستھ لگد دیگري بھ در زدم و وقتي سمت ماشین بازگشتم تا 
با او تماس بگیرم یادم آمد گوشي ام شكستھ است. 

پوفي كشیدم و با عصبانیت مقابل در روي زمین نشستم. 
حتي اگر ھزار سال ھم طول مي كشید منتظرش مي ماندم تا 

بیاید. 
نشستم، بلند شدم و راه رفتم. دوباره نشستم و دوباره راه رفتم.

ھزار بار این اعمال را تكرار كردم و بیش از ھزار بار ھم 
آیفون را زدم. 

وقتي خستھ شدم بھ ماشین برگشتم. با دیدن ساعت ماشین مخم 
سوت كشید.

ده صبح بود. بیش از سھ ساعت و نیم بود كھ یك لنگھ پا اینجا 
نشستھ بودم. 

شك نداشتم تا بھ االن شاھان از خواب بیدار شده بود و نگران 
دنبالم مي گشت. 

گوشي ھم نداشتم كھ با آن تماس بگیرد با این حال قصد 
نداشتم بھ خانھ برگردم.

امروز كل دنیا ھم نگرانم مي شدند باز باید بابك را مي دیدم. 
لجبازي ام در بیشترین حد خودش ایستاده بود. 
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خستھ سرم را بھ فرمان تكیھ دادم. 
آفتاب با شدت و لجباز تر از من داخل ماشین مي تابید و حال 

خرابم را خراب تر مي كرد. 
ھمین كھ خواستم چشمانم را روي ھم بگذارم صداي ترمز 

یک ماشین شنیدم. 
بالفاصلھ سرم را از روي فرمان جدا كردم و با دیدن ماشین 

شاسي بلند بابك با عجلھ خودم را از ماشین پایین انداختم. 
متوجھ حضور من نشده بود. 

ماشین را مقابل در خانھ پارك كرد و با صورتي درھم از 
ماشین پیاده شد. 

شلختھ بود و بي حال! 
با دست معده اش را ماساژ داد و سمت در خانھ اش رفت كھ با 

عجلھ خودم را كنارش رساندم. 
صداي قدم ھایم باعث شد تا زاویھ ي ایستادنش را تغییر دھد و 

سمتم بچرخد. 
مھلت ندادم حتي سالم دھد. داد زدم:
_ چي از جون ما مي خواي لعنتي؟ 

بي توجھ كلید را داخل در انداخت و گفت:
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_ باز چي شده مانیا؟ طبق معمول توپت پره! 
خونسرد حرف زدنش آنقدر عصبي ام كرد كھ بھ بازویش 

چنگ انداختم.
_ تو نمي دوني چمھ؟ حقم داري ندوني! كاري كھ مي خواستي 
رو كردي بایدم بقیھ ش واست مھم نباشھ! سناریوي احمقانھ تو 

تموم كردي خوشحالي آره؟ 
صداي بلندم باعث شد تا اخم كند. 

اجازه نداد بیشتر از آن داد و بیداد كنم بازویش را از اسارت 
دستم آزاد كرد، دستم را گرفت و مرا داخل حیاط خانھ اش 

كشاند و در را پشت سر بست.
پایم كھ بھ حیاط رسید دستم را از دستش بیرون كشیدم و 

غریدم:
_ بھ من دست نزن آشغال بي ناموس! 

اخم ھایش شدت گرفتند و جدي و بي انعطاف جواب داد:
_ مانیا مراقب حرف زدنت باش. ھر چي توھین مي كني و 

داد و بیداد چیزي بھت نمي گم چون شدي زندگي داداشم 
وگرنھ...

داد زدم. بلند تر از ھر زمان دیگري.
_ وگرنھ چي؟ وگرنھ بیشتر از این سعي مي كني بدبختمون 
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كني؟ بیشتر از این گند مي زني تو زندگي و آسایشمون؟ ھان؟ 
بگو ببینم وگرنھ چي؟

پوفي كشید و دستش را الي موھایش برد. 
_ مانیا چرا نمي گي چي شده؟ حداقل بگو چیكار كردم كھ 

بدونم گناھم چیھ؟ 
یقھ اش را در مشت گرفتم.

_ واسھ چي اومدي وسط زندگي من؟ واسھ چي اینھمھ بال 
سرمون آوردي؟ واسھ چي شدي آفت زندگیمون؟ 

بھ گریھ افتادم. یاد ماندانا دلیل اشك ھایم بود. 
_ مي دوني اگھ فقط چند دقیقھ دیر تر مي رسیدم ممكن بود چھ 

بالیي سر ماندانا بیاد؟ 
اسم ماندانا باعث شد تا نگران نگاھم كند.

دیگر حتي توجھي نداشت كھ یقھ اش را در مشت دارم. 
_ ماندانا چش شده؟ 

مشتم را روي سینھ اش كوبیدم.
_ از من مي پرسي؟ نمي دوني چھ بالیي سرش اومده؟ خبر 

نداري داشت رو تخت بیمارستان جون مي داد؟ 
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كلمھ ي بیمارستان نگراني اش را ھزار برابر كرد. 
مشت ھایم را در دست گرفت و با حرص گفت:

_ مانیا ماندانا چش شده؟ واسھ چي بیمارستانھ؟ حرف بزن 
المصب! 

با حرص و عصبانیت عقب كشیدم.
_ اول تو بگو چیا بھش گفتي؟ تو بگو چیكار كردي باھاش 

كھ بھ اون حال و روز افتاد؟ تو بگو براي چي یھ ھمچین 
جھنمي واسھ ما درست كردي؟ واسھ مایي كھ اصال تورو 

نمي شناختیم. 
دندان ھایش را روي ھم فشار داد. 

چشمانش را براي چند ثانیھ روي ھم گذاشت تا خونسردي اش 
را از دست ندھد و بعد جواب داد:

_ من دیروز صبح ماندانارو دیدم...باید مي رفت پي 
زندگیش...من عاشقش شدم، اما من لعنتي...لعنت بھ این 

زندگي گُھ!
عاجزانھ نالید:

_ مانیا تورو قسم بھ جون شاھان فقط بگو چھ بالیي سر 
ماندانا اومده؟

جان شاھان را قسم داده بود و مگر مي توانستم جوابش را 
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ندھم؟
بھ چشمانش زل زدم و در حالیكھ در تك تك كلمات جملھ ام او 

را مقصر این داستان معرفي مي كردم جواب دادم:
_ ماندانا بخاطر توي لعنتي خودكشي كرده! مي فھمي؟ 

خودكشي!

#كارتینگ
#پارت_٢٩٩
#زینب_عامل

خشكش زد! جملھ ام را ھضم نكرده بود. 
آرام آرام انگار فھمید قصھ از چھ قرار است. 

ترس بھ یك باره بھ چشمانش ھجوم آورد و دوباره پرسید تا 
مطمئن شود!

_ چي؟ 
جواب را تكرار نكردم. دستش را بھ شانھ ام چسباند و گفت:

_ مانیا...یعني چي؟ داري شوخي مي كني؟ 
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خودكشي خواھر من شوخي نبود! 
بالیي كھ بر سرش آمده و فاصلھ ي كمي كھ با مرگ داشت از 

ھر چیزي واقعي تر بود. 
داد زدن را كنار گذاشتم گریھ ھایم را متوقف كردم و مصمم 

شدم تا یك بار براي ھمیشھ پاسخ سؤاالتم را پیدا كنم. 
_ بابك براي چي اینكارو با من و خانواده م كردي؟ براي چي 

آتیش شدي و افتادي تو جونمون؟ فقط جواب این سؤالمو 
بده...بعد قول مي دم برم و پشت سرمم نگاه نكنم. بھ كسي ھم 

نمي گم تو باعث و باني خودكشي خواھرم شدي.
فھمید شوخي نمیكنم. فھمید قصھ ي ماندانا دروغ نیست و 

رنگش سفید شد. 
عین گچ. 

انگار از كل حرف ھایم فقط جملھ ي آخرم را شنیده بود كھ 
بجاي جواب دادن گفت:

_ ماندانا كجاست االن؟ حالش چطوره؟ 
پوزخندي زدم.

_ توروخدا بس كن بابك! بیا و این مسخره بازیارو تمومش 
كنیم. خودت دروغاي احمقانھ تو باور مي كني؟

صدایم باز داشت باال مي رفت. 
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صداي بلند او از داد زدن من جلوگیري كرد:
_ ماندانا چش شده؟ تورو خدا بگو االن كجاست مانیا. من 

اصال حالم خوب نیست.
_ بابك من تا جواب سؤاالمو نگیرم...

با دست مرا بھ عقب ھل داد و با دو از كنارم گذشت. 
پشت سرش دویدم. در را باز كرد و با عجلھ خودش را بھ 

ماشینش رساند.
محلي بھ من نداد و استارت زد. دنده عقب رفت و سریع دور 

زد و پایش را روي گاز فشار داد. 
من ھم سریع خودم را داخل ماشین شاھان انداختم و دنبالش 

كردم. 
پیدا كردن بیمارستاني كھ ماندانا در آنجا بستري بود براي 

بابك سخت نبود. 
كافي بود فقط با شاھان تماس بگیرد. 

سرعتم را زیاد كردم تا خودم را بھ او برسانم.
وقتي ماشین ھایمان كنار ھم قرار گرفت دیدم كھ مشغول 

صحبت كردن با تلفن است. 
بوق زدم تا بایستد اما محلي نداد. 
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گوشي دستش را بھ كنارش پرت كرد و سرعتش را باز ھم 
بیشتر كرد. 

اگر پاي بابك بھ بیمارستان مي رسید و جریان رابطھ اش با 
ماندانا افشا مي شد قیامت بر پا مي شد.

چطور برادر شوھرم خودش را براي مراسم عقد ما ھم 
نرسانده بود و آن وقت با این حجم از نگراني بھ دیدن 

خواھرم مي رفت؟ 
اضطراب و ترس بھ وجودم رخنھ كرد اما ھر چھ كردم 

نتوانستم بابك را مھار كنم. 
دیوانھ وار رانندگي مي كرد. 

وقتي توانستم بھ او برسم كھ ماشین را در خیابان رھا كرد و 
تقریبا سمت بیمارستان دوید. 

احتمال داده بود كھ در نزدیكي بیمارستان جاي پارك پیدا 
نكند. 

من ھم با عجلھ ماشین را پارك كردم و دنبالش دویدم. 
قدم ھاي او بلند تر بود و تا بتوانم خودم را بھ او برسانم بھ 

نفس نفس افتادم. وقتي نزدیكش رسیدم داد زدم:
_ بابك كجا داري مي ري؟ مي خواي چیكار كني؟ بابام 

اونجاست مامانم....
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ھمین حرفم كافي بود تا ایستاده و سمتم بچرخد. 
بلند داد زد:

_ یھ بار زندگي مو ازم گرفتین! اجازه نمي دم دوباره اینكارو 
باھام بكنین. بھ درك كھ من ھم سن باباتم! من و ماندانا 

ھمدیگھ رو دوست داریم. دیگھ ھیچ كس نمي تونھ جلومو 
بگیره. شده ماندانا رو بھ زور صاحب شم و با دنیا بجنگم 

اینكارو مي كنم. اما با خواھرت ازدواج مي كنم. نھ تو نھ كس 
دیگھ اي نمي تونھ جلومو بگیره. 

بھ سیم آخر زده بود. صدایش آنقدر بلند بود كھ در خیابان 
ھمھ نگاھمان میآكردند. 

من اما خشكم زده بود. ما یك بار زندگي اش را خراب كرده 
بودیم؟ كي؟ چگونھ؟ 

چرا منظورش را نمي فھمیدم. 
داد زدن ھایش كھ تمام شد چرخید و دوباره راه بیمارستان را 

در پیش گرفت. 
باید ھر طور شده جلویش را مي گرفتم. 

وقتي دوباره با دو خودم را كنارش رساندم با حرص گفت:
_ الكي وقتتو ھدر نده من بدون دیدن ماندانا جایي نمي رم. 
توان مقابلھ با او را نداشتم. نھ من كھ بعید مي دانستم كسي 
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بتواند جلویش را بگیرد. 
وقتي وارد محوطھ ي بیمارستان شدیم با ترس اطرافم را نگاه 

مي كردم كھ مبادا پدرم آنجا باشد. 
بابك اما فقط دنبال راھي بود تا خودش را داخل بیمارستان 

برساند.
وقتي كنار اتاقك نگھباني رسیدیم منتظر بودم نگھبان جلویش 

را بگیرد، اما بابك حتي اجازه نداد نگھبان چیزي بگوید 
دستش را مقابلش گرفت و غرید:

_ حوصلھ ندارم برام تكرار كني وقت مالقات نیست. 
امیدوارم باھات ھماھنگ شده باشن! چون اگھ جلومو بگیري 

ھمین االن كاري مي كنم از كار بي كارت كنن!

#كارتینگ
#پارت_٣٠٠
#زینب_عامل

بي صبرانھ منتظر بودم نگھبان با پوزخندي جلویش را بگیرد 
اما اصال فرصت نكرد چیزي بگوید چون بابك از كنارش 
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گذشت و من ھم سریع دنبالش كردم تا نگھبان مانعم نشود!
وقتي وارد كننده ي دارو بودي و با اكثرا پزشكان و بیمارستان 
ھا ھم ارتباط داشتي قطعا دیدن بیماري خارج از وقت مالقات 

اصال كار سختي نبود. 
حتي شماره ي اتاق ماندانا را ھم مي دانست كھ وقتي وارد 

راھرو شد ھمان مسیر را در پیش گرفت. 
خودش را كھ مقابل اتاق رساند در را بي ھوا باز كرد و وارد 

شد. 
من ھم پشت سرش از ترس دیدن مادر یا پدرم با ترس قدم 

داخل اتاق گذاشتم و وقتي دیدم كنار ماندانا فقط شاھان نشستھ 
است نفسم را آسوده بیرون فرستادم. 

معلوم بود مامان را راضي كرده است تا بیمارستان را ترك 
كند.

ماندانا بیدار بود كھ با دیدن بابك ناباور بلند شد و روي تخت 
نشست. 

چشمانش با دیدن بابك باریدند و بابك بدون اینكھ توجھي بھ 
من و شاھان داشتھ باشد خودش را بھ ماندانا رساند و او را 

سخت در آغوش كشید. 
با عشقي بي اندازه زیر گوش ماندانا زمزمھ كرد:
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_ این چھ كاري بود كردي آخھ عمر من؟ بالیي سرت میومد 
من چھ خاكي تو سرم مي كردم؟ 

ماندانا میان گریھ ھایش زمزمھ كرد:
_ تو ازم متنفري...

بابك بالفاصلھ جملھ اش را قطع كرد.
_ متنفرم؟! من تو زندگیم ھیچ كسي رو قد تو دوست نداشتم. 
بیخیال تموم شد دیگھ. نمي ذارم كسي جدامون كنھ. با خودم 

مي برمت. فقط باید قول بدي سریع خوب شي. 
مي خواست ماندانا را كجا ببرد؟ چرا سر از حرف ھایش در 

نمي آوردم؟
با حرص خواستم سمت بابك بروم كھ شاھان از پشت بازویم 

را گرفت و كشید.
ناباور سمتش چرخیدم كھ گفت:
_ بیا بریم مانیا. بذار تنھا باشن.

با حرص بھ عقب ھلش دادم.
_ تنھا باشن كھ چي بشھ؟ 

اینبار كمرم را محكم گرفت و علي رغم دست و پا زدن ھایم 
مرا بھ بیرون از اتاق برد. 
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در راھروي بیمارستان با صداي بلند گفتم:
_ ولم كن. 

اخم كرد و مرا بھ زور دنبال خودش كشاند.
_ مانیا لطفا تمومش كن. اگھ بابك زنگ نمي زد و نمي گفت 

صبح رفتي دم در خونھ ش از نگراني سكتھ مي كردم. تو 
اصال منو آدم حساب مي كني؟ 

رھایم نكرد و باز ھم بھ اجبار مرا دنبال خودش كشاند. 
_ ولم كن شاھان...

كمرم را رھا كرد و غرید:
_ بیا ولت كردم. برو حلش كن. برو باز اداي بزرگتر 

خانواده رو در بیار. 
ناباور نامش را صدا زدم كھ جواب داد:

_ داداش لعنتي من عاشق خواھرت شده؟ مي خوان ازدواج 
كنن؟ خودشون مشكلشون رو حل مي كنن بھ من و تو چھ! 

بابات سالم و سر حال پشت دخترش وایستاده. ھمین االن این 
مسخره بازي رو تمومش مي كني و با ھم مي ریم خونھ. بابك 

خودش امروز با خانواده ت حرف مي زنھ. 
مات سر جایم ایستادم كھ دستش را سمت دراز و اتمام حجت 

كرد.
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_ مانیا اگھ یھ ذره، فقط یھ ذره برام ارزش قائلي دستتو بده 
بھم تا با ھم بریم. اگھ نھ کھ بگو گور بابای شاھان و بقیھ و 

برو تا بابک رو از اتاق ماندانا بیرون کنی. 
خستھ و بي حال خیره اش شدم. من نگران ماندانا بودم. 

چگونھ او را كنار بابك رھا مي كردم؟
صورت آویزانم را كھ دید خودش دستم را گرفت و مھربانانھ 

گفت:
_ مانیا بیا بریم. لطفا. ماندانا و بابك باید خودشون مشكلشون 
رو حل كنن. االن مامان و بابات مي رسن. لطفا ھمراھم بیا. 
باور كن وقتي صبح پا شدم دیدم نیستي دنیا رو سرم خراب 

شد. بیا بریم خونھ. بقیھ ش بسپر بھ خودشون.
نگاھش را دقیق تر بھ چشمانم دوخت.

_ باشھ؟ 
سکوتم نشانھ ی رضایتی شد تا باز ھم مرا با خودش ھمراه 

کند.

#كارتینگ
#پارت_٣٠١
#زینب_عامل
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مالفھ را تا زیر چانھ ام باال كشیدم و از الي پلك ھاي نیمھ 
بازم بھ لباس ھایمان كھ روي زمین پخش و پال شده بودند 

نگاه كردم. 
بودن در كنار شاھان این روزھا تنھا آرامش خاطرم بود. 

خوب مي شد اگر تمام این اتفاقات خواب بودند و من از شاھان 
مي خواستم ھمین حاال راھي شمال شویم. 

بیخیال عروسي گرفتن مي شدم و ھمین شمال رفتن مي شد 
قشنگ ترین ماه عسل زندگي ام. 

روي پھلو و بھ سمتش چرخیدم. حركتم روي تخت باعث شد 
تا خمیازه اي كشیده و الي پلك ھایش را باز كند.

تند و فرز دستم را گرفت و غر زد:
_ كجا؟ 

تنم را حركت دادم و در آغوشش فرو رفتم.
_ ھیچ جا. نترس. 

طبق عادت دستش را الي موھایم برد. 
سرش را پایین برد و زیر گلویم را بوسید.

با اشاره بھ مالفھ گفت:
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_ چھ رویي ھم گرفتي از من! بریم دوش بگیریم؟ 
با شیطنت ابروھایم را باال انداختم كھ بي ھوا از روي تخت 

بلند شد. 
مالفھ اي کھ دورم پیچیده شده بود  تا بھ خودم بجنبم مرا ھمراه 
از روي تخت بلند كرد و در آغوش كشید كھ بي اختیار جیغي 

كشیدم.
ھمانطور كھ سمت حمام مي رفت غر زد:

_ ھمش میگھ نھ نھ! منم كھ مظلوم كوتاه میام!
*

شسوار را بھ برق زدم و بعد از تنظیم درجھ اش آن را نزدیك 
موھاي شاھان گرفتم. 

با دست الي موھایش كشیدم و گفتم:
_ شاھان من موھامو مثل موھاي تو كوتاه كنم چیكار 

مي كني؟ 
نگاھي بھ تصویرمان در آیینھ انداخت.

_ طبق معمول مي خورمت! 
موھایش كھ خشك شد شسوار را خاموش و دستانم را دور 

گردنش حلقھ كردم.
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_ از اون دستھ از مردایي نیستي كھ بگي حق نداري دست بھ 
موھات بزني و این حرفا؟ 

كمرم را گرفت و مرا روي پایش نشاند.
_ زن من كچلشم جذابھ! تو اختیار بدنت رو داري مي توني 

مدل موھاتو ھر طور دوست داري انتخاب كني. 
گونھ اش را بوسیدم!

_ چھ آقاي جنتلمني! ولي من دوست دارم دوتایي باھم كچل 
كنیم. 

خندید. 
_ بنظرت صبر كنیم بعد از عروسیمون؟

یا دوست داري عروس و داماد كچل باشیم؟ 
آھي كشیدم. آنقدر مشكل سر راھمان قرار گرفتھ بود كھ 

عروسي كردنمان محال بنظر مي رسید. 
وقتي با رامین نامزد كرده بود برایم مھم بود لباس عروس 

بپوشم و حتما عروسي بگیریم، اما حاال فقط مي خواستم 
مشكالتمان تمام شوند و ھمراه شاھان بھ یك مسافرت كوتاه 

بروم. ھمین. 
_ عروسي نمي خوام شاھان. 
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یقھ ي تاپم را مرتب كرد.
_ من از اون دستھ مردام كھ دوست دارن عشقشونو تو لباس 

عروس ببینن. 
صورتم آویزان شد. 

_ با این ھمھ بدبختي كھ ما داریم...
انگشتش را بھ لب ھایم چسباند و اجازه نداد جملھ ام را كامل 

كنم.
_ دورت بگردم چھ بدبختي داریم من و تو؟ ماني حال ماندانا 
خوب شھ من عروسیمونو راه مي ندازم. بقیھ ي چیزا ھم بھ من 
و تو مربوط نیست. قراره كلي عشق و حال كنیم. یھ عروسي 

حسابي و یھ سفر دو نفره ي توپ. 
دستانم را دور گردنش حلقھ كردم و سرم را روي شانھ اش 

گذاشتم.
_ یعني مي رسھ اون روز؟ 

خندید و كمرم را نوازش كرد.
_ چھ عروس ھولي داریم! بلھ كھ مي رسھ. قول مي دم ماه بعد 

این موقع مشغول رقص تانگو جلوی مھمونامون باشیم.
صداي زنگ گوشي اش باعث شد بي میل از او جدا شوم.  
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امیدوار بودم فقط این تماس از طرف بیمارستان و مربوط بھ 
ماندانا نباشد. چون من گوشي نداشتم و شاھان بھ مامان 

اطالع داده بود كھ اگر با من كار داشتند با گوشي او تماس 
بگیرند. 

شاھان حق داشت من دیگر نباید دخالت مي كردم. 
اگر ماندانا تصمیمش قطعي بود و میآخواست با بابك باشد نھ 

من نھ كس دیگري نمي توانست جلویش را بگیرد. 
دیگر خستھ شده بودم بس كھ حرص رفتارھاي دیگران را 

خورده بودم. 
پوفي كشیدم و دنبال شاھان خودم را بھ پذیرایي رساندم. 

گوشي اش را برداشت و سمتم گرفت. با دیدن شماره ي آقاجون 
ابروھایم باال رفتند.

نگران از اینكھ نكند براي مانجون اتفاقي افتاده باشد سریع 
جواب دادم.

_ آقاجون چیزي شده؟ مانجون خوبھ؟ 
صداي آرامش باعث شد تا نفس آسوده اي بكشم.

_ ھول نكن دختر. چیزي نشده. فقط یھ كار خصوصي دارم 
باھات. ھما گفت بھ شاھان زن بزنم. من خونھ م. اگھ مي توني 

بیا اینجا ھمین االن. فقط تنھا بیا.
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#كارتینگ
#پارت_٣٠٢
#زینب_عامل

ھمانطور كھ متعجب بھ حرف ھاي آقاجون گوش مي دادم بھ 
شاھان كھ كنجكاو تماشایم مي كرد نگاه کردم. 

آقاجون كھ خداحافظي كرد گوشي را از گوشم فاصلھ دادم و 
گفتم:

_ آقاجون بود. گفت كارم داره. تنھا برم پیشش. 
یك تاي ابرویش را باال داد. 

_ چھ كاري مثال؟
شانھ باال انداختم.

_ ھیچ نظري ندارم واقعا. تو كل عمرم آقاجون نخواستھ بود 
با من تنھایي حرف بزنھ. 

نگاھش مشكوك شد. 
_ خیره خدا بخواد. مي خواي برسونمت؟ 
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براي برداشتن لباس ھایم راھي اتاق شدم.
_ نھ مرسي فقط اگھ ماشینتو الزم نداري سوییچشو بده بھم.
وقتي لباس پوشیده از اتاقش بیرون آمدم سوییچ و گوشي اش 

را بھ دستم داد.
_ این گوشي ھمراھت باشھ نگرانت میشم. برگشتي مي ریم 

گوشي مي خریم واست. 
_ خودت الزمت نشھ؟ 

گونھ ام را بوسید.
_ نھ گوشي قبلیم ھست. 

گوشي را برگرداندم تا سیم كارتش را دربیاورم و سیم کارت 
خودم را بیاندازم كھ گفت:

_ درش نیار. كسي زنگ زد كھ نمي شناختي جوابشو نده مھم 
نیست. برو آقاجون منتظرتھ. مراقب رانندگیت باش. 

عین مادران نگران داشت توصیھ مي كرد. لبخندي زدم و با 
خداحافظي كوتاھي از خانھ بیرون آمدم. در حالیكھ بھ طرز 

عجیبي میل بھ انجام چنین كاري نداشتم.
دلم مي خواست ھمچنان پیش شاھان بمانم. 

اما خب آقاجون خواستھ بود پیشش بروم و نمي شد حرفش را 
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نادیده بگیرم. 
نیم ساعت طول كشید تا بھ خانھ ي آقاجون برسم.

وقتي فھمیدم حتي مانجون ھم در خانھ نیست و تنھاست تعجبم 
چند برابر شد. 

سمتش رفتم و بعد از دست دادن كنارش نشستم.
_ جونم آقاجون؟ كاري داشتین؟ نگران شدم. 

نفسي تازه كرد و گفت:
_ امروز برادر بزرگ شاھان رو دیدم. تو بیمارستان بود.

سكوت كھ كرد آھي كشیدم.  
_ آقاجون سرزنشم نكنین. من نمي تونستم چیزي بگم...این 

یكي دیگھ بھ خود ماندانا مربوطھ...
دستش را باال آورد تا سكوت كنم.

_ من كاري بھ ماندانا ندارم. حرف من بابكھ! برادر شاھان. 
چقدر مي شناسي این آدمو؟ 
ھاج و واج نگاھش كردم. 

این سؤاالت چھ مفھومي داشتند؟ 
آقاجون با جدیت انگار كھ مثل سال ھاي قبل از 

بازنشستگي اش پشت میز قضاوت نشستھ باشد نگاھم كرد و 
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گفت.
_ مانیا مو بھ مو بھ سؤاالیي كھ ازت مي پرسم جواب بده. تو 

اول بابك رو دیدي یا شاھان رو؟ 
آب دھانم را قورت دادم.

_ بابك! 
اخم كرد.

_ مگھ بھ مرتضي نگفتي كھ بابك پدر شاگردت بوده. اون 
روزم مي گفتي كھ زنش بچھآشو ازش گرفتھ و گم و گور شده 

كھ...
واقعا حس مجرمي را داشتم كھ دستگیر شده است. 

آقاجون چنان با جدیت حرف مي زد كھ حتي نمي توانستم از 
جایم تكان بخورم.

ھمین كھ خواستم نامش را صدا بزنم با جدیت گفت:
_ مانیا تو داري یھ چیزایي رو از ما پنھون مي كني و من باید 

بگم بھتره دست از پنھان كاري برداري و ھر چي راجع بھ 
بابك و شاھان مي دوني بھ من بگي. 

نام شاھان ترس در دلم انداخت. 
آقاجون چرا این سؤال ھا را مي پرسید. شاھان کجای این 
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قصھ بود؟
ھنوز منگ بودم. نمي دانستم باید چھ بگویم كھ گفت:

_ بابک رو اول كجا دیدي؟
اضطرابي كھ در وجودم جریان یافتھ بود باعث شد تا از جایم 

بلند شوم. 
مقابل آقاجون ایستادم. 

_ اولین بار پشت چراغ قرمز تو خیابون دیدمش. بعدشم 
جلوي آموزشگاه رانندگي.

اجازه ندادم آقاجون چیز جدیدي بپرسد. 
بالفاصلھ بعد از جوابي كھ بھ سؤالش دادم پرسیدم:

_ آقاجون این سؤاال واسھ چیھ؟ 
آقاجون با ناراحتي چشمانش را براي ثانیھ اي كوتاه روي ھم 

گذاشت.
_ امروز تو بیمارستان برادر شوھرت رو دیدم. قیافھ ي 
شاھان ھمیشھ برام آشنا بود، اما وقتي بابك رو دیدم تازه 

فھمیدم چرا قیافھ ي شاھان برام آشناست. چون این دوتا داداش 
خیلي شبیھ ھمدیگھ ھستن. 

مات و مبھوت آقاجون را نگاه كردم كھ ادامھ داد:
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_ موقعي كھ پرونده ي طالق بابك و زنش دستم بود قیافھ ش با 
االنش فرق داشت. الغر بود و ضعیف و رنجور بنظر 

می اومد. درستھ اعتیادشو ترك كرده، اما اون نگاه پر از 
كینھ ش چیزي نیست كھ من یادم بره.

#كارتینگ
#پارت_٣٠٣
#زینب_عامل

اصال متوجھ نشدم آقاجون چھ مي گوید. 
دستانم را زیر بغلم زدم و با خنده اي كھ بیشتر از سر ناباوري 

بود گفتم:
_ چي مي گي آقاجون؟

یك دستش را بھ زانویش گرفت و از جایش بلند شد. 
_ دارم مي گم آشنایي تو با بابك و پشت بندش شاھان اتفاقي 
نبوده. من قاضي پرونده طالق بابك و زنش بودم. من كسي 

بودم كھ حكم طالقشون رو صادر كردم. 
گوش ھایم چیزي را كھ مي شنیدند باور نداشتند. 
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جواب تك تك سؤال ھایي كھ در ذھن داشتم یك بھ یك در 
مغزم پدیدار مي شدند. 

مالقات اتفاقي ام با بابك...پیشنھاد مسابقھ ي غیر 
قانوني اش...نزول خواري كھ سر راه پدرم قرار گرفتھ 

بود...مسابقھ اي كھ بھ شاھان باختھ بودم و ....
مالقات با شاھان ھم اتفاقي نبود؟ 

او ھم بخشي از نقشھ ي حساب شده ي بابك بود؟ 
نفسم باال نمي آمد. امكان نداشت. من مطمئن بودم شاھان خبر 

ندارد. 
اصال امكان نداشت خبر داشتھ باشد. 

شاھان مرا بازي نداده بود. مگر مي شد اینگونھ بازي بي 
نقصي ارائھ داد؟

سرم را تكان دادم تا این افكار مسموم از ذھنم خارج شوند.
اصال آقاجون حرف از شاھان نزده بود. صحبت از بابك بود. 

عالقھ اش بھ من بیخیال نقشھ  بابك گفتھ بود بخاطر شاھان و 
ھایش شده است. 

یادآوري این جملھ از بابك باعث شد تا كمي، فقط كمي خیالم 
راحت شود. 
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آقاجون كنارم ایستاد و دستم را گرفت.
_ خوبي بابا جان؟

نگاھش كردم.
_ آقاجون شما مطمئنین؟ ممكنھ اشتباه كرده باشین. 

سرش را با ناراحتي تكان داد.
_ اشتباه نكردم. مطمئنم.

تمام توانم را بھ یك باره از دست دادم. 
دیگر حتي ناي ایستادن ھم نداشتم. 

ھمان جایي كھ ایستاده بودم روي زمین افتادم. 
آقاجون ھم با ناراحتي كنارم نشست.

زانوھایم را در آغوش كشیدم و زمزمھ كردم:
_ آقاجون شاھانم مي دونست شما قاضي پرونده ي طالق بابك 

و زنش بودین؟ 
_ نمي دونم مانیا...من شاھان رو ندیده بودم. باید از خودش 

بپرسي.
دستم را روي قلبم فشار دادم و سردرگم از جایم بلند شدم.

_ آقاجون ببخشید من حالم خوب نیست. 
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دستم را گرفت.
_ مانیا من باید بدونم دقیقا چیا اتفاق افتاده. بابك ممكنھ بھتون 

آسیب بزنھ...ماندانا...
چشمانم را با خستگي بستم.

_ فكر كنم بھ ماندانا ھمھ چي رو گفتھ باشھ.
با دستانم صورتم را پوشاندم.

_ نمي دونم آقاجون! نمي دونم...باید فكر كنم. دارم خفھ مي شم. 
بازویم را گرفت.

_ آروم باش دخترم...
نالیدم:

_ آقاجون حرف شما یعني اینكھ بابك بھ تالفي حكمي كھ شما 
صادر كردین اومده سراغ خانواده ي ما...اگھ شاھان از این 

جریان خبر داشتھ باشھ...آقاجون من...
ھر دو دستم را گرفت و محكم فشار داد.

_ چت شده مانیا؟ قوي باش دختر...بعید مي دونم شاھان 
ربطي بھ این ماجرا داشتھ باشھ...بھ احتمال یك درصدم داشت 

نباید خودتو اینطوري ببازي.
من از ھمان یك درصد مي ترسیدم.
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از ھمان یك درصد لعنتي كھ نفسم را مي برید.
از ھمان یك درصدي كھ مرا تا مرز نابودي مي كشاند و خودم 

را در حال سقوط مي دیدم.
باختن سخت بود، اما وقتي تمام تالشت را مي كردي و براي 

بار دوم مي باختي ھمھ چیز غیر قابل تحمل مي شد.
اگر شاھان فقط براي كمك بھ نقشھ ي برادرش وارد زندگي ام 

شده بود من نابود مي شدم.
دستانم را از میان دست ھاي آقاجون بیرون آوردم.

شالم روي زمین افتاده بود آن را برداشتم و روي سرم 
انداختم.

با قدم ھایي لرزان از آقاجون فاصلھ گرفتم و گفتم:
_ آقاجون بعدا حرف مي زنیم. من حالم خوب نیست اصال.

بلند و در حالیكھ در صدایش نگراني موج مي زد گفت:
_ مانیا مراقب خودت باش. زود قضاوت نكن راجع بھ 

شوھرت.
شوھرم؟! 

این كلمھ عجیب بغض بھ گلویم مي آورد.
آقاجون كلمھ ي درستي گفتھ بود. شاھان دیگر نامزدم نبود. 
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شوھرم بود! ھمسرم.
من با او سر روي یك بالش گذاشتھ بودم.

اصال ھمین چند ساعت پیش غرق در آغوش و بوسھ ھایش 
شده و دقایقي از دنیاي حال بھم زن اطرافم جدا شده بودم.

#كارتینگ
#پارت_٣٠٤
#زینب_عامل

از خانھ ي آقاجون بیرون زدم، اما نمي دانستم كجا بروم.
نمي دانستم باید سراغ شاھان بروم و جریان را از او بپرسم یا 
سراغ بابك بروم و از طریق او مطمئن شوم شاھان ربطي بھ 

این قضیھ نداشتھ است. 
سرگردان بودم. ھم خودم، ھم دلم.

مي ترسیدم. 
نباید بھ شاھان شك مي كردم، اما چیز ھایي بودند كھ 

ناخودآگاه در فكرم جریان یافتھ و ذھنم را مسموم مي كردند. 
شاھان از ریز و درشت زندگي بابك خبر داشت. 
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من مي دانستم شاھان مثل پدري كھ از كودكش مراقبت مي كند 
مراقب بابك است. 

بابك ھم خودش بھ این مسئلھ اعتراف كرده بود.
حتي گفتھ بود برایش عجیب است كھ شاھان متوجھ ھدفش 

نشده است. 
تمام این ھا باعث می شدند بھ او شک داشتھ باشم. 

حال مرگ داشتم. 
ساعت ھا در خیابان دور زدم. بي ھدف از این سر شھر تا 

آن سر شھر رفتھ و بازگشتم. 
كالفھ و ناراحت ھزار بار خواستم با شاھان تماس بگیرم و 

بعد پشیمان شدم.
مامان زنگ زد جواب ندادم. 

شاھان تماس گرفت گوشي را خاموش كردم و كناري انداختم.
تصمیم گرفتم بھ خانھ خودمان بروم.

احتماال كسي در خانھ نبود. من ھم دنبال ھمین بودم. تنھایي. 
تن خستھ ام را كھ بھ داخل خانھ كشاندم فھمیدم ماكان در خانھ 

است. 
توجھي نكردم و خودم را روي كاناپھ انداختم.

@RomanbeRoman



نگران حالم بود كھ كنارم آمد و گفت:
_ خوبي مانیا؟ 

شالم را از سرم باز كردم و گفتم:
_ ماكان یھ زنگ بھ شاھان و مامان اینا بزن بگو مانیا اومده 

خونھ خستھ س خوابیده. االن نگرانم میشن.
سرش را تكان داد و گفت:

_ چیزي شده مانیا؟
پوزخندي زدم.

_ چیزي ھم مونده كھ نشھ! بالیي ھم مونده كھ سرمون نیومده 
باشھ...

عصبي و پرخاشگر شده بودم. ھیچ كنترلي روي رفتارم 
نداشتم.

_ تو برنامھ ي جدیدي نداري واسمون؟ قرصي، موادي، 
كوفتي پیدا كنن ازت؟

ناباور اسمم را صدا زد.
_ مانیا...

غریدم:
_ بمیره این مانیا...برو زنگ بزن تا دیوونھ نشدن. كسي ھم 
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با من كار داشت بگو مانیا مرده. 
از روي كاناپھ بلند شدم و با حرص خودم را داخل اتاقم 

انداختم و در را پشت سرم قفل كردم.
گوشي شاھان را روشن كردم كھ با سیلي از تماس ھا و پیام 

ھا مواجھ شدم، اما محلي ندادم و بدون اینكھ بدانم اصال دنبال 
چھ چیزي ھستم گوشي اش را زیر و رو كردم. 

ھیچ چیز مشكوكي در آن وجود نداشت و ھمین قلبم را كمي 
آرام مي كرد. 

حتي پیام ھاي رد و بدل شده اش با بابك را ھم خواندم. تمام 
صحبت ھایشان مربوط بھ كار بود. 

باید ھر طور شده خودم مي فھمیدم كھ شاھان از نقشھ ھاي 
بابك آگاه بوده است یا نھ.

حتي اگر شریك بابك ھم نبود، اما از كارھاي بابك آگاه بود و 
مرا مطلع نكرده بود من نابود مي شدم.

نابود مي شدم چون با تمام وجود بھ او اعتماد كرده بودم و او 
ھم می دانست تمام مدت دنبال برمال شدن این راز ھستم.

در اتاق بھ صدا درآمد و ماكان گفت:
_ مانیا شاھان مي خواد باھات حرف بزنھ. 

موھایم را كشیدم. از جایم بلند شدم و در اتاق را آرام و با كم 
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ترین سر و صدا باز كردم. 
با صدایي آرام و ایما و اشاره بھ ماكان گفتم:

_ بگو خوابیدم. بگو بیدار شد مي گم بھت زنگ بزنھ.
متعجب و با ابروھاي باال رفتھ ھمان چیز ھایي كھ گفتھ بودم 

را براي شاھان تكرار كرد و بعد از قطع كردن تلفن گفت:
_ بابا تو چت شده؟! این پسر بدبخت پشت تلفن داشت از 

نگراني مي مرد.
پوفي كشیدم و دوباره سمت تخت برگشتھ و خودم را روي آن 

انداختم.
تا كي مي توانستم از این موضوع فرار كنم؟ 

باالخره كھ باید كنار مي آمدم.
شاید شاھان خبر نداشت و من بي جھت داشتم خودم را عذاب 

مي دادم.
آقاجون راست گفتھ بود نباید تا وقتي مطمئن مي شدم او را 

قضاوت مي كردم.
با اینكھ افكارم پریشان بود ، اما خستگي باعث شده بود خوابم 

بیاید.
مانتوأم را ھم درآوردم و بالشم را در آغوش كشیدم.
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چاره اي جز تكرار این جملھ نداشتم.
" ھمھ چیز درست مي شھ مانیا. ھمھ چیز درست مي شھ"

#كارتینگ
#پارت_٣٠۵
#زینب_عامل

آرام كلید را داخل قفل چرخاندم. بدون كوچكترین سر و 
صدایي داخل خانھ شدم. 

مطمئن بودم این ساعت از روز سر كار است، اما با این حال 
باز ھم احتیاط مي كردم. 

اصال نمي خواستم با او مواجھ شوم. یك حس بدي در وجودم 
بود. شاید رفتارم غلط بود، اما ھیچ كنترلي روي رفتارم 

نداشتم.
جو خانھ و زندگي مان بھم ریختھ بود. 

مامان ساعت ھا كنارم نشستھ و گریھ كرده بود. 
ھضم قصھ ي ماندانا و بابك كار راحتي نبود. حق ھم داشت. 

من ھم ھنوز دركشان نمي كردم. 
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بابا آشفتھ بود. بابك ھمھ چیز را در رابطھ با ماندانا براي بقیھ 
افشا كرده بود و ھمھ ي اھالي بجز من در شوك عجیبي فرو 

رفتھ بودند. 
حتي بعد از مرگ رامین ھم خانواده ام چنین آشفتگي را تجربھ 

نكرده بود.
اما آشفتگي درون من بابت شاھان بود و بس. 

اصال نمي دانستم در این خانھ دنبال چھ چیزي ھستم.
اما یواشكي بھ خانھ اش آمده بودم تا دنبال نشانھ ھایي از 

گذشتھ اش بگردم. 
دنبال اسمي از آقاجون بودم. 

نمي توانستم باور كنم شاھان بي خبر از تمام این ماجرا ھا 
بوده است. 

كیفم را كنار در رھا كردم و سمت اتاق شاھان رفتم. 
تختش نامرتب بود. 

بدون اینكھ حتي لباس ھایم را در بیاورم سراغ كمدش رفتم.
تمام كشو ھا را بھم ریختم، اما ھیچ چیز خاصی نبود. 

با حالي خراب روي تخت نشستم و سرم را میان دستانم 
گرفتم. 
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من دنبال چھ چیزي بودم؟ 
اصال چرا مستقیم با خود شاھان حرف نمي زدم؟ 

از چھ مي ترسیدم؟ 
از اینكھ دروغ بگوید؟ 

با ناراحتي سرم را بھ سمت ساعت روي دیوار چرخاندم كھ 
چشمم بھ عكس خودم روي عسلي كنار تخت افتاد. 

این عكس را روز عقدمان انداختھ بودیم. 
عكس ھا كي آماده شده بودند؟ 

بھ قیافھ ي خندانم در عكس نگاه كردم. 
دلم براي خنده ھاي عمیقم تنگ شده بود. 

چھ برنامھ ھا كھ ھمین چند روز پیش نداشتم. 
مي خواستم دوباره سراغ پیست و ماشین سواري بروم.

چھ فكر مي كردم و چھ شده بود!
قاب عكس كوچك را در دستم گرفتم. 
با نگاه كردن بھ عكسم زمزمھ كردم:

_ طالعت چرا اینھمھ با نحسي گره خورده دختر؟
لبخندم در عكس پوزخند روي لبم آورد.
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عكس را دوباره سر جایش برگرداندم، اما با دیدن كیفي كھ 
در فضاي تنگ بین عسلي و تخت خواب بود توجھ م جلب شد. 

دستم را سمت كیف بردم و آن را روي تخت گذاشتم. 
كیف لپ تاپ بود. 

با تعجب و كنجكاوي زیپ كیف را باز كردم. 
لپ تاپ مشكي رنگي داخل كیف بود. 

لپ تاپ را بیرون كشیدم و متعجب بھ آن خیره شدم.
تا جایي كھ یادم مي آمد لپ تاپ شاھان سفید رنگ بود. 

قبال لپ تاپش را دیده بودم. 
آب دھانم را قورت دادم و با كنجكاوي لپ تاپ را باز كردم. 
رمز داشت. با ذھني مشوش چند رمزي كھ در ذھنم بود را 

وارد كردم اما ھمھ شان اشتباه بودند. 
كاش مي توانستم لپ تاپ را با خودم ببرم.

حس مي كردم این لپ تاپ حاوي اطالعات بسیار مھمي است 
كھ شاھان آن را پنھان كرده است.

شاید ھم مال یكي از دوستانش بود و یا حتي بابك.
كالفھ شده بودم. 

یك بار دیگر ھم سعي كردم رمز جدیدي وارد كنم كھ حس 
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كردم صداي پا از راه پلھ ھا مي آید. 
با ترس و عجلھ لپ تاپ را داخل كیفش برگرداندم و 

سرجایش گذاشتم. در خانھ باز شد و صداي شاھان آمد.
_ ماني عزیزم؟ تو اومدي؟

چاره اي جز جواب دادن نداشتم، اما با دیدن وضع اتاق و بھم 
ریختگي كھ خودم باعثش بودم آه از نھادم برخاست. 

كل اتاق را بھم ریختھ بودم. 
با اضطراب جواب دادم.

_ آره شاھان. منم. االن میام.
وقتي براي مرتب كردن اتاق نداشتم، اما تصمیم گرفتم سریع 

از اتاق خارج شوم تا او با آمدن بھ اتاق این وضعیت بھم 
ریختھ را نبیند. 

ھمین كھ خواستم سمت در بروم، او وارد اتاقش شد و خودش 
را با عجلھ سمتم رساند و سفت در آغوشم كشید.

_ چرا تلفنامو جواب نمي دي دیوونھ؟ دلم واست تنگ شده 
بود. کفشاتو دم در دیدم شاخ درآوردم. 

شرمنده از رفتار ھایم كھ خارج از اراده و كنترلم بودند 
جواب دادم:
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_ ببخشید شاھان. رو بھ راه نبودم.
مرا از آغوشش جدا كرد و پرسید:

_ خبر ندادي میاي؟ چرا لباساتو در نیاوردي؟
آنقدر حواسش در پي من بود كھ حتي اتاق بھم ریختھ اش را 

ھم ندیده بود و این مرا بیشتر شرمنده مي كرد. 
من ھم دلتنگش بودم، اما بخدا كنترل این شكي كھ در جانم 

افتاده بود در دست خودم نبود. 
لبخندي زدم.
_ یھویي شد.

#كارتینگ
#پارت_٣٠۶
#زینب_عامل

تازه نگاھش بھ اطراف افتاد و با تعجب گفت:
_ اینجارو كي اینطوري كرده؟ 

از من جدا شد و سمت كمد رفت. نگاھي بھ داخل كمدش 
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انداخت و سرش را سمتم برگرداند.
_ دنبال چیزي بودي؟ 

من بھ دنبال چھ چیزي مي توانستم كمد او را بھم بریزم؟
با خستگي روي تخت نشستم كھ سمتم آمد.
كنارم نشست و دستش را دورم حلقھ كرد. 

_ چي شده مانیا؟ چرا اینھمھ بھم ریختھ اي؟
نفسم را بیرون دادم.

_ ھمھ چي بھم ریختھ شاھان. من حالم خوب نیست. 
گوشھ ي پیشاني ام را بوسید.
_ درست مي شھ عزیزدلم. 

بھ اتاق اشاره كرد.
_ نمي خواي بگي دنبال چي مي گشتي؟

چرا زبان لعنتي ام نمي چرخید تا از او جریان را بپرسم؟ 
چرا نمي توانستم؟ چرا مي ترسیدم؟ 

جوابش واضح بود. از فروپاشي كاخ آرزوھایم واھمھ داشتم. 
نمي خواستم آن بتي كھ از شاھان در ذھنم ساختھ بودم بشكند. 
از جایم بلند شدم تا اتاق را ترك كنم و سرسري جواب دادم:
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_ دنبال یكي از لباسام بودم. 
مطمئن بودم باور نكرده است، اما بھ روي خودم نیاوردم. 

شاھان ھم پیگیر نشد. شاید بخاطر حال نامساعدم بیخیال شده 
بود.

اول باید با بابك صحبت مي كردم. اصال باید مطمئن مي شدم 
كھ حرف ھاي آقاجون صحت دارد و بعد این موضوع را با 

شاھان مطرح مي كردم. 
فقط ذھنم درگیر آن لپ تاپ بود. 
حس خوبي بھ آن لپ تاپ نداشتم. 

شغل شاھان طوري نبود كھ نیاز بھ چند كامپیوتر یا لپ تاپ 
داشتھ باشد. 

اگر مي خواستم بھ این فكر كنم كھ لپ تاپ فرد دیگري است، 
آن وقت اینجا چھ مي كرد؟ 

خودم را روي كاناپھ انداختم و دكمھ ھاي مانتوأم را باز 
كردم.

چند دقیقھ بعد شاھان ھم با لباس راحتي بھ پذیرایي برگشت.
با اشاره بھ لباس ھایش گفتم:

_ واسھ چي این موقع روز از سركار برگشتي؟
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وسط پذیرایي ایستاد. 
_ نتونستم تو داروخونھ بمونم. فكرم ھمش درگیر تو بود. تو 
ھم كھ جوابمو نمي دادي. گفتم بیام خونھ لباس عوض كنم بعد 

بیام دنبالت بریم بیرون حال و ھوامون عوض شھ. 
سرم را تكان دادم كھ پرسید:

_ چخبر از بقیھ؟ ماندانا مرخص نشده؟ 
نفسم را با بازدم عمیقي بیرون دادم. 

_ چرا بابا رفتھ بود دنبال كاراش. مامانم كھ باھاش قھر كرده 
اومده خونھ. كال اوضاع بھم ریختھ. 

اخم ھایش درھم شدند. برایش سخت بود اما با این حال 
زمزمھ كرد:

_ حق دارن. منم بودم بھم مي ریختم. 
با تلخي گفتم:

_ باید بابك رو منصرف مي كردي! نھ كھ بذاري با خانواده م 
رو در رو شھ. بابا كھ كال رفتھ تو شوك باورش نمي شھ 
دخترش یھ ھمچین ارتباطي با یھ مرد پنجاه سالھ داشتھ. 

چند قدم نزدیك تر آمد.
_ بابك رو منصرف مي كردم ماندانا چي مي شد؟ دیدي كھ 
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دست بھ چھ كار احمقانھ اي زده؟
گردنش را ماساژ داد.

_ ھضمش واسھ منم راحت نیست. منتھا ھر قدرم من و تو یا 
بقیھ دركشون نكنیم بازم در اصل موضوع فرقي نمي كنھ. اون 

دوتا در كمال ناباوري عاشق ھمدیگھ ن. تو زندگیم بابك رو 
اینھمھ نگران كسي ندیده بودم. حتي خودم. 

موھایم را پشت گوشم فرستادم.
_ یعني فكر مي كني بابا قبول كنھ كھ با ھم ازدواج كنن؟

با صورتي آویزان جواب داد:
_ نمي دونم ماني. اصال دلم نمي خواد جاي پدرت باشم. 
تصمیم خیلي خیلي سختیھ. منتھا موضوعي كھ ھست با 

وضعیتي كھ من از ماندانا دیدم بغیر از بابك با كس دیگھ اي 
نمي تونھ زندگي كنھ. عشق اینطوریھ دیگھ! نھ سن مي شناسھ 

نھ مكان نھ زمان. یھو میاد. یھویي ھم مبتالت مي كنھ. 
باز ھم نزدیك تر آمد و اینبار رویم خم شد.

_ ھمونطور كھ گفتم بنظرم این موضوع رو بسپریم دست 
خودشون بھتره. من كھ ترجیح مي دم دخالت نكنم. چون تو 

این مسئلھ نظر من و تو جایي نداره. حاال كھ پدر و مادرت 
فھمیدن خودشونم باید این شرایط رو مدیریت كنن.
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بي اختیار نالیدم:
_ بمیرم واسھ بابا و مامانم. انگار ما سھ تا بدنیا اومدیم تا 

عذابشون بدیم.
دستش را بھ شانھ ام تكیھ داد.

_ زبونتو گاز بگیر. صبور باش عزیزم این نیز بگذرد.

#كارتینگ
#پارت_٣٠٧
#زینب_عامل

بوسھ اي روي موھایم كاشت و بعد فاصلھ گرفت. 
فكر كردم بھ آشپزخانھ رفتھ رفتھ است تا چیزي براي خوردن 

بیاورد، اما وقتي با جعبھ ي كادو پیچ شده اي برگشت كنجكاو 
نگاھش كردم. 

كنارم نشست و جعبھ را بھ دستم داد.
_ بفرما عزیز دردونھ! قابل شمارو نداره.

با ھمان كنجكاوي جعبھ را از دستش گرفتم و روبان دورش 
را باز كردم.
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با دیدن جعبھ ي گوشي كھ بسیار مدل باالتر از گوشي خودم 
بود قلبم بھ درد آمد.

در این اوضاع نابسامانمان او حتي بھ فكر گوشي شكستھ ي 
من ھم بود و من دنبال مدرك و نشاني بود كھ او را متھم كنم.
اصال اگر تمام حدسیاتم درست بودند و او از تمام نقشھ ھاي 

بابك خبر داشت و سكوت كرده بود چھ مي كردم؟
مي توانستم تركش كنم؟ مي توانستم بقیھ ي زندگي ام را بدون او 

سپري كنم؟ 
جواب این سؤال مثل این بود كھ از یك كودك بپرسند مادرت 

را بیشتر دوست داري یا پدرت را؟!
اكثر بچھ ھا در جواب بھ این سؤال سكوت مي كردند و یا 

مي گفتند ھر دوي آن ھا را دوست داریم. 
من ھم با یك چنین سؤالي مواجھ شده بودم.

اگر این جریان حقیقت داشت بخاطر اینكھ این احساس بھ 
وجودم القا مي شد كھ شاھان از اعتماد سوء استفاده كرده است 

عالقھ اي كھ بھ او  نھ مي توانستم كنارش بمانم و نھ بخاطر 
داشتم مي توانستم تركش كنم. 

ذره ذره ي وجودم بھ او وابستھ شده بود و ھمین مرا 
مي ترساند.
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نمي خواستم مشكلي بین رابطھ مان پیش بیاید. 
ظاھرا نگاھم روي جعبھ بیشتر از حد معمول طول کشیده بود 

كھ شاھان با شك گفت:
_ خوشت نیومد ازش؟ اگھ خوشت نیومده...

جعبھ را روي میز گذاشتم و با بوسیدن لب ھایش او را از 
ادامھ دادن جملھ اش منصرف كردم. 

با اشتیاق و دلتنگي بوسھ ھایم را جواب داد و بعد از مدتي 
طوالني فاصلھ گرفت و با خنده گفت:

_ مزه ي ھمون بوسھ ي روي چونھ م رو داد! چقدر دلم تنگ 
بود براش. خیلي وقت بود كھ از تھ دل نبوسیده بودي منو! 

در آغوشش خزیدم و دستانم را دور گردنش حلقھ كردم.
_ ببخش شاھان. حواسم بھت نبوده. این مدت ذھنم خیلي 

درگیر بود. االنم ھست. خودمم برات دل تنگ بودم. 
كمرم را سفت گرفت.

_ چرا راجع بھ چیزي كھ ذھنت رو بھ خودش مشغول كرده 
حرف نمي زني؟ 

چانھ ام را بھ شانھ اش تكیھ دادم.
_ چون مي ترسم. فعال نمي خوام چیزي بدونم. 
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دستش را میان موھایم فرو برد.
_ اینطوري بیشتر اذیت مي شي. 

_ نھ بھ اندازه ي وقتي كھ فكراي سرم درست از آب در بیان. 
چند ثانیھ سکوت کرد و بعد تھ ریشش را بھ صورتم مالید و 

گفت:
_ نمي خواي گوشیتو افتتاح كني؟ 

تھ ریشش صورتم را قلقلك داده بود. 
لبخندي زدم و از آغوشش بیرون آمدم.

_ چرا! یادم نمیاد آخرین بار كي گوشي درست و حسابي 
داشتم. 

جعبھ ي گوشي را برداشت و باز كرد.
_ بخاطر اینكھ اونقدر بھ فكر این بودي كھ ماندانا و ماكان 
چي نیاز دارن یا بقیھ ي اعضاي خانواده ت، بھ فكر خودت 

نبودي! 
حتي بھ اندازه ي خریدن یھ گوشي واسھ خودت. 

گوشي جدیدم را بھ دستم داد. 
با ذوق نگاھش كردم و گفتم:

_ عوضش خدا بخاطر این حجم از مھربونیم تورو بھم داده. 
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اللھ ي گوشم را گازي ریزي زد.
_ یھ جوري دلبري نكن كھ مجبور شیم از پذیرایي بریم تو 

اتاق! 
خندیدم و گوشي را روشن كردم. 

سیم كارتم را داخلش انداختم كھ شاھان گفت:
_ ماني راستي تو این گوشي دكتر سیوم نكن! حس مي كنم 

پزشك خانوادگیتونم. 
غش غش خندیدم.

_ گوشیمو چك كردي. 
_ اتفاقي دیدمش. 

دستم را زیر چانھ ام زدم. 
_ تو اسم منو چي سیو كردي؟ 

_ خودت چي فكر مي كني؟ 
شانھ باال انداختم كھ با شیطنت گفت:

_ اول عشقم زده بودم بعد كھ دیدم اسم منو دكتر سیو كردي 
تغییرش دادم بھ شوفر! 

خنده ام این بار شدید تر بود. 
با لبخند بھ خنده ھایم نگاه كرد و گفت:
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_ مي دوني زندگیم چقدر قشنگ مي شھ وقتي اینطوري 
مي خندي؟! ول كن ھمھ چیزو. ھمینطوري بخند. دنیا روش 

كم مي شھ باالخره.

#كارتینگ
#پارت_٣٠٨
#زینب_عامل

شانھ ھاي مامان را مالیدم.
_ آخھ مادر من تا كي مي خواي اینطوري گریھ كني؟ نصف 

جون شدي كھ...
دستانم را پس زد. 

_ شما درد منو چھ مي فھمین؟ چقدر باید از دست شما ھا 
حرص بخورم آخھ؟ دلم خوش بود دختر دارم. كلي آرزو 

داشتم واسھ عروس كردنتون. خودم نخوردم كھ شما بخورین. 
خودم نپوشیدم كھ شما بپوشین... چي كم گذاشتم براتون آخھ؟ 
چي كم گذاشتم كھ خواھر بي حیات زل مي زنھ تو چشاي من 

و بابات مي گھ مي خوام زن یھ مرد پنجاه سالھ بشم؟ 
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مانجون در حالیكھ دستش را بھ كمرش گرفتھ بود از 
آشپزخانھ بیرون آمد. لیوان آب دستش را بھ دست مامان داد 

و مقابلمان نشست.
_ ھما صدات داره اعصابمو بھم مي ریزه دیگھ...سرم رفت. 

مامان با حرص گفت:
_ مامان خانوم مي فھمي چي شده اصال؟ نوه ي عزیزت داره 

لگد مي زنھ بھ بختش. من نمي دونم تو این مرتیكھ دزد چي 
دیده كھ كر و كور شده.

سرش را سمت من چرخاند و با حرص بیشتري گفت:
_ خراب شھ اون آموزشگاه. تو پاي این مرتیكھ رو بھ 

خونھ مون باز كردي. 
عصبي بود و ناراحت. وقتي ھمھ با ماندانا حرف زده بودیم و 
گفتھ بود امكان ندارد از ازدواج با بابك منصرف شود ھر چھ 

از دھانش در مي آمد بھ ھمھ مي گفت. 
ھر چند حرف مامان كامال درست بود، اما او ھنوز از 

نقشھ ي بابك كامل خبر نداشت.
قرار بود آقاجون در فرصت مناسبي ھمھ چیز را برایشان 

توضیح دھد. 
مانجون بالفاصلھ بعد از غر زدن ھاي مامان غرید:
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_ با این بچھ چیكار داري؟ چرا ھمھ چي رو قاطي مي كني 
باھم؟ اون دختر ورپریده ت پاشو از گلیمش درازتر كرده بھ 

مانیا چھ؟ ھما شاھان بیاد اینجا با اونم ھمینطوري رفتار 
مي كني؟ ھمھ چیو با ھم قاطي نكن. 

مامان دستش را روي سرش گذاشت.
_ مامان شما درد منو نمي فھمین. مي دوني این دختره با اون 

پیرمرد ازدواج كنھ آبرو برامون نمي مونھ! مامان ھمسن 
مرتضي ست. زنش طالق گرفتھ. یھ دختر داره قد 

ماندانا...واي خدا دارم دیوونھ مي شم.
در اتاق مشتركمان با ماندانا باز شد و در حالیكھ پیراھن و 
شلوار گل گلي راحتي بھ تن كرده بود از اتاق بیرون آمد. 
در كل زندگي ام ماندانا را تا این اندازه شلختھ ندیده بودم. 

چند روزي مي شد كھ از بیمارستان مرخص شده بود. 
از وقتي بحث و جدل ھاي خانھ راجع بھ ازدواجش با بابك 

باال گرفتھ بود دل و دماغ نداشت. 
از واكنش ھاي مامان مي ترسید. این را از نگاھش 

مي خواندم، اما با این وجود با قدم ھایي نامطمئن كنارمان آمد 
و گفت:

_ مامان توروخدا آروم باش. 
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مامان با حرصي بي سابقھ بالش كنار دستش را برداشت و 
محكم سمت او پرتاپ كرد و گفت:

_ بمیرم انشاءاللھ. بمیرم تا شما ھا از دستم راحت شین. خدا 
كنھ بمیرم تا تو راحت شي از دستم و ھر غلطي دلت خواست 

بكني. 
ماندانا با نالھ مامان را صدا زد و مانجون اینبار جدي رو بھ 

مامان گفت:
_ ھما بس كن دیگھ. 

ماندانا بھ امید اینكھ مانجون طرف اوست كنارش نشست و 
گفت:

_ مانجون شما یھ چیزي بھش بگین.
مانجون چپ چپ نگاھش كرده و نیشگوني از بازویش 

گرفت.
_ ھمھ ي این آتیشا از گور تو بلند مي شھ. مرد بھتر از این 

پیرمرد نبود؟ 
ماندانا آخي گفت و در حالیكھ با اخم داشت بازویش را 

مي مالید با خستگي زمزمھ كرد:
_ مانجون بخدا مرد خوبیھ. شما حتي اجازه نمي دین یھ بار 

بیاد خونھ مون. 
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شروع بھ گریھ كرد.
_ آخھ مگھ دست خودمھ كھ دوسش دارم. 

بابا بھ خدا دست خودم نیست. وقتي فكر مي كنم از ایران 
مي ره و تنھا مي شم دلم مي خواد بمیرم. 

گریھ ھایش شدت گرفتند. رسما داشت زار مي زد.
_ مامان بقران نمي تونم فراموشش كنم. تالشمو كردم. زورمو 
زدم. مي دونم بیست پنج سال ازم بزرگتره. مي دونم زن داشتھ 
بچھ داشتھ...مي دونم گذشتھ ش جالب نبوده... ھمھ ي اینارو منم 

مي دونم اما دل لعنتیم نمي فھمھ آخھ. چیكارش كنم؟
كاش بمیرم مامان. كاش بمیرم تا ھمتون راحت شین از دستم.

مانجون با حرص غرید:
_ مانیا مادر. بلند شو ما بریم این دوتا ھمدیگھ رو تیكھ پاره 
كنن. بلند شو. اینا مي خوان بمیرن من و تو فعال قصد رفتن 

نداریم!
چشمانم را بستم و با خستگي بھ كاناپھ تكیھ دادم. 

با چشماني بستھ و صدایي كھ خستگي ام را فریاد مي زد گفتم:
_ مانجون یھ مدت مي شھ سیگارو گذاشتھ بودم كنار، اما 
انگار سالم زندگي كردن بھ من نیومده. بدجور دلم سیگار 

مي خواد!
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مامان بالفاصلھ از جایش بلند شد و تقریبا داد زد:
_ بلند شو! واسھ چي نشستي؟ سیگار كمھ واست برو تریاكي 

چیزي دود كن. 
چشمانم را بي اختیار باز كردم. در تیررس نگاھم مانجون 
بود كھ انگشت اشاره اش را بھ نشانھ ي سكوت بھ بیني اش 

چسباند.
چاره اي نداشتیم جز تحمل كردن. باید این شرایط را تحمل 

مي كردیم. شاید طول مي كشید، اما باالخره راه حلي براي این 
بدبختي جدیدمان پیدا مي شد.

#كارتینگ
#پارت_٣٠٩
#زینب_عامل

آقاجون در آژانس منتظرم نشستھ بود. شالم را مرتب كردم و 
كنارش در صندلي پشت نشستم و سالم دادم.

_ سالم آقاجون خوبین؟
اخم ھایش درھم پیچیده بودند، با این حال گفت:
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_ خوبم بابا جان. حرف زدي باھاش؟ قرار گذاشتي؟ 
سرم را تكان دادم.

_ آره گفت تو رستورانش منتظرمھ. نمي دونھ شمام ھمراھم 
میاین...

_ خوب كاري كردي نگفتي من باھاتم. 
راننده كفري غرید:

_ من كجا باید برم؟ آدرس نمیدین؟
اخم كردم.

_ شما اول بھ اعصابت مسلط باش من آدرس مي دم. 
از آیینھ چپ چپ نگاھم كرد كھ اھمیتي ندادم. آقاجون ھم با 
جملھ ام اخم ھایش باز شدند و با لبخندي سرش را تكان داد.

آدرس رستوران بابك را بھ مرد دادم و با استرس نگاھم را بھ 
خیابان ھا دوختم...

ممكن بود بابك بیخیال ماندانا شود؟ 
ماندانا با عشق بابك كور شده بود. 

من مي دانستم زندگي واقعي چھ مصیبت ھایي دارد. 
گاھي آنقدر بدبختي و مشكل سر راھت قرار مي گرفت كھ 

عشق در میان تمام آن ھا گم و گور مي شد. 
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وقتي با فالكت تمام ھمراه رامین دنبال خانھ اي بودیم كھ بھ 
پول ناچیزمان بیاید فھمیده بودم عشق گاھي حتي بھ فراموشي 

ھم سپرده مي شود. 
گاھي بار مسئولیت ھا چنان زیاد مي شدند كھ رد پاي عشق 

ھم بر جای نمي ماند!
ماندانا داغ بود و چشمش این چیز ھا را نمي دید. 

مي ترسیدم. نھ من نھ خانواده ام نمي توانستیم قبول كنیم او با 
بابك ازدواج كند. 

نمي دانستم واقعا راه حل اینكھ جلوي ماندانا را بگیریم چیست. 
با ناامیدي بھ آقاجون نگاه كردم و گفتم:

_ آقاجون اگھ ماندانا كوتاه نیاد چھ خاكي باید تو سرمون 
كنیم؟ 

نگاھش را سمتم چرخاند. 
_ خدا امتحان بزرگي سر راه ھما و مرتضي گذاشتھ. فعال 
باید با بابك حرف بزنم. بابك فكر مي كنھ عاشق مانداناست 
چون ھمیشھ جاي خالي دخترش رو دیده تو زندگي. بعد از 

زندگي سختي كھ گذرونده قطعا مشكالت روحي رواني زیادي 
داره كھ باید درمان شھ. ماندانا ھم تحت تاثیر حرف ھا و 
وضعیت ظاھري بابك قرار گرفتھ. غصھ نخور بابا جان. 
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درستش مي كنیم. ممكنھ یكم زمان بر باشھ، اما باید تحمل 
كنیم. 

حرف ھاي آقاجون مثل یك مسكن عمل مي كردند. 
در حرف ھایش درپایي از امیدواري وجود داشت كھ ماندانا 

كوتاه بیاید.
او بعنوان قاضي دادگاه خانواده با زندگي ھاي سخت زیادي 

مواجھ شده بود. با طالق و اختالفات زن و شوھري فراواني 
سر و كار داشت. در حیطھ ي كاري خودش با مشاوران و 

روانشناس ھاي خوبي ھم در ارتباط بود. باید امیدوار مي شدم 
كھ آقاجون مي تواند این مشكل را حل كند؟

صدایش حواسم را جمع كرد.
_ فكر مي كني دختر بابك برگرده جایي واسھ ماندانا تو 

زندگیش مي مونھ؟ معلومھ كھ نھ! آدمي كھ بیشتر از ده سال 
دنبال دخترش گشتھ وقتي پیداش كنھ زندگیشو وقف دخترش 
مي كنھ. اونوقت ماندانا مي مونھ و انتخابي كھ تازه مي فھمھ 
چقدر اشتباه بوده. بابك دنبال مانداناست چون از پیدا كردن 
دخترش ناامید شده. سعي داره ھر طور شده ماندانارو بھ 

دست بیاره. 
با شانھ ھایي فرو افتاده پرسیدم:
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_ آقاجون چرا اینارو بھ ماندانا نمي گین. شاید حرفتونو قبول 
كرد. 

دستم را گرفت.
_ االن زوده باباجان. مي دونم حرف تو گوشش نمیره چون 

بجز بابك صداي كسي رو نمي شنوه. فرصت الزم داریم. 
ھمونطور كھ گفتم باید صبر كنیم. 

آھي كشید.
_ كاش بشھ دختر بابك رو پیدا كنیم. اگھ دختر بابك پیدا شھ 

بیشتر مشكالتم خود بھ خود حل میشن. 
دختر بابك كجا بود؟ مگر مي شد دو نفر آدم عاقل و بالغ آب 

شوند و زیر زمین بروند؟ 
احساس مي كردم وظیفھ ي جدیدي بھ من محول شده است و آن 

پیدا كردن باران بود. 
احساس عجیبي داشتم. 

حس مي كردم باران آنقدر بھ بابك نزدیك بود كھ توان پیدا 
كردنش را نداشت!

باید از شاھان كمك مي گرفتم. باید ھر طور شده باران را پیدا 
مي كردم، وگرنھ زندگي ماندانا تباه مي شد. 

وقتي آژانس مقابل رستوران متوقف شد آقاجون گفت:
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_ مانیا اول تو برو تو. یھ چیزي سفارش بده تا باورش شھ تو 
براي حرف زدن رفتي پیشش. یكم باھاش صحبت كن منم 

میام. مي ترسم اول منو ببینھ حاضر نشھ حرف بزنھ باھامون.
باشھ اي گفتم و از ماشین پیاده شدم.

بابك را بالفاصلھ پس از ورود بھ رستوران دیدم.

#كارتینگ
#پارت_٣١٠
#زینب_عامل

مشغول صحبت كردن با یكي از پیش خدمت ھا بود. 
متوجھ حضور من نشده بود، براي ھمین نزدیك تر رفتم و 

سالم دادم. 
با صداي سالم دادنم سمتم چرخید. 

پر انرژي بھ صورتم لبخند زد و گفت:
_ خوش اومدي زن داداش!

از ھمیشھ سر حال تر بود. با پوزخندي گفتم:
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_ مي بینم كھ كبكت خروس مي خونھ.
لبخند گل و گشادي زد. پیشخدمتي كھ با او مشغول صحبت 

كردن بود را مرخص كرد و جواب داد:
_چرا نخونھ؟ مي خوام سر و سامون بگیرم. 

پر حرص خندیدم.
_ تو یھ خودخواه عوضي ھستي بابك! 

خنده اش پررنگ تر شد!
بھ میز نزدیكمان اشاره كرد.

_ بیا بشین ببینم باز چرا توپت پره؟ فكر مي كردم با این 
مسئلھ كنار اومدي. 

با حرص روي صندلي نشستم و گفتم:
_ من با این قضیھ كھ خواھرم زن یھ پیرمرد ھفت خط بشھ 

ھیچ وقت كنار نمیام.
آنقدر شارژ بود كھ میانھ اي با عصبانیت نداشت. 

با خونسردي بھ خودش اشاره كرد و گفت:
_ من پیرم؟ حتي از شاھانم جذاب ترم! 

شمرده شمرده گفتم:
_ بابك ماندانا ھمسن بارانتھ مي فھمي؟ 
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اسم باران در ھر صورت مي توانست تحت تاثیر قرارش دھد. 
اخم ھایش درھم شدند. 

اینبار از مھرباني كالمش خبري نبود.
_ مي شھ لطفا تمومش كني مانیا...فھمیدن اینكھ ماندانا رو 

دوست دارم اینقدر سختھ؟ 
صداي آقاجون استرس عجیبي بھ وجودم تزریق كرد و بابك 

مات و مبھوت سرجایش ماند.
_ فھمیدنش براي تو شاید سخت نباشھ، اما براي ما سختھ. 

صندلي كنار من را بیرون كشید و نشست و گفت:
_ من یھ پسر دارم بھ اسم ھمایون...ھم سن خودتھ 

تقریبا...عاشق دخترت مي شد و میومد خواستگاریش بعنوان 
یھ پدر قبولش مي كردي؟ حتي اگھ دخترتم عاشق پسر من 

بود...؟
با حیرت بھ آقاجون نگاه كردم. بي انعطاف و محكم سؤال 
مي پرسید و بابك با ناباوري و شاید كینھ و نفرت نگاھش 

مي كرد.
آقاجون با تأسف نگاھش كرد و گفت:

_ از چشمات نفرت داره چكھ مي كنھ. چطوري مي توني 
ماندانا رو خوشحال و خوشبخت كني؟ 
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بابك با نفرت زمزمھ كرد:
_ تو زندگیمو نابود كردي...
آقاجون نفسش را بیرون داد. 

_ بعد از پرونده ي تو یھ پرونده ي دیگھ ھم داشتم. منتھا یھ 
طالق غیابي بود. مرده بخاطر توھمِ مصرف شیشھ سر 

بچھ شو بریده بود. انداختھ بودنش تو زندان و زنش غیابي 
طالق مي خواست. 

دست بابك روي میز مشت شد. دندان ھایش را با حرص 
روي ھم فشار داد.

_ اینارو چرا دارین مي گین؟ 
آقاجون با چشمان نافذش نگاھش كرد.

_ پسر جان زندگیتو من نابود نكردم. خودت نابودش كردي. 
این قصھ رو ھم تعریف كردم تا بدوني اگھ حكم طالقتون رو 

صادر نمي كردم ممكن بود در حد یھ قاتل سقوط كني. 
مي دوني تو كل ساالي قضاوتم چقدر از این پرونده ھا دیدم؟ 

كشتن زن، كشتن بچھ... مردایي كھ بعد ھا آرزوشون بود 
برگردن عقب و بھ وقتش از ھمسر و بچھ شون جدا شن...

بابك غرید:
_ من یازده سالھ دخترمو ندیدم. مي فھمي؟ 
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آقاجون بھ نگاه مستقیم و بي انعطافش ادامھ داد.
_ بابك من فقط حكم طالقتون رو صادر كردم. دخترت بھ 
انتخاب خودش ھمراه مادرش رفت. من نمي دونستم زنت 

قراره دخترت رو بدزده و مخفی بشھ ازت. 
بابك با حرص خندید.

_ تو نمي دونستي، اما من مي دونستم بارانمو ازم جدا مي كنن. 
واسھ ھمینم نمی خواستم مھتابو طالق بدم.

آقاجون با تأسف سرش را تكان داد.
_ اگھ اینو مي دونستي باید تو وقت مناسبش سعي مي كردي 

ترك كني و جبران كني براي دخترت. قصھ عوض 
نشده...من اگھ بھ عقب برگردم باز اون حكم طالق رو صادر 

مي كنم. نتیجھ ي كاري كھ كردم اینھ كھ دخترت االن داره یھ 
جایي تو این دنیا زندگي مي كنھ. 

بابك با تمسخر گفت:
_ مطمئني؟ جناب قاضي القضات من حتي نمي دونم بچھ م 

زنده س یا مرده. كل دنیا رو وجب بھ وجب گشتم. نبودن كھ 
نبودن.

آقاجون كالمش را قطع كرد.
_ واسھ ھمینم اومدي سراغ نوه ي من؟ چون مي دونستي مانیا 
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عزیزكرده ي من و زنمھ...منتھا مانیا عاقل تر این حرفا بود. 
تیرت بھ سنگ خورد و گفتي مانداناي ساده طعمھ ي بھتریھ...

بابك بھ صندلي اش تكیھ داد.
_ خیلي باھوشي! مي دوني تو باعث شدي من یك عمر تنھا 

باشم. زندگیمو جھنم كردي...وقتي دیدم باران نیست گفتم 
خوبھ كھ خودتم طعم این جھنمي كھ واسھ من درست كردي 

رو بچشي. 
حالت ھایش عصبي و مریض گونھ بودند. 

با كینھ و نفرت خاصي بھ چشمان آقاجون زل زد.
_ دنبالت اومدم...اونقدر اومدم كھ رسیدم بھ مانیا...نوه اي كھ 

خیلي باھاتون جور بود. خیلي ھواتونو داشت...
دستش را باال آورد و تكان داد.

_ اشتباه فكر نكنیا... من نمي خواستم نوه تو اذیت كنم. فقط 
قرار بود ازتون جداش كنم و ببرمش جایي كھ تو خوابتونم 

نبینین. كھ داغش رو بذارم بھ دلتون...شاھان بھ موقع از راه 
رسید. دلش رو كھ باخت بھ نوه ت با خودم گفتم چقدر تو 

خوش شانسي... من جونمو ھم واسھ برادرم مي دادم...براي 
ھمینم از مانیا گذشتم...
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#كارتینگ
#پارت_٣١١
#زینب_عامل

آقاجون پوزخند عمیقي زد و من با دھاني باز و حیرت زده از 
نقشھ اي كھ بابك برایمان تدارك دیده بود نگاھش كردم. 

صداي آقاجون توجھ م را جلب كرد.
_ و بعد كھ دستت بھ مانیا نرسید رفتي سراغ ماندانا...؟

روي ماندانا حساس بود. اسمش را كھ شنید غرید:
_ اجازه نمي دم بھ احساسات من توھین كني. تو زندگي منو 

ویرون كردي، اما باید بگم دوست داشتن ماندانا خارج از 
برنامھ م بود. االنم قید انتقام گرفتنو زدم. فقط مي خوام دست 
ماندانا رو بگیرم و بریم یھ گوشھ ي دنیا زندگي كنیم با ھم. 

كاري ھم بھ كار كسي ندارم. 
پر حرص خندیدم. دستم را مشت كردم و با چشماني كھ پر از 

خشم بود نگاھش كرده و گفتم:
_ نمي گي ضعف كنیم واسھ این ھمھ مردونگي تو؟

با اخم اسمم را صدا زد.
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_ مانیا...
انگشت اشاره ام را بھ نشانھ ي تھدید جلوي صورتش تكان 

دادم.
_ تو زندگي منو جھنم كردي. نزول خوار فرستادي سر راه 

پدرم...كم مونده بود پاي پدرمو بھ زندان باز كني...باعث 
شدي غرور من لھ شھ...تو كیف ماكان قرص انداختي تا 

بیشتر بدبختمون كني. اگھ شاھان نبود چي مي شد؟ اگھ شاھان 
عالقھ ت  جلوتو نگرفتھ بود االنم داشتي با غرور از عشق و 
بھ خواھرم صحبت مي كردي؟ فکر کردی بھ دست آوردن 

ماندانا بھ این سادگیھ؟
دستش را داخل جیب كتش برد و بدون اینكھ حتي احترام 

حضور آقاجون را نگھ دارد سیگاري از داخل جیبش بیرون 
كشید. 

سیگار را گوشھ ي لبش گذاشت و بعد از اینكھ آن را روشن 
كرده و پكي بھ آن زد گفت:

_ تمام این كج خلقیاتون بخاطر اینھ كھ منو از خواستن ماندانا 
منصرف كنین؟ 

سیگار بھ دست از جایش بلند شد.
_ شرمنده م. نمي تونین نظر منو عوض كنین. 
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بھ در بیرون اشاره كرد و گفت:
_ من كاري دارم كھ باید برم. شما غذا سفارش بدین حتما. 

مھمون من. 
مسیر خروج را در پیش گرفت و قبل از اینكھ آقاجون بتواند 

سد راھم شود من ھم از جایم بلند شدم و دنبالش دویدم. 
درست بیرون رستوران بھ او رسیدم و گفتم:

_ صبر كن بابك...
ایستاد و سمتم چرخید. 

با چند قدم خودم را مقابلش رساندم و با خیره گي در چشمانش 
گفتم:

_ یھ سؤال ازت مي پرسم انتظار دارم راستشو بگي بھم...
منتظر نگاھم كرد.

آب دھانم را قورت دادم و زمزمھ كردم:
_ شاھان از برنامھ ھات خبر داشت؟ 

منظورم از اول كار نیست. مي خوام بدونم بعدا فھمیده بود 
چي تو سرت مي گذره؟ 

فیلتر نیمھ سوختھ ي سیگارش را روي زمین انداخت و با 
پنجھ ی پا آن را خاموش كرد.
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_ اگھ بگن شاھان خبر نداشتھ باور نمي كنم. شاھان ھمیشھ 
حواسش بھ من و زندگیم بوده...

شانھ باال انداخت.
_ زیاد مطمئن نیستم، اما فكر كنم خبر داشتھ كھ سعیشو كرده 

جلومو بگیره...
سرش را مقابل صورتم آورد. بوي سیگاري كھ موقع حرف 

زدن از دھانش زیر بیني ام پیچید حالم را خراب كرد. 
اولین بار بود كھ از بوي سیگار بدم مي آمد. حس مي كردم 

تھوع بھ سراغم آمده است. 
شاید این ھم از عوارض ترك كردن بود.

بھ سختي خودم را كنترل كردم تا باال نیاورم و گوش سپردم 
بھ حرف ھاي بابك.

_ مي دونم دنبال ایني كھ بفھمي شاھان خبر داشتھ یا نھ چون 
فكر مي كني از اعتمادت سوء استفاده شده، اما بذار یھ چیزي 

رو بھت بگم...
منتظر نگاھش كردم و خود خواستھ كمي سرم را عقب بردم. 

_ شاھان بھ طرز عجیبي ھمیشھ خودش رو در برابر من 
مسئول مي دونستھ...اگھ ھم از نقشھ ھاي من خبر داشتھ و 

بھت نگفتھ بخاطر این بوده كھ ھمونقدر كھ تو رو دوست داره 
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نگران منم ھست. 
مكث كوتاھي كرد و بعد ادامھ داد:

_ یھ خواھشي ازت دارم...شاھان بخاطر من ھمیشھ زندگي 
سختي داشتھ...من خیلي بھش مدیونم. تك تك لحظاتي كھ سالم 

زندگي كردم رو مدیون شاھان ھستم. نذار رفتاراي من تو 
ارتباطت با شاھان تاثیر بذاره...

نگاھش را صاف در چشمانم دوخت تا تاثیر گذاري حرف 
ھایش بیشتر باشد.

_ من شاھان رو نھ مثل برادر كھ مثل پسرم دوست دارم و 
مي شناسمش. ھمونقدر كھ از عالقھ و احساس وظیفھ و 

مسئولیتش بھ خودم آگاھم، ھمونقدر ھم از این مطمئنم كھ 
عاشقتھ. تنھا كسي كھ باعث شده تو تموم این سال ھا شاھان 

بخاطرش اون طوري تو روم وایستھ تو بودي. 
عقب عقب رفت و با لبخند تلخي گفت:

_ حتي بخاطر آزار و اذیت ھایي كھ مادرمو كردم اینطوري 
تو روم واینستاده بود. تو براش با كل دنیا فرق داري. دنیاشو 

بساز پس. خوشبختش كن و دنبال مقصر نگرد.
منتظر نماند چیز دیگري بگویم و بالفاصلھ سوار ماشینش شد 

و از آنجا دور شد.
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من ماندم و جمالتي كھ مرا در شك و شبھھ اي عجیب فرو 
برده بودند و فكري كھ در سرم جوالن مي داد و مي ترسیدم از 

واقعي بودنش. 
خدا را شكر كھ آقاجون ھم از رستوران بیرون آمد و آن 

لحظھ این افكارم بي نتیجھ ماندند.

#كارتینگ
#پارت_٣١٢
#زینب_عامل

خانھ سوت و كور بود. بابا و ماندانا ھمراه یكدیگر بیرون 
رفتھ بودند. بابا باالخره بعد از روزھا تصمیم گرفتھ بود با 

ماندانا حرف بزند، اما براي حرف زدن از خانھ بیرون زده 
بودند. 

ماكان كھ مي دید اوضاع خانھ خراب است بیشتر حواسش را 
جمع كرده بود. اكثر اوقاتش را در اتاقش مي گذراند و من ھم 
چند بار تذكر داده بودم كھ مراقب باشد تا در این شرایط گند 

جدیدي باال نیاورد. 
مامان ھم كھ كاري جز نالھ و زاري نداشت. 
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بھ اصرار بابا قرص خواب خورده و بعد از مدت ھا كمي 
خوابیده بود. 

تنھا در اتاقم دراز كشیده بودم و بھ آخر و عاقبت این روز ھا 
مي اندیشیدم.

ھنوز ھم نمي توانستم تشخیص دھم شوك تصادف من و مرگ 
عالقھ ي عجیب و  رامین براي خانواده ام سخت تر بود یا این 

دور از منطق ماندانا...
البتھ كھ گوشھ اي از ذھنم ھم ھمچنان درگیر شاھان بود. 

حاال كھ خانھ ھم خلوت شده بود انگار مغزم بیشتر مي توانست 
از خودش كار بكشد. 

تك تك صحنھ ھا و صحبت ھاي گذشتھ را مرور مي كردم و 
ذھنم روي دو چیز مكث مي كرد و ثابت مي ماند. 

ھمین دو نكتھ تبدیل بھ نقطھ ي كوري در مغزم شده بودند. 
انگار این دو مسئلھ بھم ربط داشتند چون شاھان دقیقا از 

برمال كردن راز این دو مسئلھ طفره رفتھ بود. 
یكي رازي بود كھ مدعي بود ھمیشھ آزارش مي دھد و 

اشتباھي كھ در گذشتھ بھ اجبار مرتكب شده بود و دومي 
تماس آن زن و صحبت ھاي محبت آمیزش بود كھ گفتھ بود 
یك روز خودش ھمھ چیز را راجع بھ آن زن برایم توضیح 

@RomanbeRoman



مي دھد.
از حدسي كھ در ذھنم شكل مي گرفت بر خود مي لرزیدم، اما 

ھمزمان ھم نمي توانستم بھ آن فكر كنم. 
با خودم اینگونھ مرور مي كردم...

شاھان بیش از حد نسبت بھ بابك احساس مسئولیت مي كرد 
حتي با اینكھ سنش از بابك كمتر بود و این یك دلیل بجز 

نسبت خوني شان مي توانست داشتھ باشد...
چیزي مثل عذاب وجدان...

رازي كھ در گذشتھ اش پنھان شده بود و اشتباھي كھ در 
گذشتھ انجام داده بود مي توانست بھ بابك مربوط باشد؟ 
بابك زن و بچھ اش را گم كرده بود و سال ھا بي وقفھ 

دنبالشان گشتھ بود. 
اما ھر بار بھ این موضوع اشاره كرده بودم كھ چرا شاھان 

جدي پیگیر این موضوع نبوده است طفره رفتھ بود. 
از فكري كھ در ذھنم جوالن مي داد قلبم گرفت. 

كامال درد قلبم را احساس كردم. طوریكھ بلند شدم و روي 
تخت نشستم. 

ممكن بود شاھان از جاي مھتاب و باران خبر داشتھ باشد؟
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ممكن بود عذاب وجداني كھ داشت بابت مخفي كردن باران و 
مھتاب از بابك باشد؟ 

ممكن بود آن زن پشت خط و صداي شاد و پر انرژي اش 
ربطي بھ بابك داشتھ باشد؟ 

سر خودم غر زدم:
" خر نباش مانیا...شاھان چرا باید ھمچین بالیي سر بابك 

بیاره آخھ؟ مگھ عذاب كشیدن برادرشو ندیده؟ اونم شاھاني كھ 
جونشو واسھ بابك مي ده. ھمچین چیزي امكان داره آخھ؟"

فكرم مجدد مشغول شد و اینبار زیر لب زمزمھ كردم:
_ پس اون زن پشت خط كي بود؟ این رازي كھ شاھانو اذیت 

مي كنھ چیھ؟ چرا راجع بھش با كسي حرف نمي زنھ؟ 
خستھ شده بودم از خود خوري كردن. 

آني تصمیم گرفتم و سریع ھم از جایم بلند شدم تا پشیمان 
نشوم. 

درست بود كھ صبح با شاھان صحبت كرده و گفتھ بودم 
امروز نمي توانم بھ خانھ اش بروم، اما حاال نظرم عوض شده 

بود. 
تصمیم گرفتھ مثل یك آدم عاقل و بالغ رفتار كنم. بس بود ھر 

چقدر خودم تحقیق كرده و نظریھ بافتھ بودم. بھ خانھ اش 
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مي رفتم و تمام جریان را از خودش جویا مي شدم. 
ھر طور شده باید جواب سؤال ھایم را مي یافتم. 

بھ ساعت نگاھي انداختم. تا شب وقت زیادي داشتم. 
مدتي بود كھ بخاطر دغدغھ ھاي فكري ام از ھم دور شده 

بودیم. 
تصمیم گرفتم ھم امشب خودم برایش شام درست كنم و ھم 

شب كنار ھم راجع بھ سؤاالتي كھ داشتم حرف بزنیم. 
با این فكر حاضر شدم و قبل از اینكھ از خانھ خارج شوم 

ماكان را صدا زدم و بھ او گفتم كھ بھ خانھ ي شاھان مي روم 
تا مامان بعد از بیدار شدن نگرانم نشود، بعد با ھیجان و 

استرسي كھ نمي دانستم منشاء آن چھ بود از خانھ بیرون زدم.

#كارتینگ
#پارت_٣١٣
#زینب_عامل

لیوان آبي براي خودم ریختم و یك نفس آن را سر كشیدم.
آنقدر تشنھ بودم كھ حتي لباس ھایم را عوض نكرده بودم. 
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شاھان عادت داشت وقت و بي وقت برایم لباس بخرد! 
آنقدر كھ در خانھ ي او لباس داشتم در خانھ ي خودمان نداشتم. 
لیوان را داخل سینك رھا كردم و براي اینكھ شب دو نفره مان 

تكمیل شود تصمیم گرفتم یك دست از ھمان لباس ھایي كھ 
خودش برایم خریده بود را بپوشم. 

با این فكر لبخندي روي لبانم شكل گرفت. 
از آشپزخانھ بیرون رفتم و داخل اتاقش شدم.

مانتو و شالم را از كمد اتاق آویزان و بھ دنبال یك دست لباس 
مناسب كشو ھا را زیر و رو كردم. 

دست آخر بھ پوشیدن تاپ و دامن كوتاھي كھ تابستاني بودند 
و ست یكدیگر رضایت دادم. 

دلم مي خواست آرایش ھم كنم. 
كیف آرایشم كھ آن ھم بھ لطف شاھان پر شده بود داخل 

كشوي باالیي بود. 
سر رشتھ ي چنداني از آرایش نداشتم، اما با ھمان چیز ھاي 

اندكي كھ بلد بودم آرایش قشنگي روي صورتم نشاندم. 
وقتي كار آرایش صورتم تمام شد بدنبال برس گشتم تا موھایم 

را شانھ كنم. 
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تمام سوراخ سنبھ ھاي اتاق را گشتم، اما بي فایده بود. 
بھ امید اینكھ در اتاق مامان ماھي بتوانم شانھ اي چیزي پیدا 

كنم وارد اتاق او شدم. 
شاھان دست بھ چیدمان اتاق نزده بود. 

با دیدن ھمان لپتاپي كھ آن روز پیدایش كرده بودم چشمانم 
گرد شدند. 

روي تخت بود. صفحھ اش را نبستھ بودند و ھمانگونھ باز 
روي تخت جا مانده بود. 

ضربان قلبم باال رفت. 
خدا خدا مي كردم روشن باشد. 

آب دھانم را قورت دادم و با استرسي بي سابقھ روي تخت 
نشستم. 

صفحھ ي تاریك لپ تاپ ناامیدم كرد.
با تمام این وجود دستم را روي یكي از دكمھ ھاي كیبورد 

فشار دادم و در كمال ناباوري چند ثانیھ بعد صفحھ ي لپ تاپ 
روشن شد.

كسي جز شاھان كھ در این خانھ نبود.
قطعا او لپ تاپ را روشن رھا كرده و رفتھ بود. 
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شاید برایش كاري پیش آمده بود كھ با عجلھ خانھ را ترك 
كرده بود. 

با دیدن عالمت باتري كھ تقریبا خالي بود با عجلھ از جا 
پریدم تا شارژر لپ تاپ را پیدا كنم. 

كیف لپ تاپ كنار تخت روي زمین افتاده بود. 
خم شدم و آن را از روي زمین برداشتم. 

شارژر داخلش بود. با ھول و عجلھ لپ تاپ را بھ شارژ زدم 
و با ھیجان روي تخت نشستم. 

آیكون ھاي مختلفي داخل صفحھ باز بود. 
یك بھ یك پوشھ ھا را بستم و با دیدن تصویر زمینھ ي لپ تاپ 

یخ زدم. 
عكس شاھان بود با دختري كنار دستش.

لبخند بزرگي روي لب داشت و یك دستش را دور شانھ ي 
دختر حلقھ كرده بود. 

داشتم از دست مي رفتم. چیزي در گلویم گیر كرده بود و 
داشت خفھ ام مي كرد. 

این زن كھ بود؟ 
دختر موھاي بلند و لختي داشت. موھایش را دورش ریختھ 
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بود و با لبخند بھ دوربین نگاه مي كرد.
دستانم مي لرزیدند، دستانم كھ سھل بودند تمام وجودم 

مي لرزید. بند بند وجودم. 
انگار زلزلھ اي سھمگین آمده و قصد داشت با تمام قدرتش 

آوارم كند.

#كارتینگ
#پارت_٣١٤
#زینب_عامل

با وجود اینكھ در حال مرگ بودم، اما كوتاه نیامدم. تلگرامي 
كھ روي لپ تاپ نصب شده بود را باز كردم.

تنھا و تنھا یك اسم در لیست تلگرامش بود. 
یك اسم كھ بسیار آشنا بود. یك اسم كھ فكر مي كردم فقط تشابھ 

است. 
با این اكانتي كھ در تلگرام داشت فقط و فقط با او چت كرده 

بود. 
عكسي كھ داخل پروفایل آن فرد نقش بستھ بود عجیب بھ 
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عكس پس زمینھ ي لپ تاپش شبیھ بود. 
حروف التیني كھ بعنوان اسم مخاطب در نظر گرفتھ بود را 

یك بھ یك خواندم. آن ھا را كنار ھم چسباندم و بلند براي 
خودم تكرار كردم:

_ بارانِ من!
بارانش كھ بود؟ بارانش كھ بھ باران بابك ربطي نداشت، 

داشت؟ 
صفحھ ي چتش را باز كردم و لعنت بر آخرین 

پیامش...لعنت...
" ھیچ وقت یاد نگرفتي بھ من بگي عمو! ھمیشھ شاھان 

شاھان مي كني!"
امكان نداشت...شاھان با بابك چنین كاري نمي كرد. 

محال بود چنین بالیي بر سر بابك آورده باشد. 
ھیستریك خندیدم. 

" مانیا بخدا داري اشتباه مي بیني. آدم بده ي قصھ بابكھ..."
این جملھ را بلند و عصبي با خودم تكرار كردم. 

كاش باران دوست دخترش بود. كاش ھیچ نسبت خوني با او 
نداشت. 
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بخدا كھ تحمل خیانت كردن شاھان از دیدن تصاویري كھ 
مقابلم بودند برایم راحت تر بود.

آدم نمي شدم. ھمچنان امیدوار بودم اشتباه دیده باشم. ھمچنان 
مي خواستم با تمام وجود دیده ھایم را انكار كنم. 

صفحھ ي چت را باال و پایین كردم و با دیدن ھر جملھ اشك 
ھایم جاري شدند.

باران برایش نوشتھ بود:
" واي شاھان خیلي دوست دارم ماني رو از نزدیك ببینم. 

صداش كھ خیلي قشنگ بود"
باران ھمان زن پشت خط بود. ھمان كھ از شاھان گلھ كرده 

بود. ھمان كھ شاھان قول داده بود در آینده برایم فاش كند كھ 
كیست. 

شاھان چگونھ چنین بالیي سر برادرش آورده بود؟
من داشتم جان مي دادم اگر بابك مي فھمید برادرش در تمام این 
سال ھا دخترش را مالقات كرده است و بھ او دروغ گفتھ بھ 

چھ روزي مي افتاد؟ 
حالت تھوع گرفتم. از این زندگي...از ساده لوح بودنم. 

دل و روده ام داشت باال مي آمد. 
با دو خودم را بھ سرویس بھداشتي رساندم و تا مي توانستم 
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عق زدم. تا مي توانستم این زندگي را باال آوردم. 
مثل یك لشكر شكست خورده بودم. 

مثل كسي كھ كل دنیا بھ اعتماد او خیانت كرده باشند.
شاھان نھ مرا كھ حتي بابك را ھم بازي داده بود. 

مسبب تمام بالھایي كھ سرم آمده بود بابك نبود، بلكھ شاھان 
بود.

بابك اگر دخترش را مي یافت نقشھ ي نابود كردن ما را 
نمي كشید.

آن وقت شاھان تمام این ھا را مي دانست و ھمچنان با مخفي 
كردن باران بھ ریش من و بقیھ خندیده بود. 

بیچاره بابك...چھ ركبي خورده بود. 
چگونھ با این قضیھ كنار مي آمد؟ برادرش او را بھ خاك سیاه 

نشانده بود.
آنقدر حالم خراب بود كھ مقابل سرویس بھداشتي روي زمین 

افتادم. 
خدایا مي شد دروغ باشد؟ 

كاش مي مردم. شاھان مرا نابود كرده بود. 
داشتم از دردي كھ در سینھ ام پیچیده بود جان مي دادم. 
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حملھ ي تنفسي بھ سراغم آمد و اینبار كسي نبود نجاتم دھد. 
مي مردم و شاید مرگ بھترین پایان براي من بود!

#كارتینگ
#پارت_٣١۵
#زینب_عامل

تازه مي فھمیدم مردن اصال ساده نیست.
كامال متوجھ كبود شدنم شده بودم. 

تمام تنم بھ حالت غریزي براي یافتن ذره اي اكسیژن دست و 
پا مي زد، اما من دیگر چیزي برایم مھم نبود.

درست زماني كھ حس مي كردم ھمھ چیز تمام شده است بي 
اراده بھ سرفھ افتادم و راه تنفسي ام باز شد. 

ظاھرا مقدر نبود راحت شوم. 
بھ پشت روي زمین افتاده بودم و نگاھم بھ سقف باالي سرم 

خیره مانده بود. 
نھ توان تكان خوردن داشتم و نھ مي خواستم این كار را انجام 

دھم. 
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فقط دلم زار زدن مي خواست. 
باران كنار گوشمان بود. با شادي و خوشحالي با شاھان چت 

مي كرد و آن وقت من و خانواده ام باید تاوان گم و گور شدنش 
را پس مي دادیم. 

شاھان...شاھان با من چھ کرده بود؟ 
من، دختري كھ در تمام طول زندگي ام سعي كرده بود 

سرسخت و قوي بمانم حاال بھ خاك افتاده بودم. تمام توانم بھ 
یغما رفتھ بود و انگار زیر كوھي از دردھا دفن شده بودم. 

من از تمام كائنات انتظار چنین كاري را داشتم جز شاھان...
من در تمام طول آشنایي تا ازدواجمان یك بار ھم بھ این فكر 

نكرده بودم كھ راز گذشتھ ي شاھان مي تواند بھ دختر بابك 
ارتباطي داشتھ باشد. 

فكر نكرده بودم چون بھ شاھان عمیقا اعتماد داشتم. 
ساعت ھا بھ ھمان حالت ماندم و وقتي معده درد شدیدي 

سراغم آمد مجبور شدم از جایم بلند شوم. 
اصال حالم خوب نبود. اصال نمي توانستم سرپا بایستم، اما باید 

منتظر مي ماندم. 
باید شاھان را مي دیدم. 

بھ آشپزخانھ رفتم و لیوان آبي براي خودم ریختم. 
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آنقدر سرفھ كرده بودم كھ حس مي كردم گلویم خراش برداشتھ 
است. حتي توانایي این را نداشتم كھ آب را قورت دھم. 

لیوان دوم را ھم داخل سینك انداختم و فرقش با لیوان اول این 
بود كھ آنقدر محكم این كار را كردم كھ لیوان داخل سینك 

شكست و چند تكّھ شد. 
محلي ندادم. 

بھ پذیرایي برگشتم. زانوھایم را در آغوش كشیدم و باز ھم بھ 
انتظار نشستم. 

چھ روزي شده بود!
چھ دورھمي دو نفره ي نابي تجربھ كرده بودم. 

انتظارم بھ طول كشید، آنقدر كھ ھوا تاریك شد. چراغ ھا را 
ھم روشن نكردم. بھ ھمان صورت در تاریكي منتظرش 

ماندم. وقتي ساعت ده دقیقھ از ده شب گذشت باالخره صداي 
ماشینش را شنیدم كھ داخل پاركینگ پارك كرد.

 از جایم تكان نخوردم. فقط نگاھم را بھ در ورودي دوختم تا 
از راه برسد. آنقدر در تاریكي نشستھ بودم كھ چشمانم كامال 

بھ آن عادت كرده بود. 
باال رسیدنش چند دقیقھ طول كشید. وقتي در را باز كرد و 

وارد خانھ شد. اول كتش را در آورد و بعد كلید برق را فشار 
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داد. 
خانھ در روشنایي غرق شد اما او پشتش بھ من بود و متوجھ 

من نشد.
عجیب تر كھ حتي كفش ھایم را ھم در ورودي ندیده بود. 

بھ مغزم فشار آوردم و تازه یادم آمد كفش ھایم را داخل جا 
كفشي گذاشتھ بودم. 

پوزخند بي صدایي زدم.
او زرنگ تر از آن بود كھ كفش ھایم در ورودي رھا شده 

باشند و آن ھا را ندیده باشد. 
پشت بھ من سمت اتاقش رفت و چند دقیقھ بعد با نیم تنھ ي 

لخت و شلواركي كھ بھ پا كرده بود وارد پذیرایي شد. 
اینبار بالفاصلھ من كھ مثل یك مجسمھ مقابلش نشستھ بودم را 

دید و بھ وضوح جا خورد و از جا پرید. 
با پریشاني دستش را الي موھایش برد و با تعجبي كھ در تك 

تك اعضاي صورتش پیدا بود نزدیكم شد و گفت:
_ مانیا...تو اینجایي؟ چرا اینھمھ بي سر و صدا نشستي؟ 

براي چي خبر ندادي میاي؟ 
سكوت كردم. ھنوز برایم سخت بود حرف بزنم. 
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خجالت نمي كشید؟ شرم نمي كرد از اینكھ من و احساساتم را 
در تمام این مدت بھ بازي گرفتھ بود؟

چگونھ مي توانست بھ سادگي در چشمانم زل زده و حرف 
بزند؟ 

چگونھ با وجدام لعنتي اش كنار مي آمد؟ 
اینبار پوزخندم صدا دار بود.

وقتي اینھمھ مدت برادرش را چشم انتظار گذاشتھ بود، بازي 
دادن من كار سختي نبود. 

جلوتر آمد و پرسید:
_ مانیا حالت خوبھ؟ رنگ و روت چرا پریده؟ اصال چرا 

اینجا نشستي؟ 
دستش را سمت صورتم نزدیك كرد و ھمان لحظھ زبانم بھ 

كار افتاد.
_ بھ من دست نزن.

آنقدر سخت و عصبي غریده بودم كھ دستش ھمانجا خشك 
شد. 

اخم ھایش در ھم رفتند و زمزمھ كرد:
_ چي شده مانیا؟
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بھ چشمانش زل زدم.
_ از بازي دادنم لذت بردي؟ 
عقب كشید و صاف ایستاد.

_ چي مي گي تو؟!
پاھایم را روي میز مقابلم دراز كردم و با خشم دستانم را بھم 

كوبیدم و برایش كف زدم.
_ باید اعتراف كنم تو فوق العاده اي. اونقدر تر و تمیز نقش 

بازي كردي كھ حتي حاضر شدم تو اتاق خوابت رو اون 
تخت لعنتیت باھات ھم خواب بشم و معاشقھ كنم باھات!

#كارتینگ
#پارت_٣١۶
#زینب_عامل

عصبي شد، اما سكوت كرد. 
خندیدم.

_ دكتر تو كھ خیلي باھوش بودي! چطور شده االن نفھمیدي 
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قصھ از چھ قراره؟
سعي كردم نگاھم پر از تأسف باشد.

نچ نچي كردم.
_ از تو بعید بود واقعا! تویي كھ تو این مدت با این نبوغت 

ھمھ رو رو یھ انگشتت چرخوندي...ازت بعید بود وقتي كلید 
خونتو من و بابك داریم لپ تاپ سِریتو تو اتاق مامانت روشن 

جا بذاري! 
چشمانش را بست و دستش را الي موھایش فرو برد. 

با ھمان چشمان بستھ زمزمھ كرد:
_ تو چي دیدي مانیا؟ 

سرم را روي شانھ ام خم كردم. با تمسخر جواب دادم:
_ من دروغ و دغل بازیاي تورو دیدم. 

چشمانش را باز كرد و مستقیم بدون اینكھ ذره اي ندامت در 
چشمانش باشد گفت:

_ االن عصبي ھستي. بعدا حرف مي زنیم راجع بھش. 
این حجم از وقاحت را باور نداشتم. 

نكند انتظار داشت حاال با لبخند چشمي بگویم و منتظر باشم تا 
برایمان شام سفارش دھد؟
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پاھایم را از روي میز جمع كردم و از جایم بلند شدم. 
خشم عمیقي در تك تك سلول ھایم احساس مي كردم. خشمي 
كھ مي توانستم توسط آن این این خانھ را بھ ویرانھ اي تبدیل 

كنم. 
ھمین خشم ھم باعث شده بود تا با وجود تمام ضعفي كھ داشتم 

سر پا بایستم. 
از كنارش گذشتم و با حرصي كھ در تك تك كلماتم پیدا بود 

غریدم:
_ بعید مي دونم دیگھ ھمدیگھ رو ببینیم كھ بخواي راجع بھش 

توضیح بدي. 
بازویم را از پشت سر كشید.

_ مانیا...
با تمام وجودم پسش زدم.

_ بھت گفتم بھ من دست نزن آشغال!
ھمین جملھ كافي بود تا بازویم را رھا كند. 

ناباور بود. او ھم مثل من كھ محتویات آن لپ تاپ را باور 
نداشتم، لحنم و توھیني كھ كرده بودم را باور نداشت.

بھ اتاقش رفتم تا مانتو و شالم را بپوشم و او دنبالم نیامد. 
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مانتو و شالم را بھ سختي پوشیدم و كیفم را چنگ زدم و از 
اتاق بیرون آمدم. 

بھ در ورودي تكیھ داده بود. مقابلش رفتم و داد زدم:
_ برو كنار...

با انگشت اشاره اش بھ یكي از مبل ھا اشاره كرد و آمرانھ 
گفت:

_ برو بشین. جایي نمي ري.
در چشمانش زل زدم و قاطع گفتم:

_ مطمئن باش نھ تنھا از این خونھ كھ از كل زندگیت براي 
ھمیشھ مي رم بیرون. 

با مشت محكم روي سینھ ي لختش كوبیدم.
_ بھت گفتم برو كنار...

بازویم را گرفت و در كمال ناباوري ام با چشمانش برایم خط 
و نشان كشید و با زبانش عصبي گفت:

_ منم بھت گفتم برو بشین. تا من نخوام از این خونھ تكون 
نمي خوري. 

توپیدم:
_ ببین...االن من واست قد یھ ارزنم احترام قائل نیستم. 
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مي ري كنار یا اونقدر داد و بیداد كنم كھ آبروت بره تو محل؟ 
خونسرد جواب داد:

_ مشكلي ندارم. داد بزن. ولي حق نداري از این خونھ بري 
بیرون...

عقب عقب رفتم. این شاھان را نمي شناختم. بغض و ناتواني 
مجدد بھ وجودم بازگشتھ بود. با قدرت ھر چھ تمام تر نالیدم:

_ شاھان چطوري مي توني تا این اندازه وقیح باشي؟ اصال تو 
كي ھستي؟ واسھ چي اومدي تو زندگیم؟ چطوري تونستي 

اینطوري بازیم بدي؟ 
قاطعانھ جواب داد:

_ مانیا من ھیچ وقت بازیت ندادم. من عاشقتم...
فریادم كل خانھ را پر كرد.

_ خفھ شو! خفھ شو! یك كلمھ ھم نمي خوام از عشق و دوست 
داشتن مسخره ت بشنوم. تو منو نابود كردي. بیچاره 

بابك...بدبخت بابك كھ نمي دونھ چھ ر َكبي ازت خورده...
تلخ خندید. 

_ من چاره اي جز پنھان كاري نداشتم. فكر نكن برام راحت 
بوده. یازده سالھ یھ خواب راحت ندارم. 
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باز ھم داد زدم:
_ چي مجبورت كرده بود یھ بچھ رو از پدرش جدا كني؟ چي 

مجبورت كرده بود بشیني و بدبخت شدن مارو تماشا كني و 
ھیچي نگي؟ ھان؟ 

شمرده شمرده گفت:
_ مانیا من ھیچ وقت باران رو از بابك جدا نكردم. باران 

خودش نمي خواست كنار بابك باشھ.
خستھ بودم و داغان.

روي زمین افتادم. دیگر ناي ایستادن نداشتم. سرم را روي 
زانوھایم گذاشتم و زار زدم.

_ شاھان براي چي اینكارو باھام كردي؟ لعنتي من بعد از 
سال ھا تنھایي داشتم طعم خوشبختي رو كنارت مي چشیدم. 
براي چي بازیم دادي؟ براي چي كاري كردي كھ از خودم، 

از این زندگي، از ھمھ چي متنفر بشم؟
نزدیكم نیامد. در آغوشم نكشید. او ھم درست ھمانجا جلوي 

در سُر خورد و روي زمین افتاد. 
_ من یھ عمره از خودم متنفرم. من یھ عمره دارم شب و 
روز سنگیني این رازو با خودم بھ دوش مي كشم. مانیا من 

چاره اي نداشتم. 
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ھیچ راھي برام نمونده بود. باران مریض بود. باید مداوا 
مي شد. روح و روانش بھم ریختھ بود. تنھا راھي كھ 

مي تونستم نجاتش بدم این بود كھ باران و مھتابو از بابك دور 
نگھ دارم...

چشمان اشكي ام را بھ صورت خستھ اش دوختم.
_ تا كي لعنتي؟ آخھ یازده سال؟ تا كي مي خواستي بابك رو 

از دیدن دخترش محروم كني؟
سرش را بھ دیوار پشتش تكیھ داد.

_ تا وقتي كھ خود باران مي خواست پدرش رو ببینھ.

#كارتینگ
#پارت_٣١٧
#زینب_عامل

شدت گریھ ھایم بیشتر شدند. از پرسیدن سؤال اصلي واھمھ 
داشتم. 

چھ باید مي كردم؟ داشتم زار مي زدم. 
آنقدر گریھ كرده بودم كھ جاني در تنم باقي نمانده بود. 
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باز دل و روده ام بھم ریخت و با ھمان اندك تواني كھ داشتم 
خودم را داخل دسشویي انداختم. 

چیزي نخورده بودم كھ باال بیاورم. فقط جانم داشت باال 
مي آمد.

صداي نگران شاھان را از پشت در شنیدم و دیگر حنایش 
برایم رنگي نداشت. 

بھ صورت رنگ و رو رفتھ ام نگاھي انداختم.
چھ رویاھایي ساختھ بودم. بیچاره من.

محکم بر در سرویس می کوبید. وقتي دید جوابش را نمي دھم 
در سرویس را باز كرد و بي توجھ وارد سرویس بھداشتي 

شد.
محلش ندادم. شیر آب را باز كردم و با خستگي آبي بھ 

صورتم پاشیدم. 
كمرم را گرفت و من آنقدر ضعیف شده بودم كھ حتي 

نمي توانستم پسش بزنم. 
فھمید حالم بھ شدت خراب است. 

شیر آب را بست و كمك كرد از سرویس بھداشتي بیرون 
بیایم. 

مانتو و شالي كھ براي فرار كردن بھ تن كرده بودم و حاال 
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خیس شده بودند را از تنم بیرون كشید.
دستش را زیر زانو ھایم برد و مرا مثل كودكي خردسال در 

آغوش كشید و داخل اتاقش برد. 
كمك كرد روي تخت دراز بكشم و من انگار الل شده بودم. 
مثل یك مجسمھ فقط بھ كارھایش نگاه مي كردم و مصرانھ 

دنبال ردي از پشیماني و ندامت در چھره اش مي گشتم.
سرش را روي صورتم خم كرد و گفت:

_ دراز بكش. تكون نخور تا فشار سنجو بیارم فشارت رو 
بگیرم. 

چانھ ام لرزید. لعنت بر ضعفي كھ تك تك سلول ھاي تنم را 
احاطھ كرده بود. از این ضعف، از خودم متنفر بودم.

_ شاھان من تو رو اینجوري نمي شناختم. چیكار كنم حاال؟
چشمانش را با درد روي ھم گذاشت و بدنبال فشارسنج از 

جایش بلند شد و اتاق را ترك كرد. 
حدس زده بود كھ فشارم افتاده است. چون وقتی بازگشت 

ھمراه فشار سنج لیوان آب قندي ھم بھ ھمراه داشت.
لیوان را روي عسلي كنار تخت گذاشت.

مچ دستم را گرفت و آستین پیراھنم را باال داد تا فشارم را 
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بگیرد.
مقاومتي نكردم.

در حقیقت تواني نداشتم كھ مقاومت كنم. 
آنقدر شوكھ و ناباور بودم كھ فقط منتظر بودم چشمانم را باز 

كنم و ببینم تمام این اتفاقات خوابي بیش نبوده است. 
فشارم را كھ دید اخم كرد. عمیق تر از ھر وقت دیگري. 

دستش را پشت گردنم برد و گفت:
_ بشین و این آب قند رو بخور. فشارت خیلی پایینھ.

دستم را زیر چانھ اش بردم. 
_ من برات مھمم؟ 

نگاھش را سفت و سخت بھ چشمانم دوخت.
زبانش دروغ مي گفت، امكان داشت این نگاه ھم دروغ گو 

باشد؟
_ ھستي مانیا...خیلي زیاد...بیشتر از ھر كسي كھ تو زندگیم 

بوده.
لیوان آب قند را بھ لب ھایم چسباند.

بھ اجبار چند جرعھ از آن را نوشیدم.
من ھمچنان عصبي و خشمگین بودم. ھمچنان دوست داشتم 
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داد و بیداد كنم، اما تواني برایم نمانده بود.
ضعف بي سابقھ اي را تجربھ مي كردم.

چانھ اش را سفت تر گرفتم.
_ اگھ برات مھمم بھ سؤالي كھ ازت مي پرسم صادقانھ جواب 

بده.
شك و تردید نگاھش مرا عجیب مي ترساند.

با ھر سختي بود دلم را بھ دریا زدم.
_ خبر داشتي؟ از نقشھ ي بابك خبر داشتي؟ مي دونستي بھ 

قصد انتقام نزدیك من و خانواده م شده؟ 
سكوت كرد. سکوتش آزار دھنده بود.
با صدایي كھ مي لرزید زمزمھ كردم:

_ االن وقت سكوت كردن نیست شاھان. جواب سؤال من فقط 
یھ كلمھ ست آره یا نھ؟

دستم را گرفت و از چانھ اش جدا كرد.
_ مانیا حالت خوش نیست. بذار بعدا حرف مي زنیم راجع 

بھش. 
دستم را از دستش بیرون كشیدم.

_ جواب منو بده لعنتي. آره یا نھ؟ از كاراي بابك خبر 
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داشتي؟ 
نگاھش را از صورتم جدا كرد و مگر باز ھم نیاز بود منتظر 
جوابش بمانم. وقتی چشم دزدیده بود. وقتی از نگاه کردن در 

چشمانم امتناع ورزیده بود. 
اصال اگر جوابش منفي بود این ھمھ سكوت مي كرد؟ 

سكوتش جز براي این بود كھ از تمام كار ھاي بابك خبر 
داشتھ است؟ 

قبل از اینكھ بتوانم باز ھم سؤالم را احمقانھ تكرار كنم جواب 
داد:

_ اولش خبر نداشتم. تا قبل از اینكھ اون نزول خوارو پیدا 
کنم...بعدش رفتم دنبال ردی کھ بابک از خودش جا گذاشتھ 

بود. چند ماه طول کشید.
دستش را الي موھایش برد.

_ پدر بزرگت تو زمان خودش قاضي بنامي بوده. سخت نبود 
حل كردن معماي رفتاري بابك.

#كارتینگ
#پارت_٣١٨
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#زینب_عامل

خداي من...باورم نمي شد. این یعني دقیقا از روز ھاي ابتدایی 
آشنایي مان خبر داشت قصھ از چھ قرار بوده است. 

سرم را میان دستانم گرفتم. دوباره گریھ كردن را از سر 
گرفتم.

چگونھ باید او را مي بخشیدم؟ چگونھ باید با این پنھان كاري 
بزرگ كنار مي آمدم؟

صدایش دیگر حالم را بھم مي زد.
_ مانیا قضیھ اونطوري كھ فكر مي كني ساده نبوده. تو رو بھ 

روح رامین قسم راحت قضاوتم نكن...
سرم را از روي زانوھایم جدا كردم و نگاه خیسم را بھ 

صورتش دوختم.
_ دردي كھ االن تو قلبم احساس مي كنم ھزار برابر زمانیھ 

كھ خبر مرگ رامین رو بھم دادن. قسم نخور...بھ روح اون 
بیچاره قسم نخور.

پسش زدم و بھ ھر بدبختي بود از جایم بلند شدم. 
صدایم كرد. با ناباوري...
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_ مانیا...بھت حق مي دم عصبي و ناراحت باشي، اما فرصت 
بده بھم. بذار حرف بزنیم. حرفاي منم بشنو. 

ناي داد زدن نداشتم. 
اشك ھایم را با پشت دست پاك كردم.

_ چطوري مي خواي كاراتو توجیھ كني؟ شاھان تو منو نابود 
كردي. مي دوني چقدر بھت اعتماد داشتم؟ مي دوني چقدر 
دوستت داشتم؟ خبر داری چطوری بھت دل بستھ بودم؟

مانتو و شالم را براي بار دوم پوشیدم.
_ ھیچ وقت بخاطر كاري كھ باھام كردي نمي بخشمت. 

میان گریھ ھایم تلخ خندیدم.
_ فكر كنم عمر این رابطھ ھم بھ سر اومده باشھ! بر 

مي گردم. منتھا اینبار بر می گردم تا تمومش كنیم. 
با شنیدن جملھ ی آخرم از جا پرید و جلویم را گرفت.

_ چي داري مي گي؟ بھ ھمین سادگي مي زني پاي عشق و 
دوست داشتنمون؟ مانیا تو زن مني! توجھ كن...دوست دخترم 

نیستي. نامزدم نیستي! زنمي...من و تو عین زن و شوھرا 
زندگي كردیم این مدت...چي رو مي خواي تمومش كني؟ 

پوزخندي زدم. تمام كارھا و حرکاتم مزه ي زھر مي دادند.
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_ آره تو راست مي گي! من و تو عین زن و شوھرا زندگي 
كردیم. منتھا فقط تو تخت خوابت! من اگھ زنت بودم و دوسم 

داشتی چنین بازي باھام راه نمي نداختي...یھ چنین مخفي 
كاري و خیانتي انجام نمي دادي...

غرید:
_ مانیا بھت مي گفتم بابك واسھ چي دنبالتھ نمي گشتي دنبال 
باران؟ سعي نمي كردي باران رو برگردوني پیش بابك؟ تو 

خبر داري من پدرم دراومده تا باران بعد از یازده سال تبدیل 
شھ بھ یھ دختر نرمال؟ مانیا ترسیدم...من مي خواستم تو یھ 

فرصت مناسب ھمھ چي رو بھ بابك بگم. ترسیدم تو بفھمي و 
ھمھ چي خراب شھ. ھمھ زورمو زدم كھ از تو و خانواده ت 

محافظت كنم. 
مي شد داد نزنم؟ مي شد فریاد نكشم؟
با تھ مانده ي تواني كھ داشتم غریدم:

_ فرصت مناسب كي بود؟ وقتي بابك مرد؟ 
معلومھ كھ اگھ مي فھمیدم دنبال باران مي گشتم. با تمام بالھایي 

كھ بابك سرم آورد بازم وقتي  فھمیدم باران رو ازش دزدیدن 
و یازده سالھ دخترش رو ندیده آتیش گرفتم. تو چطور تونستي 
اینھمھ مخفي كاري كني؟ چطور تونستي این بالھارو سرمون 

بیاري؟ 
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روي زانوھایم خم شدم. 
نفس كم آورده بودم، اما حرف زدنم را متوقف نكردم.

_ باران مریض بود؟ یھ نگاه بھ بابك انداختي؟ 
نفس نفس مي زدم. قامتم را بھ سختي صاف كردم.

_ بابك مشكل رواني نداره؟ بابك یھ مرد نرمالھ؟ تو فكر 
كردي ماندانارو مثل یھ زن دوست داره؟ خودتو زدي بھ 

خریّت؟ 
حال او ھم بد بود. او ھم توان ایستادن نداشت كھ روي تخت 

نشست و سرش را بین دستانش گرفت.
سمت در اتاق خوابش رفتم، اما قبل از اینكھ از اتاق خارج 

شوم تھدید وار دستم را مقابل صورتش تكان دادم و با محكم 
ترین لحني كھ در آن لحظھ از خودم سراغ داشتم غریدم:

_ شاھان فقط دو روز بھت وقت مي دم ھمھ چي رو بھ بابك 
بگي و برادرت رو برادري و براي ھمیشھ از زندگي ما محو 
بشي. دقت كن فقط دو روز! دو روز بشھ دو روز و یھ ثانیھ 
خودم مي رم سراغ بابك. خودم ھمھ چیزو بھش مي گم...قسم 

مي خورم بھ روح رامین و مامان ماھی اینكارو مي كنم. 
مي شناسي منو. مي دوني كلھ شق تر از این حرفام. مي دوني 

كاري رو كھ بگم انجام مي دم. 
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سرش را باال آورد.
باورم نمي شد، اما چشمان كاسھ ي خونش ردي از خیس شدن 

داشتند. 
_ بھ بابك ھمھ چي رو مي گم، اما نمي ذارم تو تركم كني. تو 

تنھا كسي ھستي كھ من دارم. من تورو از دست نمي دم مانیا.
چشم دزدیدم و با تلخي گفتم:

_ منو خیلي وقتھ از دست دادي! ھمون وقتي كھ ھمھ چي رو 
ازم مخفي كردي.

سنگدل شده بودم، اما برایم اھمیتي نداشت. 
زخم زدم. محكم ھم زخم زدم. طوري فلجش كردم كھ حتي 

نتوانست دنبالم بیاید...روحش را كشتم.
_ تنھا شو تا بفھمي با حماقتت چھ بالیي سر بابك آوردي. 

باید ذره ذره از دردي كھ بابك چشیده رو بچشي...این تاوان 
کاریھ کھ با ما کردی. باید تا آخر عمرت از تنھایی بپوسی...
از خانھ اش بیرون زدم و خودم از جملھ ي آخرم بغضم گرفت. 
روي پلھ ھا نشستم و براي بار ھزارم در آن روز باریدم. من 

شاھان را کشتھ بودم. 
نابودش كرده بودم. نابودم كرده بود.
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ما نابود شده بودیم.

#كارتینگ
#پارت_٣١٩
#زینب_عامل

 خیسي دستمالي را روي پیشاني ام حس كردم. تمام تنم در تب 
مي سوخت. تمام طول شب را ھذیان گفتھ بودم، اما توانایي 

این را نداشتم كھ از جایم بلند شوم. 
صداي مانجون را كنار گوشم شنیدم. 

نگراني شدیدي در لحنش موج مي زد.
_ مانیا...مادر...

بي اراده نام شاھان را زمزمھ كردم. 
تصویر شاھان یك ثانیھ ھم رھایم نمي كرد. 

تصویر قامت خم شده اش و چشماني كھ خیس از اشك بودند.
مانجون دوباره با نگراني گفت:

_ مانیا زنگ بزنم شاھان بیاد پیشت؟ چیكار كنم مادر؟
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نالھ اي كردم. تنھا كاري كھ توانستم بكنم این بود كھ با سختي 
تمام سرم را بھ چپ و راست تكان دھم. 

امان از اشك ھایم...امان...مگر دست از سرم بر مي داشتند؟
بغض داشت خفھ ام مي كرد. آنقدر در خواب و بیداري گریھ 

كرده بودم كھ داشتم جان مي دادم. 
چشمانم باز نمي شدند. 

دوباره چشمانم خیس شدند. دوباره راه خودشان را از گوشھ ي 
چشمانم پیدا كردند. 

مانجون عزیزم...مانجون بیچاره ام. پیرزن بیچاره تمام طول 
شب را باالي سرم بیدار مانده بود. 

درد دلم را براي او آورده بودم. ھمھ چیز را بھ او گفتھ بودم 
و جز سكوت معنادارش چیزي نصیبم نشده بود. 

من داشتم مي مردم. من از عذاب وجدان حرفي كھ بھ شاھان 
زده بودم داشتم جان مي دادم.

ھم عصبي بودم، از مخفي كاري ھایش و ھم داشتم از 
نگراني مي مردم.

حالش چگونھ بود؟ داشت چھ مي كرد؟ 
اگر این نگراني ادامھ پیدا مي كرد غیرممكن بود جان سالم بھ 

در ببرم. 
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دست لرزانم را بھ زمین تكیھ دادم. تالش كردم تا تنم را تكان 
دھم و بي فایده بود. 

مانجون متوجھ شد كھ سریع بھ یاري ام آمد.
مي دانستم دست و پاھایش درد مي كند. مي دانستم رنجور و پیر 

شده است، اما با تمام این وجود تمام توانش را بھ كار برد و 
كمك كرد سر جایم بنشینم. 

چشمان بي حالم را بھ صورتش دوختم و با سختي نامش را 
صدا كردم.

_ مانجون...
باورم نمي شد. مانجون ھم داشت گریھ مي كرد. 

چشم ھایش خیس بودند. ھمین كافي بود تا ھق بزنم.
شانھ ھایم را گرفت و مرا در آغوش گرفت. دست 

چروكیده اش را نوازش وار روي سرم كشید و من نالیدم:
_ من چقدر بدبختم...گناه من چي بوده؟ مانجون من دارم از 

شدت دلتنگي میمیرم، اما...مانجون تو بگو چیكار كنم؟
صدایم انگار از تھ چاه در مي آمد.

شك داشتم مانجون صدایم را شنیده باشد. 
نفس عمیقي كشید و بعد آرام زیر گوشم گفت:
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_ صبر كن مادر. صبوري كن. نھ زود قضاوت كن نھ زود 
تصمیم بگیر. 

زار زدم:
_ دلم براش تنگ شده. نگرانشم...مانجون خیلي بد حرف زدم 

باھاش...كاش بمیرم.
مكثي كردم تا نفس بگیرم.

_ من عاشقشم. 
مرا از آغوشش جدا كرد. با اخم نگاھم كرد.

_ تو عصبانیت و دعوا حلوا خیرات نمي كنن كھ...اینقدر 
غصھ نخور...

تلفن بي سیم خانھ كھ كنار دستش گذاشتھ بود تا مجبور نشود 
از اتاق بیرون بود را برداشت و گفت:

_ اینقدر گریھ نكن. االن زنگ مي زنم بھش...
دستش را با ضعف گرفتم.

_ مانجون من نمي تونم باھاش حرف بزنم. 
آھي كشید و سرش را تكان داد.

_ خودم باھاش حرف مي زنم. مي گم تو خوابي.
مثل دختران دبیرستاني كھ دور از چشم خانواده با دوست 
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پسرشان قرار مي گذاشتند مضطرب شدم. قلبم بھ تپش افتاد و 
از شدت استرس دھانم خشك شد. 

مانجون اما با آرامش و مسلط شماره ي شاھان را گرفت و 
منتظر ماند تا جواب دھد.

جواب كشیدنش طول كشید، اما كمي بعد صداي خستھ و 
درمانده اش در گوشي پیچید. 

جلوي دھانم را گرفتم تا صداي گریھ ام را نشوند. مانجون با 
محبت گفت:

_ شاھان پسرم خوبي مادر؟ 
لحنش پر از درد بود و دروغش واضح.

_ خوبم مانجون. 
دو طرف انگار در حرف زدن تردید داشتند، اما نھایتا این 

شاھان بود كھ تسلیم شد.
_ مانجون متأسفم. االن چیزي جز این ندارم بگم...من...
مانجون میام حرفش پرید. فھمیده بود حرف زدن برایش 

سخت و طاقت فرساست.
_ شاھان جان من زنگ نزدم راجع بھ این چیزا حرف بزنم. 

نگرانتم مادر. خودت خوبي؟
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#كارتینگ
#پارت_٣٢٠
#زینب_عامل

آھي كشید.
_ مانجون...مانیا خوبھ؟ خیلي نگرانشم. چیكار كنم من 

مانجون؟ چیكار كنم؟ 
نتوانست دیگر حرف بزند. 

مانجون آھی كشید. براي او ھم سخت بود ما را در این 
وضعیت اسفناك ببیند.

_ پسرم نگران مانیا نباش. مراقب خودت باش...
با دلتنگي و خستگي گفت:

_ مي شھ باھاش حرف بزنین تا ببینمش. بخدا از دیشب كھ 
رفتھ دارم دیوونھ مي شم. 

مانجون نیم نگاھي سمت من انداخت. 
خدایا این چھ امتحاني بود؟
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نمي توانستم. من نھ قادر بودم او را ببینم و نھ قادر بودم از او 
دور بمانم.

بخدا كھ برزخ ھمین بود.
معلق بودم بین خواستن و نتوانستن و قدرت ھر تصمیمي از 

من سلب شده بود.
مانجون با دیدن وضعیتم با افسوس سري تكان داد و در 

جواب شاھان كھ صداي نفس ھایش نشان مي داد كھ شدیدا 
منتظر است گفت:

_ شاھان صبر كن. اول بذار حالت خوبھ شھ. بعدش باید بھ 
فكر بابك باشي. بعد از اونم خدا بزرگھ...مادر، این پدر و 

دختر رو بھم برسون. بسھ دیگھ ھر چي از ھم دور موندن.
چھ مي كردم با صداي غمگین و از سر بیچارگي اش؟
_ مانجون من راھي نداشتم. باران مریض بود. بابك 

وضعیتش افتضاح بود. حتي مھتابم وضعیت درستي نداشت. 
نمي تونستم بیخیالشون شم. نمي تونستم بذارم باران اونطوري 
بزرگ شھ...بارانم نمي خواست بابك رو ببینھ. فكر كردم این 

بھترین تصمیمھ...
نفس كم آورد. من لعنتي جا مانده بودم در جملھ ي آخري كھ 

قبل از ترك كردنش گفتھ بودم.
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چگونھ دلم آمده بود؟ چرا الل نشده بودم؟ 
دلش شكستھ بود؟

خدایا چرا نمي توانستم آرام باشم؟
چرا مثل گناھكاري كھ گناه نابخشودني انجام داده بود در 

برزخ گیر كرده بودم؟
صدایش باعث شد تا گوش تیز كنم.

_ مانجون من یھ خواب راحت نداشتم. من تو تك تك ثانیھ 
ھاي زندگیم با عذاب وجدان زندگي كردم، اما ھر كاري كردم 
باران راضي نشد بابك رو ببینھ...روان كاوش تاكید كرده بود 

تا خودش نخواد مجبورش نكنم پدرش رو ببینھ...
مانجون من مي دونم. اشتباه زیاد داشتم، اما بخدا براي منم 

راحت نبوده این تصمیم...
غم چشمان مانجون غیر قابل انكار بود. مانجون از تھ دل 

شاھان را دوست داشت. برایش سخت بود حرف ھاي تلخ و 
غمگین از زبان او بشنود.

كاش من ھم مي توانستم مثل مانجون آرام باشم.
_ شاھان مادر...من قضاوتت نمي كنم. ھر چند فكر مي كنم 

این وسط ظلمي بھ برادرت شده و اي كاش این اتفاق 
نمي افتاد، اما خب خودشم مقصر بوده. بھ ھر حال مادر 

@RomanbeRoman



نمي شھ دیگھ بیشتر از این یھ پدر رو از دخترش جدا نگھ 
داشت. حالت كھ خوب شد برو بھش بگو...باران رو ببر 

پیشش...مي دونم سختھ، اما چاره اي نیست پسرم. باید اینكارو 
بكني. این بارو از رو دوشت بردار.

با حسرت و غم عمیقي جواب داد:
_ تا قبل از اتفاقات دیشب ھمیشھ كابوس رو بھ رو كردن 

بابك و دخترش رو داشتم. شاید بابك براي ھمیشھ منو كنار 
بذاره كھ خب بعد از اینھمھ سال ھر روز تمرین كردم تا 

عادت كنم بھ اینكھ ممكنھ تا آخر عمر پس زده بشم از طرف 
برادرم. 

بھ سرفھ افتاد و امان از قلب بي قرار من...
داشتم زیر بار این فشار از بین مي رفتم.

سرفھ ھایش كھ تمام شد گفت:
_ مانجون االن یھ ذره ھم از اینكار ترسي ندارم. با باران 

حرف زدم. قانع نشد، اما كوتاه نمیام اینبار. 
ترس من ھیچ كدوم از اینا نیست. 

آخ از جمالت بعدي اش. حس شرمندگي داشتم. من این ترس 
را در جانش كاشتھ بودم، ترسي كھ خودم ھم با تك تك سلول 

ھایم احساسش مي كردم و ھرثانیھ از خودم مي پرسیدم:
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" رابطھ ي ما بھ كجا ختم خواھد شد؟"
جملھ اش طوري بود كھ حتي صورت مانجون ھم آویزان شد.

_ مانجون من ھیچ وقت فكر نمي كردم بتونم تشكیل خانواده 
بدم. تو ذھنم تنھایي رو مجازات كارایي كھ كرده بودم 

مي دیدم. مانیا...مانجون مانیا یھ تیكھ از وجود منھ...نفسم بند 
شده بھ نفساش...این تاوان خیلي بزرگیھ...اگھ بخواد ولم 

كنھ...مانجون...ناراحتھ از دستم حق می دم، اما...من 
مي ترسم...نبودنش عین مرگھ واسم.

در تعریف ماجراي دیشب جملھ ي آخرم را فاكتور گرفتھ 
بودم. 

مانجون كھ جمالت شاھان را شنید با اخم بي سابقھ اي نگاھم 
كرد. فھمیده بود شاھان را تھدید بھ ترک کردنش کرده بودم.
_ مادر تو مشكل برادرت رو حل كن...بھ مانیا ھم فرصت 

بده...زندگي مشترك چیزي نیست كھ بھ راحتي خرابش كنین. 
یكم از ھم دور باشین بھ نفع ھر دوتونھ.

آروم كھ شدین مي شینین حرف مي زنین. فكراي منفي رو ھم 
بریز دور از سرت. مانیا سرخود نیست ھر كاري خواست 

بكنھ. 
ھمین جمالت مانجون كافي بود تا انرژي بھ وجودش 
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بازگردد. با عشقي عمیق و بي سابقھ گفت:
_ مانجون خیلي دوستتون دارم. خداروشكر كھ شما ھستین. 

دلم گرمھ بھ شما...
مانجون خندید.

_ درستھ تنبیھ الزم داري، اما دل نوه مو بردي مجبورم ھواتو 
داشتھ باشم. حواست بھ خودت باشھ. چشم امیدت قبل از من 
بھ خدا باشھ. خدا بزرگھ. ان شاءاللھ ھمھ چي درست مي شھ.

#كارتینگ
#پارت_٣٢١
#زینب_عامل

مانجون كاسھ ي آش را بھ دستم داد و پتو را روي پاھایم 
مرتب كرد.

بھ لطف دكتري كھ آقاجون بھ خانھ آورده بود و مراقبت ھاي 
لحظھ بھ لحظھ اي مانجون كمي حالم بھتر بود. تبم قطع شده 

بود و وضعیت بھتري نسبت بھ قبل داشتم. 
تنھا چیزي كھ اذیتم مي كرد پرخوري عصبي بود كھ دچارش 
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شده بودم! 
دو روز بود وقت و بي وقت گرسنھ ام مي شد و احساس 

ضعف مي كردم. 
اولین بار بود كھ بھ این حالت دچار شده بودم. حتي مانجون 

ھم تعجب كرده بود و مشكوك نگاھم مي كرد.
با اینكھ شدیدا دلم گرفتھ بود، اما نمي توانستم بیخیال خوردن 

آن كاسھ ي آش شوم. 
دلم سیر و پیاز داغ ھم مي خواست. كاسھ را روي میز گذاشتم 

و بدنبال سیر بھ آشپزخانھ رفتم.
براي اینكھ تعجب مانجون رفع شود گفتم:

_ سیر مي خوام.
وقتي از آشپزخانھ با پیالھ اي كوچك از سیر ھاي لھ شده باز 

گشتم مانجون غر زد:
_ واال قدیما ما با شوھرامون دعوامون مي شد چیزي از 
گلومون پایین نمي رفت، تو اشتھات باز شده خداروشكر. 

با لب ھایي آویزان كنارش نشستم.
_ پر خوري عصبي گرفتم. این شكلي نبود قبال. االن ھمش 
گشنھ م مي شھ. االنم كھ آقاجون رفتھ با بابا صحبت كنھ بدتر 
استرس گرفتم. دلم مي خواد یھ چیزي بخورم تا یادم بره چیا 
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شده...
مانجون با نگاھي ریزبینانھ خیره ام شد.

_ رابطھ ت با شاھان چطوره مانیا؟ 
اسم شاھان غدد اشكي ام را بھ كار انداخت. 

بغضم را ھمراه با قاشقي پر از آش رشتھ قورت دادم.
_ عالیھ...نمي بینین؟ منتظرم زنگ بزنھ بریم لباس عروس 

بخریم.
نیشگون آرامي از بازویم گرفت كھ آخم بلند شد.

_ چرا مي زني مانجون؟
پر حرص گفت:

_ با اون زبون تند و تیزت چي بھ این بچھ گفتي كھ ھم 
خودت داري از عذاب وجدان مي تركي ھم این بچھ تو دو سھ 

باري كھ از دیروز باھاش حرف زدم نگرانھ ولش كني؟
فكر مي كردم مانجون این موضوع را دیگر مطرح نكند، اما 

با پرسیدن این سؤال بھ طرز مسخره اي اشك ھایم روي گونھ 
جاري شدند.

قاشق دستم را داخل كاسھ رھا كردم و گفتم:
_ مانجون خیلي اشتباه كردم. عصبي بودم. باورم 
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نمي شد...ھنوزم از دستش ناراحتم. ھنوزم نتونستم بابت 
پنھون كاري بزرگش ببخشمش و باھاش كنار بیام، اما از 

خودم بیشتر ناراحتم. خردش كردم.
میان اشك ھایم باز ھم نتوانستم از صرافت خوردن آش بیافتم. 
با ھمان حال كاسھ ي آش را دوباره بھ دست گرفتم كھ مانجون 

گفت:
_ مانیا...نگفتي رابطھ ت با شاھان در چھ حدیھ؟

نگاه پر سؤالم را سمتش دوختم. تعجب كرده بودم. این چھ 
سؤالي بود كھ تكرار مي كرد؟

منتظر بودم عصبي شود و بابت رفتاري كھ با شاھان كرده 
بودم مؤاخذه ام كند، اما او با چھره اي پر تردید فقط منتظر 

ایستاده بود تا جوابش را دھم. 
با تعجب زمزمھ كردم:

_ یعني چي رابطھ مون چطوري بوده؟ 
سؤالش را عوض كرد و اینبار بیشتر تعجب كردم.

_  آخرین بار كي پریود شدي؟ 
_ مانجون تو این وضعیت این چھ سؤالیھ؟ با پریود من 

چیكار دارین؟ یادم نمیاد اصال...
سؤال مانجون مرا ھم در فكر فرو برد. 
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اصال یادم نمي آمد آخرین بار كي پریود شده بودم! فقط 
مي دانستم خیلي وقت است پریود نشده ام. 

قبل از اینكھ مغزم این داده ھا را تحلیل كند مانجون آرام 
زمزمھ كرد:

_ پر خوري عصبي نگرفتي مادر! دستھ گل بھ آب دادي!
زیر لب زمزمھ كرد:

_ این دكتر گفتا...آقاجونت نھ گذاشت نھ برداشت گفت نوه م 
مجرده.

مانجون داشت چھ مي گفت؟ پریود نشدن من چھ ربطي بھ 
دستھ گل و حرف ھاي دكتر داشت؟

آب دھانم را قورت دادم و سرم را سمت مانجون چرخاندم. 
نگاه گیج شده ام را سمتش دوختم.

_ یعني چي مانجون؟ چي داري مي گي؟
خندید.

_ یعني مباركھ...حاملھ اي...بھ خودم كشیدي...منم ھمایون رو 
جھیزیھ آوردم با خودم...البتھ ھیچ كس نفھمید چون 

خداروشكر نزدیك عروسیمون بود وگرنھ آقاي خدابیامرزم 
زنده م نمي ذاشت. 

@RomanbeRoman



مانجون داشت یك بند حرف مي زد و من ھمانطور ھاج و 
واج تماشایش مي كردم؟ 

حاملھ بودم؟ مگر بھ ھمین سادگي بود؟
بي ھوا زیر خنده زدم. مگر ھر كسي كھ كمي پریودش عقب 

مي افتاد و ولع خوردن مي گرفت باردار بود؟ 
خنده ام كھ قطع شد رو بھ مانجون گفتم:

_ مانجون چي مي گي با خودت؟ الكیھ مگھ؟ آخھ چطوري 
چنین چیزي ممكنھ؟ 

ریز ریز خندید.
_ سر نامزدیت با رامین خدابیامرزم ھول بودي...واقعا باید 
بري دنبال لباس عروس. ھما بفھمھ حاملھ اي حسابت با كرام 

الكاتبینھ...ھر چقدر من شیطون بودم تو جوونیام ھما ھمونقدر 
سخت گیر بود و محل بھ مرتضي بیچاره نمي داد. 

اگر واقعا مانجون درست حدس زده بود و باردار بودم باید 
در این وضعیت چھ غلطي مي كردم؟ 

نالیدم:
_ مانجون توروخدا...من دارم سكتھ مي كنم...اگھ...اگھ 

حدستون درست باشھ چھ غلطي كنم؟
چپ چپ نگاھم كرد.
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_ چھ غلطي مي خواي بكني؟ نھ ماه ازش مراقبت مي كني تا 
بعدش بدنیا بیاد بزرگش كني...

با حرص ادامھ داد:
_ انگار داره راجع بھ گوجھ و سبزي حرف مي زنھ!

از جایم بلند شدم و گفتم:
_ غیرممكنھ حاملھ باشم...اصال مي رم بي بي چك بخرم 

االن...

#كارتینگ
#پارت_٣٢٢
#زینب_عامل

با استرس بھ بي بي چك خیره شدم...آنقدر استرش داشتم كھ 
نتوانستم منتظر مانده و بھ نتیجھ اش نگاه كنم و چرخیدم و 
پشتم را بھ آیینھ اي كھ بي بي چك را مقابلش گذاشتھ بودم 

كردم. 
در دسشویي بھ صدا در آمد و صداي مامان بلند شد.

_ چي شد مانیا؟ بیا بیرون ببینم چھ گلي بھ سرمون زدي؟ تو 
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این اوضاع فقط حاملگي تورو كم داشتم...
مانجون توپید:

_ ھما تو كار خدا دخالت نكن...اینقدرم بھ این بچھ استرس 
نده...حاملھ ھم باشھ گناه كھ نكرده...از شوھر رسمي و 

شرعیش حاملھ شده...
تا من بھ داروخانھ رفتھ و برگردم مانجون زحمت كشیده و 
این خبر را بھ گوش ماندانا و مامان رسانده بود. آن ھا ھم 
سریع السیر خودشان را بھ خانھ ي مانجون رسانده و حاال 
پشت در دسشویي صف كشیده بودند تا نتیجھ ي قطعي را 

اعالم كنم. 
ماندانا با ذوق گفت:

_ اه مانیا زود باش دیگھ؟ خالھ شدم یا نھ؟
مامان نالید:

_ خدایا این چھ امتحان بزرگیھ آخھ؟ من با این بچھ ھاي 
نااھل چیكار كنم؟ دردمو بھ كي بگم؟

غرید:
_ مي تركیدي صبر كني كاراي اصلیت بمونھ واسھ بعد از 

عروسیت؟ حتما باید...
مي توانستم خنده ھاي زیرزیركي ماندانا را بشنوم و تصور 
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چھره ي عصبي و پر از اخم مامان اصال سخت نبود. 
خودم ھم حال درستي نداشتم. اگر جواب بي بي چك مثبت 

مي شد چھ خاكي باید بر سرم مي ریختم؟
مانجون دوباره عصبي شد و در دفاع از من گفت:

_ ھما مگھ عصر ھجره؟ من خودم تو جوونیام اینطوري 
بودم. براي چي سرزنشش مي كني؟ اگھ حاملھ ست حتما خدا 
صالح دیده...داري نوه دار مي شي دختر...اگھ بدوني چقدر 

شیرینھ...بچھ خود بادومھ نوه مغز بادوم...
دوباره تقھ اي بھ در خورد و مامان گفت:

_ نصف عمرم كردي خب...رفتي اون تو خوابیدي؟ الاقل 
بگو مثبت شد یا نھ؟ 

چشمانم را بستم و با استرس بي سابقھ اي كھ داشتم سمت آیینھ 
چرخیدم...

فكرم درگیر دخترك مو طالیي بود كھ ھمیشھ در رویاھایم 
مي دیدم. 

یاد جنیني افتادم كھ یك بار آن را از دست داده بودم. 
یعني خدا باز ھم چنین نعمتي را شامل حالم كرده بود؟

داشتم مادر مي شدم؟
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اگر جواب مثبت بود باید خوشحال مي شدم یا ناراحت؟
با تمام اختالفاتي كھ با شاھان برایم پیش آماده بود باز ھم 

عاشقش بودم. ذره اي احساسم نسبت بھ او دچار تغییر نشده 
بود و اگر نطفھ اي در بطنم داشتم آن نطفھ از وجود شاھان 

بود. مي توانستم بابت چنین چیزي ناراحت باشم؟ 
معلوم بود كھ نمي توانستم. 

آرام الي پلك ھایم را باز كردم. دیدن تصویر دو خط پررنگ 
روي بي بي چك باعث شد تا اشك ھایم دیده ام را تار كنند.

من باردار بودم...داشتم مادر مي شدم...
شاھان...شاھان اگر مي فھمید چھ واكنشي نشان مي داد؟

كار خدا عجیب بود...من با بي رحمي تمام او را تھدید بھ 
ترك كردنش كرده بودم و خدا بھ او فرزندي ھدیھ داده بود.
من شاید عصبي شده و گفتھ بودم تنھایش مي گذارم، اما خدا 

تنھایش نگذاشتھ بود.
فقط با دلخوري كھ در وجودم داشتم چھ مي كردم؟

حتي توان این را نداشتم كھ با شاھان رو بھ رو شوم!
چگونھ باید بھ او خبر مي دادم كھ پدر شده است؟ 

اینبار كھ در سرویس بھ صدا درآمد با چشماني كھ لبریز از 
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اشك بودند در را باز كردم و بیرون رفتم.
مامان با دیدن چشم ھاي قرمز شده ام با ترس گفت:

_ چي شده مانیا؟
بي بي چك دستم را سمتش دراز كردم و با گریھ گفتم:

_ مامان من حاملھ م االن چیكار كنم؟!
بالفاصلھ بعد از جملھ ام ماندانا جیغي از سر خوشحالي كشید 

و در آغوش مانجون فرو رفت. 
مامان ھم اول شوكھ شد، اما چند ثانیھ بعد با محبت در آغوشم 

كشید.
انگار نھ انگار كھ چند دقیقھ قبل داشت سرم غر مي زد. 

موھایم را نوازش كرد و گفت:
_ مباركت باشھ. حاال بندو آب دادي رفتھ گریھ ت برا چیھ؟ 

مامان خبر از اختالف من و شاھان نداشت. باید قبل از اینكھ 
تصمیم مي گرفتم با او در این رابطھ حرف بزنم با مانجون 

مشورت مي كردم. 
حس عجیبي داشتم. حسي كھ از پس توصیف آن بر نمي آمدم.
كاش این ھمھ مشكل وجود نداشت. آن وقت مي توانستم كنار 

شاھان باردار شدنم را جشن بگیرم، اما حاال بیشتر داشتم 

@RomanbeRoman



غصھ ي شرایط بحراني مان را مي خوردم.
فقط یك چیز بود كھ تھ دلم آرامم مي كرد.

این بچھ مرا دوباره بھ شاھان وصل مي كرد. بھ مردي كھ 
پدرش بود. 

وجود این كودك فاصلھ ي بینمان را بھ صفر مي رساند و 
مطمئن بودم با گذشت زمان برخي از دلخوري ھا حتي اگر 

رفع نمي شدند كم رنگ مي شدند. 
ھمین دلم را قرص و روحم را بھ آرامش دعوت مي كرد.

#كارتینگ
#پارت_٣٢٣
#زینب_عامل

دور ھم نشستیم. تازه یادم آمده بود خجالت بكشم. 
گوشھ ي مبل كز كردم و سرم را پایین انداختم.

طبق ساعت ھاي قبل باز ھم گرسنھ ام بود، اما دیگر آنقدر غذا 
خورده بودم كھ از مانجون ھم خجالت مي كشیدم.

مامان در عین خوشحالي مضطرب شده بود. 
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ماندانا كنارم نشستھ بود و انگار نطفھ ي داخل بطنم قابل دید 
است چشمان درشتش را بھ شكمم دوختھ بود و مانجون با 

ذوق داشت از خرید براي نتیجھ اش مي گفت!
چھ مي شد این دلخوري ھا نبودند؟

چھ مي شد مي توانستم خودم را كنار شاھان رسانده و خبر پدر 
شدنش را بھ او بدھم.

ماندانا دستش را بي ھوا روي شكمم گذاشت و از جا پریدم.
از جا پریدنم باعث شد تا مامان رو بھ ماندانا بتوپد:

_ بیا این ور ترسوندیش...یھ جوري دستشو میذاره رو 
شكمش انگار نھ ماھشھ...

مامان سر قضیھ ي بابك با ماندانا سرسنگین برخورد مي كرد، 
اما حاال این بچھ سبب خیر شده بود كھ بھ جان ماندانا غر 
مي زد و مي توانستم خوشحالي را از عمق چشمان ماندانا 

بخوانم. 
خوشحال بود كھ مامان مخاطبش قرار مي دھد.

ماندانا عذر خواھي كرد و كمي از من فاصلھ گرفت. 
دیگر تحمل گرسنگي را نداشتم. 

زانوھایم را داخل شكمم جمع كردم و مظلوم زمزمھ كردم:
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_ من گشنمھ. 
مامان پرسید:

_ ناھار نخوردي مگھ؟
با خجالت چشم دزدیدم.

_ بعد از ناھار آشم خوردم، اما دارم از ضعف میمیرم...
مانجون با خنده گفت:

_ ھما بلند شو ببین تو یخچال چیزي مونده بیاري واسھ این؟ 
كارت دراومده...یھ پات باید تو آشپزخونھ باشھ بلكھ این سیر 

شد. 
مامان با افسوس سرش را تكان و با لبخندي كھ پشت لب 

ھایش پنھان كرده بود بھ آشپزخانھ رفت.
ماندانا كھ چشم مامان را دور دید دوباره تنش را سمتم كشید و 

گفت:
_ مانیا نمي خواي بھ شاھان بگي؟ واي غش بفھمھ مي كنھ از 

خوشحالي...پدر شدن بھش میاد. من کھ دارم از ذوق 
میمیرم...

دستم را گرفت.
_ چھ حسي داري ماني خانوم؟
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آھي كشیدم. در عین خوشحالي حس بدبختي داشتم و حسرت 
مي خوردم. 

ماندانا ھم نمي دانست چھ شده است. 
براي ھمین ذوق زده بود تا من این خبر را بھ شاھان برسانم.

_ حالم عجیبھ ماندانا...ان شاءاللھ خودت تجربھ كردي 
مي فھمي...

احتماال با شنیدن جملھ ام بھ بابك اندیشیده بود. چون غم 
محسوسي چشمانش را فرا گرفت و لبخندي غمگیني زد. 

مامان با سیني حاوي نیمرو و نان سنگك برگشت و سیني را 
مقابلم گذاشت.

بدون اینكھ بھ كسي تعارف كنم مشغول خوردن شدم.
مدل خوردنم طوري بود كھ مامان و ماندانا با چشماني گرده 

شده و مانجون با خنده نگاھم مي كرد.
محلي بھ واكنش ھایشان ندادم. 

ماندانا غر زد:
_ بتركي مانیا...یھ جوري با اشتھا مي خوري كھ منم گرسنھ م 

شد. 
بجاي تعارف كردن گفتم:
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_ بھ نیمروي من دست نزنیا...برو واسھ خودت درست كن...
صداي باز و بستھ شدن در حیاط اجازه نداد ماندانا چیزي 

بگوید. 
لقمھ را بھ سختي قورت دادم. ترس بھ جانم بازگشتھ بود. 

استرس داشت خفھ ام مي كرد.
صداي یاللھ گفتن آقاجون و بعد صداي بابا ضربان قلبم را باال 

برد.
حاال بجز من، مانجون و آقاجون بابا ھم در جریان ھمھ چیز 

قرار گرفتھ بود.
منتظر بودم واكنش بابا را ببینم.

آنقدر واكنش پدرم برایم مھم بود براي یك لحظھ از یاد بردم 
كھ جنیني چند ھفتھ اي در شكم دارم و باید مراقبش باشم.

مانجون كھ وضعیتم را دید در برابر چشمان متعجب مامان و 
ماندانا گفت:

_ استرس نگیر. درستش مي كنم من.

#كارتینگ
#پارت_٣٢٤

@RomanbeRoman



#زینب_عامل

مانجون خبر داشت من براي چھ مضطرب ھستم. بخاطر 
پنھان كاري كھ در رابطھ با ماكان كرده بودم مدت ھا تنبیھ 

شده بودم، حاال این موضوع بار ھا و بار ھا بزرگ تر و حاد 
تر از موضوع ماكان بود.

تازه مي فھمیدم شاھان چقدر درست مي گفت كھ مشكالتم را با 
خانواده ام مطرح كنم.

من با كلھ شقي تمام آسیب زیادي بھ خانواده ام وارد كرده بود. 
ناخواستھ مشكالتي پدید آمده بودند كھ در فكرم ھم 

نمي گنجید...
اما حاصل تمام این مخفي كاري ھا شده بود شاھان و جنیني 

كھ در شكمم داشتم.
شاھاني كھ نبود و در این شرایط جاي خالي اش بیشتر از ھر 

وقت دیگري بھ چشم می آمد. 
شاھاني كھ از دستش دلخور بودم و بھ بدترین شكل ممكن 

دلخورش كرده بودم.
مامان كھ از جریان با خبر نبود با چشماني ریز شده از 

مانجون پرسید:
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_ استرس چي؟ چي رو درست مي كنین؟
مانجون جدي جواب داد:

_ مي گم بھت.
بابا و آقاجون كھ پا در پذیرایي گذاشتند با ترس و عجلھ از 

جایم بلند شد.
نگاھم فقط بھ صورت پدرم بود تا واكنشش را ببینم. 

صورت بي حس و حالش بدترین صحنھ اي بود كھ مي توانستم 
با آن مواجھ شوم.

نگاھش را كھ بھ چشمانم دوخت نتوانستم تحمل كنم. سرم را 
با شرمندگي بي سابقھ اي پایین انداختم.

مامان كھ بي خبر از ھمھ جا بود پرسید:
_ آقاجون شما از صبح كجا رفتین؟ نگران شدم من...

آقاجون كالھش را از سر برداشتھ و روي مبل گذاشت.
_ نگراني براي چي بابا؟ خیره.

مامان با شك بھ بابا نگاه كرد.
_ مرتضي خوبي؟ رنگ و روت پریده انگار.

بابا كالفھ دستي بھ صورتش كشید.
_ خوبم چیزي نیست.
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منتظر بودم ھر لحظھ مرا صدا بزند و توبیخم كند.
بي اختیار بھ مانجون نگاه كردم. چشمانش را بھ نشانھ ي 

اطمینان روي ھم گذاشت.
بعد آرام و خونسرد رو بھ بابا گفت:

_ مرتضي از صبح با پدر زنت بودي... یھ ساعتم بھ من 
وقت بده. كارت دارم مادر.

مطمئن بودم بابا مي دانست نیت مانجون چیست.
شك نداشتم خبر داشت كھ مانجون مي خواھد از من طرفداري 
كند. منتظر بودم اعتراض كند یا مثال بگوید اول قصد دارد با 

من صحبت كند، اما آرام جواب داد:
_ من در خدمتتونم. 

مانجون دستش را بھ كمرش گرفت و بھ آرامي از جایش بلند 
شد.

_ خدا عمرت بده مادر...بریم تو اتاق پس...
تازه داشت بخشي از دلھره ام كم مي شد كھ مانجون مرا ھم 

مخاطب قرار داد.
_ مانیا تو ھم بیا...با دوتاتون كار دارم.

با من چھ كار داشت؟ 
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كاش مي توانستم از رفتن بھ اتاق ممانعت بورزم، اما خجالتي 
كھ در تك تك سلول ھایم جوالن مي داد توان ھر واكنشي را 

از من سلب كرده بود و فقط مي توانستم بي چون و چرا 
اطالعت كنم.

وقتي در اتاق كنار ھم نشستیم منتظر بودم بابا لب بھ گلھ 
كردن باز كند، اما یك كلمھ ھم حرف نزد.

سكوت بینمان را ابتدا مانجون شكست.
_ مرتضي در جریان ھمھ چیز قرار گرفتي؟ از پیدا شدن 

یھویي بابك وسط زندگیتون تا پنھان كاري شاھان؟
بابا فقط سرش را تكان داد.

سري قبل حداقل با چند جملھ سرزنشم كرده بود، اما حاال 
حتي نگاھش را ھم دریغ مي كرد.

من چھ كرده بودم؟ 
پنھان كاري كھ من كرده بودم كوچكتر از پنھان كاري شاھان 

از من نبود.
چگونھ انتظار داشتم پدرم با این موضوع كنار بیاید وقتي 

خودم ھنوز از دست شاھان عصبي بودم؟
حاال كھ مقایسھ مي كردم بھ وسعت اشتباھي كھ كرده بودم پي 

مي بردم.
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مانجون با دست بھ شانھ ي بابا زد.
_ مرتضي مي دونم شوكھ شدي...منم بھ اندازه ي تو از دست 
مانیا شاكي و عصبي بودم، اما این غد و كلھ شق بودنش بھ 

خودم رفتھ...منم تو جوونیم كلھ م زیاد باد داشت. 
بابا نگاھش را باال آورد و بھ مانجون چشم دوخت.

_ دارین ازش دفاع مي كنین؟ خبر دارین چھ فاجعھ اي بھ بار 
آورده؟ پشتش وایستادین مانجون؟

مانجون نیم نگاه خشمگیني سمتم انداخت و بعد كھ خوب زھر 
چشم گرفت رو بھ پدرم با لبخندي گفت:

_ پدر بزرگ شدي مي توني منو قضاوت كني...ازش دفاع 
نمي كنم، اما مي خوام واسطھ شم ببخشیش. دلم طاقت نمیاره 

ناراحتیشو ببینم.
قسمت دردناك ماجرا آنجا بود كھ بابا حتي مستقیم مرا 

مخاطب قرار نمي داد.
از شدت غم و غصھ در حال انفجار بودم.

_ ناراحتھ مگھ؟ براي چي ناراحتھ؟ اگھ براش مھم بودم 
اینطوري منو نادیده نمي گرفت. اینھمھ خود سر عمل 

نمي كرد. مانجون ماندانا تا دم مرگ رفت و برگشت...ماكان 
تازه تازه داره بھ كمك مشاور بعضي از عادت ھاش رو ترك 
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مي كنھ...اگھ نمي تونستیم جلوي این اتفاقا رو بگیریم چي 
مي شد؟ من باید چقدر تو سرم مي زدم؟

مانجون سكوت كرد.
من ھم كھ زبانم قفل شده بود. البتھ كھ چیزي ھم براي گفتن 

نداشتم.
بابا با تلخي ادامھ داد.

_ حساب مانیا براي من از ماندانا و ماكان جدا بود، اگھ از 
اول ھمھ چي رو بھم مي گفت االن تمام كاسھ كوزه ھا سرش 
نمي شكست. من نفھم نیستم مانجون. مي فھمم رفتار ماندانا و 

ماكان رو نباید پاي كس دیگھ اي نوشت. ھر دوشون جوونن و 
نادون، اما مانیا خودش كاري كرده كھ ھمھ راحت بگن اون 

مقصره.

#كارتینگ
#پارت_٣٢٥
#زینب_عامل

چرا بھ صورتم نگاه نمي كرد؟ 
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چرا این حرف ھا را مستقیم در صورتم نمي كوبید؟ 
چرا نمي توانستم صدایش بزنم. حتي جرأت اشك ریختن ھم 

نداشتم.
مانجون تلخ خندید.

_ مرتضي قصھ ي بچھ داشتن قصھ ي عجیبیھ...خیلیا فكر 
مي كنن اونایي كھ بچھ دار نمي شن امتحانشون سختھ، اما مایي 
كھ بچھ بزرگ كردیم مي فھمیم بچھ داشتن امتحان سخت تریھ. 

منم كم از بچھ ھام نكشیدم. ھنوز یادمھ كارایي كھ ھمایون 
كرد و غصھ ھایي كھ ھما خورد.

دست بابا را گرفت.
_ یادمھ چطور مردونگي كردي و اشتباھات و نامردیاي 

پسرمو بھ روم نیاوردي. کارا و رفتارای ھمایون منو ھمیشھ 
پیش تو رو سیاه کرده.

بابا معترض نام مانجون را صدا زد.
_ مانجون...این حرفا چیھ مي زنین؟ حساب و كتاب من و 

ھمایون چھ دخلي بھ شما داره؟ 
مانجون بابا را دعوت بھ سكوت كرد.

_ مرتضي خودت پدري مي دوني یھ پدر و مادر تنھا چیزي 
كھ از خدا مي خوان رستگاري بچھ ھاشونھ. خیلي از آدما 
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وقتي بچھ دار مي شن خودشونو فراموش مي كنن. 
آرزوھاشونو، رویاھاشونو...سھم دعا برای خودشون رو 

مي ذارن واسھ بچھ ھاشون. من ھمیشھ از خدا راحتي شمارو 
خواستم. پسرم اذیتت كرد مي دونم. من روزایي كھ مانیا تو 

كما بود و فشاري كھ تحمل می كردي یادم نمي ره...
سكوت كرد تا كمي نفس بگیرد. بابا با ناراحتی بھ گل ھای 
فرشی کھ رویش نشستھ بودیم خیره بود. كمي بعد مانجون 

نفسش را بیرون داد و با غم گفت:
_ اما چیكار كنم مرتضي؟ ھمایون بد یا خوب بچھ مھ. ھر 

گناه و بدي ھم كرده باشھ باز نمي تونم ناراحتیشو ببینم. 
نمي تونم كنار بذارمش...

بابا نگاھي پر از احترام روانھ ي مانجون كرد.
_ معلومھ كھ نباید كنار بذارینش مانجون...اون پسرتونھ...

مانجون سرش را تكان داد.
_ حرف منم ھمینھ...بچھ ھا اشتباه مي كنن. ھمشون...فرق 

پسر من و دختر تو اینھ كھ پسر من بخاطر حرص و طمعي 
كھ داشت تو شرایط سخت پشتت رو خالي كرد و دستت رو 

گذاشت تو حنا تا خودش تنھایي كار كنھ و بیشتر بھ جیب 
بزنھ، چون مي دونست دخترت تو كماست و بھ پولت  احتیاج 
داري. ترسید از اینكھ مبادا كمكت كنھ و كم بیاره... اما دختر 

@RomanbeRoman



تو از سر عشق و دوست داشتن تو اینكارو كرده.
بابا با غصھ گفت:

_ مانجون این چطور دوست داشتنیھ؟
دستم را جلوي دھانم گذاشتم. 

مانجون نگاھم كرد و با دیدن چشمان لبریز از اشكم اخم كرد.
_ مرتضي این بچھ از بچگیش درداشو از ھمھ پنھون كرده. 

شاید ھیچ كس ندونھ، اما من مي دونم مانیا براي چي مسابقات 
و ماشین روندن و ھمھ ي اینارو ول كرد...چیزایی کھ ھمھ ی 
رویاھا و آرزوھاش بود. بخاطر رامین و مرگش نبود. بخاطر 

ترس از مسابقھ دادن و تصادف نبوده كھ این دختر كلھ خر 
تر از این حرفاست...بخاطر دوست داشتن تو بوده 

مرتضي...مانیا جونشو ھم واسھ تو مي ده. این دختر رو من 
بزرگ كردم مرتضي. من مي شناسمس. من شاھد بودم 

چطوري خودشو بھ آب و آتیش زده و كار كرده تا كمك 
دستت باشھ...اگھ نگفتھ واسھ این نبوده كھ تورو نادیده گرفتھ 

براي این بوده كھ اونقدر دوستت داشتھ و داره كھ نتونستھ 
خودش رو راضي كنھ تا بار دیگھ اي رو دوشت اضافھ شھ. 

منتھا خامي كرده...نسنجیده این مخفي كاري ممكنھ بیشتر 
آسیب بزنھ بھ خانواده تون.

بابا پوفي كشید و اشك ھاي من ھم باالخره راه خودشان را 

@RomanbeRoman



پیدا كردند.
_ مانجون من خیلي عصبي ام. خیلي ناراحت و سر شكستھ م. 

من از ماندانا و ماكان انتظار این خامي و رفتار سر تا پا غلط 
رو داشتم...

باالخره سرش را سمتم چرخاند و چھ بد زماني را براي نگاه 
كردن بھ صورتم انتخاب كرده بود.

_ اما از مانیا نھ...
ھنوز ھم من مخاطب مستقیمش نبودم و این درد داشت قلبم را 

از كار مي انداخت.
مانجون نگاھش را بین ما دونفر چرخاند و پرسید:

_ نظرت راجع بھ مخفي كاري شاھان چیھ؟
بابا بعد از كمي مكث جواب داد:

_ شاھانم اشتباه كرده، اما اشتباه شاھان ھمراه با جبر بوده. 
امروز دیدمش و حرفاش رو شنیدم. مانجون شاھان یازده سال 

پیش یھ پسر بچھ ي بیست و چند سالھ بوده كھ یھو بار كلي 
مسئولیت میوفتھ رو دوشش. بابك كھ تكلیفش معلوم بود، 

پدري ھم نداشت. مادرشم مریض بود. تو این شرایط گرفتن 
یھ تصمیم غلط دور از ذھن نیست. 

راجع بھ مخفي كاریش نسبت بھ كاراي بابكم باید بگم وقتي 
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دختر من از من مخفي كرده، باید چھ انتظاري از شاھان 
داشتھ باشم كھ بابك برادرشم ھست تازه!

مانجون خستھ زمزمھ كرد:
_ عجب قصھ اي شده...تو خوابمم ھمچین ماجرایي نمي دیدم. 

بابا حرفش را تأیید كرد.
_ آره موضوع خیلي پیچیده شده. البتھ شاھان وضعیت سختي 

داشتھ...امروز دختر بابك رو ھم دیدم... باران...
چشمانم گرد شدند و گوش تیز كردم تا یك كلمھ را ھم راجع 

بھ باران و این مالقات از دست ندھم.
_ بھ سختي قانعش كردیم بابك رو مالقات كنھ. اصال بابك 

رو بعنوان پدرش قبول نداره. قرار شد شاھان فردا بابك رو 
ببره پیشش. خدا فردا رو بخیر بگذرونھ. عصبانیتم از ھمھ ي 
این داستانا یھ طرف، از طرف دیگھ نگران شاھان ھم ھستم.

مانجون اخم كرد.
_ یكمم باید نگران مانیا باشي...

مرتضي یھ چیزي شده كھ مجبوري با دخترت آشتي كني و 
قھر نباشي. فرصتش كھ پیش اومد دوتایي ادبش مي كنیم.
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بابا نگاه سؤالي اش را سمت مانجون دوخت و من نمي دانستم 
بخاطر جملھ ي آخر بابا كھ مربوط بھ مالقات باران و بابك 
بود مضطرب باشم، یا بابت خبري كھ مانجون با زیركي 

مي خواست بھ گوش بابا برساند.
وقتي بابا با شك پرسید:

_ چي شده مانجون؟
مانجون نگاھش را بھ من دوخت.

_ خودت مي گي یا من بگم؟
سرم را پایین انداختم. محال بود بتوانم چنین چیزي را بھ بابا 

بگویم. آن ھم در این شرایط.
بابا با نگراني باز ھم تكرار كرد:

_ مانجون نگرانم كردین. چیزي شده؟
ناراحت شدم. آنقدر در این مدت بال بر سرش آمده بود كھ 

منتظر ھر خبري بود بغیر از یك خبر خوب.
مانجون با لبخندي بھ نگراني اش خاتمھ داد.

_ خیره مرتضي جان...باید بھت تبریك بگیم. داري پدر 
بزرگ مي شي!

تنھا واكنشي كھ از پدرم در آن لحظھ دیدم ابتدا سردرگمي و 
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تعجب بیش از اندازه بود، كھ كم كم جایش را بھ لبخندي داد 
كھ نھ در لب ھایش كھ بلكھ در چشمانش شكل گرفت.

#كارتینگ
#پارت_٣٢٦
#زینب_عامل

بي حس و حال سر جایم دراز كشیده بودم. 
گوشي ام را از كنارم چنگ زدم و نگاھي بھ صفحھ اش 

انداختم. خبري نبود.
این ھزارمین بار بود كھ صفحھ ی گوشي ام را بھ امید دیدن 

تماس یا پیامي از طرف شاھان نگاه مي كردم.
بلند شدم و روي تخت نشستم. بازوھایم را در آغوش كشیدم. 

چانھ ام شروع بھ لرزیدن كرد.
حق داشت با آن حرف ھاي احمقانھ ام تماس نگیرد، اما پس 
لحن نگرانش روزي كھ مانجون با او حرف زده بود چھ؟

حتي از مانجون خواستار مالقات با من شده بود.
فارغ از دلتنگي ھایم شدیدا نگرانش بودم. 
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بخصوص كھ دیشب خواب ناواضحي از مامان ماھي ھم دیده 
بودم. 

خوابي كھ حس مي كردم تعبیر چندان خوبي ندارد.
خبر نداشتم قصھ ي رو بھ رو شدن بابك و دخترش بھ كجا 

رسیده است. 
نگران اتفاقاتي بودم كھ ممكن بود بین شاھان و بابك افتاده 

باشد. این مسئلھ، مسئلھ ی كوچكي نبود.
دختري یازده سال از پدرش مخفي مانده بود و حاال معلوم 

نبود با برمال شدن این راز چھ اتفاقاتي بیافتد. 
دستم را نوازش وار روي شكمم كشیدم. بعد از دادن آزمایش 
خون مطمئن شده بودم كھ خط ھاي روي بي بي چك شوخي 

نبوده اند.
تنھا كاري كھ این روز ھا مي توانستم انجام دھم صحبت كردن 

با جنین چند ھفتھ ای ام بود.
ظاھرا كار لوسي بنظر مي رسید، اما واقعا تنھا چیزي بود كھ 

آرامم مي كرد.
زیر لب زمزمھ كردم:

_ دل تو ھم واسھ پدرت تنگ شده؟ من خیلي دلتنگشم. ببخشید 
مامان...با پدرت بد حرف زدم. ولي باید بیاد...باید حرف 
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بزنیم تا بتونم از دلش در بیارم. 
تا كي باید منتظر مي ماندم كھ او تماس بگیرد؟

غرورم جریحھ دار مي شد اگر خودم دنبالش مي رفتم؟
غرورم تا این اندازه اھمیت داشت؟

بس نبود اشتباھات گذشتھ؟
من  و شاھان دو فرد عاقل و بالغ بودیم.

براي رفع كدورت ھا باید حرف مي زدیم.
نُھ روز بود كھ از او بي خبر بودم و تمام این نُھ روز ھر 

وقت اسمي از شاھان برده بودم ھمھ یكصدا گفتھ بودند كمي 
از ھم دور بمانید تا شرایط كمي بھتر شود.

واقعا این شرایط لعنتي كي قرار بود درست شود؟ 
شرایط را خودمان باید درست مي كردیم. 

دیگر تحملم داشت تمام مي شد.
نفس عمیقي كشیدم و با ھیجان گوشي ام را برداشتھ و شماره ي 

شاھان را گرفتم. 
استرس داشت نفسم را مي برید.

وقتي صداي زن اپراتور اعالم كرد كھ گوشي اش خاموش 
است نھ تنھا ھیجانم از میان رفت كھ بادمم خوابید.
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گوشي اش را براي چھ خاموش كرده بود؟
دلم شور افتاد.

نكند اتفاق بدي برایش افتاده بود؟
ھمین كھ خواستم از روي تخت بلند شوم در اتاق باز شد و 

ماندانا با خستگي بي سابقھ اي خودش را داخل اتاق انداخت.
كولھ پشتي دوشش را گوشھ ي اتاق پرت كرد و با ھمان 

چھره ي خستھ لبخندي بھ رویم پاشید و گفت:
_ سالم چطوري؟ عشق خالھ چطوره؟

واقعیت را گفتم.
_ خوب نیستم ماندانا...دلم شور مي زنھ...االن زنگ زدم 

شاھان گوشیش  خاموشھ...
اخم كرد.

_ حاال خودتو بزن بھ در و دیوار...گوشیھ دیگھ...شاید شارژ 
تموم كرده. مي خواستي بري آشتي كنون؟

چپ چپ نگاھش كردم.
_ ماندانا مي فھمي من حاملھ م؟ باالخره باید اینو بھ شاھان بگم 

یا نھ؟ 
سرش را تكان داد.
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_ حق داري...
با نگاه بھ صورتش خستھ اش گفتم:

_ چخبر؟ جلسھ ي مشاوره ت چطور بود؟
شالش را از سر كند و روي صندلي میز آرایشي كوچكمان 

انداخت.
روي تختش ولو شد و گفت:

_ كاش ھیپنوتیزمم كنن تا اون قسمت خاطراتم با بابك از بین 
بره...

ماندانا مدتي بود كھ براي اینكھ درك درستي از این رابطھ 
پیدا كند در جلسات مشاوره شرکت می کرد.

امیدوار بودیم این جلسات او را سر عقل بیاورد تا بلكھ قید 
بابك را زد. 

كمر مانتوأش را باز كرد و زمزمھ كرد:
_ مانیا گیر كردن بین عقل و قلب خیلي سختھ...

با غصھ نگاھش كردم.
_ درست مي شھ...

سرش را سمتم چرخاند. اشك ھایش روي گونھ ھایش غلتیدند.
_ مانیا ھمھ چي روز بھ روز بدتر مي شھ...بخدا ھیچي 
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درست نمي شھ. چرا سرنوشت ما اینطوري شد آخھ؟ 
شوكھ از گریھ كردنش نامش را صدا زدم.

_ ماندانا...
نالید:

_ چھ بالیي سرم میاد؟ مشاور مي گھ من براي بابك یھ سایھ  
از عشق و دوست داشتن ھستم...مي گھ بابك با تعاریف و 
مشكالتي كھ من براش بازگو كردم مریضھ...اما بخدا من 

مریض ترم. من قراره چھ خاكي تو سرم كنم؟ كاش اون روز 
مي مردم.

غریدم:
_ دور از جونت بیشعور...فكر مي كني مرگ آسونھ؟ زندگي 

شده این...ببین مرگ چیھ دیگھ!
بیني اش را باال كشید.

_ مانیا تو بگو چیكار كنم؟ شما ھا ھمتون راست 
مي گین...ھیچ تضمیني وجود نداره كھ من با بابك خوشبخت 

شم، اما این احساسمو چیكار كنم آخھ؟
آھي كشیدم.

_ ماندانا نمي خوام ناراحت و نا امیدت كنم، اما حس مي كنم 
بابك مي خواستھ جاي باران رو با تو پر كنھ...بابك نیاز بھ 
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درمان داره...حداقل تا قبل از مداوا شدنش باھاش وارد ھیچ 
ارتباطي نشو.

#كارتینگ
#پارت_٣٢٧
#زینب_عامل

گریھ ھایش شدت گرفتند و من پشیمان شدم از حرفي كھ زده 
بودم. 

حس كردم نیاز دارد تنھا باشد، اما بھ محض اینكھ از جا بلند 
شدم گریھ ھایش بند آمدند و پرسید:

_ كجا داري مي ري؟
اول با تعجب نگاھي سمتش انداختم و بعد سمت كمد لباس 

ھایم رفتم.
_ مي خوام برم سر خاك رامین...دلم گرفتھ...

از جایش بلند شد.
_ زن حاملھ مي ره قبرستون؟ خوب نیست واسھ بچھ ت بابا...

عاقل اندر سفیھ نگاھش كردم.
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_ انتظار كھ نداري نھ ماه صبر كنم و بھ رامین سر نزنم. 
خدا بزرگھ چیزي نمي شھ.

با اخم جواب داد:
_ مامان بفھمھ رفتي سر خاك رامین كلھ ي منو مي كنھ كھ 

چرا مراقبت نبودم.
پوزخندي زدم.

_ ھھ! ماشاءاللھ مامانت اصال تو خونھ پیدا مي شھ؟ جدیدا 
افتاده رو دور مھمونیاي خالھ زنكي...مي بیني كھ نیستش 

فعال...
لب بر چید.

_ االن نیست. میاد كھ باالخره. بیاد ببینھ نیستي داد و بیداد 
مي كنھ.

بي حوصلھ مانتو و شالي از كمد بیرون كشیدم و بعد از 
پوشیدنشان گفتم:

_ دوست داري تو ھم بیا تا صداي داد و بیدادشو نشوي. 
مي گیم رفتھ بودیم بستني بخوریم...

_ دروغ بگیم؟
چپ چپ نگاھش كردم.
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_ خب تو مي گي چیكار كنم؟ منو زندوني كردین تو این خونھ 
كھ ازم مراقبت كنین؟ نھ دروغ نمي گم. دلم بستني مي خواد 

واقعا برگشتني مي ریم بستني بخوریم. میاي؟
سرش را تكان داد.  شالش را كھ روي صندلي پرت كرده بود 

دوباره برداشت و گفت:
_ آره میام...تو خونھ تنھا بمونم دق مي كنم.

بھانھ ام براي رفتن بھ سر خاك فقط رامین نبود. دلم براي 
عباس ھم تنگ شده بود. 

قول داده بودم براي عید دیدني بھ خانھ ي كوچكش بروم اما 
آنقدر درگیر مشكالت شده بودم كھ بھ كل فراموشم شده بود.

سر راه ایستادم. دو جعبھ شیریني خریدم. یك جعبھ براي 
خیرات و جعبھ ي كوچكتر دیگري براي عباس.

شیریني ھا آنقدر ھوس انگیز بودند كھ براي اینكھ بھ شیریني 
ھاي داخل جعبھ ھا ناخنك نزنم داخل پاكت چند نان خامھ اي 

ھم گرفتم تا با ماندانا داخل ماشین بخوریم.
ماندانا با دیدن جعبھ ي ھاي شیریني متعجب شد كھ توضیح 
دادم قصدم چیست. بعد پاكت كوچك را بھ دستش دادم تا قبل 

از حركت كردن حساب نان خامھ اي ھا را برسیم. 
گاز اول را كھ بھ شیریني زدم خنده ام گرفت.
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_ چھ حال خجستھ اي دارم من! وضعیتم واقعا مناسب شیریني 
خوردنھ. 

ماندانا دور دھانش را با دستمال كاغذي پاك كرد.
_ داري مامان مي شي...مگھ خبري بھتر از این ھم ھست؟

لبخندي زدم و ماشین را بھ حركت در آوردم. 
_ خداروشكر...

وقتي سر خاك رسیدیم جعبھ ي بزرگ شیریني ھا را بھ دست 
ماندانا دادم تا پخش كند.

خودم جعبھ ي كوچك را برداشتم و كنار سنگ قبر رامین طبق 
معمول ھمیشھ نشستم و فاتحھ اي برایش خواندم.

فاتحھ خواندنم كھ تمام شد زمزمھ كردم:
_ رامین مي بیني سرنوشتم چقدر عجیب شده؟ راستي دوباره 
باردار شدم...بچھ ي تورو كھ از دست دادم، اما قول مي دم از 

این بچھ بھتر مراقبت كنم...
قطره اشكي روي گونھ ام سر خورد.

_ فقط كاش پدر بچھ مم كنارم بود االن. من دیگھ خستھ 
شدم...قد یھ دنیا خستھ م.

صداي پاي ماندانا باعث شد تا سریع اشك ھایم را پس بزنم. 
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دوست نداشتم مرا در آن حال ببیند. 
آمد و در طرف دیگر قبر و درست مقابلم نشست. جایي كھ 

ھمیشھ عباس مي نشست.
عجیب بود كھ بر خالف ھمیشھ كھ عباس مي آمد امروز 

خبري از او نبود. 
فاتحھ فرستادن ماندانا كھ تمام شد گفتم:

_ بلند شو بریم یھ سري بھ عباس بزنم، از اونجا ھم بریم یھ 
فاتحھ واسھ مامان ماھي بخونم. دیشب خوابشو دیدم.

بدون توجھ بھ بخش دوم جملھ ام پرسید:
_ عباس دیگھ كیھ؟

از جایم برخاستم و خاك لباسم را با دست تكاندم.
_ قرآن مي خوند اینجا...قصھ ش مفصلھ...مي گم بھت. بیا بریم 
این جعبھ شیریني رو بدم بھش باھاش حرف بزنم بعدشم بریم 

سر خاك مامان ماھي. 
عباس اینجا تو كانكس زندگي مي كنھ.

جعبھ ي شیریني را برداشتم و جلوتر راه افتادم. ماندانا ھم بلند 
شد و دنبالم آمد و گفت:

_ تو كلھ ت بوي قورمھ سبزي مي ده؟ تو قبرستون با یھ مرد 
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رفیق شدي و االنم داري واسش شیریني مي بري؟ 
دست آزادم را باال بردم و تكان دادم.

_ شلوغش نكن بابا. طرف آدم حسابیھ...استاد دانشگاه بوده 
عشقش مرده آواره شده... 

پوزخندي زد.
_ تو ھم باور كردي؟ 

سرم را سمتش چرخاندم.
_ بابا من طرف رو چند سالھ مي شناسم آدم حیلھ گري بود تو 

این مدت رو مي شد. بعدشم عكساشو دیدم.
نگاھم را بھ جلو دادم و بھ قدم ھایم كمي سرعت بخشیدم.

ماندانا ناباور گفت:
_ مانیا توروخدا نگو كھ تو خونھ شم رفتي.

خندیدم.
_ اتفاقا رفتم...

غر زد:
_ بخدا دیوانھ اي تو...
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#كارتینگ
#پارت_٣٢٨
#زینب_عامل

در ذھنم مسیر فرضي رسیدن بھ كانكس عباس را مرور 
كردم. 

آن سراشیبي ھمچنان در گوشھ ي ذھنم بود.
پیدا كردن مسیر آنچنان سخت نبود. 
وقتي سراشیبي را دیدم لبخندي زدم. 

كمي از سرعتم كاستم تا مبادا تعادلم را از دست دھم. دست 
آزادم بي اختیار روي شكمم نشست. 

بھ رامین ھم قول داده بودم از بچھ ام مراقبت كنم. باید حواسم 
را بھ جنینم می دادم.

كم كردن سرعتم فاصلھ ام با ماندانا را بھ حداقل رساند. 
صدایش را اینبار درست از پشت گوشم شنیدم.

_ مانیا بقرآن تو عقل تو كلھ ت نیست. اینجا یھ جاي 
متروكھ س. با چھ دل و جرأتي با یھ مرد غریبھ اومدي این 
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ورا؟
از لحاظ منطقي حرفش كامال درست بود. 

ھمراه شدن با عباس و آمدنم بھ اینجا نوعی جنون در خود 
داشت، اما فارغ از اینكھ من از كودكي مجنون و كلھ خراب 
بودم، ھمیشھ حس خوبي بھ عباس داشتم. عباس و آن صوت 
زیباي قرآن خواندنش ھمیشھ مرا بھ آرامش دعوت مي كرد.
در اثر راه رفتن روي سنگریزه ھاي ریز و درشت گرد و 

خاك كمي بلند شده و رویھ ي چرم مشكي كفش ھایم غبار 
گرفتھ بود.

وقتي از سراشیبي پایین آمدیم و كانكس عباس در برابر 
چشمانم نمایان شد لبخندي زده و ایستادم. 

من مھمان بودم. درست نبود با سر و روي خاكي پا در 
خانھ اش بگذارم.

جعبھ ي شیریني را بھ دست ماندانا دادم و دستمال كاغذي از 
كیف كوچكي كھ بصورت كج روي شانھ ام انداختھ بودم 

بیرون آوردم.
گرد و غبار كفش ھایم را با دستمال كاغذي پاك كردم و 

دستي بھ مانتوأم كشیدم. 
بعد با خوشحالي سمت كانكس قدم برداشتم. با نزدیك شدن بھ 
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آنجا متوجھ شدم در كانكس نیمھ باز است. 
دو پلھ ي بلند ورودي كانكس را باال زدم و بدون اینكھ از الي 

در بھ درون كانكس نگاھي بیاندازم در زدم. 
صداي زمخت مردي كھ ھیچ شباھتي بھ عباس نداشت گوشم 

را پر كرد.
_ باز كن درو...

در را ھل دادم و با دیدن مردي كھ درست مقابلم دراز كشیده 
بود و پنكھ اي را ھم كنارش گذاشتھ و روي صورتش تنظیم 

كرده بود تا خنک شود، ابروھایم باال رفتند. 
نگاه اجمالي بھ داخل كانكس انداختم. سري قبل ھمھ جا تمیز 

تر بود.
روي تمام وسایلي كھ داخل كانكس بودند خاك نشستھ بود و 

یك بوي سوختگي بدي كھ حالم را بھم مي زد بھ مشام 
مي رسید.

حس خوبم از دیدن عباس پریده بود.
این مرد كھ بود؟ اینجا چھ مي كرد؟ عباس كھ ھمیشھ تنھا بود.

مدت ایستادنم آنجا طوالنی شد كھ مرد بی حوصلھ غر زد:
_ فرمایش؟
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نگاھي بھ صورت آفتاب سوختھ اش انداختم و پرسیدم:
_ عباس كجاست؟

ظاھرا خوابش را مختل كرده بودم كھ بد خلق شده بود، چون 
بي اعصاب گفت:

_ عباس كدوم خریھ؟
دست آزادم را مشت كردم. اخم عمیقي روي پیشاني ام نشاندم 

و پر حرص غریدم:
_ خجالت بكش...پاشو لنگاتو جمع كن...مثل آدم خودتو جمع 

و جور مي كني و جوابمو مي دي یا زنگ بزنم بیام جمعت 
كنن؟

شوكھ شد. نمي دانم چرا اما ترسید. بلند شد و نشست.
_ آبجي چرا عصبي مي شین؟ عباس نداریم اینجا آخھ...

بھ در كانكس كوبیدم.
_ این كانكس قبال مال یھ مرد دیگھ اي بود كھ اینجا قرآن 

مي خوند. االن كجاست؟ 
كجاست كھ اینجارو قرق كردین؟ 

صداي ماندانا از پشت سرم بلند شد.
_ چي شده مانیا؟
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دستم را بھ نشانھ ي سكوت باال آوردم. 
مرد جواب داد:

_ واال آبجي من كارگرم وقتي اومدم اینجا كسي نبود...ھمین 
كانكس بود. 

عباس...چھ بالیي سر عباس بیچاره ام آمده بود؟
كفش ھایم را در آوردم و در برابر چشمان متعجب مرد داخل 

شدم. 
جعبھ ي شیریني را گوشھ ي كانكس رھا و آشفتھ بھ اطراف 
نگاه كردم كھ مرد از جایش بلند شد و آرام انگار کھ چیزی 

یادش آمده باشد زمزمھ كرد:
_ فقط شنیدم انگار یھ قرآن خون بوده اینجا قبال كھ یھ مدتي 

مي شھ مرده...ھمین پشت كانكس چالش كردن. 
دستم را بھ دیوار كانكس گرفتم.

حس كردم تمام توانم یھ جا از بدنم پر كشید و دور شد. 
عباس را كھ نمي گفت؟ 

چالش كرده بودند. كاش مي توانستم دندان ھاي مرد را در 
دھانش خرد كنم.

خدایا مي شد در بین تمام بدبختي ھایم عباس نمي مرد و زنده 
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بود؟
داغ این مرد غریبھ براي من از ھر آدم آشنایي سنگین تر 

بود. 
مرد فھمید حالم بد شده است كھ تند گفت:

_ آبجي چي شد؟ مي شناختینش؟ 
صداي بلندش ماندانا را ھم بھ داخل كانكس كشاند.

با دیدن حال زارم خودش را كنارم رساند و با ترس پرسید:
_ واي مانیا چت شد؟

دستش را گرفتم و سعي كردم روي صندوقچھ ي گوشھ ي 
كانكس بنشینم.

_ خوبم. نترس...یھ لیوان آب بده...
ماندانا سرش را سمت مرد چرخاند و مرد با عجلھ از داخل 

یخچال كوچك كانكس بطري آبي بیرون كشید.
آب را داخل یك لیوان یك بار مصرف ریخت و بھ دست 

ماندانا داد.
لیوان را از دست ماندانا گرفتم و چند جرعھ از آن را 

نوشیدم.
نفسم را بیرون دادم. شاید منظور مرد فرد دیگري بود.
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شاید عباس اینجا را ترك كرده بود.
گفتھ بود پشت كانكس خاكش كرده اند.
لیوان یك بار مصرف را كنار گذاشتم. 

دستم را بھ زانویم گرفتم و از جایم برخاستم. 
ماندانا بازویم را گرفت:

_ كجا مي ري؟

#كارتینگ
#پارت_٣٢٩
#زینب_عامل

_ خوبم ماندانا...مي رم پشت این كانكس.
چند نفس عمیق كشیدم. بازویم را از دست ماندانا بیرون 

آوردم و از كانكس خارج شدم.
استرس وحشتناكي داشتم. 

نمي توانستم مرگ عباس را باور كنم. 
آخرین باري كھ او را دیده بودم حالش خیلي خوب بود. 
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چشمانش برق مي زدند و امید عجیبي در عمق نگاھش پنھان 
بود. 

قدم ھایم لرزان شده بودند. 
كانكس را دور زدم. ماندانا ھم دنبالم مي آمد.
سنگ قبري در پشت كانكس وجود نداشت. 

خواستم لبخند بزنم، اما با دیدن كپھ ي خاكي كھ رویش یك 
پارچھ ي سیاه كشیده بودند و یك ورقھ ي فلزي كوچك را با یك 
چوب باالي ھمان كپھ ي خاك فرو كرده بودند ضربان قلبم باال 

رفت.
عالقھ اي بھ جلو رفتن نداشتند، اما چاره اي نبود. قدم ھایم 

دستم را روي قلبم گذاشتم و جلوتر رفتم. 
بھ سختي خودم را راضي كردم تا بھ آن صفحھ ي فلزي لعنتي 

نگاه كنم.
وقتي چشمانم روي اسم عباس متوقف شد بغضم تركید و كنار 

ھمان كپھ ي خاك فرود آمدم. 
ماندانا با ھول و عجلھ خودش را كنارم رساند و كمرم را 

گرفت.
انگار كھ یكي از اعضاي خانواده ام را از دست داده باشم زار 

زدم.
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چھ بي پناه و مظلوم تسلیم مرگ شده بود.
بی کسی اش قلبم را تکّھ تكّھ مي کرد.

چرا فراموش كرده بودم زودتر بھ دیدنش بیایم؟
خدایا این چھ داغي بود؟
اشك ھایم تمامي نداشتند.

حاال چھ كسي كنارم مي نشست و براي رامین قرآن مي خواند؟
چھ کسی مثل او حالم را درک کرده و درد دلم را می شنید؟

دستم را روي پارچھ ي سیاه كشیدم و نالیدم:
_ عباس بي معرفت...این رسمش نبود...
ماندانا ترسیده سعي در آرام كردنم داشت. 

عباس بھ آرامش رسیده بود...بھ عالیھ اش وصل شده بود...
آن امید...آن برق چشمانش...
میان اشك ھایم لبخندي زدم.

_ وصالت مبارك باشھ عباس جان...
ماندانا مات و مبھوت نگاھم مي كرد. حق داشت. از چیزی با 

خبر نبود و رفتارھایم متعجبش می کرد. 
مرد غریبھ ھم با تعجب كنارمان ایستاده بود.
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برایش عجیب بود كھ چگونھ بعد از این ھمھ مدت فھمیده 
بودم عباس مرده است.

بھ تاریخ وفاتش نگاه كردم. دو فروردین. یك روز پس از 
تحویل سال جدید، زندگي ابدي و جدیدش آغاز شده بود. 

نگاه گریانم را بھ مرد دوختم.
_ چرا سنگ قبر نداره؟

مرد با ناراحتي پوزخندي زد.
_ دلت خوشھ ھا آبجي...كي كار بھ آدماي بي كس و كاري 
مثل ما داره؟ ھمین كھ نذاشتن جنازه ش رو زمین بمونھ باید 

خوشحال باشین...
آھي كشیدم. ما آدم ھا بھ چھ چیز این دنیا دل مي بستیم؟
مگر بي رحم تر از این كره ي خاكي ھم وجود داشت؟

امان از این چرخ گردان و بي رحم...
آھي كشیدم. فاتحھ اي خواندم و پشت بندش با صدایي بلند تر 

چند سوره كھ از قرآن حفظ بودم را براي آرامش روحش 
تالوت كردم. 

رو بھ ماندانا گفتم:
_ ماندانا یھ عكس از این صفحھ ي فلزي بگیر...مي گم براش 
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یھ سنگ قبر بتراشن...
سرش را تكان داد و گوشي اش را از كیفم بیرون كشید. 

با غم نگاه دیگري بھ پارچھ ي سیاه گِلي انداختم.
_ عباس تو بي وارث نیستي...خودم بھت سر مي زنم 

رفیق...فقط دلم خیلي برات تنگ مي شھ...امیدوارم روحت در 
آرامش ابدي باشھ...كنار عالیھ ي عزیزت.

از جایم بلند شدم. رسم دنیا ھمین بود.
حالم بد بود، اما باید خودم را كنترل مي كردم.

حاال واقعا نیاز داشتم شاھان را ببینم و سرم را روي سینھ اش 
بگذارم.

دیگر ھیچ چیز برایم مھم نبود. نھ گذشتھ، نھ اتفاقاتي كھ افتاده 
بودند...

مرگ ھر لحظھ در كمینمان بود. دیگر نمي خواستم حتي یك 
ثانیھ ھم از شاھان دور بمانم. غرور و دلخوری ھایم یک ذره 
ھم اھمیت نداشتند، اما قبل از مالقات شاھان باید سري ھم بھ 
خاك مامان ماھي مي زدم و فاتحھ اي ھم براي او مي فرستادم.

وقتي عزم رفتن كردم مرد گفت:
_ آبجي...تو اون صندوقچھ یھ چیزایي ھست كھ خواستین 

ببرین با خودتون...آلبوم و این چیزاست...اگھ نمي خواینشون 
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بریزمشون دور.
اشك چشمانم را پاك كردم.

_ نھ بدشون من... با خودم مي برمشون. واسھ عكس سنگ 
قبرش ھم بھ اون آلبوم احتیاج دارم. چیز دیگھ اي ھم بود بذار 

كنار ھمون آلبوم...
سرش را تكان داد و جلوتر از ما سمت كانكس رفت تا اندك 

خاطرات عباس را ھم برایم جمع كند...
عباس ھم رفتھ بود. مثل رامین و مامان ماھي كھ رفتھ 

بودند...
دنیا نمي ایستاد...با تمام غم ھا...با تمام مشكالت...زندگي 

ھمچنان جریان داشت و ما محكوم بودیم بھ زیستن تا لحظھ ي 
مرگمان...

جلوي كانكس منتظر ایستادم تا مرد وسایل باقي مانده از 
عباس را برایم بیارد.

وقتي كیسھ ي بزرگ و زرد رنگ را مقابلم گرفت ماندانا 
سریع تر از من آن را گرفت.

تشكري از مرد كردم و رو بھ ماندانا گفتم:
_ بریم این وسایلو بذاریم تو ماشین...مي خوام سر خاك مامان 

ماھي ھم برم.
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با اخم گفت:
_ مانیا حالت خوب نیست بذار خوب شدي یھ روز دیگھ 

مي ریم.
سرم را بھ چپ و راست تكان دادم.

_ نھ خوبم...خواب دیشب ولم نمي كنھ. باید برم سر خاكش...

#كارتینگ
#پارت_٣٣٠
#زینب_عامل

فاصلھ ي قبر مامان ماھي با قبر رامین زیاد بود. مجبور شدیم 
با ماشین این مسیر را طي كنیم.

توانایي رانندگي نداشتم. تمام توانم بھ یغما رفتھ بود. فكرم 
پیش چشمان و صداي قرآن خواندن عباس بود.

دلم برایش تنگ شده بود...عباس آشناترین غریبھ اي بود كھ 
مي شناختم. سرنوشت عجیبي داشت. مظلومانھ دار دنیا را 

ترك گفتھ بود و ھمین دلم را بدجور مي سوزاند.
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دوباره اشك ھایم روي گونھ ھایم سرازیر شدند كھ ماندانا با 
عصبانیت گفت:

_ مانیا داري بھ خودت و اون بچھ ظلم مي كني...خدا رحمتش 
كنھ...ھممون قراره بمیریم دیگھ...كي ھمیشھ زنده س كھ با 
خودت اینطوري مي كني؟ اونم واسھ كسي كھ غریبھ بوده.

ماندانا حق داشت. دیده بودم كھ چشمان او ھم سر خاك عباس 
بي اختیار خیس شده است، اما طبیعي بود حالش مثل من 

خراب نباشد.
عباس براي او مثل من مھم نبود. مھم نبود چون تا بھ حال 

اصال او را ندیده بود چھ رسد بھ اینكھ مثل من با او ھم كالم 
شود.

وقتي كسي را نمي شناختي و با مرگ غریبانھ و مظلومانھ اش 
مواجھ مي شدی شاید بخاطر غریزه و احساسي كھ در وجود 

ھر انساني بود برایش ناراحت مي شدي، اما این ناراحتي 
عمیق نبود. زود با آن كنار مي آمدي.

در جواب ماندانا با صداي لرزان گفتم:
_ مرگ حقھ...ناراحتي من بخاطر غریب و بي كس 

بودنشھ...
آھي كشید و سكوت كرد. در برابر این حرفم چیزي نداشت 
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بگوید. خودش ھم غریب و بي كس بودن عباس را دیده بود 
كھ در گوشھ اي پرت از قبرستان كھ حتي دور از دید آدم ھا  

بود خاك شده بود. 
بقیھ ي مسیر كوتاه تا رسیدن بھ سر خاك مامان ماھي در 

سكوت طي شد.
وقتي ماشین را پارك كرد گفتم:

_ مي خواي تو بشین من یھ فاتحھ بفرستم بیام.
در ماشین را باز كرد و در جوابم گفت:

_ نھ منم میام...
سرم را تكان دادم و پیاده شدم.

وقتي نزدیك قبر مامان ماھي شدیم با دیدن زن ناشناسي كھ 
سر خاك مامان ماھي نشستھ و داشت گریھ مي كرد متعجب 

شدم.
تا جایي كھ من مي دانستم خانواده ي شاھان فامیل یا كسي را 
نداشتند كھ با آن ھا طوري صمیمي باشد كھ سر قبر مامان 

ماھي اینگونھ گریھ كند.
حتي ماندانا ھم با دیدن زن غریبھ متعجب گفت:

_ این دیگھ كیھ؟
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براي یافتن جوابم باید با آن زن حرف مي زدم.
جلوتر رفتم. سایھ ام كھ روي سر زن ناشناس افتاد بي اختیار 

سرش را باال آورد و نگاھم كرد.
زني بود حدود چھل تا چھل و پنج سالھ با موھایي كھ رنگ 

خاكستري داشتند و از زیر شال مشكي اش بیرون ریختھ 
بودند.

ھیكل متوسطي داشت. كمي چاق بود اما چاقي اش توسط مانتو 
مشكي كھ پوشیده بود زیاد مشخص نبود.

وقتي مرا دید روي صورتم زوم كرد. 
انگار كھ چھره ي من برایش كامال آشناست از جایش بلند شد 

و با شك پرسید:
_ تو مانیا ھستي درستھ؟ زن شاھان؟

تعجبم چند برابر شد.
_ بلھ درستھ؟ اما شما كي ھستین؟ منو از كجا مي شناسین؟

اخم ھایش درھم رفتند.
_ شاھان بي تقصیر ترین آدم این قصھ بوده. براي چي با 

اون وضعیتي كھ االن داره تنھاش گذاشتي؟ تو از خیلي چیزا 
خبر نداري مانیا...
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شاھان در چھ وضعیتي بود؟ اصال این زن كھ بود كھ از ھمھ 
چیز خبر داشت؟ 

بي اختیار سرم را بھ سمت راست چرخانده و بھ ماندانا نگاه 
كردم. رنگ پریده بنظر مي رسید.

دلم بھ شور افتاد. 
دوباره نگاھم را بھ زن دادم.

_ شما كي ھستین؟ از شاھان چي مي دونین؟ چھ بالیي سرش 
اومده؟ 

نگران و آشفتھ پرسیده بودم.
با شك نگاھم كرد و با لحني كھ تردید داشت جواب داد:

_ من مھتابم...ھمسر سابق بابك...عکس تورو شاھان نشونم 
داده بود قبال. تو نمي دوني چھ بالیي سر شاھان اومده؟  

قاعدتا باید از دیدن ھمسر سابق بابك شوكھ مي شدم، اما من 
فقط در آخر جملھ اش گیر كرده بودم.

قلبم داشت از جا كنده مي شد.
چھ اتفاقي براي شاھان رخ داده بود؟

سرم را سمت ماندانا كھ مات و مبھوت مانده بود چرخاندم.
_ ماندانا تو مي دوني چي بھ سر شاھان اومده؟ شاھان چش 
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شده؟
داشتم دق مي كردم.

حال خرابم او را از شوك دیدن ھمسر سابق بابك خارج كرد.
بازوھایم را گرفت و گفت:

_ مانیا نگرانش نباش. خوبھ حالش...فعال بستریھ اما امروز 
و فردا مرخص مي شھ. 

حس كردم فشارم افتاده است. شاھان براي چھ در بیمارستان 
بود؟

با صدایي كھ انگار یك زلزلھ ي نھیب بنیانش را بھم ریختھ 
است لب زدم:

_ براي چي بیمارستانھ؟
ماندانا با ناراحتي سرش را پایین انداخت و سكوت كرد.

بھ امید یافتن جواب نگاھم را بھ چشمان قرمز مھتاب دوختم.

#كارتینگ
#پارت_٣٣١
#زینب_عامل
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با غصھ جواب داد:
_ ببخشید. من نمي دونستم بي خبري...

با بغض و بریده بریده ادامھ داد:
_ وقتي بابك فھمید شاھان این ھمھ مدت باران رو ازش 

مخفي كرده...دعوا راه انداخت...كنترلش رو از دست داد 
و...شاھانم ظاھرا گذاشتھ بابك تا مي تونھ خودش رو خالي 

كنھ و ھر بالیي دلش خواست سرش بیاره...چون بھش حق 
مي داده...وقتي پیداش كردیم كھ نصف جون بود. 

واي بي اختیاري از میان لب ھایم خارج شد. روي دو زانو 
فرود آمدم و زار زدم.

ماندانا سریع كنارم نشست و شانھ ھایم را گرفت.
_ مانیا توروخدا آروم باش. بخدا حالش خوبھ...چند روز 
بیھوش بود، اما بھ ھوش اومده...مانیا مامان ترسید بھت 

بگھ...گفت یھ چند روز صبر كنیم حالش خوب شھ بعد خبرت 
كنیم.

مادر بیچاره ام...پس خبر از دورھمي ھاي خالھ زنكي نبود. 
این مدت را پیش شاھان مي ماند.

پس شب چھ كسي پیشش بود؟
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چرا اینھمھ از او غافل شده بودم؟ دلم مي خواست واقعا بمیرم.
باید ھر طور شده شاھان را مي دیدم.

از جایم بھ سختي بلند شدم. ماندانا زیر بازویم را گرفت و 
كمكم كرد.

با حالي زار گفتم:
_ ماندانا منو ببر بیمارستان...ھمین االن...

_آخھ...
غریدم:

_ نمیاي خودم رانندگي مي كنم. 
تھدیدم او را ترساند.

مھتاب وضعیت حادم را با سكوت نظاره مي كرد اما قبل از 
اینكھ ھمراه ماندانا برویم گفت:

_ شاھان مرد ترین مردیھ كھ من تو كل زندگیم دیدم. 
اشك ھایش چكیدند.

_ من تا ابد شرمنده ي محبتایي كھ در حق من و دخترم كرده 
مي مونم. مراقبش باش و بدون خدا خیلي دوستت داره كھ 

شاھان رو سر راھت گذاشتھ...
خدا دوستم داشت و من احمق بودم كھ قدر این نعمت بزرگ 
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و ھدیھ ي خدا را ندانستھ بودم.
نفھمیدم چگونھ با دو خودم را بھ ماشین رساندم. در تمام طول 

راه آنقدر بھ مانتوام چنگ انداختھ بودم كھ قسمت پایین آن 
كامال چروك شده بود.

وقتي وارد بیمارستان شدیم قلبم داشت مي ایستاد. شاھان عزیز 
من چند روز بود كھ در این مكان لعنتي بستري بود و من 

خبر نداشتم.
ھر كس از كنارم عبور مي كرد با ترحم نگاھي سمتم 

مي انداخت. معلوم نبود حالم چقدر خراب و بد بود كھ اینگونھ 
نگاھم مي كردند.

با آسانسور باال رفتیم. ماندانا نگذاشت از پلھ ھا باال بروم.
در طبقھ ي سوم از آسانسور پیاده شدیم. از دو راھروي 

متوالي عبور كردیم و وارد قسمتي شدیم كھ بھ شدت آرام و 
خلوت بود. 

بھ محض پا گذاشتنم در آن فضاي خلوت كھ دورتا دورش 
اتاق بود و وسط ھم قسمتي قرار داشت كھ پرستار ھا نشستھ 

بودند، توانستم مامان را ببینم.
جالب اینكھ حتي سروین ھم آنجا بود!

من باید بابت این ننگ مي مردم!
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ھمھ از حال شوھر و پدر بچھ ام خبر داشتند غیر از خودم.
حوصلھ ي سالم و احوال پرسي با كسي را نداشتم فقط 

مي خواستم شاھان را ببینم.
رو بھ ماندانا پرسیدم:

_ اتاق شاھان كو؟
بھ اولین در سمت راست اشاره كرد.

با صداي من مامان متوجھ م شد. بھ پشت چرخید و وقتي مرا 
دید چشمانش گرد شدند.

با نگراني صدایم زده و سمتم آمد، اما محلش ندادم و سمت 
اتاقي رفتم كھ ماندانا اشاره كرده بود.

اینبار از پشت سر صداي بلند سروین را شنیدم. فقط قصد 
داشت مرا آزار دھد.

_ كجا سرتو انداختي پایین داري مي ري؟ مریض داره 
استراحت مي كنھ...

ایستادم. سمتش چرخیدم و تمام خشمي كھ از خودم و این 
زندگي داشتم را روي او خالي كردم.
انگشتم را مقابلش تكان داده و غریدم:

_ بھتره دھنتو ببندي! 
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با ظاھر شدن ھستي پشت سر سروین مات شدم.
ظاھرا ھمھ اینحا بودند جز من. 

خانواده ام براي چھ چنین چیزي را از من مخفي كرده بودند؟
قلبم تیر كشید.

من ھم این كار را با آن ھا كرده بودم. حق اعتراض نداشتم.
صورت سروین از خشم سرخ شده بود، اما قبل از اینكھ 
بتواند چیزي بگوید ھستي جلویش را گرفت و رو بھ من 

گفت:
كالفھ مون كرده بس كھ مي پرسھ  _ برو تو مانیا جان...شاھان 

مانیا كجاست؟ تورو ببینھ خوشحال مي شھ...
نگاه اشكي ام را بھ مامان دوختم.

با گوشھ ھاي روسري اش اشك ھایش را پاك كرد و سرش را 
در تأیید حرف ھستي تكان داد. 

سمت اتاق رفتم و با عجلھ داخل شدم.
در را پشت سرم بستم و سمت شاھان چرخیدم.

با دیدنش بالفاصلھ دستانم را مقابل دھانم گرفتم تا صداي بلند 
گریھ ھایم بیدارش نكند.

خداي من...چھ بالیي بر سرش آورده بودند؟
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زیر چشم ھا و گونھ ھایش چنان كبود شده بود كھ لرزه بر 
جانم افتاد.

روي پیشاني و بیني اش پانسمان داشت و دستش داخل گچ 
بود.

ھمانگونھ كھ مشتم را روي دھانم فشار مي دادم جلوتر رفتم.
باالیي اش پاره شده بود و چند بخیھ رویش خودنمایي  لب 

مي كرد...
بابك چھ بالیي بر سر این مرد آورده بود؟

خبر داشت برادرش بیمار در گوشھ ي بیمارستان افتاده است 
یا مثل من بي خبر از ھمھ جا داشت زندگي خودش را 

مي كرد؟ 
جلوتر رفتم. كنار تخت ایستادم. این صورت و این چھره ھیچ 

شباھتي بھ شاھان مھربان من نداشت.
نابودش كرده بودند.

با دیدن دستش كھ كنار تخت بود و آنژیوكت رویش وصل 
شده بود حالم بیشتر از قبل بد شد.

كبود كبود بود...
ھستي گفتھ بود دنبال من مي گردد...
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#كارتینگ
#پارت_٣٣٢
#زینب_عامل

اینھمھ ضعف بھ او نمي آمد. بھ او كھ ھمیشھ حامي بود و 
قوی. 

بھ او كھ ھرگز پشتم را خالي نكرده بود. 
با انگشتانم دستش را نوازش كردم. 

اشك ھاي مزاحمم كھ تمامي نداشتند و دیده ام را تار مي كردند 
را با دست كنار زدم. 

یك قدم بھ سمت باالي تخت برداشتم.
سرم را پایین بردم و آرام، طوري كھ بیدار نشود گوشھ ي 

سالم پیشاني اش را بوسیدم.
دلم نمي خواست حتي یك لحظھ ھم از كنارش بلند شوم.
صندلي پالستیكي آبي رنگ را برداشتم و نزدیك تختش 

گذاشتم.
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دستانم را بند میلھ ي فلزي كنار تخت كرده و چانھ ام را ھم بھ 
میلھ چسباندم.

آنقدر دلتنگش بودم كھ مي ترسیدم حتي پلك بزنم.
اگر در این كتك كاري زبانم الل اتفاق ناگواري مي افتاد باید 

چھ خاكي در سرم مي كردم؟
صداي باز شدن در باعث شد سرم را بھ عقب بچرخانم.

مامان بود...خودش را كنارم رساند و با تن صداي آرامي كھ 
شاھان را بیدار نكند گفت:

_ مانیا بلند شو برو خونھ. من كنارش ھستم. بیدار شد زنگ 
مي زنم حرف بزنین. فردا میاي مي بینیش؟

بي توجھ نگاھم را از صورتش گرفتم.
_ امشب رو خودم مي مونم.

مامان نیشگون آرامي از بازویم گرفت.
_ زن حاملھ تا صبح چطور مي خواي اینجا خم و راست شي؟ 

لج نكن. پاشو برو خونھ.
آرام جواب دادم:

_ مامان كسي نمي تونھ منو از اینجا بلند كنھ. الكي وقتت رو 
ھدر نده. دست ماندانا رو بگیر و برین خونھ دوتاتونم. 
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غر زد:
_ گریھ كردي بینیت كیپ شده بو ھارو حس 

نمي كني...وضعیت ویارت رو مگھ ندیدي؟ االن یكم بگذره 
راه بھ راه باید از بوي الكل بري دسشویي و باال بیاري...تا 

صبح....
حرفش را قطع كردم. 

_ مامان امشب بمیرمم پیشش مي مونم...الكي با نصیحت 
كردنم وقتت رو ھدر نده.

پوفي كشید. من دخترش بودم. كامال اخالقم را مي شناخت. 
مي دانست امكان ندارد از جایم تكان بخورم.

با افسوس سري تكان داد و اتاق را ترك كرد، اما حدود نیم 
ساعت بعد با چند پالستیك پر از خوراكي و غذا بازگشت و 

وقتي خیالش از بابت خورد و خوراكم راحت شد اینبار ھمراه 
ماندانا راھی خانھ شدند.

گاھي كھ كمرم از نشستن مدام خستھ مي شد روي تخت 
تاشویي كھ كنار تخت شاھان بود دراز مي كشیدم، یا بلند 

مي شدم و در اتاق راه مي رفتم.
یك درصد ھم بھ این فكر نكرده بودم ممكن است بابك چنین 

بالیي سر او بیاورد. 
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اصال خود بابك كجا بود؟
چرا كسي از او حرفي نمي زد؟

باالخره باران را دیده بود یا نھ؟
دراز كشیده و بھ سقف خیره بودم. گھگاھي بي اختیار با 

مرور خاطرات و اتفاقاتي كھ رخ داده بود قطره اشكي از  
گوشھ ی چشمم مي چكید و راھش را تا اللھ ي گوشم ادامھ 

مي داد كھ ناگھان با صداي نالھ ي شاھان چنان از جایم پریدم 
كھ تختي كھ رویش دراز كشیده بودم صداي بدي داد.

سریع خودم را باالي سرش رساندم و بھ صورتش نگاه كردم. 
اخمي بین ابروھایش جا خوش كرده بود و اصوات نالھ ي بي 

مفھومي از میان لب ھایش خارج مي شد.
معلوم بود درد دارد. اثر مسكن ھایي كھ برایش تزریق كرده 

بودند داشت از بین مي رفت و درد بھ جانش باز مي گشت.

سرم را كنار گوشش بردم و آرام و با بغض صدایش زدم.
_ شاھان...

ھوشیاري اش كامل نشده بود، ھنوز اندكي از اثر مسكن ھا در 
رگ ھایش جریان داشت، اما با تمام این وجود فھمیدم كھ 

صدایم را شنیده و تشخیص داده است.
چون متوجھ بودم كھ سعي دارد الي پلك ھایش را باز كند.
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كاش كمكي از دستم بر مي آمد.
مي دانستم وقتي تالش مي كردي چشمانت را باز كني و 

نمي توانستي چھ احساس بدي در وجودت جریان پیدا مي كرد.
وقتي بعد از تصادف وحشتناكي كھ داشتم در بیمارستان 

بستري بودم، تمام این حالت ھا را تجربھ كرده بودم.
تنھا كاري كھ توانستم در آن لحظھ انجام دھم این بود كھ با 

انگشت اشاره ام آرام چانھ اش را نوازش كنم.
انگار ھمین حرکتم برایش محرك شد كھ زیر لب آرام زمزمھ 

كرد:
_ ماني...

بغضم تركید.
_ جان ماني؟

#كارتینگ
#پارت_٣٣٣
#زینب_عامل
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چشم باز كردنش دقایق زیادی طول كشید، اما باالخره پلك 
ھایش را از ھم فاصلھ داد و نگاه ھایمان در ھم گره خوردند. 

دلتنگ بودیم...بي حد و اندازه...
چشمانش خستگي را فریاد مي زد. خستگي كھ تا بھ آن روز 

در او ندیده بودم.
نالیدم:

_ چھ بالیي بھ سرت آوردن؟ شاھان من خبر نداشتم...من...
بغض لعنتي نمي گذاشت حتي حرف بزنم.

آنقدر امروز گریھ كرده بودم كھ احساس ضعف كل وجودم را 
فرا گرفتھ بود.

شاھان درد داشت. دردش شدید ھم بود. 
از نفس ھاي عمیقي كھ با بیني اش مي كشید متوجھ در 

کشیدنش شده بودم.
با تمام این اوصاف با تالش زمزمھ كرد:

_ تو باشي...زود خوب مي شم. فقط كافیھ باشی و بخندي 
برام.

دوباره سكوت كرد و باز بعد از كمي مكث گفت:
_ گریھ نكن...
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در این وضعیتش ھم نگران من بود. 
سرم را جلو بردم. گوشھ ي لب ھایش را آرام بوسیدم.

_ ھر چي تو بگي...گریھ نمي كنم. 
اشک ھایم را پاک کردم. 

لب ھایش را ھم زیاد نمي توانست تكان دھد. 
بخیھ ي روي لبش این اجازه را بھ او نمي داد.

ھمین كھ ردي از لبخند گوشھ ي لبش شكل گرفت درد در تنش 
پیچید و ابروھایش جمع شدند.

با غصھ گفتم:
_ شاھان برم پرستار رو صدا كنم بیاد مسكن بزنھ برات؟ 

سرش را بھ نشانھ ي منفي كمي تكان داد.
_ نھ، خوبم...نمي خوام بخوابم...االن فقط مي خوام نگاھت 

كنم. 
آھي كشیدم. كاش مي توانستم در این شرایط خبر بارداري ام 

را بھ او بدھم، اما شرایط خاصي كھ داشت مرا از اینكار باز 
مي داشت. 

موھاي نامرتبش را نوازش كردم.
_ متأسفم شاھان...بابت تمام كارا و حرفایي كھ زدم. بابت 
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اینكھ نتونستم اعتمادتو جلب كنم تا حرف دلت رو بھم 
بزني...متأسفم كھ آزارت دادم. 

ھیچ دلخوري در وجودم نمانده بود. ھر چھ بود فقط پشیماني 
بود و پشیماني.

_ من عاشقتم مانی...یھ جور عجیبي...تو بزرگترین ھدیھ خدا 
برا من بودي و ھستی. 

آھی کشید.
_منم اشتباه کردم...

بھ نوازش موھایش ادامھ دادم.
_ شاھان زود خوب شو...خواھش مي كنم. دوست ندارم 

اینطوري ببینمت.
تقھ اي بھ در خورد و ھستي داخل اتاق آمد. 

لبخندي بھ رویمان پاشید و رو بھ شاھان گفت:
_ مانیارو دیدي خوب شدي!

گوشھ ي چشمانش چین خوردند.
_ خیلي...

ھستي خندید.
_ دردت زیاده مسكن بزنم برات...
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شاھان از گوشھ ي چشم نگاھي بھ من انداخت.
_ مسكن من اینجاست...نمي خوام بخوابم.

ھستي لبخندي بھ رویمان پاشید كھ شاھان نفسش را آرام بھ 
بیرون فوت كرد و گفت:

_ ھستي تورو جون ھر كي دوست داري یھ كاري كن 
سروین داخل این اتاق نیاد. اونقدر رو اعصابم رفتھ كھ...اگھ 

مریض نبودم یھ بالیي سرش میاوردم.
لبخند ھستي تبدیل بھ خنده شد.

_ نترس نمي ذارم كسي مزاحم شما دوتا مرغ عشق بشھ. 
ھستي بعد از اینكھ سرم دست شاھان را جدا كرد از اتاق 

بیرون رفت.
 شاھان بھ تختش اشاره كرد و گفت:

_ ماني مي شھ بي زحمت یكم تخت رو بدي باال...
سرم را تكان دادم. 

دستم را سمت اھرم زیر تخت بردم و آن را چرخاندم. 
وقتي صداي شاھان را شنیدم كھ گفت كافي است كنارش 

رفتم. 
_ چیزي مي خوري؟ 
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چشمانش را روي ھم گذاشت.
_ اگھ خودتم بخوري آره...

از داخل یخچال كوچك كمپوت آناناسي بیرون آوردم.
درش را قبال باز كرده بودند.

چند تكھ از آن را داخل بشقاب یكبار مصرف گذاشتم و با 
برداشتن چنگالي كنارش نشستم.

در حالیكھ داشتم آناناس را تكھ تكھ مي كردم گفتم:
_ نباید مي ذاشتي اینكارو باھات بكنھ...براي چي جلوش رو 

نگرفتي؟
با غم محسوسي جواب داد:

_ نمي تونستم...این اتفاق حقم بود...بابك باید خودش رو خالي 
مي كرد. 

با بغض گفتم:
_ اگھ زبونم الل اتفاق بدتري مي افتاد چي؟

دست کبودش را کھ ھمچنان آنژیوکت داشت را باال آورد و 
صورتم را نوازش كرد.

_ ھیچي بدتر از رفتن تو نبود. فكر مي کردم حاال حاال ھا بھ 
دیدنم نیاي.
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سرم را با شرمندگي پایین انداختم.
_ عصبي بودم شاھان...یھ لحظھ كنترلم رو از دست دادم. 

نوازشش را روي صورتم تكرار كرد:
_ مي خوای دیگھ راجع بھش حرف نزنیم؟ 

سرم را تكان دادم. 
نگاھي بھ تخت و وضعیت نابسمانش انداخت و گفت:

_ حیف نمي شھ رو این تخت دوتایي بخوابیم! دلم واسھ اینكھ 
بغلت كنم و با ھم بخوابیم خیلي تنگ شده.

دیگر دو نفر نبودیم...بھ زودي بھ او خبر مي دادم كھ نفر 
سومي ھم در راه است.

#كارتینگ
#پارت_٣٣٤
#زینب_عامل

از سرویس بھداشتي بیرون آمدم. ھر چقدر دیروز حالم خوب 
بود امروز از صبح تھوع امانم را بریده بود.

@RomanbeRoman



انگار دیروز خدا فرصتي داده بود تا بي مزاحمت یك دل سیر 
شاھان را نگاه كنم و با او حرف بزنم.

داخل اتاقي كھ شاھان بستري بود حمام و دسشویي وجود 
داشت، اما بخاطر تھوعي كھ  داشتم نمي خواستم از سرویس 
آنجا استفاده كنم. مطمئن بودم نگرانم مي شد. براي ھمین ھم 

از اتاق بیرون آمده بودم. 
وضعیتم طوري بود كھ دلم مي خواست چند نفس عمیق پشت 

سر ھم بكشم، اما با نفس كشیدنم بوي بد بیمارستان زیر 
بیني ام مي پیچید و حالم بدتر از قبل مي شد. 

دستم را روي شكمم چسباندم و زمزمھ كردم:
_ مامان آروم تر...باباتو دیدي شیطنت مي كني؟

آرام از كنار ایستگاه پرستاري گذشتم. 
دم در اتاق كھ رسیدم صداي حرف زدني كھ از داخل اتاق 

مي آمد توجھ ام را جلب كرد.
در را باز كردم و با تعجب وارد شدم.

با دیدن دختر جواني كھ روي شاھان خم شده بود و چیزي دم 
گوشش مي گفت ابروھایم باال رفتند.

سرفھ ي مصلحتي كردم كھ دختر سرش را باال آورد و شاھان 
ھم با لبخند نگاھش را سمتم چرخاند. 
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بالفاصلھ با دیدن دختر او را شناختم باران بود. 
نمي دانم چرا اما با دیدنش انگار خشكم زده بود.
جذاب بود. این جذابیت ذاتي ارثیھ ي پدرش بود.

اندام باریك و بلندي داشت. آرایش مالیمي روي صورتش 
داشت. موھاي صافش از زیر شالي كھ روي سرش بود 

بیرون ریختھ بودند.
چشمان قھوه اي اش شباھت زیادي بھ چشمان بابك داشت، اما 

بقیھ ي اجزاي صورتش بیشتر شبیھ مادرش مھتاب بود.
انگار او ھم از دیدن من شوكھ شده بود.

با خجالت زمزمھ كرد:
_ سالم...

جلوتر رفتم و دستم را سمتش دراز كردم. 
از نزدیك شكننده تر بنظر مي رسید.

دستش را كھ در دستم گذاشت لبخندي زدم.
_ سالم عزیزدلم...باالخره من این باران خانم قشنگ رو از 

نزدیك دیدم.
انگار نگران برخورد من بود. چون با لبخندي كھ زدم 

خوشحالي در چشمانش دوید.
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با انرژي گفت:
_ منم خیلي دوست داشتم نامزد شاھان رو از نزدیك ببینم.

شاھان بھ سختي خندید. آرام زمزمھ كرد:
_ دیدي چھ زن عموي خوشگلي تور كردم؟

ھمراه باران بھ حرفش خندیدم.
دستم را سمت موھایش بردم و نوازشش كردم.

_ درد نداري؟ دیشب خوب نخوابیدي شاھان...صداي نالھ ت 
میومد ھمش. بگم بیان مسكن بزنن یكم بخوابي؟

ابرو باال انداخت.
_ آدم بھترین لحظھ ھاي زندگیشو نمي خوابھ. 

باز حالت تھوع داشتم. دستم را بھ میلھ ي كنار تخت گرفتم و 
سرم را پایین انداختم. 

شاھان متوجھ شد كھ گفت:
_ چیزي شده ماني؟

سریع روي صندلي كنار تخت نشستم تا صورت رنگ پریده ام 
را نبیند.

_ نھ...خوبم من.
باران با ذوق تخت را دور زد. 
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از دور ایستاد و بھ تماشایم نشست. شاھان با خنده گفت:
_ باران مگھ داري تلویزیون مي بیني؟ 

باران بي توجھ بھ حرف شاھان رو بھ من گفت:
_ شاھان ھمیشھ تعریف شمارو كرده مانیا جون...

شاھان غر زد:
_ شاھان چیھ؟ خجالت بكش. من عموتم. 

خندیدم.
_ باران حق نداري منو زنعمو صدا كنیا! حس پیرزنا بھم 

دست مي ده. منو ماني صدا كن. راحتم باش باھام. 
جلوتر آمد. 

با اینكھ سنش كم نبود اما یك ذوق كودكانھ در رفتارش دیده 
مي شد. رفتاري كھ بھ سنش نمي خورد و یک نوع تناقض در 

خود داشت. 
 مقابلم ایستاد و با ھیجان گفت:

_ ماني جون تو واقعا قھرمان رانندگي ھستي یا شاھان 
چاخان مي كنھ؟ 

خندیدم.
_ چاخان كرده...
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وقتي چشمانش گرد شدند خنده ي من ھم شدت گرفت.
_ یھ زماني قھرمان بودم.

با حسرت ادامھ دادم:
_ خیلي وقتھ كھ از آرزوھام جدا موندم.

شاھان دستش را از تخت بھ سمتم آویزان كرد. 
دستش را كھ گرفتم گفت:

_ خوب شدم باھام می ریم پیست كارتینگ...قول مي دم بھت 
سال دیگھ باز قھرمان شي. 

شدني نبود. بارداري ام دیگر این اجازه را بھ من نمي داد تا 
سراغ رانندگي بروم. حداقل تا نھ ماه و شاید ھم بیشتر این 

اجازه را نداشتم.
آھم را در سینھ ام نگھ داشتم و لبخندي بھ روي شاھان پاشیدم.

داشتن بچھ اي از او بھ تمام قھرماني ھاي دنیا مي ارزید.

#كارتینگ
#پارت_٣٣٥
#زینب_عامل
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باران با ذوق گفت:
_ ماني جون مي شھ یھ بار موقع رانندگي كنارت بشینم؟ من 

اصال دست فرمونم خوب نیست. شاھان گفتھ اگھ دست 
فرمونم خوب شھ برام ماشین مي خره.

سرم را تكان دادم.
_ آره عزیزم. خودم یادت مي دم. 

شاھان كمي در جایش جا بھ جا شد و از باران پرسید:
_ بابك رو دیدي؟ چخبر ازش؟

آویزان شدن صورت باران ھم شاھان و ھم مرا نگران كرد. 
اما شاھان زودتر دست جنباند و پرسید:

_ باران منو نگاه کن. چرا جواب نمي دي؟ چیزی شده؟
باران مشغول بازي با انگشتانش شد.

من ھم نگران شده بودم و این بر حالت تھوعم مي افزود. 
از جایم بلند شدم و دست باران را گرفتم.

_ باران جان نمي خواي بگي چي شده؟ پدرت كجاست؟
اشك ھایش چكیدند. فكش شروع بھ لرزیدن كرد و با صدایي 
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ضعیف گفت:
_ ماني جون اون پدرم نیست. فقط بابكھ!
خداي من...این دختر واقعا مریض بود.

حاال مي فھمیدم شاھان چرا اینھمھ مدت دست دست كرده بود. 
شاھان با مھرباني زمزمھ كرد:

_ باران بیا ببینم پیشم، مگھ قرار نشد دیگھ گریھ نكني؟ از 
بابك خبر داري؟

واقعا حالش بد شده بود.
كمكش كردم روي صندلي بنشیند. شاھان با نگراني سرش را 

سمت باران چرخاند و دیدم با بستن چشمان و گزیدن لبش 
صداي آخش را خفھ كرد.

وقتي چشمانش را باز كرد با خستگي از باران پرسید:
_ باران بابك كجاست؟ مي خواي سكتھ كنم؟ حرف بزن 

خب...
دور از جاني زمزمھ كردم. باالخره باران بھ حرف آمد. 

اینبار دیگر با صداي بلند گریھ مي كرد.
_ شاھان باھاش دعوا كردم. كتكش زدم. ھمونطوري كھ تو 
رو زده بود. ھمونطوري كھ من و مامان رو اذیت مي كرد. 
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گفتم بخاطر ھمین كاراشھ كھ نمي خواستم ببینمش. 
ھقش ھقش شدت گرفت.

_ گفتم ازش بدم میاد...گریھ كرد شاھان...بابك مثل یھ بچھ 
پیشم گریھ كرد. من خیلي دختر بدي ام. من از خودم از بابك 

بدم میاد...
كامال كنترلش را از دست داده بود. 

سریع دستانم را دور شانھ ھایش حلقھ كردم و او را در 
آغوش كشیدم.

زیر چشمي دیدم كھ شاھان با چھ غم عظیمي بھ باران نگاه 
مي كند.

چھ ساده لوح بودیم كھ فكر مي كردیم مالقات باران و بابك 
آخر قصھ است. ظاھرا داستان آن ھا و مصیبت ھاي جدید 

شروع شده بود.
باران آرام نمي شد. با ھمان گریھ ادامھ داد:

_ شاھان من سر بابك داد زدم. جیغ كشیدم. زدمش...گناه 
كردم...این كارا گناھھ...مامان ماھي ھمیشھ مي گفت. 

آخ از مامان ماھی گفتنش.
قطره اشكي از گوشھ ي چشم شاھان چكید كھ لب گزیدم.
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چشمان من ھم تر شده بودند.

باران را با محبت صدا كرد.
_ بیا بغلم عمو...بیا...

دستانم را كھ از دورش باز كردم بھ سمت شاھان پرواز كرد.
دختري بھ آن سن و سال مثل یك كودك بي پناه سرش را 

روي سینھ ي شاھان گذاشت. شالش روي شانھ اش افتاده بود.
دست بردم و آن را برداشتم تا زمین نیافتد.

بدن شاھان كوفتھ بود. مي دانستم حاال كھ باران سرش را 
روي سینھ اش گذاشتھ است درد دارد، اما خم بھ ابرویش 

نیاورد و در عوض با دست سالمش با محبت موھاي باران را 
نوازش كرد.

_ باران مي دونستي بابك تورو خیلي بیشتر از اون چیزي كھ 
من دوستت دارم دوستت داره؟

باران عین كودكان كھ لجبازي مي كردند با لجبازي گفت:
_ ھیچ كس تو دنیا من و مامانم رو مثل تو دوست نداره. 
شاھان منم تو دنیا بیشتر از ھمھ تورو دوست دارم...حتي 

مامانم رو ھم قد تو دوست ندارم. 
اشك ھایم را پس زدم و براي عوض شدن جو بینمان 

نزدیكشان رفتھ و گفتم:
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_ مِن بعد ھر دوتون عاشق من مي شین. دستم را روي شانھ ي 
باران گذاشتم.

نگاھش را با مظلومیت سمتم دوخت.
_ ماني جون تو كھ شاھان رو از من جدا نمي كني؟ از وقتي 
فھمیدم ازدواج كرده خیلي بخاطر این قضیھ غصھ مي خورم.

با روح این دختر چھ كرده بودند؟
خم شدم و گونھ ي خیسش را بوسیدم.

_ معلومھ كھ نھ خوشگل خانم... بذار شاھان خوب شھ...تازه 
مي خوام اینبار گروه سھ نفره تشكیل بدیم و كلي خوش 

بگذرونیم.
مثل یك كودك كھ با وعده ھاي كوچك شاد مي شود میان گریھ 

ھایش خندید.
_ خوشحالم كھ نامزد شاھان مثل خودش مھربونھ.

#كارتینگ
#پارت_٣٣٦
#زینب_عامل
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مھمان ھا را بدرقھ كردم. مامان اجازه نداد برای بدرقھ شان تا 
پایین بروم. دم در بعد از اینكھ ھمھ رفتند با حرص زیر 

گوشم غرید:
_ شورشو درنیار دیگھ. مي خواي بزایي بعد بفھمھ پدر شده؟ 

بھش بگو امشب. حالش دیگھ بھتر شده. 
با ھیجاني بي اندازه لبخند زدم.

_ مي گم امشب. 
او ھم لبخند زد.

_ غلط اضافي نكني ھا! باید با دكترت ھماھنگ شي اول. 
زبونم الل اتفاق بدي نیوفتھ یھ وقت. 
صورتم سرخ شد و با خجالت گفتم:

_ مامان! زشتھ این حرفا چیھ؟ 
ریز ریز خندید.

_ زشت...
جملھ اش را با خنده، ناقص رھا كرد و با خداحافظي از خانھ 

بیرون رفت و من ھم بعد از اینكھ در را بستم بھ داخل 
برگشتم.
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سعي كردم عادي بنظر بیایم و چیزي را بروز ندھم.
شاھان كھ خستھ روي كاناپھ دراز كشید بود با دیدنم بھ 

كنارش اشاره كرد.
_ بیا اینجا ببینم. امروز فقط در رفتي از دستم.

بھ ظرف ھاي تلنبار شده روي میز آشپزخانھ كھ بھ كمك 
باران و ماندانا شستھ و خشك شده بودند اشاره كردم.

_ شاھان باید ظرفارو بذارم داخل كابینت. طفلك باران و 
ماندانا ھمشونو شستن. دیگھ گفتم خودم جا بھ جاشون مي كنم. 

غر زد:
_ ماني من مھم ترم یا ظرف و ظروف؟

اخم مصنوعي بین ابروھایم نشاندم.
_ شاھان من كھ ھمش ور دلتم. چقدر لوس شدي جدیدا! 

مالفھ ي روي پاھایش را كنار زد. دستش را بھ میز مقابلش 
تكیھ داد و با ھر سختي بود از جایش بلند شد و نشست.

_ اوكي...تو نمیاي من میام پیشت.
سرم را با افسوس تكان دادم.

_ درست بشو نیستي. باشھ اومدم.
لبخندي پیروزمندانھ بر روي لب ھایش نشاند و منتظر نگاھم 
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كرد.
چتري ھایم را كھ ماندانا براي امروز كوتاه كرده بود كنار 

زدم و سمتش رفتم.
با عشق نگاھم كرد. بھ محض اینكھ كنارش نشستم دست 

سالمش را دور شانھ ام حلقھ كرد و آرام چتري ھایم را بوسید.
_ خیلي دلبر شدي! 

پشت چشمي نازك كردم.
_ بودم از اول.

سرش را خم كرد و اینبار لب ھایش گونھ ام را شكار كردند.
_ ممنون بابت امروز مانیا. بھترین تولدي بود كھ داشتم. 

كادوتم عالي بود. با اون تختھ نردي كھ خریدي صبح تا شب 
با ھم سرگرم مي شیم.

كادوي اصلي ام را ھنوز نداده بودم. با ذوق خندیدم. آرام 
طوري كھ اذیت نشود دستانم را دور گردنش حلقھ كردم و 

سرم را داخل گودي شانھ اش فرو بردم.
عطر تنش چنان برایم خوشایند بود كھ دلم نمي آمد یك لحظھ 

ھم بیني ام را از گردنش فاصلھ دھم.
دستش را دور كمرم سر داد و با خنده گفت:
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_ ماني دلم شیطنت مي خواد. پایھ ھستي؟ منتھا یكم مكافات 
داره.

ریز ریز خندیدم. دستھ گلش فعال اجازه نمي داد آنگونھ كھ 
انتظارش را داشت شیطنت كنیم.

گردنش را بوسیدم و گفتم:
_ شاھان...

عاشقانھ جواب داد:
_ جونم؟

_ من یھ كادوي دیگھ واست خریدم. جلوي جمع نمي شد بھت 
بدم. قبل شیطوني بازش مي كني؟

سرم را عقب بردم تا واكنشش را ببینم.
مشكوك نگاھم كرد و گفت:

_ مگھ چیھ كھ تو جمع نتونستي بدي؟
با تخسي شانھ باال انداختم.

_ خودت حدس بزن.
با خنده جواب داد:

_ تنھا چیزي كھ نمي شھ تو جمع داد فكر كنم كیسھ یا لیف 
باشھ! مثال تصمیم داشتھ باشي امشب منو ببري حموم. 
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چپ چپ نگاھش كردم.
_ بمیرم واست كھ اصال بلد نیستي از آب گل آلود ماھي 

بگیري...
چشمكي زد.

_ خب چیكار كنم؟ دوبار قبلي خیلي خوشم اومده. دلم باز 
ھواي آب تني كرده.

دستش را سمت چتري ھایم برد و نوازششان كرد.
_ باشھ...قبولھ. بھ نظافتتم مي رسیم. اما كادوت لیف و كیسھ 

نیست.
اینبار واقعا كنجكاو شد.

_ ماني مشكوك مي زنیا...
قبل از اینكھ بتوانم جوابش را بدھم با شیطنت گفت:

_ راستي حس مي كنم ھمچین یكم تپل تر شدي. لپات گل گلي 
شده. 

بیش از آنچھ كھ فكرش را مي كرد چاق شده بودم كھ با آن 
حجم غذا خوردن طبیعي بود.

شیطنتم گل كرده بود. خودم را بھ ناراحتي زدم و با لب و 
لوچھ اي آویزان گفتم:
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_ پر خوري عصبي گرفتم دیگھ! بس كھ این مدت اعصابم 
خراب بوده.

مھربان كمرم را نوازش كرد.
_ قربونت بشم...درست مي شھ...ھر چند من تپلیتو خیلي 

دوست دارم، اما اگھ خیلي اذیتي بریم دكتر؟
سرم را بھ چپ و راست تكان دادم.

_ نھ نمي خواد خودم رفتم دكتر.
سؤالي نگاھم كرد.
_ خب چي گفت؟ 

_ ھیچي آزمایش دادم؟
_ و بعدش؟ جوابش چي شد؟

#كارتینگ
#پارت_٣٣٧
#زینب_عامل

در لحنش نگراني موج مي زد. 
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از جایم بلند شدم و جواب دادم:
_ خب من كھ زیاد سر در نیاوردم. بذار برم ھم كادوي 

اصلیت رو بیارم. ھم جواب آزمایشمو تا خودت ببیني آقاي 
دكتر.

باشھ اي زمزمھ كرد و من با ھیجان و قلبي كھ داشت از سینھ 
بیرون مي زد خودم را بھ اتاق رساندم.

خم شدم و از زیر تخت پاكتي كھ كادوي اصلي را داخل آن 
گذاشتھ بودم را بیرون آوردم.

جعبھ ي داخل پاكت را بیرون كشیدم و ھمراه با پاكتي كھ 
حاوي جواب آزمایش بود از اتاق بیرون رفتم. 

لبخند عمیقي رو لب ھایم نقش بستھ بود كھ قادر بھ كنترل آن 
نبودم.

مقابل شاھان ایستادم و با لبخندي معنادار اول جعبھ را بھ 
دستش دادم.

ابرو باال انداخت و با كنجكاوي جعبھ را از دستم گرفت. 
جعبھ را باز كرد و با دیدن جعبھ ي كوچك تر داخل آن با خنده 

گفت:
_ ماني سركاریھ آره؟! 

خندیدم. 
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_ خب بازش كن. خودت مي فھمي سر كاریھ یا نھ؟
دوباره جعبھ را باز كرد و باز ھم داخل جعبھ، جعبھ ي كوچك 

تر دیگری قرار داشت.
خنده ام گرفتھ بود. این جعبھ ھا را ماندانا و باران بعد از 

فھمیدن قضیھ تدارك دیده بودند. چقدر ھم باران از شنیدن 
خبر بارداري ام ذوق کرده بود. 

اولش بخاطر وابستگي كھ بھ شاھان داشت ترسیده بودم راجع 
بھ پدر شدنش بھ او چیزي بگویم، اما بعدا ماندانا پیشش سوتي 

داده بود، اما او نھ تنھا ناراحت نشده بود كھ مثل بقیھ ي 
اعضاي خانواده ام ذوق كرده  بود. 

از آنجاییكھ فعال ھیچ اطالعي از ارتباط بابك و ماندانا 
نداشت، بي خبر از ھمھ جا با ماندانا صمیمي شده بود.
مي دانستم براي ماندانا سخت است با او صحبت كند یا 

صمیمي شود، اما باران آنقدر مظلوم و بي شیلھ پیلھ بود كھ 
حتي ماندانا ھم نتوانستھ بود او را از خود براند. 

باالخره شاھان جعبھ ي آخر را باز كرد و با دیدن یك جفت 
كفش نوزاد بامزه متعجب بھ آن خیره شد.

در مخیلھ اش ھم نمي گنجید قصھ از چھ قرار است براي ھمین 
ھم با تعجب و اخم ساختگي زمزمھ كرد:
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_ دیدي گفتم سركاریھ!
چپ چپ نگاھش كردم.

_ تو چطوري با این ھوشت دكتر شدي؟ شاھان قبال اینھمھ 
خنگ نبودیا!

اینبار تعجبش چند برابر گشت.
جواب آزمایش را از پشتم بیرون آوردم و بھ دستش دادم.

_ حداقل جواب آزمایشمو نگاه كن ببین سالمم؟
اخم ریزي كرد و جواب آزمایش را از دستم گرفت.

برگھ را از داخل پاكت بیرون كشید و تاي آن را باز كرد.
با دقت مشغول خواندن شد و من ھم با دقت تك تك رفتار 

ھایش را زیر نظر گرفتم.
ابروھایش كم كم باال رفتھ و چشمانش گرد شدند. 

نگاھي گذرا سمتم انداخت و گفت:
_ ماني اینكھ براي تست بارداریھ...

خنده ام را كنترل كردم.
_ خب؟

اینبار نگاھش را از برگھ جدا كرد و سمت من دوخت.
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انگار مغزش تازه داشت تحلیل مي كرد كھ چھ قصھ از چھ 
قرار است.

كفش ھاي نوزاد را از كنارش برداشت و نگاھي بھ آن ھا 
كرد و بعد دوباره خیره در چشمانم شد.

ناباور زمزمھ كرد:
_ اینا براي ماست؟ یعني منظورم اینھ كھ...

در میان خنده ھایم قطره اشكي از گوشھ ي چشمم چكید.
اشك و لبخندم قاطي شده بودند.

_ پدر شدنت مبارك باشھ عشقم...
زبانش بند آمده بود. چشمانش نم زده بودند. 

اشك چشم ھایش كھ چكید برگھ ي آزمایش را باال برد و بھ لب 
ھایش چسباند. 

كفش ھاي كوچك را روي قلبش فشار داد و عمیق و از تھ دل 
با بغض و شادي زمزمھ كرد:

_ خدایا شكرت.

#كارتینگ
#پارت_٣٣٨
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#زینب_عامل

قصد نداشت بخوابد. ذوق داشت. آنقدر ذوق داشت كھ خوابش 
نمي آمد.

آنقدر سر جایش تكان خورد كھ آخر نتوانستم سكوت كنم و 
گفتم:

_ شاھان درد داري؟ 
دستش را بھ تشك تخت گرفت و بلند شد و نشست.

_ ماني بنظرت دختره یا پسر؟ اسمش رو چي بذاریم؟ شبیھ 
كیھ؟ 

با خنده بلند شدم و جواب داد:
_ چقدر سؤال داري پسر! 

تاپم را كنار زد و دستش را روي شكمم گذاشت. 
_ كي بغلش مي كنم؟ من از شدت خوشحالي خوابم نمیاد ماني. 

سرم را نزدیك بردم و شانھ اش را بوسیدم.
_ مي دونستي پدر شدن خیلي بھت میاد...

خندید.
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_ یادتھ یھ بار بھت گفتم تو آینده با ھمسرت دست دخترت رو 
مي گیري و قدم مي زني؟

یادم بود. چشمانم را روي ھم گذاشتم.
_ اون موقع تو ذھنم كنارت خودمو دیدم. 

شكمم را نوازش كرد.
_ مطمئني دوقلو نیستن؟

خندیدم.
_ شاھان سونوگرافي رفتم. آره مطمئنم.

پیشاني اش را بھ شانھ ام چسباند و آرام گفت:
_ من عاشق بارانم...بنظرت بابك بفھمھ داره عمو مي شھ 

مي بخشھ منو؟ دلم براش تنگ شده.
آھي كشیدم. ھنوز عذاب وجدان داشت. از باران شنیده بودم 

وضعیت بابك ھم چندان رو بھ راه نیست. 
چند باري با باران مالقات كرده بود، اما ھنوز ھم در شوك بھ 

سر مي برد. بابك وقت الزم داشت. 
اول باید رابطھ اش با باران بھ یك پایداري نسبي مي رسید. 

بعدا مي توانست روي شاھان تمركز كند. 
شاھان ھم نیاز بھ دلداري داشت. 
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دستم را روي دستش كھ شكمم را نوازش مي كرد گذاشتم.
_ شاھان درست مي شھ. بابك مي تونھ از دوست داشتن تو 

دست بكشھ؟ معلومھ كھ نمي تونھ. 
نفسش را بیرون داد.

_ چند ساعت بیشتر نیست فھمیدم پدر شدم، اما ھمین االن 
وقتي یھ لحظھ خودمو جاي بابك مي ذارم مي بینم شاید اگھ من 

جاي بابك بودم بجاي كتك زدن، برادرمو خفھ مي كردم. اشتباه 
من غیرقابل بخششھ مانیا. االن اینو مي فھمم.

حرفي براي گفتن نداشتم، اما براي اینكھ جو بینمان عوض 
شود بي ربط بھ حرف ھاي شاھان گفتم:

_ از ھستي شنیدم ماه آینده عروسیشونھ...شاھان من كھ 
عروسي نمي خوام اما براي بستن دھن مردم بویژه زندایي باید 

یھ مراسم جمع و جور بگیریم. تورو خدا زود خوب شو! با 
این وضعیت غذا خوردن من، ماه بعد شكمم قد نھ ماھھ ھا 
مي شھ. اونوقت ھمین دایي و زنداییم آبرو نمي ذارن واسم.
بحثي كھ شروع كرده بودم مؤثر بود. چون خندید و گفت:

_ كي جرأت داره بھ ماني من بگھ باال چشمت ابروئھ؟ بعدشم 
بچھ م خوش خوراكھ...بھ فكر باباشم ھست چون تو ھر چي 

تپل تر مي شي بیشتر قند تو دل من آب مي شھ. 
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مصنوعي اخم كردم.
_ از حاال با بچھ ت علیھ من متحد نشو! 

با دست سالمش بیني ام را كشید.
_ تو یھ تنھ كل دنیارو حریفي...
مكثي كرد و بعد جدي ادامھ داد:

_ منتظرم دستم خوب شھ. كبودیاي صورتمم خوب شن بند و 
بساط عروسي سھ نفره مون رو راه مي ندازم. آخ كھ دلم یھ ماه 

عسل حسابي مي خواد. با تو و این وروجك!
حس آرامش داشتم. انگار طوفان سھمگینی را از سرمان 
گذرانده بودیم و حاال مي توانستیم بي ترس از خراب شدن 

خانھ و كاشانھ مان راحت سر روي بالش بگذاریم.
حاال دیگري رازي نبود. دیگر دروغي در این میان باقي 

نمانده بود.
شك نداشتم بابك بر مي گشت. دیر یا زود باران خبر پدر شدن 

شاھان را بھ گوش بابك مي رساند. مي دانستم دلش تاب 
نمي آورد. 

بابك مریض بود. او ھم باید تحت درمان قرار مي گرفت. 
بیماري او بھ مراتب بدتر و خطرناك تر از بیماري روحي 

دخترش بود.
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تنھا نگراني من این وسط براي ماندانا بود.
ھمچنان درگیر بابك بود، اما حاال كھ باران آمده بود و حال 
خراب بابك باعث شده بود تا ارتباطشان بھ شدت كم رنگ 

شود در وضعیت خوبي بھ سر نمي برد.
نمي دانستم قرار است در آینده چھ وضعیتي داشتھ باشد. كاش 

مرد جدیدي بھ زندگي اش مي آمد. كاش مي توانست بابك را 
فراموش كند.

كنار شاھان دراز كشیدم. ھمانطور كھ من در فكر بودم او ھم 
در فكر فرو رفتھ بود. 

اگر من در فكر ماندانا بودم، مي دانستم او ھم خیال بابك را 
در سر دارد. 

  این بین اسم دیگري ھم بود كھ تا ابد برایش دلتنگ 
مي ماندم. عباس مھربانم. 

چشمانم را بستم و زیر لب فاتحھ اي برایش فرستادم. در دل 
زمزمھ كردم:

_ عباس بھ خدا بگو ھواي خواھرمو داشتھ باشھ.            

*
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#كارتینگ
#پارت_٣٣٩
#زینب_عامل

محتویات قابلمھ را ھم زدم و شعلھ را كم كردم تا غذا گرم 
بماند.

شاھان ھمراه ماكان براي چكاپ بیني و دستش بھ دكتر رفتھ 
بودند و من خوشحال از اینكھ حال شاھان خوب شده است با 
كمك ھاي تلفني كھ از مانجون گرفتھ بودم قصد كرده بودم تا 

ناھار مفصلي درست كنم.
مامان ھمراه بابا براي خرید سیسموني رفتھ بود و ھر چھ 

گفتھ بودم براي ناھار اینجا بیایند قبول نكرده بود و گفتھ بود 
كارشان زیاد طول مي كشد.

مانجون ھم گفتھ بود كمي سرما خورده است و امروز 
نمي تواند جایي برود و قصد استراحت كردن در خانھ را 

دارد.
نھایتا رضایت داده بودم تا ناھار امروز را با ماكان و ماندانا 

و باران بگذرانیم. 
ضعف كردنم باعث شد تا با خنده دستي روي دلم بكشم.
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_ رضا زاده ي من چطوره؟ غر نزن ماماني...االن حلش 
می کنم.

در یخچال را بدنبال یافتن خوراكي باز كردم.
بھ لطف شاھان ھر چھ از ذھنم عبور مي كرد در یخچال بود.

بیشتر از آنكھ نگران سالمتي خود باشد، نگران خورد و 
خوراك من بود. 

لبخندي زدم و با برداشتن یك بستني از داخل فریزر رضایت 
دادم تا در یخچال را ببندم. 

بھ پذیرایي برگشتم و جلوي تلویزیون نشستم. 
ھمانطور كھ نگاھم بھ مستندي بود كھ از تلویزیون پخش 

مي شد، با ولع گازي بھ بستني ام زدم.
غرق در مستند كھ مربوط بھ مقایسھ ي دو ماشین پر قدرت از 

دو كارخانھ ي معروف بود، بودم كھ بھ صدا در آمدن آیفون 
حواسم را پرت كرد.

قبل از باز كردن در بھ آشپزخانھ رفتم و دستانم را شستم و با 
ذوق براي كودكم زمزمھ كردم:

_ بفرما عشق مامان. بابا و داییت برگشتن.
با لبخند سمت آیفون رفتم و بدون اینكھ مطمئن شوم پشت در 

كیست دكمھ اش را فشار دادم.
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چند لحظھ بعد در ورودي بھ صدا درآمد. 
اینبار متعجب شدم.

شاھان كھ كلید داشت. 
شانھ باال انداختم. زیر لب زمزمھ کردم:

_ احتماال بارانھ...
اینبار قبل از اینكھ در را باز كنم از چشمي در بھ ورودي 

نگاه كردم و با دیدن بابك چشمانم گرد شدند.
از دیدنش آن ھم بعد از مدت ھا ھول شده بودم.

اینجا چھ مي كرد؟ 
دستم را روي قلبم گذاشتم و چند نفس عمیق پشت سر ھم 

كشیدم. 
بھ آرامي دستگیره ي در را پایین داده و در را باز كردم.
وقتي نگاھش روي صورتم قفل شد لبخند معناداري زد.

_ سالم مانیا...چطوري؟
از مقابل در كنار رفتم.

_ سالم. ممنون خوبم. تو چطوري؟ بیا تو!
كفش ھایش را در آورد و بي تعارف داخل شد.
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مي توانستم بھ راحتي بگویم كھ ده كیلو و شاید ھم بیشتر الغر 
شده بود.

زیر چشمانش گود افتاده بود. برخالف ھمیشھ تھ ریش 
نامرتبي روي صورتش بود و حتي بھ طرز عجیبي بر تعداد 

موھاي سفیدش اضافھ شده بودند. 
پاكت دستش را بھ سمتم دراز كرد و گفت:

_ اینا براي برادر زادمھ...بارداریت مباركھ.
تشكر كوتاھي كردم و پاكت را از دستش گرفتم. 

تعارف كردم تا بنشیند و ھمین كھ خواستم براي درست كردن 
شربت بھ آشپزخانھ بروم گفت:

_ مانیا صبر كن. لطفا بشین. مي خوام باھات حرف بزنم. 
چیزي نمي خورم.

با قدم ھایي نامطمئن مسیر رفتھ را بازگشتم و مقابلش نشستم. 
با شك پرسیدم:

_ مي دونستي شاھان خونھ نیست؟
سرش را تكان داد.
_ باران بھم گفت.

ھمین ارتباطش با باران نشانھ ي خوبي بود. البتھ كھ صحبت 
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ھاي شبانھ روزي شاھان با باران در رابطھ با بابك تاثیر 
بسزایي در بھبود این ارتباط داشت.

اگر نمي خواست شاھان را ببیند و در نبود او بھ اینجا آمده 
بود پس چھ مي خواست. دلیل حضورش چھ بود؟

با شك پرسیدم:
_ نمي خواي با شاھان حرف بزني؟

آھي كشید.
_ ھیچ كس باورش نمي شھ چقدر براي شاھان دلتنگم...قد 

تموم ساالیي كھ براي دخترم دل تنگ بودم،اما...
چشمانش را با درد بست.

_ اما ھنوزم نمي تونم با كار شاھان كنار بیام. بحث بخشش 
نیست. بحث كم لطفیھ كھ در حقم شده. ھمش فكر مي كنم چي 

مي شد شاھان بجاي مخفي كاري حقیقت رو مي گفت و ازم 
مي خواست براي دیدن باران صبر كنم و شرایطش رو برام 

توضیح می داد. یعني اینقدر از من ناامید بوده؟ 
پوفي كشیدم.

_ بابك واقعا نمي دونم چي بگم. وقتي فھمیدم شاھان رو بھ باد 
كتك گرفتي دلم مي خواست سر بھ تنت نباشھ، اما وقتي آروم 
شدم و بھ بچھ ي تو شكم خودم فكر كردم بابت تمام رفتارات 
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بھت حق دادم. 
چشمانش را با درد بست كھ من ھم با ناراحتي ادامھ دادم:
_ اما بابك بھ این فكر كن كھ شاھان وقتي دست بھ چنین 

كاري زده كھ سنش خیلي كم بوده، نتونستھ درست تصمیم 
بگیره و ھر روز كھ گذشتھ گفتن حقیقت براش سخت تر شده.

چشمانش را كھ باز كرد نگاه ملتمسم را سمتش دوختم. 
_ بابك ازت یھ خواھش دارم. شاھان رو ببخش. پسش نزن. 

اگھ یھ نفر تو این دنیا باشھ كھ مطمئن باشم شاھان اونو بیشتر 
از من دوست داره اون آدم تویي.

#كارتینگ
#پارت_٣٤٠
#زینب_عامل

در جواب خواھشم آرام زمزمھ كرد:
_ مانیا من بھ تو خیلي بدھكارم. اشتباھایي انجام دادم كھ غیر 
قابل جبرانن، مي دونم اگھ شاھان جلومو نمي گرفت ممكن بود 
فاجعھ بار بیاد. شاھان برادرمھ...دوسش دارم. خبر پدر شدن 
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شاھان بیشتر از پیدا كردن باران خوشحالم نكرده باشھ كمتر 
نكرده، اما فرصت الزم دارم. وقت مي خوام كنار بیام با 

خودم. نمي دونم چقدر طول بكشھ، اما الزم دارم یھ مدت دور 
از ھمھ چي باشم. 

دركش مي كردم. باید بھ او وقت مي دادیم. باید اجازه مي دادیم 
تا با خودش كنار بیاید.

سرم را تكان دادم كھ با غمي آشكار گفت:
_ مانیا امروز براي چیز دیگھ اي اینجام. بخاطر شاھان یا 

باران اینجا نیومدم.
منتظر نگاھش كردم كھ با چشماني كھ فقط غم را فریاد 

مي زدند گفت:
_ بخاطر ماندانا اینجام.

بغضي كھ در صدایش بود مرا ترساند. با ترس زمزمھ كردم:
_ چي شده؟

دستش را سمت چشمش برد و گوشھ ي چشمش را فشار داد. 
چشمانش خیس بودند، نمي شد نم چشمانش را انكار كرد.

_ حوصلھ ي داستان گوش دادن داري؟ 
سرم را تكان دادم كھ با غم و حسرت لب ھایش را از ھم 
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فاصلھ داد.
_ من ھیچ وقت خوشبخت نبودم. تو زندگي زناشوییم ھیچ 

وقت نشد طعم محبت رو اونطور كھ باید بچشم. زندگي من و 
مھتاب یھ خالء بزرگ داشت بھ اسم عشق و پشت بندش 

اعتماد. دنیا اومدن باران ھم این خالء رو پر نكرد. 
پوزخندي زد:

_ وقتي كارم بھ كشیدن مواد رسید یھ نفر نپرسید دردت چیھ؟ 
چي كم داري كھ داري ھمچین بالیي سر خودت میاري؟ 
اوایل فكر مي كردم آرومم مي كنھ. نمی فھمیدم دارم نابود 

می شم. شروعش با سیگار بود و تھش رسید بھ اعتیاد بھ 
شیشھ...

سكوت كرد. از حالت صورتش مشخص بود كھ در حال 
مرور كردن خاطرات گذشتھ است، كمي بعد ادامھ داد:

_ من بھ مھتاب خیلي بدي كردم. آزارش دادم، اما آزارم دیدم 
ازش. ولي آخرش اعتیاد منو متھم ردیف اول پرونده كرد. 

زیر بار طالق دادنش نمي رفتم چون مي دونستم باران رو از 
دست مي دم و وقتي پدر بزرگت حكم طالق رو صادر كرد 
دنیا رو سرم آوار شد. چون ھمونطور كھ از قبل مي دونستم 

تنھا داراییمو ھم از دست دادم. 
قصھ ي تلخ زندگي اش ناراحتم كرده بود، اما باید خوب بھ 
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حرف ھایش گوش مي دادم چون پاي ماندانا وسط بود و از 
طرفي فكر مي كردم بابك بھ این درد و دل كردن نیاز دارد.
_ وقتي ترك كردم سراغ باران گشتم. نبود. این نبودنش شد 

یھ كینھ تو وجودم و بھ طرز مسخره اي پدربزرگ تورو 
مقصر مي دونستم. تا قبل از اینكھ حرفاي پدربزرگت رو 

بشنوم یھ بارم بھ این فكر نكرده بودم كھ با اعتیادم ممكن بود 
چھ بالیي سر مھتاب و بارانم بیارم. 

آه عمیقي كشیدم. بابك ھم سرنوشت تلخ و عجیبي داشت. 
درست بود كھ مقصر بعضي از اتفاقات ھم بود، اما بعضي 
چیز ھا ھم انگار ذاتا در سرنوشتش تلخ نگاشتھ شده بودند.

سؤالي نگاھش كردم و پرسیدم:
_ خب اینا چھ ارتباطي بھ ماندانا داره؟

اسم ماندانا سد اشك ھایش را شكست.
با چکیدن قطره اشكي روي گونھ اش متعجب نگاھش كردم. 

با بغض گفت:
_ ماندانا تمام اون چیزي بود كھ من ھیچ وقت تو زندگیم 

نداشتم. ماندانا براي من معجزه بودم. عشقي كھ بھش داشتم و 
دارم اونقدر از دیدگاه خودم مقدسھ كھ وقتي كسي سرزنشم 

مي كنھ بابت این احساس مي خوام سرش رو از تنش جدا كنم. 
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_ اما بابك...
دستش را باال آورد و وادارم كرد تا سكوت كنم.

_ اگھ كل زندگیم دروغ باشھ و تنھا یھ حرف راست توش پیدا 
عالقھ م بھ مانداناست... بشھ اونم 

پوزخند درد آوري زد.
_ اما زندگي من و سرنوشت من طوري بوده كھ ھمیشھ از 

عشق دور موندم. 
دوست نداشتم او را اینگونھ ببینم. حرف ھاي صادقانھ اش 

ناراحتم كرده بودند، با عجز نالیدم:
_ بابك...

_ مانیا االن سرنوشت كاري كرده كھ حق داشتن ماندانا رو 
ندارم دیگھ...با روانپزشك باران صحبت كردم و اون گفت 

روح دختر من تحمل پذیرش چنین چیزي رو نداره. 
بخصوص كھ ماندانا ھم كم سن و سالھ و ازدواج ما و 

حضورش تو زندگیم مي تونھ تنش بزرگي بینشون ایجاد كنھ. 
تنشي كھ قطعا ھر سھ تامون رو آزار می ده.

سرش را پایین آورد و نگاه اشكي اش را بھ فرش زیر پایش 
دوخت.

_ مانیا من یھ پدرم! بد یا خوب. دخترم طعم محبت پدري 
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نچشیده. ضعیف و رنجوره...حتي تو احساساتش نسبت بھ من 
تعادلي وجود نداره. یھ روز مھربونھ و بغلم مي كنھ، یھ روز 

ازم متنفرم و پرخاش مي كنھ. 
نفسش را عمیق بیرون داد. انگار دیگر تواني برایش نمانده 

بود. با غصھ گفت:
_ ھر كسي بغیر از باران بود من بدون اینكھ حتي یھ ذره 

فكر كنم ماندانا رو انتخاب مي كردم، اما االن...
انگشت شست و اشاره اش را بھ گوشھ ي چشمانش چسباند.

_ اما االن پدر بودنم حق انتخابي بھ من نمي ده. بقیھ ي عمرم 
باید براي باران زندگي كنم و حسرت داشتن ماندانا رو تا 

لحظھ ي مرگم بھ دوش بكشم.

#كارتینگ
#پارت_٣٤١
#زینب_عامل

نمي دانم بخاطر بارداري حساس شده بودم، یا حرف ھاي این 
مرد سنگین بودند. شاید ھم ناراحتي ام براي مانداناي دلباختھ ام 
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بود كھ صورتم خیس از اشك شد. 
بابك با دیدن گریھ ھایم ھمان اندك غرورش را ھم كنار 

گذاشت و مثل یك كودك در برابرم گریست.
وقتي من بھ جعبھ ي دستمال كاغذي روي میز چنگ زدم او 

ھم دستمالي از جیبش بیرون آورد و اشك ھایش را پاك كرد.
_ مي دونم باورش براي یھ دنیا سختھ كھ مردي با سن و سال 

من اینطوري عاشق زني 
بشھ كھ از خودش بیست و پنج سال كوچیكتره، اما خاصیت 
عشق ھمینھ! نھ مي فھمي كجا تو دامش افتادی نھ مي فھمي 

اصال چي بھ چیھ...وقتي بھ خودت میاي كھ ھمھ ي وجودت 
فقط یھ اسم رو داد مي زنھ. اسم معشوق!

تلخ خندید.
_ منتھا عشق وقتي سراغ من اومد كھ فرصتي براي عاشقي 
كردن نداشتم، اما با این حال پشیمون نیستم. ناراحتم نیستم از 

اتفاقایي كھ افتاد. ماندانا تنھا كسي بود كھ پاي حرف دلم 
نشست. تنھا كسي بود كھ یادم داد محبت رو جایگزین كینھ 

ھام كنم. نگاهِ من تو پنجاه و یك سالگي نسبت بھ دنیا عوض 
شد. حاال دیگھ حتي نمي تونم بھ گربھ ھاي حیاط خونھ م ھم بي 

تفاوت باشم. شاید اصال نیت خدا ھم ھمین بوده...كھ عشق 
آدمم كنھ...كھ منو بھ خودم بیاره...كھ اینبار نھ با كینھ كھ با 
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محبت بھ اطرافم نگاه كنم. عشق ماندانا با ارزش ترین نعمت 
خدا و لذت بخش ترین تجربھ ي كل زندگیم بود. 

كمي روي مبل جا بھ جا شد و نگاه جدي اش را سمتم دوخت.
_ مانیا این روزا تمام نگراني من مانداناست. مي دونم دوستم 
داره...نمایش عاشق پیشگي من تبدیل شد بھ یھ قصھ ي واقعي 
كھ ھم خودم مبتال شدم ھم اونو مبتال کردم. تمام فكر و ذكر 
من ماندانا و آینده شھ. كاش مي تونستم خودم تسكینش بدم، اما 

ھر چقدر حضور من پیشش بیشتر باشھ دل كندنش از من 
سخت تره. مي خوام یھ زندگي عالي داشتھ باشھ. براي رسیدن 

بھ این ھم حاضرم ھر كاري براش بكنم. 
دستي الي موھایش كشید.

_ تو دختر قوي ھستي، ھمیشھ حواست بھ ھمھ ي خانواده ت 
بوده. اینبارم مي خوام ازت خواھش كنم کھ از ماندانا غافل 

نشي. ازت مي خوام براش توضیح بدي كھ چرا مجبور شدم 
تركش كنم. كمكش كن فراموشم كنھ مانیا...

عشق فراموش شدني بود؟ دعا مي كردم ماندانا مثل بابك 
عاشق نباشد. 

وقت سرزنش كردن نبود. نمي توانستم بابك را سرزنش كنم 
كھ دلیل وابستگي ماندانا خودش بوده است.
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دیگر كار از كار گذشتھ بود. آب رفتھ بھ جوي باز نمي گشت، 
اما ماندانا حق داشت با بابك خداحافظي كند. حق داشت 

توضیحات بابك را بي واسطھ از خودش بشنود. نھ من و نھ 
بابك نمي توانستیم او را از این حق محروم كنیم.

در فكر فرو رفتھ بودم كھ صداي بابك مرا بھ خود آورد. 
از جایش بلند شده بود و ظاھرا قصد رفتن داشت. 

من ھم بھ نیابت از او از جایم بلند شدم كھ گفت:
_ باران عاشق سفره...برنامھ چیدم براي یھ سفر پدر و 

دختري...احتماال تا بچھ ي تو بدنیا بیاد ما ھم تو سفر باشیم. 
شاید وقتي برگشتم بتونم با شاھانم رو بھ رو شم، اما از طرف 

من بھش تبریك بگو. خبر عمو شدنم بھترین خبر این روزام 
بوده. مانیا...

نگاھش كردم.
_ حاللم كن. بابت گذشتھ و تموم اتفاقایي كھ افتادن ازت 

معذرت مي خوام. 
با ناراحتي سرم را تكان دادم.

_ ھمھ ي ما اشتباه داشتیم، اما این روزا خوشحالم كھ تورو 
دیدم. اگھ نبودي ھیچ وقت پای شاھان بھ زندگیم باز نمی شد.

لبخند مھرباني زد.
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_ امیدوارم ھمیشھ حال دلتون خوش باشھ.
سمت در رفت. مي دانستم براي ناھار نمي ماند براي ھمین ھم 

تعارف نكردم، اما وقتي خواست در ورودي را باز كند با 
صدا كردن نامش قدم ھایش را متوقف كردم.

_ بابك...
سرش را بھ سمتم چرخاند. با اطمینان گفتم:

_ من مراقب ماندانا ھستم. خیالت از بابتش راحت باشھ، اما 
قبل از رفتنت بھ مسافرت یھ بار دیگھ مالقاتش كن. حق 
شنیدن واقعیت رو ازش نگیر. بذار بفھمھ بازیچھ نبوده. 
اینطوري شاید راحت تر بتونھ با روزایي كھ گذشتن و 

نبودنت كنار بیاد و بھ زندگي عادیش برگرده. 
سرش را تكان داد و بي حرف خانھ را ترك كرد. 

نمي دانستم بھ حرفم گوش مي كند یا نھ، اما من آنچھ را كھ 
الزم بود بھ او گفتھ بودم. 

بھ آشپزخانھ رفتم و زیر گاز را خاموش كردم.
از آشپزخانھ كھ بیرون آمدم چشمم بھ پاكتي خورد كھ بابك 

آورده بود.
روي مبل نشستم و محتویات پاكت را بیرون كشیدم. 

چند دست لباس نوزاد داخل پاكت بود و یك آویز ون یكاد.
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لباس ھا را كھ با لبخند باال آوردم عكسي از البھ الي آن ھا 
روي زمین افتاد.

خم شدم و عكس را برداشتم. 
عكس جواني ھاي بابك بود كھ شاھان چند سالشھ را با عشق 

در آغوش داشت.
پشت عكس را نگاه كردم و با دیدن دست خط بابك لبخندي 

غمگین روي لب ھایم نقش بست. 
با خطي خوانا نوشتھ بود:

" شاھان وقتي بدنیا اومدي این اسم رو با لجاجت روت 
گذاشتم چون تو رو نھ برادر كھ پسر خودم مي دیدم. پسري كھ 
شاید در حق من زیاد پدري كرده. اما انگار حاال واقعا وقتش 

شده كھ بھت بگم...
پدر شدنت مبارك شاھان من"

#كارتینگ
#پارت_٣٤٢
#زینب_عامل
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قبل از رسیدن بھ پیچ خوب حواسم را جمع كردم. از كناره ي 
پیست كمي فاصلھ گرفتم تا برخورد كارت* با الستیك ھاي 

بزرگ اطراف در رانندگي ام خلل ایجاد نكند. 
پیچ را كھ گذراندم لبخندي زدم.

مسیر داشت تمام مي شد. سرعتم را كم كرده و باالخره كارت 
را متوقف كردم.

دلم مي خواست باز ھم ھمان مسیر را طي كنم. لذتي كھ 
رانندگي بھ وجودم سرازیر مي كرد قابل مقایسھ با ھیچ چیزي 

نبود. 
وقتي پشت فرمان كارت یا ھر ماشین دیگري مي نشستم حس 

قدرت عجیبي پیدا مي كردم. قدرتي كھ انگار زیر گوشم 
زمزمھ مي كرد تو از پس ھر كاري بر مي آیي.

از كارت پایین آمدم تا كمي آب خورده و تجدید قوا كنم.  
دستم را سایھ بان سرم كردم و براي بار ھزارم در آن روز 
نگاه كلي بھ مسیر پیست انداختم. باید محل پیچ ھا را خوب 

در حافظھ ام ثبت مي كردم. این مسیر را مي شد بسیار فرز تر 
طي كرد. كمي كھ آب نوشیدم كاله ایمني را برداشتم تا روي 

سرم بگذارم، اما صداي خنده ھاي بلند باران و ماكان كھ كنار 
پیست ایستاده و مشغول پچ پچ كردن بودند حواسم را پرت 

كرد. 
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بھ اصرارشان امروز آن ھا را ھم ھمراه خودم آورده بودم. 
كاله را روي صندلي كارت انداختم و سمتشان رفتم. 

با دیدن من بالفاصلھ خنده ھایشان قطع شد.
چپ چپ نگاھشان كردم.

_ بھ چي دارین ھرھر مي خندین؟ 
ماكان دستي بھ تھ ریشش كشید. 

_ مانیا تو تا آخر عمرت دست از كارآگاه بازیت بر 
نمي داري! نھ؟ خندیدن مگھ جرمھ؟ راجع بھ یكي از استاداي 
باران حرف مي زدیم. شانسي استاد یكي از درساي عمومي 

منم ھست.
_ ماشاءاللھ شما دوتا ھم درس خون!

باران با خنده سرش را تكان داد.
_ ماني دور آخرت رو بزن ماندانا قراره بیاد دنبالمون.

دستم را بھ كمرم زدم.
_ من نمي فھمم تو این پیست دقیقا چي ھست كھ ھمتون 

میوفتین دنبال من میاین اینجا؟ اینجا دخیل مي بندین واسھ چي؟ 
اون ماندانا ھر روز اینجا پالسھ.

باران بي ھوا گفت:
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_ خب واسھ خاطر مازیاره...
وقتي ماكان چپ چپ نگاھش كرد، با حرص دندان ھایم را 

روي ھم فشار دادم. 
مگر مي شد مازیار را نشناسم. یکی از پایھ ھای ثابت پیست 

بود. وقت و بي وقت بھ بھانھ ي سؤال پرسیدن راجع بھ بھبود 
مھارت ھایش سراغم مي آمد. چرا دقت نكرده بودم كھ اكثرا 

زمان ھایي سراغم مي آمد كھ ماندانا ھم كنارم بود؟
شك نداشتم در كافھ ي پیست مشغول ھر و كر بود.

ماندانا طاقت یك شكست جدید را نداشت. 
بیشتر از چھار سال بود کھ از جدایی  ھمیشگی اش از بابك 

مي گذشت و مي توانستم بھ جرأت بگویم تازه تازه زندگي اش 
داشت بھ روال عادي بازمی گشت. 

تازه تازه در مھماني ھا شركت مي كرد و از جمع فرار 
نمي كرد. تازه خندیدن را بھ یاد آورده و ھمراھمان مي خندید. 
نمي گذاشتم مازیار تمام زحماتي كھ مادر و پدرم براي خوب 

شدن حال ماندانا كشیده بودند را بھ بک باره بر باد دھد.
مازیار پسر خوش گذراني بود كھ ممكن بود ماندانا را دوباره 
سر جاي اولش باز گرداند. بخصوص كھ حاال روحیھ اش ھم 

حساس تر از قبل شده بود.
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تمام مصیبت ھایي كھ در این چھار سال كشیده بودیم برایمان 
كافي بود. 

در یك تصمیم ناگھاني با دو خودم را بھ كافھ رساندم و 
توجھي بھ صداي كردن ھاي ماكان نكردم.

 وارد كافھ ي بزرگ و دلباز پیست شدم كھ پر بود از جوان 
ھایي كھ دور میز ھا نشستھ و سر و صدایشان فضا را پر 

كرده بود.
آخر ھفتھ بود و این شلوغي طبیعي بود.

فارغ از افرادي كھ پایھ ي ثابت این پیست بودند بعضي ھا ھم 
جھت تفریح و سرگرمي فقط آخر ھفتھ ھا بھ اینجا سر 

مي زدند. 
مازیار و دار و دستھ اش جایگاه مشخصي در این كافھ داشتند.
ھمیشھ گوشھ ي دنج كافھ را انتخاب مي كردند و ھمانطور كھ 

از پنجره ھاي بزرگ و سرتاسری كافھ یك چشمشان بھ پیست 
بود، با چشم دیگرشان ھم دنبال سوژه داخل كافھ مي گشتند تا 

بساط خوش گذراني ھایشان فراھم شود.
جمعشان متشكل از پنج پسر بود كھ متوجھ شده بودم دو نفر 

از آن ھا متأھل ھستند.
اگر شاھان بیست و چھار ساعتھ در چنین دوره ھایي شركت 
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مي كرد بی فوت وقت گردنش را مي شکستم!
نمي دانم سوژه ي امروزشان چھ بود كھ داشتند بلند مي خندیدند. 

نزدیكشان شدم.
مازیار با جدیت و بدون اینكھ خودش حتي یك لبخند كوچك 

ھم بزند داشت موضوعي را تعریف مي كرد و بقیھ ریسھ 
رفتھ بودند.

اخم عمیقي كردم و نزدیكشان شدم.
متوجھ حضورم نشده بودند. با صداي بلند گفتم:

_ سالم عرض شد. 
صداي بلندم باعث شد خنده ھایشان قطع شود. 

سرشان كھ چرخید و مرا دیدند با تعجب براندازم كردند. 
مازیار از جایش بلند شد و با لبخند گل و گشادي گفت:

_ بھ بھ ببین كي اینجاست؟ استاد صحبت از قھرماني چند 
روز پیشتون بود. دستور می دادین خودمون خدمت می رسیدیم 

قھرمان. 
چپ چپ نگاھش كرد و با اشاره بھ او با لبخندي پر حرص 

محكم گفتم:
_ تو دنبالم بیا...كارت دارم. 
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با ابروھایي باال رفتھ نگاھم كرد كھ غریدم:
_ واستادي كھ...مگھ با تو نیستم؟

نگاه متعجبش را بھ دوستانش دوخت و با شك از پشت میز 
خارج شد.

یكي از دوستانش بي ھوا گفت:
_ گاوت زایید مازیار!

پر حرص ھمان دوستش را مخاطب قرار دادم:
_ مراقب باش گاو خودت نزاد. 

قبال سر مزه پراني ھایشان طوري ادبشان كرده بودم كھ 
جرأت نداشتند سر بھ سرم بگذراند.

بھ مازیار اشاره كردم و جلوتر از او از كافھ بیرون زدم و 
مسیر پشت ساختمان كافھ را در پیش گرفتم.

نمي دانم ماكان و ماندانا وسط راه كجا گم و گور شده بودند.
مازیار كھ دنبالم مي كرد با كنجكاوي پرسید:

_ استاد جریان چیھ؟ شما افتخار نمي دادین با ما ھم كالم شین. 
استاد گفتنش چنان روي اعصابم بود كھ با حرص سمتش 

چرخیدم. طوریكھ بقیھ ي حرف در دھانش ماسید و دستانش 
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را نمایشي و بھ نشانھ ي تسلیم باال برد.
_ اوه اوه. وضعیت خیلي خرابھ ظاھرا. غلط كردم رو 

گذاشتن  واسھ این روزا!

*كارت: ماشین ھاي كوچك چھار چرخھ و چرخ باز كھ در 
پیست كارتینگ استفاده مي شوند.

#كارتینگ
#پارت_٣٤٣

#زینب _عامل

كالفھ پوفي كشیدم.
_ دو دیقھ دست از مسخره بازي بردار. مي خوام باھات جدي 

حرف بزنم. 
یك لحظھ برق نگراني در چشمانش درخشید و با ھول گفت:

_ ماندانا چیزیش شده؟ 
الزم بود باز ھم دنبال جواب سؤالم بگردم؟ 
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ھمین یك جملھ اش ھمھ چیز را برایم مشخص كرد.
دستم را بھ كمرم زدم و غریدم:

_ تو صنمت با خواھر من چیھ؟ از كي تا حاال ماندانا شده 
واست؟ فكر كردي مي ذارم سر كارش بذاري و بعد بري پي 

كارت؟
چشمانش گرد شد.

_ چي چي رو سر كارش بذارم؟ من غلط بكنم ھمچین كاري 
بكنم. آقا یھ ھفتھ س تك تك اعضاي خانواده تون میاد سراغ من 

واسھ تھدید. خب حداقل بھ ھمدیگھ اطالع بدین اینھمھ وقت 
جوون مردمو نگیرین. 

چشمانم را ریز كردم. منظورش چھ بود؟
_ منظورت چیھ؟ كي جز من اومده سراغت؟

لبخند گل و گشادي زد.
_ از مانجون اعظم بگیر تا ماكان اصغر!

حاال نوبت من بود تا چشمانم گرد شوند.
مانجون از كجا با خبر شده بود؟ 

چشمان گردم باعث شد تا با خنده بگوید:
_ آھان حتما االن متعجبي از اینكھ مانجون و بقیھ از كجا 
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خبر دار شدن آره؟ 
صورتش را نزدیكم آورد. 

_ این دختر ھست اكثرا ھمراھت میاد. 
آھان...باران...المصب این انگار خبر گزاري بي بي سیھ! 

ھمش زیر سر این وزه خانومھ. 
رفتھ ھمھ چي رو گذاشتھ كف دست طایفھ ي مشتاق. بعد از 

اونم ھر روز من با یكي از اعضاي خانواده تون قرار مالقات 
دارم. 

سرش را عقب برد و خندید.
_ تو مگھ زن عموي باران نیستي؟ واسھ چي اینھمھ باھاش 

خوبي؟ واال من یھ زن عمو داشتم از كنار خونشون مي گذشتم 
سایھ مو با تیر مي زد. امشب بشین با شوھرت حرف بزن بگو 

برادر زاده ش رو مختھ. 
انگشتم را تھدید وار جلوي صورتش تكان دادم.

_ مازیار با بقیھ ي خانواده م كاري ندارم، اما اگھ بخواي 
ماندانارو اذیت كني بھ خداوندي خدا قسم با ماشین از روت 

رد مي شم. 
راجع بھ بارانم درست حرف بزن.

انگار داشتم برایش جوك تعریف مي كردم.
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با خنده گفت:
_ مانجون ھم چشامو تھدید كرد. گفت جفت چشامو در میاره 

مي ذاره كف دستم. كال خانوادگي تو كار كشت و كشتارین. 
با جدیت جواب دادم:

_ امیدوارم بھ سرت نزنھ امتحانمون كني. 
كالفھ چشمانم را بستم. گاھي با خودم فكر مي كردم زندگي 
كردن چقدر سخت است. خدا را شكر كھ بقیھ ي خانواده ھم 
در جریان بودند. دست خودم نبود كھ نمي توانستم بھ مسائل 

افراد خانواده ام بي تفاوت بمانم، اما حاال كھ بقیھ ھم خبر 
داشتند آشوب دلم كمتر شده بود. 

براي اولین بار در كل سال ھایي كھ مازیار را مي شناختم 
لحن جدي اش را شنیدم.

طوریكھ چشمانم بدون دستوري از جانبم باز شده و نگاھش 
كردند.

_ ببین مانیا من از ھمھ چي تقریبا خبر دارم. ماندانا رو ھم 
چند روز نیست كھ مي شناسم از وقتي كھ سھ سال قبل پاشو 

گذاشت اینجا دنبالش بودم. 
لبخندي زد.

_ سال اول از دور نگاش مي كردم و ھمش چشم انتظار بودم 
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ھمراھت بیاد اینجا ببینمش. سال دوم رسما بھش نخ مي دادم 
كھ نمي گرفت سال سوم كھ امسال باشھ قضیھ خیلي جدي تر 
شده برام. حتي با خانواده م و مشاور ماندانا ھم حرف زدم.  
از حالت جدي اش خارج شد و با غروري ساختگي گفت:
_ فكر كنم بھ زودي مجبور شم تو رو بعنوان خواھر زنم 

تحمل كنم استاد! فقط كاش حداقل مثل ماندانا یكم اخالق 
داشتي. 

صداي بلند شاھان باعث شد تا با حیرت سرم را بھ عقب 
بچرخانم.

_ باجناقت بدخلق ترم ھست. مثال ھمین االن مي تونھ بخاطر 
بي ادبي كھ بھ زنش كردي گردنت رو بشكونھ. 

با عشق نگاھش كردم. اینجا چھ مي كرد؟ 
مگر قرار نبود ماندانا دنبالمان بیاید؟

مازیار ھم سرش را سمت شاھان چرخاند و با انرژي گفت:
_ بھ بھ آقاي دكتر! 

مرا مخاطب قرار داد و ادامھ داد:
_ راستي استاد یادم رفت بگم یھ دل سیر ھم از طرف 

شوھرت تھدید شدم. خدا این باران خانومھ حفظ كنھ براتون. 
اینو بذارین بره تو خبر گذاري كار كنھ. حیفھ. استعدادش 
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حروم مي شھ بخدا. 
مازیار اگر خبر داشت شاھان چقدر روي برادر زاد ه اش 

حساس است خوشمزه گي نمي كرد.
اخم ھاي شاھان كھ درھم رفتند حساب كار دستش آمد، چون 

نمایشي یك قدم عقب رفت.
_ عذر مي خوام آقاي دكتر. ھر رشتھ اي دوست دارین درس 

بخونھ. من این وسط چیكاره م؟ 
شاھان سرش را با افسوس برایش تكان داد.

_ بیش فعالي داشتي تو بچھ گیات؟ 
دست شاھان را گرفتم و جاي مازیار جواب دادم:

_ ظاھرا داشتھ. بیخیال این. تو واسھ چي اومدي اینجا؟
مازیار غر زد:

_ این بھ درخت میگن خانوم ِآقاي دكتر. 
كوتاه و چپ چپ نگاھش كردم و بعد نگاھم را بھ شاھان دادم 

كھ جواب داد:
_ شھسان داشت بھونھ ت رو مي گرفت دیگھ منم ھمراه ماندانا 

اومدم. االنم كھ باران و ماكان رو دید كال تورو فراموش 
كرد. منم گفتم اینا با ھمدیگھ برن ما ھم خودمون بر 
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مي گردیم.
مازیار تند و با عجلھ پرسید:

_ ماندانا رفت؟ 
شاھان خونسرد سرش را تكان داد. مازیار در حالیكھ از ما 

فاصلھ مي گرفت غر زد:
_ بابا واسھ بچھ تون پرستار بگیرین خب! چقدر باید من 

بخاطر این شھسان خان از قرارام جا بمونم یا بھش باج بدم تا 
من و خالھ شو لو نده.

نود درصد مالقاتای من ھمراه این دکتر کوچکھ!
احتماال منظورش از دکتر کوچک بخاطر شباھت بیش از حد 

شاھان و شھسان بود.
آنقدر بامزه غر مي زد كھ نتوانستم لبخندم را كنترل كنم. 

شاھان ھم با تكان دادن سرش خندید كھ گفتم:
_ خیلي نگران ماندانام. این پسر خیلي سر بھ ھواست.

شاھان دستش را دور كمرم حلقھ كرد.
_ اتفاقا برعكس. نگاه بھ ظاھرا شیطونش نكن. خیلي پسر 
زبر و زرنگیھ. نگران نباش. آدم قابل اعتمادیھ. ما ھم كھ 
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خداروشكر از اطراف محاصره ش كردیم نمي تونھ دست از پا 
خطا كنھ.

با اخم جواب دادم:
_ ظاھرا ھمھ تون خبر داشتین جز من. 

سرش را پایین آورد و محكم گونھ ام را بوسید.
_ غالف كن شمشیرتو زن! ھیچ كس خبر نداشتھ جز 

مانجون...یعني مانجون خیلي وقتھ خبر داره...كم كم بقیھ خبر 
دار شدند. خودش مدیریت كرده ھمھ چي رو. عین مدیریتي 

كھ براي رابطھ ي من و تو انجام داده. 
با لحن كش داري ادامھ داد:

_ عاشق مانجون و نوه ي قھرمان تخسشم.

#كارتینگ
#پارت_٣٤٤

#زینب _عامل

خندیدم.
_ خبر داري كھ؟ منم یھ تنھ عاشق تو و پسرتم. 
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_ قربونت بشم. 
سرم را بھ بازویش چسباندم.

_ خدا نكنھ. واي شاھان كاش نمي دادي شھسان رو ببرن. دلم 
براش تنگ شده.

غر زد:
_ این شھسان ھم شده واسھ من ھوو! نترس نرفتھ. بخاطر 

اذیت كردن مازیار جو دادم. پسرت گیر داده بھ این ماشیناي 
پیست مي گھ مي خوام ماشین سواري كنم. داییش سرش رو 

گرم كرد. برو ببینش بعد مي خوام ببرمت یھ جایي. 
سؤالي نگاھش كردم.

_ مي فھمي خودت. مي خوام یھ دوری بزنیم. زن و شوھري. 
البتھ اگھ گل پسرت مجال بده. شبم كھ ھمگي خونھ ي مانجون 

دعوتیم. براي قھرماني ھفتھ ي پیش نوه ش سور داده. البتھ فكر 
مي كنم یھ دلیل دیگھ ھم داره.

کنجکاو پرسیدم:
_ چي؟

لبخندي زد.
_ ظاھرا دایي ھمایونتم داره نوه دار مي شھ.
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جیغ خفیفي كشیدم.
_ واي ھستي بارداره؟ واي خدا...

با شیطنت زمزمھ كرد:
_ نظرت چیھ ما ھم اقدام كنیم؟ شھسان كم كم داره چھار 

سالش مي شھ ھا...فاصلھ ي زیاد با بچھ ي دوم خوب نیست.
شھسان بھ قدري شر و شیطان بود كھ بعید مي دانستم بتوانم 

بچھ ي دیگري را ھم مدیریت كنم.
با خنده و خوشحالی کھ از شنیدن خبر بارداری ھستی بھ 

وجودم تزریق شده بود گفتم:
_ اگھ تو بزرگش مي كني من مشكلي ندارم. 

خندید و زیر گوشم گفت:
_ شب نزني زیرشا...

با آرنج بھ پھلویش كوبیدم.
_ درد تو بچھ نیست. من مي شناسمت. مي دونم دنبال ھووي 

جدید نیستي.
صداي شھسان و مامی گفتنش اجازه نداد تا جوابم را بدھد و 

فقط با شیطنت خندید.
شھسان از گردن مازیار آویزان بود كھ با دیدن من چنان با 
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سرعت از آغوش مازیار پایین پرید و سمتم دوید كھ ترسیدم 
زمین بخورد. 

دستانش را باز كرده بود و با آن جثھ ي ریزه میزه اش داشت 
بھ سمتم پرواز مي كرد. 

قبل از اینكھ با آن سرعت عجیب غریبش بالیي سرش بیاید بھ 
قدم ھایم سرعت بخشیدم و تن كوچكش را در آغوش فشردم. 

دستان كوچكش را دور گردنم حلقھ كرد و سرش را داخل 
گودي گردنم فرو برد كھ قلقلكم آمد.

با خنده گفتم:
_ شھسان مامان قلقلكم نده.

شاھان با خنده گفت:
_ این بچھ دلش پره. باید گزارش كار امروز رو بده. بذار 

من برم زبونش باز مي شھ. فقط بذارش زمین عزیزم. كمرت 
درد مي گیره. پسرت دیگھ مردی شده واسھ خودش. 

غش غش خندیدم. شھسان عادت داشت ریز بھ ریز اتفاقاتي 
كھ در نبودم برایش رخ  داده بود را با آن زبان و لحن 

كودكانھ اش برایم تعریف کند. 
حدس شاھان درست بود چون بالفاصلھ وقتي شاھان فاصلھ 

گرفت شھسان سرش را از شانھ ام جدا كرد و با چشمان 
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درشتش بھ صورتم خیره شد و گفت:
_ مامي عمو آبك بالم ماسین خلیده! ( مامي عمو بابك برام 

ماشین خریده) 
با عشق نگاھش كردم. كھ تند ادامھ داد:

_ بابا ھم بال تو ماسین خلیده!
( بابا ھم برا تو ماشین خریده)

دستانش را از ھم باز كرد.
_ ماشین گنده...

خندیدم و محكم ماچش كردم.
_ مباركمون باشھ پس. 

ھمین كھ نزدیك بقیھ شدم شاھان با حرص ساختگي گفت:
_ مطمئنم بھت گفت چي خریدم برات؟ 

سرم را تكان دادم كھ پوفي كشید.
_ دیگھ زنمو ھم نمي تونم غافلگیر كنم بخاطر این بچھ.

ھمھ خندیدند  و بعد مازیار جدي گفت:
_ دكتر چرا تعارف مي كنین. خب بدین من و ماندانا نگھش 

مي داریم. 
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نگاه شیطنت آمیزش را بھ ماندانا دوخت.
_ مگھ نھ ماندانا؟

ماندانا لب زیرینش را با خجالت گاز گرفت و لپ ھایش گل 
انداخت. 

با این حال چشمانش مي خندیدند و مگر صحنھ اي زیباتر از 
این صحنھ براي من وجود داشت.

با اخم ساختگی جلوتر رفتم و گفتم:
_ از خداتم باشھ پسر دستھ گلمو بسپارم بھتون.

_ ھمینطوره استاد. 
شاھان دستانش را دراز كرد و شھسان را از بغلم گرفت. بعد 

رو بھ ھمگي گفت:
_ خب من قصدم سورپرایز ماني بود كھ پسر دستھ گلم 

زحمتشو كشید. عوضش مي تونم تو ھمین كافھ ھمتون رو بھ 
یھ بستني مھمون كنم. 

واقعا برایم ماشین خریده بود؟ شھسان كھ ھرگز دروغ 
نمي گفت، اما فكر كرده بودم دچار اشتباه شده است. 

وقتي بقیھ با شوخی و خنده جلوتر از ما بھ سمت كافھ رفتند 
گفتم:
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_ براي چي اینكارو كردي؟ من كھ ماشین داشتم. 
شھسان را بینمان روي زمین گذاشت و یك دستش را گرفت.
_ كم كم باید با رخشت خداحافظي كني. عمرشو كرده دیگھ. 

راستي بابكم تو این كادو شریك بوده. فكر نكن تنھایي 
خریدمش. 

دست دیگر شھسان را در دست گرفتم.
آرام لب زدم:

_ دستش درد نکنھ.
ھر سھ با قدم ھایي آرام سمت كافھ قدم برداشتیم. 
قلبم ماالمال از عشق بود. احساساتی شده بودم.

اشك در چشمانم حلقھ زده بود. با بغضي كھ از سر خوشحالي 
بود زمزمھ كردم:

_ شاھان خیلي دوستت دارم. تو دست منو گذاشتي تو دست 
آرزوھام.

بھ پیست اشاره كردم. 
_ ھیچ وقت باور نمي كردم یھ روز برگردم اینجا. 

شاھان مجدد شھسان را در آغوش كشید و این بار با دست 
آزادش كمرم را گرفت.
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_ من دست خودمو بند آرزوھام كردم ماني. بودن تو، خنده 
ھات، پسرمون...بابك و باراني كھ این روزا حالشون بھتر از 

ھمیشھ ست..خانواده ي بزرگي كھ االن دارم.

مگھ یھ آدم چي مي خواد از این دنیا و زندگي؟ من االن حس 
مي كنم خوشبخت ترین مرد روي زمینم. باور كن.

سرم را تكان دادم و با عشق نگاھش كردم كھ شھسان با لب 
ھایي آویزان گفت:

_ مامي گلیھ مي تني؟
( مامي گریھ مي كني؟)

سریع اشك ھایم را پس زدم و لبخندي بھ رویش پاشیدم.
_ نھ دورت بگردم.

خیالش كھ راحت شد نگاھش را با كنجكاوي بھ پیست داد. 
صداي زنگ گوشي ام باعث شد تا متوقف شوم. شاھان ھم بھ 

نیابت از من ایستاد.
مانجون بود.

لبخندي زدم و تماس را وصل كردم. بالفاصلھ بعد از سالم 
دادن گفت:
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_ آرمایزرت عود كرده باز؟
غش غش خندیدم.

_ آلزایمر مانجون! آلزایمر.
غرید:

_ زھرمار! از صبح چشمم بھ دره. مگھقرار نبود امروز 
زود بیای؟ یك ساعت دیگھ اینجا نباشي خونھ رات نمي دم. 

فقط خودت نیومدي مھم نیست اون شاه پسر منو بیار تحویل 
بده.

با ذوق ادامھ داد:
_ قراره نتیجھ ھام دو تا بشن. قربون بچھ ي ارسالنم بشم.

#كارتینگ
#پارت_٣٤٥
#زینب_عامل

خندیدم و گفتم:
_ چشم و دلت روشن، شاھان بھم گفت. بدا بھ حال ما كھ 

@RomanbeRoman



بچھ ي ارسالنم بیاد عمال از چشم توي پیرزن میوفتیم.
صداي پر حرصش باعث شد تا صداي خنده ي شاھان بلند 

شود.
_ خداروشكر این شھسان ھست تا ھر چي خبر دست اول 

ھست رو قبل از شاھان بھت برسونھ وگرنھ من باید تا آخر 
عمرم حرص مي خوردم. 

من ھم بلند خندیدم و شھسان با شنیدن اسمش از زبان مانجون 
از آغوش شاھان آویزان شد تا گوشي را از  دستم بگیرد.
در این دنیا دو نفر بود شھسان آن ھا را بي اندازه دوست 

داشت. مانجون و بابك.
با زبان كودكانھ اش مانجون را صدا زد:

_ماجون...
قربان صدقھ ھاي مانجون كھ آغاز شد شاھان گوشي را از 

دستم گرفت و مقابل شھسان گرفت تا آرام بگیرد. 
نوبت من بود تا كمر شاھان را بگیرم. 

یك دستم را دور كمرش حلقھ كردم و سرم را بھ بازویش 
چسبانده و بھ شیرین زباني ھاي شھسان و قربان صدقھ ھاي 

مانجون گوش سپردم.
خدا با مرد كنار دستم و پسر كوچكم بھترین و زیباترین قاب 
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زندگي را برایم ساختھ بود. 
چھ خوب بود كھ حاال صداي آرامش بخش مانجون ھم بھ 

روحمان جال مي بخشید. 
من تا عمر داشتم از عاشقانھ نگاه كردن بھ این قاب و گوش 

كردن بھ این صدا دست نمي كشیدم. 
زندگي روي خوشش را بھ من نشان داده بود. 

بھ راستي كھ پایان ھر شب بھ ھر وسعت از تاریكي، صبحي 
بود با یك روشنایي خیره كننده. 

نگاه عاشقانھ ام را بھ شاھان و شھسان دوختم و زیر لب 
زمزمھ كردم:

_ خدایا شكرت.

پایان
ھشتم مرداد ماه سال ١٣٩٩

بھ پایان آمد این دفتر حكایت ھمچنان باقیست.....
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