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بسم رب المعشوق

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#تیر ماه  هزار سیصدونودونه

#مقدمه

در مدار منطقی یک گیت منطقی روی یک یا 

دو ورودی منطقی عملیات منطقی انجام 

می دهد و یک خروجی منطقی تولید می کند.

 نمی توان دو خروجی را با هم به یک ورودی 
DONYAIEمتصل نمود. چرا که در این صورت سطوح 
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ولتاژی به وجود خواهد آمد که خارج از 

محدوده ی منطقی خواهد بود.

در صورتی که این اتفاق به طور ناخواسته 

انجام گیرد، به آن اتصال کوتاه گفته می شود 

که می تواند باعث از بین رفتن بخشی از مدار 

گردد.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت1
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خورشید ثانیه ها و دقیقه هاست که رو از 

 بی رحمی، روشنی  آسمان گرفته، و خاکستریِ

آسمان را در آغوش کشیده است. 

صدای بوق بی امان ماشین ها و بوی دود و 

غربت شهر جوری آویزان افکارم شده، که حتا 

قدرت تحلیل آن چه بر من گذشته را ندارم.

لبه ی پل می ایستم. شکمم را می چسبانم 

به حفاظ آهنیِ کنارش، و خیره می شوم به 

جریان سیال ماشین ها.  اتفاقات عجیب چند 

ساعت گذشته، درست مثل چراغ راهنمای 

انتهای مسیر در ذهنم روشن و خاموش 
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می شود و با هر بار تکرارش بیش از پیش در 

بهت عمیقی غرقم می کند.

میان آن همه هیاهو در ذهنم، پژواکِ صدای 

خالی از احساس امین و آخرین جمله هایش، 

حکم زدن فندک کنار انبار باروت را دارد که هر 

آن ممکن است به آتش بکشاندش. 

آرنج هر دو دستم را روی لبه ی آهنی حفاظ پل 

می گذارم و اجازه می دهم، باد میان موهایی 

که به تازگی قدش تا سرِ گوشم رسیده، خوش 

DONYAIEرقصی کند. 
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دستم را باال می آورم و از زیر شالی که چیزی 

تا رها شدنش نمانده، گردنم را لمس می کنم. 

میان آن سوز سرما، کوره ی آتشم.

نمناکی روی گردنم که روی سر انگشتانم 

می نشیند، از خودم می پرسم: "چرا؟"

چرایی؛ که در آن لحظه هیچ امیدی برای 

رسیدن به پاسخ برایش ندارم. 

پالس های صدای امین چکش وار و بدون وقفه 

روی باورهایم کوبیده می شود و هر بار که به 

در و دیوار مغزم برخورد می کند، درد 

طعنه اش را هزار بار بیشتر به جانم می نشاند.

 گفته بود:
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"داری دم رفتن بازی در میاری غزال"

" فردا نوبت سفارته، بعد تو یهو پاس و 
مدارکتو گم کردی؟"

"منو چی فرض کردی؟"

"همه ی دوست داشتنت همین بود؟"

" همایون نامزد منه، یا تو؟"

نمی دانم سیاهی از سوی رفته ی چشمان 

جراحی شده ام است، یا نتیجه ی چیرگی شب. 

ولی هر چه که هست، دیگر دیدم به ردیف 

ماشین هایی که مورچه وار در ترافیک زیر پل 

DONYAIEپیش می روند، تار شده و تنها حباب های مات 
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قرمزی می بینم که ذره ذره در کندی ترافیک 

حل می شوند.

 با موهایم پیروز میدان شده و  باد در جنگِ

من به ناچار آرنجم را از روی حفاظ 

برمی دارم و دست می کشم میان تارهای 

سرکش جلو آمده شان و پس شان می زنم.

راست که می ایستم ، نگاهم سر می خورد  

روی مسیر رفتنش.

 روی پل، تا جایی که از چشمان ناسورم 

DONYAIEبرمی آید، اثری از ماشین کاربنی  رنگش نیست. 
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جوری که انگار این جاده هرگز گذرش را تجربه 

نکرده است. 

دستم را روی گلویی که بغض متورمش 

کرده می کشم و از خودم می پرسم: "همین؟"

جوابی که هزار پاسخ برایش دارم و حتا یکی 

هم به کارِ آن لحظه ام نمی آید.

میان بهت و گیجی که ذهنم را احاطه کرده، با 

صدای بوق ماشینی که درست از پشت پاهایم 

بلند می شود، جیغ خفیفی می کشم. 

 سر  حال این لحظه ام، تنها یک مزاحم خیابانیِ

شبی را کم دارد.
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 بدون نگاه کردن به پشت سر، شالم را تا 
نزدیک پیشانی جلو می کشم و با قدم های بلند 

در مسیر "رفتن" او حرکت می کنم.

سایه ی پیش آمدن ماشین و انعکاس نور 

چراغ های حاشیه ی پل در سپر سیاهش، تمام 

حواس بینایی ام را به کار انداخته و میان 

خلوتی پل که هر چند دقیقه ماشینی با سرعت 

از آن عبور می کند، ترس را به جانم 

سرریز کرده است.
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" لعنتی" زیر لبی نثار امین می کنم که راننده ی 
ماشین، سرعتش را بیشتر می کند و هم زمان با 

رسیدنش کنارم، شیشه ی سمت شاگرد را پایین 

می کشد .

حافظه ی شنوایی ام صدای آشنای مردی را از 

عمق خاطراتم بیرون می کشد که می گوید:

- بشین تو ماشین، دختر همایون!

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت2
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قدم هایم را که بی شباهت به دویدن نیست، 

متوقف می کنم و گیج و گنگ به طرف صاحب 

صدا می چرخم. 

چند سال است که ندیدمش، ولی نه پختگی و 

تغییر ظاهرش و نه موقعیت افتضاحی که در 

آن گیر افتاده ام، مانع از آن نمی شود که من 

صاحب آن صدای محکم و چشم های مرموز 

سیاه را نشناسم. میان حال نابسامانم موجی 

از اضطراب از دلم می گذرد که به بی قراری ام 

DONYAIEدامن می زند.
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آخرین باری که او را دیده ام، به سالِ کنکورم 

برمی گردد؛ وقتی با اصرار همایون برای چند 

روز قید درس خواندن را زدم و همراه او و 

شعله در امالک موروثی اش گذراندم.

 یادآوری آن روزها به قدر کفایت حس تلخ و 
گزنده ای را به جانم سرریز می کند ، چه برسد 

 ناخوشی که در آن گرفتار شده ام. به حالِ

خم می شوم و با دست موهای ریخته توی 

صورتم را پس می زنم. میان تاری و 

DONYAIEسوزش چشمانم، صورتش را به وضوح 
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نمی بینم اما حس برندگی چشمان سیاهش کار 

سختی نیست.

- سالم. خیلی ممنون، مزاحم شما نمی شم.

به جای جواب سالم یا تعارفم، خودش را جلو 

می کشد. در ماشین را برایم باز می کند و 

جوری با تحکم می گوید:

- بیا بشین، کارت دارم.

که وقتی به خودم می آیم، روی صندلی ماشین 

DONYAIEنشسته ام. از این همه مطیع بودن، از خودم 
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لجم گرفته؛ آن هم در برابر آدمی که یکی است 

لنگه ی همایون.

روی صندلی به طرف من چرخیده و با 

چشمانی که انگار در پس سیاهی اش، یک راز 

سر به مهر به اسارت درآمده، نگاهم می کند. 

پیش از این که چیزی بگویم و آن جا بودنم را 

با بهانه ای توجیه کنم، درست مثل یک 

تیروکمان باز حرفه ای به هدف می زند و بدون 

مقدمه می پرسد:

- چی می گفت این پسر برقیه؟
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چشم هایم به قدر دو گوی گرد می شوند و 

ناباور می پرسم:

- امین رو می گید؟

نگاهش نه نشانی از شوخی دارد و نه ردی از 

مالطفت. انگار فقط آمده تا بپرسد، بی آنکه 

جواب من برایش مهم باشد.

- حاال هر ....

جمله اش را صدای زنگ تلفنش ناتمام 

می گذارد. دستش را سریع به طرف گوشیِ 

DONYAIEروی استند می برد و انگار که بخواهد شماره و 
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اسم نقش خورده روی صفحه را از دیدم پنهان 

کند، فورا آن را بر می دارد. گیج از حضور و 

حرکت آخرش زمزمه می کنم:

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت3

- چیز مهمی نبود.

نگاهش را با تاخیر از صفحه ی گوشی  می گیرد 

و وقتی سرش را باال می آورد، خیره در صورتم 

DONYAIEمی گوید:
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- یعنی هر وقت چیز مهمی نباشه، نامزدشو 
این ساعت از روز سر پل ول می کنه به امان 

خدا؟

کالفه ام. با وجود اتفاقاتی که از سر گذرانده ام 

نه حال چانه زدن با او را دارم و نه حوصله اش 

را. سعی می کنم بی توجه به عبارت اندکی 

نا محترمانه ی "ول می کنه به امان خدا" او را از 

سرم باز کنم و زودتر سراغ همایون بروم.
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- فقط یه مشاجره ی لفظی بود، که برای همه 

پیش می آد.

نگاه پر از استهزایش تماما معنای "خودتی" 

دارد. چیزی که باعث می شود تا نگاهم را از 

صورت و چشم هایش بگیرم و از شیشه ی جلو 

به خیابانی بدوزم که سیاهی شب، روشنی 

دقایق پیشش را به یغما برده.

 حوصله ی حرف زدن ندارم. باید همه ی 

انرژی ام را برای چانه زدن با همایون ذخیره 

کنم و برای این کار و حل کردن ماجرا فقط تا 

فردا فرصت باقی مانده.
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- خسرو خان، من باید برم خونه.

حرکت نرم ماشین جوابش به خواسته  ام است 

و چند ثانیه ی بعد، وقتی در الین سرعت 

می راند، لحن محکم و جدی اش در گوشم 

می نشیند:

- نمی تونی!

با تعجب به طرفش سر می چرخانم. آن قدر 

صورتش عادی و بی تفاوت است، که انگار از 

سیاه شدن آسمان و رسیدن شب حرف می زند. 

همین اندازه بدیهی و تکراری! گیج می پرسم:
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- منظورتون چیه؟ چرا نمی تونم؟

بدون این که نگاهم کند، جواب می دهد:

- چون همایون گفته.

همایون گفته؟ آن هم به خسرو؟ کسی که از 

وقتی یادم است، هیچ وقت آبشان با هم در 

یک جوب نمی رفت و شک ندارم تا آخر عمرش 

هم نخواهد رفت.

- پس ... االن کجا دارید منو می برید؟

به راحتی جواب می دهد:

DONYAIE- خونه ی من.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت4

"چی" بلند و کشیده ام، نگاه جدی شده اش را 

به طرف من میچرخاند. اخمهایش جوری در 

هم گره خورده اند، که انگار او ساده ترین حرف 

ممکن را زده و من به بی ادبانه ترین حالت 

جوابش را داده ام.

- نیاز داری دوباره تکرار کنم؟

خسته ام. از سایه ی سیاهی که از وقتی یادم 

می آید، برسر زندگی ام افتاده و من تمام این 
DONYAIE

M
AM

NOE



چند سال جان کنده بودم تا راهی برای رهایی 

از آن پیدا کنم. موهای دوباره سر خورده در 

صورتم را با بخشی از شال پشت گوشم 

می فرستم. صدایم لرزش محسوسی گرفته که 

عصبی ام می کند.

- منظورم این بود که دارید شوخی می کنید؟ 

من باید برم خونه.

به بزرگراه رسیده ایم و مثل همه غرق شده ایم 

 این شهر درندشت؛ شهری که  در دریای بی رحمِ

DONYAIEمحبت و انسانیت زیر فشارموج های 
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پرخروشش محکوم به نیستی است. خونسرد 

و بی رحمانه می گوید:

- اوال که من با تو شوخی ندارم. دوما رو هم 
یک بار گفتم. دوباره و برای آخرین بار می گم. 

همایون گفته نباید بری خونه.

دلم می خواهد تا جایی که از تارهای صوتی ام 

برمی آید، برسرش فریاد بکشم. ولی درد این 

است که همایون را بیشتر از این حرف ها 

می شناسم و و کارهایی که از او برمی آید را از 

DONYAIEبرم.
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- چرا؟

با همان خونسردی می گوید:

- چراشو بعدا از خودش بپرس.

نفس عمیقی با حرص می گیرم.

- مسئله اینه که از صبح جواب تلفنشو نمی ده. 

االن هم که از راه دور برام نسخه پیچیده. من 

به گفته ی همایون کاری ندارم خسرو خان، شما 

رو واسطه کرده، خودتون هم بی زحمت بهش 

بگید. قرار نیست دوباره برگردم توی اون 

خونه . فقط کیف مدارک و چمدونم رو بر 

DONYAIEمی دارم و می رم.
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به عمد او را واسطه ی پیغامم به همایون قرار 

می دهم، تا لجش را در بیاورم. همین هم 

می شود. صورتش به طرز غیرقابل باوری در 

لحظه برزخی شده. در دل به این حالش 

دهن کجی می کنم.

 شک ندارم، منفعتی که به او می رسد اگر از 

همایون بیشتر نباشد، کم تر هم نیست.

نگاهم که می کند، روی لب هایش طرح ماتی از 

یک پوزخند نقش خورده.

- می رسونمت خونه ی همایون. فقط ...
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت5

مکثی می کند. صدای بوق و چراغ ماشین 

پشت سری باعث می شود، لحظه ای از آینه به 

عقب چشم بدوزد. بی تفاوت به تقالی راننده، 

نه راه می دهد و نه سرعتش را زیاد می کند. از 

گوشه ی

 چشم نیم نگاهی به صورتم می اندازد و با 

خونسردی اعصاب خرد کنی می گوید:
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- اگه به در بسته خوردی مثل بچه ی حرف 
گوش کن، با من میآی.

تهران این روزها عجیب به چشمم بزرگ آمده. 

آن قدری که راه، جانم را می گیرد تا از خفقان 

ماشین خسرو نجاتم دهد و به مقصد برسد.

 چند دقیقه ای است که جلوی در بزرگ خانه 

ایستاده ام. کلیدی که بیست و سه سال در قفل 

این خانه ی درندشت چرخیده، به طرز 

غم انگیزی با آن غریبگی می کند. جوری که 
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انگار من هیچ روز و ماه و سالی ساکن آن 

نبوده ام.

دستم را برای بار صدم روی زنگ می گذارم و با 

تمام توان فشارش می دهم. خسرو کمی آن 

طرف تر با ژست خاصی، در حالی که یک پایش 

را روی پای دیگر انداخته به جلوی ماشینش 

تکیه زده و در سکوت نگاهم می کند. 

یاد حرف های شعله می افتم که هر بار با 

دیدنش و دور از چشم همایون می گفت، "ای 

کاش همایون کمی از ژن های خاص این پسر 
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خاله ی دورش رو به ارث می برد". ولی چه 

کسی است که نداند، این هیبت تمام و کمال از 

ملک نیای بزرگ به او ارث رسیده ، نه آن رگ 

مشترکش با همایون!

در بعد از آخرین فشار انگشتانم روی زنگ باز 

نمی شود و من می مانم با فکر فردایی که امین 

به خاطر نوبت سفارت التیماتوم داده.

- یعنی تا این حد به معجزه اعتقاد داری؟

DONYAIE#تو رادرگوش خداآرزو کردم. 
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#پارت6

انگار صبر و حوصله اش سر آمده و این از لحن 

حرف زدنش معلوم است. به جای نگاه کردن 

به او و جوابِ سوالش، عقب عقب می روم و 

درست روبروی دوربین باالی در می ایستم و 

خیره می شوم به آن.

- داری چی کار می کنی؟

DONYAIE
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جلو آمدنش را حس می کنم، تا وقتی 

که می آید و کنارم می ایستد.

- بریم؟

"بریم" سوالی اش تماما امریست. جوری 
می گوید که انگار هیچ جوابی به جز تایید 

حرفش قرار نیست بشنود.

و من فقط خودم می دانم که نیم بیشتر این 

لج بازی و اصرارم، از سرِ خجالتی ست که به 

خاطر این اتفاق کشیده ام. همایون عمال من را 

جلوی چشمان خسرو از خانه اش بیرون کرده. 

DONYAIEمن؛ غزال رادمنش، دختر خودش را!
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آب دهانم را سخت فرو می دهم. هر قدر هم 

که بخواهم به روی خودم نیاورم، باز نمی توانم 

بغض و اشکی که پشت پلک هایم بست 

نشسته اند را انکار کنم.

دخترک دلشکسته ی وجودم درست مثل 

روزهای غمگینِ بعد از رفتن مادرش، زانوی غم 

بغل گرفته و در کنجی کز کرده و بااندوه 

نگاهم می کند.

 صاف کردن گلو هم اثری در از بین بردن 

DONYAIEلرزش صدایم ندارد. میان تک تک هجای کلماتی 
M

AM
NOE



که از تارهای صوتی ام به گوش می رسد، بغض 

خانه کرده است.

- می دونم ماهی خونه ست. این ساعت هیج جا 

نمی ره. شاید رفته باشه حموم، یا 

توی تراس داره به گلدونا می رسه.

می خواهم جلو بروم و این بار روی در بکوبم 

که گوشه ی آستین مانتوام را می گیرد.

- تو مگه بچه ای؟

به طرفش که می چرخم، انگار پرده ای روی 

دنیای مقابل چشمانم افتاده که همه چیز را تار 

DONYAIEمی بینم.
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- حتما قفل در خونه هم همین امروز خراب 

شد و یادشون رفت بهت بگن که عوضش 

کردن!

لحنش تحقیر و استهزا را هم زمان در خود 

دارد. دوست ندارم به صورتش نگاه کنم.

دوست ندارم به صورت هیچ آدمی در دنیا 

نگاه کنم.

دوست ندارم کسی شکست و سرخوردگی که 

مطمئنم در چشمانم قابل خواندن است، ببیند.

- منو ببین.
DONYAIE
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سرم بی اختیار باال می رود و چشم می دوزم به 

مردمک های زیادی سیاهش، که در تیرگی شب 

مثل دو گوی براق می درخشند.

- تقریبا بیست دقیقه است اینجاییم. زنگ 
زدی، در زدی، نه تلفنشونو جواب دادن، نه درو 

باز کردن. پس دیگه نه وقت خودتو بگیر، نه 

وقت منو!

#تو رادرگوش خداآرزو کردم

#پارت7
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با غیظ به او می توپم:

- ولی همایون جواب تلفن شما رو می ده. 

چرا؟ فکر کردید متوجه نشدم توی ماشین 

همایون بود که بهتون زنگ زد و شما 

نخواستید من بفهمم؟ ... مگه شما دونفر تا 

همین دیروز به خون هم تشنه نبودین؟ چی 

شد حاال؟ االن شما شدین امینِ همایون؟

می گویم "امین " و انگار چیزی در وجودم 

آتش می گیرد. بعد از آن اتفاق حتا تماس 

DONYAIEنگرفته تا حالم را بپرسد و ببیند چه بالیی 
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سرم آمده. یعنی رفتنم همراهش، بیشتر از 

خوم برایش ارزش دارد؟

خسرو بی حوصله و انگار فقط می خواهد 

صدایم را خاموش کند، ابروهایش را باال 

می اندازد و به جای جواب سوالم می گوید:

- قرارمون از اول همین بود. من بیارمت 

این جا. اگه به در بسته خوردی با من بیای ... 

بریم؟

اخم هایش بیشتر از همیشه در هم فرو 

DONYAIEرفته اند. چند تار از موهای صافش سر 
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خورده اند در پیشانی اش و در تاریک و روشن 

کوچه خطوط چهره اش عمیق تر به چشم 

می آید. لحظه ای بی حرف نگاهش می کنم و 

بعد قدمی برمی دارم تا از کنارش عبورش کنم. 

تا همین جا هم اشتباه کردم. اصال نباید 

همراهش می آمدم. همایون کی برایم پدری 

کرده بود؟ کی به فکرم بود که این  بار دومش 

باشد؟ حتا نگذاشته بود، روز رفتن مادرم به 

شب برسد. دست شعله را گرفته بود و بدون 

هیچ توضیحی آورده بودش خانه. اگر ماهی 

نبود....

DONYAIE
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بغضم بیشتر قد می کشد و حتا صدای شکستن 

قلبم را می شنوم. آخ ماهی، تو دیگر چرا؟

قدم برداشته ام به دومی نمی رسد. خسرو با 

دستش راهم را سد می کند.

- کجا؟

مثل خودش جواب می دهم:

- هر جا؟

با جدیت وحشتناکش می گوید:

- وقتی یه سوالی می پرسم، می خوام جواب 

DONYAIEدرست بشنوم.
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سرم را باال می آورم و نگاهش می کنم. امید 

بسته ام به سیاهی کوچه که راز شکسته شدن 

بغضم را نگه دارد. پیش خودش چه فکری 

کرده؟ که من هم مثل آدم های ملکِ ملک نیا 

منتظرم تا حرف از دهانش بیرون بیاید و بله 

و چشم بگویم؟

- رو چه حسابی؟

- فکر کن برای ارضای حس کنجکاوی.

شک ندارم که خودش هم می داند، این مثال 

انعطافش تا چه حد ترسناک ترش می کند.

DONYAIE#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت8

همه ی وجودم شده قلبی که به طرز غم انگیزی 

شکسته. نگاه بانفوذ و رنگ شبش جوری به 

چشمانم دوخته شده، که انگار من در آن لحظه 

موظفم برای هر حرکتم به او توضیح بدهم.

و من معلقم؛ انگار یکهو و ناغافل میان زمین و 

آسمان آویزان مانده ام و دستم به هیچ جایی 

بند نیست.

DONYAIE
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- می رم یه جایی تا صبح تکلیفم رو با همایون 

روشن کنم.

یک قدم برمی دارد و درست مقابلم می ایستد. 

قدش آن قدری از من بلندتر است که برای 

دیدنش مجبورم سرم را باال بگیرم. در همه ی 

این سال ها میان روایت عشق و نفرتِ عمه ام و 

دخترانش ، به او گیر افتاده ام. سرش را کمی 

خم می کند و زل می زند به چشم هایی که با 

وجود تظاهر کردنم، شک ندارم غمگین ترینند.

- یه جایی دقیقا کجاست؟ می خوای بری 
DONYAIEخونه ی اون پسره ی بی بته که وسط خیابون 
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ولت کرد؟ یا دوره بیفتی خونه ی فامیل و آشنا 

و به همه بفهمونی همایون بهت رکب زده؟

داغ می شوم. حجم فشاری که در این چند 

ساعت از سر گذرانده ام، تاب و تحملم را به 

یغما برده. روی شانه هایم وزنی به اندازه ی یک 

کوه سنگینی می کند. نفس هایم می روند که 

دیگر باال نیایند. کارم به کجا رسیده؟ که 

خسرو ملک نیا این طور طلبکارانه بایستد 

مقابلم و شرح بدبختی هایم را دانه دانه به زبان 

DONYAIEبیاورد!
M

AM
NOE



منی که در همه ی سال های زندگی ام، خودم را 

از همایون و هر چیزی که به او مربوط بوده، 

جدا کرده ام، حاال انگار درست افتاده ام وسط 

یکی از بازی هایش. با بی قراری موهای صاف و 

سرکش جلو آمده ام را پشت گوشم می زنم. به 

هوا نیاز دارم و خلوتی که خودم را میان این 

بلوا پیدا کنم. بی طاقت زمزمه می کنم:

- می رم هتل.

می خندد و همین هم نگاه تیز شده ام را 

DONYAIEمی نشاند میان مردمک های سیاه چشمانش.
M

AM
NOE



- دخترجان، تو انگار تو این دنیا نیستی! 

می خوای بری هتل؟ دقیقا با کدوم مدارک؟

ناخن هایم را آن قدر در مشتم فشار داده ام، که 

سوزشش را کف دستم حس می کنم. فریاد تا 

پشت لب هایم باال آمده، روی هم فشارشان 

می دهم. لب می زنم:

- به خودم مربوطه.

می دانم آدم کوتاه آمدن نیست. می دانم 

منفعتی که از این بازی می برد، آن قدر زیاد 

هست که چشم بسته روی دشمنی چند ده 

DONYAIEساله ی میان دو خانواده. می دانم ته این ماجرا 
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هر چه هست به پول ربط دارد. می دانم این بار 

من بازیچه ی همایون شده ام.

همین هم می شود. به جای چانه زدن با من به 

طرف در جلوی ماشینش می رود.  بازش 

می کند و خیره در صورتم می گوید:

- همه ی حسابات مسدوده. می تونی با گوشیت 

چک کنی. امشب خونه ی هرکی بری فقط 

خودتو ضایع کردی. به نظرم بیشتر از این 

شخصیت خودتو پایین نیار.

DONYAIE
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سرم به دوران افتاده و آن قدر سنگین شده که 

روی گردنم به سختی تحملش می کنم. آب 

دهانم را قورت می دهم. حالم خوب نیست. 

دلم یک کنج آرام می خواهد و ساعت ها غرق 

شدن میان اعداد و ارقامی که تنها هنرشان 

فراموش کردن بی مهری آدم هاست. همیشه 

همین بوده. هر بار که دلم تنگ شده یا گرفته، 

خودم را غرق کرده ام در دنیای بی انتهای اعداد 

و یادم رفته که کسی بیرون از آن کاغذها 

قلبش برایم به رحم نمی آید.
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انگار نرم شدنم را حس کرده. نفسش را عمیق 

رها می کند و میان جمله ی آمرانه اش، طنزی 

زیرپوستی می نشاند.

- بشین تا قمر خوابش نگرفته، برسیم. وگرنه 
رد شدن از ایست بازرسی اون کم از فرار از 

زندان نداره.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت9
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دروغ است اگر که نگویم تیره ی پشتم با 

یادآوری خاله قمر و کینه ی قدیمی اش از 

رادمنش ها به لرز در نیامده. تردیدم را که 

می بیند، طعنه می زند:

- استخاره می خوای یا چی؟

حالم مثل آن سالی یک باری  که از حجم دلتنگی 

سرم را روی دامن ماهی می گذارم و او با غصه 

می پرسد: "چی دختر قوی منو از پا انداخته؟" 

بد است. پاهای خیانت کارم مغلوب تحکم نگاه 

DONYAIEاو می شوند و راه می افتند سمت در ماشین و 
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جایی که او ایستاده. با نزدیک شدنم کنار 

می کشد و من روی صندلی می نشینم.

دقیقه هاست که سرم را چسبانده ام به تکیه گاه 

صندلی و چشم هایم را روی حقیقتی که در 

حال وقوع است بسته ام. نیمی از راه به انتظار 

زنگ خوردن گوشی ای که در جیب مشتش 

کرده ام گذشته، و حاال ناامید از آن، برای خودم 

داشته هایم را مرور می کنم.

 اگر خسرو راست بگوید و همایون حسابم را 
DONYAIEمسدود کرده باشد، که می دانم با آدم هایی که 

M
AM

NOE



همه جا دارد از او بعید نیست، یک دردسر دیگر 

به جز پیدا کردن مدارکم در انتظارم است.

- شام خوردی؟

سکوت ماشین با صدای او شکسته می شود و 

سوالی که جوابش بدیهی و واضح است. کدام 

آدم احمقی اول غروب شام می خورد که من 

خورده باشم، آن هم با بلوایی که پشت سر 

گذاشته ام.

بدون این که چشمانم را باز کنم، لب می زنم:

DONYAIE- نه.
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- اگه چیزی می خوری بگو برات بگیرم. وقتی 
برسیم دیر وقته و احتماال قمر شامش رو 

خورده. به جز اون به نظرم حداقل امشب رو 

زیاد جلوی چشمش نباشی برای خودت بهتره.

چشم هایم را باز می کنم و به طرفش می چرخم 

و با حرص می گویم:

- امشب رو؟

نگاهش هنوز به روبروست و نور چراغ های 

خیابان هر چند ثانیه یک بار نیمی از صورتش 

را که در دیدم است، روشن می کند.
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- منظورتون چیه؟ من فقط امشب رو می آم تا 

فردا تکلیفمو با همایون روشن کنم، همین.

از گوشه ی چشم نگاهم می کند و با تمسخری 

که نه در حالت گفتنش، که در روح جمله اش 

جاریست، می گوید:

- شرمنده می کنی!

اصال حق دارد. همه حق دارند. همه ی دنیا حق 

دارند در این لحظه من را به سخره بگیرند و به 

ریش نداشته ام بخندند. به قول خودش مگر 
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مسخره تر از این هم می شود که دختری دم 

رفتن از پدر خودش رکب بخورد؟

بغض در گلویم آب شده و صدایم لرزش 

بی سابقه و دردناکی دارد.

- من به هیچی کار ندارم. نه شما، نه همایون 

نه هیچ کس دیگه ای. فردا می رم به جرم دزدی 

مدارکم ازش شکایت می کنم. بابت مسدود 

کردن بی دلیل حسابمم همین طور. من هر طور 

شده از ایران می رم خسرو خان. اینو 

DONYAIEبه اون رفیقتون هم بگید.
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انگار دستم را خوانده که دیگر برای نسبت 

دادن رفیقِ همایون به او، واکنش نشان 

نمی دهد. با خونسردی فرمان را می چرخاند و 

با آرامش دیوانه کننده اش می گوید:

- خوشحال می شم.

نگاهم را از او می گیرم و خیره می شوم به 

کوچه ی طوالنی ای که اگر چه دیوارهای تازه ی 

خانه هایش خبر از کوچ آدم های جدید دارد، اما 

هوا پر است از هویت یک کوچه باغ قدیمی و 

DONYAIEاز خودم می پرسم که، چرا اینجا؟
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یعنی خسرو تا این اندازه از شهر و مرکز 

دنیایی که همه چیزش بر مدار قدرت 

می چرخد، گریزان است؟ مگر خودش هنر را 

فدای پول نکرده تا یک بیزینس من موفق 

شود؟! که هست. مگر روزی از دنیایی که به 

بهای بودن او در جهان، قلب دو زن شکسته و 

روحشان میان دیوارهای عمارت ملک نیا دفن 

شده، فرار نکرده؟

#تو رادرگوش خداآرزو کردم. 

#پارت10
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کوچه حال و هوای کوچه باغ های شهر 

اجدادی اش را ندارد. اینجا هوا نرم تر است و 

بهتر با دل آدم کنار می آید. حتا دلِ منِ از اینجا 

رانده و از آنجا مانده را هم اندکی آرام می کند.

ماشین خسرو شیب کوچه را طی می کند و من 

چشم می دوزم به سمفونی رنگی که میان 

شاخه های درختان چنارِ دوطرف جاده راه 

افتاده. کمی جلوتر خسرو ماشینش را مقابل 

در بزرگی متوقف می کند و بدون هیچ حرفی 

به انتظار باز شدن در می ماند. در که باز 

DONYAIEمی شود، همان آرامش چند دقیقه ایم هم به 
M

AM
NOE



یغما می رود. ساختمان روبرویم شبیه مِلک 

ملک نیاها نیست.

 شبیه خانه ی آن چنانی عمه ام هم نیست. یک 

ساختمان دو طبقه مدرن با نمای سفید و 

پنجره های سرتاسری دودی تصویریست هزار 

بار دورتر از سلیقه ی رگ اشرافی  ای که من در 

ملک نیاها سراغ دارم.

ماشینش نرم و آرام از رمپ جلوی در پایین 

می رود و با فاصله ی کمی از ساختمان 

DONYAIEمی ایستد. همه ی وجودم مثل قلب گنجشک 
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تند و بی امان نبض می زند. دلم شور افتاده و 

ذهنم دنبال یک راه برای گریز می گردد.

یکی از عیب هایم از میان صدها عیبی که 

ماهی وقتی سر حوصله است برایم می شمارد، 

رفیق باز نبودنم است. چیزی که از نظر ماهی 

می توانسته زندگی کسل کننده ام را پر هیجان 

و دخترانه کند. کسل کننده؛ این تعبیری است 

که همه ی آدم های اطرافم در مواجهه با رشته و 

کارم به کار می برند و نمی دانند، غرق شدن در 

اعداد و مدارات ومحاسبه شان چه آرامش 

DONYAIEبی نظیری در خود دارد.
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ولی حاال به حرف ماهی ایمان آورده ام. من 

همه ی زندگی ام با دو نفر صمیمی بودم که یک 

نفرش را سال کنکورم بخاطر مهاجرت از دست 

دادم و دیگری را عصر امروز، روی پل.

خسرو که در ماشین را باز می کند، بوی خاصی 

می زند زیر بینی ام که نمی شناسمش. یک پایش 

را از ماشین بیرون می گذارد و نگاهش به جای 

من به ساختمان روبرو دوخته می شود.

DONYAIE- این مدتی که اینجایی با قمر کنار بیا.
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فقط همین و بعد بدون اینکه منتظر جواب من 

باشد از ماشین بیرون می رود و در را می بندد. 

به طرز عجیبی تنها مانده ام. تنها و در خود 

فرو رفته و مستاصل. منی که همه ی زندگی ام 

الکی به اسم تنهایی برای خزیدن داشتم، حاال 

به طرز بی سابقه ای از این تنهایی دلگیرم.

خسرو کمی جلوتر از ماشین منتظر آمدنم 

ایستاده و از شیشه ی جلو نگاهم می کند، و من 

در مغزم داشته هایم را برای خودم دوره 

می کنم. سال هاست که با خودم عهد کرده ام که 

DONYAIEیک روز از اینجا فرار می کنم. بروم یک نقطه از 
M

AM
NOE



دنیا که درست به قدر مغرب و مشرق از 

زندگی مادر و پدرم دور باشد، جایی در 

آن سوی کره ی زمین . خسرو دکمه ی نیم پالتوی 

مشکی اش را می بندد و این یعنی سردش شده 

و به قول خودش فرصت استخاره کردن 

ندارم.

در رابه آرامی باز می کنم و او همین که از 

آمدنم مطمئن می شود به طرف پله ها می رود. 

دست و دلم به چشم چرخاندن در حیاط 

DONYAIEنمی رود. به قول ماهی، "مگر آمده ام پاتختی؟"
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پشت سر خسرو با قدم هایی که با بی میلی 

برداشته می شود، به طرف پله های سنگی ای که 

به یک در مشکی با شیشه های دودی منتهی 

می شود، می روم. ذهنم افتاده در یک دور 

باطل و بعد از سال ها از شنیدنِ این جمله از 

دهان ماهی، انگار می خواهد ربط پاتختی را به 

دید زدن خانه ی مردم بفهمد و این یک جور 

گریز ناخودآگاه از شرایطی است که در آن 

گرفتارشده ام.

DONYAIE
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خسرو جلوی در ایستاده تا به او برسم. 

نزدیکش که می شوم در را باز نگه می دارد تا 

جلوتر از او وارد شوم.

حالم بد است. چیزی در معده ام چرخ می 

خورد و تا پشت حلقم باال می آید. 

_وسایلت باالست. 

می خواهم به عقب بچرخم تا از او بپرسم، 

کدام وسایلم را می گوید؟ که میان دید تار 

شده ام درست مثل فوکوس لنز دوربین تصویر 

زنی با موهای بلوند تازه رنگ شده  و نگاهی 

باریک می نشیند که با لیوان چایی که در 
DONYAIE
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دستش دارد از کنار کانتر آشپزخانه نگاهم می 

کند.

_واز کِ ای دختره سرخود معطل رَ دنبال 

خودِت را اِنداختی اینجی.

دلم از هول و وال آب شده. لهجه  اش را بلد 

نیستم حرف بزنم اما به لطف زندگی در خانه ی 

همایون خوب می فهممش.

صدای خونسرد خسرو از پشت سرم به گوش 

DONYAIEمی رسد:
M
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_بهتره عینکتو بزنی مامان.  اونی که فکر 
می کنی نیست، دختر همایونه.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت11

نگاه قمر روی من تیز می شود و این بار با دقت 

بیشتری نگاهم می کند. زیباست؛ 

صورتش مالحت و دلنشینی خاصی دارد که با 

وجود شرایط هم نمی توانم منکرش شوم.

DONYAIE- قَطی اَمِده زِدی به گِله ی همایون؟
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اگر تا آن لحظه حقارت همراهی با خسرو و 

آمدنم به خانه اش را تحمل کرده بودم، با این 

حرف قمر دیگر ادامه اش برایم امکان پذیر 

 آمده تا روی زبانم با جمله ی  نبود. سالمِ

اهانت بارش فرو خورده می شود و می خواهم 

به عقب بچرخم و از دری که هنوز باز مانده 

بیرون بروم که بازویم از پشت سر اسیر دست 

خسرو می شود و در جواب مادرش می گوید:

- آره. قحطی شده. مگه خودت همینو 
نمی خواستی؟

DONYAIE
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چشم هایم تا آخرین حد درشت شده اند و 

چشم های عسلی روشن قمر هم تعجب را از 

این جواب پسرش فریاد می زنند.

خسرو سرش را تا کنار گوشم پایین می آورد و 

با تحکم می گوید:

- برو طبقه ی باال، آخرین اتاق توی راهرو. 
وسایلت اونجاست.

باز می گوید "وسایل" و باز از ذهن پر هیاهویم 

می گذرد که، "کدام وسایل؟"

سرم را به عقب می چرخانم و با حرص به 

او نگاه می کنم. از عصر آن قدر دندان هایم را 
DONYAIE
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روی هم فشار داده ام که فکم درد 

می کند. برعکس من او انگار از قبل خودش را 

برای همه ی این درگیری ها آماده کرده. 

خسرو دوباره و این بار با تحکم بیشتری تکرار 

می کند:

- برو باال.

تصمیم گرفتن در آن لحظه برایم سخت ترین 

کار دنیا شده. یک طرف همایون و حساب 

مسدود شده و درِ خانه ای که به رویم باز نشد 

و طرف دیگر توهین قمر و بودن در جایی که 

باز بهانه ی دشمنی اش همایون است. 
DONYAIE
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جوری خیره ام شده که انگار در پس سیاهی 

چشمان پر از تحکمش، چیزی هست. چیزی که 

معنایش ساده و سرراست نیست ولی باز مثل 

تصمیم سر شب وادارم می کند، به خواستش 

عمل کنم.

با حرص و خیره در نگاهش، دستم را از میان 

انگشتانش پس می کشم و بدون نگاه کردن به 

قمر که هنوز با تعجب به من و پسرش خیره 

مانده به طرف پله هایی که در گوشه ی 

DONYAIEپذیرایی قرار دارد می روم.
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قدم هایم روی پله ی اول مکث می کند. دستم 

به حفاظ چوبی و تیره ی پله چنگ شده. جواب 

خسرو همان تیر خالص است. بلند و جوری که 

انگار می خواهد به گوشم برساند می گوید:

- مگه همه ی این سال ها نمی خواستی از 

همایون و خواهرش انتقام بگیری؟

به عقب می چرخم. نشسته روی کاناپه ی چستر 

سدری و نگاهش به جهتی ست که از دقایقی 

پیش قمر ایستاده بود.

- می خوام تو رو به آرزوت برسونم.
DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت12

ماهی همیشه می گوید، "کار دنیا که برعکس 

بشه، همه اتفاق هاش عجیب و غریب می شه"

در این لحظه به حرفش ایمان آوردم. این که 

من، غزال رادمنش با وجود حرف هایی که از 

قمر شنیدم و هشدار زیرپوستی خسرو، روی 

تخت یکی از اتاق های خانه ی او نشسته و زل 

DONYAIEزده ام به چمدانی که برای رفتن آماده کرده 
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بودم همان اتفاق عجیب و غریبی است که او 

می گوید.

بعد از شنیدن آخرین حرف های خسرو دیگر 

نماندم تا بقیه اش را بشنوم. با آخرین سرعتی 

که از پاهای خسته ام بر می آمد، از پله ها باال 

آمدم و اینجا، در اتاقی که خسرو نشانی اش را 

داد با منظره ای روبرو شدم که بیشتر از قبل 

سردرگمم می کند.

شالم را از دور گردنم باز می کنم و روی تخت 

می اندازم. نفس هایم درد دارند و ریه ام با هر 
DONYAIE
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نفس به جز جز می افتد. بازی خورده ام. 

درست وسط خوش خیالی هایم انگار کسی به 

من نارو زده. آن قدر مبهوتم که قدرت تشخیص 

دوست و دشمن را از دست داده ام.

دستم را با بی قراری میان موهایم می کشم. از 

عرق نمناک است و هنوز بوی رنگی که دیروز 

گذاشته ام را می دهد.

اولین بار است که موهایم را رنگ کرده ام و 

یادآوری واکنش امین بعد از دیدنم، بغض را در 

گلویم گلوله می کند. مگر می شود بودنش به 

همین راحتی تمام شود؟ من همه ی دیروز و 
DONYAIE
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فردایم را با او ساختم ولی حاال لنگ یک 

امروزم که نمی دانم کجای محاسباتم گم شده.

از روی تخت بلند می شوم و کنار پنجره 

می ایستم. از پس شیشه ی دودی پنجره، دنیا 

سیاه تر از آنی است که فکرش را می  کنم. البد 

به قول الی من خوش خیالم که فکر می کنم اگر 

من کاری به کار آدم های دنیا ندارم، آن ها هم 

قرار نیست کاری به کارم داشته باشند.

دستم را توی جیبم می برم و گوشی ام را که 

امروز مثل خودم غریب مانده بیرون می آورم. 
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کمرم را می چسبانم به دیوار کنار پنجره و وارد 

اینستاگرام می شوم.

dr mahtab fayazi اسمش را سرچ می کنم

و منتظر می مانم تا صفحه اش باال بیاید. عادت 

دارم به این کار . هر وقت که ناامید می شوم به 

عکس هایش نگاه می کنم تا یادم بیاید، من 

همان دختری ام که در این دنیای بزرگ حتا به 

قدر ذره ای از مهر مادری سهم نداشته ام.

آخرین عکسش در جایی شبیه کتابخانه است. 

پشت یک میز چوبی نشسته و در حالی 
DONYAIE

M
AM

NOE



که مجله ای تخصصی در دست دارد، به دوربین 

لبخند می زند. هیچ وقت کپشن پست هایش را 

نخوانده ام. اینکه مادری بعد از رها کردن 

فرزندش چه دغدغه هایی می تواند داشته 

باشد، جزو سوال های من نیست. ولی در عوض 

همیشه صدها کامنت زیر پست هایش را 

می خوانم و میان "دکتر" و "استاد"های 

بی شمار دنبال کننده هایش، به خودم یادآوری 

می کنم که ارزشم برای او از این عناوین کمتر 

بوده و هست.

DONYAIE#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت13

هنوز خیره مانده ام به لبخند ملیحش و به 

روزهای کودکی ام فکر می کنم؛ که هیچ وقت 

این لبخندها را به رویم زده؟ که وقتی سر 

کالس های دانشگاه دختری با موهای صاف 

همیشه کوتاه می بیند، یادم می افتد؟ که دلش 

هیچ وقت هوای دختری که رهایش کرده را 

می کند؟

مقاومتم می شکند. قطره ای اشک از چشمم سر 

DONYAIEمی خورد و روی گونه ام می افتد. با پشت 
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دست بی رحمانه پاکش می کنم. من آدم 

شکستن نیستم، آدم جا زدن هم نیستم. درست 

است که کنج آرامم را به هر چیزی در دنیا 

ترجیح می دهم اما به این معنی نیست که 

اجازه می دهم حقم را پایمال کنند.

گوشی را روی لبه ی پنجره می گذارم و با دو 

دست دو طرف صورتم را فشار می دهم و در 

ذهنم مرور می کنم که، "من می توانم، من 

همیشه توانسته ام و این کار امروز و دیروزم 

DONYAIEنیست."
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کمی طول می کشد تا آرام شوم، تا نفس یک در 

میان شده ام منظم شود و تصمیم بگیرم تا با 

ماهی تماس بگیرم. هر چند که می دانم او هم 

این میان یک بازیچه بیش تر نیست.

تماسم به ماهی بی جواب می ماند و عدد 

بوق ها که به پنج می رسد، صدای اپراتور و 

پیغام تکراری اش می گوید، که حق با خسرو 

است. و تمام احتماالتم برای خانه نبودن ماهی 

یا نشنیدن صدای زنگ خوش خیالی بیشتر 

نیست.

لبه ی تخت می نشینم و برایش می نویسم:
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(ازت انتظار نداشتم ماهی)

انتظار بی وفایی اش را نداشتم و حاال هم 

انتظار جواب دادنش را ندارم. ولی جوابش 

می رسد:

(همایون دیوانه شده غزال. معلوم نیست 

این بار چه گندی باال آورده)

همایون برایم مهم نیست. رنجم بیشتر از 

بی مهری خودش است. در جوابش می نویسم:

(این رسم مادری نبود ماهی)

DONYAIE
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بعد گوشی را بی آنکه منتظر جواب یا توجیهی 

از طرف او باشم قفل می کنم و خودم را 

از پشت روی تخت رها می کنم. بی توجه به 

صدای دنگ دنگ پیام ها که پشت سر هم 

می رسند، چشم هایم را می بندم.

بَسم است. باالخره یک جایی باید این بند از 

دست و پایم رها شود. مثل بندی که سال ها 

پیش مادرم برید و خود را از شر همایون رها 

کرد.

DONYAIE
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ولی دلم قرص نیست. یک چیزی سر جایش 

نیست که خوب می شناسمش. چیزی که یک 

سرش به قلب زبان نفهمم وصل است و یک 

سرش رها شده انگار. به اینجا که می رسم باز 

قلبم گر می گیرد. چیزی در وجودم زبانه 

می کشد و چشم هایم به سوزش می افتد.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت14

حرف حرفِ دل که می شود، دیگر پای هر 

DONYAIEمنطق و توجیهی لنگ می زند. کم که نیست. 
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حساب پنج سال باهم بودن است. سوز به 

گوشه ی چشم رسیده و پشت پلک های بسته ام 

اشک می جوشد.

صندلی های دانشگاه شریف درست به همان 

اندازه که کله ی آدم را پر از باد می کند، تنها و 

منزوی اش هم می کند. اصال انگار بعد از 

نشستن روی صندلی هایش جهان به طرز 

غریبی خالی می شود، و تو می مانی و دنیایی 

که باور داری آن بیرون، حتا خوابش هم برای 

DONYAIEخیلی ها محال است.
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ظلم این صندلی ها به من مضاعف بود؛ من تنها 

بودم، تنهاتر شدم. الی درست یک هفته قبل از 

شروع کالس های دانشگاه همراه مادرش و یک 

سال بعد از پدرش از ایران مهاجرت کرده بود 

و من مانده بودم و پنجره ی خالیِ اتاق او و 

امید قبولی در رشته و دانشگاه مورد عالقه ام.

دیدن امین همان روز اول اتفاق افتاد. وقتی 

میان پانزده نفر ورودهای جدید برق، تنها یکی 

مثل من موهایش را یک سانتی کوتاه کرده بود 

DONYAIEتا تمرکزش تمام و کمال روی درس باشد.
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فرق ندارد در یک کشور غریب باشی یا یک 

شهر یا یک دنیا؛ آدم های شبیه هم زود همدیگر 

را پیدا می کنند و برای ما هم همین اتفاق 

افتاده بود.

باز اشک از گوشه ی چشمم راه می گیرد و 

خودش را می رساند به موهای کوتاهم.

چشمم می سوزد. از وقت قطره هایم 

گذشته است. سعی می کنم نسبت به سوزشش 

بی تفاوت باشم و نمی شود. آخر هم مجبور 

می شوم، چشم های بسته ام را باز کنم و درد 

DONYAIEبیشتری را به جان بخرم. روی تخت می نشینم 
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و با دستمالی که توی جیبم دارم، چشمم را 

پاک می کنم.

فایده ندارد؛ درد و سوزش دلم را ضعف آورده. 

از روی تخت بلند می شوم و به طرف در 

گوشه ی اتاق می روم که احتمال می دهم متعلق 

به سرویس باشد. معده ی خالی ام از درد و 

ضعف می جوشد و هر بار مایع معده ام را تا 

حوالی گلویم باال می آورد.

چقدر آب به صورتم می پاشم تا بتوانم دختر 

درون آینه را مه و مات ببینم، نمی دانم! تنها 
DONYAIE
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می دانم که حال قلب و چشمانم باهم 

خوب نیست. که دلم تنگ است و چشمانم دنیا 

دنیا غربت در خود دارد. بغضِ قد کشیده تا 

گلویم، خطوط صورتم را درهم کرده. چتری 

کج و خیسم به نیمی از صورتم چسبیده و 

یکی از چشم هایم را پوشانده است.

غم ها که انکار شدنی نیستند؛ وقتی که می آیند 

تا ریشه ی آدمی را نسوزانند، رهایش نمی کنند. 

پنهانی، در سکوت و با تمام قوا.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
DONYAIE
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#پارت15

تازه صورتم را خشک کرده ام که صدای 

ضربه ای به در از بیرون به گوش می رسد. به 

خودم در آینه نگاه می کنم، چشمانم سرخ است 

و صورتم سفید. شبیه آدم های مصیبت دیده، 

میان نی نی چشمانم استیصال و 

درماندگی خانه کرده است. ضربه این بار 

محکم تر به در می خورد و من نگاهم را از 

تصویر دختر درون آینه می گیرم.
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هنوز پانچوی نوک مدادی که از صبح وقتِ 

بیرون آمدن از خانه پوشیده ام را به تن دارم. 

به طرف در اتاق می روم و بازش می کنم. 

خسرو یک دستش را به چهارچوب در قائم 

کرده وبا نگاهی که پایین دوخته شده، پشت 

در است. با باز شدن در، دستش را با کیسه ی 

کوچکی که در آن دارد، باال می آورد و هم زمان 

نگاهش  را.

نگاهم را از او می گیرم و به حرکت دستش 

می دوزم که کیسه را مقابلم می گیرد. دوست 

DONYAIEندارم حال و روز چشمانم را ببیند.
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- یادم رفت اینو بهت بدم.

هنوز نگاهش نکرده ام که می گوید:

- دایه ات اصرار داشت که حتما بهت برسونم.

بی اختیار نگاهش می کنم. جور دیوانه کننده ای 

خونسرد است. آن قدر که دلم می خواهد 

قدرتش را داشتم تا مشتم را در فک 

زاویه دارش بکویم و دلم را خنک کنم.

با سر اشاره ای به صورتم می کند:

- به نظرم خوب شد عمل کردی... با اون عینک 
DONYAIEافتضاح بودی!
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باز دست گذاشته روی یکی از نقاط ضعفم. 

عضالت صورتم منقبض می شود و همان لحظه 

به خودم قول می دهم روزی که خیلی هم دور 

نیست، مشت درهم فشرده ی کنار تنم را روی 

چانه اش بنشانم.

دستش را با کیسه مقابلم تکان می دهد و با باال 

کشیدن چانه اش می گوید:

- فقط می مونه قرمزی چشمات که حتما به 

خاطر تاخیر توی مصرف ایناست.
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دستم باال می رود و کیسه را از او می گیرم. 

جسارتش بیشتر از شرایط مزخرفی که در آن 

گرفتارم، دیوانه ام می کند. قدمی به عقب 

می گذارد که صدایش می کنم:

- خسرو خان؟

می ایستد و با دست هایی که توی جیب شلوار 

راسته اش فرو برده منتظر نگاهم می کند. باز 

همان حالت در چشمان و نگاهش هست.

- به کاهدون زدین. من بره ی گله ی همایون 
نیستم. سفید و خاکستری رو اشتباه گرفتین، 

DONYAIEجناب ملک نیا.
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به چشم می بینم که میان سیاهی چشمانش 

برقی می درخشد. گوشه ی لبش تکان کوچکی 

می خورد.

- یه سگ اصیل و نژاددار فقط پارس نمی کنه، 
پاره می کنه!

می گوید و آتشم می زند و در چشم به هم  زدنی 

در انتهای راهرو ناپدید می شود.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت16
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ساعت ها با زانوهایی که در بغل گرفته و 

چانه ای که رویش تکیه داده ام، روی تخت و 

خیره به پنجره ی بدون پرده ی اتاق می نشینم. 

آن قدر طوالنی تا سیاهی شب دست از سر 

آسمان برمی دارد و نور با وجود شیشه های 

دودی اتاق، راهش را پیدا می کند.

این چند ساعت آن قدر کش آمد که به همه چیز 

فکر کردم. از نت هایی که به خودم برای امشب 

وعده ی نواختنشان را داده بودم تا جزوه ای که 

باید به همکالسی ام برمی گرداندم، به امین و 

DONYAIEویزایی که البد صبح در سفارت اکی می شد، به 
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نقشه ی همایون و هدفش از بازی ای که راه 

انداخته بود، به شبی که زیر یک سقف با قمر و 

پسرش صبح شده بود.

 به کالس هایی که من فقط به اندازه ی سه 
هفته  برای از دست ندادنش وقت داشتم. به 

خسرو و همکاری عجیبش با همایون و 

جمله های دو پهلوی غیر محترمانه اش و در 

نهایت به سازم؛ به ایستادن کنار پنجره و چشم 

بستن روی سیاهی ها، و کشیدن آرشه روی 

سیم های ویولن و غرق شدن در آرامشی شبیه 

DONYAIEپرواز ، آرام و سبکبال و بی انتها.
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گلو و معده ام عجیب می سوزد و چشمانم، 

امان از چشمانم که دیگر همه جا را یک خط در 

میان می بینم. چمدانم را باز می کنم و به جای 

لباس هایی که ماهی با دقت و حوصله در آن 

چیده، شوق و ذوق خودم را می بینم. وقتی با 

امین درست وسط آتش باران شهریور آن پلیور 

یقه اسکی را از ایران مال خریدم، یا هیجانم 

حین انتخابِ دستکش های چرمی که لنگه ی 

مردانه اش باید در چمدان امین باشد.
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نه، انگار محتویات چمدان به جز دامن زدن به 

حال بدم، به کار دیگری نمی آید. درش را 

می بندم و با همان لباسی که از شب پیش به 

تن دارم مقابل آینه ی کنسول می ایستم و در 

ذهنم کارهایی که باید انجام بدهم را مرور 

می کنم.

 نقطه ی شروع بی شک دفتر همایون است که 
می دانم اگر پایش گیر ماجرایی باشد، دفترش 

بهترین جا برای تحت فشار گذاشتنش است.
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گوشی در جیبم می لرزد و به چشم می بینم که 

چشم های دختر درون آینه از اضطراب دو دو 

می زند. گوشی را از جیبم بیرون می آورم و با 

غم خیره می شوم به اسم الی روی صفحه اش، 

و یادم می آید که برای امروز چه قراری با او 

گذاشته بودیم.

نوشته:

(پیام دادم قرار بعدازظهر یادتون نره.)
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نگاهم مانده روی تک به تک کلمات پیام و 

عکس های آپارتمانی که الی برایمان فرستاده 

پیش چشمم می رقصد.

(اه سین شد که. مگه سفارت نیستی؟)

هق هق گریه تا پشت لب هایم باال می آید. 

گوشی را قفل می کنم و می اندازم توی جیبم. 

به طرف تخت می چرخم. شالم را که از شب 

پیش روی تخت رها کرده ام، برمی دارم. به بند 

کیف کوچک دستی ام چنگ می زنم و بدون 

DONYAIEلحظه ای درنگ به طرف در می روم.
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روی باالیی ترین پله که می ایستم به نظرم 

می آید روز این خانه با شبش فرق دارد. این 

همه آرامش و نرمی، با سنگینی و خفقانی که 

شب پیش در این خانه تجربه کردم، هم خوانی 

ندارد. از پله ها پایین می روم و انگار قمر از 

ساعت ها پیش منتظر حضورم نشسته است.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت17
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روی صندلی بلند کنار کانتر نشسته و از باالی 

عینک خیره شده به چشمانم. سالمم آرام ولی 

محکم است. شاید چون من برخالف او و 

پسرش هیچ دشمنی ای با آن ها ندارم.

سالمم را که می شنود، تبلتش را روی کانتر 

می گذارد. خودش را کمی عقب می کشد و 

تکیه می دهد به صندلی و با اشاره به 

روبرویش می گوید:

- ما هر روز ساعت هفت صبحانه می خوریم، 

DONYAIEامروز اسثتنائا تا این ساعت میز رو جمع 
M

AM
NOE



نکردم. ولی از فردا اگه دیر بیدار شدی، میز 

صبحانه پای خودته.

برخالف شب پیش نه در صدا و لحنش اثری از 

لهجه  دارد و نه در نگاهش ردی از نفرت و 

انزجار. و این حتا از یک شب حضورم زیر 

سقف خانه ی خسرو ملک نیا هم عجیب تر 

است. بند کیفم را روی شانه ام باال می کشم و 

با نگاهی مصمم می گویم:

- خیلی ممنون. ولی من دارم رفع زحمت 

DONYAIEمی کنم. بابت مزاحمت دیشب و سرزده اومدنم 
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هم منو ببخشید. من مسافرم، باید هر چه 

زودتر کارامو انجام بدم.

ابروهای نازک و بلندش تابی می خورند و برق 

چشمان عسلی اش یک "به همین خیال باش" 

در خود دارد. دروغ است اگر بگویم در مقابلش 

خودم را نباخته ام. شاید این برمی گردد به 

حقی که همیشه به او داده ام، به گذشته 

سختی که حتا تصورش هم برایم غیرممکن 

است.
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هنوز همان طعنه در نگاهش جوالن می دهد که 

"با اجازه "ای می گویم و بدون هیچ توضیح 
دیگری از مقابلش عبور می کنم و به طرف در 

می روم. نه مانعم می شود و نه تعارف می کند. 

حتا از توهین و تحقیر شب پیش هم خبری 

نیست. تنها "به سالمت"ی می گوید و من به 

این فکر می کنم که این تغییر رفتارش از شب 

پیش، تنها می تواند کار یک نفر باشد و چرا؟!

این چرایی در ذهنم چرخ می خورد و درست 

وقتی دستم روی دستگیره ی در می نشیند و با 

DONYAIEفشارش در باز نمی شود، به جواب می رسد. 
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سرم را با هول به عقب می چرخانم و به او که 

به جای نرمش دقایق پیش، انگار از هراس من 

خطوط چهره اش غرق لذت شده نگاه می کنم.

- در... قفله!

جمله ام حامل خبری ست که بی شک او 

خودش از قبل می دانسته. عینک نزدیک بینش 

را از روی چشمش برمی دارد و با تکان سر 

می گوید:

DONYAIE- خسرو قفلش کرده.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت18

اخم می کنم. هزار فکر و حرف به ذهنم هجوم 

می آورند و تنها یکی راه لب هایم را پیدا 

می کند.

- چرا؟

قمر شانه اش را باال می اندازد و می گوید:

- از خودش بپرس.
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قدمی به جلو برمی دارم. ترسیده ام و تمام 

حس های ضد و نقیض دنیا انگار به جانم 

سرریز شده. با صدایی که به طرز واضحی 

می لرزد، بلند می گویم:

- یعنی چی که از خودش بپرسم؟... خودش 
کجاست؟ به چه حقی منو اینجا زندونی کرده؟

قمر از روی صندلی بلند می شود. دیگر میان 

خطوط صورتش حتا ذره ای اثر از حس های 

نرم و سرخوش دقایق پیش نیست.
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- تو خونه ی من صداتو نبر باال دختر. پدر و 
مادرت اینو بهت یاد ندادن؟

آب دهانم را فرو می دهم. تیرِ تیز کنایه اش 

درست به قلب هدف خورده. حرفش مثل خنج 

روی روحم کشیده می شود و زخمی اش 

می کند. صدایم بیشتر و بیشتر می لرزد.

- خونه ی شما؟ اگه اینجا خونه ی شماست که 

مسئول این در بسته هم شمایید.
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انگار لجش بیشتر از حدی که باید درآمده. 

جلوتر می آید و با تحقیر اشاره ای به من 

می کند:

- از تخم و ترکه ی همایون بیشتر از این 
انتظاری نیست.

می خواهم جوابش را بدهم که صدای محکمی 

لب هایم را به هم می دوزد:

- چه خبره اینجا؟

دورتر از مادرش و در آستانه ی راهروی کنار 

DONYAIEپله ها در زاویه ی دیدم است. با لباس ورزشی 
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سفید و موهای خیسی که قطره های آب از آن 

چکه می کند.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت19

نگاهش که روی من می نشیند، تندی و زهر 

کالمش گرفته می شود انگار. خیره در 

چشم های ملتهبم و این بار مستقیما از من 

می پرسید:

DONYAIE- چه خبر شده؟
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به جای منی که انگار زبانم به کام چسبیده و 

ذهنم دنبال عصبانیت لحظات پیش کلمات را 

برای گفتن پیدا نمی کند، قمر می گوید:

- از مهمونت بپرس. ولی قبلش بهش بفهمون 
اینجا حق داد و فریاد زدن نداره.

نفسش را همراه با پوفی که می کشد از سینه 

بیرون می فرستد. جلو می آید و هنوز نگاهم در 

چشمانش مانده و او بی آنکه به مادرش نگاه 

کند، می گوید:
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- مامان شما لطفا چند دقیقه برید توی 

اتاقتون.

انتظار این حرف را نداریم. هم من و هم قمر 

که واکنشش یک "چی؟" پر بهت است. خسرو 

به طرف مادرش می چرخد و با یک مکث کوتاه 

تاکید می کند:

- گفتم لطفا.

تحکم محترمانه اش به رو گرفتن قمر و دور 

شدن پر حرصش منتهی می شود و در نهایت 

خودش است که روبرویم می ایستد و با 

DONYAIEخونسردی می گوید:
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- خب؟

بی قرار بند کیفم را روی شانه باال می کشم.

- باید برم مشکلمو حل کنم.

دست هایش را دوباره سر می دهد در جیب 

شلوار ورزشی اش و با تکان سر می پرسد:

- دقیقا چطوری؟ همایون تا حاال 

ممنوع الخروجت هم کرده.

نفس داغم را از بینی رها می کنم و پوست 

پشت لبم از گرمی اش می سوزد. طعنه می زنم:

DONYAIE- چه اطالعات دقیق و کاملی!
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انکار نمی کند. صاف و مستقیم در چشم هایم 

می گوید:

- من هیچ وقت بدون اطالعات وارد بازی 

نمی شم دخترجان.

یک قدم جلوتر می روم. درست وسط کاسه 

سرم انگار یک آتشفشان فوران کرده. 

آتشفشانی که گذاره هایش انگار روی قلب و 

روحم داغ گذاشته اند. من هیچ وقت دختر 

خوش خیالی نبودم. هیچ وقت رویاهای 

دخترانه را به زندگی واقعی ام راه نداده ام. 

همیشه همانی را دیده ام که مقابل چشمانم 

DONYAIEبوده. برای آرزوهای بزرگم شب و روزم را 
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البه الی کتاب ها و جزوه هایم فدا کرده ام. این 

یعنی هیچ نامردی ای نمی تواند من را از پا 

بیندازد. حتا اگر مثال مردهایش نزدیک ترین 

آدم های زندگی ام باشند.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت20

- اگه قرار بود نذاره برم یا ممنوع الخروجم 
کنه، پس چرا مدارکمو دزدیده؟

شانه اش را باال می اندازد و با چشم هایی که 

DONYAIEمعنادار ریزش کرده، می گوید:
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- شاید ترسیده جور دیگه ای از کشور خارج 

بشی... اینا چیزایی نیست که من بخوام بهت 

بگم. خودت یه کم بهش فکر کنی دستت می آد.

لبخند تلخی می زنم.

- یعنی اگه کسی بتونه منو غیرقانونی از کشور 
خارج کنه، نمی تونه برام مدارک جعلی دست و 

پا کنه؟

به جای جواب نگاهم می کند و نگاه من 

می چرخد در فضای خانه ای که پر است از 
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سکوت و آرامشی که با حال آن لحظه ی من 

در تضاد است.

- این مورد رو قراره شما با زندونی کردن من 
حل کنید؟

لبخند مرموزی روی لب هایش نقش می  خورد. 

بی حرف جلو می آید، از کنارم می گذرد و چند 

لحظه بعد صدای چرخش کلید و باز شدن در، 

توی گوش هایم می نشیند.

به عقب می چرخم و از بازی در، به دنیای 

بیرون نگاه می کنم. این حبس چند دقیقه ای 

همه چیز را در ذهنم به طرز غم انگیزی معنادار 
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می کند. من هنوز زندانی ام. فقط مقیاسش 

کمی فرق دارد. کمی بزرگ تر است و کمی 

ناشناخته تر و درست به همان اندازه ترسناک تر.

این بار نامطمئن می گویم:

- باید برم دفتر همایون.

- اینجا ماشین خورش خوب نیست. تا یه جایی 
می رسونمت!

بعد از رفتار تند دیشبش، انتظار این حد نرمش 

را از او ندارم و این بیشتر گیجم می کند. ولی 

به شکل عجیبی احساس می کنم، همه ی این 

DONYAIEرفتارهای ضد و  نقیضش عمدی ست. به خودم 
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که می آیم او رفته و اثری از حضورش نیست. 

از در بیرون می روم و می بینمش که به طرف 

ماشینش می رود. زمان و فرصت تحلیل ندارم. 

از تراس نیم دایره ای جلوی خانه می گذرم و 

قدم روی پله ها می گذارم.

باز همان بوی دیشبی زیر بینی ام می  زند و 

نگاهم بی اختیار میان محوطه ای که به 

زیباترین شکل طراحی شده می چرخد. هنوز 

منبع آن را پیدا نکرده ام که گوشی در جیبم 

می لرزد. گوشی را بیرون می آورم و به اسمی 

DONYAIEکه روی صفحهاش روشن و خاموش می شود، 
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نگاه می کنم. از مکثم است یا صدای ریز 

ویبره ی گوشی که خسرو درست از کنار 

ماشینش به عقب می چرخد و نگاهم می کند. و 

من با حس و حالی ملتهب تماس را جواب 

می دهم:

- سالم حاج خانوم.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت21

- غزال جان؟ اینا چی می گن؟
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درست به اندازه ی بغض بی اختیار صدایم، لحن 

او ناباور است. باز همان حسرت همیشگی به 

دلم چنگ می زند و روحم انگار در کش و 

واکش این حس خموده می شود. این حسرت 

مال امروز و دیروز نیست. درست از لحظه ای 

که برای اولین بار دیدمش با من است.

بعد از آن بود که فهمیدم مادر در ذهن من 

همیشه معنایی داشته شبیه چیزی که او بوده 

و هست. یک زن با موهای رنگ شده ی کوتاه و 

کمی اضافه وزن، که سلیقه ی همه ی بچه هایش 

DONYAIEرا از بر است. کسی که بعد از ساعت ها غذا 
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پختن زل می زند به دهان بچه هایش و با لذتِ 

غذا خوردن آن ها غرق شعف می شود. کسی که 

آرزوهایت را بهتر از خودت بلد است و تو 

می توانی ساعت ها کنارش بنشینی و بی آن که 

خستگی را در نگاهش ببینی برایش پرحرفی 

کنی.

پوست لبم را زیر دندان می برم و بی رحمانه 

فشارش می دهم. زمزمه می کنم:

- من نمی دونم حاج خانوم.
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چقدر مثل صدها باری که از آن اولین دفعه 

می گذرد به امین غبطه می خورم وقتی با 

نگرانی می گوید:

- یعنی چی این حرف ها مادر؟ مگه زندگی بچه 
بازیه ؟ یعنی چی که پدرت نمی ذاره بری، مگه 

این ماجرا مال دیروز و امروزه؟ 

یک ساله برنامه ی تو و امین همینه، پدرت هم 

که از اول موافق ماجرا بود. وگرنه که ما از 

خدامون بود قبل از رفتن رسما محرم بشید. 

اون وقت دیگه اختیاردارتم شوهرت بود. شما 
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دوتا خودتون گفتید عقد و عروسی بمونه 

واسه تابستون که اونجا جا بیفتید.

بغض روی تارهای صوتی ام چنبره زده انگار. نه 

صدا دارم و نه حرفی برای گفتن. باز خودش 

است که می گوید:

- از دیشب که فهمیدم انقدر اینا رو گفتم، 
زبونم مو در آورده. آخه وقتی هم تو اونجا 

غریبی هم امینم، اول و آخرشم همین عقده، 

چرا عقب انداختین که این جوری بشه؟
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نفس عمیقی می گیرم. وقت ناز و گریه کردن 

ندارم و هزار البته نازکشی هم نیست.

- فعال که امین زده زیر همه چی حاج خانوم. 

گفت امروز جلسه ی سفارت رو می ره، چه من 

باشم یا نه.

لحن حاج خانم مالیم تر می شود و با توجیهی 

مادرانه می گوید:

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت22
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- امین از دست پدرت عصبانیه. دلش واسه 
این همه زحمتی که کشیدین می سوزه. وگرنه 

مگه امین ولت می کنه؟ مگه حرف شما حرف 

یه  روزه که یه  روزه هم تموم بشه؟ پنج سال 

یه عمر آدمیزاده.

یک عمر آدمیزاد؛ چقدر کوتاه و پرامید 

برایم گذشته. می گوید:

- غصه نخوریا. همه چی درست می شه. اصال  

یه حسابی هست بین فتاح و آقای رادمنش 

که...
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نگاهم بی اختیار و در لحظه باریک می شود و 

حاج خانم سریع حرفش را درز می گیرد.

- منظورم اینه مردا حرف همدیگرو بهتر 

می فهمن. حاال خودشون با هم حرف می زنن، 

حلش می کنن. امینم از کله ی سحر از خونه 

زده بیرون. بذار بیاد، خودم ازش می پرسم 

ببینم راه و چاهش چیه و چیکار می شه کرد. 

دیشب که بچه م از غصه تا خود صبح تو حیاط 

قدم رو رفت.

آه می کشد و در مقابل سکوت سنگینم باز 

DONYAIEدلداری ام می دهد:
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- امیدت به خدا باشه غزال جان. ان شاالله 
همین دو سه روزه کارا رو به راه می شه.

خدا؟! سرم را باال می گیرم و به آسمانی که 

انگار اینجا آبی تر از همه ی تهران است نگاه 

می کنم.

خدا هست و نگاه می کند؛ این جمله را ماهی، 

هزار بار از بچگی هایم در گوشم خوانده.

و همیشه در ذهن من جمله اش ادامه دارد؛ که 

خدا هست ولی گاهی فقط نگاه می کند. 

بی آن که جوابی به صدا زدن هایت بدهد!
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- دیگه وقتت رو نمی گیرم. با من کاری نداری 

مادر؟

کلماتش انگار پر است از بوی عطر مالیمی که 

همیشه می زند و نرمی دستان همیشه کرم 

خورده اش. انگار می شود عطر غذاهایش را از 

میانشان شنید و شاید نگرانی هایی که تمامی 

ندارد.

- نه. ممنون حاج خانوم.

- به خدا می سپارمت. مواظب خودت باش 
غزال جانم.
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تلفن را که قطع می کنم، چند ثانیه ای است که 

خسرو پشت فرمان نشسته. جلو می روم. 

جسمم کنارش روی صندلی ماشین می نشیند و 

مغزم خاطرات پنج سال گذشته را رج 

می زند. ماشین شروع به حرکت می کند و 

صدای موسیقی بی کالمی که در ماشین پخش 

می شود، من را می کشاند به یکی از همان 

روزهای دور.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت23
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دور؟ چطور یک شبه همه ی آن روزها به قدر 

ماه ها و سال ها از من فاصله گرفته بودند که 

هر چه در ذهنم دست دراز می کردم به آن 

نمی رسیدم؟

سرم را به شیشه ی پنجره تکیه می دهم و 

به جای زجر مرور آن روزها، میان نت هایی که 

به گوشم می رسد، صدای ویولن را دنبال 

می کنم؛ برایش آهنگ ساخته بودم. 

یک ملودی نیمه کاره که همه ی خرده وقت هایم 

را پایش سپری کرده بودم تا زیر و بمش آنی 

DONYAIEشود که می خواهم. صدای امین از پس ذهنم 
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در گوش هایم نفیر می کشد و بی اختیار 

چشم هایم را از درد جمع می کند.

«چرا نمی ذاری گوش کنم دختره؟»

«اههه، االن نه»

«یعنی چی االن نه؟ مگه برای من نساختیش؟ 
بذار گوش کنم»

غزال خاطره هایم ویولن را توی جعبه اش 

می گذارد و با غصه می گوید:

«اونی که می خوام در نیومده. انگار یه چیزی 
DONYAIEکم داره. یه نت، یکی انگار سر جاش نیست»
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امین مقابلم می ایستد:

«فقط مونده غصه ی آهنگو بخوری. ولش کن، 

باالخره یه روز اونی که می خوای می شه. منم 

چشمم کور تا اون موقع صبر می کنم.»

آن روز چه سرخوشانه لبخند زده بودم و 

حاال چه غمگینانه به بالهت از لبخندها فکر 

می کردم.

ماشین از خم کوچه عبور می کند و برگ های 

زرد ریخته روی زمین به دنبال ماشین کشیده 

DONYAIEمی شود. هوا عجیب بوی پاییز دارد. حالِ یک 
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چمدان پر از خاطره و بارانی ای که سرت را 

توی یقه اش فرو کنی و بگذاری و بروی.

نفس عمیقی می کشم و خیره می شوم به 

جاده ی خزان زده ی روبرو. نگاهِ از گوشه ی 

چشم خسرو چیزی نیست که سنگینی اش را 

حسش نکنم.

شش ساله بودم. مهر ماه سه هفته اش را خرج 

کالس اولم کرده بود. با سرویس سفارشی 

همایون رسیده بودم خانه. دست هایم بوی 

DONYAIEنارنگی می داد و رد نارنجی کمرنگش مانده بود 
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روی مقنعه ی سفیدی که چانه اش تا گوشه ی 

لبم کج شده بود.

قدم کوتاه بود و کوله ام بزرگ. شعله مدرسه ای 

ثبت نامم کرده بود که تا خرخره کالس 

فوق العاده داشت. وقتی می رسیدم که خواب 

ظهرش را هم کرده بود. از پله های تراس باال 

رفتم و کیفم را روی پله ها دنبالم می کشیدم.

در را که باز کردم، صدای زمزمه ی ماهی 

می آمد. پر حسرت می خواند:

«صد بار گفتم همچی مکو ننه گل ممد
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زلفای سیا ر قمچی مکو ننه گل ممد

صد بار گفتم پالو مخار ننه گل ممد

ور دور کوه ها تاو مخار ننه گل ممد»

آن وقت ها معنی این کلمات را نمی فهمیدم اما 

از بغض تنیده شده البه الی کلمات، انگار غم 

عالم می نشست روی قلبم. کیفم را میانه ی راه 

رها کردم و رفته بودم توی آشپزخانه. ماهی 

پشت به من مقابل گاز ایستاده بود و چیزی را 

هم می زد. عطر زعفران زادگاهش فضا را پر 

کرده بود.

مظلومانه صدایش زده بودم: «ماهی؟»
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چرخیده بود سمتم. گوشه ی چشمش را با پر 

روسری اش خشک کرده بود: « اومدی؟ برو 

دست و صورتت رو بشور که از امروز منم و 

تو»

نگاه پرسشگرم بعد و بعدتر به جواب رسیده 

بود، وقتی فهمیده بودم همایون و شعله 

رفته اند سفر، بی خبر، بی خداحافظی، 

بی دلتنگی.

دستم دور گوشی بیشتر مشت می شود و به 

همه ی تماس های از دیروزم به همایون که 
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بی جواب مانده فکر می کنم و چند دقیقه بعد 

وقتی که به جای گوشی من، صدای زنگ 

گوشی خسرو بلند می شود، آرامش صورتم را 

پوزخندی کج می کند. 

گوشی را کنار گوشش می گذارد و پیش از 

اینکه چیزی بگوید صدای "خسرو" گفتن پر 

التهاب یک زن سکوت ماشین را می شکند.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت24
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خسرو با عجله گوشی را دست به دست 

می کند و توی گوشی می گوید:

- یه لحظه.

بعد ماشین را می کشاند کنار دیوار قدیمی ای 

که انگار از آخرین بازمانده های کوچه باغ 

است. خودش از ماشین پیاده می شود و نگاه 

من با کرختی مسیر رفتنش را دنبال 

می کند. کمی آن طرف تر پشت به من می ایستد 

و با چیزی که انگار پشت تلفن می شنود، دست 

می کشد میان موهای مشکی و هنوز نمناکش.
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نگاهم را از او می گیرم و زل می زنم به 

کوچه ای که در انتهایش سایه ی ماشین هایی 

که از خیابان عبور می کنند، دیده می شود. دلم 

آشوب است. حال کسی را دارم که توی 

دریا یکهو زیر پایش خالی شده و هیچ 

دستاویزی نیست. به پنج دقیقه نمی کشد که 

در باز می شود و خسرو پشت فرمان می نشیند 

و این بار با سرعت بیشتری می راند.

کمی جلوتر بی آن که نگاهش کنم می گویم:

- گفتید منو تا یه جایی که ماشین خوره 

DONYAIEمی رسونید...
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اجازه نمی دهد جمله ام را کامل کنم. از ماشینی 

که راننده اش فس فس کنان می راندش، سبقت 

می گیرد و با لحن محکمی می گوید:

- خودم همون حوالی کار دارم. می رسونمت.

همین و دیگر حرفی نیست. نه تا وقتی که 

ماشینش را جلوی در ساختمان شرکت نگه 

می دارد و پیش از اینکه از ماشین خارج شوم، 

کارتی از روی داشبورد بر می دارد و به طرفم 

می گیرد:

- اینو داشته باش. کارت که تموم شد باهام 
DONYAIEتماس بگیر بهت بگم چطور برگردی.

M
AM

NOE



با اخمی که از بهتم نشات گرفته، نگاهش 

می کنم. چشم های باریک شده اش سرزنش و 

پوزخند را هم زمان دارد.

- تو انگار دقیقا متوجه ی شرایطت نیستی!

سرش را باال می برد و نیم نگاهی به ساختمان 

بلند مقابلش می اندازد و با حالت مرموزی 

می گوید:

- اشکال نداره. تا چند دقیقه ی دیگه متوجه 
می شی.

DONYAIE
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از ماشین پیاده می شوم ، ولی قبلش دستم 

بی اراده پیش رفته و کارت را از دستش 

گرفته ام. شاید این حرکت تحت تاثیر 

حرف هایی  است که  خسرو با اطمینان عجیبی 

به زبان می آورد و شاید نتیجه ی یک شب و 

روز بی خانمان بودن. با قدم های بلند و 

پرشتاب از خیابان عبور می کنم و خودم را به 

پله های جلوی ساختمان می رسانم.  آن 

روی خسته و عاصی ام در وجودم قد کشیده و 

شده تمام من.

DONYAIE#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت25

جلوی آسانسور چند برابر ظرفیت کابین ها آدم 

به انتظار ایستاده اند. نفسم را از بینی رها 

می کنم و می روم سمت پله هایی که با یک 

محاسبه ی ذهنی ساده می دانم برای نه طبقه 

حدودا باید صدوهشتادتایش را طی کنم.

دفتر همایون یکی از لوکس ترین واحدهای 

مجتمع است. چیزی که در حد و اندازه ی نام 

رادمنش ها و بلند پروازی های خودش باشد. 

DONYAIEپشت در که می ایستم نفسم به شماره افتاده و 
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دانه ی درشت عرق از تیره ی پشتم شره 

می کند. دستم را روی زنگ کنار در می گذارم و 

زیر لب "رادمنش" را زمزمه می کنم.

این نام فامیلی از آرزوهای دور و دراز 

پدربزرگم و سر صدقه ی همنشینی اش با 

نظام الدین ملک نیا است که در 

شناسنامه ام نقش خورده.  که اگر گوشه چشم 

ملک نیای بزرگ نبود، نه من این اسم را در 

شناسنامه ام داشتم و نه پسرش این همه جالل 

DONYAIEو جبروت را در محل کارش.
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در با صدای تیکی باز می شود و من نفسم را 

عمیق رها می کنم و وارد می شوم. اینجا شبیه 

آخرین باری که دیده ام نیست. تمام رنگ های 

تند و گرم دکور، جایشان را به سفید و طوسی 

مالیمی داده اند تا اصالت و اطمینان را به 

مخاطب القا کنند. با چشم دنبال میز منشی 

می گردم که سر جای قبلی نیست. و وقتی به 

آن می رسم که حتا خود منشی هم عوض شده 

است.

DONYAIE- سالم. امرتون رو بفرمایید.
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زیباست و خوش  لباس، یک چیزی در سلیقه ی 

همایون. جلوتر می روم و نگاهم از روی مانتوی 

روشنش باال می آید تا چشم های با آرایش 

درشت شده اش.

- سالم وقتتون بخیر. با آقای رادمنش کار 

دارم.

دخترک لبخند می زند و من احساس می کنم 

زیر آن روکشی که روی صورتش نشانده چقدر 

کم سن و سال است.

- وقت مالقات داشتید؟ آخه آقای رادمنش 

DONYAIEنیستن. رفتن سفر خارج از کشور.
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نزدیک میزش می ایستم ابروهایم را باال 

می فرستم و با تعجب می گویم:

- از کی؟

نگاه دخترک کمی گیج می شود و بعد با تسلط 

به خودش می گوید:

- یه هفته هست. این چند روز همه ی 
قرارهاشون رو کنسل کردن. شما با خودشون 

در تماس بودید؟

DONYAIEبا حرص می خندم و می گویم:
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- نمی دونستم از دیروز صبح تا االن یه هفته 
حساب می شه.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت26

دخترک باز ناخوانا نگاهم می کند.

- باهاشون تماس بگیرید. بگید تا شب وقت 
داره مدارکمو برگردونه وگرنه...

جمله ام کامل نشده که صدا باز شدن دری به 

گوش می رسد و پشت بندش صدای مردی که 

DONYAIEمی گوید:
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- سالم خانم رادمنش.

انگار گرای درست را داده. دخترک خودش را 

جمع و جور می کند و با تعجب بیشتری نگاهم 

می کند. به عقب می چرخم. لبخند روی لب های 

پژوهان عجیب مصلحتی است.

- سالم. انگار منتظر شخص خاصی بودین؟

لبخند می زند و من گریز نگاهش را به ساعت 

پشت سرم روی دیوار می بینم.

- نه. چه کسی بهتر از شما. تشریف بیارید دفتر 
DONYAIEمن بگم ازتون پذیرایی کنن.
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تالشش برای دک کردنم از آنجا واضح است. 

اینکه همایون چه می کند و چه مناسباتی دارد، 

هیچ وقت نه برایم مهم بوده و نه هست. 

می پرسم:

- همایون کجاست آقای پژوهان؟

به صراحت منشی نه، اما با وضوح کمتری 

می پیچاندم.

- نیستن شرکت. گفتن چند روز نمیآن. همه 
قرارهاشون رو هم کنسل کردن.

DONYAIEجلوتر می روم و می پرسم:
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- باهاش در تماس که هستین؟

لبخند سرسری می زند و جواب می دهد: 

- شما که باید پدرتون رو بهتر بشناسید. با تلفن 

میونه ی خوبی نداره. از هر صدتا تماس اگه 

یکی رو جواب بده!

دروغ می گوید، درست مثل شناخت من از 

پدرم. همایون گوشی موبایل از دستش 

نمی افتد. سنگینی نگاه منشی را روی خودم 

حس می کنم. می گویم:

- من باهاش کار واجب دارم. باید همین امروز 

DONYAIEببینمش.
M

AM
NOE



پژوهان اشاره ای به فضای شرکت می کند و 

می گوید:

- می بینید دیگه. نیستن.

لبخند معناداری می زنم. هیچ وقت حرف های 

خانوادگی را بیرون از خانه نبرده ام. هیچ وقت 

برای هیچ کس حتا امین درددل نکرده ام. اما آن 

لحظه...

مکث می کنم و بی اختیار کمی بلندتر از صدای 

DONYAIEهمیشگی ام می گویم:
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- اگه توی اون صدتا یکی تماس ها جوابتون رو 
داد، بهش بگید من تا آخر وقت امشب مدارکمو 

می خوام. بگید این بار با دفعات قبل فرق داره.

نگاه متعجب آن دو را پشت سرم جا می گذارم 

و از شرکت که بیرون می آیم تازه می فهمم 

دقیقا چه بالیی سرم آمده. توی کیفم کمتر از 

صد هزارتومان پول دارم و با مسدود شدن 

حسابم حتا برای یک شکایت ساده هم پول کم 

می آورم. از کنار آسانسور می گذرم و بی توجه 

به درش که همان لحظه باز می شود، می روم به 

طرف پله ها. ولی از گوشه ی چشمم سایه ی 

DONYAIEزنی را می بینم که قدم بیرون از کابین 
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می گذارد و انگار با دیدنم، دوباره برمی گردد 

توی کابین و با هول چندبار روی دکمه ی پنل 

می کوبد، به عقب می چرخم.

و در لحظه ی آخر با چشمان تارم زنی را 

می بینم که پشت به من درهای کابین به رویش 

بسته می شود.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت27
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چند ثانیه مبهوت به در بسته نگاه می کنم، 

تصاویری که در شرکت دیده ام از مغزم زبانه 

می کشد و یک حدس در پس ذهنم بزرگ و 

بزرگ تر می شود. منشی جدید من را 

با چه کسی اشتباه گرفته بود؟

خیره به عددهایی که یکی یکی کم می شود، 

پلک می زنم و با یک تصمیم ناگهانی 

می دوم طرف پله ها. درست نمی دانم اما سایه 

زنی که میان تاری چشمانم دیدم، عجیب در 

DONYAIEذهنم آشناست.
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نفس هایم یک در میان شده و انقباض 

ماهیچه ی ساق پایم بی طاقتم کرده. چند طبقه 

را با همان سرعت دویده ام. روی پاگرد طبقه ی 

پنجم می ایستم. دستم را به نرده می گیرم و 

نفس نفس زنان به پله های بی انتهای باقی 

مانده چشم می دوزم. یک محاسبه ی منطقی 

کوتاه نیاز است تا بفهمم به آسانسور نمی رسم.

چند نفس عمیق می کشم و این بار با سرعتی 

بیشتر از حد معمول از پله ها پایین می روم. در 

البی طبقه ی همکف همه چیز مثل قبل است. 

DONYAIEهمان هیاهو و بی وقتی آدم هایی که با عجله 
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در گذرند. قلبم از اضطراب و طی کردن آن 

همه پله تند و بی وقفه می کوبد. دستم را روی 

سینه ام می گذارم و چشم می چرخانم میان 

آدم ها.

بعد با سرخوردگی بند کیفم را روی شانه ام باال 

می کشم و به طرف در ساختمان می روم. 

همایون و دردسر جدیدش برایم مهم نیست. 

می دانم که بارها درگیری هایی داشته و به قول 

خودش اگر راه  درروها را بلد نباشد که اسمش 

همایون نیست. فقط ربط خودم را به کارش 

DONYAIEنمی فهمم و این دیوانه ام می کند. از پله های 
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جلوی ساختمان پایین می روم. چشم می دوزم 

به آفتاب کم رمقی که آسفالت خیابان را در 

آغوش کشیده و با زبان بی زبانی می گوید که 

چیزی تا ظهر نمانده و من یکی از بزرگ ترین 

فرصت های زندگی ام را از دست داده ام.

دستم را برای دیدن ساعت باال می آورم و بعد 

از نیمه راه پشیمان می شوم و می اندازمش 

توی جیبم. دلِ دیدن ساعت را ندارم، دلِ باور 

بی وفایی امین و رفیق نیمه راه بودنش را، 

 قبول بی رحمی همایون و تنهایی خوردم را. DONYAIEدلِ
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کنار خیابان می ایستم. باید تا قبل از پایان 

وقت اداری خودم را به بانک برسانم و پیگیر 

مسدود شدن حسابم شوم. تاکسی زرد از دور 

چراغ می زند و من سرم را تکان می دهم. هنوز 

مانده تا رسیدنش به من، پیش پای مرد جوانی 

ترمز می کند و من مات بنز کوپه ای می شوم 

که جلوتر از پارکینگ مجتمع بیرون می آید و با 

سرعت باال می پیچد در الین مخالف و با 

سرعت دور می شود.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت28
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این ماشین را صبحِ دیروز جلوی در خانه 

دیده ام. درست وقتی بعد از جر و بحثم با 

همایون، برای دیدن امین از خانه خارج شدم، 

یکهو حرکت کرد و با همین سرعت در خیابان 

محو شد.

مبهوتم و گیج و ناباور و تنها به راننده ماشین 

که به نظر می رسد که یک زن باشد، فکر 

می کنم. صدای زنگ تلفنم اجازه ی پیش روی به 

افکارم نمی دهد. گوشی را از جیبم بیرون 

DONYAIEمی کشم و با دیدن اسم همایون انگار کسی 
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آتشم می زند. دلم می خواهد فریاد بکشم و 

تمام غریبی این چند ساعتم را برسرش آوار 

کنم، ولی انگار او آتشش تندتر است که مجال 

نمی دهد.

- چته دوره راه افتادی دنبال من؟

لب هایم می لرزد.

- چی می خوای بگی که قبال نگفتی و من 

جوابتو ندادم؟

خودم را لب خیابان عقب می کشم و بی هدف 

راه می افتم توی پیاده رو.

- مدارکمو بهم برگردون همایون.
DONYAIE
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بی رحمانه می گوید:

- مدارکتو می خوای که چه غلطی کنی؟ ها؟ آقا 

من اصال نمی خوام دخترم از کشور خارج بشه، 

تو چی می گی؟ اعتراض داری؟ برو شکایت کن 

ببین حق با کیه.

لب هایم می لرزد، صدایم و حتا آن قطره ی 

اشک اهلی شده ی این دو روز در چشم هایم.

- داری زندگیمو خراب می کنی.

DONYAIEداد می کشد:
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- منظورت از زندگی که پسر فتاح نیست، 

هست؟ اگه منظورت درس خوندنه که تو همین 

االنم داری تو بهترین دانشگاه این کشور درس 

می خونی. ولی اگه منظورت اون پسره ست، که 

دیروز هم بهت گفتم، من دختر به حکومتی 

جماعت نمی دم.

تن صدایم باال می رود و چرخش چند جفت 

چشم را روی خودم حس می کنم.

- االن دیگه؟ تا حاال نمی دونستین؟ شما نبودین 
تو خواستگاری حاجی حاجی از زبونتون 

DONYAIE
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نمی افتاد؟ چی شد االن؟ باز کجا کارتون گیر 

کرده که دارین از من مایه می ذارین؟

و او بلندتر از من می گوید:

- گفتم؟ پشیمون شدم. قرآن خدا رو که غلط 

نکردم! چی می گی تو؟

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت29

DONYAIEداد می کشم.
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-داری با زندگی من بازی می کنی. داری گند 

می زنی تو پنج سال زحمتم. پول و مدارکمو 

برداشتی، حسابمو مسدود کردی، ممنوع 

الخروجم کردی. قراره تهش چی بهت برسی 

همایون؟ از آتیش زدن زندگی من چی دستتو 

می گیره؟

زبانش مثل همیشه تند و بی رحم است و 

اینبار انگار چیزی مثل استیصال هم در البه 

الیش تنیده شده. استیصالی که باعث شده 

دیوانه بازی در بیاورد و آتش بکشد به زحمت 

DONYAIEاین همه سالم.
M

AM
NOE



-جلوی من، پولِ من پولِ من نکن. اون ارزها رو 

خودم بهت دادم، خودم هم پس گرفتم. اجازه 

ی خروج هم حقیه که قانون بهم می ده. برو 

داد و دعواهات رو با اونا بکن. همون جا که 

رفتی اگه تونستی ثابت کن مدارکت دست 

منه!

صبرم سر آمده انگار. اشکم می چکد و روی 

گونه ام از داغش می سوزد.

-چرا با من این کارو می کنی؟

صدایم آرام و پر درد است. انگار بغض 

DONYAIEسنگینش کرده. همایون هم دیگر داد نمی زند 
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ولی من هنوز رگه های استیصال را در 

صدایش می شنوم.

-می خوای همه چی درست شه؟ تو می خوای 

بری دیگه غزال مگه نه؟ پس به حرفم گوش 

کن. فقط یکی دو هفته. همایون نیستم اگه 

همه چیزو برنگردونم سر جای اولش .

لب می زنم:

-چطوری آخه؟ وقتی همه چیز خراب شد؟

DONYAIEمطمئن می گوید:
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-تو فقط به حرف من گوش کن. با خسرو برو 
خونه اش. هیچ جا آفتابی نشو. نهایتش دو 

هفته! فقط دو هفته غزال. بی شرفم اگه همه 

چی رو برنگردونم سر جای اولش.

دست می کشم روی گونه ی خیسم. یک رهگذر 

با تعجب نگاهم می کند.

-دانشگاهم...امین!

-همه چی رو درست می کنم. تو که می دونی 

من خرم بیش تر از این ها می ره. بهت قول 

می دم سر تاریخ تو توی دانشگاهت باشی. 

DONYAIEپسر فتاح هم همینطور. مردک می خواد دم به 
M

AM
NOE



تله نده. ولی اگه تو طرف من باشی، مجبور 

می شن. این پسره بدون تو تا قبرستونم نمی 

ره، چه برسه به کانادا... قول می دم غزال. به 

حرفم گوش کن!

رسیده ام به تقاطع خیابان و زل می زنم به 

چراغ قرمز عابر پیاده و می گویم:

-و اگه نکنم؟

باز گردباد می شود و نرمش چند ثانیه ایش به 

یغما می رود. تهدید کنان می گوید:

-فقط می خوام نکنی! فقط می خوام به حرفم 

DONYAIEگوش نکنی غزال... اون وقت آرزوی رفتن و 
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درس خوندن و زندگی درست و حسابی و این 

پسره رو به گور می بری.

گوشی را پایین می کشم و به تماسی که قطع 

شده نگاه می کنم. یادم می آید، یک روز میان 

کودکی هایم شبیه این حرف ها را از زبانش 

خطاب به مادرم شنیده ام.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت30
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از در بانک که بیرون می آیم، مغزم مثل بازار 

مسگرها پر است از کوبش های دردناک و 

نخراشیده. چندبار پلک می زنم تا تصاویر 

روشن بیرون در قاب نگاهم واضح شود. 

 رئیس شعبه  صدای بم و لحن محافظه کارِ

مثل صدای ناقوس به دیواره های مغزم 

می خورد و هربار من را بیشتر به عمق ناباوری 

فرو می برد.

«دست من نیست خانم. این روال قانونی و 

 جناب  حقوقی کاره. شما باید مسئله رو با خودِ

DONYAIEرادمنش حل کنید.»
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کسی به من تنه می زند. تلو تلو می خوردم و 

برای نیفتادن، دستم را به دیوار می گیرم. حق 

دارم. فقط چند دقیقه است که فهمیدم بازی 

همایون با من، مال امروز و دیروز نیست و من 

ماه ها بی آن که بدانم نقش اول نمایشش را ایفا 

کرده ام. درِ شعبه پشت سرم باز و بسته 

می شود و  میان همهمه ی آدم ها، صدای اپراتور 

را در گوشم می نشاند:

«شماره چهارصد و بیست و پنج به باجه 

پنج.»
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نفس عمیقی می کشم و چشمانم این بار از 

هجوم اشک است که می سوزد. دستم را با 

کاغذی که رویش عدد چهارصد و بیست و پنج 

نقش خورده باال می آورم و به آن نگاه می کنم.

نقشه های همایون همیشه همین طور بی نقص 

است. خوب می داند چطور باید مهره هایش را 

بچیند تا برای همچین روزهایی دستش خالی 

نباشد. درست مثل درماندگی این لحظه ی من، 

که به بهای وصول برگه چکی که خودش به 

DONYAIEحساب مهر پدرانه به دستم داده، نصیبم 
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شده. چکی که همه اش خرج خرید ارزهایی 

شده که حاال در دست خودش است.

ولی با اعالم سرقت و تایید کارشناس مبنی بر 

مغایرت و جعل امضا، هم حساب 

من مسدود شده و هم کارمند بانک معلق از 

کار. لبخند غمگینی می زنم به جنگ زرگری تمام 

عیاری که به راه افتاده و همه آگاهانه در 

برابرش سکوت کردند. به طرف فضای سبز 

روبروی بانک می روم و روی یکی از 

صندلی هایش می نشینم. با این حساب 

DONYAIEحرف های خسرو در مورد ممنوع الخروج شدنم 
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و تایید همایون درست است و من عمال 

میان این شهر بی در و پیکر با بی رحمی تمام 

زندانی شده ام.

کارت خسرو را از جیبم بیرون می آورم و زل 

می زنم به نوشته های التین رویش. مثل 

شکاری که در تله افتاده نه راه پس دارم و نه 

پیش. آب دهانم را فرو می  دهم و کارت را 

کنارم روی نیمکت رها می کنم. معده از 

گرسنگی می جوشد و قلبم عجیب در تالش 

است تا منطقم را برای زنگ زدن به امین 

DONYAIEمجاب کند.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت31

ای کاش می شد، زنگ بزنم و او مثل همیشه 

بگوید: «چطوری دختره؟»

بعد من بی خیال نامردی همایون با لبخند 

جواب بدهم: «خوبم، فقط دلم برات تنگ 

شده.»

چشم هایم را برای کم کردن سوزشش می بندم. 

DONYAIEاولین باری که با او هم صحبت شده بودم، همان 
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روزهای اول دانشگاه بود. بچه های کالس در 

حال گروه بندی بودند که نگاه ما افتاده بود 

توی چشم های هم و امین از همان فاصله لب 

زده بود" سالم"

- خانوم گل می خوای؟

چشم هایم را باز می کنم و به دخترکی که 

دسته ی نرگس را به طرفم گرفته، نگاه می کنم. 

لباس هایش کهنه است، موهای بلند درهم گره 

خورده اش از زیر روسری بیرون زده و پوستش 

DONYAIEهنوز داغ آفتاب تابستان را به تن دارد، ولی 
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چشمانش میان این کدری ها عجیب براق 

است. به گل ها نگاه می کنم و زمزمه می کنم:

- چه زود فصل نرگس شد.

می خندد و می گوید:

- خیلی وقته خانوم. می خرین؟

به لبخندش نگاه می کنم و چال گونه ی 

یک وری اش دلم را می برد. یادم می آید همیشه 

دلم می خواست خواهری داشته باشم. 

یک خواهر که وقت خواب های اجباری سر 

شبی، با او حرف های دخترانه بزنم. حتا یک بار 

DONYAIEبه سادگی این را به شعله گفتم. جوابش هنوز 
M

AM
NOE



یادم هست. برایم پشت چشمی نازک کرد و 

گفته بود: «مگه مغز خر خوردم؟»

در جواب دخترک با صدای آرامی می گویم:

- می خرم.

باز می خندد و دسته نرگس را روی کیفم 

می گذارد. گل هایش پژمرده است و هیچ 

عطری ندارد انگار. کیف پولم را بیرون 

می آوردم و بازش می کنم. نگاهم اول از همه 

می نشیند روی لبه ی کارت بانکی ام که از جیب 

بیرون زده. مکثم که طول می کشد، دخترک 

این پا و آن پا می کند و می گوید:
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- قابل نداره خانوم.

نگاهم را از کارت می گیرم و از میان پول هایم 

یکی را بیرون می کشم و به طرفش می گیرم. 

به پول نگاه می کند و با لبخندی کاسبکارانه 

می گوید:

- باید ده تومن بهتون پس بدم.

بعد منتظر زل می زند توی چشم هایم. معنی 

جمله اش را می فهمم و لب می زنم:

DONYAIE- نمی خواد. مال خودت.
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می خندد، پول را از دستم می گیرد و می دود 

سمت پسر بچه ای که کنار نیمکتی دورتر به 

انتظارش ایستاده. کنارش که می رسد، پول را 

به طرفش می گیرد و پسرک می گذاردش توی 

جیب بغل پیراهنش. نگاه من اما می نشیند 

روی آکاردئونی که در دستش است

 و چند دقیقه ی بعد درحالی که بد و ناشیانه 

آهنگ محبوب مرا می نوازد از من دور می شود.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت32
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ذهنم سوار بر ریتم خارج و مبتدیانه ی آهنگ 

می رود به گذشته های دور؛

ده ساله بودم. غصه در دلم آب شده بود و به 

قول ماهی فقط کافی بود یک "پق" بشنوم تا 

بزنم زیر گریه. سرِ سوز زمستان بود. برف و 

باران هم زمان می بارید.

 مدت کوتاهی می شد که همایون به پیشنهاد 
شعله برایم ویولن خریده بود. سازم را 

برداشتم و ایستادم پشت پنجره. بلد نبودم 

خوب صدایش را در بیاورم. ماهی می گفت:
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«وقتی چوبشو می کشی انگار لوالی زنگ زده 

صدا می ده.»

دلم پر بود. حق داشتم. از در مدرسه بیرون 

آمده بودم و یکهو دیده بودم که آنجاست! چند 

سال از آخرین بار دیدنش می گذشت. همایون 

اجازه نمی داد. 

می گفت: «زنی که بچه شو ول کرد به امان 

خدا، طوق مادری رو از گردنش باز کرده.»

ولی دروغ می گفت. این حرف خودش نبود. 

بارها دیده بودم که چطور عمه فرح در گوشش 

می خواند. البد چون با همه ی فیس و افاده و 
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ثروتی که از ملک نیا برایش بجا مانده بود، باز 

نمی توانست ذره ای مثل مهتاب باشد.

دانه های باران تق تق روی شیشه صدا می داد. 

فریاد همایون در مغزم پیچ می خورد:

« وقتی مهتاب خواست باهات حرف بزنه، اون 

مردک بی ناموس چه غلطی می کرد؟»

راننده ی سرویسم را می گفت. آرشه را کشیدم 

روی سیم های ویلون. سکوت اتاق جایش را 

داد به اصوات ناموزون و گوش خراش. گفته 

DONYAIEبود:
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«غزالم»

و تا امروز داغش روی دلم مانده بود. بغضم 

شده بود اشک و میان تاری دیدم و دانه های 

برف و باران کامیونی ایستاد جلوی خانه ی 

خالیِ آن سوی کوچه. 

برای لحظه ای چشمم را بستم و شعله از میان 

خاطره های دورم با صدای بلند غر زد: «خدایا 

عجب غلطی کردم گفتم براش ویولن بخره، 

سرم رفت.»
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هنوز صدای فالش ساز در ذهنم پژواک 

می شود. نفس پرسوزی می کشم از هیاهویی 

که در سرم راه افتاده. صدای ریز خنده ی چند 

دختر از پشت کاج ها می آید و عطر گلپر 

تخمه ای که مردی جوان بی خیال دنیا دارد 

می شکند.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت33
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فکری در ذهنم می جوشد. بی اختیار به گوشی 

چنگ می زنم. از روی نیمکت بلند می شوم و 

می روم سمت خیابان.

آفتاب نرم و نازک پاییز درست از وسط آسمان 

می تابد.

قفل گوشی را باز می کنم. اسم الی و پیام های 

نخوانده اش روی صفحه نقش می بندد. 

صفحه ی پیامک هایم را باز می کنم و انگشتم را 

می گذارم روی اسم ماهی که کنارش 

عدد پنج ثبت شده.
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پیام هایش مال دیشب است. چشم می دوزم به 

نوشته ها و حتا می توانم حرکات کندِ دست 

تپلش را وقتی روی کلیدهای گوشی قدیمی اش 

می لغزد تصور کنم.

«ولی اینو می دونم همایون سر تو فقط هارت 

و پورت الکیه»

«منو که فرستاد والیت»

«تو هم به حرفش گوش کن بذار شر بخوابه»

«باالخره هر چی نباشه پدرته. بدتو که 
نمی خواد.»

DONYAIE«غزال؟ گوش می دی چی می گم؟»
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صدای کشیده شدن الستیک یک ماشین روی 

آسفالت به گوش می رسد و بعد صدای یک 

کوبش. برای ماهی می نویسم:

«باید برم خونه. وسایل شخصی ندارم. پولم 
ندارم.»

بوی الستیک می زند زیر بینی ام. میان همهمه ی 

ناگهانی آدم ها، مردی با صدای بلند فحش   

می دهد. هشدار پانزده درصد باتری روی 

صفحه می آید. رسیده ام به خیابانِ شلوغ. یکی 

بلند می گوید: "صلوات بفرست حاجی. ماشینو 

DONYAIEبکش کنار راه ملت باز بشه"
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گوشی در دستم می لرزد و شماره ی آشنا و 

رندی با چهار صفر در پایان، می افتد روی 

صفحه اش. هنوز نگاهم روی شماره است که 

ماهی جواب می دهد:

«همایونو سر دنده لج ننداز. نباید بری خونه 

مادرِمن. هر چی می خوای به خسرو بگو.»

تماس قطع می شود و من می نویسم:

«یعنی می گی به خسرو بگم لباس زیر 
می خوام یا مثال لوازم بهداشتی؟»
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حساسیت هایش را می دانم. البد االن لب 

پایینش را زیر دندانش برده و غر می زند: 

«توی اون دانشگاه خراب شده چی بهتون یاد 
می دن؟!»

باز شماره روی گوشی ام می افتد.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت34

ماهی جواب می دهد: «من کی تو رو انقدر 

بی حیا بار آوردم؟»
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سرم را باال می برم و چشم می دوزم به حلقه ی 

آدم هایی که دور دو ماشین تصادف کرده ایجاد 

شده و ترافیک پشتش. انعکاس نور آفتاب 

روی تن ماشین ها چشمم را می زند.

 برای ماهی می نویسم: «نکنه منظورت از 
خسرو، قمره؟ منو انداختین تو دهن شیر، 

خودتون معلوم نیست کجا رفتین قایم شدین»

زنگ تماس دوباره قطع می شود و یک عدد به 

میس کال ها اضافه می شود و من یادم می آید 
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که این شماره را همین چند دقیقه ی پیش روی 

کارت خسرو دیده ام.

پیام ماهی که می رسد، از غصه می خندم: «تو 

فکر کردی اگه اون نبود من اجازه می دادم تو 

رو بفرسته خونه ی اون مردک همه کاره؟»

راه باز می شود و من برای اولین تاکسی که 

چراغ می زند دست بلند می کنم. وقتی روی 

صندلی عقبش می نشینم برای ماهی تایپ 

می کنم:
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«از قمر خیالت راحته؟ کسی که عمه فرح از 
پسش برنمی آد؟»

جواب می دهد:

«مگه عمه ت کم بهش بدی کرده؟»

راننده جلوی پای مسافری می ایستد و من فورا 

می گویم:

- آقا سوار نکنید دربست می رم.

از آینه نگاهم می کند و می پرسد:

- کجا؟
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می گویم "شریعتی" و چشم هایم را روی 

سوزشی که نه از چشم جراحی شده ام، بلکه از 

قلب آتش گرفته ام، برمی آید می بندم.

جلوی در خانه که از تاکسی پیاده می شوم، 

موجودی کیفم از یک سوم هم کمتر شده. دلم 

را به تتمه ی حساب دو کارت بانکی دیگرم 

خوش کرده ام که مدت ها می شود بال استفاده 

مانده اند. روبروی خانه می ایستم و از همان 

فاصله زل می زنم به پرده های کیپ تا کیپ 

کشیده شده ی پذیرایی از پس شیشه. رفتن 

DONYAIEماهی را باور نکرده بودم و حاال...
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ماهی عادت دارد صبح ها پرده ی پذیرایی را 

بکشد. اعتقاد دارد، نور انرژی منفی را دور 

می کند. چقدر شعله از این کارش بیزار 

است، ولی هیچ وقت هم نتوانسته در این مورد 

خاص حریفش شود. عقب عقب می روم. روی 

نوک پایم می ایستم و سعی می کنم تراس را 

ببینم. هیچ خبری نیست، هیچ نشانی از حضور 

ماهی در خانه. نفسم را عمیق رها می کنم.

به آوردن کلیدساز فکر می کنم. به اینکه از 

DONYAIEلطف همایون حاال که جاعل امضا شده ام، دزد 
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و تصرف به ملک شخصی هم رویش. معده ام 

از گرسنگی مالش می رود. دستم را روی 

معده ام می گذارم و فشارش می دهم. باز 

گوشی در جیبم می لرزد. با دست دیگر از جیبم 

بیرون می آورمش. همان شماره ی رند است. 

پیام فرستاده و نوشته:

«سرحرف موندن وقتی خوبه که آدم مطمئن 

باشه بعدش دست از پا درازتر قرار نیست 

برگرده سر خونه ی اولش. آدرس رو برات 

می فرستم. قبل از پنج اینجا باش.»
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اخم هایم بی اختیار درهم فرو می روند. پیام 

بعدی اش که می رسد، تنها لواسان و اسم 

خیابان را می بینم و گوشی ام خاموش 

می شود.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت35

همه ی ایده هایم جفت پوچند. مثال در خانه را 

باز کنم و شر دوربین ها را به جان بخرم. با در 

DONYAIEاصلی ساختمان و سیستم ایمنی که طراحی 
M

AM
NOE



و دقتش را می دانم چه می کنم؟ باز به قول آن 

مردک قرار است دست از پا دارازتر برگردم سر 

خانه ی اول؟ لپ هایم را از سر استیصال باد 

می کنم و بعد با حرص لب می  زنم: "لعنتی"

سرم را بلند می کنم و خیره می شوم به 

خورشیدی که پشت ابرها پنهان شده. همایون 

من را می شناخته و این بازی را سرم در آورده؟ 

بعید می دانم. اگر ذره ای دخترش را 

می شناخت، می دانست من آن گوسفند رامی 

DONYAIEکه فکر می کند نیستم و نخواهم بود.
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جوشش مایع معده ام، تا پشت حلقم باال آمده. 

آب دهانم را محکم فرو می دهم. لب هایم 

خشک است و دهانم تلخ. از گرسنگی انگار 

خون در رگ هایم خشک شده است. نفس 

عمیقی می گیرم و دلم بیشتر از قبل ضعف 

می  رود. کیفم را روی شانه ام باال می کشم و راه 

می افتم در خیابانی که هیچ وقت در زندگی ام 

این طور بی هدف و بالتکلیف از آن گذر 

نکرده ام.

شعله که آمده بود، من هنوز رفتن مادرم را 

DONYAIEباور نداشتم. مهتاب اهل جار و جنجال نبود. 
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حتا وقتی که فهمیده بود همایون جایی بیرون 

از خانه با کسی سر و سری دارد فقط چشم در 

چشمش گفته بود:《لیاقت مردی که خیانت 

می کنه اینه که رهاش کنی!》

بعد چمدانش را بسته و برای همیشه رفته بود. 

همین هم همایون را جری تر کرده بود شاید! 

آن قدر که شعله را بیاورد ور دل من و ماهی و 

بکندش خانم خانه اش.

و من همیشه جایی در زاویه دارترین کنج 

ذهنم؛ جایی که ردپایی از دخترک پنج ساله ی 
DONYAIE
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غمگین از رفتن مادرش نبود، برای این شهامت 

تحسینش می کردم. هر چند که ماهی نظر 

دیگری داشت و می گفت: «دل مهتاب 

هیچ وقت با همایون نبود!... سر بی تفاوتی اون 

و لجبازی این، شعله خانوم به نون و نوا 

رسید.»

ماهی شعله را حتا بعد از این همه سال هم خانه 

بودن دوست ندارد. این حرف را هزار بار از 

زبانش شنیده ام: «کسی که رو ویرونه ی زندگی 

یکی دیگه خونه بسازه به لعنت خدا هم 

DONYAIEنمی ارزه.»
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درست مثل عمه ام که پشت سر صدایش 

می زند: «زنک غربتی» البد چون منشی شرکت 

همایون بود و قاپش را دزدید یا شاید چون 

پدرش مثل پدربزرگم بلد نبود از آب کره بگیرد 

و خودش را بچسباند به یکی مثل ملک نیا و از 

قِبلش به نان و نوایی برسد.

سر خیابان چشم می چرخانم و به تابلوی بزرگ 

و قرمز سردر فست فود نگاه می کنم. فکرهایی 

در ذهنم قل می خورند. "همیشه یک راه میانبر 

DONYAIEهست." این جمله را بارها از زبان خودِ همایون 
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شنیده ام. از خیابان عبور می کنم و فکرها در 

ذهنم بزرگ و بزرگ تر می شود.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت36

پشت یکی از میزهای کنار شیشه می نشینم. 

سالن خلوت است و من خیره شده ام به 

دست های پسر جوانی که با سرعت میز 

کناری ام را تمیز می کند. چند دقیقه بعد سینی 

غذا مقابلم قرار می گیرد و بوی برگر و نان تازه 

DONYAIEبه فکرهایم دهن کجی می کند. این که حتما تا 
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االن امین کارش در سفارت تمام شده و به 

خانه شان برگشته. البد حاج خانم مثل همیشه 

برایش میز چیده و درحالی که با دقت به 

حرف هایش گوش می دهد، با لذت به غذا 

خوردنش نگاه می کند.

ساندویچ را برمی دارم و با بغضی که انگار آب 

شده و چانه ام را می لرزاند به آن گاز می زنم. 

در دلم با درد برای خودم تکرار می کنم، که من 

هم یک روز مثل مادرم از اینجا می روم. با 

DONYAIEامین یا بدون او!
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صدای سرخوش خنده های سه دختری که میز 

کناری را اشغال کرده اند، توجهم را به خود 

جلب می کند. نگاهم از صورت های شاد و به 

ظاهر بی غم شان سر  می خورد و می نشیند 

روی پاور بانک و گوشی  ای که درست مثل مال 

من است.

 لفافه ی ساندویچ را در سینی می گذارم. میان 
گفتن و نگفتن مردد مانده ام. لب هایم را با 

دستمال پاک می کنم و نفسی می گیرم. انگار با 

خوردن غذا زنده شده ام. یاد جمله ی همیشگی 

ماهی می افتم که می گوید: «سیر چه خبر داره 

DONYAIEاز شکم گرسنه!»
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از جایم بلند می شوم. دخترها در حال حرف 

زدن هستند. یکی شان چیزی می گوید و بعد هر 

سه با صدای بلند و القید شروع به خنده 

می کنند. سر معدود آدم های توی سالن به 

طرفشان می چرخد و من معذب مکث کوچکی 

می کنم. بعد می روم و درست مقابل دختری که 

می دانم صاحب گوشی است می ایستم و 

می گویم:

- ببخشید عزیزم!

DONYAIE
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"عزیزم؟" عبارات محبت آمیز سخت در دهانم 

می چرخند. دختر سرش را باال می آورد و با 

بی خیالی خاصی نگاهم می کند.

- با منی؟ جونم؟

لب هایش را حین گفتن "جونم" با عشوه ی 

خاصی غنچه می کند که میان همان حال هم 

خنده ام می گیرد. گوشی ام را باال می گیرم تا 

توجهش جلب شود.

- گوشیم خاموش شده. منتظر یه تماس 

ضروری ام. ممکنه از شارژرتون استفاده کنم؟
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با مکث نگاهم می کند. دوستش با خنده 

می گوید:

- باز پانی کپ کرد.

و می خندند. دختر به خودش می آید و انگار 

تازه معنی حرفم را می فهمد. گوشی اش را از 

شارژر جدا می کند و آن را به طرفم می گیرد و 

می گوید:

- فقط سریع. ما پیتزامونو بخوریم رفتیم.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت37
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لبخند بی رنگی به رویش می زنم و دستم را با 

مکث پیش می برم. هنوز برای انجام کاری که 

قصدش را کرده ام، دو دلم. نمی دانم تا چه حد 

می شود روی کله ی به قول ماهی خرابِ 

همایون، حساب باز کرد ولی...

شارژر را از دست دختر می گیرم و نگاه 

مشکوکش را با خودم می کشانم تا میزی که 

دقایقی پیش پشتش نشسته بودم. گوشی را 

به شارژر وصل می کنم و منتظر می مانم تا 

روشن شود. این کارم حکم تیری در تاریکی 

DONYAIEرا دارد که احتمال به هدف خوردنش یک به 
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هزار است. صفحه ی گوشی روشن می شود و 

 اسم امین میان  نیمه ی خوش خیال وجودم پیِ

پیام ها و میس کال هایی که روی صفحه می آید، 

می گردد. نیست!

جوری که انگار هیچ وقت نقش اسمش 

صفحه ی گوشی ام را تجربه نکرده است. هنوز 

یادم است؛ آن اوایل وقتی فهمیده بود اسمش 

را یک "امین" بدون پیشوند و پسوند در 

گوشی ام ثبت کرده ام، چقدر سر به سرم 

گذاشته بود. چقدر با حرف هایش حرصم داده 

DONYAIEبود. چقدر گفته بود :« من دوست دختر گرفتم 
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به عشق اینکه شماره مو عشقم ثبت کنه تو 

گوشیش. تو دیگه خدای بی احساسای عالمی 

دختره.»

نفس در گلویم گلوله می شود و باال نمی آید. 

چشمانم تار شده و باز سوزش به جانش 

افتاده. آب دهانم را سخت فرو می دهم. خبری 

از امین نیست و در عوضش پیام الی باالی 

صفحه به من دهن کجی می کند.

«من دیگه رفتم بخوابم. البته اگه خوابم 

DONYAIEبگیره. جواب ندادی با امین حرف زدم گفت 
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حواسش هست. وای از فکر هر روز دیدنت 

توی آپارتمان روبرویی دلم می خواد جیغ بکشم 

غزال.»

چشم هایم را برای آنی با درد روی هم 

می گذارم و سعی می کنم میان واحدهای ناچیزِ 

ادبیاتی که پاس کرده ام، معنی تراژدی را به 

خاطر بیاورم. تراژدی حال این لحظه ام نیست؟

دستم چند بار برای تماس با او پیش می رود و 

هر بار با یادآوری حرف های شب پیشش، پس 

کشیده می شود. به ساعت گوشی نگاه می کنم 

حتما تا حاال مادرش هم با او حرف زده.
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کارم درست است یا نه؟ دارم اوضاع را بدتر 

می کنم یا نه؟ ولی کاری که قصدش را داشتم 

انجام می دهم و برای همایون می نویسم:

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت38

«با امین تموم کردم، برای همیشه. از من بهت 
نفعی نمی رسه. رو من حساب نکن.» 

می نویسم و انگار کسی روی آتشِ از دیروزِ دلم 

DONYAIEآب می ریزد. راه نفسم باز می شود. سوی 
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چشمان ناسورم انگار برمی گردند. ماهی 

همیشه می گوید: «کینه و انتقام قلب آدمو 

سیاه می کنه.»

کجاست تا حال این لحظه ام را ببیند و بفهمد، 

که این حرف ها فقط شعار است. پیام همایون 

همان لحظه می رسد. نمی خوانمش. سرم را که 

باال می آورم روی لب هایم یک لبخند حقیقی 

دارم. دختر هنوز مشکوک نگاهم می کند. 

احتماال نگران شارژر و پاوربانکش است. 

امتداد لبخندم را به صورتش می پاشم. از 

جایم بلند می شوم. پیام دوم همایون روی 

DONYAIEصفحه می نشیند و پشت بند آن تماسش روی 
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صفحه. لبخند پر از حرصم عمیق تر می شود. 

شارژر را از گوشی جدا می کنم و خیره به اسم 

همایون گوشی را خاموش می کنم.

به طرف میز کناری می روم. با لبخندی که کمی 

بی رنگ شده از او تشکر می کنم و وقتی از 

رستوران بیرون می آیم که ته مانده ی لبخندم 

طرح غم انگیزی را روی لب هایم نقش زده!

هوا رو به تاریکی می رود که می رسم به 

لواسان. موجودی حساب هایم عدد دندان گیری 

نیست. نه آن قدری که دلم را به آن خوش کنم.
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سرم را می چسبانم به شیشه و به آسمانی که 

دیگر خاکستری شده چشم می دوزم. تا پیش از 

این هیج وقت غربت شب های پاییز را حس 

نکرده بودم. پاییز برای من مفهوم عطر کتاب و 

دفتر تازه داشت و چند ساعت رهایی از 

خانه ای که هیچ وقت دوستش نداشتم.

راننده از آینه نگاهم می کند. سرم را از شیشه 

جدا می کنم و می پرسم:

- خیلی دیگه مونده برسیم آقا؟

DONYAIEمی گوید:
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- نه.

و من به کاری که کرده ام فکر می کنم و 

باز گوشه ی لب هایم به باال قوس می گیرند.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت39

راننده سرعتش را کم می کند و نگاهم از 

شیشه ی جلو دوخته می شود به ماشین سیاهی 

که از همان فاصله هم به چشمم آشناست! 

لبخندم تلخ و غمگین است. با صدای آرامی به 

DONYAIEراننده می گویم:
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- سر خیابون پیاده می شم.

سنگینی نگاه مرد را از آینه روی خودم حس 

می کنم. بدون گفتن حرفی ماشین را می کشد 

کنار جاده و متوقفش می کند. قبل از اینکه از 

ماشین پیاده شوم، در ماشین خسرو باز 

می شود و خودش از آن بیرون می آید.

انگار تیرم به هدف خورده و آب را درست 

ریخته ام وسط النه ی مورچه ها. در ماشین را 

باز می کنم و زیر لب "ممنون"ی خطاب به 

DONYAIEراننده ی بی حوصله می گویم. خسرو دست در 
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جیب و حق به جانب کنار در نیمه باز ماشینش 

ایستاده. دروغ است اگر بگویم زانوانم 

نمی لرزد یا از این همه تنش و بالتکلیفی عاصی 

نیستم. دروغ است اگر بگویم؛ دلم آرزوی 

لحظه ای برگشتن به روزهای گذشته و خوردن 

یک لیوان چای دارچین ماهی را 

نکرده یا حرف زدن های بی پایان با امین از 

رویاهایم را.

کیفم را روی شانه ام باال می کشم و جلوتر 

می روم. هوا دیگر کامال تاریک شده. صورتش 

DONYAIEمیان سایه روشن خیابان ناخواناست، ولی 
M

AM
NOE



وقتی به نزدیکی اش می رسم و دستش را از 

جیبش بیرون می آورد و با خم کردن مچش 

صفحه ی ساعتش را مقابلم می گیرد و 

می گوید:

- من نگفتم قبل از پنج اینجا باش؟

می توانم رگه های عصبانیتی که سعی دارد، 

البه الی کلمه هایش پنهان کند را ببینم. به جای 

نگاه کردن به ساعت زل می زنم میان سیاهی 

چشمانش و می گویم:

DONYAIE- شما گفتین، من که نگفتم باشه.
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پوزخند می زند و با چشم هایی که باریک شده 

خیره ام می شود.

- شجاع شدی!

- از کجا می دونید قبال نبودم؟

از همه ی آدم ها حرص دارم و از او بیشتر؛ از او 

که یکهو سر راه زندگی ام سبز شده و من 

برایش حکم سیبل نفرتش از همایون را دارم. 

از او که مادرش قمر است، که پدرش 

نظام الدین ملک نیا است، که عمه ام آرزوی 

داشتنش را داشته و به همین دلیل از او متنفر 

است، که دختر عمه هایم نفشسان بند 

DONYAIEنفس هایش است و جرئت ابراز ندارند.
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هنوز خیره نگاهش می کنم. باد افتاده میان 

موهایم و شالم تا پسِ سرم سر خورده است.

- نه احتماال. وقتی تونستی همایونو این جوری 
دیوونه کنی که هرکاری کنه تا فقط تو رو پیش 

خودم نگه دارم.

با سر به صندلی عقب ماشینش اشاره می کند 

و نگاهم در امتدادش می رسد به ساک چرمی و 

جعبه ی ویلونم. دهانم تلخ می شود. این ها کارِ 

ماهی است، شک ندارم.

DONYAIE
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شبیه آدم های معتادی که با دیدن مخدر همه ی 

وجودشان فریاد می کشد، انگشت هایم به گزگز 

می افتند. دستم را بیشتر دور بند کیفم چنگ 

می کنم تا به وسوسه ی لمس ویولنم غلبه کنم.

لحنش پر کنایه است، وقتی که می گوید:

- فکر نمی کردم بچه خرخون ها ساز زدن بلد 

باشن!

سرم را به طرفش می چرخانم. تندی زبانم 

دست خودم نیست.

- عجیب تر از دالل شدن هنرمندا که نیست!
DONYAIE
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آشکارا جا می خورد. آن قدری که چند ثانیه 

بی حرف نگاهم می کند و بعد دست می کشد به 

گوشه ی لبش و با استهزا می گوید:

- از زنای جسور خوشم می آد و درست 
به همون اندازه از زنایی که می شه سرشون 

کاله گذاشت بیزارم. تو خودت چطوری با این 

همه تناقض کنار میای؟

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت40

DONYAIE
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نگاهم میان سیاهی چشمانش خیره مانده. 

سیاهی هایی که انگار مثل دو سیاه چاله عمیق 

و بی  انتهاست. جایی البه الی کتاب هایم 

خوانده ام که حد اعالی خواستن هر 

چیز زمانیست که ترس از دست دادنش را 

حس کنیم.

درست مثل حال این لحظه ام که ایستادن روی 

مرز رسیدن و نرسیدن به آرزوهایم، انگار 

بیشتر از همیشه بی تابم کرده  است.  باد پاییزی 

مثل پیچک می پیچد دور تنم و لرز را به جانم 

DONYAIEمی نشاند.
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- خودِ شما چی؟ شما چطور با خودتون کنار 

اومدید که حاضر شدید به همایون کمک 

کنید؟ همه ی اینا به خاطر چیه؟ پول؟

سیاهی آرام چشمانش در لحظه طوفانی 

می شود. این منم؟ همان غزال آرام و 

صلح طلب همیشه؟

پوزخند می زند:

- پول؟ تو با خودت چی فکر کردی دختر 
جون؟ هیچ رقمی توی دنیا باعث نمی شه من 

DONYAIEبخوام به همایون کمک کنم.
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نگاهش یک دور روی من پایین و باال می شود 

و وقتی دوباره می رسد به چشمانم، می گوید:

- و اگه می بینی دارم این کار رو می کنم، فقط 

به خاطر اینه حسابم با همایون خیلی بیشتر از 

این حرف هاست که برای اولین بار توی عمرم 

دارم آرزو می کنم از پس گندی که زده بربیاد.

- و اگه نتونه.

چشم های باریک شده  اش عجیب برایم خط و 

نشان می کشد:

DONYAIE- خودش می دونه چه کارهایی ازم برمی آد!
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به رویش می آورم و می گویم:

- پس کار هر دو نفر شما لنگ منه؟!

می خندد، ناگهانی و بلند. جوری که نمی توانم 

حس هایش را به درستی تفکیک کنم. یک وانت 

باری لکنتی، قرقر کنان از کنارمان می گذرد و 

کمی آن  طرف تر می ایستد. حس نگاهش را در 

آن لحظه دوست ندارم. چیزی است متفاوت با 

آنی که در این مدت کوتاه از او سراغ دارم.

گوشه ی لبش به پوزخندی باال می رود.

- الحق که دختر همایونی!
DONYAIE
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چیزی به قلبم نیشتر می زند و با خودم فکر 

می کنم، آیا جز من دختر دیگری در دنیا هست 

که از بودن شبیه پدرش واهمه داشته باشد؟ با 

سر به ماشین اشاره می کند و می گوید:

- بشین تا خونه حرف می زنیم.

می گوید «تا خونه» و من به قمر فکر می کنم. 

به این که یعنی او هم از حساب همایون و 

خسرو خبر دارد که حاضر شده چند روزی با 

دختر همایون هم خانه شود؟ یا حرف های شب 

پیش خسرو از انتقام جنگ زرگری بوده برای 

DONYAIEگول زدنش؟
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نگاهم یک دور دیگر روی جعبه ی ویولن و 

ساکم می چرخد. خسرو که در سمت خودش را 

باز می کند، نفس عمیقی می گیرم و سوز هوا را 

روانه ی ریه هایم می کنم.

اگر این ساک کار خودِ ماهی باشد، پر است از 

چیزهایی که خواسته ام و این یعنی ماهی 

همین جاست. جایی زیر سقف آسمان تهران! و 

آن وقت بودن من در خانه ی خسرو ملک نیا هزار 

DONYAIEو یک معنای دیگر می گیرد!
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت41

روی صندلی جلوی ماشینش که می نشینم، تازه 

انگار درد شکسته شدن قلبم در تنم می پیچد. 

حالم شبیه آدمی ست که از ارتفاع سقوط کرده 

و برخالف انتظارش زنده است و تنها از شوک 

حادثه تا ساعت ها درد شکستگی 

استخوان هایش را حس نمی کند.

DONYAIE
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حاال که از بهت در آمده ام، سوزش قلب و 

زخمی که روی روحم افتاده، امانم را 

بریده. آب دهانم را محکم فرو می دهم تا 

بغضی که در گلویم می جوشد را پس بزنم. 

بدون نگاه کردن به او کمربند را می کشم و 

قفلش را می بندم.

- خب؟

سرم را باال می آورم و به جای نگاه کردن به او، 

خیره می شوم به آسمان که هیچ ستاره ای در 

DONYAIEآن سوسو نمی زند.
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- اگه می خواید کمکتون کنم، بهم بگید جریان 
چیه؟

ته صدایم حین گفتن زیر و بم کلمات می لرزد 

و گرمای ماشینش بهانه ی لرز کردن را هم از 

من گرفته. برخالف من او به راحتی جواب 

می دهد.

- چه فرقی برات داره؟

به طرفش سر می چرخانم که شانه ی چپش را 

تکیه زده به شیشه ی ماشین و نگاهم می کند. 

با حرص می خندم. با دست به خودم اشاره 

DONYAIEمی کنم و می گویم:
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- ساده ست. چون اون چیزی که به بازی 

گرفتین و دارین خرابش می کنین، زندگی منه!

ابروهایش را باال می اندازد و با استهزا 

می گوید:

- تو که فکر نمی کنی خراب شدن یا نشدن 
زندگیت برام مهمه؟

عضالت صورتم از حرص و فشاری که به 

خودم می آورم منقبض شده اند.

- معلومه که نه. شما هم یکی هستین مثل 

DONYAIEهمایون، غیر از اینه؟
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از چشمان سیاه بی تفاوتش، آتش زبانه 

می کشد. به من اشاره می کند و می گوید:

- اگه منظورت انقدر بی شرفه که به هم خون 
خودم هم رحم نکنم؟ نه من مثل همایون 

نیستم. شاهدشم همین لحظه است که حاضر 

شدم تو رو توی خونه ام راه بدم.

منظورش را درست نمی فهمم و پیش از این که 

لب باز کنم و چیزی بپرسم، با اخم های غلیظی 

که میان ابروهای مشکی و مورب در هم 

DONYAIEکشیده اش نقش خورده می گوید:
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- ولی خودش می دونه اگه گندی که زده 

درست نکنه می تونم هزار بار ازش بی شرف تر 

بشم!!

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت42

جوری می گوید و خیره نگاهم می کند که 

تیره ی پشتم می لرزد. به طرز آشکاری 

ترسیده ام و با این وجود همه ی شهامتم را 

جمع می کنم تا زل بزنم در نگاهش و بگویم:

DONYAIE
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- اگه به خواسته تون نرسید، چه فرقی داره که 
بعدش بی شرف تر بشید یا نه؟

چشم هایش را باریک می کند و می پرسد:

- چی می خوای بگی؟

نگاهم را از او و سیاهی مطلق چشمانش 

می گیرم. من می روم. این را به خودم و غزال 

تنهای درونم مدیونم!

- می خوام بگم، واسه دختری که پدرش 

همایونه و مادرش تو پنج سالگی ولش کرده، 

آرزو و رویا معنی نداره! من اگه چشم ببندم رو 

DONYAIEهمه چی، نه همایون می تونه گندی که شما 
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می گید زده رو پاک کنه و نه شما به 

خواسته تون می رسید. تهشم دیگه فرقی نداره 

کی بی شرف تره.

با زیرکی پیام حرفم را می فهمد.

- در ازاش چی می خوای؟

احتماال دیوانه شده ام که در همچین شرایطی 

می توانم لبخند بزنم. نگاهم را از او می گیرم، 

به روبرو نگاه می کنم و می گویم:

- می گم بهتون!

DONYAIE
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مکث کوتاهی می کند و با تاخیر ماشین را راه 

می اندازد. چرا دارم به او اعتماد می کنم؟ شاید 

چون ایمان دارم به این حرفش که به اندازه ی 

همایون بی شرف نیست، که اگر می خواست و 

اراده می کرد همین حاال عمه ام باید منتظر 

مقرری ماهیانه ای می ماند که در وصیت نامه ی 

ملک نیای بزرگ برایش تعیین شده بود!

ماشینش را این بار در پارکینگ متوقف می کند 

و من مثل تیر رها شده از کمان با سرعت در را 

باز می کنم تا از آن خارج شوم. هنوز در را 

DONYAIEنبسته ام که صدایم می زند:
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- دخترجان.

به طرفش می چرخم. لم داده روی صندلی و 

بی خیال حرف های چند دقیقه پیشمان با 

بی خیالی خاصی نگاهم می کند.

- خدمتکار مخصوصت رفته مرخصی.

کند و با تاخیر، ولی متوجه ی منظورش 

می شوم. نگاهم عقب می رود و می نشیند روی 

ساک و ویولنم. لحن مرموزش گوشم را پر 

می کند:

DONYAIE- چه دایه ی خوبی داری.
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دوباره که نگاهش می کنم، برق یک شیطنت 

موذیانه میان سیاهی چشمانش می درخشد.

- تا قمر نیست، می تونی صدای سازت رو در 
بیاری. بعدش تضمین نمی دم که اتفاقی براش 

نیفته!

می گوید و ذهنم پر می شود از بخش اول 

جمله اش: «تا قمر نیست»

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت43
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با تانی نگاهم را از او برمی دارم و در عقب را 

باز می کنم. سایه حرکت شاخ و برگ درختان 

میان تاریک و روشن حیاط می رقصند. دست 

دراز می کنم و دسته ی چرمی جعبه ی ویولن و 

بند ساکم را با همان یک دست می گیرم. حس 

ناخوشایندی باعث می شود که بپرسم:

- کجا رفتن؟

صدایم باز می لرزد و چقدر از این حال 

بیزارم. یک دستش را می گذارد روی تکیه گاه 

DONYAIE
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صندلی کناری و سرش نیم چرخی به طرفم می 

زند و با لحن سردی می گوید:

- دقیقا نمی دونم با دوستاش کجا رفته. خرید، 

آرایشگاه، تئاتر!

 ته نشین شده در نگاهم متعلق به خودم  غمِ

نیست. به حال قمر است و روزهایی که البد با 

رنج و استیصال گذشته تا برساندش به این 

لحظه. در ماشین را که می بندم، به خودم فکر 

می کنم و امنیتی که حتا با وجود تهدیدهای 

خسرو در خانه اش دارم. و به قمر و امنیتی که 

DONYAIEحتا در خانه ی خودش هم نداشت. ماهی هر 
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بار که یاد گذشته می افتد می گوید: «از قدیم 

االیام می گفتن، فامیل گوشت تن آدمو 

می خوره و استخوونش رو دور نمی ریزه، دیگه 

ببین اینا چه بی وجدانی ان!»

بند ساک را می اندازم روی شانه ام و چند قدم 

از ماشین دور می شوم که سر ضرب صدایم 

می کند:

- غزال؟

یادم نمی آید تا این لحظه اسمم را صدا زده 

DONYAIEباشد. این چند روز که "دخترهمایون" بودم و 
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پیش از این هم که البد الیق صدا 

زدنش نبودم!

به عقب می چرخم. آن طرفِ ماشینش ایستاده 

و انگار برای گفتن حرفی مردد است. با مکث 

کوتاهی ماشین را دور می زند و خودش را 

می رساند به چند قدمی ام. موها و چشم هایش 

درست به اندازه ی ظلمت بی ستاره ی آسمان 

سیاه و تیره اند. ملودی ناقص آهنگی که 

ساخته ام در ذهنم می پیچد. دستم را بی اختیار 

بیشتر دور بند چرمی فشار می دهم.

DONYAIE
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خسرو نفسش را عمیق بیرون می فرستد و 

می گوید:

-شیرین خیلی اصرار داشت بهت بگم، متاسفه 

که نتونست تلفنتو جواب بده!

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت44

پس خسرو ملک نیا به خاطر خواهرش 

می تواند از برج عاجش پایین بیاید و دختر 

DONYAIE
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همایون را به اسم صدا کند. آرام جواب 

می دهم:

- بهش بگید مهم نیست.

و می روم به طرف پله ها. غبطه خورده ام؛ به 

شیرین یا هر آدمی که کسی را دارد، تا به 

خاطر خواست و آرامشش کاری را بکند که 

دلخواهش نیست. به همه ی آدم هایی که تنها 

نیستند،  نبوده اند و نخواهند بود. به پله ها که 

می رسم صدای پیش آمدن قدم هایش را 

می شنوم و باالی پله ها سایه ی حضورش را 

DONYAIEکنارم حس می کنم.
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جلوتر از من کلید را در قفل می اندازد و در را 

باز می کند. بی حرف وارد خانه اش می شوم. 

چشم و قلب و نفس هایم با هم می سوزد. 

صدایی مثل فرود آمدن دسته کلید روی میز 

در گوش هایم می نشیند و بی توجه به آن، زیر 

سنگینی نگاه خسرو از پله های گوشه ی 

پذیرایی باال می روم و خودم را می رسانم به 

اتاقی که شب پیش در آن خوابیده ام.

مثل آدم تشنه ای که به آب رسیده باشد. با 

ورودم به اتاق، شالم را از سرم می کشم. ساک 

DONYAIEرا گوشه ای رها می کنم و جعبه ی ویولنم را 
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روی تخت می گذارم. بازش که 

می کنم، می فهمم که دلم برای خودِ گم شده ام 

عجیب تنگ است.

از جعبه بیرون می آورمش. می گذارمش زیر 

چانه ام و در آینه ی بلند کنسول به خودم چشم 

می دوزم.

شاید کسی باورش نشود، اما یکی از آرزوهای 

کودکی ام زندگی کردن میان سریال های بی سر 

و ته دهه هشتاد بود. زندگی در یک آپارتمان 

DONYAIEنقلی که هر کدام از دیوارهایش یک رنگ بود. 
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خانه ای با یک دست راحتی چوبی کرم رنگ و 

پنجره ای که رو به یک کوچه خلوت باز می شد.

و مادری که وقتی از مدرسه به خانه 

برمی گشتم، از الی در آشپزخانه نگاهم می کرد 

و به رویم لبخند می زد. مادری که دست هایش 

بوی کرم در سبزِ آرکو می داد و لباسش عطر 

غذایی را که روی گاز قل قل می زد. 

چشم هایم را می بندم.

آرشه را می کشم روی سیم های ویولن و اشک 

از چشم های بسته ام شره می کند.
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دلم  یکی از آن پدرهای جدی همیشه کنترل 

به دست هم می خواست، که وقتی چشمش 

مات صورت گوینده ی خبر بود، صدایم می زد: 

«بابا، یه چایی برام می آری؟»

به اوج آهنگ رسیده ام. آرشه در دستم 

می لرزد و صدای جیغ ویولن روی روحم خنج 

می کشد انگار.

 و یکی از آن برادرهای روی اعصاب بازیگوش، 

حتا اگر موهایم را می کشید یا عروسکم را 

خراب می کرد.
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بچه شده ام؛ درست به اندازه ی همان روزها دلم 

یک خواب و بیداری می خواهد و دستی که 

البه الی موهایم حرکت کند و صدایم 

بزند "عزیزم".

امین از همان روزهای اول که صدایم می زد 

"دختره"، میانش هزار کلمه ی محبت آمیز 

می شنیدم! ضربه ای به در می خورد و دستم با 

آرشه پایین می افتد. چشم باز می کنم و به 

خودم در آینه زل می زنم. سفیدی چشم هایم 

دو کاسه ی خون است.

DONYAIE
M

AM
NOE



#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت45

دختر توی آینه را با حال زارش دوست ندارم.

یادم است، روزهای بعد از رفتن مادرم وقتی 

به جای گریه و بی تابی، در سکوت گوشه ی 

اتاق کز می کردم، ماهی می آمد سراغم. 

می گفت:

«هر وقت دلت از دنیا گرفت برو زیر طاق 

آسمون، دستت رو بذار دو طرف دهنت و 

آرزوهاتو توی گوش خدا بگو.»
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می گفت: «حرف دلتو که به خدا بگی هم تو 

آروم می گیری و هم آرزوت برآورده می شه.»

چند بار رفته بودم زیر طاق آسمان تا آرزویم را 

برای خدا بگویم؟ چند بار دست گذاشته بودم 

دو طرف دهانم و نگفته پشیمان شده بودم؟ 

آن روزها با همه ی کودکی هایم هم می دانستم 

که آرزوهایم محال است. من هیچ وقت خودم 

را بند رویاهای محال نکرده بودم.

سکوت اتاق را دیگر هیچ صدایی نمی شکند، 

DONYAIEانگار که آن ضربه به در حاصل توهم 
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شنوایی ام بوده. ویولنم را روی تخت می گذارم 

و خودم می نشینم لبه اش.

همایون گفته بود، نهایتش ده روز! و من به 

فرداهای بعد آن ده روز فکر می کنم که دیگر 

قرار نیست مثل روزهای قبلش باشد. به ده 

روزی که پایان مدت محرمیتی است که پدر 

امین روز خواستگاری بینمان خوانده و انگار 

همایون بهتر از من حسابش را دارد.

 

صدای باز شدن در نگاهم را می کشاند سمت 

پنجره. نور کم رمقی که پس شیشه راه 

می گیرد میان تاریک و روشن اتاق، از روی 
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تخت بلندم می کند. پشت پنجره می ایستم. در 

ورودی حیاط باز است و ماشینی که رنگش را 

میان تاری دید و کم نوری فضای حیاط 

نمی توانم درست تشخیص دهم، تا کنار پله ها 

پیش آمده. در که باز می شود، سایه ی زنی را 

می بینم که شک ندارم قمر است. از پشت 

پنجره عقب می کشم.

حاال که خودم هم از طرف نزدیک ترین آدم های 

زندگی ام بازی خورده ام، حس نفرتش را بهتر از 

هر کسی می فهمم. گوشی خاموشم را از جیبم 

DONYAIEبیرون می آورم و روی کنسول می گذارم. به 
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طرف ساک می روم و زیپش را باز می کنم و با 

دیدن چیزهایی که درونش است، بلند و 

پر حرص می خندم. آخ ماهی!

زیر لب جمله ی تکراری و مبتذل فیلم های 

قدیمی را تکرار می کنم: «بگرد تا بگردیم!»

****

هنوز میان خواب و بیداری ام که صدای بلند و 

اعتراض آمیز زنانه ای شنوایی ام را به کار 

می اندازد. دست می کشم روی چشم های 

DONYAIEدردناکم که شب پیش تا دم دمای صبح از 
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سوزشش خواب را بر من حرام کرده بود. 

چشم هایم که باز می شود، چند ثانیه فقط 

سفیدی می بینم تا چشمم به نور عادت کند و 

اجسام را تشخیص دهد. خودم را باال می کشم 

و روی تخت می نشینم. هزار و یک کار دارم. از 

ایمیل زدن به دانشگاه و وقت گرفتن از چشم 

پزشک تا حرف زدن با الی که می دانم خاموش 

بودن تلفنم نگرانش کرده است. شاید آن 

ته های ذهنم امید هم دارم به دیدن شماره ی 

امین روی گوشی ام. از تخت پایین می آیم و 

گوشی را به شارژ می زنم.
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صدای گنگ حرف زدن چند نفر هنوز به گوش 

می رسد. می روم سمت در اتاق و بازش 

می کنم. کسی توی راهرو نیست. دست 

می کشم روی موهای شانه نخورده ام و تا کنار 

پله ها پیش می روم.

- غزال کاری به کارت نداره.

- چی قِشِنگَم اسم دخترِ همایون رَ می گی.

سرم را کمی پایین می برم. در زاویه دیدم 

کسی نیست ولی صداها را واضح می شنوم.

DONYAIE- اسمش غزاله چی صداش کنم؟
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- هزار بار بِئت گُفتُم اسم ای لعنتیا رَ پیش مو 

نِیار.

سرم را بیشتر خم می کنم. موهایم می ریزد 

روی چشم هایم و از البه الیش نگاهم می نشید 

در سیاهی چشم های خسرو که با ابروهای باال 

رفته، معنادار نگاهم می کند.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت46
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نگاهی که با مکث و انگار برای جلب نشدن 

توجه مادرش، از روی من برمی دارد و من 

خودم را فورا عقب می کشم. در دل یکی از آن 

فحش های آب نکشیده ای که بارها از زبان 

همایون شنیده ام را نثار خودم می کنم.

- االن اگه من غزال صداش نکنم، همه چی 
حله؟

- تو نِمِفَمی مُو چی مُوگَم، هااا؟

گوشه ی چشمم خارش و سوزش را هم زمان 

دارد. لمسش که می کنم نفسم برای لحظه ای از 

DONYAIEدردش بند می آید.
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- دقیقا چی می خوای؟ از اینجا ببرمش؟اکی، 

کلیدای آپارتمانتو بده، می برمش اونجا.

جمله ی بعدی قمر فحشی ست که تمام مرده و 

زنده ی رادمنش ها را مستفیض می کند. عقب 

عقب می روم. هم به من برخورده و هم به طرز 

عجیبی از این که این طور از خجالت 

رادمنش ها در می آید، لذت می برم.

- خب پس دیگه چی می گی؟ من که نمی تونم 

مثل اوشین ببندمش به پشتم. این نه-ده روزو 
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فکر کن گرو نگه داشتمش تا روی همایونو کم 

کنم. از این بهتر دیگه چی می خوای؟

برمی گردم به اتاقم و اول از همه نگاهم از آینه 

روی خودم می افتد. دو روز است که همین 

شلوار جین و بافت را به تن دارم. موهایم 

درهم و برهم شده و بلندی یک طرفه ای که 

امین عاشقش شده بود، دیگر در چشم نیست.

به طرف کنسول می روم و گوشی ام را از روی 

آن برمی دارم. مثل شاگرد تنبل هایی که 

از دیدن نمره واهمه دارند، برای روشن کردنش 
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مرددم. صداهای بیرون قطع می شود و من 

گوشی را روشن می کنم. چند ثانیه میان بیم و 

امیدم می گذرد تا گوشی روشن شود و من با 

سیلی از پیام و میس کال هایی که سیل وار روی 

صفحه می نشیند، مواجه شوم. از اسم همایون 

و ماهی و پیام های الی می گذرم تا می رسم به 

یک اسم آشنا.

پلک می زنم و مثل زوم لنز دوربین، اسم 

"امین" یک دور تار و واضح می شود. انگشتم 
را که روی اسمش می گذارم، ضربه ای به در 
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می خورد و سرم بی اختیار به آن طرف 

می چرخد.

گوشی را میان انگشت هایم فشار می دهم. 

ضربه ی دوم که به در می خورد، با تردید یک بار 

دیگر نگاهم را به اسم امین می دوزم و صفحه 

را برای خواندن پیامش پایین می کشم. نوشته: 

«باید ببینمت»

هنوز وارد صفحه ی چتم با او نشده ام که 

دوباره ضربه ای به در می خورد. از فکرِ این که 

همایون چه خوب حرکت مهره های بازی اش را 

از بر است، با حرص لب هایم را تو می کشم. 

DONYAIEانگار دیگر هیچ آدم و واقعیتی را باور ندارم.
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کالفه از موقعیتی که در آن گیر افتاده ام، به 

طرف در می روم. این که موهایم به هم ریخته 

است یا چشم هایم درست به اندازه ی دو توپ 

تنیس پف کرده، اصال مهم نیست! خسرو همین 

چند دقیقه ی پیش در شرایطی به مراتب بدتر 

از این ها مرا دیده است.

در را در حالی باز می کنم که همه ی تنم از 

حرص و هیجان گر گرفته و نفس هایم هرم 

DONYAIEآتش است.
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درست پشت در ایستاده، با اخمی میان ابروها 

و نگاهی حق به جانب می گوید:

- این چه قیافه ایه؟

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت47

منتظر جوابم نیست انگار و پشت بندش دوباره 

می گوید:

DONYAIE- چشمات چرا این طوری ورم کرده؟
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برای درک حرف هایش به زمان نیاز دارم. 

همه ی حواسم مانده پیش پیام امین و لحن 

تحکم آمیزش که عجیب برایم ناخوشایند 

است.

چیزی مقابل چشم هایم تکان می خورد و 

من بی اختیار پلک های دردناکم را به هم 

می زنم. نفسم از سوزشش بند می آید.

- چرا یهو رفتی تو هپروت؟ شنیدی چی گفتم؟

از الی پلک های پف کرده ام نگاهش می کنم و 

آرام زمزمه می کنم:

- چشمام ورم کرده.
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طعنه می زند:

- خوب شد گفتی!

بعد از دو روز بی خبری و تنها رها کردنم میان 

این قوم الظالمین یک پیام دستوری فرستاده 

که باید ببیندم؟ همین؟!

- ازت پرسیدم چرا این طوری شده؟ کِی 
چشماتو عمل کردی؟

گوشی را محکم تر میان انگشتانم 

می فشارم. انگار اوضاع چشمانم بیش از حد 

خراب است که خسرو را به واکنش واداشته.

- باید برم پیش دکترم!
DONYAIE

M
AM

NOE



خیره و در سکوت نگاهم می کند. با دست 

آزادم موهای درهم و برهم جلو آمده ام را عقب 

می زنم و می بینم که نگاه باریک شده و 

متفکرش تا موهایم باال می آید و باز دوباره 

برمی گردد روی چشم هایم.

- مطبش کجاست؟

- سمت میرداماد.

مکث کوتاهی می کند و بعد انگار دلش به رحم 

آمده باشد، می گوید:

DONYAIE
M

AM
NOE



- جهنم و ضرر. آماده شو تا نیم ساعت دیگه 

دارم می رم نمایشگاه، تو رو هم با بچه ها 

می فرستم.

تند و پرحرص می پرسم:

- با بچه ها؟

ابروهایش را باال می اندازد و دستش را سر 

می دهد در جیب شلوار راسته اش.

- چه عجب. زبونت باز شد. داشتم نگرانت 

می شدم... تو که انتظار نداری من گرویی 

همایونو به همین راحتی از دست بدم.

DONYAIEمعنی حرفش را درست نمی فهمم.
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- ولی من دیروز تنهایی رفتم شرکت همایون.

مرموز می گوید:

- روز اول یعنی حرکت اولِ بازی!... تو تا حاال 

شکار کردی؟

سکوت و نگاه گیجم را که می بیند، می گوید:

- پس همینه که قواعدشو بلد نیستی. شکار 
کبوتر ماده با شیر نر فرق داره! واسه یکی باید 

یه کفتر پاپری جلدو هوا بدی تا بکشونتش 

پایین، واسه اون یکی باید از خیر آهو بگذری.
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خیره مانده ام به سیاهی غریب چشم هایش و 

تصویر شکارهایی که روی دیوارهای عمارت 

پدری اش دیده ام، در ذهنم رژه می رود. تا یادم 

است شنیده ام که خسرو از هر چیزی که او را 

به آن عمارت ربط بدهد بیزار است. ته دلم از 

ترسی موهوم می لرزد.او یک قدم به عقب 

برمی دارد و جوری که انگار به هدفش رسیده، 

با رضایت می گوید:

- اتفاقا واسه امروز بهترم هست. پیش قمر 
نباشی خیالم راحت تره. نمی خوام آهو رو فدای 

DONYAIEحمله و شاخ گوزن کنم.
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قصد رفتن دارد که یکهو می ایستد و زل 

می زند در چشم هایم. چیزی شبیه لبخند روی 

لب هایش نقش می خورد و با لحن موذیانه ای 

می پرسد:

- معنی اسمت همون آهو می شه دیگه، درست 

می گم؟

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت48
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بدیهیات می پرسد یا این ترسی که قصد دارد 

به جانم بیندازد هم بخشی از قواعد بازی اش 

است.

مچ دستش را باال می آورد و نگاهی به ساعتش 

می اندازد.

- آماده شدنت بیشتر از نیم ساعت طول 
نکشه. امروز خیلی کار دارم. اول می ریم 

نمایشگاه بعد از دکتر وقت بگیر با نگین 

می فرستمت.

نگین؟ این اسم را تا آن لحظه از زبان کسی 

نشنیده ام. ذهنم به طرز بی سابقه ای جمع و 
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جور نمی شود و درد چشم هایم که انگار 

درونش سرب داغ ریخته اند، مزید بر علت 

شده. خسرو آخرین نگاه را به چشمانم 

می اندازد و بعد در حالی که به طرف پله ها 

می رود، می گوید:

- نیم ساعت دیگه بی  سر و صدا و چراغ 
خاموش تو حیاط باش. بهانه دست قمر ندی 

برای خودت بهتره.

نگاه تارم راه رفتن شق و رقش را تا جایی که 

در دیدم است دنبال می کند و وقتی در پیچ 

DONYAIEپله ها گم می شود، دستم را با گوشی باال 
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می آورم. قفلش را باز می کنم و خیره می شوم 

به پیام دیگری که امین فرستاده: «ساعت و 

جاشو بهت می گم.»

لبخند تلخی می زنم. از کی امین تا این حد کم 

هوش شده بود که نمی دانستم؟ صدای آهنگ 

مالیمی نگاهم را می کشاند به انتهای راهرو. 

انگار کسی تارهای اراده ام را به دست گرفته 

باشد، با هر نتی که در گوشم می نشیند مثل 

عروسک خیمه شب بازی کشیده می شوم به 

طرف در بزرگ شیشه ای که به تراس بزرگی 

DONYAIEمتصل است.
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در را باز می کنم و به امید کشف منبع صدا 

وارد تراس بزرگ و نیم دایره ای 

می شوم. جایی که ایستاده ام جوری به همه جا 

اشراف دارد که انگار مرکز  ساختمان است. 

نگاهم از درختان کوچک و بزرگ محوطه 

می گذرد و می رسد به استخر مربعی کوچکی 

که با چند پله از کف حیاط فاصله دارد و در 

نهایت به ماشین سیاه خسرو که برخالف شب 

پیش نزدیک پله ها پارک شده است. تصویر 

سبز و نارنجی مقابلم وعده ی تمام و کمال 
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پاییز است. پاییزی که با خودم قرار گذاشته 

بودم سرنوشتم را جور دیگری بنویسم!

انگشت هایم را دور گوشی محکم تر می کنم و 

یادم می آید وقت هایی که ماهی را با شب و 

روز درس خواندنم کالفه می کردم، غر می زد: 

«چرا من انقدر حرصتو می خورم؟ تو اگه فقط 

یه رگ از همایون به ارث برده باشی، واسه دق 

دادن من بسی!»

افکار درهمم کم کم نظم می گیرد و در ذهنم 

DONYAIEدانه دانه چراغ ها روشن می شوند. از لبه ی 
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تراس عقب می کشم و بدون پیدا کردن منبع 

صدا، با قدم های بلند به طرف اتاقم می روم. به 

قول ماهی من اگر یک رگ از همایون داشته 

باشم، برایم بس است!

تمام مدتِ آماده شدنم ملودی آهنگی که 

شنیده ام در ذهنم تکرار می شود. از پله های 

چوبی که پایین می روم نه خبری از قمر است 

و نه خسرو. ساعت درست روی همان نیم 

ساعتی ایستاده که خسرو گفته بود. پایین 

پله ها برای لحظه ای می ایستم و به آرامش 

خانه چشم می دوزم. ذهنم گریز می زند به 

DONYAIEحرف هایی که از گذشته های دور شنیده ام؛ 
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هیچ وقت نفهمیدم وقتی عمه ام و همایون با 

دوز و کلک، دخترخاله ی پانزده ساله شان را به 

عقد نظام الدین ملک نیا درآوردند، دقیقا در 

فکرشان چه می گذشت!

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت49

با شنیدن صدایی سرم را به عقب می چرخانم. 

درست پشت پله ها راهرویی قرار دارد که به 

DONYAIEیک در چوبی بزرگ ختم می شود. به نظرم روز 
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قبل وقتی با قمر بحث می کردم، خسرو از 

همین راهرو خارج شده بود. نگاهم روی در 

تیره ای که مشخصا اتاق خواب نیست مکث 

می کند. به طرز عجیبی دوست دارم کشفش 

کنم ولی با یادآوری خسرو و زبان تند و تیزش 

که بی شک ارث مادری اش است، پشیمان 

می شوم. کیفم را روی شانه ام باال می کشم و به 

طرف در می روم.

ماشین خسرو عقب تر از جایی که از روی 

تراس دیده ام پارک شده و خودش از پشت 

فرمان نگاهم می کند. از پله که پایین می روم 

DONYAIEدر را با ریموت باز می کند و به محض اینکه 
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روی صندلی ماشینش می نشینم با سرعت 

دنده عقب می گیرد و از خانه خارج می شود.

- قمر ندیدت؟

این اولین جمله ای است که بعد از خارج شدن 

به زبان می آورد. با اصرار چشم دوخته ام به 

مسیر و بدون نگاه کردن به او که سنگینی 

نگاهش را روی نیم رخم حس می کنم، 

می گویم:

- نه.

DONYAIE
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- االن نه، امشب... باالخره که یه دور باید از 
زیر تیغش بگذری!

جمله و لحن منظوردارش نگاهم را به سمتش 

می کشاند. تکیه اش را زده به صندلی و با 

دستی که روی فرمان گذاشته، در آرامش 

اعصاب خرد کنی می راند. با اخم می پرسم:

- چرا؟

نگاهی به فاصله ی کوتاه بین من و خودش 

می کند و با لبخندی مرموز گوشه ی لبش نگاه 

از من می گیرد و با تحکم می گوید:

DONYAIE- برای این مدت بهش عادت کن.
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نفسم را پر حرص از بینی بیرون می فرستم. 

چقدر کار برای انجام دادن دارم. حسم درست 

مثل مسافری غریب است که راه گم کرده و 

زبان آدم ها را نمی فهمد. رسیده ایم به انتهای 

خیابان فرعی. با دستمال روی چشمم می کشم 

و آرام و در عین حال محکم می گویم:

- خودم می تونستم بیام.

می پیچد توی خیابان اصلی و پر استهزا 

می گوید:

DONYAIE- جان؟
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت50

با چشم های تارم نگاهش که می کنم، با حرکت 

چشم و دستش می گوید:

- تو باغ نیستی تو اصال، نه؟ من این همه 
حرفو واسه خودم گفتم؟ خونه عمه جانت 

مهمونی که نیومدی دخترجان؟ اینجایی تا 

مسئله ی من و پدرت حل بشه!

از میان حرف هایش "پدرت" در ذهنم قد 

DONYAIEمی کشد. چند وقت است کسی این کلمه را 
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برای نسبت بین من و همایون به کار نبرده؟ 

همایون از وقتی که یادم است فقط همایون 

بوده. خودش بدش می آمد که بابا صدایش 

کنم. مهتاب که رفته بود، یک بار از سر بغض 

کودکانه بابا صدایش کرده بودم و او جوری 

سرم داد کشیده بود که عطای آن را به لقایش 

بخشیده بودم. درست برعکس امین که حاجی 

را بابا صدا می زد. و من چه کیفی می کردم که 

گاهی حاجی هم در جواب حرف هایش یک بابا 

به جمله اش می چسباند.

DONYAIE
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همه ی حسرتم می شود یک نفس عمیق و آهی 

که فرو می دهمش و جای آن مثل خودش کنایه 

می زنم:

- تا اونجایی که خبر دارم، خونه ی عمه جانمم 
مال شماست.

بعد به طرفش سر می چرخانم و می پرسم:

- غیر از اینه؟

نگاهش روی من لحظه ای مکث می کند و بعد از 

میان دندان هایش می گوید:

- جرئت داری اینو جلوی قمر بگو تا حکم تیرتو 

DONYAIEصادر کنه.
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قمر را که بله، ولی او را درک نمی کنم. چرا به 

کسی که می دانم اگر در موقعیتی مجبور 

نباشد حتا امکان ندارد جواب سالمش را بدهد، 

همچین لطفی کرده.

هنوز جواب پیام امین را نداده ام و منتظر یک 

فرصت مناسبم. باید بفهمم سر چه معامله 

شده ام و بعد...

به نیم رخ خسرو نگاه می کنم. بعد می توانم به 

DONYAIEجای طعمه، خودِ شکارچی شوم.
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می رسیم به ترافیک نرم پاسداران. نمی دانم 

چرا قلبم مثل قلب گنجشک تند و بی امان 

می کوبد. می پرسد:

- معموال ساعت چند می ری؟

گیج نگاهش می کنم و می پرسم:

- کجا؟

ابروهایش را باال می اندازد.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت51
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انگار می خواهد چیزی بگوید که در لحظه 

پشیمان می شود، به جای آن می گوید:

- االن واسه چی تو بامنی؟ مگه نیومدی بری 
مطب دکتر؟

لب پایینم را با حرص توی دهانم می برم و بعد 

آرام جواب می دهم:

- چرا .

- خب. همون. معموال ساعت چند می ری؟

شانه ام را باال می اندازم.

DONYAIE
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- بستگی داره. گاهی پنج، گاهی نه. منشی 
دکتر ساعت سه میاد. باید زنگ بزنم هماهنگ 

کنم.

راهنما می زند و به جای نگاه کردن به من از 

پنجره ی کنارم به بیرون چشم می دوزد و غر 

می زند:

- کارمون در اومد امروز.

بعد می پیچد در اولین فرعی سمت چپ و 

جلوی در برقی بزرگی می ایستد.

DONYAIE- همین جا می مونی تا مطب باز بشه.
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ریموت می زند و در پارکینگ به آرامی باال 

می رود. پیش رویم ردیف به ردیف ماشین های 

اسپورت خارجی پارک شده. تند و پراخم 

می گوید:

- به من دستور ندید.

از رمپ جلوی در به آرامی پایین می رود و در 

اولین جای خالی ماشین را نگه می دارد. 

برمی گردد طرفم.

- دست نوازش بکشم سرت دوست داری؟

دستم به طرف در ماشین می رود و بازش 

DONYAIEمی کنم. بی صدا لب می زنم "بی شعور" و زودتر 
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از او از ماشین بیرون می روم. اخم هایم عمیق 

درهم گره خورده اند. با تاخیر از ماشین خارج 

می شود. نمی دانم فهمیده چه گفته ام یا نه. 

مردی با صدای بلند می گوید:

- سالم آقا.

او در حالی که کتش را انداخته روی یک 

دستش، ریموت ماشینش را به طرف مرد پرت 

می کند.

- اینو بده بچه ها باکشو پر کنن. بعد برو دفتر 
محمدی یه پاکت بهت می ده، صحیح و سالم... 

DONYAIEببین علی دارم می گم صحیح و سالم. نشه 
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مثل اون دفعه. ازش تحویل می گیری می بری 

شرکت تحویل هادی می دی. تمام؟

می آید طرفم و نزدیکم که می شود با حرکت 

سر به مسیر اشاره می کند.

- چشم.

همراهش از البه الی ماشین ها به طرف پله های 

منحنی  می روم که احتماال به نمایشگاه و 

دفترش ختم می شود. کنار پله ها و انتهای 

پارکینگ یک باالبر ماشین هست و جعبه های 

DONYAIEبزرگ و کوچکی تا سقف چیده شده اند.
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پیچ پله که تمام می شود، نور اغراق آمیزی 

می زند توی چشمم. چشم هایم را از درد 

می بندم و همان جا روی باالترین پله می ایستم.

- بیا باال ببینم نگین اومده یا نه. 
می مونی پیشش تا...

انگار مکثم را حس می کند که به جای جوابِ 

سالم مرد کت و شلوار پوشی که با لبخند 

طرفمان می آید به عقب می چرخد.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت52
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دو طرف نمایشگاه تا سقف بلندش از شیشه 

است و نورپردازی زرد و سفیدش و انعکاس آن 

در رنگ ماشین ها عجیب در چشم می زند. یک 

بازی زیرکانه با نور و رنگ ها که ببینده را در 

لحظه ی ورود مقهور می کند. چشم های ناسورم 

تاب این هجوم را نمی آورند. محکم تر روی هم 

فشارشان می دهم و می شنوم:

- چی شدی تو؟

نزدیک شدنش را حس می کنم و تالشم برای 

DONYAIEباز کردن چشم هایم بی ثمر می ماند. کف دستم 
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را روی چشم هایم می گذارم. این بار صدای 

خسرو رو را درست از روبرویم می شنوم.

- دستتو بردار ببینم چی شده. پکور نشی 

یه وقت!... با توام دخترجان. 

حضورش که میان من و منبع نور حائل 

می،شود، دستم را با تردید پایین 

می آورم. پشت پلک هایم برخالف چند دقیقه ی 

پیش خبری از نور نیست. پلک هایم می لرزند و 

با فاصله گرفتن از واکنش عصبی و بی اختیار 

DONYAIEدقایق پیش، به آرامی باز می شوند.
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طول می کشد تا دنیای مقابلم معنادار شود و 

بفهمم آن سیاهی های خیره مانده در 

چشم هایم، چشم های اوست!

- منو می بینی؟

میان ابروهایش گره کوری خورده و من با هر 

پلک زدن از سوزش چشمانم می میرم و زنده 

می شوم.

- مشکلی پیش اومده آقا؟

به جهت صدا که سر می چرخاند، از ترس کنار 

رفتن سایه اش و هجوم نور هر دو دستم را 

DONYAIEروی دو طرف چشمانم می گذارم. نگاه از 
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گوشه ی چشمش را از واکنشم حس می کنم. 

تکانی نمی خورد و تنها در جواب مرد می گوید:

- نه چیزی نیست. نگین اومده؟

- بله. باال تو دفترشونن.

- خوبه. ممنون. شما به کارت برس.

مرد که می رود. لحظه ای بی حرف نگاهم 

می کند. گذشت همین چند دقیقه انگار کمی 

چشم هایم را با روشنی فضا تطبیق داده. با 

اخم می گوید:

DONYAIE- می تونی تا باال بیای؟
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منظورش از باال، احتماال پله هایی است که از 

گوشه ی انتهایی نمایشگاه شروع می شود و به 

نیم طبقه ای با دیواره های شیشه ای می رسد. 

سرم را در جوابش تکان می دهم و او زیر لب 

"خوبه"ای می گوید.

به دنبالش با سری که برای رهایی از شر نور تا 

آخرین حد پایین انداخته ام راه می افتم. پا که 

روی اولین پله می گذارم گوشی در جیببم 

می لرزد. لرزشی که راه می گیرد میان تک به 

تک سلول های تنم انگار. بی اختیار می ایستم. 

DONYAIEسرم را باال می آورم و به خسرو نگاه می کنم. 
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مثل همیشه با قدم های آرام از پله ها باال 

می رود. دستم را توی جیبم می برم و گوشی را 

لمس می کنم. صدای حرف زدن چند مرد از 

جایی که نمی بینم. من را به خودم می آورد. از 

پله ها باال می روم.

خسرو زودتر از من به باالی پله ها می رسد.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت53

DONYAIE- بمون. می آم.
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و بدون توضیح دیگری به طرف دفتری که 

شیشه هایش با کرکره های سفید پوشیده شده 

می رود. گوشی را با تردید از جیبم بیرون 

می آورم و به صفحه اش چشم می دوزم.

نوشته:

«تا یه ساعت دیگه بیا همون جای همیشگی.»

خنده ام خودِ خود بغض است.

دستم روی صفحه می لغزد و برایش 

می نویسم:

DONYAIE«به لطف تو و همایون دیگه نمی تونم.
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فقط امروز عصر. اون هم خودم جاشو بهت 

می گم»

نمی گوید "باشه". نمی گوید، "چرا؟". به جایش 

می نویسد:

«می دونی کجایی!!!»

این یعنی می داند کجا هستم و تا حاال ساکت 

مانده. یعنی می داند که میان جمله اش پر است 

از تحقیر و استهزا. یعنی خسرو حق دارد که 

می گوید من حکم همان طعمه را برای تک تک 

DONYAIEاین آدم ها دارم.
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در دفتری که خسرو واردش شده باز می شود و 

من نگاهم را از صفحه ی گوشی و پیام امین 

باال می آورم و به زنی که کنار خسرو ایستاده 

می دوزم. قد بلند و کشیده است. کت آبی 

نفتی و شلوار مشکی به تن دارد. تضاد 

چشم نوازی که رنگ فندقی موها و سیاهی 

شال با پوست روشنش ایجاد کرده، صورتش 

را دلنشین تر کرده است. من را که می بیند 

لبخند گرمی روی لب هایش نقش می بندد.
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- نگین، خانمی که گفتم ایشونه. از حاال تا 
بعدازظهر مهمونته. بعد هم ببرش مطب دکتر 

و بمون تا کارش تموم بشه، برش گردون.

نگین میان حرف زدن خسرو قدمی به جلو 

می آید. دستش را به طرفم دراز می کند و 

به جای من در جواب خسرو می گوید:

- چشم، چشم، چشم. چند بار می گی! اصال 

وقتی خسروخان یه چیزی بخواد، مگه 

می شه بهش نه گفت؟

دستم را به کندی در دستش می گذارم و او با 

DONYAIEخوشرویی می گوید:
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- سالم عزیزم. پس مهمون ویژه ای که خسرو 

انقدر به خاطرش اصرار داره شمایی!

نگاهم به جای او در چشم های برزخی خسرو 

می نشیند. همه ی غیظی که از حرف های امین 

روی دلم تلنبار شده راه می گیرد میان 

جمله هایم و می گویم:

- من مهمون آقای ملک نیا نیستم خانم. من 

فقط یه آهوام که ایشون نگرانن نکنه یه وقت 

کور بشه و به درد شکار شیر نخوره!

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت54
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خون به طرز آشکاری می دود زیر پوستش و تا 

خودِ گوش هایش رنگ می گیرد. 

با چشم های تیز و آتش گرفته براق می شود در 

نگاهی که خیال گرفتنش را ندارم. مگر این 

حرف خودش نبود؟ مگر با گوشه و کنایه به 

من نفهمانده بود که برای همه شان فقط حکم 

طعمه را دارم؟ مگر قواعد شکار را برایم نگفته 

بود؟

DONYAIE
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دندان هایش را برای لحظه ای روی هم فشار 

می دهد و بعد به جای گفتن حرفی که انگار تا 

پشت لب های به هم فشرده اش پیش آمده، سر 

می چرخاند و رو به نگین می گوید:

- لطفا حواست بهش باشه. از دیشب چیزی 
نخورده. براش صبحونه سفارش بده تا عصر 

غش نکنه.

همین؟! من و نگین را با این حرفش کیش و 

مات کرده انگار. این از دو دوی چشمان من و 

DONYAIEفاصله ای که میان ابروهای نگین افتاده، 
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مشخص است. خسرو اخم می کند و بی توجه 

به حضور من نگاهی به ساعتش می اندازد:

- طرفای یازده جایی کار دارم، برم و برگردم 

سه، سه و نیم شده. شماره تماس مطب دکتر 

رو ازش بگیر، ببین می تونی واسه اول وقت 

نوبت بگیری! می خوام قبل از پنج و نیم اینجا 

باشید.

نگین که می گوید:

DONYAIE- باشه.
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سرش را تکان می دهد و به طرف یکی از 

درهای شیشه ای می رود. چند قدم مانده به آن 

می ایستد، نیم چرخی به عقب می زند. هنوز 

صورتش کبود است و میان سیاهی چشمانش 

آتش شراره می کشد.

- اسمشم غزاله.

مات به رفتنش نگاه می کنم تا وارد دفتر 

می شود و در را پشت سرش می بندد. صدای 

ریز خنده ی نگین، نگاه هاج و واجم را به 

DONYAIEطرفش می چرخاند. روی لب های رژ خورده اش 
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لبخند زیبایی نشسته. آرام و با احتیاط 

می گوید:

- کسی که بتونه این جوری خسرو رو عصبی 

کنه، دست مریزاد داره. دمت گرم دختر!

وقتی می بیند تنها نگاهش می کنم، لبخند 

گرمش را می پاشد روی صورتم. به آرامی زیر 

بازویم را می گیرد و می گوید:

- انقدر تعجب داره؟ ملک نیاها به قول 
خودشون خون اربابی تو رگ هاشونه. کسرِ 

DONYAIEشانشونه که کسی بتونه عصبانی شون کنه.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت55

می کشدم به طرف دفترش و ادامه می دهد:

- ولی امان از وقتی که عصبانی بشن. تا زمین 

و زمانو بهم ندوزن بی خیال نمی شن.

به خاطر یادآوری خسرو است یا تمام شدن تاب 

و توانم، از گرسنگی حس می کنم زانوهایم 

DONYAIEدیگر قدرت نگه داشتن وزنم را ندارند. دلم 
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می خواهد دست نگین را از زیر بازویم پس 

بزنم و روی پاف چرمی وسط سالن فرود 

بیایم. جلوی دفتر نگین که می رسیم، دستم را 

رها می کند تا جلوتر از او وارد شوم.

- بفرمایید عزیزم. چند ساعت مجبوری اینجا 
بد بگذرونی تا وقت دکتر رفتن بشه... برای 

صبحونه چی میل داری؟

چند قدم جلوتر از او می ایستم و برمی گردم به 

طرفش. از من بزرگتر است و زیباتر. صورت 

DONYAIE
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دلنشینی دارد. به نگاهم شانه ای باال می اندازد 

و می گوید:

- دستور رئیسه.

لب هایم را برای لحظه ای تو می کشم و بعد 

می پرسم:

- شما ملک نیاها رو می شناسید؟

لبخند و نگاهش عجیب اصالت دارد، گرم است 

و صمیمی. سرش را تکان می دهد و می گوید:

- بله. می شناسم.

دوباره می پرسم:
DONYAIE
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- چقدر می شناسیدشون؟ 

تعجب کرده، می دانم!

- خیلی زیاد.

- من رو چی خانم نگین؟ من رو هم 

می شناسید؟!

خنده از روی لب هایش محو می شود. گیج 

شده انگار و یا شاید میان آدم هایی که در ذهن 

دارد دنبال نشانی از من می گردد. مکثش که 

طوالنی می شود، می گویم:

DONYAIE
M

AM
NOE



- من دختر همایونم. همایون رادمنش. 

می شناسید؟

می گویم و می بینم که چطور بهت و ناباوری 

در نگاهش خانه می کند.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت56

آن قدر از حرفم جا خورده که برای چند ثانیه 

نگاهش ماتِ صورت و چشمانم می ماند. وقتی 

DONYAIEبه خودش می آید لبخند بی هویت و 
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دستپاچه ای می زند و با اشاره ی دست به مبل 

کنارم، می گوید:

- چرا ایستادی؟ بشین عزیزم.

بعد با همان دست اشاره ای به پشت سرش 

می کند و می گوید:

- یه کاری دارم. تا فکر کنی برای صبحونه چی 
میل داری، برمی گردم.

و در چشم به هم زدنی از دفتر خارج می شود. 

روی همان مبلی که گفته، می نشینم و 

DONYAIEچشم هایم را برای لحظه ای روی روشنی فضا 
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که ترکیبی ست از سبزی و سفیدی می بندم. 

به سوزش چشمم، درد قلب و روحم هم اضافه 

شده. انگار تیزی تکه های شکسته قلبم، با هر 

حرف یا اتفاقی روی روحم کشیده می شود و 

هر بار بیشتر از قبل زخمی اش می کند. چند 

دقیقه ای گذشته و خبری از نگین نیست. انگار 

دختر همایون بودن به قول ماهی، دنیایم را 

کرده بدتر از عاقبت یزید که دختر بینوا با 

شنیدنش آن طور جا خورده بود.

کف دستم را روی معده ام که از گرسنگی مالش 

DONYAIEمی رود، فشار می دهم. در شیشه ای دفتر باز 
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می شود و قبل از دیدن نگین صدایش را 

می شنوم که:

- برات کیک و نسکافه سفارش دادم. اگه چیز 
دیگه ای هم میل داری...

سرم را به طرفش می چرخانم و نگاهش 

می کنم. لحظه ای در سکوت جوری نگاهم 

می کند که نمی فهمم. لحظه ای که یک آن بیشتر 

نیست و سریع به حالت قبلش برمی گردد و 

دنباله ی حرفش را پی می گیرد:

- حتما بگو.
DONYAIE
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با صدای آرامی زمزمه می کنم:

- ممنون.

می رود سمت میز اداری سفیدش و پشت آن 

می نشیند. در رفتارش دنبال بهت و تعجب 

دقایق پیش می گردم و نیست. یا موضوع 

آن چنان برایش مهم نیست که واکنشش 

ادامه دار باشد و یا خوب بلد است به خودش 

مسلط شود. با لبخند درِ لپ تاپش را باز می کند 

و می گوید:

- در هر حال با من اصال تعارف نکن. من خودم 

DONYAIEهم آدم تعارفی نیستم.
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چیزی در لپ تاپش تایپ می کند و انگار برای 

خودش می گوید:

- تا یادم نرفته پیش نویس قراردادو واسه 
خسرو بفرستم. بعد زنگ بزنیم مطب دکتر 

ببینیم چه کاره ایم. اصال کسی جواب می ده یا 

نه.

نگاهم برای پیدا کردن ساعت روی دیوار 

می چرخد و به جای آن می رسد به یک قاب 

بزرگ نقاشی با رنگ های تند، از زنی در حال 

رفتن که باد دامن بلند قرمز رنگش را به رقص 

DONYAIEدرآورده. نقاشی آن قدر زنده است که می شود 
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صدای جینگ جینگ خلخالی که به پا دارد را 

شنید. تصویر در عین زیبایی به طرز عجیبی 

غم عالم را به دل آدم می ریزد انگار. جوری 

که دلم می خواهد دست دراز کنم و مانع 

رفتنش شوم.

نگاهم خیره به هیاهوی قدم های زن است که 

می شنوم:

- تو هم از این نقاشی خوشت اومده، نه؟ من 
که عاشقشم. کار خسروئه. به زور ازش گرفتم. 

DONYAIEحاال انگار براش کاری داره که یکی...
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مهره های گردنم مثل حرکت چرخ دنده های زنگ 

زده، کند و دردناک به طرفش می چرخد.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت57

نگاه متعجبم را که می بیند، لبخندی از سر 

شوق می زند و می گوید:

- باور نمی کنی؟ حق داری. فکر کنم هیچ کسی 
باورش نشه.

DONYAIE
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خیره در چشم های خندانش پلک می زنم و باز 

سر می چرخانم به طرف نقاشی روی دیوار. آن 

همه سرخی با تم سبز و سفید اتاق تضاد 

عجیب و به همان اندازه چشم گیری دارد. 

درست مثل تضادهایی که در وجود خالقش 

هست.

- من فکر می کردم آقای ملک نیا مد خوندن، نه 

نقاشی!

سنگینی نگاهش را روی نیم رخم حس می کنم 

و به عمد با تاخیر نگاهش می کنم. تعجب چند 

DONYAIEدقیقه ی پیش در نگاه من انگار به چشم های او 
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سرایت کرده. نگاهش پر از سوال و حیرت 

است. ابروهایم را باال می اندازم و می گویم:

- اگه خوب می شناسیدشون، پس می دونید که 
آقای ملک نیا تا قبلِ از ایران رفتنشون توی 

خونه ی عمه ی من زندگی می کردن.

در نگاهش حس ناخوانایی می آید و می رود. 

در جایش جابه جا می شود و با لبخندی 

سرسری می گوید:

DONYAIE
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- درست می گی، این مسئله رو یادم نبود... 

خسرو نقاشی رو هم وقتی ایتالیا بودیم یاد 

گرفت.

بودیم! پس بلف نیست و حق دارد که می گوید 

از قدیم ملک نیاها را می شناسد. تلفن دفتر زنگ 

می خورد و هم زمان با "بله" گفتن نگین باز سر 

می چرخانم و خیره می شوم به نقاشی. این که 

عزیز دردانه ی ملک نیاها در زندگی اش چه 

کرده، سرسوزنی برایم اهمیت ندارد ولی اینکه 

االن دارد چه کاری می کند، کاری که یک سرش 

می رسد به من و آرزوهایم برایم مهم است.

DONYAIEآن قدر که حاضر شوم سرش با او معامله کنم!
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انگار گیر افتاده ام میان رقص دامن های زن و 

ذهنم با هر حرکت خیالی اش پر می کشد به 

روزهای دور.

رفتنش را به یاد دارم. پنج، شش سالم بود که 

نظام الدین ملک نیا حکم کرده بود به رفتنش! 

گفته بود، خسرو باید برود، همین! نه التماس و 

گریه های شهرزاد و شیرین اثری در حکمش 

کرده بود و نه جار و جنجال قمر که کارش 

شده بود بست نشستن در خانه ی هوویش. 

DONYAIEخسرو قرار بود برود، که رفته بود، بدون بحث 
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و اعتراض. رفته بود ولی آنی برنگشته بود که 

پدرش آرزویش را داشت.

تن بلند صدای نگین من را از قعر خاطرات 

خاک گرفته  ی آن روزها بیرون می کشد. از میان 

حرف هایش "برق ماشین ها" ، "کمپانی سازنده" 

و "تکنسین" به گوشم آشناست. به پشتی مبل 

تکیه می زنم و به راه گریزی که باید برای دیدن 

امین پیدا کنم فکر می کنم. کافی ست بفهمم 

گیر همایون چه ارتباطی به حاجی و امین 

DONYAIEدارد، آن وقت است که...
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تقی به در می خورد و پشت بندش در به آرامی 

باز می شود. مردی با یک سینی در قاب در 

ظاهر می شود و از همان جا برای کسب اجازه 

زل می زند به نگین.

نگین بدون قطع کردن مکالمه اش با دست به 

میز جلوی من اشاره می کند. سرم را پایین 

می اندازم و چشم می دوزم به ناخن های الک 

نخورده ام. تا اینجا شکایت و ممنوع الخروج 

کردن و پرونده ای که همایون برایم ساخته 

فقط به خاطر پیش بردن کارهایش و ترساندن 

DONYAIEمن است، می دانم!
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به میز چیده شده ی مقابلم نگاه می کنم. اما 

بعد از کاری که می خواهم انجام دهم، از 

همایون رادمنش چه کارهایی بر می آید را فقط 

خدا می داند.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت58

- بخور عزیزم.

سرم را باال می گیرم و به نگین که نفهمیدم کی 

تماسش را تمام کرده و زل زده به من، نگاه 

DONYAIEمی کنم. نگاهش سنگین است یا من این روزها 
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توهم برم داشته که همه جور دیگری نگاهم 

می کنند؟ سکوتم را که می بیند، وزن نگاهش را 

از روی شانه هایم برمی دارد. چند کاغذ پرینت 

شده را روی هم دسته می کند و می گوید:

- یکی از فنی هامون متاسفانه به سرطان مبتال 
شده، دیگه نمی تونه کار کنه. تا کادر جدید 

تایید و جایگزین بشه هر روز همین آشه و 

همین کاسه.

حدس می زنم در مورد جزییات مکالمه ای 

حرف می زند که به جز چند کلمه چیزی از آن 

DONYAIEنشنیده ام.
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- پیدا کردنشم که از فوق تخصص قلب 
سخت تره... راستی شماره مطبو به من 

می دی؟

لب های خشکیده ام را تر می کنم و زیر لب 

"االن" می گویم. نگین کاغذهای پیش رویش را 
برمی دارد و وقتی کارت ویزیت دکتر را از 

جیب کیفم بیرون می آورم که از روی 

صندلی اش بلند شده و مقابلم ایستاده 

است. کارت را که از دستم می گیرد، می گوید:

- صبحونه ات رو خوردی، همین جا استراحت 

کن... چشمات یه جوری پف کرده انگار کل 
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دیشبو نتونستی بخوابی. راحت باش. چیزی 

هم خواستی من تو اتاق خسروام.

می رود و من میان پرتعلیق ترین لحظه ی 

زندگی ام تنها رها می شوم. چشم های باریکم را 

یک دور میان روشنی و آرامش فضا می چرخانم 

و باز می رسم به نقاشی روی دیوار. این 

بار انگار با وضوح بیشتری می بینمش. نقاشی 

پر است از حس رفتن، درست مثل من!

لیوان کاغذی نسکافه را برمی دارم و از روی 

مبل بلند می شوم. پشت پنجره ای که به 
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خیابان فرعی باز می شود، می ایستم. شقیقه ام 

را می چسبانم به قاب پنجره و چند جرعه از 

محتویات لیوان می نوشم. معده ام آرام 

می شود ولی با قلب بی تابم چه کنم؟ چطور 

درد و سوزشش را به روی خودم نیاورم و 

چشم ببندم روی رویاهایی که عمری پنج  ساله 

دارد؟

چند قطره ای که روی شیشه می نشیند را از 

پس پرده ی اشکی که روی چشمانم افتاده، تار 

می بینم. انگار آسمان هم مثل من بغضش را بر 

DONYAIEشانه ی پنجره شکسته است. اینجا، در ابتدای 
M

AM
NOE



پاییز تهران، دل بسته ام به همدلی آسمانی که 

تا یادم است، همیشه با خساست می بارد.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت59

نگین آن قدری دیر آمده بود که من با نیمه ی 

دلشکسته ی وجودم کنار بیایم. پیش از 

ورودش به اتاق برای چند دقیقه صدای حرف 

زدن خسرو و مرد دیگری را درست از پشت در 

شنیدم و بعد رفته بودند انگار و نگین چند 

DONYAIEدقیقه ی بعد با خبر به قول خودش خوبی آمد:
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- شاید باورت نشه، ولی واسه ساعت سه و 

نیم برات نوبت گرفتم.

دل و روده ام با شنیدن حرفش یک دور به هم 

می پیچید. خوبِ من و خوبِ نگین انگار زمین 

تا آسمان با هم فرق دارد که با شنیدنش قلبم 

می افتد روی دور تند.

- االن؟

می خندد و موهای فندقی خوش حالتش را که 

از قید شال رها شده، پشت گوشش می زند و 

DONYAIEبه شوخی می گوید:
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- تو هنوز منو نشناختی. کار برای من نشد 
نداره. به خاطر همین خسرو همیشه بهم می گه 

آچار فرانسه.

بعد در حالی که می رود به طرف میزش، 

می گوید:

- شماره مطب رو کسی جواب نمی داد، زنگ 

زدم به یکی از دوستام که توی مرکز جراحی...

صدایش کند و نخراشیده به گوشم می رسد. 

همه ی وجودم شده صفحه ی گوشی و آیکون 
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پیام رسانی که پر است از خاطرات پنج 

ساله مان. برای امین می نویسم:

«بین ساعت سه تا چهار، پایین ساختمون 
مطب دکترم.»

پیام که ارسال می شود سرم را باال می گیرم و 

به نگین نگاه می کنم. به خاطر برق محبت و 

صمیمیتی که در چشمانش می درخشد از خودم 

خجالت می کشم. میان حرف هایش یکهو انگار 

چیزی را به یاد آورده باشد، می پرسد:

- راستی تو برق خوندی، آره؟
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گوشی در دستم می لرزد. در جوابش سرم را 

تکان می دهم و مثل گربه دزده نگاه رمیده ام را 

می کشانم به صفحه ی گوشی. نوشته:

«فقط تا چهار غزال... بعدش هر چی که شد 

خودت خواستی.»

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت60

- شریف؟
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نگاهش که می کنم، خودم آنجایم و ذهنم میان 

موج نرم لبخند روی لب هایش، سفر کرده به 

چند صفحه عقب تر از تقویم، به ساعت ها 

درس خواندن  و شیطنت های بعدش، به 

صبح های جمعه و قدم زدن های مسیر درکه و 

بوسه های پنهانی اش، به رویاهای بلند و روز و 

شب جان کندن برایش، به زمزمه های عاشقانه، 

به تپش های تند قلب، به...

نگین هنوز منتظر جواب نگاهم می کند و من 

بی ربط ترین جواب ممکن را می دهم:

- سرویس کجاست؟
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از سرِ حیرت میان ابروهایش فاصله 

می افتد. با تالشی که برای برگرداندن لبخندش 

دارد با سر به طرف در اشاره می کند و 

می گوید:

- انتهای راهرو سمت چپ.

گوشی را بیشتر میان مشتم فشار می دهم. از 

جایم بلند می شوم و به طرف در می روم. با 

دردناک ترین حالت ممکن فهمیده ام از خودی 

خوردن شبیه سقوط ناغافل از ارتفاع است. 

سقوطی که در لحظه ی اول تنها بهت است و 

DONYAIEناباوری. کمی که می گذرد جای ضرب گز گز 
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می کند، ورم می کند و بعدترش این درد است 

که امانت را می برد.

در را باز می کنم و بیرون می روم. جای 

شکستگی قلبم از گز گز گذشته و به ورم 

رسیده انگار.

توی راهرو کسی نیست. یک سکوتِ سفید که 

متاثر است از طراحی داخلی همه جا را فرا 

گرفته. سکوتی که روح دارد انگار و چشم 

دوخته به من تا حرکت بعدی ام را ببیند.
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به طرف انتهای راهرو می روم. چند در دیگر 

هست و بعد می رسم به دری که خسرو ساعتی 

پیش واردش شده بود. پشت شیشه ی دفترش 

که برخالف بقیه پرده اش کشیده شده، برای 

لحظه ای می ایستم. دفترش ترکیبی است از 

سیاهی میز و صندلی های چرمی و سفیدی 

دیوارها. روی دیوار پشت میزش، عکس بزرگی 

از یک ماشین کوپه ی مشکی با آرم ستاره ی 

سه پر نصب شده که ابهت خاصی به فضای 

ساده ی دفترش داده است. چیزی مثل هویت 

واقعی خودش!
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با صدای کشیده شدن دری نگاهم را از دفترش 

می گیرم و بی آنکه به عقب بچرخم و منبع صدا 

را کشف کنم، به طرف راهروی کوچکی که در 

سمت چپ قرار دارد، قدم تند می کنم. من از 

این دنیا هنوز یک رفتن طلبکارم!

چند ساعت گذشته و همه ی تالش های نگین 

برای به حرف آوردنم، با شکست مواجه شده و 

سکوت این لحظه اش پشت فرمان، حکم همان 

DONYAIEپرچم سفید تسلیم را دارد.
M

AM
NOE



سرم را به پشت صندلی تکیه می دهم و 

چشمانم را روی دانه های بارانی که شیشه ی 

جلوی ماشین را مه و مات کرده، می بندم.

 رفتن مادرم یادم داده، هر از  ماهی از بعدِ

دست دادنی تا وقتی سخت است که تبدیل به 

عادت شود. همیشه می گوید: «خدا هیچ 

نعمتی بزرگ تر از فراموشی به آدم نداده.» و 

من به رنج عادت کردن فکر می کنم. به جای 

خالی بعدِ از دست دادن و حفره هایی که توان 

DONYAIEبلعیدن آدم را دارند.
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- کجا پارک کنیم حاال؟... اینجاها رو خوب 

نمی شناسم.

الی چشمانم را باز می کنم و به او که سرعت 

ماشین را پایین آورده و با دقت زل زده به 

بیرون نگاه می کنم. نگاهم دزدانه می چرخد 

روی ساعت ماشین که فقط چند دقیقه تا سه 

مانده و ذهنم برای پیدا کردن راه دور زدنش 

به تقال می افتد.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت61
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چند دقیقه بودن میان ترافیک نرم و باران 

زده ی خیابان پای خاطره ها را هم به بلبشوی 

ذهنم باز کرده. نگین پوفی از سر کالفگی 

می کشد و در حالی که گوشی اش را از کنار 

دنده برمی دارد، زیر لب می گوید:

- باالخره این طرف ها باید یه پارکینگ باشه!

خاطره هایم زیر باران جان گرفته اند انگار. 

خودم و امین را می بینم در یکی از 

بعدازظهرهای داغ تیر ماه. ماشینش را در جای 

دنجی که به لطف ویزیت های مداوم دکتر 

DONYAIEکشف کرده ایم، پارک کرده و بعد در 
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حالی که دستم را محکم در دستش گرفته، کنار 

گوشم از روزهای نیامده می گوید.

نگاهم را از شیشه ی جلو و تصویر مه و مات 

دختر و پسر خیالی روبرویم می گیرم و مثل 

خود نگین زمزمه می کنم:

- جلوتر بپیچ سمت چپ.

سنگینی نگاه متعجب نگین را روی نیم رخم 

حس می کنم و بعد باال رفتن سرعت ماشین و 

DONYAIEپیچیدنش به همان خیابان فرعی سمت چپی 
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که گفته ام. این هم از خاصیت خاطره ها، 

همین قدر حقیقی و بی رحمانه!

تا مطب در سکوت مطلق من و نگاه های گاه و 

بی گاه و پر از سوال نگین می گذرد. می دانم 

عجیب و غیرطبیعی شده ام. اصال چه کسی در 

شرایط من می تواند طبیعی باشد، که من 

باشم؟!

مطب در آن ساعت به جز من و نگین مراجع 

دیگری ندارد. حتا منشی خوش  اخالق دکتر 

هم تازه رسیده و هنوز کفش های  طبی ای که 

عادت دارد در مطب به پا کند، نپوشیده. روی 
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یکی از مبل های چرمی سالن انتظار و درست 

روبروی راهروی ورودی می نشینم. نگاهم 

زیرچشمی می نشیند روی عقربه های ساعت 

مچی ام که کمی بعد از سه، روی هم منطبق 

شده اند. نگین کنار میز منشی ایستاده و از او 

درمورد ساعت آمدن دکتر می پرسد. 

سرم را باال می گیرم و به بی هدف زل می زنم 

به تابلوی بزرگ آناتومی چشم انسان که روی 

دیوار نصب شده، و همه ی حواسم حولِ 

راهروی کمی آن طرف تر و دری که در انتهایش 

قرار دارد، چرخ می زند.

لحن شوخ منشی در گوشم می نشیند:
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«دیگه تا اینجاش دست من بود. ساعت اومدن 

دکتر رو فقط خدا می تونه تضمین کنه.»

و صدای پراز خنده ی نگین:

«ولی من برعکست، حتا ساعت آب خوردن 

رئیسم رو هم می دونم.»

«تو دیگه باریکال داری!»

رئیسش یعنی خسرو؟ اگر منظورش او باشد 

که به نظر من هم "باریکال" دارد. 

زنگ در به صدا در می آید و من با بی قراری باز 

به ساعتم نگاه می کنم. صدای تیک باز شدن در 

DONYAIEبه گوش می رسد و چند ثانیه بعد خانم مسنی 
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با عینک آفتابی در حالی که دختر جوانی 

دستش را گرفته وارد می شوند. دختر جوان 

زن را روی اولین مبل می نشاند و خودش به 

طرف میز منشی می رود. تلفن نگین زنگ 

می خورد. برای جواب دادن به طرف پنجره ی 

بزرگ انتهای سالن می رود و من بی اختیار از 

جایم بلند می شوم و با قدم های آرام به طرف 

راهروی ورودی قدم برمی دارم.

نرسیده به راهرو نگین می بیندم. پرسشگرانه 

نگاهم می کند و من بی آنکه بدانم چیزی که 

DONYAIEمی گویم درست است یا نه، از غریبه بودن 
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نگین نسبت به فضای مطب استفاده می کنم و 

بی صدا لب می زنم:

- سرویس.

چشم هایش را برای راحتی خیالم یک بار 

می بندد و باز می کند و در ادامه حرف زدنش 

به طرف پنجره می چرخد. از فرصت استفاده 

می کنم. با قدم های پرشتاب و میان زمزمه های 

مادر و دختریِ تازه واردها از راهرو می گذرم و 

از مطب خارج می شوم.

DONYAIE#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت62

اسیر و زندانی ام؟ نه! 

پس دلیل این حجم آدرنالینی که در خونم 

ترشح شده و ضربان قلبم را برده روی هزار و 

سرعت قدم هایم را مثل یک آهو تیز و تند 

کرده چیست؟

خودم هم باورم نمی شود که توانسته باشم 

همه ی پنج طبقه را با قدم هایی که حتا برای 

یک لحظه متوقف نشده، بدوم. به همکف که 

DONYAIEمی رسم، می ایستم و به پشت سرم نگاه 
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می کنم. به جای آدم های در رفت و آمد یا 

آن هایی که جلوی آسانسور به انتظار 

رسیدنش ایستاده اند، نگاه حیران نگین را 

می بینم. نمی دانم فهمیده دورش زده ام یا هنوز 

نه؟ ولی هرچه که هست، چیزی مثل شرم یا 

عذاب  وجدان باعث می شود، سرم را پایین 

بیندازم، بند کیف را در مشتم فشار دهم و با 

قدم های بلند به طرف در بروم.

جلوی ساختمان لحظه ای می ایستم و نگاهم را 

برای پیدا کردن امین می چرخانم. ماشین 

DONYAIEکاربنی رنگش که برخالف ادعایش می دانم 
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هنوز سندش به نام حاجی است، کمی 

آن طرف تر زیر تاللوی نور خورشید در  دانه های 

باران، مثل مجسمه ی خدایان رومی 

می درخشد.

انگار او هم برای این مالقات مثل خودم  عجله 

دارد که با دیدنم دستش را می گذارد روی بوق 

و فحش چند نفر را به جان می خرد. با 

قدم هایی که فرقی با دویدن ندارد از البه الی 

ماشین ها عبور می کنم و خودم را می رسانم به 

ماشینش. نرسیده به ماشین در جلو را برایم 

DONYAIEباز می  کند. شال نمناکم را که تا پس سرم عقب 
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رفته جلو می کشم و با همان شتاب روی 

صندلی جلو فرود می آیم و قبل از هر چیزی 

می گویم:

- برو!

لحظه ای مات نگاهم می کند و بعد با اخم هایی 

که باالی چشم های پر خونش در هم گره 

می خورد، با لحن تندی می گوید:

- مگه اومدی دزدی؟
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نگاهش می کنم و اولین چیزی که از ذهنم 

می گذرد این است، "هنوز همان طور دوستش 

دارم؟"

البد دارم که چشمانم از تمام صورتش، 

چشم های قرمزش را می بیند و سوزش اشک را 

به جان می خرد.

گاهی که غیظ ماهی را درمی آورم "بی احساس 

و فناتیک" خطابم می کند و معتقد است، من 

به جز کتاب هایم و آن مدارهای به قول او 

"بی صاحاب شده" هیچ چیزی 
DONYAIEنمی فهمم! کجاست تا حال این لحظه ام را 
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ببیند؟ کجاست که ببیند میان غرور و احساسم 

چه جنگ نابرابری در جریان است؟!

می گویم:

- اگه می خوای حرف بزنیم، فقط برو.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت63

پوزخند صداداری می زند و فرمان را 

می چرخاند.

DONYAIE
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- از کی می ترسی؟ از اون یارو زورو که سر 
خود پاشدی رفتی خونه اش؟... پدرت که از 

خداشه بین ما صلح و صفا بشه!

منظورش از زورو بی شک خسرو است. حاال 

چرا با این اسم خطابش کرده، یا به خاطر 

لباس های غالبا سیاهش است و یا اینکه 

شاه دزد شده و قرار است به دار و دسته ی 

دزدها بزند.

امین پایش را با حرص روی گاز می گذارد و 

DONYAIEماشین با شتاب از جا کنده می شود. دستم را 
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می گذارم روی داشبود و در جواب توهینش 

می گویم:

- سرخود پا شدم رفتم خونه اش؟ انتظار 

داشتی وقتی وسط خیابون ولم کردی، شبو 

زیر پل بخوابم؟

می پیچد در اولین فرعی و با چشم های دریده 

و برزخی اش نگاهم می کند.

- تو مگه خونه نداری؟ مگه مسئولیتت با اون 
پدر بی شرفت نیست؟ چطور روز 

خواستگاری...

DONYAIE
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می پرم میان حرفش. تا این لحظه به هم فحش 

نداده بودیم که این هم از سرصدقه ی همایون 

نصیبم شد.

- حرف دهنتو بفهم امین.

بلند و پرغیظ می خندد. از ماشینی که 

فس فس  کنان در خیابان یک طرفه ی فرعی 

می راند، سبقت می گیرد و می گوید:

- نه بابا!

دستم را روی شانه ای که با تکان محکم ماشین، 

DONYAIEبه شیشه ی پنجره خورده می گذارم.
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- گفتی با من کار داری، اومدم. ولی اگه فکر 

کردی می مونم تا هر چیزی از دهنت درمیاد به 

خانواده ام بگی و غیظتو خالی کنی، خیلی 

اشتباه کردی.

باز ماشین تکان محکمی می خورد و انگار 

می پیچد در یک فرعی دیگر.

- پدرت داره گُه می زنه به زندگیت، به 
زندگیمون، می فهمی؟... می زنه که نه، زده!

با دختر غمگین وجودم که با این حرف امین 

قصد کرده در خودش فرو برود می جنگم. االن 

DONYAIE
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وقت کم آوردن نیست، وقت کوتاه آمدن 

نیست، وقت وا دادن نیست!

- این همه زحمت کشیدیم، شب و روز درس 
خوندیم، جون کندیم واسه پذیرش و 

اون ویزای کوفتی که بکنیم از این خراب شده 

بریم. چی شد؟ واسه کی حرف دهنمو بفهمم؟ 

واسه آدمی که به زحمت پنج ساله ی بچه ی 

خودش هم رحم نکرد؟

بعد نگاهم می کند و با حرص می گوید:

- من که کارم درست شده می رم.
DONYAIE
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لبم می لرزد. آتش حرفش تا بن قلبم را 

می سوزاند.

- پس دیگه چی می خوای؟

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت64

نگاهش می نشیند روی لرزش لبی که به دندان 

گرفته ام. فرو دادن آب دهانش را می بینم و 

بعد نگاهی که از من می دزد و به مسیر دوخته 

DONYAIEمی شود. تا امروز بغضش را ندیده ام. پسر 
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حاج خانم و گریه؟ اگر اینجا بود حتما می گفت: 

"مگه مرده باشم که اشک بشینه تو چشم 

بچه هام."

این جمله را از روزی که الهه با شوهرش 

بحثش شده بود، درخاطر دارم. امین با همان 

سرعت دیوانه وار می پیچد در خیابان اصلی. 

صدایم انگار از اعماق چاه درمی آید وقتی که 

می پرسم:

- چرا چیزی نمی گی امین؟

ماشین را می کشد کنار خیابان و با کف دستش 

DONYAIEچند بار محکم می کوید روی فرمان.
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- لعنتی، لعنتی، لعنتی!

- من چرا تو رو نمی فهمم؟!

- معلومه که نمی فهمی!

انگار از اکشن ترین سکانس زندگی ام وسط یک 

صحنه ی ملودرام فرود آمده ام. جایی که انگار 

از پیش می دانم یک پایان تلخ در انتظارم 

است.

پوست لبم را با حرص می کنم و تری خون را 

روی آن احساس می کنم.

- تو بگو که بفهمم.

DONYAIE- بابام گفت باید ولت کنم.
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جمله ی سرضربش مثل سیلی به صورتم 

می خورد و نفسم از حجم حقارت تنیده  شده 

البه الیش تنگ می شود. بقیه ی حرف هایش 

شبیه هزیان است، آرام و زیرلبی و گنگ میان 

نفس های تندش.

- گفت اگه نکنم نه پول سفرمو می ده، نه 

حمایتم می کنه.

پلکم از شوک چیزی که شنیده ام می پرد. 

مبهوت به نیم رخش زل زده ام.

- تو که اوضاع منو می دونی غزال...
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برمی گردد طرفم و نگاهش را می چرخاند میان 

اجزای صورتم.

-من یه دانشجوام مثل خودت! اگه بابام کمکم 

نکنه باید قید رفتن و آرزوهامو بزنم... 

پس اندازم حتا تا آلبرتا هم نمی رسه. هزینه های 

زندگی و تحصیل و...

باز آب دهانش را فرو می دهد و می گوید:

- من یه راهی پیدا کردم، شاید بشه از اون 

طریق از ایران خارجت کنیم. ولی بابام نباید 

بفهمه تو بامنی. ببین غزال...
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دستش را جلو آورده تا دست هایم را بگیرد. 

خودم را عقب می کشم و بی توجه به حرف های 

آخرش می پرسم:

- چرا حاجی خواسته ولم کنی؟

می خواهد مجابم کند.

- ببین، االن این اصال مهم نیست. مهم اینه که 
تو بتونی از ایران خارج بشی، بقیه اش رو 

می شه درست کرد. فقط... پدرم نباید بفهمه.

سرریز شدن صبرم را با تمام وجود حس 

DONYAIEمی کنم. بلند می گویم:
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت65

- دیوونه شدی؟ من مدارک ندارم. پدرم 

ممنوع الخروجم کرده. برام پرونده ی کیفری 

درست کرده. تا قبرستونم اگه همایون نخواد 

نمی تونم برم. نوبت سفارتم پریده. چه جوری 

از ایران خارج شم؟

DONYAIEتن صدایش را پایین می آورد و می گوید:
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- من که نگفتم قراره قانونی خارج بشی. وقتی 

بهت می گم نباید پدرم بفهمه، یعنی یه جوری 

که هیچ کس نفهمه تو با منی.

داد می زنم و اشک از گوشه ی چشمم شره 

می کند:

- غیرقانونی خارج شم؟ آره امین؟ این همه 

زحمت کشیدم که عین فراریا غیرقانونی از 

ایران برم؟ اصال این جوری رفتن به چه دردم 

می خوره؟ وقتی نتونم سر کالسام بشینم و 

درس بخونم رفتن به چه دردم می خوره؟!!!

- گوش کن ببین چی می گم.

DONYAIE
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دستش را جلو می آورد تا روی صورتم بگذارد 

که با دست پسش می زنم. دستش لحظه ای 

میان زمین و آسمان می ماند. بعد مشتش 

می کند و می گذاردش روی پایش.

- چرا حاجی گفته باید جدا شیم؟

با انگشت شست و سبابه ی دست دیگر گوشه ی 

چشمش را لمس می کند و می گوید:

- گوش کن غزال...

- گوش نمی دم. به هیچی گوش نمی دم تا نگی 

چرا حاجی گفته باید جدا شیم.
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نفسی می گیرد و تالش می کند خودش را آرام 

کند.

- اول گوش بده...

یک دستم را می گذارم روی دستگیره ی در و با 

پشت دست دیگر اشک هایم را پس می زنم.

- یا میگی یا می رم.

از میان دندان هایش کشیده اسمم را صدا 

می زند:

- غزال.

در را باز می کنم و می خواهم از ماشین خارج 

شوم که بازویم اسیر دستش می شود. صدای 
DONYAIE
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فریادش در پس زمینه ی هیاهوی گذر ماشین ها 

در گوشم می نشیند:

- چون می ترسه گند پدرت دامنشو بگیره. 

پدرت می خواد پای پدر منو بکشه وسط 

ماجرا. می خواد ازش باج بگیره. فکر کرده 

بازم می تونه با زد و بند قسر در بره. ولی زهی 

خیال باطل. این بار اوضاع فرق داره. بابات تا 

خرخره تو گُه گیر کرده. اگه متهم بشه از دست 

خدا هم واسش کاری برنمیاد. تو فقط کافیه از 

ایران خارج بشی، بعدش می تونی پناهندگی 

سیاسی و پذیرش بگیری.
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تیره ی پشتم با حرف هایش می لرزد. 

مویرگ های برجسته ی میان چشم هایش مثل 

مواد مذاب، سرخ و تب دارند. بازویم را 

نفس نفس زنان عقب می کشم و او فشار 

انگشتانش را دور بازویم بیشتر می کند. 

صدایم می لرزد:

- اگه پدرت ریگی به کفشش نباشه چرا باید 
بترسه؟

وحشیانه در صورتم براق می شود.

- چرند نگو غزال.
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یک پایم را از درِ باز بیرون می گذارم و با 

خشونت بازویم را از میان انگشتانش عقب 

می کشم.

- چرا فکر می  کنی دارم چرند می گم؟ چون 

پدرت حاجیه؟ چون دکمه ی پیراهنشو تا ته 

می بنده؟ چون روی پیشونیش داغ مهر داره و 

نمازش قضا نمی شه؟ اون وقت پدر من 

همه کاره ست، آره؟ چرا باید حرفتو قبول کنم؟ 

چون پدرم هیچ کدوم از اونایی که پدرتو داره، 

نیست؟

DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت66

پوست روشنش یک دست قرمز شده و 

لب هایش کبود. کبریت را می گیرم کنار انبار 

باروت هر آن به انتظار انفجارش هستم. ولی 

نه ترسیده ام و نه کوتاه می آیم.

- پس چرا من دارم حس می کنم پدرت 
ترسیده؟ چرا انگار می خواد جدامون کنه و 

فراریت بده تا ربطشو به کل این ماجرا پاک 

کنه؟ چرا اگه پاش گیر نیست حساب منو از 

DONYAIEبابام جدا نمی کنه؟ مگه از اول نمی دونست؟ 
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مگه هزار بار نگفته بود که حساب غزال از همه 

جداست؟ از همه یعنی کی؟ یعنی 

خانواده ام... یعنی مادرم که ولم کرده 

رفته... یعنی پدرم که کارش به قول شماها 

دزدی و زد و بنده.

چه بالیی سر اشک هایم آمده اند که با وجود 

آتشی که چشم هایم را می سوزاند حتا قطره ای 

از آن نمی چکد.

- بعد تو قراره تا آخر عمرت پنهونی با دختر 
فراریِ یه متهم باشی؟ تویی که به قول 

DONYAIEخودت چشمت به جیب باباته و از ترست 
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می خوای منو غیرقانونی از کشور خارج کنی؟ 

چی پیش خودت فکر کردی امین. که انقدر 

احمقم؟ یا شاید فکر کردی مثل اون دخترای 

دیوونه ای که توهم عشق برشون می داره با 

طناب تو می رم تو چاه؟

می گویم و از ماشین بیرون می روم و در را 

محکم می کوبم. آمده بودم حرف هایش را 

بشنوم که شنیده بودم. حتا چیزهای بیشتری 

هم فهمیدم. حاال دیگر با خودم و آن حس 

DONYAIEدخترانه ی ته دلم بی حسابم.
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دنبالم از ماشین بیرون می آید و بلند و 

پرحرص صدایم می کند:

- غزال؟

و به طرفش می چرخم.

- تو انگار نمی فهمی چه بالیی داره سر همایون 
می آد!

یک قدم به جلو برمی دارم و این طرف ماشین، 

درست روبرویش می ایستم.

- تو بهم بگو تا بفهمم.
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دستش را باکالفگی می کشد روی صورتش و با 

نفس هایی که داغی اش را از این فاصله هم 

می شود فهمید، می گوید:

- من از جزییات هیچی نمی دونم. فقط 

می دونم ماجرا مربوط می شه به یه محموله ی 

توقیفیه که برای ثبت سفارشش با زد و بند از 

پروانه ی یه واحد تولیدی که سال هاست 

تعطیله استفاده شده... نمی دونم، نمی دونم 

ربطش چیه که بازرسی افتاده پی سابقه ی 

واردات شرکت پدرت.
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لبخند تلخی می زنم و معنادار می گویم:

- دقیقا توی حوزه ی کاری پدرتو!

دستش را می گذارد پشت گردنش و به جای تب 

و تاب لحظه ی پیش در سکوت نگاهم می کند.

- این برنامه ی خروج غیرقانونی رو هم پدرت 
چیده، نه؟... بهت وعده داره منو االن بذاری و 

بری بعدا قاقا لی لی تو بهت برمیگردونه؟! 

اینجوری می خواد هم همایونو دور بزنه، هم 

پاشو از ماجرا بکشه بیرون؟

مات به صورتم زل می زند. یک قدم به عقب 

برمی دارم و سرم را از روی تاسف تکانی 

می دهم.
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- من ولت نمی کنم.

پوزخندی می نشیند گوشه ی لبم و باز یک قدم 

عقب تر می روم. با داد می گوید:

- من ولت نمی کنم غزال.

ولم نمی کند ولی آن طرف ماشین ایستاده و 

حتا حاضر نیست سنگرش را ترک کند! البد 

منظورش از ول نکردن این است که باید مثل 

زن های عاشق پیشه آن قدر به انتظارش 

بنشینم تا موهایم رنگ دندان هایم سفید 

شود. ماهی همیشه می گوید: « زن عاشق 
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یعنی زن تموم شده.» می گوید، «آدم اگه عاقل 

باشه هیچ وقت عاشق نمی شه.»

یک قدم دیگر به عقب برمی دارم. 

بعد می چرخم و با بیشترین سرعتی که از 

قدم هایم برمی آید، در خیابانی که 

نمی شناسم می دوم.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت67

DONYAIEمقصد شده سراب؛ می روم و نمی رسم.
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ای کاش می شد دست خودم را می گرفتم 

و می بردمش یک جایی به قدر هزاران روز و 

ساعت و دقیقه دورتر از این لحظه و از بند 

همه ی آدم های زندگی ام رهایش می کردم. 

جایی که خودم باشم و دنیایی بدون آدم های 

گذشته ام.

سر چهارراهی که نمی شناسم می ایستم و به 

اطراف نگاه می کنم. هیچ رد و نشان آشنایی 

نیست. شهر در تیرگی یک شب پاییزی در حال 

غرق شدن است. بغض گلوله شده در گلویم را 

DONYAIEبا فرو دادن آب دهانم پس می زنم. من مانده ام 
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و این تهران بی رحم و خانه ای که ندارم؛ 

ترکیبی سیاه و غم انگیز.

دست می کشم روی چشمی که اشک پشتش 

بست نشسته ولی میل باریدن ندارد. امروز با 

دست های خودم پرده از حقیقت وجودی 

آدم های زندگی ام برداشتم و این تجربه ی 

ساده ای نبود. صدای بوق کش دار ماشینی 

نگاهم را می کشاند سمت ماشینی که کنار 

خیابان ایستاده و راننده اش با لبخندی پهن و 

معنادار نگاهم می کند. دستم را پایین 

DONYAIEمی اندازم و می روم سمت خیابان. راننده 
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خودش را جلو می کشد و در جلو را باز می کند 

و من به ماهی فکر می کنم. به نبودنش بعد از 

سال ها و یاد این حرفش می افتم که همیشه 

می گوید:

«من عمر و جوونیمو توی این خونه پوچ کردم 

تا تو بی مادری نکشی و تهش نشی یه نانجیبی 

مثل این دوتا.» این دوتا، همایون و شعله را 

می گوید و من خوب می دانم در جوانی عشقی 

داشته که هیچ وقت به وصال نرسیده و 

بی مادری من بهانه است.
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لب خیابان که می رسم لبخند مرد پهن تر 

می شود. با خودم فکر می کنم، کجاست تا 

نانجیبی ام را ببیند!

قدم می گذارم روی آسفالت نمناک خیابان و از 

کنار ماشینی که هنوز درش برایم باز است 

می گذرم. صدای بوق یکسره و کش دار ماشین 

خلسه ی نرم یک سر شب پاییزی را به یغما 

می برد. دستم را برای اولین ماشین زردی که با 

سبز شدن چراغ به طرفم می آید، بلند می کنم 

و همین که کنار پایم می ایستد، می گویم 

DONYAIEدربست و بدون اینکه به راننده فرصت 
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تصمیم گیری بدهم، در عقب را باز می کنم و 

می نشینم.

راننده با تعجب به عقب نگاه می کند و با اشاره 

به مسافر صندلی جلو می گوید:

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت68

- مسافر دارم خانم. دربست نمی رم.

DONYAIEبه صندلی تکیه می دهم و می گویم:
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- اشکال نداره، من عجله ندارم، اول ایشونو 
برسونید بعد منو.

برمی گردد و این بار از آینه نگاهم می کند:

- مسیرتون کجاست؟

گوشی برای با ر هزارم زیر دستم در کیف 

می لرزد. سرم را می چسبانم به شیشه ی کنارم 

و با چشم های بسته زمزمه می کنم:

- پاسداران.

تاکسی که بعد از یک نیم دور در شهر به 

DONYAIEپاسداران می رسد، عضالت شکمم از استرس 
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منقبض می شود. می دانم اینجا آمدنم، در 

ساعتی که حتا رستوران ها هم در حال تعطیل 

کردن هستند، کاری عبث است. تاکسی که در 

خلوتی خیابان با سرعت پیش می رود، باخودم 

فکر می کنم انتخاب بعدی ام کجا می تواند 

باشد.

- اینجاست خانم؟

نگاهم را به طرف شیشه ی ماشین می کشانم. 

روی شیشه را با کف دست پاک می کنم. 

چشم هایم ردیف کرکره های پایین را دنبال 

DONYAIEمی کند. راننده همچنان می گوید:
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- به خاطر شما تا اینجا اومدم وگرنه این طرفا 
مسیرم نیست.

زیر لب زمزمه می کنم:

- دستتون درد نکنه.

انگار می خواهد تالفی سکوت طول مسیرش را 

در بیاورد. صدایش افسوسی در خود داد:

- بد تهرانی شده. اینجا از یه ساعتی مرد 
جماعت امنیت نداره، چه برسه به زن ها... 

به خدا یه روز نیست سر صبحش نشنویم یه 

جنازه توی این خیابون ها پیدا نشده.
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نگاهم می رسد به کرکره های بلند و پایین 

کشیده ی نمایشگاه. ته مانده ی امیدم مثل افول 

آخرین ستاره رو به خاموشی می رود.

- رد نشیم آبجی.

مانده ام چه بگویم که نگاهم روی کرکره ی 

کوچک ورودی می نشیند که تا نیمه باز است. 

هول و بلند می گویم:

- نگه دار آقا.

راننده با تعجب از آینه نگاهم می کند. ماشین 

را می کشاند کنار خیابان و من بی آنکه در 

DONYAIEتاریک و روشن ماشین به خوبی تشخیص 
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بدهم، چند اسکناس می گذارم روی کنسول 

کنار دستش و از ماشین بیرون می روم.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت69

تعجب راننده و سنگینی نگاهش را روی 

شانه هایم حس می کنم. چند قدم پیش می روم 

و درست روبروی کرکره ی نیمه باز نمایشگاه 

می ایستم. سوزِ سرما به صورتم سیلی می زند. 

پاهایم برای پیش رفتن مردد مانده اند. می دانم 

DONYAIEاینجا لحظه های خوبی در انتظارم نیست ولی 
M

AM
NOE



این را هم این روزها فهمیده ام که آدم ها 

به خاطر منفعت و بقا دست به هر کاری 

می زنند. کار دنیا همه اش شده معامله؛ یک 

چیزی می دهند و چیز دیگری می گیرند. اصال 

هم برایشان مهم نیست چه چیز را در مقابل 

خواسته شان خرج می کنند، درست مثل کاری 

که همایون و امین و حاج فتاح با من کرده اند.

صدای بوق یکسره ی ماشینی خلسه ی شب 

پاییزیِ خیابان را برهم می زند. به خودم 

می آیم. به قول ماهی: «یا رومی روم، یا زنگی 

DONYAIEزنگ»
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جلوتر می روم. از بازی کرکره به جز کفپوش 

براق نمایشگاه چیزی دیده نمی شود. کمرم را 

خم می کنم و همان تصویر قبلی با دامنه ای 

گسترده تر مقابل دیدم قرار می گیرد. نفسی که 

از سر اضطراب رها می کنم، مقابل صورتم ابر 

سفیدی می سازد.

اصال بر فرض که در هم باز شود، چه تضمینی 

است که خسرو اینجا باشد؟ آخر کدام 

صاحب کار احمقی تا این وقت شب سر کار 

می ماند؟ پوست لبم را با حرص زیر دندان 

DONYAIEمی برم و بی رحمانه می کنم. باید به جای اینجا 
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آمدن می رفتم لواسان. دیدن و تحمل قمر که 

بدتر از آوارگی در خیابان نبود، بود؟

با این فکر به عقب می چرخم. خبری از تاکسی 

و مرد راننده نیست. جایش یک ماشین اسپرت 

نقره ای نرم و آرام کنار خیابان ترمز می کند. 

حال و روزش شبیه شکارچی های شبانه است. 

از آن هایی که گاهی خبرهایش را  سر میز 

صبحانه ماهی از بخش اجتماعی روزنامه 

برایم می خواند.
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بی اختیار دوباره به طرف در نمایشگاه 

می چرخم و با کف دست می کوبم روی آن . 

یک بار، دوبار، سه بار. سرِ چهارمین بار کرکره ی 

زیر دستم حرکت می کند و من بی حرکت شاهد 

اتفاقی می شوم که در حال وقوع است.

کرکره  که باال می رود، من همان پسر سر 

صبحی را درست مقابلم آن طرف در شیشه ای 

می بینم.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت70
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جوری عجیب غریب نگاهم می کند که 

بی اختیار دست می برم و شالم را جلو 

می کشم. در را با ریموتی که در دستش است 

باز می کند. این پا و آن پا می کنم. مانده ام 

چطور دلیل آنجا بودنم را توضیح بدهم. هنوز 

مقابلم ایستاده و همان طور عجیب نگاهم 

می کند. لب باز می کنم تا چیزی بگویم که 

صدایی نطق ناگفته ام را کور می کند.

- چرا مثل مجسمه وایسادی سر راه. بکش کنار 

DONYAIEبذار بیاد تو.
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لحنش در عین خونسردی آن قدر وحشتناک 

هست که حساب کار کرده ام دستم بیاید. علی 

لحظه ای لب هایش را روی هم فشار می دهد و 

بعد از سر راهم کنار می رود. حجمی از نور که 

به چشمم هجوم می آورد، تازه انگار چشم هایم 

یادشان می افتد که باید بسوزند. گوشه ی 

چشمم از اشک تر می شود. چشم هایم را کمی 

باریک می کنم تا ببینمش. با فاصله ی زیادی از 

من ایستاده. دست هایش را پشت کمرش درهم 

گره کرده و مستقیم زل زده به من.
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- علی همه ی درها رو قفل کن، بعد به سالمت.

علی آرام می گوید:

- آقا...

خسرو اجازه نمی دهد جمله اش کامل شود.

- نشنیدی چی گفتم؟... نگین می تونی این 
ساعت رانندگی کنی یا بگم علی برسونتت؟

حضور نگین را تازه آن وقت است که می بینم. 

DONYAIEاین لحظه جزو محدود زمان هایی در زندگی ام 
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است از کسی عمیقا خجالت کشیده ام. 

محتاطانه و آرام می گوید:

- خسرو جان؟!

خسرو به طرفش می چرخد و می گوید:

- یه حرفو دوبار نمی زنم نگین.

بعد رو به علی هشدارگونه می گوید:

- می خوام تا دو دقیقه ی دیگه همه درها رو 

چک کرده و رفته باشی!
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علی آرام می گوید: " چَشم" و در چشم 

به هم زدنی هر دو جوری محو می شوند که 

انگار از اول هم دیدنشان در آنجا خواب و 

خیال بوده. خسرو قفل دست هایش را از 

پشتش باز می کند. جلو می آید و با 

پس زمینه ی صدای وزوز موتور کرکره که پایین 

کشیده می شود، می گوید:

- که آهو شدی در می ری؟

#تو رادرگوش خداآرزو کردم. 

DONYAIE#پارت71
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انگشتان یخ زده ام را دور بند کیفم مشت 

می کنم و خیره ی چشمانش می مانم. از او 

می ترسم و نمی ترسم، همین اندازه متناقض و 

عجیب! با فاصله ی کوتاهی مقابلم می ایستد و 

این بار با لحن ترسناک تری می گوید:

- که منو قال می ذاری می ری سراغ اون 

پسره ی برقی؟

از کجا فهمیده برای دیدن امین رفته ام، 

DONYAIEنمی دانم و برایم مهم هم نیست. این اتفاق 
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قرار نبود چیز پنهانی باشد. لب های خشکم را 

برای لحظه ای توی دهانم می کشم. جای پوست 

کنده شده اش هنوز می سوزد و طعم خون 

می دهد.

- انگار به جز کتابات، به فیلم های اکشن هم 
خیلی عالقه داری خانم جیمز باند!

موهای جلو آمده توی صورتم را پس می زنم. 

امروز به قدر همه ی روزهای عمرم با خودِ 

درونم و احساسات دست و پا گیرش 

DONYAIEجنگیده ام و خسرو ملک نیا انگار غول مرحله ی 
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آخر است. اینکه چرا اینجایم، چرا از میان چند 

میلیون آدمی که در این شهر زندگی می کنند، 

سراغ این آدم آمده ام، ده ها دلیل در ذهنم دارد 

و هیچ!

من بیشتر از همه به غریزه اینجایم. بر طبق 

این اصل که "دشمنِ دشمنِ تو، دوست توست."

آرام می گویم:

- باید می دیدمش.

دستش را می گذارد پشت گوشش و سرش را 

کمی کج می کند.
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- چی؟ نشنیدم.

تمام روز با چشم های ناسورم دنیا را تار دیده  ام 

و حاال به طرز غریبی در روشنایی اغراق آمیز 

نمایشگاه، برق آتشی که در سیاهی چشمانش 

زبانه می کشد را به وضوح می بینم.

- این حقم بود.

صدایم بلند است ولی نه بلندتر از صدای او که 

با داد می گوید:
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- حقت چی بود؟ گدایی کردنِ عشق؟ دختره ی 

کله خراب چرا نمی فهمی داری گند می زنی 

به زندگیت!

گلوله ی بغض در گلویم بزرگ تر می شود و 

گوشه ی چشمم از نیش اشک می سوزد. با 

خودم تکرار می کنم که من هیچ وقت مقابل 

کسی گریه نکرده ام.

- عادت ندارم از کسی چیزی گدایی کنم.

#تو رادرگوش خداآرزو کردم. 

DONYAIE#پارت72
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صدایم می لرزد و فریاد او این لرزش را در 

همه ی سلول های تنم فراگیر می کند.

- پس امروز دقیقا کدوم گوری رفته بودی؟

چشم هایم را از سر سوزش باریک می کنم.

- رفته بودم حسابمو با یکی تسویه کنم.

با مسخرگی می پرسد:

- تسویه کردی؟

بند کیفم را بیشتر میان انگشتانم فشار 

DONYAIEمی دهم. بغضِ چنگ انداخته در گلویم، همه ی 
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اصواتی را که از حنجره ام خارج می شود 

گرفته و خش دار کرده.

- وقتی همه تون با نامردی منو انداختین وسط 

بازی ای که ازش خبر ندارم و براتون هم مهم 

نیست چی قراره سر من و زندگیم 

بیاد، پس حق سوال و بازخواست ازم ندارین.

پوزخند بلندی می زند. دستش را جلو می آورد 

و آشغال خیالی را با تلنگر از روی شانه ام 

می پراند. بعد درحالی که نگاهش هنوز روی 

DONYAIEشانه ی من و دست خودش است می گوید:
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- داری تقالی الکی می کنی دخترخانم. هر 

بازی ای قوانین خودشو داره. امروز فقط کافی 

بود همایون بفهمه رفتی سراغ این یارو پسر 

حاجیه تا با پرونده ای که برات علم کرده، فردا 

صبح آفتاب نزده سر از بازداشتگاه دربیاری!

از اطمینانی که میان جمله اش است، دانه ی 

درشت عرق، نرم و زجرآور از تیره ی پشتم سر 

می خورد. یعنی ممکن است روزی همایون با 

من همچین کاری کند؟ به غزالِ پیش از امروز 

DONYAIEباشد، می گویم: "نه" می گویم: "همایون هر چه 
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که باشد،  پدرم است" ولی غزالِ این لحظه 

همه ی اطمینان و باورهایش به طرز افتضاحی 

ترک برداشته اند. 

ادامه  می دهد:

-فکر می کنی واسه اینکه ادبت کنه؟!

مکث معناداری می کند و این بار با اطمینان 

بیشتری می گوید:

- نه!... خیلی بیشتر از این!

 صدایم انگار از ته چاه شنیده می شود.
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- نقش شما این وسط چیه که از همه چیز خبر 
دارین؟...چی قراره بهتون برسه که به 

خاطرش قاطیِ بازی همایون و حاجی شدین؟

مردمک های سیاهش قفلِ چشمان من می شود. 

سکوتش می ترساندم ولی باز می پرسم:

- اون محموله ی توقیفی؟...صاحب اون 
محموله ی توقیفی شمایید، درست می گم؟

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت73
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نگاهش عمیق و ناخواناست و من مثل اسپند 

روی آتش قرار و آرام ندارم.

- باهاش معامله کردین؟ واسه همین با همایون 
همدست شدین و از همه ی جیک و پیکش خبر 

دارین؟

ابروهایش را باال فرستاد و با لحن ترسناکی 

می گوید:

- آفرین. خوشم اومد... دختر زرنگی هستی!

بی اختیار یک قدم به عقب می گذارم. 

DONYAIEکلمه هایم مثل خودم بغض دارند و اشک از هر 
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هجایشان می چکد انگار. با دست به خودم 

اشاره می کنم.

- اون وقت تاوان معامله ی شما با همایونو من 
باید بدم؟ چرا؟ چون دخترشم؟ اصال االن شما 

چه فرقی دارید با همایون؟ چه فرقی دارید با 

آدم هایی که به قول مادرتون زندگیش رو به 

آتیش کشوندن؟ مگه غیرِ اینه که دارید منو با 

زندونی که می دونید حقم نیست می ترسونید؟ 

مگه اونا یه روزی همین بال رو سر مادرتون 

نیاوردن؟ اینه شرفی که ازش دم می زدید؟
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سیاهی چشمانش تیره تر از تمام این مدتی 

است که می شناسمش. رگ روی پیشانی اش 

تیر کشیده تا موهایش. بازویم را محکم در 

دستش می گیرد و از میان دندان هایش 

می غرد:

- داری تند می ری آهو خانوم!

خودم را عقب می کشم تا گره انگشتانش دور 

بازویم باز شود. ترسیده ام؛ از خشم چشمانش 

و خلوتیِ یک شب پاییزی که جان می دهد برای 

یک جنایت سیاه! بازویم را بیشتر میان 

DONYAIEانگشتانش می فشارد.
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- کجا؟

- دستمو ول کنید!

البد وحشت را در چشم هایم دیده، یا آن لرزش 

محسوس صدایم که جایی برای پنهان شدن 

ندارد.

- نشد! حرف زدی، می مونی جوابشو می گیری.

تکیه اش روی «جواب» تیره ی پشتم را 

می لرزاند. می خواهم باز دستم را به عقب 

بکشم که فشار انگشتانش اجازه نمی دهد.

DONYAIE
M

AM
NOE



- وقتی امشب از بین این همه آدم صاف 

اومدی سراغ من، یعنی خودتم می دونی اون 

بیرون کسی منتظرت نیست! پس...

مکث می کند. نگاه سنگینش را می نشاند در 

چشم هایم و با جدیت می گوید:

- اگه حسابی هم هست من و تو توی این 
لحظه باهم بی حسابیم.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت74
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چقدر بیزارم از این بی کسی، از سرپناه و 

امنیتی که ندارم!

- من هرقدر که آدم معامله با همایون نیستم، 

حاضرم با تو معامله کنم. پوئن می گیرم، پوئن 

می دم. کارم همینه، بیزینس!

طوفان چشم هایش رو به آرامش رفته. دیگر 

شبیه آن لحظه ای که از گذشته ی مادرش گفتم 

آتش در آن شراره نمی کشد. چشم هایش را 

باریک می کند.

 یه دو دوتا چهارتای ساده ست. یادمه  - حسابِ

DONYAIEقبال در مورد معامله یه چیزایی گفته بودی.
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مثل موشی که افسون جادوی چشمان مار 

شده، خیره مانده ام به مردمک های سیاهش. با 

صدایی لرزان می پرسم:

- از من چی می خواین؟

- هیچی!

گیج که نگاهش می کنم، می گوید:

- دقیقا هیچی، یعنی این مدت هیچ کاری 

نمی کنی که خارج از برنامه باشه. همین!

لب هایم را روی هم فشار می دهم. روح 

DONYAIEسرکشم این سکون را تاب نمی آورد انگار.
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- در مقابل چی به من می رسه؟

انگشتانش بعد از تمام این مدت از دور بازویم 

شل می شود و من خودم را کمی عقب 

می کشم.

- تو فقط می خوای بری دیگه، غیر از اینه؟

- چرا باید بهتون اعتماد کنم؟

به راحتی می گوید:

- گزینه ی بهتری سراغ داری؟

دندان هایم را روی هم فشار می دهم. منتظر 

DONYAIEجواب من نمی ماند و این بار قفل انگشتانش را 
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از دور بازویم باز می کند. دست هایش را فرو 

می کند در جیب شلوارش و با جدیت می گوید:

- این مدت بی دردسر می مونی پیش قمر. 
بی دردسر که می گم، یعنی قرار عاشقانه و 

زیرآبی رفتن و دودره بازی نداریم. با من رو 

بازی می کنی، باهات رو بازی می کنم. همایون 

چوب دو سر طالست. چه تهش سقوط کنه یا 

نه، تو می ری جایی که می خوای!
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جای فشار انگشتانش روی بازویم گز گز 

می کند. معامله ای که می گوید برای من تماما 

برد است ولی چیزی سر جایش نیست انگار.

- اون محموله...

به جای جواب نگاهش را از من می گیرد. به 

طرف انتهای نمایشگاه می رود و می گوید:

- امشب جلوی قمر رو من هیچ حسابی باز 
نکن!

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت75
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قمر مشکل این لحظه ام نیست. چیزی هزاربار 

بزرگ تر از جنگ قریب الوقوعم با او ذهنم را 

درگیر کرده است. خسرو کتش را از روی مبل 

چرمی گوشه ی نمایشگاه برمی دارد و به طرفم 

می آید. نگاهش تیره و ناخواناست. هنوز رد 

اخم دقایق پیش میان ابروهایش به جا مانده. 

لب های ترک خورده ام را با زبان تر می کنم. 

دهانم خشک است و تلخ. این روزها غذا 

خوردن را از یاد برده ام انگار.
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بند کیف را بیشتر میان انگشتانم می چالنم. 

همه ی همتم را جمع می کنم و با اندکی تردید 

می گویم:

- مدارکم چی می شه؟

یقه کتش را می گیرد و می اندازد روی ساعد 

دست دیگرش.

- اون با من!

پر سوال نگاهش می کنم. از این همه 

اطمینانش، هم لجم گرفته و هم دریچه ای از 

DONYAIEامید به رویم گشوده شده. بی خیال کت اتو 
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کشیده ای که روی ساعدش افتاده، هر دو 

دستش را فرو می کند در جیب هایش.

- می خوای فردا صبح همه مدارکت دستم 

باشه؟

نمی گوید «دستت» و این یعنی هیچ چیز حتا 

ذره ای ساده تر از قبل نیست. دست عرق 

کرده ام را از دور بند کیف باز می کنم و موهای 

ریخته در صورتم را پس می زنم. نفس هایم 

داغ و ملتهب شده اند. دست خودم نیست که 

هم صدایم می لرزد و هم کلمه های نامطمئنی 

DONYAIEکه از مغزم راه گرفته اند روی زبانم.
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- چطوری آخه؟... مگه همین االن نگفتید 

همایون حتا ممکنه به خاطر پیش بردن کارش 

منو بندازه زندون؟

با جدیت می گوید:

- به اونش کار نداشته باش... تو پول و مدارک 
می خوای که من بهت می دم. وقت و انرژی 

اضافی هم ندارم بی خودی تلف کنم. اگه 

می گم می شه یعنی می شه، تمام!

 ته دلم از سوسوی روزنه های امید روشن 
می شود. با چشم های باریک شده نگاهم می کند 

و می گوید:

-من هیچ وقت مهره هامو اشتباه نمی چینم.
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به طرز عجیبی احساس می کنم منظورش از 

مهره خودِ منم. منی که هم بازی خورده ام و 

هم قرار است بازی کنم. چیزی درست مثل 

عروسک خیمه شب بازی!

بی آنکه توضیح دیگری بدهد، به طرف مسیری 

که از صبح در خاطرم مانده می رود و 

می گوید:

- بیا که فقط تا لواسون وقت داری به مغزت 
استراحت بدی.

قدم هایم بی اختیار به دنبالش کشیده 

می شود. تهدید زیرپوستی و شرورانه اش هم 
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اثری در حالم ندارد. من از ترس و نگرانی 

اشباعم. به پله ها که می رسم، او با قدم های 

بلندش در پیج آن گم می شود و چند ثانیه بعد 

فضای پشت سرم در یک تاریکی خلسه آور فرو 

می رود. بی اختیار سر به عقب می چرخانم. 

جایی خوانده ام تاریکی توان این را دارد تا 

حقیقت هر چیز را به دلخواه ما تغییر دهد.

تاریکی و آرامش و چشم بستن های از روی 

اراده!

این همان چیزی است که در حقیقت همه ی 

آدم ها به دنبالش می گردند
DONYAIE
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لحظه ای خیره به تاریکی می مانم. انعکاس 

صدای دزدگیر ماشین در پارکینگ نگاهم را به 

کندی از فضای نیمه تاریک پشت سرم می گیرد. 

 .

از پله ها پایین می روم و میان سایه روشنِ 

چراغ های کم نور پارکینگ به طرف ماشین 

روشنش قدم برمی دارم. به محض نشستنم 

نیم نگاهی به طرفم می اندازد و هم زمان با 

خارج شدن از پارکینگ، می گوید:

- تو اصال چطوری زنده ای؟...نکنه فتوسنتز 
DONYAIEمی کنی؟
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت76

این سوال خودم هم هست. چند روز می شود 

که یک وعده ی درست و حسابی غذا نخورده و 

هنوز زنده ام. انگار معده ام میان این بلبشو غذا 

خوردن را از یاد برده است. جوابش را 

نمی دهم. درِ پارکینگ پشت سرمان بسته 

می شود و او با شتاب در خلوتی شبانگاهی 

خیابان می راند. نگاهم را تعمدا به روبه 

رو می دوزم و سنگینی گاه و بی گاه نگاهش را 

DONYAIEبه روی خودم نمی آورم. انگار سکوتم آن چیزی 
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نیست که منتظرش بوده. حتما پیش خودش 

فکر کرده بود باز با این حرفش تا خود لواسان 

اره می دهم و تیشه می گیرم و او یکی در 

میان متلکی نثار خودم و جد و آباءم می کند. 

ولی من حال چانه زدن با او را ندارم. به نظر 

خودم همین که مثل همه ی دخترهای شکست 

خورده گوشه ای کز نکرده و اشک هایی که 

آماده ی باریدنند را رها نکرده ام، شاهکار 

خلقتم!

به انتهای خیابان که می رسیم، آشکارا به طرف 

DONYAIEمن که در صندلی چرمی ماشینش فرو رفته ام، 
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سر میچرخاند. لحظهای خیره و عمیق نگاهم 

می کند و بعد می گوید:

- نگین اوضاعتو به دکتر گفت، برات یه سری 
دارو گرفت.

نگاهم بی اختیار و مثل کشف یک حقیقت از 

تیرگی خیابان جلوتر کشیده می شود و می رسد 

به ساک کوچک دارویی که روی داشبورد قرار 

دارد. کار دنیا باز برعکس شده انگار!

- هماهنگ هم کرد فردا تلفنی مشاوره بگیری.
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نگاهش را از من برمی دارد و به مسیر 

می دوزد. دختر دلشکسته ی وجودم حریف روح 

عاصی ام نمی شود.

- چرا این کارو می کنید؟

بدون اینکه دوباره نگاهم کند، گوشی را از کنار 

دنده بر می دارد و صفحه اش را روشن می کند. 

معنادار می گوید:

- تو چی فکر می کنی؟

چقدر از آدم هایی که این لحظه را برایم رقم 

زده اند بیزارم. ماهی هر وقت که حرف رفتنم 

می شود، می گوید: «آدم بدون وطن پاش بندِ 

هیچ زمینی نیست. می شه عینهو برگ توی 
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خزون که باد اونو هر ور بخواد می کشونه.» و 

من به خودِ این لحظه ام فکر می کنم، به 

بی وطنی در وطن، به غربتی که اینجا داغش 

بیشتر است انگار. خسرو گوشی را می گذارد 

کنار گوشش و به چند ثانیه نکشیده می گوید:

-ودو دقیقه دیگه اونجام.

نمی دانم شخص پشت خط در جوایش چه 

می گوید که لبخند بعیدی روی لب هایش نقش 

می خورد.

DONYAIE-ببینم چی کار می کنی.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت77

چند دقیقه بعد ماشین را درست کنار رستوران 

بزرگ و پرزرق و برقی نگه می دارد که 

ازچراغ های نیمه خاموشش معلوم است 

مدت ها از زمان تعطیلی اش گذشته است. به 

ثانیه نمی کشد که در جلویی ساختمان باز 

می شود و پسر جوانی مثل قرقی به طرف 

ماشین می آید. خسرو شیشه ی پنجره را پایین 

می کشد و من صدایش را می شنوم که بلند 

DONYAIEمی گوید:
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- سالم آقا.

و با همان چابکی در عقب را باز می کند و 

ساکی که در دست دارد، روی صندلی عقب 

می گذارد. خسرو به عقب می چرخد.

- چطوری عطا؟

پسر جواب می دهد:

- خوبم آقا.

و من بی اختیار با دیدن موهای یک سانتی 

DONYAIEکوتاه شده اش یاد امین می افتم و از ذهنم 
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می گذرد ای کاش می شد که این روزها خواب 

باشد!

پسر در ماشین را می بندد و با بیرون آمدن مرد 

میان سالی از رستوران خسرو در ماشین را باز 

می کند و بیرون می رود. نگاهم را از صورت 

پسر می گیرم و از خودم می پرسم، یعنی قلبم 

جایی برای یک حسرت جدید دارد؟

خسرو جلو می رود و می بینم چیزی در جیب 

پسر می گذارد. حرکتی که با اعتراض مرد 

میان سال همراه است و خسرو در جواب از 

همان فاصله برایش دست تکان می دهد. 
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زمزمه ی حرف هایشان را به درستی نمی شنوم. 

بوی غذا از روی صندلی عقب حالم را بد کرده. 

لب هایم را روی هم فشار می دهم. انگار 

معده ام جهد کرده تمام خوش خیالی های 

زندگی ام را یک تنه باال بیاورد. حال بدم از قبل 

هم بدتر شده. میان انقالبی که در معده و 

فکرم در حال وقوع است، صدای پیام گوشی 

خسرو نگاهم را می کشاند به صفحه ی 

گوشی اش که پیش از رفتن آن را کنار دنده 

گذاشته است. قفل گوشی باز است انگار. نقش 

اسم آشنایی روی آن باعث می شود چشمانم 

DONYAIEکلمات متحرک روی صفحه را دنبال 
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کند. شیرین برایش نوشته: «خسرو یه وقت 

غزال نفهمه...»

خاموش شدن صفحه خواندنم را ناکام 

می گذارد. دستم بی اختیار به قصد لمس 

صفحه تکانی می خورد، اما با باز شدن در 

توسط خسرو روی پاهایم مشتش می کنم. 

خسرو پشت فرمان می نشیند و در جواب نگاه 

خیره ام، با شرارتی که این روزها کم در او 

سراغ ندارم، اشاره ای به صندلی عقب می کند 

DONYAIEو می گوید:
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت78

- برات غذا گرفتم، جون بگیری واسه دیدن 
قمر.

انگار در چشم هایش دنبال مفهوم جمله ی 

شیرین می گردم. اینکه دیگر چه چیزی 

مانده که نباید بفهمم و چرا؟ شگفتی جای برق 

شیطنت آمیز چشمانش را می گیرد. نگاه ممتدم 

را از صورتش برمی دارم. ذهنم آشوب بود و 

این آشوب ترش کرده. هربار که چیزی از ماجرا 
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می فهمم، نادانسته ای قد علم می کند و باز انگار 

میان زمین و آسمان معلق می شوم.

ماشین را که در حیاط خانه متوقف می کند از 

نیمه شب چند ساعتی هم گذشته است. 

چراغ های روشن خانه امیدم را برای خواب 

بودن قمر نقش بر آب می کند. حس می کنم 

قمر با رنده روی کاناپه ی روبه روی در نشسته و 

منتظر است تا ته مانده ی صبرم را ریز ریز کند. 

در ماشین را به آرامی باز می کنم.

DONYAIE- غذا!
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حتا دلم نمی خواهد به خودن آن غذاها که 

بویش بارها مایع معده ام را تا بیخ گلو باال 

آورده فکر کنم.

بی صدا لب می زنم:

- ممنون.

معنی حرفم را نمی فهمد انگار. شاید هم مثل 

موارد دیگر برایش مهم نیست. به عقب 

می چرخد و از فاصله  ی دو صندلی جلو، ساک 

غذا را برمی دارد. در همان حال با تحکم 

می گوید:

- بمون.
DONYAIE
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یک پایم را از ماشین بیرون گذاشته، مکث 

می کنم. به طرفش که می چرخم، زل می زند در 

چشم هایم و می گوید:

- از ماجرای امروز و دیدن این پسره، به 
هیچ  کس چیزی نمی  گی. هیچ کس که می گم 

یعنی مطلقا هیچ کس.

بعد مکث کوتاهی می کند و هم زمان با باز 

کردن در می گوید:

- امیدوارم بعد از دیدنت حداقل یه جنمی از 
خودش نشون بده.
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می گوید و از ماشین بیرون می رود و منِ 

مبهوت را برجا می گذارد. این یعنی همه اش 

بازی بود؟

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت79

از ماشین که خارج می شوم، حال چتربازی را 

دارم درست در بیم و امید لحظه ی 

سقوط. خسرو بی آنکه منتظرم بماند، به طرف 

ساختمان می رود و من را با شکی که مثل 

DONYAIEخوره به جانم افتاده تنها می گذارد. پای رفتن 
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ندارم و به طرز غریبی به همه ی قدم هایی که 

تا آن لحظه برداشته ام نامطمئنم.

در ماشین را می بیندم و نگاهم می افتد به 

تصویر رقصان ماه در آب استخر. تصویر 

آن قدر زنده است که انگار کافیست دستم را 

دراز کنم تا لمسش امکان پذیر باشد. یک 

حقیقت دروغین! چیزی درست مثل روزگارم.

- غزال؟

DONYAIE
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نگاهم را از آسمان می گیرم و به خسرو که از 

باالی پله ها صدایم زده، نگاه می کنم. با سر به 

در خانه اشاره می کند و می گوید:

- بیا منتظرِ معجزه نباش. امشب خودِ خدا هم 
بیاد پایین جواب نمی ده.

لحنش مثل دفعات پیش که از قمر حرف زده، 

اثری از شوخی ندارد. جدی است و 

بی انعطاف، درست مثل لحن چند ساعت 

پیشش در نمایشگاه. نفس عمیقی می کشم و تا 

ته معده خالی ام می سوزد. با قدم های سست و 

DONYAIEبی میل به طرف پله ها می روم. خسرو کلید را 
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در قفل می اندازد و هم زمان با رسیدنم کنارش 

زمزمه می کند:

- ذکر مِکر بلدی؟

سرم را باال می گیرم و پرسشگرانه به نیم رخش 

چشم می دوزم. نگاهی از گوشه ی چشم به من 

می اندازد. با وجود گره عمیق میان ابروهایش، 

در نگاهش چیزی مثل سرخوشی جریان دارد.

از ذهنم می گذرد چطور می تواند در لحظه هم 

جدی باشد و هم عالم و آدم را به شوخی 

DONYAIEبگیرد.
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در را به آرامی باز می کند و منتظر می ماند تا 

من جلوتر از او وارد شوم. با کمی تردید قدم 

به درون خانه می گذارم و از کنار گوشم 

می شنوم:

- ببینم با این جریان فشار قوی چه می کنی!

زانوهایم از ضعف می لرزد. غزال کله شق 

این روزها جایی در پس تردیدهایی که خسرو 

به جانم ریخته، گم شده است انگار.

- اوقور بخیر.

DONYAIE#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت80

سرم را به طرف صدا می چرخانم. تمام 

چراغ های خانه روشن است و قمر کنار 

کاناپه ای که تمام مدت در ذهنم روی آن 

تصورش کردم، ایستاده. لحن تلخ و تندش، 

درست همان چیزی است که از او انتظار دارم.

خسرو از کنارم عبور می کند. ساک غذا را کمی 

جلوتر روی کنسول می گذارد و می گوید:

DONYAIE- سالم. چرا هنوز بیداری؟
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نگاه تیز قمر اول پسرش را نشانه می گیرد و 

بعد می نشیند روی من. سالم زیر لبی ام 

بی جواب می ماند و او خیره در صورتم معنادار 

می گوید:

- دیِه مِماندین صُب میامَدین!

خسرو هشدارگونه میگوید:

- مامان؟!

به طرف او بُراق می شود و با حرص می گوید:

- چیَه؟ اونجی که بودین تا صُب جا نِداشتک؟

رعشه می افتد به جانم و از تصور چیزی که 

مقصود حرف های قمر است، نفسم بند می آید.
DONYAIE
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- غزال.

به طرف خسرو که سر می چرخانم، ریموت 

ماشین را می زند و با جدیت می گوید:

- داروهاتو توی ماشین جا گذاشتی.

و با ابرو به در اشاره می کند. پلک می زنم و 

تصویر خسرو مقابل چشمم تارتر می  شود.

- به کّجُی مِفرِستی؟

خسرو این بار با تحکم بیشتری می گوید:

- برو داروهاتو بیار غزال.

- چی غِزال غِزالم را اِنداختَه.
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بند کیفم را توی مشتم می چالنم و در یک 

حرکت به عقب می چرخم.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت81

و درست حین بیرون رفتن از در می شنوم:

- چی جادویی مَندو گوشِت خوندَه که از ایوَر 

به اووَر شدی؟

- چی داری می گی؟ مگه من دیروز برات 

DONYAIEتوضیح ندادم؟
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پایم را از در بیرون می گذارم و با خودم فکر 

می کنم، اگر پیش از این کسی به من می گفت 

که روزی قرار است خسرو ملک نیا من را از 

دست قمر نجات دهد، باور می کردم؟

- حرفای تو بِدرد او گوربگوری فرح و 

بیچِه هاش مُخُرِه. تو خیال کِردی مُو بیچه اُم 

که سرم با ای حرفا شیرَه بِمَالی؟... با همایون 

بهم زِدَن تو اُوردیش اینجیی تا حال همایونَ 

بیگیری بعد ایجوری غِزال غِزال از دهنت 

DONYAIEنِمُفتَه.
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پشت در می ایستم و نفس پر غصه ای از 

هوای یخ زده می گیرم و تا ته معده ام می سوزد.

- چرا ایطوری نِگام مِنی تو؟

- دارم فکر می کنم با چه زبونی بگم که متوجه 

بشی!

انگار آرامش خسرو لجش را درآورده. با غیظ 

می گوید:

- دَارَن گولِت مِزنَن پسرجان . دَارَن مِندازَنت 

مَندُو دام . ای قومِ مُو مِشناسُم . اینا به خودی 
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رحم نِمینَن چه برسَه به تو که همه 

رشتَه هاشانِه پنبَه کِردی.

باز سکوت خسرو و صدای پر از حرص قمر:

- ای دختِرَم از خودشانِه. ای همه وقت 
نتونستن کله پات کنن. ای راه جدیدشانِه.

و تک جمله ی دیوانه کننده ی خسرو:

- به نظرم تازگیا زیاد فیلم دیدی.

صدای داد قمر که به گوش می رسد دیگر 

نمی ایستم تا بقیه حرف هایش را بشنوم. از 

پله ها پایین می روم و از ذهنم می گذرد، حق 

دارد! چه کسی می تواند دختر آدمی که 
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زندگی اش را نابود کرده به عنوان مهمان 

بپذیرد.

دستم را بیشتر مشت می کنم. سختی رینگ 

ساده ام، انگشتانم را به درد می آورد و این 

بودنش را یادم می اندازد. دستم را باال 

می آورم. انگشتانم را باز می کنم و خیره 

 میان انگشت چهارمم  می شوم به برق تکه فلزِ

زیر نور ماه.

حلقه درست مثل یک جنس عاریه ای به 

انگشتم سنگینی می کند. حسم به آن شبیه 
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هیچ روز و لحظه ای نیست، غریب است و 

متناقض و ناآشنا. انگار درست جایی نشسته 

که نباید.

یاد ماهی می افتم و آتشی شدنش در روز 

خواستگاری ام. وقتی حاجی از همایون اجازه 

خواسته بود تا محرمیتی بین من و امین 

خوانده شود، دادش درآمده بود که: 

«حاجی، به آقازاده گفتین محرمیت عقد و 

صیغه نداره؟ بهش گفتین محرم یعنی خودی، 

یعنی اهل و عیال؟ نشه چهار روز دیگه بگه تو 

DONYAIEرو به خیر و مارو به سالمت؟!»
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بعدش میان نطق حاجی و لب گزیدن های 

پراخم همایون آمده بود توی آشپزخانه و زیر 

گوشم گفته بود: «من هنوز بعید می دونم از 

این پسر برات شوهر دربیاد.»

حاال که حلقه اش در انگشتم سنگینی می کند و 

بی مهری اش روی دلم، چقدر به حرف آن روز 

ماهی ایمان آورده ام. حلقه را از انگشتم بیرون 

می آورم. روی پنج سال خاطره ی روز و شب با 

او بودن خط می کشم و 

می اندازمش در جیبم. بند این محرمیت فقط 

DONYAIEبه هشت شب و هشت روز بند است، همین!
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صدای هیاهوی حرف زدن هنوز از داخل خانه 

به گوش می رسد. خودم را به ماشین خسرو 

می رسانم. درش را باز می کنم. خم می شوم تا 

ساک داروها را از روی داشبورد بردارم که 

صدای تق افتادن چیزی در گوشم می نشیند و 

من میان تاریک و روشن حیاط، برق فلزی را 

می بینم که از کنار پایم قل می خورد و جایی 

در سیاهی شب گم می شود.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت82
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مسخ شده و بی حرکت به خاموش شدن 

آخرین سوسوهایش چشم می دوزم و به این 

فکر می کنم که فقط به فاصله ی چند روز از 

کجا به کجا رسیده ام. بغضی که این روزها 

اهلی گلویم شده باز باال می آید و راه نفسم را 

تنگ می کند. دست  می کشم روی گلوی 

متورمم که انگار چیزی در آن آماس کرده. 

البد گلوله ی زیر دستم همان غمبادی است که 

ماهی همیشه میان حرف هایش می گوید.

نگاهم را از سیاهی مطلقی که دیگر هیچ 

DONYAIEدرخششی در آن سوسو نمی زند، می گیرم. 
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ساک داروها را برمی دارم و با نگاه غمگینی به 

پنجره های روشن خانه، در ماشین را می بندم و 

به طرف پله ها می روم.

امروز زمین برایم به کندترین حالت ممکن 

چرخیده و باز من را رسانده به نقطه ی اول. از 

پله ها که باال می روم صدای قمر را می شنوم:

- تو گفتو مُواَم باور کِردُم.

وصدای خسرو که انگار همه ی آرامشش را در 

مقابل مادرش به کار گرفته است.

- چرا نباید باور کنی؟ مگه چشماشو ندیدی؟
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ساک داروها را محکم تر میان انگشتانم فشار 

می دهم. انگار چشم هایم هم فهمیده اند که 

نازکشی نیست و درد را از یاد برده اند.

- یعنی مِخوای بیگی تو شدی لَلِه ی دختر 
همایونو و تا ای وقت شب بردی دوا دِرمونش 

کِردی، ها؟

- من نبردم، نگین باهاش رفت. اصال چه فرقی 

داره، دختره داره کور می شه. چون دختر 

همایونه وایسم نگاه کنم؟!

- چقد از ای دختِرَ بَدُم میِه!

DONYAIE
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پشت در لحظه ای مکث می کنم. پاهایم میلی 

برای پیش رفتن ندارند ولی تجربه ی این چند 

روز یادم داده که نباید همه ی پل های پشت 

سرم را خراب کنم.

- االن بحث ما نگینه که پاشو کشیدی وسط؟

قمر با صدای بلندتری می گوید:

- پای او وسط هس. اصال اسمش که میِه مُو 
کِهیر مُزنُوم. ای دختره...

در آستانه ی در می ایستم و حس حضورم نگاه 

قمر را می کشاند به پشت سر خسرو و 

DONYAIEجمله اش ناتمام می ماند. خسرو رد نگاه 
M

AM
NOE



مادرش را می گیرد و می رسد به من. به منی 

که حس می کنم غده ی توی گلویم از همیشه 

بزرگ تر و دردناک،تر شده. لب های ترک 

خورده ام را تر می کنم و با صدایی که به گوش 

خودم هم سخت شنیده می شود، زمزمه 

می کنم:

- ببخشید.

ابروهای خسرو از حیرت باال می پرند و قمر 

خلع سالح شده و گیج به من نگاه می کند. 

DONYAIEموهای یک طرفه ریخته در صورتم را با دست 
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پس می زنم و با همان صدایی که بغض انگار 

آن را ساییده، می گویم:

- من نباید مزاحمتون می شدم.

سنگینی پلک باال و پایینم و زاویه ی دیدی که 

به شدت محدود شده، خبر از شدت ورم 

چشمانم می دهد. تعلل قمر را برای جواب دادن 

حس می کنم و با اصرار نگاهم را روی او نگه 

می دارم تا موضعش را مشخص کند. به قول 

ماهی «باالتر از سیاهی که رنگی نیست!»، 

DONYAIEهست؟
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باز مثل چند روز گذشته وقتی مخاطبش قرار 

می گیرم، خبری از لهجه اش نیست. 

- ببین دختر...

مکث می کند. می خواهد بقیه ی جمله اش را 

بگوید که ناگهان کل خانه در خاموشی مطلق 

فرو می رود. یکه می خورم. از هول قدمی به 

جلو برمی دارم که هم زمان با «چی شد؟» گفتنِ 

قمر، بازویم اسیر انگشتانی می شود که جای 

فشارش را از چند ساعت پیش هنوز روی 

پوستم حس می کنم.

«هینی» که می کشم را «غزال» گفتن او خفه 

DONYAIEمی کند.
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آرام ولی با تحکم کنار گوشم نجوا می کند:

- از کنار من جم نمی خوری!

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت83

سرم را باال می برم و با چشمانی که بعد از چند 

بار پلک زدن به تاریکی عادت کرده سایه ای از 

حضورش را در روشنایی اندکی که از در باز 

روی نیمی از صورتش نشسته می بینم.

DONYAIEقمر دوباره می گوید:
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- برقا چرا رفت؟

چرخیدن سرش و جوابی که به مادرش 

می دهد، نگاهم را می کشاند سوی در.

- احتماال کنتور زده باال. بیرون برق داره.

نور تیر چراغ برق از فراز دیوارهای بلند خانه 

پیداست. خسرو که می گوید:

- االن حلش می کنم.

قمر با نگرانی مادرانه ای که برای پسری به 

سن او غریب است و نامانوس، فورا می گوید:

DONYAIE- نه، تو دست نزن!
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صدای ظاهرا پرشیطنت خسرو را درست از 

کنار گوشم می شنوم. صدایی که انگار طنز 

میان کالمش تنها برای پرت کردن حواس قمر 

است و بس.

- نگران نباش. می دیم غزال انجام بده که دل 
تو هم خنک بشه.

بعد درحالی که با فشار خفیف دستش من را به 

طرف در هدایت می کند، انگار برای رد گم 

کردن و توجیه قمر می گوید:

DONYAIE- بیا ببینم تو اون دانشگاه چیا بهت یاد دادن!
M

AM
NOE



ماهی گاهی که روزش پر از اتفاقات ناخوش 

است، می گوید: «بعضی روزا از همون اول 

واسه شب نشدن، شروع می شن.»

امروزِ من هم انگار برای شب نشدن شروع 

شده. جلوی در گوشی را از جیبش بیرون 

می آورد و چراغش را روشن می کند. با وجودی 

که مسیر کامال روشن شده ولی حلقه ی دستش 

را از دور بازویم جدا نمی کند. حسی که از این 

حرکتش دارم حتا با وجود شوخی دقیقه ی 

DONYAIEپیشش احساس ناخوشایندی نیست.
M

AM
NOE



آرام زمزمه می کند:

- سیستم امنیتی خونه فعال نیست.

لحظه ای مات می مانم و قدم هایم میخ زمین 

می شود.

- دارید با من شوخی می کنید؟

فشار خفیفی به بازویم می دهد و با تن صدای 

پایین ولی جدی می گوید:

- نه.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت84
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نه ای که من را مبهوت جدیت اتفاقاتی می کند، 

که هر لحظه بیشتر با عمقش روبه رو می شوم.

- چرا و کی باید بخواد که همچین کاری کنه؟

بی توجه به سوالم مقابل جعبه ی کنتور بازویم 

را رها می کند و نور گوشی اش را می اندازد 

روی آن و می پرسد:

- تو بلدی سیستم امنیتی رو غیرفعال کنی، نه؟

جواب که نمی دهم، دستش را پیش می برد، 

فیوز را می زند وهم زمان با روشن شدن 

DONYAIEچراغ های پارکینگ و حیاط با تاکید می گوید:
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- پس هر کس دیگه ای هم ممکنه بتونه، چه 
برسه به اومدن توی خونه ی بدون دزدگیر.

- این جواب کی بود. جواب چرامو ندادین!

از من فاصله می گیرد و با چشم های باریک 

شده از جایی که مشرف به کل حیاط است، 

فضا را از نظر می گذراند، بعد انگار که خیالش 

راحت شده باشد، به طرفم می چرخد.

- توی این خونه به جز تو هیچ چیز بدرد 
بخوری براشون پیدا نمی شه.

با چشم هایی که با وجود پف پلک باال و 

DONYAIEپایینش تا آخرین حدی که امکان دارد، گشاد 
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شده. چرا آدم های اطرافم یکهو تا این حد 

خطرناک شده اند؟ می پرسم:

- من؟

جوابم را نمی دهد. برای منی که یکهو و 

ناگهانی تمام درها به رویم بسته شده، این 

بیشتر شبیه شوخی و دست انداختن به نظر 

می رسد. بهت جایش را به حرص می دهد، 

وقتی که می گویم:

- دارید با دشمن فرضی می جنگید جناب 

ملک نیا!

DONYAIEجمله ی بعدی اش سر ضرب و گویاست.
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- یعنی باور داری تا این حد بی وجوده؟

چرا حرف زدن با این آدم تا این حد گیجم 

می کند؟ چرا همه ی محاسبات ذهنی ام با او به 

جواب نمی رسند؟

- شما امروز می دونستید من قراره ببینمش!

سوالی نمی گویم و او هم انگار دلیلی برای 

انکارش ندارد.

- می دونستین و باز با من بازی کردین؟!

لحنم تند است و تن صدایم بی اختیار کمی باال 

DONYAIEرفته. آرامش این لحظه اش چیزی است درست 
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شبیه رفتار دیوانه کننده ی چند دقیقه ی 

پیشش مقابل قمر.

- چند دقیقه ی پیش که جلوی قمر موش شده 

بودی! چی شد دوباره؟!

موهایم را با حرص از روی صورتم پس 

می زنم.

- چه ربطی داره؟ اگه جواب مادرتون رو 

نمی دم به خاطر اینه که بهش حق می دم. 

چیزی که به نظرم شما اصال الیقش نیستید.

DONYAIE#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت85

آرام و مرموز نگاهم می کند.

- می خوای یه کلمه از حرفاتو جلوی قمر بگم تا 

حکم تیرتو صادر کنه؟

نه سکوت بعیدش در مقابل جمله ی تند و تیزم 

و نه طنز پنهان کالمش، باعث نمی شود 

حرف هایی که انگار سرریز شده اند را به زبان 

نیاورم. من در ناامن ترین حالت ممکن در 

زندگی ام قرار گرفته ام. درست مثل چتربازی 

DONYAIE
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که بعد از رهایی می فهمد هیچ بند و 

دست آویزی نیست.

- من امشب خواستم به حرفاتون اعتماد کنم.

سکوتش جری ترم می کند.

- ولی چطور می شه به حرف کسی که می دونم 

داره باهام بازی می کنه، اعتماد کنم؟

هر دو دستش را در جیب هایش فرو می کند. 

نور زرد چراغ های پارکینگ درست افتاده روی 

سرش و سایه اش قد کشیده تا کنار پاهایم.

DONYAIE
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- اعتماد توی شرایط سخته که اعتماده. وگرنه 
وقتی همه ی برگه هام رو باشه که کل دنیا هم 

بهم اعتماد می کنن!

با دست به پشت سرش اشاره می کنم و با 

صدایی که بی اختیار باالتر رفته می گویم:

- فقط یه نوسان برق بود که به خاطرش فیوز 

زد باال... شما اصال می فهمید با این حرف ها و 

کاراتون چقدر به من حس ناامنی می دید؟ من 

گانگستر نیستم. یه دختر معمولیم، یه 

دانشجوی ساده. قرار بود برم از اینجا زندگیمو 

DONYAIE
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بسازم، همین!... االن دارم تاوان چی رو پس 

می دم؟

ابروهایش را باال می اندازد و منتظر ادامه ی 

طغیانم می ماند.

- شما فکر می کنید امین به خاطر من پا می شه 

می آد توی این خونه؟ فکر می کنید آدمیه که 

همچین سر نترسی داشته باشه؟ من بهتون 

می گم نه! اون وقتی تصادف می کنه هم 

نمی مونه ببینه چی شده. می ره تا وکیل حاجی 

مسئله رو حل کنه.

با طعنه می گوید:
DONYAIE
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- چه لعبتی رو هم انتخاب کرده بودی!

با حرص یک پایم را روی زمین می کوبم و 

می گویم:

- تو رو خدا، االن وقت شوخی نیست.

انگار فهمیده کاسه ی صبرم سر آمده و چیزی تا 

انفجارم باقی نمانده است. دست هایش را از 

جیب شلورارش بیرون می آورد و قدمی جلوتر 

می آید.

- می گی این پسره این کاره نیست، باشه قبول! 

ولی باباش کم از این آدم ها تو دم و دستگاش 

نداره! مخصوصا با آتیشی که همایون انداخته 

DONYAIEبه جون این بچه.
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فکر می کردم دیگر هیچ چیزی نمی تواند 

مبهوتم کند، فکر می کردم انتظار هر اتفاقی را 

دارم و باز با شنیدن این حرف ها در مورد 

حاجی صدایم از اوج فروکش می کند و زیر 

لب می پرسم:

- چه آتیشی؟

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت86

DONYAIE
M

AM
NOE



به جای جواب سوالم می گوید:

- این پسره تنها آس همایونه واسه رو کردن 
دست اون حاجی لک لک و هم دستیشه، که از 

دم همه ی رد و نشونشو از پرونده پاک کرده.

آب دهانم را فرو می دهم. امروز وقتی خودم 

این را سر عصبانیت به امین گفتم، حتا یک 

درصد حدس نمی زدم حرفم درست از آب 

دربیاید.

لب می زنم:

DONYAIE- باورم نمی شه!
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نمی دانم چطور صدای بی صدایم را می شنود 

که با تحکم می گوید:

- باور کن... حرف یه محموله و یه تخلف ده 
بیست میلیاری نیست. پرونده ای که رفته 

بازرسی یه سرش به امروزه، یه سرش به چند 

سال فعالیت شرکت پدرت. اگه هم دستی این 

مردک با همایون ثابت نشه، می فرستنش 

یه جایی که عرب نی انداخت.

- چرا اینا رو به من می گید؟

- چون چیز پنهون کردنی نیست باالخره 

DONYAIEخبرش پخش می شه.
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صدایم میان هیاهویی که در ذهنم به راه 

افتاده، گم شده انگار. لب هایم می لرزند و صدا 

گنگ و مرتعش از آن خارج می شود.

- چرا دارید به همایون کمک می کنید؟ به خاطر 

اون محموله؟

- اگه یه درصد از واردات سر در بیاری، 
می دونی وقتی چیزی به اسم و با مجوز یه 

شرکت وارد بشه، تمام مسئولیت هاش پای اون 

شرکته. در ضمن اگه به من بود، حاضر بودم 

تمام داراییمو بدم تا همایونو همین فردا تبعید 

DONYAIEکنن به قبیله ی آدم خوارا.
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از میان همه ی حرف هایش آن «اگر به من بود» 

در ذهنم مثل فالشر روشن و خاموش می شود.

- اگه به شما بود؟ به شما نیست پس به کیه؟

صدای قمر از جایی دور به گوش می رسد که 

«خسرو» را صدا می زند. البد تاخیرمان برای 

بازگشت روی آن ظن عجیب دقایق پیشش 

صحه گذاشته است. جمله ی بعدی خسرو 

جواب سوالم نیست.

- من می تونستم به جای اینکه بیارمت اینجا و 

توی این بلبشو با تو و قمر اره بدم و تیشه 

DONYAIE
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بگیرم، بفرستمت تو یه آپارتمان واست یه بپا 

هم بذارم و خالص!

صدای قمر بلندتر و نزدیک تر می شود.

- پس چرا این کارو نمی کنید؟

قمر باز صدایش می کند. انگار هنوز چیزهایی 

هست، که حرف را می کشاند به سوی دیگر و 

می گوید:

-جلوی قمر با همون فرمونی که پیش گرفته 

بودی، برو. واسه قمر زبون درازی کنی نتیجه ی 

عکس داره. بذار فکر کنه من دارم بهت ظلم 

DONYAIEمی کنم، اون وقت دلش برات به رحم می آد.
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صدای قمر می رسد به جایی حوالی پارکینگ. 

با حرکت سر و ابرو اشاره می کند که بروم.

آرام می گویم:

- من عروسک خیمه شب بازیتون نیستم.

اخم می کند و با جدیت جواب می دهد.

- من حرفم حرفه غزال. بهم اعتماد کن سرت 

کاله نمی ره.

نگاهم را از سیاهی مردمک هایش می گیرم. 

دروغ چرا، بیشتر از همیشه ترسیده ام و این 

میان به غزال هایی فکر می کنم که امشب جای 

دخترِهمایون را در جمله هایش گرفته اند.
DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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***

با چشم های بسته زیر دوش حمام می ایستم و 

اجازه می دهم قطره های آب روی تن خسته ام 

بلغزند. حال روحم خوش نیست. رنج این 

روزها عجیب رویش سنگینی 

می کند. پلک های ورم کرده ام را به آرامی باز 

DONYAIEمی کنم. میان بخاری که فضای حمام را فرا 
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گرفته، همه جا را تار و ناواضح می بینم. از کجا 

به کجا رسیده ام!  در عرض سه روز، از امنیت 

خانه و شوق رفتن، رسیده ام به اتاقی عاریه ای 

در خانه ی خسرو.

با کف دست روی شانه و گردنم را لمس 

می کنم. پوست تنم زیر داغی آب، آتش گرفته 

انگار. آتشی که هرگز به پای داغ قلبم 

نمی رسد. دانه ی درشت اشکی که از گوشه ی 

چشمم جوشیده، البه الی قطراتی که روی 

صورتم سر می خورد، گم می شود. باز ذهنم پر 

DONYAIEمی کشد به دیدار عصرم با امین و غم عالم 
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انگار می نشیند روی قلبم. میان شرشر آب روی 

سرامیک های کف حمام، شنیدن صدای ضرب 

چیزی ازبیرون گوشم را تیز می کند. چند لحظه 

بی حرکت می مانم. گویی وهم بوده و خیال، 

چون هیچ صدای دیگری نمی شنوم.

شیر آب را می بندم و با سینه ای که از کمبود 

اکسیژن میان بخار غلیظِ حمام، با شتاب باال و 

پایین می شود به طرف در نگاه می کنم. 

تن پوشی را که از ساک فرستاده شده توسط 

ماهی برداشته ام از آویز برمی دارم و به تن 

می کنم و بی آنکه آب موهایم را بگیرم به طرف 

DONYAIEدر می روم و گوشم را می چسبانم رویش.
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آن بیرون هیچ خبری نیست انگار. در را به 

آرامی باز می کنم و از الی در چشم می گردانم 

میان اتاق. همه چیز همان طوری است که 

لحظات پیش از ورود به حمام دیده ام. همان 

پنجره ی لخت بدون پرده، همان ساک رها شده 

روی تخت و لباس های ریخته کنارش. باز چشم 

می چرخانم و نگاهم در نقطه ای ثابت می ماند. 

همه چیزی جز ساک غذایی که روی کنسول به 

من دهن کجی می کند!
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نفسم را با غصه رها می کنم. از همان لحظه ای 

که چشمانم می بیندش، بوی تندی که در 

ماشین حالم را دگرگون کرده می زند زیر 

بینی ام. بویی که مخلوطی است از بوی 

گوشت پخته و زعفران و برگه های دم کرده ی 

کاهو در لفافه ی آلومینیومی. لب هایم را برای 

عق نزدن روی هم فشار می دهم و از اتاق 

بیرون می روم. مانده ام آوردن غذا کار کدام 

یکی از هم خانه هایم است. قمر با آن اخم و 

تخم دقایق آخرش یا خسرو، که هر چه بیشتر 

می گذرد، کمتر می شناسمش انگار.

DONYAIE
M

AM
NOE



گره بند تن پوش را محکم تر می کنم. مقابل 

آینه ی کنسول می ایستم و به منِ درون آن با 

پوست قرمز و چشم های ورم کرده چشم 

می دوزم. در حاشیه ی تصویر توی آینه ساک 

غذایی هست که نمی دانم از سر لطف خسرو 

نصیبم شده یا ترحم قمر.

نگاهم را پایین می کشم و به ساک نگاه می کنم. 

به قول ماهی،«حرکت خالف جهت هر جریانی 

اسمش دیوونگیه!»
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ساک را باز می کنم. بوی تند غذا انقباض 

ماهیچه هایم را از ترس باال نیاوردن مایع 

معده ام در پی دارد. لب هایم را بیشتر روی هم 

فشار می دهم. یکی از ظرف ها را از درون ساک 

بیرون می آورم. لفافه ی آلومینیومی اش را 

باز می کنم. بوی غذا  که مستقیم می زند زیر 

بینی ام، با لب های بسته عق می زنم. قاشق را 

از گوشه ی ظرف برمی دارم. جان می کنم و 

درست از همان قسمتی که با دیدنش حال 

معده ام بیشتر آشوب می شود، قاشق را پر 

می کنم و به دهان می برم.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت88

زجر را به جان می خرم تا با خودم 

مرور کنم؛ من می توانم. مرور کنم، من همان 

غزال روزهای بعد از رفتن مهتابم. همان 

 روزهای آمدن شعله و تحمل  دخترک غریبِ

لوندی های احمقانه اش برای همایون، وقتی به 

جرم مادرم نادیده گرفته می شدم. 

آخرین لقمه را فرو می دهم و قاشق را روی 

DONYAIEغذای نیم خورده رها می کنم. اشک از گوشه ی 
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چشمم راه می گیرد روی گونه ام. اشکی که 

نمی دانم چقدرش از عذاب خوردن آن غذای 

جهنمی است و چه اندازه اش ثمره ی یادآوری 

روزهای کودکی.

لباس های ریخته روی تخت را کنار می زنم. لبه 

اش می نشینم و به کبودی روی ساق پایم 

خیره می شوم که نمی دانم در هیاهوی این 

روزها کی و کجا ایجاد شده است.

خسته ام و درست به همان اندازه پر اراده. 

انگار آخرین بندها هم از دست و پایم باز شده 

و دیگر به هیچ نقطه ای از این خاک وصل 
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نیستم. با دست روی چشم های ورم کرده و 

خیسم می کشم. درد ملسی که به جان چشمانم 

می افتد، نگاهم را می کشاند سمت کیسه ی 

کوچک داروها که پیش از حمام روی پاتختی 

گذاشته ام. از جایم بلند می شوم. کیسه ی دارو 

را برمی دارم. مقابل آینه ی کنسول می ایستم. 

سرم را باال می برم و قطره ای را که می دانم از 

سوزشش دنیا پیش چشمم تیره و تار خواهد 

شد، مثل یک عذاب خودخواسته در چشم هایم 

می چکانم.
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دقیقه ها و ساعت هاست، دراز کشیده روی 

تخت خیره شده ام به سرنوشت محتوم 

عقربه ها و به رهایی فکر می کنم. یک 

پارادوکس بزرگ و غیرممکن. خودم را روی 

تخت باال می کشم. چشم هایم بعد از استفاده ی 

داروها و تحمل سوزش اولیه، حتا میان تاریک 

و روشن دم صبح اشیا را با وضوح بهتری 

می بیند. گوشی ام را از جایی میان لباس های 

ریخته روی تخت پیدا می کنم و با کمی تردید 

اسم همایون را در گوگل سرچ می کنم.

از تردیدم کالفه ام. از خالی شدن ته دلم که از 

DONYAIEشب پیش، با شنیدن حرف های خسرو مثل یک 
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حفره ی سیاه و عمیق به من دهن کجی 

می کند. از اینکه نکند هنوز بندهایی به دست و 

پایم باشد و ندانم.

اطالعاتی که با سرچ اسمش روی صفحه 

می آید، قابل توجه است. از مراسم تقدیر وزیر 

صنعت از صادرکنندگان برتر سال، 

تاقراردادهای شرکت با فالن سازمان و 

وب سایت شرکت و صفحه ی اینستاگرامش. 

چند بار صفحه را به امید دیدن اطالعات 

جدید باال و پایین می کنم. هیچ خبر خاصی 

DONYAIEنیست. انگار همه چیز درست همان طوری است 
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که پیش از آن. حتا اسم حاجی و امین را هم 

چک می کنم و هیچ خبری از نوعی که خسرو 

ادعایش را دارد نیست.

گوشی را کنارم روی تخت رها می کنم. پسِ 

سرم را به تاج تخت تکیه می دهم و به عادت 

همیشگی ام زنجیر هدیه ی ماهی را می کشانم 

روی چانه ام. مدال کوچک فرشته که روی 

چانه ام می لغزد چشم هایم را می بندم و به این 

فکر می کنم که باید برای خودم کاری انجام 

بدهم. کاری که لزومش را می دانم ولی 

DONYAIEماهیتش را نه! چشم هایم گرم می شود و 
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درست مثل سقوط در یک سیاه چال، در 

تاریکی پشت پلک هایم غرق می شوم.

****

نوای مالیم موسیقی از جایی در نزدیکی ام، و 

برخورد دانه های تند باران به شیشه ی پنجره 

حواس شنوایی ام را به کار می اندازد.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت89
M

AM
NOE



نوای موسیقی به گوشم آشناست. انگار نت به 

نتش را زیسته ام. پلک هایم این بار راحت تر از 

دو روز قبلی که در این اتاق چشم گشودم، باز 

می شود. دیگر خبری از سنگینی پشتش نیست. 

بدون اینکه حرکتی به خودم بدهم، چشم 

می چرخانم در فضای اتاق و نگاهم روی جای 

خالی ساک غذای دیشب ثابت می ماند.

با هول می نشینم و درد عضالت خشک شده ام 

را به جان می خرم. با خیال اینکه شاید اشتباه 

DONYAIEمی کنم و دیشب ساک غذا را جای دیگری 
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گذاشته ام باز نگاهم را در اتاق می چرخانم. 

خبری از ساک غذای نیم خورده نیست. حتا 

وسواس گونه حس می کنم لباس هایی که 

دیشب با شلختگی از ساک بیرون ریخته ام با 

نظم محسوسی گوشه ی تخت جمع شده اند.

از روی تخت بلند می شوم. لبه ی تیشرت 

سفیدی که به تن دارم را کمی روی شلوارم 

پایین می کشم. این خانه درست به اندازه ی 

همه ی وقایعی که ناغافل به زندگی ام سرازیر 

شده، برایم نا شناخته است. دستم را روی 

DONYAIEدستگیره می گذارم. سردی اش تنم را به لرز 
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می نشاند. الی در را به آرامی باز می کنم. 

جهش برق در آسمان روشنی خوف برانگیزی را 

به فضای پشت سرم تحمیل می کند و بعد 

هیاهوی بی فاصله ی رعد باعث می شود  هین 

بلندی بکشم و تکانی بخورم.

دستم را روی سینه ام می گذارم و با نفس هایی 

که تند و پی درپی شده میانه ی در می ایستم.

رگبار باران جای نوای گوش نواز دقایقی پیش 

را می گیرد. سرم را جلو می برم و با احتیاط به 

بیرون نگاه می کنم. همه جا در خلسه ی یک روز 

DONYAIEبارانی فرو رفته است.
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این بار که به اتاق برمی گردم و در را می بندم، 

دیگر حتا خبری از نوای موسیقی هم نیست، 

جوری که انگار همه اش حاصل توهم 

گوش هایم بوده. نوایی که گویی تنها 

رسالتش بیدار کردن من از خواب است، همین!

دوباره به جای خالی ساک نگاه می کنم و 

سوال ها یکی یکی در ذهنم قد می کشد. سوال 

هایی که برای رسیدن به پاسخشان امید 

آنچنانی به خسرو ندارم. جلوتر می روم و از 

DONYAIEپشت پنجره ی باران زده به جایی که خسرو 
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شب پیش ماشینش را پارک کرده بود، نگاه 

می کنم.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت90

خبری از ماشین خسرو نیست و این اضطراب 

تنها بودن با قمر را می نشاند به جانم و 

بی قرارم می کند. حیران مانده ام و برای حرکت 

بعدی هیچ ایده ای ندارم. نگاهم را از پنجره ی 

لخت و بدون پرده که تنها حسی که القا می کند 

DONYAIEناامنی است می گیرم. من هنوز حسابم با این 
M

AM
NOE



مادر و پسر درست و سر راست نیست. 

نمی دانم باید در تیم خسرو باشم یا نه. باید با 

قمر راه بیایم یا نه. باید این قفس بدون بند را 

تحمل کنم یا نه!

صدای زنگ کوتاهی، نگاهم را روی گوشی 

می نشاند. صفحه اش روشن شده و اسم «الی» 

پیش چشمم می رقصد. گوشی را از روی 

پاتختی برمی دارم و لبه ی تخت می نشینم. این 

دو روز آن قدر برایم عجیب گذشته که او و 

تماسش را به کل فراموش کرده ام. انگشتم را 

DONYAIEروی صفحه می کشم و پیامش را باز می کنم.
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نوشته:

«بد شدی غزال!»

می نشینم لبه ی تخت و با آهی عمیق زل 

می زنم به کلماتی که می دانم از دلگیری 

عمیقش از من نشات گرفته اند. حتا روی گفتن 

حقیقت را به او هم ندارم. الی تنها کسی بوده 

که پنج سال جزبه جز رابطه ام با امین را 

برایش گفته ام و حاال...

می بیند که پیامش را دیده ام و انگار منتظر 

مانده تا خودم دفاع کنم و من، دفاعی ندارم.

می نویسم:
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«می دونم!»

سر درد دلش باز میشود:

«سه روزه منتظرم تماس بگیری. دلم ترکید! هر 

روز پنجره های واحدتون رو می بینم، بیشتر 

دلم ازت می گیره.»

چیزی مثل بغض گلویم را به خارش می اندازد. 

واحدمان؟!

می نویسم:

«تو که مهربون بودی.»

جوابش مبهوتم می کند:
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«به خدا اگه امین شرایطتت رو بهم نگفته بود، 
امکان نداشت باهات قهر نکنم.»

ابروهایم از تعجب باال می پرد و انگشتم برای 

تایپ سوالی که در ذهنم نقش خورده، روی 

کیبورد مردد می ماند.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت91

کلمه ها در ذهنم جفت وجور نمی شود. نمی دانم 

چطور باید بپرسم که از امین چه شنیده و 

DONYAIEمنظورش از شرایط من چیست! حس خوبی 
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ندارم. به نظرم بعید می آید که امین در مورد 

ماجراهایی که یک سرش می رسد به پدر 

خودش، برای الی حرفی زده باشد.

مکثم را که می بیند، می نویسد: «ببخش غزال. 

من نباید می گفتم، باید می موندم خودت 

بگی!»

گیج و حیران پلک می زنم. هر طور که حساب 

کنم باز حس کلماتش با اتفاقاتی که افتاده 

هم خوانی ندارد. میان جمالتی که در ذهنم 

می روند و می آیند، دنبال چیزی می گردم که 

مسیر حرف را به شنیده هایش از امین بکشاند.
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می نویسم:

«مهم نیست. تو که غریبه نیستی»

تیرم به هدف می خورد و الی فورا جواب 

می دهد:

«االن بهتری؟ مشکلی نداری؟»

و پشت بندش:

«غزال من واقعا از آقای رادمنش انتظار 

نداشتم. می خوام بدونی هر قدر که به بابات و 

خانواده ی امین حق نمی دم، تو رو به خاطر 

DONYAIEکاری که کردی تحسین می کنم. »
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خیره به کلماتی که مقابل چشمانم 

می رقصد، تک خنده ی ناباوری می زنم و با 

حرص می گویم:

- چی بهش گفتی احمق؟!

الی باز می نویسد:

«این زندگی خودته غزال. تو حق داری هر جور 
که می خوای بسازیش. نباید به خاطر تصمیم 

درستت حس بدی داشته باشی. توی این 

شرایط یه بچه می تونه همه چیزو خراب کنه.»
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دستم را می کشم روی صورت آتش گرفته ام و 

زیر لب نجوا می کنم:

- وای...وای.

امین دیوانه شده، شک ندارم. وگرنه چطور 

می تواند این خزعبالت را به هم ببافد و اصال 

چرا؟ هدفش را از این کار نمی فهمم و 

این حس ناامنی عمیقی را به جانم می ریزد. از 

این که نمی توانم از الی به راحتی سوال بپرسم 

یا همه چیز را توضیح بدهم، نفس هایم سنگین 

می شود.

دلم می خواهد با امین تماس بگیرم و همه ی 

فحش های آب نکشیده ای که از همایون 
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یادگرفته ام را نثارش کنم، ولی یاد آوری 

دیشب و آن حس لعنتی بازی خوردن باعث 

می شود به سختی جلوی خودم را بگیرم.

برایش می نویسم:

«باید باهات حرف بزنم.»

انگار هوای سرد آنجا، روی خون گرمی و مهر 

ذاتی او هم اثر گذاشته که اضطراب تنیده در 

جمله ام را نمی فهمد و جواب می دهد:

«با بچه ها برنامه ی رستوران دارم. تا چند 
دقیقه ی دیگه می رسن. فردا صبحِ ما باهات 

DONYAIEتصویری تماس می گیرم... باشه؟»
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صدای تقِ باز شدن دری نگاهم را از روی کلمات 

پیام الی برمی دارد و می نشاند روی در بسته ی 

اتاق. صدا از همین نزدیکی هاست. جایی مثل 

اتاق کناری. با هول از روی تخت بلند می شوم 

و با وجود اینکه جای خالی ماشین خسرو را 

دیده ام، ولی باز امید دارم خودش باشد.

گوشی را بی آنکه جواب پیام آخر الی را بدهم، 

روی تخت رها می کنم و به طرف در می روم. 

روی موهای پف کرده و درهم برهمم دستی 

DONYAIEمی کشم و در بی صدا ترین حالت ممکن در را 
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باز می کنم. کسی در راهرو نیست، ولی 

همان طور که حدس زده ام در اتاق کناری نیمه 

باز است. جلو می روم. با احتیاط دستم را روی 

دستگیره ی در می گذارم و به آرامی هلش 

می دهم که اگر به جای خسرو، قمر آنجا بود 

متوجه حضورم نشود و من از راهی آمده ام 

برگردم. می خواهم از الی در به داخل سرک 

بکشم که ناگهان در کامل باز می شود و با دیدن 

زنی که مقابلم ایستاده، یکه  می خورم و پیش 

از اینکه به خودم بیایم، زن از ته دل جیغ 

می کشد.
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#تورا درگوش خدا آرزو کردم 

#پارت92

نمی دانم از ترس نیش زبان قمر است یا 

کنایه های کشنده ی پسرش، اما با هول و 

بی ربط می گویم:

- نترسید خانوم. منم!

حاال انگار من چه آدم معروفی هستم 

که دختر بیچاره باید مرا بشناسد. فریادش را 
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قطع می کند ولی با صدایی که به نظر می آید به 

عمد باال برده می گوید:

- تو اصال کی هستی؟ اینجا چی کار می کنی؟

برای جوابِ سوالش و گفتن نسبتم با آدم های 

این خانه می مانم و هر چه در ذهنم کلمات را 

باال و پایین می کنم، بیشتر به این نتیجه 

می رسم که نسبت بین ما دقیقا باید دلیل اینجا 

نبودنم باشد، نه توضیح بودنم.

با اخم یک دور سرتا پایم را ورانداز می کند و 

DONYAIEوقتی دوباره به صورتم می رسد که انگار 
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طلبکار و حق به جانب هم هست. لب هایش 

برای گفتن حرفی باز می شود ولی صدای قمر 

که همان لحظه از پله ها باال می آید، نطق 

ناگفته اش را کور می کند.

- چه خبره اینجا؟

قدمی به عقب برمی دارم و به  طرف پله ها سر 

می چرخانم. دیدنش کنایه های شب پیشش را 

در خاطرم زنده می کند. بی اختیار لب پایینم را 

زیر دندان می برم. شلوار جذب مشکی به تن 

دارد و بافت نازک استخوانی رنگی که روشنی 

DONYAIEپوست و چشمانش را بیشتر به چشم می آورد.
M

AM
NOE



- کی بود داد زد؟

- تقصیر مُو نُبود خانُم جان. مُو داشتُم کارامِه 
می کِردُم، یهو کلَشه عین چی انداختُ آمد مندو 

اتاق.

حیران به طرف او سر می چرخانم. با دیدنش 

آن قدر هول شده بودم که نه ته لهجه اش را 

فهمیده بودم و نه سن و سالش را. قمر اخم 

غلیظی میان ابروهایش می نشاند.

DONYAIE
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- خاب، ای که ای همَه هیاهو و قیل و قال 

نِدارَه. بعدشم ای چه طرز حرف زِدَنه؟ مِخوای 

آقا زُبونتو از ته واسِت بیچینَه؟

دخترک که حاال به نظرم فقط چند سالی از من 

بزرگتر می آید، این پا و آن پا می کند. نگاه از 

گوشه ی چشمش را روی خودم احساس 

می کنم. با تردید می پرسد:

- مگه ای کیِه خانُم جان؟

قمر زل می زند در چشم هایش و می گوید:

DONYAIE#تورا درگوش خدا آرزو کردم 
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#پارت93

-مهمان آقاست. نِبینُم کاری بِش دِشتَه باشیا! 

فَمیدی؟

دختر یکی از آن نگاه های به قول ماهی 

«سمی» اش را حواله ام می کند و زیر لب زمزمه 

می کند:

- پِرچیَم آمد.*

بعد سرش را برای قمر تکانی می دهد و با غیظ 

به اتاق برمی گردد و پر سر و صدا شروع به 

کار می کند. هنوز از چیزی که شنیده ام حیرانم. 
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نگاهم را که به طرف قمر برمی گردانم، لبخند 

عجیبی روی لب هایش دارد. بی قرار موهای 

درهمم را پشت گوشم می برم و می شنوم که:

- رعیت جماعت عادت داره عاشق اربابش بشه 

و واسه خودش رویا ببافه، حتا وقتی که 

می دونه تهش هم قرار نیست چیزی عایدش 

بشه.

ربط حرفش را به خودم و حس تنفر کالم آخر 

دختر نمی فهمم. گیج که نگاهش می کنم، 

چشم های روشنش را باریک می کند و ادامه 

DONYAIEمی دهد:
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- این قصه ی امروز و دیروز هم نیست. تا بوده 
همین بوده.

انگار می خواهد برود که پشیمان می شود. 

تیزی نگاهش را می نشاند در چشم هایم. یک 

تای ابرویش را باال می اندازد و می گوید:

- درست مثل فرح... فقط عمه ات کارشو خیلی 

خوب بلد بود!

آن قدر کنایه اش واضح است که مبهوت 

می مانم. به طرف پله ها می رود. لحظه ای به 

DONYAIEرفتن او با پس زمینه ی صدای تق تقی که از 
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اتاق روبرویی به گوش می رسد، نگاه می کنم. 

گذشته ای که قمر از آن حرف می زند، می تواند 

سوژه ی جنجالی یک داستان بلند باشد. 

داستانی که عشق و درد و خیانت هم زمان در 

تار و پودش تنیده شده است. ایستادنم میان 

راهرو طوالنی نمی شود، با یادآوری چیزی که 

از الی شنیده ام به طرف اتاقم می روم.

گوشی را از تخت برمی دارم و به کلمات پیامی 

که بعد از بیرون رفتنم از اتاق رسیده، نگاه 

DONYAIEمی کنم:
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«غصه نخور دوست خوشگلم. همه چیز درست 

می شه. مهم اینه امین عاشقته و این خونه رو 

واسه دوتاتون گرفته. به قول ماهی خانم شما، 

دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره!»

حرف های دیشب خسرو در ذهنم تداعی 

می شود. به طرز عجیبی دلم می خواهد 

درباره ی چیزهایی که شنیده ام و کاری که امین 

کرده با کسی حرف بزنم.

DONYAIE
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___________________________________

_______

*ازت بدم اومد.

#تورا درگوش خدا آرزو کردم 

#پارت94

گوشی را محکم میان انگشتانم نگه می دارم و 

روی تخت می نشینم. همه چیز در زندگی ام با 

سرعتی دلهره آور در حال تغییر است. به 

اطرافم که نگاه می کنم این دلهره بیشتر 

می شود. انگار آدم ها برای سقوط از 
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چشمانم باهم ماراتن گذاشته اند. حسابم با 

هیچ کدام از آدم های دور و برم صاف و 

سرراست نیست و جایگاه دوست و دشمن را 

گم کرده ام انگار.

صدای رعد و پشت بندش کوبش رگبار باران 

لرز به تن پنجره می اندازد و باز عریانی اش و 

نوری شدیدی که به اتاق تحمیل می کند خار 

چشمانم می شود. برای حرف زدن از کاراهای 

عجیب امین و تحلیلی که برایش ندارم، اولین 

انتخاب ذهنم دقیقا آخرینش هم هست. پوف 

پرحرصی می کشم و از روی تخت بلند 

DONYAIEمی شوم. تنها بودن با قمر سخت تر از چیزی 
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است که پیش از این تصورش می کردم. 

توضیحی برای تغییر رفتار و نرمش دقایق 

پیشش ندارم. نمی دانم بگذارمش به حساب 

آبروداری جلوی غریبه یا درست درآمدن 

پیش بینی خسرو از اینکه اگر حس کند پسرش 

اذیتم می کند، کوتاه خواهد آمد.

چیزی که شب پیش با رسیدن قمر به پارکینگ 

به اراده ی خسرو اتفاق افتاده بود و من به 

خودم که آمدم بخشی از بازی شرورانه اش 

شده بودم.

شانه را برمی دارم و مقابل آینه ی کنسول 

می ایستم. موهایم اندکی پف دارد و 
DONYAIE
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چتری های بلند و کجم با هر حرکت پیش 

می آیند و نیمی از صورتم را می پوشانند. 

ماهی همیشه می گوید «ترس اومدن بال از 

خودش بدتره.» و من چه پرهزینه به این جمله 

ایمان آورده ام.

پیش از این حتا در دوردست ترین و 

بدبینانه ترین افکارم هم حدس نمی زدم روزی 

بیاید که امین نباشد. باشد و کنار من نه. باور 

نمی کردم روزی بند محبت پنج ساله ی میانمان 

این طور پاره شود و من در ذهنم دنبال کسی 

بگردم که کارهای ضد و نقیض امین را برایم 

DONYAIEتحلیل کند.
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چتری های شانه شده ام را می فرستم پشت 

گوشم و به هاله کبودی که زیر چشمانم افتاده، 

نگاه می کنم. می خواهم با دست لمسش کنم که 

صدای جیغ بلندی سرم را به طرف در 

می چرخاند. فورا شانه را روی کنسول رها 

می کنم و به طرف منبع صدا که از اتاق کناری 

است می روم.

قدم هایم نزدیکی در نیمه باز ثابت می ماند. 

دروغ چرا، حوصله ی اخم و تخم و ناز و ادای 

دخترک را ندارم و در موقعیتی هم نیستم که 

جوابش را بدهم. صدای ریز گریه و آه و ناله 

DONYAIEکه از اتاق به گوش می رسد، جلوتر می روم.
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#تورا درگوش خدا آرزو کردم 

#پارت95

- دوباره چه خبر شده؟

به طرف پله ها می چرخم و یادم می آید کمتر از 

یک ساعت پیش این صحنه یک بار تکرار شده 

است. بی اختیار قدم جلو رفته ام را به عقب 

برمی دارم. اخم های قمر جوری درهم است که 

انگار حوصله ی این تکرار را ندارد.

DONYAIEبا دست به اتاق اشاره می کنم و می گویم:
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- نمی دونم، یهو از تو اتاق صدای داد اومد.

با قدم های تند خودش را به من می رساند و 

حین عبور از کنارم با تاسف سری تکان می دهد 

و کنایه می زند:

- که خدا اون روزو نیاره کسی محتاج تو بشه!

از پشت سر به او نگاه می کنم که با همان 

جدیت و شتاب در را باز می کند و وارد اتاق 

می شود. به فاصله ی چند قدمی خودم تا در 

اتاق نگاه می کنم. اخم میان ابروهایم نقش 

می خورد. صدای گریان دختر همان لحظه به 

گوش می رسد که با دیدن قمر می گوید:

- خانُم جان!
DONYAIE
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- واز چی رِفتَه؟

با احتیاط جلو می روم و کنار در باز اتاق 

می ایستم.

- تو بَرِ چی اُقذَر دردسر دَاری؟

دختر انگشتان یک دستش را توی مشت دست 

دیگر گرفته است و محکم فشار می دهد. 

سرخی خونی که از الی مشتش می چکد، دلم 

را ضعف می آوَرد. 

- دستِتِ وَردار کو بیبینُم.

دختر مشتش را با گریه مقابل قمر باز می کند 

و می گوید:

- دستُم پَاره پَاره رَفت.
DONYAIE
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- از دستت. حواسِت کُجایه مُو نِمدانُم!... آمِدی 
جنگ یا تمیزکاری؟ با چی برُندی؟

دخترک فین فین  کنان میان کوهی از لوازم که 

از کمد بیرون ریخته بود، به چیزی اشاره 

می کند و با بغض می گوید:

- او لَبَه اش تیز بیدَه، نِدیدُم.

- وخی بریم بُشورش، بِرات بِبَندُمش. هیچی 

نِرَفته، بیخود تِرسیدی.

دست دختر را همراه خودش به طرف در 

می کشد. خون راه گرفته و به دست های قمر 

می رسد. بی اختیار خودم را از جلوی در عقب 

DONYAIEمی کشم. دختر با حرص و گریه می نالد:
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_چی رِه هیچی نِرَفته. انگُشتُم از وِسط نصف 

رِفتَه.

قمر نگاه چپ چپی حواله اش می کند و 

می گوید:

- باز قُشمال بازی دِرآوُردی نسا؟... وقتی بئت 
مُوگُم هیچی نِرَفتَه، یعنی نِرَفته دیگَه.

می خواهد او را به طرف سرویس ببرد که با 

صدای خفیف بوق ماشین از بیرون ساختمان، 

دخترک دستش را از دست قمر بیرون می کشد 

و با قدم های پرشتاب به طرف پله ها می رود و 

DONYAIEمن و قمر را پشت سرش جا می گذارد.
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#تورا درگوش خدا آرزو کردم 

#پارت96

قمر زودتر از من به خودش می آید. با غرولندی 

زیرلبی به طرف پله ها می رود و من با چشمانی 

درشت شده مات اتفاقی که افتاده می مانم. 

این خانه همه چیزش با تصوراتم فرق دارد. 

حتا قمرش، هزاران فرسنگ از آنی که در تمام 

این سال ها از او شنیده و در ذهنم 

داشته ام، دورتر است.

DONYAIE
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به تصویر خودم در آینه های چند تکه ی 

دیواری نگاه می کنم. به چندین غزال با تمام 

حس های ضد و نقیضی که این روزها 

گرفتارش شده است.

صدای باز شدن در ورودی که به گوش 

می رسد، بی خیالِ عوض کردن تی شرت و 

شلورام می شوم و به طبقه ی پایین می روم. 

نمی خوام صحنه ی رویارویی خسرو را با 

دخترک از دست بدهم. نمی دانم شاید منتظرم 

مثل تجربه ی دقایق پیشم در مورد قمر، 

DONYAIEخسروی جدیدی را هم ببینم.
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وارد پذیرایی که می شوم نه اثری از 

 باز و باد  دخترک است و نه قمر. ولی درِ

سردی که در فضای خانه کوران کرده، قدم هایم 

را به آن سو پیش می کشاند. این هیجان حس 

سرخوشی زیر پوستم دوانده که برای این 

روزهایم غریب است و دور. روی تراس نیم 

دایره ای خانه می ایستم و به خسرو که کنار در 

باز ماشینش ایستاده و با اخم هایی درهم به 

حرف های دخترک گوش می دهد، نگاه می کنم.

DONYAIE
M

AM
NOE



- بیبین آقا. سر انگشتام نصف رِفتَه. 
باید حتما بخیَه بِرَه واِال همه خونم تمام مِرَه.

از سرما دست روی بازوهایم می گذارم. خودم 

را در آغوش می کشم و با لبخند پنهانی به 

مظلومیت نمایشی دخترک نگاه می کنم. قمر 

خودش را به حیاط می رساند و با تشر 

می گوید:

 -ای یَرزَه زخمَه چی به بخیَه؟

دخترک دست زخمی اش را به طرف قمر 

می گیرد و با صدایی لرزان می گوید:

DONYAIE- ای یَرزَ یِه؟
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#تورا درگوش خدا آرزو کردم 

#پارت97

و بعد دوباره رو به سمت خسرو می کند و با 

چشم هایی که حالت گریه به آن 

داده، پرناز ولی مسلسل وار ادامه می دهد:

- اصال هم نصف نِرِفتَه آقاجان. خیلی هم 
سالمَه... اصال هم تو خَانه ی شما ایجوری 

نِشدَه... حاال خوبتان شد خانُم جان؟ راضی 

DONYAIEشدین؟
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قمر جلوتر می رود.

- مُو کی همچی گُفتُم؟

خسرو با کالفگی نفسش را رها می کند. 

می خواهد چیزی بگوید که نگاهش می نشیند 

روی من و لبخند نقش بسته روی صورتم. 

چشمان سیاهش برای لحظه ای باریک می شود 

و لبخند من کمی پررنگ تر.

دیدن دردانه ی ملک نیاها با آن همه الدروم 

بلدرومش در همچین شرایطی کم لذت ندارد. 

حالم را می فهمد ولی نه خودش را می بازد و 

نه به روی خودش می آورد.
DONYAIE
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در ماشینش را محکم می بندد و گوید:

- برو بشورش ببینم چی شده. با این همه خون 
که روشو گرفته چیزی معلوم نیست.

- خوبَه خودتان مِگین ای همَه خون آمَدَه. مُو 

که گُفتُم نصف رِفتَه.

لحظه ای به او نگاه می کند و بعد درحالی که به 

طرف پله ها قدم برمی دارد می گوید:

DONYAIE- باشه. زنگ می زنم یکی بیاد ببرتت درمانگاه.
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«آقا» گفتن پر بهت و غصه ی دختر هم زمان 
می شود با رسیدن خسرو به پله ها، و قمر که 

دست دختر را می گیرد و انگار با درک حس و 

حالش با نرمش می گوید:

- با مُو بیا دخترجان.

خسرو تعمدا پا کند می کند. سرما تا مغز 

استخوانم نفوذ کرده انگار. همه ی عضالتم از 

سرما منقبض شده اند. دست می کشم روی 

پوست یخ زده ی بازویم. انگار نمی تواند تا رفتن 

آن ها صبر کند و چیزی نگوید.

- مگه مجبوری با این لباس وایسادی اینجا؟

DONYAIE
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سنگینی نگاه زیرچشمی قمر را روی خودم 

احساس می کنم.

- باهاتون کار دارم.

#تورادر گوش خداآرزوکردم. 

#پارت98

ابروهایش را با حالت خاصی باال می اندازد و 

بی توجه به نگاه غم زده ی دخترک که به 

DONYAIEنیم رخش دوخته شده، زل می زند به من. 
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بی اختیار زیر سنگینی نگاه قمر دست و پایم را 

جمع می کنم و قدمی نامحسوس به عقب 

برمی دارم.

منتظر می ماند تا نسا و مادرش وارد خانه 

شوند و بعد با گفتن «خب؟» نگاهم را دوباره 

مال خودش می کند.

- نمی تونم حدس بزنم این وقت صبح چه کاری 
می تونی با من داشته باشی؟

میان سیاهی چشمان باریک شده اش 

DONYAIEسرخوشی نرمی در جریان است. چیزی که 
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بی اختیار اخم هایم را درهم می کند. از خودم 

می پرسم، من به این آدم اعتماد دارم؟

جوابش برای خودم هم واضح و سرراست 

نیست. به جای حرف اصلی ام بی هوا می گویم:

- در مورد اتاقمه.

هر دو دستش را فرو می کند در جیب شلوارش 

و به نگاهش رنگی از ناباوری می دهد. انگار که 

با چشم هایش بخواهد بگوید می داند حرف 

اصلی ام این نیست.

موهایم را بی هدف پشت گوش می فرستم و 

حق به جانب ادامه می دهم.
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- اگه قراره یه مدتی اینجا بمونم، باید یه 
حداقل هایی رو داشته باشم!

جوابش مثل همیشه سرضرب و معنادار است.

- فکر می کردم دایه ات حداقل ها رو برات 

فرستاده.

برای لحظه ای از حرص دندان هایم را روی هم 

فشار می دهم ولی خودم را لو نمی دهم. 

بی توجه به جمله ی معنادارش می گویم:
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- اتاقی که به من دادین پرده نداره. هم نور 
اذیتم می کنه، هم من اونجا احساس امنیت 

ندارم.

حس می کنم از حرفم خنده اش می گیرد. 

خودش را کمی عقب می کشد و به پنجره ی 

اتاق موذیانه نگاهی می اندازد.

- پنجره ی اتاقت که از جایی دید نداره.

حس می کنم کلمات را تعمدا می کشد. سرش را 

پایین می آورد و نگاهش را می دوزد به من.

- انقدر هم بلند هست که کسی نتونه نیمه شب 
DONYAIEطناب بندازه بیاد باال.
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#تورادر گوش خداآرزوکردم. 

#پارت99

می خواهم تند و تیز جوابش را بدهم که کیش 

و ماتم می کند و می گوید:

- به نظرم به جای پنجره، تمرکزتو بذار رو در 
اتاقت... مخصوصا وقتی که حمومی!
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همه ی تنم داغ می شود. از حرص نفسم را 

عمیق رها می کنم. بخار سفید لحظه ای دیدم را 

به صورتش تار می کند.

- خسرو؟

هر دو به طرف در سر می چرخانیم. قمر با 

اخم هایی غلیظ کنار در ایستاده و نگاهش 

این بار به جای من روی پسرش است.

- به جای حرف زدن بیا یه فکری واسه این 
دختر بکن. داره خونه رو می ذاره رو سرش.
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مکث خسرو را که می بیند، آن قدر مصر نگاهش 

می کند تا او حین رها کردن نفسش می گوید:

- بگو لباسشو بپوشه، می گم بیان ببرنش.

قمر می خواهد چیزی بگوید که خسرو با 

کالفگی میان حرفش می رود:

- منو بی خیال شو مامان. یه کوه کار سرم 

ریخته. اومدم فقط لباس عوض کنم برم.

دست خودم نیست که ابروهایم از تعجب باال 

می پرند. تازه توجهم به لباس اسپرتش جلب 

می شود. هیچ حدسی در مورد اینکه از کجا 

DONYAIEآمده ندارم. اصال نمی دانم کی رفته که حاال 
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آمده تا لباس هایش را عوض کند. گره اخم قمر 

کورتر می شود.

- صبحانه نخورده؟

- خوردم یه چیزایی.

قمر از گوشه ی چشم نگاهی به من می کند و 

باز به پسرش می گوید:

- پس اول یه سر و سامونی به این دختر بده 
بعد برو.

بعد می چرخد و وارد خانه می شود. هنوز با 

DONYAIEاخم به مسیر رفتنش نگاه می کنم.
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-می گم برای پنجره ی اتاقت پرده نصب کنن.

سرم به طرفش می چرخد. حدس می زنم باز 

توی چشم هایش آن موج سرخوش دقایق 

پیش را ببینم، ولی خبری نیست. نگاهش آرام 

است و بی احساس. مثل اویی که پیش از این 

روزها می شناختم.

به  طرف در می رود و من ناآرام از حرف هایی 

که در دلم سنگینی می کند، در جایم جابه جا 

می شوم. جلوی در می ایستد. با مکث کوتاهی 

DONYAIEبه عقب می چرخد و می گوید:
M

AM
NOE



-اون حرف اصلیتم بذار برای یه وقت بهتر... 
االن وقتش نیست. به خاطر خودت می گم!

لعنتی. چطور همیشه می تواند دستم را 

بخواند؟

#تورادر گوش خداآرزوکردم. 

#پارت100

با این حرفش جسارتم برمی گردد انگار. 

نمی،دانم ترساندنم از قمر چه لذتی برای او 

DONYAIEدارد. هنوز کل این معامله برایم الینحل مانده 
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و درست نمی دانم چرا در این نقطه از دنیا گیر 

افتاده ام. پیش از اینکه دوباره برگردد و وارد 

خانه شود، با قدمی که به جلو برمی دارم، 

می گویم:

- همایون تهرانه؟

با ابروهایی که از تعجب باال پریده اند کامل به 

طرفم می چرخد. حرف نگاهش خواندنی 

نیست. اگر هم هست، من بلدش نیستم. به 

جای جوابم می گوید:

- تصمیم گرفتی یخ بزنی؟
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اخم هایم عمیقا در هم گره می خورد. این طور 

که جوابم را بی ربط می دهد، بیشتر از لحن تند 

و تیز گاه  و بی گاهش عصبی ام می کند.

- من دقیقا تا کی باید اینجا بمونم؟

نگاه معناداری به لباس های راحتی ام می اندازد.

- اعتماد به نفست ستودنیه.

از دست پرورده ی عمه ام بیشتر از این انتظار 

ندارم. هنوز هم یکی از 

قانون های مسخره ی خانه اش پوشیدن 

لباس های رسمی و پر زرق و برق است. در نظر 

فرح حریم خصوصی تنها به اتاق خواب ختم 

می شود و بس.
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- نکنه تو هم دلت می خواد ببرمت دکتر داری 
بازی درمیاری؟

می خواهد حواسم را پرت کند. گول بازی اش 

را نمی خورم. موهایی که باد در صورتم 

پیچانده، عقب می زنم. با حرص لحظه ای 

دندان هایم را روی هم فشار می دهم و بعد 

صدایم را بلند می کنم و می گویم:

- هر قدر دلتون می خواد منو بپیچونید، هر 

قدر می خواید بازیم بدید، ولی مطمئن باشید 

خیلی زود می فهمم جای شما کجای 

این معادله ست.
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از پیام شیرین چیزی نمی گویم، از زن آشنایی 

که در شرکت همایون دیده ام و حرف های 

عجیب امین به الی، که با وجود ناامیدی ام از 

او مثل یک روزن ته ذهنم سوسو می زند. منی 

که تنها می خواهم بروم. بروم و رها شوم از 

این وطن هزاربار غریبه با من.

- بیا با هم معامله کنیم.

نفس هایم تندتر شده و سوز هوا بینی ام را به 

سوزش درآورده. خسرو سرش را کمی خم 

می کند. از ذهنم می گذرد من چقدر این آدم را 

DONYAIEمی شناسم؟
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- تو به قول خودت جای منو توی این معادله 
کشف کن، من هر چی بخوای بهت می دم.

این یعنی قصد وا دادن و گفتن حقیقت را 

ندارد. نه حاال و نه هیچ وقت دیگر. اخم هایم 

غلیظ تر می شود. با پوزخند می گویم:

تو را در گوش خدا آرزو کردم:

#تورادر گوش خداآرزوکردم. 

#پارت101

DONYAIE- البد نذر دارید به من و همایون کمک کنید!
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انگشت اشاره اش را باال می آورد و با تاکید 

می گوید:

- اگه می خوای به جواب برسی به هیچ وجه 
همایونو با خودت جمع نبند.

این اصرارش را برای همکاری نکردن با همایون 

نمی فهمم. آن هم درحالی که همه ی کارهایش در 

جهت منافع او است.

سرو صداها از داخل خانه کمی باال می گیرد. 

نگاهم گریز کوتاهی به پشت سرش می زند. 

صدای ریز نسا می آید و تک جمله های قمر که 

DONYAIEانگار مثل تمام دقایق گذشته می خواهد 
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آرامش کند. نگاه خسرو آن قدر با اصرار روی 

صورتم می ماند تا دوباره نگاهش کنم.

- عصر حواست به گوشیت باشه.

- که چی بشه؟

لحظه ای بی حرف نگاهم می کند و جواب 

می دهد:

- می گم بهت.

همین و به من پشت می کند و وارد خانه 

می شود. چند ثانیه به رفتنش نگاه می کنم و 

بعد با حرص نفسم را در هوای سرد و یخ زده ی 

DONYAIEشمالی فوت می کنم.
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فضای خانه به لطف چندین دقیقه باز بودن در، 

سرد است. نسا شال و کاله کرده که برود و 

قمر با نرمشی که تا پیش از این در او سراغ 

ندارم، سعی دارد منصرفش کند. جلوتر 

می روم. لرز هنوز بر تنم مانده و استخوان هایم 

یخ زده اند انگار. قمر از گوشه ی چشم نگاهی 

به من می اندازد و بعد انگار که کالفه شده 

باشد می گوید:

- دیَه خودت مِدانی و آقا.

با نگاهم دنبال خسرو می گردم. خبری از او 

DONYAIEنیست.
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- مَگَه براشان مهمَه؟ اصال نسا چندتا انگشتُم 

نِداشتَه باشَه به کجِی ای دنیا برمـُخورَه؟

حسم نسبت به این دختر ضد و نقیض است. 

هم دلم برایش می سوزد و درست به همان 

اندازه حرصم می گیرد از حماقتش. صدای باز 

شدن دری نگاهم را می کشاند به طرف منبع 

صدا و چند دقیقه ی بعد خسرو با لباس هایی 

که عوض شده اند از راهروی کنار راه پله خارج 

می شود. در حال بستن بند ساعتش بی آنکه 

نگاهی به اوضاع کند، می گوید:
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- زنگ زدم به نگین، هنوز لواسونه. چند دقیقه 

دیگه می رسه. اول می برتت درمانگاه، بعد 

می رسونه خونه.

دست های نسا با کیف کوچکش به آرامی شل 

می شود. نمایشش جواب نداده. واکنش قمر در 

لحظه است.

- تو واز با ای دختِرَه بودی؟

خسرو با اخم تندی تشر می زند:

- مامان!

یاد حرفی که قمر روز اول آمدنم به خسرو زده 

بود می افتم. بدون دیدن خودم هم می توانم 

DONYAIEحدس بزنم که صورتم شبیه عالمت سوال 
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شده است. فکر نمی کردم به غیر از 

رادمنش ها شخص دیگری هم باشد که قمر با 

این حجم از غیظ و نفرت در موردش حرف 

بزند.

#تورادر گوش خداآرزوکردم. 

#پارت102

اسم نگین اتفاقات روز پیش و شرم قال 

گذاشتنش را در ذهنم تداعی می کند. بی اختیار 

DONYAIEلب پایینم را توی دهانم می کشم و به قیافه ی 
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وا رفته ی نسا نگاه می کنم. روی چانه اش از 

بغض چند چین افتاده و چشمانش برخالف 

دقایق گذشته محزون است. خسرو بدون هیچ 

توضیح دیگری به طرف در می آید. وقتی به 

من می رسد، لحظه ای می ایستد و با جدیت 

می گوید:

- برو باال.

نگاهش به طرز غریبی تیره و کدر است؛ 

درست مثل دو تیله ی بی احساسِ سیاه 

رنگی که انگار هرگز موج سرخوش دقایقی 

DONYAIEپیش را تجربه نکرده اند. می توانم حدس 
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بزنم دلیل این تاکیدش به خاطر قمر و 

جلوگیری از اصطکاک میان ماست، ولی مثل 

همیشه همین که لحن دستوری و ارباب 

مابانه اش را می شنوم، انگار کسی سنسورهای 

لجبازی مغزم را فعال می کند.

- چرا؟ پایین ممنوعه؟

جوری با اخم نگاهم می کند که به تصور 

خودش حساب کار دستم بیاید. بعد بی هیچ 

حرف دیگری از کنار من می گذرد و با یک 

«خداحافظ» که به نظر می رسد تنها مخاطبش 

DONYAIEقمر است، از خانه خارج می شود.
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میان رفتن و ماندن مرددم. اولین بار است که 

بودن در یک جمع زنانه ی ناآشنا را به تنهایی 

اتاق ترجیح می دهم. قمر کارم را راحت می کند 

و با اخمی که همیشه وقت حرف زدن با من 

میان ابروهایش خط مالیمی می اندازد، 

می پرسد:

- تو خونه ی همایون صبحونه خوردن رسم 
نیست یا اینم جز فیس و افاده ی جدید 

دختراست؟
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برخالف پسرش، تیزی لحن تند و پرکنایه ی او 

مال زخم زدن نیست انگار. چیزی مثل یک 

چاقوی کند و زنگ زده که تنها به درد ترساندن 

می خورد و بس.

نفس عمیقی می کشم و با نیم نگاهی به نسا 

که روی یکی از مبل ها در خودش فرو رفته، به 

طرف میز کوچک آشپزخانه می روم. نگاه 

متاسف قمر هم روی او ثابت مانده و این 

تعجبم را بیشتر می کند. در بی صداترین حالت 

ممکن صندلی را عقب می کشم و پشت میز 

DONYAIEمی نشینم. قمر به طرف نسا می رود. ساک 
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کوچکی را از کنار پایه ی یکی از مبل ها 

برمی دارد و پیش پاهای او می گذارد و با 

دلجویی می گوید:

- خسرو گفت االَن میِاد.

نسا با صدایی خفه نجوا می کند:

- باشه خانوم جان.

با تعجب نگاهش می کنم. این جمله را جوری با 

مظلومیت می گوید که اگر به چشم خودم 

ندیده بودم، هرگز نمی توانستم باور کنم، جار و 

DONYAIEجنجال دقایقی پیش کار خودش باشد.
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#تورادر گوش خداآرزوکردم. 

#پارت103

لیوان شیر را به لب هایم می چسبانم و دلتنگ 

ماهی و غر زدن های صبحگاهی اش، پنهانی 

بغض می کنم. حال و روزم حکایت آدمی است 

که به وقت بیماری قدر عافیت را می فهمد و 

من به طرز غریبی دلتنگ چیزهای کوچکی 

هستم که همیشه به راحتی و بی توجه از 

کنارشان می گذشتم.
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صدای زنگ آیفون که سکوت خانه را می شکند، 

لیوان نیم خورده را روی میز می گذرام و با 

کنجکاوی به پذیرایی سرک می کشم. نسا 

با اکراه از روی مبل بلند می شود. جوری که 

انگار میل رفتن ندارد. شاید حاال که تیرش به 

سنگ خورده از جنجال بیخودی که راه 

انداخته پشیمان است. با یادآوری هیاهوی 

دقایق پیش و دلیل آشکارش بی اختیار 

لب هایم به دوطرف کشیده می شود. قمر ساک 

را به دستش می دهد و می شنوم که می پرسد:

DONYAIE- خودت مِتانی بری؟
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و نسا آرام سرش را تکان می دهد و بی هیچ 

حرف دیگری به طرف در می رود. با دستی که 

زیر چانه گذاشته ام، خیره مانده ام به قمر که از 

پشت پنجره به بیرون نگاه می کند. نمی دانم 

چرا، ولی این زن و رفتارش برایم جالب شده 

و دلم می خواهد بدانم چرا شبیه شنیده هایم 

نیست!

حواسم نیست که چند دقیقه متصل به او 

خیره مانده ام که یکهو به عقب برمی گردد و 

نگاهم را شکار می کند. خودم را نمی بازم. نه 

DONYAIEلبخند می زنم و نه نگاه می دزدم. نگاهم را با 
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مکث و آرامش از او می گیرم و برای عادی 

جلوه دادن خودم تکه ای از نان برمی دارم و 

رویش کره می مالم.

آمدنش را حس می کنم و سنگینی نگاهش را 

که از آن سوی کانتر به من دوخته شده است. 

گاز کوچکی به لقمه ام می زنم و از ذهنم 

می گذرد، ای کاش شرایطی مهیا می شد تا از 

نگین به خاطر رفتار روز پیشم عذرخواهی کنم.

سنگینی حضور قمر افکارم را متشنج کرده. 

لحظه ای حین جویدن لقمه مکث می کنم و با 
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حس نگاه مستقیمش، سرم را باال می گیرم. 

نگاه خیره اش حرف ها دارد انگار. حرف هایی 

که من برای کشف و شنیدنشان کنجکاوم.

انگار همین را می خواهد که تا نگاهم را 

می بیند، می گوید:

- سیزده سالش که بود، به زور می خواستن 

بدنش به یه مردی همسن و سال بابای خدا 

بیامرزش.

#تورادر گوش خداآرزوکردم. 

DONYAIE#پارت104
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لحظه ای معنی حرفش را نمی فهمم، ولی وقتی 

نگاهش گریز می زند به جای خالی نسا روی 

مبل پذیرایی، ابروهایم از تعجب باال می پرند.

-از ترسش عین ابر بهار گریه می کرد.

نگاه کدرش را می نشاند در چشم های متعجب 

من.

-به جز یه مادر زمین گیر و یه برادر معتاد و یه 
پدربزرگ پیر هیچ کسی رو نداشت... مردک 

قول چند میلیون داده بود به برادرش...
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آه پر سوزی می کشد. هم برایم شنیدن حرف 

هایش در مورد نسا جالب است و هم گیجم از 

اینکه چرا دارد این ها را برای من می گوید.

-اون پولو من به برادرش دادم، تا رضایت بده 
دست از سر این طفل معصوم برداره.

لقمه را روی میز رها می کنم. چیزی مثل یک 

چراغ ته ذهنم روشن شده. کشف حس 

همدردی قمر با نسا و دلیل رفتار نرمش با او، 

حالی دارد درست مثل لحظه ای که فرمول هایم 

DONYAIEبه جواب می رسند. 
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نگاهش را در صورتم باریک می کند و بعد 

بی ربط به حرف های قبلی اش می گوید:

-آدم تو دنیا نمونده بود که عمه ات پز دختر و 
داماد نخبه ی برادرشو پیشش نداده باشه.

حس می کنم چیزی به قلبم نیشتر می زند.

-شنیده بودم پدر داماد حسابی کله گنده ست... 

حاال چی شد که یهو جای خارج رفتن، دختر 

همایون سوزنچی رو پس فرستادن که دست 

به دامن پسر هووی عمه ش بشه؟!

DONYAIEشانه اش را باال می اندازد و می گوید:
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- حکایت همون گرد بودن زمینه!

سوزنچی، سال هاست که کلمه ی ممنوعه ی 

خاندان رادمنش است.

#تورادر گوش خداآرزوکردم. 

#پارت105

نمی دانم چرا به او که می رسم زبان درازم آب 

می رود. کلمات برای گفتن روی زبانم جفت و 

جور نمی شوند. از خودم می پرسم که: «حق 

دارد؟» حرفش مصداق همان چوب خدایی 

DONYAIEاست که گه گاه ماهی میان حرف هایش 
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می گوید، یا انرژی کائنات که اثر کارهایمان را 

به خودمان برمی گرداند. نگاه قمر هنوز روی 

صورتم ثابت مانده. لب هایم را توی دهانم 

می کشم و با خودم می گویم: «نه!»

یک جای این استدالل می لنگد. من چوب خدای 

همایون نیستم. من یکی هستم درست مثل آن 

سال های خودش، که قربانی جاه طلبی همایون 

شده ام.

انگار انتظارِ سکوت کردنم را ندارد. البد پیش 

خودش فکر می کرده مثل چند روز پیش به او 

می پرم و از خودم دفاع می کنم. اما من در آن 
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لحظه حرفی برای گفتن ندارم و به 

نظرم حقارت گفتن از حقیقت به دادنِ 

 توهینش نمی ارزد. جوابِ

نگاهم را از چشم هایش می گیرم و به میز 

مقابلم می دوزم. یادم نمی آید در هیچ لحظه ای 

از زندگی خودم را گول زده باشم اما، گاهی 

باور حقیقت و بیشتر از آن به زبان آوردنش 

درست حکم قرار گرفتن تیغ روی شاهرگ را 

دارد، برنده و منتهی به نیستی!
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قمر انگار از گرفتن جواب ناامید شده باشد. 

بدون هیچ حرف دیگری وارد آشپزخانه 

می شود و خودش را با چیزهایی که نمی بینم 

سرگرم می کند. حالم خوب نیست. بیزارم از 

این حس منفعل بودن و سربار شدن. مغزم باز 

افتاده به تب و تاب اینکه باید برای خودم و 

زندگی ام کاری کنم.

از پشت میز بلند می شوم و لیوان نیم خورده 

را کنار چند تکه ظرف نشسته توی سینک 

می گذارم و زیر سنگینی نگاه قمر لب می زنم:

- ممنون.
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و به اتاقم می روم. چند دقیقه بی هدف پشت 

پنجره ی باران خورده  ی اتاق می ایستم و به 

دنبال راهی همه ی زندگی ام را رج 

می زنم. مسیر زندگی عادی و خالی از هیجانم 

به طرز عجیب و بی سابقه ای به دست انداز 

افتاده و آدم های زندگی ام غریب و مرموز 

شده اند. پای همه ی حقیقت های زندگی ام انگار 

می لنگند.

لب پایینم را زیر دندانم می برم و از گوشه ی 

DONYAIEچشم به گوشی  روی پاتختی نگاه می کنم. باید 
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از یک جایی شروع کنم. بین تصمیم برای زنگ 

زدن به ماهی یا شیرین مرددم.

می دانم ماهی اگر نخواهد سرش هم برود 

حرف از دهانش بیرون نمی آید و شیرین، با 

وجود دلخوری ام از او و پیام عجیب شب 

پیشش، تنها عضو خانواده ی عمه ام است که با 

او کمی احساس راحتی دارم.

هنوز در شیش و بش درستی کارم هستم که 

صدای پیام گوشی ام بلند می شود. گوشی را 

برمی دارم. خسرو برایم نوشته:
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«اگه چیزی که می خواستی بهم بگی در مورد 
این پسر برقیه ست، هیچ کاری نکن تا بگم»

نفسم را کالفه رها می کنم. کارم به جایی 

رسیده که برای مسائل شخصی هم باید امر و 

نهی بشنوم. نگرانم و بی قرار. وسط کشیده 

شدن پایم میان معرکه ای که چیزی از آن 

نمی دانم، به حد کافی ترسناک است.

با حرص لب می زنم:

DONYAIE- لعنت بهت!
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وارد لیست مخاطبینم می شوم. حتم دارم خبر 

این تماس با سرعت برق و باد به گوش خسرو 

می رسد، با این حال با سر انگشت روی اسم 

شیرین را لمس می کنم.

#تورادر گوش خداآرزوکردم 

#پارت106

گوشی را کنار گوشم می گذارم. هنوز درست 

نمی دانم باید از کجا شروع کنم و اصال چه 

DONYAIEبگویم. تنها می دانم باید با کسی حرف بزنم. 
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کسی که نیاز نباشد چیزی از جزییات حقارت 

بار این روزها برایش تعریف کنم.

صدای بوق تماس در گوشم پژواک می شود 

و ذهنم بی اختیار گریز می زند به خاطرات 

روزهای دور، و صورت همیشه آرام و متبسم 

شیرین را پیش از آن اتفاق به یاد 

می آورد. اتفاقی که باعث شد باور کنم آدم های 

خوب همیشه سهم بیشتری از سختی های دنیا 

نصیبشان می شود.

پنجمین بوق که بی جواب می ماند، گوشی را از 

روی گوشم پایین می آورم و به صفحه ی 
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سیاهش نگاه می کنم. کمی سرخورده ام، کمی 

دل شکسته و به طرز دیوانه کننده ای کالفه.

با اینکه حدس می زنم شیرین عمدا جوابم را 

نمی دهد ولی باز هم نمی توانم از او متنفر 

باشم و این حس متعلق به امروز و دیروز 

نیست. از وقتی که یادم می آید، برای من 

همیشه حساب شیرین از شهرزاد و عمه ام جدا 

بوده و هست.

با حرص گوشی را روی تخت رها می کنم. باز 

گزینه ی اول و آخرم می شود همان مرد 
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خودخواهی که انگار بیش از تصوراتم قواعد 

بازی را از بر است.

نگاهم را از لباس های درهم و برهم ریخته 

شده روی  تخت می گیرم و به جعبه ی 

ویولنم گوشه ی دیوار می دوزم. وسوسه ی در 

آوردن صدایش و غرق شدن در دنیای نت ها 

مثل کشش یک معتاد به مخدر چنگ می زند به 

روحم. دستم را برای برداشتنش پیش می برم، 

ولی با یادآوری هشدار خسرو درهم مشتش 

می کنم و خودم را طاقباز روی تخت 

می اندازم. بیشتر از حرف خسرو نمی خواهم 

DONYAIEآرامش قمر را در خانه ی خودش بهم بزنم.
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چشم هایم را می بندم و از خودم می پرسم: 

«آرامش؟»... یعنی یک زن مثل قمر بعد از به 
دوش کشیدن آن همه رنج هم می تواند به 

آرامش برسد؟

تمام مدت تا زمانی که خسرو گفته بود، خودم 

را با جمع جور کردن وسایل و 

لباس هایم سرگرم کرده بودم و وقتی که تماس 

گرفت آن قدر در افکارم غرق بودم که باورم 

نمی شد چند ساعت به قدر پلک زدنی گذشته 

است.

DONYAIE
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#تورادر گوش خداآرزوکردم 

#پارت107

تماس را که جواب می دهم، خانه مثل تمام 

ساعات گذشته در سکوت دلخواهی فرو رفته 

است. جوری که اگر به چشمم ندیده بودم شک 

می کردم که کسی جز من در خانه باشد.

- بله؟

بدون هیچ حرف و حاشیه ای مستقیم می رود 

سر اصل مطلب.

DONYAIE
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- آماده شو بیست دقیقه ی دیگه، یه جوری که 
قمر نفهمه بیا دم در.

اخم هایم درهم فرو می روند و با لحنی طلبکار 

می گویم:

- چطوری یه جوری بیام که مادرتون نفهمه؟

سرضرب جواب می دهد.

- تو که در رفتنو خوب بلدی از من می پرسی؟

از یادآوری کار روز پیشم و حرف های 

امین احساس حماقت می کنم. سکوتم که چند 

ثانیه کش می آید، باز خودش می گوید:

- در پایینو باز می کنم، یه جور بیا دردسر نشه!
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با اخالقی که از او سراغ دارم، این کوتاه آمدن 

و احتیاطش در برابر قمر را نمی فهمم. 

«باشه» ای آرام زمزمه می کنم و می خواهم 
گوشی را از کنار گوشم پایین بیاورم که دوباره 

صدایم می کند:

- غزال؟

بی حرف دوباره گوشی را پیش گوشم نگه 

می دارم. انگار از نفس هایم می فهمد که هنوز 

پشت خطم.

- یه کم به سر و وضعت برس.

DONYAIE
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جوری می گویم:

- چی؟

که حس می کنم صدایم مثل انفجار یک بمب 

در سکوت خانه انعکاس پیدا می کند. حق به 

جانب و پر اخم در جوابم می گوید:

- چی داره؟ یعنی باز اون طوسیه که دو روزه 

تنت می کنی، نپوش. تو قبال هم همین طوری 

لباس می پوشیدی؟

با حرص جواب می دهم:

- ببخشید که کمد لباسامو با خودم نیاوردم.

بدون اینکه توضیح دیگری بدهد، می گوید:
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- بیست دقیقه ی دیگه جلوی در باش.

و تماس را قطع می کند.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت108

آن قدر بی هوا که چند ثانیه ای بی حرکت باقی 

می مانم. بعد با عصبانیت گوشی را روی تخت 

پرت می کنم و با دست هایی که به کمرم زده ام 

به پانچوی گلوله شده روی صندلی چشم 

DONYAIEمی دوزم.
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چه بر سرم آمده؟

چطور کارم به جایی رسیده که برای 

لباس پوشیدن هم باید امر و نهی بشنوم؟

با حرص لبم را زیر دندان می برم و پوست 

نازکش را می کنم. دلم عجیب لجبازی کردن 

می خواهد، ولی...

میان خط و نشان های ذهنی ام به طرف کمد 

می روم و با خودم مرور می کنم که، فعال 

DONYAIEمجبورم!
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لباس هایی که ماهی برایم فرستاده، به طرز 

واضحی ردی از دیکتاتوری همیشگی اش دارد. 

جوری که انگار بخواهد سلیقه اش را در چشمم 

فرو کند، درست همه ی آن چیزهایی را 

فرستاده که او دوست داشته و من نه!

پالتوی پاییزه ای که به نظرم هنوز برای این هوا 

زیادی گرم است، را از روی آویز 

برمی دارم. می توانم مهر و نگرانی هایش را 

البه الی این تکه پارچه ها ببینم، حتا اگر 

DONYAIEانتخاب هایش بدترین لباس هایم باشد.
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نیمی از فرصت بیست دقیقه ایم گذشته 

که لباس پوشیده، مقابل آینه کنسول به خودم 

نگاه می کنم. صورتم با شال زرشکی و موهای 

جمع شده، روشن تر از هر وقت دیگری به نظر 

می رسد. کیف کوچکم را روی کنسول خالی 

می کنم. از کل لوازم آرایشم تنها یک رژ و مداد 

و مرطوب کننده همراهم دارم. مداد را بر 

می دارم و حین کشیدنش پشت پلکم، با خودم 

فکر می کنم که عذاب واقعی می تواند 

عادی ترین کارهای روزانه ی ما باشد وقتی که 

اسم اجبار به خود بگیرد.
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در سریع ترین حالتی که در خودم سراغ دارم 

آماده می شوم. کیف و گوشی ام را برمی دارم و 

با عجله به طرف در اتاق می روم. آرام و 

بی صدا بازش می کنم و خیره می شوم به در 

بسته ای که همین امروز فهمیده ام اتاق قمر 

است.

با احتیاط از اتاق بیرون می روم. بیشتر از 

اصرار خسرو نمی خواهم گزگ به دست قمر 

بدهم تا باز یک دور دیگر خانواده و جد و آبائم 

را مستفیض کند. همان طور که نگاه از گوشه ی 

DONYAIEچشمم به در بسته ی اتاق است، به طرف پله ها 
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می روم. اصال نمی دانم چرا باید تا این حد از 

او حساب ببرم؟! ولی این ندانستن هیچ 

تغییری در اصل ماجرا نمی دهد.

هیجان غریبی زیر پوستم می دود و تنم کوره ی 

آتش می شود. انگار درست وسط سکانس یکی 

از فیلم های تریلر فرود آمده ام. پله ها را دوتایی 

پایین می روم و وقتی گوشی در دستم شروع 

به زنگ خوردن می کند، وحشت زده فورا تماس 

را برقرار می کنم و در گوشی با لحن تندی پچ 

می زنم:

- صبر کنید دیگه... دارم می آم.
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پشت خط لحظه ای سکوت می شود.

#تورادرگوش خدا آرزو کردم

#پارت109

با تصور قطع شدن تماس، گوشی را از کنار 

گوشم پایین می کشم و به صفحه اش نگاه 

می کنم. برخالف انتظارم تماس هنوز برقرار 

است، ولی شماره ای که با آن تماس گرفته 

شده، خط رند همیشگی نیست. بی اختیار گره 

DONYAIEاخم میان ابروهایم نقش می خورد. 
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 می خواهم گوشی را دوباره کنار گوشم بگذارم 

تا مطمئن شوم که مخاطب آن سوی خط 

خودش است یا نه، که صدای بسته شدن در از 

طبقه ی باال، من را از صرافت کاری که قصد 

انجامش را دارم می اندازد.

با هول گوشی را در دستانم مشت می کنم و به 

طرف در ورودی می دوم. قلبم تند و بی امان 

می کوبد و از هیجان کاری که در حال انجامش 

هستم، نفس هایم یک درمیان باال می آید.
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کفشم را از روی جاکفشی کنار در برمی دارم و 

به دست می گیرم و در چشم به هم زدنی از 

خانه خارج می شوم.

باالی پله ها کفش  را با عجله می پوشم و 

به طرف در خانه پرواز می کنم. 

باور کرده ام که زندگی همین اندازه عجیب و 

غیرقابل پیش بینی است؛ همین  اندازه که روزی 

برسد من برای همراهی با خسرو، قمر را قال 

بگذارم.
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تمام طول حیاط را با نفس هایی که از زور 

هیجان باال نمی آید و نبضی که دقیقا در گلویم 

می زند طی می کنم.

نزدیک در نگاهم لحظه ای می نشیند روی 

سنسور و دوربین باالی در. تازه می فهمم که 

چرا خسرو گفته تا برسم در را برایم باز 

می کند. 

در خانه نیمه باز است و به محض باز کردنش، 

خسرو را پشت فرمان ماشینش می بینم. با 

دیدنم بلند و با جدیت می گوید:

- بدو دختر.
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من بی آنکه بدانم این هیجان چرا و از کجا 

آمده، در حیاط را می بندم و همان طوری که 

گفته به طرفش می روم و روی صندلی کنارش 

می نشینم.

لذت تجربه ی هیجانی که از سر گذرانده ام و 

ترشح آدرنالین با مکث او و نگاهی که روی من 

ثابت مانده همخوانی ندارد. اخم می کنم و با 

اعتراض می گویم

- چرا راه نمی افتید؟
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به جای جواب از آینه ی وسط ماشین به پشت 

سرمان نگاه می کند.انگار خیالش از چیزی 

راحت می شود که یکهو و با سرعت ماشین را 

راه می اندازد و با ابروهایی باال رفته کنایه 

می زند:

- نمی دونستم قراره این جوری استقبال کنی.

#تورادرگوش خدا آرزو کردم 

#پارت110
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با تعجب به عقب می چرخم و به کوچه ای که 

باخودنمایی پاییز، رنگ زرد و نارنجی به خود 

گرفته نگاه می کنم.

به جز سایه ای از سفیدی یک ماشین در 

انتهایش هیچ چیز ویژه ای نیست. روی صندلی 

صاف می نشینم و در جوابش به تندی 

می گویم:

_استقبالِ چی؟ کی ماجرایی رو جنایی کرده 
بود؟ من یا شما؟

نگاه معنادار و مرموزِ از گوشه ی چشمش را 

می بینم و بعد، بافشاری که به پدال گاز 
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می آورد، چرت ظهرگاهی کوچه را پاره می کند 

و پلک که می زنم رسیده ایم به خیابان.

چند دقیقه گذشته و هنوز منتظرم حرفی بزند. 

چیزی که به هیجان لحظاتی که از سر 

گذرانده ام بیاید.

وارد خیابان اصلی می شود و من کالفه، 

موهای ریخته روی صورتم را پشت گوش 

می برم.

_خب؟

_خب چی؟
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نه ! انگار خیال حرف زدن ندارد. به طرفش 

می چرخم و به نیمرخش زل می زنم.

_یعنی این بازیا واسه چیه؟

باز از آینه نگاه کوتاهی به پشت سر می اندازد.

_خودت داری می گی دیگه بازی!

از خونسردی اش لجم می گیرد. دستم را 

می گذارم روی دستگیره ی در و لحن تندی 

می گویم:

_آدمتونو اشتباه گرفتید جناب. من خیلی 
DONYAIEوقته اسباب بازیامو دادم به کاسه بشقابی. 
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دیگه از سنم گذشته... نگه دارید می خوام 

پیاده شم.

نگاهم به طرفش نیست اما لبخندش را 

می توانم از لحن صدایش بفهمم.

_باشه خانم بزرگ. صبر کن!

به طرفش می چرخم. برخالف لحنش، در نگاه 

و صورتش هیچ اثری از لبخند نیست.

انگشت اشاره ام را باال می آورم و هشدارگونه 

می گویم:

_دیگه با من بازی نکنید، خب؟
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یک تای ابرویش را باال می اندازد و با حالتی که 

نمی دانم جدیست یا دارد سر به سرم می گذارد، 

می گوید:

_اتفاقا می خوام تو رو بیارم تو بازی!

#تورادرگوش خدا آرزو کردم 

#پارت111

نگاه نامطمئنم را که می بیند، لبخند پنهانش 

اندکی رنگ می گیرد. آن قدر اندک که بشود 

لحظه ای کشش گوشه ی لبش را دید و بعد... با 
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جدیت تمام چشمانش را از من می گیرد و 

درحالی که خیره ی مسیر است، می گوید:

- خبر داری این پسره بلیتشم گرفته؟

خبر نداشتم ولی اطمینان چرا. با همه ی این ها، 

با وجود ناامیدی ام از او، باز هم انگار مشتی 

قلبم را فشار می دهد.

نگاه گذرایش روی صورت صامت من، می گوید 

که قصد آزار و کنایه ندارد. 

- داره می ره ولی به این راحتی نباید بره!

هر کاری می کنم باز ته صدایم می لرزد. 
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- یعنی چی؟

این بار با نگاهی عاقل اندرسفیه نگاهم می کند.

- اگه قرار بود به همین راحتی بذاره بره، پس 
همایون چه غلطی می کرده که تو رو فرستاده 

پیش من!

فشار مشت بیشتر می شود و قلبم انگار تا 

گلویم باال می آید. حرف های امین در مورد تنها 

راهِ بردنم و چیزهایی که از الی در مورد خانه 

شنیده ام در گوشم زنگ می زند.
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لبم را توی دهان می کشم. طعم شکالتی رژم 

هم نمی تواند مزه تلخ دهانم را از بین ببرد.

نگاه لرزانم را از چشمانش می گیرم و به جاده 

می دوزم.

- نمی دونم در مورد چی حرف می زنید.

می شنوم که می گوید:

- خیلی خوب هم می دونی!

چند ثانیه سکوت می شود. مسیر حرکت 

ماشین را می شناسم. می دانم کجا می رویم و 

DONYAIEچرایش را نه!
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آن قدر چیزی نمی گویم که خودش به حرف 

می آید:

- همایون یه چیزای دیگه ای می گفت.

موفق می شود تا توجه  ام را جلب کند. نگاه 

پرسشگرم را که میبیند، می گوید:

- در مورد آتیش تندِ این پسره!

داغ شدن صورتم را حس می کنم. 

- انقدر مطمئن بود که به خاطرش پای تو رو 
بکشه وسط و برات پرونده بسازه که بتونه 

DONYAIEممنوع الخروجت کنه.
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لبم به پوزخندی کج می شود. همایون کی 

حساب و کتابش در مورد من درست و پدرانه 

بود که این دومین بارش باشد؟!

- یه چیزای دیگه ای هم می گفت.

نگاه تیره  و باریکش را می دوزد به صورتم.

- در مورد محرمیت و غیرت و مردونگی و...

برای اولین بار به اندازه ی همه ی بیست و سه 

سال سنم از زن بودنم، از غزال بودنم بیزار 

می شوم.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت112

از اینکه حتا پدرم به چشم طعمه نگاهم 

می کند و قرار است برایش نقش پرستو را 

بازی کنم، عقم می گیرد. دلم می خواهد این 

زندگی و همه ی نسبت هایم را با آدم ها باال 

بیاورم. احساس خفگی می کنم. دستم را باال 

می برم و شال را از دور گردنم پایین می کشم.

- همایون این چند روز باقی مونده رو از دست 

نمی ده.

DONYAIEتلخ می خندم و می گویم:
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- مثال چیکار می کنه؟

برمی گردم طرفش.

- با شکایتش منو می فرسته زندان تا غیرت 
امینو به جوش بیاره؟ یا اون چندتا دونه 

سکه ی مهریه مو می ذاره اجرا تا جلوی رفتنشو 

بگیره؟ بعد فکر کردین حاجی انقدر احمقه که 

دست رو دست بذاره تا پسرش بیاد تو دام 

همایون؟

شده ام قمر سی و چند سال پیش! با همان 

DONYAIEترس ها و تنهایی ها. همانی که ماهی میان 
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تعریف هایش از آن روزها همیشه می گفت، 

«امان از ترس که برادر مرگه.»

- دست همایون اونقدرا هم که فکر می کنی 

بسته نیست، ولی می شه یه کاری کرد که به 

اون جاها نرسه.

سنگینی نگاهش انگار درست وزن انداخته 

روی سینه ام. دستم را روی باالبر شیشه 

می گذارم و تا انتها فشارش می دهم. سوز 

سرد هوا به صورت آتش گرفته ام سیلی 

می زند. حرف های امین و نقشه ی پدرش تا 
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پشت لب هایم می آید ولی به جای گفتن آن، 

می گویم:

- اونجاها دقیقا کجاست؟

با رسیدن به ترافیک نرم جاده سرعت ماشین 

را کمتر می کند. سرش به طرف من می چرخد 

و یکی از آن نگاه هایی که انگار می تواند تا 

عمق افکار آدم را بخواند، نثارم می کند.

- مسئله ی اصلی اینه که اول تکلیفمو با خود تو 

روشن کنم.
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گیج و پرسشگرانه به او چشم می دوزم. 

نگاهش را با تاخیر از صورتم برمی دارد و با 

لحنی جدی می گوید:

- حسابت با خودت چند چنده؟

- منظورتون رو نمی فهمم.

مکث می کند. آن قدر که از پیچ و تاب جاده 

گذر می کنیم و او سرعت ماشین را تا جایی که 

می تواند باال می برد.

- من حرفم دوتا نمی شه. قولم هم همین طور، 

ولی... اینا فقط تا وقتیه که طرفم قصد دور 

DONYAIEزدن منو نداشته باشه. بهت قول دادم ته این 
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ماجرا چه مشکل همایون حل بشه چه نه، تو 

رو بفرستمت بری. فقط...

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت113

با جدیت نگاهم می کند.

- یه سوال میپرسم یه جواب می خوام.

هنوز خیره به او و منتظرم حرف اصلی اش را 

بزند.
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- فکر کن به جوابی که می خوای بدی. چون 

بعدِ این ماجراها دیگه هیچ چیز مثل قبلش 

نمی شه.

- چی می خواید بدونید؟

صاف و مستقیم می پرسد:

- تو هنوز این پسره رو دوست داری؟

نگاهش می کنم. این سوال  را بارها در این چند 

روز از خودم پرسیده ام و جوابش؛

نمی دانم این بی حسی که دچارش شده ام 

DONYAIEنتیجه ی شوک اتفاقات این مدت است یا ته 
M

AM
NOE



کشیدن عشق پنج ساله ام یا ترسِ از دست 

رفتن آرزوهایم.

نمی دانم چرا و چطور، ولی دیگر نه خودم، نه 

قلب و احساسم، خودِ قبلیمان نیستیم. انگار ته 

مانده ی باورم به آدم ها جوری فرو ریخته که به 

هیچ طریقی عالج نخواهد شد. 

نگاهم را از او می گیرم و مثل دقایقی پیش به 

جاده پیش رویم می دوزم. به تهران رسیده ایم. 
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شهر، خیابان، آدم ها بی دلیل به چشمم آشناتر 

می آیند. انگار میان این مرزبندی ها دلم قرص تر 

است.

زیر لب می گویم:

- اگه بگم دیگه نه؟

هشدارگونه می گوید:

- اگه پشیمون بشی؟

دوباره به طرفش می چرخم. نمی دانم قرار 

است با این انتخاب به کجا برسم.

_ من زنا رو می شناسم. همه ی ادعاشون با یه 

ببخشید، دوستت دارم بادهواست.
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- ولی من فقط می خوام از این خراب شده 

برم.

لحظه ای نگاه عمیقش را در چشمانم نگه 

می دارد و بعد می شود همان خسروی 

ملک نیایی که این روزها شناخته ام. با ابروهای 

باال رفته معنادار می گوید:

- سلیقه ی دایه ت بدک نیست... حداقل پنج 

هیچ از خودت جلوئه!

#تورادرگوش خدا آرزو کردم 

DONYAIE#پارت114
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بعد نگاهش را از چشم هایم سر می دهد، روی 

لباسی که می دانم چقدر به من نمی آید.

- هر چی نیاز داری لیست کن با نگین برید 

بخرید. چون از فردا هر روز صبح با من می آی 

نمایشگاه، عصرم با خودم برمی گردی.

بی توجه به نگاه گیج و پرسشگرم می پرسد:

- مدارک دانشگاهت دست همایونه؟

موهایم را با حرکتی عصبی از روی صورتم 

DONYAIEپس می زنم.
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- من نمی فهمم. چرا باید هر روز باهاتون بیام 

نمایشگاه؟

با مهارت ماشینش را بین دو ماشین مدل باال 

پارک می کند. بی آنکه نگاهی به من بیندازد، 

کمربند ایمنی را باز می کند و می گوید:

- من از صبح درست و حسابی چیزی نخوردم، 

بریم موقع غذا خوردن بهت می گم.

نگاهم را باال می گیرم و خیره می شوم به سردرِ 

طالیی رستورانی که هنوز بوی غذایش از شب 

DONYAIEپیش در مشامم مانده. چیزی که باعث 
M

AM
NOE



می شود برای لحظه ای با یادآوری تجربه ی 

دیشبم معده ام آشوب شود و با دهان بسته عق 

بزنم.

خسرو زودتر از من از ماشین خارج شده و 

درست کنار پله های ورودی به انتظار رسیدنم 

ایستاده است. در ماشین را باز می کنم و 

بی میل از آن خارج می شوم. حالم خوش 

نیست. بی قرارم و انگار روحم در یک جای تنگ 

و تاریک اسیر شده است. حس می کنم جایی 

DONYAIEدر عمق وجودم که هنوز رد و نشانی از دختر 
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عاشقِ روزهای گذشته هست، از این انتخاب 

ترسیده ام.

نزدیک که می شوم، از من رو می گیرد و جلوتر 

از من از پله ها باال می رود. از پشت نگاهش 

می کنم. یک دستش را در جیب شلوار 

راسته اش فرو داده و شق ورق از پله ها باال 

می رود. از آن ژست هایی جذاب دخترکش!

نفسم را در هوای خنک پاییزی به بیرون فوت 

می کنم. قدم هایم میل همراهی ندارند. انگار 

جان می کنند تا هر پله را باال بروند.
DONYAIE
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- غزال؟

نگاهش می کنم. باالی پله ها با اخم های درهم 

ایستاده و به من و قدم های سستم چشم 

دوخته است.

- یه کم تندتر بیا.

#تورادرگوش خدا آرزو کردم 
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بدون هیچ تالشی برای تندتر قدم برداشتن، 

DONYAIEمابقی پله ها را طی می کنم و به او می رسم. 
M

AM
NOE



اخم  هایش هنوز درهم است و نگاهش به جایی 

در خیابان پشت سرم. یک قدم از او می گذرم 

که در توسط مرد کت و شلوارپوش با احترام 

باز می شود و میان همهمه ی ذهنم، فشار کف 

دستش را لحظه ای از پس پالتو روی کمرم 

حس می کنم. درست میانه ی در به تندی به 

طرفش برمی گردم تا چیزی بگویم، که از میان 

دندان هایش در بی صدا ترین حالت ممکن 

می گوید:

DONYAIE- هیچی نگو، فقط برو تو.
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بی اختیار ابروهایم از حیرت باال می پرند. به 

طرز عجیبی دلم می خواهد به عقب بچرخم و 

به جایی که دقایقی پیش چشم دوخته بود 

نگاه کنم. ولی خسرو با فهمیدن قصدم، فشار 

دستش را بیشتر می کند و می گوید:

- گند نزن به همه چی!

وارد رستوران می شویم و او مستقیم من را به 

طرف میز خالیای می برد که میان شلوغی 

رستوران درست مثل یک وصله ی ناجور است. 

روی صندلی ای که پیش خدمت به محض 

DONYAIEرسیدنمان برایم بیرون می کشد می نشینم و 
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نگاهم را می دوزم به شیشه ی دودی کنارم که 

بیشتر از خیابان انعکاس تصویر خودم را در 

آن می بینم.

- انقدر تابلو نباش!

با اخم و جدیت گفته، و من با ناباوری به 

طرفش می چرخم و می پرسم:

- واقعا کسی دنبالمونه؟

- من شبیه آدمیم که داره شوخی می کنه؟

انگشت های یخ زده ام را زیر میز در هم مشت 

DONYAIEمی کنم. تمام کرختی دقایقی پیش از وجودم 
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پر کشیده و باز انگار قلبم دارد توی گلویم 

می زند.

- کیه؟ شما می دونین؟ 

میان روشنایی اغراق آمیز سالن رستوران، 

چشم هایش تیره تر و براق تر از همیشه به 

چشمم می آید.

- خودشو یا اونی که فرستاده؟

می خواهم چیزی بپرسم که صدای کسی مانعم 

می شود.

DONYAIE- سالم آقا.
M
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همان پسر جوان دیشبی است، با همان موهای 

خیلی کوتاهی که باز با دیدنش یاد امین 

می افتم. کت و شلوار فرم رستوران را به تن 

دارد و نگاهش به خسرو پر است از ارادت و 

احترام.

- چطوری عطا؟

DONYAIE
M
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لبخند پهن خسرو در شرایطی که از استرس 

همه ی خونم انگار کشیده شده، همان اندازه 

عجیب است که کل اتفاقات این روزها.

- خوبم آقا. خوش اومدید. سفارش دادید؟

خسرو خودش را روی صندلی راحت رستوران 

عقب می کشد و با نگاهی به من که با بی قراری 

آشکاری به او چشم دوخته ام، می گوید:

- من که همون همیشگی، ولی خانم نمی دونم 

چی میل دارن.

به سختی عضالت صورتم را کنترل می کنم تا 

DONYAIEابروهایم از این تغییر موضع و لحنش باال 
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نپرند. ولی نگاهم از البه الی شمعدان های بلند 

روی میز میخ می شود در برق چشم هایی که 

انگار انعکاس همه ی نورهای سالن را در خود 

جمع کرده اند.

 عطا فورا می گوید:

- چشم، االن می گم یکی از بچه ها بیاد. اگه کار 

دیگه ای هم بود، من همین جا توی سالن هستم.

- ممنون پسر.

این خوش خدمتی اش به خسرو یعنی یک 

حسابی میان آن ها وجود دارد، چیزی مثل 

DONYAIEتالفی یک لطف. با رفتن عطا تمام خودداری ام 
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تمام می شود. نفسم را رها می کنم. بعد خودم 

را روی صندلی جلو می کشم و می پرسم:

- جریان چیه؟

هنوز همان طور نشسته است و خیره نگاهم 

می کند.

- ازت خیلی بیشتر از اینا انتظار داشتم. کل 
مسیر یارو سپر به سپر ما اومد تازه می پرسی 

جریان چیه؟

لب پایینم را لحظه ای زیر دندان فشار می دهم 

DONYAIEو بی توجه به طعنه ی کالمش می گویم:
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- من اصال فکر نمی کردم... یعنی، چرا باید 

کسی ما رو تعقیب کنه؟

مثل من خودش را روی صندلی جلو می کشد و 

با جدیتی بیشتر می گوید:

#تورادرگوش خدا آرزو کردم 
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- چون از اولم برنامه همین بود. قرار بود آبو 

بگیریم تو لونه ی مورچه ها که اون اصل کاری 

رو بکشیم بیرون.

DONYAIEگیج می پرسم:
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- امین؟ امین چه  کاره ست این وسط؟

موهایم را با حرص پس می زنم و می گویم:

- تازه اون که داره می ره. کارای خونه شم اکی 
کرده. بلیتم که خودتون همین چند دقیقه ی 

پیش گفتید گرفته. اصال باشه، چه کاری از 

دستش برمی آد؟ اون اختیار خودش رو هم 

نداره. اون وقت قراره چه معجزه ای برای 

همایون بکنه؟

خسرو چشم هایش را باریک می کند 

DONYAIEو می خواهد چیزی بگوید، که با آمدن 
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پیش خدمت منصرف می شود. با اشاره ی 

خسرو منو به طرف من گرفته می شود و من، 

آن قدر افکارم درهم و برهم است که حتا 

نمی توانم مفهوم کلمات نوشته شده در آن 

را متوجه شوم. بی فکر انگشتم را روی اولین 

کلمه ی آشنا به چشمم، می گذارم و او را با 

سفارشی که ثبت می کند، راهی می کنم. حساب 

دوست و دشمن در ذهنم به هم پیچیده و 

منطقه ی امنم را پیدا نمی کنم.

- تو امروز می خواستی یه چیزی به من 
DONYAIEبگی! در مورد این پسره بود، درسته؟
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نگاهم را می نشانم روی شمعدان های کوتاه و 

بلند و شمع  های روشنش. نمی دانم باید به او 

بگویم یا نه؟ نمی دانم باید ساده لوحانه به او و 

ادعاهایش اعتماد کنم یا منطقا امیدی به پسر 

قمر با آن کینه ی دیرینه اش نداشته باشم؟ سرم 

را باال می آورم و به او که با اخم و جدیت به 

انتظار شنیدن جواب سوالش است نگاه 

می کنم.

نمی دانم چرا، ولی می گویم:

DONYAIE- امین برای بردن من برنامه داره.
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ابروهایش با حالت خاصی باال می پرند. حس 

نگاهش چیزی است بین تعجب و   رضایت. با 

کالفگی نگاهم را از او می گیرم. باورم نمی شود 

که قرار چند ساعت پیش با خودم را زیر پا 

گذاشته ام و دارم این چیزها را برای او 

می گویم.

- هم بردنم، هم ... پناهندگیم!

#تورادرگوش خدا آرزو کردم 
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DONYAIEزیر لب تکرار می کند:
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- پناهندگی!

حس می کنم زیر نگاه خیره اش در حال 

سقوطم. باید خودم را پیدا کنم. خودِ خودم 

را. همان غزالی که تاب دیروز و روزهای 

پیش تر از آن را آورده است.

- چطور می خواد از ایران خارجت کنه؟

- جزییاتشو نمی دونم. فقط گفت، حاجی بهش 

قول داده که بعد از رفتنش هر جور شده منو 

می فرسته پیشش.

نگاهش را باریک می کند و می پرسد:

DONYAIE
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- تو چه جوابی دادی؟

با حرص می گویم:

- من چه جوابی باید می دادم؟ چرا باید شبیه 

دزدا از کشورم فرار کنم؟ چیکار کردم مگه؟ 

من می خوام برم درس بخونم و زندگی کنم، نه 

که بشم جایزه ی حرف گوش کن بودن امین و 

گند بخوره به همه ی آرزوهام.

- پس همایون حق داره به برنامه هاش انقدر 
مطمئن باشه.

با حرکتی عصبی موهایم را از روی صورتم 

DONYAIEپس می زنم. کاسه ی صبرم لبریز شده انگار. از 
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خودم به خاطر بودن در همچین شرایطی 

عصبانی ام و خوف  این تعقیب و گریز هم 

مستاصلم کرده.

- من نمی فهمم حرف حسابتون چیه! منظورم 

همه ی شماست. بیاید نقش منو این وسط 

معلوم کنید، بدونم چیکاره ام. دروغ چرا من نه 

به همایون، نه امین، نه شما اعتماد ندارم. 

یعنی نمی تونم داشته باشم. شما می گید 

اعتماد بدون اطمینانه که اعتماده. ولی من 

می گم نه، مگه چند بار قراره زندگی کنم که 

DONYAIEبخوام همچین ریسکی کنم؟ چرا یه کدومتون 
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به من حق نمی دید؟ اصال چرا باید بشم 

بازیچه ی دست یه عده مرد که به خاطر پول و 

چه می دونم قدرت افتادن به جون هم؟ مگه 

من ملک و دارایی همایونم که داره سرم 

معامله می کنه؟ شما هم که اصال معلوم نیست 

این وسط دقیقا سر کی هستید! حاال هم این 

ماجرای تعقیب و همراهی من با شما. چیه 

ماجرا؟ به جای تلگرافی حرف زدن یه بار صاف 

و پوست کنده بهم بگید و خالصم کنید. شما 

دقیقا تو این ماجرا چیکاره اید؟

DONYAIE
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داغ شده ام و حس می کنم با همه ی تالشم کمی 

صدایم از حد معمول باالتر رفته است.

- خیلی داری تند می ری!

بی اختیار با لحن هشدارگونه و تند و تیزش 

اندکی عقب نشینی می کنم. با همه ی جسارتم، 

جایی آن ته مه های وجودم به طرز واضحی از 

این مرد حساب می برم.

- تنده؟ واقعا فکر می کنید دارم تند می رم، که 
بعد از چند روز تازه می خوام بدونم چرا اصال 

DONYAIEپام باز شده وسط این ماجرا؟ االن منو 
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باهاتون ببینن چی می شه؟ یا هر روز ب اشما 

بیام نمایشگاه و با شما برگردم چه اتفاق 

خاصی می افته؟ امین فکر می کنه چیزی 

بینمون هست؟ احساس ترس می کنه؟ می آد 

جلو که منو پس بگیره؟ خب، بعدش؟ همایون 

که می گید به برنامه هاش مطمئنه فکر بعدش 

رو هم کرده؟ یا این که...

خودش را جلو می کشد و میان نطق 

مسلسل وارم می گوید:

- تو در مورد من چی فکر کردی دختر جان؟ 
DONYAIEفکر کردی انقدر بیکارم که به خاطر تحریک 
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غیرت یه پسر بچه با دوست  دخترش تئاتر 

بازی کنم؟ فیلم زیاد می بینی یا چی؟ تو اصال 

می دونی من کی ام؟

نوای پیانو جای صدای آرام موسیقی را 

می گیرد. چند نفری به آرامی مردی که در 

گوشه ی دیگر سالن پشت پیانو نشسته را 

تشویق می کنند و بعد، تنها نت است و آرامش 

محض که مهمان گوش هایم می شود.

DONYAIE
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- نه... درستش اینه که بگم من اصال 
نمی دونم شما کی هستین و از جون من و 

زندگیم چی  می خواین!

#تورادرگوش خدا آرزو کردم 
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انتظار دارم عصبانی شود و یکی از آن 

جواب های دست به نقد پر از کنایه اش را نثارم 

کند ولی او با همان ژست آرامش نگاهم 

DONYAIEمی کند.
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حرصم می گیرد از آرامشی که او دارد و من 

این روزها دربه در به دنبالش می گردم.

- می خوای بدونی من دقیقا کی ام؟

با کمی مکث تنش را عقب می کشد و تکیه 

می دهد.

- من دقیقا شاکی خصوصی این پرونده ام.

«دقیقا» را با مکث و تاکید می گوید و من، از 

حجم گیجی پلک می زنم.

- مالک کارخونه ای که همایون تمام این چند 

سال از اسناد و مدارکش سواستفاده کرده 

منم.

DONYAIE
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میان اطالعات ریز و درشتی که از او دارم، 

دنبال رد و نشانی از گفته اش می گردم. یادم 

می آید که شنیده  بودم پدرش کارخانه ای 

حوالی مشهد داشت. کارخانه ای که بعد از مرگ 

نظام الدین ملک نیا چند سالی شهرزاد و 

شوهرش مدیریت آن را برعهده داشتند و در 

نهایت سال هاست که متروکه مانده است. 

لب هایم برای پرسیدن سوالی نیمه باز می شود، 

اما میان همهمه ی ذهنم انگار کلماتم را پیدا 

نمی کنم.

- من همون آدمیم که اگه کار همایون بیخ پیدا 

DONYAIEکنه، با شکایتم پای خیلی چیزا رو می کشم 
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وسط. االنم اگه این آدم ها دنبال کشف رابطه ی 

بین من و توان، به خاطر اون دلیالی دخترانه 

و صورتی ای که گفتی نیست. می خوان بفهمن 

چرا من دختر همایونو آوردم پیش خودم... 

همایون چی تو دست و بالش داره که منو 

ساکت کرده و حاضر شدم کمکش کنم. 

می خوان بفهمن ما دقیقا داریم چیکار 

می کنیم. و البته اون دلیلی هم که گفتی،... 

اونم بخشی از برنامه های همایونه.

ته ذهنم چند چراغ کم نور روشن می شود، 

DONYAIEولی هنوز تا واضح شدن پازل این معما ده ها 
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چراغ نیاز است. صدایم انگار از ته چاه به 

گوش می رسد:

- االن بیشتر از قبل برام سوال شده که چرا 
دارید به همایون کمک می کنید؟

می بینم که خط اخم غلیظ تر از همیشه میان 

ابروهایش نقش می خورد و جدی تر از تمام این 

چند دقیقه می گوید:

- اینش هیچ ارتباطی با مسائلی که بهت 
مربوطه نداره. یه مسئله ی کامال شخصیه.

چرا همیشه ته همه ی معماهایش یک معمای 

DONYAIEپیچیده تر برای گیج کردنم دارد. می خواهم 
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اعتراض کنم که با آمدن غذا ابروهایش را به 

نشانه ی ساکت ماندنم باال می اندازد.

خودم را عقب می کشم و با نفسی که از 

استیصال رها می کنم، تکیه می دهم به 

صندلی.

#تورادرگوش خدا آرزو کردم 
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پیش خدمت میز را با آرامشی مثال زدنی و 

دیوانه کننده می چیند، جوری که دلم 

می خواهد به کمکش بروم تا زودتر تمامش کند 

و برود. از حرص به جان پوست لبم افتاده ام و 

آنقدر می جومش که طعم خفیف خون را زیر 

زبانم حس می کنم. پیش خدمت که می رود، 

فورا می گویم:

- ولی شما از همایون متنفر بودید.

گوشی اش را جیب کتش بیرون می آورد و 

هم زمان با باز کردن قفلش می گوید:

DONYAIE- فعل جمله ات اشکال داره. بودم نه، هستم!
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چرا من این آدم ها را نمی فهمم؟ مشکل از من 

است یا این ها که نه فامیل بودنشان مثل 

آدمیزاد است و نه دشمنی شان.

با گوشی شماره ای را می گیرد و به من برای 

غذا خوردن اشاره می کند. نگاهی به غذاهای 

چیده شده روی میز می اندازم. دهانم مثل 

چوب کبریت خشک شده و میلی برای غذا 

خوردن ندارم. حداقل نه تا وقتی که افکار 

نابه سامان این طور در ذهنم می لولند.

در گوشی می گوید:

DONYAIE- عطا یه دقیقه می آی؟
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با جواب عطا که قطعا مثبت است، بی هیچ 

حرف دیگری گوشی را از کنار گوشش پایین 

می آورد و از من که دستم برای خوردن پیش 

نمی رود می پرسد:

- امروز با قمر ناهار خوردی؟

سرم را باال می آورم. در پس زمینه ی تصویرش، 

آمدن عطا را می بینم. نمی دانم از این سوال به 

کجا می خواهد برسد. باز تهدیدهای زیر 

پوستی اش یا...

- جانم آقا؟

DONYAIE
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نگاهش را با مکث از من می گیرد و به طرف 

عطا سر می چرخاند. دستش را در جیب کتش 

فرو می برد و می گوید:

- یه کاری برات دارم.

عطا فورا جواب می دهد:

- شما جون بخواه.

خسرو لبخند آرامی می زند و درحالی که ریموت 

ماشینش را به طرف او می گیرد، می گوید:

- کم زبون بریز بچه... یه ماشین می گیری، 

می گی نیم ساعت دیگه در پشتی باشه. ماشین 

DONYAIEمنم تا آخر وقت می مونه جلوی 
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رستوران، بعد آخر شب می ذاریش تو پارکینگ. 

صبح علی رو می فرستم بیاد ببره.

عطا انگار که چیزی از حرف هایش نفهمیده 

باشد، لحظه ای گیج نگاهش می کند.

- الزمه دوباره برات توضیح بدم؟

عطا پلکی می زند و بعد یک قدم به عقب 

برمی دارد و می گوید:

- نه... نه فهمیدم. ماشین شما تا آخر وقت 
بمونه جلوی رستوران، بعد بیارمش تو.

خسرو سرش را تکان می دهد و با جدیت 

می گوید:

- آفرین پسر.
DONYAIE
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#تورادرگوش خدا آرزو کردم 

#پارت121

عطا هنوز این پا و آن پا می کند که خسرو با 

گفتن:

- سوال دیگه؟

او را با لبخندی خجالت زده روی لبانش راهی 

می کند و باز می رسد به من که تصمیم 

DONYAIE
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گرفته ام همین امروز تکلیفم را با این آدم ها 

مشخص کنم.

- شما نگفتی؟ ناهارو با قمر بودی؟

آرنج هر دو دستم را می گذارم روی میز و مثل 

خودش که برای مرموز جلوه کردن، عادت دارد 

نگاهش را باریک کند، چشم هایم را جمع 

می کنم.

- چرا فکر کردین هر بار با ترسوندنم از 

مادرتون می تونین حواسمو پرت کنین؟

لبخندی که در نگاهش می آید و می رود، با حال 

DONYAIEآن لحظه ی مان در تناقض است.
M

AM
NOE



- تو چرا فکر می کردی هر بار با پیش کشیدن 
موضوع نفرتم از همایون می تونی همه چیزو 

از زیر زبونم بکشی؟

پوف محکمی می کشم و یک آرنجم را از روی 

میز برمی دارم.

- حرفتون بی منطقه چون من بخشی از این 

ماجرام.

ابروهایش را باال می اندازد و سر ضرب جواب 

می دهد:

- بخشی از ماجرا که هنوز حسابش با خودش 
صاف نیست. یکی که هم می خواد خدا رو نگه 

DONYAIEداره و هم خرما رو از دست نده.
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حین به زبان آوردن «خرما» جوری با سر به 

شیشه ی کنارمان اشاره می کند، که بفهمم 

منظورش از خرما امین است. نمی دانم امین 

چه هیزم تری به او فروخته که هر بار او را با 

لقبی مورد خطاب قرار می دهد.

- شما به من اعتماد ندارین؟

راحت و قاطع می گوید:

- نه... چون خودت اینو خواستی. من بهت 
فرصت دادم که به من اعتماد کنی. بهت قول 

دادم ولی تهش تو چشمام نگاه کردی و گفتی...

DONYAIEمیان حرفش می روم:
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- چرا به من حق نمی دین؟ من از همایون و 

حتا ماهی خوردم، دیگه چه چیزی از اعتمادم 

باقی می مونه؟

- اگه قرار بود به نسبت خونی باشه که نباید 
قمر سایه ی همایون و فرح رو با تیر می زد.

آشکارا چهره ام درهم می شود. آن قدر آشکار که 

حس نگاه او هم به همان وضوح تغییر می کند. 

نمی دانم چرا هر وقت که بحث به قمر و آن چه 

که از سر گذرانده می رسد، قلبم فشرده 

می شود و تمام و کمال از موضعم کوتاه 

می آیم. آرام نجوا می کنم:

DONYAIE
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#تورادرگوش خدا آرزو کردم 

#پارت122

- متاسفم.

چشم هایش پر می شود از ناباوری و بعد با تک 

خنده ای می گوید:

- تو چرا متاسفی؟

شاید در زندگی گذشته ام تقدیر قمر را 

زیسته ام. شاید عذاب شب عروسی اش را، رنج 

DONYAIEدوری از پسرش و قصه ی پرغصه ی زندگی اش 
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را زندگی کرده  ام. هر چه که هست، عمیقا با او 

همذات پنداری می کنم و می فهممش.

با اضطرابی که مرجعش را نمی دانم، موهای 

خیالیِ ریخته روی صورتم را پشت گوشم 

می برم و می گویم:

- خب... خب همایون پدر منه.

می گوید:

- باشه.گذشته ی اون چه ربطی داره به تو؟

با غصه نگاهش می کنم و می گویم:

- چطور نداره؟ من هر قدر هم که ازش 

DONYAIEعصبانی باشم، بازم ته دلم دوستش دارم و 
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نگرانشم. اصال... شما تا حاال آدمی رو دیدین 

که پدرشو دوست نداشته باشه؟

لحظه ای سکوت می کند و بعد نگاهش را 

می گرداند جایی در فضای پشت سرم و با 

اطمینان می گوید:

- آره... دیدم!

این یادآوری انگار ته مانده ی مهرم را به همایون 

به جوشش در می آورد. بی قرار می گویم:

- همایون االن کجاست؟ هنوز تهرانه؟

نگاهش پیش می آید و می نشیند در چشم هایم. 

DONYAIEحس نگاهش را نمی شناسم. غریب است و 
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ناخوانا. لحظه ای با مکث نگاهم می کند و بعد 

می گوید:

- همایون همین دور و وراست ولی، دایه و 

نامادریتو فرستادم خونه ی پدریم.

تصویر خانه باغ و عمارت بزرگ ملک نیا از پس 

خاطرات خاک گرفته ی ذهنم پررنگ می شود. با 

حیرت می پرسم:

- خونه ی پدریتون تو مشهد؟

جوابم را که نمی دهد، یاد پیام شب پیش 

شیرین می افتم.

- اون مسئله ی خصوصیتون که گفتید، به 
DONYAIEشیرین مربوطه، درسته؟
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برای اولین بار می بینم که ابروهایش از حیرت 

کمی از هم فاصله می گیرند.

#تورادرگوش خدا آرزو کردم 

#پارت123

- دونستنش چه فرقی به حالت داره؟

میان هجوم نورهای سالن به چشم های پردردم، 

تیرگی چشم های او انگار نقطه ی امنند. ذهنم 

بی اختیار گریز می زند به خاطرات روزهای 

DONYAIEپیش از این. به نگاه قهوه ای سوخته ای که 
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همه ی این پنج سال فکر می کردم در آینه اش 

خودم را می بینم.

خسرو هنوز منتظر پاسخ به من نگاه می کند.

- فرقش اینه که اون وقت دیگه به خاطر کاری 

که دارید برام می کنید نمی تونید سرم منت 

بذارید. فرقش اینه که من و شما هر دو به هم 

احتیاج داریم. فرقش اینه که دیگه هر دقیقه 

منو با مادرتون تهدید نمی کنید. کافیه یا بازم 

بگم؟

نگاه شرورانه اش را دوست ندارم. اخم می کنم 

DONYAIEو او می گوید:
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- چه دل پری!... اگه این فکر بهت اعتماد به 

نفس می ده و حالتو خوب می کنه، این طوری 

فکر کن. 

باز هم با زرنگی توپ را انداخته در زمین من و 

خودش را خالص کرده. نفسم را با حرص رها 

می کنم. از این دور باطل کالفه ام اما خسته نه!

صدای زنگ مالیم تلفنش که بلند می شود، 

دوئل نگاهمان بی سرانجام می ماند. خسرو 

نگاهی به صفحه گوشی اش می اندازد و با 

مکثی کوتاه تلفن را جواب می دهد. 

نمی دانم شخص پشت خط چه می گوید که 

DONYAIEاخم هایش آن طور عمیق درهم فرو می روند.
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- ببین من اعصاب این بازیا رو ندارم. 
بگو بکشن از من بیرون.

حس می کنم زیر نگاه مستقیم من، کالفه تر 

شد. با دو انگشت شست و سبابه دور لبش را 

لمس می کند و جدی تر از بار قبل می گوید:

- تا همین جاشم بیشتر از کوپنت خرج کردم.

 با این حرف اولین حدسم می رود سمت 
همایون و نگاهم تیزتر می شود. خیرگی نگاهم 

گره اخم های خسرو را کورتر می کند. دست 

می برد و دکمه ی باالی پیراهنش را لمس 

می کند. انگار می خواهد بازش کند که پشیمان 

DONYAIEمی شود.
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... - همینم از صدقه ی سرِ

بیشتر از آن تاب نگاه مستقیمم را نمی آورد. 

سرش را بلند می کند و نگاه پراخمش را 

می نشاند در چشم هایم. از رو نمی روم و 

همان طور مستقیم نگاهش می کنم. وقتی 

می بیند خیال کوتاه آمدن ندارم در گوشی 

می گوید:

- ایناش دیگه به من ربطی نداره. من قبال 
حرفامو زدم.

#تورادرگوش خدا آرزو کردم 

DONYAIE#پارت124
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با یک خداحافظی مکالمه را تمام می کند و 

وقتی گوشی را از کنار گوشش پایین می آورد، 

با اشاره به غذایم معنادار می گوید:

- می خوای غذاتم بخور!

کنایه اش را به روی خودم نمی آورم. ظرف غذا 

را جلو می کشم و کنجکاوانه می پرسم:

- همایون بود؟

از پررویی ام برای لحظه ای گره میان 

ابروهایش شل می شود.

- کی تموم می شه؟

با تعجب می پرسم:
DONYAIE
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- چی؟

- سواالت.

اخم می کنم.

- تا وقتی بفهمم دارید چیکار می کنید.

شک ندارم که این آدم نتیجه ی گناهان من در 

زندگی قبلی ام است. کنایه می زند:

- پس فعال هستیم در خدمتتون!

بعد انگار که بخواهد جلوی سوال دیگری را 

بگیرد. جدی و پراخم نگاهی به ساعتش 

می اندازد و با تحکم می گوید:

- زودتر غذاتو بخور که باید این یارو 

DONYAIEرو هم بپیچونیم.
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دست هایم را در هم قفل می کنم و مثل خودش 

با جدیت می گویم:

- ولی من کوتاه نمی آم.

ظرف غذایش را جلو می کشد و می گوید:

- خیلی خوبه. می تونی از همین لحظه تالشتو 

شروع کنی. یادت که نرفته؟ ما همین  امروز 

سر این موضوع باهم معامله کردیم. در 

ضمن...

نیم نگاهی به من می اندازد.

- بهت ارفاق هم کردم.

نگاهم سر می خورد روی غذای خوش آب و 

رنگ مقابلم که عجیب دلم را هوایی ماهی 
DONYAIE
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کرده است. انگار همین که فهمیده ام کیلومترها 

از من دور شده،جای خالی اش بیشتر به چشمم 

می آید.

یادم هست، وقت هایی که سر کیف بود برایم 

از کودکی هایش حرف می زد. از روستای 

کوچک خودشان و ملک بزرگ ملک نیاها.

#تورادرگوش خدا آرزو کردم 

#پارت125

DONYAIE
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از آرزوی بچگی همه ی دخترکان هم والیتی اش 

برای کشف عمارت اربابی ملک نیاها و قصه ی 

آدم هایش. قصه ی پرغصه ای که برخالف ظاهر 

رنگارنگ طمع تلخ و سیاهش کرده بود.

- چرا نمی خوری؟

برای اولین بار در طول دقایق گذشته، لحنش 

کنایه ندارد. نگاهش نمی کنم اما سنگینی نگاه 

او را حتا روی مژه های پایین افتاده ام 

هم می توانم حس کنم. نمی دانم این رو که 

گه گاه در او بروز پیدا می کند، روی واقعی اش 

DONYAIEاست یا آنی که همیشه از او می بینم. هر چه 
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که هست، فعال کارم به او گیر کرده و مجبورم 

تحملش کنم.

آرام زمزمه می کنم:

- می خورم.

و چنگال را برمی،دارم و تکه ای از کباب را در 

دهانم می گذارم. برخالف ظاهر مزه اش اصال 

شبیه غذاهای ماهی نیست. با وجود 

خوشمزه تر بودن انگار هزار فرسنگ راه دارد تا 

به آن برسد. سنگینی نگاهش هنوز روی من 

هست که می شنوم:

- می خوام اسم تو رو به عنوان مدیر بخش 

فنی ثبت کنم.
DONYAIE
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لقمه در دهانم سنگ می شود. با تعجب سر باال 

می آورم و نگاهش می کنم.

- بذار فکر کنن از تصمیمت واسه رفتن 
منصرف شدی و می خوای بمونی.

نمی توانم چیزی نگویم:

- ولی نشدم.

بعد از چند دقیقه نگاه ثابت و مستقیمش را از 

روی من برمی دارد.

- قرار نیست همه همه ی حقیقت رو بدونن... 

مثال همین االن که روبه روی من نشستی.

اشاره اش آن قدر به شام دونفره مان آشکار 

است که نمی توانم خودم را به آن را بزنم. 
DONYAIE
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بی اختیار دست و پایم را جمع می کنم و کمی 

در خود فرو می روم.

باز به غذایم اشاره می کند و می گوید:

- وقت نداریم. تا اینجا شلوغه، باید بریم.

انرژی ام تحلیل رفته انگار. حس و حال اره 

دادن و تیشه گرفتن و حل معمای جدید ندارم. 

چند لقمه ی دیگر از غذا را در سکوت می خورم 

تا وقت رفتن شود. هنوز نمی دانم چطور قرار 

است از فردا این مرد را از صبح تا شب تحمل 

کنم و هیچ دورنمایی هم در ذهنم نیست. تنها 

به این فکر می کنم شاید این بین بتوانم 

چیزهایی بفهمم.
DONYAIE
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#تورادرگوش خدا آرزو کردم 

#پارت126

فضای سالن هنوز آرامش نت هایی که مرد 

پشت پیانو ماهرانه می نوازد را در آغوش 

کشیده است. آرامش و روشنی ای که روح آدم 

را نوازش می کند.

- بریم؟
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نگاهم را از پیانوی گوشه ی سالن می گیرم و به 

او می دهم که در سیاهی چشم هایش انگار 

هزاران چراغ سوسو می زند.

کیفم را از روی میز برمی دارم و انگار که عجله 

داشته باشم، زودتر از او بلند می شوم و 

می ایستم. نت های موسیقی به اوج خود 

رسیده اند و من منتظر نگاهش می کنم. با 

آرامشی مثال زدنی از روی صندلی بلند 

می شود. مقابلم می ایستد. دسته ی شال حریرم 

را که از روی شانه ام سرخورده با سرانگشتانش 

می گیرد و به من که هاج و واج نگاهش 

DONYAIEمی کنم، با صدای آرامی می گوید:
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- اگه یه کلمه از چیزایی که دست و پا شکسته 
فهمیدی جایی درز کنه که نباید، می شم هزار 

بار بدتر از همایون. یه جوری که تو خواب 

شبتم تاب دیدنشو نداشته باشی. ولی...

مکث کوتاهی می کند و با مالیمتی که فرق 

دارد با لحن و کلماتش، دسته ی شال را با 

احتیاط روی شانه ام می اندازد.

- ولی اگه بهم ثابت کنی که کفتر جلد همین 

بومی، رفتن که هیچ، برای بعدهاش هم 

می تونی رو من حساب کنی. باور کردنشم 

برات نباید سخت باشه، چون فقط کافیه دور 

DONYAIEو اطرافت رو خوب نگاه کنی!
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تنها برداشتم از حرف هایش ارث و میراث 

پدری اش است که سال هاست در اختیار عمه ام 

و دخترانش قرار دارد.

با صدایی خفه می گویم:

- تا اونجایی که یادمه قرار بود آهو باشم نه 
کفترِ جلد.

دستش را با تانی از روی شال پس می کشد و 

در جیب شلوارش فرو می کند.

- واسه اونی که باید، آهو باش. واسه من کفتر 

جلد پاپری.

همین که جمله اش تمام می شود، صدای کشیده 

شدن الستیک ماشینی و بعد کوبیده شدنش به 
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چیزی، از پس شیشه های پنجره ی بلندِ 

رستوران به گوش می رسد. نوای پیانو ناگهان 

قطع می شود و میان زمزمه های از سرِ 

کنجکاوی آدم ها، مبهوت لبخند مرموزی 

می شوم که روی لب هایش نقش می خورد.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت127 

آرام می گوید:

DONYAIE-داره از این بازی خوشم می آد.
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گیج و نامفهوم نگاهش می کنم. چند نفری به 

طرف در ورودی می روند و آن هایی هم که هست

ند از پس شیشه های دودی به بیرون سرک می ک

شند. با صدای همهمه و بوق بلند چند ماشین ب

ه طرف پنجره ی  

بلند کنارمان سر می چرخانم و تنها چیزی که  

می بینم انعکاس تصویر دونفره ی مان است.

-آقا؟

صدای پر از اضطراب و هیجان عطا سر هر دو ن

فرمان را به عقب  می چرخاند. خسرو می 

پرسد:

-چی شده؟
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عطا با چند قدم بلند خودش را به ما می رساند

 و میان نفس نفس زدن هایش می گوید:

-یکی انگاری از عمد کوبید به ماشین شما و در 
رفت.

بی اختیار و از ترس هین بلندی می کشم و کف 

دستم را روی دهانم می گذارم. 

همه چیز انگار پیچیده تر از آنی است که تا این 

لحظه فکرش را می کردم. خسرو نگاهی به من 

می اندازد و با تحکم می گوید:

-همین جا می مونی تا بیام.

بعد به همراه عطا باقدم های بلند به طرف در 

DONYAIEورودی می رود و من را میان بهت برجا 
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می گذارد. به دقیقه نمی کشد تا نوای 

آرامش بخش پیانو دوباره فضای سالن را پر 

می کند و نرم نرمک 

زمزمه ی آدم ها را در خود می بلعد. همه چیز انگ

ار به حالت قبلش 

برگشته، به جز ذهن شوک زده ی من که 

قدرت هضم این اتفاق راندارد. به خودم که 

می آیم، تنها و حیران میان آن همه آدم 

جامانده ام. قدم هایم بی اختیار به دنبال سوال 

ذهنم به بیرون کشیده می شود. باالی پله های 

ورودی می ایستم و میان آدم هایی که کیپ تا 

DONYAIEکیپ کنار هم ایستاده اند و به نقطه ای نگاه 
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می کنند، برای پیدا کردن خسرو چشم 

می چرخانم . نمی بینمش. برای جلو رفتن 

مرددم ولی کنجکاوی هم امانم را بریده.

صدای آژیر آمبوالنس و نور گردان ماشین 

پلیس حواسم را از پیدا کردن خسرو پرت 

می کند و وقتی صدایش را کنار گوشم 

می شنوم نفسم لحظه ای از ترس حبس 

می شود.

-بازم که سر خود شدی؟

به جای جوابش می پرسم:

DONYAIE-آمبوالنس واسه چی اومده؟
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سوالم را آمدن عطا بی جواب می گذارد. 

خسرو فورا می پرسد:

-چی بود ماشینش عطا؟ کسی دیده؟

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت128   

عطا دست می کشد روی چانه ی عرق کرده اش.

-بچه ها رفتن دوربینا رو چک کنن، ولی یکی 
DONYAIEمی گفت دیده یه  مگان آبی کاربنی بوده.
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چشم هایم تا آخرین حد گشاد می شود. خسرو 

با حدس صاحب ماشین، آرنجم را محکم و 

هشدار گونه می گیرد.

-این یارو رو که زده دیدی؟ اوضاش چطوره؟

گیج و ترسیده می پرسم:

-به کی زده؟

مخاطبم عطاست و او پیش از جواب 

دادن، یک دور نگاهش رامیان ما می چرخاند. 

جور یکه انگار از درک آرامش خسرو در آن 

لحظه   و حیرت آشکار من عاجز مانده، 

DONYAIEمی گوید:
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-بد نیست. احتماال فقط دست و پاش شکسته. 
تابلوئه این یارو از عمد کوبیده به ماشین و 

بعدم از هولم این بنده خدایی رو زیر گرفت.

-سیاه بازیه!

هر دو به خسرو نگاه می کنیم که نور قرمز 

ماشین پلیس درست افتاده روی 

صورتش و نگاه باریک شده اش به نقطه ی نامعل

ومی خیره مانده است.

-چی داره می شه؟

نگاهش می چرخد روی من و لبخندی نمایشی ر

وی صورتش می نشیند که حتا در تاریک و 
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روشن هم می شود عاریه ای 

بودنش را حس کرد.

-چی داره می شه؟! هیچی!

بعد از عطا می پرسد:

-ماشینی که خواسته بودم کجاست؟

عطا مکث کوتاهی می  کند.

-حتما تا حاال رسیده آقا. باید جلوی در پشتی 

باشه.

-خوبه. حاال که انقدر اصرار دارن بذار باهامون 

بیان.
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صدای آژیر آمبوالنس دوباره به گوش می رسد 

و عطا که انگار مفهوم حرفش را درست 

نفهمیده باشد، فورا می پرسد:

-اگه در مورد مالک ماشین شما پرس و جو 
کردن، چی بهشون بگم؟

دلم مثل سیر و سرکه می جوشد و ده ها پشت 

لب هایم به انتظار فرصتی مناسب نشسته اند. 

خسرو انگار حالم را می فهمد 

که باز آرنجم را می گیرد و با فشار انگشت های

ش به سکوت دعوتم می کند.

-حقیقتو بگو... بگو ماشین مال صاحب رستور

DONYAIEانه.
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عطا که متعجب نگاهش می کند، لبخندش رنگ 

حقیقت به خود 

می گیرد. دستم را کمی می کشد تا همراهش ش

وم و درهمان حال با شرارت می گوید:

-که البته، همین امروز قولنامه شده.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت129

DONYAIEعطا متعجب می پرسد:
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-یعنی شما خسارت نمی خواین؟

نگاه خسرو گریزی به محل حادثه می زند که با 

رفتن آمبوالنس خلوت تر شده.

-یه درصد فکر کن نخوام... فرید کی می آد؟

-مثل همیشه، آخر شب.

-خوبه. برنامه همونه که قبال بود. فقط الزم نی

ست تا آخر شب 

صبر کنی، ده دقیقه بعد از رفتن 

اینا ماشین رو بذار تو پارکینگ.خودم زنگ می 

زنم همه چیزو با فرید هماهنگ می کنم.

-باشه... آقا.
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جواب این بار عطا اطمینان دفعات پیش را ندار

د.  به خوبی می شود فهمید که در 

 کش واکش افکارش ربط این اتفاق را به 
خواسته ی خسرو درک نمی کند.

بعد بی آنکه به عطا مجال پرسیدن سوال دیگر

ی 

بدهد، من راوادار به همراهی اش می کند. شده ا

م مثل یک عروسک کوکی 

بدون اراده و این دیوانه ام می کند. طاقتم تمام 

می شود و همین که دوباره وارد رستوران 

می شویم، می پرسم:

-سیاه بازیه یعنی چی؟ یعنی واقعا یکی رو زیر

 گرفته و یا اونم بازیه؟
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به راحتی می گوید:

-می تونه واقعی باشه.

زیر لب و پربهت نجوا می کنم:

-همه ی اینا شوخیه، مگه نه؟

از گوشه ی چشم تیز و برنده نگاهم می کند. در

ست مثل تندی اخمی 

که میان ابروهایش نقش خورده 

 است. بااستهزا می گوید: 

-آره عزیزم، شوخیه. می تونی با صدای بلند به
ش بخندی!

از راهروی کوتاهی که به یک در آهنی منتهی م

DONYAIEی شود، عبور 
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می کنیم. حالم خوش نیست. دلم آشوب است 

و در مغزم درست 

مثل بازار مسگرها هزاران صدا به جان هم افتا

ده اند.

-آخه امین اصال اهل این حرف ها نیست.

میان حرفم در را باز می کند و باد سرد مثل سی

لی هوش پریده ازسرم را به من بازگرداند.

میان تاریک و روشن فضا می شنوم که باحرص

 از میان دندان هایش می گوید:

-دهن اونی که اولین بار به تو گفته نخبه رو بای

د...
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جمله ی پر حرصش را ناتمام می گذارد و با 

فشار دستش من را هم پای خودش از پله های 

تراس کوچک ورودی پایین می برد.

از میان چند ماشین که به نظر می رسد متعلق 

به کارکنان باشد، عبور می کنیم و به در آهنی 

دو لنگه ای می رسیم.

-از تحقیر و گیج کردن من قراره به کجا 
برسین؟...فکر کنم 

برعکس چیزی که به من گفتین، خودتون خیلی 

فیلم دوست دارین.
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به محض خارج شدن، ماشینی  که کنار  دیوار  

پارک کرده چراغ می دهد.                            

-یادمه همین چند دقیقه ی پیش یکی تصمیم  
قاطع گرفته بود همه چیزو کشف کنه.

در عقب ماشین را برایم باز می کند. می نشینم 

و همین که او هم 

کنارم قرار می گیرد، می گویم:

-نه در حالتی که هر لحظه گیج ترم می کنید. م
ن 

نگرانم، ترسیدم،وضعیتم عادی نیست، شما هم 

DONYAIEهر لحظه یه معمای جدید برام طرح می کنید.
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راننده با خوش رویی سالم می گوید و خسرو ب

 من آدرس  می دهد.   ه  جای جوابِ

در تاریکی ماشین منتظر به نیم رخش خیره 

مانده ام. 

نگاهم را می فهمد و جواب نمی دهد. آن قدر که 

ماشین ازکوچه ی بلند پشت رستوران می گذرد 

و به خیابان می رسد. نگاهم بی اختیار به عقب 

 می چرخد و از آن فاصله تنها چیزی که بینم، 
چراغ های گردان ماشین پلیس است.

-پلیسا هنوز نرفتن.

راحت تر به صندلی تکیه می دهد و خیره در 

DONYAIEچشم هایم می گوید:
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-اول باید بخوای آدم ها رو از نو بشناسی. هر 
چی از هر کی می دونی بریز دور تا معماها 

برات ساده بشه، خانم نخبه!

#تورادرگوش خدا آرزو کردم 

#پارت130

آدم ها را بشناسم یا خود او را؟

خسرو بی توجه به نگاه خیره ی من، شماره ی 

DONYAIEکسی را می گیرد. از حرف هایش تنها یک «الو 
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فرید» را می شنوم و بعد سفر می کنم به 

روزهای بعد از پنج سالگی ام.

ذهنم خاطره ی آخرین باری که او را در خانه ی 

فرح دیده ام از زیر خروارها تصویر و خاطره ی 

خاک گرفته بیرون می کشد و پیش چشمم 

می آورد.

 سیاه ترین بهار عمرم بود و چند ماه بعد از 

رفتن مهتاب؛

از وقتی که فهمیده بودم مهمانی به خاطر 

خارج رفتن برادر شهرازد و شیرین است، 

DONYAIEبی دلیل بغض کرده بودم. برای غزال آن روزها 
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رفتن خسرو مثل رفتن مهتاب بود، غم انگیز و 

پر از اندوه.

مخصوصا که از میان حرف های ماهی و شعله 

شنیده بودم، ملک نیا او را مجبور به رفتن کرده 

است. در دنیای کودکانه ام از ملک نیا 

می ترسیدم، با آن چشم های مشکی نافذ و 

سیبیل پرپشت و صدای پرصالبتی که هر 

کسی را مجبور به اطاعت از خواسته اش 

می کرد.

بعدها از ماهی شنیده بودم که ملک نیا از بعدِ 

مردن زن اولش آن طور تلخ شده بود و این 

بیشتر من را از او متنفر کرده بود.
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از خسروی آن روزها، قد بلندش را به خاطر 

دارم و موهای ژل خورده اش را، و گلوله ای که 

تمام شب حس می کردم با هر نفسی که 

می کشد در گلویش باال و پایین می رود. چیزی 

درست شبیه همانی از بعدِ رفتنِ مهتاب اهلی 

گلویم شده بود.

تازه جوان بود. به قول ماهی هنوز پشت لبش 

کامل سبز نشده بود. تمام شب در 

سکوت نشسته بود روی یکی از مبل های 

پذیرایی بزرگ خانه ی عمه ام و زل زده بود به 

DONYAIEپدرش.
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آن شب ملک نیا از برنامه ریزی اش برای دانشگاه 

و محل زندگی خسرو تا ملک مطبش حرف زد 

و خسرو در سکوت تنها نگاهش کرد. حتا 

وقتی آخر مهمانی، قمر آمد و آن جنجال به راه 

افتاد، بازهم بی حرف فقط به پدرش نگاه کرد.

ماشین با سرعتی که دارد از روی یک 

دست انداز عبور می کند و تکان هایش من را از 

قعر خاطرات بیرون می کشد.

#تورادرگوش خدا آرزو کردم 
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نفسی که انگار تمام این مدت در سینه ام حبس 

شده رها می کنم و در تاریکی فضای ماشین که 

هر از گاهی با نور چراغ های کنار جاده روشن 

می شود، متوجه چشم های سیاه و براقی 

می شوم که با شرارت به من دوخته شده اند.

- این همه جذابیت همیشه کار دستم داده!

هنوز به طور کامل از خاطرات گذشته جدا 

نشده ام. نیمی از من انگار مانده در خاطره ی 

خانه ی عمه ام در هجده سال پیش و نیم دیگرم 
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به آدمی نگاه می کند که حتا ذره ای شبیه خودِ 

آن روزهایش نیست.

نگاه پرسوالم را که می بیند، چشم هایش گریز 

کوتاهی روی دست هایم می زنند و با شرارتی 

بیشتر زمزمه می کند:

- خوبه سیب و چاقو دم دست نیست.

با فهمیدن منظورش اخم می کنم و سرم را به 

روبه رو می چرخانم.

- این همه اعتماد به نفسو از کجا می آرید؟

سر ضرب می گوید:

- تجربه.

از گوشه ی چشم نگاهش می کنم.
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- که بسوزه پدرش!

در نگاه و لحنش سرخوشی ای جریان دارد که 

نمی فهممش. انگار نه انگار که همین چند 

دقیقه ی پیش آن بال سر ماشین نازنیش آمده 

است.

نفس عمیقی می گیرم و به جای جواب دادن به 

او، زل می زنم به شبِ جاده و چراغ 

ماشین هایی که مثل حباب هایی روشن در دل 

سیاهی دیده می شوند. انگار می فهمد که حال 

و حوصله ی شوخی ندارم. می پرسم:

- واقعا فکر می کنید کار امین بود؟

- تو چی فکر می کنی؟
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ماشین یکی از پیچ ها را رد می کند و برخورد 

دانه های باران روی شیشه دیدم را به بیرون تار 

می کند. پوزخند می زنم و می گویم:

- امین کال این کاره نیست.

- اهل شرط بندی هستی؟

دوباره به طرفش سر می چرخانم. ابروهایش را 

کمی باال می اندازد و می گوید:

- سر بلیت رفتنت.
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 پوزخندی می زنم و می گویم:

- کدوم بلیت!

خودش را روی صندلی سر می دهد و صدایش 

از جایی نزدیک تر در گوش هایم می نشیند.

- عاشق اعتمادی ام که به من داری.

از گوشه ی چشم نگاهش می کنم.

- چهار ساعت واست روضه می خونم، آخرش 

می پرسی لیلی زن بود یا مرد.
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بعد با لحنی که شرارت و استهزا را هم زمان 

دارد، می گوید:

- چک سفید امضا بدم خدمتتون بانو؟

 ماشین افتاده در ترافیک سرشبی اتوبان. 

حرکت نرم و صدای زیر خواننده ای که از 

پخش به گوش می رسد، خلسه ای ساخته که 

آدم دلش می خواهد خط بکشد روی همه ی 

نگرانی ها و چشم هایش را ببند، ولی...
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لب هایم را لحظه ای تو می کشم. دلم مثل سیر 

و سرکه می جوشد و هزار فکر و سوال 

بی جواب در ذهنم می رقصند.

- که بعدش وقتی چکو پاس کردم یه پرونده 

هم شما واسه جعل امضا و کاله برداری واسم 

بسازید؟

برخالف انتظارم به جای عصبانیت با لبخند 

ابرویش را باال می اندازد. می خواهد چیزی 

بگوید که با زنگ خوردن تلفنش منصرف 

می شود. از زیر چشم اسم فرید را روی 

صفحه اش می خوانم و در مقابل مکث و نگاه 

DONYAIEمعنادار او به نیم رخم که کنجکاوی ام را به 
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رویم می آورد، زل می زنم به روبه رو و واکنشی 

نشان نمی دهم.

- جانم فرید؟

نگاهم می نشیند روی ساعت جلوی ماشین 

که ساعت هشت را نشان می دهد و با خودم 

فکر می کنم فرید احتماال همان مرد میانسال 

دیشبی است که دم رستوران دیده ام.

- پس من فردا به بچه ها می گم کارای قولنامه 
رو انجام بدن .

نمی دانم مرد آن سوی خط چه می گوید که 

DONYAIEخسرو با خنده جواب می دهد:
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-نه به جان خودم.

مکثی می کند و می گوید:

- تو اگه دوست داری اینجوری فکر کن.

اخم هایم بی اختیار درهم فرو می روند. شاید 

بیخود حساس شده ام، اما فکر می کنم در مورد 

من حرف می زنند و از اینکه سوژه ی 

شوخی های مردانه شوم بیزارم. خسرو باز با 

خنده می گوید:
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- باشه آقا. من حرفی ندارم برو از خودِ نگین 
بپرس.

چشم هایم را به تاریکی آن سوی شیشه باریک 

می کنم. به زمان نیاز دارم تا همه ی اطالعاتم را 

کنار هم بگذارم و ببینم درست وسط این 

معرکه چه کاره ام. حل این معادله که از 

محاسبه ی دیورژانس سخت تر نیست، 

هست؟ صدای موزیک بلند ماشینی که از 

کنارمان می گذرد لحظه ای فضای ماشین را پر 

می کند.
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خسرو با همان لبخند بی خیالی که از ابتدای 

مکالمه روی لب هایش دارد، تماس را قطع 

می کند و درحالی که سنگینی نگاهش روی من 

است، گوشی را پایین می آورد.

حس می کنم از سکوتم تعجب کرده، و یا شاید 

از این در خود فرو رفتنم. هنوز چند دقیقه از 

تماسش نمی گذرد که باز تلفنش زنگ می خورد 

و این بار بالفاصله جواب می دهد.

- الو؟
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لحنش برخالف دقایقی پیش حتا ذره ای لبخند 

در خود ندارد. سفت و سخت است، درست 

مثل مواقعی که با من حرف می زند.

- گفتی حواسشون بهش باشه؟

هر چه می کنم نمی توانم بی تفاوت بمانم و 

نگاهش می کنم.

- انگار این پسره خیلی عجله داره که گور 
خودشو زودتر بکنه.

ابروهایم از تعجب و حیرت باال می پرد. میان 

ابروهای او هم اخم غلیظی نقش خورده است.

- فقط حواست باشه ما رو گم نکنی.
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با چشم های درشت شده می خواهم به عقب 

بچرخم که در یک حرکت بازویم را می گیرد و 

نگهم می دارد. زل می زند در چشم های حیرانم 

و توی گوشی می گوید:

- سر خود کاری نکن. حاال که انقدر اصرار داره 

بذار با پای خودشون بیان.

#تورادرگوش خدا آرزو کردم 
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قلبم انگار باال آمده و درست توی گلویم 

می زند. چه بالیی سر من و زندگی  آرامم آمده 

که این طور مثل برگی خزان زده اسیر دست 

طوفان شده ام؟

نگاهم در تاریک و روشن ماشین میان 

چشمانش چرخ می خورد و با صدای آرامی 

می پرسم:

- کی دنبالمونه؟

لحظه ای خیره به من مکث می کند. بعد با 

شنیدن چیزی پشت خط می گوید:

- باشه، فعال.
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گوشی را که از کنار گوشش پایین می  آورد و 

آن اخم آشنا باز میان ابروهایش نقش 

می خورد.

می خواهم آب دهانم را فرو بدهم که با تکان 

محکم ماشین حین عبور از روی دست انداز، 

بی اختیار جیغ خفیفی می کشم.

سر باال آوردن و نگاه متعجب راننده را از آینه 

حس می کنم و "غزال" پرحرصی که خسرو از 

الی دندان هایش زمزمه می کند.

با درماندگی می گویم :

DONYAIE- آدم های همایون یا...
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مقصود جمله ی ناتمامم را فهمیده که آن طور با 

اخم می گوید:

- چه فرقی برای تو می کنه؟  تو مگه همین 

چند دقیقه ی پیش موضعتو مشخص نکردی؟

با خودش چه فکری کرده؟ که به راحتی 

می شود بندناف پنج سال دوست داشتن و 

خاطره و عادت به حضور کسی را در لحظه 

برید و تمام؟

چرا درک نمی کند که سکوت من، خراشی که از 

این همه بی مهری به روحم افتاده را خوب 

DONYAIEنمی کند. که من حتا اگر به روی خودم نیاورم 
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هم، آن زخم هست و شاید فقط گذشت زمان 

بتواند مرهمی روی دردش باشد.

شاید همه ی این ها را در نگاهم می خواند که 

دوباره به صندلی تکیه می دهد و می گوید:

- نگران نباش، من حواسم به همه چیز هست.

- پس اون چیزی که گفتید در مورد...

از گوشه ی چشم نگاهم می کند. خطوط عمیق 

چهره اش خبر از جدیتش می دهد.

- در مورد پسرِحاجی؟

به جای جواب تنها نگاهش می کنم. 
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- همه ی این برنامه ها واسه این بود که پاش 

کشیده بشه وسط ماجرا، که با پای خودش 

داره می آد.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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لبخند تلخی می زنم.

- پس قمار موفقی بود!... سر زندگی و آینده  ی 
من.
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- این بخشش به همایون ربط داره نه من.

دلم می خواهد در جواب سوال دقایقی پیشش 

بگویم، حسابم را من که نه، اتفاقات این چند 

روز با امین و احساسم به او مشخص کرده 

است. 

ماشین میان جاده ی پر پیج و تاریک پیش 

می رود. دیگر خبری از ترافیک و حضور آدم ها 

نیست و همین ترس را بیشتر به جانم 

می نشاند. اینجا، می شود به راحتی آرزویی را 

سربرید، رویایی را خفه کرد یا نبضی را 

DONYAIEخاموش!
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- منم مثل تو یه روزی قربانی جاه طلبی پدرم 

شدم.

نگاهم را با تعجب از سیاهی بیرون می گیرم و 

به طرفش سر می چرخانم. با مکث و عجیب 

نگاهم می کند:

- قرار بود باعث افتخارش بشم... تا شصت 

سالگیمم برنامه ریزی کرده بود.

حس می کنم یک همدردی نامحسوس میانمان 

جریان پیدا کرده است. بغض در گلویم آب 

می شود و صدایم خش دار.

- شما که آخرش کار خودتونو کردید!

DONYAIEتک خنده ای می زند.
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- من عاشق شکستن کلیشه هام. 

- واسه همین دارید به کسی کمک می کنید که 

باعث بدبختی مادرتون شد؟

مکثش من را از گفتن پشیمان می کند. 

- مادرمو اول ازهمه پدرم بدبخت کرد، بعد 

خودش... چون تقدیر و سرنوشت و آدم های 

دیگه تا یه جایی می تونن زندگی ما رو تو 

دستشون بگیرن. بعدش دیگه این ماییم که 

انتخاب می کنیم شکار باشیم یا شکارچی.

منظورش را می فهمم و درجا می گویم:

- پس منم باید اول از همه با شما بجنگم که 
DONYAIEمی خواید منو طعمه کنید.
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می بینم که در نگاهش برقی می جهد.

- ولی می شه یه جور دیگه هم بهش نگاه کرد.

می پرسم:

- چطور؟

با مرموزانه ترین لحنی که از او سراغ دارم 

جواب می دهد:

- اینکه به جای طعمه بودن، نقششو بازی کنی!

با تعجب در نگاهش پلک می زنم. خستگی و 

استرس و تاخیر در مصرف قطره هایم درد 

چشم هایم را بازگردانده و تار می بینمش.

DONYAIE- خودتو واسه یه جنگ زرگری آماده کن!
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مسیر نگاهش را دنبال می کنم و با پیچیدن 

ماشین، به کوچه ی بلند منتهی به خانه اش 

می رسم. با تصور اینکه منظورش قمر است 

می گویم:

- جواب مادرتونو امشب خودتون می دید، به 

من هر...

 میان حرفم می گوید:

- بهت نگفته بودم که قمر شبای پنج شنبه با 
دوستاش دوره داره و نمی آد؟

تق تق برخورد باران روی شیشه با صدایش در 

هم می آمیزد.

- منظور من قمر نبود!
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تا چند دقیقه ی بعد که ماشین جلوی در خانه 

متوقف می شود، همچنان در شیش و بش 

اتفاقات امشب و حرف هایی هستم که از او 

شنیده ام. تا پیش از این باور داشتم که امین 

به خاطر رفتن و رسیدن به آرزوهایش به 
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راحتی قید من و عالقه اش را می زند و 

حاال سراپا تعجبم.

از ماشین که پیاده می شوم باران تندتر از قبل 

شده است. خسرو با عجله خودش را زیر 

سردر خانه می کشد و به من که هنوز زیر باران 

ایستاده ام، می گوید:

-بیا غزال.

لحنش با وجود تلخ و تند نبودن پر است از 

ناگفته هایی که دیگرآن ها را به خوبی از برم. 

بی اختیار به دو طرف کوچه سرک می کشم. به 

طرز وسواس گونه ای فکر می کنم هزاران چشم 

ما را زیر نظر گرفته اند. با قدم هایی که نه از 
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خیس شدن هراس دارد و نه هیجانی برای 

زودتر رسیدن دارد، به طرفش می روم. حس 

می کنم آرامشم کالفه اش کرده که در را بیشتر 

باز می کند و با لحن حرص درآور مخصوص به 

خودش می.گوید:

- به نظر می آد هوس شب رمانتیک کردی؟

با شنیدن جمله ی دو پهلویش اخم می کنم و با 

دیدن چراغ های خاموش خانه، حسی موهوم 

ته دلم را می لرزاند. جلوتر از خسرو وارد 

حیاط نیمه تاریکی می شوم که تنها نورش 

متعلق به چراغ های کوچک سردر و چند حباب 

DONYAIEروی دیوار است.
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-مادرتون خونه نیست؟

حضورش را درست پشت سرم حس می کنم. 

در را می بندد و چند ثانیه ی بعد حیاط 

غرق در نور می شود.

-گفتم که بهت، شب های پنج شنبه با دوستاش 

دوره داره. خونه نمی آد.

قدم هایم برای پیش رفتن سست می شود. از 

تنها بودن با او حس خوبی ندارم و در عین 

حال هم نمی ترسم.

-تو چرا هی گریپاژ می کنی دختر؟
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نگاهش می کنم که دیگر باران موهایش را 

خیس کرده و آب از گوشه ی پیشانی اش راه 

گرفته است.

-من نمی دونستم.

دلیل تعللم را می فهمد و بی آنکه به روی 

خودش بیاورد، از کنارم می گذرد و با کمی 

تحکم می گوید:

- حاال که فهمیدی! سریع تر بیا.

و خودش جلوتر از من با قدم های بلند به 

طرف خانه می رود.

DONYAIE
M

AM
NOE



این روزها فهمیده ام که ترس های بزرگ 

می توانند ترس های کوچک را ببلعند و منعفت 

کالن، سود.های ناچیز را. در مقابل این قانون 

هیچ ارزش و اصولی هم نمی تواند مقاومت 

کند.

اولین چیزی که بعد از ورودم می بینم، کت 

خیس خسرو است که روی کاناپه ی نزدیک 

ورودی رها شده و بعد خودش را،  در حالی که 

در آشپزخانه پشت به من مشغول کاری است.

-با قهوه چطوری؟

کیفم کوچکم را محکم میان مشتم فشار 

می دهم.
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-ممنون. میل ندارم. شبتون بخیر.

به طرفم میکچرخد و قوطی قهوه ای که در 

دستش دارد روی کانتر می گذارد. نگاه گذرایی 

به من می اندازد و باز سرگرم کارش می شود.

-حداقل بیست سال به این طرف یادم نمی آد 

این ساعت خوابیده باشم.

به ساعت روی دیوار نگاه می کنم. هنوز چند 

دقیقه ای به نه مانده است. می خواهم چیزی 

بگویم که گوشی در کیفم می لرزد. نیم نگاهی 

به خسرو می اندازم. نگاهش به من نیست. 

گوشی را از کیفم بیرون می آورم. اسم امین 

DONYAIEروی صفحه نفسم را بند می آورد. نوشته:
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«از اون خونه بیا بیرون غزال.»

خسرو بدون نگاه کردن به من می پرسد:

-از روال کار همایون چقدر دونی؟

#تورادرگوش خدا آرزو کردم 

#پارت137

با این سوالش قدم هایم برای رفتن سست 

DONYAIEمی شود. گوشی را که درست به اندازه ی رنج 
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این چند روز در دستم سنگینی می کند، میان 

انگشتانم فشار می دهم. قلبم افتاده روی دور 

تند و سر خوردن دانه ی درشت عرق را روی 

تیره ی پشتم حس می کنم.

خسرو که سکوتم را می بیند سرش را باال 

می گیرد و نگاهم می کند. جوری که انگار 

می تواند تا ته افکارم را بخواند و این 

دستپاچه ام می کند.

لب هایم را با زبان تر می کنم و می گویم:

- خب... می دونم کار اصلیش وارداته... ولی از 

DONYAIEجزییات کارش خبر ندارم.
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گوشی باز در دستم می لرزد و انگار با لرزشش 

جانم را می کشد. دهانم خشک تر از قبل 

می شود و نگاه خسرو روی من عمیق تر. شک 

ندارم صدای ویبره ی گوشی ام در سکوت خانه 

به گوشش رسیده است.

مکث کوتاهی می کند و بعد به صندلی 

روبه روی خودش این سوی کانتر اشاره می کند 

و می گوید:

- بشین!

فعل امری اش را آن قدر دوستانه به زبان آورده 

که بی اختیار جلو می روم و روی صندلی ای که 

گفته می نشینم. کیف و گوشی ام را کنارم روی 
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کانتر می گذارم و بی حرف نگاهش می کنم که 

در حال کاری با گوشی اش است. چند دقیقه 

بعد گوشی  را روی سطح کانتر به طرفم سر 

می دهد و می گوید:

- این خبرها و تاریخشون رو ببین!

لینک چند خبر است از چند خبرگزاری معروف.

«دستور ویژه ی رئیس قوه ی قضاییه برای 

رسیدگی فوری به پرونده های قضایی 

شرکت های وارد کننده.»

«آغاز بررسی پرونده متخلفان ارزی در 
دادستانی تهران.»
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«الزام بازرسی کاالهای وارداتی در گمرک و 
بررسی...

و چندین و چند خبر دیگر که هزاران بار 

نمونه اش را در خبرها دیده یا شنیده ام و 

درست به اندازه ی تکراری بودنشان بی خیال از 

کنارش گذشته ام.

روی یکی از لینک  ها را لمس می کنم و خسرو 

درحالی که به طرف قهوه ساز می رود، 

می گوید:

- فکر کنم بدونی که هر کاالیی برای ورود 

DONYAIEقانونی به کشور باید ثبت سفارش بشه. فرقی 
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هم نمی کنه ماشین آالت صنعتی باشه یا 

خودروی لوکس یا سوزن ته گرد.

در خبر نه اشاره ی واضحی هست و نه اسم 

اختصاری از شخص یا شرکتی. همه چیز با یک 

کلی گویی گفته شده، جوری که شاید اگر قبل 

از این ماجراها می خواندمش باز هم به راحتی 

از کنارش می گذشتم.

خسرو یکی از ماگ ها را مقابل من می گذارد و 

آن یکی را در دستانش نگه می دارد. روی 

صندلی مقابلم می نشیند و می گوید:

- اما اینکه ماشین آالت صنعتی وارد بشه یا 
خودرو لوکس یا سوزن ته گرد...
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#تورادرگوش خدا آرزو کردم 

#پارت138

ابروهایش را باال می اندازد و با نوشیدن 

جرعه ای از قهوه اش می گوید:

- قصه اش زمین تا آسمون با هم فرق داره.

به آرامش صورتش چشم می دوزم. حاال که لب 

باز کرده، امیدوارم چیزهایی بفهمم که حسابم 

DONYAIEرا با اطرافیانم روشن کنم. سنگینی نگاه 
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پرسشگرم لبخند کم رنگی روی لب هایش 

می آورد و من باز غبطه می خورم به حالش که 

می تواند در هر شرایطی این طور آرام و مسلط 

باشد.

- کار همایون دقیقا همین قدر بی ربط بوده. از 

ماشین آالت صنعتی تا سوزن ته گرد!

ابروهایم از سر حیرت از هم فاصله می گیرند 

و او با سر به ماگ کنار دستم اشاره می کند. 

سرم را پایین می اندازم و به جای ماگ به 

صفحه ی سیاه شده ی گوشی اش نگاه می کنم.

گوشی را روی کانتر می گذارم و بی آنکه به 

قهوه لب بزنم باز نگاهش می کنم و می پرسم:
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- یعنی دلیل خاصی داشته؟

برقی در چشم هایش می درخشد و با تکان 

سرش می گوید:

- می شه گفت پوشش فعالیت سود  ده اصلی.

آب دهانم را به سختی فرو می دهم. اینکه 

شبی بارانی روی صندلی آشپزخانه خانه ی 

خسرو مقابلش بنشینم و با او از کار همایون 

حرف بزنم، حتا در دوردست ترین تصوراتم هم 

نمی گنجید.

- این که همایون تخلفی کرده باشه واسم چیز 
دور از ذهنی نیست ولی...
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مکث می کنم. نمی خواهم باز اسم خودش و 

امین را بیاورم و بیفتم در یک دور باطل. 

خسرو انگار دلیل نیمه کاره ماندن جمله ام را 

می فهمد که خودش بدون هیچ سوالی توضیح 

می دهد:

- ثبت سفارش ها به اسم یه شرکت تولیدی 
داخلی انجام می شده و شرکت همایون به 

عنوان وارد کننده خرید رو از یه شرکت 

واسطه ی خارجی انجام می داده. این طور هم 

از ارز دولتی استفاده می کردن هم تحریم ها رو 

دور می زدن.
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نگاهم هنوز روی صورت آرام او ثابت مانده، 

که جرعه ای دیگر از قهوه اش را می نوشد و بعد 

با پایین آوردن ماگ نگاهم را شکار می کند. 

می پرسم:

- کجای این کار تخلفه؟

ماگ را با آرامش روی کانتر می گذارد و به 

آرنجش تکیه می زند.

- اونجایی که یا کاالی ثبت سفارش شده با 
قیمت آزاد به دست مصرف کننده اصلی 

می رسه یا کال وارد کشور نمی شه.

DONYAIE#تورادرگوش خدا آرزو کردم 
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#پارت139

به نظرم این همه التهاب و ماجرا باید به خاطر 

چیزهایی بیشتر از این باشد. با گره ای که میان 

ابروهایم افتاده، موهای نمناکم را با شالم 

پشت گوش می زنم.

- خب... در این صورت اون شرکت خریدار...

میان حرفم دست هایش را مقابل چانه اش 

درهم قفل می کند و می گوید:

DONYAIE- صوریه!
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گره میان ابروهایم شل می شود و با تعجب 

نگاهش می کنم. خودش را روی صندلی فلزی 

عقب می کشد و در جواب تعجبم تکرار می کند:

- صوریه، هم شرکت خریدار، هم شرکت 

واسطه ی خارجی.

میان نگاه آرامش پلک می زنم و با نگاهی پر از 

سوال می پرسم:

- اینی که می گید یعنی یه زنجیره ی اداری 
متخلف.

سرش را با اطمینان تکان می دهد و می گوید:
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- آفرین. اگه از اول همین طور مغزتو به کار 
می نداختی خیلی زودتر از اینا به جواب 

سواالت می رسیدی.

بی اختیار اخم می کنم و می خواهم جوابش را 

بدهم که صدای ویبره ی گوشی این بار بلندتر در 

گوشم می نشیند. حرف در دهانم می ماسد. 

حس می کنم می داند فرستنده ی پیام ها کیست 

که این طور بی حرف و در سکوت نگاهم 

می کند. نفسم را محکم بیرون می فرستم و با 

بی قراری روی صندلی جابه جا می شوم. نگاهم 

چرخ می خورد روی گوشی او و ماگ قهوه ی 

DONYAIEدست نخورده ام و زیر لب می گویم:
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- پس پای حاجی خیلی گیره.

این بار که نگاهش می کنم ابروهایش را با حالت 

جالبی باال فرستاده.

- چطور این همه وقت مشکلی نبود و حاال...

شانه ای باال می اندازد و با بی خیالی خاصی 

می گوید:

- خیلی چیزها می تونه عاملش باشه از 

حساسیت قوه قضاییه و درگیری های 

جناحی تا تغییر وزیر و خیلی چیزای دیگه.

بعد با جدیت بیشتری می گوید:

- این بخشش به من و تو ربطی نداره. ما فقط 
DONYAIEاون کاری رو می کنیم که باید انجام بدیم. بعد 
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مثل یه رهگذر از کنارشون می گذریم، بدون 

اینکه حتا پر لباسمون به این ماجرا گیر کنه.

چرا حس می کنم او نقشه و قصدی سوای آنی 

که با همایون هماهنگ شده دارد؟ چرا به نظرم 

همه ی این گفتن و نگفتن هایش عمدی ست؟ 

چرا دارم ایمان می آورم که او بازی ای را که 

شروع کرده خوب بلد است؟

- ولی از اسناد و مدارک کارخونه ی 

شما استفاده کردن. این خودبه خود شما رو 

قاطی ماجرا می کنه.

- استفاده نه. سواستفاده!
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لبخند ناباوری می زنم و می گویم:

- نمی تونم بپذیرم شما وایسادید تا ازتون 
سواستفاده بشه.

تک خنده ی سرخوشی می زند و بعد که نگاهم 

می کند با چشمکی می  گوید:

- معلومه خیلی قبولم داری.

اخم می  کنم به این همه خودشیفتگی و 

بی خیالی اش که انگارنه انگار همین چند ساعت 

پیش ماشین گران قیمتش تا صندلی عقب جمع 

شده و احتماال یکی بیرون خانه دارد 

DONYAIEزاغ سیاهش را چوب می زند و هزاران دلیل 
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دیگر که می شود به خاطرش عصبی و نگران و 

بداخالق بود.

صدای ویبره ی گوشی که باز بلند می شود، 

خنده روی لب هایش رنگ می بازد و با صدای 

آرام تری می پرسد:

- نمی خوای جواب بدی؟

جوابم نفسی است که از سر استیصال از بینی 

رها می کنم. سکوتم را که می بیند ماگش را 

برمی دارد و درحالی که به طرف سینک می رود 

و با صدای آرام تری می گوید:

- من اگه جاش بودم، کل این خونه رو به 

آتیش می کشیدم.
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سرم را با حیرت تکانی می دهم و از پشت سر 

به حرکاتش نگاه می کنم. ماگ را توی سینک 

می گذارد و بعد شیر آب را رویش باز می کند. 

می پرسم:

- چرا بعد از این همه سر دوندن من، اینا رو 

بهم گفتید؟

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت140
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نمی دانم چرا، ولی در این لحظه انگار هیچ چیز 

با اهمیت تر از پاسخ این سوال نیست. مکثش 

را می بینم و بعد حرکت دستش را که روی 

اهرم شیر آب قرار می گیرد و جریانش را قطع 

می کند. به طرفم می چرخد و می گوید:

- چیز خاص و عجیبی نگفتم. اینا چیزاییه که 

اگه یه کم حواستو به دور اطرافت جمع 

می کردی، خیلی بیشترش رو هم می فهمیدی!

با زرنگی می گویم:

- پس چیزای دیگه ای هم هست؟ خیلی چیزای 
DONYAIEدیگه!
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بی خیال دست هایش را در جیب شلوار 

راسته اش فرو می کند و این کار قد بلندش را 

بیشتر به چشم می آورد.

- من فقط در مورد چیزایی که مشترکا به من 

و تو مربوط باشه، حرف می زنم.

باز دارد کالفه و گیجم می کند. باز دارد یکی 

می گوید و هزار سوال به جایش در ذهنم نقش 

می زند. به این فکر می کنم که آدم های دور و 

برم قرار است تا کجا سقوط کنند. چقدر بیشتر 

از این؟

گوشی باز روی میز می لرزد و نگاه من، از 

گوشه ی چشم روی اسم امین می نشیند. یاد 
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حرف های روز پیش و پیشنهادش حال بد این 

روزهایم را بدتر می کند. کِی فکرش را می کردم 

که قرار است به همین زودی به این لحظه 

برسیم؟

- اگه بخوای می تونی همین االن باهاش بری!

سرم را کند و سنگین باال می برم. هنوز ایستاده 

و نگاهم می کند. با تعجب پلک می زنم و تاری 

اندک دیدم کمی، بهتر می شود. خسرو بدون 

اینکه تغییری در حالت ایستادنش بدهد، ادامه 

می دهد:

- من مانع نمی شم. حتا کمکت هم می کنم که 

DONYAIEکسی اون بیرون مزاحمتون نشه.
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چرا نمی فهمم چه می گوید؟

- ولی اگه موندی، اگه نرفتی، اگه قیدشو زدی، 

راه برگشت نداری.

چانه اش را باال می کشد و می گوید:

- یعنی بعید می دونم بعدها دیگه بخوای 
برگردی!

لب هایم را لحظه ای توی دهانم می کشم. طعم 

رژم جایش را به خشکی و ترک های لبم داده و 

لبخندی که بعدش روی لبم می آید، پرغصه و 

نامتقارن است.

- پس اون چیزای دیگه، چیزای خیلی مهمی 
DONYAIEهستن.
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شانه اش را کوتاه باال می اندازد و با همان 

آرامش و بی خیالی می گوید:

- هر چیزی که باشه، حرف من اینه اگه با من 

موندی، تا آخر این ماجرا می مونی.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت141

- آخرش کجاست؟

سرضرب می گوید:

DONYAIE- رفتنت. مگه همینو نمی خوای؟
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تلفنم این بار زنگ می خورد و عکس امین روی 

صفحه ظاهر می شود. عکسی با کاپشن و شال 

گردن و عینکی که همیشه روی چشم هایش 

دارد. این عکس را در کوچه پس کوچه های 

درکه از او گرفته بودم؛ میان خلوتی اول صبح 

و صدای شرشر آب و شیطنتی که چشم های او 

را درخشان کرده بود و هر چند دقیقه بوسه ای 

می شد و کنج لب هایم می نشست.

زیر لب می گویم:

- می خوام!

DONYAIE- خوبه. باید یه کارایی بکنیم.
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نگاهم را آرام باال می گیرم. گره میان 

ابروهایش یعنی او در این مورد جدی است.

- باید بقیه رو مجبور کنیم که پاشون بلغزه... 
فردا با من می آی کالنتری که موضوع تصادفو 

پیگیری کنیم. بعدش هم دفتر. 

می خواهم چیزی بگویم که یک دستش را به 

نشانه ی سکوتم باال می آورد.

- هر چیزی که الزم باشه بدونی بهت می گم 

ولی...

مکث می کند و با نگاهی که معنی اش را 

نمی فهمم می گوید:

- شاید الزم باشه یه چیزایی رو خودت بفهمی.
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بعد منتظر واکنشم می ماند. انگار مانده تا من 

تصمیمم را برای رفتن یا ماندن بگیرم. تلفنم 

باز زنگ می خورد. به طرز عجیبی حس می کنم، 

این نگفتن ها و تعللش از اعتمادی است که 

هنوز به من ندارد. از روی صندلی بلند می شوم 

و بدون اینکه دیگر نگاهی به طرفش بیندازم 

گوشی و کیفم را برمی دارم. نیم نگاهی به ماگ 

دست نخورده ام می اندازم و بدون حرف 

دیگری به طرف پله ها می روم.

سنگینی نگاهش هنوز هست و چک چک بارانی 

DONYAIEکه از ناودان می چکد. پایم را که روی اولین 
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پله می گذارم صدایش را از پشت سرم 

می شنوم.

- چند روز مونده؟

نه او می گوید از چه و نه من می پرسم که از 

چه چیزی حرف می زند. همان طور پشت به او 

زمزمه می کنم:

- هفت روز.

با تانی پا روی پله ی دوم می گذارم.

- بذار قمر هرطور که خواست فکر کنه.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت142
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زیر پوستم به گزگز می افتد. ترس از قمر یا 

حرف و کنایه اش نیست، زندگی کنار همایون 

تنها چیزی که خوب یادم داده بی توجهی به 

حرف دیگران است. چیزی بیشتر از این هاست. 

شبیه چشم دوختن در آینه ای که ویرانی من را 

به نمایش گذاشته است.

انگار خسرو هم دارد خودزنی می کند و من 

DONYAIEچرایش را نمی فهمم. رعدی در آسمان می جهد 
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و شیشه های پنجره را می لرزاند. چند پله باال 

می روم. گوشی هنوز در دستانم می لرزد و 

ذهنم مانده پیش چیزهایی که دقایقی پیش 

شنیده ام. شرکت داخلی صوری که بی شک به 

خود همایون ربط دارد و شاید شهرزاد، که 

توانسته اند از اسناد کارخانه ی ملک نیا استفاده 

کنند ولی شرکت خارجی...

روی باالترین پله پیش از پاگرد می ایستم. 

رگبار باران تندتر از قبل به سقف و شیشه ها 

می کوبد. جوری که انگار بغض آسمان ترکیده 

DONYAIEاست. با مکثی کوتاه به عقب می چرخم. هنوز 
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همان جا ایستاده و با دست هایی در جیب 

نگاهم می کند.

- اون شرکت خارجی که گفتید...

منتظر است جمله ام را کامل کنم و من در 

حال پردازش داده های ذهنی ام هستم تا ردپای 

حاجی را در این ماجرا پیدا کنم.

- ظاهرا که سهام اصلیش متعلق به یه ایرانی 

مقیم امارات بود.

گزگز پوستم بیشتر می شود. خاطره ی 

سفرهای مان به دبی در ذهنم رنگ می گیرد. 

روزهای رفتن مان به سفارت کانادا، گشت و 

گذار در بازارها و اقامت در سوییت مخصوص 
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هتلی که صاحبش یکی از دوستان نزدیک 

حاجی بود.

صدای ویبره و لرزش گوشی ام قطع می شود و 

قلب من به طرز دیوانه کننده ای شور می زند. 

حس می کنم آدم های اطرافم را هیچ وقت 

نشناخته ام و همه برایم غریبه شده اند. حتا 

ماهی که من روی زانوهایش بزرگ شد بودم و 

حاال که اینجا غریب افتاده ام حتا یک تماس را 

هم از من دریغ می کند.

- من باید چیکار کنم؟

یک دستش را در جیب شلوارش فرو کرده و با 

آن دیگری گوشه ی ابروهایش را لمس می کند. 
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جوری با آرامش که اگر هر کسی او را ببیند 

فکر می کند در ایده ئال ترین حالت ممکن قرار 

دارد.

- همون که قبال گفتم. فردا باهم می ریم 

کالنتری. بعد هم دفتر. باید بفهمن با این تهدید 

و ترسوندن جا نمی زنی. یه مدت هم که 

گذشت چراغ خاموش با دانشگاه مکاتبه کن. با 

رزومه ای که تو داری ازت نمی گذرن، نگران 

نباش!

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت143
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پس خسرو ملک نیا پیش از اینکه چند روز قبل 

روی آن پل کذایی ببینمش از جزییات رزومه ی 

من هم خبر داشته.

باز رعدی در آسمان می غرد و پشت بندش نور 

از پس پرده های کشیده شده تیغ می کشد در 

فضای نیمه تاریک خانه. سرم را برایش تکان 

می دهم و آرام «باشه»ای زمزمه می کنم. 

می خواهم بچرخم و از پله ها باال بروم که 

DONYAIEمی گوید:
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- کلید روی دره. پنجره ی اتاقو امشب بدون 

پرده تحمل کن، گفتم فردا یکی میاد پرده شو 

می ندازه.

بعد بی خیال نگاه حیران من با همان آرامش از 

کنار پله ها می گذرد و به طرف در بزرگ انتهای 

راهرو می رود. همان جایی که آن روز صدای 

موسیقی را از پشت درهای نیمه بازش شنیده  

بودم.

وارد اتاق می شوم و بی آنکه چراغ را روشن 

کنم با همان لباس ها لبه ی تخت می نشینم و زل 

می زنم به کلیدی که روی قفل به من دهن 

DONYAIEکجی می کند.
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گوشی ام را که به طرز غریبی دیگر نه زنگ 

می خورد و نه پیام جدیدی دارد، روی تخت 

رها می کنم و با نفس عمیقی طاق باز روی 

تخت می افتم. نور چراغ های حیاط مات و 

کم سو روی صورتم می افتد.

چشم هایم را می بندم و هزار خاطره پشت 

پلک هایم می رقصند.

*

از اتاق که بیرون می روم شک ندارم که هنوز 

قمر نیامده است؛ وگرنه جایی برای این آرامش 

و سکون که اشیا را در آغوش کشیده نمی ماند. 
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کل شب را خوابیده ام. انگار مغزِ خسته از این 

همه هیاهو و جنجالم زده است به در بی عاری. 

چشم که باز کردم، نور شفافی که از پنجره ی 

بدون پوشش روی صورتم می تابید، وعده ی 

یک صبح بی باران و هوای صاف بعدش را 

می داد و برای من شروع یک روز عجیب دیگر.

نگاهم را در اطراف می چرخانم. برخالف روز 

قبل روی میز آشپرخانه خبری از صبحانه 

نیست و این یعنی روزگار خوش بودن کنار 

ماهی به سر آمده. دلم از گرسنگی ضعف 

می رود. واردآشپرخانه می شوم و بی هدف نگاه 

DONYAIEمی چرخانم.
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- گرسنه ته؟

هین خفه ای می کشم و به عقب می چرخم.

#تورادرگوش خدا آرزو کردم 

#پارت144

نگاهش روی چشم های پف کرده ام لحظه ای 

مکث می کند و بعد بی آنکه منتظر پاسخی از 

طرف من باشد از کنارم می گذرد و وارد 
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آشپزخانه می شود. در یخچال را باز می کند و 

همان طور پشت به من می پرسد:

- شیر یا آب پرتقال؟

کف دستم را روی معده ی دردناکم فشار 

می دهم و با اخمی که میان ابروهایم 

نقش می خورد، ه به آرامی می گویم:

- آب پرتقال، لطفا.

نگاه حسرت زده ام گریز کوتاهی روی اجاق گاز 

می زند که هیچ نشانی از چای صبحانه 

DONYAIEندارد. ماهی همیشه می گوید، خانه ای که 
M

AM
NOE



وعده ی صبحانه در آن خورده نشود یعنی دل 

آدم هایش باهم نیست. و من در دل به تمام 

صبحانه هایی که کنار شعله و همایون خورده ام 

پوزخند می زنم.

- مطمئنی؟

با نگاهی پر از سوال به طرفش سر 

می چرخانم. به جای جواب یک دور سرتاپایم را 

از نظر می گذراند و بعد لیوان نیمه پر آب 

پرتقال را به طرفم می گیرد و 

DONYAIEموذیانه می گوید:
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- سلیقه ت شبیه بچه خرخونا نیست.

به جای گرفتن لیوان از دستش، بی اختیار به 

لباس هایم نگاه می کنم. یکی از پانچوهای 

کوتاهم را به تن دارم و بافت یقه سه سانتی 

که چند درجه رنگش تیره تر است و جین تیره، 

تیپ مورد عالقه و راحت من!

لیوان را از دستش می گیرم و با اخم و جدیت 

می پرسم:

- مگه بچه خرخونا چه طوری لباس می پوشن؟

با لبخندی که آشکارا می خورد، لبش را باال 

DONYAIEمی کشد.
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- قاعدتا باید یه چیزی باشه بین لباس های 

رسمی دیشب که سلیقه ی دایه ت بود با 

این تیپ هنری که به نظر می آد سلیقه ی 

خودته.

لیوان را به لب هایم نزدیک می کنم. حتا از 

تصور خوردنش هم معده ام به عزوجز می افتد.

- فکر کنم آخرش باید از شما بخوام برام یه 

لباس طراحی کنید که دیگه انقدر لباسای منو 

نقد نکنید.

 می دانم که این رشته را فقط از لج پدرش 

DONYAIEانتخاب کرده و هرگز در آن فعالیتی نداشته 
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است. به همین دلیل انتظار دارم حرص بخورد 

و چیزی بارم کند، ولی در کمال تعجبم لبخند 

فرو خورده اش دوباره جان می گیرد. 

ابروهایش را باال می اندازد و به من که 

بی رحمانه آب پرتقال را روانه ی معده ی 

سوزناکم کرده ام، می گوید:

- قبوله!

از شوک چیزی که شنیده ام آب پرتقال به حلقم 

می پرد و به سرفه می افتم. لیوان را روی میز 

می گذارم و با چشم هایی که در همان چند 

DONYAIEثانیه خیس شده، نگاهش می کنم.
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- و چون پیشنهاد خودته، هر چی که بود باید 

بپوشیش.

بعد بی خیال نگاه ناباورم از کنارم عبور می کند 

و بلندتر می گوید:

- یه کم سریع تر. امروز خیلی کار داریم.

چند دقیقه ی بعد روی صندلی ماشینی که 

نمی دانم از کجا سر از پارکینگ خانه اش 

درآورده، می نشینم. برخالف ماشین اسپرت 

قبلی، این یکی یک تویوتای لندکروز مشکی 
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است که به نظرم بیشتر به شخصیت خسرو 

ملک نیا با آن عینک سیاهش می آید.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت145

آسمان انگار بغض مهر ماهش را شب پیش 

تمام و کمال باریده و حاال صاف و بی لک 

می درخشد و نورش چشمم را می زند. دست 
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می کشم روی چشم پف کرده ام که هنوز رد 

خواب عمیق شب پیش را در خود دارد.

مصرف داروها حال چشم هایم را بهتر کرده و 

دیگر خبری از درد و سوزش روزهای پیش 

نیست. ماشین خسرو که وارد خیابان اصلی 

می شود، کالفه از مسیر طوالنی که در پیش 

است، می پرسم:

- سختتون نیست هر روز این همه راهو می رید 

تا تهران؟

می توانم نگاهش را با وجود عینک تیره اش 

روی خودم حس کنم. کوتاه و مختصر 

می گوید:
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- بعضی روزها تهران نمی رم، بعضی شب ها هم 
اینجا نمی آم.

می دانم مادرش آپارتمانی حوالی ولنجک دارد 

که بعد از مرگ ملک نیا، خسرو برایش خریده و 

او را از عمارت پدرش به تهران آورده است. 

حاال نمی دانم منظورش از نیامدن به لواسان 

خانه ی مادرش است یا جای دیگری و مهم هم 

نیست.

با یادآوری قمر بی اختیار روی صندلی جا به جا 

می شوم. موهایم را با شال پشت گوشم 

می فرستم و کامال به طرفش می چرخم.

- مادرتون... دیشب نیومدن؟
DONYAIE

M
AM

NOE



باال پریدن ابروهایش را می بینم و چند چین 

ناواضح که روی پیشانی بلندش می افتد.

- به نظرت اگه اومده بود، االن من و تو 
می تونستیم سالم و ترکش نخورده بریم 

تهران؟

دوباره روی صندلی صاف می نشینم و خیره ی 

مسیر می شوم. قمری که این روزها شناخته ام 

اهل جار و جنجال نیست ولی انگار همه ی کینه 

و نفرتش شده نیش زبانی که درست مثل یک 

تیروکمان باز ماهر حرفش را جوری در 

چشم های آدم پرتاب می کند که تا عمیق ترین 

DONYAIEنقطه را می سوزاند.
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آشکارا اخم می کنم و زیر لب می گویم:

- چقدرم که شما ازشون حساب می برید!

نگاهش نمی کنم اما رگه های خنده را در 

صدایش حس می کنم:

- من حساب نمی برم یا تو که تا چشم برگردوند 

با شاخ شمشادش از خونه زدی بیرون؟

اخمم کش می آید تا صورتی که اگرچه رنگ 

شوخی و لبخند ندارد اما می شود شرارت 

خوابیده در پسش را فهمید.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت146
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- من خواستم که بیام؟

به راحتی میگوید:

- توی قوانین قمر هیچ فرقی ایجاد نمی کنه. 
در هر صورت تو براش مقصری!

قمر حق دارد! این همان تجربه ای هست که 

روزی کاخ آرزوهایش را ویران کرده.

اینجا زن بودن یعنی گناهکار بودن. یعنی دیوار 

کوتاهی که هرکسی می تواند به راحتی از آن 

DONYAIEباال برود. فرقی هم نمی کند که تو یک نخبه ی 
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دانشگاهی باشی یا یک دختر ساده دل 

روستایی! اینجا به پشتوانه ی چند صد سال 

مرد ساالری صدایت به گوش هیچ کس 

نمی رسد.

صدای زنگ گوشی خسرو سکوت میانمان را 

می شکند و نگاهم می نشیند روی صفحه ی 

گوشی او که روی استند کنار فرمان قرار دارد.

خسرو تماس را روی اسپیکر می گذارد و 

می گوید:

- بگو علی.

DONYAIEصدای علی نفس زنان به گوش می رسد.
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- سالم آقا. صبحتون بخیر. زنگ زدم بگم 

رسیدم. شما هنوز نیومدین؟

نگاه خسرو گریز کوتاهی روی گوشی می زند و 

بعد با باالتر بردن سرعت از ماشینی سبقت 

می گیرد.

- تو راهم، دارم می آم. مدارکی که خواسته 
بودم کامله؟

صدای علی لحظه ای دور می شود، انگار سرش 

را به جهتی چرخانده و دهانش از گوشی 

فاصله گرفته است.
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- کاملِ کامل. همون طور که خواستید. از 

ساعت شش داریم با نگین خانم کارا رو انجام 

می دیم.

خسرو لبخند نیم بندی می زند و می گوید:

- باشه حاال. کمتر بازارگرمی کن.

صدای خنده ی محجوب و آرام علی در فضای 

ماشین می پیچید.

- من اینجا جلوی در کالنتری منتظرتونم.

- خوبه. بمون تا بیام.

علی «چشم»ی می گوید و خسرو با کشیدن 

DONYAIEانگشتش تماس را قطع می کند و من به دنیایی 
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فکر می کنم، که وادارم کرده با پسرخوانده ی 

عمه ام برای شکایت از امین همراه شوم.

چیزی حدود بیست دقیقه بعد، از شیشه ی 

جلوی ماشین زل زده ام به تابلوی سبز و 

سفیدی که «فرماندهی انتظامی تهران 

بزرگ_کالنتری ۱۰۱ تجریش» روی آن نقش 

خورده است.

#تورادرگوش خدا آرزو کردم 

#پارت147
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نگاهم نرم نرمک از نوشته ی تابلو پایین می آید 

و روی خسرو می نشیند که کمی آن طرف تر 

کنار موتور علی ایستاده و در حال حرف زدن 

با او است. کالفه از دلشوره ای که امانم را 

بریده، روی صندلی جا به جا می شوم و نفسم را 

با آهی عمیق رها می کنم.

خسرو پوشه ای را که علی به طرفش گرفته از 

دست او می گیرد. بعد با تاکید چیزی به او 

می گوید و علی پیش از اینکه کاله کاسکت را 

روی سرش بگذارد مطیعانه سرش را تکان 

DONYAIEمی دهد. خسرو قدمی به عقب می گذارد و من 
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دستم را روی دستگیره ی در می گذارم تا از 

ماشین خارج شوم. ولی ماشین آشنایی که 

همان لحظه کنار دیوار بلند کالنتری متوقف 

می شود، دست و نگاهم را هم زمان خشک 

می کند.

خسرو فورا به طرفم می چرخد. هشدار نگاه

ش حتا از پشت شیشه های دودی 

ماشین هم به قدر کافی گویاست!

قلبم باال آمده و درست پشت حلقم می تپد 

انگار. حاجی را از بعد اتفاقات این مدت 

ندیده ام، ولی موضعش را از بین حرف های 

امین و همایون تمام و کمال می دانم. در عقب 
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ماشین آن سوی خیابان باز می شود و من 

دست های یخ زده ام را بی اختیار مشت می کنم. 

حاجی با کت و شلواری که همیشه به تن دارد 

از ماشین خارج می شود و با سری باال گرفته، 

بدون اینکه به اطراف نگاهی بیندازد، همراه 

راننده اش به طرف در کالنتری می رود.

در کنارم نرم باز می شود و خسرو به من که 

هنوز به جهت رفتن او خیره مانده ام می گوید:

- بیا پایین

سرم را با تانی به طرفش می چرخانم. برخالف 

تعلل و سستی من نگاه او پر است از جدیتی 

که می ترساندم. دستش را زیر بازویم 
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می اندازد و با تحکمی که در رفتارش دارد، 

مجبورم می کند از ارتفاع بلند ماشین پایین 

بیایم.

آرام و جوری که شک دارم به گوشش برسد 

می گویم:

- من چرا باید بیام؟

صدایم را می شنود و در حالیکه از گوشه ی 

چشم نگاهم می کند، جواب می دهد:

- مگه نمی خوای حقتو از زندگی بگیری؟

حقم را از زندگی بگیرم یا از اطرافیانی که کم 

DONYAIEاز دشمن برایم نبوده اند؟
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به بازویم فشاری می آورد تا قدم هایم را تندتر 

کنم و این بار با لحن آرام تری می گوید:

- توی این دنیا نزنی خوردی! اینو همیشه یادت 
باشه.

#تورادرگوش خدا آرزو کردم 

#پارت148

پاییز بازی اش گرفته انگار. باران تند شب پیش 

جایش را به باد بی رحمی داده که صورتم در 

DONYAIEهمان فاصله ی کوتاه هم از سیلی اش در 
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امان نمی ماند. در اتاقک جلوی در گوشی ام را 

به دست سرباز بداخمی می دهم که نگاهش 

مدام بین من و خسرو در گردش است. جوری 

نگاهمان می کند که انگار چیزی میانمان درست 

نیست و او در خواب آلودگی دم صبحش قدرت 

درک آن را ندارد. همراه خسرو از اتاقک بیرون 

می روم. قدم هایم بی اختیار به دنبالش کشیده 

می ثشود.

کالنتری، دیدن حاجی و جنگ زرگری ای 

که خسرو شب پیش از آن حرف زده، قدم هایم 

را کند می کند. قلبم از اضطراب یکی در میان 

DONYAIEمی زند و عضالت شکمم منقبض شده اند.
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- چرا انقدر فس فس می کنی؟

نفس ملتهبم را محکم رها می کنم و با جلو 

کشیدن شالم می گویم:

- خب، من تاحاال کالنتری نیومدم.

روی باالترین پله ی جلوی ساختمان می ایستد و 

با اخم به طرفم می چرخد:

- نگو که از پلیس می ترسی!

چپ چپ نگاهش می کنم و جلوتر از او وارد 

ساختمان می شوم. میان صدای همهمه و فریاد 

مردی که کسی را به باد فحش گرفته نگاهم 

می نشیند روی زن جوانی که با چادری گلدار و 

DONYAIEدست های دستبند خورده کنار دیوار ایستاده. 
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سرش پایین است و نگاهش دوخته شده به 

سنگ های مرمری کف راهرو و سایه ی 

مژه هایش زیر نور چراغ ها روی گونه اش 

می لرزد.

- دِ تخم سگ من اگه بی غیرت عالم نبودم که 

نمی ذاشتم کار به اینجا برسه و تو و اون مردک 

بی همه چیز دارو ندارمو باال بکشین و به ریش 

نداشته ی من بخندین.

مژه های دخترک باز می لرزند و من از تصور 

شکایت همایون و باز شدن پایم به همچین 

DONYAIEجاهایی عرق سرد روی تیره ی پشتم می لغزد.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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بی اختیار زل زده ام به تنِ در خود مچاله 

شده ی دختر و پاهایم پیش نمی رود. چادرش 

کهنه است و جابه جا قلوه کن شده. لب های ترک 

خورده اش را روی هم چفت کرده و 

دست هایش، میان حلقه ی دستبند نحیف و 

ناتوان به چشم می آید.
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ترشی مایع معده و آب میوه ای که خورده ام تا 

پشت حلقم باال می آید و کافی است تا عق 

بزنم و همه ی ترس هایم را باال بیاورم.

- من احمق چه می دونستم دارم مار تو آستینم 

پرورش می دم. آخه دختره ی حروم زاده...

هیاهوی اصوات و رنج تصاویر نفسم را بند 

آورده انگار. به طرف راهرو، جایی که مرد در 

حلقه ی دست دو مرد دیگر فریاد می کشد، سر 

می چرخانم. برخالف داد و هوارش ظاهر 

موجهی دارد. کت و شلوار تیره ای پوشیده و 

عینک بدون فرمش من را یاد کارمند شعبه ی 

DONYAIEبانکی می اندازد که چک همایون را برایم 
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وصول کرده. همانی که بعدها فهمیدم هم دست 

همایون بوده و به خاطر این کار مدتی از کارش 

معلق شد و جریمه شده است.

مرد باز خیز برمی دارد و باز همراهانش 

دست هایش را محکم می گیرند تا مانعش 

شوند. همان دم در اتاقی باز می شود و با 

خروج افسر و تشرش که:

- چه خبره اینجا؟

سرباز کنار در پا می کوبد و انگار صدای این 

کوبش درست مثل فضای کالنتری در 

ذهنم پژواک می شود.

خسرو درست از کنار گوشم می گوید:
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- بیا غزال.

صدایش اخم دارد و خودش، وقتی به طرفش 

نگاه می کنم شده همان خسرویی که چند شب 

پیش در نمایشگاه دیده ام. جهت نگاهش را 

دنبال می کنم و می رسم به راننده ی حاجی که 

کنار در افسر ایستاده و نگاهمان می کند. 

راننده اش را می شناسم و او هم قطعا مرا.

- سرتو بگیر باال و دنبالم بیا.

و بدون اینکه مثل دیشب یا دقایقی پیش 

بازویم را بگیرد و من را همراهش کند، از کنارم 

DONYAIEعبور می کند و به طرف راهرو می رود.
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شب پیش بعد از کنار آمدن با خودم پیام های 

امین را خواندم. خواهش کرده بود، دستور 

داده بود و در نهایت تهدیدم کرده بود و من 

نمی دانم چرا تنها با غصه خندیده بودم به این 

نمدی که هرکس می خواست برای خودش 

کالهی بدوزد از آن.

خسرو خودش را به سرباز معرفی می کند. 

DONYAIEانگار پیش از رسیدن ما پرونده ای که 
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می خواست تشکیل شده و وقتی که سرباز در 

را باز می کند از دیدن حاجی و دو مردی که 

روی صندلی های مقابل میز افسر نشسته اند، 

ته مانده ی آب بدنم هم خشک می شود.

من آدم این روزها نیستم. نه می توانم مثل 

آدم های بی چاره گوشه ای بنشینم و گریه کنم، 

و نه تاب تجربه ی لحظه هایی را دارم که هیچ 

خط و ربطی به من ندارند.

افسر با لحن محکمش می گوید:

- بفرمایید.

نگاهش می کنم، خطابش به خسرو است و در 

نهایت امتداد نگاهش می نشیند روی من که 
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هنوز چشم دوخته ام به حاجی و اخم میان 

ابروهایش. وقتی بدون حرف نگاهش را از من 

می گیرد و حس می کنم زیر پایم خالی شده و 

تا سقوط فاصله ای ندارم.

باید عادت کنم. عادت به اینکه حاجی دیگر آن 

مرد مهربان عروس دوست قدیم نیست که حتا 

لک قهوه ای روی پیشانی اش به چشمم 

دوست داشتنی بیاید. باید عادت کنم او را 

به جای آن مرد کت وشلوار پوش همیشگی در 

هیئت یک متهم ببینم. باید عادت کنم به دیدن 

روی حقیقی آدم ها نه آن نقاب های هزار رنگی 

DONYAIEکه با تزویر روی چهره ی شان می نشانند.
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روی صندلی ای که خسرو با توجه اش برایم 

عقب می کشد می نشینم. می دانم کمی طول 

می کشد اما، من بلدم چطور خودم را میان 

طوفان های زندگی پیدا کنم.

- خود حاج آقا فتاح هم که تشریف آوردن، 

ان شالله مسئله همین جا حل بشه و به دادسرا 

و شورا کشیده نشه.

به افسر پشت میز چوبی اش نگاه می کنم. مایه 

معده ام باز می جوشد و تا پشت حلقم باال 

می آید.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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مردی که کنار حاجی نشسته چیزی به آرامی 

کنار گوشش زمزمه می کند و با تکان سر او، در 

جواب افسر می گوید:

- درست می فرمایید. در نهایت هم باید با 

توافق حل و فصل بشه. حاال چه اینجا چه 

جای دیگه.

جوری دست باال گرفته که انگاری برای شان 

فرقی ندارد مسئله همین جا حل و فصل شود 
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یا کار بکشد به دادگاه. با دست به میز افسر 

اشاره می کند و می گوید:

- رضایت کتبی مصدوم که خدمت 

شماست. فقط می مونه...

نیم نگاه معناداری به خسرو می اندازد و ادامه 

می دهد:

- توافق با صاحب ماشین، که هر قدر 
کارشناس معتمد برآورد خسارت کنه، ما 

مشکلی نداریم.

دست هایم را درهم مشت میکنم و به نیم رخ 

مرد چشم می دوزم. برخالف من که 

نمی شناسمش، انگار او به خوبی می داند دلیل 
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اصلی حضورش در اتاق افسر شیفت تا چه حد 

بی ربط به تعیین خسارت یک 

تصادف ساده است.

مرد دیگری که به نظر می آید وکیل خسرو 

باشد، در رد حرف او می گوید:

- درمورد توافق حق باشماست، ولی نه در 

حالتی که راننده ی فراری حتا زحمت یه 

عذرخواهی کوچک رو هم به خودش نمی ده. 

در این صورت شائبه پیش می آد که نکنه 

مشکلی هست!

پاهایم را زیر صندلی می کشم و از اضطراب 

ماهیچه هایم را منقبض می کنم.
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افسر نگاهی به کاغذهای پیش رویش 

می اندازد و می گوید:

- مالک خوردو شمایید حاج آقا، درسته؟

حاجی با لحنی جدی جواب می دهد:

- بله. ماشین مال منه. دیشب برای کاری 
دادم دست پسر سرایدار که انگار زده به 

ماشین این آقا و از ترس فرار کرده.

وکیل خسرو سر ضرب و بی امان می گوید:

- ولی دوربین های رستوران که اینو 

نمی گن حاج آقا. لطفا نگید که اطالع نداشتید 

DONYAIEآقازاده پشت فرمان بودن.
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اخم های حاجی بیشتر از قبل درهم فرو 

می روند. با آتشی که از چشمانش شراره 

می کشد به وکیل خسرو نگاه می کند و بدون 

پرده پوشی به او می توپد:

- پسر من فقط چند روز دیگه ایرانه. نمی خوام 
به خاطر یه تصادف ساده که ممکنه برای هر 

کسی اتفاق بیفته، مشکلی براش پیش بیاد و 

پاش به پاسگاه و دادگاه باز بشه.

این بار خسرو به حرف می آید و معنادار 

می گوید:

- تصادف ساده مال وقتیه که هیچ سوقصدی 
DONYAIEنباشه. این طور نیست جناب فتاح؟
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نگاه حاجی کند و با اکراه به طرف خسرو 

می چرخد. لحظه ای چشم در چشم نگاهش 

می کند و بعد وقتی از او می گذرد و به من 

می رسد، می شود دنیایی از نفرت را در قهوه ای 

چشمانش دید.

پوزخند می زند و در جواب خسرو می گوید:

- مثل اینکه شما خیلی دوست داری جریانو 

ناموسی کنی. ولی ما پشت بند دندون لقی که 

کندیم و انداختیم دور، تفم نمی نداریم.
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ترشی مایع معده تا دهانم می رسد. حالم بد 

است. از خودم می پرسم که میان این آدم ها، 

میان این همه تحقیر و توهین چه 

می کنم؟ صدای پوزخند خسرو را میان حال 

بدم می شنوم:

- به نظرم مثل جریان پسر سرایدارتون نیاز به 
ویدئو چک دارید جناب. چون قطعا ماشین 

پارک شده ی من نمی تونسته با ته بکوبه به 

جلوی ماشین شما.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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صدای همهمه پشت در اتاق دوباره باال 

می گیرد، درست مثل ذهن به هم  ریخته ی من 

که پر شده از اعتراض و فریاد هایی که سر 

خودم می کشم.

- حقیقت چیزیه که جلوی چشم منه. با قیاس 

شما البد این هم خطای دیده.

لحن حاجی پر است از تمسخر و تحقیر و 

اشاره اش به منی است که به او چشم 

دوخته ام. نمی دانم سر زبان درازم چه بالیی 

DONYAIEآمده، سر غزالی که این روزها کم از یک ماده 
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شیر ندارد. به جای من خسرو است که جوابش 

را می دهد:

- نمی تونم درجه ی انحراف بینایی شما رو 
حدس بزنم ولی... 

نیم نگاهی به من می اندازد.

- خانم مهندس از پرسنل جدید من هستن. 

دیشب من و ایشون یه قرار شام کاری داشتیم 

تا در مورد جزییات قرارداد و مسئولیت هاشون 

باهم حرف بزنیم و به توافق برسیم. 

بعد چانه اش را باال می کشد و چشم در چشم 

DONYAIEاو می گوید:
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- شما که باید از این قرارا زیاد داشته باشید 

جناب فتاح. این طور نیست؟

رنگ صورت حاجی در لحظه تیره می شود و تا 

بناگوشش کبود. نگاهش به خسرو آن قدر 

خصمانه است که من بی اختیار دست و پایم را 

جمع می کنم. اشاره ی خسرو و منظور پشتش 

و بدتر از آن سکوت حاجی که انگار منظور او 

را به خوبی فهمیده، شگفت زده ام کرده است.

صورت مهربان حاج خانوم، با لبخند 

همیشگی اش می آید و بست می نشیند پشت 

DONYAIEپلک هایم. می ترسم؛ می ترسم از روزی که بت 
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مادرانه های او هم درست مثل همین لحظه در 

ذهنم سقوط کند.

و به جای حاج آقا که انگار دهانش دوخته شده 

است، مرد همراهش با اخم می گوید:

- آقای ملک نیا، شما دارید موضوع بحث رو به 
بیراهه می کشونید.

خسرو راحت تر از وقتی که کنایه اش را به 

حاجی زده، جواب می دهد:

- من یا ایشون، که تاوان اختالفات 

خانوادگی شون رو اموال من داده!

مرد فورا گفت:

- من که عرض کردم برآورد خسارت...
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افسر میان حرفش می پرد و از حاجی 

می پرسد:

- اصل جریان تصادف چی بوده حاج آقا؟

وقتی نگاه پراخم او را می بیند، حرفش را 

تصحیح می کند و می گوید:

- به این دلیل می پرسم که راحت تر بتونم 
ماجرا رو حل و فصل کنم.

صدای جیغ زنانه ای از راهرو به گوش می رسد. 

افسر بلند می شود و با صدای بلند و پرصالبتی 

می گوید:

- فرهمند؟
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در باز می شود و هیاهوی راهرو واضح تر 

گوش هایم را پر می کند. سرباز پا می کوبد و 

نگاه من بی اختیار می نشیند روی سیاهی 

چشمانی که سنگینی اش در همین چند ثانیه 

نفسم را بند آورده است.

- بله جناب سروان.

- بیرون چه خبره؟

- خواهر این دختر اومده جناب سروان. با 

شاکی درگیر شده.

افسر از پشت میز بیرون می آید و در حالی که 

به طرف در می رود می گوید:

DONYAIE- پس این همه آدم اون بیرون چیکار می کنید؟
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نگاهم را به کندی از چشم های پر حرفش 

می گیرم و به سنگ سفید کف اتاق می دهد. با 

خروج افسر از اتاق غائله می خوابد انگار. 

مرد همراه حاجی با صدای آرامی می گوید:

- بیخودی دارید کارو سخت می کنید.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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صدای جیغ مانند زنی در سکوت آن سوی در 

DONYAIEبه گوشم می رسد.کلماتش واضح نیست. ولی 
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انگار از حق می گوید و پاپوشی که با نامردی 

دوخته شده است. آب دهانم را محکم فرو 

می دهم. تلخ است و سوزش گلویم را که با باال 

آمدن مایع معده ام ایجاد شده، بیشتر می کند. 

حرف های خسرو در مورد تهدید همایون در 

ذهنم بزرگ و بزرگ تر می شود. ترسیده ام! 

ترسی که بخشی از تصمیم شب پیشم برای 

همراه نشدن با امین بند آن بوده است.

خسرو با تمسخر می گوید:

- کار به اندازه کافی سخت هست که حاج آقا 
DONYAIEتا اینجا قدم رنجه کردن.
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تحقیری که در کالمش دارد تیره ی پشتم را 

می لرزاند. تا آن لحظه ندیده ام کسی با حاج آقا 

این طور غیر محترمانه حرف بزند. جواب 

حاجی تنها نگاه آتش گرفته ای است که به او 

دوخته شده است.

- شما رقم بگید آقای ملک نیا. اول و آخر این 

ماجرا همینه. مگه اینکه بخواید الکی کار 

خودتونو طوالنی کنید.

این جمله ای است که مرد همراه حاجی 

می گوید. بیرون از اتاق باز همهمه به راه 

DONYAIEافتاده. صدای گریه و فحش و داد پس زمینه ی 
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دوئل محترمانه ی مردان داخل اتاق شده. و 

من، درست وسط این بلوا چه می کنم؟

افسر در نیمه بسته ی اتاق را باز می کند و پیش 

از ورودش بلند و محکم می گوید:

- رسولی؟ متهم می ره بازداشتگاه... شما هم 

هر حرفی دارید توی دادگاه به قاضی پرونده 

بزنید.

بعد به سرباز کارش با صدای آرامی می گوید:

- فرهمند راهرو رو خلوت کن!

بعد وارد اتاق می شود و در را روی اصوات 

ناخوشایندی که هنوز به گوش می رسد 

می بندد.
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- ببخشید. کجا بودیم؟

و به طرف میزش می رود و پشتش می نشیند. 

پیش از اینکه دوباره جنگ لفظی دقایقی پیش 

راه بیفتد، وکیل خسرو با دسته ای کاغذ که در 

دستش دارد روبه رویش می ایستد. کاغذها را 

روی میز مقابلش می گذارد و می گوید:

- این ها مشخصات و قیمت روز خودروی آقای 
ملک نیاست که با توجه سفارشی بودن 

تولیدش، تعداد انگشت شماری ازش وارد شده. 

ولی مسئله ی اصلی قرارداد فروششه که دیروز 

با خریدار منعقد شده و در حقیقت شب پیش 

DONYAIEآقای ملک نیا خودرو رو برده بودن تا برای 
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کارهای اداری به مالک جدید تحویل بدن. و 

خب طبیعتا خریدار دیگه خودروی آسیب دیده 

رو نمی خواد و با توجه به بندی از قرارداد که 

به جهت فسخ یا عدم  تامین مورد قرارداد 

خسارت تعیین شده، ادعای خسارت کردن. 

موکل من در صورتی با مصالحه موافقت 

می کنن که عالوه بر خسارت خودرو این 

خسارت هم از طرف ضارب تضمین بشه.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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مات نگاهش می کنم. این یک جنگ زرگری تمام 

عیار است. همانی که دیشب خسرو وعده اش 

را داده بود و من شک ندارم کل ماجرا برای 

این است که تو دهنی محکمی به حاجی بزند.

دستم را روی دسته ی صندلی می گذارم و 

بی اختیار بلند می شوم. نگاه اخمو و جدی 

خسرو با من کش می آید و قبل از اینکه قدمی 

بردارم، بدون ظاهرسازی می پرسد:

- کجا؟

از خانم مهندس محترمانه ی دقایقی پیشش تا 

این تک کلمه ی پرعتاب چند ثانیه هم نگذشته 

است.
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آرام زمزمه می کنم:

- حالم خوب نیست. می رم بیرون.

چیزی نمی گوید و من درحالی که سنگینی 

نگاه ها را روی خودم حس می کنم از اتاق 

بیرون می روم.

بعدها وقتی هنوز روی یکی از صندلی های 

فلزی سالن کالنتری نشسته ام و دلیل بودنم را 

در آن نقطه از دنیا در ذهنم رج می زنم، سایه ی 

حضور خسرو سر پایین افتاده ام را باال 

می کشد. نگاهش تند است و اخم دارد. درست 

DONYAIEمثل خودم.
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انگار می خواهد چیزی بگوید که با صدای 

قدم هایی که به ما نزدیک می شود، حرفش را 

درز می گیرد و با همان لحن تند نجوا می کند:

- با من بیا.

گره میان ابروهایم از لحن رئیس مآبانه ی او 

کورتر می شود و او بی توجه به حرص و 

عصبانیم، جلوتر از من به طرف در می رود. 

نفس هایم هرم آتش است و قدم هایم محکم و 

پر از غیظ. فریاد پشت لب های بسته ام به 

انتظار نشسته.

تا بخواهم پشت سرش به در ورودی برسم، او 

با قدم های بلندش از ساختمان خارج می شود. 
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دستم را روی در آهنی ای که بعد از هر ورود و 

خروج سنگین بسته می شود می گذارم و با 

فشار بازش می کنم. میانه ی در رسیده ام که 

کسی از پشت سر می گوید:

- وایسا دختر.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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شنیدن صدایش حس را از پاهایم می برد. با 

هر جان کندنی است یک قدم دیگر برمی دارم و 

آن طرف در به انتظار می ایستم. در دوباره باز 

می شود و می بینمش که با اخم های گره کرده 

از آن خارج می شود.

خنده دار است که به فاصله ی چند روز از 

«دخترم» پرمحبت همیشگی به این «دختر» 

پر از تحقیر نزول کرده ام. حاجی مقابلم 

می ایستد. انگشت اشاره ی همان دستی را که 

از البه الی آن تسبیح عقیقش آویزان شده 

جلوی صورتم می گیرد و با تندی و تشر 

DONYAIEمی گوید:
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- همون موقع که امین حرف تو رو پیش کشید 

و فهمیدم از تخم و ترکه ی چه جور آدمایی 

هستی، بهش گفتم تو به دردش نمی خوری. ولی 

عاشقیه و خریت؛ که هرچی به گوشش یاسین 

خوندم نفهمید دختری که ننه بابای درست و 

حسابی باال سرش نباشه زن زندگی نمی شه. 

ولی حاال...

نگاهش از چشم های دو دوزن من می گذرد و 

در محوطه ی کالنتری گریز کوتاهی روی 

مقصدی می زند که نادیده هم می توانم 

حدس بزنم.
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- حداقل تو مغزش فرورفت، دختری که بند 

خانواده اش انقدر هرزه که شب سرشو تو 

خونه ی مرد غریبه زمین می ذاره، به زنیت که 

هیچ، الیق هم صحبتی هم نیست!

بعد از گفتن آخرین جمله ی سراسر تحقیرش، 

گوشه ی لب هایش با اکراه کج می شود. حالم بد 

است و دلم آشوب. نفس های تندم که به پشت 

لب هایم می خورد خود آتش است.

آن قدر جواب برای این همه بی احترامی و 

بی انصافی اش دارم که از حجمش زبانم 

نمی چرخد انگار. تا این لحظه حتا یک بار با من 

DONYAIEتند حرف نزده، با اخم نگاهم نکرده و 
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بی مادری ام را این طور در چشمم فرو نکرده و 

حاال مدعی است که از ابتدا معتقد بوده من به 

درد پسرش نمی خورم.

لب هایم می لرزد و اصوات آرام و ناخوانا از 

گلویم خارج می شوم. عادت ندارم توهین 

کسی را به خودم بی جواب بگذارم ولی در این 

لحظه از حجم توهین هایش شوکه و حیرانم.

- شما... شما حق ندارین...

جمله ام هنوز کامل نشده که صدای جدی 

خسرو ناکامش می گذارد.

DONYAIE- غزال؟
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حاجی با تندی به طرفش می چرخد. در 

ساختمان باز می شود و چند نفر درحالی که با 

صدای بلند باهم حرف می زنند از آن خارج 

می شوند. حضور خسرو را نزدیک خودم حس 

می کنم. از لحن صمیمانه و طلبکارش، وقتی 

همین چند دقیقه ی پیش در معرض تهمت 

حاجی قرار گرفته ام، کالفه ام.

به طرفش سر می چرخانم. نگاهش اخم آلود 

است و پرهشدار.

- داره دیرمون می شه!

پوزخند پرطعنه ی حاجی هزار حرف و طعنه 

در خود دارد. بعد بی آنکه حتا با حضور خسرو 
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ذره ای عقب نشینی کند. توی چشم هایم 

می کوبد:
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- دیگه دور و ور امین نبینمت.

نمی ماند تا جواب تند و تیزی که تا روی زبانم 

آمده، بگویم. با قدم های تند از کنارمان 

DONYAIEمی گذرد و از پله ها پایین می رود. حرف در 
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دهانم می ماسد. گلوله ی توی گلویم چیزی 

است میان بغض و غیظ. نه می توانم باال 

بیارمش و نه آن را فرو دهم.

- همین طور وایسادی هر چی دلش خواست 

بهت بگه؟

براق می شوم در صورتش. این لحظه و 

توهین هایی که شنیده ام را مدیون برنامه های 

مسخره ی او و همایونم و اینکه من را با 

خودش تا اینجا کشانده. موهایم را با حرص 

می فرستم پشت گوشم و لب پاییم را توی 

DONYAIEدهانم می کشم.
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- اگه نمی اومدین صدام کنین «غزال!» 
حتما می گفتم.

- تازه می خواستی بگی؟ با همون اولین کلمه  
باید می زدی تو دهنش.

نفسم را با عصبانیت از بینی بیرون می فرستم.

- بزنم تو دهن کسی که سن پدرمه؟

انگار عصبانیت و جدیت دقایقی پیش از 

سرش پریده که ابروهایش را باال می اندازد و 

می گوید:

- خوبه تو خونه ی همایون بزرگ تر کوچک تری 

رو یاد می دن!

DONYAIE
M

AM
NOE



حس می کنم اگر لحظه ای دیگر آنجا بمانم کاری 

دست خودم و او می دهم. با قدم هایی که 

بی اختیار روی زمین کوبیده می شود، از او 

می گذرم و در همان حال می گویم:

- خیالتون راحت. هرچی هم یاد گرفتم از 

همایون نبوده. وگرنه االن منم یکی بودم عین 

خودش و شما.

گوشی ام را از نگهبان می گیرم و از در اتاقک 

جلوی کالنتری بیرون می روم. با همان قدم های 

تند از کنار ماشینش می گذرم. صدایش که من 

DONYAIEرا به نام می خواند، می شنوم. برنمی گردم تا 
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نگاهشدکنم. صدای باز شدن در ماشینش 

می آید و بعد صدای خودش:

- اگه لوس بازیات تموم شد، بیا سوار شو دیر 
شد.

طاقتم طاق شده. به عقب می چرخم و 

می بینمش که با چند قدم فاصله کنار در نیمه 

باز ماشینش ایستاده و نگاهم می کند. بلند 

می گویم:

- می خوام قدم بزنم.

- باشه. تو خیلی عصبانی هستی. حاال مثل 
دخترای خوب بیا سوار شو. توی این هوا 

DONYAIEتاکسی سخت گیر می آد.
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حس می کنم آتش درونم دارد از چشم هایم 

بیرون می زند. یک قدم به عقب برمی دارم و با 

مسخرگی می گویم:

- تو رو خدا یه وقت نگران من نشیدا. به لطف 
همایون و همه ی این اتفاقات اصال نه پول نقد 

دارم و نه کارتم فعاله که بخوام تاکسی بگیرم. 

هنوز هم که با شما قراردادی امضا نکردم 

بخواید به خاطر تاخیر توبیخم کنید... 

می خوام قدم بزنم. می خوام فکر کنم. 

می خوام تنها باشم. حق اینم ندارم؟

DONYAIE#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت157

با کنایه می گوید:

- نمی دونم چه حکمتیه که زبونت فقط واسه 
من درازه وگرنه اون جایی که باید حرف بزنی 

موش می خوردش.

یادآوری اش بی رحمانه است و این نیش اشک 

را در چشمم می نشاند. با سر به ماشینش 

اشاره می کند و این بار با تحکم بیشتری 

DONYAIEمی گوید:
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- بشین بریم.

کوتاه نمی آیم. عقب عقب می روم و در همان 

حال می گویم:

- االن می خوام قدم بزنم. بعدش خودم می آم. 
یعنی مجبورم که بیام. جای دیگه ای رو ندارم.

دستش را از روی در باز برمی دارد و قدمی 

جلو می آید. می خواهد چیزی بگوید ولی 

صدای وکیلش که او را به اسم می خواند، 

دهانش را می بندد. جمله ام درست به اندازه ی 

رنجی که این روزها روی روحم سنگینی 

می کند، درد در خود دارد. وکیل تازه از 

DONYAIEکالنتری بیرون آمده که به طرف خسرو 
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می رود. پشت سرش حاجی و همراهانش 

خارج می شوند. حاجی جلوی در ماشین 

می ایستد و از همان فاصله با اخم نگاهم 

می کند. دیگر نمی مانم تا فرصت تحقیرم را با 

نگاهش به او بدهم. می چرخم و با قدم های تند 

از او دور می شوم. کمی جلوتر ماشین سیاه 

حاجی از کنارم می گذرد. نمی دانم درست است 

یا ثمره ی افکار مالیخولیایی ام که حس کردم 

سرعت ماشین وقتی به کنارم رسید کمتر شد.

دنیای این روزهایم عجیب ترسناک است. منِ 

بی خیالِ همیشه در خود، به همه چیز و همه 

DONYAIEکس شک دارم و حس می کنم سایه ای در هر 
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قدم تعقیبم می کند. خودم را میان شلوغی یک 

صبحگاه پاییزی البه الی مردمی که هر کدام 

انگار پی هدفی می دوند، گم می کنم و غرق 

می شوم در جریان سیال آدم ها.

آن قدر که وقتی چیزی حدود یک ساعت بعد، 

خسته و بی رمق روی یکی از نیمکت های فلزی 

فضای سبز کوچک کنار خیابان می نشینم، 

هنوز دنبال خود واقعی ام می گردم. آنی که نه 

خوش خیالی غزال پیش از این روزها را داشته 

باشد و نه ترس و اضطراب این لحظه را. 

غزالی که جنگندگی اش را از دیروز و 

DONYAIEواقع بینی اش حاصل تجربه ی امروزش باشد.
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نفسم را در هوای سرد رها می کنم و از پس 

بخاری که جلوی صورتم ایجاد می شود به 

تهران هزاررنگ چشم می دوزم. زیر پوست این 

شهر چه کثافت هایی که در لفافه های رنگارنگ 

و زیبا در جریان نیست!

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت158
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مثل همه ی وقت هایی که به یک محرک نیاز 

دارم، وارد اینستاگرام می شوم و پیج مهتاب را 

با سرچ چند حرف اول آیدی اش باز می کنم.

باز هم پست جدیدی گذاشته؛ تصویری از یک 

دست که چیزی روی کاغذ می نویسد. دستبند 

ظریفی دور مچش بسته شده که پر است از 

نگین های فیروزه ای.

می دانم اصالتا اهل نیشابور است. می دانم 

هنوز خانه ی پدری اش جایی در کوچه پس 

کوچه های نیشابور متروکه مانده است. 

DONYAIEمی دانم دلش بند اینجا نیست و این سنگ ها را 
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که نشان از اصالتش دارد به مضحکه گرفته 

است. 

به عادت همیشه می روم سراغ کامنت های 

پستش. میان چند صد کامنتی که به انگلیسی 

دارد، یکی به فارسی برایش نوشته:

«خانم دکتر از مهاجرت راضی هستید؟»

و جالب است که به کامنتش جواب داده:

«خوشبختی جایی ست که آرامش آنجا باشد.»

بی توجه به اطراف مثل دیوانه ها با صدای بلند 

و پر غصه می خندم و گوشه ی چشم هایم از 

DONYAIEنیش اشک به سوزش می افتند. 
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نمی دانم چرا خودم را از این خودآزاری رها 

نمی کنم. چند سال است سایه وار صفحه اش را 

دنبال می کنم و هر بار با دیدن خوشبختی و 

رضایتش زخم روی روحم عمیق تر می شود و 

این بند وابستگی پوسیده نازک تر. 

درد دارد ولی هربار حقیقت زندگی ام را عریان 

پیش چشمم می آورد و یادم می اندازد کجای 

دنیا ایستاده ام.

دو پسر جوان از کنارم رد می شوند و به خاطر 

خنده ی بلندم، با شیطنت متلکی می پرانند. 

بی توجه به آن ها از روی نیمکت بلند می شوم و 

به طرف خیابان می روم.
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هر چه که باشد، من دختر همین مادرِ بلندپرواز 

و بی عاطفه ام.

جلوی اولین تاکسی دست بلند می کنم. 

مقصدی که تنها امید رهایی ام است به راننده 

می گویم. باید قاعده ی بازی را یاد بگیرم. باید 

مثل بقیه یاد بگیرم به خاطر هدفم وسیله را 

توجیه کنم. 

حدود نیم ساعت بعد جلوی در برقی 

نمایشگاه به انتظار باز شدن ایستاده ام.

در که باز می شود، اولین نگاه آشنا متعلق به 

علی است. از میان چند مردی که کنار یک 

خودروی طالیی اسپرت ایستاده اند به طرفم 
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می آید. لبخند روی لب هایش صمیمانه است. 

سالم می کند و من زیر سنگینی نگاه بقیه 

موهای ریخته در صورتم را پس می زنم.

- خوش اومدید.

جوری می گوید که انگار سال هاست من را 

می شناسد. به زور لب هایم را کش می آورم و 

لبخند بی حس و کج و معوجی به رویش 

می زنم.

- آقای ملک نیا اومدن؟

نمی دانم از لبخند زورکی ام است یا لحنم که 

لبخندش گَل و گشادتر می شود. با سر به پله ها 

اشاره می کند و می گوید:
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- بله باالست.

به پله ها و بعد نیم طبقه ی شیشه ایِ 

امپراتوری ای که برای خودش به راه انداخته 

نگاه می کنم. اینجا کجا و آرزوهای ملک نیای 

بزرگ کجا. هنوز قدم اولم کامل برداشته نشده 

که علی می گوید:

- نگین خانم از صبح منتظر شمان.

این یعنی مقصدم باید دفتر نگین باشد ولی...

با مکث سرم را تکان می دهم و به طرف پله ها 

می روم.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
DONYAIE
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#پارت159

فضای سالن باال درست مثل اولین باری که 

آمده ام غرق در سکوت است. سکوتی که انگار 

در هر لحظه اش آرامش و سکون تنیده شده 

است. پشت در بسته ی دفتر نگین لحظه ای 

می ایستم. به خاطر اتفاقی که چند شب پیش 

افتاده به او یک عذرخواهی بدهکارم و ابایی 

هم ندارم از گفتنش. از کنار در بسته می گذرم 

DONYAIEو به طرف دفتر خسرو می روم. باید اول از 
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همه سنگ هایم را برای کار کردن در اینجا که 

حتا شرح وظایفش را هم نمی دانم، وابکنم.

پرده های سفید دفترش تا پایین کشیده شده و 

درش اندکی نیمه باز است. جلوتر که می روم، 

صدای ملیح و نازک زنانه ای را می شنوم که 

پرمهر و غلیظ می گوید:

- الهی که من قربونت برم.

ابروهایم از حیرت باال می پرند. نمی دانم از سر 

تعجب است یا تالفی تحقیرهای این مدتش سر 

رابطه ام با امین اما، دستم برای کشف صاحب 

صدا روی دستگیره ی در می نشیند و به آرامی 

هلش می دهم.
DONYAIE
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میان سیاه و سفید دکور اتاق اول از همه 

خسرو را می بینم که تکیه داده به لبه ی میز و 

به زنی که پشت به در روی یکی از مبل های 

چرمی نشسته، نگاه می کند. در که باز می شود 

سرش به طرف من می چرخد و با ابروهای باال 

رفته بی هیچ حرفی نگاهم می کند.

چند ثانیه بعد زن مقابلش رد نگاه او را 

می گیرد و به عقب می چرخد. از دیدن شیرین 

آنجا حس خوشایندی ندارم. از این که مقابل 

او بی اجازه وارد اتاق برادرش شده ام از دست 

خودم عصبانی ام. اولین واکنش را بین ما سه 

DONYAIEنفر شیرین نشان می دهد. لبخند همیشگی اش 
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را عمیق تر می کند و هم زمان با بلند شدن از 

روی مبل می گوید:

- سالم غزال جان. چه خوب که اینجایی!

با یادآوری تماس های بی جوابم به او بی قرار و 

کالفه موهایم را روی صورتم پس می زنم و 

سعی می کنم با آرامش جوابش را بدهم. باید 

با خودم تکرار کنم که زن مقابلم شیرین است، 

نه شهرزاد یا عمه ام که از این جمله منظور 

خاصی داشته باشد.

- سالم. ببخشید که در نزدم نمی دونستم کسی 

DONYAIEداخله.
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لب های خسرو نامحسوس کش می آید و 

نگاهش پر می شود از شرارتی که به من می 

فهماند به جای آباد کردن بدتر خراب کرده ام. 

شیرین با همان لبخند جلو می آید و من را در 

آغوش می کشد. آغوشش بوی مادرانگی های 

کال می دهد. انگار می شود میان عطر شنلی که 

به خودش زده، آن را شنید و حس کرد. 

دستش چند بار روی پشتم باال و پایین 

می شود و من از فراز شانه اش به خسرو نگاه 

می کنم که از میز قدمی فاصله گرفته و با 

دست هایی که حاال در جیب شلوارش فرو برده 

DONYAIEبا نگاهی باریک نگاهم می کند.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت160

- چقدر دلم برات تنگ شده بود. می دونی از 

کی ندیدمت؟

ماهی هر وقت زبان تند و تیزم را می بیند، 

می گوید: «جون به جونت کنن برادرزاده ی 

همون عمه ای.» دست خودم نیست که میان 

این اوضاع و احوال می گویم:

- واسه همین جواب تلفنم رو نمی دادی؟

DONYAIE
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خسرو آشکارا اخم می کند و حرکت دست 

شیرین روی پشتم متوقف می شود. از 

آغوشش بیرون می آیم و سعی می کنم نگاهم با 

نگاه خسرو تالقی پیدا نکند.

- غزال جان...

می خواهد چیزی بگوید که خسرو اجازه 

نمی دهد. میان حرفش می گوید:

- حاال چرا نمی شینین؟

شیرین که انگار راهی برای نجات یافته، لبخند 

گرمی به روی برادرش می زند. فشاری به پشتم 

می آورد و وادارم می کند که روی یکی از 

مبل ها بنشینم.
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- وای آره. از بس که ذوق کردم دیدمش. بیا 

بشین عزیزم.

بند کیف کوچکم را از گردنم بیرون می آورم و 

درست مثل خودش به خسرو نگاه می کنم. 

معنادار و پرحرف. خط نگاه را خسرو 

می شکند. درحالی که گوشی تلفن را برمی دارد، 

می پرسد:

- خب. چی میل دارین؟

شیرین با لبخند می گوید:

- از اون نسکافه های مخصوصتون لطفا.

و من به ماگ های نیمه خورده ای که روی میز 

DONYAIEکوتاه مقابلمان قرار دارد، پوزخند می زنم. خب، 
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انگار باید از همین جا نقش بازی کردن را شروع 

کنم. بازی نقش آدم ابله سخت نیست! تنها 

کافی است لبخندی روی لب هایم بنشانم و 

بگویم:

- من هم همین طور.

خسرو لحظه ای عمیق نگاهم می کند و بعد 

شماره ای می گیرد و من مطمئن می شوم حدسم 

در مورد ربط خواهرانش به این ماجرا درست 

است.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت161
M

AM
NOE



سنگینی نگاهم آن قدر معنادار است که حرف 

نگفته اش را بفهمد و شک ندارم دلیل نگاه 

نکردن هایش هم دقیقا همین است. یله کرده 

روی مبل و میان قربان صدقه های یکی در 

میان شیرین با خواهرش حرف می زند. جوری 

که انگار خسروی عصبانی امروز صبح در 

کالنتری یا آنی که جماعتی از او حساب 

می برند، این مرد جوان سرخوش نبوده و 

نیست!

DONYAIE- غزال جان؟
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نگاه خیره و ممتدم به خسرو توسط شیرین 

شکار شده و من که نمی دانم چرا صدایم کرده، 

در مقابل نگاه شوخ و پر شیطنتش گیج و پر 

سوال نگاهش می کنم.

می خندد و ردیف دندان های سفیدش میان 

تندی رنگ رژ می درخشد. با متانت دوباره 

توضیح می دهد:

- خسرو گفت هفته ی دیگه می ره به عمارت سر 

بزنه، منم گفتم ما آش کشک خاله ایم. باید 

ببردمون.

ما؟ یکی از آن «ما»یی که می گوید قطعا من 

نیستم. من چه صنمی دارم با این خاندان 
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پرمدعا که بخواهم وقت سرکشی از امالک 

موروثی شان همراه شان باشم؟ لبخند نچسبی 

به رویش می زنم و این بار که به خسرو نگاه 

می کنم، برخالف همه ی دقایق پیش نگاهش به 

من است. ارتباط من با خانواده ی عمه ام، 

همیشه در حد مهمانی های خانوادگی و 

اجباری ای بوده که از نظر همایون حق شرکت 

نکردن در آن ها را نداشته ام. در تمام این 

سال ها و بعد از برگشتن خسرو هم هیچ وقت 

او را آنجا ندیده ام.

-وخب. غزالم که راضیه!

DONYAIEسرم را تکان می دهم و فورا می گویم:
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- نه!

شیرین حرفم را تکرار می کند:

- نه؟ غزال دلت می آد؟ االن اونجا بهشته.

وسط این اوضاع بهشت را می خواهم چه 

کنم؟ فقط همینم مانده وقتی میان این همه 

جنجال یک لنگه پا مانده ام بروم سفر. نگاه 

خسرو را روی خودم حس می کنم. سعی 

می کنم هیجان و اصرار شیرین را بگذارم به 

حساب دلتنگی او برای زادگاهش و 

بی حوصلگی ام را برای همراهی اش پنهان کنم.

DONYAIE- ممنون ولی من خیلی کار دارم.
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ابروهای خسرو باال می پرند و تعجب نگاه 

شیرین که با لبخندی پنهانش می کند، می گوید 

همه از اوضاعم خبر دارند. بایدم خبر داشته 

باشند. حال این روزهای من حاصل 

زیاده خواهی و طمع همین آدم هاست.

دستش را روی دستم می گذارد و با محبت 

می گوید:

- بهانه نیار دیگه. همه اش دو روزه. خسرو به 
کاراش می رسه، من و تو هم به 

DONYAIEخوش گذرونی مون.
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از من بزرگتر است، خیلی بزرگتر. چیزی بیشتر 

از پانزده سال. وقتی که مهتاب ما را گذاشته و 

رفته بود، سال دوم دانشگاه بود وتازه ازدواج 

کرده بود. همسرش انتخاب پدرش بود. درست 

مثل همسر شهرزاد.

نفسم را محکم رها می کنم. خسر با جدیت 

می گوید:

- تو اول ببین من خودتو می برم بعد مهمون 
دعوت کن.

می دانم دارد سر به سرش می گذارد. خسرو به 

DONYAIEخواهرهایش نه نمی گوید، همان طورر که آن دو 
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نفر جانشان برای این تنها اوالد ذکور ملک نیای 

بزرگ در می رود.

شیرین که می گوید:

- می بری قربونت برم.

حس می کنم لحظه ای نگاهشان در چشم های 

هم طوالنی می شود و لبخند شیرین بعدش 

نمایشی. چیزی در دلم می جوشد و باال می آید. 

نمی خواهم فرصت و روزها را از دست بدهم. 

نمی خواهم شانس رفتن و رهایی ام را 

بسوزانم. تا اینجا را هم فقط به امید وعده های 

DONYAIEهمایون و خسرو تاب آورده ام.
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شیرین هنوز دارد مابین حرف هایش یکی در 

میان قربان صدقه ی برادرش می رود و من با 

یادآوری حرف خسرو در مورد فرستادن ماهی 

و شعله به خانه ی پدری اش، با چشم های باریک 

شده نگاهش می کنم.

همایون این همه تالش کرده تا من بشوم 

طعمه ی این دام و حاال انگار یکی این وسط 

قصد زیرآبی رفتن دارد!

#تو رادرگوش خداآرزو کردم. 
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شیرین که ساعتی بعد می رود، دیگر می دانم 

که باید از این ماجرا و آدم هایش حق خواهی 

کنم. می دانم کار این عزیز دردانه ی خاندان 

ملک نیا یک جایی لنگ من است. رفته تا 

خواهرش را بدرقه کند و پیش از رفتن به من 

با لحن آمرانه ای حکم می کند:

- بمون تا بیام.

و من می مانم نه به این دلیل که مثل روز اول 

وحشت زده و بی پناه و شوکه ام. می مانم چون 
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فهمیده ام چیزی که به من وعده داده شده، از 

سر لطف و مرحمت هیچ کس نیست.

از روی صندلی بلند می شوم و به طرف پنجره ی 

بزرگ اتاق که با پرده ی کرکره ی سفید پوشانده 

شده می رم. دستم را الی کرکره های افقی 

پنجره می گذارم و به بیرون نگاه می کنم. 

اولین چیزی که در قاب نگاهم می نشیند، 

برگ های زرد و سبز درختان چنار است که باد 

آن را به رقص در آورده.

صدای باز و بسته شدن در را از پشت سرم 

می شنوم و با تانی به عقب می چرخم. حاال که 

خواهرش رفته انگار هیچ کداممان به 
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نقاب هایمان نیاز نداریم و او، انگار این بار 

بیشتر از همیشه خودش است.

بی مقدمه می گویم:

- اگه هر جایی حس کنم سرم کاله رفته و زیر 
پام خالی شده، زیر پای بقیه رو خالی می کنم.

نه تعجب می کند و نه عصبانی می شود. تنها 

قدمی جلو می آید و با دست هایی که می سُراند 

در جیب شلوارش می گوید:

- به چه قیمتی؟

- هیچ وقت منو با آرزوهام تهدید نکنید. خب؟

DONYAIEدستم را می گذارم روی شیقیه ام و می گویم:
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- سرمایه ی من اینجاست. نه هیچ وقت تموم 

می شه و نه گم!

لبخندش آنی نیست که انتظارش را دارم. 

می آید و روی مبل روبه روی من می نشیند و با 

ابروهای باال رفته نگاهم می کند.

- ولی من قرار نیست آرزوهاتو ازت بگیرم. ما 

فقط قراره باهم همکاری کنیم و تهش هم هر 

کدوم از ما سهم و منفعتی که از این ماجرا 

نصیبمون می شه، بگیریم. همین!

دست هایم را روی سینه چلیپا می کنم و با 

جدیت بیشتری به صورتش چشم می دوزم.

- ولی این یه بازی ساده نیست.
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راحت تر روی مبل می نشیند و با تاکید 

می گوید:

#تو رادرگوش خداآرزو کردم. 

#پارت163

- نیست! ولی ما فقط نیروی محرکه ایم. دو تا 
نقش فرعی که حتا قرار نیست توی پایان 

داستان ازمون اسمی برده بشه.
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داغ امروز و توهین های حاجی هنوز روی دلم 

آن قدر سنگین است که بگویم:

- چرا امروز منو با خودتون بردید کالنتری؟ 

فقط به خاطر اینکه توهین هایی رو بشنوم که 

حقم نبود؟ خود حاجی هم می دونست وقتی 

پسرش بهم پشت کرد و همایون در خونه رو به 

روم بست مجبور شدم برم خونه ی...

بقیه ی حرفم را می خورم. اگر طعنه و 

کنایه هایش را به حساب نیاورم، در این چند 

روز بی حرمتی ای ندید ه ام که بخواهم اهانتی 

DONYAIEبه او بکنم.
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به حرف نیمه کاره ام واکنشی نشان نمی دهد. 

دست دراز می کند و چندین برگه ی به هم منگنه 

شده را از روی میز برمی دارد و درحالی که آن 

را ورق می زند می گوید:

- بردمت تا با چشم های خودت ببینی آدم ها تا 
چه حد می تونن اونی نباشن که فکرش رو 

می کنی.

برگه ها را روی میز می گذارد و به طرف من 

هلش می دهد. نگاهم از چشم های سیاهش 

پایین می آید تا میز کوتاه میانمان. تصویر 

DONYAIEصفحه ی اول شناسنامه ام روی صفحه ی اول و 
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آن مهر «برابر با اصل» رویش به من دهن 

کجی می کند.

- برای من کار کن!

نگاهم با مکث باال می آید تا مردمک های زیادی 

سیاه چشمانش.

- از من پول بگیر، بدون اینکه منتی سرت 
باشه.

گره دستانم از روی سینه شل می شود و 

جایش را به گره میان ابروهایم می دهد. تا آن 

لحظه حتا ریالی درنیاورده ام ولی...
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- فکر کردید معطل شغلم؟ من اگه مدارکم 

دستم بود همین االن می تونستم از بهترین 

مراکز تحقیقاتی پیشنهاد کار بگیرم.

- ما در مورد شرایط ایده ئال حرف نمی زنیم 

غزال.

و من بی اختیار به آهنگ صدایش فکر می کنم 

وقتی که هر بار اسمم را به زبان می آورد.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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- من چندین بار تالش کردم چشمات رو به 

حقیقتی که هیچ وقت ندیدی و حاال هم انگار 

به عمد نمی خوای ببینی باز کنم. خواستم 

بفهمی هرچی که تا قبل از این داشتی، یا فکر 

می کردی که داری رو باید بذاری کنار. از اینجا 

به بعد باید روی پاهای خودت وایسی...

دستش را به تقلید از من می گذارد روی 

شقیقه  اش و می گوید:

- اگه واقعا معتقدی که سرمایه ات اینجاست.

دست هایم دو طرف بدنم رها می شوند و 

DONYAIEنگاهم پر از تردید. اگر بگویم سد ذهنی ای که 
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خسرو از آن حرف می زند در مغزم ندارم، 

دروغ گفته ام. من در تمام این چند روز جایی 

ته ذهنم امید بسته بودم به برگشتن ورق های 

این بازی و رو شدن آسی که راه نجاتم باشد.

حس آدمی را دارم که سرخوشی رفتن به 

مهمانی محبوبش را آمدن سرزده ی کسی به باد 

داده است. نگاهم را یک دور دیگر روی کاغذها 

می چرخانم و در همان حال زیر لب می گویم:

- من اصال نمی دونم اینجا چه کاری ازم 

برمی آد.

از گوشه ی چشم می بینم که خسرو از روی مبل 

بلند می شود و به طرف میزش می رود. 
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خودنویسش را از روی میزش برمی دارد و 

درحالی که به طرفم می چرخد، می گوید:

- قرار نیست کار سختی انجام بدی. شرح 

وظایفت توی قرارداد نوشته شده. ولی بازم 

اگه بخوای می تونی قبل از امضا از نگین 

بخوای برات جزییاتش رو توضیح بده.

به دستش که با خودنویس به طرفم دراز شده، 

نگاه می کنم. این   مدل کارها هیچ وقت آرزویم 

نبود، بود؟

هنوز دستم بین جلو رفتن و نرفتن مردد مانده 

DONYAIEکه می گوید:
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- پدرم وقتی فهمید دانشکده پزشکی رو ول 
کردم و دارم طراحی لباس می خونم، مقرری 

ماهانه ای که از طریق وکیلش برام می فرستاد 

قطع کرد. خودشم فرستاد گوشمو بگیره و 

هرطور می تونه منو بنشونه روی یکی از 

صندلی های هر دانشکده ای که تهش ازم دکتر 

در می آره.

خیره در صورتم با دست دیگر گوشش را لمس 

می کند.

- ولی انگار گوش من سُر بود واسه انگشتای 

وکیلش.
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بی اختیار نگاهم به طرف گوشش کشیده 

می شود.

- جواب که نداد، التیماتوم داد برگردم. هنوز 

نیومده داشت برنامه می چید چطور ازم یه 

دکتر وطنی بسازه. ولی من... نیومدم!

کلمه ی آخر را آن قدر با قاطعیت می گوید که 

نگاهم باز برمی گردد سر خانه ی اول و 

دوخته می شود به چشمانش.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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- روزا می رفتم دانشکده، عصرا توی میدون 

ونتزیا واسه توریستا نقاشی و پرتره 

می کشیدم.

پلک می زنم و میان چشمانش انگار برقی 

می درخشد.

- چند وقت بعدش هم مجبور شدم خونه ای که 

برام گرفته بود رو تخلیه کنم.

منتظر نگاهش می کنم. به طرز عجیبی دلم 

می خواهد بقیه ی قصه اش را بشنوم. انگار 

DONYAIEحسم را می فهمد. گوشه ی لبش قدری 
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کش می آید. ولی بدجنسانه به جای 

گفتن از بقیه ی ماجرا، خودنویس را مقابلم 

تکانی می دهد و می پرسد:

- تو تا کجا دووم می آری؟

نگاهم پایین می افتد. چند بار از خودنویس 

می گذرد و به برگه های روی 

میز می رسد و دوباره برمی گردد. زندگی من در 

معادله و اعداد و ارقام خالصه می شد. 

هیچ وقت این روی زندگی را تجربه 

نکرده بودم. حتا برای بعد از مهاجرت هم روی 

کمک های همایون حساب باز کرده بودم 

DONYAIEوحاال...
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ذهنم بی اختیار پر می شود از تصویر تابلویی 

که در اتاق نگین دیده ام. دستم پیش می رود و 

خودنویس را از او می گیرم. می خواهد چیزی 

بگوید، ولی صدای تقی که به در می خورد، 

منصرفش می کند.

- اجازه هست؟

صدای نگین است. خسرو قدمی به عقب 

برمی دارد و می گوید:

- بیا تو نگین.

در به آرامی باز می شود و نگین با لبخندی که 

به نظر کمی نمایشی می آید در قاب نگاهم جای 

می گیرد.
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- مزاحم که نشدم.

خسرو پشت میزش برمی گردد و به راحتی 

می گوید:

- اتفاقا االن می خواستم صدات کنم... غزال رو 
با خودت ببر اتاقت و براش بندهای قرارداد رو 

توضیح بده.

لبخند نگین این بار عمیق و واقعی به من 

دوخته می شود. می توانم حدس بزنم که به 

محض تنها شدن با او می خواهد حرف را 

بکشاند به فرار چند روز پیشم. در جواب 

خسرو با چشمکی که نثارم می کند، می گوید:

- چشم رئیس!.. بریم غزال جان.
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به طرف خسرو می چرخم. پشت میزش نشسته 

است و نگاهم می کند. نیمی از ذهنم برای 

شنیدن ادامه ی قصه ی او در میدان 

ونتزیا جامانده انگار.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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می پرسد:

DONYAIE- چیزی هست که بخوای بگی؟
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حرف که زیاد دارم ولی اینکه مخاطب 

حرف هایم خسرو باشد یا نه، را هنوز 

نمی دانم. نفس عمیقی می گیرم و لب پایینم را 

توی دهانم می کشم. ذهنم در حال پردازش 

اطالعات و تحلیل شرایط است. بارها شنیده ام 

که گاهی آدم ها برای بقا مجبورند از 

آرمان های شان کوتاه بیایند. دیده ام که چطور 

برای رسیدن به هدف هر وسیله ای را توجیه 

می کنند.

و حاال خودم دارم با پوست و گوشتم لمسش 

می کنم. نگین که می گوید:

- غزال جان؟ نمی آی؟
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نگاه ثابتم را با تانی از خسرو برمی دارم. 

خوش اخالقی این دختر و متانتش بیشتر 

خجالت زده ام می کند. لبخندم به دهن کجی 

شباهت دارد. در را کامل باز می کند و همین که 

نزدیکش می شوم، دست روی کتفم می گذارد و 

به خسرو می گوید:

- با من کار دیگه ای نداری رئیس؟

جواب خسرو را نمی شنوم و به جایش صدای 

زنگ تلفنش گوشم را پر می کند. بی اختیار 

جلوی در به عقب می چرخم. نگاه خسرو 

به جای نگین که منتظر جوابش است دوخته 

DONYAIEشده به صفحه ی گوشی اش. اخم هایش مثل 
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وقت هایی که روی اعصابش راه می روم درهم 

فرو رفته است. بی آنکه تلفن را جواب دهد، 

سرش را باال می آورد و تنها یک کلمه می گوید:

- نه.

بعد انگار که منتظر باشد تا ما زودتر از اتاقش 

بیرون برویم، نگاهمان می کند. نمی دانم چرا 

ولی این حرکتش بی قرارم کرده. یاد تماس های 

شب پیش می افتم و حرف هایی که از زبان او 

شنیده ام. انگار کسی در دلم رخت می شوید و 

با هر نفس دلم یک دور زیر و رو می شود.

از اتاق بیرون می آییم و قبل از بسته شدن در 

صدای «الو»ی جدی و بدون انعطاف خسرو را 
DONYAIE

M
AM

NOE



می شنوم. نگین دستش را از روی کتفم 

می سُراند تا روی کمرم و با شیطنت می گوید:

- پس اینجا موندگار شدی آهوی گریزپا.

لبخندم نمی آید. حواسم هنوز مانده در اتاق و 

تماسی که برای فهمیدن مخاطب آن سوی 

خطش وسواس گونه حاضرم یک سال از عمرم 

را بدهم.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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- کی فکرشو می کرد؟

هنوز چند قدم از در اتاق خسرو دور نشده ایم. 

به طرف نگین سر می چرخانم و او با چشمانی 

که شیطنت از آن می بارد، چشمکی به رویم 

می زند. معنی حرفش را نمی فهمم. نگاه 

بی حسم را که می بیند، می گوید:

- کجایی شما خانم مهندس؟

بقیه اش دست خودم نیست؛ می ایستم و دست 

نگین از پشتم سر می خورد و با تعجب نگاهم 

می کند. زیر لب زمزمه می کنم:

DONYAIE«ببخشید.»
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احتماال فکر کرده به خاطر اتفاق دو روز پیش 

از او عذرخواهی می کنم که دوباره لبخند 

رفته اش عمیق می شود و شیرین می خندد.

- فدای سرت. من عاشق هیجانم.

یک قدم به عقب می روم و ابروهای او از 

حیرت باال می پرند. قدم دوم و صدای بلند 

خنده اش در گوشم می نشیند. فهمیده قرار 

است کاری کنم که می گوید:

- دیگه این همه رو قلبم طاقت نمی آره! 

می خوای چیکار کنی؟

DONYAIEقدم سوم و هشدار پرشیطنت او:
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- همیشه انقدر که امروز دیدی خوش اخالق 

نیستا. می زنه جفتمونو ناقص می کنه دختر!

می چرخم و بدون اینکه ضربه ای به در دفتر 

بزنم بازش می کنم. خسرو در حال حرف زدن 

سرش را باال می آورد و با تعجب نگاهم می کند. 

تنها یک لحظه و بعد گره میان ابروهایش 

کورتر می شود. به مخاطب پشت خط 

می گوید:

- یک ساعت دیگه اونجام.

و بعد همان طور که میز را دور می زند، دوباره 

می گوید:

- حواسم هست.
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در جایم تکانی می خورم. حضور نگین را پشت 

سرم حس می کنم، اما این که چرا جلو نمی آید 

را نمی فهمم. خسرو تماس را قطع می کند و 

حق به جانب می گوید:

- فکر نمی کنی قبل از رفتن توی اتاق کسی باید 

اول در بزنی؟

بی توجه به لحن عتاب آلودش با جسارت 

می پرسم:

- کی بود بهتون زنگ زد؟

صدای ریز خنده ی نگین روی اعصبابم خنج 

می کشد. خسرو با حرص و عصبانیت می گوید:

- عمه ات!
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت168

از شوک و حیرت جواب سرضربش زبانم بند 

می آید و با ناباوری نگاهش می کنم. خسرو این 

لحظه آنی نیست که دقایقی پیش در اتاقش 

دیده ام. عصبانی است و کالفه و طلبکار. نگین 

با خنده ای که سعی دارد خفه اش کند، بازویم 

را می گیرد و می گوید:

- بیا بریم غزال جان.
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به خودم می آیم و بازویم را به آرامی از حصار 

انگشتان نگین خارج می کنم. یک قدم به جلو 

برمی دارم و با لحنی تند، درست مثل خودش 

می گویم:

- من با شما شوخی دارم؟

اخم خسرو تیر کشیده تا پیشانی اش و 

خطوطش را عمیق تر کرده است. نگین با 

صدایی که دیگر در آن نشانی از خنده ندارد، 

اسمم را صدا می زند. نمی دانم این چه دوستی 

است بین آن ها، که تا این حد از خسرو حساب 

DONYAIEمی برد. خسرو جواب می دهد:
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- چرا فکر کردی من انقدر بیکارم که بخوام 

باهات شوخی کنم؟

نگاهم گریزی به گوشی ای که در دست دارد 

می زند. نمی دانم با چه دلیلی اما، یقین دارم 

تماسش به من و این روزهایم ربط دارد.

- پس چرا نمی گید کی بود که بهتون زنگ زد؟

دروغ چرا؟ منتظرم با یکی از آن جواب های 

جسورانه اش آچمزم کند ولی، وقتی می گوید:

- جوابتو دادم و گفتم عمه ات بود. حاال اگه تو 

دوست داری فکر کنی من دارم باهات شوخی 

می کنم، دیگه مشکل خودته!
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عمه ام یعنی فرح. یعنی نامادری خودش. 

یعنی همان کسی که می دانم وقتی بعد از 

سال ها تالش موفق نشد او را به خانه اش 

بازگرداند و به قولی از قمر شکست خورد، با او 

سر لج افتاده.

به عادت وقت های بی قراری موهایم را از روی 

صورتم پس می زنم.

- چی کارتون داشت؟

به جای جواب در سکوت نگاهم می کند. سکوت 

نگین هم می گوید که دارم زیاده روی می کنم. 

صدای قدم هایی از راهرو که هر لحظه به در 

نزدیک تر می شود، بیشتر کالفه ام می کند.
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- به من... یعنی به این ماجراها ربط داشت، 
آره؟

اگر امروز شیرین را اینجا نمی دیدم و مطمئن 

نمی شدم که خانواده ی عمه ام با مشکل 

همایون ارتباط دارند، بعید بود همچین 

جسارتی را پیدا می کردم. صدای قدم ها درست 

پشت در متوقف می شود و هم زمان با ضربه ای 

که به در خورد، در کمال حیرتم خسرو به 

حرف می آید:

- حکم بازداشت همایون صادر شده. دنبالشن.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت169
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لحظه ای انگار برق فشار قوی از تنم عبور 

می کند. صدای نگین را از جایی فرسنگ ها 

دورتر می  شنوم.

«علی، بیا.»

و بعد صدای بسته شدن در مثل سکوت پر 

خش پایان نوارکاست، گوش هایم را پر می کند.

- کجاست؟

یک قدم جلوتر می روم و دوباره می پرسم:

- خودش کجاست؟ به من گفتید همین دور و 

DONYAIEوراست، پس یعنی هنوز توی تهرانه.
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لبش را تو می کشد و من ب تاب تر از قبل 

می گویم:

- واسه همین با شیرین برنامه چیدید منو 

دست به سر کنید، آره؟

نفسش را عمیق و محکم رها می کند. 

گوشی اش را می گذارد لبه ی میزش و به من 

نزدیک تر می شود.

- اگه همایون خودشو معرفی نکنه، احتماال از 
تو و بقیه هم بازجویی می کنن. این طوری تا 

بازداشت همایون کمتر به دردسر می افتید.
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ته دلم با این حرفش می لرزد. تصویر دختر 

ترسیده ای که درکالنتری دیده ام مقابل چشمانم 

جان می گیرد. با ناباوری می خندم.

- چرا از من؟

- به خاطر اینکه جای همایونو پیدا کنن.

تپش های قلبم رفته روی هزار و نفس هایم 

کوره ی آتش شده است. حتا فکر کردن به 

چیزی که او می گوید هم ترسناک است. 

- من اصال این وسط کاره ای نیستم.

- دخترش که هستی! تو فکر کردی من الکی 

بردمت خونه ی خودم؟ در ضمن مطمئن باش 
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تمام این مدت، خودت، تلفنت، رفت و آمدات 

هم کنترل می شده.

روی زبانم آمد بپرسم، چرا؟ ولی لب هایم را 

محکم روی هم فشار می دهم. همه چیز جوری 

درهم پیچیده که سر هر رشته را می کشم چند 

گره کور دیگر رخ می نمایاند. برای نجات از این 

مخمصه باید همه ی وجودم چشم و گوش شود 

انگار.

نگاهش را از من که هاج و واج نگاهش 

می کنم، می گیرد و به طرف آویز کنار دیوار 

DONYAIEمی رود و کتش را برمی دارد.
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- پیش نگین باش تا آخر وقت خودمو 
می رسونم.

با همه ی تالشش برای آرامش، عجله ای که برای 

رفتن دارد را می شود احساس کرد. غزال 

سرکش درونم ترس و نگرانی هایم را پس 

می زند و محکم می گویم:

- منم باهاتون می آم.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت170
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حین پوشیدن کت لحظه ای مکث می کند. به 

گوش هایش شک کرده انگار. سرش را به 

طرف من که محکم مقابلش ایستاده ام می 

چرخاند و با اخمی غلیظ می پرسد:

-چی؟

دروغ است اگر بگویم همه ی سلول های تنم از 

ترس مسیری که نمی دانم تهش قرار است به 

کجا منتهی شود، نمی لرزد.

-گفتم منم باهاتون می آم.

در یک حرکت کتش را به تن می کند.

-حالت خوب نیست؟ وسط این اوضاع هوس 

DONYAIEمهمون بازی زده به سرت؟
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-اون جا خونه ی عمه ی منم هست.

بی رحمانه توی صورتم می کوبد:

-یعنی می خوای بری خونه ی آدمایی که درو 
روت بستن و مجبورت کردن توی خونه ی 

کسی زندگی کنی که همه ی عمرت حتا قد 

انگشتای یه دست هم درست و حسابی 

ندیدیش؟

انگار سیلی خورده ام، صورتم داغ می شود. 

ولی حاال که فهمیده ام کار این آدم ها لنگ من 

مانده است پا پس نمی کشم. نمی خواهم 

مهره ی کور این بازی باشم. چیزی مثل 

DONYAIEعروسک خیمه شب بازی که در دستان ماهر 
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دیگران بچرخم و آنی را نمایش دهم که آن ها 

می خواهند.

-اگه منو با خودتون نبرید تنهایی می رم.

جلوتر می آید. سرش را مقابل صورتم خم می 

کند و با چشم های آتش گرفته اش زل می زند 

در مردمک هایی که تالش دارم آینه ی ترس و 

وحشتم نباشد.

-تو تا حاال مامورای اطالعات رو از نزدیک 
دیدی؟

خنده دار است اگر به او بگویم واضح ترین 

DONYAIEتصویری که در ذهنم دارم مامور انتظامات 
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دانشگاست. دستم را برای از بین بردن لرزشش 

کنار تنم مشت می کنم.

-می دونم باید خیلی ترسناک باشه ولی... ولی 

هر چی که هست ترسش از خطرای مهاجرت 

غیرقانونی که بیشتر نیست.

چشم هایش تهدیدوار باریک می شود. خودم 

را از تک و تا نمی اندارم.

-اگه بفهمم دارید باهام بازی می کنید، با امین 
می رم.

شوکه شده یا عصبانی، درست نمی دانم. ولی 

سکوتش این جسارت را به من می دهد تا 

بگویم:
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت171

-درسته کارم سخت می شه اما به خاطر 

مشکل همایون خیلی راحت تر از چیزی که 

فکرش را بکنید می تونم اقامت بگیرم.دانشگاه 

هم...

با حالتی عصبی موهایم را از روی صورتم پس 

می زنم. از این که دارم برنامه های امین را 

برای او تکرار می کنم حال خوشی ندارم.
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-طول می کشه ولی خودتون گفتید، اونا از 

آدمایی مثل من راحت نمی گذرن!

منتظرم داد بکشد یا چیزی بارم کند ولی او 

نگاه سنگینش را روی صورت و چشم هایم نگه 

داشته و این بیشتر کالفه ام می کند.

-تهدیداتو کردی؟

سوالش بعد از آن سکوت ترسناک به نظر می 

آید. لب پایینم را توی دهان می کشم و تَرَش 

می کنم.

-هوم؟ تموم شد یا بازم هست؟
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نگاهم در چشم هایش دو دو می زند. سرش را 

از مقابل صورتم عقب می کشد و با اشاره ی 

دست می گوید:

-بفرمایید.

انقدر حرکتش دور از انتظارم است که مات 

نگاهش می کنم.

-مگه دلت واسه عمه ت تنگ نشده؟

جمله ی دو پهلویش کنایه و استهزا را هم زمان 

دارد. نگاهم را با تاخیر از چشم هایش برمی 

دارم. خودم شروع کرده ام و جای گالیه ای 

DONYAIEنیست.
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بند بلند کیف را روی شانه ام باال می کشم و 

جلوتراز او به طرف در می روم.

-فقط ...

می ایستم. قلبم انگار درست پشت حلقم می 

تپد.

-هر چی شد، هر چی شنیدی...

از گوشه ی چشم نگاهش می کنم که به طرف 

می آید.

-خودت خواستی!

تنه ای به من می زند و با قدم های بلند از 

DONYAIEکنارم می گذرد.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت172

ماهی حق دارد که همیشه می گوید: «سالم 

گرگ بی طمع نیست.»

به این حرفش وقتی به خانه ی 

عمه ام می رسیم ایمان می آورم . خسرو از آن 

دست آدم ها بود که از هر حرکت و اتفاقی به 

نفع خودش استفاده می کرد. در طول مسیر 

چندبار تلفنش زنگ خورده بود. در 

DONYAIEمکالمه هایش از حرف های ساده و کاری در 
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مورد ترخیص ماشین هایش از گمرک بود تا 

دیالوگ هایی که هرطور حساب می کردم باز به 

نظرم عجیب و معنادار می آمد و درعین حال 

ربط حرف هایش را به هم نمی فهمیدم.

آخرین باری که خانه ی فرح آمده بودم را به 

روز و ماه به یاد نمی آوردم. من و ماهی 

کم می آمدیم، اما می دانستم سر و ته وقت 

خالی همایون اینجا سپری می شود. شعله هم 

به قول ماهی، خانه نشینی اش از بی چادری 

بود. عمه ام او را هیچ رقمه داخل آدم حساب 

DONYAIEنمی کرد، وگرنه که او بدش نمی آمد بند تنبان 
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همایون را بچسبد و خودش را به خاندان 

ملک نیا بچسباند.

خسرو ریموت در بزرگ و آهنی خانه را 

داشت. وقتی وارد حیاط بزرگ خانه می شویم، 

شریف که خانه زاد ملک نیاهاست تا کمر برای 

خسرو خم می شود و جواب خسرو تنها تکان 

سری است که اخم را میان ابروهای من 

می نشاند.

چقدر همیشه از رفتارهای ارباب منشانه ی این 

خانواده بیزار بوده ام و این چند روز زندگی 

کنار او و قمر یادم برده بود که او هم یکی از 

همین ملک نیاهای پر فیس و افاده است.
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ماشینش را نزدیک پله های مرمری ساختمان 

متوقف می کند و بی آنکه چیزی بگوید یا 

تعارفی بکند، از ماشین بیرون می رود. لحظه ای 

مردد و بالتکیف به او که بدون توجه به من با 

قدم های بلند به طرف پله ها می رود، نگاه 

می کنم. بعد نفسم را با پوف بلندی رها می کنم 

و درحالی که زیر لب به او بد و بیراهی 

می گویم از ماشین خارج می شوم.

- خوش اومدی آقا. سالم غزل خانوم.

شریف است که تقریبا دویده تا خودش را به 

آقایش برساند. از وقتی یادم می آید اسمم را 

DONYAIEبه جای غزال، غزل صدا می زند و هربار در 
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جواب اعتراضم با خنده می گوید: «چه فرقی 

داره خانوم.»

درست مثل همان لحظه که وقتی کنارم 

می رسد زمزمه می کنم:

- غزل نه، غزال.

لبخند دندان نمایی می زند و جواب می دهد:

- حاال چه فرقی می کنه خانوم که دعوام 

می کنی؟

صدای خسرو نیش شل شده اش را می بندد.

DONYAIE- بیا غزال.
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چه عجب که باالخره یادش آمد من هم 

همراهش هستم. از بعدِ اتمام حجتش در دفتر 

تا همین جا حتا یک کلمه هم با من حرف نزده 

است. نگاه آخرم را به صورت شریف که از تشر 

غیر مستقیم خسرو درهم شده می اندازم و از 

پله ها باال می روم.

خسرو دستش را روی دستگیره ی در می گذارد 

و در همان حال زیر لب می گوید:

- از پیشم تکون نمی خوری!

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت173
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دومین باری است که با این لحن پرتحکم 

همچین جمله ای را می گوید. سرم را باال می برم 

و به نیم رخش نگاه می کنم. دیگر آن قدری 

می شناسمش که بدانم در پس ظاهر مثال 

آرامش تا چه حد عصبانیت و کالفگی خوابیده 

است. دستگیره ی طالیی در را فشار می دهد و 

با باز کردن در جلوتر از من وارد خانه می شود.

چشم های بادامی شریف قامت بلند او 

DONYAIEرا دنبال می کند و من، برای اولین بار با تردید 
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قدم به خانه ای می گذارم که تصویرش همانی 

است که تمام عمر در ذهن دارم. همان زرق و 

برق ها و رنگ های طالیی که فضا را به طرز 

اغراق آمیزی اشرافی کردده است.

به محض ورود خسرو از خدمتکاری که برای 

استقبالش آمده می پرسد:

- خانم کجاست؟

نگاه زن به جای خسرو روی من می نشیند و با 

من و من می گوید:

- توی سالن منتظر شما هستن.
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حس نگاهش را دوست ندارم. جوری نگاهم 

می کند که به من بفهماند کسی منتظرم نیست 

و بی اختیار اخم هایم درهم فرو می رود.

- شیرین اومده؟

زن نگاهش را به طرف خسرو می چرخاند و 

من در یک تالش عبث سعی می کنم اسمش را 

از آخرین باری که به این خانه آمده ام به یاد 

بیاورم.

- بله آقا. چند دقیقه می شه.

خسرو زیر لب «خوبه» ای زمزمه می کند و 

بی هیچ حرف دیگری به طرف سالن شرقی 

خانه می رود. زن خدمتکار حق دارد. نگاه تند 
DONYAIE
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فرح به من یعنی انتظار دیدنم را همراه خسرو 

ندارد.

- قبال بیشتر از اینا حرمت حرف مادرتو نگه 

می داشتی!

این جمله را در جواب «سالم» محکم و پراخم 

خسرو می گوید و خیره نگاهم می کند. جلوتر 

می روم و درست کنار خسرو می ایستم. جایی 

برای سکوت نیست و من در این لحظه از 

همه ی آدم های روی زمین مدعی ترم.

- شما هم قبال حداقل یه خوشامد به من 

DONYAIEمی گفتید عمه جان.
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کنایه ام اخم هایش را بیشتر درهم می کند. 

لحنش از همیشه تند و تلخ تر است.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت174

- ما االن تو شرایط مهمون بازی نیستیم 

عمه جان.

عمال به حضورم در خانه اش اعتراض کرده 

است. خسرو روی یکی از مبل های روبه روی 
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فرح می نشیند. پایش را روی پای دیگر 

می اندازد و به راحتی می گوید:

- غزال که غریبه نیست.

فرح در جایش جابه جا می شود. با دست به من 

برای نشستن اشاره می کند ولی نگاه و مقصد 

حرف هایش خود خسرو است.

- برادرزاده ی منو توی این شرایط آوردی اینجا 
که به من دهن کجی کنی؟

پوزخند خسرو گره اخم های فرح را کورتر 

می کند. روی مبل کناری خسرو می نشینم و او 

DONYAIEمی گوید:
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- برادرزاده ی شما خودش یه  پای این ماجرا 
هست.

- تو چرا شدی کاسه ی داغ تر از آش؟

خسرو مچ دستش را باال می آورد و صفحه ی 

ساعتش را صاف می کند.

- فکر کنید برای رضای خدا.

آن قدر حالت گفتن و آرامشش حرص درآور 

است که با وجود خودداری می توانم تغییر 

رنگ را در صورت عمه ام ببینم.

فرح که انگار می داند حریف خسرو نمی شود، 

به طرف من سر می چرخاند و طلبکارانه 

DONYAIEمی گوید:
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- می دونی اوضاع پدرت خرابه، اون وقت عین 

خیالت نیست؟

نمی دانم از کدام گناهم حرف میزند. هرچه که 

هست انتظار ندارد جوابش را بدهم که وقتی 

می گویم:

- عمه جان فکر نمی کنید جور همه ی شما رو من 

کشیدم؟

ابروهایش از هم فاصله می گیرد و با تعجب 

نگاهم می کند. تعجبی که فقط چند ثانیه عمر 

دارد و جایش را به لحن تند و صدای بلندش 

DONYAIEمی دهد.
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- تو اگه پای اون مردک رو به زندگی همایون 
باز نکرده بودی، هیچ کدوم از این اتفاقا 

نمی افتاد.

مثل خودش تند می شوم و بی مالحظه.

- فکر نمی کنم همایون و البته شما، تو این 

مدت ضرر کرده باشید.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت175  
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لب هایش از حرص کبود شده و نگاهش تیز. 

سابقه ندارد کسی این طور مقابلش بیرون بیاد 

و با این لحن با او حرف بزند. البته که همین 

چند دقیقه ی پیش فهمیده ام، هرکسی به جز 

خسرو!

- داری به من توهین می کنی غزال، حواست 

هست؟

جوری می گوید، «حواست هست؟» که انگار 

من خودی باشم و مرد نشسته کنارم نامحرم و 

غریبه. با دست به خودم اشاره می کنم و 

DONYAIEمحکم تر از قبل می گویم:
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- من واسه گفتن این حرفا محقم عمه. نکنه 

باید مثل احمق ها به روی خودم نیارم چه 

بالیی سر زندگی و برنامه هام آوردید؟

انگار با جمله ی آخرم آتشش زده ام که خودش 

را روی مبل جلو می کشد و بلند می گوید:

- کی سر زندگیت بال آورده؟ من؟

انگار اتهامی که به او وارد کرده ام را باور 

ندارد. انگار انتظار داشت من هم مثل 

بقیه در مقابلش سکوت کنم و کوتاه بیایم. 

انگار پیش خودش فکر می کرد من هنوز همان 

غزال ساکت و کم حرفِ همیشگی ام.

- بس کنید عمه. من همه چیزو می دونم.
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بلف زده ام و این را فقط مرد کناری ام می داند. 

فرح فورا سرش را به طرف خسرو می چرخاند 

که سکوتش در همین چند دقیقه هم عجیب به 

چشم می آید. نگاهش به او سنگین است و 

متالطم. انگار می خواهد چیزی بگوید ولی به 

مالحظه ی بدتر نشدن اوضاعی که هنوز از چند 

و چونش اطالعی ندارد زبان به کام گرفته 

است. در مقابل خسرو آرام است. یا شاید 

این طور وانمود می کند.

- من مادرتم خسرو.
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میان آن حجم از عصبانیت ناباورانه می خندم. 

نمی فهمم چرا برای گرفتن آخرین حق یک زن 

دیگر آن قدر اصرار دارد.

خسرو تنها می گوید:

- حلش می کنم.

- تو که نمی خوای...

فرح جمله اش را ناتمام می گذارد و به من نگاه 

می کند. به منی که همه ی نگاهم را دوخته ام به 

نیم رخ خسرو. این بار جدی تر از قبل تکرار 

می کند.

DONYAIE- گفتم که حلش می کنم.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت176

طاقتم طاق می شود.

- چی رو حلش می کنید؟

خسرو جوابم را که نمی دهد، دوباره می پرسم:

- با شمام. گفتم چی رو می خواید حل کنید؟

با مکث به طرفم سر می چرخاند و با اخم هایی 

که انگار از ازل میان ابروهایش نقش خورده 

DONYAIEاست، زل می زند به من.
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- حساب تو جداست. هر قولی بهت دادم عملی 

می شه.

پوزخندم صدادار می شود. از جایم بلند 

می شوم و می گویم:

- اونی که به گند کشیدین زندگی منه، آرزوهای 
منه. چطور پیش خودتون دو دوتا چهارتا 

کردین که حساب من جدا شد؟

- غزال؟

- شما امروز توی کالنتری نبودین؟ ندیدین 

به خاطر کاری که نکردم و ازش خبر هم 

نداشتم، چه توهین هایی شنیدم؟

DONYAIEبلند می شود و مقابل می ایستد.
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- اونو که همون موقع هم بهت گفتم باید 
می زدی تو دهنش!

موهایم را از روی صورتم پس می زنم. سرم را 

باالتر می گیرم تا نگاهم را میخ چشم هایش 

کنم.

- مگه دروغ گفته؟ مگه عقل آدما به چشمشون 

نیست؟ مگه غیر از اینه که خانواده ام در 

خونه ا شون رو روم بستن تا من مجبور شم تو 

خونه ی کسی زندگی کنم که همه ی عمرم قد 

انگشتای یه دست هم درست و حسابی 

ندیدمش؟
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ظاهرا حرف خسرو را به خودش برگردانده ام 

ولی فقط خدا می داند چقدر از این که توی 

صورت عمه ام زده ام با من چه کرده اند، 

راضی ام. خسرو هنوز با اخم نگاهم می کند 

ولی عجیب حس می کنم هدفش از آوردنم از 

ابتدا همین بوده. همین که حرصم را در 

بیاوردند تا این چیزها را بگویم.

- من از اول گفتم باید می اومدی پیش ما.

صدای مالیم شیرین وقتی با بغض همراه شود، 

معجون عجیبی می سازد. چیزی شبیه یک 

ملودی غم انگیز. این را وقت هایی که از 

DONYAIEبچه اش حرف می زند کشف کرده ام و حاال 
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صدایش درست همان ملودی را در گوشم 

می نشاند.

سرم را می چرخانم و به او که انگار تازه وارد 

سالن شده، نگاه می کنم. موهای بلندش را روی 

شانه اش رها کرده و پیراهن بلند عنابی رنگ 

سفیدی پوستش را به رخ می کشد.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت177
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خسرو اعتراضش را به حضور او نشان 

می دهد.

- چرا اینجایی؟ مگه نگفتی سرت درد می کنه 

می خوای بیای خونه قرص بخوری بخوابی؟

شیرین پرغصه به من نگاه می کند و می گوید:

- با این اوضاع؟

نفس هایی که خسرو با کالفگی رها می کند را 

می شنوم. شیرین خودش را به من می رساند. 

نگاهش پر است از شرمندگی و نگرانی. 

دستش را با احتیاط روی بازویم می گذارد و 

نگاهش را می چرخاند میان چشمانم.

- ما نمی خواستیم اذیت بشی!
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مایی که می گوید دیوانه ام می کند. شاید اگر 

خودش را با بقیه جمع نمی بست آن طور از 

کوره در نمی رفتم:

- خودت از حرفی که زدی خنده ات نمی گیره؟

«غزال؟» گفتن پرعتاب خسرو بیشتر 

عصبانی ام می کند و یا شاید دلگیر. دلگیر از 

این که من حتا مثل شیرین برادر ناتنی ای 

ندارم تا وقتی حق با من نیست هم از من 

حمایت کند.

نگاهم که به او می افتد بغض می کنم. حتا 

DONYAIEدست خودم نیست که صدایم می لرزد.
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- چیه صدام می کنید؟ دروغ می گم؟ اگه 

نخواستنشون اینه، اون وقت خواستنشون 

چطوره؟

- ببین غزال جان...

این را شیرین میان حرفم می گوید و من 

این بار به جای خسرو به او می گویم:

- شیرین جان من االن توی یه شرایطی هستم 

که نمی تونم مالحظه ی هیچ چیزی رو بکنم.

پیام حرفم آن قدر واضح است که با آهی عمیق 

دستش را از بازویم عقب بکشد و سکوت کند. 

فرح که می گوید:

DONYAIE- االن بحث ما این نیست.
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انگار کسی آتشم می زند. این آدم ها آن قدر 

خودخواه و جاه طلبند که حتا وقتی مقابلشان 

ایستاده ام هم ذره ای به خاطر کاری که کرده اند 

عذاب وجدان ندارند. نگاهش می کنم که از روی 

مبل بلند می شود و به طرفمان می آید.

نگاهش به خسرو است و مقصد خودخواهی 

این بارش.

- با این مامورا چیکار باید بکنیم؟ صبح اومدن 
اینجا. به حساب خودشون کلی زهر چشم از 

من گرفتن. آخرشم گفتن تا خبر ندادن نباید از 

DONYAIEشهر بیرون برم.
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خسرو هر دو دستش را در جیب شلوارش فرو 

می کند و صاف مقابلش می ایستد. این طور 

ایستادنش من را یاد ملک نیا می اندازد. نگاهم 

بی اختیار از او عبور می کند و پشت سر فرح 

به قاب عکس بزرگ روی دیوار می رسد. انگار 

عکس و تصویر درونش زنده است و با آن 

چشم های مشکی نافذ و سیبیل پرپشت زل زده 

است به خسرو که درست روبه رویش ایستاده.

- چیزی نیست که از قبل انتظارش رو نداشته 

باشین. خود همایون همه ی اینا رو از اول 

می دونست که خواست زنش رو از اینجا دور 

DONYAIEکنیم.
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از این فاصله انگار می توانم از پس نقابی که 

فرح روی صورتش زده ترس و نگرانی اش را 

ببینم. با این حرف خسرو خطوط چهره اش 

درهم می شود.

- اون نکبت رو که به خاطر دهن گشادش 
فرستادیم رفت. می موند اینجا با یه پخ تا 

فیها خالدون شوهرش رو می ذاشت کف دست 

اینا.

خسرو باز با اطمینان می گوید:

- اگه اونی که می خوایم نشه، سراغ همونا هم 
DONYAIEمی رن.
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حاال دیگر به راحتی می توانم رگه های ترس را 

در نگاه فرح ببینم.

- شریف می گه از صبح یه آدم مشکوک دور 

خونه می گرده. جلوی خونه ی همایونم چندتا از 

همین لباس شخصیا بست نشستن.

ترس از چشم های او انگار به من سرایت 

می کند. عضالت شکمم بی اختیار منقبض 

می شود و نگاهم برای ذره ای اطمینان 

می نشیند روی صورت خسرو. و او می گوید:

- فقط چند روز فرصت هست. استیضاح وزیر 

اعالم وصول نشه، یارو قسر در رفته و همایون 

DONYAIEبا ته خورده زمین.
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حس می کنم چشم هایم تا انتها باز می شود. 

هرقدر که می گذرد تازه انگار چشمانم ابعاد این 

ماجرا را می بیند. فرح وحشت کرده انگار. 

نگاهش در چشم های خسرو دو دو می زند.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت178

حق می دهم که ترسیده باشد. همه چیز بیشتر 

از آنی که فکرش را می کردم حساس و ترسناک 

DONYAIEاست. حتا تصور مامور اطالعات و بازجویی 
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می تواند ضربان قلبم را ببرد روی هزار، چه 

رسیده به تجربه اش.

فرح زیر لب می گوید:

- اون تخم شر جا پاش محکم تر از این 
حرف هاست که به راحتی زیر پاش خالی بشه. 

یه جوری هم کار کرده که هیچ مدرکی ازش 

نیست. اول تا آخر همایونه و صرافی ای که ارزا 

رو منتقل کرده. عبدی می گه 

می تونه راحت ادعای بی اطالعی کنه از 

قراردادا و تحویل و ترخیص کاالها. نهایت 

حکمش عزل از سمت و جریمه ست و شاید یه 

DONYAIEمدت کوتاهی زندان. بعد هم که آب ها از 
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آسیاب افتاد یه جای دیگه سرو کله اش پیدا 

می شه.

عبدی را می شناسم. وکیل خانوادگی 

ملک نیاهاست که گاهی کارهای همایون را هم 

انجام می دهد. از آن دست آدم های رندی که 

همیشه و برای هر مشکل راهکاری توی آستین 

دارد.

خسرو یک دستش را از جیب بیرون می آورد و 

چانه اش را لمس می کند. آرامشش میان آن 

همه تشویش و اضطراب غریب است.

- به این راحتی  هم نیست. فتاح واسطه ی 
معامالت صوری بود و شریک همایون. رد دالدا 
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رو بزنن باالخره یه جایی دستش رو می شه. 

باید سهام دارای اون شرکت خارجی رو پیدا 

کنیم. فقط این جوری می شه به خاطر 

پروفرم های صوری که صادر شده پای فتاح رو 

کشید وسط. اون وقت جرمش اگه از همایون 

بیشتر نباشه، کمتر هم نیست!

فرح قدمی جلوتر می آید. ظاهرش را به 

سختی حفظ کرده، ولی می شود دانه های ریز 

عرق را که از اضطراب پشت لب هایش نشسته، 

دید.

- اگه باز هم دم به تله نداد، اگه یه راهی واسه 
DONYAIEتبرئه ی خودش پیدا کرد، چی؟
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خسرو با لحنی مطمئن می گوید:

- نمی تونه. اون جوری حساسیت رسانه ها 
روش زیاد می شه. نمی تونه کاری از پیش ببره. 

اگه زرنگ باشه که هست، قبل از این که کار 

بیخ پیدا کنه با ما راه می آد.

بعد نگاهش را می گرداند میان فرح و شیرین 

و با لحن مالیمی که بیشتر خطابش با شیرین 

است، می گوید:

- با این مامورا مدارا کنین. چیز 
دندون گیری که به ضرر کسی باشه پیدا 

DONYAIEنمی کنن.
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حس می کنم به چیز خاصی اشاره دارد 

که انگار فقط من از آن بی اطالعم. این را 

سکوت فرح و نگاه مستقیم شیرین به او  

می گوید. چشم هایم بی اختیار باریک می شود. 

نمی دانم کدام خسرو را باید باور کنم. خسروی 

روزهای اول را که با اطمینان گفته بود هرگز 

هم دست همایون نمی شود یا خسروی این 

DONYAIEلحظه را، که دنبال راهی برای نجات همایون 
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می گردد. نمی دانم خسرویی که شب پیش 

می گفت باید به جای شکار بودن نقشش را بازی 

کنم، واقعی است یا اینی که در نگاهش به 

شیرین انگار هزاران حرف نهفته دارد.

- پس حداقل بذار غزال پیش ما بمونه.

این را شیرین می گوید و اولین واکنش 

متعلق به من است که براق می شوم در 

صورتش. آن قدر حرف و اعتراض در دلم دارم 

که حس می کنم اگر لب باز کنم مثل آتشفشان 

فوران خواهم کرد. هنوز دهانم را باز نکرده ام 

که خسرو می گوید:

- غزال که اصل کاریه...
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به طرفم سر می چرخاند و نگاه تیره اش را 

می دوزد به مردمک های من.

- فعال پیش من می مونه. 

سوال نگاهم جای همه ی کلمه های نیامده روی 

زبانم را می گیرد. می دانم که می داند با 

حرف ها و کارهایش چطور گیج و کنجکاوم 

می کند. می دانم که هر حرکتش با برنامه است 

و او درست مثل یک بازیکن حرفه ای 

حرکت هایش را از پیش طراحی کرده است. 

می دانم که او چیزی بیشتر از آن چه که نشان 

می دهد از این بازی می خواهد. تنها نمی دانم 

DONYAIEاین اطمینان نیم بندم به او از کجا آمده. 
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نمی دانم چرا دارم نقشی را بازی می کنم که او 

می خواهد.

- کار درستی می کنی. از اول هم قرارت با 

همایونم همین بود.

جمله ی فرح در آن لحظه همه ی فریادهای فرو 

خورده ام را احیا می کند.

- منم ترجیح می دهم هر روز وقتی از قمر 

حرف می خورم بابت اتفاقات گذشته بهش حق 

بدم، تا پیش شما باشم و هر لحظه یادم بیاد 

چه بالیی سرم آوردید.

DONYAIE#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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این حرف برای فرح کم از فحش 

ندارد، خوب می دانم. ولی همین که دستش 

زیر ساتور خسرو است و مجبور به سکوت، 

کمی غزال تحقیر شده ی درونم را آرام می 

کند. سکوت خسرو هم که برخالف حرف هایم 

با شیرین دائم «غزال» «غزال» نمی کند، یعنی 

از این جواب راضی است.
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-بعد از این ماجراها باید مفصل در مورد تو با 
همایون حرف بزنم.

اخم و حالت مغرورش به خنده ام می اندازد.

-تو رو خدا منو به خنده نندازین عمه. بعد از 
این ماجراها اصال معلوم نیست چه بالیی سر 

کی بیاد، اون وقت شما دارید پیش پیش منو 

تهدید می کنین؟

فرح می خواهد چیزی بگوید ولی خسرو با 

نگاهی که به من است و خطابش در 

حقیقت به هر دوی ماست، تشر می زند:
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-بسه دیگه. برای جر و بحث وقت بهتر از این 
پیدا نکردین؟ توی این شرایط جای این حرف 

هاست؟

لب هایم را توی دهانم می کشم و خسرو بی 

آن که سکوت ناگهانی فرح را به روی خودش 

بیاورد به شیرین می گوید:

-وسایلتو آماده کن. هر وقت الزم باشه 

بریم، بهت خبر می دم.

شیرین آرام سرش را تکان می دهد و خسرو به 

طرف فرح می چرخد.

DONYAIE-چیزی که خواسته بودم آماده ست؟
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فرح لحظه ای خیره نگاهش می کند و بعد با 

قدم هایی آرام به طرف میز گوشه ی دیوار 

می رود. از کشوی میز پاکتی را بیرون می 

آورد و با اکراه به طرف خسرو می گیرد. 

حرکاتش طوری است که انگار علی رغم میل 

باطنی اش مجبور به کاری شده است. جوری 

که انگار خسرو دارد برای چیزی که نمی دانم 

از او باج می گیرد.

خسرو پاکت را از دستش می گیرد و بی توجه 

به حس نگاه او می گوید:

DONYAIE-کارو از اینی که هست سخت تر نکنید.
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هشدارش هر چه که هست، فرح معنایش را به 

خوبی می فهمد. سرش را آرام تکان می دهد و 

با نگاه گذرایی به من می گوید:

-عبدی داره می آد اینجا. گفتم بیای که با هم 

در مورد وضعیت همایون حرف بزنیم.
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تلویحا می گوید که آمدن من مزاحم جلسه ی 

DONYAIEمهم شان شده است.
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-باهاش تلفنی حرف زدم. خبر جدیدی نیست 
که ندونم.

فرح قدمی جلوتر می آید.

-من نگرانم خسرو. می ترسم توی آتشی که راه 

افتاده همایون جای همه بسوزه!

قلبم از خوف و ترس فشرده می شود و راه 

گلویم تنگ. بی اختیار دستم را باال می آورم و 

از زیر شال روی گلویم می گذارم.انگار بغض 

دارد خفه ام می کند. ترسیده ام. برای همایون، 

برای خودم و زندگی آرامی که روی این همه 

کثافت در جریان بوده و نمی دانستم.

خسرو بی انعطاف می گوید:
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-ولی این همون آتشیه که خود همایون 

هیزمش رو چیده بود.

اجازه ی دفاع به فرح نمی دهد و پشت بندش 

می گوید:

-فعال تنها راه اینه که صبر کنیم تا این مردک 

دم به تله بده. وقتی پرونده ارجاع شده به 

دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی یعنی دیگه 

راهی برای برگشت نیست. مجبوریم صبر 

کنیم.

لحظه ای سالن بزرگ و پرزرق و برق خانه در 

سکوت فرو می رود. سکوتی که درتار و پودش 

DONYAIEانگار ترس و استیصال تنیده شده است. حاال 
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بیشتر از خودم نگران همایونم و اتفاقاتی که 

نمی دانم تهش به چه ختم خواهد شد.

ماهی همیشه می گوید، «قطار سرنوشت آدمی 

که برسه به خونه ی آخر خودش اول از همه 

سوت پایانشو می شنوه.»

و من در این لحظه عجیب صدای سوت پایان 

قطار سرنوشت همایون را در گوش هایم می 

شنوم. شاید زودتر از خودش!

حتا چند دقیقه ی بعد هم که جلوتر از خسرو 

از در خانه بیرون می روم باز این صدا در 

گوش هایم است.

-داره ازت خوشم می آد.
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این را خسرو به محض خروج از خانه با 

صدایی آرام می گوید و من با اخم هایی درهم 

به طرفش می چرخم. مقابلم می ایستد و زل 

می زند در نگاه معترضم.

-پررو و طلبکاری ولی خوب بلدی حرفتو به 
موقع بزنی.
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- پس فکر نکنید انقدر احمقم که به 
این راحتی سرم کاله بره. لطفا از من بترسید!

حرفم را زده ام و می دانم زرنگ تر از آنی است 

که مفهوم حرفم را نفهمیده باشد. می چرخم و 

به طرف پله ها می روم. در آن سوز سرما، داغ 

داغم. انگار جریانی از مواد مذاب زیر 

پوستم در جریان است. هر چه پیش می روم، 

همه چیز بیشتر از قبل ترسناک می شود. 

دنیایی که در عرض بیست و سه سال برای 

خودم ساخته ام چند روزه زیر و رو شده است 

و این چیز کمی نیست.
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شریف پایین پله ها منتظر نگاهمان می کند. البد 

آنجا ایستاده تا خسرو را بدرقه کند. از این 

ژست های اشرافی حال بهم زن!

قدم روی پله ی دوم گذاشته ام که خسرو از 

پشت سر صدایم می کند.

- غزال؟

قاعدتا باید یکی از آن جمله های تا بیخ 

سوزاننده اش را نثارم کند ولی صدایش حین 

خواندن اسمم پر است از شرارت و خنده. روی 

همان پله می ایستم. سرم را کمی به عقب 

DONYAIEمی چرخانم و از گوشه ی چشم نگاهش 
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میکنم. نمی دانم چرا صدایم زده ولی انگار 

زبان درازم تازه به کار افتاده که می گویم:

- انگار به جز خودم از اسمم هم خیلی 
خوشتون اومده.

می گویم و با قدم های تند بقیه!ی پله ها را طی 

می کنم و به طرف ماشینش می روم.

در آزمون سمپاد قبول شده بودم. ماهی راه به 

راه برایم اسپند دود می کرد و صدقه 

می گذاشت و همایون، انگار داشت میخ 

رادمنش بودنش را محکم تر می کوبید که با 

غرور عجیبی نگاهم می کرد.
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و من در روزهای دوازده سالگی ام به این فکر 

می کردم یعنی که اگر مهتاب بود خوشحال 

می شد؟ مثل همایون با غرور نگاهم می کرد؟ 

مثل ماهی راه به راه قربان صدقه ام می رفت؟ 

یا مثل فرح برایم مهمانی می گرفت؟

اصال مگر همه نمی گفتند مهتاب همه ی 

زندگی اش درس بود و درس؟ مگر نمی گفتند 

شوهر و دخترش را فدای همین درس کرد و 

رفت؟ پس چرا نگاه من نه آن روزها، که ماه ها 

و سال ها بعد هم برای یک نگاه، یک قربان 

DONYAIEصدقه، یک تبریک به راه خشک شده بود؟
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ماشین خسرو که از در بزرگ خانه بیرون 

می رود، چشم هایم را روی شیشه ای که نم نم 

باران تارش کرده می بندم. هنوز هم یک گوشه 

از قلبم از رنج آن انتظار درد می کشد. حرکت 

نرم ماشین و نوای موسیقی ای که با صدای 

ضعیف به گوش می رسد وسوسه ی چشم 

بستن روی همه ی اتفاقات ریز و درشت این 
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روزها و غرق شدن در دنیای بی خبری و خواب 

را به جانم می نشاند.

سنگینی نگاه خسرو پشت پلک هایم سنگینی 

می کند.

یاد صبح های جمعه در خاطرم زنده می شود. 

یکی از محدود تفریحاتم با امین که هیچ وقت 

ترک نمی شد، چون امین معتقد بود بعد از یک 

هفته کار کشیدن مستمر از مغز نیاز به تنفس 

داریم تا به رکود ذهن دچار نشویم.

می رفتیم درکه، توچال و هر جایی که می شد 

باهم حرف بزنیم، شیطنت کنیم و به هر چیزی 

بخندیم. آن روزها هم همین که توی ماشین 
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می نشستم، دلم خواب می خواست. انگار 

می خواستم آرامش و خوشبختی آن لحظه ام 

را با خودم بکشانم به خواب و رویاهایم. و 

حاال دنبال ذره ای آرامش دست به دامان همان 

خواب و رویا شده بودم.

صدای خفیف زنگ موبایلی الی چشم هایم را 

باز می کند. اولین چیزی که می بینم خیابان 

فرعی و ناآشنایی ست که خسرو در آن 

می!راند و بعد برای پیدا کردن منبع صدا چشم 

می چرخانم و نگاهم روی در بسته ی داشبورد 

DONYAIEثابت می ماند.
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خسرو ماشین را کنار می زند. در داشبورد را باز 

می کند و گوشی ای که هیچ وقت در دستش 

ندیده ام را از آن بیرون می آورد. خودم را کمی 

روی صندلی باال می کشم و کمربند را کمی از 

شانه ام فاصله می دهم. خسرو بدون هیچ 

حرفی با گوشی ای که هنوز زنگ می خورد از 

ماشین بیرون می رود و در را می بندد. در 

داشبورد باز است و نگاه من مانده روی جلد 

سرخ پاسپورت و مدارکی که انگار همه ی 

سنسورهای مغزم را فعال کرده است.

از فکر این که نکند خسرو بخواهد میان این 

DONYAIEهمه بلوا از ایران برود، وسوسه ای مثل خوردن 
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سیب سرخ حوا به جانم ریخته می شود. 

دست هایم را یک بار مشت و باز می کنم.

بی اختیار برای پیدا کردنش به عقب 

می چرخم. سایه ای از حضورش را از شیشه ی 

پشت می بینم. دستم را به آرامی جلو می برم و 

انگشتان مرددم را می رسانم به جلد پاسپورت. 

قبل از اینکه برش دارم باز از شیشه های دودی 

ماشین دنبال خسرو می گردم. هنوز 

همان جاست و انگار  دارد با تلفن حرف می زند.
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نمی دانم چرا تصور رفتنش برایم تا این حد 

ترسناک است؟ شاید از فکر نقش بازی کردنی 

که حرفش را زده، خودش یک بازی دیگر باشد، 

ترسیده ام. یا شاید می ترسم نقطه ی امن این 

روزهایم را از دست بدهم!

این روزها آن قدر میان بیم و امید معلق بوده ام 

که شک دارم تا آخر عمر بتوانم به آدم دیگری 

اعتماد کنم. پاسپورت را از داشبورد برمی دارم 

و با هول و حرکت تندم پاکت و شناسنامه ای 

DONYAIEکه انگار زیر آن قرار دارد از روی حجم 
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چیزهایی که در داشبورد چپانده شده، سر 

می خورد و کنار پایم روی زمین می افتد.

خم می شوم و پاکت و شناسنامه را برمی دارم. 

آدرس و اسم خسرو روی پاکت جایی برای 

تردیدم باقی نمی گذارد. آب دهانم را محکم 

فرو می دهم و پاسپورت را باز می کنم. 

تمدیدش کرده. همین دو روز پیش و این برایم 

عجیب ترسناک است.

حرکت کسی را از پشت شیشه های دودی 

ماشین می بینم و انگار دیگر ابایی ندارم از این 

که ببیند به وسایلش سرک کشیده ام. نمی دانم 

چرا باید به این آدم تا این حد اعتماد داشته 
DONYAIE
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باشم که فکر کنم او در این همه کثافت نقشی 

ندارد. چرا باید فکر کنم همه ی وعده هایش 

درست است؟ اصال چرا آن قدر قبولش دارم که 

حاال این طور ترسیده ام؟ نفس داغم را محکم 

رها می کنم.

پاسپورت را روی پایم می گذارم و 

شناسنامه اش را باز می کنم. جدید است انگار. 

عکسش درست شبیه خودِ این روزهایش 

است. با همین موهای صاف مشکی و 

چشم هایی که حتا از میان عکس کوچک 

پرسنلی هم صاف و مستقیم به چشم هایم 

DONYAIEدوخته شده است.
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در ذهنم هزاران فکر و سوال ضد و نقیض در 

هم می لولند. سایه اش رسیده به شیشه ی 

پنجره ی راننده و نگاه من از روی نوشته های 

شناسنامه یک به یک و با تانی سر می خورد و 

روی بعدی می نشیند. و در نهایت روی نام مادر 

ثابت می ماند.

بهت، غم، تاسف و هزار حس دیگر می شود 

تلخندی که روی لب هایم می نشیند.

در ماشین باز می شود و من بی آنکه به طرفش 

سر بچرخانم هنوز خیره ی اسم «فرح» به 

عنوان مادر در شناسنامه اش هستم. حاال دلیل 

اصرارهای امروزش را به اینکه مادر خسرو 
DONYAIE
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است، می فهمم. دلیل اصرار همه ی این 

سال هایش را و دلیل نفرت بی انتهای قمر را.

نشستنش را روی صندلی از گوشه ی چشم 

می بینم. نه سرم داد می زند، نه طعنه می زد و 

نه تحقیرم می کند. تنها بعد از سکوتی کوتاه 

می گوید:

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت185  

DONYAIE- این حقیقت متعفن زندگی منه!
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لحنش سنگین است و تلخ. با وجود خودداری 

انگار درد از هر هجایش چکه می کند. سرم را 

به آرامی سمتش می چرخانم. نگاهش به من 

نیست و هنوز چشم دوخته به شناسنامه ای که 

در دستان من است.

- تهوع آوره با خودخواهی یکی و بدبختی 
یکی دیگه به دنیا اومده باشی.

نمی دانم چرا به جای پرسیدن سوال هایی که تا 

لحظه ای پیش دیوانه وار در مغزم جوالن 

می دادند، دارم با او همدردی می کنم.

- ما همه مون نتیجه ی خودخواهی پدر و 

DONYAIEمادرامونیم. هر کس یه جوری!
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تک خنده ای که می زند شبیه هر چیزی است اال 

خندیدن. نگاهم می کند.

- حداقل بقیه تاوان به دنیا اومدنشون تجاوز به 

یه دختر بچه ی پونزده ساله نیست.

حس می کنم سیلی خورده ام. من، جای دنیا، 

جای همه ی آن هایی که روزی در این ماجرا 

نقش داشتند، همه ی کسانی که ضجه های قمر 

را شنیدند و چشم بستند، جای همه ی آدم های 

گناهکار این قصه، سیلی خورده ام.

دستش را جلو می آورد و شناسنامه اش را از 

دستم می گیرد و پرت می کند روی داشبورد.

- ترسیدی بخوام از ایران فرار کنم؟
DONYAIE
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پاسپورت و پاکت پستی را از روی پایم 

برمی دارم و به طرفش می گیرم. حرفی نمی زنم 

اما نگاه خیره ام به نیم رخش به اندازه ی کافی 

گویا است.

پاسپورت را از دستم می گیرد و با پوزخندی 

که روی لب هایش نقش می خورد، می گوید:

- اگه رفتنی بودم تا حاال رفته بودم.

نگاهش می کنم که پاسپورتش را می گذارد روی 

شناسنامه و پاکتی که دقایقی پیش از فرح 

گرفته است.

DONYAIEآب دهانم را آرام فرو می دهم.
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- پس تو این اوضاع تمدید پاسپورت واسه 
چیه؟

- من وارد کننده ی خودروام دخترجان. مگه 

می شه پاسپورتم اعتبار نداشته باشه؟

نگاه خیره ام را که می بیند، صورتش از تلخی 

دقایقی پیش فاصله می گیرد. چشم هایش را 

باریک می کند. باران تند شده و خیس شدن 

شیشه ها فضای ماشین را تاریک تر از قبل کرده 

است.

- ولی به خاطر اینا نیست.

مکث کوتاهی می کند و با تاکید می گوید:

DONYAIE- نیست!
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت186  

- چیه؟

صاف می نشیند و نگاهش را می دوزد به 

شیشه ی باران زده. منتظر به نیم رخش زل 

می زنم و از فکرم می گذرد، ما یتیم های با پدر 

و مادریم!

- فتاح داره همه ی زورشو می زنه این پسره رو 

DONYAIEزودتر از موعد بفرسته از ایران بره.
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آب دهانم را سخت فرو می دهم. گلوله ی میان 

گلویم باز اعالم حضور می کند. دست خودم 

نیست که با یادآوری هرباره ی این موضوع 

قلبم دوباره و دوباره می شکند.

سکوت که می کنم، از گوشه ی چشم نگاهم 

می کند.

- برای دوشنبه به مقصد دبی براش بلیت 
گرفته. 

دستم را مشت می کنم تا روی گلوله ی گلویم 

نگذارم و در چشم خسرو مفلوک و بیچاره 

DONYAIEبه نظر نیایم. خسرو لب هایش را تو می کشد و 
M

AM
NOE



به طرز بی سابقه ای حس می کنم برای گفتن 

چیزی مردد یا معذب است.

- نباید بره غزال.

با تعچب پلک می زنم و تصویر او واضح تر 

می شود انگار. همان طور که نشسته سرش را 

به طرفم کج می کند.

- تو نباید بذاری بره.

- چطوری؟

نفسش را عمیق به ریه می کشد و سینه اش از 

حجم آن باال و پایین می رود.

DONYAIE
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- یه نیمچه پرونده سر جریان تصادف براش 
ساختیم. ولی تا این پنج شش روز لعنتی تموم 

نشه، دستمون به هیچ جایی بند نیست.

دستم را روی بازویش می گذارم و با کالفگی 

می گویم:

- تو رو خدا انقدر شل کن سفت کن در نیارید. 
چرا امین نباید بره؟ برای چی واسش پرونده 

ساختین؟

-  اون باید توی ایران بمونه. چون اگه بره 
کانادا ازدست ما و دادگاه پریده. بعدش اگه 

مدارک ما بر علیه فتاح هم کامل بشه هیچ 

DONYAIEکاری نمی شه کرد.  همه چی رو می ندازه گردن 
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پسرش و به خاطر قوانین منع استرداد، کانادا 

اون رو بر نمی گردونه ایران.

حاال انگار دارند دانه دانه ی چراغ ها در ذهنم 

روشن می شوند. لب هایم آشکارا می لرزند:

- امین چی کار کرده؟

صدای زنگ تلفنش سکوت میانمان را می شکند. 

قلبم دارد از حجم تپش می ترکد انگار. آن قدر 

چیزی نمی گوید تا تماس قطع می شود.

- چرا نمی گین چیکار کرده؟

صدایم هم مثل دست هایم، مثل لب هایم، مثل 

DONYAIEهمه ی وجودم می لرزد.
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- بقیه ی سهام اون شرکت خارجی با یه واسطه 
مال این پسره است. البته که آدم اصل کاری 

پدرشه، ولی خب!

گیج مانده ام، ترسیده، ناباور و حیران. مگر 

می شود کسی که پنج سال از خودم هم بیشتر 

می شناختمش تا این حد غریبه باشد؟ این همه 

دور؟ این قدر نامحرم.

نفس هایم تند است و داغ.

- اینایی که گفتین چه ربطی داره به محرمیت 
ما؟

می بینم که چشم هایش باریک می شود. انگار از 

گفتن چیزی که قصدش را دارد راضی نیست.
DONYAIE
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- چون هیچ وقت قانون ازش نمی پرسه چرا یه 

شب وقتی می دونستی زنت جایی نداره بره، 

اونو وسط خیابون ول کردی تا مجبور بشه بره 

خونه ی یه غریبه. یا...

- یا؟

دیگر نگاهم نمی کند و به جای من زل زده است 

به شیشه ای که باران کامال خیسش کرده.

- یا چرا خواستی باهاش رابطه داشته باشی 
وقتی اون نمی خواست! توی قانون همیشه 

حق با ما مرداست.

با ناباوری می خندم.

DONYAIE
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- از چی حرف می زنین؟ کدوم رابطه؟ شماها 
قراره با من چیکار کنین؟

#تو رادرگوش خداآرزو کردم. 

#پارت187 

سکوتش سنگین و خوف آور است. ولی وقتی 

با تاخیر برمی گردد و نگاهم می کند، انگار 

می توانم خودم را در چشم هایش ببینم.

- قرار نیست کسی باهات کاری بکنه... یعنی 

من نمی ذارم.
DONYAIE
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با ناباوری می خندم و دانه ی اشکی که نمی دانم 

چطور حریف مقاومتم شده، از یک چشمم سر 

می خورد و روی گونه ام می افتد. فورا با دست 

پاکش می کنم.

- پس دارید از چی حرف می زنید؟

بیشتر به طرفم میزچرخد و سرش را نزدیک تر 

می آورد.

- همایون از همون اول مطمئن بود این پسره 

بدون تو جایی نمی ره. از کجاشو؟ من 

نمی دونم. ولی هر چی که بود درست فکر 

DONYAIEمی کرد.
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انگار تب کرده ام. صورتم، تنم، سلول به سلول 

وجودم انگار دارد در آتش می سوزد. نمی دانم 

باید خوشحال باشم که امین هنوز دوستم دارد 

یا ناراحت از این که او هم بخشی از دنیای 

کثیف این آدم هاست؟ نمی دانم باید بخندم، 

گریه کنم یا فریاد بزنم. انگار حال بدم آ ن قدر 

آشکار است که برای اولین بار نگاه او رنگی از 

هم دردی به خود می گیرد. شاید هم نه، این هم 

یکی از حقه های این آدم هاست که دیگر هیچ 

چیزشان را باور ندارم.

- نقطه ضعف فتاح پسرشه. این پسر یه مهره ی 
DONYAIEخاموشه که هیچ رد و نشونی ازش تو 
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معامله ها نیست. فتاح همه چیزو یه جوری 

چیده که پای پسرش وسط نیاد. از دور اون 

فقط یه بچه خرخونه که برای ادامه ی تحصیل 

داره از ایران می ره. همین! ولی در اصل اون 

امین ارزاییه که این وسط سهم پدرش شده.

امین؟ چه اسم با مسمایی هم برای پسرش 

گذاشته است.

- چرا االن؟

منظورم را می فهمد و نفسش را محکم رها 

می کند. خودش را کمی عقب تر می کشد. ولی 

DONYAIEمن حالم بد است، بدتر از تمام این مدت.
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- چون من نمی تونستم تو رو پیش بینی کنم. 

نمی دونستم انتخابت چیه. هر آن ممکن بود با 

این پسره بری و دست ما رو بذاری تو پوست 

گردو. همین االنم شک ندارم اگه چشم ازت 

برداریم آدم های فتاح به خاطر بستن دهن این 

پسره بلندت کردن.

شالم از سرم افتاده و موهایم سر خورده اند 

توی صورتم. نفس هایم هرم آتش اند و صدایم 

می لرزد. نگاهش را از صورتم برمی دارد.

#تو رادرگوش خداآرزو کردم. 

DONYAIE#پارت188
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- برنامه ی همایون این بود که توی بیای پیش 
من تا شاخک های این پسره رو تکون بده. اگه 

تو دختر خونه ی همایون می موندی، اونم با 

وعده وعید پدرش از ایران می رفت به امید 

اینکه چند وقت بعد تو هم می ری پیشش و 

همه چیز مثل قبلش می شه.

یاد حرف های الی می افتم و خانه ای که امین 

برای هر دوی ما گرفته بود. لب های لرزانم را تو 

می کشم و منتظر زل می زنم به دهان او. 

DONYAIEسنگینی نگاهم انگار کالفه اش می کند.
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- همایون ممنوع الخروجت کرد. با شکایت و 
حکم جلب تهدیدت کرد که سراغ این پسره 

نری تا به وقتش! تنها راهی که برای فتاح موند 

این بود که به پسرش قول غیرقانونی بردن تو 

رو بده. همون چیزی که این پسره به خودت 

گفت.

تلخ می خندم و لرزان و بلند می گویم:

- وقتش االنه؟ می خواین با کمک من واسش 

پاپوش درست کنین، آره؟ کاری که با خود من 

کردین... اول غیرتشو تحریک کردین که 

بیارینش تو گود، بعد هم بهش انگ آدم دزدی و 

DONYAIEتجاوز بزنین که اونم بشه یه بیچاره ای مثل 
M

AM
NOE



من. اینه بازی ای که ازش حرف می زدین؟ اون 

قصه ی شکار و آهو و کفتر پاپری که می گفتین 

این بود؟

سکوت می کند، می بینم که عضالت صورتش 

منقبض می شود و استخوان چانه اش از فشار 

دندان هایش روی هم بیرون می زند. باران 

محکم و بی امان به شیشه و سقف ماشین 

می کوبد و صدای نفس هایمان تنها صدایی 

است که سکوت سنگین فضا را می شکند. تیزی 

بغض در گلویم همه ی اصواتی که از حنجره ام 

خارج می شود را زخمی کرده انگار.

- چرا هیچی نمی گین؟
DONYAIE
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- این پسر مثل تو نیست!

همین؟ کل جوابش برای نطق بلند باالیم همین 

یک جمله است. نمی دانم این را باید به حساب 

تاییدش از خودم بگذارم یا چه. ولی انگار داغ 

دلم  با این حرفش دوباره تازه شده است.

بغض و خنده ی تلخم درهم می آمیزد.

- از کجا می دونین؟ یادتون رفته من دختر 
کی ام؟ من اگه فقط یه ژن از همایون به ارث 

برده باشم برای عوضی بودنم کافیه.

مثل خودم تلخ جواب می دهد:

- فکر نکنم هیچ آدمی به اندازه ی من از پدرش 

DONYAIEمتنفر باشه. ولی من همون قدر که ازش 
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متنفرم، نمی خوام قد یه سر سوزن شبیه  اش 

باشم. حتا اگه همه ی ژن هاشو ارث برده باشم!

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت189

می گوید و در ماشین را باز می کند و میان 

سیلِ باران از آن خارج می شود. دلم به قدر 

DONYAIEهمه ی روزهای بعد از رفتن مهتاب و شاید هم 
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بیشتر گرفته است. سرم را می چسبانم به 

پشتی صندلی و نگاهم دوخته می شود به 

شیشه ی باران زده ای که دیدم را به روبه رو تار 

کرده است. درست مثل آینده ای که انگار هرچه 

می گذرد بیشتر در مه فرو می رود.

جواب چراهایم را از میان حرف های خسرو 

پیدا کرده ام. اینکه چرا همایون در خانه اش را 

به رویم بست، چرا ممنوع الخرجم کرد و یا چرا 

این روزها سراغم را نمی گیرد. چرا امین میان 

خواستن و نخواستنم سرگردان مانده و من 

بی آنکه خودم بخواهم آویزان تک پسر 

DONYAIEملک نیاها شده ام. چندتایی هم مانده که 
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جوابش دیگر آن قدرها برایم مهم نیست. مثال 

اینکه بفهمم چه چیزی این میان قرار است به 

خسرو برسد رفته است ته الویت هایم.

پلک های داغم را باز و بسته می کنم. چشمم 

می سوزد از خشکی چشمانی که اشک دارد و 

نمی بارد.

در ماشین باز می شود و صدای واضح باران 

می نشیند در گوش هایم. صورت و پیراهنش 

خیس است. آب از موهای مشکی اش چکه 

می کند. خودش را روی صندلی عقب می کشد 

DONYAIEو مثل من تکیه می دهد به پشتی اش.
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حالش بد است. نمی دانم به خاطر این 

ماجراهاست یا مرور گذشته اش. نگاهم را که 

روی خودش می بیند، یک برگ دستمال از جعبه 

می کند و صورتش را خشک می کند. جوری که 

انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، با همان لحن دقایقی 

پیشش می گوید:

- چند روز دیگه می ریم عمارت.

"چند روز دیگه ای" که می گوید، گوشه ی لبم را 

به زهرخندی کج می کند.

- بهت زنگ می زنه... این پسره رو می گم.

DONYAIE
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به طرفم سر می چرخاند. در چشم هایش آن 

جدیت همیشگی موج می زند. چیزی که 

فرسنگ ها فاصله دارد با حال دقایقی پیشش.

- خبر به گوشش برسه نمی مونه به امید 

پدرش. زنگ که زد بهش چراغ سبز نشون بده. 

یه کاری کن دوشنبه نره یا اگه هم رفت 

برگرده.

لب هایم را با زبان تر می کنم و با صدایی که از 

زور فشاری که تحمل می کنم، انگار تحلیل رفته 

است، می گویم:

DONYAIE- اگه نخوام؟
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نه عصبانی می شود، نه داد می زند و نه تالش 

می کند تا مجابم کند. تنها جوری که انگار شک 

ندارد من به حرفش گوش خواهم کرد، 

می گوید:

- می خوای!

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت190
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نمی ماند تا اعتراض کنم.

- مگه اینکه دلت بخواد فتاح تو رو بذاره تو 

طبق و دستخوش بده به پسرش. چون اگه به 

حرفم گوش نکنی، حمایتمو ازت برمی دارم و 

اون وقت یه روز چشم باز می کنی و می بینی 

یه جایی هستی چند هزار کیلومتر دورتر از 

اینجا ولی نه مثل آدم و قانونی و به خواست 

خودت!

چیزی که می گوید ترسناک است ولی نه 

آن قدری که خودم را راضی کنم تا به امین نارو 

DONYAIEبزنم.
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بی هیچ حرف دیگری ماشین را روشن می کند 

و با سرعت می راند. شک ندارم خودش هم 

می داند این حرف نزدن هایش تا چه حد 

ترسناکش می کند که به جای توجیه من سکوت 

کرده. می داند که من را میان هزار فکر و خیال 

رها کرده و بی حرف می راند.

روز سگی ام سخت و سنگین گذشته است. 

خسرو دیگر به نمایشگاه برنمی گردد و وقتی 

که می بینم به طرف لواسان می رود، چشم هایم 

را از حجم اضطراب و سردرگمی می بندم. 

DONYAIEگرسنه ام، خسته، غمگین، ولی هیچ کدام از این 
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حس ها به پای عذاب وجدانی که یک هو سر 

برآورده نمی رسد.

شاید خسرو حق دارد که با آن اطمینان 

می گوید من کاری که گفته را انجام می دهم. 

شاید خودم هم ته ذهنم اطمینان دارم که این 

کار را خواهم کرد و به خاطر همین است که 

این طور وجدانم به درد آمده است.

در پیچ و تاب جاده ی لشکرک بی مقدمه 

می گوید:

- اگه اون پوالیی که از ایران خارج شده 
برنگرده، همایون از پس حکم اولیه دادگاه 

یعنی رد مال برنمی آد.
DONYAIE
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دلم می خواهد بگویم، خب که چه؟ تو چرا 

ناراحتی؟ مگر نباید خوشحال باشی؟ مگر 

همه ی این سال ها سایه ی هم را با تیر نزده اید؟

ولی باز هم سکوت می کنم. چه بگویم وقتی 

هنوز ته ذهنم مطمئن نیستم که به خواستش 

عمل نمی کنم.

به خانه اش که می رسیم آسمان جوری 

خاکستری شده که انگار چیزی تا غروب 

زودهنگام روزهای پاییز نمانده است. وقتی 

به جای زدن ریموت ماشین را جلوی در نگه 

می دارد، در جواب نگاه پرسشگرم می گوید:

- تو برو خونه، من جایی کار دارم برمی گردم.
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نفسم را آرام و عمیق رها می کنم. بند کیفم را 

میان مشتم فشار می دهم و زیر لب زمزمه 

می کنم:

- باشه.

در را باز می کنم. منتظر مانده تا زنگ را بزنم و 

وارد خانه شوم. دستم که روی زنگ می رود 

یادم می آید که بعد از اتفاق روز پیش باید با 

قمر روبه رو شوم. تنها و بدون حمایت های 

خسرو. دستم لحظه ای روی زنگ مکث می کند 

و با یادآوری آن چه از سر گذرانده ام پوزخندی 

DONYAIEمی زنم و زنگ را فشار می دهم.
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مواجهه با قمر از آنچه پیش رو دارم که بدتر 

نیست.

در بی هیچ حرفی باز می شود. بدون اینکه به 

پشت سر نگاه کنم وارد خانه می شوم و در را 

پشت سرم می بندم. قدم هایم پیش نمی روند 

انگار. سرم را باال می گیرم و به ساختمان پیش 

رویم نگاه می کنم. پشت یکی از پنجره های 

طبقه ی پایین سایه ی قمر را می بینم. پس 

آن قدرها هم برای سروکله زدن با من 

بی حوصله نیست.

با نفسی عمیقی که می گیرم قدمی برمی دارم. 

قدم اولم به دوم نمی رسد که صدای ضربه ای 
DONYAIE
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که به در می خورد سرم را به عقب 

برمی گرداند. با تصور اینکه خسرو برگشته 

است، دوباره به طرف در می روم و بازش 

می کنم.

و نگاهم می نشیند در صورت جدی مردی که به 

محض باز شدن در می پرسد:

- خانم غزال رادمنش؟

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت191
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دلم گواهی بد می دهد و قلبم انگار درست 

پشت حلقم می تپد. نگاهم بی اختیار برای پیدا 

کردن خسرو به انتهای کوچه کشیده 

می شود. هیچ نشانی از حضور او نیست!

- خانم؟

لحنش آن قدر با تحکم و سنگین است که به 

قول ماهی حساب کار دستم می آید و ماستم 

را کیسه می کنم. سرم را به آرامی تکان 

می دهم و با صدایی که برای خودم هم غریبه 

است می گویم:

DONYAIE- بله.
M

AM
NOE



مرد کیف کوچک چرمی اش را مقابل صورتم 

نگه می دارد و انگار که دارد از روی یک متن 

آماده می خواند، با بی حس ترین حالت ممکن 

می گوید:

- به دستور افسر رسیدگی به پرونده ی آقای 
همایون رادمنش، برای پاره ای از توضیحات 

باید همراه ما بیاید.

نگاهم دوخته می شود به آرم و نوشته های روی 

کارت شناسایی اش و بعد در چشم های تیره ی 

مرد پلک می زنم. با لب هایی که آشکارا می لرزد 

زمزمه می کنم:

- این وقت شب؟
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ابروهای پر پشت مرد با تعجب باال می رود و با 

حالتی نمایشی مچ دستش را می چرخاند و به 

ساعتش نگاه کوتاهی می اندازد.

- ساعت هنوز سه نشده خانم.

سرم را باال می برم و به ابرهای خاکستری ای که 

آسمان را مثل یک غروب پاییزی کدر کرده اند، 

نگاه می کنم. روز و شبم را گم کرده ام انگار. 

آن قدر این چند روز دقیقه ها و ساعت ها برایم 

کش آمده که فقط دلم می خواهد چشم هایم 

را ببندم و یک روز گذشته باشد.

DONYAIE- ما چند ساعته اینجا منتظر شما هستیم.
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حالم خوش نیست و حس می کنم ته مانده ی 

زور و انرژی ام به پایان رسیده است. لب های 

خشکیده ام را تکان می دهم:

- فکر کنم می تونم باهاتون نیام.

صورت مرد سخت می شود و با جدیتی بیشتر 

به عقب می چرخد و بلند می گوید:

- رضاییان؟

صدای زنانه ای در گوش هایم می نشیند و چند 

دقیقه ی بعد زنی قد بلند و چادری کنار مرد 

ظاهر می شود. کاغذی که در دستش دارد را به 

طرف مرد می گیرد و نگاه من میخ می شود 

روی درجه ای که روی آستینش چسبیده است.
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همه ی جسارتم انگار بر باد رفته است. عجیب 

ترسیده ام و دلم می خواهد مثل مادر مرده ها 

گوشه ای بنشیم و های های گریه کنم.

 مرد کاغذ را که تنها نشان قوه ی قضاییه را 
باالیش می توانم تشخیص بدهم مقابلم 

می گیرد و می گوید:

- می تونید به اهالی خونه اطالع بدید.

این یعنی راهی برای رد خواسته اش ندارم. به 

عقب می چرخم و به سایه ی قمر که هنوز پشت 

پنجره ایستاده نگاهی می کنم. دست خودم 

DONYAIEنیست اگر در آن لحظه از همه ی آدم های دنیا 
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متنفرم و از آن هایی که من را به لحظه 

رسانده اند بیشتر.

کسی را برای اطالع ندارم، حداقل قمر آن 

شخص نیست!

به سستی قدمی به جلو برمی دارم. زن برای 

سرعت دارن به قدم هایم دستش را پشتم 

می گذارد و فشار خفیفی به آن می دهد. چشم 

که برهم می زنم نشسته ام روی صندلی عقب 

پژوی سیاه رنگی که با سرعت در کوچه باغ 

خزان زده می راند.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
DONYAIE
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#پارت192

اینجا خودِ برزخ است بی شک! این حجم ترس 

و تردید و ناامنی که لب هایم را به هم 

دوخته، به جز برای این نمی تواند باشد.

نمی دانم دقیقا کجایم. شب و شیشه های دودی 

ماشین و تاری دیدم که دوباره برگشته، هیچ 

تصویر آشنایی را به مغزم مخابره 

نمی کند و تنها می دانم از لواسان خارج 

DONYAIEشده ایم، همین!
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مراحل اداری آن قدر زود انجام می شود که 

بی اختیار یاد ماهی می افتم. همیشه می گوید: 

«هزار سال ساخته رو یک تکون کوچیک خراب 

می کنه.»

همراه همان افسر لباس شخصی وارد اتاق 

تاریک و کم نوری می شوم که کم از صحنه ی 

اعتراف گرفتن متهم در فیلم ها ندارد. یک میز 

چهار گوش و دو صندلی چوبی روبه روی هم و 

یک مهتابی کم نور روی سقف. وقتی روی 

صندلی می نشینم و مرد از اتاق بیرون می رود، 

حس می کنم تنهاتر از تمام روزها و سال های 

DONYAIE
M

AM
NOE



زندگی ام هستم و اینکه نمی دانم به چه جرمی 

مجازات می شوم رنج مضاعفی دارد.

کمی طول می کشد تا مرد دیگری با پوشه ای که 

در دست دارد وارد اتاق می شود. درشت هیکل 

است و چهارشانه و اخمو. شاید تنها رد 

مالیمتی که در چهره اش می بینم متعلق به 

همان لحظه ی اول است. همان لحظه ای که 

روی صندلی مقابلم می نشیند و زل می زند به 

صورتم. نمی دانم در صورتم چه می بیند که 

نگاهش ذره ای، تنها ذره ای نرم می شود و بعد 

انگار یادش می آید که نباید این نرمش را 

DONYAIEداشته باشد.
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پوشه را باز می کند و از صفحه ی اولش عکسی 

از من را که نمی دانم کی و کجا انداخته شده، 

بیرون می کشد و به طرفم روی میز سُر 

می دهد. ذهنم جوری قفل شده که نمی توانم 

تشخیص بدهم عکس متعلق به چه روزی و 

کجاست. می گوید:

- غزال رادمنش، تنها دختر همایون رادمنش. 

بیست وسه ساله. فارغ التحصیل کارشناسی 

ارشد رشته ی برق از دانشگاه شریف و 

دانشجوی آینده ی دانشگاه آلبرتا. درسته؟

پاهایم را به هم جفت می کنم تا لرزش تنم را 

DONYAIEپنهان کنم. به جای جواب سرم را به نشانه ی 
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تایید تکان می دهم. مرد آرنج هر دو دستش را 

روی میز می گذارد و پنجه هایش را درهم قفل 

می کند.

- لطفا به سوال هام واضح جواب بدید.

با صدایی که لرزشش دست خودم 

نیست، می گویم:

- بله.

- پس چرا از رفتن منصرف شدید؟

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت193
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گیج شده ام با بهتر بگویم به عمد گیجم کرده 

است. منی را که فکر می کردم قرار است از 

همایون و کارهایش بپرسد با این سوال 

غافلگیر می کند.

- چون... پدرم مخالف رفتنم بود.

حقیقت را گفته بودم. هر چند که همه ی 

حقیقت این نبود. مرد نگاهش را از من 

می گیرد و من آشکارا نفس حبس شده ام را رها 

DONYAIEمی کنم.
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- چرا؟

ذهنم دنبال پیدا کردن جواب به تقال می افتد. 

دنبال جمله ای می گردم که نه دروغ باشد و نه 

پایم را بیشتر گیر این ماجراها کند. مرد پوشه 

را دوباره باز می کند و عکسی دیگر برمی دارد، 

لحظه ای جلوی صورتش نگه می دارد و به آن 

نگاه می کند و بعد به طرف من می گیردش.

- چون از پدرت دزدی کرده بودی؟

یخ می کنم. نگاهم از چشم های مرد سر 

می خورد روی دهانش و بعد روی عکسی که 

به طرفم گرفته است. باز هم عکسی از خودم 

DONYAIEاست ولی این بار می دانم کجاست و 
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درچه حالی بودم. جلوی در بانک، وقتی که 

فهمید بودم چرا همه ی حساب هایم مسدود 

شده و همایون چطور ممنوع الخروجم کرده 

است. تن یخ زده ام به آنی داغ می شود.

- من از هیچ کس دزدی نکردم.

لحنم بی اختیار تند می شود و می بینم که در 

نگاهش برق رضایتی می درخشد.

- برای این ادعا مدرکی هم دارید؟

جوابی ندارم، چون مدرکی ندارم. اگر داشتم 

که خودم را تبرئه می کردم و حاال بلیت رفتنم 

را هم گرفته بودم. عکس دیگری برمی دارد و 

این بار بدون نگاه کردن به عکس آن را روی 
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دوتای قبلی مقابلم می گذارد. عکس باز هم از 

من است، جایی نزیک خانه ی خودمان، احتماال 

روزی که برای اطمینان از نبودن ماهی رفته 

بودم. می فهمم که این عکس ها برای تحت 

تاثیر قرار دادن من و یک جور نمایش قدرت 

است.

- شما به درخواست و شکایت همایون رادمنش 

مبنی بر جعل امضا و برداشت چند صد 

میلیون از حسابش با حکم قاضی پرونده 

ممنوع الخروج شدید. درسته؟
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نگاهم با حسرت از روی پارچ و لیوان روی میز 

می گذرد. گلویم خشک خشک است و صدایم 

گرفته و خش دار.

- من این کار رو نکردم. پدرم فقط می خواست 

مانع رفتنم بشه.

- چرا؟ مگه قبلش با رفتن شما مشکلی داشت؟

دستم را مشت می کنم. طول کشید ولی کمی 

به خودم آمده ام.

- نه ولی بعدش پشیمون شد.

- از کجا این رو می دونید؟

DONYAIE- خودش گفت.
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- شما که از اون روز ندیدینش، چطور این رو به 

شما گفت؟

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت194

کالفه چنگ می زنم به اندک موی آمده در 

پیشانی ام.

- بهم تلفن کرد.

DONYAIE- کی؟ چند روز بعد از اون اتفاق؟
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روی زبانم می آید شما که باید بهتر از من خبر 

داشته باشید. ولی به جایش می گویم:

- همون روز اولی که فهمیدم.

امان نمی دهد و سر ضرب می پرسد:

- پس چرا به جز ممنوع الخروج کردن شما، هم 
حساب هاتون رو مسدود کرده و هم درخواست 

حکم جلب از دادگاه داشته؟

سر خوردن دانه ی درشت عرق را روی تیره ی 

پشتم حس می کنم. دلیل این کارش چیزی 

است که از خسرو شنیده بودم نه خودِ 

همایون. ولی محافظه کارانه نمی خواهم اسم 

او را به میان بیاورم. صدایم باز می لرزد و نگاه 
DONYAIE

M
AM

NOE



عمیق مرد مقابلم می گوید که در حال تحلیل 

کوچکترین تغییر در حالتم است.

- نمی دونم... شاید... شاید می ترسید 
غیرقانونی از ایران برم.

ابروهای مرد باال می پرند و من لب پایینم را 

زیر دندان می گیرم. لعنت به من. گاف داده ام 

انگار. ذهنم با سرعت شروع می کند به چیدن 

و باال و پایین کردن کلمات تا بهانه ای برای این 

حرفم پیدا کنم. مثال بگویم این را خود 

همایون همان روز اول به من گفته. یا مثال 

DONYAIEماهی در تماسش یا...
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بعد از ذهنم می گذرد نکند همه ی مکالمات 

همایون از همان ابتدا شنود می شده.

- چطور به این نتیجه رسید که ممکنه 

شما غیرقانونی از ایران خارج بشید؟

محاسبات سریع ذهنم در لحظه متوقف 

می شود. برای این جواب سوالش باید از امین 

بگویم و حاجی و رابطه اشان با اتهام 

همایون. لب می زنم:

- نمی دونم!

- همایون رادمنش کجاست؟

سوالش آن قدر بی ربط است به بحث قبلی که 

DONYAIEبا تعجب پلک می زنم تا سوالش را بفهمم.
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- من نمی دونم.

- یعنی می گید ممکنه غیرقانونی از ایران 
خارج شده؟

بی هوا می گویم:

- نه!

نه من برای این است که حدسش را به من 

نسبت داده، ولی انگار او کارش را خوب بلد 

است.

- نه؟ پس یعنی هنوز ایرانه. کجاست؟

با کالفگی می گویم:

- من نمی دونم.
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- اگه نمی دونید کجاست، پس چطور می گید 
ایرانه؟

- من نگفتم.

- شما همین االن در جواب من که پرسیدم 

غیرقانونی از ایران خارج شده، گفتید نه!

همه ی درماندگی ام می شود یک قطره اشک که 

از گوشه ی چشمم سر می خورد و روی گونه ام 

می افتد. شمرده و لرزان می گویم:

- من نمی دونم پدرم کجاست. به جز همون روز 

اول هم باهاش حرف نزدم. خبری هم ازش 

ندارم. ولی فکر نمی کنم از ایران خارج شده 

DONYAIEباشه.
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بدون این که نگاهم کند یا نشان دهد که حرفم 

را باور کرده یا نه. کاغذی از میان پوشه بیرون 

می آورد و به طرفم می گیرد.

- چند ماه پیش یه حساب جاری ارزی به اسم 

شما افتتاح شده. چرا؟

نفس داغم را رها می کنم. آتش زیر پوستم 

می دود انگار.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت195
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- همایون خواسته بود.

نگاه مرد باال می آید و خیره می شود در 

چشم های تار شده ام. اخم دارد و شاید کمی 

تعجب! تک ضرب و بی انعطاف می پرسد:

- برای چه کاری؟

دست یخ زده ام را روی پایم درهم مشت 

می کنم. تنم داغ است و انگشتانم تکه ی یخ و 

این تناقض دارد جانم را می گیرد.

- نمی دونم، گفت نیازه. قبال هم پیش اومده 
بود که بخواد جایی حساب باز کنم. مثال 

DONYAIEوقت هایی که حساب اصلی شرکت رو تغییر 
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می داد، این کارو می کرد تا پرداخت ها راحت تر 

باشه.

- از حسابتون استفاده می کردید؟

به جای زبان سنگین شده ام، سرم را به آرامی 

تکان می دهم. مرد کاغذ دیگری مقابلم 

می گذارد. چیزی شبیه پرینت حساب که پر 

است از ردیف های واریز و برداشت.

- باز هم می خواد بگید از هیچی اطالع 
نداشتید؟

دیوارهای تیره ی اتاق انگار آوار می شوند روی 

روحم. چه بالیی دارد سرم می آید که خودم 

هم نمی دانم. آب دهانم را محکم فرو می دهم. 
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دیگر شک ندارم که از این اتاق تیره ی خوف آور 

رهایی نخواهم داشت. نگاهم هنوز مانده روی 

خطوط روی کاغذ که صدای مرد در گوش هایم 

می نشیند.

- همایون رادمنش کجاست؟

ده دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت! نمی دانم 

زمان سیاهی که در آن اتاق گذراندم به قرار و 

قاعده ی عقربه های ساعت چقدر طول کشیده 

است. ولی درست در لحظه ای که حس می کنم 

آخرین توانم هم برای جواب دادن به سوال های 

DONYAIEمرد به انتها رسیده، از جایش بلند می شود و 
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حین برداشتن آن پوشه ی کذایی از روی میز 

می گوید:

- بچه ها اظهاراتت رو مکتوب می آرن، بخون 
امضا کن. می تونم همین االن به خاطر 

تناقضاتی که توی حرف هات داشتی، قرار 

بازداشت موقت برات صادر کنم ولی...

به منِ از تک و تا افتاده نگاهی می کند:

- می فرستمت بری، به شرط اینکه کوچکترین 

خبری از پدرت داشتی به ما اطالع بدی!

آب دهانم را محکم فرو می دهم. احمق نیستم 

DONYAIEکه نفهمم این هم یک بازی جدید است. 
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به طرف در می رود و پیش از باز کردنش 

می گوید:

- چون ممنوع الخروجی دیگه تکرار نمی کنم که 

نمی تونی تحت هیچ شرایطی از کشور خارج 

بشی. هر وقت هم که احضار بشی کمتر از 

بیست و چهار ساعت وقت داری تا خودت رو 

معرفی کنی.

در را باز می کند و صدای تقِ در آهنی سکوت 

سنگین اتاق را می شکند.

- یه شماره به همکارام بده، زنگ بزنن یکی از 
DONYAIEاعضای خانواده ات بیاد دنبالت.
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دست خودم نیست که گوشه ی لبم به 

پوزخندی کج می شود و نگاه از گوشه ی چشم 

مرد آن را شکار می کند.

ماهی همیشه می گوید: «نفرینی که دامن آدمو 

نگیره، به اوالد آدم ارث می رسه.»

آن وقت ها چقدر به خاطر این حرف سربه سرش 

می گذاشتم و با هزار و یک دلیل نظریه اش را 

زیر سوال می بردم. و او، نمی دانم از کجا آن 

همه داستان از والیتش پیدا می کرد تا به من 

ثابت کند که درست می گوید و همیشه 

بچه های آدم های گناهگار تاوان ظلم پدر و 

مادرشان را پس می دهند.
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شاید هم حق داشت، شاید من هم درست به 

اندازه ی رادمنش بودنم در گناه آدم های پیش از 

خودم سهیم بودم و این روزها عذابم بود.

وقتی بعد از امضا پای برگه ی اظهاراتم، همان 

افسر اولی از من خواست شماره ای برای تماس 

به او بدهم، گفتم کسی را ندارم. نداشتم و 

تکرار هر باره اش عین خودآزاری بود.

#تو رادرگوش خداآرزو کردم. 
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هوا گرگ و میش شده که از در آهنی ساختمان 

بیرون می آیم. روحم آن قدر سنگین است که 

انگار دیگر عیار جسمم نیست. این را سرباز 

جلوی در هم می فهمد که با نگاهی خیره به 

صورتم می پرسد:

- براتون تاکسی بگیرم؟

در جوابش سرم را تکان می دهم و با نفسی 

عمیق هوای دود گرفته و پاییزی تهران را به 

سینه می کشم.

بند بلند کیف را روی شانه ام باال می کشم و با 

قدم هایی بی رمق در خیابانی فرعی که 
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نمی دانم من را به کدام نقطه از تهران 

می رساند، پیش می روم. خسته ام؛ آن قدر که 

حتا ذهنم توان تحلیل آن حجم از اطالعاتی که 

به دست آورده را ندارد. سر خیابان روی 

صندلی های ایستگاه اتوبوس می نشینم و چشم 

می دوزم به اندک آدم هایی که در این تهران 

بی خواب برای لقمه ی نانی این سو و آن سو 

می روند.

با تکرار «لقمه ی نان» در ذهنم بی اختیار هق 

می زنم و مردی که با نان سنگک داغ از مقابلم 

DONYAIEمی گذرد متعجب نگاهم می کند.
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آن همه حرص و طمع همایون به خاطر یک 

لقمه نان نبود، بود؟

مرد چند قدم جلوتر می رود و دوباره سر 

می چرخاند و نگاهم می کند. شبیه دختر بلند 

کن های خیابان های باالی شهر نیست. شبیه 

جیب برهای پایین شهر هم نه! بیشتر شبیه 

مردهای خانه است. از آن مدل ها که ماهی 

برایم توصیف می کرد و من همیشه فکر 

می کردم البد نامزد قدیمی اش هم همین شکلی 

بوده.

مرد یک قدم دیگر از من دور می شود و بعد 

انگار که پشیمان شده باشد با مکثی کوتاه 
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به طرفم می آید. لب هایم را روی هم فشار 

می دهم تا بغض و گریه ام را پشتش خفه کنم. 

هم زمان با رسیدنش سمند زرد رنگی هم به 

هوای اینکه مسافر دم صبح پیدا کرده، کنار 

خیابان توقف می کند.

مرد قدم هایش را تندتر می کند و نرسیده به 

من می گوید:

- آبجی؟

از ذهنم می گذرد که این لفظ تا چه حد در 

ذهنم غریب است و دور. راننده تاکسی دستش 

را می گذارد روی بوق و با تکان سر می پرسد 

که ماشین می خواهم یا نه. سرم را در جوابش 
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باال می اندازم و می بینم که زیر لب چیزی 

می گوید و ماشینش پر گاز از جا کنده 

می شود. مرد جلوتر می آید و می پرسد:

- حالتون خوبه؟ اینجا منتظر کسی هستین؟

.

#تو رادرگوش خداآرزو کردم. 
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لحظه ای بی حرف نگاهش می کنم. حرفش را 

برعکس می کنم و از خودم می پرسم که کسی 

در این شهر بزرگ منتظر من است یا نگران 

نبودنم؟ همایون اصال می داند چه بالیی سرم 

آمده یا ماهی که با تفکرات سنتی اش همیشه 

می گوید: «دختری که شب بیرون از خونه 

باشه دیگه به درد زندگی نمی خوره.» و داد 

رویِ فمنیستم را درمی آورد.

بی اختیار دستم به طرف جیب کیفم می رود و 

گوشی ام را از آن بیرون می آورم و زمزمه 

می کنم:

- آره. منتظرم کسی ام.
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مرد با تردید سرش را تکان می دهد و با مکث 

کوتاهی دور می شود و بوی نان تازه اش 

معده ی ساعت ها خالی ام را به چرخ می آورد.

گوشی را روشن می کنم و بی توجه به 

پیام هایی که روی گوشی می آید. روی شماره ی 

خسرو را لمس می کنم. قانون جنگل و «بکش 

یا کشته شو» حال این روزهای همه ی ماست. 

تنها عده ای کمی کمتر، عده ای کمی بیشتر.

و در صفحه ی پیام ها برایش لوکیشن جایی که 

هستم را می فرستم. همین!

بعد مچاله می شوم در کنج صندلی های 

ایستگاه و سرم را می چسبانم به میله ی 
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فلزی اش و سرمایش را تا مغز استخوانم به  

جان می خرم. پلک هایم را روی هم می  گذارم و 

از پشت چشم های بسته ام هر لحظه تندتر 

شدن حرکت آدم ها و ماشین ها را دنبال 

می کنم.

می دانم می آید. باید بیاید. اصال مگر 

شکار هم بدون طعمه می شود؟

میان اصواتی که هر لحظه بلند و بلندتر 

می شود، صدای ترمز ماشینی در نزدیکی ام 

گوشه ی لب هایم را با غصه ی عمیقی پایین 

DONYAIEمی کشد.
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حاضرم هر چه که فکر می کردم دارم بدهم و 

به جایش یک خانه ی گرم، یک خواب راحت و 

امنیتی که حاال می فهمم همه چیز است بگیرم.

 صدای باز و بسته شدن محکم در ماشین به 

گوشم می رسد و در نهایت ضرب قدم های 

بلندی که نزدیک و نزدیک تر می شود. بینی ام را 

باال می کشم و عطرش زودتر از بوی دود اولین 

اتوبوسی که در ایستگاه متوقف می شود، زیر 

بینی ام می زند.

پلک هایم می لرزد. امان نمی دهد تا چشم هایم 

را باز کنم. تنم را به طرف خودش می کشد و با 

DONYAIEلحن تندی می گوید:
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- دختره ی دیوانه.

سرم را محکم می چسباند به سینه اش.

- دلم می خواد خفه ات کنم غزال.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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مثل گمشده ای که بعد از مدت ها به مامن 

آشنایی رسیده باشد، بغض می کنم. ای کاش 

زندگی میانبر داشت؛ کوره راهی که می شد 

حادثه را دور زد و به آرامش بعدش رسید. 

ای کاش می شد همان لحظه چشم هایم را ببندم 

و وقتی باز کنم که روزها و ماه ها از این لحظه 

دور شده باشم.

سرم را عقب می کشم. و با صدایی که بغض 

غریب و محزونش کرده می پرسم:

- چرا؟ ترسیدید طعمه از دام پریده باشه 

DONYAIEیا عذاب وجدان دارید؟
M

AM
NOE



نگاهم را از بافت تیره اش باال می کشم و به 

چشم هایش می دوزم. بی حرف نگاهم می کند. 

چشم هایش همان سیاه همیشه ناخواناست. با 

همه ی خودداری ام حس می کنم چانه ام 

می لرزد.

- به خاطر اون منفعتی که نمی دونم چیه، 
به خاطر چیزهایی که باعث شده قاطی این 

بازی بشید و هر کاری می کنید تا من نفهمم.

این بار نگاهش را با تانی از من می گیرد و زل 

می زند به رفت و آمد اندک ماشین ها. انگار 

خودش هم فهمیده که دوره ترساندن و بازی 

DONYAIEکردن با من گذشته است. انگار فهمیده منِ بعد 
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از دیشب همه ی ترس هایم ریخته و چیزی برای 

از دست دادن ندارم.

- از سر شب که فهمیدم بردنت هزار جا زنگ 
زدم، هزار نفرو واسطه کردم تا فقط بفهمم 

کجایی، با کی رفتی، اونایی که اومدن دم در 

مامور بودن یا آدم های اون مردک فتاح.

تلخ و هیستریک می خندم و اشک بی هوا 

می چکد روی گونه ام. خسرو عجیب نگاهم 

می کند.

- نگید نگرانم شدید که خنده ام می گیره. من 
حتا خانواده ام هم نگرانم نمی شن!

لحنش تند می شود.
DONYAIE
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- اینو وقتی راه افتادی دنبال هر کسی و 
باهاش رفتنی باید بهش فکر می کردی.

انگشت لرزانم را به طرف خیابانی که تمام شب 

در اتاق تاریک و مخوف یکی از 

ساختمان هایش گذرانده ام، می گیرم و 

می گویم:

- با خودشون حکم داشتن. من چیکار 
می تونستم بکنم؟

بلند می شود و نفسش را محکم به بیرون «ها» 

می کند. کالفه است و انگار به شدت دارد 

تالش می کند تا سرم داد نکشد. اشاره می کند 

DONYAIEبه کیف کوچکم و با حرص می گوید:
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- اون تلفن بی صاحاب رو دقیقا برای همچین 
لحظه هایی گذاشتن. یه زنگ، یه پیام... تو حتا 

انقدر به خودت زحمت ندادی که به قمر بگی 

داری باهاشون می ری.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت199
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مقابلش می ایستم. همه ی تنم از سردی فلز 

صندلی منقبض شده است. صدایم می لرزد و 

می گویم:

- مگه واسه کسی مهمه؟

می غرد:

- چرت نگو غزال.

نفس هایم تند شده و داغ. انگار شوک تجربه ی 

شب پیش تازه از بین رفته و فهمیده ام که چه 

از سر گذرانده ام. خسرو لبش را زیر دندان 

می برد و درحالی که تالش دارد آرامشش را 

حفظ کند می گوید:

- بشین بریم.
DONYAIE
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لحظه ای نگاهش می کنم. نمی دانم چطور؟ 

خسته، ترسیده یا بی قرار. هر چه که هست، با 

کالفگی نفسش را رها می کند و بعد دست 

می اندازد زیر بازویم.

- بریم اول یه چیزی بخور. از دیروز درست و 
حسابی غذا نخوردی.

و من به آخرین باری فکر می کنم که یک وعده 

غذای کامل با دل خوش خورده ام.

****

DONYAIE
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ماهی همیشه می گوید: « دل خوش که نباشه، 

ثروت قارون هم به کار آدم نمی آد.»

چند ساعت است نشسته ام در تراس 

نیم دایره ای خانه ی خسرو و به همین یک جمله 

فکر می کنم.

به این که اگر من به جای رادمنش همان فامیلی 

معمولی سوزنچی را داشتم، همانی که به قول 

همایون شیک نبود و جالل و جبروت از گوشه 

و کنارش بیرون نمی ریخت باز هم دل خوش 

نداشتم؟

به این که اگر پدربزرگم با دوز و کلک مباشر 

ملک نیا نمی شد و همیشه همان کارگر ساده 
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می ماند، باز هم مهتاب زن همایون می شد تا 

یکی مثل من را در این دنیای بی سر و صاحب 

پس بیاندازد؟

به این که اگر زن اول ملک نیا سر زا نمی رفت تا 

فرح خودش را به ریش او ببندد، باز هم من 

می شدم آهویی که قرار است گند و کثافت یک 

خاندان را پاک کند؟

پتوی نازکی را که با خودم از اتاقم آورده ام 

بیشتر دور تنم می پیچم. تب دارم، مثل همه ی 

دو روز گذشته تنم دارد در تب می سوزد و 

سرم به قدر یک کوه سنگین شده است.

- چرا اینجا نشستی؟
DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت200

به عقب نمی چرخم ولی از گوشه ی چشم 

می بینم که می آید و روی صندلی کناری 

DONYAIEمی نشیند. این دو روز عادت کرده ام به این 
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مدل ناپرهیزی هایش. به اینکه گاه و بی گاه به 

من سر بزند و حالم را بپرسد.

نمی دانم شاید حال و اوضاعم بیشتر از چیزی 

که فکرش را می کنم بد است. شاید می ترسد 

بمیرم و همه ی نقشه هایش نقش بر آب شود. 

اصال شاید به همین دلیل است که شب پیش 

دلش به رحم آمده و پرسیده بود: «دلت 

می خواد با دایه ات حرف بزنی؟»

- قمر می گه سوپتو هم نخوردی.

منظورش از سوپ همان آش شله قلمکاری است 

که نسا با تشر برایم آورده بود. همانی که با 

وجود تشرهای نسا گرسنگی هزار بار شرف 
DONYAIE
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دارد به خوردنش. نسا تنها کسی است که هنوز 

هم ساز خودش را می زند، وگرنه حال زار و 

نزارم حتا قمر را هم از رو برده است.

چانه ام را در پتو پایین می کشم و بی آن که 

نگاهش کنم نجواگونه می گویم:

- میل نداشتم.

با اخم غلیظی می گوید:

- انگار خیال خوب شدن نداری، نه؟

سرم را در همان حالتی که نشسته ام به طرفش 

کج می کنم و پرحرف زل می زنم به صورتش. 

ابروهایش را باال می اندازد و هشدارگونه 

می گوید:
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- باز شروع نکن.

چه خوب که حرف های نگفته ام را از بر شده 

است. چه خوب که نیاز نیست هر بار عذاب 

تکرار آن حرف ها را به جان بخرم و بپرسم که 

چرا نگران دختر همایون هستی؟ چه 

خوب، چون روح جنگده ام انگار در تب و 

هزیان این دو روز سوخته و به قول ماهی، « 

انگار من را برده اند و یک غزال دیگر جایم 

آورده اند.»

نگاهم را از او می گیرم و باز به هوای ابری 

آخرین روزهای مهر خیره می شوم.

- امین زنگ زده بود.
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قلبم با گفتن همین یک جمله هم تیر می کشد و 

سکوت او یعنی حرفم را ته خوانده است. لب 

پایینم را توی دهانم می کشم و ترَش می کنم. 

نگاه او روی نیم رخم سنگینی می کند. با 

صدایی گرفته می گویم:

- من فقط می خوام برم. حاضرم هر کاری کنم 

که برم و دیگه پشت سرمم نگاه نکنم. 

می خوام بشم یکی مثل همه ی شماها. بشم 

یکی مثل مهتاب.

تو را در گوش خدا آرزو کردم:

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت201 
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نگاهش می  کنم و بغض در گلویم حجم 

می گیرد.

- برامم مهم نیست بعدش چه بالیی سر بقیه 
می آد...

و آرام تر زمزمه می کنم:

- همون طوری که هیچ کس واسش مهم نبود 

چه بالیی داره سر من می آد.

DONYAIE
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دلیل سکوت ناگهانی خسرو را 

نمی فهمم. سکوتی که پس زمینه اش صدای اره 

دادن و تیشه گرفتن دائمی قمر و نسا از 

طبقه ی پایین است. شاید خسرو فکر کرده باز 

به هزیان افتاده ام. درست مثل دو شب پیش 

که تا خودِ صبح میان خواب و بیداری ماهی و 

مهتاب را صدا زدم.

با تانی از جایش بلند می شود و دست هایش را  

در جیب شلوار راسته اش فرو می کند. باز 

لباس تیره به تن دارد، درست مثل همیشه.

مکث می کند و جوری که انگار برای گفتن 

حرفی مردد است، می گوید:
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- اگه تا فردا خوب شدی، می ریم عمارت.

آب دهانم را برای پایین فرستادن حجم جا 

خوش کرده در گلویم فرو می دهم ولی 

حریفش نمی شود انگار.

- من خوبم.

- خوب نیستی.

نگاهش که می کنم بر خالف نرمش نسبی این 

دو روز تند و بی مالحظه می گوید:

- اینو من تعیین می کنم، چون حوصله ی 
مریض داری ندارم.

ملتهبم، داغ و مستاصل. یک قدم به طرف در 

DONYAIEبرمی دارد و من با یادآوری چیزی می گویم:
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-اون مرده...

می ایستد و پرسشگرانه نگاهم می کند.

- همونی که ازم بازجویی کرد، گفت باید 

نزدیک تهران باشم تا هر وقت که خواستن 

خودمو معرفی کنم.

میان ابروهایش این بار گرهی کور می افتد. 

همان روز اول میان حال بدم از من خواسته 

بود جز به جز اتفاقات آن شب را برایش تعریف 

کنم، همه چیز را بدون کم و کاست. بعد هم 

چند ساعتی از خانه بیرون رفت و وقتی آمد 

که دکتری همراهش بود و من از حجم تب 

DONYAIEهزیان می گفتم.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت202

خیره و در فکر لبش را زیر دندان می برد و 

لحظه ای بعد تنها می گوید:

- نگران نباش.

DONYAIE
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با پتویی که هنوز دور شانه ام پیچیده شده از 

روی صندلی بلند می شوم و مقابلش می ایستم. 

ضعف دارم و با همین حرکت انگار دنیا دور 

سرم می چرخد.

- همین؟ نگران نباشم؟

نفسش را با کالفگی رها می کند. می دانم اهل 

توضیح دادن نیست. می دانم همین که جواب 

تند و تیزی نمی دهد یعنی مراعات حالم را 

کرده است.

- ببین، در مورد اون حساب قول می دم هیچ 
مشکلی برات پیش نیاد. فقط خواستن 

DONYAIEبترسوننت. وگرنه نه حجم پولی که منتقل 
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شده، نه حسابی که دالرا بهش واریز شده 

چیزی نیست که برات مشکل ایجاد کنه... من 

نمی گم امکان نداره احضارت کنن، چون 

پرونده ی همایون یکی دوتا نیست. ولی برای 

هر چیزی که باشه ربطی به او حساب نداره.

سرم گیج می رود و برای حفظ تعادل دستم را 

می گیرم به برجستگی دیوار. دلم می خواهد از 

حسابی که پول ها به آن منتقل شده بپرسم، از 

پرونده های دیگر همایون، از آن «هرچیزی» که 

ممکن است به خاطرش باز احضار شوم.

- بیا برو تو اتاقت استراحت کن. می گم نسا 
DONYAIEیه چیز درست و حسابی برات آماده کنه.
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دشمنی نسا با من آن قدر آشکار است که انگار 

او هم آن از آش بد رنگ و مزه اش فهمیده. 

قدمی به عقب برمی دارد و از سر راه کنار 

می رود. پتو را دور شانه ام جمع می کنم و با 

نگاهی که پایین افتاده از مقابلش عبور می کنم 

و به طرف اتاقم می روم. ماهی همیشه 

می گوید که وقتی مریضم مظلوم می شوم 

یه جوری که دل همه برایم به رحم می آید.

سرم را کمی باال می آورم و از میان آینه های 

چند تکه ی روی دیوار به خودم نگاه می کنم. 

DONYAIEماهی حق دارد، مظلوم به نظر می رسم و 
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غمگین! شاید هم دلیل نرمش این روزهای 

خسرو همین است.

دستم را روی دستگیره ی در اتاق می گذارم. 

سنگینی نگاه و حضور خسرو درست پشت 

سرم باعث می شود پیش از باز کردن در 

نگاهش کنم. مکث کوتاهی می کند و می گوید:

- اگه این پسره بازم زنگ زد، جوابشو بده.

حس می کنم چیزی درونم فرو می ریزد. چیزی 

مثل باور به خود، یا همان شرافتی که همیشه 

از آن دم زده ام. نمی دانم در نگاهم چه می بیند 

DONYAIEکه دستش را باال می آورد ولی پیش از اینکه به 
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مقصد برسد با صدایی که او را می خواند 

درهم مشت می شود:

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت203

DONYAIE- آقا؟
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نسا برخالف وقت هایی که با من حرف می زند 

ناز خوشایندی به صدایش داده که اگر هر 

وقتی غیر از این بود، با صدای بلند به آن 

می خندیدم. دست خسرو پایین می افتد اما 

نگاه سیاهش از چشم های من، نه!

- خانم جان می گن چرا نمی این؟

پلک می زنم و خط نگاه او به چشمانم شکسته 

می شود. همان دستش را در جیب شلوارش 

فرو می کند و می گوید:

- بهش بگو االن می آم.

DONYAIE
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نسا برای رفتن این پا و آن پا می کند و وقتی 

دست من دستگیره ی در را پایین می کشد، 

خسرو با لحن جدی تری به او می توپد:

- کار دیگه ای هم هست؟

لب ورچیدن نسا را ندیده هم می توانم تصور 

کنم. عادت دارد مقابل خسرو خودش را به 

موش مردگی بزند.

- چرا دعوام مُکنید. مو که کاری نکردُم آقا.

خسرو نفسش را محکم رها می کند و هرمش 

می نشیند روی صورتم.

DONYAIE- دعوا نکردم. برو.
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در را به آرامی باز می کنم و پیش از وارد شدن 

به اتاق نجوا می کنم:

- مطمئن نیستم بعد از این اتفاق ها دیگه خودم 

رو دوست داشته باشم.

می گویم و با بستن در، او را که هنوز نگاهش 

روی من مانده پشت در جا می گذارم.

با همان پتو روی تخت می نشینم و چشم 

می دوزم به سینی داروهایم روی پاتختی. 

اتاقم به لطف پرده ی تیره ای که روز پیش 

پشت پنجره اش نصب شده، تاریک و روشن 

دلخواه و پر از آرامشی دارد. چیزی هزار بار 

متفاوت از روح درمانده و ترسیده ی من.
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نگاهم از سینی داروها سر می خورد و جلوتر از 

آن، روی گوشی ام می نشیند. دلم با یادآوری 

کاری که قرار است انجام بدهم، آشوب 

می شود. پتو را از دور شانه هایم پایین 

می کشم. دست دراز می کنم و گوشی را 

برمی دارم.

تماس های الی را در این چند روز جواب 

نداده ام. چون نمی دانم در این شرایط باید 

حرف های امین را تایید کنم یا تکذیب! قفل 

گوشی را می زنم و با دیدن میس کال های امین 

DONYAIEروی صفحه، گوشی را از حال سایلنت 
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برمی دارم وبعد مثل چیزی ممنوعه کنارم روی 

تخت پرتش می کنم.

از این روی خودخواهم می ترسم. از این روی 

بی رحم و منفعت طلبم.

با بی قراری از روی تخت بلند می شوم. باز تب 

کرده ام انگار. همه ی تنم درد می کند و 

چشم هایم از شدت تب همه جا را تار می بیند. 

جعبه ی ویولونم را برمی دارم. درش را باز 

می کنم. باید خودم را آرام کنم. باید این روح 

پریشان و عذاب وجدانی که از همین حاال 

DONYAIEگریبانم را گرفته آرام کنم.
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ویولن را برمی دارم و می گذارمش زیر 

چانه ام. آرشه را به دست می گیرم و به خودم 

می گویم که من تقصیری ندارم.

می گویم نباید خودم را ببازم.

می گویم روح همه ی آدم ها جایی با سیاهی ها 

گره خورده است، که اگر نبود انسان هبوط 

نمی کرد.

آرشه را می کشم روی سیم های ویولن. کمی 

طول می کشد تا نت هایم را پیدا کنم. 

چشم هایم را می بندم و همه ی ذهنم را 

DONYAIEمی سپارم به نت هایی که باید بنوازمشان. 
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باالخره میان هیاهوی ذهنم ملودی ام را پیدا 

می کنم. نت به نتش را.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت204

****
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تمام شب را با وجود مسکن های قوی میان 

خواب و بیداری سپری کرده بودم و بیدار که 

شدم، نمی دانستم بارها روشن شدن صفحه ی 

گوشی و شنیدن ملودی مالیمش را در کدام 

حالت دیده و شنیده ام. تنم را به طرف لبه ی 

تخت می کشم. بعد از یک تب سخت و طوالنی 

همه ی عضالتم درد می کند. گوشی ام را 

برمی دارم. پیش از روشن کردن صفحه اش 

ضربه ای به در اتاقم می خورد.

با همان تن پر درد از روی تخت بلند می شوم.

DONYAIE- بله؟
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در باز می شود و نسا با اخمی که تنها وقت 

حرف زدن با من میان ابروهایش می نشیند، 

می گوید:

- آقا گفتن بیا پایین کارت دارن.

مثل خودش اخم می کنم. حوصله ی هرکس و 

هر چیزی را داشته باشم، این دخترک 

خیال پرداز جزو آن ها نیست.

- باشه. بهشون بگو االن می آم.

متلک می پراند که:

- مِخوای اول یه دستی به او موهات بکش، 

DONYAIEبعد.
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نمی دانم به این خل بازی هایش بخندم یا گریه 

کنم از حال و روزی که باعث شده کارم به 

متلک شنیدن از او بکشد. نیم نگاهی در آینه ی 

قدی اتاق به خودم می اندازم. موهایم کمی 

پرواز کرده اند، ولی نه آن طوری که کسی 

بخواهد به رویم بیاورد. به طرفش می چرخم و 

جوری که می دانم حرصش را در می آورد 

می گویم:

- این مدلشه عزیزم. البد شما تا حاال ندیدی!

چشم  غره می رود و زیر لب جوری که من هم 

بشنوم می گوید:

- ای که عین پشم بِختَه های خانه ننه مه.
DONYAIE
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در را که می بندد، با حرص لب می زنم:

- بی شعور.

به طرف آینه می روم و به خودم نگاه می کنم. 

این روزها عجیب خودم را گم کرده ام، آ نقدر 

که به سختی در چهره ی دختر درون آینه 

نشانه هایی از خود همیشگی ام را پیدا می کنم. 

دستی روی موهایم می کشم. رنگش را دوست 

دارم و آن تاب خوشایندی که آرایشگرم به 

انتهایش داده است را. به قول نسا دستی به 

موهایم می کشم. لباس هایم را با یکی از بلوز و 

شلوار جین عوض می کنم و با سُراندن گوشی 

DONYAIEدر جیب شلوارم از اتاق بیرون می روم.
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باید با خودم برای جواب دادن به تماس های 

امین کنار بیایم، آن هم حاال! حاالیی که دیگر 

نه به خودش اعتماد دارم و نه به عشق و 

عالقه اش.

_________________________________

Ҽبِختَه: گوسفند پرواری

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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این روزها غزال دورنم جایی در انتهای دل و 

ذهنم به انتظار معجزه نشسته  است. یک 

گریزگاه و یا برآورده شدن آرزویی که حتا 

خودم هم به اجابت نشدنش یقین دارم. اینکه 

یک شب چشم هایم را ببندم و وقتی که بازش 

می کنم، همه ی این روزها خواب باشد!

طبقه ی پایین کسی نیست و تنها صدایی که به 

گوش می رسد تق تق آرامی است که از 

DONYAIEآشپرخانه شنیده می شود. رد صدا را می گیرم 
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و جلوتر می روم. نسا است که پشت به من 

چیزی را در کابینت ها جابه جا می کند.

در این چند روز فهمیده ام که نسا یک 

جورهایی خدمتکار مخصوص خانه ی قمر 

است. یا شاید بهانه ای که قمر بتواند از آن 

طریق زیر پر و بال او را بگیرد. آمدنش به 

خانه ی خسرو فقط در مواقعی است که قمر 

هم حضور داشته باشد. انگار یک هم دردی 

عمیق میان او و قمر در جریان است. چیزی که 

باعث می شود قمر روی دیوانه بازی ها و 

DONYAIEچک و   چانه زدن های دائمی اش چشم ببندد.
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خسرو نیست و صدا زدن این دختر زبان دراز 

و پرسیدن از او، آخرین کاری است که دلم 

می خواهد انجام دهم. پوفی می کشم و 

دست هایم را در جیب تنگ شلوار جینم فرو 

می کنم. نسا انگار حضورم را حس می کند به 

عقب می چرخد و با دیدنم، نگاهش یک دور از 

سر تا نوک پایم را از نظر می گذراند و در 

نهایت انگار چیزی باب میلش نباشد رو ترش 

می کند.

لب باز می کند تا چیزی بگوید که کسی با 

صدای بلند صدایم می زند.

- غزال جان؟
DONYAIE
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بیچاره نسا این بار را کامال حق دارد، چون 

خودم هم ابروهایم تا جایی که امکان دارد باال 

می رود. به طرف صدا می چرخم. از انتهای 

راهروی کنار پله ها می بینمش که به طرفم 

می آید. یک دست لباس ورزشی مشکی به تن 

دارد و موهایش انگار در اثر تحرک ریخته اند 

روی پیشانی اش. به مسیری که از آن آمده 

اشاره می کند و می گوید:

- بیا اتاقم کارت دارم.

بعد به نسا که تا کنار کانتر پیش آمده با لحنی 

DONYAIEجدی می گوید:
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- هیچی نمی خوام. چای، آب، قهوه، کیک. هر 

چی بخوام خودم صدات می کنم. اکی؟

آن «اکی» آخر حرف هایش کم از توپ و 

تشرهای همیشگی اش ندارد. مکثم را که 

می بیند همان نگاه جدی اش را می نشاند در 

چشم هایم و با کنار کشیدنش از راهرو به من 

می فهماند که زودتر حرکت کنم. نگاهم را از 

چشم هایش می گیرم و درحالی که به طرفش 

می روم از ذهنم می گذرد که چقدر این روی 

بداخالقش بیشتر به خسرو ملک نیایی که 

می شناسم می خورد.

DONYAIE
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هنوز حال و روزم خوش نیست. هنوز 

نتوانسته ام با خودِ این روزهایم کنار بیایم. 

هنوز...

DONYAIE
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ولی هیچ کدام از این ها دلیل نمی شود که وقتی 

زیر نگاه سنگین نسا از کنارش می گذرم، زیر 

لب نگویم:

- دارید از من استفاده ی ابزاری می کنید.

حرفم را شنیده و آن قدر تیز است که کنایه ام 

را بفهمد. با قدمی فاصله درست پشت سرم 

می آید و نرسیده به در بزرگ انتهای 

راهرو می گوید:

- فکر می کنی واسه من کاری داره یه کاری کنم 

تا عمر داره از چند متریم جلوتر نیاد؟
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شک ندارم به این توانایی اش. چون همه ی 

آدمهای دور و ورش، حتا همایون و فرح با آن 

همه دبدبه و کبکبه از او حساب می برند.

جلوی در نیمه باز اتاق می ایستم. اخم عمیقی 

روی صورتم می نشانم و به طرفش می چرخم.

- مادرتون کجاست؟

نگاه سرخوشش از حال دیروز و روز پیشمان 

عجیب فاصله گرفته است. دست هایش را در 

جیب شلوار ورزشی اش فرو می کند و موذیانه 

می گوید:

DONYAIE- انگاری دلت واسش تنگ شده!
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اخمم عمیق تر می شود. حوصله ی جنجال 

ندارم. حوصله ی متلک گویی هایش را وقتی که 

ببیند در اتاق پسرش هستم.

خسرو از کنار تنم دستش را روی در اتاق 

می گذارد و بازش می کند. با سر به داخل 

اشاره می کند و می گوید:

- تو قاعدتا باید از من بترسی، نه از قمر.

انگار از اینکه در ذهنم تا این حد کبریت 

بی خطر به نظر می رسد خوشحال نیست. بدون 

اینکه جوابی به او بدهم از در باز اتاق وارد 

DONYAIEمی شوم.
M

AM
NOE



بعد از من داخل می آید و در را پشت سرش 

می بندد. درحالی که از کنارم می گذرد، می گوید:

- باید با هم حرف بزنیم.

هنوز نزدیک در ایستاده ام و نگاهم را در 

فضایی که اصال شبیه تصوراتم نیست 

می گردانم. سوییت روبه رویم کامال مردانه 

است. پر از رنگ های تیره و آرام. انگار می شود 

خودِ خسرو را در رنگ بندی این اتاق دید. همان 

اندازه مرموز و ناخوانا. ولی قسمت عجیب آن 

دیوار شیشه ای سرتاسری است که تصویر 

حیاط خلوت کوچک و با غچه ی جمع وجورش 

DONYAIEرا میهمان فضای اتاق می کند. چیزی با 
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صدوهشتاد درجه اختالف. نزدیک تخت بزرگ 

و طوسی رنگش، نیم ست اسپرتی قرار دارد و 

کمی آن،طرف تر تردمیلی که به نظر می رسد 

پریشانی موهایش حاصل چرخ های نقاله ی آن 

است. و عجیب تر از همه به چشمم بوم بزرگ 

نقاشی است کنار دیوار. یک صفحه ی بزرگ و 

سفید با خطوط درهم و ناخوانایی که به نظر 

می رسد اتود اولیه ی یک طرح باشد. خسرو 

به طرف مبل ها می رود و همان طور که پشتش 

به من است می گوید:

DONYAIE- اگه دید زدنت تموم شد، بیا اینجا بشین.
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از پشت سر نگاهش می کنم که ابتدا از کشوی 

میز تعدادی کاغذ بیرون می آورد و بعد روی 

نزدیک ترین مبل می نشیند. نگاه منتظرش را که 

می دوزد به من، با قدم های آرام جلو می روم و 

روی مبل مقابلش می نشینم. اینکه خسرو 

به جای یکی از اتاق های طبقه ی باال، این جای 
DONYAIE
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دنج و متفاوت را برای خودش انتخاب کرده، 

می تواند نشان دهنده ی یک روی متفاوت دیگر 

از او باشد.

نگاهم هنوز به  صورت او است که سرش را از 

روی کاغذها باال می آورد و بی مقدمه می گوید:

- همایون می خواد باهات حرف بزنه.

حس می کنم حسی شبیه خشم یا شاید هم 

ترس با سرعت نور میان رگ هایم می دود و به 

ثانیه نمی کشد که تنم داغ می شود. خسرو 

همان طور که کاغذها را روی زانویش نگاه 

داشته تکیه می دهد و با نگاهی که انگار 

می تواند تا ته افکارم را بخواند می گوید:
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- دیگه خودت بهتر می دونی که اگه بهت زنگ 

نمی زنه برای چیه!

گوشه های لبم از حجم غصه ای که روی دلم 

سنگینی می کند، به پایین کش می آید و 

غمگینانه لبخند می زنم. این روی جدی و 

بی انعطاف خسرو را کمتر در خانه اش دیده ام. 

نگاهم را از دیوار شیشه ای می دوزم به 

باغچه ای که ساقه های گل های رونده تا باالی 

دیوارش کش آمده اند. چیزی شبیه گل های 

کاغذی یا اقاقیا.

DONYAIE- ای کاش می شد هیچی ندونم.
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- قرار نیست همیشه زندگی بر مدار 

خواسته های ما حرکت کنه.

بدون اینکه نگاهش کنم هم می توانم سنگینی 

چشم های تیره اش را روی صورتم حس کنم. 

تلخ لبخند می زنم.

- ولی کوتاه اومدن از خواسته ها یعنی باختن!

خودش را روی مبل جلو می کشد و کاغذهای 

توی دستش را می گذارد روی میز کوتاه 

میانمان.

- قرار هم نیست کسی از خواسته هاش کوتاه 

بیاد.

DONYAIE
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نگاهش می کنم که درست مثل لحن مطمئن 

جمله اش، نگاهش را دوخته است به 

چشم هایم. بعد پایین تر از آن نگاهم می نشیند 

روی کاغذها. دسته ی اول برگه ها را 

می شناسم. همان قراردادی است که چند روز 

پیش در دفترش از من خواسته بود امضا کنم.

- من هنوزم می خوام تو با من کار کنی. ولی 

چیزهای مهم تری هم هست که باید در 

موردشون بدونی.

دستم برای برداشتن کاغذها پیش می رود، ولی 

صدای زنگ تلفن میانه ی راه متوقفش می کند. 

DONYAIEخسرو گوشی ای که چند روز پیش در داشبورد 
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ماشینش دیده ام را از جیبش بیرون می آورد و 

با مکثی کوتاه به طرف من می گیرد.

نگاهم از همه ی دنیا انگار فقط آن چند رقم را 

با پیش شماره ی نودوهشت می بیند.

.
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بی صدا زمزمه می کنم:

- پس هنوز ایرانه؟

- من که بهت گفته بودم.

سرم را باال می آورم و به او که منتظر است 

گوشی را از دستش بگیرم می گویم:

- چرا فرار نمی کنه؟ چرا وقتی می دونه اینجا 

موندن تهش دادگاه و زندان و بی آبروییه، مثل 

خیلیای دیگه نمی ذاره بره؟

نگاهم باریک می شود و ذهنم بعد از یک رکود 

دو روزه دوباره به تقال می افتد. خسرو برای 

عجله کردنم خودش را کمی جلوتر می کشد و 

DONYAIEبا اخم می گوید:
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- همه ی روزو وقت ندارم غزال. اول جوابشو 

بده بعد هر سوالی داشتی ازم بپرس.

ابروهایم هم زمان با دستی که برای گرفتن 

گوشی پیش می رود، باال می پرند. این همه 

دست و دلبازی اش را چطور باور کنم؟ اویی که 

تا همین دو روز پیش جان می داد تا یک 

جمله ی درست و حسابی در جواب سوال هایم 

بگوید، حاال وعده ی جواب دادن به همه ی 

سوال هایم را می دهد.

زنگ گوشی به بوق پنجمش می رسد که 

انگشتم را روی صفحه اش می کشم. حسی که 

DONYAIEبه مرد آن سوی خط دارم دخترانه نیست. نقش 
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همایون در ذهنم هیچ رنگی از پدرانگی ندارد و 

این غم انگیزترین حقیقت زندگی ام هست.

- بله؟

- غزال؟

صدایش دور است. آن قدر که باید گوش هایم 

را به گوشی فشار دهم تا صدایش را بشنوم. 

شاید هم این خطای ذهن من است که از او تا 

این حد دور و غریب شده است.

همایون امان نمی دهد جوابش را بدهم، 

پشت بندش تند تند، جوری که انگار برای 

DONYAIEمکالمه با من وقت محدودی دارد، می گوید:
M

AM
NOE



- از اتفاقایی که افتاده خبر دارم. می دونستم 
باالخره پای تو رو هم می کشونن وسط. ولی 

نگران نباش. چیزی نمی شه. تو فقط به حرف 

من گوش کن. یعنی به حرف خسرو. باید یه 

کاری کنیم امین نتونه از ایران بره. چراشو 

بعدا بهت می گم. االن وقت نمی شه. یه 

برنامه ی توپ دارم که اگه بگیره باید فتاح به 

پام بیفته واسه...

نفس داغم را محکم رها می کنم و میان 

حرفش می گویم:

DONYAIE- تو اصال نگران من می شی؟
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نمی دانم این سوال از کجای ذهنم سر برآورده؟ 

کجای قلبم؟ کجای روحم؟ هرچه که هست بعد 

از آن لب هایم را محکم روی هم فشار می دهم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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همایون آشکارا جا می خورد. این را سکوت 

چند ثانیه ای آن سوی خطش می گوید و سکوت 

و نگاه سنگین خسرو...

این را نمی دانم باید به چه حسابی بگذارم.

چند ثانیه طول می کشد تا همایون میان سیل 

جمالتش، سوال ضربتی ام را هضم کند. و من 

تمام این چند ثانیه نگاهم را میخ کاغذهای 

روی میز نگه می دارم تا باال نیایند و به نگاه 

سیاه و سنگین او دوخته نشوند.

- االن وقت این حرفاست؟ تو اصال می دونی 
من االن تو چه شرایطیم؟ همه ی زندگیم، آبرو 

و اعتبارم، هرچی که تو این همه سال کِشتم، 
DONYAIE

M
AM

NOE



داره به باد می ره. بعد تو داری تو این شرایط 

واسه من ناز و ادا می آی؟

برعکس لحظات اول صدایش به گوشم بلند و 

واضح می رسد. جوری که گوشی را به گوشم 

فشار می دهم تا صدای همایون به خسرو 

نرسد. شاید این هم خطای ذهن من است، 

چون همایون خودخواه این لحظه عجیب 

برایم آشناست.

- من بازیچه ات نیستم.

- تو غلط کردی!

جوابش مثل سیلی توی گوشم می خورد و 

نفسم را می بُرد.
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- باهات شوخی ندارم غزال. کاری که گفتم 
انجام می دی وگرنه چشم می بندم رو اسمت 

توی شناسنامه ام و اون کاری رو که نباید 

می کنم.

بلند و هیستریک می خندم.

- اگه به حرفت گوش ندم چیکار می کنی؟ بهم 
تهمت می زنی؟ می ندازیم زندون؟ آینده مو 

خراب می کنی؟ مگه همین االن نکردی؟

 همایون داد می کشد:

- نه هنوز نکردم. هنوز اون کاری که تو رو به 
غلط کردن بندازه نکردم.
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نمی دانم منظورش همان جریان شکایت و 

دادگاه و ممنوع الخروج است یا چیز دیگری؟ 

نمی دانم که همایون رادمنش، پدرم از این هم 

می تواند نفرت انگیزتر باشد یا نه!

می خواهم چیزی بگویم که دستم کشیده 

می شود و میان فریادهای گنگ و ناواضح 

همایون خسرو گوشی را از دستم می گیرد. از 

روی مبل بلند شدنش را نفهمیده ام. سرم را باال 

می برم و با چشم های داغی که همه جا را تار 

می بیند نگاهش می کنم. گوشی را می گذارد 

DONYAIEکنار گوشش و به همایون می گوید:
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- گفتی می خوای راضیش کنی، نه اینکه داد و 

دعوا راه بندازی.

سرم را می چرخانم و زل می زنم به منظره ی 

آن سوی شیشه. به تصویری که روشنایی مالیم 

اول صبح نرم و آرام در آغوشش کشیده است.

صدای همایون را نمی شنوم ولی لحن خسرو 

مثل روز اولی که دیده بودمش سخت شده و 

بی انعطاف.

- اگه قرار به زور گفتنه که من خیلی بهتر از تو 
بلدم زور بگم.

پوست لبم را زیر دندان می برم.

- شرط من که برای کمک بهتون یادت نرفته؟
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به طرفش سر می چرخانم و همان لحظه نگاهم 

به چشم هایش گره می خورد. شک دارم؛ به او، 

به همایون، به امین، به عالم و آدم. من این 

روزها حتا به خودم هم عجیب شک دارم.

.
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پوست لبم را زیر دندان می برم و طعم خون 

می زند زیر زبانم. چهره ام از انزجار درهم 

مچاله میشود. نگاه خیره ی خسرو تغییر 

زاویه ی خطوط چهره ام را دنبال می کند.

- فکر نمی کنی اینایی که می گی هیچ ربطی 

بهش نداره؟

حتما پوزخندم را می بیند و نگاهی که پر از 

تلخی شده را. خودخواهی های محض همایون 

را می شناسم و تالشی که برای بزرگ کردن آن 

فامیلی عاریه ای دارد.

DONYAIE- تلفن رو می ذارم روی بلندگو بهش بگو.
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حدس خواسته های همایون سخت نیست. 

زمزمه هایش را قبال از زبان خسرو شنیده ام و 

البد قرار است این بار گوش هایم با وقاحت 

بیشتری مهمان خودخواهی های این آدم ها 

باشد.

- تو که انتظار نداشتی با اوضاعی که براش 
ساختی بپره بغلت؟

نمی دانم همایون آن سوی خط چه می گوید که 

تندتر از قبل جواب می دهد:

- پس مهم اینه که حرفاتو بشنوه.
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بعد می نشیند روی تک مبل کناری ام. بعد از 

لمس بلندگو روی صفحه، گوشی را می گذارد 

روی دسته ی پهن مبل و می گوید:

- بگو همایون!

صدای همایون مثل اصوات گوش خراش 

آرامش فضا را درهم می شکند.

- ببین غزال جان. من عصبانی ام. زندگیم از 
هم پاشیده. خودمون رو ببین، هرکدوم پرت 

شدیم یه جا. تو این شرایط از من چه انتظاری 

داری تو؟ من و دارو ندارم زیر تیغیم. می فهمی 

اینو؟ این همه سال من کار کردم شماها 

DONYAIEخوردین. حاال نوبت شماست... نوبت توئه! با 
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من راه بیا بذار اونی که می خوام بشه. وگرنه 

تا پروسه ی دادرسی شروع بشه، همه چیزو 

خوردن و بردن و توی یه ناکجاآبادی دارن به 

ریش من و تو می خندن. به این پسره چراغ 

سبز نشون بده. قبول کن باهاش بری. تا هرجا 

که الزم شد پیش برو. می فهمی چی می گم؟ 

بعد به وقتش می زنی زیر کاسه کوزه ی همه 

چی. منم دستم پر میشه واسه چزوندن فتاح 

و نگه داشتن پسرش تا مدارک بر علیه ش جور 

کنم. این وسط هم اگه وزیر استیضاح بشه که 

دیگه نور علی نوره. به حرفام گوش می دی 

DONYAIEغزال؟ تو تا قبل از این اتفاق ها هم شب و روز 
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با این پسره بودی. غیر از اینه؟ فکر کن االنم 

مثل قبل. فکر کن چیزی عوض نشده. من 

مدارک جعلی و رد آدم هایی که قراره تو رو از 

مرز رد کنن می خوام. آخرشم یه اتهامه که 

می چسبونم به ک... این پسره تا بابای زرنگش 

به غلط کردن بیفته. ببین غزال...

. 
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دیگر صدایش را نمی شنوم. حس می کنم کسی 

همه ی روحم را در مشتش گرفته و با آخرین 

توان می فشارد. همه ی من شده قلبی که تلخ و 

پر اندوه می نوازد و گلوله ای که هر لحظه در 

گلویم بزرگ و بزرگ تر می شود. تنم داغ و حال 

چشم هایم آشوب است. نمی خواهم مقابل نگاه 

سنگین خسرو گریه کنم. از خودم می پرسم: 

«نمی دونستی؟»

- جزبه جز باهات هماهنگ می شم. باید یه کاری 

کنی باور کنه می خوای باهاش بری. نباید حتا 

قد یه سر سوزن شک کنه.
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راحت و بدون هیچ مالحظه ای می گوید:

- بهش بگو سر تو با خسرو توافق کردم که 
شکایتشو پس بگیره و کوتاه بیاد. پیاز داغشو 

هرجور می دونی زیاد کن تا باور کنه. تو رگ 

خوابشو بلدی. 

ماهی هر وقت که یاد رابطه ی گذشته ی شعله 

و همایون می افتد می گوید: «سر لج و 

لجبازیش با مهتاب حالل خدا رو به کثافت 

کشیده بود.» و حاال انگار می خواهد نسخه ی 

آن روزهای خودش را جور دیگری برای من 

بپیچد. صدای همایون باز در سکوت اتاق 

DONYAIEپژواک می شود.
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خسرو گوشی را از حالت بلندگو خارج می کند 

و کنار گوشش می گذارد. انگار حرف های 

همایون تمام شده یا همان برنامه ریزی دقیقش.

بی اختیار از جایم بلند می شوم و خسرو حین 

حرف زدن در گوشی خودش را جلو می کشد و 

مچ دستم را می گیرد.

تنم تب کرده و حس می کنم درد از منفذ 

پوستم به بیرون سرریز شده است. خودم را 

به عقب می کشم و فشار دست خسرو دور 

مشتم محکم تر می شود. به سیاهی بی انعطاف 

DONYAIEچشم هایش نگاه می کنم.
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در این لحظه به طرز عجیبی رنج زنان 

تن فروش و اجباری که وادارشان می کند به 

گذشتن از جسم و روحشان را می فهمم. خسرو 

دستم را به طرف خودش می کشد و بی اختیار 

قدمی به جلو برمی دارم. همان طور که مستقیم 

به من نگاه می کند، چیزهایی در گوشی به 

همایون می گوید و بعد با قطع تماس گوشی را 

کنارش روی مبل پرت می کند.

- بشین. باهم حرف بزنیم.

حرف، جمله، کلمه! برای نشان دادن حس بدی 

DONYAIEکه در مغز و قلبم دارم ناتوان است. روی همان 
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مبل قبلی می نشینم و درحالی که مچ دستم 

هنوز در درستش فشرده می شود، می گویم:

- من یه قمر دیگه ام!

.
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هیچ کس به اندازه ی او مفهوم حرفم را 

نمی فهمد. هیچ کس رنجی را که در تار و پود 

این چند کلمه تنیده شده درک نمی کند. می بینم 

که رگ روی شقیقه اش برجسته می شود و 

صورتش کبود. دسته ی منگنه شده ی کاغذها را 

که مربوط به قرارداد است از روی بقیه ی 

کاغذها برمی دارد و در همان حال می گوید:

- من نمی ذارم.

خنده دار نیست که به جای انتقام می خواهد از 

من حمایت کند؟

- چطوری؟ من مطئنم ماجرا به همین سادگی 

DONYAIEکه همایون می گه نیست. می شناسمش. 
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می دونم چطور عادت داره از روی آدم ها رد 

بشه.

صدایم می لرزد و این دست خودم 

نیست. خسرو بدون اینکه نگاهم کند، مابقی 

کاغذها را مقابلم می گذارد. لحظه ای مکث 

می کند و وقتی نگاهش را می دوزد در 

چشم هایم، می توانم هزاران حرف ناخوانا را در 

سیاهی چشم هایش ببینم.

- قبال هم بهت گفتم. حساب من و تو از همه ی 

این آدم ها جداست.

لحنم تلخ و تند می شود. به گوشی ای که 

کنارش روی مبل افتاده اشاره می کنم.
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- شما رو حساب چی انقدر مطمئنید؟ اصال 

همین حرف زدن با همایون درحالی که 

می دونید فراریه جرم نیست؟

خودش را روی مبل عقب می کشد و تکیه 

می دهد به پشتی اش.

- چی می خوای بگی؟

- می خوام بگم حتما یه چیزی هست که 

حاضرید تا این حد ریسک کنید.

لب باالیش را زیر دندان می برد. انگار برای 

گفتن حرفی مردد است و من در دل آرزو 

می کنم، ای کاش بگوید. ای کاش لب باز کند. 

DONYAIEای کاش نجاتم دهد از این برزخ ده روزه پر 
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رنج! تمام شد؟ آخرین خط پیوند من و امین 

به همین راحتی به پایان رسید؟

من آدم آرزوهای اجابت شده نیستم، هیچ وقت 

نبودم. این را وقتی مطمئن می شوم که 

نگاهش را از من می گیرد. دستش را دراز 

می کند و اولین کاغذ را برمی دارد.

- بهتره از یه چیزایی خبر داشته باشی. نمی گم 
حتما، ولی ممکنه بازم توی شرایطی قرار 

بگیری که ازت سوال بپرسن. باید بدونی چی 

به چیه.
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نگاهم را باناامیدی از چشم های پایین 

افتاده اش می گیرم و مثل او به نوشته های 

کاغذها می دوزم.

- این پرینت چند ماه اخیر حسابته. در مورد 
حسابایی که خودت ازش استفاده می کردی، 

حرف نمی زنم. اما این حساب... حساب جاری 

ارزی... حسابت گردش مالی داره و گردش 

حساب جوری هست که مامورای بازرسی رو 

حساس کنه. 

کاغذها را به طرفم می گیرد و من با نگاهی که 

DONYAIEچند لحظه روی صورتش توقف می کند، سرم 
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را پایین می آورم و خطوط و نوشته های روی 

کاغذ دنبال می کنم.

.
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- همه ی واریز ها از حساب خود همایونه، ولی 

پرداختی ها متعلق به چند تا حساب خاصه.
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کاغذ را با دستی که به سختی سعی دارم مانع 

لرزشش شوم از دستش می گیرم.

- سه حساب! هاشم صنیعی، محمدرضا فخر و 

مهران فیاضی.

حس می کنم چیزی در قلبم می جوشد و تا 

پشت حلق باال می آید و بعد در همه ی سرم 

منتشر می شود. آرام نجوا می کنم:

- مهران فیاضی!

خسرو بی رحمانه می گوید:

- درست حدس زدی. برادر مهتابه. داییِ تو!

DONYAIEناباورانه می خندم و با نگاهی مبهوت می گویم:
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- مگه ایرانه؟ مگه... همایون باهاش در 

ارتباطه؟

خسرو کاغذها را که در دست هایم دیگر آشکارا 

می لرزد، می گیرد.

- االن این مهم نیست. مهم اینه بدونی از 
حسابت به حساب کیا ارز منتقل شده و چقدر. 

اگه خودت باهاش همکاری نکرده باشی، 

باالخره دیر یا زود میشه سواستفاده از 

حسابت رو ثابت کرد.

مهران را از بعد رفتن مهتاب دیگر ندیده بودم. 

برادر دوقلوی مهتاب بود و مثل خودش عشق 

DONYAIEدرس و دانشگاه. اصال اگر حمایت و اصرارهای 
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او نبود شاید مهتاب هیچ وقت شهامت رها 

کردن و رفتن نداشت. اینکه االن چطور با 

همایون بر خورده است جزو عجایب 

زندگی ست.

- مبلغ این انتقال ها زیاد نیست ولی با یه رقم 

مساوی توی چند ماه به توالی تکرار 

شده. و خب این شک برانگیزه.

- منظورتون اینه که باج بوده؟

خسرو ابروهایش را باال می اندازد و می گوید:

- زبلی، خوشم اومد.

کاغذها را روی میز برمی گردانم. خودم را روی 

DONYAIEمبل جلو می کشم و تالش می کنم ذهنم را از 
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خواسته ی کثیف همایون و امین و هر چیزی 

شبیه آن دور کنم.

- مطمئنم شما از زیر و بم همه چیز خبر دارین. 

نگین نه!

لبخند بی رنگ روی لب هایش کم کَمَک رنگ 

می گیرد.

- نکنه پیش خودت فکر می کنی من 
جاسوس سازمان بازرسی ام. هوم؟

به چشم هایش خیره می شوم و در ذهنم 

می گویم:

«ای کاش بودی! ای کاش بودی، 
DONYAIEحداقل من می دونستم با کی طرفم.»
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خسرو نگاهش را با تانی از من می گیرد و 

بی آنکه منتظر جواب من باشد، چند کاغذ دیگر 

را پیش می کشد.

- توی این چند سال شرکت همایون مبالغ 
زیادی برای خرید ارز کاالهای اساسی و واردات 

با سندسازی وام گرفته. ارزهایی که به جای 

خروج از کشور و خرید کاالهای ثبت سفارش 

شده، ریخته شده توی بازار آزاد...

این همه مدارک و جزییات در دستان او عجیب 

نیست؟

.
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- یعنی با پول دولتی ارز دولتی گرفته و 
فروخته به مردم.

آب دهانم را با غصه فرو می دهم و می پرسم:

- اوضاع همایون خیلی خرابه؟
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خسرو شانه اش را باال می اندازد و با آرامشی 

که حس حسرت را در من برمی انگیزد، 

می گوید:

- همایون یه نفر نیست. وقتی هم پای دولتیا 

می آد وسط همه چیز پیچیده تر می شه.

در همین چند دقیقه یک طیف از حس های 

متضاد و متفاوت را تجربه کرده ام. از ترس و 

انزجار تا نگرانی و غم. آخرین کاغذ مانده روی 

میز را برمی دارم و خیره به کلماتی که 

نمی خوانمش، زیرلب می گویم:
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- چقدر دلم می خواست مثل هر دختری 

نگرانش می شدم. دلم براش تنگ می شد. زمین 

و زمانو به هم می دوختم تا کمکش کنم.

سرم را آرام باال می برم و در نگاه عمیقش 

می گویم:

- حتا از ته دل اون کاری رو می کردم که 

می دونم بعدش دیگه نمی تونم توی آینه به 

خودم نگاه کنم.

آرام تر زمزمه می کنم:

- می ترسم، می ترسم امین هم این وسط 

کاره ای نباشه و بازیچه ی پدرش شده باشه... 

DONYAIEدرست مثل من!
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خسرو نفسش را محکم رها می کند و با اشاره 

به کاغذی که در دست دارم می گوید:

- یکی از ده ها مورد تخلفشون. با سندسازی 
چندین برابر قیمت کل ملک از چند تا بانک وام 

گرفتن.

نگاهم کلمات نوشته شده روی کاغذ را دنبال 

می کند. رونوشت یک معرفی نامه برای بهسازی 

دستگاه های کارخانه ی پدری خسرو است. 

کارخانه ای که عمال سال هاست متروکه مانده و 

از چرخه ی تولید خارج شده. در حقیقت 

DONYAIEدر خواست وام برای هیچ!
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خسرو از روی مبل بلند می شود. نگاهش پر از 

حرف هایی ست که نمی دانم چرا روی لب هایش 

نمی آید. در چوبی کوتاهی را باز می کند و از 

میان یخچال تعبیه شده در آن دو قوطی 

برمی دارد. هنوز پشتش به من است که بی هوا 

می پرسم:

- شهرزاد کجاست؟

 کاغذ را روی میز می گذارم و از جایم بلند 

می شوم.

مکثش را می بینم که با تانی در را می بندد و 

به طرفم می چرخد. باحالتی نمایشی نگاهی به 

DONYAIEساعتش می اندازد.
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- احتماال االن توی خونه اش خوابیده.

هرقدر بخواهد وانمود کند، باز هم نمی توانم 

بپذیرم آدمی مثل او از کاری که همایون زیر 

گوشش با امالکش کرده، بی خبر مانده باشد.

- چرا ساکت موندید تا ازتون سواستفاده کنن؟

.
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انحنای بی رنگ لب هایش همان لبخند تلخی 

است که تالش دارد روی لب هایش ننشیند. 

چیزی که این روزها بارها و بارها تجربه اش 

کرده ام.

نگاهش را از من می،گیرد. در قوطی ها را با 

دست آزادش باز می کند.

- من به هر کدومشون همون چیزی رو دادم که 

می خواستن و فکر می کردن حقشونه. به فرح 
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خونه ی تهران رو، به شهرزاد کارخونه رو، به 

شیرین...

می دانم که نظام الدین ملک نیا تقریبا همه ی 

داریی اش را پیش از مرگ به اسم تک پسرش 

کرده است. همه ی آنچه سال ها چشمان همایون 

و فرح به آن ها دوخته شده بود.

نگاهش را باز باال می آورد و بی آن که جمله اش 

را ادامه بدهد یکی از قوطی های آب میوه را 

به طرفم می گیرد.

- روی قول من حساب کن غزال. نمی ذارم 

DONYAIEکسی اذیتت کنه یا آرزوهاتو ازت بگیره.
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یک «چرا؟» پشت لب های بسته ام ناکام از گفته 

شدن می ماند. دستم را دراز می کنم. قوطی را 

از دستش می گیرم.

****

دردی که در معده ام می پیچد، شک ندارم 

عصبی است. انگار کسی معده ام را در مشتش 

گرفته و با تمام قدرت می فشارد و هر بار که 

نگاهم به صفحه ی گوشی می افتد این درد 

بیشتر و بیشتر می شود انگار.
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ساعتی پیش که از اتاق خسرو بیرون آمده 

بودم، قمر و نگاه پر از اخمش به استقبالم 

ایستاده بود. واکنشی که تنها به همان اخم 

غلیظ ختم شد و برخالف انتظارم به جای گفتن 

هر کنایه ای گفته بود:

- برو صبحانه تو بخور. نسا می خواد میز رو 
جمع کنه.

روی تک مبل اتاق می نشینم و به خودم در 

آینه ی قدی نگاه می کنم. خنده دار است اما 

حرف زدن با امین به طرز عجیبی برایم سخت 

DONYAIEشده است. انگار من نبودم که به قول همایون 
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پنج سال روز و شبم را با او گذرانده بودم. 

حس گناه داشتم، عذاب وجدان و ترس!

ترس از اینکه نکند همایون بلف زده باشد و 

امین این بین تقصیری نداشته باشد، نکند او 

هم مثل من بازیچه ی دست پدرش شده باشد. 

نکند دارم گور آرزوهایش را با این کارم 

می کنم!

نفس عمیقی می گیرم و می خواهم از روی مبل 

بلند شوم که گوشی ام زنگ می خورد.
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انگار هزاران رشته از اضطراب یکهو و ناغافل 

به جانم متصل می شود. نگاهم، دستم، دلم، 

همه ی سلول های وجودم بی امان به رعشه 

می افتند. به طرف گوشی می چرخم و با دیدن 

اسم امین روی صفحه اش، لبم را زیر دندان 

می برم و بی آنکه حواسم باشد محکم فشارش 

DONYAIEمی دهم.
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همه ی عمرم به پایان های شرافتمدانه اعتقاد 

داشتم، به خداحافظی های پر از آرزوی خوب، 

به جدا شدن های پر از احترام! همیشه 

می گفتم: «یه رابطه از همون لحظه ای که 

باعث رنج طرف مقابل بشیم تموم می شه.»

و ماهی همیشه در برابر شعارهایم گره 

می انداخت میان ابروهایش و می گفت: «بس 

که بی احساسی!»

ولی من بی احساس نبودم. فقط من آدم کثیف 

بازی کردن، آدم دروغ گفتن، آدم حقه زدن 

DONYAIEنبودم.
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گوشی را که برمی دارم شک ندارم بعدها هر 

وقت در آینه نگاه کنم به خاطر این رد تاریک 

روی صورتم خودم را نخواهم بخشید.

صدایم می لرزد:

- بله؟

- غزال؟ چرا چند روز تلفنتو جواب نمی دادی؟

نمی دانم فهمیده صدایم می لرزد یا نه؟ ولی من 

گرفتگی صدایش را فهمیده ام. آب دهانم را 

محکم فرو می دهم. برخالف این مدت لحنش 

تند و طلبکار نیست. خوشبینانه فکر می کنم، 

جواب ندادن هایم نگرانش کرده است. گوشی 

به دست به طرف پنجره می روم و پشتش 
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می ایستم و دست آزادم را دور تنم حلقه 

می کنم.

- مگه واست مهمه؟

- چرند نگو غزال. می دونی چند بار بهت زنگ 

زدم؟ اگه نمی دونی و سختت نمی شه می تونی 

به گوشیت نگاه کنی تا بفهمی.

دیده ام. دانه دانه ی تماس های این مدتش را. 

سرفه ی خفیفی می کنم. این بغض لعنتی نه 

پایین می رود و نه باال می آید.

- کارم داشتی؟

صدایم ضعیف است و بی حس. درست 

DONYAIEبرخالف او که انگار با این حرفم بُل می گیرد.
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- کارت داشتم؟ کارت داشتم غزال؟ من کی 

توام؟

چه خوب که پوزخندم را نمی بیند. از پسر حاج 

فتاح که نگران دست گرفتن ما و گناهش بود، 

عجیب است که یادش رفته باشد دیگر 

هیچ کَسم نیست.

با خودم تکرار می کنم که نباید خودم را لو 

بدهم. نباید با او تندی کنم. و هرچه نباشد من 

آهوی همایونم و...

مکث می کنم و لحن پر اطمینان خسرو در 

گوشم پژواک می شود: «نمی ذارم کسی اذییت 

کنه یا آرزوهاتو ازت بگیره.» و در ذهنم 
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جمله ام را کامل می کنم: ... یا کفتر پاپری 

خسرو؟

اگر بخواهم با خودم صادق باشم، من دیگر 

غزال روزهای پیش نیستم. آرزویم هم آرزوی 

روزهای پیش نیست. غزال این لحظه تنها 

ذره ای آرامش می خواهد و یک جای امن. همین!

می گویم:

- من نمی دونم تو بهم بگو.

.DONYAIE
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بغضم را می فهمد و با صدایی که حسش 

عجیب آشناست می گوید:

- داری گریه می کنی؟ آره غزال؟

- از گریه کردنم تعجب کردی؟ می دونی شماها 
چه بالیی سرم آوردین؟

لحنش در کسری از ثانیه تند می شود.

- از اون خونه بیا بیرون. بیا یه جا باهم حرف 
DONYAIEبزنیم. نمی دونم چرا بند کردی به اون خراب 
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شده و ازش بیرون نمی آی. سه روزه سی بار تا 

جلوی درش اومدم و برگشتم. هزاربار بهت 

زنگ زدم. پیام فرستادم. تو تو خونه ی 

اون عوضی چی می خوای غزال؟ مجبورت 

کرده؟ تهدیدت می کنه؟ چی شده که نمی کَنی 

از اونجا؟

تن صدایش لحظه به لحظه باالتر می رود و به 

آخرین کلمات که می رسد رسما فریاد می زند. 

گوشی را از کنار گوشم عقب می کشم. پنج 

سال مثل آدم زندگی کرده بودیم. قهر بود، 

دلخوری بود، تشر بود، ولی داد و دعوا نه! نارو 

DONYAIEنه! شاید هم بود و من سرم را مثل کبک زیر 
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برف کرده بودم و نمی فهمیدم. درست مثل 

همین حاال که فهمیده بودم میان چه لجنزاری 

زندگی می کردم و خودم نمی دانستم.

- سر من داد نزن امین! اگه اینجام به خاطر 

اینه که همایون خواسته.

داد می کشد:

- گور بابای همایون!

حس می کنم سیلی خورده ام. دستم را از دور 

تنم باز می کنم و انگار که او می بیندم، انگشت 

اشاره ام را باال می آورم.

DONYAIE- حق نداری به پدرم توهین کنی!
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می گویم و تلخ می خندم از فحش هایی که 

مردم در کوچه و خیابان به همایون و امثالش 

می دهند. لحنش کمی نرم می شود.

- بیا بیرون ببینمت. باشه؟ باید باهات حرف 
بزنم. باید حرف هامو بشنوی. هیچ چیز 

اون جور که فکر می کنی نیست غزال.

تلخ می خندم.

- ما قبال حرفامونو زدیم. یادت رفته؟ من 

گفتم، تو حاشا کردی. دیگه چی مونده که 

ندونم؟

DONYAIEمثل روزهای قبل نرم می گوید:
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- بیا عزیزم. بیا باهم حرف بزنیم. تو می دونی 
من چقدر دوستت دارم، مگه نه؟

لبم را زیر دندان می برم و بی رحمانه پوستش 

را می کَنم.

- نمی تونم. یا خودش هست یا مادرش. 
همایون قدغن کرده به جز با خسرو از خونه 

بیرون بیام.

بیچاره قمر!

- یه جوری از اون خونه بیا بیرون. هر ساعتی 
که تو بگی. فقط جور کن ببینمت. خیلی وقت 

نداریم غزال!

DONYAIEآرام لب می زنم:
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- باشه.

و امین مصرتر قول می گیرد که ببینَدَم.

تماس را که قطع می کنم، انعکاس تصویر 

دختری که در شیشه ی پنجره می بینم عجیب 

غریبه و ناآشناست.

.
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حرف هایم با امین که تمام می شود انگار 

دیوارها اتاق سنگینی شان را روی سینه ام 

انداخته اند. نفسم نه درست باال می آید و نه 

پایین می رود. داغم از عذاب گناه  ناکرده. 

خودم را به تراس می رسانم و مثل همه ی این 

دو سه روز روی صندلی سفیدش می نشینم و 

نگاهم را دخیل می بندم به تصویر باران زده ی 

حیاط.

باید بروم و به خسرو از حرف هایم با امین 

بگویم، اما حس می کنم کلمات آماس کرده اند 

DONYAIEدر گلویم و بیرون نمی آیند. تن داغم را 
M

AM
NOE



می سپارم به سردی هوا و بی هدف زل می زنم 

به روبه رو.

- چرا بازم اینجا نشستی؟

آن قدر در خودم فرو رفته ام که با شنیدن 

صدایش آشکارا یکه می خورم. سرم را باال 

می گیرم و به او که از کنارم می گذرد و پشت 

به من کنار حفاظ سنگی تراس می ایستد نگاه 

می کنم. ساعت دقیق را نمی دانم ولی به نظرم 

باید حوالی ظهر باشد و همین هم حضورش را 

در خانه تعجب برانگیز می کند.

DONYAIE
M

AM
NOE



لحظه ای پشت به من می ایستد و به تصویری 

که دقایقی پیش به آن نگاه می کردم چشم 

می دوزد. حتما سنگینی نگاهم را حس می کند 

که ناغافل به عقب می چرخد و نگاهم را شکار 

می کند.

صاف تر می نشینم و می گویم:

- کجا باید باشم؟ تو اتاقم؟

کنایه ام را به روی خودش نمی آورد. تکیه 

می دهد به حفاظ تراس و کمی پاهایش را جلو 

می کشد.
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- هنوز با خودت کنار نیومدی یا دلیل دیگه ای 

داره؟

این خسرو بدون متلک و کنایه را تنها چند روز 

است که کشف کرده ام و عجیب است که همان 

روی تند و تیزش را ترجیح می دهم. با آن 

خسروی بی مالحظه و بداخم حداقل حسابم را 

بهتر می دانم.

نگاهم را از صورتش می گیرم و چشم می دوزم 

به نوک شاخه های درختی که تا تراس خودش 

را باال کشیده و با هر نسیم به لبه ی نیم دایره ی 

DONYAIEآن برخورد می کند.
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- مهمه؟

- مهمه.

جوابی که نمی دهم بی ربط می گوید:

- عشق نوجوونی داشتی؟

چرخیدن نگاهم دست خودم نیست. پرسوال 

خیره اش می شوم و او انگار که می داند دقیقا 

از این سوالش چه می خواهد می گوید:

.
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- من داشتم. یه دختر هم سن و سال خودم 

توی آموزشگاه زبانی که دوره ی دبیرستان 

می رفتم.

ذهنم عقب می رود و روزهای دبیرستانم را 

دوره می کند. برخالف او من هیچ حس 

پرشوری در نوجوانی نداشتم. فقط درس بود 

و درس. من همه ی حس های تند را با امین از 

سر گذرانده بودم. با او دوستی را، وابستگی را 

و بعدها تندی حسی که فکر می کردم اسمش 

DONYAIEعشق است را تجربه کرده بودم.
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- یه مدت باهاش دوست بودم و بعد مثل اکثر 
عشق های دوره ی نوجوونی تموم شد. واقعا 

تموم شد. االن که بهش فکر می کنم حتا دیگه 

یادمم نمی آد که کیفیتش چطور بود.

نمی دانم از گفتن این حرف ها می خواهد به چه 

چیزی برسد.

- ولی برای قمر تا آخر عمر اون حس مسخره ای 

که توی چهارده پونزده سالگی داشت، یه عشق 

بزرگ ناکامه.
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لب پایینم را زیر دندان می برم. قصه ی قمر را 

بارها از زبان ماهی شنیده ام. بارها و 

جزء به جزئش را. دوست دارم بپرسم گذشته را 

از زبان چه کسی شنیده است؟ قمر؟ فرح 

یا پدرش؟ ولی زبانم را نگه می دارم و به جای 

آن می پرسم:

-می خواید بگید حسم به امین فقط یه توهم 

بود که بعدها قراره بفهممش.

لبخند بعیدی روی لب هایش می نشیند.

- گفتی ضریب هوشیت چند بود؟

DONYAIEاخم می کنم و او راحت تر از قبل می گوید:
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- می خوام بگم وقتی رابطه ای ناکام می مونه 

بی دلیل مقدس می شه. ولی اگر فرصت تجربه 

کردنش باشه...

قمر که او را صدا می زند جمله اش را ناتمام 

می گذارد و از تراس بیرون می رود. الزم نیست 

بقیه ی حرفش را بگوید تا منظورش را بفهمم. 

من عیار رابطه ام را با امین همان شبی که 

رهایم کرد فهمیده ام. ولی هیچ کدام از این ها 

باعث نمی شود بی عذاب  وجدان با او و 

زندگی اش بازی کنم.
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چند دقیقه ی بعد برمی گردد و موذیانه 

می گوید:

- بیا انگار ناهار آماده است. حداقل امروزو 
به خاطر گل روی من یه غذای درست و حسابی 

بخور.

خوب است که خودش می داند دخترک دیوانه 

در این چند روز هر چه سوپ و آش بی مزه بود 

به خوردم داده است. از روی صندلی بلند 

می شوم و مقابلش می ایستم. این روزها بیشتر 

از همیشه اختیار زبانم را ندارم.

- نمی دونم با این لردی رفتن سر کار، چطوری 
DONYAIEتا حاال ورشکست نشدین؟
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برقی در نگاهش می درخشد. دستش را باال 

می آورد و با احتیاط و جوری که نوک 

انگشتانش به صورتم برخورد نکند، موهای 

ریخته در صورتم را پشت گوشم می فرستند.
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- این همون غزالیه که روز اول دیدم. 
دختر زبون درازی که به راحتی کوتاه نمی آد و 

زیر بار زور نمی ره.

اشاره اش به حال بد و سکوت سه روزه ام 

است و من، خدا می داند تا چه حد تالش 

می کنم تا زیر دستش نزنم و سرم را از زیر 

دستانش عقب نکشم. من آدم بازی خوردن 

نیستم، آدمِ مغبون این نوع دلبری ها شدن هم. 

دستم را بی اختیار مشت می کنم و دندان هایم 

را روی هم فشار می دهم. خسرو دستش را به 

DONYAIEآرامی از موهای هدایت شده به پشت گوشم 
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جدا می کند. حال نگاهم را فهمیده، شک ندارم. 

همان دستش را می سُراند در جیب شلوار 

ورزشی اش.

دوپهلو م گوید:

- در نهایت بازنده اونیه که مدیون خودش 
باشه.

- معنی حرفش را درست نمی فهمم. همیشه 
فکر می کردم تا وقتی مدیون وجدانم نباشم، 

خوشبختم. و حاال عجیب حس می کنم درست 

لبه ی پرتگاه زندگی ایستاده ام و تنها یک تلنگر 

DONYAIEکافی ست و بعد سقوط آزاد.
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بعد با آرامش بی مثالش دوباره به طرف در 

می رود و در همان حال می گوید:

- بیا تا دوباره قمر نیومده دنبالمون!

نگاهم قدم های راست و منظمش را دنبال 

می کند تا میانه ی راهرو. با خودم که تعارف 

ندارم. ترسیده ام. از اتفاقاتی که در شرف 

وقوع است و از خود بازنده ام بعد از آن. 

همراهی نکردنم را حس می کند. به عقب 

می چرخد و سوالی را که به زبان نمی آورد، 

DONYAIEمی ریزد در چشم هایش.
M

AM
NOE



نفس داغم را از بینی رها می کنم و با صدایی 

آرام نجوا می کنم.

- جواب امین رو دادم.

اخمی می آید و هنوز میان ابروهایش ننشسته 

محو می شود. می دانم قدرت بی نظیری در 

کنترل احساساتش دارد و این لحظه درست 

یکی از آن موقعیت هاست.

- گفت باید منو ببینه!

خسرو یکی از قدم های رفته اش را برمی گردد 

و باز در سکوت منتظر می ماند تا ادامه ی 

DONYAIEحرف هایم را بگویم.
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- بهش گفتم نمی تونم. گفتم شرایط اینجا 
طوریه که اجازه ندارم از خونه بیرون بیام.

لب پایینی ام را توی دهانم می کشم و با مکثی 

کوتاه می گویم:

.
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- ولی اصرار کرد که باید حتما ببینمش. گفت 

وقت نداریم.

درست مثل سربازی سرسپرده منتظر 

ایستاده ام تا دهانش را باز کند و حکمی که 

باید را بدهد. شاید می خواهم کمی، تنها کمی 

از عذابی که مثل خوره به جان روحم افتاده 

است را کم کنم.

ولی سوال او بیشتر حیرانم می کند وقتی که 

می گوید:

- اگه موقعیت طور دیگه ای بود، به هر دلیل 
DONYAIEدیگه ای رابطه ات با این پسره تموم می شد و 
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بعد اون می خواست تو رو ببینه، قبول 

می کردی؟

سردرگم نگاهش می کنم.

- سوالم انقدر عجیبه؟

موهایم باز بنای بازیگوشی گذاشته اند و 

می ریزند در صورتم. با یادآوری حرکت 

مهرآمیز دقایقی پیش خسرو، بی رحمانه چنگم 

را میانشان می اندازم و پسشان می زنم.

- اگه به هر دلیل دیگه ای ازش جدا می شدم و 
اون می خواست منو ببینه، حتما می رفتم 

DONYAIEببینمش.
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خسرو سرش را به تایید تکان می دهد و 

می گوید:

- پس قرار نیست کار عجیب و غریبی بکنی. 
فقط می ری ببینیش. درست مثل تصویر 

ذهنیت از ارتباطتون بعد از جدایی!

فورا و بی اختیار می گویم:

- اما...

امایی که دنباله ندارد ولی انگار هزاران حرف 

DONYAIEدر پسش خوابیده است.
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- به بعدترش االن فکر نکن. برو ببین ازت چی 
می خواد و بعد برگرد همین جا.

نگاهم در چشم هایش دو دو می زند. بازی انگار 

شروع شده است!

***

برای امین می نویسم:

«امروز عصر شاید بتونم.»

جواب بدون فاصله اش حجم بغض خوابیده در 

گلویم را بزرگ و بزرگ تر می کند.

«این عوضی که هنوز تو خونه ست!»
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چشم های خیسم را با غصه باال می کشم و به 

نوری که از البه الی شیارهای پرده خود را به 

اتاق نیمه تاریک میرساند می دوزم. گیر 

افتاده ام میان دو راهی ای که هر دو انگار به 
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جهنم ختم می شوند. برخالف نظر خسرو، برده 

و باخته ی من در این بازی بازنده است. چه 

بفهمم امین آنی نبوده که پنج سال می شناختم 

و چه نه، باز منم که یک تکه از قلب و وجدانم 

را این بین می بازم و تمام.

نمی دانم این دروغ را از کجای ذهن سرگردانم 

بیرون کشیده ام که می نویسم:

«چیکار به اون داری؟ از صبح داره تو آتلیه اش 

نقاشی می کشه. مادرش می گه تا شبم بیرون 

نمی آد.»

«عوضیِ دزدناموس مگه نقاشی هم بلده؟»
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می شود حرص و عصبانیتی که از البه الی 

کلماتش شره می کند را دید و حس کرد. در 

ذهن من خسرو هرچه که هست دزد ناموس 

نیست! لب هایم را توی دهان می کشم 

و نرم عرقی که پشت لب هایم جوشیده را با 

دست پاک می کنم.

«االن مسئله ی من و تو اینه؟ به ما چه که 
چیکار می کنه!»

جوابش سریع و بی فاصله می رسد:

«به من یکی خیلی ام ربط داره. براش یه 
DONYAIEبرنامه ای چیدم که کیف کنه.»
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دو خط پیام را با ناباوری چندبار دوره می کنم. 

اگر او امینِ پیش از این اتفاق ها بود با خودم 

فکر می کردم از سر عصبانیت بلف زده است. 

فکر می کردم دارد هارت و پورت الکی می کند. 

ولی حاال و در این لحظه، امینی که شریک 

پدرش در خارج کردن ارزهای دزدی شده 

عجیب غریبه و ناآشناست.

«می خوای تا شب با من چت کنی؟»

«زنگ بزنم؟»

فورا می نویسم:

DONYAIE«نه!»
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نقشم را انگار یاد گرفته ام و قواعد بازی را. 

می خواهم کاری کنم که فکر کند شرایطم در 

این خانه سخت است. می خواهم حس ترس و 

اضطراب را به او منتقل کنم.

«پس دقیق بگو کی می تونی بیای. زمان 
درست بهم بگو. به ساعت و دقیقه. باید به بابا 

خبر بدم.»

اضطرابی که می خواستم با کلماتم به جان او 

بریزم، برمی گردد و همه ی وجودم را احاطه 

می کند. و با پیام بعدی اش:
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«یه ماشین می فرستم، همین که از در بیرون 
اومدی سوار شو و بیا.»

تیره ی پشتم می لرزد. اینکه هیچ دورنمایی از 

آنچه پیش رویم است ندارم، نفسم را بند 

می آورد. با صدای تقی که به در اتاقم می خورد 

به آن طرف سر می چرخانم. آرام «بله»ای 
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زمزمه می کنم که شک دارم به گوش کسی که 

پشت در است رسیده باشد.

ولی در به آرامی باز می شود و سایه ی 

خسرو جلوتر از خودش قد می کشد روی 

قالیچه ی تیره ی اتاق. از روی تخت بلند 

می شوم وبدون هیچ توضیحی می گویم:

- می پرسه ساعت چند.

صدایم گرفته است. درست مثل نگاه خسرو 

که حتا در تاریک و روشن اتاق هم می توانم 

گرفتگی اش را حس کنم. پیام بعدی امین همان 

لحظه می رسد:
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«نگفتی؟»

پوست لبم را زیر دندان می برم و می کَنم. 

خسرو با همان سکوت وارد اتاق می شود و در 

را پشت سرش می بندد. جلوتر که می آید 

نگاهم را از پیام امین می گیرم و به او 

می دوزم. خسرو دستش را برای گرفتن گوشی 

دراز می کند. اگر هر وقتی غیر از این بود، 

جوابی دست به نقد برای گفتن به او داشتم 

ولی حاال...

زبانم را روی لبم می کشم و جای پوست کنده 

DONYAIEشده اش می سوزد. مکثم چند ثانیه بیشتر 
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طول نمی کشد. گوشی را به طرفش  می گیرم و 

نفس جامانده ام را رها می کنم.

انگار در آن لحظه به همراهی کسی نیاز دارم. 

به یک شانه برای تکیه زدن، حتا اگر صاحبش 

خسرو ملک نیا باشد.

نگاه خسرو از پیام باالی صفحه کم کم پایین 

می آید. حتما فحش هایی که امین به او داده را 

می بیند و در نهایت بدون اینکه واکنشی داشته 

باشد چیزی تایپ می کند. کارش که تمام 

می شود گوشی را به طرفم می گیرد و می گوید:

- سه می ری، چهار و ربع توی این اتاق برام 

تعریف می کنی باهات چیکار داشت.
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گوشی را از دستش می گیرم و با کنجکاوی به 

پیامی که برای امین فرستاده نگاه می کنم. 

نوشته است:

«ساعت سه جلوی درم. فقط یک ساعت وقت 

دارم امین. امشب قراره همایونو ببینم. 

نمی خوام از دستش بدم.»

.
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با زیرکی حقه زده است و هردویمان خوب 

می دانیم که آن ها همچین موقعیتی را برای 

گیر انداختن همایون از دست نمی دهند. نگاه 

داغم را تا چشم های سیاه او باال می آورم. 

خسرو دستش را به طرفم می گیرد و می گوید:

- آدم اگه بهترین پدر و مادر دنیا رو هم داشته 
باشه، گاهی فقط با یه دوست حالش خوب 

می شه.
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نگاهم سُر می خورد تا دستی که به طرفم دراز 

شده و منتظر حرکتی از جانب من است. 

گوشی را محکم میان انگشتانم فشار می دهم 

و او ادامه می دهد:

- ما که پدر و مادر خوب هم نداشتیم.

حسم به او ضد و نقیض است. من درست به 

همان اندازه ای که نمی شناسمش، به او اعتماد 

دارم و این بیشتر سردرگمم می کند. دستم با 

تردید باال می آید و کف دستش می نشیند. 

لبخند کم رنگش را حتا در آن تاریک و روشن 

هم می توانم ببینم. دستم را میان مشتش 

DONYAIEفشار می دهد.
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- تا وقتی بلیت رفتنتو دستت ندادم، مثل 
سایه همراهتم. حتا اگه توی روشنی نور منو 

نبینی. پس از هیچی نترس. باشه؟

منظورش را درست نمی فهمم. تنها می دانم او 

با همه ی مرموز بودنش قابل اعتمادترین آدم 

این روزهایم است. سرم را تکان خفیفی 

می دهم و او انگشتانش را از دور دستم به 

آرامی باز می کند. قبل از جدا شدن دستانمان 

نجوا می کنم:

DONYAIE- شما هم داشتین؟
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پرسشگرانه سرش را تکان می دهد. لبم را با 

زبان تر می کنم و دستم را از میان دستش 

بیرون می کشم.

- دوست!... همونی که گفتید گاهی آدم فقط با 

اون حالش خوب می شه.

او هم دست رها شده اش را فرو می کند در 

جیب شلوارش. نمی دانم خودش می داند یا نه، 

که این عادتش آرامش عجیبی از وجودش 

ساطع می کند.

- داشتم... وقتی توی ایتالیا تنها موندم.

نگاهم به قدر کافی پرسوال است. مکثش چند 

ثانیه هم طول نمی کشد تا بگوید:
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- نگین!

و من یادم می آید که نگین وقتی در مورد 

نقاشی خسرو حرف می زد از ایتالیا بودنش 

گفته بود. به نگین حس خوبی دارم و از اینکه 

در نظر خسرو او برای من همانی شده که نگین 

برای او، اندکی آرام می گیرم.

.

#تو رادرگوش خداآرزو کردم. 

#پارت225
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خسرو با سر به پشت سرم اشاره می کند و 

می گوید:

- تا ساعت سه استراحت کن. نگران هیچی هم 
نباش. قرار نیست هیچ کار سختی بکنی. فقط 

می ری ببینی برنامه اش برای تو چیه. بعد هم 

به بهانه دیدن همایون و اینکه شاید کوتاه بیاد 

و مدارکت رو بهت پس بده، برمی گردی 

همین جا.
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به طرف در می رود و نرسیده به آن می ایستد. 

میان سایه  روشن اتاق دوباره به طرفم 

می چرخد و با لحنی دلگرم کننده می گوید:

- جریان سایه رو فراموش نکن.

می رود و من با قلبی که انگار کمی آرام گرفته 

لبه ی تخت می نشینم.

دلم عجیب برای ماهی و آغوش گرم و تپلش 

تنگ شده است؛ برای غرهای بی پایان و 

حرف هایی که معلوم نبود قربان صدقه اند یا 

متلک. گوشه ی چشمم می سوزد و قطره ی داغ 

DONYAIEاشک سر می خورد روی گونه ام. ده روز است 
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ندیدمش و بدتر از آن ده روز می شود که 

صدایش را نشنیده ام.

گوشی را بیشتر در مشتم فشار می دهم، 

می دانم تماس نگرفتنش با من به دستور 

همایون است. می ترسم به او زنگ بزنم و 

همایون اذیتش کند.

یادم است گه گاه که از دست همایون عصبانی 

می شد می گفت: «آدم خانه زاد همون اسیریه 

که طوق بردگیشو نامرئی کردن.»
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درست راس ساعت سه از خانه خارج می شوم. 

وقتی در را پشت سرم می بندم، خسرو روی 

کاناپه چستر نشسته و نگاهم می کند. همه چیز 

همان طوری اتفاق می افتد که امین در پیام های 

بعدی اش گفته. وقتی در حیاط را باز می کنم، 

ماشین سیاه بزرگی جلوی در ترمز می کند. من 

در را می بندم و با قدم هایی که جان می کنم 

به جای لرزیدن، مشتاق به نظر بیایند به طرف 

در عقب می روم و بازش می کنم. و بعد در 

کسری از ثانیه ماشین با سرعت دیوانه واری از 

کوچه ی بلند پاییزی عبور می کند و رد 

DONYAIEچرخ هایش را روی آسفالت به جا می گذارد.
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.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت226

تهران همان شهر فرنگ قصه هاست. با هزاران 

نقاب و رنگی که صورتش را با آن بزک کرده 

است. از پس شیشه ی تیره ی ماشین خیابان، 

تابلوها و زرق و برق مغازه ها را از نظر 
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می گذرانم. سعی می کنم مسیر حرکت را کشف 

کنم و آن را به خاطر بسپارم.

جایی در قیطریه ایم. در یک خیابان فرعی 

بلند. ماشین که کنار ساختمان بلندی می ایستد، 

حس می کنم همه ی عضالت تنم از اضطراب 

سفت و منقبض شده اند و نفسم حبس.

راننده بی آنکه به عقب برگردد، می گوید:

- با البی هماهنگ شده. تشریف ببرید طبقه ی 
پنجم، واحد نوزده.

دست سردم را روی دستگیره ی در می گذارم و 

از پست سر به راننده نگاه می کنم. دنیای آرامم 
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چه یک شبه زیر و رو شده است. انگار که یک 

شب خوابیده باشم و صبح چشم هایم درست 

وسط هیجانی ترین سکانس یک فیلم مافیایی 

باز شده باشد.

بی آنکه چیزی بگویم در را باز می کنم و از 

ماشین بیرون می روم. پاهایم انگار از کار 

افتاده اند. قدم هایم پیش نمی روند. دستم را 

دور بند کیف محکم می کنم و با نفسی که 

می گیرم از چند پله ی جلوی ورودی باال 

می روم. هوا بوی کاج می دهد، بوی پاییز و 

DONYAIEبرگ های پوسیده ی گوشه و کنار خیابان.
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فشاری به در می آورم و میان خلوتی البی و 

بی آنکه نگاهی به البی من بیندازم جلوی 

آسانسور می ایستم. انگار سیبلش بیشتر از 

حدی که باید چرب شده، چون همان طوری که 

من نگاهش نمی کنم او هم حضورم را 

نادیده می گیرد. وارد آسانسور می شوم و چند 

دقیقه ی بعد پشت در واحد نوزده ایستاده ام.

دستم را روی زنگ کنار در می گذارم. جایی در 

اعماق وجودم ایمان دارم امینِ بعد از این 

دیدار دیگر در ذهنم شبیه امینِ پنج سال پیش 

DONYAIEاز آن نخواهد بود. در به آرامی باز می شود و 
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به جای امین، حاج فتاح از میان چهارچوب در 

نگاهم می کند.

شوک زده و مثل آدم های رکب خورده 

مات صورت اخم آلود او می مانم و ذهنم با 

سرعت به تحلیل شرایط می پردازد. به مسیر 

آمده فکر می کنم. به فرار و دور شدن از اویی 

که دیگر هیچ حس خوبی از او در قلب و ذهنم 

باقی نمانده است.

انگار می تواند افکارم را بخواند که اخم هایش 

غلیظ تر می شود. در را کامل باز می کند و 
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خودش را از مقابل در عقب می کشد و با لحن 

دستوری می گوید:

- بیا تو.

به خودم می آیم. اخم هایم درست مثل خود 

او در هم می رود. باید برگردم. باید همه ی 

مسیر آمده را یک نفس طی کنم و خودم را 

برسانم به امنیت خانه ی خسرو ملک نیا. بی 

اختیار قدمی به عقب برمی دارم.

حرکتم را که می بیند تکانی می خورد و با 

DONYAIEصدای نسبتا بلندی می گوید:
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-امین؟

به قدر یک پلک زدن هم طول نمی کشد. جشم 

که باز می کنم، امین از پشت سر او به من نگاه 

می کند. سایه ی حضور کسی را درست پشت 

سرم حس می کنم.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت227

به ثانیه نمی کشد که برق بخشی از راهرو و 

DONYAIEراه پله خاموش می شود و همین هم به خوف و 
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وحشتی که در دلم افتاده دامن می زند. با 

حرکتی کند و کرخت به عقب می چرخم. 

صدای کوبش بی امان قلبم را در گوش هایم 

می شنوم. دیدن مرد هیکلی و قد بلندی که 

پشت سرم ایستاده صدای تپش های قلبم را در 

مولکول های هوا فراگیر می کند. جوری که شک 

ندارم هر سه شان می توانند صدایش را به 

وضوح بشنوند.

- غزال، چرا نمی آی تو؟

امین هنوز پشت پدرش سنگر گرفته و سوالش 

DONYAIEدر این شرایط به جای تعارفی صمیمی بیشتر 
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به دهن کجی شباهت دارد. یعنی بیا، یعنی 

مجبوری که بیایی! در دل لعنتی نثار همایون 

می کنم و با زانوانی که جان می کنم خم نشوند 

و نلرزند جلو می روم.

حاجی که خیالش از آمدن من راحت می شود، 

از کنار امین می گذرد و وارد خانه می شود. به 

محض بسته شدن در میان آغوش امین اسیر 

می شوم. آغوشی که به جای لذت، عذاب جبر 

را به روحم تحمیل می کند. کنار گوشم آرام 

نجوا می کند:

- تو کجا بودی دختره؟
DONYAIE

M
AM

NOE



دست هایش را دور تنم محکم تر حلقه می کند و 

کنار گوشم را می بوسد. برخالف دست های او، 

دست های من بالتکلیف آویزان مانده اند. دست 

خودم نیست! من بلد نیستم از روحم برای 

آدم ها مایه بگذارم. امین لحظه ای بی حرف و 

حرکت می ماند و بعد به آرامی سرش را عقب 

می کشد و خیره نگاهم می کند. انگار سردی ام 

را فهمیده که این طور با ناباوری نگاهم می کند.

سرش را تکان کوچکی می دهد و به آرامی لب 

DONYAIEمی زند:
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- این یعنی چی؟

نگاهم را از چشم های کالفه اش پایین می کشم 

تا صورت براقی که انگار دقایقی پیش اصالح 

شده است. دلم می خواهد بگویم، دیگر نه 

خودش، نه آغوشش دلم را گرم نمی کند. دلم 

می خواهد بگویم دیگر به اویی که در برابر 

ترس من از آن قلتشن پشت در سکوت کرده، 

اعتماد ندارم. دلم می خواهد بگویم...

- چرا این جوری شدی ؟
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تنم را کمی عقب می کشم تا از آغوشش جدا 

شوم. می فهمد و دست هایش را از دور شانه ام 

جدا می کند.

- چه جوری ام؟

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت228

هنوز به چشم هایش نگاه نمی کنم.

- منو ببین! کجا رو نگاه می کنی تو؟
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چشم هایم را باال می کشم و به همان نقطه ای 

که می خواهد زل می زنم. به چشم هایی که 

حس می کنم در عین عصبانیت و شاید 

دورنگی که در او کشف کرده ام، جایی در 

عمقش ترسیده هم هست.

- چه فرقی برات می کنه که به کجا نگاه کنم؟

می غرد:

- فرقی نداره؟ برای من فرقی نداره غزال؟ 

پس تو االن اینجا چیکار می کنی؟

تا پشت لب هایم می آید که بگویم من به اجبار 

DONYAIEهمایون اینجایم. ولی به جای آن می گویم:
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- هنوز خودمم نمی دونم چرا اینجام.

اخمش در لحظه پر می کشد. انگار حرفم را به 

حساب ناز کردنم می گذارد یا چیزی شبیه این. 

دستش روی شانه ام قرار می گیرد و من را 

به طرف سالن بزرگ خانه هدایت می کند. آرام 

و طوری که تنها خودم بشنوم، می گوید:

- خیلی هم خوب می دونی دختره.

بعد از راهروی نسبتا بلند ورودی وارد پذیرایی 

بزرگی می شویم که به جز یک دست مبل و 

ناهارخوری چیزی دیگری در آن نیست. خبری 

DONYAIEاز حاجی نیست. روی میز چند جعبه ی پیتزا و 
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قوطی نیمه خورده قرار دارد و کنار دیوارِ 

نزدیک راهرو هفت، هشت چمدان مشکیِ 

آماده. قدم هایم همان جا مکث می کند و فشار 

دست امین روی شانه ام کمتر می شود. 

چمدان ها را خوب می شناسم. خودم برای 

بستن شان کمکش کرده بودم. به یاد می آورم 

که قبل از احضارم و آن تب کذایی خسرو گفته 

بود، برای دوشنبه به مقصد دبی بلیت دارد و 

امروز دوشنبه است.

نگاه امین رد نگاهم را دنبال می کند و به 

DONYAIEچمدان ها می رسد. می دانم ولی می پرسم:
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- جایی می خوای بری؟

امین جلوتر می آید و به نیم رخم نگاه می کند:

- من در حقیقت رفتم.

حرفش آن قدر دوپهلو است که بی اختیار تنم 

به رعشه ی خفیفی دچار می شود. دستم را 

محکم مشت می کنم و به طرفش سر 

می چرخانم.

- همه فکر می کنن رفتم. حتا حاج خانوم.

- پس چرا هنوز اینجایی؟

کامل به طرفم می چرخد. با نگاهی که حس 

DONYAIEناآشنایی دارد می گوید:
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- چون من بدون تو قبرستونم نمی رم.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت229

چرا قلبم دیگر با شنیدن این جمالت و لحن 

مثال پر احساسش تند نمی زند؟ چرا لبخند 

همیشگی کنج لب هایم خانه نمی کند و چرا 

به جای آرامشی که کنار او داشتم تا این حد 

آشوبم؟
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نگاه امین با دقتی بیشتر میان اجزای صورتم 

می چرخد. با مکثی معنادار از روی لب هایم 

عبور می کند و دوباره می رسد به 

چشم هایم. بعد دستش را باال می آورد؛ نه با 

احتیاط سرانگشتان خسرو، که با حسی مالکانه 

موهای ریخته توی صورتم را پشت گوشم 

می فرستد. ولی عجیب است که میل پس زدن 

دستش همانی است که امروز روی تراس در 

وجودم داشتم.
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لحنش مهربان است و آرام. انگار اثری از پسر 

حق به جانب این روزها در وجودش نیست یا 

اینکه سعی دارد پنهانش کند.

- چشمات خوب شده، آره؟ دیگه مثل اون 

دفعه که دیدمت پف نداره.

این جمله اش با وجود تالش من برای مسالمت 

با او، اخم را میان ابروهایم پیش می کشد. تا 

آخر عمر یادم می ماند تنها کسی که در این چند 

روز با وجود توپ و تشر و لحن تندش به فکر 

چشم های جراحی شده ام بوده، خسرو است نه 

DONYAIEاو یا همایون و حتا ماهی!
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تکانی به سرم می دهم تا دستش را از بند 

موهایم رها کند ولی برخالف خواسته ام 

دستش سر می خورد روی گوشم و پایین تر از 

آن، روی گردنم می نشیند.

- دارو استفاده کردم، یه کم بهتر شده.

نمی پرسد کی، کدام دارو یا با چه نسخه ای؟!

- خوبه. پس تو این چند روز نگرانی اینو 

نداریم.

ترسیده ام! از این چند روزی که قرار نیست 

نگرانی بابت چشمان من  داشته باشد. لبم را 

DONYAIEبا هراسی پنهان زیر دندان می کشم.
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- من چرا اینجام؟

- که با خودم ببرمت.

حرکت دستش روی گردنم حس بدی به جانم 

می ریزد. خودم را آشکارا عقب می کشم. 

می فهمد و می گذارد به حساب اعتراضم از 

حرفش. دستش را پس می کشد و من برای 

نشان دادن موضعم می گوبم:

- چطوری می بری؟ من هنوزم ممنوع الخروجم. 

همه ی مدارکمم همایون گم و گور کرده.
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لبخند پر استرسی می نشیند روی لب هایش.

- تو به اونش کاری نداشته باش.

قدمی به عقب برمی دارم و با صدایی که دیگر 

مالحظه ی حاجی را نمی کند، بلند می گویم:

- چطور کاری نداشته باشم؟ من قبال هم بهت 

گفتم که به هر قیمتی از ایران نمی رم.

صدای امین هم از نرمش چند دقیقه ی قبل 

DONYAIEفاصله می گیرد. انگار می خواسته با این لحن 
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من را تحت تاثیر بگذارد و تیرش به سنگ 

خورده است.

- یعنی می خوای قید منو بزنی؟

می دانم نباید از خودم ناامیدش کنم، چون من 

آهوی همایونم. ولی دست خودم نیست. من 

آدم کوتاه آمدن نیستم و امین این را بهتر از 

هر کسی می داند. حتا اگر به تب و تاب این 

لحظه شک نبرد، کمی که بگذرد برایش سوال 

برانگیز خواهد بود.

- چه ربطی به هم داره؟

DONYAIE
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- ربط نداره؟ من دارم می رم. دیگه هیچ وقت 

هم برنمی گردم. من االن می خوام باهام بیای.

شاخک هایم تیز می شود.

- چرا دیگه هیچ وقت برنمی گردی؟

مکثش می گوید که جا خورده است. ولی 

خودش را نمی بازد.

- چی می گی تو؟ مگه من و تو قرار نداشتیم 

بریم برای همیشه؟

این فرق می کرد با چیزی که او گفته بود. شاید 

هم نه، و این تصور حاصل نگاه بدبینانه ی من 

DONYAIEبود.
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- چطور می خوای منو با خودت ببری؟ 

قاچاقی؟

نفسش را با پوفی کالفه بیرون می فرستد و 

دستش را روی موهای خیلی کوتاهش 

می کشد.

- نه اون جوری که تو فکرشو می کنی؟

حاال هر دو بی خیال حضور حاجی تقریبا داریم 

داد می کشیم.

- پس چطور؟ تو به من بگو. چطور می شه 
بدون مدارک و وقتی ممنوع الخروجی از کشور 

DONYAIEبری!
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چیزی که نمی گوید، به او پشت می کنم تا 

به طرف در بروم. هنوز حرفی که می خواهم 

بگویم از دهانم بیرون نیامده که یقه ی مانتوام 

را از پشت می گیرد و می گوید:

- قرار نیست دیگه برگردی تو اون خراب شده!
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جیغ بلندی می کشم و با قدرت دست های او به 

عقب کشیده می شوم. بیشتر تقال می کنم و 

هم زمان با فریادم:

- ولم کن عوضی!

کمرم محکم به لبه ی دیوار راهرو برخورد 

می کند و درد نفسم را می برد. داد و تقالیم 

جری اش کرده است انگار. براق می شود در 

صورتم و با هر دو دست شانه هایم را میخ 

دیوار می کند.
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- خفه شو. فقط خفه شو غزال. فکرکردی من 

می ذارم بری؟ یعنی انقدر اسکل و بی غیرتم که 

نامزدمو دو دستی تقدیم اون کثافت کنم؟

نفس رفته ام را با « ها» بلند و صداداری رها 

می کنم. درد نم نمک از مهره هایم باال می آید و 

می رسد به قلبم. صدای شکستن قلبم را نه از 

سرِ درد، که از توهینش می شنوم.

- امین؟

بی توجه به حضور حاجی با مشت روی سینه ی 

امین می کوبم.

DONYAIE
M

AM
NOE



- تو خودت باعث شدی. تو با دستای خودت 
منو فرستادی اونجا.

حاجی این بار با لحن تندتری امین را صدا 

می زند و امین درحالی که با یک دستش هر دو 

دستم را روی سینه اش می گیرد تا مانع مشت 

زدنم شود. بلند تر از قبل می گوید:

- دخالت نکن بابا.

تا آن لحظه یادم نمی آید که حتا یک بار امین با 

حاجی تند حرف زده باشد. انگار در این چند 

روز همه مان پوست انداخته ایم. به بلوغ هر 
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آنچه در درونمان بودیم رسیده ایم و آن روی 

پنهانمان از پرده بیرون افتاده است.

حاجی به تشر امین توجهی نمی کند. جلو 

می آید و امین با همان لحن تحقیرآمیز 

می گوید:

- برای تو که بد نشد. انگار حسابی بهت خوش 
گذشته.

سوز اشک دلم را ضعف می آورد و امین آن قدر 

محکم مچ هر دو دستم را گرفته که هر چه 

تقال می کنم نمی توانم آزادشان کنم و روی 

چشم هایم بکشم.
DONYAIE
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حاجی آرنج امین را می گیرد و او را به عقب 

می کشد تا از من جدایش کند.

- ولش کن پسر. داری می ترسونی دختر 

مردمو!

لحنش پر است از مصلحت و اشاره هایی که 

دیگر خوب می شناسمشان. چیزی که امین را 

دیوانه می کند. آن قدر که دست هایم را رها کند 

و بچرخد طرف پدرش و دیوانه وار فریاد بزند:

- دخترِ مردم؟ این زن منه بابا.
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زن من؟ منظورش البد همان محرمیتی است 

که دیشب تمام شده، همان چیزی که به او و 

همه ی هم جنسانش حق این را می دهد که به 

زن مثل اموال شخصی شان نگاه کنند!

دست های آزاد شده ام را محکم می کشم روی 

چشم هایم و اشک و سوزش را پس می زنم. 

DONYAIEحاجی با لحنی جدی و محکم می گوید:
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- حواست هست داری سر من داد می زنی؟

و امین به همان شدت قبل فریاد می زند:

- آره. آره، تو به من قول دادی بابا. بهت گفتم 
اگه غزال نباشه می زنم زیر همه چی!

نگاهم با ناباوری میان آن ها می چرخد و در 

حقیقت به زندگی احمقانه ی خودم نگاه 

می کنم. به منی که هر طرف نگاه می کنم، 

طعمه ی صیادی شده ام.

صدای ضربه ای به در میان همهمه ی راهرو 

فاصله می اندازد.حاجی زودتر از امین به 

DONYAIEخودش می آید. درحالی که نگاهش در 
M

AM
NOE



چشم های بی قرار و مستاصل امین است 

می گوید:

- بله؟

صدایی از پشت در تنها یک کلمه می گوید:

- آقا؟

همین! حاجی فورا جواب می دهد:

- چیزی نیست. تو به کارت برس.

و بعد با صدای آرام تر زمزمه می کند.

- یه احمقی اینجا زده به سرش و داره همه 
DONYAIEچیزو خراب می کنه.
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امین آشکار عقب نشینی می کند و با درماندگی 

به طرف من می چرخد. در عمق نگاه بی قرارش 

می توانم رد دوست داشتن روزهای گذشته را 

ببینم. رد خاطره هایی که تا همین چند روز 

پیش می خواستم خانواده ام را روی پایه هایش 

بسازم. حاال ایستاده ام درست روی مرز عشق و 

نفرتی که بارها میان جمله های سانتی مانتال 

باریکی اش را به قدر یک تار مو توصیف 

کرده اند.

امین لب می زند:

- تو باید با من بیای.
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پدرش با تحکم می گوید:

- امین!

امین بی توجه به او باز زمزمه می کند:

- مجبوری با من بیای.

خیره در چشم هایش می مانم و برای جلوگیری 

از سقوط ناشی از لرزش زانوهایم، نامحسوس 

خودم را عقب می کشم و به دیوار تکیه 

می دهم. ماهی همیشه می گوید: «دنیا یه 

فاحشه ی خوش خط و خاله. همون وقتی که 

فکر می کنی داره به ساز تو می رقصه، اون داره 

DONYAIEتخم خیانتو به تنش می کشه.»
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خط نگاه من و امین را جمله ی حاجی 

می شکند. وقتی می گوید:

- ما االن کارای مهم تر داریم.

.
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همین یک جمله انگار برای دوباره شعله ور 

کردن آتش امین کفایت می کند.

- حرفشو نزن بابا.

نمی دانم صدایش از سر استیصال است که 

می لرزد یا بغض. حاجی بازوی امین را می گیرد 

و او را به طرف خودش می کشاند. درست 

چشم در چشمش می گوید:

- تو اصال بهش گفتی برنامه ات چیه؟ 
نمی خوای بهش فرصت بدی فکراشو بکنه و 

تصمیمشو بگیره؟

نرمش کالمش، نگاه خیره و معنادارش در 

چشم های امین و درماندگی او، همه می گویند 
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حرفش انتخاب و تصمیم من نیست. حرفش 

این نیست که امین این طور با بیچارگی 

نگاهش می کند. حکایت، حکایت حقه ی خسرو 

است و نقشه ی در لحظه شان برای از دور خارج 

کردنش.

 نیم نگاهی از گوشه ی چشم به در ورودی 
می اندازم. اگر شک نداشتم آن مردک لندهور 

پشت در بست نشسته است، چشم می بستم 

روی همه چیز و خودم را از شر این لحظات 

خفت بار نجات می دادم.
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امین دست می کشد روی صورت و چانه ی عرق 

کرده اش. استیصال از هر حرکتش شره 

می کند.

- اول براش توضیح بده جریان رفتن شما چیه 
و چطوره. بعد وقت بده فکراشو بکنه. اینجا یا 

هر جایی که خودش می خواد. هر وقت 

تصمیمشو گرفت...

مکثی می کند و با لحنی خاص می گوید:

- تو که نمی خوای مجبورش کنی ، می خوای؟

زیرکانه قصد دارد با ذهن من و روان امین 

بازی کند. می خواهد من را برای اعتراض 

تحریک کند و از سوی دیگر دهان امین را 
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ببندد. ولی از شانس بدش من آن هالویی که 

فکر می کند نیستم و قسمت غم انگیزتر ماجرا 

این است که دلیل تغییر رویه ی صد و هشتاد 

درجه ایش را می دانم. 

هنوز تکیه ام به دیوار مانده است که امین 

به طرفم می چرخد. حس ناآشنایی دارم به 

صورت درهم و چشم های طوفانی اش. حسی 

که هرچه هست خواستن و عشق نیست.

- گرسنه نیستی؟

افتضاح ترین سوال در بدترین شرایط ممکن. 

غمگین نگاهش می کنم و گوشه ی لب هایم با 

لبخندی تلخ به پایین کش می آید. حاجی با 
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لحن پدارنه ای که به نظرم عجیب عاریه ای 

می آید. می گوید:

- به جای داد و هوار بشینید باهم حرف 
بزنید. خدا بخواد هر دوتاتون عاقل و تحصیل 

کرده این. قبل این هم قرار بود برید یه مملکت 

دیگه و تنهایی زندگی کنید.

بعد نگاهش را به امین می دوزد و ادامه 

می دهد.
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- براش توضیح بده برنامه چیه و چطوره. اگه 
قبول کرد که طبق برنامه همین امشب 

راهی تون می کنم. ولی اگه وقت خواست واسه 

فکر کردن بذار بره فکراشو بکنه...

حس نگاهش را به امین دوست ندارم. 

نمی توانم فکر نکنم که این پوئن دادنش به من، 

DONYAIEنگاه های هشدار گونه اش به امین و آن لحن 
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آرامی که او را به چشمم مثل یک مار خوش 

خط و خال ترسناک می کند، بی ربط به حقه ی 

خسرو باشد.

این بار نگاهش را می نشاند در چشم های من و 

می گوید:

- فقط باید حواسش باشه که وقت زیادی برای 

فکر کردن نداره.

می رود و من و امین را در آن راهروی 

نفرت انگیز تنها می گذارد. چند لحظه 

بی حرکت و در سکوت می مانیم تا امین آرام 

DONYAIEمی گوید:
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-  هنوزم چیزبرگرو به همه چیز ترجیح 

می دی؟

سرم آرام آرام باال می آید و نگاهش می کنم. 

چشم هایش از بغض براق شده است و لحنش 

تلخ. انگار پلک زده بودیم و گردباد افتاد میان 

زندگی مان. یا که نه، این قصه سر دراز داشت 

و من بودم که از آن خبر نداشتم.

نفسم را با آه عمیقی رها می کنم و با صدایی 

گرفته می گویم:

- مگه چقدر گذشته که سلیقه ام عوض شده 

باشه؟

تلخ و پرغصه می خندد.
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- اگه خیلی نگذشته پس چرا نگات این جوری 
شده؟

جواب سوالم را بی شک خودش بهتر از 

هرکسی می داند. می داند که منتظر جوابم 

نمی ماند. می داند که در مقابل خط و نشان 

نگاه پدرش کوتاه می آید و مثال فرصت 

می دهد تا من به برنامه ی او فکر کنم.

- زنگ می زنم بیارن. تو این فاصله هم به 

حرفام گوش بده.

دستش را جلو می آورد. انگشتان یخ زده ام را 

در دستش می گیرد و حریصانه میان مشتش 

DONYAIEمی فشارد. من را با خودش به طرف مبل های 
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پذیرایی می برد. حس تلخ طعمه بودن عجیب 

روی روحم سنگینی می کند. 

خیره به چمدان های کنار دیوار روی یکی از 

مبل ها می نشینم و امین هم روی مبل 

رو به رویی ام. حاجی باز هم ما را تنها گذاشته 

و اثری از او نیست. امین هر دو آرنجش را 

روی زانوهایش می گذارد. سرش را میان 

دست هایش می گیرد و خیره می شود به 

سرامیک های بدون فرش زیر پایش. گوشی 

چند بار کوتاه در جیبم می لرزد. از حدس 

فرستنده ی پیام ها، بی اختیار عضالت تنم 

DONYAIEمنقبض می شود.
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دست هایم را روی زانو محکم مشت می کنم. از 

ته دل دعا می کنم اگر حدسم در مورد 

فرستنده ی پیام ها درست است، سر عقل بیاید 

و تا صدای وز وز خفیف ویبره به گوش امین 

نرسیده از صرافت پیام فرستادن بیفتد. آن قدر 
DONYAIE
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امین را می شناسم که بدانم تنها آدمی که 

می تواند آن روی وحشی اش را باال بیاورد فقط 

خودِ خسرو است.

مستجاب الدعوه شده ام انگار. چون هم زمان با 

باال آمدن سر امین دیگر لرزش گوشی را در 

جیبم حس نمی کنم.

- می ریم جنوب...

آن قدر بی مقدمه می گوید که چشم هایم از 

تعجب گرد می شود. آب دهانش را سخت فرو 

می دهد و سیبک گلویش آرام و به کندی باال و 

DONYAIEپایین می شود.
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- بندر. از اونجا با یه کشتی می ریم کویت. 
بعدش هم امارات. سختی مون فقط تا 

همینجاست. بعدش همه چی جوره.

لبش را زیر دندان می کشد و فشارش می دهد. 

نفسش را محکم رها می کند و تکیه می دهد با 

پشتی مبل.

نگاهم پشت سر امین روی سایه ی حاجی در 

راهرویی که احتماال به اتاق خواب ها ختم 

می شود می نشیند. لب هایم به پوزخندی کش 

می آید. پوزخندی که امین آن را 

می گذارد به حساب حرف های خودش.

- بابات چطور راضی شد منو با خودت ببری؟
DONYAIE
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امین انگار انتظار هر حرفی را از من دارد اال 

این. لحظه ای مبهوت نگاهم می کند. اگر قرار 

به بازی کردن با من است، کاری می کنم که 

بعدها در دلش به هنرمندی ام اعتراف کند. به 

امین برای گفتن حرفی که تا روی زبانش 

آمده امان نمی دهم و می گویم:

- بهت نگفت تو کالنتری چیا بهم گفته؟

- غزال من به هیچ کس کاری ندارم.

کمی بلندتر از قبل و مثال بدون پرده پوشی 

می گویم:

- اما من کار دارم. می خوام بدونم واسه چی 
DONYAIEمی خوان هم آینده ی تو و هم اعتبار خودشونو 
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به خطر بندازن. می دونی اگه لو بریم چی 

می شه؟ می دونی اگه همایون بفهمه چه بالیی 

سرمون می آره؟

امین خودش را روی مبل جلو می کشد. آن قدر 

که زانوهایش می رسند به زانوهای من. 

دست هایم را از روی زانو برمی دارد و انگار که 

بخواهد راضی و ساکتم کند، با تن صدایی 

پایین می گوید:

- می شه فقط به من کار داشته باشی؟ فقط 

به خاطر من. خب؟ من از چیزایی هم که 

بهت گفته خبر دارم. همه اش مصلحتی بود. 

DONYAIEباید یه جوری ظاهرسازی می کرد که وقتی من 
M

AM
NOE



و تو رفتیم متهم نشه به فراری دادنمون. ما 

قرار نیست کار خطرناکی کنیم. من با اسم 

خودم از کشور خارج می شم، تو هم... ببین... 

آره، تو مدارکت مال خودت نیست. ولی... 

ببین، همه چیز مطمئنه. خیالت راحت باشه.

بغض در گلویم ورم کرده انگار. دلم به حال 

خودم، امین و همه ی بچه هایی که با لطف 

پدرانشان به بی راهه کشیده می شوند 

می سوزد.

- من با مدارک یکی دیگه بیام کویت و امارات 

DONYAIEچیکار؟
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امین دست هایم را بیشتر در دستش فشار 

می دهد. اصرارش برای راضی کردنم به من 

می فهماند، حقه ی خسرو حداقل روی او اثر 

ندارد و او تنها می خواهد خودخواهانه من را 

با خودش ببرد. آن قدر خودخواهانه که حتا 

برایش مهم نیست این رفتن ممکن است به 

قیمت سوختن همه ی آرزوها و زحمت هایم 

تمام شود.

.
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 برای تحت تاثیر قرار دادن من است یا 
نشنیدن پدرش، تن صدایش را پایین می آورد:

- درست می شه. فقط کافیه ما از اینجا بریم. 

من بهت قول می دم. همه چیز همون جوری 

می شه که تو می خوای. فقط شاید یه کم طول 

بکشه ولی بهت قول می دم درست می شه. 

وقتی برسیم دبی اول ازدواج می کنیم، بعدم 

DONYAIEکارای اقامت تو رو انجام می دیم.
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دست هایم را محکم تر میان انگشتانش فشار 

می دهد. چرت می گوید. رفتن غیرقانونی من 

یعنی سوختن همه ی فرصت هایم.

- من اون خونه رو واسه دوتامون گرفتم. به 

صاحب خونه گفتم ما دو نفریم. گفتم قراره با 

همسرم اینجا زندگی کنم.

با یادآوری چیزهایی که به الی گفته بود. گره 

اخمی میان ابروهایم می نشیند. سعی می کنم 

ذهنم را از تالشش برای گول زدنم دور کنم. 

دستم را از میان انگشتانش بیرون می کشم.

- خبر دارم از چرت و پرت هایی که به الی 

DONYAIEگفتی.
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حاشا نمی کند و با تندی ای که بی شباهت است 

به لحن نرم این دقایقش، می گوید:

- اونا رو مجبور بودم.

و من هر چه فکر می کنم اجبارش را برای گفتن 

دروغ در مورد بارداری من و بعد سقطش به 

خواست همایون نمی فهمم. هرچه هست حاال 

دیگر شک ندارم او دارد چیزهایی را از من 

پنهان می کند. چیزهایی که حاجی را مجبور 

کرده موقعیتش را به خطر بندازد و من را با 

مدارک جعلی همراه امین بفرستد.

DONYAIE- من باید فکر کنم.
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آرامش امین انگار ته می کشد. بی هوا فریاد 

می زند.

- فکر چی؟ بهت می گم همه چی جوره. 

همه چی امنه. تو دیگه چی می خوای؟ ما باید 

فردا عصر بندر باشیم. می فهمی؟ باید امشب 

راه بیفتیم. باید! من حتا واسه تو هم ساک 

جمع کردم که چیزی کم و کسر نداشته باشی.

خیره به صورت برافروخته اش نگاه می کنم. 

روی دلم درست به اندازه ی حجم اعتمادی که 

روزی به او داشتم و حاال به جز سراب چیزی از 

آن باقی نمانده سنگین شده است. حضور 

DONYAIEحاجی را در حاشیه ی نگاهم به امین می بینم. 
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مردک رند هربار سر بزنگاه سر و کله اش پیدا 

می شود.

- من یه کار مهمی دارم. قراره یه جایی برم. 

شاید بعدش الزم نباشه هیچ کدوم از این کارا 

رو انجام بدیم. 

پیام را درست به گوش آنی که باید رسانده ام. 

حقه ی خسرو را. و بهانه ی رهایی ام را از این 

گرداب.

.DONYAIE
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امین دیگر تالشی برای حفظ آرامش 

ظاهری اش نمی کند. از روی مبل بلند می شود. 

چشم های برزخی اش را می دوزد به من.

- تو نمی فهمی من چی می گم، نه؟ من باید 
برم. تو هم مجبوری با من بیای. می فهمی؟ 

شاید بعدها دیگه هیچ وقت نتونم با خودم 

ببرمت.

DONYAIE
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مقابلش می ایستم. به همین سادگی خودش را 

لو داده و من، خدا می داند که چه جانی 

می کنم تا جلوی لرزش دست و زانوهایم را 

بگیرم.

- چرا انقدر اصرار داری توی این شرایط باهات 

بیام؟ می دونی همایون به خاطر چک هایی که 

خودش بهمون داد ازم شکایت کرده؟ اگه نشه 

بریم و بفهمه...

اجازه نمی دهد جمله ام را کامل کنم. قدمی 

به طرفم برمی دارد و من همان قدم را به عقب 

DONYAIEمی روم.
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- چرا به من حق نمی دی امین؟ من 

می ترسم. اگه با تو بیام به جز اینکه باید قید 

دانشگاه رو بزنم، واسه اقامتم باید کلی عذاب 

بکشم. خب می مونم همین جا تا اوضاع درست 

بشه. بعد می آم.

انگار با شنیدن این حرفم ته مانده ی صبرش هم 

ته می کشد. توی صورتم غرد و خودخواهانه 

می گوید:

- پس من چی؟

نگاهم از گوشه ی چشم حرکت حاجی را دنبال 

DONYAIEمی کند که به طرف کانتر آشپزخانه می رود و 
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گوشی اش را از روی آن برمی دارد. دست 

خودم نیست که وقتی به امین نگاه می کنم، 

انگار غم عالم چنگ می زند به دلم. من چه فکر 

می کردم و اطرافم چه خبر بود! از خودم 

می پرسم که اگر من جای او بودم هم دست 

پدرم می شدم؟ اصال این هم دستی به دلخواه 

خودش بود یا از سر اجبار؟ درست مثل همین 

لحظه ای که من مجبور شده ام نقشی که 

همایون می خواهد را بازی کنم. 

DONYAIE
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دیگر حکایت رفتنش را می دانم. دلیل این همه 

استیصال و ترسی که باعث شده حاجی برای 

راضی کردن امین من را به او باج بدهد. 

تن صدایم کمی پایین تر می آید. 

- چرا فکر می کنی اگه اومدنم دیر بشه ولت 

می کنم؟

امین با درماندگی نگاهم می کند. دلم 

می خواهد چشم ببندم روی همه چیز و بگویم: 

«می دانم.» همین!

صدای حرف زدن حاجی خط نگاهمان را به 

DONYAIEچشمان هم می شکند. امین هراسان به عقب 
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می چرخد و ناباورانه به دهان پدرش چشم 

می دوزد.

- پایینی؟... تا ده دقیقه ی دیگه جلوی در 
ساختمون باش. آره. خانم رو برسون به همون 

آدرسی که آوردیش.

بعد تماس را قطع می کند و در جواب نگاه 

حیران و ناباور پسرش با نگاهی سنگین و 

معنادار زل می زند به او.

.DONYAIE
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- بابا؟

حاجی جلوتر می آید و مقابل پسرش 

می ایستد.

- ما که نمی خوایم دختر مردمو...

فورا حرفش را اصالح می کند و با تکان 

دستش می گوید:

DONYAIE
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- زن تو، هر کی!... ما که نمی خوایم به زور 

ببریمش. خودش باید بخواد که همراهت بیاد.

به قول خسرو جنگ زرگری است. بی خبر از من 

ساک سفرم را هم بسته بودند و حاال ناگهان 

متحول شده اند و به این نتیجه رسیده اند که 

من هم باید بخواهم!

- شما به من قول دادید.

بغضی که از ابتدا در صدای امین بود حاال به 

چشم هایش رسیده و من می توانم برق قطره ی 

سرگردان اشک را زیر نور لوستر بزرگ پذیرایی 

DONYAIEببینم.
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- االنم زیر قولم نزدم. اما بفهم، نمی تونی کسی 
رو به زور با خودت ببری امین. من به خاطر تو 

حاضر شدم کار غیرقانونی کنم، به خاطر تو 

به هزار نفر رو زدم ولی...

نگاهش را از امین می گیرد و به من می دوزد. 

من و او بهتر هم دیگر را می شناسیم. شاید هم 

نه، این فقط منم که او را خوب شناخته ام و او 

هنوز هم فکر می کند من همان دختر عشق 

کتاب و مدار و ریاضی ام که زیر گوشم آن همه 

کثافت در جریان بوده و من حتا بوی تعفنش 

را هم نفهمیده ام. حتما همین فکر را کرده که 
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به حسابش می خواهد گولم بزند و با کمک من 

همایون را به هچل بیندازد.

- ... خودش باید بخواد. من حاضرم به خاطر 

خوشبختی شما از اعتبار و آبروم بگذرم اما 

فقط وقتی که خودش بخواد.

بعد هشدارگونه می گوید:

- هر چند وقتی هم نیست. شاید یکی دو روز. 

بعدش دیگه تو می ری و همین فرصتش هم 

می سوزه. اصال ما از کجا می دونیم. شاید 

دلش بخواد با اوضاعی که پدرش داره، رفتن 

DONYAIEرو برای همیشه ببوسه و بذاره کنار.
M

AM
NOE



لب هایم را روی هم فشار می دهم تا نگویم: 

شاید تنها من نیستم که قرار است به خاطر 

همایون رفتن را ببوسم و بگذارم کنار. این پسر 

خودت است که به خاطر تو مجبور است ایران 

را برای همیشه ببوسد و پشت سرش جا 

بگذارد کنار.

.
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بند بلند کیف را روی شانه ام باال می کشم. حاال 

که فهمیده ام امین همانی است که خسرو 

می گوید، نه دلم رفتن با او را می خواهد و نه 

کمک به همایون را.

انگار جایی در پس کوچه های ذهنم امید بسته 

بودم به پاکی او و دروغ بودن هر آنچه در 

موردش شنیده بودم. با شانه هایی که رنج 

ناامیدی عجیب روی آن ها سنگینی می کند به 

طرف در می روم. نمی دانم بعد از اینکه پایم را 

DONYAIEاز این خانه بیرون بگذارم چه اتفاقی می افتد.
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 همایون باز آن روی ناپدرش را نشان می دهد و 

با حکم جلبی که دارد تهدید می شوم یا خسرو 

با شنیدن جزییات این مالقات سناریوی 

جدیدش را رو می کند. نمی دانم امین می رود، 

می ماند، محاکمه می شود یا فرار می کند. من 

برای اولین بار از حدس لحظهی بعدی زندگی ام 

وا مانده ام.

به ابتدای راهرو می رسم که صدای امین 

قدم های کندم را متوقف می کند. خطابش به 

حاجی است و لحنش تند:

DONYAIE- من می برمش. الزم نکرده با راننده بره.
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بی اختیار به عقب می چرخم. امین با قدم های 

بلند به طرفم می آید. حاجی بلند و عصبانی 

می گوید:

- بشین سر جات پسر.

امین توجهی به پدرش نمی کند. دستش را 

برای برداشتن کاپشنش از روی جا رختی دراز 

می کند و حاجی این بار با تحکم بیشتری 

می گوید:

- گفتم بشین سر جات. مگه با تو نیستم؟

امین کاپشن را در دستش می گیرد و با غیظ به 

DONYAIEطرف پدرش می چرخد.
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- سر من داد نزن بابا. انگار یادتون رفته کی 

کارش لنگ اون یکیه؟

- خفه شو پسر. می خوای گند بزنی به همه 

چی؟ تو پات بیشتر از من گیره احمق.

آب دهانم را به سختی فرو می دهم. نگاه 

حیرانم میانشان می چرخد. ای کاش باز جلوی 

من محافظه کارانه رفتار می کردند. ای کاش 

دهانشان را می بستند تا جایی برای انکار باقی 

می ماند.

امین مچ دستم را می گیرد و من را با خودش 

DONYAIEبه طرف در ورودی می کشاند.
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- بیا بریم.

با پاهایی که اختیارش به جای اراده ی من، در 

دست امین است چند قدم پیش می روم.

- گفتم وایسا.

حاجی کاپشنی که در دست دیگر امین است را 

می گیرد تا مانع رفتنمان شود.

. 
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امین دستم را رها می کند و به طرف پدرش 

می چرخد:

- ولم کن. بهت گفته بودم من به هیچ کثافت 

دیگه ای کار ندارم. گفته بودم منو دور نزنی.

حاجی بیشتر کاپشن را می کشد:

- خفه شو پسر. خفه شو امین.

بی اختیار یک قدم به عقب برمی دارم. با صدای 

ضربه ای که پشت سرم به در می خورد، از ترس 

یکه ای می خورم و جیغم را در گلو خفه 

DONYAIEمی کنم.
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- پسره ی االغ. تو باید امروز رفته باشی. 
می فهمی اینو؟ اون بیرون برات خطرناکه. تا 

وقتی واقعا نرفتی...

هنوز یک طرف کاپشن در دست حاجی است و 

طرف دیگر در دست. امین میان حرفش داد 

می کشد:

- نه، نمی فهمم. من هیچی نمی فهمم. من این 
چیزا رو بلد نیستم. من هیچی بلد نیستم. 

دست از سرم بردار.

صورت حاجی لحظه به لحظه کبودتر می شود. 

DONYAIEامین کاپشن را با خشونت از دست او بیرون 
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می کشد. می خواهد بچرخد و به طرف من 

بیاید که حاجی بازویش را محکم می گیرد و 

به عقب هلش می دهد. پای امین به لبه ی 

قالیچه ای که کف راهرو پهن شده گیر می کند و 

در کمال حیرت من و پدرش با سر به دیوار 

راهرو برخورد می کند.

صدای جیغ بلند من و فریاد «امین» گفتن 

حاجی لحظه ای درهم می آمیزد. امین درست 

پیش پای پدرش به زمین می افتد. لحظه ای که 

به قدر چند ثانیه هم نیست، سکوت می شود. 

 پشت سرم با چرخش کلید باز می شود و  DONYAIEدرِ
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محکم می خورد به پهلویم. حاجی وحشت زده 

روی زانو می نشیند و با صدایی لرزان امین را 

صدا می زند. کف هر دو دستم را محکم روی 

دهانم فشار می دهم تا از ترس فریاد نکشم. 

مرد هیکلی که دقایقی پیش در راهرو دیده ام 

هلم می دهد و وارد خانه می شود.

- چی شد آقا؟

حاجی دستش را زیر سر امین می برد و آن را 

کمی باال می آورد. قلبم درست توی دهانم 

می زند انگار.

- امین؟ امین بابا؟ چشماتو باز کن.
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چشم هایم را تا جایی که امکان دارد باز می کنم 

تا پرده ی اشک را پس بزنم و بتوانم لحظه ی 

باز شدن چشم های امین را ببینم. مرد هیلکی 

دستش را زیر تن امین می اندازد.

- باید ببریمش بیمارستان آقا.

.
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حاجی سرش را باال می گیرد و از فراز شانه ی 

مرد به من نگاه می کند. نگاه من اما دوخته 

شده به دست های مرد که سر و شانه ی امین را 

روی زانویش می گذارد.

- تو چرا هنوز اینجایی؟

جوری بلند فریاد می زند که از ترس یکه ی 

آشکاری می خورم. دست هایم از روی لبم سر 

می خورد و مات نگاهش می کنم.

DONYAIE- آقا نبضش ضعیفه باید ببریمش بیمارستان.
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حاجی به جای جواب مرد از روی زانو بلند 

می شود و رو به من فریاد می زند:

- مگه با تو نیستم؟

مثل ماهی بیرون مانده از آب بی صدا اسم 

امین را لب می زنم. مرد باز می گوید:

- آقا؟

حاجی به طرف من می آید.

- یاالله با توام. گمشو از اینجا بیرون. هر چی 
هم دیدی فراموش می کنی وگرنه خودم برات 

DONYAIEمغزتو پاک می کنم.
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در حاشیه ی تصویر او می بینم که مرد امین را 

روی دست بلند می کند. حاجی به طرفم خیز 

برمی دارد. دست هایش محکم می خورد تخت 

سینه ام و با قدمی که وحشت زده به عقب 

برمی دارم، در توی صورتم بسته می شود.

آن قدر شوکه ام و ترسیده که لحظه ای نمی دانم 

کجا هستم و باید چه کنم. دستم را روی 

سینه ام مشت می کنم و با نفس های تند و از 

سرِ استیصال قدم به قدم از مقابل در بسته 

عقب می روم. به نیمه های راهرو که می رسم، 

DONYAIEمی چرخم و با پاهایی که نه از مغزم فرمان 
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می گیرند و نه از قلبی که دیوانه وار در سینه ام 

می کوبد به طرف پله ها می دوم.

فرار می کنم، از خودم، از وحشت مردن امین، 

از ترس مردی که همه ی این پنج سال حسرت 

پدرانگی هایش را خورده ام.

پنج طبقه را یک نفس و بدون مکث می دوم و 

به خودم که می آیم در خیابانی ناآشنا میان 

بوق و دود ماشین ها سرگردان مانده ام. نفس 

نفس می زنم و دستم را می کشم روی صورت 

DONYAIEعرق کرده ام. مغزم تازه به کار افتاده انگار و 
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میان پرکاری اش، تصویر امین با چشم های 

بسته لحظه ای از مقابل چشمانم عقب نمی رود.
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چرا اینجایم؟ چرا فرار کردم؟ چرا نماندم 

تا زنده و مرده بودنش را بفهمم؟

پشیمان می شوم و برای پیدا کردن مسیری که 

DONYAIEآمده ام نگاهم را دور تا دور می چرخانم. با 
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لرزش گوشی در جیب شلوارم پلک های داغم با 

حالتی هیستریک به هم می خورد.

گوشی را از جیب شلوارم بیرون می آورم. 

چشم هایم صفحه ی گوشی را نمی بیند. مثل 

گمشده ای که برای نجات به هر ریسمانی چنگ 

می زند، تماس را وصل می کنم.

- چی شده غزال؟ بچه ها چی می گن؟ چرا فرار 

کردی؟ 

با نفس هایی که از زورشان سینه ام تند باال و 

DONYAIEپایین می شود، بریده بریده می گویم:
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- تو رو... خدا کمک... م کن.

صدای دادش ته مانده ی نفسم را هم می بُرد.

- بهت می گم چی شده؟ چه بالیی سرت آوردن 
که اون جوری فرار کردی؟

و جواب من به سوال هایش قطره ی اشک 

سرگردانی است که از لحظه ی برخورد سر 

امین به گوشه ی دیوار در چشم هایم بست 

نشسته است.

خسرو انگار حال خرابم را از پشت تلفن هم 

DONYAIEمی تواند بفهمد. تند و با عجله می گوید:
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- همون جایی که هستی بمون. از جات تکون 

نخور، خب؟ علی همون جاست. می آد دنبالت. 

نه هیچ حرفی می زنی، نه هیچ کاری می کنی. 

باهاش می آی پیش من.

ماشینی درست کنار پاهایم می ایستد. سرم را 

بلند می کنم و پیش از دیدن راننده در ماشین 

برایم باز می شود.

خسرو همچنان توی گوشی می گوید:

- داری گوش می دی چی می گم؟

DONYAIE
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نفس داغم را در گوشی رها می کنم و با 

زانوهایی که عجیب می لرزند به طرف در باز 

ماشین می روم. حاال بخش بزرگی از ذهنم را 

چیزی به جز سالمتی امین پر کرده است. این 

که اگر همه چیز را گردن من بیندازند، چه؟!
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وحشت همه ی وجودم را احاطه می کند و 

تیره ی پشتم از تصورش می لرزد. خودم را روی 

 عقب می اندازم و قبل از اینکه در را  صندلیِ

کامال ببندم، ماشین با شتاب از جا کنده 

می شود. نفس هایم داغ است و تند. قفسه ی 

سینه ام از حجم اکسیژنی که هر بار وارد 

ریه هایم می شود به سوزش افتاده است. زیر 

سنگینی نگاه علی که از آینه ی جلو به من 

دوخته شده، سر گنگ و سنگینم را به پشتی 

صندلی تکیه می دهم و برای لحظه ای 

چشم هایم را می بندم.
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تصویر بیهوش امین انگار چسبیده است به 

پلک هایم. با وحشت دوباره چشم هایم را باز 

می کنم و تکیه ی سرم را برمی دارم. نفس داغم 

را با بی قراری بیرون می فرستم و دستم را 

روی سینه مشت 

می کنم. حالم مجموعه ای است از ترس و 

نگرانی و درماندگی که هر کدامش برای دیوانه 

کردنم کفایت می کند.

- حالتون خوب نیست؟

سرم را باال می برم و به تصویر او در آینه نگاه 

DONYAIEمی کنم. همه جا پیش چشمانم مه و مات 
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شده و انگار دنیا را از پس مه غلیظی 

می بینم. حالم خوب نیست و این حال بد 

آن قدر آشکار است که گفتن ندارد.

علی بی آنکه منتظر جوابی از طرف من باشد از 

کنسول کنار دستش بطری آبی برمی دارد و 

به،طرفم می گیرد.

- یه کم آب بخورید. رنگتون خیلی پریده. االن 
می رسیم.

بطری آب را از دستش می گیرم. در بطری را با 

دستانی که آشکارا می لرزند باز می کنم و حین 

خوردن بخشی از آن شره می کند روی چانه 
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و لباسم. دنیا با من شوخی اش گرفته انگار. 

یک شوخی مسخره و کثیف که حتا در 

دوردست ترین  تصوراتم هم نمی گنجید. آن قدر 

که در این لحظه بزرگترین آرزوی زندگی ام، نه 

رفتن به روزها و ماه ها قبل، که برگشتن به 

همین یک ساعت پیش در اتاق نیمه تاریک 

خانه ی خسرو است.

صدای زنگ تلفن بلند می شود و علی با عجله 

جواب می دهد:

DONYAIE- جانم آقا؟
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دستم را روی لب و چانه ی خیسم 

می کشم. قلبم آن قدر تند و وحشیانه می کوبد 

که انگار علی و همه ی دنیا می توانند صدای 

کوبش های بی تابانه اش را بشنوند. علی با 

تردید در گوشی می گوید:

- حالشون؟

.
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سنگینی نگاهش را باز روی خودم حس 

می کنم.

- چشم آقا... چند دقیقه ی دیگه اونجام.

احتماال نمایشگاه را می گوید، چون میان تاری 

دیدم هم می توانم تصاویر آشنای مسیر 

پاسداران را تشخیص بدهم. خسرو چیزی 

آن سوی خط می گوید و علی در سکوت گوش 

می دهد. در نهایت تنها با یک «باشه» ی 

پرتردید تماس را قطع می کند و گوشی را از 

DONYAIEکنار گوشش پایین می آورد.
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تصاویر لحظه به لحظه آشناتر می شود و من 

بی قرارتر. دستم را به طرف دستگیره ی در 

می برم تا به محض رسیدن بازش کنم. خسرو 

تنها آدمی است که در این لحظه می توانم به او 

پناه ببرم.

به نزدیکی نمایشگاه که می رسیم، علی اجازه ی 

باز کردن در را به من نمی دهد. پیش از اینکه 

دستگیره ی در را به طرف خودم بکشم 

می گوید:
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- صبر کنید. آقا خسرو تو پارکینگ منتظر 

شماست!

نفس داغم را محکم رها می کنم. انگار همان 

چند دقیقه تا گذشتن از مقابل نمایشگاه و 

رفتن به خیابان فرعی کناری، قرار است به 

اندازه ی همه ی عمرم طول بکشد.

دستم را از روی دستگیره عقب می کشم. در 

تصویر پرنور جلوی نمایشگاه چیزی به چشمم 

آشنا می آید. چیزی که نه توان تحلیلش را دارم 

DONYAIEو نه درآن شرایط دلیلش را. علی با سرعت از 
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کنار ماشینی می گذرد و با همان سرعت 

می پیچد در خیابان کناری.

زمان انگار افتاده است روی دور کند. جانم را 

می گیرد تا همان فاصله ی کوتاه طی می شود و 

می رسیم به درهای برقی پارکینگ. علی پشت 

در بوق کوتاهی می زند. در به آرامی باز 

می شود و با وارد شدن ماشین سایه ی بلند 

مردی همه ی قاب نگاهم را پر می کند.

.
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بغضی که تمام این مدت چسبیده بود بیخ 

گلویم با هقی که می زنم می ترکد. به قدر چشم 

برهم زدنی علی از ماشین بیرون می رود و 

خسرو در عقب را باز می کند و کنارم 

می نشیند.

- چی شده غزال؟
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لحنش تلخ و بی انعطاف است. بغض و گریه 

اصواتی که از گلویم خارج می شود را بریده 

بریده می کند.

- من... امین... امین... وای...

«وای» آخرم از استیصال است، از ناتوانی ام 

برای حرف زدن. خسرو چانه ام را می گیرد و 

صورتم را درست روبه روی خودش نگه 

می دارد.

- به من نگاه کن. بهم بگو چی شد، چیکارت 
کردن که اون جوری فرار کردی؟
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چانه ام زیر دستش می لرزد و باز چشم هایم پر 

می شود. تکرار لحظه به لحظه ی آن اتفاق و 

رسیدن به احتمال های ترسناک آخرش شبیه 

جان کندن است. خسرو ناتوانی و ترسم را 

می فهمد که برخالف لحن تند لحظه ی اولش 

کمی مالیم تر می گوید:

- حرف بزن دختر. فقط بهم بگو چیکار کردن تا 

دودمانشونو به باد بدم.

اشک بیشتر از قبل در چشم هایم می جوشد. 

DONYAIEتازه انگار جای خالی این نوع حمایت به 
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چشمم می آید. چیزی که شاید همیشه 

کمبودش را داشتم و نمی دانستم.

با دست روی چشم و گونه ی خیسم می کشم.

- امین... امین گفت... برنامه چیدن که منو با 
خودش از راه دریا بفرستن کویت.

نفس هایم آن قدر تند و نامنظم است که 

اصوات صدایم به سختی میان باال و پایین 

شدن نفس هایم قابل تشخیص است. اخم های 

خسرو عمیق تر از قبل درهم فرو می رود و 

فشار دستش دور چانه ام بیشتر می شود.

- خب؟
DONYAIE

M
AM

NOE



لب هایم را بی رحمانه لحظه ای زیر دندان 

می برم. مغزم پر است از تصاویری که تقدم و 

تاخرش را برای گفتن پیدا نمی کنم.

- خب، بقیه اش؟ چرا اون جوری از ساختمون 

زدی بیرون؟

- به روی خودم نیاورم که همه چیزو 
می دونم...

هق می زنم.

- یه جوری رفتار کردم که دو دلم واسه رفتن... 
ولی حقه... حقه ات گرفت. حاجی خواست 
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برگردم تا... تا فکرامو بکنم. ولی... ولی معلوم 

بود به خاطر گیر انداختن همایونه.

در تاریک و روشن پارکینگ می بینم که 

خسرو لب هایش را روی هم فشار می دهد و 

منتظر به صورتم چشم می دوزد.

- حاجی خواست... با راننده اش برگردم... 

امین... امین...
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نفسم لحظه ای می رود.

- با پدرش درگیر شد. پا... پاش گیر کرد به 
فرش...

خسرو نفسش را محکم رها می کند و داغی اش 

می نشیند در صورتم. انگار که بقیه ی اتفاق را 

حدس زده باشد، دستش را از دور چانه ام 

برمی دارد و من انگار پشتم خالی شده باشد، 

DONYAIEمچ همان دستش را می گیرم. با گریه می گویم:
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- جلوی چشمم سرش خورد به دیوار. بیهوش 

شد، مرد، نمی دونم.

-آروم باش.

همان اندک روشنی هم در نظرم خاموش 

می شود و تنها چیزی که می بینم، پیراهن 

تیره ی خسرو است. دست آزادش را پشت سرم 

می گذارد و من سنگینی نفسی که ال به الی 

کلماتش رها می کند، حس می کنم.

- باشه، یه کم آروم باش. بعد برام با جزییات 
DONYAIEبگو چی شده.

M
AM

NOE



سرم را از روی سینه اش عقب می کشم و او 

فشار دست هایش را برمی دارد. زل می زنم در 

چشم هایی که با فاصله ی کمی به من دوخته 

شده است.

لب و چانه ام از ترس و گریه می لرزند. 

چشم های پرم تصویر او را تار می بینند و قلبم 

دیوانه وار خودش را به در و دیوار سینه 

می کوبد.

- یهو افتاد... بیهوش شد. حاجی هرچی 
صداش... زد چشماشو باز نکرد.

- تو چرا فرار کردی؟
DONYAIE
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- حاجی بیرونم کرد. هلم... هلم داد گفت 

هرچی دیدی فراموش کن. من... من اولش 

ترسیدم. فرار کردم، ولی بعد...

با هول و گریه می گویم:

- اگه بندازن گردن من؟ اگه بگن من هلش دادم 
و بعد فرار کردم؟ اگه... اگه... ساختمون حتما 

دوربین داره. همه جا دوربین داره. من... من 

قبلش امینو هل دادم. اثر انگشتم... حتما...

خسرو برای لحظه ای چشم هایش را محکم 

می بندد و بعد با ظاهری که در تالش است آرام 

DONYAIE
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به نظر بیاید، لبش را زیر دندان می برد و 

می گوید:

- باشه. باشه. بذار اول ببینیم چی شده... منو 
بیین...

صورتم را با دست مقابلش نگه می دارد.

- آدم های من هنوز اونجان. هر چیزی بشه 
می فهمم. بذار اول ببینیم چی شده.

برای اولین بار حس می کنم جمله هایش آن 

اطمینان همیشگی را ندارد. انگار که از به هم 

DONYAIEریختن برنامه هایش کالفه است.
M
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. 

#تو رادرگوش خداآرزو کردم. 

#پارت247 

- منو ببین غزال.

چشم های پرم را به چشم های سیاهش 

می دوزم.

- قبال هم بهت گفتم، خط من با همایون فرق 

DONYAIEداره. خودم فرستادمت اونجا، خودمم 
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همه،چی رو درست می کنم، خب؟ بذار اول 

ببینیم چه خبره. 

دستش را از میان دستم بیرون می کشد و در 

ماشین را باز می کند. از آن بیرون می رود و 

منتظر پیاده شدنم می ماند. با وجود ترسی که 

حتا ذره ای هم از حجمش کم نشده، اما ته دلم 

کمی قرص می شود. خودم را به طرف در 

ماشین جلو می کشم. عضالتم بعد از یک 

انقباض طوالنی و عصبی با هر حرکت انگار 

DONYAIEکشیده می شوند.
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از ماشین که بیرون می روم، هنوز چشم هایم 

پر است. هنوز قلبم از تب وتاب نیفتاده و 

نفس هایم یک درمیان باال می آید. هنوز تصویر 

امین با چشم های بسته پشت پلک هایم به 

انتظار یک پلک زدن نشسته است.

خسرو دستش را روی یک طرف صورتم 

می گذارد. می خواهد آرامم کند می دانم. ولی 

در عمق نگاه خودش هم نگرانی آشکاری 

جوالن می دهد.

- همه چیزو بسپار به من. خب؟ بریم باال، یه کم 

DONYAIEاستراحت کن. بعد برام کلمه به کلمه تعریف 
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کن چی شده. منم تو این فاصله ببینم اوضاع 

اون خونه چطوره. می خواستم بعد از این 

ماجراها بفرستمت عمارت پیش دایه ات. پیرزن 

بیچاره دق...

- خسرو؟

دست خسرو هنوز روی صورتم است که نگاه 

هر دویمان به طرف صدا می چرخد. فضای 

پارکینگ هنوز نیمه تاریک است. ولی نه آن قدر 

که میان ردیف به ردیف ماشین های پارک شده، 

DONYAIEصورت و صدای شهرزاد را نشناسم.
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نگاهش با حیرت و شاید هم ترس به من 

دوخته می شود. خسرو دستش را از روی 

صورتم برمی دارد. قدمی جلو می رود و با تندی 

تشر می زند:

- تو اینجا چیکار می کنی؟

شهرزاد من من می کند. تصویر آشنایی که 

همین چند دقیقه پیش جلوی در نمایشگاه 

دیده ام مقابل چشمانم جان می گیرد. یادم 

می آید من آن بنز کوپه را همان روز اول جلوی 

DONYAIEشرکت همایون دیده بودم.
M
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.
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نگاه شهرزاد از کنار شانه ی خسرو گریز کوتاهی 

روی صورتم می زند. آن قدر بی قرار و نگرانم 

که حل کردن معادله ی چشمان او آخرین کاری 

است که میلِ انجام دادنش را دارم.

DONYAIE- خسرو خواهش می کنم.
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آرام می گوید، ولی همین یک جمله هم برای 

انفجار او انگار کافی است. خسرو قدم پیش 

رفته را دوباره به عقب برمی گردد. بازویم را 

می گیرد و با کمی خشونت من را به کنار 

خودش می کشد.

- چی رو خواهش می کنی؟ ببین حال و 

روزشو. این دختر یه تنه داره تاوان حماقت 

شماها رو پس می ده.

چشم های شهرزاد پر از اشک می شود.

- مگه بهت نگفتم بشین تو خونه ات دوره نیفت 

DONYAIEتو خیابون؟
M
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پیش از اینکه شهرزاد جوابی به تشر خسرو 

بدهد، خسرو به طرف من می چرخد و این بار به 

من می گوید:

- تو ببین! اینه اون منفعتی که ازش 
می پرسیدی. هیچ خبری از پول و امتیاز و 

موقعیت نیست. من مجبورم گند یه خانواده 

رو جمع کنم فقط چون اسمم ملک نیاست.

عضالت شکمم از اضطراب منقبض می شود. 

تصویر امین برای لحظه ای پشت پلک هایم رنگ 

می بازد و همه ی قاب نگاهم راصورت کبود و 

DONYAIEرگ بیرون زده ی پیشانی خسرو پر می کند.
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لب های شهرزاد می لرزد و از میانش چیزی 

شبیه «خسرو» بیرون می آید. فشار دست 

خسرو از دور بازویم کم می شود. بازویم را از 

دستش بیرون می کشم. حالم خوش نیست و 

حس می کنم ظرفیتم برای امروز دیگر پر شده 

است. خسرو با صدای بلند صدا می زند:

- علی؟

صدایش در پارکینگ بزرگ و پر از ماشین 

نمایشگاه پژواک می شود. به چند ثانیه 

نمی کشد که علی از پیچ پله ها بیرون می آید و 

DONYAIEفورا می گوید:
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- بله آقا.

- برو نگینو صدا کن بیاد غزالو ببره باال.

 نگاه علی با نگرانی میان ما می چرخد و بعد با 
گفتن:

- چشم.

دوباره به جایی که از آن بیرون آمده 

برمی گردد. خسرو دست می کشد روی 

صورتش. صدایش عجیب گرفته و خش دار 

است و برای اولین بار می شود استیصال را در 

آن حس کرد.

DONYAIE
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- برگرد برو خونه ات. کارم تموم بشه می آم 
حرف بزنیم. فعال کار مهم تری دارم.

چانه ی شهرزاد از بغض و گریه چین می خورد.

- کار مهم ترت چیه؟

تن صدای خسرو باز باال می رود و من حس 

می کنم هر آن ممکن است زیر زانویم خالی 

شود و با سر به زمین بیفتم.

- کار مهم ترم االن این دختره که همه تون باهم 

دست به یکی کردین واسه گند زدن به حال و 

روزش.

DONYAIE
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دستم را به بدنه ی ماشین اسپرتی که کنارم 

پارک شده می گیرم. خون درون رگ هایم 

منجمد شده است انگار. آن قدر سردم که 

بدنه ی ماشین به نظرم داغ می آید.

- برو خونه، اوضاع اینجا رو راست و ریست 
کنم خودم می آم پیشت.

- تو رو خدا خسرو.

این همه درماندگی و خواهش شهرزاد را به 

خسرو نمی فهمم. شهرزاد کپی برابر اصل 

عمه ام است، با این تفاوت که عشق 

DONYAIEخواهرانه اش به خسرو کم از شیرین ندارد. و 
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حاال این کپی برابر اصل فرح دارد مقابل 

چشم هایم به خسرو برای چیزی که نمی دانم 

التماس می کند.

- چی شده خسرو جان؟

آمدن نگین برای من حکم نزول فرشته ی نجات 

را دارد. اشک داغی که از شوک دیدن شهرزاد 

مجال باریدن پیدا نکرده بود، با یادآوری 

اتفاقی که برایم افتاد روی گونه ام جاری 

می شود. نگین با قدم های بلند به طرفم می آید. 

زانوهایم برای لحظه ای خم می شود و پیش از 

افتادن دست خسرو به دادم می رسد و زیر 

DONYAIEبازویم را می گیرد.
M
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می توانم در نگاه و حرکاتش نگرانی و تعجب 

را ببینم. بازوی دیگرم را می گیرد و میان آن 

هول و وال آرام می گوید:

- تو چی شدی دختر؟

خسرو تند و تلخ می گوید:

DONYAIE
M
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- ببرش باال نگین. یه شربت، آب قند، چیزی 
بهش بده غش نکنه. منم االن می آم.

با رو شدن این ورق جدید دیگر آن قدری 

می شناسمش که بدانم، پشت این تلخی اش تا 

چه حد حمایت خوابیده است. درست مثل 

تشرش به شهرزاد که بیشتر از تندی می شود 

نگرانی را حس کرد.

نگین با لحن اطمینان بخشی «باشه» می گوید 

و من درحالی که با قدم های لرزان همراهش 

می روم به این فکر می کنم که تا چه حد جای 

DONYAIEهمچین دوستی در زندگی ام خالی است.
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نگین بی هیچ سوال دیگری قدم هایش را با 

گام های آرام من هماهنگ می کند. دلم هنوز 

مثل سیر و سرکه می جوشد و قلبم انگار باال 

امده و در گلویم می تپد. از پله ها باال می رویم. 

نگین من را روی پاف چرمی وسط سالن 

می نشاند و خودش با عجله به طرف انتهای 

راهرو می رود. سعی می کنم به خودم بیایم. 

سعی می کنم غزال همیشگی را در خودم بیابم، 

ولی دریغ! ترس انگار همه ی شهامتم را مثل 

موریانه جویده است.

DONYAIE
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دستم را روی سینه ای که با شتاب باال و پایین 

می رود مشت می کنم. اگر امین مرده باشد...

ادامه ی این حدس هم ترسناک است و 

هم غم انگیز. این دو حس جوری در هم تنیده 

شده است که نمی شود تفکیکش کرد. صدای 

ضرب پاشنه ی کفش نگین را روی سرامیک های 

تمیز سالن می شنوم و بعد این خودش است که 

مقابلم می ایستد و لیوان را به لب هایم 

می چسباند.

- بخور داری پس می افتی.

DONYAIE
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دستش ر ا پس نمی زنم. جرعه ای از محتوی 

زیادی شیرین لیوان می خورم. همان هم انگار 

جان رفته را به تنم باز می گرداند و خون را به 

رگ هایم. باز زمان افتاده است روی دور کند. 

سرم را کمی عقب می کشم. نگین می فهمد و 

لیوان را از لب هایم دور می کند.

- نگین؟

- جانم.

میان نفس های تندم با بی قراری می گویم:

DONYAIE- چرا نمی آد؟
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سر نگین به عقب می چرخد. نگاهی به در سالن 

می اندازد و می شنوم که می گوید:

- این چه بالییه دارید سر خودتون می آرید 
اخه؟

نمی دانم نگین چیزی از موضوع می داند، یا 

نه؟! نمی دانم از دلیل بودن من در خانه ی 

DONYAIEخسرو و بیشتر از آن از شهرزاد و نقشش در 
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این ماجرا خبر دارد یا نه؟! نمی دانم منظورش 

از فعلی که جمع بسته من و خسروایم یا همه ی 

آدم هایی که نقشی میان این بازی برعهده 

گرفته اند؟

نمی دانم و مهم هم نیست؛

در این لحظه هیچ چیز به  جز حال امین و خبر 

زنده بودنش برایم اهمیت ندارد. صدای کوبش 

قدم های محکم خسرو روی پله ها که به گوش 

می رسد، انگار خدا دنیا را به من داده باشد، 

DONYAIEدستم را به ستون کنارم می گیرم و با سرعتی 
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که برای خودم هم بعید است از جا بلند 

می شوم و زل می زنم به مسیر آمدنش.

نگین هم از صرافت دادن آب قند به من 

می افتد و مثل من چشم می دوزد به در سالن 

که همان لحظه خسرو با گوشی که کنار 

گوشش گرفته وارد می شود.

اخم هایش درهم است و نگاهش تیز. 

چشم هایش تنها گردش کوتاهی روی صورت 

من می کند و بعد درحالی که با همان قدم های 

بلند به طرف دفترش می رود، در گوشی 

می گوید:
DONYAIE
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- مثل سایه پا به پاش می ری. چشم ازش 

برنمی داری. یه جوری که انگار زندگیت دست 

اون آدمه و اگه گمش کنی باید قید زنده بودنو 

بزنی!

سر من و نگین همراهش می چرخد. می شنوم 

که نگین آرام می گوید:

- آخرشم به خاطر این قوم یاجوج ماجوج 
همه ی زندگیشو خراب می کنه.

باید بدم بیاید ولی در آن لحظه عجیب به او 

حق می دهم. خسرو پا به دفترش می گذارد و 

DONYAIEقدم های من بی اختیار به دنبالش کشیده 
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می شود. حرکتم نگین را هشیار می کند. آرنجم 

را می گیرد و فورا می گوید:

- کجا دختر. بمون یه کم حالت جا بیاد.

دستم را با تکان خفیفی از دستش بیرون 

می کشم و تنها لب می زنم:

- نمی تونم.

در دفترش نیمه باز است و صدای حرف زدنش 

به گوش می رسد. بی اجازه وارد اتاقش 

می شوم. پشت به من و روبه روی میز کارش 

DONYAIEایستاده و با دست هایی که میان موهایش فرو 
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برده نگرانی اش را به رخ می کشد. تا نزدیک 

مبل ها پیش می روم.

- به بچه ها بگو مرده و زنده نداره. هر کسی از 
اون خونه بیرون اومد من خبرشو می خوام.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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و با تاکید می گوید:

DONYAIE- هر کسی! مفهوم بود؟
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دستم را به تکیه گاه مبل می گیرم. تاکید و 

اصرار خسرو یعنی او هم درست از همان 

چیزی می ترسد که من می ترسم. خسرو ناغافل 

به عقب می چرخد.

به صورتش زل می زنم. جوری که انگار 

می خواهم جواب سوالم را البه الی خطوط 

چهره اش پیدا کنم.

- اگه الزم باشه این کارو هم می کنم.

نه توان تحلیل جمله اش را دارم و نه خواندن 

DONYAIEخطوط چهره اش را. روی همان مبل می نشینم.
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- تلفن من بازه. امشب باید این موضوع حل 
بشه عطا. همین امشب.

عطا برایم تنها کلمه ی قابل فهم از میان 

حرف هایش است. اسمی که شنیدنش کمترین 

اهمیت را در آن لحظه دارد. خسرو چند 

جمله ی دیگر می گوید. تماس را قطع می کند و 

بعد با قدم های بلند به طرف در می رود. نای 

بلند شدن ندارم. آرزو می کنم بماند و حرف 

بزند. آرزویم مستجاب می شود. نرسیده به در 

نگین را با صدای بلند صدا می زند:

DONYAIE-نگین؟
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به چند ثانیه نمی رسد که صدای نگین را 

می شنوم.

- بله؟

- به علی بگو بچه ها رو بفرسته برن. کرکره ها 
رو هم بکشه پایین.

صدای نگین را خوب نمی شنوم. تنها جواب 

خسرو است که واضح در گوش هایم 

می نشیند:

- من هستم.

بعد در را می بندد و در برابر نگاه منتظرم 

DONYAIEبه طرفم می آید. روی میز کوتاه مقابلم 
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می نشیند و مثل خودم خیره می شود به من. 

گریه نمی کنم. سوال نمی پرسم. داد نمی زنم. 

اما پرم از حرف و انتظار.

می فهمد. نفسش را محکم به بیرون پرتاب 

می کند و درحالی که دست می کشد به چانه و 

گردنش می گوید:

- هنوز فتاح و پسرش از اون خونه بیرون 

نیومدن.

این خبر خوب است. همین که مرده ی امین از 

DONYAIEآن خانه بیرون نیامده یعنی امید به زنده 
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بودنش. دم عمیقی می گیرم و هنوز بازدمم را 

رها نکرده ام که ادامه می دهد:

- ولی، راننده اش با یه چمدون بزرگ از اونجا 

رفت.

یک آدم در یک چمدان بزرگ. چه حدس 

ترسناکی!

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت252
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نمی دانم حالت صورتم چه تغییری می کند که 

اخم های خسرو عمقا درهم فرو می رود.

- به چیزای بد فکر نکن دختر. همین که فتاح 
هنوز تو اون خونه است، یعنی اوضاع خیلی 

بد نیست.

می شود این طور باشد؟ می شود همه چیز مثل 

یک کابوس در یک لحظه به بیداری و رهایی 

ختم شود؟ می شود چشم باز کنم و غزال این 

لحظه نباشم؟
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دست خسرو که روی مشتم می نشیند، تازه 

می فهمم با همه ی قدرتم گوشه ی مانتو را میان 

مشتم گرفته ام و می فشارم.

- می فرستمت بری پیش دایه ات. برو به هیچی 

فکر نکن. من حواسم به همه چیز 

هست. درستش می کنم. ولی اول باید آروم 

بشی کلمه به کلمه برام تعریف کنی چی شده.

کدام لحظه از زندگی ام فکر می کردم روزی 

این طور دست به دامان پسرِ هووی عمه ام 

DONYAIEشوم؟ لبم را با زبان تر می کنم و با صدایی که 
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انگار جان می کنم تا از حنجره ام خارج شود، 

می گویم:

- چطوری... می فرستینم؟

صدایم عجیب می لرزد. دستش را از روی 

دستم برمی دارد و از روی میز بلند می شود.

- تو به اونش کاری نداشته باش. برو چند روز 
تا تکلیف این ماجرا معلوم بشه.

سرم را برای دیدنش باال می گیرم. چشم هایم از 

حجم اشک و گریه می سوزد و حسرت مثل یک 

DONYAIEگردباد در دلم پیچ می خورد. حسرت داشتن 
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یکی مثل خسرو در زندگی ام. یک برادر، یک 

مادر یا یک پدر!

- همایون... و چیکار می... کنین؟

صدایم میان نفس هایی که از سر بغض می رود 

که باال نیاید، بریده بریده به گوش می رسد. از 

باال نگاهم می کند و با غیظ می گوید:

- گور بابای همایون. از اولم قرار نبود بذارم 

پات تا اینجاها تو این کثافت کشیده بشه.

به طرف میزش می رود و از کشوی باالی میزش 

DONYAIEپاکت بزرگی را بیرون می آورد. 
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پاکت آشناست، آن قدر که وقتی مقابلم 

می رسد و آن را به طرفم می گیرد حس می کنم 

اشتباهی شده است.

- بازش کن ببین.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت253

DONYAIE
M

AM
NOE



پاکتی که چند روز پیش با قلدری از فرح 

گرفته را؟

دستم را دراز می کنم و پاکت را از دستش 

می گیرم. زیر انگشتان لرزانم چندین حجم سُر 

می خورند و به گوشه ی دیگر پاکت می روند. 

هنوز نگاهم به صورت اخم آلود او است که به 

من زل زده تا پاکت را باز کنم. حواسم برای 

لحظه ای از امین و بالیی که سرش آمده و 

بیشتر از آن، بالیی که ممکن است سر خودم 

بیاید پرت می شود. در چسب خورده ی پاکت 

DONYAIEرا باز می کنم. دستم را درون آن می برم و 
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وقتی با همه ی محتویات پاکت خارج می کنم، 

دلم می خواهد دنیا و آدم هایش را باال بیاورم.

- وقتی بهت می گم اعتماد کن، لطفا به حرفم 

گوش بده. من می دونم دارم چیکار می کنم.

لب هایم بی حرف و کلمه می لرزند و بعد با 

صدایی که به سختی شنیده می شود، 

می گویم:

- مدارک من... پیش فرح چیکار... می کرد؟

می خواهد چیزی بگوید که گوشی اش دوباره 

DONYAIEزنگ می خورد و همان چند دقیقه بی خیالی بر 
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من حرام می شود. تماس را برقرار می کند و با 

قدم های محکم که ضربش اضطراب معلق در 

فضا را هزار برابر می کند، به طرف پنجره اتاق 

می رود و در گوشی می گوید:

- بگو عطا.

چند ثانیه سکوتش برای من به قدر دقیقه ها و 

ساعت ها کش می آید. با همان تن نیمه جان از 

روی مبل بلند می شوم. پاکت از روی زانوهایم 

به زمین سقوط می کند، ولی با همان ناتوانی ام 

DONYAIEحریصانه مدارکم را میان مشتم نگه می دارم.
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- باید بفهمیم اون تو چه خبره. چی و 
چطورشو نمی دونم عطا، فقط تا شب باید 

تکلیف این ماجرا روشن بشه.

حس می کنم همه ی عضالت تنم سخت و 

منقبض شده است.

خسرو دستش را میان کرکره های پرده می برد 

و با کمی خشونت به پایین می کشد. نور از 

کنار دستش قد می کشد تا وسط اتاق.

 همه ی وجودم شده گوش که از میان وز وز 

نامفهومی که از آن سوی خط به گوشم می 
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رسد، خبری از امین بشنوم و قلب بیقرارم را 

آرام کنم.

جمله ی بعدی خسرو آخرین چیزی است که 

انتظارش را دارم.

- شاید مجبور بشم برم پیش پلیس!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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قدمی به جلو برمی دارم. ته مانده ی صبرم هم 

سرآمده انگار. بی اختیار دستم را باال می برم تا 

روی بازویش بگذارم و وادارش کنم به طرفم 

بچرخد که شاید معجزه ای شود و رها شوم از 

این اضطرابی که دارد جانم را می گیرد.

لمس بازویش به ثانیه نمی کشد. به عقب 

می چرخد.

- چی می گه؟

نفس هایم آن قدر تند و داغ است که با همین 

دو کلمه هرمش لب هایم را می سوزاند. خسرو 

به جای جواب من می گوید:
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- هر چیزی شد درجا به من خبر می دی.

گوشی را پایین می آورد و  با چشم هایی که در 

صورتم باریک شده، می پرسد:

- گفتی چطور می خواستن از ایران خارجت 

کنن؟

لب پایینم را زیر دندان می کشم و با نفسی که 

تند از بینی رها می کنم، می گویم:

- چی شده مگه؟

- جواب منو بده.

- امین گفت... گفت از طریق دریا می ریم 
کویت بعد هم امارات.

DONYAIEابروهای خسرو باال می پرند.
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- یعنی از همین امشب قرار بود راه بیفتین، 
وگرنه پسره با باباش درگیر نمی شد، درسته؟

موهایم را با حرکتی تند از روی صورتم عقب 

می زنم. صدایم با یادآوری دقایقی که از 

سرگذرانده ام باز می لرزد.

- آره. حتا امین گفت واسه من یه ساک آماده 
کرده که تو راه مشکلی نداشته باشم.

چیزی که نمی گوید، بی قرار می پرسم:

- شما دنبال چی هستین؟

- یه مقصد.

نگاه پرسشگرم به جواب نمی رسد چون تلفنش 

DONYAIEباز زنگ می خورد و همین که گوشی را کنار 
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گوشش می گذارد با شنیدن آنچه پشت خط 

گفته می شود، فورا می گوید:

- اومدم.

بعد با قدم های بلند به طرف در می رود. نگین را 

صدا می زند و می شنوم که می گوید:

- غزالو با خودت ببر خونه ی خودت. شب 

خودم می آم دنبالش. حواست بهش باشه 

نگین. 

دستم را محکم روی صورتم می کشم و بعد 

می گذارمش روی قلبم. تپش های تند و 

DONYAIEوحشیانه اش را که زیر انگشتانم حس می کنم، 
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زیر لب نجوا می کنم. آروم باش، آروم باش، 

آروم باش.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت255
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هیاهوی آن سوی در رفته رفته خاموش 

می شود و آتشی که با هر تپش زیر پوستم 

جریان پیدا می کند، نه!

چشم هایم را لحظه ای می بندم و وقتی بازش 

می کنم که نگین از میان در باز دفتر نگاهم 

می کند.

- بیا بریم غزال جان.

در لحن صدایش نرمشی است که ناخودآگاه 

روی آدم اثر می گذارد. چیزی که باعث می شود 

بی اختیار بغض کنم. نگین آهی می کشد. جلوتر 

می آید و درحالی که حس می کنم صدایش 

دچار ارتعاش محسوسی شده، می گوید:
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- فکر نکن فقط تویی که به خاطر اطرافیانت 

همچین بالهایی سرت اومده. مثل تو زیاده 

دختر.

بغض صدایش را باور کرده ام. آشناست، درست 

آینه ی گلوله ای که در گلویم دارم.

چند دقیقه از خارج شدنمان از پارکینگ 

نمایشگاه می گذرد و افتاده ایم در ترافیک 

عصرگاهی پاسداران. باران شروع شده و 

برخالف همیشه به جای اینکه صدای حرکت 

برف پاک کن ماشین من را به خلسه ببرد بیشتر 

DONYAIEبه اضطرابم دامن می زند.
M

AM
NOE



وقتی سومین تماسم هم رد می شود، گوشی را 

از کنار گوشم پایین می آورم و بی تابانه 

می گویم:

- همیشه وقتی می دونه یکی داره اون ور خط 

می میره تماسشو ریجکت می کنه؟

نگین به طرفم سر می چرخاند و می گوید:

- کی؟ خسرو؟

مکثی می کند و با مالیمت بیشتری ادامه 

می دهد:

- می دونم حالت بده مانعت نمی شم ولی... 

خودتو خسته نکن. تا نخواد خدا هم بیاد پایین 

DONYAIEجواب کسی رو نمی ده.
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پوفی می کشم و با حرص گوشی را می اندازم 

روی داشبورد.

- می دونم به خدا. حق داری. ولی این طوری 

فقط  خودت بیشتر حرص می خوری.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت256
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نفسم را با «ها»یی عمیق رها می کنم و لب 

می زنم:

- نمی دونی.

نگین پشت ترافیک ترمز می کند و خیره 

می شود به منی که به روبه رو چشم دوخته ام.

- هیچ وقت تو زندگیم به اندازه ی این چند روز 

از خودم ناامید نشدم.

سکوت و نگاه نگین که ادامه دار می شود 

به طرفش سر می چرخانم. جلوی خودم را 

می گیرم تا بغض نکنم و صدایم نلرزد.
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- هیچ وقت به اندازه ی این چند روز بیچاره 

نبودم، حتا اون وقتی که مادرم منو گذاشت و 

رفت.

ماهی می گوید، آدم فقط در چشم های کسی 

می تواند خودش را ببیند که جنسش خرده 

شیشه نداشته باشد. نمی دانم این منطق را از 

کجا آورده ولی من عجیب در چشم های نگین 

خودم را می بینم.

راه باز می شود و با بوق ماشین پشت 

سری، خط نگاه نگین به چشمانم می شکند. 

درحالی که ماشین را به حرکت درمی آورد، 

DONYAIEمی شنوم که آرام می گوید:
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- خسرو که همچین اعتقادی نداره.

شنیدن اسم خسرو باز همه ی هوش و حواسم 

را می کشاند به اتفاق تلخ امروز. بی قرار روی 

صندلی جابه جا می شوم و لب می زنم:

- چرا ساعت جلو نمی ره؟!

و نمی رود. کندی زمان و ترافیک دست به 

دست هم می دهند تا وقتی به خانه ی نگین 

می رسیم، از اضطراب حتا نای ایستادن 

نداشته باشم.

- بشین برات یه چیز بیار بخور. آرام بخش 
می خوری؟
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کیف و سوییچش را روی کانتر می اندازد و 

وارد آشپزخانه می شود. به جای نشستن 

بالتکلیف و معلق وسط هال می ایستم و 

می گویم:

- من هیچی نمی خوام نگین. فقط تو رو خدا 

بیا یه زنگ بهش بزن شاید جواب تلفنتو داد.

نگین از کابینت سبد داروها را برمی دارد و 

به طرفم می چرخد. نگاهش پر است از تاسف و 

همدردی.

- یه کم صبر داشته باش. خودش زنگ می زنه.

روی نزدیک ترین مبل می نشینم و چنگ می زنم 

به موهای کج ریخته در صورتم.
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- کی دیگه؟ دارم دیوونه می شم به خدا. حاال 

اگه تلفنشو جواب بده چی می شه؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت257

نگین یک لیوان آب پر می کند و با بسته ی 

قرصی که از سبد برمی دارد، از آشپزخانه 
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بیرون می آید. سرم را پایین می اندازم و خیره 

به طرح های هندسی فرش زیر پایم دنبال 

راهی برای آرام کردن خودم می گردم.

نگین جلو می آید و مقابلم می ایستد. لیوان و 

ورق قرص را به طرفم می گیرد و با لحن 

مالیم تری می گوید:

- بیا یکی از این قرص بخور آرومت می کنه.

آب دهانم را فرو می دهم. گلوله ی بغض در 

گلویم می لغزد. سرم را با مکث باال می گیرم. 

هنوز دستش به طرفم دراز است.

- قوی نیست. مال وقتیه که فقط خواب 

می تونه آدمو از دیوونه شدن نجات بده.
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دستم با تاخیر جلو می رود. لیوان و قرص را از 

دستش می گیرم. حرفش عجیب دردناک است 

ولی در آن لحظه نمی توانم به هیچ چیز به جز 

امین فکر کنم.

- تو می دونی؟

نامفهوم نگاهم می کند. لیوان را روی میز کوتاه 

کنارم می گذارم و ورق قرص را میان انگشتانم 

محکم فشار می دهم.

- خسرو چرا قبول کرده قاطی این ماجرا بشه؟

لبخند تلخی می زند و روی مبل مقابلم 

DONYAIEمی نشیند.
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- به همون دلیلی که تو قاطی این جریان 
شدی؟

پوزخندی می زنم و دست می اندازم و شالم را 

از دور گلویم پایین می کشم.

- من؟ من مجبورم. راه دیگه ای نداشتم وگرنه 

یه جوری می رفتم که...

مکث می کنم. شاید غصه ی همایون را 

می خوردم. شاید مثل همه ی دختران دنیا برای 

نجاتش دعا می کردم. شاید دنبال پرونده اش از 

دفتر این وکیل به آن یکی می دویدم، ولی 

DONYAIEاینکه خودم را بیندازم در جریان اختالس و 
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پول شویی و هزار و یک خالف دیگر کار من 

نبود.

- خسرو هم مجبوره.

پرسشگرانه نگاهش می کنم.

- به خاطر خانواده اش مجبوره.

لب باز می کنم تا چیز بگویم که صدای آیفون 

بلند می شود. نگین از روی مبل بلند می شود و 

به طرف راهرو می رود. نرسیده به آیفون 

می شنوم که با تعجب می گوید:

- خسروئه.
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نگین در را باز می کند و من مثل تیر از کمان 

رها شده از روی مبل بلند می شوم و زل میزنم 

به در ورودی.

- بشین غزال. تا بیاد باال طول می کشه.

نگین این را می گوید و شال و مانتو اش را از 

DONYAIEتن بیرون می آورد و روی جالباسی آویزان 
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می کند. نمی فهمد که اگر به من بود، اگر در این 

شرایط تحمل غرولندهای  خسرو را داشتم، 

تمام پله های چهار طبقه را برای گرفتن خبری از 

امین می دویدم.

نگین وارد آشپزخانه می شود و من ناآرام 

فاصله ی بین مبل های هال تا راهرو را با 

قدم های بلند طی می کنم. قلبم دوباره انگار باال 

آمده و نبضش درست در گلویم می زند.

چند دقیقه ی بعد در باز می شود و خسرو در 

حالی وارد خانه می شود که یقه ی کتش را 

DONYAIEمیان مشتش گرفته است و موهای خوش 
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حالتش مثل صبح هایی که بعد از ورزش 

می بینمش، ریخته اند در پیشانی اش.

به محض دیدنم می گوید:

- چرا اینجا وایسادی؟

اخم دارد و لحنش درست مثل روزهای اولی 

که دیدمش تلخ است و بدون انعطاف. کفشش 

را جلوی در از پا در می آورد و بی آنکه جواب 

نگاه نگرانم را بدهد، از کنارم عبور می کند.

کتش را روی اولین مبل سر راهش می اندازد و 

خودش روی مبل دیگر می نشیند.

- چرا یه چیزی بهش ندادی بخوره؟ این که باز 

داره پس می افته.
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خطابش به نگین است و مقصود حرف هایش 

من. نگین از کنار کانتر نگاهش را یک دور بین 

خسرو و من که هنوز ابتدای راهرو ایستاده ام 

می چرخاند  و می گوید:

- ترافیک بود، تازه رسیدیم. االن یه چیزی 
واسه هر دوتاتون آماده می کنم. 

و بعد بی آنکه چیزی از او بپرسد، دوباره به 

آشپزخانه برمی گردد. می فهمم که در این 

شرایط می خواهد ما را تنها بگذارد. می فهمم 

که مالحظه ی حال و روز خسرو را می کند که 

DONYAIEچیزی نمی پرسد. ولی من مثل او طاقت ندارم. 
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نه تا وقتی که ندانم امین زنده است و هنوز در 

این دنیا نفس می کشد.

خسرو که نگاهم می کند،

نمی دانم می تواند حال آشوبم را از صورتم 

بفهمد یا نه. ولی من به وضوح می بینم مردی 

که مقابلم روی مبل نشسته است، آن آدم 

سخت و تلخ بیرون از این خانه نیست. انگار 

اینجا، در این آپارتمان نقلی پر از رنگ، خسروی 

دیگری را می بینم که کمتر نمود بیرونی دارد.

با سر به مبل روبه رویش اشاره می کند.

DONYAIE- بیا بشین.
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مثل بچه های حرف شنو به گفته اش عمل 

می کنم. لبه ی مبل در مقابلش می نشینم و زل 

می زنم به صورتش. دستش را باال می برد و 

حین باز کردن دکمه ی باالی پیراهنش می گوید:

.
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- فردا وسایلتو جمع می کنی...

مکثی می کند و می گوید:

- جمع نکردی هم نکردی. یه مدت پیش دایه ات 

باش تا بهت بگم.

بی صبر میان حرفش می روم و می پرسم:

- امین چی شد؟

یقه ی پیراهنش را از گردنش فاصله می دهد و 

با لحنی سنگین می گوید:

- بعد از رفتنِ راننده ی فتاح، یه لندکروز با دو 
تا سرنشین رفت تو پارکینگ ساختمون. نیم 

DONYAIEساعت بعدشم با فتاح اومد بیرون.
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لب هایم تکانی می خورد ولی هیچ صدایی از 

آن بیرون نمی آید.

خسرو نفسی می گیرد و خودش را روی مبل 

عقب می کشد.

- پسره زنده است.

بی طاقت می پرسم:

- از کجا مطمئنید؟ شما که می گید فقط حاجی 
با اون دوتا از خونه بیرون اومد.

صدایم می لرزد و خسرو عاقل اندر سفیه نگاهم 

می کند.

- یعنی انقدر بی رگه که جنازه ی بچه شو تو 
خونه ول کنه و بره؟ یا وقتی می تونه به 
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راحتی همه چیزو بندازه گردن تو، با یه 

چمدون ببره سر به نیستش کنه؟ چیزی زدی یا 

فیلم مافیایی زیاد می بینی؟

هر کار می کنم دو دوتایش با منطق من 

به چهارتا نمی رسد. شاید هم من زیاد از 

حد بدبینم و دیگر به آدم های اطرافم هیچ 

امیدی ندارم. بی قرار در جایم جابه جا 

می شوم. هنوز هم دلم آرام نیست. خسرو حالم 

را می فهمد. تکیه اش را از پشتی مبل می گیرد 

و نگاه سیاهش را می دوزد به چشم های دو دو 

زن من.

- پسره زنده است.
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می نالم:

- خب از کجا می دونید؟

مکثی می کند و آرام می گوید:

- چون هیچ جنازه ای توی اون خونه نبود!

.
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نگاهم را با ناباوری به او می دوزم. خسرو 

سرش را تکیه می دهد به پشتی مبل و از زیر 

چشم نگاهم می کند:

- نه اون جوری که توی ذهن خیالباف توئه. من 
گنگستر نیستم که یه اسلحه دستم بگیرم 

همه ی درهای بسته رو باز کنم. بعدشم 

دوربینای ساختمون رو هک کنم و هیچی به 

هیچی. من فقط فکر می کنم راهشو پیدا 

می کنم. که اونم با پول هیچ کاری نشد نداره. 

اینم مایه اش یه بسته اسکانس صورتی بود تا 

سرایدار با کلید یدک در رو باز کنه و ببینیم 

DONYAIEاون تو چه خبره.
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نفسم را محکم رها می کنم و خیره در نگاهش 

که هنوز همان طور به من چشم دوخته است، 

دستم را روی گردن نمناک از عرقم می کشم.

- حاال چی می شه؟

لحظه ای بی حرف نگاهم می کند و بعد تکیه ی 

سرش را از پشتی مبل برمی دارد. می توانم 

خستگی را پشت هر حرکتش حس کنم.

- تو که مدارکت دستته. فقط می مونه یه لغو 
حکم ممنوع الخروجی، که واسه اونم یه جوری 

همایونو راضی کنم.
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آب دهانم را فرو می دهم. حاال که می دانم 

امین زنده است، راه نفسم باز شده است انگار. 

با صدای آرامی می گویم:

- چرا این کارو برای من می کنید؟

گوشه ی لبش کمی به باال کشیده می شود.

- معامله کردیم دیگه. از اولم بهت گفته بودم 

که من اهل معامله ام. یه پوئن می گیرم، یه 

پوئن می دم.

نمی دانم چرا بعد از پشت سر گذاشتن آن همه 

هیاهوی درونی و استرس این سوال ها برایم 

مهم شده است.

- من چیکار کردم؟ مگه همه چیز خراب نشده؟
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بعد از همه ی این دقایق در نگاهش برق 

لبخندی می درخشد. خودش را جلو می کشد و 

آرنجش را می گذارد روی زانوهایش.

- می دونی مشکل چیه؟ مشکل اینه تو هنوزم 

به من اعتماد نداری. بهت گفته بودم نمی ذارم 

پات تو این ماجرا باز بشه. اگه بهم اعتماد 

داشتی می فهمیدی قرار نیست به حرف 

همایون عمل کنی. قرار نبود با این پسره هیچ 

جهنم دره ای بری. من فقط یه مقصد و یه زمان 

دقیق حرکت می خواستم که پیدا کردم. اگه 

این پسره زنده باشه که هست، فتاح ریسک 

DONYAIEنمی کنه نگهش داره. چون می ترسه تو جریان 
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امروزو به پلیس لو بدی. و این یعنی به هم 

خوردن همه ی برنامه هاش برای فرستادن 

پسرش.

.
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لب هایم را لحظه ای روی هم فشار می دهم و 

بعد با تردید می پرسم:

- منظورتون از مقصد چیه؟

- مقصد امن. جایی که یکی وقتی از کشورش 

فرار می کنه بتونه بره اونجا.

شک دارم که جوابم را بدهد ولی می پرسم:

- شما دنبال کی هستین؟

خسرو با انگشت شست گوشه ی لبش را لمس 

می کند و برخالف انتظارم می گوید:

- داماد منتخب پدرم.
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ابروهایم از حیرت باال می پرند. داماد منتخب 

پدرش یعنی دکتر صبوحی. یعنی شوهر 

شهرزاد. یعنی...

حاال کمی حرف هایش در توضیح فعالیت 

کارخانه و گرفتن وام های کالن و بی قراری 

شهرزاد برایم معنادار می شود.

بعد از مرگ ملک نیا، خسرو همه ی اختیارات 

کارخانه را با وکالت بالعزل به شهرزاد داده 

بود. هرچند همه می دانستند که عمال همه 

کاره ی کارخانه شوهرش است. کارخانه ای که 

فعالیتش آنچنان دوام پیدا نکرد و چند سالی 

می شد تعطیل و متروکه مانده بود.
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همان طور که هنوز نگاهم به چشمانش دوخته 

شده، لبم را زیر دندان می برم و می جوم.

با حرف های خسرو می توان حدس زد که دکتر 

صبوحی همه ی مسئولیت ها را گردن 

زنش انداخته و خودش فرار کرده است. تنها 

سوالی که می ماند این بود که شوهر شهرزاد 

چه ربطی به حاجی و امین دارد!

با آمدن نگین نگاهم را از چشمان خسرو 

برمی دارم و به حرکت دست او که سینی غذا 

و سبد نان را روی میز می گذارد می دوزم. با 

خودم عهد کرده ام که همین امشب جواب 

همه ی سوال هایم را از خسرو بگیرم.
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نگین بعد از گذاشتن آن ها روی میز کمرش را 

صاف می کند. لبخند پراستهزایی روی 

لب هایش می نشاند و به خسرو می گوید:

- منم عروس منتخبش بودم، یادت نیست؟

عجیب است که خسرو بلند می خندد. 

درحالی که از دیس یکی از فیله سوخاری ها را 

برمی دارد، می گوید:

- پدر من همیشه توی انتخاباش افتضاح بود.

به این فکر می کنم که جمله ی خسرو چه 

دامنه ی گسترده ای برای نظام الدین ملک نیا 

می تواند داشته باشد. از انتخاب همسر برای 

خودش و فرزندانش تا مباشری که بوی تعفن 
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کثافت کاری هایش بعد از سال ها هنوز شنیده 

می شود.

.
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نگین دوباره به طرف کانتر می رود. بطری 

دلستر و لیوان را از روی آن برمی دارد و وقتی 

کنارم می نشیند در جواب خسرو می گوید:

-آره، خب!

بعد ظرف الویه را از داخل سینی به طرف من 

می کشد و با محبت می گوید:

-تو بخور عزیزم. خسرو الویه دوست 
نداره... البته عجیب نیست.بس که بد سلیقه 

است!

می توانم حس کنم جمله ی آخرش کنایه ای 

شوخ به جمله ی خسرو است. سرم را با 

لبخندی نیم بند به طرفش می چرخانم. میلی 
DONYAIE

M
AM

NOE



به خوردن ندارم ولی نمی خواهم مثل آیه ی 

یاس حال خرابم را مدام به رخ این و آن 

بکشم.

-ببخشید سرویس کجاست؟ باید دستامو 
بشورم.

نگین لبخند گرمی به رویم می زند و با اشاره 

به راهرو می گوید:

-توی راهرو.

جواب لبخندش را می دهم و بی آنکه نگاهی 

به خسرو بیندازم از جا بلند می شوم. مثل گذر 

کردن از یک دوران نقاهت سخت همه ی 

عضالتم تحلیل رفته اند انگار. ولی در این 
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لحظه هیچ چیز به اندازه ی اطمینان خسرو از 

زنده بودن امین برایم مهم نیست. نرسیده به 

راهرو صدای نگین را می شنوم که می گوید:

-مانتوتو در بیار غزال جان، راحت باش.

«ممنون» آرامی در جواب زمزمه می کنم و 

وارد سرویس می شوم.

چند دقیقه است که مانده ام جلوی آینه ی 

سرویس و به خودم نگاهم می کنم. صورتم 

خیس است و روی دست هایی که هنوز زیر 

شیر نگه داشته ام رقص خوشایند قطره های 

DONYAIEخنک آب را حس می کنم.
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یازده ساله بودم که شعله حامله شد. یک روز 

تا شب عق زده بود و صبح فردا جواب 

آزمایشش خانه را تبدیل کرده بود به میدان 

جنگ. همایون بچه نمی خواست و میان داد و 

دعواهایش گفته بود،«غزالو هم به خاطر 

مهتاب و خونواده اش کوتاه اومدم. تو که 

خودت آویزون منی! »

دست روی ابروهای خیسم می کشم. حقیقت 

این بود که من با طمع همایون به دنیا آمده 

بود، چون خانواده مهتاب سرشناس بودند و 

DONYAIEثروتمند. چون پدر مهتاب به زور دو دوزه بازی 
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مال و منال دست و پا نکرده بود. چون فامیلی 

اش عاریه ای و دروغین نبود.

دستم را روی اهرم شیر فشار می دهم و 

جریان آب را قطع می کنم. آن بچه سقط شده 

بود و بی شک به همین دلیل من خسرو و پیوند 

خانوادگی اش را نمی فهمیدم!

.
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از سرویس که بیرون می آیم صدای حرف زدن 

آرام خسرو و نگین اولین چیزی است 

که توجهم را جلب می کند. اگر هر زمان دیگری 

بود کشف رابطه ی میان این دو می توانست 

بخشی از درگیری های ذهنم باشد. مانتو و 

شالم را روی جالباسی آویزان می کنم و از 

راهرو بیرون می آیم.
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با حس حضورم نگین نگاهی به من می اندازد 

و با شیطنتی که همیشه در حرف هایش دارد، 

بلندتر از قبل می گوید:

- من اگه جای غزال بودم با تو تا سر خیابونم 

نمی اومدم.

می روم و کنارش روی همان مبل قبلی 

می نشینم. خسرو راحت و بی انعطاف 

می گوید:

- تو اگه جاش بودی نیا.

سنگینی نگاه خسرو را روی خودم حس 

می کنم ولی سرم را باال نمی برم تا نگاهش کنم. 

نگین دست روی زانویم می گذارد و می گوید:
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- بخور دیگه. به شکل و قیافه اش نگاه نکن، به 
خدا آشپزیم خوبه.

یک تکه از نان برمی دارم و لب می زنم:

- می خورم.

و هزاران خوره انگار دارند روحم را می خورند.

- کی می رید؟

بی آنکه به هیچ کدامشان نگاه کنم، لقمه را به 

دهان می برم. خسرو می گوید:

- اگه کارامو جفت و جور کنم فردا.

حین جویدن، لحظه ای مکث می کنم. دیدن 

ماهی بعد از این دو هفته ای که انگار دو سال 

برایم گذاشته شبیه خواب است.
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- منظورت کدوم کاراست رئیس؟

سوال نگین شیطنت دارد و خسرو جوری که 

معلوم است منظورش را فهمیده، می گوید:

- باشه، همه می دونن تو آچار فرانسه ی 
نمایشگاهی.

- کم لطفی می کنی رئیس. فقط نمایشگاه؟

لقمه را با چند بار جویدن فرو می دهم و همین 

که سرم باال می گیرم، نگاهم می نشیند در 

چشم های خسرو که انگار برای این حرکت من 

کمین کرده اند. بعد بی آنکه به روی خودش 

بیاورد یا چیزی بگوید بلند می شود و به طرف 

DONYAIEکاناپه ی روبه روی تلویزیون می رود.
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- اگه یه قهوه هم بهمون بدی، می تونم دلتو 
خوش کنه بگم همه جا.

نگین بلند می خندد و می گوید:

- بدجنس!

چند دقیقه ی بعد درحالی که کنترل به دست 

کانال ها را باال و پایین می کند از آشپزخانه 

می گوید:

- اوه. چه بارونی شد. امسال پاییز چرا 
این جوری شده!

خسرو روی یک کانال مکث می کند.

DONYAIE- بگو کی می خواد تو این هوا تا لواسون بره.
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آخرین تکه ی لقمه ام را هم فرو می دهم. نگین 

به طرف خسرو می چرخد و می گوید:

- خب امشب بمونید همین جا. مادرت که تنها 

نیست. فردا برو وسایل خودت و غزالو بردار.

خسرو پرخنده و موذیانه می گوید:

- مگه از زندگی سیر شده باشین که من شبو با 

دوتا دختری که قمر روشون حساسه تو یه 

خونه بمونم!
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نگین به این حرفش می خندد و من بی آنکه 

حتا تغییری در خطوط صورتم ایجاد شود، 

سرم را به طرف پنجره می چرخانم که همان 

لحظه با برقی که در آسمان می جهد، روشن 

شده است. بی اراده و بی حرف از جایم بلند 

می شوم و به طرف پنجره می روم.
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می توانم سکوت معناداری را که با این حرکتم 

در فضای خانه حاکم می شود حس کنم. پشت 

پنجره می ایستم و از آن باال زل می زنم 

به دانه های درشت بارانی که بی رحمانه برکسر 

شهر فرود می آید.

نیمی از ذهنم مانده پیش امین و آن نیمه ی 

دیگر میان ده ها حدس و سوال و گمان معلق 

مانده است. دلم می خواهد به امین زنگ بزنم 

و از زنده بودنش مطمئنوشوم. دلم می خواهد 

از او بپرسم «چرا؟». ولی آخرین تصویری که 

DONYAIEاز حاجی در ذهنم مانده، مانعم می شود.
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نفسم را محکم و پرغصه رها می کنم و با مه ای 

که روی شیشه می نشیند دیدم به خیابان باران 

زده تار می شود. حضور کسی را درست پشت 

سرم احساس می کنم. نفس عمیقی می کشم و 

بینی ام پر می شود از عطر تلخی که این روزها 

بارها و بارها در نزدیکی ام شنیده ام.

نگین که می گوید:

- بچه ها من تو اتاقمم. کاری داشتید صدام 
کنید.

می توانم حدس بزنم که می خواهد تنهایمان 

بگذارد. خسرو جلوتر می آید. شانه اش را 

می چسباند به دیوار کنار پنجره و درحالی که 
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هر دو دستش را در جیب شلوارش فرو برده 

خیره می شود به صورتم. نگاهم را با اصرار 

روی تصویر خیس آن سوی شیشه نگه می دارم. 

آن قدر نگاهش نمی کنم تا می گوید:

- همایون می گفت سرتق و چموشی!

دست خودم نیست اگر سرم بی اراده به 

طرفش می چرخد. انگار هدفش دقیقا همین 

بوده که گوشه ی لبش کمی کش می آید. مکثی 

می کند و می گوید:

- می گفت سرت بره کاری رو که نخوای، امکان 

نداره انجام بدی!..اولش فکر می کردم داره 

DONYAIEاغراق می کنه، ولی بعد وقتی دیدم به جای آه و 
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ناله و گریه و زاری وا نمی دی، فهمیدم درست 

می گفت.

لبخند کجی می زنم و آرام می گویم:

- به خاطر همین این بازی رو راه 
انداخت؟الحق که خوب منو می شناخت. چون 

آخرشم تونست مجبورم کنه کاری رو که 

می خواد براش انجام بدم.

.
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خسرو تکیه ی شانه اش را از دیوار برمی دارد. 

کمی بیشتر به طرفم می چرخد.

- ولی این نقشه و پیشنهاد فرح بود.

لحظه ای به گوش هایم شک می کنم و بعد با 

چشمانی که از ناباوری درشت شده نگاهم را 

در صورتش می چرخانم. ظاهرا آرام است. ولی 

دیگر آن قدری می شناسمش که بدانم این ظاهر 

آرام همه ی حس های او نیست.

- از آدم ها بیشتر از اون چیزی که هستن انتظار 
نداشته باش.

لبخند تلخی می زنم و دوباره سر می چرخانم 

به طرف تصویر آن سوی شیشه. صدای 
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موسیقی مالیمی که از تلویزیون پخش 

می شود با رقص باران روی شیشه ی 

پنجره عجیب هم نوایی دارد.

- آره واقعا... من هنوزم نمی تونم چیزایی که 
در مورد امین شنیدم باور کنم.

خسرو پرده را از جایی باالتر از دستم می گیرد 

و با یک حرکت آن را از البه الی 

انگشتانم بیرون می کشد. پرده رها می شود و 

با این کار وادارم می کند که به چشم هایش 

نگاه کنم.

- باور کن. چون باور نکردن تو حقیقت آدم ها 
DONYAIEرو تغییر نمی ده.
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دستم را میان موهایم می برم و پشت گوشم 

می فرستمشان.

- به حرف راحته. خود شما اگه جای من بودید 
می تونستید به این راحتی همه چیزو باور کنید 

و باهاش کنار بیاید؟

- بیشتر از این که دارم به اونی کمک می کنم 
که دورم زده؟

.
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منظورش به شهرزاد است و تخلفی که با اسناد 

کارخانه اش اتفاق افتاده بود. 

هنوز هم نمی توانم بپذیرم که خسرو از 

اتفاقاتی که کنار گوشش افتاده بی خبر مانده 

باشد.

دوپهلو می گویم:

- فکر می کردم حاال که مقصدو پیدا کردین 

به جای وقت تلف کردن برین دنبالش.
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اشاره ام را به راحتی و بی خیالی ظاهری اش 

می فهمد. به آرامشی که همخوانی ندارد با حال 

پرتب و تاب چند ساعت پیشمان. ابروهایش را 

باال می فرستد و می شود همان خسرویی که از 

روز اول شناخته ام.

- از کجا می دونی دارم وقتمو تلف می کنم و 
دنبالش نیستم؟

نگاهم را از صورتش می گیرم. نمی دانم چرا 

اینجاست، چرا درست رو به روی من ایستاده و 

با لحنی که برای خسرو ملک نیا زیادی منعطف 

DONYAIEاست با من حرف می زند؟
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نگاهم را روی تیرگی پارچه ی پرده باریک 

می کنم. از باران به جز تق تق گاه و بی گاهش به 

شیشه ی پنجره تصویری باقی نمانده است.

- برام جالبه که اصال نگران نیستید پاتون 
وسط همچین ماجرای حساسی باز بشه. اونم 

درحالی که دیدین حتا همه ی رفت و آمدای من 

تحت نظرشون بود.

خسرو کمی جلوتر می آید. آن قدر که به خاطر 

رهایی از این نزدیکی و تسلطش روی خودم، 

قدمی به عقب برمی دارم.

- ساکت بودنت برام عجیب بود. زودتر از 

DONYAIEاینا منتظر بودم شروع کنی به سوال پرسیدن.
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گره اخم میان ابروهایم نقش می خورد. این 

حس که از چلنج و درگیری با من لذت می برد، 

خوشایندم نیست.

- به خاطر همین نسیه حرف می زنید؟

خنده ی بلندش نگاه متعجبم را روی صورتش 

می نشاند. خنده اش که تمام می شود، می گوید:

- اعتراف می کنم از اینکه از رو نمی ری خوشم 
می آد. ولی گاهی واقعا دلم می خواد نخبه 

بودنتو نشون بدی!

پوزخندی پنهانی می زنم که کامم را عجیب 

DONYAIEگس می کند.
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- قرار نیست کسی که ضریب هوشیش باالست 

تو همه چیز پرفکت باشه. گاهی ذهن 

انقدر دنبال حل معادله ها و روابط پیچیده 

می ره که چیزای ساده ی جلوی چشمش رو 

نمی بینه.

با گفتن این حرف نگاهم را یک دور در فضای 

ساده و دلنشین خانه ی نگین می چرخانم. دکور 

آپارتمان پر است از رنگ های سبز و سفید و 

زرد. انگار یک دنیا آرامش اشیای خانه را در 

آغوش کشیده اند. چیزی که در بدو ورود 

به دلیل حجم اضطرابم ندیده بودم.
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- این موردو باهات موافقم.

نمی فهمم کنایه می زند یا نه؟ ولی خودم هرچه 

بیشتر به گذشته و رابطه ام با امین فکر 

می کنم، بیشتر به نظرم می آید که در این 

سال ها آن قدر محو و درگیر درس و تحقیق و 
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تالش برای رفتن بودم که هیچ کدام از نشانه ها 

را ندیده ام. نگاهم در امتداد حرکتش در هال 

به غذاهای نیم خورده ی روی میز می رسد. برای 

تمام کردن بحثم با خسرو به طرف میز می روم 

تا آن ها را به آشپزخانه ببرم. خسرو بی مقدمه 

می گوید:

- رفیع سوگلو بی خبر با خودش برده.

میانه ی راه می ایستم و با تعجب به عقب 

برمی گردم.

- با بچه شهرزادو تهدید کرده تا ازش شکایت 
نکنه. داماد زرنگ ما هم از توبره خورده، هم از 

DONYAIEآخور. هم با همایون ساخته هم پشت سرش با 
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فتاح همایون رو دور زده... حاال فهمیدی من 

چقدر دلیل برای بودن تو این ماجرا دارم؟ حتا 

از نظر پلیس هم تالشم برای پیدا کردن رفیع 

منطقیه.

دلسوزی برای خسرو ملک نیا از آن حس های 

عجیب و نادر است که خودم هم باورش 

ندارم. ولی انگار باید حرف نگین را بپذیرم که 

من اولین آدمی نیستم که به خاطر خانواده اش 

عذاب کشیده و آخرینش هم نخواهم بود.

خسرو بی آنکه دیگر نگاهم کند، دکمه ی باالی 

پیراهنش را می بندد. به طرف راهرو می رود و 

در آستانه اش، بلند می گوید:
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- نگین ما داریم می ریم.

ظرف غذا را روی کانتر می گذارم. نگین از اتاق 

بیرون می آید و می گوید:

- چرا انقدر زود؟ حداقل می ذاشتی غزال 

امشب پیش من بمونه.

خسرو در آینه دستی میان موهایش می کشد و 

بی آنکه نگاهی به طرف من یا نگین بیندازد 

می گوید:

- امشبم پیش من باشه تا فردا برسونمش 
دست دایه اش... بعد ببینم با این جماعت باید 

چیکار کنم.
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کتش را که از روی مبل برمی دارد نگاه من و 

نگین لحظه ای به هم گره می خورد. نمی دانم 

درست می بینم که این برق غم در نگاه او هم 

نشسته است یا چشمان او تنها آیینه ای شده اند 

به حس غریب درون من.

****

روی صندلی هواپیما که می نشینم، ذهنم روی 

هیچ موضوعی تمرکز ندارد. شب پیش به 

محض رسیدن خسرو به قمر گفته بود ممکن 

است چند روز نباشد و اگر می خواهد به 

DONYAIEخانه ی خودش برگردد. چیزی که باعث شده  
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بود نگاه عمیق و پر اخم قمر تا آخرین لحظه 

به من دوخته شود.

کمربندم را می بندم و بی اختیار به خسرو نگاه 

می کنم. پسِ سرش را به پشتی صندلی تکیه 

داده و چشم هایش را بسته است. هر چه تالش 

می کنم، ذهنم را درگیر چیزی کنم باز می چرخد 

و می رسد به این سوال که بردن من پیش 

ماهی برای او دردسر دارد؟

- تا مشهد فرصت داری نگام کنی!

.
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می گوید و یکی از چشم هایش را باز می کند و 

از گوشه اش نگاهم می کند.

- برای جلوگیری از دلتنگی احتمالی!

تک خنده ی ناباورم را با لبخند کجی که 

گوشه ی لبش را به باال می کشد، جواب می دهد 

DONYAIEو دوباره چشم هایش را می بندد. این مرد و 
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آرامش دیوانه کننده اش درست اندازه ای که 

می تواند فرشته ی نجاتم باشد، ملکه ی عذابم 

هم هست.

با آمدن مهماندار نگاهم را از او که آشکارا 

خودش را به خواب زده می گیرم. در جواب 

لبخند پررنگ مهماندار همه ی تالشم را می کنم 

که خوشرو باشم. بشوم غزال پیش از این 

روزها، بدون این سوال بزرگ در ذهنم که قرار 

است ته این ماجرا به کجا ختم شود؟

مهماندار که می رود، مثل خسرو تکیه می دهم 

به صندلی و میان تکان های هواپیما از پنجره 

به بیرون نگاه می کنم. هنوز شک دارم که این 
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آرامش واقعی باشد. این لحظات حسی دارد 

مثل آرامش پیش از طوفان، همان اندازه پر 

اضطراب و ترسناک.

وقت آمدن تا فرودگاه خسرو تلفنی با آدم های 

مختلف حرف زده بود. از عبدی تا شیرین و 

کسانی که انگار برایش از جایی خبر 

می آوردند. خبرهایی که بی شک ربط داشت به 

امین و حاجی و دکتر صبوحی و در آخر رو به 

من کرده و گفته بود:

_بهت نگفتم این پسره حالش خوبه؟

نمی توانستم به این آرامش نیم بند دل خوش 

کنم ولی، تصور دیدن ماهی بعد از دو هفته 
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حسی داشت مثل رسیدن به آغوش مادری که 

تا یادم می آمد نداشتمش.

- پس بلدی خوش اخالق باشی!

آن قدر در افکارم غرق شده ام که با شنیدن 

صدایش یکه ای می خورم و نگاهم از تصویر 

روشن آن سوی شیشه کنده می شود. این بار 

چشم هایش کامال باز است و با دست هایی که 

روی سینه درهم گره کرده، زل زده است به 

من.

- نکنه تو هم از اون آدم هایی هستی که همه 
DONYAIEچیزو زنونه مردونه می کنن.
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نفسم را محکم رها می کنم. این مرد امروز یک 

طوری شده بود.

.
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در این مدت فهمیده بودم که بحث با من یکی 

از تفریحات مورد عالقه اش محسوب می شود. 

این را برق چشمانش می گفت و سرخوشی 

لبخندی که سعی داشت پنهانش کند. ولی در 

این شرایط و میان این همه اضطراب درکش 

نمی کردم.

- ناراحتتون می کنه؟

برخالف گاردی که من گرفته ام، او خیلی 

راحت جواب می دهد:

- چی؟

- فرض اینکه عادت داشته باشم اخالقامو 

DONYAIEزنونه مردونه کنم!
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چشم های تیره اش می خندد و زیر لب می گوید:

- بهت نمی آد آخه.

نفسم را عمیق رها می کنم و غبطه می خورم به 

او که می تواند میان این همه دغدغه ی فکری 

شوخی و شیطنت کند. ذهنم باز گریز می زند 

به همایون و مشکلش. نمی دانم از اتفاقاتی که 

افتاده خبر دارد یا نه؟ از آمدنم با خسرو؟

کمی که می گذرد دل به دریا می زنم و با مکث 

و تردید از خسرو می پرسم:

- همایون از اتفاق هایی که افتاده خبر داره؟

- وقتی فرح می دونه یعنی اونم خبر داره. 

DONYAIEالبته همون جوری که فرح شنیده.
M

AM
NOE



حرفش دوپهلو و پرمعناست. یعنی خسرو 

اتفاق دیروز را جوری که می خواسته برای فرح 

تعریف کرده است. جوری که به نفع خودش 

باشد و شاید هم به نفع من! وگرنه تا این حد 

به اعتماد کردنم اصرار نمی کرد. از خودم 

می پرسم حق ندارم میان این همه دروغ و 

کلک به او اعتماد داشته باشم؟

- مگه شما خودتون با همایون در ارتباط 

نبودید؟

خسرو با مکث تنه اش را کمی به طرفم 

می چرخاند. هنوز دست هایش را روی سینه 

DONYAIEدرهم گره زده و جوری راحت روی صندلی 
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هواپیما نشسته است که انگار هیچ دغدغه و 

مشکلی در زندگی اش ندارد. چشم هایش را 

پرسشگرانه باریک می کند و می پرسد:

- تو دقیقا چی می خوای غزال؟ دوست داری 
همایون قسر در بره یا تاوان کاری رو که کرده 

بده؟

این سوال چالش برانگیز را هزاران بار از خودم 

پرسیده ام. هزار بار معلق مانده ام میان 

عاطفه ی دخترانه ام به او و منطقم. و حاال باز 

با سوالی که خسرو می پرسد درگیر همین 

DONYAIEچالش می شوم.
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نمی دانم اگر رابطه ی من و همایون مثل همه ی 

پدر و دخترهای دنیا پر از مهر و محبت بود، 

DONYAIEباز هم با منطقم او را متهم می کردم؟ یا اگر او 
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این دو هفته ی سیاه را برایم نساخته بود، تا 

این حد از او ناامید می شدم یا نه؟

عمیق نگاهش می کنم و به جای جواب سوالش 

می گویم:

- چرا حس می کنم شما دیگه قرار نیست براش 

کاری کنید؟

- من قبال هم بهت گفته بودم. فقط تا جایی با 

همایون هستم که خطم باهاش یکی باشه.

دروغ چرا ترسیده ام. از نبودنش، از جدا شدن 

خطش از همایون... و من! منی که آرامش 

نیم بند این لحظه ام را هم از او دارم. انگار 

ذهنم را می خواند که می گوید:
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- من سر قولم هستم دختر. تا وقتی بلیتت رو 

نذارم کف دستت، خطم از تو جدا نمی شه.

سکوت می کند تا مهمانداری که برای پذیرایی 

آمده از ما فاصله بگیرد و بعد ادامه می دهد:

- برعکس پدر تو من هیچ خرده برده و خالفی 
ندارم که پام گیر باشه!

به نیم رخش نگاه می کنم. چقدر به او و 

اطمینانش غبطه می خورم.

**DONYAIE
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ماشین مدتی است که از مشهد خارج شده و 

هوا از آن گرما و خشکی که در فرودگاه حس 

کرده ام فاصله گرفته است.

بعد از دو هفته حس می کنم دوباره زنده 

شده ام. شوق دیدن ماهی و رهایی از آن همه 

اضطراب زیر پوستم جریان پیدا کرده است.

شیشه ی پنجره را کمی پایین می کشم و هوای 

خنکی که از شیشه ی باز در فضای ماشین 

کوران می کند را با نفسی عمیق به ریه هایم 

می فرستم.

- به جز اون دفعه ای که موهاتو از ته تراشیدی 
دیگه اینجا نیومدی؟

DONYAIE
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از اشاره ای که به موهایم می کند تعجب 

کرده ام. من سال هاست که موهایم را کوتاه 

می کنم ولی، چیزی که او از آن حرف می زند 
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مال امروز و دیروز نیست. متعلق است به 

شش سال پیش، به روزهای کنکورم.

- قبل از اون اومده بودم ولی بعدش دیگه نه.

نگاهش را از من می گیرد. از فاصله ی دو 

صندلی جلو به مسیر روبه رو چشم می دوزد و 

می گوید:

- اون وقت ها جوجه بودی!

 تعجب باال  ابروهایم بی اختیار و از سرِ

می رود. آن وقت  ها من فقط هفده سال داشتم 

و خودش... به نیم رخش نگاه می کنم. از آن 

مرد جوان بیست و هشت، نه سال فاصله 

گرفته است. پخته تر شده و شاید جذاب تر!
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ماشین فرودگاه که پشت در بزرگ خانه باغ 

ملک نیا متوقف می شود، چیزی در دلم 

می جوشد. نه اینکه از این خانه و باغ زیبا و 

قدیمی اش واهمه داشته باشم، نه! اینجا در 

ذهنم لوکیشن یکی از غم انگیزترین قصه هایی 

است که شنیده ام.

در توسط مردی باز می شود و راننده مستقیم 

در مسیر سنگ فرش شده و میان درختان پیر و 

تناور می راند. از کنار استخر خالی که رنگ 

خاکستری اش بوی کهنگی می دهد، عبور 

DONYAIEمی کند و در نهایت مقابل ساختمان بزرگی 
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می ایستد که رنگ مرمرهایش در گذر سال ها 

کدر شده است.

هم زمان با «بفرمایید» گفتن راننده، در 

ساختمان باز می شود و زن مسنی با قدم هایی 

کند و در عین حال پرهیجان از پله ها پایین 

می آید.

خسرو با تشکری کوتاه از در سمت خودش 

خارج می شود و می شنوم که بلند می گوید:

- چطوری خاتون؟

و زن که تازه از آخرین پله ی جلوی عمارت 

DONYAIEپایین آمده، جواب می دهد:
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- دورت بگردم من. چرا انقدر دیر به دیر به ما 

سر می زنی؟ چشممون به راه خشک شد.

دستم را روی دستگیره ی در می گذارم و به 

آرامی بازش می کنم. انگار غربت از همین 

لحظه روحم را سنگین کرده است. از ماشین 

بیرون می روم و آرزو می کنم خدا کند ماهی 

همین جا باشد. در همین لحظه، همین آن.

راننده در صندوق عقب ماشین را باال می زند و 

خودش هم می آید تا ساک من و خسرو را 

تحویلمان بدهد. خسرو بی توجه با زن گرم 

DONYAIEحرف زدن است و به جایش مرد جوانی با 
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چشم های باریک و موهای کوتاه سیاه می آید تا 

ساک ها را از راننده تحویل بگیرد.

.
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دستم را که به طرف ساکم دراز می کنم، فورا 

می گوید:

- شما برید خانوم. من براتون می آرم.
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اجازه نمی دهم. ساک را از دستش می گیرم و 

می گویم:

- ممنون. خودم می برم.

راننده بعد از نشستن پشت فرمان با تک بوق 

کوتاهی دنده عقب می گیرد و همین نگاه 

خسرو را به عقب و من می رساند.

- ساکتو بده شاهد می بره باال.

بدون اینکه به حرفش عمل کنم، دسته ی ساک 

را محکم تر در مشتم می گیرم.

- سنگین نیست خودم می تونم.

اخم های خسرو با این جواب من درهم 

می شود. انگار رگ پرفیس و افاده ی اربابی اش 
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این تمرد را تاب ندارد. زن که اسمش خاتون 

است با نزدیک شدن من قدمی جلو می آید و با 

ته لهجه ای که فارسی حرف زدنش را بانمک 

کرده است، می گوید:

- غزال خانم شمایی؟ بیا عزیزم که ماهی خانم 

دق کرد بس که غصه ی ندیدن شما رو خورد.

به سختی لبخندی روی لب هایم می نشانم و 

درحالی که سعی دارم نگاهم برای پیدا کردن 

ماهی به اطراف نچرخد، سالم آرامی می گویم.

- سالم عزیزجان. خیلی خوش اومدید.

خسرو دسته ی ساک را از دستم می کشد و آن 

را به طرف مرد جوان می گیرد.
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-شاهد اینو ببر باال بذار تو پشت در اتاق خانم.

اتاق خانم؟ به طرفم می چرخد و نگاهم را به 

نیم رخش شکار می کند. بعد خطاب به خاتون 

می گوید:

- مهمونامون کجا هستن؟

خاتون لبخند پرمالحظه ای می زند.

- شعله خانوم که مثل هر روز انقدر گریه کرد 

از سردرد یه قرص خورد و خوابید. ماهی 

خانمم تا همین نیم ساعت پیش منتظر شما بود 

...

باز شدن دوباره ی در حواسم را از حرف های 

DONYAIEخاتون جدا می کند. سر دو نفر دیگر در جهت 
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نگاه من می چرخد و خاتون جمله اش را 

این طور تمام می کند:

- خودش اومد.

.
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از ماهی دلخورم و همان اندازه دلتنگ. ماهی 

برای من یعنی آدمِ امن. یعنی کسی که با وجود 

تندی گاه و بی گاهش ایمان داشتم به مهر و 

بودنش. حسی که این روزها سرخورده شده 

است و کم رنگ.

با قد م هایی که اختیارش را دلتنگی به دست 

گرفته است، از کنار خسرو می گذرم و از پله ها 

باال می روم. برقی که در چشمان پیر 

ماهی وقت آغوش باز کردن می درخشد، مهر 

تاییدی است روی حس هایم. خودم را در 

آغوشش می اندازم و لب می زنم:

- ماهی؟!
DONYAIE

M
AM

NOE



صورت گرمش را می بوسم و وقتی خودم را 

کمی عقب می کشم تا ببینمش. تشر می زند:

- اوالد اگه خوب بود خدا یکی برای خودش 
کنار می ذاشت.

چشم هایم از تعجب درشت می شود و ابروهای 

ماهی به سمت هم میل می کند.

- قیافه اتو واسه من اون جوری نکن. نیم وجب 

بودی که تو رو بزرگ کردم.

لبخندم ماهیتی به جز خنده دارد. پر است از 

حسرت و دلخوری و غم. اعتراضم را به رویش 

DONYAIEمی آورم و می گویم:
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- واسه همین بی خبر ولم کردی رفتی و حتا 

بهم زنگ هم نمی زدی؟

ماهی با کف دست ضربه ای میان کتفم می زند.

- تو چه خبر داری من چه کشیدم از دست این 
دیوانه؟

دیوانه؟ احتماال منظورش شعله است. ماهی 

عادت دارد به متلک و کنایه گفتن. ولی وقتی 

از دایره ی ادب خارج می شود یعنی اوضاع 

بیشتر از چیزی که فکرش را بکنم خراب است.

- سالم.

صدای خسرو درست از پشت سرم خط نگاه 

DONYAIEمن و ماهی را می شکند. خودم را از آغوش 
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ماهی بیرون می کشم و پیش از برگشتن 

به طرف خسرو می بینم که ابروهای ماهی 

بیشتر به هم نزدیک می شود.

- سالم پسرم. رسیدن بخیر.

شک ندارم که خسرو تغییر حالتش را فهمیده و 

به روی خودش نمی آورد.

- ممنون. حالتون خوبه؟ این مدت مشکلی که 

نداشتید؟

ماهی کمی تنها کمی از موضعش پایین می آید. 

نیم نگاهی به من می اندازد و بی پرده پوشی 

DONYAIEمی گوید:
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- اگه یه صدا خفه کن داشتم که به دهن شعله 
وصل کنم، فقط می موند دوری از این بچه. که 

اونم...

.
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ماهی آهی می کشد و من، دست خودم نیست 

که لبخند لب هایم را کش می آورد. با خودم 
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فکر می کنم اگر ماهی بداند در این مدت چه ها 

که از سرم نگذشته، باز تنها نگرانی اش دوری از 

من می شود؟

لبخند بی رنگی می زند. با دست به داخل 

ساختمان اشاره می کند و می گوید:

- متاسفانه برای مورد اول نمی تونم کاری کنم، 

حداقل می تونید بابت مورد دوم خوشحال 

باشید.

ماهی نگاهی به من می اندازد و مثل مادری که 

بچه ی کوچکش را بعد از گم شدن پیدا کرده 

است، دستم را محکم در دست می گیرد و بعد 

از چند تعارف که با خسرو رد و بدل می کند، 
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دنبال خودش داخل خانه می کشد و به اتاقی 

که در اختیارش قرار داده شده می برد.

اتاق ماهی جایی است در طبقه ی اول. اتاقی 

که از پنجره ی بلند و بازش می شود درختان 

قطور توت را دید و خس خس حرکت شاخه و 

برگ هایش را شنید. خودم را با همان لباس 

روی تخت گوشه ی اتاق می اندازم و با این کار 

دادش را در می آورم.

- باز که با لباس بیرون پریدی رو تخت؟ کی 
می خواد این عادت زشت از سرت بیفته من 

موندم؟

نفس عمیقی می کشم و آرام نجوا می کنم:
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- ولم کن ماهی. اینجا که دیگه خونه ی ما 

نیست.

ماهی کوتاه نمی آید و در حالی که نزدیک شدن 

صدایش را می شنوم می گوید:

- چون خونه ی ما نیست دیگه دستشویی هم 

نریم! من تو رو این جوری بار آوردم؟

خودم را کمی باال می کشم و آرنجم را قائم 

سرم می کنم. ماهی تا میانه ی اتاق می آید و 

بعد انگار چیزی را به خاطر می آورد دوباره 

برمی گردد سمت در. باز مادری کردن هایش را 

به رویم آورده و همین هم باعث می شود 

DONYAIEبگویم:
M
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- می دونی این مدت چه بالهایی سرم اومد؟

دست ماهی روی دستگیره ی در خشک 

می شود. تعللش را حس می کنم و ادامه 

می دهم:

- می دونی چقدر ازت ناامید شدم وقتی تو هم 

منو ول کردی و رفتی؟

از باز کردن در منصرف می شود و به طرف من 

برمی گردد. می توانم در چشم هایش نگرانی را 

ببینم. چیزی که در همان نگاهش می ماند و 

روی لب هایش نمی آید.

- هیچ وقت فکر نمی کردم روزی برسه که 

DONYAIEخسرو ملک نیا تنها آدم مطمئن زندگیم بشه!
M

AM
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت274 

تردید دارد ولی زبانش همان تند همیشگی 

DONYAIEاست.
M
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- فکر کردی این مدت خوش خوشانم بوده که 

پسرِ ملک نیا رو به رخم می کشی؟ تو می دونی 

من چی کشیدم از نگرانی؟ فردای همون روزی 

که باهات حرف زدم شعله گوشی مو ازم گفت. 

گفت همایون می ترسه من با حرفام هواییت 

کنم و کاری که می خواد رو انجام ندی. دو 

هفته است آواره ی این خونه ی بی در و پیکر 

شدم. هزاربار به شعله گفتم، من خیر همایونو 

نمی خوام. می خوام برم خونه ی پدر خودم و 

خالص.

DONYAIEپوزخندی می زنم و زمزمه می کنم:
M
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- خیرِ همایون!

ماهی که انگار سرِ درد دلش باز شده ادامه 

می دهد:

- اینا همه شون سر و ته یه کرباسن. همایون و 
فرح و خسرو هم نداره.

نمی دانم چرا با این همه غیظ خسرو را با 

همایون و فرح جمع بسته است. شاید چون 

اطمینانم به خسرو را به رخش کشیده ام و 

شاید به خاطر قصه ی پرغصه ی گذشته هاست. 

هرچه که هست، برای من خسرو شبیه همایون 

DONYAIEو فرح نیست.
M
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- خسرو فرق داره.

ماهی یک تای ابروهای نازکش را با استهزا باال 

می دهد و پرکنایه می گوید:

- اصل بد نیکو نگردد زآنکه بنیادش بد است.

سرم را دوباره روی تخت می گذارم و خیره 

می شوم به آینه کاری های حاشیه ی سقف.

- اون طوری اگه باشه، منو باید دار زد.

ماهی بی رحمانه می گوید:

- تو هم همین طور.

DONYAIEبعد می توپد که:
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- پاشو جمع کن خودتو. از وقتی رسیدی داری 
می نالی. پدرت بد، من بد، همه بد. با غمبرک 

زدن کی زندگی رو برده؟ منم برم ببینم این 

پسره ساکت رو کجا برده. خونه که نیست، 

عینهو سرای اروح. شب که می شه آدم خوف 

می کنه از بزرگیش.

ماهی می رود و من چشم هایم را روی هم 

می گذارم. این حالت دفاعی ماهی را خوب 

می شناسم. ماهی ترسیده است. 

 صدای حرکت باد میان شاخ و برگ درختان 

بلندتر به گوش می رسد. نمی دانم اثر تلقین 

DONYAIEماهی است یا سنگینی فضا که ته دلم از ترسی 
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موهوم می لرزد. چشم هایم را محکم تر روی هم 

فشار می دهم. باید از ماهی بخوام یکبار دیگر 

برایم از گذشته بگوید.

***

چشم هایم را که باز می کنم، خبری از روشنی 

آن سوی پنجره نیست. اتاق در تاریکی فرو 

رفته و تنها صدایی که به گوش می رسد، 

همهمه ایست که از پشت در شنیده می شود.

DONYAIE
M
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت275 

مثل آدمی گه ناگهان از کابوسی سخت رها 

شده، قلبم بی امان می کوبد و با حرکتی سریع 

پتوی نازکی را که نمی دانم چه کسی روی من 

DONYAIEانداخته کنار می زنم و می نشینم.
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میان نفس های تندم صدای ماهی را می شنوم 

که انگار درست از پشت در تشر می زند:

- بهت می گم این بچه خوابه. معلوم نیست تو 
این مدت چی به سرش اومده که تا سرشو 

گذاشت یه جوری خوابید انگار هزار سال 

نخوابیده. بعد تو همین االن زورت گرفته که 

بیدارش کنی ازش سوال بپرسی؟

پاهایم را از تخت پایین می گذارم. تا آن لحظه 

به یاد ندارم ماهی با این لحن با شعله حرف 

زده باشد. نه اینکه از شعله حساب ببرد، نه! 

ماهی آدم کنایه زدن است و تندی هایش را 

DONYAIEصرفا برای من کنار گذاشته است انگار.
M

AM
NOE



- تو نمی بینی اوضاع منو؟ معلوم نیست 
شوهرم کجاست. نه زنگ می زنه، نه خبر 

می ده. بعد تو نگران خواب غزالی؟

- برو از خسرو خان بپرس. به این بچه چیکار 
داری؟

صدای شعله را نزدیک تر و درست از پشت در 

می شنوم. انگار ماهی را کنار زده و خودش را 

به در رسانده است.

- خسرو خان؟ تو اگه دیدیش منم دیدمش. 

برو کنار ماهی، من تا امشب نفهمم همایون 

کجاست کوتاه نمی آم.

DONYAIE
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دستگیره ی در به پایین کشیده می شود و 

هم زمان با بلند شدنم از روی تخت، در باز 

می شود و شعله با چشم هایی که حتا در 

روشنایی راهرو هم می توانم سرخی اش را 

بیینم مقابلم می ایستد.

- چه خبره؟

شعله آشکارا جا می خورد. با پاهایی که از 

خواب رفتگی به گزگز افتاده، جلوتر می روم.

- آدرس شوهرتو از من می خوای؟

این بار تعجب را در صورت ماهی هم به وضوح 

می بینم. پای دردناک و گرفته ام را به سختی 

روی زمین نگاه می دارم و منتظر به شعله نگاه 
DONYAIE
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می کنم. محاسبات ماهی اشتباه از کار درآمده 

و من دیگر دلیلی برای مراعات ندارم. شاید هم 

جایی در ناخودآگاهم دلم به حمایت خسرو 

گرم شده باشد.

- چی شد؟ مگه نمی خواستی بدونی؟

شعله انگار به خودش می آید، اخم غلیظی روی 

صورتش می نشاند و با تکانی که به تنه اش 

می دهد، نور راهرو راه می گیرد تا میانه ی اتاق.

- این چه طرز حرف زدنه؟

خیره در چشمش می گویم:

DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت276 

- به نظر خودم برای دختری که دو هفته از 
خونه بیرونش کردن خیلی هم خوبه !

از گوشه ی چشم می بینم که ماهی خودش را 

کمی عقب می کشد تا لبخند موذیانه ای که روی 

DONYAIEلب هایش آمده را از چشم شعله دور نگه دارد.
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شعله دست می کشد روی موهای روشنی که 

سیاهی ریشه هایش توی ذوق می زند.

- من دو هفته است زندگی ندارم. پدرت ما رو 

فرستاد اینجا گفت چهار، پنج روزه همه چیزو 

درست می کنه. درست که نکرد هیچ، ده روزه 

تلفنشم خاموشه جوابمو نمی ده. تو از کارای 

پدرت خبر داری که می گفت، غزال 

قراره برام یه کارایی بکنه. حاال دست پیش 

گرفتی؟ دو هفته کجا بودی مگه؟ تو خونه ی 

خسروخان بودی ما اینجا. چه فرقی می کنه؟

DONYAIE
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پوزخندی به «پدرت» گفتن های پی درپی اش 

می زنم. تا بود همایون، همایون بود و حاال 

شده بود پدرم؟

نمی دانم چرا در آن لحظه عجیب دلم 

می خواهد بچزانمش. شاید دارم غیظ این 

روزها را بر سر او خالی می کنم و شاید 

می خواهم عقده ی همه ی سال هایی که همایون 

را تنها سهم خودش می دانست از او بگیرم.

- آره، تو راست می گی. من ازش خبر دارم.

انگار با این حرفم آتشش می زنم که برمی گردد 

DONYAIEطرف ماهی و می گوید:
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- دیدی؟ حاال هی بگو این بچه خودش آواره ی 

خونه ی غریبه شده. بگو خبر نداره. همه باید 

بدونن شوهرم کجاست به جز من که زنشم.

بعد برمی گردد و به من نگاه می کند. 

ساده لوحانه منتظر است جای همایون را به او 

بگویم و البد بعدش او برود سراغ شوهر گم 

شده اش!

پوست لبم را زیر دندان می برم. دروغ نیست 

ولی دلیلی هم برای مالحظه کاری ندارم.

- فرار کرده.

DONYAIE
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می گویم و پژواک صدای فریاد شعله در راهرو 

و گوش هایم آخرین چیزی است که پیش از 

غش کردنش می شنوم.

ماهی با لیوان آب قندی که هر چند دقیقه 

یک بار قاشق را در آن می چرخاند باالی سر 

شعله ایستاده است.

- نمی خورم... نمی خورم...

خاتون پشت شعله را می مالد و می گوید:

- بخور خانم جان. رنگ به روت نمونده.

DONYAIEشعله باز زیر لب دم می گیرد:
M
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- آب قند به چه کارم می آد؟ بدبخت شدم... 
اول جوونی بدبخت شدم!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت277 

DONYAIE
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چشم هایم بی اختیار درشت می شود و برای 

جلوگیری از خندیدن لب هایم را محکم روی 

هم فشار می دهم. ماهی همان طور که دوباره 

لیوان آب را به لب شعله می فشارد، چشم 

غره ای نثارم می کند.

- تو اینجا بی تابی کنی مشکل همایون حل 
می شه؟

شعله تنها سرش را تکانی می دهد و من با 

حسی معلق میان عذاب وجدان و رضایتی 

شیرین از کاری که کرده ام، عقب می روم و به 

دیوار تکیه می دهم. می توانم درک کنم که 

DONYAIEبرای شعله، رفتن همایون یعنی از دست دادن 
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همه ی آن چیزهایی که روزی به خاطرش 

خود را آویزان مرد زن داری کرده و بدنامی 

بعدش را به جان خریده بود. یعنی معامله ی 

دو سر باخت!

ماهی این بار بی حوصله غر می زند:

- بخور دیگه شعله، دستم افتاد.

انگار شعله به همین نیاز دارد تا دست لرزانش 

باال بیاید و لیوان را از دست ماهی بگیرد و سر 

بکشد. هر دو دستم را پشت تنم به دیوار 

می زنم و به آن تکیه می دهم. عذاب وجدان 

حس غالب آن لحظه ام شده است انگار.

صدای خسرو که می پرسد:
DONYAIE
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- چی شده اینجا؟

سر هر چهارنفرمان را به طرف در می چرخاند. 

با لباسی که به تن دارد می شود فهمید که تازه 

از بیرون آمده است. سوالی و منتظر توضیح 

می گوید:

- خاتون؟

و نگاهش می نشیند روی من. خاتون فورا جلو 

می رود.

-سالم پسرم خوش اومدی.

خسرو نگاهش را با تانی از من می گیرد و 

منتظر توضیح به خاتون که مقابلش ایستاده 

DONYAIEخیره می شود.
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-هیچی پسرم. یعنی شعله خانم خبر بد شنید 

یه کم حالش بد شد و بی تابی می کنه.

با این حرف انگار داغ دل شعله تازه شده 

باشد، های های زیر گریه می زند.

خسرو با نگاه باریکی می پرسد:

-خبر بد؟

نگاه خاتون گریز کوتاهی روی من می زند و 

بعد با مالحظه و آرام می گوید:

-غزال خانم گفت همایون خان فرار کرده...

 از توضیح خاتون دیگر چیزی نمی شوم، چون 
سنگینی نگاه پر شماتت خسرو  آن ته مانده ی 

DONYAIEحس رضایتم را هم به باد می دهد.
M
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت278 

من هیچ وقت ادعای معصومیت نداشتم و 

همیشه فکر می کردم، آدم بودن یعنی نوسان 

DONYAIEمیان خوبی و بدی. و عجیب این که با نگاه 
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خیره ی خسرو انگار خودم را برای لحظه ای 

باخته بودم.

ماهی دستمالی به دست شعله می دهد تا 

اشک هایش را پاک کند و در همان حال زیر لب 

چیزی می گوید که نمی شنوم. خسرو کمی 

جلوتر می آید و در حالی که می شود در نگاهش 

به شعله تاسف را دید، می پرسد:

- مگه اینو نمی دونستین؟

شعله دستمال را می کشد روی چشم های سرخ 

و پف کرده اش و به ثانیه نرسیده باز کاسه ی 

DONYAIEچشم هایش پر می شود.
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- وقتی شما رو فرستاد اینجا و خودش رفت 

یه جایی که ازش خبر نداشتین، یعنی چی؟

لب های شعله که برای گفتن حرفی می لرزد، 

عالوه بر عذاب وجدان دلم هم برایش به رحم 

می آید. با کالفگی نفسم را رها می کنم و نگاهم 

را می چرخانم سمت نیم رخ خسرو که هنوز با 

جدیت و بی انعطاف به شعله نگاه می کند.

شعله با صدایی که از بغض و گریه به خوبی 

شنیده نمی شود، لب می زند.

- ولی تلفنشو جواب می داد.

- بله می داد چون اون موقع حکم بازداشتش 
DONYAIEنیومده بود. االن هم هیچ اتفاق جدیدی 
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نیفتاده، فقط باید صبر کنین تا اوضاع درست 

بشه.

شعله که انگار منبع خبری موثقی پیدا کرده 

باشد، با همان حال زار خودش را روی مبل 

گوشه ی اتاق جلو می کشد و با چشم هایی که 

هر لحظه پر و خالی می شود می گوید:

- تو رو خدا راست می گین خسروخان؟ یعنی 
من رو اینجا نذاشته فرار کنه؟ یعنی می دونید 

کجاست؟ شما رو جون هر کی دوست دارین، 

فقط بهم بگید کجاست. من دیگه الم تا کام 

DONYAIEحرف نمی زنم.
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خسرو برای جواب دادن لحظه ای مکث می کند 

و با حالتی که جایی برای سوال های بعدی 

نمی گذارد می گوید:

- مهم اینه االن می دونین شرایط عوض نشده. 

این مدت رو تحمل کردین، یه کم دیگه هم 

روش. درست می شه.

بعد برمی گردد طرف خاتون و جوری که یک 

کالمی اش را به رخ می کشد، نگاهی به ساعتش 

می اندازد و می گوید:

- شعله خانم رو آروم کردی، میزو آماده کن 

امشب شامو زودتر می خوریم. فردا صبح باید 

DONYAIEجایی برم.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت279 

نمی دانم چرا، ولی عجیب حس می کنم جایی 

که می گوید، به همایون ربط دارد و شاید 

DONYAIEشهرزاد. شعله که جواب دلخواهش را نگرفته 
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باز ریز ریز گریه می کند و خسرو حین خارج 

شدن از اتاق می گوید:

- غزال با من بیا کارت دارم.

می بینم که اخم های ماهی با این حرفش عمیقا 

درهم می رود و با سرعت سرش را به طرف من 

می چرخاند. همیشه می دانستم ماهی حس 

خوبی به خانواده ی عمه ام و ملک نیای بزرگ 

ندارد و فقط از سر اجبار تحملشان می کند. 

ولی حساسیتش روی خسرو به چشمم کمی 

غلیظ و عجیب می آید.

با ماهی که تیزی نگاهش را به من دوخته 

چشم در چشم نمی شوم و پشت سر خسرو از 
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اتاق بیرون می روم. حداقلش این است که 

به جای شنیدن گریه های شعله و تحمل عذاب 

وجدان شاید بتوانم خبری از اوضاع بگیرم.

از اتاق که بیرون می روم، تنها از گوشه ی چشم 

نگاهم می کند و بعد بی  هیچ حرفی با قدم های 

بلند به طرف انتهای راهرو می رود. عمارت 

ملک نیا درست به اندازه ی قدمتش، پر است از 

وسایل آنتیک و تابلوهای نقاشی و گچ بری هایی 

که بلندی دیوارها را بیشتر به چشم می آورد.

هنوز پانچ کوتاهم را روی بافت پاییزه ام به تن 

دارم و شالم را که همان لحظه ی ورود به اتاق 

از سرم برداشته بودم، نمی دانم کجا گذاشته ام.
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همراه خسرو از پذیرایی بزرگی عبور می کنم و 

در ضلع دیگر آن وارد راهرویی می شویم که 

برخالف قبلی کوتاه است و تنها به یک در 

بزرگ ختم می شود. آن قدر تند قدم برمی دارد 

که حتی فرصت نمی کنم به اطراف نگاهی 

بیندازم.

خسرو همان طور در سکوت وارد اتاق می شود 

و به محض ورودم، پشت به من می گوید:

- درو ببیند.

لحظه ای از تعجب ابروهایم را باال می اندازم و 

بعد در را پشت سرم می بندم. همین که به 

طرفش برمی گردم، می گوید:
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- تو چرا انقدر دردسر داری؟

نگاهش می کنم که درست کنار میز بزرگ کار 

ایستاده و با جدیت به من چشم دوخته است.

.
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دکور اتاق آن قدر پر از طمطراق و تجمل 

است، که انگار می شود خودِ ملک نیا را با آن 

سیبیل های بلند و چشمان سیاه بانفوذ پشت 

میزش دید.

لبه ی باز پانچ را کنار می زنم. هر دو دستم را 

در جیب شلوار جینم فرو می کنم و با 

خونسردی خیره می شوم به صورتش.

- چیکار کردم؟

 از ژستی که گرفته ام یک تای ابرویش را باال 
می دهد و با همان لحن می گوید:

DONYAIE- من واسه چی تو رو آوردم اینجا؟
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اثر خواب عمیقی است که بعد از دو هفته 

تجربه کرده ام یا دیدن آدم های آشنا و یا شاید 

صمیمیت نسبی ام با خودش، که شانه ام را باال 

می اندازم و می گویم:

- نمی دونم، واقعا نمی دونم چه فرقی داره 
اینجا باشم یا خونه ی شما.

شرورانه می گوید:

- نمی دونستم دلت می خواد تو خونه ی من 
بمونی!

نه خودم را می بازم، نه عصبانی می شوم و نه 

حتی حرص می خورم. انگار بعد از دیدن 

اوضاع شعله ایمان آورده ام که هیچ چیز بدتر 
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از آنچه بر من گذشته نمی شود. در جواب 

شیطنت او، جلوتر می روم و این حرکتم 

گوشه ی چشم هایش را با لبخندی که روی 

لب هایش نمی آید، چین می دهد. حرفش را به 

خودش برمی گردانم و می پرسم:

- شما چرا اینجایین؟... قاعدتا نباید بعد از 

فهمیدن چیزایی که می خواستین برید دنبال 

دامادتون و مدارک علیه ش؟

سرش را کمی خم می کند و با تکان کوچک 

سرش می گوید:

- چی می خوای بدونی؟ فکر کنم جواب این 

DONYAIEسوالتو قبال بهت دادم، ندادم؟
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- اینکه دارید پیگیری می کنید و بی خیال 
نیستید؟ منظورتون از جواب اینه؟

به جای جواب منتظر ادامه ی حرف هایم نگاهم 

می کند و من بی مقدمه می پرسم:

- همایون اینجاست؟

می بینم که ابروهایش از تعجب باال می رود و 

بعد با استهزا می گوید:

- اینجا؟

ساده است اگر فکر کند من هنوز همان آدمِ در 

شوک و ناباوری روزهای پیشم که با پیچیده 

DONYAIEکردن حرف هایش دورم بزند.
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- منظورم از اینجا دقیقا همین نقطه نیست. 

اینجا، یعنی این اطراف، یعنی جایی که مثال 

شما فردا صبح بتونید برید و یه سرو سامونی 

به اوضاعش بدید.
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تک خنده ی بلندش در لحظه آن قدر به نظرم 

عجیب است که خودم هم لحظه ای شک 

می کنم از دیدنش.

- تاحاال کجا بودی آهوخانم؟

کنایه اش را به روی خودم نمی آورم و به 

راحتی می گویم:

- این شوی انسان دوستی تون که منو 
آوردین اینجا تا بعد از اون اتفاق ها یه مدت 

کنار ماهی باشم، یه کم برام غیرقابل باوره. 

مخصوصا که خودتونم فردا صبح جایی کار 

DONYAIEمهم دارین!
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لب باالیش را لحظه ای زیر دندان می برد. 

می بینم که چشم های سیاهش سرخوشانه 

می خندد.

- بیا یه طور دیگه بهش نگاه کنیم. مثال اینکه 
من اینجا یه کار مهم داشتم ولی نمی تونستم 

تو رو با قمر توی خونه تنها بذارم و با این کار 

خواستم یه تیر و دو نشون بزنم. در ضمن...

نگاهی به اطرافش می اندازد.

- زندگی توی این خونه باید برای هر زنی 

جذاب باشه.

- هر زنی به جز من. من از خونه های پر از 

DONYAIEتجمل خوشم نمی آد.
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خودش را عقب می کشد و با نگاهی خاص 

سرتاپایم را یک دور از نظر می گذرداند. 

نگاهش جوری است که معذبم می کند. 

بی اختیار دستم را از جیب شلوارم بیرون 

 ریخته در صورتم را  می کشم و موهای موج دارِ

عقب می زنم.

-از استایلت می شه فهمید مینیمالیستی.

می فهمم باز می خواهد حواسم را پرت کند. 

اخم می کنم و او به طرف صندلی پشت میز 

می رود. می خواهد روی صندلی بنشیند که 

بی هوا می گویم:

- منم فردا صبح باهاتون می آم.
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حیرتش را می بینم و بعد اخمی که ابروهایش 

را عمیقا درهم می کشد.

- فکر کردی باز قراره برم خونه ی عمه ات که تو 

رو هم با خودم ببرم؟

حاال دیگر مطمئن شده ام که فقط به خاطر 

رساندن من پیش ماهی این همه راه را تا اینجا 

نیامده است. تیز و اخم آلود نگاهم می کند و 

پیش از اینکه چیزی بگویم، ضربه ای به در 

می خورد و عصبانیت خسرو سهم شخص 

پشت در می شود.
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جوری می گوید:

- بفرمایید.

که من جای آدم پشت در دست و پایم را 

DONYAIEناخودآگاه جمع می کنم. در به آرامی باز 
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می شود. شاهد در حالی که نگاهش با مکثی 

آشکار از روی من عبور می کند، به خسرو 

می گوید:

- ماشینو آوردن آقا.

خسرو دوباره از روی صندلی بلند می شود و 

به طرف در می رود. با این کار آشکار به شاهد 

اجازه ی ورود نمی دهد.

- مگه تحویلش نگرفتی؟

باز نگاه شاهد گریزی روی من می زند. حس 

نگاهش طوری است که اخم می کنم و دو لبه ی 

DONYAIEپانچ را روی تنم جلو می کشم. شاهد ریموتی 
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که در دست دارد را با نزدیک شدن او 

به طرفش می گیرد و می گوید:

- چرا آقا؟

خسرو درست مقابلش می ایستد و دیدم را به 

شاهد کور می کند. می بینم که ریموت را از او 

نمی گیرد و در عوض می گوید:

- چرا آوردیش واسه من؟ چک کن اگه باکش 

پره، بذارش تو پارکینگ.

شاهد آرام می گوید:

- چشم. ببخشید.

و در چشم به هم زدنی می رود و خسرو در را 

پشت سرش می بندد. بعد به طرف من 
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برمی گردد و نگاه برزخی اش را می دوزد به 

صورتم. قاعدتا باید از این نگاه و اخم بترسم 

ولی این طور نمی شود. من از او عجیب حساب 

می!برم اما ترس نه!

- شما چی می فرمودید بانو؟

- گفتم می خوام فردا باهاتون بیام.

جلوتر می آید و نزدیک تر به من می ایستد.

- بیای که چی بشه؟

همین که از اتاق به بیرون پرتم نکرده، یعنی جا 

برای چک و چانه زدن هست.

- می خوام بیام جواب سواالمو بگیرم. خیلی 

DONYAIEچیزا هست که باید بفهمم و باور کنم. اینکه 
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فقط بشنوم فالنی فالن کارو کرده یا این با او 

هم دسته، نمی تونه منطق و احساساتمو اقناع 

کنه.

حق دارم! هنوز بخشی از من جامانده در 

رابطه ی پنج ساله ام با امین و من برای کندن 

تمام و کمال از آن رابطه باید با همه ی وجودم 

شنیده هایم را باور کنم. به جز آن همایون 

وشرایطش هم هست. چیزی که میتواند آینده 

و زندگی من، شعله و حتی ماهی را دستخوش 

تغییر کند.
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ابروهایش را باال می اندازد و نگاهش می چرخد 

میان اجزای صورتم.

- چرا از خودم نمی پرسی؟
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دست هایم را روی سینه درهم گره می زنم و با 

پررویی می گویم:

- چون جواب شما به دردم نمی خوره. شما یا 

نسیه حرف می زنین یا انقدر حرفو 

می پیچونین که خودش چندتا جواب می خواد 

تا گره گشایی بشه.

اغراق می کنم. این را هم خودم می دانم و هم 

او. خطوط عمیق صورتش کمی نرم می شوند.

- اون وقت نمی ترسی همایون بیفته روی 
دنده ی لج و باز با حکم جلب و پرونده ای که 

برات ساخته تهدیدت کنه؟

صاف و بی تعارف می گویم:
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- نه... چون شما هستین.

- که این طور؟ یعنی تو تا این حد به من اعتماد 

داری؟

- مگه خودتون اینو از من نخواسته بودین؟

خسرو سرش را با نگاهی معنادار تکان می دهد. 

«خوبه» ای زمزمه می کند و با فاصله ای کم از 

کنار منی که وسط اتاق ایستاده ام عبور می کند 

و به طرف میز کار می رود.

- اگه جایی که من می خوام برم، چیزی که تو 
فکر توئه نباشه، چی؟

نفسم را محکم از بینی رها می کنم و با تانی به 

DONYAIEعقب می چرخم. مقصد خسرو هرجا که باشد 
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هزار بار بهتر است از اره دادن و تیشه گرفتن 

با شعله، که فقط من و ماهی می دانیم 

بی تابی هایش تا کجاها می تواند پیش برود.

- هر چیزی که به این ماجرا ربط داشته باشه، 

به منم ربط داره. یادتون که نرفته من پام تا 

کجاها باز شده؟

خسرو بدون اینکه نگاهم کند، کشوی باالیی 

میز را با کلید باز می کند و دسته ای کاغذ از آن 

بیرون می آورد. منتظر نگاهش می کنم که 

کاغذها را با آرامش یکی یکی نگاه می کند و در 

DONYAIEنهایت همان طور خیره به کاغذها می پرسد:
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- بعد کی این همراهیتو برای دایه ات توجیه 
می کنه؟

با همه ی جسارتم حس می کنم زیر پوستم از 

اشاره اش داغ می شود. من با ماهی زندگی 

کرده ام و می توانم مفهوم رفتار و واکنش های 

او را وقتی خسرو نزدیکم می شود بفهمم. ولی 

اینکه خسرو در همین نصفه روز دلیل حرکات 

او را فهمیده است تنها به زرنگی اش 

برمی گردد.

.

DONYAIE
M

AM
NOE



#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت284 

مکث که می کنم، از باالی چشم خیره ام 

می شود. اتفاقات این مدت انگار آب دیده ام 

کرده و جایی برای مراعات کردن نگذاشته 

است.

- ماهی با من.

خسرو ابرویی باال می اندازد. کاغذها را روی 

DONYAIEمیز می گذارد.
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- خوبه. فقط اینکه با زن همایون خودتو درگیر 

نکن. بذار این مدتی که اینجاست بی دردسر 

بگذره.

با شعله هیچ وقت درگیری آشکار نداشته ام 

ولی این دلیل نمی شود که بازهم در برابرش 

سکوت کنم. حرف خسرو جری ترم می کند 

انگار. بی اختیار قدمی جلو می روم و می گویم:

- من فرشته نیستم! شما خودتون تا حاال 

نشده وقتی قدرت دستتونه دلتون بخواد یکی 

رو بچزونین و ازش انتقام کارایی که باهاتون 

کرده رو بگیرین؟
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خسرو لبه ی میز را می گیرد و سرش را کمی 

خم می کند. نگاهش مرموز و معنادار است.

- خیلی زیاد!

اشاره اش آن قدر واضح است که اخم می کنم و 

با تکان سر دسته  مویی که روی چشم هایم سر 

خورده را پس می زنم. می فهمد منظورش را 

فهمیده ام که می گوید:

- ولی چزوندن و انتقام گرفتن از کسی که 

خودش نقشی توی ماجرا نداشته برام جالب 

نیست. من حتی اگه ادای انتقام گرفتن ازشو 

دربیارم فقط برای اینه که به وقتش ضربه ی 

DONYAIEکاری رو بزنم به اون کسی که باید!
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لحظه ای مبهوت نگاهش می کنم. این حرفش 

یعنی گذشته ی مادرش را فراموش نکرده، 

یعنی کوتاه نیامده و قرار هم نیست کوتاه 

بیاید. دستش را از لبه ی میز برمی دارد و 

کمرش را صاف می کند و آمرانه می گوید:

- بچزون، انتقام بگیر، ولی جنجال راه ننداز. 
اکی؟

نمی دانم چطور می شود شعله را بدون جنجال 

چزاند، وقتی او در حالت عادی هم سیستمش 

روی هیاهوی بیهوده تنظیم شده است.

لب هایم را توی دهانم می کشم و با تردید 

می گویم:
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- باشه.

- می تونی بری. فردا ساعت هشت تو ماشین 

منتظرتم.

ذهنم از شعله و چزاندنش دور می شود و باز 

برمی گردد به همایون و مشکالتش. برای 

همراهی با خسرو هیچ برنامه ای نداشتم و این 

خواسته را در لحظه و بی فکر به زبان آورده 

بودم.

و حاال... نگرانم، ولی پشیمان نه!

نفس عمیقی می گیرم و به طرف در می روم. 

دستم را که روی دستگیره ی در می گذارم 

صدایم می زند:
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- غزال؟

لحنش برخالف لحظه ی ورودم نرمشی دارد که 

متعجبم می کند. به عقب برمی گردم.

.
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- اینجا تهران نیست، مناسباتش هم با اونجا 
فرق داره.
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متوجه ی منظورش نمی شوم ولی لحن هشدار 

گونه اش باعث می شود، سرم را تکان دهم و 

حق به جانب بگویم:

- خب؟

گوشه ی چشم هایش از خنده لحظه ای جمع 

می شود و بی آنکه توضیحی بدهد، تنها 

می گوید:

- گفتم که حواست باشه.

سرم را تکان می دهم و بی هیچ حرف دیگری از 

اتاق بیرون می روم. استرس فردا و دیدن 

احتمالی همایون از همان لحظه ضربان قلبم را 

تند می کند. می دانم خواسته ام تا چه حد 
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می تواند ریسک داشته باشد و شاید برایم 

دردسر هم درست کند. ولی درست به همان 

اندازه ته دلم به چیزی گرم است که حتی 

ماهیتش را خوب نمی  شناسم.

از راهرو خارج می شوم. نمی دانم ساختمانی به 

این بزرگی به چه کار جد خسرو می آمده! 

اینجا آن قدر بزرگ است که کشف همه ی گوشه 

و کنارش مدت ها طول می کشد. با دیدن 

خاتون که همان لحظه از راهروی ضلع دیگر 

خارج می شود، فورا به طرفش می روم.

DONYAIE- خانمِ خاتون؟
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تازه انگار متوجه ام می شود. می ایستد و 

می گوید:

- جانم؟ خاتون صدام کنِ غزال خانوم.

خودم را به او می رسانم. موهای یک وری و 

مجعدم را که باز خزیده اند در صورتم، عقب 

می زنم.

- پس شما هم منو غزال صدا کنید.

نگاهش از جلوی باز لباسم باال می آید و وقتی 

مقابلش می ایستم لبخندی به رویم می زند.

- باشه... غزال جان. جانم امری داشتی با من؟

DONYAIE- شما می دونید ساک منو کجا گذاشتن؟
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با دست به جهتی که پله های مرمری و 

قوس دار خانه قرار دارد اشاره می کند و 

می گوید:

- آره جانِ مادر. یکی از اتاقای باال رو 
خسروخان گفت واسه تان آماده کنیم.

ابروهایم را باال می اندازم می پرسم:

- بعد اتاق شعله کجاست؟

راهرویی که از آن خارج شده را نشان می دهد 

و می گوید:

- همین جا نزدیک ماهی خانم.

DONYAIEسکوت که می کنم، می گوید:
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- اتاق مهمانشانِ دادن به شما عزیزِ خاتون. بیا 
بریم نشانتان بدم اگه خوشتان نیامد به 

خسروخان میگم عوضش می کنیم.

همراهش به طرف پله ها می روم. برای منی که 

از همان لحظه ی ورود دخیل بسته ام به اتاق و 

تخت ماهی فرقی ندارد وسایلم کجا باشد ولی 

برای ماهی و حساسیتی که در این چند ساعت 

از او دیده ام، بی شک همه چیز طور دیگری 

است.
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اتاق مهمانی که خاتون می گوید، همان اتاقی 

است که شش سال پیش شعله و همایون در 

آن اقامت داشتند. اتاقی بزرگ، با پنجره ی بلند 

چوبی که به بالکن رو به باغ باز می شود. 

وسایل اتاق قدیمی ولی گران قیمت و پر زرق و 

برق است. جوری که با اغراق انگار سفر 

کرده ام به یکی از کاخ های سلطنتی قرن 

DONYAIEشانزده و هفده فرانسه.
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پانچم را از تنم بیرون می کشم. روی تخت 

دونفره ی اتاق و روتختی آبی درباری اش 

می اندازم و به طرف پنجره ی بزرگ اتاق که یک 

طرف پرده اش کشیده است می روم. در سایه 

روشن باغ، حرکت شاخ و برگ درختان مثل 

اشباحی سرگردان به چشم می آیند. زیر لب 

زمزمه می کنم:

- این همه ظلم به داشتن پسری که ازت متنفره 
می ارزید؟

با دیدن سایه ی چند مرد خودم را از کنار 

پنجره عقب می کشم. خسرو از مناسبات اینجا 

DONYAIEحرف زده بود و تنها حدسی که از مفهوم این 
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حرفش به ذهنم می رسد، آداب و قواعد 

مسخره ای است که هنوز هم در خانه ی فرح 

رعایت می شود. زیپ ساکم را که روی پاف 

پایین تخت قرارداد باز می کنم و پیش از 

برداشتن لباس ها نگاهم می نشیند روی 

گوشی ام که از جیب پانچ به بیرون سرخورده 

است. وسوسه ی زنگ زدن به امین و مطمئن 

شدن از خوب بودن حالش باز با همه ی توان به 

جانم می افتد. امین حتی اگر به بدترین شکل 

هم برایم تمام شود ولی او و خاطرات خوبش 

تا آخر عمر بخشی از عمر سپری شده ی من 

DONYAIEخواهد بود.
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همین که خودم را به طرف گوشی خم می کنم، 

در اتاق با شتاب باز می شود. ماهی با چشم 

های برزخی داخل می آید و در را پشت سرش 

می بندد.

- چی شده ماهی؟

- چرا تو رو فرستاده اینجا؟

گوشی را سر می دهم در جیب پشت شلوارم و 

ابروهایم را باال می فرستم.

- واسه من ابرو نرقصون. این پسره تا دیروز 

عارش می اومد با هرکی به همایون ربط داره 

سالم و علیک کنه، حاال چش شده اسمت از 

DONYAIEزبونش نمی افته؟
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تا روی زبانم می آید بگویم: «این دو هفته کجا 

بودی؟» ولی به سختی جلوی خودم را 

می گیرم و می گویم:

- ناراحتی اتاق خوبه رو دادن به من؟ تو که 
حسود نبودی ماهی خانوم!

اخم هایش غلیظ تر درهم می شود. جلوتر 

می آید و انگار میان تردید گفتن یا نگفتن، غر 

می زند:

- اینا همه شون سر و ته یه کرباسن. تو از پدر 
خودت خیر دیدی که از اینا ببینی؟
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ماهی بیچاره ام ترسیده است. البد از گول 

خوردنم از خسرو و شاید انتقام او از من به 

جای همایون! یاد حرف های خسرو در اتاق کار 

پدرش که می افتم، بی اختیار خنده ام می گیرد. 

به نظر من خسروی واقعی کیلومترها از آن 

چیزی که دیده می شود، فاصله دارد.

- داری به من می خندی؟
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جلو می روم. بدن نرم و تپلش را در آغوش 

می گیرم و با خنده ای که به سختی سعی در 

فرو دادنش دارم می گویم:

- نه به جون خودم.

ماهی با اخم و تخم دستم را از دور گردنش باز 

می کند و تشر می زند:

- ولم کن خفه ام کردی.

بعد زل می زند به من و انگار بخواهد چیزی را 

از میان سیاهی مردمک هایم کشف کند، 

نگاهش را چند بار از یک چشم به چشم دیگرم 

می برد و برمی گرداند. ته مانده ی خنده هم از 

لب هایم پر می کشد.
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- چیه، چرا این طوری نگام می کنی؟

لبش را با زبان تر می کند و با تردید می پرسد:

- تو واقعا با امین تموم کردی؟

یک حس هم دردی عمیق انگار از هر هجای 

کلمات سوالش چکه می کند. چیزی که ذهنم را 

می کشاند به سرنوشت خودش و عشقی که 

نیمه کاره مانده است.

خودم را از او جدا می کنم و به طرف ساکم 

می روم. از میانش بلوز و شلوار راحتی ام را 

برمی دارم و وقتی به طرف ماهی برمی گردم 

که هنوز منتظر جواب به من چشم دوخته 

است. اگر در دنیا یک نفر از روزهای خوبم با 
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امین خبر داشته باشد، آن شخص خودِ ماهی 

است.

- تموم کردم ولی دلیل تموم شدنش من نبودم.

کمی گیج و بی قرار نگاهم می کند. می دانم 

برای او باور کردنش سخت است. می دانم او 

که مادرانه حال خوشم را با امین دیده بود 

نگرانم شده است. می دانم اویی که از همان 

اول امین را تنها به خاطر عالقه ی من پذیرفته 

بود حاال مبهوت این جدایی مانده است.

نگاهش در سکوت آن قدر در چشمانم دو دو 

می زند که برای عوض کردن بحث لبخند 

مصنوعی روی لبم می نشانم و می گویم:
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- بذار برم لباسمو عوض کنم، بعد بشینیم تا 
صبح باهم پشت سر  ملک نیاها حرف بزنیم.

به او پشت می کنم و با قطره ی داغی که از 

گوشه ی چشمم روی گونه ام می افتد، به طرف 

در انتهای اتاق می روم.

*
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شب پیش تا دیروقت با ماهی حرف زده 

بودیم. چیزهایی را به او گفته بود و چیزهایی 

را هم نه!

ماهی از دنیا بی خبر بود. حق هم داشت، 

زندگی اش در خانه داری و بزرگ کردن من 

گذشته بود. نه از مناسبات کاری همایون سر 

در می آورد و نه می توانست بپذیرد پسری که 

به قولش از او برایم شوهر در نمی آمد، 

این طور من و همایون را پیچانده باشد. بارانی 

کوتاه پاییزه ام را به تن می کنم و در آینه به 

DONYAIEخودم می گویم:
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- ماهی که هیچی، خودمم هنوز باورم نمی شه.

گوشی ام را برمی دارم و روی صفحه ی سیاهش 

دست می کشم. شب پیش بعد از رفتن ماهی 

اجازه دادم، وسوسه ی تماس با امین و 

اطمینان از خوب بودن حالش به من غلبه کند. 

به نظر خودم این حق را داشتم و 

هیچ کسی نمی توانست برای زنگ زدن به 

نامزدی که هنوز رسما از او جدا نشده ام 

محکومم کند. گوشی را در جیب کیفم سُر 

می دهم و با نفسی عمیق شال و کیفم را به 

دست می گیرم و از اتاق خارج می شوم.
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گوشی امین از دسترس خارج بود و این شده 

بود استارت کنجکاوی هایم.

پایین که می رسم چند دقیقه از ساعت هشتی 

که خسرو گفته بود، گذشته است. نه میلی به 

صبحانه دارم و نه با خوراکی هایی که دیشب 

ماهی به خوردم داده، عالقه ای به خوردن.

برای اینکه با شعله برخوردی نداشته باشم با 

قدم های بلند به طرف در ساختمان می روم. 

می دانم فقط کافی است بفهد چیزی از همایون 

می دانم یا همراهی امروزم با خسرو ربطی به 

همایون دارد تا باز آن رگ دیوانگی اش باال بزند 

و کولی بازی راه بیندازد.
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در اصلی ساختمان را که باز می کنم با خاتون 

سینه به سینه می شوم.

- سالم غزال خانم  جان.

باز می گوید «خانم  جان» و من لبخندی از سر 

حرص می زنم. هر قدر که من از این خانم و آقا 

بازی ها بدم می آید انگار او ورد زبانش شده و 

نمی تواند ترکش کند که اعتراض دیروز و 

دیشبم اثری رویش نداشته است.

- سالم. صبحتون بخیر. می دونید آقای ملک نیا 

کجاست؟

آن قدر تند می گویم که ابروهایش با تعجب از 

هم فاصله می گیرد. عجله ام را می فهمد و 
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دلیلش را قطعا نه. با دست به مسیر 

سنگ فرش های باغ که تا در بزرگ ورودی 

امتداد دارد اشاره می کند و می گوید:

- خسرو خان تو ماشینه. شما صبونه خوردی 

خانم جان؟

لب هایم را بیخودی کش می آورم تا شبیه 

لبخند شود. بعد دستم را برای تشکر روی 

بازویش می کشم و حین عبور از کنارش 

می گویم:

.
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- ممنون. اشتها ندارم.

می شنوم که می گوید:

- آقا گفته بِهتان بگم اول صبونه بخوری بعد 
بیای خانم جان.
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دستم را با شالی که میان مشتم دارم برایش 

تکان می دهم و به طرف ماشین نقره ای بزرگی 

می روم که کمی آن طرف تر پارک شده است.

نرسیده به ماشین در جلو از داخل برایم باز 

می شود. شال را روی سرم می اندازم و همین 

که روی صندلی می نشینم و سالم می گویم، 

می پرسد:

- چشمات چرا انقدر پف کرده؟

با تعجب به طرفش می چرخم که ماشین را 

روشن می کند و به طرف در باغ می راند. 

نگاهش به من نیست و نمی دانم در همان 

فاصله ی کوتاه چطور پف چشم هایم را دیده 
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است. سرم را کمی خم می کنم و از آینه ی بغل 

ماشین به صورتی که با آرایشی مالیم و پف 

دور چشمم کمی پرتر از همیشه به چشم 

می آید نگاه می کنم.

- دیشب تا دیروقت بیدار بودم.

خسرو با بوق کوتاهی از کنار مردی که در باغ 

را برایمان باز کرده می گذرد و با نیم نگاهی به 

من می گوید:

- چون جای خوابت عوض شده بود؟

به ظاهر عادی می گوید ولی من می توانم 

اشاره اش را به شوخی روز پیشش در اتاق کار 

بفهمم.
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ماشین وارد کوچه باغ عریض و زیبایی 

می شود و من تکیه زده به صندلی چشم 

می دوزم به سمفونی رنگ هایش.

- دیشب تا صبح داشتم در مورد جرم همایون 

و محکومیت احتمالیش سایت ها و 

خبرگزاری ها رو زیر و رو کردم. حتی زنگ زدم 

به یکی از دوستام که برادرش وکیله و 

خواستم برام پرس وجو کنه.

با تعجب به طرفم برمی گردد. جوری که انگار 

انتظار این کار را از من نداشت، می گوید:
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برای این خب که به نظرم بیشتر به دالیل کارم 

برمی گردد ساعت ها می توانم حرف بزنم ولی 

به جای آن ها می گویم:

- خب که، فهمیدم همایون اگه بتونه ارز و 

وام هایی که گرفته رو پس بده یه محکومیت 

چند ساله در انتظارشه و محرومیت از یه سری 

چیزا. اون دنبال ثابت کردن شراکتش با 

حاجیه هم به خاطر پس  گرفتن پوال، هم کم 

شدن جرمش. شما هم دنبال دکتر صبوحی تا 

جرم و تعهد مالی که افتاده گردن شهرزاد رو 

پاک کنید... تا اینجا به قول خودتون خط شما 
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و همایون یکیه، بعدش می خوام بدونم ما چرا 

وسط این همه بلوا اینجاییم!

.
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صورتش مثل اکثر اوقات جدی و ناخواناست. 

ولی آن حس غریبی که در عمق نگاهش سوسو 

می زند را نمی دانم باید به چه حسابی بگذارم. 

مثل دقایقی پیشِ من خیره می شود به مسیر 

زرد و نارنجی پیش رویمان و می گوید:

- مگه نخواستی با من بیای که بفهمی؟

به قول خودش با زرنگی توپ را در زمین من 

انداخته اما... غزالِ این لحظه بهتر از هرکسی 

ایمان دارد که این بازی برای او یک بازی دو سر 

برد است.
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فاصله ی خانه باغ پدری خسرو تا خیابان شلوغ 

شهری که مقصدمان آنجاست، آن قدر زیاد است 

که من چشم های سرخم را ببندم و میان نوای 

موسیقی آرامی که از پخش ماشین به گوش 

می رسد، کسری خواب شب پیش را کمی 

جبران کنم.

ماشین که از سرازیری پارکینگ مجتمعی به 

آرامی پایین می رود، چشم هایم را باز می کنم. 

میان سایه روشن فضای پارکینگ مرد آشنایی 

را می بینم که کنار ماشین مدل باالیش به 

DONYAIEانتظار ما ایستاده است.
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خسرو درست پشت ماشین او پارک می کند و 

پیش از این که تعجبم از دیدن عبدی را به 

زبان بیاورم، می گوید:

- خوشم می آد سریع خودتو آپدیت می کنی!

بعد بی آنکه منتظر جواب از طرف من باشد، 

کیف چرمش را از صندلی عقب برمی دارد و از 

ماشین خارج می شود. دست می کشم روی 

چشم هایی که هنوز میل خوابیدن دارد. در 

ماشین را باز می کنم و نگاه متعجب و معنادار 

عبدی حین دست دادن با خسرو به طرف من 

می چرخد.

- سالم سرکار خانم.
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نگاهم گریز کوتاهی به صورت خسرو می زند و 

بعد حیرانی ام را پشت لبخندی ساده پنهان 

می کنم و با متانتی که سعی دارم به کلماتم 

بدهم می گویم:

- سالم. روز بخیر. حالتون خوبه آقای عبدی؟

عبدی تعجبش را به زبان می آورد و می گوید:

- خوبم ولی انتظار دیدن شما رو اینجا 

نداشتم.

اینجایی که هنوز نمی دانم کجاست، باید جای 

DONYAIEمهمی باشد.
M

AM
NOE



خسرو بدون توجه به تعجبی که عبدی به 

زبانش آورده، به طرف آسانسور می رود و در 

همان حال می گوید:

- غزال با منه جناب عبدی. تشریف بیارید 

زودتر به کارمون برسیم.

عبدی نگاهش را لحظه ای روی من نگه می دارد 

و بعد با ابروهایی که باال می برد، به آسانسور 

اشاره می کند و می گوید:

- بفرمایید خانم.

جلوتر از عبدی به طرف خسرو می روم که با 

DONYAIEاخم هایی درهم به انتظار آمدن ما کنار در باز 
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یکی از آسانسورها ایستاده است. چند دقیقه ی 

بعد که عددهای صعودی روی نمایشگر را از 

نظر می گذرانم، به حرف خسرو فکر می کنم. به 

چسباندن اسم من کنار خودش. به جمله ای که 

برخالف ظاهرش یک معنای ساده ندارد و 

همین هم تعجب عبدی را به همراه داشته 

است.

عددهای روی نمایشگر یکی یکی پیش 

می روند.

این بازی همانی است که خسرو از روزهای اول 

در موردش گفته بود. همانی که روز قبل در 
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اتاق کار پدرش قواعد آن را هم یادم داده بود 

تا با علم به آن همراهی اش کنم.

آسانسور با اعالم اپراتور در طبقه ی پنجم 

متوقف می شود. همراه دو مرد از آن خارج 

می شوم. خسرو مقابل دری که روی تابلوی 

کوچک و طالیی کنارش اسم شرکت صنایع 

غذایی یاقوت توس نوشته شده می ایستد و 

در را باز می کند. چند دقیقه ی بعد وارد واحد 

اداری و بزرگی می شویم که از حال و هوایش 

می شود فهمید مدت هاست هیچ فعالیتی در آن 

DONYAIEصورت نگرفته است.
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- از این طرف.

خسرو بعد از گفتن این جمله به طرف در 

بزرگی که مقابلمان قرار دارد می رود و عبدی با 

حرکت دست به من برای جلوتر رفتن تعارف 
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می کند. لبخند آرامی به رویش می زنم و 

کنجکاوی ام از دلیل حضورمان در شرکت را در 

ذهنم غالف می کنم.

اتاق پیش رویمان دفتر مدیریت شرکت است. 

اتاقی با یک میز بزرگِ کار و یک دست مبل 

چرمی اداری با روکش قهوه ای، درست به رنگ 

غالب دفتر. درست پشت میز کار پنجره ی 

بزرگی قرار دارد که از درز باریک میان 

کرکره هایش نور خورشیدِ اول صبح 

بازیگوشانه قد کشیده است تا سطح خاک 

DONYAIEگرفته ی میز.
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خسرو پیش از هر کاری به طرف فایل 

چوبی کنار میز می رود. با کلید بازش می کند و 

می گوید:

- بفرمایید. اسناد حسابداری اینجاست ولی 
بعید می دونم چیزی بیشتر از دفتر کارخونه 

گیرتون بیاد.

عبدی کیفش را روی یکی از صندلی ها 

می گذارد و به جای نشستن به کمک خسرو 

می رود و من کنار قفسه ی چوبی بزرگی که پر 

است از لوح تقدیر و تندیس و تابلوهای 

DONYAIEاهدایی می ایستم.
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- می دونم مثل پیدا کردن سوزن توی انبار 

کاهه ولی امید دارم که بشه چیزی بر علیه 

دکتر پیدا کرد.

خسرو چند زونکن را از فایل بیرون می آورد و 

درحالی که آن ها را به دست عبدی 

می دهد، لبخند کج و پرکنایه ای می زند.

- پیدا کردن دله دزدی های رفیع مشکلِ 
شهرزادو حل نمی کنه آقای عبدی.

عبدی از باالی عینک با مالیمت نگاهی به او 

می اندازد.

- می دونم شما دارید در حقشون برادری 

DONYAIEمی کنید ولی هر چیزی که توی این شرایط 
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بتونیم باهاش اقامه ی دعوی کنیم، خوبه جناب 

ملک نیا.

خسرو ابروهایش را باال می اندازد و عبدی 

حین انتقال زونکن ها به میز وسط دفتر 

می گوید:

- جسارتا شما قرار بود یه رونوشت از 

وکالت نامه ای که به خانم ملک نیا داده بودید 

برام بیارید.

- وکالت نامه ای که با نقض شروط ضمن عقد 

خودبه خود باطل شده فقط به درد پیگیری 

تخلفات و سواستفاده هایی می خوره که من به 

DONYAIEعنوان مالک باید جوابگوشون باشم.
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عبدی سرش را باال می آورد تا چیزی بگوید که 

صدای زنگ موبایلش مانع می شود. گوشی را 

از جیب کتش بیرون می آورد و با عذرخواهی 

از خسرو به طرف در می رود.

- سالم خانم ملک نیا. احوال سرکار علیه؟
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لحن عبدی آن قدر سرسپردگی و فروتنی در 

خود دارد که تنها تصورم از مخاطب آن سوی 

خط فرح است. بی اختیار چینی به بینی ام 

می اندازم و با چرخاندن سرم، نگاهم گره 

می خورد به چشم های سیاه خسرو که برخالف 

جدیت دقایق پیش با شیطنت به من دوخته 

شده است.

- اینجا همون جاییه که دیروز ادعا می کردی؟

جلوتر می آید و به فاصله ی یک قدم از من 

می ایستد.
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نگاهم از یک چشمش به چشم دیگر می رود و 

برمی گردد. نمی دانم دستم انداخته یا دارد 

شوخی می کند و یا...

هر دو دستش را می گذارد لبه ی طبقه ی چوبی 

قفسه، درست جایی که کمرم را به آن تکیه 

داده ام و سرش را به طرف من خم می کند.

- قرار بود بیای بفهمی ما چرا اینجاییم، خانم 

نخبه!

سرم را درست به اندازه ی جلو آمدن سر او 

عقب می کشم، ولی عطر مالیم و هرم 

نفس هایش را در بینی و روی صورتم حس 

می کنم. آرام می گویم:
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- می فهمم.

چشم هایش می خندد انگار.

- چقدر من این غزالو دوست دارم.

همه ی وجودم از این نزدیکی و نفس هایی که 

با هر کلمه می نشیند روی پوست صورتم داغ 

می شود. نگاهم میان چشم های مرموز و 

بازیگوشش دو دو می زند.

- دارید بازی می کنید!

این بار هم زمان باچشم هایش، گوشه ی لبش هم 

به لبخندی کشیده می شود. با صدایی آرام تر 

نجوا می کند:

- اگه اینو می دونی چرا بازی رو ادامه نمی دی؟
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سرم را کمی بیشتر به عقب خم می کنم. صدای 

حرف زدن عبدی نزدیک تر می شود. مثل 

خودش آرام می گویم:

- چرا باید کاری رو بکنم که فایده ای برام 

نداره.

- تا حاال هیچ نفعی برات نداشته؟

اگر منظورش به مدارکم است که نمی دانم 

چطور از فرح گرفته، یا حمایتش وقتی 

همایون با تهدید خواسته بود همراه امین 

بروم، چرا!

 برای من تا این لحظه بودن کنار او کم منفعت 
DONYAIEنداشته است.
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صدای خداحافظی عبدی به در دفتر می رسد و 

خسرو انگار جوابش را از نگاهم گرفته باشد، 

یک دستش را از لبه ی قفسه برمی دارد.

- ببینم چیکار می کنی!

با چشم های درشت شده از تعجب نگاهش 

می کنم که دست دیگرش را هم برمی دارد و 

خودش را عقب می کشد. سرم به طرف در دفتر 

می چرخد که عبدی مبهوت از میانه ی آن به ما 

نگاه می کند.

.
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خسرو برخالف جمله ی آخرش انگار انتظار 

هیچ حرف یا واکنشی از من ندارد. به راحتی 

و بی آنکه بهت عبدی را به روی خودش بیاورد 

به طرف کیفش می رود و پوشه ای را از آن 

بیرون می آورد.
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انگار همه ی حرف های دیروز و این لحظه اش 

تنها پیشنهاد همراهی در بازی ای است که 

پیش تر از این ها در موردش گفته بود. پوشه را 

باز می کند. کاغذی را از میان آن برمی دارد و 

می گوید:

- این یه کپی از وکالت نامه که خواسته بودین. 
هر چند تامین مدارک بر عهده ی موکل 

شماست، نه من!

عبدی با لبخندی سردرگم به طرف خسرو 

می رود. نمی دانم چرا عبدی؟ چرا این نمایش و 

DONYAIEتعلیق باید مقابل چشم های اویی اتفاق 
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می افتاد که قاعدتا باید کمترین نقش را در این 

میان داشته باشد.

عبدی دستش را برای گرفتن کپی وکالت نامه 

جلو می برد و با لحنی مصلحت جو می گوید:

- هدف من و شما یکیه آقای ملک نیا. این 

بدیهی ترین حقیقت این ماجراست. هر دو 

طرف می خوایم پول ها برگرده تا مشکل خانم 

ملک نیا و کارخونه حل بشه، غیر از اینه؟

نمی دانم لبخند پر کنایه ی کنج لب های خسرو 

را باید به چه چیزی ترجمه کنم. این که 

فهمیده ام طرف حساب شکایت خسرو شهرزاد 

است، آن هم درحالی که دقیقا به خاطر شهرزاد 
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و حل مشکالتش وارد بازی همایون و حاجی 

شده، به قدر کافی عجیب است!

خسرو با مکثی کوتاه به زونکن ها اشاره می کند 

و می گوید:

- کل مدارکی که اینجاست، همینه که در 

اختیارتون گذاشتم. امیدوارم کارگشا باشه.

یک جوری جواب عبدی را دوپهلو می دهد که نه 

تایید همکاری  اش معلوم است و نه رد ادعای او 

در مورد هدف مشترکشان. بیشتر از نیم 

ساعت روی یکی از مبل های دفتر می نشینم تا 

عبدی اسناد را چک کند و چیزهایی که به 

نظرش به کارش می آید را بردارد.
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تمام این مدت خسرو با جدیت 

همراهی اش می کند و انگار نه انگار که دقایقی 

پیش دلیل حضور من کنارش را به چه 

بیراهه ای کشانده است.

کار عبدی که پایان می رسد، ذهنم آن قدر از 

سوال اشباع شده که حس می کنم هر آن ممکن 

است منفجر شود و سوال ها از گوش و چشمم 

بیرون بریزند.
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اولین بار است که برای تنها بودن با خسرو تا 

این حد بی قرارم. جوری که اگر می توانستم با 

دست های خودم همه ی اسناد را جمع می کردم 

و در کیف عبدی می چپاندم تا زودتر برود.

خسرو برای بدرقه ی عبدی تا جلوی در شرکت 

می رود. من که انگار تاب همان چند دقیقه را 

DONYAIEندارم به دنبالش می روم و همین که در را 
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می بندد و به عقب می چرخد، سینه به 

سینه اش می شوم. نه نگاه تخس و معنادارش، 

نه جمله ی پر از شرارتش نمی توانند من را از 

بودن در آن لحظه پشیمان کند.

- نمی دونستم تا این حد نقشتو دوست داری؟

می پرسم:

- چرا جلوی عبدی؟

این سوال بزرگترین دغدغه ی این لحظه ام 

است. انگار می خواهم همه چیز را از زاویه ی 

نگاه او ببینم. زاویه ای که به نظر می رسد مثل 

DONYAIEیک دانای کل قدرت تحلیل بی نظیری دارد.
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نگاهش از شیطنت فاصله می گیرد و پر از 

تحسین می شود انگار. می گویم:

- من هرچی فکر می کنم نمی تونم دلیلشو پیدا 

کنم.

خسرو سرش را کمی پایین می آورد تا به 

صورت و چشم هایم تسلط بهتری داشته باشد. 

شک ندارم، خودش بهتر از هر کسی از قدرت 

نگاه مستقیمش خبر دارد.

- تا حاال به این فکر کردی شوک شنیدن و 
تردید در مورد چیزی که ازش وحشت داری 

چقدر می تونه سخت تر و دردناک تر از دیدنش 

DONYAIEباشه؟
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منظورش بی شک به فرح است. چون آن طور 

که در همین یک ساعت فهمیده بودم عبدی عبد 

و عبید فرح بود و وکیل معتمدش.

نگاهم را باریک می کنم و با تکان سرم 

می پرسم:

- اگه وحشت داشت چرا منو فرستادن پیش 
شما؟ مگه نگفتین این نقشه ی فرح بود؟ حتی 

مدارک منم دست اون بود، غیر از اینه؟ اگه 

همچین ترسی داشت، چرا باید این 

ریسکو می کرد؟

خسرو دستش را جلو می آورد. دسته ی رها و 

آویزان شالم را که سرخورده و دور گردنم 
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افتاده به دست می گیرد و می اندازد روی 

شانه ام. حرکتش نمایشی ولی شدیدا تاثیرگذار 

است. کارش که تمام می شود، نگاهش را از 

شانه ام باال می آورد و به چشم هایم می رساند.

- چون فرح به نفرت من از خودش و همایون 

مطمئن بود.

بی حرف و خیره نگاهش می کنم. دارد قواعد 

بازی اش را یادم می دهد، نه؟ دارد با زبان 

بی زبانی می گوید، که همه ی حرکات و 

حرف هایش بعد از این تنها در خدمت نمایشش 

DONYAIEاست!
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دستش را عقب می کشد و با چرخاندن مچش 

به ساعت نگاه می کند.

- جمع کن بریم به قرار اصلی مون برسیم.

این مرد همیشه چیزی برای آچمز کردنم دارد 

انگار.

.
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همان جا می مانم و به رفتن او به طرف دفتر 

نگاه می کنم. هنوز با خودم برای پذیرفتن 

چیزی که او خواسته کنار نیامده ام. مکث و 

تردیدم را می فهمد که وقتی به در دفتر 

می رسد، می ایستد و به طرف من می چرخد. 

نمی دانم در صورتم چه می بیند که شانه اش را 

تکیه می دهد به چهارچوب در و با پوزخندی 

که روی لب هایش می نشیند، می گوید:

- ازت نخواستم نقش السا تو کازابالنکا رو برام 
بازی کنی که این طور وا رفتی!
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لحنش در عین عادی بودن پر است از نیش و 

کنایه. پوست لبم را زیر دندان می برم و 

بی رحمانه می کنم. طعم رژ و سوزش لبم 

ترکیب مزخرفی می سازد که حالم را بدتر از 

قبل می کند. هنوز دو دوتای خودم به چهارتا 

نرسیده که جوابی برای او داشته باشم. من 

این روزها پرم از باورهای ضد و نقیض به 

آدم ها. شک و یقین جوری در ذهنم به هم 

درآمیخته که گاهی درست مثل همین لحظه 

درمی مانم از انتخاب.

- من فقط می خوام این آدم ها رو درگیر شک 

DONYAIEکنم، همین! یه جوری که تمرکزشون به هم 
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بخوره و نتونن یه جواب صاف و مستقیم 

واسه شک و سوالشون پیدا کنن. پس در 

نتیجه هیچ تایید و تکذیبی از طرف من و تو 

در کار نیست که بعدها بخواد واست مشکلی 

ایجاد کنه.

تکیه ی شانه اش را از چهارچوب برمی دارد. 

نگاهش رنگ دیگری به خود می گیرد. جدی 

می شود و پراخم.

- اگه توی این موقعیت به همچین چیزی فکر 
می کنی!

وارد اتاق می شود و یک چرای بزرگ در ذهنم 

باقی می گذارد. بی اختیار به دنبالش کشیده 
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می شوم. زونکن ها را در جای قبلی شان 

می گذارد و از گوشه ی چشم نگاهم می کند.

- شما واسه من مثل یه معادله ی دیفرانسیل 

بدقلقید که نه با الپالس حل می شید و نه تو 

بعد زمان!

با صدای بلند به حرفم می خندد و بعد از بستن 

فایل به من نگاه می کند.

- اومدی که کشف کنی دیگه؟ منو، این ماجرا 
رو!

با بی قراری سرم را تکان می دهم تا موهای 

DONYAIEافتاده روی چشمم را عقب بزنم. دست هایم را 
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در جیب شلوارم فرو می کنم و با نفسی که رها 

می کنم می گویم:

- داده هام خیلی کمه. این طوری مسئله به 

جواب نمی رسه.

جلو می آید. دیگر مطمئنم چالشش با من 

عجیب برای او جالب و جذاب است.

.
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- تو که خوب داشتی پیش می رفتی! پیگیری و 
سرچ و وکیل و... چی شد پس؟

با جدیت می گویم:

- اونا سر جای خودش. االن می خوام بدونم 
این بازی واسه شما چی داره؟

بعد از این مدت دیگر حاالتش را می شناسم. 

مثال آن برقی که در سیاهی چشم هایش 

می درخشد یا آن کشش کوچک نامحسوس 

DONYAIEلب هایش!
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- من دنبال موشم.

گره اخم هایم از حیرت شل می شود و خسرو 

ادامه می دهد.

- بهت ثابت می کنم هست کسی که از تو 
کثیف تر باهاش بازی کرده باشن. فکر می کنم با 

من هم عقیده باشی که از خودی خوردن 

دردش خیلی بیشتره.

عجیب حس می کنم جمله ی دوم را در مورد 

خودش گفته است. امان نمی دهد تا چیزی 

بپرسم. کیفش را از روی مبل برمی دارد و 

DONYAIEدرحالی که به من نزدیک می شود، می گوید:
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- این واسه تو بهترین فرصته. همایون می دونه 
اون پولی که به خاطرش ازت شکایت کرده 

واسه من رقمی نیست. می مونه یه جرم جعل 

امضا که واسه اونم انقدر آدم دور و ورم دارم 

که یه جوری تبرئه ات کنم. مخصوصا که 

همایون با اوضاعش نمی تونه پا به  پای من 

بیاد.

دلم می گیرد از ظلمی که همه به ناحق در 

مقابلش سکوت کرده اند.

- مگه جریان امین تموم نشده؟ شما که گفتین 

چیزی که می خواستین رو پیدا کردین؟
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مقابلم می ایستد و جوری عاقل اندرسفیه 

نگاهم می کند که به قول ماهی ماستم را کیسه 

می کنم. تا روی زبانم می آید که بگویم به امین 

زنگ زده ام و تلفنش در دسترس نبوده ولی 

حرفم را غالف می کنم و به جای آن می گویم:

- نمی تونم بپذیرم شمایی که به خاطر شهرزاد 
حاضر شدین به همایون کمک کنین و حتی به 

من، خودتون شاکی پرونده اش باشین!

برخالف انتظارم به راحتی جواب می دهد:

- وقتی کارخونه رو بهش دادم گفتم «واسه 
انتقال قطعیش حتی یه لحظه هم تردید 

DONYAIEنمی کنم اگه مطمئن باشم طرف حسابم فقط 
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خودتی.» گفت «فقط خودمم.» بهش گفتم 

«ثابت کن.» این شکایتی که ازش حرف 
می زنی نتیجه ی نقض تنها شرطیه که براش 

گذاشته بودم. قرار بود چند سال کارخونه رو 

سرپا نگه داره تا بعدش من کارای انتقال 

قطعی رو انجام بدم. ولی از روز اول دور و 

وریاش افتادن به دله دزدی و کارخونه تعطیل 

که شد هیچ، بعدشم با جعل اسناد این گند رو 

به بار آوردن. شهرزاد بخشی از تخلفیه که 

اتفاق افتاده. نمی تونم حذفش کنم ولی هم 

خودش می دونه و هم بقیه مطمئنا که آخرش 
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قرار نیست به خاطر کاری که با من کرده تنبیه 

بشه. 

می توانم بفهمم چه دردی دارد نارو خوردن از 

آدمی که دوستش داری! من در این لحظه بهتر 

از هر کسی می توانم رنج تنیده در حرف های به 

ظاهر محکم و مردانه اش را حس کنم. اگر قرار 

نباشد شهرزاد به خاطر کاری که کرده تاوان 

بدهد، یک حاشیه ی امن برای همه ی آن هایی که 

در این ماجرا دست داشتند ایجاد می شود. این 

یعنی اگر خسرو نتواند پول هایی که رفیع و 

همایون برده اند را پس بگیرد همه چیز به 

DONYAIEگردن خودش می افتد.
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- روز اولی که نگین تو رو با من توی نمایشگاه 

دید، اومد بهم گفت قسم بخور قرار نیست 

کاری بهش داشته باشی و تالفی گذشته رو 

سرش در بیاری.
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یاد اولین باری که نگین را دیدم می افتم و 

حیرتش از همراهی من با خسرو. چیزی در دلم 

می جوشد و باال می آید. یک حس بد و پر از 

سرخوردگی، چیزی مثل احساسی که روزهای 

اول از بودن در خانه ی خسرو داشتم.

- بهش حق می دادم به خاطر شک و تردیدش. 
چون هیچ کس به اندازه ی نگین از زبون من 

نفرتم رو از اتفاقات گذشته نشنیده. قبال به 

نگین گفتم، االن به تو می گم، تو قرار نیست 

جور رادمنش بودنت رو بکشی. پس به این 

موضوع حتی فکر هم نکن!
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می شود او با این اطمینان از چیزی حرف بزند 

و آدم باز شک کند؟ پس چرا من هنوز ناآرام 

و دو دلم؟

خسرو جلوتر می آید. خودم را از میان قاب در 

عقب می کشم و می پرسم:

- االن کجا می ریم؟

حین عبور از گوشه ی چشم نگاهم می کند.

- مگه قرار نیست حلم کنی؟ بیا بریم شاید 

فهمیدی چرا فرموالت رو من جواب نمی ده!

کمتر از نیم ساعت بعد در یک رستوران سنتی 

و مجلل با مردی مواجه می شوم که اگرچه 

هم سن و سال خسرو به نظر می رسد، ولی 
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درست به اندازه ی دوری مشرق از مغرب با او 

فاصله دارد.

- دیر کردی سلطان.

خسرو با جدیتی که هیچ گونه شباهت به لحن 

مرد جوان مقابلش ندارد، دستش را به،طرف 

او دراز می کند.

- یه کم دیرتر به کارای مهمت برسی به جایی بر 
نمی خوره.

معنی کنایه ی خسرو را نمی فهمم ولی از 

خنده ی سرخوش مرد معلوم است که خسرو با 

حاضر جوابی باز به هدف زده است. مرد 

جوان به طرف من می چرخد. قد متوسطی 
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دارد و موها و چشم های روشن. نگاهش به من 

دوستانه و شاید بشود گفت ته مایه ای از 

کنجکاوی دارد. دستش را به طرف من دراز 

می کند و با خوش رویی می گوید:

- شما باید غزال باشید. حسام هستم خانم. 

خیلی مشتاق بودم ببینمتون.

به سختی جلوی خودم را می گیرم تا تعجبم را 

از دانستن اسمم نشان ندهم. می خواهم چیزی 

بگویم که صدای خسرو اجازه نمی دهد.

- بیخود!
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سر هر دوی ما به طرف خسرو می چرخد که 

همان لحظه روی یکی از صندلی ها می نشیند و 

در جواب نگاه حسام می گوید:

- تورتو یه جا دیگه پهن کن. از این نمد واست 
DONYAIEکاله در نمی آد.
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متحیر پلک می زنم و حسام با صدایی که از 

خنده ای فرو خورده قدری خش دار شده 

می گوید:

- ما رو چه به جسارت به محدوده ی شما جناب 

ملک نیا؟

خسرو انگار اتمام حجتش را کرده باشد، چند 

ثانیه نگاهش را در چشم های حسام نگه 

می دارد و بعد برمی گردد به طرف منی که هنوز 

خیره نگاهش می کنم. با سر به صندلی 

کناری اش اشاره می کند و می پرسد:

DONYAIE- نمی شینی؟
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لحنش آرام است و کمی نرم. جوری که 

تفاوتش با دقایقی پیش بیش از حد به چشم 

می آید. حسام صندلی را که طرحی شبیه 

تخت های قدیمی، با تشک و تکیه گاهی از 

مخمل سرخ دارد برایم عقب می کشد و من با 

تشکر آرامی کنار خسرو می نشینم.

دست خودم نیست اگر به امنیت حضور این 

مرد حس خوبی  دارم، چه وقت هایی که مثل 

یک جنتلمن واقعی رفتار می کند و چه حاال که 

انگار رگ اربابی اش باال زده است.
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حسام روی صندلی کنده کاری شده ی مقابلمان 

می نشیند. با لبخندی که روی لب هایش دارد 

خطاب به خسرو می گوید:

- ماشالله روز به روز هم داری خوش اخالق تر 

می شی رئیس. فقط موندم نگین چطور این 

همه وقت تحملت کرده و هنوز کله پا نشده.

خسرو یک دستش را روی میز می گذارد و با 

چشم های باریک شده می گوید:

- چون نگین زیاد حرف نمی زنه!

حسام به راحتی می خندد و دست هایش را به 

نشان تسلیم باال می برد. بعد نگاهش را برای 

پیدا کردن پیش خدمت در اطراف می چرخاند.
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- خب پس منم برای اینکه کله پا نشم غالف 

می کنم... سفارش بدیم تا غذا رو بیارن در 

مورد چیزایی که خواستی حرف می زنیم.

خسرو تایید می کند و حسام دستش را برای 

جلب توجه پیش خدمت باال می برد.

به صندلی تکیه می دهم و نگاهم را از 

آینه کاری ها و گچ بری رنگارنگ دیوار ها تا طرح 

سرستون هایی که زیر نور زرد لوستر عجیب 

چشم نوازند حرکت می دهم.

.
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جایی که نشسته ایم با چند پله از سالن اصلی 

رستوان جدا شده است. چیزی مثل لژ یا بخش 

اختصاصی که دورش با پارتیشن های چوبی 

خوش نقش و نگار احاطه شده است.

پیش خدمت که می رود، خسرو انگار درگیری 

ذهنم را فهمیده باشد، می گوید:

DONYAIE- حسام وکیلمه.
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من وکیلش را در کالنتری دیده بودم یا عبدی 

که سال هاست وکیل خانوادگی آن هاست.  

نگاهش که می کنم با دست به اطرافش اشاره 

می کند و انگار که ذهنم را خوانده باشد، 

توضیح می دهد:

- برای دم و دستگاه اینجا.

حسام با خنده و شیطنت کنایه می زند:

-منظورش از دم و دستگاه اینجا، امپراطوری 

ملک نیای بزرگه.

پوزخند خسرو را به چشم می بینم و فکر 

می کنم، مگر می شود کسی از داشتن همچین 

موقعیتی ناراضی باشد؟
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تا وقتی یادم می آید، ماهی همیشه از امالک و 

خانه ی اربابی ملک نیا برایم گفته بود. از 

کودکی و جوانی سختی که تنها آرزویش کار 

در عمارت ملک نیا بود. از پدر زمین گیر و 

مادری که خرجشان را از کارکردن سر زمین به 

دست می آورد و از شعله ی کم سوی عشقی که 

فقر خاموشش کرده بود.

دستی میان موهایم می کشم و به خسرو 

می گویم:

- من فکر می کردم عبدی وکیلتون باشه.

میان ابروهای خسرو گره کوچکی می افتد و 

به جای او حسام می گوید:
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- اگه دست عبدی بود که دیگه چیزی از تخت 
پادشاهی ایشون باقی نمونده بود. همین حاال 

هم...

مکث می کند و نگاهش از من به خسرو 

می رسد. جواب خسرو به نگاهش عجیب 

منقلبم می کند. وقتی که می گوید:

- غزال مطمئنه!

چطور می تواند با این جدیت از مطمئن بودن 

من بگوید، وقتی هنوز خودم به وفاداری ام به 

او ایمان ندارم؟

حسام ابروهایش را معنادار باال می اندازد و با 

صورتی که دیگر شبیه مرد سرخوش لحظات 
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پیش نیست، کیف سیاهی را از صندلی کنارش 

برمی دارد. حین باز کردنش می گوید:

- همون جور که خواستی من همه ی اسناد 

مالی شرکتو بررسی کردم.

.
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دسته ای کاغذ و مدارک بیرون می آورد و مقابل 

خسرو می گیرد.

- نتیجه چیزی نبود که انتظارشو نداشته 
باشی.

خسرو با تانی دستش را جلو می برد و کاغذها 

را از او می گیرد. نمی دانم این تصور من است 

یا نه! ولی عجیب به نظرم می آید این شنیدنِ 

همان چیزی که به قول حسام انتظارش را 

داشته برایش سخت است.

- خالصه اش کن.
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حسام کیفش را دوباره روی صندلی 

برمی گرداند و تکیه می زند به پشتی مخملی 

صندلی.

- خیلی تالش کردن حسابا تمیز و شفاف باشه، 

ولی خارج کردن اون همه پول از حساب 

کارخونه باالخره یه جایی یه رد و نشونی به جا 

می ذاره.

و با سر به کاغذهایی که در دست خسرو است 

اشاره می کند.

- اگه از رقم هایی که به اسم خرید مواد اولیه 
از حساب خارج شده و با وجود توقف 

DONYAIEتولید کارخونه چیزی وارد انبارش نشده و 
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واریزی های بدون سند به حساب شرکت 

بگذریم...

منظورش از شرکت احتماال همان  جایی 

است که ساعتی پیش عبدی را مالقات کرده 

بودیم. جایی که از میان حرف های خسرو و 

عبدی فهمیده بودم به عنوان شرکت 

زیرمجموعه کارهای مربوط به فروش، توزیع و 

بازاریابی محصوالت کارخانه را برعهده داشته 

است.

حسام دستش را جلو می آورد و از الی 

کاغذهایی که در دست خسرو است، یکی را 

بیرون می کشد و روی بقیه می گذارد.
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- فکر کنم این چیزیه که دنبالش بودی!

بی اختیار خودم را به طرف خسرو می کشم و 

به کاغذ پرینت شده ای که چند جای آن 

هایالیت شده نگاه می کنم.

- از این بی توجهی ها همیشه اتفاق می افته. 
البد اون موقع فکر نمی کردن که یه روزی 

ماجرا تا این حد بیخ پیدا کنه.

اسم فرح رادمنش روی خطوط مارک شده مثل 

خار در چشمم فرو می رود. چشم هایم از 

ناباوری درشت می شود.

DONYAIEحسام باز می گوید:
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- رقمشم انقدر باال هست که با توجه به توقف 

تولید کارخونه هیچ توجیهی نداشته باشه. در 

کل یه چیزی در حدود یک دهم مبلغ وام هایی 

که به حساب کارخونه اومده.

تو را در گوش خدا آرزو کردم:

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت301

دست خودم نیست اگر ضربان قلبم باال 

می رود. انتظار دارم خسرو چیزی بگوید ولی 
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او با اخم و آرامشی که عجیب فضا را سنگین 

کرده به نوشته های مقابلش خیره مانده است.

- قبال هم بهت گفته بودم خسرو، همون موقع 

که خط تولید متوقف شد باید حسابای 

کارخونه رو مسدود می کردی و وکالتت رو پس 

می گرفتی. این طوری فقط به بقیه فرصت 

دادی واست دردسر درست کنن.

به نیم رخ رنگ گرفته اش نگاه می کنم. به چشم 

می بینم که سیب گلویش چه سخت باال و 

پایین می شود. همه ی دالیل ناگفته ی خسرو را 

باشناختی که این روزهایم از او پیدا کرده ام از 

DONYAIEبرم.
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مکثش کوتاه ولی سنگین است. برای یک دل 

شدن با خودش انگار به زمان نیاز دارد.

- دادخواستو بر اساس مدارک جدید تغییر بده 

حسام.

ابروهای حسام از تعجب باال می پرد.

- می خوای خانم رادمنشو متهم کنی؟ مادرتو؟

بی اختیار دندان هایم را روی هم فشار می دهم. 

آخ که من به جای خسرو از اینکه فرح را 

مادرش به حساب می آورد حرصم می گیرد.

خسرو در سکوت تنها نگاهش می کند و لبخند 

غمگین حسام بعد از آن یعنی بهتر از همه 

حالش را می داند.
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- این همه سال دیدی و نخواستی جلوشونو 
بگیری، چرا االن که همه چیزو خوردن و بردن 

می خوای ازشون شکایت کنی؟ می دونی که 

درسته پای تو هم گیره، ولی اول و آخرش 

به خاطر باطل بودن پروانه ی بهره برداری و 

جعل اسناد خودشونن که باید تاوان 

زرنگ بازیشونو بدن.

خسرویِ این لحظه عجیب شبیه مردی است 

که در خانه ی فرح دیده ام. همان اندازه جدی و 

در عین حال پر از رنج.
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- چون تا حاال طرف حسابشون من بودم و 

ملک و امالکی که به نظرشون به  ناحق به 

اسمم شده بود.

بی هوا برمی گردد طرفم و عجیب و ناخوانا 

نگاهم می کند.

- ولی االن افتادن به جون خودی ها و به  

خودشون هم رحم ندارن!

نمی دانم منظورش از خودی ها منم یا کس 

دیگری هم این میان از خودی خورده است. یاد 

حرفش در مورد موش می افتم.

DONYAIE این قصه سر دراز دارد انگار.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت302

نزدیکی بیش از حد خسرو و سنگینی نگاه 

خیره ی حسام را دوست ندارم. بی قرار در 

جایم جابه جا می شوم. خسرو با فهمیدن حالم 

خودش را عقب می کشد و با قرار داد دسته ی 

کاغذها روی میز، به پشتی صندلی تکیه 

می دهد.
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- کاری رو که گفتم انجام بده.

حسام چانه اش را باال می کشد. دسته ی کاغذها 

را برمی دارد و در همان حال می گوید:

- یعنی همه ی اینا رو باید ضمیمه ی 
شکایتمون از خانم ملک نیا کنم. ولی اینکه 

بعدش زیر بار بره یا دل ببنده به کوتاه اومدن 

تو...

خسرو میان حرفش می رود و با اطمینان 

می گوید:

- می ره!

DONYAIEحسام نگاهش می کند.
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- شهرزاد چیزی واسه از دست دادن نداره. 

شوهرش معلوم نیست کدوم گوری رفته. 

بچه اش هم که شده وسیله ی باج گیری رفیع...

مکث کوتاهی می کند و می گوید:

- اگه تا پیش از اینا دلش به همایون خوش بود 
و با طناب اون توی چاه میرفت که االن اونم 

تا خرخره گیره. فعال فقط من واسش موندم.

حسام زیرچشمی نگاهی به من می اندازد که 

من را از پدرم، از رادمنش بودنم و خونی که 

در رگ هایم جریان دارد خجالت زده می کند. 

DONYAIEولی این میان شهرزاد برایم معادله ی الینحل 
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است. نمی توانم او را که برای حل مشکلش به 

همان برادری که دورش زده، پناه آورده است 

درک کنم. حسام که می گوید:

- چشم رئیس!

خسرو اخم می کند.

- ادای نگینو در نیار.

حسام سرخوشانه می خندد و آمدن 

پیش خدمت و چیده شدن میز بحث را تمام 

می کند. بوی غذا و ادویه ی مخصوصش همه ی 

DONYAIEهوش و حواسم را می برد. تازه یادم می آید که 
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از شب چره ای که ماهی دیشب به خوردم داده 

چیزی دیگری نخورده ام.

میز که چیده می شود، بی اختیار ذهنم سفر 

می کند به روزهای نه چندان دور. 

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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به رستوران گردی پنج شنبه شب های من و 

امین و برنامه ی کشف مزه ها که قرار بود تا 

ادمونتون ادامه دار شود.

قلبم از درد فشرده می شود و یک چرا باز در 

مغزم قد می کشد. نفس عمیقی می گیرم و 

معده ام از گرسنگی ضعف می رود.

- چرا نمی خوری؟ اگه دوست نداری یه چیز 

دیگه سفارش بده.

به خسرو نگاه می کنم که سرش را به طرف من 

DONYAIEخم کرده و آرام کنار گوشم حرف می زند. 
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آن قدر نزدیک که هرم نفس هایش پوست کنار 

گوشم را ملتهب می کند.

از خودم می پرسم این مرد از کجا و چطور 

درست وسط خوشبختی های کوچک من پیدا 

شد و بعد از آن هر لحظه بیشتر از قبل همه ی 

داشته هایم در سیاهی و کثافت فرو رفت؟

نگاه خیره ام ابروهای خسرو را معنادار باال 

می پراند.

- چیزی شده؟
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به خودم می آیم و با نفسی که از بینی رها 

می کنم، نگاهم را از چشم های سیاه او 

می گیرم. حسام از جایش بلند می شود. لبخند 

پر شیطنتی می زند و می گوید:

- من یادم رفت دستامو بشورم. تا شما شروع 

کنید، منم اومدم.

و چند ثانیه ی بعد پشت پارتیشن های پر از 

نقش و نگار از مقابل دیدمان محو می شود. 

نمی توانم حس یاس و سرخوردگی که در 

لحظه به جانم افتاده را پس بزنم.
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چیز کمی هم نیست؛ پنچ سال از عمر بیست و 

سه ساله ام را با او خاطره ساخته ام. نگاه 

خسرو را روی یک طرف صورتم حس می کنم. 

برای اینکه با سوال و جواب هایش مواجه 

نشوم، ظرف غذا را کمی جلوتر می کشم. دستم 

را به سمت قاشق و چنگال می برم اما گرمی 

دست او که پشت دستم می نشیند، روی میز 

مشتش می کنم.

 انگشتان مردانه ی او به تبعیت از من مشتم را 
در آغوش می کشند.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت304

حس غریبی از سرانگشتانم راه می گیرد درست 

تا وسط سینه ام. حسی که در عین آرامش، 

ترسناک است و من نمی خواهمش!

دستم را برای بیرون کشیدن از بند انگشتانش 

DONYAIEتکان می دهم که می فهمد و با فشار دستش 
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اجازه نمی دهد. با مکث و سکوتش مجبورم 

می کند سرم را باال بگیرم و نگاهش کنم.

صاحب این چشم های سیاه بی شک خودش 

بهتر از هر کسی می داند وقتی این طور صاف 

و مستقیم به کسی نگاه می کند تا چه حد 

می تواند روی او اثر بگذارد. نوای آرام آواز 

خواندن شجریان و رمز و راز دو گوی سیاه 

چشمان او معجون عجیبی ساخته است.

آرام لب می زند:

- من هرگز روی آدمی که ارزشش رو نداشته 

DONYAIEباشه سرمایه گذاری نمی کنم.
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آن حس غریب دوباره و دوباره اعالم حضور 

می کند. نه ساده ام و نه بی تجربه که حالم را 

نفهمم. کالفه سرم را تکان می دهم تا موهای 

سر خورده روی چشمم را پس بزنم.

- اینو با خودت تکرار کن.

دارد به من اطمینان می دهد؟ چه چیزی را؟

- غزال؟

به جای جواب نگاهم از چشم هایش پایین 

می آید و بعد از گذر از بینی و ته ریش یک 

روزه اش، می رسد به لب ها و چانه ی زاویه دار و 

محکمش. فشاری به دستم می آورد تا دوباره 

نگاهم را سهم چشم هایش کند.
DONYAIE

M
AM

NOE



- از یه جایی به بعد توی زندگی هرچی که 
می شه انتخاب خود ماست.

نمی دانم حالم را به چه حسابی گذاشته که از 

انتخاب می گوید ولی، من هنوز بخشی از 

خودم را در روزهای گذشته جا گذاشته ام. 

بخشی که باید باشد تا دوباره همان غزالی 

شوم که همیشه می شناختم.

لب هایم را توی دهانم می کشم و بعد به آرامی 

خودش می گویم:

- اینی که می گید منطقیه ولی احساس آدم که 
DONYAIEمنطق سرش نمی شه.
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سرش را جلوتر می آورد و چشم هایش را باریک 

می کند. تعللش و صدای قدم هایی که هر لحظه 

نزدیک تر می شود، بی قرارم می کند. سرم را 

کمی به عقب می برم و او هم زمان با رسیدن 

حسام می گوید:

- احساسی که منطق سرش نشه رو باید از 
ریشه سوزوند.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت305
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- می گم رئیس داشتم فکر می کردم...

مکث حسام و سکوت ناگهانی اش به 

بی قراری ام دامن می زند. بی اختیار و با 

کالفگی اسمش را نجوا می کنم:

- خسرو!

چیزی در نگاهش می درخشد و درست مثل 

آدمی که به هدفش رسیده باشد، مقابل 

چشم های شوخ و متعجب حسام با تانی 

مشتش را از دور دستم باز می کند و به طرف 

DONYAIEاو می چرخد.
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- چیزی گفتی؟

حسام با یک تای ابروی باال رفته، روی صندلی 

مقابلمان می نشیند. حالت نگاهش شیطنت 

آشکاری دارد. همه ی تنم داغ شده و سرخوردن 

دانه های عرق را روی تیره ی پشتم حس 

می کنم.

- آها، آره. داشتم می گفتم بیچاره عبدی! چه 
ضدحالی می خوره وقتی بفهمه به کاهدون زده 

و همه ی مدارکی که دنبالش بود قبل از خودش 

دست ماست.
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بعد با همان شیطنت اشاره می کند به غذاهایی 

که دست نخورده مانده است و دو پهلو 

می گوید:

- به چیزی هم که دست نزدین رئیس!

خسرو لیوان من را پر می کند.

- کار بدی کردیم منتظر شدیم تا بیای؟

حسام چشمکی می زند و کشیده و منظوردار 

«خیر»  می گوید. خسرو بی آنکه کنایه ی او را 

به روی خودش بیاورد به من می گوید:

- بخور بریم که کلی کار داریم.

و من از خودم می پرسم، حسام که جزو بازی 

DONYAIEما نبود، بود؟
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روی صندلی جلوی ماشین در پارکینگ 

رستوران منتظر نشسته ام تا حرف های خسرو 

و حسام کنار ماشین او به پایان برسد. این بار 

نه میلی برای شنیدن حرف هایشان دارم و نه 

انگیزه اش را. همه ی چیزهایی که حین و بعد از 

غذا در مورد روند دادرسی پرونده شنیده ام به 

اندازه ی کافی عصبی ام کرده است. وقتی 

شکایت خسرو از همایون به جرم کالهبرداری 

و جعل سند تا آن حدی که شنیده ام می تواند 

گرفتارش کند، پس اتهام اصلی اش چه بالیی 

می تواند به سرش بیاورد!
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به صندلی تکیه می دهم و از شیشه ی جلو به 

خسرو نگاه می کنم که دست جلو آمده ی حسام 

را در دست می گیرد. فرح! هنوز و همچنان 

برایم کورترین مجهول این معادله است. دو 

دختر که وارد پارکینگ شده اند با تعلل عمدی 

کنار ماشین حسام مکث می کنند. بی اختیار به 

یاد حسی که هنوز جایی در دلم از اثراتش 

لمس و لرزان است، اخم می کنم.

حسام به طرف دخترها برمی گردد و یکی از 

آن ها چیزی می گوید که مخاطبش انگار خسرو 

DONYAIEاست.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت306

چقدر دلم می خواهد خسرو همین جا مقابل 

چشم هایم روی دله ای از خود به نمایش بگذارد 

تا همه ی حرف ها و رفتارهایش برایم معنا 

شود.
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با چشم های باریک شده می بینم که با جواب 

خسرو، دختری که او را مخاطب قرار داده اخم 

می کند. حسام می خندد و هم زمان با آمدن 

خسرو، به طرف دخترها می رود.

ماهی معتقد است آن چیزی که برای هر کسی 

مقدر شده حتما اتفاق می افتد. همیشه 

می گوید: «ما فقط می تونیم زمان و شکل 

مقدرات رو تغییر بدیم، نه حقیقتش رو.»

ولی برخالف او من هیچ اعتقادی به تقدیر 

ندارم. باور دارم، اگر در این لحظه، اینجا و در 

کنار خسرو ایستاده ام تنها به خواست و 

انتخاب خودم است. همان طور که مهتاب 
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روزی موفقیت را به خانواده اش ترجیح داد یا 

همایون ثروت را.

صدای زنگ گوشی نگاهم را ازخسرو که نزدیک 

رسیده می گیرد. گوشی را از جیب کیفم بیرون 

می آورم و هم زمان با باز شدن در ماشین 

تماسی که از یک شماره ی ناآشناست قطع 

می شود.

با حدس اینکه کسی شماره ام را اشتباهی 

گرفته است، گوشی را روی پایم می گذارم و 

به طرف خسرو که همان لحظه پشت فرمان 

می نشیند می چرخم. خسرو استارت می زند و 

من بی طاقت می پرسم:
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- االن کجا می ریم؟ پیش همایون؟

برخالف همیشه سخاوتمندانه اجازه می دهد 

لبخند روی لب هایش نقش بخورد. از گوشه ی 

چشم نگاهم می کند و می گوید:

- امروز چه گیری دادی به همایون، دختر؟

برای حسام چراغ می زند و ماشین را به حرکت 

درمی آورد. پیش از خارج شدن از پارکینگ، 

نگاهم گریزی می زند روی حسام که هنوز کنار 

دخترها ایستاده و با حالتی که سعی دارد 

جذاب به نظر برسد کارتی را به طرف آن ها 

DONYAIEگرفته است.
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ماشین که از پارکینگ خارج می شود، روی 

صندلی صاف می نشینم و می پرسم:

- دون ژوانه؟

سکوت خسرو باعث می شود دوباره نگاهش 

کنم.

- حسام رو می گم!

خسرو اخم می کند.

- حدشو می دونه.

.DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت307 

ابروهایم را باال می اندازم. یاد حرفش به 

حسام می افتم و در دل به واکنش 

متعصبانه اش پوزخند می زنم. نور خورشید 

صاف و مستقیم می تابد روی صورتم. 

آفتاب گیر ماشین را پایین می کشم و در آینه 

DONYAIEنگاهی به صورتم می اندازم. خوبی آرایش 
M

AM
NOE



ساده ام این است که همیشه و در همه حالت 

خودم هستم و این خودم بودن را همیشه 

دوست داشته ام. سنگینی نگاه خسرو را به 

روی خودم نمی آورم.

وارد خیابان اصلی و پرترافیک که می شویم، 

می پرسم:

- نگفتید کجا می ریم.

به جای جواب من می گوید:

- باز که زدی اون کانال؟

پرسشگرانه نگاهش می کنم. پشت ترافیک 

می ایستد و از کنسول کنار دستش بطری آب 

معدنی را برمی دارد.
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- کی با پارتنرش این طور رسمی حرف می زنه؟ 

خسرو شده بودم، چی شد باز؟

اخم می کنم. چه انتظاری از من دارد؟

- فکر کنم شما از اون آدمایی هستین که وقتی 

به بقیه دروغ می گین خودتون اول از همه 

دروغتونو باور می کنین.

خنده اش را می خورد یا من این طور به نظرم 

می آید؟ با زرنگی می گوید:

- اگه کلمه ی دروغ رو با نقش بازی کردن عوض 
کنیم، دقیقا من همونیم که گفتی! در ضمن این 

یکی از قواعد بازیگریه که اول از همه خود 

DONYAIEبازیگر نقشش رو باور کنه.
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حق به جانب می گویم:

- من گفتم پیشنهادتون رو قبول می کنم؟

با انگشت شست گوشه ی لبش را لمس می کند.

- یعنی می خوای بگی قبول نکردی؟

لجم می گیرد از اینکه هم حرفش را به کرسی 

می نشاند و هم با رندی آن را به روی آدم 

می آورد.

- اگه مشکلی با این موضوع نداری می ریم 
کارخونه. هم یه کاری دارم و هم...

با مکثی موذیانه می گوید:

- کارخونه خالیه می تونیم نقشمونو تمرین 

کنیم.
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شوخی و شیطنتش نه عصبانی ام می کند و نه 

خجالت زده ام. همه ی ذهنم پر شده از حدس 

اینکه نکند همایون در کارخانه مخفی شده 

باشد! جایی که با وجود شکایت خسرو از او 

هیچ کس گمانش را نمی برد.

با نگاهی متفکر در چشم های او پلک می زنم و 

پیش از اینکه او حرفی که سر زبانش آمده را 

بگوید، گوشی اش شروع به زنگ خوردن 

می کند.

.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت308

گوشی اش را از سطح جلوی ماشین برمی دارد 

و با نگاهی به صفحه ی آن اخم هایش عمیقا 

درهم می رود. تعللش را که برای جواب دادن 

می بینم، بی اختیار و نگران می پرسم:

- چیزی شده؟

خسرو ماشین را به حاشیه ی خیابان هدایت 

DONYAIEمی کند. دستش را به نشانه ی سکوت لحظه ای 
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روی بینی اش می گذارد و بعد با برقرار 

کردن تماس می گوید:

- الو، چی شده شهرزاد؟

دست خودم نیست اگر از تعجب چشم هایم 

گرد می شود و نگاهم خیره. هیچ کس بهتر از 

من مناسبات سفت و سخت این خانواده و 

محافظه کاری شان را 

نمی شناسد. ملک نیاها حتی اگر به خون هم 

تشنه باشند، عارشان می آید کسی 

از اختالفاتشان خبر داشته باشد. صدای 

بغض دار شهرزاد که در فضای ماشین 

DONYAIEمی پیچید، چهره ام درهم می شود.
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- خسرو، داداش؟

با اینکه فهمیده ام مقصر بخشی از حال این 

روزهایم شهرزاد است اما شنیدن صدای گرفته 

و پرالتماسش خوشایندم نیست.

سرم را می چرخانم و نگاهم را از شیشه ی جلو 

می دوزم به خیابانی که آفتاب خوش خیال 

پاییزی گرم و روشنش کرده است. منتظرم 

بگوید، جانم، بله. یا از صدای گرفته اش 

بپرسد. اما خسرو تنها سکوت می کند و شهرزاد 

با صدایی که انگار با سکوت خسرو بغضش آب 

شده می گوید:

- مامان می گه رفتی کارخونه، آره؟
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حرکت خسرو را از گوشه ی چشم می بینم. 

دستش را با کالفگی می کشد روی صورتش. 

این همه التهاب برای مردی که می شناسم 

آن قدر دور و غریب است که دلم می خواهد در 

ماشین را باز کنم و از فضای سنگین آن بیرون 

بروم.

- کجاش ناراحتت کرده؟

صدای گریه ی ریز شهرزاد در ماشین می پیچد.

- هرچی تو بگی خسرو، هر جور تو بخوای! 

ولی به خدا من چیزی دستم نیست. به جون 

DONYAIEخودم، به جون سوگل اصال قرار نبود 
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این جوری بشه. ای کاش فقط این حرفمو باور 

کنی.

صدای خسرو شبیه حال ویرانش نیست. 

محکم است و بی انعطاف!

- من باور کنم مشکل حل می شه؟ باور من 

گندی که زدین رو پاک می کنه؟ اگه این طوره 

باشه من باور می کنم. دیگه چی می خوای؟

.

DONYAIE#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت309

شهرزاد بلند گریه می کند و من بی اختیار دستم 

را جوری مشت می کنم که فرو رفتن ناخن هایم 

را در گوشت کف دستم حس می کنم.

- دایی که این پیشنهادو داد من و رفیع فکر 

کردیم اگه بتونیم سهممونو دالر کنیم و بعد 

بریزیم تو بازار...

چیزی روی سینه ام سنگینی می کند و از 

فشارش گوشه ی چشم هایم جمع می شود.
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- تو برادرمی خسرو. به جون بچه ام 
نمی خواستم سرت کاله بذارم.

صدای پوزخند آرام خسرو را می شنوم.

- اینا رو هزار بار بهم گفتی شهرزاد... االن چرا 
دوباره داری تکرارش می کنی؟

- بچه ام خسرو، سوگل صبح باهام تماس 
تصویری گرفته بود. گریه می کرد که می خواد 

بیاد پیشم... خسرو من جز تو کسی رو ندارم. 

پلیس کاری نمی کنه، چون بچه با پدرشه. هیچ 

مدرکی هم از رفیع ندارم... فقط تو می تونی 

کمکم کنی... سوگل برنگرده من می میرم... تو 

DONYAIEرو به هر چی قبول داری، به جان شیرین که 
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می دونم چقدر دوستش داری... برگرد 

خسرو. کمک کن بچه امو پیدا کنم.

صدای گریه اش انگار روی مغزم خنج می کشد. 

حس هایم مثل یک کالف سردرگم درهم 

پیچیده اند. نمی دانم باید برای شهرزاد ناراحت 

باشم یا از دستش عصبانی. نمی دانم باید 

به خاطر دختر همایون بودن خجالت بکشم یا 

هم دردی کنم با مرد کناری ام که صورتش کبود 

و رگ روی پیشانی اش برجسته شده است.

- باشه می آم بچه اتو برات پیدا می کنم. 
DONYAIEمی دونی چرا؟
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مکث می کند و جوری دندان هایش را روی هم 

فشار می دهد که بیرون زدن استخوان فکش را 

به چشم می بینم.

- چون یه وقتی به چشم خودم دیدم چطور یه 

زن واسه دیدن و پس گرفتن بچه اش جلوی در 

خونه ی شما ضجه می زد. بچه اتو برات پیدا 

می کنم ولی... از کاری که با من کردین 

نمی گذرم شهرزاد.

حس می کنم دنیا با همه بزرگی اش روی 

سینه ام سنگینی می کند. دستم را به طرف 

دستگیره ی در می برم و از ماشین بیرون 

DONYAIEمی روم.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت310

تکیه می دهم به در پشت ماشین و خودِ 

محزونم را می سپارم به آفتاب نرم نیم روز. 

صدای ماهی در ذهنم پژواک می شود، وقتی 

که با اندوه می گفت: «وقتی می اومد دنبال 

بچه اش یه زن کم سن و سال بود که بهش 
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تهمت زده بودن و دور از چشم ملک نیا با 

سفته هاش تهدیدش می کردن!»

قلبم از غم مچاله می شود و پشت پلک هایم 

داغ. سرم را به سمت آفتاب می گیرم و 

چشم هایم را می بندم. دنیای من از این آدم ها 

به قدر روزها و ماه ها و سال ها فاصله دارد 

ولی انگاردرست به اندازه ی خونی که در 

رگ هایم می جوشد من هم در این گناه شریکم.

صدای باز و بسته شدن در ماشین به گوشم 

DONYAIEمی رسد. چشم هایم را باز نمی کنم. هنوز 
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تصویر صورت رنگ گرفته اش مقابل چشمانم 

است.

- چرا وایسادی اینجا مثل الهه های یونانی 

فیگور گرفتی؟

برخالف جمله ای که می گوید، نه لحن صدایش 

شوخ است و نه شرارت همیشگی را در خود 

دارد. نزدیک شدنش را احساس می کنم. نفس 

عمیقی می کشم و به طرفش می چرخم.

- اومدم بیرون راحت حرف بزنید.

نزدیکم می ایستد. هنوز رد سرخی عصبانیت 

DONYAIEروی گردن و پیشانی اش است.
M

AM
NOE



- من اگه ناراحت بودم خودم از ماشین 

می اومدم بیرون، گوشی رو روی اسپیکر 

نمی ذاشتم.

سرم را کج می کنم و بی حرف خیره اش 

می شوم. حرف حسابش را در این لحظه 

نمی فهمم. می خواست من حرف هایش را با 

شهرزاد بشنوم که حاال شنیده ام. نزدیک تر 

می آید و مثل من تکیه اش را می دهد به بدنه ی 

بلند ماشین.

DONYAIEآفتاب این بار تن هر دوی مان را گرم می کند.
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- تماس تصویری سوگل درست روزی که من 
توی شرکت با عبدی قرار داشتم، عجیب 

نیست؟

- می خواین بگین همه اش نقشه است؟

سکوت می کند. انگار خودش هم برای گفتن هر 

حرفی تردید دارد. نگاهم را با غصه از 

نیم رخش برمی دارم و مثل خود او می دوزم به 

جاده ای که هر چند دقیقه یک بار ماشینی 

سکوت ظهرگاهی اش را می شکند. زیر لب 

زمزمه می کنم:

DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت311

- از این همه نقشه و توطئه و دورویی خسته 
شدم.

صدای پوزخندش گوشم را پر می کند.

- خسته شدی؟ تو که تازه اول راهی!

خسرو اشتباه می کند، این بی راهه ای است که 

به اجبار واردش شده ام.

- راه من این نیست. من اشتباهی اینجام.
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سرش را به طرف من می چرخاند و نگاهش را 

روی صورتم نگه می دارد.

- قرار بود به دانشگاهت ایمیل بزنی، چی شد؟

از این تغییر موضع ناگهانی اش تعجب می کنم. 

لحنش تلخ است و عجیب بی احساس. انگار در 

دم از خسرویی که با من از حدسیاتش حرف 

می زد، فاصله گرفته است. 

دستش را در جیب کتش می برد و بسته ی 

قهوه ای رنگ سیگار و فندک را بیرون می آورد. 

با ابروهایی باال رفته نگاهش می کنم. در این 

مدت ندیده ام سیگار بکشد.
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تعجبم را می فهمد. یک نخ از جعبه بیرون 

می کشد و با خونسردی حرص درآوری 

می پرسد:

- چرا این جوری نگام می کنی؟ مگه تو خودت 

از این خالفا نداری بچه؟

نمی توانم خودخواه باشم. دست خودم نیست 

اگر نمک گیر حمایت این مدتش 

شده ام. بی اختیار دستم را می گذارم روی مچ 

دستی که قصد کرده سیگار را میان لب هایش 

بگذارد. حال چشم های او درست مثل من 

DONYAIEمی شود، حیران و پرسشگر.
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- واقعا فکر می کنید شهرزاد داشت ادا 

درمی آورد که شما رو بکشونه تهران؟

دستش را با سیگار از کنار لب هایش پایین 

می آورد. می توانم رنجی که در سیاهی 

مردمک هایش خانه کرده به وضوح ببینم.

- اگه تا حاال یه درصد شک داشتم شهرزادو هم 
مثل تو طعمه کردن، االن دیگه مطمئنم!
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت312

انگشتان من که از دور مچش آزاد می شود، 

دستش مسیر رفته را دوباره برمی گردد. سیگار 

را گوشه ی لبش می گذارد و با فندک روشنش 

می کند. پک عمیقش درست حکم بغض 

فروخفته ای را دارد که چشم هایش را باریک 

کرده است.
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تلخی بوی دود و قهوه که در بینی ام می پیچد، 

غمگین تر به تنهایی اش نگاهش می کنم. به 

آغوشی که انگار ندارد و جایش را با پک به 

سیگار پر کرده است.

- از آدم هایی که دم به دقیقه می زنن زیر گریه 
بدم می آد.

بغضم را با آب دهانم فرو می دهم و می پرسم:

- حاال می خواید چیکار کنید؟

پک دیگری به سیگارش می زند.

- خودت ببین دیگه! خواهر احمقمو خام کردن 

DONYAIEواسه همکاری با خودشون. بعد هم که کار باال 
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گرفت، حتی حاضر نشدن از پوالی دزدی شون 

بگذرن. کردنش وسیله تا من کوتاه بیام و جور 

گندکاریاشو بکشم.

سعی می کنم همه ی شنیده هایم را کنار هم 

بگذارم. از همایون که مهره ی اصلی این بازی 

است تا حاجی که با رانت و رابطه ای که دارد 

توانسته کار را پیش ببرد. رفیع و شهرزاد هم 

هستند، زن و شوهری که حاال یکی از آن ها به 

ظاهر در جبهه فتاح است و دیگری زیر بار 

مسئولیت خطای دیگران. و فرح! این یکی 

DONYAIEعجیب ترین آدم این قصه است.
M

AM
NOE



موهایم را با شال پشت گوشم می فرستم. 

همه ی آدم های این قصه مثل دانه های تسبیح 

به هم وصلند انگار. خسرو آخرین پک را هم به 

سیگارش می زند. انگار سوال های ناگفته ام را 

از چشم هایم می خواند.

- حرف پول و قدرت که بشه اینا به خودشونم 

 بزرگ  رحم ندارن. چه طرف حسابشون دخترِ

ملک نیا باشه، چه دختر خوشگله ی خونه ی 

همایون!
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با ابروهای باال رفته و متعجب نگاهش می کنم. 

منظورش از «دختر خوشگله ی خونه ی 

همایون» منم؟

بی آنکه تعجبم را به روی خودش بیاورد 

سیگارش را روی آسفالت داغ جاده می اندازد و 

با نوک کفش خاموشش می کند.

- اگه آفتاب گرفتنت تموم شد، بیا بریم. باید 
برگردم تهران.

می گوید و به طرف در ماشین می رود. دلم 

DONYAIEمی خواهد تمام گره های کور این معما را 
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همین جا و در همین لحظه باز کنم. بی اختیار 

صدایش می کنم:

- خسرو؟

جلوی در می ایستد. با مکث به طرفم 

می چرخد و به جای اینکه منتظر حرفی از 

طرف من باشد، می گوید:

.
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- این شل کن سفت کن و بس کن غزال. هر 
وقت با خودت کنار اومدی هرچی خواستی 

ازم بپرس!

کنایه اش به صدا زدن بدون پیشوند و پسوند 

اسمش است. در ماشین را باز می کند و 

بی حرف دیگری پشت فرمان می نشیند. سرم را 

باال می برم. روشنی آسمان و انوار خورشید 

DONYAIEچشم هایم را می زند.
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حرف های خسرو با یک دنیا انعکاس در ذهنم 

تکثیر می شود و حجم گلوله شده در گلویم را 

بزرگ تر می کند. این گلوله متعلق به امروز و 

دیروزم نیست. درست از بعدِ رفتن مهتاب 

اهلی گلویم شده و خیال رها کردنم را هم 

ندارد.

بوق کوتاه ماشین قدم هایم را به طرف خسرو 

می کشاند که پشت فرمان ماشینش در انتظارم 

است.

تا خانه باغ ملک نیا در سکوت سنگین و پراخم 

خسرو می گذرد. درحالی که فرق دارد با آنچه 

این روزها از او سراغ دارم و همه ی حواس من 
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مانده پیش احتمال پنهان شدن همایون در 

کارخانه ی پدری خسرو.

نزدیک کوچه باغ عمارت که می شویم، 

می گوید:

- می خواستم چند روز اینجا پیش دایه  ات 

بمونی، اما مجبوری با من بیای. نمی خوام برات 

مشکلی پیش بیاد.

بعد از سکوتی طوالنی به طرفش می چرخم. 

این حرفش یعنی اینجا خبرهایی هست. چیزی 

DONYAIEکه احتماال ربط دارد به همایون!
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نگاهم را می فهمد و نگاهم نمی کند.

- باید برم تکلیف خیلی چیزا رو معلوم کنم. 
فکر کنم زمان بی حساب شدن رسیده باشه!

ماشین با سرعت در کوچه باغ بلند و خزان زده 

می پیچد و برگ های زرد و نارنجی ریخته روی 

جاده را به دنبال خود می کشد. سرم را به 

طرف شیشه ی جلو می چرخانم. تصویر پاییزی 

مقابلم عجیب به چشمم غم انگیز می آید.

****
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چشم های روشن شعله را هیچ وقت تا این حد 

دریده و وحشی ندیده بودم.

- آفرین بهت... خیلی زرنگی! تا دیروز یه جوری 
خودتو می زدی به موش مردگی که آدم رو 

سرت قسم می خورد ولی االن...

با غیظ نگاهش را بین من و خسرو 

می چرخاند.

.
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آنقدر حمله اش ناغافل و بی رحمانه است که 

شوکه و حیران مانده ام. انگار ساعت ها در 

راهروی عمارت به انتظار آمدن ما ایستاده که 

به محض ورودمان این طور توپ پر به من 

می پرد.

-تا دیدی اون یکی تو زرد از آب در اومد تورو 
واسه این یکی پهن کردی... اشتهاتم که 
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ماشاالله داره، کمتر از آقازاده و ارباب زاده 

دستتو نمی گیره.

به خودم می آیم و به تندی می گویم:

-چی می گی تو؟ حالت خوب نیست؟

با چشم های آتش گرفته جلوتر می آید. 

دستش را محکم می زند به سینه اش.

-من حالم خوب نیست؟ اتفاقا خیلی هم 

خوبم... تازه چشمام باز شده فهمیدم دور و 

ورم چه خبره. یه عمر یه جور با من رفتار 

کردی انگار من هیچی نیستم. یه الف بچه 

DONYAIEبودی، وقتی چوب الی چرخت می ذاشتم 
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عارت می اومد به روی خودت بیاری. یه کاری 

می کردی حس کنم یه کثافتم. االن چی شد پا 

گذاشتی جا پای من؟ من اگه صیغه ی یه مرد 

زن دار شدم، تو که بدتر از من، هنوز صیغه ی 

اون یکی ای با این یکی می پری!

حس می کنم تا پشت گوش هایم داغ شده 

است. آمدن خاتون و نگاه پرسشگر شاهد و 

سکوت معنادار خسرو بیشتر عصبی ام می 

کند. دلم می خواهد دست روی دهان شعله 

بگذارم و با همه ی توانم ببندمش.

جلوتر می روم و با حرص می گویم:
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-ببند دهنتو. حاال باید به همه بفهمونی چه 
گذشته ی قشنگی داشتی؟

شعله با حرکتی عصبی موهای دو رنگش را 

پس می زند.

-چیه می ترسی آبروت بره؟ نگران نباش اینجا 

همه خودتو و عمه اتو می شناسن. اونم همین 

طوری با بهانه پا گذاشت تو این خونه و مثل 

خودت خوب بلد بود چطور خودشو بندازه تو 

بغل ملک نیا و بشه خانم خونه...
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حس می کنم تک به تک سلول های تنم از 

عصبانیت و اضطراب می لرزد. دستم را محکم 

مشت می کنم تا روی صورت سرخ شعله 

نکوبم. توهینش به فرح که از ترس همایون 

هیچ وقت جرئت نداشت باالتر از گل به او 

بگوید، یعنی زده است به سرش!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت315
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صدای خسرو حرف های مسلسل وار شعله را 

خاموش می کند. جلو می آید و درست کنارم 

می ایستد. سایه ی حضورش می افتد روی 

سرم.

-برفرض که این طور باشه، شما با این مسئله 
مشکل دارید؟

چیزی که می گوید، بیشتر بی قرارم می کند. 

با شتاب سرم را به طرفش می چرخانم. نیم 

DONYAIEرخش جدی و بی انعطاف است و با این 
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حرف عمال مهر تاییدی روی گفته های او می 

زند.

زیر نگاه مستقیم خسرو قطره ی اشکی در 

چشم شعله می لغزد و روی گونه اش می افتد. 

با تن صدایی پایین تر می گوید:

-شماها معلوم نیست چه بالیی سر 

شوهر بیچاره ی من آوردین. معلوم نیست کجا 

آواره اش کردین که حتی نمی تونه یه خبر از 

خودش به من بده. معلوم نیست زنده است، 

DONYAIEمرده است... بعد پی خوش خوشان 
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خودتونید، هیچ کدوم هم عین خیالتون 

نیست!

خسرو تلخ و بدون انعطاف می گوید:

-من مسئول شوهر شمام خانم؟

اشک شعله تا روی چانه اش کش می آید. 

دست خودم نیست که کمی دلم برایش 

می سوزد. ولی او همان لحظه نگاهش را به 

طرف من می چرخاند و مثل ماده ببر 

وحشی به من می پرد:

-شما نه، ولی این که دخترشه، چرا؟... خودش 

DONYAIEبهم گفت غزال قراره بهم کمک کنه. بعد این 
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خانم به جای اینکه به فکر پدرش باشه، دوره 

افتاده تا قاپ پسر ملک...

قبل از اینکه دستم باال بیاید و روی صورتش 

بنشیند صدای داد و تشر ماهی خفه اش می 

کند.

-شعله؟ یه چیزی نگو که بعدش مجبور بشی 

ساکتو جمع کنی بری.

چانه ی شعله از بغض می لرزد. ماهی با 

روسری بلند و گلداری که روی موهای خیسش 

DONYAIEانداخته، خودش را به ما می رساند. بوی 
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تمیزی می دهد. بوی شامپو و کرمی که همیشه 

بعد از حمام به دست ها و صورتش می مالد.

با اخم به من می توپد:

-تو چرا ساکت موندی هیچی نمی گی؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت316

DONYAIE
M

AM
NOE



گره اخم میان ابروهایم عمیق تر 

می شود. من در این لحظه بیشتر از حرف های 

شعله از بیانش مقابل خسرو عصبی ام. پیش از 

اینکه چیزی بگویم خسرو ریموت ماشین را به 

طرف شاهد می گیرد و با تحکمی که هر 

صدایی را در نطفه خفه می کند، می گوید:

- ماشین رو بذار تو پارکینگ.

شاهد لحظه ای مکث می کند ولی وقتی خسرو 

به طرف خاتون می چرخد و به او می گوید:

- خاتون لطفا چیزایی که خواسته بودم رو 

DONYAIEبرام آماده کن. فردا صبح برمی گردم تهران.
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هر دو به خوبی می فهمند که باید بروند سراغ 

آن نخود سیاه معروف. شاهد فورا با ریموت از 

عمارت بیرون می رود و خاتون با لبخندی 

مصلحتی زمزمه می کند:

- چشم جانِ مادر.

سرسرا که از حضور خاتون و پسرش خالی 

می شود، خسرو برمی گردد طرف شعله و 

می گوید:

- خب؟ داشتین می گفتین!

لحنش در عین محترمانه بودن آن قدر جدی 

DONYAIEاست که من به جای شعله دست و پایم را جمع 
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می کنم. شعله به سختی بغضش را فرو 

می دهد ولی همین که نگاهش به من می رسد 

دوباره خود آتش می شود.

- حرف من با شما نیست آقای 

ملک نیا... حرف من با غزاله که...

خسرو می رود میان حرفش.

- فکر کنم متوجه نشدین. هر حرفی در مورد 

غزال دارید، به من بگید.

پیش از اینکه چشم هایم از حیرت درشت 

شود، با نیشگونی که ماهی از بازویم می گیرد 

DONYAIEآخم به هوا می رود.
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نگاه شعله در چشم های خسرو دو دو می زند. 

زیر لب و با پوزخند می گوید:

- پس فرح حق داشت سر صبحی می گفت 
غزال با شما ریخته رو هم و پشت پدر خودشو 

خالی کرده.

در این لحظه نه توهین شعله و نه نگاه پر از 

اخم و عتاب ماهی نمی تواند حواسم را از 

چیزی که شنیده ام و دلیل رفتار معنادار خسرو 

پرت کند.

تماس فرح با شعله آن هم اول صبح؟ مگر 

اینکه آخرالزمان شده باشد!
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پس خسرو حق دارد؛ احتمال رابطه ی ما تا این 

حد می تواند فرح را مستاصل کند که دست به 

دامان شعله شود.

.
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با این حال حتم دارم حتی وقتی برای راه 

انداختن این بلوا به شعله نیاز داشت هم 

آن قدر در حرف هایش او را تحقیر کرده که 

شعله این طور به سیم آخر زده است.

خسرو هر دو دستش را در جیب شلوارش فرو 

می کند. مسلط و البته بی تعارف می گوید:

- مورد اولی که گفتید یه مسئله ی کامال 

شخصیه خانم... اما مورد دوم، اگه قرار بود 

پشت همایونو خالی کنیم شما االن اینجا 

نبودید! اختالف های خانوادگی تون رو هم 

DONYAIEبذارید برای وقتی که برگشتید خونه ی 
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خودتون. اینجا زمان و مکان مناسبی برای 

حلش نیست.

باز خودش را با من جمع بسته است و این 

اخم تند ماهی را نصیبم می کند. آن قدر 

مودبانه به شعله می فهماند که حق ندارد در 

خانه اش داد و هوار راه بیندازد که من جای او 

دلم می خواهد از آنجا فرار کنم.

ولی شعله کوتاه نمی آید. چشم های خیس و 

وحشی اش را می دوزد به او و می گوید:
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- باشه، حاال که می گید هر چیزی مربوط به 
غزاله از شما بپرسم، فقط بهم بگید چرا ما باید 

توی این در و دهات اسیر باشیم؟

- این رو باید از همونی که سر صبح باهاش 
حرف زدید بپرسید. چون من به خواست 

خودش شما رو فرستادم اینجا.

بعد برمی گردد طرف ماهی و با جدیت 

می گوید:

- فردا غزال با من برمی گرده. نمی خوام چند 

روز دیگه مجبور شم بیام تیکه پاره شده اش 

رو از اینجا ببرم.

****

DONYAIE
M

AM
NOE



چهار زانو روی تخت اتاق ماهی می نشینم و 

قوزک هر دو پایم را میان دستانم می گیرم. 

ماهی هنوز از اتفاق دقایق پیش رو ترش کرده 

و اخم آلود مقابل آینه ایستاده و موهای سیاه و 

سفید بلندش را شانه می زند.

انتظار داشتم به محض تنها شدن از حرف های 

شعله و تایید پنهان خسرو بپرسد ولی سکوت 

سنگینش همه ی محاسباتم را اشتباه از آب 

درآورده است.

با نگاه حرکت آرام دستش را دنبال می کنم و 

بی مقدمه می پرسم:
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- شعله راست می گفت؟

دستش در حال شانه زدن لحظه ای متوقف 

می شود. از نیم رخش می بینم که گره اخمش 

غلیظ تر می کند. به شانه زدن ادامه می دهد.

- راست و دروغ حرف شعله رو که تو باید 

بدونی نه من!

.
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نفسی می گیرم و با احتیاط می گویم:

- منظورم اون چیزاییه که در مورد فرح 

می گفت. که قبل از اینکه زن ملک نیا بشه 

اومده بوده تو این خونه!

ماهی از گوشه ی چشم نگاهم می کند.

- چی شده از دیشب گیر دادی به ملک نیا ول 

نمی کنی؟
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موهایش را روی شانه  اش جلو می کشد و 

شروع می کند به بافتن. آن قدر خوب 

می شناسمش که کنایه اش را بفهمم.

موهایم را پشت گوشم می برم و می گویم:

- آخه قبال گفته بودی بعد از مردن زن اول 
ملک نیا سر زایمان، فرح رو براش گرفتن!

ماهی پایین موهایش را با کش می بندد و بعد 

به عادت همیشه پشت سرش جمعشان می کند.

- حاال چه خواجه علی چه علی خواجه. چه 

فرقی به حال تو می کنه؟
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اخم می کنم. حاال که وجه سیاه شخصیت این 

آدم ها را دیده ام، معلوم است که برایم فرق 

می کند. صدای حرکت چرخ های ماشین روی 

سنگ فرش های مقابل ساختمان نگاهم را به 

طرف پنجره ی بلند اتاق می کشاند. پاهایم را از 

تخت پایین می گذارم و حین رفتن به طرف 

پنجره زیر لب می گویم:

- چون منو با فرح یکی کرد، می خواستم ببینم 

چرا؟!
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پرده را با دست کنار می زنم. ماشین خسرو با 

سرعت به طرف در باغ می رود. بی اختیار 

می گویم:

- کجا رفت؟

ذهنم پر می شود از حرفش در مورد رفتن به 

کارخانه و حدس من از بودن همایون آنجا.

سنگینی نگاه ماهی سرم را به عقب 

می چرخاند. عجیب و با استهزا نگاهم می کند. 

برای حرف و سوال نگاهش جواب دارم و 

ندارم. همه چیز در عین ساده بودن عجیب 

DONYAIEپیچیده است. لب باالیم را زیر دندان می برم و 
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برای رهایی از سنگینی نگاه ماهی دوباره 

می پرسم:

- نگفتی ماهی؟

ماهی نفسش را سنگین رها می کند. انگار 

گریزم را فهمیده که کوتاه می آید. با تانی 

نگاهش را از من می گیرد. روسری اش را از 

گوشه ی صندلی برمی دارد و روی موهایش 

می کشد.

- اون سالی که فرح زن ملک نیا شد سیل اومده 
بود. کلی خونه و باغو آب با خودش برد، یه 
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جاهایی هم به خاطر بارندگی زیاد آسیب دید. 

مثل خونه ی فتح الله.

.
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دوباره روی تخت می نشینم و با احتیاط میان 

DONYAIEحرف ماهی گوشی ام را برمی دارم. اولین 
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چیزی که توجه ام را جلب می کند، شماره ی 

ناشناسی است که روی صفحه ی گوشی نقش 

خورده است.

تند و بی فکر برای خسرو می نویسم:

«کجا رفتی؟»

سرم را که باال می آورم، ماهی در حال جابه جا 

کردن وسایلش است و حواسش به من نیست. 

بی قرار می گویم:

- خب؟

DONYAIEماهی از آینه نگاهم می کند.
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- با چراغ سبز ملک نیا، فتح الله سوزنچی هم به 
بهانه ی تعمیر خونه اش با پسر و دخترش اومد 

و مقیم عمارت شد. همین!

پوزخند می زنم.

- پس شعله راست گفته!

- راست که گفته، ولی چطور فهمیده خدا 

عالمه. تا حاال که جرئت نداشت اسم فرح رو 

خالی و بدون خانم به زبون بیاره، چه برسه 

بخواد این طوری سوسه بیاد. این خونواده هم 

که حاضرن بمیرن حرف از زندگیشون جایی 

DONYAIEدرز پیدا نکنه!
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حدس می زنم شعله در این چند روز دم 

آدم های عمارت را دیده و از زبانشان حرف 

کشیده باشد. ماهی سکوتم را که می بیند، یک 

تای ابروهایش را باال می اندازد و می گوید:

- حاال لنگ این بودی ببینی عمه ات چطور شد 

خانم این خونه؟ اصال تو بگو با نقشه، با کلک 

با حقه با بی آبرویی... مهم اینه االن کیه و 

کجاست!

گوشی در دستم می لرزد. نگاهم را با تانی از 

چشم های ماهی می گیرم و به صفحه ی گوشی 

DONYAIEمی دوزم. پیام از طرف خسرو است. نوشته:
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«انگار خیلی تو نقشت فرو رفتی آهو خانم.»

ماهی ناغافل می گوید:

- می خوای ببینی چقدر داری شبیه عمه ات 

می شی؟

.
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کالفه به ماهی نگاه می کنم. نه می توانم از 

توافقم با خسرو حرفی به او بزنم و نه بگذارم 

در خطایش بماند. ماهی، فرح و عبدی و شعله 

نیست که افکارش برایم مهم نباشد. مخصوصا 

که موضعش را هم در برابر عزیزدردانه ی 

ملک نیاها به خوبی می دانم.

با تردید و احتیاط می گویم:

- فرح داره همایونو دور می زنه!

جواب ماهی قاطع و با اطمینان است.

- امکان نداره.

نگاهم را که می بیند، می گوید:
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- این برادر و خواهر خدای هم روی زمینن. 
امکان نداره پشت همو خالی کنن. بیست و 

پنج ساله دارم توی خونه ی همایون زندگی 

می کنم... قبلشم اینجا، توی عمارت. با چشم 

خودم دیدم چه کارا که برای هم نکردن!

منظورش از «چه کارا» البد بالهایی است که 

سر قمر بیچاره درآورده اند. بی قرار دوباره از 

روی تخت بلند می شوم.

- تو همه چیزو نمی دونی ماهی.

یک تای ابرویش را باال می اندازد و می گوید:

DONYAIE- بگو تا بدونم.
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- منم کامل نمی دونم ولی دارم همه ی تالشمو 

می کنم که بفهمم. به خاطر خودم، تو، همایون، 

این اوضاعی که داریم.

ماهی نمی داند، ولی من که می دانم اوضاع 

همایون تا چه حد خراب است و پایش گیر. که 

اگر پول های رفته را برنگرداند، خودش می ماند 

و تعهداتی که قادر به پرداختشان نیست.

- نترس، من حواسم به خودم هست.

نگاهش حرف دارد و درد. جوری که تا مغز 

استخوانم نفوذ می کند انگار.

- یه روزی بهت گفتم این پسره به دردت 
DONYAIEنمی خوره قیافه گرفتی، ادا اومدی که ماهی تو 
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حالیت نیست! یادته چی می گفتی؟ من دوساله 

می شناسمش... دوسال شد چهار سال، وقتی 

خواستی رسما نامزدش بشی هم بهت گفتم 

این پسر کِر تو نیست. بازم قهر و اخم و تخمت 

نصیبم شد. اون وقتا دلم می خواست زور 

داشتم مجبورت می کردم بشینی سرجات. 

نداشتم، نشد. االن بعد پنج سال رسیدی 

همون جایی که از اول بهت گفته بودم. االنم 

دلم می خواد نذارم با پسر ملک نیا قاطی شی 

ولی مجبورم ساکت بمونم و بذارم باهاش بری 

چون حوصله ی جنگ و جدل تو و شعله رو 

DONYAIEندارم.
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تکیه می دهم به دیوار. حرف ماهی درد دارد و 

من نمی خواهم دوباره رنج این روزها را دوره 

کنم.

- اگه شعله انقدر ناراحته، چرا نمی ره از اینجا؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت321

DONYAIE
M

AM
NOE



دسته ای از لباس های تا شده را از روی صندلی 

برمی دارد و از گوشه ی چشم عاقل اندرسفیه 

نگاهم می کند.

- این جوری نگام نکن. حتما تو این پونزده 
شونزده سال انقدر جمع کرده که تا آخر عمرش 

زندگی کنه. االنم که بهترین موقعیته. 

شوهرش فراریه، متهم به اختالس و 

کاله برداری هم که هست. هیچ کسی هم ازش 

انتظار نداره.

ماهی در کمد را باز می کند.
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- تو انگار هنوز شعله رو نشناختی! اون االن 
باید تو بوتیکای باال شهر لباس های برند 

زمستونی رو شخم می زد، نه اینجا که...

لباس ها را در کمد می گذارد و نگاهش 

می چرخد میان گچ بری و آینه کاری های سقف و 

دیوار.

- اینجا هم یه زمانی واسه خودش برو بیایی 
داشت... زمینای این منطقه و همه ی آبادی های 

اطراف مال ملک نیا بود. آدمی نبود این حوالی 

که یا براش کار نکنه یا کارش ربطی به اون 

داشته باشه... آرزوی همه ی دخترا بود یه روزی 
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توی این عمارت رو به چشم ببینن... حاال چی 

شده؟ یکی مثل شعله بهش می گه در و دهات.

حس می کنم ماهی سفر کرده به روزهای 

جوانی خودش. به روزگار دختری که 

ساده دالنه عاشق باغبان خانه ی اربابی ملک نیا 

شده بود. به ماهدختِ روزهای جوانی اش.

ماهی خودش را با جمع کردن لباس های شسته 

شده سرگرم می کند و من از پنجره ی نیمه باز 

اتاق انگار می توانم برو بیای آن روزهای عمارت 

را درست همان طوری که در خاطرات ماهی 

DONYAIEشنیده ام ببینم.
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****

بیشتر از یک ساعت است که کنار ماهی دراز 

کشیده ام و نفس های آرامش را می شمارم. ولی 

دریغ از خوابی که چشم های خسته ام را در 

آغوش بکشد. به سختی روی پهلو می چرخم و 

از پنجره ی بلند اتاق به روشنی چراغ های باغ 

که مثل حباب هایی معلق دیده می شود، زل 

می زنم.

خوابیدن کنار ماهی آن هم روی تخت یک نفره 

غیرممکن است و شاید هم نه! انتظار، خواب 

DONYAIEرا از چشم هایم ربوده است. خسرو نه برای 
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شام آمده و نه حاال که ساعتی از نیمه شب 

می گذرد.

تن خشکم را از روی تخت بلند می کنم و به 

آرامی و در بی صداترین حالت ممکن گوشی ام 

را برمی دارم و از اتاق بیرون می روم.

 عمارت در تاریکی و سکوت فرو رفته و

تنها روشنایی فضا متعلق به نور زرد 

دیوارکوب هاست که یکی درمیان روشن است. 

از راهرو بیرون می روم و درست وسط سالن 

اصلی عمارت لحظه ای می ایستم. جای جای 

دیوارهای بلند سالن پر است از سرِ شکارهایی 

که نمایانگر روزگارِ قدرت مردان این خانواده 
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است. نگاهم می چرخد و روی سر آهویی که 

درست بر دیوار باالی سالن نصب شده ثابت 

می ماند.

پوزخندی می زنم و پیش از اینکه قدمی 

به طرف پله ها بردارم، در اصلی ساختمان باز 

می شود.

.
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پیش از اینکه در سایه روشن سرسرا ببینمش، 

صدایش را می شنوم که با لحن همیشگی اش 

می گوید:

- چشم ازش برنمی داری عطا. نمی خوام حتی 

سایه اش جرئت کنه اون طرفی که نباید بیفته.

در کورترین و تاریک ترین نقطه از سالن 

ایستاده ام. جایی که بی شک در دید خسرو 
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نیست. جلوتر می آید و در همان حال با صدای 

آرام تری می گوید:

- باشه، پس  فردا صبح می بینمت!

ابروهایم بی اختیار و با استهزا باال می رود. 

نمی توانم باور کنم آن پسرک مالیمی که 

دیده ام از پس چیزی که خسرو می خواهد بر 

بیاید. درست به ابتدای سرسرا که می رسد 

می چرخم و بی هیچ حرفی به طرف پله ها 

می روم. دیدنم متعجبش می کند. این را از 

توقف ضرب قدم هایش روی سنگ های کف 

DONYAIEسالن می فهمم.
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هنوز از پیامی که فرستاده و بیشتر از آن، از 

قراری که زیرش زده ناراحتم و می خواهم 

ناراحتی ام را به رویش بیاورم.

پای پله ها که می رسم انگار تازه دیدنم را آن 

موقع شب وسط سالن عمارت باور می کند.

- قبال عادت داشتی وقتی منو ببینی چند 

تا سوال ازم بپرسی!

انگار از بی توجهی ام به حضور او حسابی به 

رگ اربابی اش برخورده است. دستم را روی 

حفاظ چوبی و کنده کاری شده می گذارم و با 

DONYAIEتانی به طرف او می چرخم. از تک پله ای که 
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سالن اصلی را از سرسرا جدا می کند می گذرد 

و با فاصله مقابلم می ایستد.

حاال درست زیر نور دیوارکوب می توانم 

جزییات صورتش را ببینم.

- سوال بپرسم که باز چهارتا درشت بارم کنی 

خیالت راحت بشه؟... ببخشید که ظرفیتم 

برای امروز دیگه تموم شده. نقشه رو تو 

کشیدی، حرفشو من خوردم. کافی نیست؟

می بینم که ابروهای مورب و مشکی اش درهم 

گره می خورد. جوابم را نمی دهد و من بی توجه 

به اخمش می چرخم و قدم روی اولین پله 

می  گذارم.
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اگر قرار باشد نقشی را که او می خواهد بازی 

کنم، باید از این برج عاجش پایین بیاید و 

هرچه را که به من مربوط است بگوید. کم که 

نیست؟ من به خاطر خواسته ی او خودم را با 

فرح در انداخته ام.

- وایسا غزال.

نمی ایستم. روی پله ی چهارم است یا پنجم که 

قدم های بلندش به من می رسد. بازویم را 

محکم می گیرد و متوقفم می کند. این بار با 

فشار دست و اراده ی او به عقب می چرخم.

یک پله پایین تر از من ایستاده ولی هنوز قدش 

از من بلندتر است.
DONYAIE

M
AM

NOE



.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت323

- کسی بهت گفته وقتی آهو فرار می  کنه 

وسوسه ی شکارش بیشتر می شه؟

دلم نمی خواهد به تپش های تند قلبم یا  داغی 

DONYAIEنفس هایی که هرمش تا صورتم می رسد فکر 
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کنم. سرم را باالتر می گیرم و بی تعارف به 

چشم هایش زل می زنم.

- از شکار بودن خوشم نمی آد، می خوام 
شکارچی باشم!

طوفان میان چشم هایش خاموش می شود 

انگار. نوری که در سیاهی مردمک هایش می 

درخشد را به وضوح می بینم. لحنش مالیم و 

اغواگر می شود.

- حیف نیست تو آهو نباشی؟

از شرایطی که در آن گیر افتاده ام راضی 

DONYAIEنیستم. آن وقت شب و در تاریکی و سکوت 
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عمارت سینه به سینه ی مردی ایستاده ام و او 

با جسارت از حیف بودن من می گوید.

سرم را تکان می دهم تا موهای بازیگوشم روی 

چشم هایم سایه نیندازند.

- آهویی که خونه ی آخر سرنوشتش دیوارای 
عمارت توئه، حیف شدن نداره!

نگاهش را چند لحظه در چشم  هایم نگه 

می دارد. هنوز در سیاهی مردمک هایش آن 

درخشش نور هست. فشار انگشتانش را کم 

می کند و من بی معطلی بازویم را از دستش 

DONYAIEبیرون می کشم.
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- قرار بود منو با خودت ببری. قرارا دو 

طرفه ان. اینو که یادت نرفته!

تهدید زیرپوستی ام را می فهمد و دوباره اخم 

می کند.

- تو مگه می دونی من کجا رفته بودم؟

- نه، ولی مطمئنم هرجایی که بود به من و 
اوضاع خونواده ام ربط داشت.

دستی که از دور بازویم جدا شده را در جیب 

شلوارش می سراند. برای از سر باز کردن من 

است یا آن روی با انصافی که از او شناخته ام، 

که می گوید:

- من به ضرر تو کاری نمی کنم.
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یک پله را عقب عقب باال می روم و در همان 

حال می گویم:

- من خودم فهم و شعور دارم. بذار خودم به 

این نتیجه برسم که چی به ضررمه.

در سکوت نگاهم می کند و من با قدم های تند 

مابقی پله ها را باال می روم و خودم را به اتاق 

می رسانم. در را که پشت سرم می بندم، انگار 

قلبم درست پشت حلقم می زند.

نمی دانم چرا منتظر آمدنش ماندم و در شب 

عمارت حضورم را به رخ او کشیدم. دستم را 

روی سینه ام که در اثر دویدن با شتاب باال و 

پایین می رود، می گذارم.
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نگاهم در تاریکی اتاق به آینه می افتد و 

دختری که از همه ی صورتش تنها چشم های 

درخشانش دیده می شود.

از ذهنم می گذرد یعنی یک روز فرح هم در 

نیمه شب این عمارت خود را به چشم ملک نیا 

آورده است؟

.
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***

نگاهم را از عکس طلوع ستاره ای که مهتاب 

پست کرده و زیر آن به فارسی نوشته: «طلوع 

کدام ستاره ای، آمین آرزوهای اجابت 

نشده ام؟!» برمی دارم و از شیشه ی جلو به 

آسمان نیمه روشن و افول آخرین 

ستاره می دوزم. مهتاب و آرزوهای اجابت 

نشده پارادوکسی است که حتی تصورش هم 

DONYAIEدر ذهنم نمی گنجد.
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مهتاب برای من نماد خواستن و رسیدن است. 

سمبل پشت پا زدن به هر چه بود و رسیدن به 

رویاهای دور و دراز. 

کسی که به راحتی بچه اش را رها می کند و 

می رود، حاال مضحک نیست که جایی از این 

کره ی خاکی به انتظار طلوع ستاره ی آمینش 

نشسته باشد؟ [۱]

- اصال نخوابیدی، نه؟

گوشی را روی زانویم می گذارم و نگاهم را از 

آسمانی که دیگر روشن شده می گیرم. فرصت 

خوابیدن نداشتم و خودش این را خوب 

می داند. مگر از نیمه شب گذشته تا یک ساعت 
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پیش که خاتون را پی ام فرستاد چند ساعت 

زمان گذشته بود؟ درست مثل خودش که با 

وجود عینک تیره ی روی چشم هایش هم 

می شود بی خوابی را در صورتش فهمید.

- نه.

- مجبور بودم این ساعت بلیت بگیرم، اول 

وقت باید تهران باشم... رسیدیم تو مستقیم 

برو خونه استراحت کن.

از گوشه ی چشم نیم نگاهی به او می اندازم. 

نگاهش به من نیست و خیره است به 

مسیری که با سرعت سرسام آور در آن 

DONYAIEمی راند. دروغ است اگر بگویم از شنیدن 
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«خونه» ای که انگار میان ما مشترک شده، 

حس بدی پیدا کرده ام. ولی دیدن ماهی 

بدعادتم کرده انگار.

سرم را به صندلی تکیه می دهم و چشم هایم را 

می بندم. پشت پلک هایم یک دنیا تصویر به 

انتظار فرصتی نشسته اند؛ شش سال پیش 

وقتی به اصرار همایون چند روزی دل از 

کتاب هایم کندم و با آن ها راهی شدم، هرگز 

فکر نمی کردم یک روز در این مسیر همسفر 

پسر بداخم ملک نیا شوم.

آن سال ها از مرگ ملک نیا زمان زیادی 

DONYAIEنمی گذشت. شاید چیزی کمتر از دو سال. با 
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مالکیت خسرو پای همایون برای همیشه از 

امالک ملک نیا افتاده بود و هنوز هم یادم 

نیست آن سال چرا و با چه بهانه ای همایون 

برای تعطیالت همراه فرح آمده بود. ولی خوب 

یادم است خسرو با دیدنش به بهانه ی شکار 

عمارت را ترک کرد و داغ به دل فرح گذاشت.

تا تهران را در خواب و بیدار سپری می کنم. نه 

من حال حرف زدن با خسرو را دارم و نه او 

انگار حوصله اش را. روی صندلی تاکسی 

فرودگاه که کنار هم می نشینیم، می گوید:

________________
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آمین نام ستاره ای است که به هنگام طلوع آن، 

دعا مستجاب می شود.[۱]

.
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- منو اول می رسونه نمایشگاه، بعد تو باهاش 

تا لواسون برو.

حوصله ی تنها ماندن در خانه ای که هنوز برایم 

غریبه است را ندارم. احتمال حضور قمر و 

شاید آن دخترک دیوانه نسا هم مزید بر علت 

می شود تا دستم را جلو نبرم و کلیدی که به 

طرفم گرفته را از دستش نگیرم.

ابروهایش از تعللم باال می رود و من راحت تر 

در صندلی فرو می روم و می گویم:

- نمی رم خونه. می خوام باهات بیام.

نمی خواهم به معنی نگاه شوخش فکر کنم. با 

ابرویی که پرکنایه باال می رود و لبخندی که 
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بعد از رخوت و خواب آلودگی این چند ساعت 

می نشیند گوشه ی لبش. کلیدها را در دستش 

مشت می کند و من با تانی سرم را می چرخانم 

و از شیشه ی کنارم به بیرون نگاه می کنم.

پاسدارن ترافیک نرم اول صبحش را تجربه 

می کند. معجونی از رخوت صبحگاه پاییزی و 

حرکت نرم ماشین و عطری که درست از 

نزدیک بینی ام می شنوم.

تاکسی فرودگاه که درست جلوی در نمایشگاه 

متوقف می شود، خسرو به راننده می گوید:

- چند دقیقه صبر کنید االن یکی رو می فرستم 

ساک ها رو ببره.
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و خودش از ماشین بیرون می رود و در را برای 

من نگه می دارد. دستش که با مالیمت روی 

بازویم می نشیند، طعنه می زنم:

- االنیه رو باور کنم یا دیشبی رو؟

می بینم که چشم هایش می خندد. از گوشه ی 

چشم نگاهم می کند و مثل خودم با صدای 

آرامی زمزمه می کند:

- دعوا تو تنهایی، لبخند جلوی مردم. این اصل 

رو هیچ وقت فراموش نکن.

می خواهم جوابش را بدهم که بیرون آمدن 

علی از در برقی نمایشگاه مانعم می شود.

- سالم آقا... سالم غزال خانوم.
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چقدر من بی دلیل حس خوبی به این پسر 

دارم. لبخندی به رویش می زنم و برخالف من 

لبخندِ نگاه خسرو جایش را به اخم می دهد. به 

علی می گوید:

- ساک ها رو از توی ماشین بردار، بذار تو 

ماشین من. گذاشتیش تو پارکینگ دیگه؟

علی فورا «بله» را زمزمه می کند و خسرو با 

همان لحن این بار خطاب به من می گوید:

- بیا غزال!
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قدم هایم پیش نمی روند انگار. حسی که یک بار 

دیگر هم درست در همین نقطه احساس 

کرده ام، قدم هایم را میخ زمین کرده اند. حسی 

مثل سنگینی یک نگاه یا حضور. نگاهم را برای 

پیدا کردن منبع این حس میان آدم ها و 

ماشین های در حال حرکت می چرخانم. خسرو 
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جلوی در باز نمایشگاه می ایستد و به عقب 

می چرخد.

مکثم کنجکاو و نگرانش می کند انگار. مثل 

خودِ من به اطراف نگاهی می اندازد و با پیدا 

نکردن دلیل تعللم می پرسد:

- چی شده؟ چرا نمی آی؟

با کندی به طرفش می روم و باز هزار فکر و 

خیال هجوم می آورند به مغزم. افکاری که 

انگار قرار نیست به جواب برسند و تنها 

DONYAIEآمده اند تا کاسه ی سرم را پر کنند. همراه 
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خسرو وارد می شوم و در همان بدو ورود یکی 

از فروشنده های کت و شلوار پوش نمایشگاه 

به طرفمان می آید و به خسرو می گوید، 

عطا آمده و منتظرش است.

دیدن عطایی که همان لحظه از روی نیم ست 

چرمی انتهای نمایشگاه بلند می شود، با آن 

هیبت بزرگ و ترسناک ابروهایم را از تعجب 

باال می پراند. بی اختیار زیر لب زمزمه می کنم:

- عطا اینه؟

DONYAIEخسرو از گوشه ی چشم نگاهم می کند.
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- پس فکر کردی کیه؟... نکنه فکر کردی 
منظورم از عطا برادر علیه!

برادر علی؟ یعنی آن پسر مالیمِ کم مو که از 

اولین بارِ دیدنش جلوی رستوران جرقه ای از 

آشنایی در ذهنم زده شد، برادر علی بود؟

با رسیدن عطا خسرو او را با آن هیبت درشت 

به دفترش می فرستد و جوری که نتوانم روی 

حرفش نه بیاورم حکم می کند.

- تو هم برو تو اتاق نگین یه کم استراحت کن 
تا حرفام تموم بشه.
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با فکر اینکه باز می خواهد دست به سرم کند، 

اخم می کنم.

- وقتی خودش نیست تو اتاقش نمی رم.

- قرار نیست که بری تو اتاق خوابش. جایی که 

می ری اسمش دفترکاره. you know دفتر کار!

چند قدم جلوتر در دفتر نگین را برایم باز 

می کند و در برابر مقاومت نگاهم می گوید:

- می دونم ترجیح می دی با من باشی، ولی 

انتظار که نداری پیش این نره خر هم باهم 

DONYAIEنقش بازی کنیم؟
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گوشه ی لبم از این حجم پررویی اش به پایین 

کشیده می شود و با بی میلی آشکاری پیش 

می روم و مقابل چشمان خسرو وارد اتاق 

می شوم. در که پشت سرم بسته می شود، روی 

مبل اتاق نگین روبه روی تابلوی دختر 

قرمزپوش می نشینم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت327

DONYAIE
M

AM
NOE



چشم می دوزم به چین های دامنی که انگار 

مقابل چشمانم می رقصند و با حرکتش هزاران 

سوال در ذهنم موج می گیرند.

اینکه واقعا همایون در کارخانه است؟ که اگر 

آنجاست چرا خسرو جایش را به پلیس لو 

نمی دهد تا هم انتقام گذشته ی مادرش را از او 

بگیرد و هم غرامت ضررهایی که به او زده 

است؟
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چرا و چطور آن مامورهایی که من دیده ام 

هنوز رد همایون را نزده اند؟

فکر بعدی چشم هایم را داغ می کند و تار!

اینکه امین هنوز اینجاست؟ حالش خوب 

است؟ یعنی بعد از آن اتفاق از صرافت بردن 

من افتاده؟ یا آن پول هایی که خسرو و 

همایون از آن حرف می زدند را از ایران خارج 

کرده؟... و هزار سوال دیگر که انگار جهد 

کرده اند همین حاال به مغزم هجوم بیاورند. 

چشم هایم را می بندم و سعی می کنم به 

DONYAIEسوال ها تقدم و تاخر بدهم و اول سراغ 
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آن هایی برم که جوابشان گره گشای معادله ای 

دیگرند.

- سالم. رسیدن بخیر.

به طرف در سر می چرخانم. نگین دستش را 

روی کلید برق می گذارد و اتاق نیمه روشن را 

غرق نور می کند.

- چطوری خانم مهندس؟

جلو می آید و کیف دستی اش را روی میز 

می گذارد و با لبخند نگاهم می کند. باز هم کتی 

کوتاه به تن دارد با شلواری هم رنگ که قدش 

DONYAIEتا باالی قوزک پایش می رسد و کفش 
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پاشنه داری که قدش را کشیده تر از چیزی که 

هست نشان می دهد.

موهای موج دارم را پشت گوشم می برم که به 

ثانیه نرسیده باز رها می شود و سر می خورد 

روی صورتم.

- سالم. ببخشید بی اجازه اومدم تو اتاقت.

نگین به راحتی می خندد. به جای پشت میز، 

می آید و روبه رویم روی مبل می نشیند و با 

همان خنده می گوید:

- دیگه؟
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نه حال خندیدن دارم و نه دلیلش را. با این 

حال به سختی لب هایم را کش می آورم و دل 

به دلش می دهم.

- تقصیر خسرو شد. منو به زور فرستاد اینجا.

ابروهای نگین باال می پرند و من بی آنکه 

واکنشش را به روی خودم بیاورم می گویم:

- تو که خودت می دونی چقدر زورگوئه!

خنده ی نگین به لبخندی دندان نما بدل میزشود 

و با شیطنت می گوید:

- درست می گی، خیلی زورگوئه.
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از روی مبل بلند می شود و درحالی که گوشی 

تلفن را برمی دارد می پرسد:

- صبحونه خوردی؟

یاد کافه الته ای که خسرو در فرودگاه به 

خوردم داد می افتم و طعم افتضاحش! به مبل 

DONYAIEتکیه می زنم و دست می کشم روی معده ام.
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- می شه گفت هیچی.

نگین شماره ای می گیرد و در همان حال 

می گوید:

- یه انگلیسی مهمون من. بعدم بشینیم دوتایی 
در مورد سفرتون حرف بزنیم که به نظر می آد 

هرچی طولش کم بود، در عوض عمقش زیاد 

بود.

لبخند بی رنگی به سرخوشی اش می زنم. نگین 

با تلفن حرف می زند و من دوباره چشم 

می دوزم به تابلوی مقابلم. باید از نگین 

DONYAIEبخواهم برایم از ایتالیا بودنش بگوید... و از 
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این تابلو و زن درونش که هنوز هم موج های 

دامنش زنده است انگار.

یک ساعت بیشتر از رسیدنمان گذشته است که 

به خواست خسرو به دفترش می روم. آن 

عطای قد بلند و درشت هیکل رفته و همه ی 

امیدم برای فهمیدن شرایط امین به حرف های 

نسیه و یکی  در میان  خسرو بسته شده است.

در را که باز می کنم، خسرو در حال تایپ در 

لپ تاپش لحظه ای سرش را باال می آورد.

- در و ببند.
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در نیمه باز را تا انتها می بندم و به طرفش 

می روم. نرسیده به میز بدون اینکه نگاهم کند 

می گوید:

- بشین!

این بار به حرفش گوش نمی کنم و همان طور 

مقابلش می ایستم. با مکث سرش را باال 

می آورد و نگاهم می کند.

در سکوت نگاهش می کنم و او انگار که حرف 

نگاهم را خوانده باشد، دست از تایپ کردن 

می کشد. خودش را با صندلی عقب می کشد و 

DONYAIEدست به سینه به من نگاه می کند.
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- همایون ازم خواسته بود برات یه خط جدید 

بگیرم که بتونه باهات حرف بزنه.

تعجب و باال رفتن ابروهایم دست خودم 

نیست. خسرو با همان آرامش می گوید:

- به خاطر اتفاق هایی که افتاد و به هم خوردن 
برنامه ای که برای این پسره چیده بود، 

عصبانیه... فعال دست به سرش کردم و بهش 

گفتم مامورای بازرسی روت زوم کردن تا کوتاه 

بیاد...

میان حرفش می روم و می پرسم:

- واسه همین وقتی رفته بودی ببینیش منو با 

DONYAIEخودت نبردی؟
M

AM
NOE



صورت آرام و بی حسش پر از خطوط تند و 

عمیق می شود.

- گیر دادی به این ول نمی کنی، نه؟

- االن چرا داری اینا رو بهم می گی؟

.
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نفسش را محکم رها می کند. از کشوی باالیی 

میز کارت بانکی بیرون می آورد و روی میز 

مقابلم سر می دهد.

- رمزش چهار رقم آخرشه.

پرسشگرانه نگاهش می کنم.

- تو یه دختری. شاید به چیزایی نیاز داشته 
باشی که نتونی به من بگی!

از درون آتش می گیرم ولی کف هر دو دستم را 

می گذارم روی میز و خیره می شوم به 

صورتش.

- من تاحاال ازت پول خواستم؟

چشم هایش را لحظه ای باریک می کند.
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- غرورتو دوست دارم ولی معلوم نیست این 

شرایط چقدر طول بکشه. چند روز دیگه اولین 

دادگاه همایونه و بعدش کی می دونه قراره 

چی بشه.

در دلم پوزخندی به این جمله اش می زنم. شک 

ندارم بهتر از هر کسی می داند چه چیزی در 

انتظار همایون است.

- نگران غرورتم نباش. تا قرون آخرشو از 
حقوقت کم می کنم.

کار کردن برای او و بودن در همچین جایی 

DONYAIEهیچ وقت خواسته ام نبوده و نیست. ولی 
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می دانم برای سرپا ماندن و کمک به خودم و 

ته مانده ی خانواده ام مجبورم.

- هنوزم دلیل اصرارتو و اینکه دقیقا چه کاری 

ازم برمی آد رو نمی دونم.

از روی صندلی بلند می شود و مثل من کف 

دست هایش را روی میز می گذارد و با این کار 

کمی به طرفم خم می شود.

- اصرار می کنم چون وقتشه یاد بگیری اگه 
پول نداشته باشی کالهت پس معرکه است. 

همین که االن جلوی من وایسادی و داری باهام 

بحث می کنی از تاثیرات پوله وگرنه یادت 

DONYAIEنرفته که من کی ام و تو کی هستی؟! در 
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ضمن... کاری که قراره اینجا انجام بدی، تحلیل 

سیستم فنی ماشینا برای تکنسین هاست. 

کاری که دقیقا از یکی مثل تو برمی آد. کار کن، 

تنها زندگی کردن رو یاد بگیر که اگه یه روز 

پول همایون نبود بتونی گلیمت رو از آب 

بکشی بیرون.

کف دست هایم را برمی دارم و با نفسی عمیق 

خودم را عقب می کشم. خسرو با چشم  هایی 

باریک شده نگاهم می کند.

- مجبوریم حواسمونم بیشتر جمع کنیم.

نگاهم دوباره به سیاهی چشم های او گره 

می خورد.
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- این پسر برقیه نرفت.

چیزی در دلم فشرده می شود و قفسه ی 

سینه ام را سنگین می کند.

- پدرشو قال گذاشت و نرفت!

مرکز همه ی دنیا انگار می شود چشم های 

سیاهی که با جدیت به من دوخته شده اند. 

نمی دانم، شاید جایی در پس ذهنم دلم 

می خواست امین برود. برود و به آرزوهایش 

برسد و من رها شوم از تعلیقی که این روزها 

جانم را به لبم رسانده است انگار.

DONYAIE
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شاید امید بسته بودم به گذر کردن از این 

روزهای تمام ناشدنی هزار رنگ و رسیدن به 

نیمکتی آشنا در جایی هزاران کیلومتر دور تر. 

به لحظه ای که کنار امین بنشینم و حقیقت 

این روزها را جور دیگری از زبانش بشنوم. 
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جوری که او دیگر آن آدم سقوط کرده در ذهنم 

نباشد!

-از کجا برگشته؟

خسرو صاف می ایستد. نمی دانم پریدن پلکم 

را می بیند یا نه، ولی نگاهش باز سخت و 

ناآشنا می شود.

-از بندر. اون جوری که بچه ها گفتن، انگار 
درست دم رفتن پشیمون شد.

با بی قراری چند بار با دندان روی لب باالیم 

DONYAIEمی کشم.
M

AM
NOE



-تو که می گفتی اگه بمونه پای خودش هم 
گیره، پس چرا باید همچین خریتی کنه؟

چشم هایش رنگ تمسخر به خود می گیرد و 

گوشه ی لبش به استهزا کج می شود.

-البد از عشق قلمبه شده اشه. اینو دیگه باید 

از خودش بپرسی!

کالفه موهایم را با شال پشت گوشم می 

فرستم و بی توجه به طعنه ی کالم او می 

گویم:
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-من تو این دو روز چند بار بهش زنگ زدم، ولی 

کال گوشیش از دسترس خارج بود. فکر می 

کردم حتما از ایران خارج شده که...

سکوت معنادار او باعث می شود که با حرص 

و اعتراض بگویم:

-واقعا انتظار داشتی فقط چون گفتی حالش 

خوب و سالمه بی خیال بشم؟ من نگرانش 

بودم.

جدی و بی انعطاف می گوید:

-آره انتظار داشتم بی خیال بشی. فکر کنم 
DONYAIEیادت رفته این پسره کیه و با تو و خانواده ات 
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چی کار کرده؟ شاید هم باید بهت یادآوری کنم 

اونی که رابطه تونو کات کرد در حقیقت تو 

بودی نه این پسره ی بچه ننه که حتی عرضه 

پیچوندن هم نداره و خبرش زودتر از خودش 

می آد.

فشار روی سینه ام بیشتر می شود و پلک هایم 

داغ. این روزها کارم شده دست گذاشتن روی 

دهان قلب بیچاره ام و خفه کردنش که مبادا 

بهانه ی خواستن بگیرد. بهانه ی خاطره هایم و 

خانه ای که می خواستم با امین بسازم. خانه 

ای که هرگز قرار نبود شبیه خانه ی همایون 

DONYAIEباشد!
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خسرو سکوتم را که می بیند، کارت بانکی را از 

روی میز برمی دارد و به طرفم می گیرد.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت331

DONYAIE
M

AM
NOE



- من امروز خیلی شلوغم. یه قرار هم دارم که 
احتماال تا شب کارم طول می کشه. تو با نگین 

باش، اگه چیزی می خوای یا برنامه ای داری 

هماهنگ کن بعد از کار باهاش برو. به قمر خبر 

ندادم برگشتیم. یه امشبو حوصله ی جنگ 

اعصاب ندارم.

دستم برای گرفتن کارت پیش نمی رود انگار. 

می فهمد و با نگاهی خیره دستش را با کارت 

برای ترغیب من تکان می دهد. پوست گوشه 

ی لبم را می جوم و کارت را با بی میلی می 

DONYAIEگیرم. به طرف در می روم و ذهنم پر می شود 
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از شماره ی ناشناسی که میس کالش را چند 

بار روی گوشی ام دیده ام.

-راستی غزال؟

با ذهنی آشوب و نگاهی حیران به عقب می 

چرخم. این چشم های سیاه براق عجیب به 

چشمم آشنایند. با سر به سمت نمایشگاه اشاره 

می کند و می گوید:

-اگه بخوای می تونی یه ماشین برداری. قول 
می دم پول اون رو هم کم کم از حقوقت 

بردارم.
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ذهنم در لحظه از هر فکر و احتمالی خالی می 

شود و جایش را برق پر شیطنت نگاه او پر 

می کند. با حرص نگاهش می کنم. دستم 

انداخته؟ برای پس دادن پول یکی از این 

ماشین ها احتماالباید تا آخر عمرم برای او کار 

کنم.

لبخند که روی لب هایش می نشیند، حس می 

کنم آمادگی کشتنش را دارم. به آرامی لب می 

زنم:

DONYAIE-عوضی!
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و بعد از بیرون رفتن در را با همه ی زور و 

قدرت پشت سرم می بندم و چند لحظه ی بعد 

نفس زنان خیره می شوم در چشم های درشت 

از تعجب نگین که از جلوی در اتاقش با تعجب 

نگاهم می کند.

-اگه یه روزی قاتل شدم، بدون چرا!

نگین با مکث بلند می خندد. در اتاقش را باز 

می کند و با همان خنده به من برای جلوتر 

وارد شدن اشاره می زند.
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دومین شبی است که در این خانه همیشه در 

سکوت می گذرد. خانه ای که در آن نه خبری از 

بوی عود و موسیقی آسیای شرقی شعله است 

و نه عطر غذاهای ماهی و «ننه گل ممد» 

DONYAIEخواندن زیر لبی اش.
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در این دو روز و با نبودن قمر حتی خبری از 

دیوانه بازی های نسا هم نیست!

روی پاف مقابل آینه می نشینم و بالم لب را از 

ساک خرید های روز پیش برمی دارم. دست 

خودم نیست اگر این روزها هرچه به زمان 

جلسه ی دادگاه همایون نزدیک تر می شویم، 

دلشوره با شدتی بیشتر به جانم می ریزد. همه 

چیز به حکم دادگاه بستگی دارد؛ سرنوشت 

همایون، آینده ی من و زندگیِ ماهی... و امین، 

که به جز حرف های روز قبل خسرو هیچ خبر 

DONYAIEدیگری از او ندارم.
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به غزال درون آینه با لب هایی که در تاریک و 

روشن اتاق برق می زند، نگاه می کنم. الغرتر از 

همیشه است ولی در چشم هایش عجیب میل 

جنگیدن و رسیدن می درخشد. از روی پاف 

بلند می شوم و به طرف جعبه ی ویولنم 

می روم.

 امروز از آن شماره ی ناشناس میس کالی 
نداشتم و وقتی هم که خودم با آن خط و خط 

امین تماس گرفتم هر دو خاموش بود.

جعبه ی ویولن را باز می کنم. خسرو خانه 

DONYAIEنیست؛ از عصر که با هم برگشتیم به بهانه ی 
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کاری رفت و هنوز هم برنگشته است. سازم را 

برمی دارم. درست مقابل آینه نت هایم را در 

ذهن مرور می کنم. آرشه را می کشم روی 

سیم های ویولن و انگار با هر نتی که می نوازم 

سفر می کنم به روزهای گذشته.

به اولین قرار، که در حقیقت اولینش نبود. 

بیشتر از یک سال بود که همه عادت کرده 

بودند ما را باهم ببینند. به الی می گفتم که ما 

فقط جاست فرندیم و خودم خوب می دانستم 

DONYAIEمعنی آن نگاه ها، آن لبخندها و آن پیام های 
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صبح و شب چیزی غیر از یک دوستی ساده 

است!

چشم هایم را می بندم و تصویر نیمکت آشنای 

محوطه ی دانشکده پشت داغی پلکم زنده 

می شود. پیام فرستاده بود: «می شه بیای 

پیش نیمکت خودمون؟»

.
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اسمش را من گذاشته بودم؛ یک روز میان حل 

تمرین های الکترومغناطیس و سیر در عوالمی 

که پر بود از لذت محاسبه اعداد، اسمش را 

گذاشته بودم نیمکت خودمون! و همان نیمکت 

شده بود میعادگاه قرار اول.

داغی قطره ای که از چشمم سر می خورد را نه 

فقط روی گونه، که تا عمیق ترین جای قلبم 

DONYAIEحس می کنم. ملودی ام را دوباره از سر 
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می گیرم ولی انعکاس صدای زنگ خانه دستم 

را با آرشه متوقف می کند.

چشم باز می کنم. دختر درون آینه با رد خیسی 

روی یکی از گونه هایش نگاهم می کنم. شک 

دارم که میان صدای سازم درست شنیده باشم. 

خسرو و حتی قمر در پارکینگ را با ریموت باز 

می کنند و به جز آن ها هم در این مدت سابقه 

نداشته کسی اینجا بیاید.

صدای زنگ که دوباره در فضای خانه می پیچد 

مطمئن می شوم کسی پشت در به انتظار باز 
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شدن ایستاده است. ویولن را روی تخت 

می گذارم. گوشی ام را برمی دارم و با تردید از 

اتاق بیرون می روم.

قدم روی پله ها که می گذارم برای سومین بار 

صدای زنگ سکوت خانه را می شکند. چند 

دقیقه ی بعد در حالی به تصویر فرح در 

نمایشگر آیفون نگاه می کنم که انگار از آن سوی 

در مستقیم به من خیره شده است.

نمی دانم چرا اینجاست؟

چرا بی خبر آمده و چرا با آمدنش این طور ته 

دلم از ترسی موهوم خالی شده است؟
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برای چهارمین بار که صدای زنگ بلند می شود، 

بی اختیار دستم را جلو می برم و روی صفحه 

را لمس می کنم.

 در حیاط باز می شود و من پیش از رسیدن 

فرح شماره ی خسرو را می گیرم. چند بوق 

پی درپی می خورد و جواب نمی دهد.

ناامید از خسرو به طرف در می روم و بازش 

می کنم.

فرح درست پشت در ایستاده است.
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- فکر نمی کنی باید از جلوی در کنار بری؟

دندان هایم را لحظه ای روی هم فشار می دهم و 

با لبخندی بی حس که بیشتر به دهن کجی 

شباهت دارد، سالم می گویم و از سر راهش 

کنار می روم. نگاه خیره و مغرورش را با تاخیر 

از من می گیرد و وارد خانه می شود.
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این حالت طلبکارش را خوب می شناسم. اگر تا 

این لحظه شک داشتم که دلیل اینجا بودنش 

خودِ من باشم، حاال دیگر مطمئن شده ام.

چند قدم جلوتر می ایستد و نگاهش را یک دور 

در فضای خانه می چرخاند. پیش از اینکه 

حرفی بزنم به طرف من می چرخد و غافلگیرم 

می کند.

- می دونم کسی خونه نیست!

ابروهایم از تعجب اعترافش باال می پرند و او 

بی توجه به آن درحالی که به طرف پذیرایی 

می رود می گوید:

- خسرو که با خواهراشه... قمر هم که...
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درست وسط پذیرایی می ایستد و این بار با 

لحنی خشک تر از قبل می گوید:

- من و تو باید باهم حرف بزنیم.

در را با آرامشی ظاهری می بندم و به طرفش 

می روم. من در این لحظه به هیچ کس بدهکار 

نیستم و برعکس، اگر حرف دین باشد این منم 

که از تک تک این آدم ها طلبکارم. مقابلش 

می ایستم و صاف و مستقیم خیره می شوم در 

چشم هایش!

نگاهش را با مکثی معنادار از صورت و لب های 

DONYAIEبراقم به طرح روی تی شرت کراپ می رساند و 
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وقتی دوباره به چشم هایم نگاه می کند، 

می پرسد:

- به من بگو دقیقا تو این خونه داری چه غلطی 
می کنی؟

حسی مثل برق از وجودم می گذرد و همه ی 

تنم آتش می گیرد انگار. نه قصد مالحظه دارم 

و نه دلیلش را. برای جواب دادن لب باز 

می کنم ولی انگشت اشاره ی او از اصواتی که 

قرار است از حنجره ام بیرون بیاید پیشی 

می گیرد. انگشتش را تهدیدگونه مقابلم نگه 

می دارد و می گوید:

- صبر کن حرفای من تموم بشه بعد جواب بده!
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امان نمی دهد و بی فاصله می گوید:

- وقتی تو رو فرستادیم توی این خونه، قرار 

بود قمر باشه!... قرار بود تو اون کاری رو 

بکنی که همایون ازت می خواد!... قرار بود اون 

پسره رو پابند اینجا کنی که نتونه بره! بعد تو 

چیکار کردی؟ بدون اینکه حتی ذره ای اوضاع 

پدرت و خانواده ات برات مهم باشه پرش دادی 

رفت! چرا؟

چرایش پر است از حرص و استهزا. صورت 

سفیدش رنگ گرفته و تن صدایش از همیشه 

DONYAIEباالتر رفته است.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت335

- دوره راه افتادی با پسر خونده ی من که به 

چی برسی؟ دنبال لقمه ی چرب و 

نرم تری؟ دیدی حاال که اون یکی نشد، بیای 

خودتو آویزون این یکی کنی؟ اصال پیش 

DONYAIEخودت فکر کردی که تو کی هستی و اون 
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کیه؟ قمر رو دست به سر کردین که 

باهاش بچپی تو این خونه...

بیشتر از این توهین هایش را تحمل نمی کنم.

- شما حق ندارین به من توهین کنین عمه.

چقدر تالش کرده ام تا صدایم نلرزد! که داد 

نزنم و هرچه در این مدت نفرت در دلم تلنبار 

شده بر سرش خالی نکنم. فرح آشکارا از 

اوجش فرود می آید ولی هنوز تحکم صدا و 

لحنش هست!

- وسایلتو جمع می کنی با من می آی!

بدون هیچ حرکتی صاف و مستقیم تنها 

نگاهش می کنم. 
DONYAIE
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- همین که گفتم!

حاال می فهمم خسرو برای کارهایش تا چه حد 

حق دارد! آن چیزی که باعث شده فرح تا این 

حد از نزدیکی من و خسرو بترسد و خود را در 

حد شعله پایین بکشد. و بعد وقتی به نتیجه 

نرسد خودش دست به کار شود باید چیز خیلی 

مهمی باشد!

حرف هایش را همان طوری که خسرو خواسته، 

نه انکار می کنم و نه تایید. با آرامشی دروغین 

دست های یخ زده ام را در جیب شلوارم فرو 

می کنم و می گویم:

- ببخشید عمه. ولی من با شما نمی آم.
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انتظار سرپیچی از حرفش را ندارد. این را 

چشم های ناباور و لب های نیمه بازش می گوید:

- تو اصال... می فهمی داری چه غلطی می کنی؟ 
به جای اینکه خجالت بکشی. توی چشمای من 

نگاه می کنی و می گی می خوای تو خونه ی پسرِ 

من بمونی... ماهی این همه سال اینو یادت 

داده؟ که خودتو به همین راحتی بازیچه ی 

دست یه مرد کنی؟ ولی کور خوندی. من اجازه 

نمی دم با آبروی خانوادگی ما بازی بشه. این 

رفتار اصال در شان دخترای خانواده ی ما...

DONYAIEمیان حرفش می روم و با جسارت می گویم:
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- اشتباه می کنید. کافیه یه کم به گذشته ی 
خودتون فکر کنید تا یادتون بیاد من به کی 

رفتم!

صدای سیلی ای که روی صورتم می نشیند در 

سکوت خانه پژواک می شود. کمی بعد در 

محکم و پرصدا باز می شود و من خیره در 

چشم های دریده و ناباور فرح صدای خسرو را 

می شنوم که بلند و هشدارگونه می گوید:

- مادر؟

یک طرف صورتم داغ است ولی عجیب روی 

DONYAIEدلم احساس خنکی می کنم. 
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت336

حرفی که روی دلم باد کرده بود را گفتم و 

تاوانش را هم دادم. و حاال درست مثل آینه ی 

دق بدون اینکه دستم را از جیب شلوارم 

بیرون بیاورم، مقابلش می ایستم. صورت 

سیلی خورده ام را باال می گیرم و خیره 
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می شوم به فرح که انگار با حضور ناگهانی 

خسرو و شنیدن صدای او خودش را باخته 

است.

فرح نگاه ناباورش را به طرف او می چرخاند.

- بعد از این همه سال به خاطر یه دختر حاضر 
شدی دوباره به من بگی مادر؟

صدای ضرب قدم های خسرو هر لحظه 

نزدیک تر می شود و انگار که بخواهد من را زیر 

چتر حمایتش بگیرد یا این طور وانمود کند، یک 

قدم جلوتر از من مقابل فرح می ایستد و 

به جای جواب او می پرسد:

- چرا بی خبر اومدین اینجا؟
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چشم های حسرت زده ی فرح در صورت او دو 

دو می زند. می توانم به وضوح برق اشک را در 

کاسه ی چشم هایش ببینم. پوزخند تلخی 

می زند و دوباره تکرار می کند:

- تو به خاطر یه دختر غرورتو گذاشتی کنار و 
بازم به من گفتی مادر!

خطوط صورت خسرو تلخ و سخت می شود. 

به راحتی می توان فهمید از گفتن آن حرف که 

انگار بی اختیار از دهانش خارج شده، 

خوشحال نیست. با همان تلخی که همه ی 

اجزای صورتش را در بر گرفته می گوید:

- قرار ما این نبود!
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- قرار ما؟... آره قرارما این نبود، چون فکر 

نمی کردم تو با بودن یه دختر تو خونه ات 

این طوری وا بدی! تو، خسرو!... تو که تنها پسر 

ملک نیایی! پدرت حتی واسه ازدواج دوم و 

سومش هم دنبال دختر باکره و کم  سن و سال 

و آفتاب مهتاب ندیده می گشت. می گفت دختر 

مثل سیبه، اگه یکی یه گاز ازش گرفته باشه 

دیگه می گنده... اون وقت تو افتادی دنبال 

دختری که تا همین یک ماه پیش نامزد 

داشت و...

سیلی ای که با این حرفش می خورم تا مغز 

DONYAIEاستخوانم را می سوزاند. انگار کسی غرورم را 
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میان مشتش می گیرد و بعد مثل یک جنس 

بی ارزش به گوشه ای پرت می کند.

خسرو میان حرفش بلند می گوید:

- تمومش کنید... باید تا حاال فهمیده باشید که 
من هیچ وقت نخواستم شبیه پدرم باشم!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت337
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فرح هم مثل خود او بلند می گوید:

- نمی تونم. چون این دختر هر کسی نیست که 
بگم تفریح یکی دو روزته و بعد ولش می کنی 

می ری سراغ یکی دیگه... این دختر برادر 

زاده ی منه. 

دست هایم را کنار تنم مشت می کنم تا جلوی 

لرزی که به جانم افتاده بگیرم. طرف بحث 

فرح من نیستم، شک ندارم که دردش هم  من 

نیستم! ولی بی رحمانه از روح و جسم من برای 

رسیدن به خواسته اش مایه گذاشته است. یک 

قدم به عقب برمی دارم. بدترین قسمت ماجرا 

DONYAIEاین است که حتی نمی توانم از خودم دفاع 
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کنم... من به خاطر قبول خواسته ی خسرو حق  

هر دفاعی را از خودم سلب کرده ام. 

- حساب غزال واسه من از بقیه جداست.

نگاهم را از پشت به خسرو می دوزم که هنوز 

مقابل فرح ایستاده است و از خودم می پرسم: 

«من میان این همه توهین چه می کنم؟»

فرح با ناباوری می گوید:

- این دختر همایونه! 

یک قدم دیگر به عقب برمی دارم.

- دیر یادتون افتاد. به این باید اون وقتی که 

تصمیم گرفتین بفرستینش خونه ی من فکر 

DONYAIEمی کردین!
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- منظورت از این حرفا چیه؟

به خودم جواب می دهم: «برو غزال!»

- غزال پیش من می مونه.

و من نمی مانم. با قدم های بلند و بی آنکه حتی 

نگاهی به آن ها بیندازم، می چرخم و به طرف 

پله ها می روم. صدای بلند خسرو و بحثش با 

فرح را پشت سرم جا می گذارم.

وارد اتاق می شوم. هنوز صدای جر و بحث از 

طبقه ی پایین به گوش می رسد. بدون لحظه ای 

معطلی ساکم را از کمد بیرون می آورم و با هر 

DONYAIEچیزی که دم دستم می آید پرش می کنم. 
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 بند بلند ساک را روی شانه ام می اندازم. 
جعبه ی ویولنم را برمی دارم و پیش از رفتن از 

آینه به صورتی که هنوز رد انگشتان فرح یک 

طرفش را ملتهب کرده نگاه می کنم.

همه ی صداها و توهین هایی که بی دلیل 

شنیده ام در گوشم پژواک می شود. آن لحظه ای 

که پیشنهاد بازی خسرو را از زبانش شنیدم به 

این لحظه فکر کرده بود؟

 به دختر درون آینه پوزخند می زنم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت338  

نگین دیروز با دیدن حرص و عصبانیتم از 

خسرو گفته بود: «درسته که زبونش تند و 

تیزه، ولی اگه بهش اعتماد کنی یه روز می بینی 

شده بهترین دوستی که تو همه ی عمرت 

می تونستی داشته باشی!»

ولی در این لحظه هیچ چیز به اندازه ی غرور 

له شده ام مهم نیست.
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صدای باز و بسته شدن محکم در که به گوش 

می رسد، به طرف پنجره می روم و از گوشه ی 

پرده به رفتن فرح با شانه هایی که انگار به 

سختی صاف نگه شان داشته نگاه می کنم. 

جلوی در حیاط لحظه ای مکث می کند و بعد 

بی آنکه به پشت سرش نگاهی بیندازد، در را باز 

می کند و بیرون می رود.

برخالف انتظارم خسرو در پذیرایی نیست. 

بدون تعلل به طرف در نیمه باز خانه می روم. 

انگار باید هر چه زودتر از این خانه بروم تا رها 

شوم از رنج اهانتی که روحم را مچاله کرده 

DONYAIEاست. در را باز می کنم و نگاهم  می افتد به 
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خسرو که درست روبه روی در ورودی به حفاظ 

سنگی تراس تکیه داده و سیگار می کشد.

مکثم به ثانیه نمی کشد. نگاهم را از او 

می گیرم و به طرف پله ها می روم.

- آهای، کجا؟

هم زمان با این حرف بند ساک از روی شانه ام 

کشیده می شود و به دنبالش خودِ من. چشم به 

چشمش که می شوم می گویم:

DONYAIE- دارم می رم. معلوم نیست؟
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سیگار را از کنج لبش برمی دارد و هم زمان با 

رها کردن دودش می گوید:

- معلوم که هست. فقط کجا به سالمتی؟

با او دعوا ندارم. طرف دعوای من در این 

لحظه فقط و فقط خودم هستم.

- خونه ی نگین. دیروز خودش بهم گفت 

هروقت نتونستم اینجا بمونم برم پیشش. نکنه 

می خوای مثل همایون بگی درو به روم باز 

نکنن؟
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بند کیف را به تندی و بی رحمانه از روی 

شانه ام می کشد و پرتش می کند گوشه ی 

تراس.

- من االن به اندازه ی کافی عصبی هستم 

غزال، از اینی که هستم سگ ترم نکن!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت339  
M

AM
NOE



سنگینی روی شانه ام که برداشته می شود کمی 

خودم را بیشتر به طرفش می کشم و با همه ی 

حرص و بغضی که در وجودم دارم می گویم:

- تو چرا؟ به تو که توهینی نکرد تک پسر 
ملک نیا. فقط یادت آورد پدرت سیب سالم 

دوست داشت نه سیب دست خورده و گاز زده 

و...

میان حرفم دست آزادش را پشت کتفم می برد 

و من را به طرف آغوشش می کشد. سرم که 

DONYAIE
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روی سینه اش می نشیند بغضم بی اختیار آب 

می شود و چشم هایم خیس.

آرام گرفتنم در آغوشش چند ثانیه هم طول 

نمی کشد. از خودم به خاطر ضعفم بدم 

می آید و کف دستم را می کوبم روی سینه اش 

تا فشار دستش را از دور شانه ام بردارد.

- از همه تون متنفرم... می شنوی؟ از همه تون!

سیگارش را روی لبه ی سنگی حفاظ خاموش 

می کند و فشار دست دیگرش را دور شانه ام 

DONYAIEبیشتر. می گوید:
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- باشه!

و من در هر هجای کلمه اش به جای عصبانیتی 

که از آن دم می زند تنها و تنها غم می شنوم.

بوی سیگار و عطر تلخش همه ی بینی ام را پر 

می کند. دستم را روی سینه اش فشار می دهم 

و با غیظ بیشتری می گویم:

- ولم کن... از تو بیشتر از بقیه متنفرم. 

میان تقالیم سرش را نزدیک صورتم می آورد و 

درست کنار گوشم می گوید:

- بغل من خونه ی خاله نیست که هر وقت 
DONYAIEخواستی بیای، هر وقت خواستی بری!
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هرم نفس هایش که می خورد به گوش و 

گونه ام نفسم در سینه حبس می شود.

- درست مثل زندگیم که اگه اومدی و قبول 

کردی یه کاری رو شروع کنی تا تهش می مونی! 

فرقی هم نداره طرف حسابمون فرح باشه یا 

فتاح یا همایون...  فقط به نتیجه فکر کن. به 

وقتی که جواب همه شون رو اون جوری که 

می خوای می دی. اون لحظه ست که مهمه!

.DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت340  

حس اندوه و سرخوردگی نه اینکه در دلم رنگ 

ببازد، نه! با این حرفش تنها کمی کم رنگ تر 

می شود. این بار که تنم را عقب می کشم، 

مقاومت نمی کند و من زیر نور حباب هایی که 

تراس کوچک و نیم دایره ی جلوی خانه را 

درست به اندازه ی روز روشن کرده اند، خیره ی 

صورت اویی می شوم که مستقیم به من چشم 

DONYAIEدوخته است.
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همان دستی که لحظه ای پیش دور شانه ام 

حلقه شده بود را می گذارد روی صورت سیلی 

خورده و موهایم. نگاهش از چشم هایم  سُر 

می خورد و به رد جا مانده از انگشتان فرح 

می رسد.

- نگو که تو از حرف های فرح فقط همین 
مزخرفات رو شنیدی!... یعنی می خوای 

بگی ترس و وحشتش و ندیدی، یا اون حقارتی 

که وقت حرف زدن از  عالقه مندی های پدرم 

قیافه اش رو ترحم برانگیز کرده بود؟

از لحن و لمسش حس غریبی دارم. 

DONYAIEانگار ایستاده ام مقابل آینه و به خودم نگاه 
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می کنم. همان اندازه آشنا و مانوس. سرم را 

تکان کوچکی می دهم. می فهمد و دستش را از 

روی صورتم برمی دارد. تنش را عقب می کشد 

و درست مثل دقایقی پیش تکیه می دهد به 

حفاظ تراس. یک نخ دیگر از پاکت سیگارش 

بیرون می آورد و حین روشن کردنش، با 

چشم هایی که باریک شده می گوید:

- شد تو این مدت گناه همایونو پای تو بنویسم 

که تاوان حرفای فرح و کارای پدرم رو از من 

می خوای؟

پک عمیقی از سیگارش می گیرد و دودش را به 

DONYAIEبیرون فوت می کند. حاال دیگر می دانم وقتی 
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افکارش ناآرام می شود سیگار می کشد و با 

وجود قلدری هایش البه الی پک ها حق خواهی 

می کند.

موهایم را با شالی که چیزی تا سر خوردنش از 

روی سرم نمانده است، پشت گوش می برم. 

هنوز بغض دارم و قلبم از تلخی حرف هایی که 

شنیده ام  درد می کند.

 باغصه و تلخ زمزمه می کنم:

- چرا این روزا تموم نمی شه؟

سرش را باال می گیرد و خیره می شود به 

آسمانی که امشب عجیب پر از ستاره 

است. مثل خودِ من آرام می گوید:
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- تموم می شه... فقط امیدوارم همه چیز 
اون طوری که فکر می کنم نباشه!

جمله ی آخرش همه ی سنسورهای مغزم را فعال 

می کند انگار. بی اختیار دست هایم روی کمرم 

می نشیند و با نگاهی کنجکاو و طلبکار 

می پرسم:

.
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- مگه به چی فکر می کنی؟

از گوشه ی چشم نگاهم می کند. می توانم رنگ 

نگاهش را که آشکارا شوخ و شیطان شده به 

وضوح ببینم. دستش را دراز می کند. خم 

آرنجم را می گیرد و به کنار خودش می کشد. 

جوری که مثل خودِ او تکیه بدهم به حفاظ 

سنگی تراس. تداوم نگاهم را که روی نیم رخش 

می بیند، می گوید:

- چی می گی تو بچه؟

 قول و قرارمون بمونم، زیر آبی  - اگه قراره سرِ
DONYAIEنداریم!
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این بار در کمال تعجبم بلند می خندد. خاکستر 

سیگارش را که دیگر به نیمه رسیده می تکاند.

- آخه تو چرا انقدر پررویی؟

به طرفش می چرخم و می پرسم:

- نمی گی؟

مقاومت نمی کند. پک دیگری به سیگار می زند 

و باز برمی گردد به همان آرامش سنگین دقایق 

پیشش.

- خیلی چیزا هست که بهشون فکر می کنم ولی 

چیزی که این چند روز خیلی ذهنمو درگیر 

DONYAIEکرده، همایونه!
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همایون موضوع مشترک میان ماست. آدمی 

که سر و ته همه ی ماجراها به او ختم می شود. 

نفسش را همراه با دود سیگار محکم بیرون 

می فرستد.

- حس می کنم یه برگ برنده تو دست و بالش 

داره... یه چیزی که خیالشو کمی راحت 

می کنه. وگرنه به،جای اینکه مثل خیلیا یه شبه 

سر از اون سر دنیا بیاره، نمی موند تا من و 

عبدی مدارک علیه فتاح جور کنیم.

DONYAIE
M

AM
NOE



تعجبم بیشتر می شود. من استیصال همایون 

را دیده ام و فرار؛ که تنها می تواند نمود 

ترس مرد قدرتمندی مثل او باشد.

- منظورت قایم کردنش تو کارخونه است؟

دوباره از گوشه ی چشم نگاهم می کند.

- تو فکر می کنی اگه تو کارخونه بود و تو 
می فهمیدی من بازم همون جا نگهش 

می داشتم؟

- حاال کارخونه نه، انبار. انبار نه، خونه  ییالقی 

شکارگاه پدرت. خونه ییالقی نه،...

DONYAIE
M

AM
NOE



نگاه ثابتش را که روی خودم می بینم نطقم 

کور می شود و در ذهنم تصویر گاوصندوق 

مخفی همایون موج می گیرد.

.
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سال ها می شود که از وجودش زیر کفیِ کمد 

اتاق کارش خبر دارم؛ گاوصندوق دیجیتالی 

کوچکی که درست زیر کشوهای کمد 

دیواری تعبیه شده و من اتفاقی به از آن 

خبردار شده ام.

- به چی فکر می کنی؟

پلک می زنم و صورت خسرو جای تصاویر 

ذهنی ام را می گیرد.

- منظورت چه جور برگ برنده ایه؟

خسرو دندان روی لب پایینش می کشد و انگار 

که بخواهد روی افکارش تمرکز کند، با 

چشم های بارک شده پک دیگری به سیگارش 
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 می زند و بعد آن را کنار قبلی روی حفاظ 

خاموش می کند.

- یه چیزی که می تونه بی حسابش کنه!

منظورش را درست نمی فهمم. نگاه باریک و 

خطوط عمیق صورت او هم این طور به نظر 

می آورد که حدس هایش به جواب روشن و 

واضحی نرسیده اند. فقط خدا می داند چقدر 

دلم می خواهد سر از افکارش در بیاورم.

نفسش را عمیق رها می کند و با نگاهی به من 

می گوید:

- شام نخوردی، نه؟... من که اصال نمی دونم از 

DONYAIEرستوران تا اینجا رو چطور روندم.
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پس خواهرهایش را برده بود رستوران.

- از کجا فهمیدی داره می آد؟

لبخند کجی می زند که بیشتر به پوزخند 

شباهت دارد.

- دست این آدما بیشتر از اینا برای من روئه.

دروغ نیست اگر بگویم  این روزها که حس 

تلخ رها شدن از همه طرف احاطه ام کرده، 

حمایت او قلبم را آرام می کند. تکیه اش را از 

حفاظ می گیرد.

- بیا یه چیزی سر هم کنیم واسه شام. من از 
DONYAIEظهر چیزی نخوردم... مجبورم فردا به قمر 
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خبر بدم بیاد که هم یه فکری به حال خونه 

بکنه، هم دهن اینا رو ببندم.

بدون اینکه منتظر جوابی از طرف من باشد، 

به طرف در می رود. بی اختیار صدایش 

می زنم:

- خسرو؟

میان چهارچوب در می ایستد و با تاخیر به 

طرف من سر می چرخاند. دست های سردم را 

درهم مشت می کنم.

- بهش همه چیزو در مورد برنامه هامون 
DONYAIEمی گی؟
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جمله ی سوالی ام بیشتر به خواهش شباهت 

دارد.

- فقط کافیه یه کلمه ازش به قمر بگم تا شب 

نشده بره حقیقتو بکوبه تو صورت فرح.

.
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مکث کوتاهی می کند و می گوید:
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- و یه چیز دیگه! هیچ وقت یه مردو این طوری 

صدا نزن... مخصوصا اگه باهاش تنها بودی و 

اونم اوضاعش مثل من داغون بود.

موجی از گرما از گوش هایم راه می گیرد تا 

خودِ مغزم.

خسرو می رود و من پاکت سیگار و فندکش را 

که روی حفاظ جا مانده برمی دارم و مقابل 

چشم هایم می گیرم. خسرو قدرت عجیبی در 

کنترل ذهن آدم های اطرافش دارد. آن قدری که 

حتی من هم بعد از حرف زدن با او هر چه در 

خودم می گردم دختر عصبانی که قصد رفتن 

DONYAIEداشت را پیدا نمی کنم.
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یک نخ از پاکت برمی دارم و بدون اینکه 

روشنش کنم گوشه ی لبم می گذارم. شکمم را 

تکیه می دهم به حفاظ و خیره می مانم به 

سیاهی شب. اولین بار و آخرین باری که سیگار 

دود کردم پانزده سالم بود. از تولد یکی از 

دوستانم برگشته بودم. از خانه ای با یک 

خانواده ی سه نفره ی خوشبخت! یک قاب 

بی نقص که همه ی عمر پانزده ساله ام حسرتش 

را در ذهنم کشیده بودم.

نیمه شب برای برداشتن سیگار به اتاق همایون 

رفته بودم که اتفاقی جای گاو صندوقش را 

DONYAIEفهمیدم.
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****

نگاهم چندبار میان شیشه ی جلو و نمایشگر 

سرعت می رود و برمی گردد. از شب قبل و 

شنیدن حرف های خسرو وسوسه ی انجام 

کاری مثل خوره به جانم افتاده بود که همه ی 

روز برای انجام دادنش در ذهنم برنامه چیده 

بودم.

با همان سرعت می پیچم در خیابان فرعی 

نزدیک خانه تا ترافیکی که می دانستم کمی 

DONYAIEجلوتر با آن مواجه می شوم را دور بزنم.
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این فرصت را خودِ خسرو برایم فراهم کرده 

بود؛ وقتی پیش از رفتن سر قرارش حکم کرده 

بود که برای چشم هایم از پزشک وقت بگیرم.

بقیه اش آنچنان سخت نبود. در معذورات 

گذاشتن نگین و گرفتن ماشینش و رفتن به 

مقصدی که تا کمتر از یک ماه پیش خانه ام بود.

ماشین با وجود سرعت باال به نرمی از روی 

سرعت گیر عبور می کند و من با یادآوری 

پیشنهاد خسرو برای برداشتن ماشین از 

نمایشگاه زیر لب «لعنتی» ای زمزمه می کنم. 

نمی خواهم به این موضوع فکر کنم که نگین 

همچین ماشین مدل باالیی را از سر رفاقت با 
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خسرو دارد. نمی خواهم در ذهنم برای دوستی 

میانشان قدر و قیمت بگذارم.

ماشین نگین را کمی دورتر از در خانه نگه 

می دارم و نگاه باریکم را چند بار روی در و 

حفاظ باالی آن می چرخانم. کوچه ی 

بن بست مان مثل همیشه خلوت و آرام 

است. جوری که انگار میان دیوارهای 

خانه هایش هیچ زندگی ای در جریان نیست.

نگاهم در امتداد ردیف نرده های حفاظ به 

آخرینش می رسد. جایی که با شاخه های درهم 

پیچیده و خمیده ی اقاقیا احاطه شده است. 
DONYAIE

M
AM

NOE



تصمیمم را می گیرم. ماشین را به حرکت در 

می آورم و با مهارت چسبیده به دیوار خانه و 

درست زیر شاخه های آویزان روی دیوار پارک 

می کنم.

از ماشین پیاده می شوم. چند بار از سر تا ته 

کوچه را از نظر می گذرانم و وقتی از نبودن 

کسی مطمئن می شوم، پایم را می گذارم روی 

سپر ماشین و حین باال رفتن از آن لب می زنم: 

«ببخش نگین  جون.»

از نقطه ی کور دوربین و فضای باز انتهای 

DONYAIEحفاظ ها خبر دارم. تنها باید روی سقف ماشین 
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بایستم و خودم را از البه الی شاخه ها روی 

دیوار بکشم.

با وجود اینکه بعید است همایون مدرکی را در 

خانه نگه داشته باشد، ولی حسی که نمی دانم 

چیست و از کجا سربرآورده من را وادار 

می کند دستم را به لبه ی دیوار بگیرم و تن 

خیس از عرقم را با وجود شاخه های خشکی 

که به لباس و تنم گیر می کند، باالی دیوار 

برسانم.

.
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روی دیوار که می رسم، از شدت ترس و 

اضطراب نفس هایم یک در میان شده اند. 

نمی دانم اگر یکی از همسایه ها یا مامورهایی 

که فرح در موردشان می گفت من را در این 

شرایط ببینند، چه توضیحی باید بدهم. تیزی 

یکی از شاخه ها در لبه ی لباسم فرو می رود و 
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همراه با خراشیدن دردناک پوستم، گوشه اش 

را پاره می کند.

تنم را جلو می کشم و تا جایی که در دیدم 

است به گوشه و کنار حیاط نگاه می کنم. اگر 

برگ هایی که کف حیاط و روی استخر جمع 

شده را در نظر نگیرم، همه چیز تقریبا مثل 

همیشه است. می گویم تقریبا، چون بعد از 

آخرین باری که پایم را از این خانه بیرون 

گذاشتم دیگر کلیدم در قفلش نچرخید و 

نمی دانم این موضوع شامل در اصلی 

DONYAIEساختمان هم می شود یا نه!
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به پشت می چرخم. دستم را به لبه ی دیوار 

می گیرم و سعی می کنم با کشیدن کف پایم 

روی دیوار خودم را به سالمت از ارتفاع بلند 

آن به زمین برسانم. پاهایم که سنگ فرش های 

کف حیاط را لمس می کند قلبم رسما در گلویم 

می تپد. میان نفس نفس زدن های از سر 

اضطراب دستی به مچ پای دردناکم می کشم تا 

از سالمتش مطمئن شوم. بعد با احتیاط از 

کنار دیوار به طرف حیاط کناری خانه می روم. 

نمی خواهم با امتحان کلید ریسک به صدا در 
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آمدن دزدگیرها را به جان بخرم و بیشتر از آن 

همایون را از آمدنم به خانه باخبر کنم.

جان می کَنم تا در آرام ترین حالت فاصله ی 

دیوار تا حیاط پشتی را درحالی که همه ی 

وجودم نبض می زند، طی کنم. دستم را به 

دیوار می گیرم و میان نفس هایی که یکی در 

میان باال می آید به نورگیر زیر زمین نگاه 

می کنم؛ جایی که سال هاست از آن به عنوان 

انباری استفاده می شود و من برای رسیدن 

به پنل دزدگیر تنها راهی که دارم گذشتن از 

DONYAIEهمین فضای کوچک مستطیلی است.
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نگاهم در گوشه و کنار چندبار می چرخد و در 

نهایت روی قوس شکسته شده ی لبه ی باغچه 

ثابت می ماند. برش می دارم و با همه ی 

قدرتم به طرف شیشه ی نورگیر پرت 

می کنم. شیشه ی ضخیم نورگیر با صدای بلندی 

می شکند ولی فرو نمی ریزد. 

.
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جلو می روم و کنار آن روی زانو می نشینم. با 

سنگ آن قدر روی شیشه می کوبم که تمام 

تکه های شکسته ی شیشه از دور و اطراف قاب 

کنده شود. تا جایی که می توانم شیشه 

شکسته ها را دور می کنم و بعد پانچوام را از 

تنم بیرون می آورم و روی لبه ی قاب نورگیر 

می گذارم.

این بار کارم به نسبت باال رفتن و پریدن از 

دیوار راحت تر است. چون نه ترس دیده شدن 

DONYAIEدارم و نه ارتفاع آن قدر زیادواست که نگران 
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دست و پایم باشم. فقط همین که حواسم به 

تکه های شکسته ی شیشه باشد کافی است.

تنم را به سختی از فضای کوچک نورگیر عبور 

می دهم و به کمک خرت و پرت هایی که کنار 

دیوار قرار دارد، خودم را پایین می کشم. از 

هیجان است یا ترس؛ که ضربان قلبم نامنظم 

می شود و همان ته مانده ی نفسم هم دیگر باال 

نمی آید.

به لبه ی پاره ی آستین و سرخی خونی که از 

DONYAIEکنار انگشت کوچکم راه گرفته نگاه می کنم. 
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عجیب است که حتی سوزش و دردش را هم 

حس نمی کنم و همه ی وجودم سر شده انگار.

گوشی که در جیب شلوارم می لرزد، به خودم 

می آیم. وقت زیادی ندارم و باید قبل از هر 

اتفاقی به نمایشگاه برگردم. با قدم های بلند به 

طرف کمدِ یک درِ قدیمی که گوشه ی دیوار قرار 

دارد می روم. روی چرخ هایش به کنار هلش 

می دهم و به پنل دزدگیر که روی طاقچه ی 

پشت آن قرار دارد می رسم.
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بی توجه به گوشی که دوباره و سه باره در 

جیبم می لرزد کد را وارد می کنم. با احتیاط و 

انگشتانی که از هیجان به لرزش افتاده اند 

سیم هایی که به برد دستگاه متصل شده را 

می کِشم و شماره های ثبت شده را پاک می کنم.

بعد انگار که کوهی را جابه جا کرده باشم، 

بی نفس کنار دیوار سُر می خورم و به نتیجه ی 

کارم خیره می مانم.

.
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چند دقیقه زمان نیاز دارم تا انرژی رفته ام را 

بازیابی کنم. دستم را کنج کمد می گیرم و حین 

بلند شدن از خودم می پرسم، کی فکر می کردم 

روزی مجبور شوم این طور دزدانه پا به این 

خانه بگذارم؟
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لحظه ای مردد به درِ چوبی کوچکی که 

آن سویش مطبخ قرار دارد، نگاه می کنم. در 

محکم و جان دار است و می دانم که ماهی 

به جز قفل خودش همیشه از آن طرف چفت و 

بستش می کند. از چند پله ی جلوی در باال 

می روم و دستگیره را چند بار با فشار 

می چرخانم. وقتی اتفاقی نمی افتد، می چرخم 

و با کالفگی دوباره به همان مسیری که از آن 

آمده ام نگاه می کنم.
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تنها راهی که برای وارد شدن دارم در اصلی 

ساختمان است. فقط اگر همایون قفل در 

اصلی را هم عوض نکرده باشد!

دست به کمر جلو می روم و مقابل نورگیر 

می ایستم. خرده های شیشه زیر کتانی هایم 

خرت و خرت صدا می دهد. برای اینکه مسیر 

آمده را راحت تر برگردم، میز چوبی را هل 

می دهم و درست زیر نورگیر به دیوار 

می چسبانم. چند دقیقه ی بعد در حالی تنم را 

از فضای مستطیلی قاب نورگیر بیرون 

می کشم که کف هر دو دستم از اثر فرو رفتن 

DONYAIEخاکه های شیشه می سوزد.
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کف دستم را روی بلوز قلوه کن شده ام 

می کشم. درحالی که خدا خدا می کنم در با کلید 

باز شود، ساختمان را دور می زنم. از پله ها 

باالی می روم و جلوی در جیب شلوارم را برای 

بیرون آوردن کلیدهایم خالی می کنم. بی توجه 

به صفحه ی گوشی که صفحه اش با لمس من 

روشن می شود. کلید را در قفل می اندازم. 

دستم می لرزد و چند ثانیه طول می کشد تا آن 

را بچرخانم.
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زمین و زمان انگار لحظه ای متوقف می شود 

و بعد... برخالف انتظارم در با تق کوچکی باز 

می شود و موجی از خاطرات و تصاویر به 

سمتم هجوم می آورد. برای رهایی از خاطرات 

چشم هایم را لحظه ای محکم روی هم فشار 

می دهم و در را آرام و با احتیاط باز می کنم.

فضای خانه همانی است که همیشه در خاطر 

دارم؛ همان دکور روشن و مبل های استخوانی 

و تابلوهای روی دیوار. تنها چیزی که تغییر 

کرده، دم هوا و بوی ناخوشایندی است که در 

DONYAIEبدو ورود چین به بینی ام می اندازد و با کمی 
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دقت می فهمم متعلق است به آب کثیف 

آکواریوم و ماهی های مرده اش!

.
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برای دل سوزاندن به حال ماهی ها وقت ندارم. 

DONYAIEباید قبل از رسیدن خسرو برگردم و از 
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طرفی هم وحشت دارم از مواجه شدن با 

مامورهایی که فرح از آن ها حرف می زد.

در را جلو می کشم و با قدم های بلند از 

پله های چوبی گوشه ی پذیرایی باال می روم. در 

همان حال سعی می کنم از میان داشته هایم هر 

چیزی که امکان پول شدن دارد و قبل از این 

ماجرا دالر نکردم، در ذهنم مرور کنم.

پیش از رفتن سر وقت گاوصندوق همایون به 

طرف اتاقم می روم. درست که وسوسه ی 

چیزی که از خسرو شنیده بودم من را به اینجا 

کشانده ولی حاال که همچین ریسکی کرده ام 
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احمقانه است اگر دست خالی برگردم. در اتاق 

را با شتاب باز می کنم و چشم می بندم روی 

غزال روزهای پیش از این که ردیف 

کتاب هایش در کتابخانه یا پایه ی نتش کنار 

دیوار به من دهن کجی می کرد.

مستقیم سراغ کنسول می روم و صندوقچه ی 

خرده ریزهایم را برمی  دارم.

ماهی همیشه می گفت: «من نمی دونم وقتی 

پول پدر آدم از پارو باال می ره، چرا باید این 

DONYAIEآت و آشغاال رو بندازه تو دست و بالش!»
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روی میز خالی اش می کنم.

می گفتم: «قربونت برم اینا االن مده. کی دیگه 

به خودش طال و جواهر آویزون می کنه که من 

دومیش باشم؟»

از بین خرت و پرت هایم جعبه کوچک مخمل را 

برمی دارم.

ماهی در ذهنم غر می زند: «خالیق هر چه 

الیق. اون از شوهر پیدا کردنت، اینم از ...»

در جعبه را باز می کنم. چند تکه طالی سبکی 

که تنها ثمره ی تالشم است برمی دارم. نگاهم را 

برای پیدا کردن چیزی که می خواهم در اطراف 
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می چرخانم. یک لنگه از جوراب هایم را از کشو 

بیرون می آورم. محتویات جعبه را در آن خالی 

می کنم و بعد از گره زدن می چپانم در جیب 

شلوارم. کارم که تمام می شود، سرم را باال 

می گیرم و نگاهم در چشم های دختر درون آینه 

خیره می ماند.

.
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دختری با موهای موج دار ریخته روی صورتش 

و شالی که دور گردنش افتاده. دختری که لبه ی 

بلوزش پاره است و روی شلوارش جا به  جا 

نقش ساییدگی. دختری که ظاهرش غریبه 

است و برق رضایت چشمانش آشنا!

از کمد لباس هایم بافت کوتاهی برمی دارم. 

چیزی که بتوانم مسیر آمده را از روی دیوار 

برگردم و از اتاق بیرون می روم. هیجان و 

اضطراب حرکاتم را تند و بی دقت کرده. جوری 

DONYAIEکه هنگام عبور از راهرو پایم به لبه ی قالیچه 
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گیر می کند و کشیده شدن ناخنم ته مانده ی 

نفسم را هم بند می آورد.

از کنار اتاق همایون و شعله عبور می کنم و 

چند قدم جلوتر، با فکر به چیزی به عقب 

می چرخم.

همه ی آموخته هایم از ماهی را پشت در اتاق 

می گذارم و تنها با یک فکر قدم به اتاق آن ها 

می گذارم. فکر به خودم!

درست نمی دانم باید از کجا شروع کنم. شعله 

برعکس من عاشق طال و جواهر و هر چیز پر 

زرق و برقی است که بتواند به خودش آویزان 
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کند. بارها زمزمه ی «کالغ» گفتن ماهی را سر 

همین موضوع شنیده ام و حاال...

سراغ کشوی پاتختی می روم. بعید است شعله 

آن همه جواهر را جایی دم دست گذاشته باشد 

ولی باز هم نمی توانم از خیر جرقه ی امیدی که 

ته ذهنم روشن شده بگذرم. وقت ندارم. باید 

زودتر برگردم. ترس تا بیخ گلویم باال آمده 

انگار. لرزش گاه و بی گاه گوشی در جیبم هم 

به این ترس دامن می زند.
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با هول و هیجان سراغ میز آرایش می روم و 

طبقه هایش. دانه های درشت عرق از تیره ی 

پشتم می لغزد و جایی میان کمر شلوار گم 

می شود. هیچ چیز به درد بخوری نیست. از 

روی زانو بلند می  شوم و نگاهم را یک بار دیگر 

در اتاق می چرخانم.

زمان را از دست داده ام. نمی دانم چقدر از 

وقتی که وارد خانه شدم گذشته است. 

چشمانم لحظه ای روی در کشویی کلوزت ثابت 

می ماند. و چند دقیقه ی بعد در اوج ناامیدی 

دستبند سنگینی که شعله چند ماه پیش برای 

DONYAIEتولدش از همایون هدیه گرفته را از روی میز 
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کنار کاناپه برمی دارم و خیره به عکسش روی 

دیوار می گویم:

- مجبورم، می فهمی؟ ولی مطمئن باش پولشو 

بهت پس می دم.

دیگر نمی مانم تا نگاه آتش گرفته ی شعله از 

داخل عکس ته دلم را از کاری که قصد 

انجامش را دارم خالی کند. دستبند را 

می اندازم ته جیبم.
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رسیده ام به خوان آخر. وارد اتاق کار همایون 

می شوم. قلبم درست آمده پشت حلقم انگار. 

همه ی تنم نبض می زند. کنار کمد روی زانو 

می نشینم. چشمم از همه ی اشیای اتاق تنها 

سیاهی چوب کشوها را می بیند و بس.

آن شب همین جا بودم. در مرداد پانزده 

DONYAIEسالگی ام. آمده بودم تا به سبک دخترکان 
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عصیان  کرده از پاکت سیگار همایون چند نخ 

بردارم.

دو کشوی پایینی را از ریلش بیرون می آورم. 

دست هایم آشکارا می لرزند. بهتر از هر کسی 

می دانم که در ذهن همایون این کار چه گناه 

نابخشودنی محسوب می شود.

صفحه ی چوبی کف کشو را به سختی 

برمی دارم. خراشی که روی پوست انگشتانم 

ایجاد می شود نه حس می کنم و نه می بینم. 

همه ی وجودم شده نگاهی که روی اعداد 

کیبورد خیره مانده است.
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یک لیست اعداد محبوب همایون در ذهن دارم 

که باید بین آن ها محتمل ترینش را انتخاب 

کنم. چون بعد از چند خطا سیستم دزدگیر 

گاوصندوق فعال می شود. با دست روی 

لب هایم می کشم. سینه ام از هیجان با شتاب 

باال و پایین می شود. سرم را می چرخانم. باید 

چیزی پیدا کنم تا برای نماندن اثر انگشتم روی 

کیبورد از آن استفاده کنم.

کمی آن طرف تر روی پارکت نگاه ناباورم میخ 

چیزی می شود که با هیچ منطقی نمی توانم 

DONYAIEساده از کنارش بگذرم.
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تنم را روی پارکت جلو می کشم و تکه ی گِل را 

که انگار از شیارهای بوت جامانده است لمس 

می کنم. پوست دستم نمناکی اش را حس 

می کند. نه آن قدر تازه که متعلق به همان 

لحظه باشد و نه آن قدر دور که بیست و چند 

روز از عمرش بگذرد.

وحشت زده نیم خیز می شوم. یکی اینجا بوده. 

همین اواخر... و شاید همین امروز.

باچشم هایی که از وحشت و بهت گرد شده به 

گوشه و کنار اتاق کار همایون نگاه می کنم. 
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میان نفس های تند و بی امانم بوی مالیم سیگار 

را حس می کنم.

.
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ترس از خشم همایون در مقابل حسی که در 

این لحظه به جانم ریخته شده یک هیچ بزرگ 

است. وحشت از روبه رو شدن با کسی که 

نمی دانم کیست، مغزم را فلج کرده انگار.

این خانه هیچ راهی به بیرون ندارد و تنها 

مسیر ورود همان در اصلی ساختمان است؛ نه 

با وجود ارتفاع بلند پنجره ها و حفاظ  آهنی 

پشتشان!

همه چیزِ اتاق مثل قبل است. بدون ذره ای 

به هم ریختگی و بی نظمی. این یعنی کسی که 

DONYAIEاینجا بوده و شاید هنوز هم باشد، آشناست.
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ته دلم از ترس خالی می شود. انگار چندین 

جفت چشم از گوشه و کنار چشم به من 

دوخته اند.

بی فکر و باعجله کفی زیر کشوها را سرجایش 

برمی گردانم. پوست دستم با برخورد به لبه ی 

قابی که گاوصندوق درون آن قرار دارد، کشیده 

می شود. خون می آید و من بی توجه به آن 

کشوها را سر جایش برمی گردانم. فقط همین 

را کم دارم که اتهام دزدی هم به جعل امضا 

اضافه شود.

دیگر هیچ چیز دست خودم نیست؛ نه قدم های 

تندم و نه افکاری که هزار حدس و خیال در آن 
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جوالن می دهد. به چه قصدی این ترس را به 

جان خریده بودم و چه دستم را گرفته بود. 

هیچ!

 از در ساختمان که بیرون می روم انگار بعد از 
چند دقیقه اکسیژن به ریه هایم می رسد. نفس 

عمیقی می کشم. وقت معطل شدن ندارم. 

کلیدی که از زمان ورودم روی در مانده در قفل 

می چرخانم. 

گوشی چندباره در جیبم می لرزد. لرزی که مثل 

یک سیال انگار راه می گیرد میان سلول های 

DONYAIEتنم.
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نفس نفس می زنم. باید دوباره به زیرزمین 

برگردم و همه چیز را به حالت قبل برگردانم.

نگاهم سرگردان میان حیاط پشتی و دیواری 

که باید از آن باال بروم می چرخد.

 در این لحظه نه قدرت تحلیل دارم و نه 

تمرکزش را. 

کمی بعد جان می کنم تا با اتکا به شاخه های 

ترد درخت و شیار میان سنگ ها دستم را به 

لبه ی دیوار برسانم و تنم را باال بکشم. صورت 

و آرنجم چند بار در این کش و قوس به شاخه 

و سطح دیوار کشیده می شود.
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نمی دانم چقدر در خانه مانده ام که آسمان 

خاکستری شده و رو به تاریکی می رود. تنم را 

روی دیوار خم می کنم و از باالی آن با دقت به 

اطراف نگاه می کنم. به جز ماشینی که جلوی 

در یکی از ساختمان ها ایستاده و منتظر باز 

شدن در است، کسی نیست. یا حداقل باید 

بگویم در ظاهر کسی نیست!

منتظر می مانم تا ماشین وارد پارکینگ شود و 

بعد به آرامی از آن طرف دیوار پایین می آیم. 

با صدای تق کوبیده شدن پاهایم روی سقف 

ماشین چشم هایم را محکم می بندم. امان 

DONYAIEنمی دهم تا تصویر نگین پشت پلکم نبض 
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بگیرد. بازشان می کنم و با سرعتی که تمام این 

دقایق در خودم کشف کرده ام پشت فرمان 

می نشینم و با همان سرعت از کوچه بیرون 

می روم.

.

چشم می بندم روی میس کال ها و پیام های روی 

صفحه ی گوشی و شماره ی نگین را می گیرم. 

به محض برقراری تماس مولکول های هوا پر 

می شود از اضطراب صدایش:
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- الو غزال؟ کجایی تو دختر؟ خسرو که 
هیچی، تو آخرش منم دق می دی به خدا! این 

دکتر رفتن تو همیشه باید دردسرساز بشه؟ 

کجایی االن؟ چرا تلفنتو جواب 

نمی دی؟ می دونی چندبار بهت زنگ زدم؟ 

گوشی...

با مهارت از میان چند ماشین عبور می کنم. 

حاال که همین طور بدهی ام به نگین دارد باال 

می رود، این هم رویش!

- نگین جون؟

نگین میان حرف های مسلسل وارش ساکت 

DONYAIEمی شود. می توانم حدس بزنم آن طرف چه خبر 
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است. ولی بیشتر از آن نگرانم؛ نگران کاری که 

کرده ام. دندانم را چندبار روی لب باالیم 

می کشم.

- می شه ببینمت؟

پیام حرفم آن قدر واضح است که نگین با 

تردید می پرسد:

- چی شده غزال؟

جلوتر از ماشینی با سرعت می پیچم و صدای 

بوق کشدارش آرامش خیابان را برهم می زند.

- ببینمت... بهت می گم. فقط اگه می شه تنها.

نگین با همان مکثی که تردیدش را به نمایش 

می گذارد می گوید:
DONYAIE

M
AM

NOE



- باشه. بیا خونه. منم االن راه می افتم. آدرسو 
می دونی دیگه؟

- آره یادمه.

صدای نفس عمیق نگین در گوشی می پیچد. 

حتما دارد به پیچاندن خسرو فکر می کند و 

خرابکاری احتمالی ام.

 ولی من فقط به کمی زمان نیاز دارم، کمی 

آرامش برای فکر کردن... و یک دوست. همین!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت351  
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نزدیکی های خانه ی نگین رسیده ام که تماس 

می گیرد و می گوید، جلوی آپارتمان منتظرم 

است. فکرهایم مثل یک کالف سردرگم درهم 

پیچیده شده اند. جوری که از هر کجا شروع 

می کنم به توده ای درهم تنیده می رسم که باز 

کردنش کار راحتی نیست.

سرعت ماشین را کم می کنم و در سرباالیی 

خیابان خانه ی نگین می رانم.
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حس دونده ای را دارم که به خاطر چند ثانیه 

تاخیر خط پایان را از دست داده است. بیست 

و چند روز فرصت داشتم تا برگ برنده ی 

همایون سند رهایی ام باشد. بیست و چند 

روزی که میان سردرگمی هایم به راحتی از 

دست داده بودمش!

از کمی جلوتر نگین را کنار در ورودی ساختمان 

می بینم. فرمان را می چرخانم و ماشین را روی 

پل مقابل پارکینگ نگه می دارم. نگین ریموت 

در پارکینگ را می زند و به من اشاره می کند که 

DONYAIEوارد شوم.
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در پارکینگ باز می شود. ولی پیش از اینکه 

ماشین را دوباره به حرکت در بیاورم. 

ضربه ای که به شیشه ی کنارم می خورد از جا 

می پراندم.

آن قدر در افکارم غرق شده ام که طول می کشد 

تا بفهمم، صاحب آن نگاه جدی و صورت بدون 

انعطافی که از آن سوی شیشه با تحکم به من 

چشم دوخته خسرو است. حضور ناغافلش را 

باور ندارم انگار. پلک می زنم و تصویر نگاه 

حق به جانبش با کیفیت بهتری به مغزم 

مخابره می شود.

تعللم را که می بیند، در ماشین را باز می کند.
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- بیا پایین!

صدای نگین را از جلوی ماشین می شنوم.

- خسرو جان؟

خسرو بی آنکه جوابی به او بدهد، آن قدر نگاهم 

می کند تا با مکث، مقابل نگاه سنگین او از 

ماشین پیاده شوم.

نگین قدمی جلوتر می آید و با نگرانی گوید:

- غزال به خدا من بهش چیزی نگفتم. نمی دونم 

چطورفهمید!

نگاه خسرو از موها و شالی که دور گردنم 

افتاده پایین می رود. روی خراشیدگی چانه ام 
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مکث می کند و بعد می رسد به بافت جلو باز و 

بلوز قلوه کن شده ام. در نهایت روی ران 

ساییده و زخمی شلوار متوقف می شود.

- بچه ها بریم باال حرف بزنیم.

کلمات ناآرام نگین و تالشش برای درست کردن 

اوضاع به ثمر نمی رسد. چون خسرو در ماشین 

را بیشتر باز می کند و با اشاره ی سر می گوید:

.

DONYAIE- بشین تو ماشین من.
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نگین معترضانه می گوید:

- خسرو خواهش می کنم.

خسرو بعد از چند دقیقه به  طرفش 

می چرخد. اخم دارد و جدیتی که عجیب 

ترسناکش کرده است.

- االن هیچی نگو نگین. نمی خوام یه حرفی 
بهت بزنم که بعد پشیمون بشم.

نگین لب هایش را محکم روی هم فشار 

می دهد. در نگاهش نگرانی هست، دلخوری 

DONYAIEهست و چیزی شاید شبیه استیصال!
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خسرو یک قدم به عقب برمی دارد تا هم راه را 

باز کند و هم به من بفهماند زودتر حرکت 

کنم. نفسم را محکم رها می کنم و به طرف 

ماشینش که وسط خیابان متوقف شده 

می روم.

خودم را به دست لحظه ها می سپارم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت252  
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- بپرسم یا خودت می گی؟

چشم هایم چراغ های ماشین جلویی را که 

به خاطر ترافیک هر چند ثانیه یک بار روشن 

می شود، تار می بیند. قصد پنهان کاری نداشته 

و ندارم.

- رفته بودم خونه... خونه ی خودمون!

مکث و سنگینی نگاهش را روی نیم رخم حس 

می کنم. پوست لب باالیم را با بی رحمی 
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می کنم و نگاهش می  کنم. جوری نگاهم می کند 

که انگار تا ته حرف هایم را خوانده است.

- کار داشتم.

ابروهایش را باال می برد و می شود همان 

خسروی روزهای اول. همان اندازه تلخ و پر از 

استهزا.

- کار؟!

بی اختیار دست می برم میان موهایم. چیزی 

مثل خرده ی چوب از زیر انگشتانم سُر 

می خورد.

- باید یه چیزی از خونه برمی داشتم.
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راه باز می شود. خسرو فرمان را می چرخاند و 

پیش از اینکه به فرعی بپیچد، به چانه ی 

خراشیده ام نگاه می کند.

- منظورت از یه چیزی که پول نیست، هست؟ 

نمی خوام فکر کنم به خاطر شوی غرور همچین 

کاری کردی.

گلوله ی درون جیبم انگار حجم می گیرد و 

سنگین می شود. معلوم است که پول برای او 

دلیل قانع کننده ای نیست. او که یک شب بدون 

پول و سرپناه وسط خیابان رها نشده تا ترسی 

DONYAIEکه هنوز در وجودم زنده و بیدار است بفهمد. 
M

AM
NOE



شاید حق دارد؛ من هم اگر غزالِ پیش از این 

روزها بودم باور نمی کردم روزی دست به 

همچین کاری بزنم.

آب دهانم را فرو می دهم. گلویم خشک است و 

دردناک. تازه یادم می آید که چقدر تشنه ام.

- پول هم بود!

سرعت زیاد ماشین اجازه ی تمرکز روی تصاویر 

را نمی دهد. با این وجود حتم دارم قبال 

هیچ وقت گذرم به این خیابان نیفتاده است.

- نگین می دونست؟

ملتهب و بی قرار به طرفش می چرخم.
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- به اون ربطی نداره. نگین اصال خبر نداشت 
من می خوام چیکار کنم. هیچ کس خبر 

نداشت. من فقط ازش خواستم ماشینشو بهم 

بده، همین!

خسرو ماشین را متوقف می کند. به طرفم 

می چرخد و با اخم هایی که موضعش را به 

وضوح نشان می دهد، می گوید:

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت353  

- بدون کلید چطور رفتی تو خونه؟

بدیهیات می پرسد؟ نفسم را محکم رها 

می کنم. تن صدایم بی اختیار پایین می  آید.

- از رو دیوار.

انگار آرامش ترسناکش با این حرفم به انتها 

می رسد. پوزخندش در فضای تاریک و پرتنش 

ماشین انعکاس پیدا می کند و وقتی به پرده ی 
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گوشم می رسد که انگار هزاران بار در خود 

تکثیر شده است.

- عقلتو از دست دادی؟ بدون اینکه به کسی 

خبری بدی از روی دیوار رفتی توی خونه ی 

همایون؟ فکر نکردی ممکنه یه بالیی سرت 

بیاد؟ فکر نکردی داری یه بهانه ی جدید دستش 

می دی؟ دلیل ممنوع الخروجیت رو یادت رفته؟ 

می دونی من چطور تونستم مدارکتو از فرح 

بگیرم؟
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میان حرفش می روم. من به امید آن کورسوی 

ته ذهنم رفته بودم. چیزی که حاال شک ندارم 

روزن رهایی بود و من از دست داده بودمش.

- یه جور نگو خونه ی همایون انگار رفتم 
خونه ی غریبه دزدی! اونجا خونه امه. همه ی 

وسایلم اونجاست. همایون که منو از خونه اش 

بیرون نکرده، کرده؟ مگه بقیه ی آدما وقتی 

کلید خونه اشونو ندارن چیکار می کنن؟ باید یه 

چیزی پیدا می کردم... یعنی رفتم که شاید 

پیداش کنم. خسته شدم از این همه معلق 

بودن. چقدر وایسم تا بقیه برام تصمیم بگیرن. 

DONYAIEچرا نباید واسه خودم یه کاری بکنم؟
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انتظار دارم جوابم را با همان تندی بدهد. ولی 

او دستش را می گذارد روی در ماشین و 

می گوید:

- پیاده شو.

نگاه سریعی به بیرون می اندازم. آنچه می بینم 

یک خیابان فرعی بلند و شیب دار است 

در شمال شهر.

- اینجا کجاست؟

در را باز می کند. نه فقط صورت که تک به تک 

DONYAIEکلمه هایش اخم دارند.
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- خونه ی قمر.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت354  

چشم هایم با ناباوری گشاد می شود و لب هایم 

نیمه باز. میخواهد از ماشین بیرون برود که به 

خودم می آیم. دستش را می گیرم و می پرسم:

- چرا آوردیم اینجا؟
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به ظاهرم اشاره می کند.

- با این سر و وضع هرجا ببرمت فکر می کنن 
یه بالیی سرت آوردم.

نگاهم میان چشم هایی که از سیاهی اش هیچ 

چیز خوانده نمی شود می رود و 

برمی گردد. حرف تا پشت لب هایم می آید و 

همان جا می ماسد انگار.

خانه ی قمر آخرین مقصدی است که در همه ی 

عمرم می توانستم تصور کنم. خانه ی زنی که 

قصه ی پرغصه اش به دست پدر من نوشته 

شده بود.
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انگشتانم هنوز دور مچ خسرو حلقه شده که 

صدای زنگ تلفن خط نگاهم را به چشم هایش 

می شکند. سر هر دوی ما به طرف گوشی که 

روی سطح جلوی دنده قرار دارد می چرخد.

دیدن اسم عبدی دیدارمان در مشهد را به یادم 

می آورد و شروع بازی خسرو را. هزار فکر و 

تصویر هم زمان به ذهنم هجوم 

می آورند. افکاری که انگار نقطه ی پایان 

همه شان قمر است. و رنجی که نمی خواهم 

این بار دلیلش من باشم. به نیم رخ خسرو نگاه 

DONYAIEمی کنم.
M

AM
NOE



- به مادرت چی می خوای بگی؟

خسرو بدون اینکه نگاهم کند، دستش را از 

میان انگشتانم بیرون می کشد. گوشی را 

برمی دارد و قبل از بیرون رفتن می گوید:

- پیاده شو. قمر نیست. رفته لواسون. 

دستم با اکراه روی دستگیره ی در می نشیند. 

صدای ماهی در ذهنم کوران می کند: «پدرش 

قمار می کرد. سر هر چی که فکرش رو بکنی... 

«
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زیر نگاه اخم آلود خسرو در آینه ی آسانسور 

به خراشیدگی روی چانه ام خیره می شوم. 

قرمز شده و سوزناک. انگار حاال که هیجان و 

اضطراب آن لحظات از سرم 

گذشته یادش آمده باید درد بگیرد. درست مثل 

همه ی زخم هایی که در لحظه ی اول دردش 

حس نمی شود؛ باید بماند. کهنه شود و هر بار 

به بهانه ای سرباز کند تا عمق دردش در جان 

آدم بنشیند.
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سنگینی نگاه خسرو را درست روی همان نقطه 

حس می کنم. روی همان زخم قرمز شده ی 

سوزناک.

خسرو در آپارتمان را با کلید باز می کند و 

منتظر می ماند تا جلوتر از او وارد شوم. صدای 

ماهی از شبِ عمارت باز در ذهنم جان 

می گیرد: «همایون خوب می دونست 

شوهرخاله اش چیکاره است...»

.DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت355

مقابل چشم هایم تاریکی است و تاریکی. 

نور که از پشت سرما وارد خانه می شود، 

سایه ی من و خسرو را روی کف راهرو نقش 

می زند. جلوتر می روم و با تقِ کوچکی، همه جا 

در نور و سفیدی غرق می شود.

چند قدم دیگر برمی دارم و وسط پذیرایی 

DONYAIEمی ایستم. خانه ی قمر شبیه تصوراتم نیست. 
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شبیه هیچ خانهای که پیش از این دیده ام. نه 

زرق و برق زندگی فرح و عمارت ملک نیا را 

دارد و نه فضای تیره و مدرن خانه ی خسرو را. 

این خانه به طرز عجیبی خودِ صاحبش است. 

انگار حس رنج و رهایی در روح تک به تک 

اشیا دمیده شده است.

ماهی گفته بود: "روی جوونیش قمار کردن... "

- دنبال چی رفتی تو خونه ی همایون؟

آن قدر در خودم غرق شده ام که با شنیدن 

صدایش یکه می خورم و به عقب 

برمی گردم. خسرو انگار همه ی آرامشش 
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را خرج کرده بود تا به این لحظه برسد. مکث 

می کنم. به کمی زمان نیاز دارم تا همه ی آنچه 

در حفره های ذهنم جریان دارد به کلمه تبدیل 

کنم و به زبان بیاورم. همه ی افکارم را.

- باید می رفتم.

- به من بگو چرا؟

لب باالیی ام را زیر دندان می برم. جای پوست 

کنده اش می سوزد.

- تو گفتی همایون خیالش از یه چیزی 
راحته...
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گره اخم میان ابروهایش کورتر می شود و 

نگاهش تیز.

- خب؟

ای کاش می گذاشت کمی بگذرد. کمی ذهن و 

افکارم جمع شود. کمی یادم برود چه ترس و 

اضطرابی را به جان خریده ام. کمی...

موهایم را با حالتی عصبی پشت گوش 

می زنم. خسرو آدم امن این روزهای من است 

اما... نمی دانم اگر کار به منفعت شخصی برسد 

DONYAIEخسرو باز هم همین اندازه قابل اعتماد است؟
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آب دهانم را فرو می دهم و خیره در 

چشم هایش می گویم:

- من جای گاوصندوق مخفی همایونو 

می دونستم.

با این حرفم آتش می گیرد انگار. هم نگاهش و 

هم همه ی اصواتی که از گلویش خارج 

می شود.

- دیوونه شدی؟ پاشدی رفتی دزدی از 

گاوصندوق همایون، بعد برای من تز می دی که 

اونجا خونه امه و چون کلید نداشتم از 

DONYAIEدیوار رفتم باال؟ اصال تو می فهمی شرایطو؟ 
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می دونی من چطور تو رو از این ماجرادور نگه 

داشتم؟

جلو آمده. آن قدر که سایه اش روی سرم 

می افتد و من برای نگاه کردن به چشم هایش 

مجبورم سرم را باال بگیرم. این بیست و چند 

روز انگار یک سال کش آمده.

.
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دیگر نه خسرو برای من آن مرد مرموز غیرقابل 

اعتماد است و نه من آن غزال خوش خیال 

درگیر رویاهایم.

همه چیز در نگاهم پوست انداخته و بالغ 

شده. تغییر کرده. زیر و رو شده و گاهی حتی 

ذره ای شبیه خودِ قبلی اش نیست.
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- من هیچی نمی دونم خسرو. مسئله ی من 

دقیقا اینه! گفتی بازی کنیم، گفتم باشه. ولی 

انگار این بازی فقط جنگ قدرته. منم که شدم 

سیبل. از هر طرف... فقط خواستم یه برگ 

برنده داشته باشم. یه چیزی که باهاش بتونم 

همایونو تحت فشار بذارم تا ممنوع الخروجیمو 

برداره.

خسرو چنگ می اندازد میان موهای سیاه و 

خوش حالتش.

- پیدا کردی؟
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لحنش تحقیر نه ولی یک دنیا استیضاح در 

خود دارد. دندانم را روی لب پایین می کشم. 

سکوتم جواب سوالش می شود.

- دیوانه ای... دیوانه ای... دیوانه ای تو دختر! 

اون خونه دوربین داره. همایون همونو می کنه 

اهرم فشار. نمی ذاره بری. برگ برنده ای که من 

گفتم، حدسی که زدم به خود تو مربوطه. شک 

ندارم.

با چشم های درشت شده نگاهش می کنم.

خسرو عصبی نفسش را رها می کند. هرمش 

می نشیند روی صورتم. چند قدم از من دور 
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می شود. پشت به من دستش را به کمرش 

می زند. جمله ی خسرو به مغزم می کوبد و 

هربار با برخورد به دیواره های آن دوباره و 

دوباره پژواک می شود.

چند لحظه همان طور پشت به من می ماند و 

بعد دوباره می چرخد به طرفم.

- کاری که همایون می کرد مال امروز و 

دیروزش نبود. به خاطر همین انقدر به خودش 

و اطرافیانش مطمئن بود... فکر نمی کرد به 

بهانه ی یه محموله ی توقیفی یهو همه چیز 

DONYAIEبریزه به هم. وگرنه که خیلی بهتر از فتاح بلد 
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بود زیر و رو بکشه و هرچی داره و نداره از 

کشور خارج کنه.

صدای زنگ تلفنش سکوت چند ثانیه ای 

میانمان را پر می کند.

.
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خسرو گوشی را از جیبش بیرون می آورد. با 

چشم های سرخی که انگار به تب نشسته اند، 

لحظه ای خیره به صفحه اش می ماند. بعد 

صدایش را قطع می کند و نگاه برزخی اش را 

می نشاند در چشم های من.

- همایون نمی خواد بذاره تو بری. نه اون وقتی 

که به خاطر گیر انداختن پسر فتاح 

می خواستت. نه االن که فک می کنه پسره 

رفته و کاری ازت برنمی آد... این چیزیه که من 

ازش مطمئنم.

نمی پرسم «چطور؟» نمی پرسم «از کجا؟» 

DONYAIEلب هایم آرام تکان می خورند و میان حیرت و 
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آواری که روی سرم فرود آمده تنها یک کلمه از 

میانش بیرون می آید:

- چرا؟

خسرو روی لب ها و چانه اش دست می کشد. 

ناآرام است و این حال در اویِ 

همیشه خوددار عجیب ترسناک به نظر 

می رسد.

- چراشو نمی دونم. ولی مطمئنم یه چیزی 

هست. یه چیزی که ربط داره به تو. اصال 

واسه همین تو رو فرستادن پیش من. کسی که 

بتونه وادارت کنه به کاری که می خوان و از 

DONYAIEطرفی حتم داشته باشن که درگیرت نمی شه... 
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حاال فهمیدی اونی که این بازی بیشتر به 

نفعشه تویی نه من؟

مغزم از فشار هیاهویی که در آن راه افتاده 

ورم کرده و انگار می خواهد کاسه ی سرم را 

بشکافد. من غزال رادمنش کی و چطور برگ 

برنده ی همایون شده ام که نمی دانم!

خسرو جلو می آید بازویم را می گیرد و 

می پرسد:

- چی برداشتی از خونه؟

نگاهم در چشم هایش دو دو می زند. ولی 

حواسم پیش کلماتش نیست. مانده پیش 

گاوصندوقی که بازش نکردم، جای پایی که 
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در اتاق همایون دیدم و... دزدگیری که از ترس 

و التهاب به همان حال رها شد. لبم را زیر 

دندان می برم و بی رحمانه فشارش می دهم. 

فشار دست خسرو با این حرکتم بیشتر 

می شود و نگرانی سایه می اندازد روی نگاه و 

اجزای صورتش.

- نمی خوام یه بهانه ی جدید بیفته دستش. 
می خواستم حاال که همه فکر می کنن من و تو 

باهمیم، سر شکایتم باهاش توافق کنم که 

بتونی بری. نمی خوام دردسر جدید درست شه 

غزال.
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تصویر خسرو در قاب نگاهم موج می گیرد. تار 

می شود و بعد با لغزیدن قطره ی اشکی از 

گوشه ی چشمم دوباره واضح می شود. کدام 

لحظه از زندگی ام فکر می کردم دورترین آدم 

در ذهنم حامی ترین کَسم باشد؟!

- گاوصندوق... شو باز... نکردم.

آرام گفته ام و نامفهوم. گره کور میان ابروهای 

خسرو کمی باز می شود. نگاهم را بی هدف 

می چرخانم.

.
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- نشد!

خسرو سرش را جلوتر می آورد. نگاهش کمی 

نرم شده ولی چیزی از جدیتش لحنش کم 

نمی کند.

- تا کجا پیش رفتی؟... می خوام بدونم مدرکی 
DONYAIEدستش دادی یا نه؟
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- اصال بهش دست نزدم... یعنی... جای 
مخفی شو باز کردم ولی هیچ کاری نکردم.

چشم هایش پر از سوال می شود. لبم را زیر 

دندان می برم و با مکثی کوتاه می گویم:

- یکی تو خونه بود... احتماال قبل از من، 
چون... چون وقتی رسیدم در ساختمون کلید 

بود. من ترسیدم یه وقت...

نمی گذارد جمله هایم را کامل کنم. تند و 

بی فاصله می پرسد:

- از کجا فهمیدی؟

- جای پاش بود. کنار کمدی که گاوصندوق 

DONYAIEهمایون زیرشه.
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خسرو چند ثانیه با چشم های ملتهب نگاهم 

می کند. بعد می توپد که:

- گوشتو گذاشتی دم دست گربه.

منظورش را از این حرف می فهمم. سرم را تند 

تکان می دهم.

- نه. قبل از رفتن تو ساختمون دزدگیرو از کار 
انداخته بودم. فقط...

- فقط چی؟

- فقط موقع برگشتن از ترس دوباره فعالش 

نکردم.

خسرو حلقه ی محکم انگشتانش را از دور 

DONYAIEبازویم باز می کند. آن قدر دستم را فشار داده 
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که پوستم به گزگز می افتد. خودش را عقب 

می کشد و می گوید:

- رسما گند زدی!

- ولی مطمئن شدم یه چیزی اونجا بود. یه 

چیزی که می شد مال من باشه. فقط من دیر 

رسیدم. می تونست راه نجاتم باشه. شاید 

همون چیزی که تو می گی! که ربط داره به من. 

می تونستم باهاش با همایون معامله کنم.

خسرو پوزخند معناداری می زند. گوشی اش را 

که دوباره صدای زنگش بلند شده از جیبش 

DONYAIEبیرون می آورد و می گوید:
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- بچه شدی؟ بدون داشتن رمز گاوصندوق چه 
کاری ازت برمی اومد؟ به جز اینکه بیشتر از این 

خودتو به فنا بدی؟

خسرو به صفحه ی گوشی اش نگاه می کند و 

من تند هر آنچه در ذهنم می گذرد به زبان 

می آورم.

- چندتا عدد و تاریخ هست که همایون همیشه 

ازشون استفاده می کنه. گاهی اول یا آخرشو. 

می تونستم رندم امتحان کنم. شانسه دیگه. 

شاید می شد. فقط نمی دونم اونی که تو خونه 

بود... یعنی... اگه خودِ همایون نبود...

DONYAIEمکث می کنم و با تردید می پرسم:
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- همایون بود؟

انتظار جواب سرراست از او ندارم. اینکه 

بگوید همایون تهران نیست که بتواند وارد 

خانه اش شود یا همین جاست و شاید خود او 

بوده باشد. تیر را در تاریکی رها کرده ام.

و جواب من گوشی ای است که مقابل صورتم 

گرفته می شود و اسم عبدی که روی آن نقش 

خورده.

- هر کسی می تونه باشه. هر کدوم از اینا... 

حتی شاید خودِ من!
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نگاهم سرگردانم را میان چشم هایش می 

چرخانم.

نه، نبود. خسرو نمی توانست باشد. کسی که 

عجیب از ته قلب امیدوام حس اعتمادم به او 

همیشگی باشد. هنوز به خسرو نگاه می کنم 
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که صدای زنگ تلفن قطع می شود و صفحه 

اش سیاه. آرام و بی صدا لب می زنم:

-نبودی!

چیزی در عمق سیاهی چشم هایش می شکفد 

انگار. پلک می زنم و این بار با صدا می گویم:

-اون آدم تو نبودی.

و جمله را در ذهنم ادامه می دهم که، 

«نیستی!... تو شبیه آدم ها اطرافم، آدم بدِ 
هیچ قصه ای نیستی.» صدای زنگ تلفن دوباره 

بلند می شود. خسرو بدون اینکه به صفحه ی 
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گوشی نگاه کند، خیره به من تماس را وصل 

می کند.

-بله؟

آب دهانم را فرو می دهم. اوضاع از قبل هم 

بدتر است و من بیشتر امیدوارم. این عجیب 

نیست؟

خسرو چشم هایش را در نگاه من باریک می 

کند.

-چطور؟

از حرف های مخاطب پشت خط تنها وز وز 

نامفهومی می شنوم ولی هر چه که می گوید، 
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حتما مهم است که خطوط صورت خسرو 

درست مثل لحظات اول سخت می شود.

-باشه، تا نیم ساعت دیگه اونجام.

گوشی را که پایین می آورد، فورا می پرسم:

-کی بود؟

لب باالیش را لحظه ای توی دهان می کشد و 

به جای جواب من می گوید:

- عبدی. باید برم دفترش.

می خواهد حرکت کند که دستش را می گیرم.

DONYAIE-چی می گفت؟
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می ایستد ولی انگار حواسش رفته جایی که 

نمی دانم.

- گفت یه مدارکی از حساب اصلی شرکت 
اماراتی پیدا شده... باید برم ببینم چه خبره.

 عضالت شکمم از اضطراب منقبض می شود. 

شرکت اماراتی یعنی امین، یعنی حاجی، 

یعنی ته مانده ی باورهای من! 

صدایم می لرزد.

-نگفت چه مدرکی؟
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- پشت تلفن که نمی شه از این چیزا حرف زد. 
بمون همین جا زود برمی گردم. باید در مورد 

خرابکاری امروزت حرف بزنیم. 

.
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تند و بی فاصله می گویم:

-منم می آم.

به ظاهرم اشاره می کند.

-خودتو دیدی؟ با این سرو وضع کجا بیای؟ به 

جز اون، فکر کردی تو باشی عبدی از جزییات 

حرف می زنه؟

قدمی به جلو برمی دارم تا مانع رفتنش شوم. 

امکان ندارد در خانه ی قمر بمانم. در و دیوار 

این خانه همین حاال هم انگار دارند من را می 

خورند.

DONYAIE-من اینجا نمی مونم.
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-بچه شدی؟ االن وقت لجبازیه؟ این دیگه 
قرارم تو شرکت نیست که تو رو با خودم 

ببرم واسه عبدی نمایشو بازی کنیم. موضوع 

جدیه... همین جا می مونی تا برگردم. هنوز 

حرفامون در مورد خرابکاری امروزت تموم 

نشده.

از کنارم می گذرد و به طرف راهرو می رود. با 

یادآوری آن روز در شرکت و به قول خودش 

نمایشی که بازی کردیم می خواهد حواسم را 

پرت کند، می دانم. پشت سرش بلند می گویم:

DONYAIE-می رم خونه.
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نه او می پرسد کدام خانه و نه من توضیح می 

دهم. انگار این لفظ تنها متعلق به یک نقطه از 

دنیاست. همین قدر بدیهی و واضح. 

به طرفم برمی گردد.

-می خوای تا برگردم قمر رنده ات کنه؟ اون 

االن با سوهان بست نشسته تو خونه تا من و 

تو برسیم. قمر امید آخر فرحه. از دستش 

نمی ده.

با استیصال صدایش می زنم:

-خسرو؟
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نفسش را محکم از بینی رها می کند. اخم 

عمیق تر از قبل میان دو ابرویش نقش می 

خورد. انگار که مردد شده باشد مکث کوتاهی 

می کند و بعد می گوید:

-یه امشبو به حرفم گوش کن. زمان ندارم. 
بمون همینجا تا برگردم.

 حتما دو دوی چشمان مضطربم را می بیند و 

ترس عمیقش را. چیزی که ثانیه به ثانیه امروز 

با همه ی وجودم آن را زیسته ام.

-زود برمی گردم. باید در مورد دادگاه فردا باهم 

حرف بزنیم. تو خونه قمر هست نمیشه. اگه 
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خواستی درو از پشت قفل کن. ولی امشب 

کسی اینجا نمی آد.

.
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خسرو می رود و آخرین صدا، صدای تقِ بسته 

DONYAIEشدن در پشت سرش است. بعد همه جا در 
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سکوتی غریب فرو می رود. یک بی صدایی 

ابدی و بی انتها.

آب دهانم را به سختی فرو می دهم و به عقب 

می چرخم. گلویم خشک است و دردناک. اینجا 

در خانه ی قمر، انگار همه چیز در یک بی زمانی 

معلق مانده است. نوسانی میان امروز و 

گذشته. چیزی درست مثل یک آونگ!

مقابل قاب های روی دیوار می ایستم و به 

تصویر پسر بچه ای نگاه می کنم با چشم های 

سیاه و صورت گندمگون که انگار میان 

عکس ها قد می کشد و به مردی بلند 
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قامت تبدیل می شود. پسر بچه ای که انگار 

غریبه است با لبخند، با خوشی. و در هیچ کدام 

از عکس ها چشم هایش از شادی و شیطنت 

نمی درخشند.

لبخند محزونی به تصویر بدون لبخندش در 

آخرین عکس می زنم. به مادرانگی های ساده ای 

که کال مانده ولی عجیب اصالت دارد.

نگاهم را از گوشه و کنار خانه می گیرم و برای 

مبارزه با وسوسه ی کشفش، روی کاناپه 

می نشینم. قلبم هنوز از اضطراب مداوم ناآرام 

است اما جسمم دیگر تاب هیجان ندارد. سرم 
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را می چسبانم به پشتی کاناپه و لحظه ای 

چشم هایم را می بندم. پشت پلک هایم هزاران 

تصویر نبض می گیرد. هزاران دلواپسی. هزاران 

ترس!

 آرزو می کنم خسرو راست گفته باشد. کاش 
قمر نیاید. یک امشب به خانه اش برنگردد. 

همین یک بار به دلِ دختر همایون کاری کند.

صدای ماهی باز در ذهنم موج می گیرد: 

«همایون واسه پدر قمر تله گذاشته بود. چند 

نفرو فرستاده بود تا بهش ببازن. انقدر که 

DONYAIE
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شیرش کنه واسه قرض گرفتن از فتح الله و 

پسرش...»

چیزی راه گلویم را می بندد.

«...بهش پول دادن. ازش چند برابر سفته 
گرفتن. هم از خودش هم از دخترش!»

گوشه ی چشمم می سوزد.

وقتی لرزش گوشی را در جیبم حس می کنم 

نمی دانم چند دقیقه در گذشته غرق شده ام. در 

گناه پدرم.

در آن حال بد پیام نگین در چشم هایم خوش 

می نشیند: «خوبی غزال؟»
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نگاهم باالتر می رود و میان میس کال های او و 

خسرو، شماره ی ناآشنای این روزها را می بیند. 

شماره ای که با همه ی انکارم می توانم صاحبش 

را حدس بزنم.

ذهنم دوباره به تب و تاب می افتد. خودم را 

روی کاناپه جلو می کشم.

.

DONYAIE#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت362

 شال را از دور گردنم باز می کنم و روی زمین 

می اندازم.

 مردد میان تماس گرفتن و نگرفتن، انگشتم را 

چندبار تا لمس شماره پیش می برم و 

برمی گردم. دادگاه فردای همایون، آینده ی 

خودم، ماهی و ده ها فکر دیگر در مغزم رژه 

می روند. باید برای خودم کاری کنم. باید یک 

راهی وجود داشته باشد. چیزی که هست. 

DONYAIEدرست مقابل چشمم و من نمی بینمش.
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تماسم باز هم به صدای اپراتور ختم می شود. 

به یک ترس بزرگ در آن سوی خط. به اثبات 

همه ی چیزهایی که در مورد امین شنیده ام.

ذهنم مدام داده های این مدت را باال و پایین 

می کند. همه ی تصاویر این بیست و چند روز را 

دوره می کنم. یک جا، یک لحظه، یک آن!

فیلم عقب کشیده می شود و درست روی یک 

تصویر می ماند. یک اسم میان پرینت حسابم. 

مهرداد فیاضی!

همه ی تنم از کاری که در لحظه تصمیم به 

انجامش گرفته ام به رعشه می افتد. با انگشتی 
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که به درستی کارش ایمان ندارد، وارد 

اینستاگرام می شوم. صفحه ی مهتاب را باز 

می کنم.

به خودم قول داده بودم که آن حفره ی خالی از 

محبت مادری را با رسیدن به آرزوهایم پر کنم. 

با آرزوهایی که عجیب هم شکل و هم تراز 

آرزوهای مهتاب به نظر می آمدند. قول داده 

بودم هیچ وقت نخواهمش. هرگز حسرت 

نبودنش را نخورم...

روی عکس آخرین پستش را لمس می کنم. 

دستم می لرزد، تنم، روحم!
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میان کامنت های انگلیسی و آلمانی زیر پست، 

به فارسی می نویسم:

«برای کسی که رویاهاش رو توی مشتش 
گرفته ستاره ی آمین بهانه است.»

داغم و بی قرار. از اینکه بعد از این همه سال با 

او حرف زده ام پرم از التهاب.

از خودم می پرسم:  "اصال چطور می خواهد 

بفهمدgh-rad من هستم؟ از کجا؟"

همه ی این سال ها در گوشه ای از ذهنم دلم را 

آرام کرده بودم که با اسمم نمی تواند پیدایم 

کند. که من هیچ  کجا غزال رادمنش نیستم. 
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شاید به عمد این  کار را می کردم. اسمم را خرد 

می کردم که غرورم خرد نشود. عصبی از روی 

کاناپه بلند می شوم.

اصال بگذار فکر کند من هم یکی از دنبال 

کننده های ایرانی اش هستم. یکی از آن هایی که 

موقعیت و رتبه ی علمی او کعبه ی آمالشان 

است.

چند قدم در پذیرایی راه می روم. از خودم 

می پرسم: "بعد پیشمون نمی شی؟"

پشیمان؟ همین لحظه هم هستم. قدم رفته را 

برمی گردم. گوشی را برمی دارم تا کامنتم را 

پاک کنم.
DONYAIE
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همان لحظه پاسخش می آید:

«غزال»

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت363

چیزی مثل یک انفجار درونم اتفاق می افتد. 

DONYAIEبعد مواد مذابش راه می گیرد میان رگ هایم. 
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دستم با گوشی خشک می شود و نفس هایم 

تند.

من را شناخته بود؟ می شناخت؟ در تمام این 

مدت که به خودم دل خوشی می دادم هیچ 

نشانی از من ندارد، که تنها راه رسیدنش به من 

همایون است، او من را می شناخت. وگرنه 

امکان نداشت با این سرعت اسمم را بگوید.

دست خودم نیست اگر پشت پلک هایم داغ 

می شود و توده ی سرطانی بغض هزاربار 

خودش را در گلویم تکثیر می کند. دست خودم 

نیست اگر حفره ی خالی روحم تیر می کشد. 
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اینجا میان تجسم مادرانه های زنی 

که حتی بعد از به دنیا آمدن پسرش اجازه در 

آغوش کشیدن و شیر دادن را از او سلب کرده 

بودند، بی مهری مهتاب انگار به توان بی نهایت 

می رسد.

اولین قطره ی داغ اشک از گوشه ی چشمم سر 

می خورد و پشت بندش بعدی و بعدی. پشت 

دستم را زیر چانه ام می کشم و 

اشک های آماده ی چکیدن را پاک می کنم. 

نمی دانم چرا با اینکه هیچ انتظاری از مهتاب 

DONYAIEنداشتم باز هم خودم را این طور می بازم.
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گوشی دوباره در دستم کوتاه می لرزد. کف 

دستم را روی صورت و چشمم می کشم. خودم 

این بازی را شروع کرده بودم. خودم خواسته 

بودم که راهی برای دلیل بودن مهرداد وسط 

زندگی ام پیدا کنم. پس دیگر این ضعف و 

ناتوانی معنا نداشت. صفحه ی گوشی را که در 

همین فاصله خاموش شده، لمس می کنم. باز 

جواب مهتاب: «ممکنه باهم حرف بزنیم 

عزیزم؟»

از همه ی آن کلمات «عزیزم» آخرش خار 

DONYAIEمی شود و در چشم هایم فرو می رود انگار.
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سیزده سالم بود. سه روز تمام درد کمر و زیر 

شکم امانم را بریده بود. از بچه های مدرسه 

چیزهایی شنیده بودم که ترسیده و 

معذبم می کرد. کسی را نداشتم برای حرف 

زدن، برای سوال پرسیدن.  شعله در عالم 

خودش غرق بود و ماهی که در سیستم 

تربیتی اش حرف زدن از بعضی چیزها زشت 

بود.

اجبارا رفته بودم سراغ معلم ورزشم. آن روز از 

میان همه ی جمالت نرم و مالیم معلم ورزش 

DONYAIEتنها «عزیزم» های بی شمارش را شنیده بودم. 
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عزیزم هایی که داغش تا همین لحظه انگار روی 

دلم مانده بود.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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از یادآوری غربت آن روزها دلم می خواهد از ته 

DONYAIEدل فریاد بزنم. نفس داغم را محکم از بینی 
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رها می کنم. بی برنامه سراغ مهتاب رفته بودم. 

شاید تحت تاثیر مادرانگی های قمر به پسری 

که از او گرفته بودند. و حاال همه چیز سریع تر 

از آنی که فکر می کردم اتفاق افتاده بود. 

صفحه ی گوشی را قفل می کنم. برای مادری 

مثل مهتاب تا همین جا کافی بود. دوباره روی 

کاناپه می نشینم. گوشی را می گذارم روی 

دسته ی کاناپه. باید آرام پیش می رفتم. با 

طمانینه و هدفمند. مهتاب حتما می توانست 

شانزده سال دیگر هم منتظر بماند!

DONYAIE
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ساعتی از نیمه شب می گذرد. خسرو نه آمده و 

نه تلفنش را جواب می دهد.

آن قدر روی کاناپه نشسته و فکر کرده ام که 

همه ی تنم خشک شده و درد می کند. خسته ام 

و گرسنه. ولی اضطراب نه اجازه ی بستن 

چشم هایم را می دهد و نه سرک کشیدن به 

آشپزخانه و خوردن چیزی را.

از جایم بلند می شوم. چندین بار فضای 

پذیرایی و نشیمن را می روم و می آیم. پشت 

پنجره می ایستم و هر ماشینی که وارد خیابان 

می شود با نگاه دنبال می کنم. به امید اینکه 
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جلوی در ساختمان بایستد و من را از غربت 

این خانه و این لحظه رها کند.

چشم هایم از نیش اشک و فکر و خیال هایی که 

در این چند ساعت لحظه ای رهایم نکرده ، 

می سوزد. 

 همه جا را در هاله ای از مه می بینم. مغزم انگار 

ورم کرده و می خواهد کاسه ی سرم را بشکافد 

و بیرون بریزد. قلبم نامنظم می زند. دلشوره 

دارم. عصبی ام و تنها!

 سرویس را پیدا می کنم و در آینه اش زل 

می زنم به چشم هایم. مژه هایم هنوز از اشکی 

DONYAIEکه گه گاه و بی اراده چشم هایم را تر 
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می کند، نم دار است و سفیدی چشم هایم پر از 

رگه های سرخ و پرخون.

مشتی آب روی چشم هایم می ریزم. قطره های 

آب از کنار ابروهایم سر می خورد و خراش 

روی چانه ام را به گز گز می اندازد. 

دست خیسم را روی موهای موج دارم می کشم 

و آن ها را پشت گوشم می برم. با همان نگاه تار 

زل می زنم به نی نی چشم هایم. جوری که انگار 

بخواهم غزال جدیدی را از میان آن بیرون 

DONYAIEبکشم و وجودش را به خودم اثبات کنم.
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از سرویس که بیرون می آیم. مغزم کمی آرام 

شده ولی هنوز تک ضربه های دردناک سرجایش 

هست. هنوز فکر مهتاب و اضطراب ناشی از 

اولین مکالمه بعد از سال ها هست. هنوز 

ناامیدی از مهر نداشته اش هست!

سرم را که باال می آورم، نگاهم به چشم های 

سیاهی گره می خورد که بارها همین برق 

شرارت را در آن ها دیده ام.

روی کاناپه دراز کشیده و با سری که روی 

دسته ی آن کمی به طرفم چرخانده، نگاهم 

DONYAIEمی کند. 
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نگاهم تا شالم که دور دستش پیچانده پایین 

می آید و باز برمی گردم روی چشم هایش. 

آمدنش خوب است. این را از آرام شدن مغزم 

و خالی شدنش از هیاهوی اسم مهتاب 

می فهمم.

- چطور اومدی که من نفهمیدم؟

با نزدیک شدن من، به پهلو می چرخد و 

خودش را روی کاناپه عقب می کشد.

- انگار جاتو گرفتم!

DONYAIE
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 روی کاناپه نگاه می کنم و بعد  به فضای خالیِ

به خودش که شباهتی به مرد عصبانی وقت 

رفتن ندارد.

خسرو همیشه آن قدر شوخی و جدی و طنز و 

کنایه اش درهم آمیخته است که نه می شود به 

DONYAIEخوبی از هم تفکیکشان کرد و نه به خاطرش از 
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او دلخور شد. دنیای خسرو ملک نیا درست مثل 

خودمختاری کوچکی است که هیچ یک از 

مناسبات سفت و سخت انگار در آن جایی 

ندارد.

شاید به همین دلیل در برابر این مدل 

رفتارهایش آن گارد بسته ی همیشگی را ندارم. 

لبه ی میز جلوی کاناپه می نشینم و دست هایم 

را به هم می چسبانم و می گذارم بین 

پاهایم. می خواهم دست غزال عاصی و 

خسته ی ذهنم را بگیرم و دورش کنم از همه ی 

DONYAIEتلخی های رسوب کرده در وجودش.
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- انگار خبرا خیلی خوب بوده.

خسرو نگاه معناداری به آن طور نشستنم 

روبه رویش می اندازد.

- تا منظورت از خبر خوب چی و برای کی 
باشه!

- تو بگو... چه خبر خوبی برای کی.

لحظه ای بی حرف نگاهم می کند. انگار می تواند 

در چشم هایم حال بدم را ببیند و تالشی که 

برای پنهان کردنش می کنم. انگار بلد است 

ذهنم را بخواند و بفهمد که در این لحظه 

DONYAIEمی خواهم از بند همه چیز رها شوم.
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دست هایش را روی سینه درهم گره می زند.

 بقیه به ما چه ربطی داره؟ - خبر خوبِ

لبخند بی حال و رنگی می زنم. حرفش درست 

به اندازه ی منطقی بودن، بی منطق است. حتی 

همین نشستن ما روبه روی هم به خاطر بد و 

خوب دیگران است نه خودِ ما.

- خبر بدشون که به گندخوردن زندگیمون ربط 

داشت. خوبش چرا نداشته باشه؟

خودش را کمی باالتر می کشد. نفس عمیقی 

می کشد. حالش تغییر می کند. چیزی میان مرد 

DONYAIEعصبی سرِ شب و سرخوشی دقایقی پیشش!
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عمیقا به صورتم خیره می شود. انگار که 

بخواهد همه ی حس هایم را بعد از گفتن خبرش 

ببیند.

- حتما تا االن باید قرار بازداشت موقت فتاح 

صادر شده باشه.

لبم را زیر دندان می برم. سر دلم خالی 

می شود. حسی سرد و مشمئز کننده، معلق در 

داغی خون راه رگ هایم را می گیرد و در چشم 

به هم زدنی همه ی وجودم را احاطه می کند.

DONYAIE
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سقوط فتاح یعنی سوختن امین. و تصور این 

اتفاق درست به اندازه ی وقوعش ترسناک 

است.

خیره در چشم های خسرو پلک می زنم. 

نمی خواهم مقابل نگاهی که این طور مصرانه 

به من دوخته شده فرو بریزم. با همه ی تالشم 

DONYAIEباز هم صدایم لرزش محسوسی دارد.
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- خبر بدِ ما چیه؟

انگار انتظار ندارد به همین راحتی از ماجرا 

بگذرم. مکث کوتاهی می کند و می شود همان 

خسرویی که چند لحظه ی قبل دیده ام.

- بیرون بودم قمر زنگ زد. منتظر بود برسیم از 
خجالتمون دربیاد، نرفتیم تیرش به سنگ 

خورد. نمی دونست به جای خونه ی من باید رو 

کاناپه ی خونه ی خودش پیدامون کنه!

اخم می کنم و خسرو فارغ از همه ی فکر 

DONYAIEخیال هایی که دارم و داریم بلند می خندد.
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- می خواست مطمئن بشه حرف هایی که 

شنیده دروغه و محاله من با دختر کسی که 

مادرمو بدبخت کرده سر و سری داشته باشم.

آب دهانم را قورت می دهم. هنوز آن جریان 

سرد وسیال میان رگ هایم هست. هنوز فکر 

مهتاب، همایون و امین رهایم نکرده.

دل به دلش می دهم.

- تو چی گفتی؟

خسرو ابروهایش را از این سوالم باال می برد. 

تکیه می دهد به پشتی کاناپه و انگار که دارد 

DONYAIEعادی ترین حرف های دنیا را می زند، می گوید:
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- گفتم می خوام انتقامشو از همایون بگیرم. 

می خوام دختر همایونو یه جوری عاشق خودم 

کنم که به خاطرم وایسه تو روی فرح و 

پدرش. گفتم می خوام وقتی که خوب به من 

وابسته شد ولش کنم برم. بعد اون بگرده دور 

دنیا دنبالم. بگرده ولی پیدام نکنه. یه جوری که 

انگار هیچ وقت نبودم. انگار همه چی خواب و 

خیال بوده. 

هنوز خیره به هم  نگاه می کنیم.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت367

عجیب است که نه مضطرب می شوم و نه ته 

دلم خالی می شود. انگار هر دو نفرمان ایمان 

داریم هیچ وقت قرار نیست همچین اتفاقی 

بیفتد. موهای ریخته روی صورتم را پشت 

گوش می زنم.

- مادرت چی گفت؟
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جور خاصی به آرامش غریب آن لحظه ام نگاه 

می کند.

- عصبی شد. زد اون کانال. شروع کرد داد و 

دعوا کردن. دنبال یه چیزی می گشت مثل این 

که بگه شیرشو حاللم نمی کنه یا به خاطر 

زحمتی که واسه بزرگ کردنم کشیده عاقم 

می کنه. ولی پیدا نمی کرد.

طنز کالمش تلخ است. تلخ و جگر سوز. چیزی 

که من با همه ی وجودم درکش می کردم.

DONYAIE- پس جنگ شروع شده؟
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صاف می نشیند. تنش را خم می کند و آرنج هر 

دو دستش را می گذارد روی زانوهایش.

- از چی می ترسی؟ تو که کم نمی آری خانم 
کماندو!

حتی همین شوخی ساده هم برای آن لحظه و 

اتفاقاتی که در حال وقوع است عجیب 

ناهمخوان است.

- ما باید چیکار کنیم؟

با سر به کنارش اشاره می کند و می گوید:

- من که پیشنهاد دادم، تو به حرفم گوش 

DONYAIEندادی!
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سعی می کنم به نقش بازی کردنم ادامه بدهم. 

لبخند بزنم و به این فکر نکنم که مهتاب 

می توانست سراغم بیاید... اگر می خواست! 

حقیقتی که انگار  همه ی چیزها در سایه ی آن 

بی اهمیت  یا حداقل کم  اهمیت به نظر 

می آمدند.

لبخندم انگار بیش از اندازه مصنوعی و 

بی هویت است. نمی دانم خسرو حالم را به چه 

DONYAIEحساب می گذارد. نگاهش را با مکث از لبخندم 
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برمی دارد. تنش را عقب می کشد و باز تکیه 

می دهد به پشتی کاناپه.

- نوبت این پسر برقیه هم می شه.

اصرارش را برای این طور خطاب کردن امین 

نمی فهمم. لحظه ای انگار در خال معلق می مانم 

تا یادم بیاد چیزهایی مهم تر یا حداقل هم تراز 

بی مهری مهتاب هم در دنیا هست.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت368

- با تالشش برای بردن تو بزرگ ترین حماقت 
زندگیشو کرد.

ته گلویم بی دلیل به خارش می افتد. آب دهانم 

را چند بار پشت سر هم فرو می دهم.

- اگه با پروازش رفته بود، شاید همه چیز 
براش یه جور دیگه پیش می رفت.

تصویر چمدان هایی که در آن آپارتمان دیده 

DONYAIEبودم مقابل چشمم قد علم می کند.
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- چه فرقی می کرد؟ امین که از راه دریا 

هم قانونی می خواست بره.

صدایم از غصه سنگین است و گرفته.

- نه وقتی قرار بود یکی رو با مدارک جعلی 
همراه خودش ببره. برنامه ی بردنت و مسیرش 

که لو رفت، دیگه مقر آوردن ناخدا و بقیه ی 

چیزا واسه مامورای اطالعات کار سختی نبود.

حس می کنم دنیا با همه ی بزرگی اش به قدر 

یک حباب تنگ می شود.

DONYAIE- اون حساب که گفتی...
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می خواهم بپرسم، همان حساب امین است؟ 

همانی که سهم حاجی از ارزها به آن منتقل 

شده؟ همانی که همایون به خاطرش زندگی و 

آینده ام را بازیچه کرده؟

- یه مدرک الزم بود تا ریز کارای فتاح بره زیر 
ذره بین که رفت. بعد هم این جریان غیرقانونی 

بردن تو و فراری دادن پسرش!  فتاح فکرشو 

نمی کرد دقیقا از جایی بخوره که انتظار 

نداشت. 
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نمی  پرسم از کجا و چطور. می گذارمش برای 

بعد. برای فردا. برای هر وقتی بعد از گرفتن 

جواب سوالی که همه ی ذهنم را درگیر کرده.

دندانم را می کشم روی لب باالیی ام. 

- تو گفتی؟

نامفهوم نگاهم می کند.

- تو لو دادی؟
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت369

اخم هایش درهم فرو می رود.

- واسه همین از قبل اون اتفاق برنامه چیده 

بودی منو با خودت ببری مشهد، نه؟

منتظر حرف یا جوابی به او خیره می مانم. با 

همان اخم از روی کاناپه بلند می شود. پیراهن 

مردانه اش را از کمر شلوار بیرون می کشد و 

می گوید:
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- هیچ کسی ارزش اینو نداره که آدم به خاطرش 

خودش رو بفروشه!

دکمه ی سرآستینش را باز می کند.

- می رم دوش بگیرم. دیگه خیلی دیر 
وقته. امشب همین جا می مونیم... می تونی 

توی اتاق من بخوابی. قمر نیست نمی تونم از 

لباساش چیزی بهت بدم. ولی می تونی از 

مال من استفاده کنی. صبح می برمت هر چی 

خواستی می خریم.

می خواهد برود که از لبه ی میز بلند می شوم. 

DONYAIEبازویش را می گیرم و مانعش می شوم.
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- می دونستی امین قرار نیست از ایران خارج 
بشه. حتی هوایی هم نمی تونست بره، نه؟ فکر 

می کردی ممکنه انقدر احمق باشم که بخوام 

خودمو تو دردسر بندازم!همایون گفته بود من 

باید تا لب مرز باهاش برم که بتونم لوشون 

بدم. ولی تو از اول می گفتی نمی ذاری. قبل از 

اینکه اون اتفاق واسه امین بیفته و برنامه اش 

واسه بردن من به هم بریزه هم نمی خواستی 

بذاری من برم... اینا همه اش به خاطر پیدا 

کردن دکتر صبوحی و مشکل شهرزاده؟ یا 

چیزای دیگه ای هم هست؟
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نگاهش برمی گردد به چشم هایم.

- برای تو چه فرقی می کنه؟ مهم اینه االن 
نهایت درگیریت تو این ماجرا چندتا سوال و 

جواب ساده است. همین!

نگاهم میان چشم هایش معلق می ماند. میان 

سیاهی هایی که انگار یک دنیا حرف پشتش 

پنهان دارد. بحث را تمام می کند. به طرف 

راهرو می رود و می گوید:

- می رم لباسامو بردارم. بعد برو تو 

اتاقم استراحت کن.
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نگاهم از پشت سر روی قامت بلندش می ماند 

که وارد راهرو می شود و در انحنایش از قاب 

چشم هایم بیرون می رود.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت370
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بعد از لحظات پراضطرابی که امروز داشته ام، 

چیزی مثل نسیم نرم و آرام از ته دلم می گذرد. 

حس خوب حضور کسی که بشود در این 

آشفته بازار به او اعتماد کرد. حتی اگر دلیلی 

پشت این کارش باشد!

****

- ولی خیلی بهت می آد!

نفسم را محکم رها می کنم و از پشت پنجره ی 

DONYAIEرو به خیابان کناری عقب می آیم. نگین پشت 
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میزش نشسته و با لبخند دلگرم کننده ای به 

حال و روز پراضطرابم نگاه می کند.

تمام این یک ساعت تالش کرده تا حواسم را از 

امروز و اتفاقاتش پرت کند و این تیر آخرش 

است انگار.

کمرم را تکیه می دهم به لبه ی پنجره و 

می گویم:

- سلیقه ی رئیسته!

می خندد.

- نگو که باز دیکتاتور بازی درآورد.
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پرم از دلهره و هر دقیقه ای که می گذرد انگار 

هزاران دست در دلم رخت می شویند. امروز 

همه چیز تمام می شود. یا بهتر بگویم شروع 

می شود. برای پرت کردن حواس خودم با نگین 

همراه می شوم.

- دیکتاتور بازی واسه یه دقیقه،اشه. کل فرایند 

خریدمون پنج دقیقه هم طول نکشید. یه نگاه 

به من کرد یه نگاه به رگال ها. شلوار و بلوز و 

مانتو برداشت داد دستم، گفت برو تو اتاق پرو 

بپوش. همین!

DONYAIE
M

AM
NOE



نگین بلندتر می خندد.

- ولی سلیقه اش خوبه. اینو قبول کن!

- نگین جون می خوای انقدر قربون دست و 
پای بلوریش نرو.

نگین اخم شوخی روی صورتش می نشاند. از 

روی صندلی بلند می شود و به طرفم می آید.

- دیگه بی انصاف نباش. سلیقه اش خیلی 

خوبه. ولی از من می شنوی مجبورش کن 

خودش واست یه لباس طراحی کنه. کار 

سختیه ولی فکر کنم تو از پسش بر بیای. بعد 

DONYAIEبیا باهم در مورد سلیقه اش حرف بزنیم.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت371

یاد مکالمه ی چند وقت پیشمان در این مورد 

می افتم و شرطش برای آن. نگین روی مبل 

روبه روی من می نشیند. یک پایش را روی پای 

DONYAIEدیگر می اندازد و می گوید:
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- هیچ وقت نفهمیدم خسرو چطور می تونه در 
عین جدی بودن تا این حد هنرمند باشه!

چقدر جلوی خودم را می گیرم تا سر نچرخانم 

و به تابلوی نقاشی روی دیوار نگاه نکنم. به 

تبعیت از نگین روی مبل مقابلش 

می نشینم. نگین در این لحظه همه ی آن 

چیزهایی است که من ندارم. آرامش و 

لبخندش حسرت این روزهایم است.

حلقه ی شال را از دور گردنم باز می کنم و برای 

پرت کردن حواسم می گویم:

- قرار بود برام از وقتی ایتالیا بودین بگی.
DONYAIE

M
AM

NOE



نگین کمی دقیق تر نگاهم می کند.

- نگرانی؟

انکار نمی کنم. شال را از دور گردنم می کشم و 

روی پایم می اندازم. از شب پیش که خسرو 

شالم را دور دستش پیچیده، انگار عطرش 

چسبیده به تار و پود آن.

- می خوام حواسمو پرت کنم.

- فکر می کنی این جوری جواب می ده؟

دست می کشم میان موهایم.
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- راه حل بهتری ندارم. پدرم نیست. به جز 

خسرو تنها کسی که می تونم ازش در مورد 

اوضاع بپرسم عمه امه که اونم با اتفاقای...

بی اختیار مکث می کنم. نمی دانم از دعوای من 

و فرح خبر دارد؟! یا اصال خسرو در مورد 

برنامه هایش چیزی به او گفته است؟

نفسم را محکم رها می کنم.

- انقدر همه چیز به هم پیچیده که گاهی 
نمی تونم حس های خودمو این وسط پیدا کنم.

نگین با همان آرامش مخصوص به خودش 

DONYAIEلبخند دلگرم کننده ای می زند. پایش را از روی 
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پای دیگر برمی دارد و زانوهایش را به هم 

می چسباند و کمی به یک طرف خم می کند.

ذهنم در یک گریز خودآگاه حرکاتش را دنبال 

می کند. میان آن همه دلهره و التهاب گوشه ای 

از ذهنم درگیر این سوال بی ربط می شود که 

چرا من هرگز همچین لباس هایی نداشته ام؟

- اگه فکر می کنی تا اومدن خسرو این طوری 
حواست پرت می شه، من مشکلی ندارم. برات 

تعریف می کنم.
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نگاهم را که در امتداد پاهایش به پاشنه ی بلند 

کفش رسیده باال می آورم و به چشم هایش 

می رسانم.

- ببخشید اما االن نمی تونم محترمانه رفتار 
کنم و بگم اگه حوصله نداری بمونه برای یه 

وقت دیگه.

نگین به جوابم بلند می خندد.

- تو خیلی شبیه خسرویی. اینو کسی بهت 
گفته؟

چشم هایم را که پر از حس ناباوری است به 

DONYAIEصورتش می دوزم. من و خسرو به اندازه ی 
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همه ی مفاهیم متضاد دنیا باهم فرق داریم. و 

حاال درک نمی کنم که چطور می توانیم به چشم 

نگین شبیه به هم بیاییم.

می گوید:

-اوایل دهه ی هشتاد آقای ملک نیا اسما منو 
برای ادامه ی تحصیل بورسیه کرد. ولی 

رسما فرستاده بودم پسرش رو سر به راه کنم.

..
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت372

از خنده ی رها و بلند دقایقی پیشش تنها لبخند 

سرد و بی حسی به جا مانده که به سختی روی 

لب هایش نگه می دارد.

-  منم مثل تو عشق خارج رفتن بودم. دو سال 

آخر دبیرستان خودمو با زبان خفه کرده بودم 

که به محض گرفتن دیپلم از ایران برم.
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شال حریرش را بی دلیل روی موهای لختِ رنگ 

شده اش مرتب می کند. یک گریز آشکار از 

فکرهایی که انگار ذهنش را مشغول کرده اند.

- اوضاع مالی پدرم خوب بود. یعنی تا قبل 
از اینکه اون مشکل واسش پیش بیاد خوب 

بود. دفترخونه داشت، توی مشهد. آدم سفت و 

سختی بود ولی من رگ خوابشو بلد 

بودم. قول داده بود منو بعد از دیپلم بفرسته 

برم. ولی سر ماجرای سندسازی واسه فروش 

یه ملک...
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کلمات انگار در دهانش سنگین می شوند. 

لحظه ای مکث می کند و می گوید:

- پدرم آقای ملک نیا رو خیلی سال بود که 
می شناخت. کارهای ثبتش رو انجام می داد.

با هر مکث نگین حس می کنم چقدر حالش را 

می فهمم. چقدر رنجی که از گفتن خطای 

پدرش کلماتش را تلخ و سنگین می کند برایم 

آشناست! من سال هاست که این رنج را 

زیسته ام. این سقوط اجباری از گناه دیگران را. 

آدم هایی که باور مقدس بودنشان مثل یک 

کلیشه ی فناناپذیر در تار و پود زندگی تنیده 

DONYAIEشده است. آدم هایی با اسم پدر و مادر!
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- بعد از اون ماجرا پدرم یه سری مشکالت 
قضایی و بعد هم مالی پیدا کرد... پیشنهاد 

آقای ملک نیا بود که من رو بفرسته. در ظاهر 

من رو از پدرم خواستگاری کرده بود. ولی در 

اصل قرار بود برم و به جای هزینه های تحصیل 

و اقامتم کاری رو که می خواد براش انجام 

بدم.

بی اختیار امروز خودم را با گذشته ی نگین 

مقایسه می کنم. انگار هیچ کدام از کارهای این 

DONYAIEخانواده بدون نقشه و نیرنگ پیش 
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نمی رفت. دلم می خواهد مانع گفتنش شوم. 

انگار میل شنیدنِ قصه ی نیمه کاره ی میدان 

ونتزیا به یک باره در ذهنم خاموش شده بود.

- البته پسر یکی از دوستای قدیمیش هم اونجا 
بود. اصال دلیل اصلی که خسرو رو فرستاده 

بود ایتالیا همین بود. ولی خب... خسرو 

هیچ وقت به حسام روی خوش نشون 

نمی داد. هنوز هم همون طوره.

ابروهایم بی اختیار و از سر آشنایی باال می پرد.

- فکر کنم می دونم کی رو می گی.

DONYAIEنگین چشم هایش را لحظه ای باریک می کند.
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- مشهد که بودین دیدیش؟

- آره. خودشه؟

می خواهد جوابم را بدهد که تلفن اتاق زنگ 

می خورد. نگین از جایش بلند می شود. به 

طرف میزش می رود و چند دقیقه ی بعد 

صدایش که چیزی را برای مخاطب پشت خط 

توضیح می دهد جای همه ی حس های سرد و 

سنگین را در فضای اتاق می گیرد.

چند ساعت گذشته و من خبر از اتفاقاتی که 

دارد می افتد ندارم. با دلهره گوشی را از جبیم 
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بیرون می آورم. پیام روی صفحه عضالت 

شکمم را از اضطراب منقبض می کند.

«باید ببینمت.»

.
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مهره های گردنم درست از همان جایی که خم 

شده تیر می کشد. دیشب قبل از خواب نت 

گوشی را قطع کرده بودم تا همین چند دقیقه ی 

پیش. انگار که با روشن بودنش مهتاب 

می توانست از آن فاصله ی دور دست دراز کند 

و آن بخش از ذهنم را که همیشه درگیر او بود 

لمس کند.

تمام ساعات امروز منتظر خبری از خسرو و 

دادگاه همایون بودم و حاال این پیغام از 

پیام رسان و شماره ای که حتی آن خط ناآشنای 

DONYAIEقبل هم نیست.
M

AM
NOE



- غزال؟

سرم را باال می برم و با گنگی به نگین نگاه 

می کنم. اخم ظریفی میان ابروهایش 

می نشیند.

- چیزی شده؟

لب هایم را روی هم می کشم. حاال که شمه ای از 

گذشته اش را شنیده ام انگار حرف زدن برای او 

دیگر سخت نیست. گوشی را میان انگشتانم 

فشار می دهم. کلمات در ذهنم از هم پیشی 

می گیرند.

DONYAIE- نمی دونم خسرو در مورد امین...
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گوشی که میان مشت بسته ام می لرزد، جمله ام 

را نیمه کاره رها می کنم. سرم را پایین می آورم 

و به صفحه ی گوشی نگاه می کنم که به جای هر 

شماره ی ناشناسی آشناترین و رندترین 

شماره ای که در گوشی ام ثبت کرده ام را نشان 

می دهد.

- خسروئه!

- خب جواب بده.

نگین جلو می آید و منتظر مقابلم می ایستد. 

عجیب است ولی آن قدر دخترانه 

DONYAIEنگران سرنوشت همایونم که تپش های قلبم را 
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درست پشت حلقم حس می کنم. انگشت 

شستم را روی صفحه ی گوشی می کشم و به 

محض «الو؟» گفتن صدای خسرو گوشم را پر 

می کند.

- خیلی سریع با علی پا می شی می آی جایی 

که من هستم. خودم بهش زنگ زدم. فقط 

عجله کن.

آن قدر تند و بی فاصله می گوید که حتی امان 

نمی دهد من میان جمله هایش سوالی بپرسم.

- خسرو؟

- سریع غزال. وقت نداریم.
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و تلفن را قطع می کند.

- چی می گفت؟

از جا بلند می شوم. اضطرابی که از لحن و 

صدای او به وجودم سرریز می شود و تپش های 

تند قلبم معجون غریبی می سازد. 

.
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موهایم را زیر شال پشت گوشم می برم و 

دستم را همان جا روی گونه ی داغم نگه 

می دارم.

- نمی دونم... یعنی... گفت سریع با علی برم 
جایی که هست.

نگین نگران جلوتر می آید.

- نگفت کجا؟

سرم را تکان می دهم. نگین دستش را روی 

بازویم می گذارد.

DONYAIE- پس چرا واستادی؟ برو، حتما کار مهمی داره.
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آخرین نگاه را به نگین می اندازم و بعد 

درحالی که گوشی را می گذارم در جیب پشت 

شلوارم به طرف در می روم.

مثل همه ی دستورات خسرو همه چیز در 

سریع ترین حالت ممکن اتفاق می افتد. روی 

صندلی عقب ماشینی که با سرعت در حال 

حرکت است نشسته ام و از فاصله ی بین دو 

صندلی به مسیری نگاه می کنم که نمی دانم 

قرار است به کجا برسد.

- نگفت جایی که می ریم کجاست؟

علی لحظه ای از آینه نگاهم می کند.
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- فقط به من آدرس دادن غزال خانوم.

حس خوبی به این پسر دارم. شاید چون در 

این مدت هر بار در شرایط پرتنش و اضطراب 

بودم با همین حضور آرامش همراهی ام کرده. 

کالفه خودم را عقب می کشم و به صندلی 

تکیه می دهم.

- خب همون. نپرسیدی چرا باید بیایم اونجا؟

نیم نگاه معناداری به من می اندازد. انگار که 

بگوید: «از کی؟ از خسرو ملک نیا؟» برای 

چندمین بار شماره اش را می گیرم. مثل دفعات 

قبل تلفن آ ن قدر بوق می خورد تا تماس قطع 

DONYAIEمی شود.
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- خودتونو اذیت نکنین. االن دیگه می رسیم. 

خسروخان نخوان جواب بدن، تا صبح هم زنگ 

بزنین نمی دن!

نفسم را با حرص رها می کنم. بله، «خسرو 

خان!»

جایی حوالی پارک شهر هستیم. در یک خیابان 

پر از ازدحام ماشین های پارک شده و در حال 

گذر. خودم را روی صندلی جلو کشیده ام و از 

کنار صندلی راننده برای پیدا کردن خسرو به 

DONYAIEاطراف چشم می چرخانم.
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- اوناها. اونجان خسرو خان.

به جهتی که علی می گوید نگاه می کنم و در 

امتداد آن نگاهم روی ساختمانی کمی 

آن طرف تر ثابت می ماند.

.
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افکارم یک ایست کامل می کند و بعد انگار 

افتاده باشد روی دور تند یک دنیا حدس را با 

توان بی نهایت در ذهنم تکثیر می کند. سرعت 

ماشین به خاطر ترافیک آن قدر آرام است که 

فرق چندانی با متوقف بودن ندارد.

خودم را به طرف در ماشین می کشم. دستم 

هنوز دستگره را نکشیده که 

علی فورا می گوید:

- صبر کنید غزال خانوم.

در راهی که باز شده تندتر می راند و من کالفه 

از هر ثانیه تاخیری که در رسیدنم به خسرو 
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می گذرد دستم را از روی دستگیره برمی دارم. 

علی کمی جلوتر دور می زند و کمی بعد درست 

کنار ماشین خسرو نگه می دارد. خیابان شلوغ 

است. همین توقف چند ثانیه ای هم صدای بوق 

ماشین های پشت سری را بلند می کند.

با سرعتی که در خودم سراغ ندارم پیاده 

می شوم و قبل از هر چیز توجه ام به مرد 

آشنایی که روی صندلی شاگرد نشسته جلب 

می شود. خسرو از داخل در عقب را برایم باز 

DONYAIEمی کند و در همان حال به علی که میان بوق و 
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اعتراض ماشین ها منتظر کسب تکلیف است 

می گوید:

- تو برو نمایشگاه غزال با منه.

علی سرش را تکان می دهد و می رود و من 

روی صندلی عقب ماشین خسرو می نشینم. 

برای حضور حسام در این لحظه دلیل دارم و 

ندارم. انگار منتظرم چیزی مهم تر از این دلیل 

ساده که حسام وکیل خسرو است بشنوم. 

چیزی که به اندازه ی عجله ی خسرو برای آمدنم 

یا بهانه ی بودن نزدیک ساختمانی که نوشته ی 

DONYAIEطالیی و نقش ترازوی روی آن مهم باشد.
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حسام به طرف من می چرخد. نگاه و لبخندش 

همانی است که از مالقاتمان در رستوران 

به خاطر دارم.

- سالم خانم. خوبید؟

سالمش در عین رسمی بودن، گرم و صمیمی 

است. جوری که برای لحظه ای حس و حال آن 

روز در ذهنم جان می گیرد. فقط برای یک 

لحظه، چون آن را با سرعت در ذهنم پس 

می زنم و بعد از جواب سالمش از آینه ی وسط 

ماشین به خسرو نگاه می کنم.

- جلسه ی دادگاه چی شد؟
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به جای خسرو، حسام است که جواب می دهد:

- اون که سر دراز داره.

نگاهم را بین حسام و آینه ای که نقش دو چشم 

سیاه را در خود دارد می چرخانم.

.
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- یعنی چی؟
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باز هم حسام می گوید:

- یعنی هم تعداد متهمین پرونده زیاده هم 
موارد تخلف و شکایت شکات. تا صدور حکم 

حداقل چند جلسه طول می کشه.

به امید شنیدن یک حرف، یک جمله، یک 

جواب به خسرو چشم می دوزم. همان دلیلی 

که به خاطرش با آن همه عجله از من خواسته 

بود خودم را به اینجا برسانم. به عقب 

می چرخد و بی مقدمه می گوید:

- به حسام وکالت بده.

- چی؟
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این کلمه پرسشی تنها جوابی است که در برابر 

جمله ی بی ربطش روی زبانم می چرخد. حسام 

چندین برگه را از کیفش بیرون می آورد و روی 

داشبورد می گذارد. بعد احتماال با درک شرایط 

می گوید:

- تا شما حرف می زنید من یه تماس می گیرم و 
برمی گردم رئیس.

موضوع انگار آن قدر جدی است که خسرو 

حتی به رئیس گفتنش واکنش نشان 

نمی دهد. در ماشین که بسته می شود می گویم:

- چی شده؟ چرا باید وکیل داشته باشم؟
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و جواب او که مثل صاعقه برسرم فرود 

می آید:

- غزال همایون چیزی به نامت کرده بود؟

چندبار در چشم هایش پلک می زنم. و بعد «نه» 

آرام و بی جانی از میان لب هایم خارج 

می شود. نمی فهمم چرا همچین سوالی 

می پرسد. همایون سر اموال و دارایی اش با 

هیچ کسی شوخی ندارد. حتی شعله هم با 

وجود تالش زیاد نتوانسته چیزی از او بکَند و 

به نام خودش کند.
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خسرو مکث می کند. دستش را می کشد روی 

لب و چانه اش.

- به حسام وکالت بده. وقت نداریم. قبل از 
اینکه همایونو بگیرن باید تکلیف واریزی های 

حسابتو مشخص کنیم. نمی خوام تو دردسر 

بیفتی. باید ادعا کنیم از حسابت سواستفاده 

شده. قبل از اینکه دادگاه احضارت کنه باید 

دادخواست بدیم.

- مگه قراره همایونو بگیرن؟

این واضح ترین سوالی است که در ذهنم دارم.
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زل می زند در چشم هایم.

- دلت می خواست تا آخر عمرش فراری بمونه؟

آن «فراری» که می گوید هزار حرف و کنایه در 

خود دارد. از خودم می پرسم یعنی از همان 

اول به این لحظه فکر می کرد؟ وقتی پیشنهاد 

DONYAIEهمایون را، نقشه ی همایون را به خاطر کمک به 
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خواهری که به او خیانت کرده بود پذیرفت، 

وقتی راضی شد دختر همایون را به خانه اش 

ببرد تا پسر فتاح را در تله بیندازد، وقتی من را 

به عمارت پدری اش برد، وقتی پیشنهاد کرد 

نقش بازی کنیم و می دانست خبر از آنجا بهتر 

به گوش آن هایی که باید می رسد، وقتی 

همایون آن قدر به او اعتماد کرده بود که از 

مخفیگاهش خبر داشت، دقیقا به همین لحظه 

فکر می کرد. به وقتی که من در جبهه ی او 

باشم و او کسی که حتی برای لو رفتن همایون 

برنامه دارد.
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سکوتم را که می بیند از روی داشبورد 

برگه هایی که حسام گذاشته برمی دارد و روی 

پاهایم می گذارد.

- می خوای بخونی اول بخون، بعد امضا کن. 

فقط سریع. وقت نداریم. تا دیر نشده حسام 

باید از دفتر دادستانی وقت بگیره.

نگاهی گذرا به نوشته های روی کاغذ می اندازم. 

دست و دل و صدایم باهم می لرزد. 

- تو که می دونی پرونده ای که همایون برام 
DONYAIEساخته هنوز بازه!
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ترسیده ام؟ جواب واضح است.

مستاصل و نگرانم؟ باید بگویم بله.

من در این لحظه معلق مانده ام میان مهر 

کم رنگ دخترانه ام به همایون و فردایی که 

شاید همین امنیت و آرامش نسبی را هم دیگر 

نداشته باشم.

خسرو لحظه ای دستش را از بین دو صندلی 

جلو می آورد. انگار که بخواهد جایی از صورتم 

را لمس کند و بعد پشیمان می شود. می گیردش 

به تکیه گاه صندلی شاگرد.
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- نگران اون نباش. وقتی دستت جلوی همایون 
پر باشه مجبوره کوتاه بیاد و شکایتشو پس 

بگیره. این جوری تو هم می شی یکی از شاکیای 

خصوصیش. می شه باهاش معامله کرد. مگه 

تو واسه همین نرفته بودی سراغ 

گاوصندوقش؟ به جز اون به حسام که وکالت 

بدی می فرستمش پیگیر ماجرای اون پرونده 

هم بشه. باالخره یه راهی پیدا می کنیم که 

ثابت کنیم جعل امضا کار تو نبوده. من االن 

فقط نمی خوام پات به دادگاه باز بشه. 
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سینه ام از فشار نفس هایی که بی وفقه 

ریه هایم را پر و خالی می کند باال و پایین 

می شود. مرددم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت378
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می دانم قانون با کسی شوخی ندارد ولی 

ادعای سواستفاده ای که آخرش قرار است به 

متهم شدن همایون ختم  شود کار ساده ای 

نیست.

- تو که می گفتی اون واریزیا انقدر عددش کمه 
که مشکلی برام پیش نمی آره.

- غزال تو اصال به حرفای من گوش می دی؟ 

اون واریزا به خودی خود جرمی نداره ولی اگه 

پای هر کدوم از اون آدما به پرونده باز بشه 

متهم می شی به هم دستی با همایون. تو اینو 
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می خوای؟ آره غزال؟ می تونی همچین چیزی 

رو تحمل کنی؟

- اگه همایون لج کنه و قبل از اینکه ادعای ما 
ثابت بشه منو بندازه زندون چی؟

خسرو از جیب بغل کتش خودکارش را بیرون 

می آورد. به طرف من می گیرد و می گوید:

- همایون هیچ وقت این کار رو نمی کنه. بهت 

قول می دم.

به خودکار و بعد چشم هایش نگاه می کنم. 

DONYAIEانگار هر دو دقیقا به یک چیز فکر می کنیم. به 
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دعوای روزهای اول در نمایشگاه که من را از 

حکم جلبی که همایون داشت ترسانده بود.

نگاهش را از من می گیرد. خودکار را تکان 

می دهد تا بگیرمش.

- به من اعتماد کن.

در این کمتر از یک ماه عادتم شده اعتماد کردن 

به او. آن قدر کیفیت این عادت زیاد است که 

انگار هیچ روزی در زندگی ام بدون اعتماد به او 

DONYAIEنگذشته و قرار هم نیست بگذرد.
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قلبم انگار زیر پوست انگشتانی که با آن 

خودکار را گرفته ام می تپد. همان اندازه واضح 

و قابل لمس. به اصرار خسرو متن را می خوانم 

و امضا می کنم. خسرو چند بوق پی درپی برای 

حسام می زند که کمی آن طرف تر ایستاده و 

چیزی در گوشی اش تایپ می کند. حسام 

می آید و همه چیز جدی تر از آنی می شود که 

در این مدت تجربه کرده ام.

گوشی باز در جیبم می لرزد.

****
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.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت379

صدای بسته شدن در پشت سرم، میان کوران 

اصواتی که در ذهنم به راه افتاده گم می شود. 

دست سردم را به دیوار کنار در می گیرم. فشار 

و سنگنی کلماتی که پشت این در شنیده ام 

DONYAIEانگار همه ی تاب و توانم را به یغما برده.
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- غزال خانم؟ خوبی؟

پلک می زنم. هیاهوی اصوات در ذهنم جایش 

را به زمزمه ی حرف زدن آدم ها می دهد.

- رنگت پریده. حالت خوب نیست؟

نگاهم در چشم های روشن حسام می ماند و در 

یک گریز خودخواسته به این فکر می کنم که 

چرا تا حاال نفهمیده ام چشم هایش تا این حد 

روشن است؟

دندان می کشم روی لبم.

DONYAIE- خوبم.
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صدایم آن قدر ضعیف است که بعید می دانم به 

گوشش رسیده باشد. ولی می شنود و زیر لب 

«نچ» ی می گوید.

- خوب نیستی که. می خوای سلطون سرویسم 

کنه؟

نه لحنش و نه شیطنتی که در زمزمه ی آرامش 

موج می زند، نمی تواند تغییری در حال بدم 

ایجاد کند. عمیق تر نگاهم می کند و هم زمان با 

نزدیک شدن مردی به ما می گوید:

- جلوی در ایستادیم خانم رادمنش. از این 

DONYAIEسمت لطفا.
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به مسیری که با دستش نشان می دهد نگاه 

می کنم. با هر قدمی که برمی دارم کلمات مثل 

ضربات چکش در ذهنم می کوبد: «باید 

ادعاتون ثابت بشه وگرنه ما کم نداشتیم 

مواردی که شخص برای پولشویی، رشوه یا 

پرت کردن حواس قانون از حساب یا مدارک 

دیگران استفاده کرده.»

«متهم صبحِ امروز برای تفهمیم اتهام از 

بازداشتگاه موقت به دادسرا منتقل شد. طبق 

روال قانونی سایر اتهام ها.»
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«در صورت اثبات ادعا باید مرجع و مقصد این 

انتقال ها برای دادگاه مشخص بشه.»

- االن کجا می ریم؟

تازه از در اصلی ساختمان بیرون آمده ایم. 

حسام به طرف من سر می چرخاند. آفتاب 

افتاده میان موها و چشم های روشنش. 

نگاهش را در صورتم باریک می کند.

- می خواستم یه جایی بشینم در مورد پرونده 

باهم حرف بزنیم ولی فکر کنم خیلی حالت 

خوب نیست.
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به عادت همیشه دست می برم تا موهایم را 

پس بزنم و وقتی مویی را لمس نمی کنم، 

دست می کشم روی پیشانی ام.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت380

- خوبم. یعنی مجبورم که خوب باشم. 

چاره ی دیگه ای ندارم.
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حسام نفس عمیقی می کشد و به روبه رو نگاه 

می کند.

- حق می دم. به هرحال اصال شرایط خوبی 

نیست. مخصوصا برای پدرت.

چیزی مثل یک حباب در گلویم می ترکد. از 

عصر دیروز که شنیده بودم همایون را 

گرفته اند، این حس را بارها و بارها تجربه 

کرده بودم. چیزی بین بغض، نگرانی و ترس.

حسام گوشی را که چند دقیقه ی پیش از 

DONYAIEنگهبانی تحویل گرفته، روشن می کند.
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- اول زنگ بزنم به خسرو ببینیم اگه یه آش 
جدید برامون نپخته بریم یه جایی در مورد 

پرونده و روند دادرسی حرف بزنیم.

نگاهم حرکت دستش را دنبال می کند که روی 

صفحه ی گوشی کشیده می شود. نفسم را از 

بینی رها می کنم. قبل از اینکه روی اسم خسرو 

را لمس کند می گویم:

- شما وکالت خسرو رو فقط تو پرونده ی 

سواستفاده از اسناد کارخونه به عهده دارید؟
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انگشتش نرسیده به صفحه ی گوشی مکث 

می کند. سرش را باال می آورد و پرسشگرانه به 

من چشم می دوزد. نفسم را این بار محکم تر رها 

می کنم.

- چند تا سوال هست که می خوام ازتون 

بپرسم.

حسام دستش را با گوشی پایین می آورد. مثل 

همیشه که فاصله ی جدیت و شیطنتش به چند 

ثانیه هم نمی رسد. حالت صورتش تغییر 

می کند. لب هایم را با زبان تر می کنم. از دیشب 

DONYAIEوقتی خبر دستگیری همایون را شنیدم و بعد 
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جنجال پشت تلفن فرح با خسرو را، با خودم 

شرط کردم که روی پای خودم بایستم. 

به خاطر خودم، آرزوهایم و ماهی؛ که جز من 

کسی را در این دنیا نداشت.

- اگه چیزی باشه که بتونم جواب بدم 
خوشحال می شم کمکت کنم.

شرط و شروطش برای حرف زدن به اندازه ی 

کافی واضح است. نفسی می گیرم نگاهم را در 

روشنی چشمانش قفل می کنم.
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- فراری دادن... و بعد لو دادن متهم پرونده ای 

که شاکی خصوصیش هستید چه نفعی براتون 

داشت؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت381

حسام به جای جواب دستش را در جیب 

شلوارش فرو می کند و مستقیم نگاهم می کند.
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- واقعا برام سواله. چرا کمک توی فرار و بعد 

لو دادن؟ چرا لو دادنش همون اول نه؟ توی 

این چند هفته چی این وسط تغییر می کرد؟

حسام با اخمی که میان ابروهایش نشسته 

می گوید:

- می دونی می شه بابت این ادعا درخواست 

تعقیب کیفری کرد؟

دیگر قوانین بازی این آدم ها را یاد گرفته ام.

- و اگه بشه ثابتش کرد؟
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جوری که بخواهد جدیتم را بفهمد چند لحظه 

نگاهش را در چشم هایم نگه می دارد. بعد 

چشم می چرخاند به جایی پشت سرم.

- خسرو از من خواست همه ی تالشمو 

بکنم تا پات بیشتر از این به ماجرای پرونده ی 

پدرت باز نشه. در مورد خواهر خودش هم 

به جای اینکه به فکر مدرک برای اثبات 

سواستفاده اش باشه،

 دنبال تبصره و ماده واسه تبرئه اشه. این 

آدم همین قدر عجیبه.
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آن قدر باهوش هستم که کنایه اش را 

بفهمم. دندان هایم را محکم روی هم فشار 

می دهم. حسام حق دارد که با کنایه از من 

بخواهد دهانم را ببندم؛ وقتی خسرو با وجود 

کالهبرداری پدرم باز هم حمایتم می کند.

نگاه حسام جلوتر می آید و درست به پشت 

سرم می رسد.

- سالم، کارتون تموم شد؟

به عقب می چرخم. علی اول به حسام و بعد 

به من نگاه می کند. آن قدر بی اختیار به 

دندان هایم فشار آورده ام که فکم درد می گیرد.
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حسام با لحنی دور از آن چه چند ثانیه ی پیش 

از او شنیده ام به علی می گوید:

- پیش پای شما. رئیس کجاست؟

نگاه علی پیش می آید و دوباره روی من 

می نشیند.

- یه کاری پیش اومد خودشون رفتن، به من 
گفتن بیام دنبال غزال خانوم ببرمشون 

خونه که دیگه نرن نمایشگاه.

ابروهایم بی اختیار باال می رود. این ساعت از 

روز، خانه؟

- خونه چرا؟
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علی شانه باال می اندازد.

- نمی دونم. به من فقط همینو گفتن.

حسام از کنارم می گوید:

- خب پس. برنامه ی حرف زدن ما بمونه برای 

وقتی که با خسرو هماهنگ شدم. تو این 

فاصله هم می رم دفتر عبدی ببینم چی دستمو 

می گیره.

برای منِ همیشه بی حاشیه این اضطراب و 

شور افتادن دل حتما طبیعی بود. این ترسی 

که قدم های آدم را انگار میان زمین و آسمان 

DONYAIEمعلق می کرد!
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کمی بعد روی صندلی عقب ماشین در حالی به 

طرف خانه ی خسرو می روم که نگاهم خیره 

مانده روی خطوط درشت سایت یکی از 

خبرگزاری های معتبر: «دالل وزارت 

صمت بازداشت شد.»

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت382
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چشمم خطوط نوشته را دنبال می کند.

«معاون سابق وزیر صمت و شبکه ی دالالن 

مرتبط با وی که نقش زیادی در التهاب بازار و 

کمبود برخی از کاالهای اساسی در سال جاری 

داشته اند بازداشت شده و پرونده ی آن ها برای 

رسیدگی به جرایمی نظیر ارتشاء، خیانت در 

امانت، اخالل در نظام ارزی و اقتصادی کشور 

و ... در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.»
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حجمی که در گلویم گلوله می شود، این بار تنها 

و تنها برای خودم است. برای منی که یک روز 

در خانه ی فتاح خانه ی آرزوهایم را دیده بودم.

یک خانه ی بزرگ و دلباز که محبت از خشت 

خشتش چکه می کرد.

یک مادر مهربان که دستش بوی کرم آرکو 

می داد و آشپزخانه اش بوی غذای گرم.

یک پدر درستکار که ته همه ی حرف هایش یک 

«بابا» می چسباند.

و یک پسر و دختر خوشبخت که سر سفره ی 

پدر و مادرشان بزرگ شده بودند.
DONYAIE

M
AM

NOE



بلند و پرغصه پوزخند می زنم و سنگینی نگاه 

علی را از آینه ی وسط ماشین روی خودم حس 

می کنم. جوری که انگار به جای کلمات نقش 

خورده روی صفحه ماهیت کثیف آن آدم ها را 

می بینم، با انزجار گوشی را قفل می کنم. خیره 

می مانم به سیاهی صفحه و با خودم مرور 

می کنم که آدم های خاکستری هزاربار شرف 

دارند به در ظاهر فرشته هایی که یک دنیا 

سیاهی و تعفن را پشت نقاب هایشان پنهان 

کرده اند.
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سرم را باال می آورم و از آینه نگاه دزدانه ی 

علی را شکار می کنم. انگار خجالت می کشد. 

چون فورا نگاهش را از آینه می گیرد و به 

روبه رو نگاه می کند.

- خسرو نگفت چرا باید برم خونه؟

علی با تعلل نگاه کوتاهی به من می اندازد.

- به من چیزی نگفتن غزال خانوم.

برخالف همیشه که از «خانم» خطاب شدن 

خوشم نمی آید ولی لحن علی و نوع صدا 

DONYAIEزدنش جور خاصی شیرین است.
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- به من نگو غزال خانم. فقط غزال صدام کن. 
من و تو مگه چقدر اخالف سنی داریم که بهم 

می گی خانوم؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت383
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این بار نگاه متعجبش بیشتر از بار قبل در آینه 

مکث می کند. انگار که بخواهد بگوید: «حالت 

خوش نیست؟»... نه! جوابم همین اندازه سر 

راست و بدیهی است. همیشه از این خانم و 

آقا بازی های از سر اجبار بدم می آمد، از ادا و 

اصول و ژست های ثروتمندی!

و حاال بیزارم از موقعیتی که از پای بست با 

دزدی و کثافت باال رفته است.

نفسم را محکم رها می کنم و از شیشه ی کنار 

مسیر پرپیچ و خم جاده ی لشکرک نگاه 

می کنم. انعکاس تصویرم در شیشه ی دودی 
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ماشین و آن دسته موی موج داری که بعد از 

چند ساعت مجال جوالن پیدا کرده و باز روی 

پیشانی و صورتم ریخته لبخند تلخی را 

روانه ی لب هایم می کند.

آدم های واقعی! بدون هیچ نقاب دروغینی. 

کجای کارند که حتی برای دفاع از خود باید 

خودشان نباشند؟ خودشان با همه ی کمبود ها و 

عیوب انسانی. ولی حقیقی و بدون ریا!

همه ی راه را جوری در دنیای خودم سپری 

DONYAIEمی کنم که وقتی علی پشت در خانه نگه 
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می دارد، انگار از جهانی هزار بار دورتر به زمین 

هبوط کرده ام.

از ماشین پیاده می شوم و با نگرانی نگاهم را 

یک بار از همان فاصله روی دیوار های خانه و 

بخشی از ساختمان که از بیرون مشخص است 

می چرخانم. نمی دانم قمر در خانه هست یا 

نه. از شبی که در آپارتمانش ماندیم به گفته ی 

خسرو قهر کرده و رفته و دیگر نیامده است.

دستم را روی زنگ می گذارم. ته دلم امیدوارم 

قهرش ادامه دار باشد و حداقل چند روزی 
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اینجا پیدایش نشود. چند ثانیه طول نمی کشد، 

در با تیکی باز می شود.

.
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سرم را برای علی که منتظر است وارد خانه 

DONYAIEشوم تکان می دهم. بعد دست می گذارم روی 
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لنگه ی باز در و بازش می کنم. اولین چیزی که 

به جز حیاط و باغچه ی خزان زده اش توجه ام 

را جلب می کند، ماشین خسرو است که به جای 

پارکینگ نزدیک ساختمان پارک شده. بی اختیار 

نفس راحتی می کشم. به نظر خودم همین که 

در این شرایط با قمر روبه رو نشوم جای شکر 

دارد. برای بعد می توانم همان بعد فکر کنم. در 

را پشت سرم می بندم.

از کنار ماشین خسرو عبور می کنم و نرسیده 

به پله ها صدای فریاد زنانه ای قدم هایم را 

DONYAIEسست می کند. با احتیاط جلوتر می روم. صدا 
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گنگ است و ناواضح. ولی وقتی از پله ها باال 

می روم می توانم بشنومش.

- او روز اولی که آوردیش تو ای  خونه بهت 
چی گُفتم؟

از آخرین پله هم باال می روم.

- حرف آخرتو اول بزن.

صدای خنده ی پرحرص قمر را بلند و واضح 

می شنوم.

- گُفتم. هزار بارم بهت گُفتم. ولی تو گوشاتو 

گرفتی نِمخواستی بشنوی. بهت گُفتم اینا برات 

DONYAIEدام پهن کردن. بهت گُفتم ای آدما رو مُو می 
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شناسُمشان. گُفتم اینا یه عمر هر کاری تونستن 

کردن تا یه چیزی از پدرت بکنن. گُفتم حاال که 

تیرشان به سنگ خورد و همه چیز رسید به تو 

برات نقشَه کشیدن... گُفتم مِخوان کله پات 

کنن...

دستم را می گذارم روی در و آرام بازش 

می کنم.

می بینمشان. وسط پذیرایی روبه روی هم 

ایستاده اند. پشت خسرو به در است و از قمر 

تنها حرکت دستانش را حین حرف زدن 

می بینم.
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- با غزال می خوان کله پام کنن؟

قمر از برده شدن اسمم توسط خسرو آتشی 

می شود انگار.

- از دست رفتی پسرجان. همی طوری 
برداشتیش آوردی اینجا، فکر نُمُکنی فردا همی 

دختره هزارتا بهتون بهت مِزَنه. تو اینا رو 

نمِشناسی یا از عمد چشماتو بستی؟

در را تا انتها باز می کنم.

- اگه عقدش کنم مشکلت حل می شه؟
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مثل پایان یک سقوط، لحظه ای همه جا در 

سکوت محض فرو می رود. بعد کم کم همه چیز 

در چشم هایم نبض می گیرد. قلبم باال می آید. 

باالتر از حلقم. درست میان کلماتی که همان 

لحظه انگار آفریده شده اند می تپد.

.
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در با حرکتی آرام به دیوار برخورد می کند. 

صدای تقِ آرامش در ضرب نبضی که گوشش 

را پر کرده گم می شود. خسرو به عقب 

می چرخد. با کنار رفتن او صورت برافروخته ی 

قمر مقابل دیدم قرار می گیرد.

لب هایم را حتی برای گفتن سالم باز نمی کنم. 

انگار می ترسم بازش کنم و تمام آن فریادهای 

فروخورده رها شوند.

- تو واقعا پسر مُو رِ مِخوای؟

دستم را آرام و پنهانی مشت می کنم تا جلوی 

لرز تنم را بگیرم. به خسرو نگاه نمی کنم.
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- واقعا دوستش داری؟ باور کُنُم ای ماجرای 
عشق و عاشقی واقعیه، نقشه 

نیست؟ یعنی قرار نیست چهار روز دیگه که 

قشنگ ریدی به زندگیش بری بیشینی ور دل او 

عمه ی گور به گوریت و به ریشش بخندی؟

به جای من که هنوز از شوک چند دقیقه ی پیش 

در نیامده ام، خسرو می گوید:

- عقد آریایی راه انداختی؟ االن تهش یه 

سوگند می خورم بگه، تمامه؟
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قمر که به طرف خسرو نگاه می کند من هم 

سرم را می چرخانم و به او که با آرامشی 

غریب بین من و مادرش ایستاده نگاه می کنم.

- تو چرا حرف مُو رِ نمِفَهمی پسر؟ چرا چیزی 
که جلوی چشماته نِمِبینی؟

- البد چون اشتباه می کنی!

اشک چشم های روشن و وحشی قمر را 

درخشان می کند. بعد یک رد باریک راه می گیرد 

روی گونه اش. با کف دست فورا پاکش می کند 

و با حرص و نفرت بیشتری می گوید:
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- تو زندگی مُو رَم جلو چشات نِدیدی؟ بدبختی 
مُو رِ نِدیدی؟ دربه دری مُو رِ نِدیدی؟ سی سال 

زندگی مُو رِ سیاه کِردن. با دوز و کلک مُو رِ زن 

پدرت کردن با تهمتُم مُو رِ انداختن بیرون. 

پدرت نه طالقُم مِداد نه تو خونه رام مِداد. 

واسش ننگ بود. عارش میامد. مُگُفت طالقت 

بُدُم که بری تو بغل یکی دیگه و بگی گور بابای 

نظام؟ نگذاشتن بچَه مِه ببینُم.

دستش را می کوبد روی سینه اش و می گوید:

- داغ بزرگ کِردنت هنو روی این دلُمه. االن 

DONYAIEمِگی چی؟ مُو دروغ مُگُم؟ اشتباه مُکُنُم؟
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خسرو جوری محکم دندان هایش را روی هم 

فشار می دهد که بیرون زدن استخوان فکش را 

از همین فاصله می توانم ببینم.

- تو مِدانی مُو از دست اینا چی کشیدُم، 
نمِدانی؟

خسرو گره اخم هایش را کورتر می کند.

.
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- غزال با اونایی که می گی فرق داره.

قمر پوزخند بلندی می زند. به طرف من 

می چرخد. با وجود اینکه اشک همه ی صورتش 

را پر کرده ولی هنوز روی موضع قدرتش 

ایستاده است. انگشت اشاره اش را باال می آورد 

و هشدار گونه مقابل صورتم تکان می دهد.

- فقط مُخوام دست از پا خطا کنی... فقط 

مُخوام اونی که نشون مِدی نباشی!

DONYAIE- مامان؟
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مکث می کند ولی کوتاه نمی آید. انگشتش را 

این بار با حرص بیشتری تکان می دهد.

- روزگارتِ سیاه مُکُنم. یه کار مُکُنم که او 

همایون و خواهرش تو خواب شبشان هم 

جرئت دیدنشِ نِدارن.

پوست داخلی لبم را محکم می کنم. فقط چند 

جمله تا رهایی از این همه تحقیر فاصله دارم. 

چند جمله ای که درست پشت لب هایم به 

انتظار نشسته اند.

DONYAIE- فَمیدی چی گُفتُم؟
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فریادهایم را پس می زنم. از خودم 

می پرسم آن وقتی که پیشنهاد خسرو را قبول 

کردی فکر اینجای ماجرا را نکرده بودی؟

اگر صادق باشم باید بگویم، «نه». این مدت 

آن قدر رفتار قمر دور از انتظارم بوده که تا این 

حد عصبانی شدنش را فکر نمی کردم. خسرو 

صاف و مستقیم نگاهم می کند. حتما 

عصبانیت و اعتراض را در صورتم دیده. ولی 

برخالف شرایطی که در آن هستیم نه اشاره ای 

می زند و نه تالشی برای جلوگیری از خرابکاری 

DONYAIEاحتمالی ام می کند.
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لب هایم را روی هم می کشم و آرام جواب 

می دهم:

- من نمی خوام اذیتتون کنم... هیچ وقت 

نخواستم.

قمر کوتاه نمی آید.

- من گول ای ادا اطواراتِ  نِمِخُورم دختر. اینو 

به او عمه ات هم بُگو!

بعد بی توجه به «مامان» گفتن های خسرو به 

طرف در می رود. نمی دانم مقصدش کجاست. 

حیاط یا بیرون از خانه یا...
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خسرو به طرف راهروی کنار پله می رود و من 

بی تاب حرف و فریادی که دیگر تاب خفه 

کردنشان را ندارم با قدم های بلند به دنبالش 

می روم. هنوز آن قدر بدبخت نشده ام که مثل 

شخصیتهای مفلوک داستان های درجه ی 

چندم با دالیل واهی شناسنامه ام را دستم 

بگیرم و به عقد مرد همه چیز تمام قصه در 

بیایم.

زندگیِ من به غم انگیزترین شکل ممکن واقعی 

است. همان اندازه خاکستری و کدر.

- خسرو؟ بمون کارت دارم.
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نمی ایستد. ابتدای ورودی راهرو به او 

می رسم. دستش را می گیرم.

- خسرو؟

.
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نیم چرخی به طرفم می زند.
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- نیم ساعت یه ساعت دیگه بیا حرف می زنیم.

می خواهد دستش را از میان انگشتانم بیرون 

بکشد. اجازه نمی دهم. تن صدایم بی اختیار 

کمی باال می رود.

- نمی تونم صبر کنم. همین االن باید حرف 
بزنیم.

نگاهش لحظه ای روی صورت من مکث می کند. 

بعد گریز می زند به در نیمه باز خانه. جوری که 

انگار قمر را می تواند پشت آن در ببیند. به 

طرف در اتاقش می چرخد و درحالی که دستش 

را از میان انگشتان شل شده ی من بیرون 

DONYAIEمی کشد، می گوید:
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- بیا.

این دومین باری است که طی این مدت قدم به 

اتاقش می گذارم و با وجود راحتی این 

روزهایم با او هنوز همان حس ناخوشایند را 

دارم.

خسرو وسط اتاق می ایستد و به من که کنار 

در ایستاده ام می گوید:

- درو ببند.

در شیشه ای حیاط خلوتش باز است و باد 

مالیمی کوران کرده در فضای بزرگ اتاق. نفس 

DONYAIEعمیقی می کشم و بینی ام پر می شود از عطر 
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آشنایی که بی اختیار نگاهم را آنی می کشاند به 

مسیر وزیدن باد. وقتی تعللم را می بیند 

می گوید:

- اگه با حضور قمر مشکلی نداری می تونیم 
بریم تو پذیرایی حرف بزنیم.

در را می بندم و بی فاصله می گویم:

- چرا همچین چیزی گفتی؟

دستش را می زند به کمرش و حق به جانب 

جواب می دهد:

- دقیقا کدومش؟

خیره می شوم در چشم هایش.
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- تو فکر کردی کی هستی خسرو ملک نیا؟

بیشتر از قبل اخم می کند. دستش را از روی 

کمرش برمی دارد و به دو طرف باز می کند. 

صدایش کمی بلندتر می شود.

-  من همینم که می بینی!

- کدوم؟

نگاهم را از روی او برمی دارم و در اتاق 

می چرخانم. به تم خاکستری اتاق و بعد 

تابلویی که این بار انگار نقشش کمی واضح تر 

DONYAIEشده نگاهم می کنم و در آخر می رسم به 
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باغچه ی کوچک حیاط خلوت و سایه ای از 

درخت و گل هایش.

.
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- کدوم اینا؟ اینی که روبه روی من وایستاده و 
از یه بازی به قول خودش بی خطر می رسه به 

عقد؟ یا اونی که تمام این مدت بهش گفتم 
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می دونی همایون کجاست و انکار کرد؟ یا 

نقاش این تابلو؟ کدومش؟

دست هایش را در جیب شلوارش فرو می کند و 

با آرامشی که دیوانه ام می کند می گوید:

- االن به خاطر پیشنهادم ناراحت شدی یا چون 
آخرش برنامه به هم خورد؟

از درون منفجر می شوم انگار. یک قدم جلوتر 

می روم.

- زندگی من بازیچه ی هیچ کسی نیست.

لب ها و چانه و صدایم از عصبانیت می لرزد.

- مگه نمی خوای بدونی من کی ام؟
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سرش را کمی به جلو خم می،کند.

- من همونی ام که روز اول بهت گفت قواعد 

بازی رو بلده. همونی که اول پدرت رو فراری 

داد بعد با دستای خودش تحویلش داد به 

مامورا... همونی که واسطه فرستاد سراغ 

آدمای فتاح تا باهاش معامله کنه... همونی که 

تونست کاری کنه پای فتاح بلغزه و رد حساب 

پسرشو تو دبی بزنن!

DONYAIE
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انگار حرف هایم به حسام زودتر از خودم به 

مقصد رسیده اند. قلبم تند و وحشیانه 

می کوبد.

- همایون ساده بود اگر که فکر می کرد من 

به خاطر حرف فرح و زنده کردن پولی که ازم 

بردن باهاش معامله می کنم. اونم با گذشته ی 

کثافتی که بینمون هست! گور بابای کارخونه 

که از دستم بره... فکر می کرد فتاحو گیر 

می ندازیم، جرمش کم می شه. بعد جریمه هاشو 

با توقیف اموالی که داره میده. میمونه چند 

سال زندان که من از راه ترکمنستان 

DONYAIEمی فرستمش بره!
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خون با همان شدت میان رگ هایم می دود.

- االن فقط مونده برگردوندن رفیع! بعدش 
هم تو رو می فرستم بری. مگه همینو 

نمی خواستی؟

دندان هایم را محکم روی هم فشار می دهم. 

چه حرفه ای بازی کرده بود! با اینکه از میانه ی 

راه دانسته هم بازی اش بودم ولی...

یک قدم به عقب برمی دارم و می گویم:

DONYAIE- چرا، من می خوام برم ولی نه به هر قیمتی!
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نمی دانم آن سایه  ای که روی سیاهی 

چشم هایش می نشیند خطای دید من است یا 

نه!

.
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- اگه می خواستم به هر قیمتی برم، همون اول 
که امین گفت همه رو قال می ذاشتم و باهاش 

می رفتم!

موهایم را با همان حرص از روی صورتم عقب 

می زنم.

- می رفتم و حداقلش این بود که امروز مجبور 

نمی شدم برم از پدرم شکایت کنم.

دستم را می،گذارم روی سینه ام و به خودم 

اشاره می کنم. لعنت به انگشت اشاره ای که 

می لرزد.
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- می تونی درک کنی چه حال مزخرفی دارم؟ 

همه ی عمر انگار توی یه حباب بودم. چشم باز 

کردم دیدم آدم های دور و ورم همه اشون دزد و 

کالهبردارن. پدرم، نامزدم، پدرش! اسمشونو 

تیتر کردن توی خبرا. می دونی این یعنی 

چی؟ پدرم از من شکایت کرده. من از 

اون. مجبور شدم دزدکی پا بذارم تو خونه ای 

که توش بزرگ شدم. همه اش یه ماهه ولی 

انگار یه قرن گذشته. اما هیچ کدوم از اینا 

باعث نمی شه بخوام به هر قیمتی برم.

DONYAIEبا همان دست در اتاق را نشان می دهم.
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- تو چرا به هر قیمتی می خوای کمکم کنی؟ 
چطور می تونی همچین حرفی رو به مادرت 

بزنی؟

خطوط صورت خسرو عمیق می شود.

- چرا از روز اول با اینکه قصدت انتقام گرفتن 

از همایون بود کمکم کردی؟

- چون شیرین ازم خواسته بود.

انگار کسی پارچ آب یخ را روی سرم خالی 

می کند. لب هایم بی هدف برای گفتن حرفی 

تکان می خورد.

DONYAIE
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- گفت نذارم تو هم مثل ما سه تا قربانی طمع 

این خانوده بشی. گفت کمکت کنم بری و به 

آرزوهات برسی.

همه ی آوایی که از بین لب هایم بیرون می آید 

می شود یک «چرا؟» که خسرو در جوابش 

می گوید:

- جواب چراتو نمی دونم. برو از خودش بپرس.

خیره در چشم هایش پلک می زنم. هیچ وقت با 

شیرین آن قدر صمیمی نبودم که بخواهد 

به خاطر من از برادرش همچین خواهشی بکند.

DONYAIE
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خسرو تکان کوچکی می خورد. مثل انقباض 

ناگهانی عضالت شکم. شانه اش کمی به جلو 

خم می شود و صورتش جوری که انگار دردی 

داشته باشد درهم فرو می رود.

نگاهم هشیار می شود و حواسم از چیزی که 

شنیده ام پرت!

.
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#پارت390

- جاییت درد می کنه؟

شانه اش را صاف می کند. ولی با همه ی 

تالشش باز لرز کوچکی در صدایش است.

- نه. فقط یه کم خسته ام. اگه حرف دیگه ای 
نیست می خوام استراحت کنم. البته من با 

بودنت اینجا مشکلی ندارم، ولی اگه قمر اومد 

و دوباره مجبور شدم از عقد کردنت بگم، 

DONYAIEناراحت نشو.
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جوری معذب و جوابم می کند که حتی 

نمی توانم بمانم و بیشتر از حالش بپرسم. با 

تردید نگاهم را از صورتش برمی دارم و 

درحالی که او هنوز ایستاده و نگاهم می کند، از 

اتاقش خارج می شوم.

در هنوز همان طور نیمه باز است و کسی در 

پذیرایی نیست. با قدم های تند از پله ها باال 

می روم. خودم را به اتاقم می رسانم و پیش از 

هر کاری مانتو و شالم را روی تک مبل گوشه ی 

DONYAIEاتاق می اندازم.
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الی پنجره از شب گذشته باز است و سرمای 

اتاق در همان فاصله ی کوتاه هم لرز خفیفی به 

جانم می نشاند. به طرف پنجره می روم و 

پیش از بستنش از گوشه ی باز آن به حیاط 

نگاه می کنم.

قمر با وجود سوز و سرمای هوا روی تخت 

فلزی کنار استخر نشسته و به نقطه ای نامعلوم 

چشم دوخته است.

دیدنش در آن حال و وضعیت عذاب وجدانم 

DONYAIEرا هزار بار بیشتر می کند. نفسم را با «آه» 
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عمیقی رها می کنم. الی پنجره را می بندم و 

لبه ی تخت می نشینم.

گوشی را برمی دارم و به امید رسیدن پاسخ 

نامه ام به دانشگاه ایمیلم را چک می کنم. بعد 

انگشتم با تردید روی آیکون اینستاگرام را 

لمس می کند. برنامه باز می شود. ذهنم به 

پیشواز می رود و هشت کلمه ی دایرکتی را که 

از چند شب پیش بارها مرور کرده ام پیش 

چشمم می آورد.

انگشتم اسمش را لمس می کند.

DONYAIE
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«عزیزم می شه خواهش کنم با من حرف 

بزنی؟»

جواب می دهم:

«سالم»

.
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ماهی همیشه می گفت: «هرجا دست و دلت 

لرزید بدون یه گوشه از قلبت گیره.» یاد ماهی 

باعث می شود بی اختیار بغض کنم. فکر اینکه 

االن کجاست؟ چه می کند و بعد از این 

سرنوشتش چه می شود، قلبم را فشرده 

می کند. این بار با غیظ بیشتری تایپ می کنم:

«امشب ساعت ۹ آنالینم.»

پیام را می فرستم و فورا از اینستاگرام بیرون 

می آیم. به اندازه ی کافی برای دیدن پیامم به 

او وقت داده ام. حتما مابین کالس های دوست 

DONYAIEداشتنی و لوله های آزمایشگاهی محبوبش 
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وقت کوتاهی پیدا می کند تا نگاهی به 

صفحه اش بیندازد و بفهمد دختری که یک روز 

رهایش کرده، جواب پیامش را داده است.

نگاهم از صفحه ی گوشی باال می آید و به 

آسمانی می رسد که از پس شیشه ی دودی 

پنجره گرفته تر به نظر می رسد. فکر کردن به 

حسرت های قمر برای بزرگ کردن پسری که تنها 

پانزده سال با او اختالف سنی دارد و 

مقایسه اش با مهتاب بیشتر کالفه ام می کند. 

بی قرار از روی تخت بلند می شوم. دلم 

می خواهد ویولنم را بردارم. مثل سال های 

DONYAIEکودکی ام کنار پنجره بایستم و خیره شوم 
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به تصویر مادر و دختری که دست در دست هم 

با لبخند از کوچه می گذرند. دختری که 

هیچ وقت قرار نیست رها شود، هیچ شبی 

بدون الالیی مادرش بخوابد و هیچ صبحی 

بدون لبخند او روزش را آغاز کند.

با این تفاوت که این بار قاب پنجره ام را تصویر 

مادری پر کرده که خودش رها شده، الالیی های 

مادرانه پشت لب هایش آماس کرده و حسرت 

لبخند صبحگاهی روی دلش!. از این تصور 

سرم پر از آوای نت هایی می شود که حریصانه 

DONYAIEمیل نواختنشان را دارم. صدا و لرزش خفیف 
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گوشی نگاهم را دوباره می کشاند روی 

صفحه  اش. از اضطراب اینکه نکند مهتاب 

همین قدر زود پیامم را دیده باشد، لحظه ای 

چشم هایم تار می شود. پلک می زنم. تصویر 

کند و با تاخیر واضح می شود.

چشمم چند بار حروف اسم چهار حرفی  روی 

صفحه را می خواند. پیام از شماره ی امین 

است. دست می گذارم روی اسمش. قلبم تند و 

بی قرار می کوبد. آخرین تصویری که از او دارم 

DONYAIEدر آن آپارتمان کذایی است و استرسی که 
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خواب تمام شب های بعد از آن را پر از کابوس 

کرده است. پیام را باز می کنم.

نوشته:

«برای یه مرد چی بهتر از این که زنش حتی به 
پیام های ناشناس جواب هم نمی ده.

فقط بدیش اینه که...

بگذریم. کی ببینمت دختره؟»

روی داغی پشت لب هایم دست می کشم. به 

سر انگشتانم نگاه می کنم. سرخی خون چشمم 

DONYAIEرا می زند.
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سرم را باال می گیرم و به دختر درون آینه با رد 

پخش شده ی پشت لبش نگاه می کنم. بندِ مهرم 

به امین انگار سال هاست که پاره شده و هیچ 

عشقی نیست! انگار از روزهای رنگیِ دوست 

داشتنش فرسنگ ها دور افتاده ام و در این 

DONYAIE
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برهوت، تنها طعنه ی کالمش را می بینم و 

تهدید پنهانش را.

مثل زنی که تنها کمی مانده به زایمان جنین 

عجیب الخلقه اش را سقط می کند؛ دوست 

داشتنم را در یک حادثه ی پردرد سقط کرده 

بودم. حاال تنها اندوه مانده و حفره ای خالی که 

با هیچ جنین مرده ای پر نمی شود.

می دانستم قرار بازداشتش صادر شده و به 

همین دلیل این،طور آزادانه پیام دادنش به من 

جای شک و تردید دارد. خون که بند می آید، 
DONYAIE
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صورتم را می شویم. گوشی را برمی دارم و با 

همان قدم های تندی کخ پله ها را باال آمده ام، 

پایین می روم.

می خواهم به خسرو بگویم. به او که حتی در 

بازی هم مهره هایش را ناجوانمردانه نمی چیند. 

از آخرین پله پایین می روم. نیمی از تنم به 

طرف راهروی کنار پله ها چرخید که قمر وارد 

خانه می شود. معذب می ایستم ولی حالتم 

طوری است که به راحتی می تواند مقصدم را 

بفهمد. چشم های روشنش دو کاسه ی خون 

DONYAIEاست و صدایش در عین جدیت پر از اندوه.
M

AM
NOE



- بهت گفته بیا پیشم؟

درست مقابلم می ایستد و عمیق تر از هر بار 

دیگری نگاهم می کند. گوشی را میان مشتم 

فشار می دهم. باید حرفی بزنم. چیزی مابین 

بازی دقایقی پیش خسرو و حقیقتی که میان 

ما جریان دارد.

- خوشگل نیستی!

ابروهایم بی اختیار درهم کشیده می شود.

DONYAIE
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- ولی بانمکی... حتما هم همین نمکت 

این جوری نمک گیرش کرده که حرف از عقد 

کردنت می زنه.

نگاهش را با تانی از صورت متعجب من 

می گیرد و به طرف آشپزخانه می رود. احتماال 

باید این حرفش را با وجود دشمنی اش با 

رادمنش ها به حساب تعریف از خودم 

بگذارم. جلوی کانتر آشپزخانه می ایستد. 

سرش را به عقب می چرخاند.

- االن داری مالحظه ی منو می کنی؟

نفس عمیقی می کشم. این زن تنها کسی است 

DONYAIEکه تا ته دنیا به او حق می دهم.
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- یه چیزی شد که می خواستم بهش بگم.

ابروهایش را به معنی «آهان» باال می اندازد و 

وارد آشپزخانه می شود. در کابینت را انگار 

بی دلیل باز می کند.

.
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- فکر نکنم خسرو به پدرش رفته باشه.

نگاهی به انتهای راهرو و در بسته ی اتاق 

می اندازم. عجیب نیست که در همچین 

شرایطی به بهانه ی استراحت ما را باهم تنها 

گذاشته؟ خسرو از روز اول بارها من را با قمر 

ترسانده بود ولی هر وقت نیاز بود میان ما 

ایستاد و اجازه بحث و جنجال نمی داد.

- پدرش مثل یه اسب وحشی بود!

سرم را به طرفش می چرخانم که حاال کنار 

کانتر ایستاده و نگاهم می کند.

DONYAIE- اینو می ذاشت به حساب قدرت مردونه اش.
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عضالت شکمم از چیزی که می شنوم منقبض 

می شود. کف هر دو دستش را می گذارد روی 

کانتر. وزنش را می اندازد روی دست هایش. 

درهم شدن صورتم را می بیند و باز به حرفش 

ادامه میدهد.

- شب عروسی وقتی باهاش تنها شدم...

دلم می خواهد دست بگذارم روی دهانش تا 

ادامه ندهد. ولی او انگار با رنجی لذت بخش 

 گفتن دارد. میلِ

- صدقه سری پدر و پدربزرگ تو مرگو جلوی 

DONYAIEچشمام دیدم دختر جان.
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گوشی را آن قدر در دستم فشار می دهم که 

حس می کنم سر انگشتانم بی حس می شود.

- فکر کن از ترس اینکه خودت و باباتو نندازن 

زندون بری زیر یکی که عین سگ ازش 

می ترسی!... تمام مدتی که داری زجر می کشی 

جرئت نداشته باشی چشماتو باز کنی و نگاش 

کنی. جرئت نداشته باشی آخ بگی. جرئت 

نداشته باشی گریه کنی. جرئت نداشته باشی 

جیغ بکشی!

انقباض عضالتم به حدی زیاد می شود که دلم 

می خواهد هر چه خورده و نخورده ام را باال 

DONYAIEبیاورم.
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- به نظرت حق دارم اگه نخوام پسری که 
همیشه دعا کردم شبیه پدرش نباشه، سهم 

دختر همایون بشه؟

جمله اش تماما معنایی معکوس دارد. انگار 

بخواهد بگوید، تو چرا نباید به تاوان کار پدرت 

سهم یکی مثل ملک نیا شوی؟ ای کاش می شد 

بازی را همین جا تمام کنم. ای کاش می شد که 

بگویم من اصال قرار نیست سهم هیچ کسی 

شوم. می خواهم بروم. خودِ تنهایم را بردارم و 

از اینجا بروم.
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به جای همه ی این ها با صدای آرامی جواب 

سوال ساعتی قبلش را می دهم.

- من دوستش دارم.

این جمله دروغ نیست. بازی نیست. نقش 

نیست. فقط به آن معنایی که او فکر می کند، 

نیست!

****
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هرقدر تالش می کنم که دست ذهنم را بگیرم و 

از ساعت ۹ امشب دور کنم، باز مثل فرزندی 

ناخلف سر و ته افکارم می رسد به مهتاب و 

حرف هایی که قرار است از او بشنوم. لبه ی 

ترس طبقه ی باال می ایستم و شکمم را تکیه 

می دهم به حفاظ مرمری اش.
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اگر هر وقت دیگری بود نگاه آخر قمر 

می توانست ساعت ها ذهنم را درگیر کند. 

نگاهی که عمیق بود و شاید پر از نگرانی. انگار 

که در آن لحظه به حرف های خسرو در مورد 

عاشق کردنم فکر می کرد، به رها شدنم و بعد 

تنهایی ام.

سردی هوا را با نفسی عمیق به ریه ام 

می کشانم و سینه ام از سوزش به گزگز 

می افتد. از آن ساعت افتاده بود به جان 

کابینت ها و ظرف و ظروف آشپزخانه و معلوم 

DONYAIEنبود از جانشان چه می خواست.
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نگاهم گنجشکی را که از روی شاخه پر می زند 

دنبال می کند و به باغچه ی کنار دیوار می رسد. 

باغچه ای که امتدادش می رسد تا حیاط خلوت 

کنار ساختمان و دیوار شیشه ای اتاق خسرو. 

این بار برای شنیدن آن عطر آشنا بینی ام را باال 

می کشم. ته نفس هایم بوی گل ها را حس 

می کنم. خسرو هنوز از اتاقش بیرون نیامده و 

با وجود اضطرابم برای تماس امین ترجیح 

می دهم منتظر آمدنش بمانم.

گنجشک چیزی از میان خاک برمی دارد و 

DONYAIEدوباره پرواز می کند. صدای زنگ تلفن نگاهم را 
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می کشاند به صفحه ی گوشی که روی حفاظ 

گذاشته ام. با دیدن اسم نگین مثل کسی که 

بعد از یک تنهایی ممتد به آغوشی رسیده 

باشد، فورا گوشی را برمی دارم و تماس را 

وصل می کنم. به محض جواب دادنم می گوید:

- سالم غزال جان. خوبی عزیزم. خونه ای؟

تنم را از لبه ی تراس عقب می کشم.

- سالم. آره. علی بهت نگفت؟

- چرا. چرا گفت. فقط اینکه... نمی  دونی 

خسرو کجاست؟
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ابروهایم را با تعجب باال می فرستم. از اینکه 

احتماال خسرو بی برنامه نمایشگاه را ترک کرده 

و خانه آمده بود، که نه علی می دانست او 

کجاست و نه نگین تعجب می کنم.

- خونه ست.

تعجب نگین را حس می کنم. 

- جدی؟ قرار داشت که. پس چرا تلفنشو 

جواب نمی ده؟

- نمی دونم. چند ساعت پیش رفت تو اتاقش، 
گفت خسته ام می خوام استراحت کنم.
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NOE



.
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چند ثانیه آن سوی خط سکوت می شود تا نگین 

می گوید:

- غزال جان... می گم می شه بری بهش بگی 

DONYAIEتلفنمو جواب بده.
M

AM
NOE



فکر اینکه باز قمر مچ من را پشت در اتاق 

پسرش بگیرد کالفه ام می کند.

- ببین آخه...

- لطفا غزال جان. باشه؟ اگه بازم باهم بحث 
کردین خواهش می کنم چند دقیقه به خاطر من 

باهاش آشتی کن! باهاش کار مهم دارم.

نفسم را در گوشی رها می کنم. نمی داند که 

مشکل حضور قمر است وگر نه بحث من و 

خسرو که دیگر چیز جدیدی نیست.

- باشه.

DONYAIEنگین با اصرار می گوید:
M

AM
NOE



- یادت نره ها. همین االن برو لطفا... مرسی.

بعد با چند جمله مکالمه را تمام می کند و من با 

احتیاط به طبقه ی پایین می روم. نمی دانم کار 

مهم نگین چه می تواند باشد ولی دروغ نیست 

اگر بگویم با همه ی وجود منتظر فرصتی بودم 

که با خسرو حرف بزنم.

صدای مالیم موزیک فضای خانه را پر کرده 

ولی خبری از قمر نیست. این بار اول با دقت به 

اطراف نگاه می کنم و وقتی نمی بینمش به 

DONYAIEطرف راهرو می روم. چند ضربه ی آرام به در 
M

AM
NOE



اتاق می زنم و وقتی صدایی از آن سو به گوش 

نمی رسد، برای بار دوم همراه با تق تق ضربه 

صدایش می زنم.

- خسرو؟

با فاصله ی چند ثانیه می گوید:

- بیا تو.

دستم را روی دستگیره ی در می گذارم و به 

پایین فشارش می دهم. هم برای احتمال دیده 

شدن توسط قمر عجله دارم و هم نمی خواهم 

DONYAIEقربانی تکه و کنایه های خسرو شوم.
M

AM
NOE



در را باز می کنم. خسرو روی تختش پشت به 

من نشسته است و درحال پوشیدن پیراهنی 

است که امروز به تن داشت.

.
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DONYAIE
M

AM
NOE



ملحفه ی جمع شده ی تخت و لباس هایی که با 

شلختگی روی پاف رها شده اند، نشان می دهد 

که تمام این چند ساعت را در خواب بوده و 

این اتفاق آن قدر عجیب است که با تعجب 

نگاهش می کنم.

بی آنکه دکمه های پیراهنش را ببندد از روی 

تخت بلند می شود و به طرفم می آید.

- انقدر دلت برام تنگ شد که فقط اومدی نگام 
کنی؟

هرقدر که این آدم شباهت ظاهری به قمر ندارد 

ولی زبان تند و تیزش کپی برابر اصل مادرش 

است. در را می بندم و تکیه می دهم به آن. 
DONYAIE

M
AM

NOE



خسرو تا وسط اتاق جلو می آید. موهایش 

به هم ریخته و لب هایش عجیب بی رنگ است.

- من نه. ولی انگار یکی هست که وقتی چند 

ساعت تلفنتو جواب نمی دی انقدر نگرانت 

می شه که از من خواهش می کنه بیام بهت بگم 

تلفنتو جواب بدی!

گوشه ی لبش با همان بی حالی کمی کشیده 

می شود. صدایش مثل آدم هایی که ساعت ها 

خوابیده اند خش دار و گرفته است.

- دوست داشتی تو جاش بودی؟

خودشیفتگی انگار با خون ملک نیاها عجین 

شده است. یاد حرف هایم با قمر می افتم و به 
DONYAIE

M
AM

NOE



این فکر می کنم که اگر بفهمد به مادرش 

گفته ام که «دوستش دارم» چه متلک هایی که 

نثارم نمی کند.

تکیه ام را از در می گیرم. باید در مورد پیام 

امین به او بگویم و ترس هایی که از لحن 

پرکنایه اش به جانم ریخته شده است. از 

اضطرابم برای حرف زدن با مهتاب و پیدا 

کردن دلیل بودن اسم مهرداد در پرینت 

حسابم. چیزی که در انتهایی ترین بخش ذهنم 

می دانم همه ی بهانه ام نیست.

DONYAIE- بهش زنگ نمی زنی؟
M

AM
NOE



- اون عادت داره به تلفن جواب ندادنای من. تو 
حرفتو بزن!

لپ هایم را باد می کنم. چرا اطمینان حرف زدن 

با این آدم را می خواهم؟ باید سر فرصت مثل 

یک معادله ی الپالس حلش کنم.

- امین بهم پیام داد. با خط خودش. مگه... 
مگه نگفته بودی قرار بازداشتش صادر شده؟ 

ممکنه... فهمیده باشن که خودش تقصیری 

توی این ماجرا نداشته و آزادش کرده باشن؟

صورت کمی بی رنگش آشکارا رنگ می گیرد. 

خط عمیقی می افتد میان ابروهایش.

- کی؟
DONYAIE

M
AM

NOE



- تقریبا همون موقع که اومدیم.

- پس چرا االن داری به من می گی؟ چی گفته 
بهت؟

باید می گفتم مادرت مچم را حین آمدن به 

اتاقت گرفته؟ یا مالحظه ی حال و روز خرابش 

را می کردم؟ لب پایینم را زیر دندان می برم. 

غم انگیز نیست که نزدیک شدن امین به من هر 

حسی در دلم ایجاد می کند اال امنیت و 

خوشحالی؟

- گفت باید منو ببینه ولی... بهم کنایه هم زد 

که پیام های قبلیشو ندیده گرفتم و یه جمله ی 

DONYAIEنصفه هم گفت که...
M

AM
NOE



خسرو بین حرف هایم دستش را میان 

موهایش می کشد. نگاهم روی نقطه ای ثابت 

می ماند و جمله ام ناتمام.

.

- باید با عبدی حرف بزنم ببینم چطور تونسته 
بیاد بیرون. اونم که با ماجرای این چند روز 

احتماال بخواد سوسه بیاد...

منظورش از ماجرای این چند روز دستگیری 

DONYAIEهمایون در حال فرار، و جر و بحثش با 
M

AM
NOE



فرح است. دستش را پایین می آورد ولی لبه ی 

پیراهنش تا می خورد و جلوی آن همان طور باز 

می ماند. نگاهم هنوز همان جاست. روی آن خط 

باریک نه چندان کهنه زیر جناق سینه اش.

- اصال ممکنه خودِ عبدی در جریان باشه. مثال 
کمکش کنن تا در ازاش این پسره یه کارایی 

براشون بکنه... رابطه ی این پسره با فرح 

چطور بود؟ انقدر نزدیک بود که بخواد...

انگار تازه متوجه ی ثابت ماندن نگاهم روی تن 

لختش می شود. می بینم که عضالتش منقبض 

می شود ولی آشکارا جلوی خودش را می گیرد 

DONYAIEتا بازیِ پیراهنش را نبندد. سرم را باال می گیرم 
M

AM
NOE



و به چشم هایش نگاه می کنم. ذهنم میان دو 

جریان معلق است. اینکه چرا خسرو فکر 

می کند ممکن است فرح برای کاری از امین 

استفاده کند و آن رد به نظر تازه ی روی تنش 

به خاطر چیست؟ تعلیق دومی به اولی 

می چربد انگار.

- تو خوب نیستی، نه؟

خسرو با مکث کوتاهی می گوید:

- اگه خوب نباشم براش راهکاری داری؟

گول جمله ی به ظاهر شیطنت بارش را 

DONYAIEنمی خورم.
M

AM
NOE



- رنگ و روت پریده. لباتم هم همین طور. 

وقتی تو این اوضاع اومدی خوابیدی باید 

می فهمیدم.

.
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DONYAIE
M

AM
NOE



- دقتت رو در مورد رنگ لبام دوست دارم. 

پیشنهادی داری براش؟

اخم می کنم.

- تو یه چیزیت هست. فقط می خوای حواس 
منو پرت کنی. خسته نمی شی از این کار؟

چشم هایش می خندد انگار.

- نه. چون نتیجه اش رو روی تو دوست دارم.

آن قدر می شناسمش که بدانم وقتی نخواهد 

زمین هم که به آسمان برود نمی شود چیزی از 

زیر زبانش کشید. نفس های داغم را با کالفگی 

DONYAIEرها می کنم. می پرسم:
M

AM
NOE



- نگفتی؟ مگه با شرایطی که هست امین 
می تونه به همین راحتی آزاد بشه؟

جدیت و لحنش آن خشِ خوشایند نشسته 

روی صدایش را بی اثر می کند. نگاهش میان 

چشم های نگران من می رود و می آید. سرش را 

تکانی می دهد.

- نمی دونم؛ شاید دادستان قرار منع تعقیبش 
رو صادر کرده باشه یا... تو اصال مطمئنی اونی 

که بهت پیام داد خودِ پسره بود؟

مطمئن؟ نه، نبودم! من چند سال در 

چشم هایش نگاه کرده و نفهمیده بودم، او 

DONYAIEکسی که می بینم نیست! آن وقت چطور می شد 
M

AM
NOE



از پس چند کلمه اطمینان داشت که فرستنده ی 

پیام خود امین است؟

با سکوتم، خسرو از روی پاف پای تخت 

تی شرتش را برمی دارد و می گوید:

- فهمیدنش کار سختی نیست. بذار اول زنگ 

بزنم به حسام، شاید اون از چیزی خبر داشته 

باشه!

تای تی شرت را باز می کند و من برای راحتی 

خودم و او می چرخم و مقابل تابلوی نیمه کاره 

می ایستم. از این فاصله ی نزدیک می توانم 

خطوط کم رنگی که با مداد جای جایش کشیده 

ببینم. تابلو از دفعه ی اولی که دیدمش 
DONYAIE

M
AM

NOE



پیشرفت کمی داشته. ولی همان هم طرح 

اصلی اش را مشخص می کند. آنچه می بینم 

تصویر ناقصی از یک دختر است با موهای 

مواجی که نیمی از صورتش را گرفته و 

پیراهنی بلند که چین هایش یک در میان رنگ 

نخورده است.

چشم ها و لب های دختر مشخص نیست. تنها 

خطوط کمرنگ مداد است که طرح ماتی از یک 

صورت قلبی شکل را به نظر می آورد. 

خش خش آرام لباس ها قطع می شود. بعد 

DONYAIEحضور نزدیک ترش را احساس می کنم.
M

AM
NOE



- فکر می کردم حاال که همه شون دستگیر شدن 

تنها دغدغه ام حکم دادگاهشونه. ولی االن 

واقعا نمی دونم چه اتفاقی داره می افته.

صدایش نزدیک است. خیلی نزدیکزتر از چیزی 

که حدس می زدم.

- شاید حدس من درسته و همه چیز در مورد 

تو به همین سادگی نیست!

انگشتم را می کشم روی خطوط لب دختر. 

حس می کنم می توانم خنده ی کشیده نشده اش 

را زیر انگشتم حس کنم. لبم به لبخندی غمگین 

کشیده می شود.

- با مهتاب حرف زدم.
DONYAIE

M
AM

NOE



.

آب دهانم را فرو می دهم.

- حرف که نه! ... زیر پستش کامنت 

گذاشتم. خنده داره که منو شناخت.

چشم هایم را از سوزی که می افتد به جانش 

باریک می کنم. انگشتم را از لب دختر عقب 

می کشم. سنگینی دست خسرو را روی شانه ام 

حس می کنم. 

DONYAIE- غزال؟
M

AM
NOE



همین را می خواستم، نه؟ همین که یکی میان 

این تنهایی مه آلود و خوف آور باشد. یکی که با 

همه ی ناخوانا بودنش تنها کسی است که این 

روزها به او اعتماد دارم. 

به طرفش می چرخم.

- قراره امشب باهاش حرف بزنم. می خوام 

بفهمم اسم مهرداد توی پرینت حساب من چی 

می کنه.

نگاهش را در صورت و چشم های من 

می چرخاند و بعد می گوید:

DONYAIE- فکر می کنی ارزشش رو داره؟
M

AM
NOE



منظورش به حال خراب من است. لبخندی 

می زنم، درست به بی رنگی لب های او. ای کاش 

کسی به او بگوید وقتی این طور مالیم و 

همدرد می شود تا چه حد می تواند قابل اعتماد 

باشد.

دستش هنوز روی شانه ی من است و نگاهش 

در چشم هایم.

- تو همه ی این سال ها بزرگ ترین ترس زندگیم 
همین بود. برعکس پیدا کردنش که اصال کار 

سختی نبود، نزدیک شدن بهش... انگار 

می خواستم جا واسه یه دلخوشی کوچیک ته 

DONYAIEدلم باشه که شاید نمی تونه پیدام کنه!
M

AM
NOE



.
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- به بعدش فکر کردی؟

با همان لبخند پرغصه چانه ام را باال می کشم.

DONYAIE
M

AM
NOE



- به بعد از ناامیدی؟... حداقلش اینه از خودم 
راضی می شم که هیچ وقت برگشتنشو آرزو 

نکردم.

نگاه پرسشگر خسرو بین چشم هایم حرکت 

می کند.

- پس آرزوهاتو خرج چی کرده بودی؟ رفتن؟

لبخند غم زده ام را بیشتر کش می آورم.

- ماهی همیشه می گه اون چیزی که آدم 

می تونه دستش رو دراز کنه و بهش برسه که 

اسمش آرزو نیست.

DONYAIE
M

AM
NOE



خسرو می خندد. به چشم می بینم که حتی 

خنده هایش آن صالبت همیشگی را ندارد. 

دستش را از روی شانه ام برمی دارد و در جیب 

شلوار ورزشی اش فرو می کند.

- خیلی کنجکاوم بدونم آرزوت چی می تونه 

باشه!

آرزوی من؟ روزهای بعد از رفتن مهتاب آن قدر 

از زبان همه شنیده بودم که من و همایون را 

به خاطر درس و موفقیتش گذاشت و رفت که 

فکر می کردم اگر خوب درس بخوانم، اگر مثل 

DONYAIEاو موفق شوم، اگر راهی که او رفته را بروم 
M

AM
NOE



حتما روزی می رسد که او از کاری که کرده 

پشیمان شود.

آن وقت ها تنها آرزویم مثل او شدن بود. ولی 

این خرده آرزوها آن قدر در دسترسم بودند که 

هیچ وقت به قول ماهی آن ها را در گوش خدا 

آرزو نکنم. جوابی که نمی دهم، نگاهش را از 

چشم هایم می گیرد. می گوید:

- در مورد اون ماجرا، همین که ثابت بشه از 

حسابت سواستفاده شده کافیه. شاید حتی 

DONYAIEدادگاه دلیل واریزی ها رو هم پیگیری نکنه!
M

AM
NOE



دهانم را باز می کنم تا بگویم، برای خودم که 

مهم است! بگویم، می خواهم بدانم این دایی 

هجده سال غریبه چطور و چرا سرو کله اش 

وسط حساب بانکی ام پیدا شده است، که با 

صدای شکستن چیزی کلمات جمله ام مثل پاره 

شدن رشته ی تسبیح در دهانم گم می شود.

سر من و خسرو هم زمان به طرف در بسته ی 

اتاق می چرخد. خسرو زیر لب و اخم آلود 

می گوید:

- صدای چی بود؟

DONYAIE
M

AM
NOE



بعد بی آنکه منتظر من باشد، با قدم های بلند از 

اتاق بیرون می رود. به فاصله ی چند ثانیه 

صدای حرف زدن او را با قمر می شنوم. 

قدم هایم میل رفتن ندارند. این اتاق خاکستری 

با آن دیوار شیشه ای که باغچه ی پشتش را 

قاب گرفته، انگار حس آرامش عجیبی را در 

من ایجاد می کند.

.
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DONYAIE
M
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نگاهم در مسیر حرکت روی ملحفه ی جمع 

شده ی تخت مکث می کند. از خودم می پرسم: 

«یعنی قمر نفهمید خسرو حالش 
بده؟» لب هایم را روی هم فشار می دهم. انگار 

دوری روی حس مادری هم می توانست اثر 

بگذارد.

گوشی لرزش کوتاهی در جیب شلوارم می کند. 

نگین پیام داده و نوشته:

«رفتی غزال جان؟»
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این همه اصرار شکم را به یقین مبدل می کند. 

تایپ می کنم:

«آره. خسرو چیزیشه؟»

مکثش برای جواب دادن آن قدر واضح است 

که دستم برای تماس گرفتن با او پیش می رود. 

پیام بعدی اش می رسد:

«نه! چطور مگه؟»

پوست لبم را زیر دندان می برم.

«آخه انگار حالش خوب نیست.»

DONYAIEباز با تاخیر کوتاهی جواب می دهد:
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«نه چیزیش نیست. فقط بهش بگو حتما باهام 
تماس بگیره. من نمی تونم به خونه زنگ بزنم 

می دونی که!»

و چند ایموجی خنده که هیچ حس خندیدنی 

را منتقل نمی کنند. «باشه» ای در جوابش 

می نویسم. نگاهم را از روی صفحه ی گوشی 

برمی دارم ولی پیش از اینکه برای بیرون رفتن 

از اتاق حرکتی کنم، نگاهم می نشیند روی 

بسته ی قرصی که از زیر ملحفه بیرون افتاده 

است. جلو می روم. زانویم را می گذارم لبه ی 

تخت و آن را برمی دارم. نزدیک شدن صداهای 

DONYAIEبیرون لحظه ای نگاهم را می کشاند به طرف در 
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نیمه  باز اتاق. فقط همینم مانده که قمر من را 

روی تخت پسرش ببیند. فورا نوشته ی 

انگلیسی روی بسته را می خوانم و قرص را 

همان جا می گذارم.

به طرف در اتاق که می روم تا زمان قرارم با 

مهتاب بیشتر از یک ساعت باقی نمانده است. 

ماهی می گفت: پدر مهتاب نه یکی مثل ملک نیا 

که جد  اندر جد ملک و آبادی داشتند، ولی 

زمین دار بود. آن قدر زمین و دارایی داشت که 

همایون قالبش را بیندازد روی دختر یکی 

یک دانه اش. آخر آن وقت ها همایون دیگر 
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همایون سوزنچی نبود! شده بود برادرزن 

ملک نیا که از صدقه ی سرش با آدم های 

کله گنده نشست و برخواست می کرد.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت400
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ولی هیچ وقت این را نفهمیدم که ازدواج با 

مهتاب به قول خودش به جز پس انداختن چیز 

دیگری هم برایش داشت؟

در را که باز می کنم مواجه می شوم با خرده 

شکسته های آینه ای که قبل از این روی دیوار 

راهرو نصب شده بود و حاال جا به جا روی 

پارکت های کف راهرو می شد برق تکه هایش را 

دید.

قدم هایم به همان شدتی که در را باز کرده 

بودم، متوقف می شوند. قمر با جاروی دسته 

بلند به من نزدیک می شود. درحالی که درست 

از جلوی پاهایم تکه های ریز و درشت آینه را 
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جمع می کند، بدون نگاه کردن به صورتم 

می گوید:

- مواظب باش عروس!

«عروس»ی که می گوید آن قدر معنادار و 

دوپهلو است که بی اختیار نگاهم را باال 

می کشم و کمی آن طرف تر به خسرو نگاه 

می کنم. نگاه خسرو ولی همان نگاه ناخوانای 

همیشه است. همانی که درست مثل حرفی 

که سر زبان آدم می آید ولی نمی تواند 

بگویَدَش، می توانی آن را ببینی ولی از 

فهمیدنش عاجز می مانی.
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قمر که تکه های شیشه را از جلوی راهم کنار 

می کشد، زیر لبی «ممنون» می گویم و از 

کنارش می گذرم. اینکه آینه ی کنسول راهروی 

اتاق خسرو درست وقتی که من در اتاق او 

هستم می شکند، نمی تواند اتفاقی باشد.

بدون مکث از کنار آن ها می گذرم و به طرف 

پله ها می روم. با حجم استرسی که به خاطر 

پیام امین و حرف های احتمالی مهتاب دارم، 

تاب ماندن و شنیدن متلک های قمر را ندارم. 

میانه ی پله ها رسیده ام که خسرو صدایم 

می کند.

- غزال؟
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می ایستم و پیش از هر چیزی از میان نرده های 

چوبی پله توقف دست قمر را می بینم. فشار 

دستم را روی نرده ها بیشتر می کنم و با مکث 

به طرف خسرو سر می چرخانم. خسرو درست 

ایستاده کنار پله ها و با دست هایی که طبق 

عادت در جیب شلوار ورزشی اش فرو کرده با 

سری باال گرفته نگاهم می کند.

- با دایه ات که حرف زدی بیا نظرشو بهم بگو!

مثل یک تیروکمان باز ماهر یک تیر و دو نشان 

می زند؛ هم مقابل قمر جوری وانمود می کند که 

انگار ما در اتاقش در مورد موضوع مهمی 

DONYAIEحرف می زدیم و هم به من می فهماند که او 
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هنوز هست و برای لحظات ناامیدی بعد از 

حرف زدن مهتاب می توانم روی حضورش 

حساب کنم.

تو را در گوش خدا آرزو کردم:

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت401

ولی من یک چیز دیگر را هم این میان خیلی 

خوب می فهمم!

که من و او با وجود همه ی تفاوت هایی که 

داریم، با وجود مشرق و مغرب بودنمان و 
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دنیایی که هیچ شباهتی به هم ندارد در یک 

چیز مشترکیم!

اینکه هردوی ما به معنای واقعی کلمه تنهاییم. 

او درست در مرکز توجه خانواده اش و من، 

تنهای تنها!

- منم با حسام تماس می گیرم ببینم چیکار 

می شه کرد.

سرم را آرام تکان می دهم و بی هیچ حرف 

دیگری بقیه ی پله ها را طی می کنم. حاال یک 

ساعت وقت دارم تا ذهنم را با هر چیزی که به 

DONYAIEامین و مهتاب ختم نشود مشغول کنم.
M

AM
NOE



گرمایی که از درون تنم را داغ کرده باعث 

می شود در همان بدو ورود الی پنجره را باز 

بگذارم و عطر مالیم گل های با غچه ی اتاق 

خسرو را مهمان اتاقم کنم.

بعد از آن می روم سراغ موج های باز شده ی 

موهایم و سعی می کنم همان طوری که از 

آرایشگرم یاد گرفته ام آن را به حالت قبل در 

بیاورم. تالش بیهوده ای است چون نه موهایم 

مثل قبل می شود و نه ذهنم حتی به اندازه ی 

DONYAIEیک خط فاصله از مهتاب و امین جدا.
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و وقتی صدای پیام اینستاگرامم را می شنوم، 

می فهمم بعد از یک ساعت دور باطل رسیده ام 

به سر خط.

کف دست سردم را روی شلوار جیبم می کشم 

و لبه ی تخت می نشینم. با نفس عمیقی گوشی 

را از روی پاتختی برمی دارم. ماهی همیشه 

می گوید: «نداشتن یه درده و داشتن هزار 

دارد.»

و من به این فکر می کنم که داشتن با کیفیت 

بعضی از چیزها چه درد لذت بخشی می تواند 

داشته باشد! قفل گوشی را باز می کنم و دست 

می گذارم روی نوار باالی صفحه که 
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Dr. mahtab.fayazi اش انگار خار چشمم 

شده است. صفحه باز می شود و نگاهم 

می نشیند روی پیام اولش که نوشته:

«سالم عزیزم. نمی دونم چطور باید حرف زدن 

رو با تو شروع کنم. بگم: امیدوارم خوب 

باشی؟ یا بپرسم: خوبی دخترم؟ نمی دونم با 

این حال عجیبی که دارم چی باید بگم؟ انگار 

برگشتم به عقب. انگار االنم فردای همون شبیه 

که چمدونمو بستم و از خونه رفتم. دلم همون 

اندازه تنگه عزیزم. باور می کنی؟»
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تاری چشم هایم حتما به خاطر قطره هایی 

است که از صبح یادم رفته در چشم هایم 

بریزم. دستان سردم از اضطراب عرق کرده و 

این حال عجیب و متناقض در تمام سلول های 

تنم تکثیر شده انگار.

انگشتم را روی کیبورد حرکت می دهم و یک 

کلمه ی دو حرفی با یک دنیا معنا را تایپ 

می کنم:

 «نه.»

.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت402 

مکثش برای جواب دادن آن قدر آشکار است که 

به راحتی می شود فهمید انتظار این صراحت 

را از من داشت. بعد از چندبار تایپ کردن و 

احتماال پاک کردن آن، جوابش با تاخیر 

می رسد.

«من بهت حق می دم ازم دلخور باشی عزیزم. 

DONYAIEولی باور کن اتفاقاتی که افتاد انتخاب من 
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نبود. من مجبور شدم برای راضی کردن پدرت 

به خواسته هاش تن بدم. شرایط خیلی سختی 

داشتم. پدرم رو تازه از دست داده بودم. هیچ 

حمایتی نداشتم و پدرت هم با وجود خیانتی 

که بهم می کرد طالقم نمی داد. رسیده بودم به 

جایی که نزدیک بود پذیرش دانشگاه رو هم از 

دست بدم. من تنها بودم. زمانی برای جنگیدن 

نداشتم. مجبور بودم.

 فقط تا جایی که تونستم سعی کردم شرایط 

رو به نفع تو تغییر بدم.»
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چشم های داغ و تب دارم از میان همه ی آن 

کلمه ها روی «پدرت» قفل می شود. از اینکه 

به جای بردن اسم همایون او را به منی نسبت 

داده بود که از بعدِ رفتنش به جرم دختر 

مهتاب بودن دیگر اجازه نداشتم «بابا» 

صدایش کنم، داغ دلم تازه می شود انگار.

«انقدر حرف برای گفتن دارم که فقط آرزو 
می کنم ای کاش فرصت بدی تا همه رو بهت 

بگم.»

از چه می خواست بگوید؟ از مادری که بعد از 

هجده سال تنها توجیه اش برای رها کردنم از 

DONYAIEدست دادن پذیرش دانشگاه  بود، چه چیزی 
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قرار بود بشنوم؟ اصال این زن وقتی برای 

رسیدن به آرزوهایش من را با پدر خیانتکارم 

تنها می گذاشت صدای دلتنگی هایم را شنیده 

بود که حاال از من انتظار شنیدن داشت؟ در 

همه ی این سال ها چطور؟

انگشت اشاره ام را با وجود لرزش خفیفش 

روی کلمات کیبورد حرکت می دهم و 

می نویسم:

«همایون به جز ندیدن من دیگه چی ازتون 

DONYAIEمی خواست؟ »
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می توانم حس کنم از اینکه وسط دیالوگ های 

عاطفی اش بحث را به جهتی دیگر می کشانم 

تعجب کرده است. حق دارد چون نمی داند که 

من تنها برای حل معمای حضور برادر او وسط 

زندگی ام اینجایم.

«همه ی زمین هایی که از پدرم بهم رسیده 

بود.»

پوست لبم را زیر دندان می برم و بی رحمانه 

می کَنم. این خواسته برای همایون  رادمنش 

چیز عجیبی نبود. سرِ ازدواج با مهتاب 

سرمایه گذاری کرده بود و باید به سودی که 

DONYAIEمی خواست می رسید. درست مثل زندگی من! 
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می روم سر اصل مطلب و بدون مقدمه چینی 

می پرسم:

«برادرتون کجاست؟»

«برادرم؟»

بهت از سوالش شره می کند انگار.

«بله. برادرتون. االن کجاست؟ ایرانه؟»

.
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«مهرداد؟ نه، اینجاست. توی آلمان. پیش من 

نیست. یه شهر دیگه زندگی می کنه. ولی سالی 

یک بار می آد و برمی گرده. چیزی 

شده؟ می تونم بپرسم چرا در موردش سوال 

می کنی؟»

به جای جواب سوال او، مثل خودش می گویم:

«من می تونم بپرسم برادرتون وسط زندگی من 

چیکار می کنه؟»

با حیرانی واضحی می پرسد:

«من متوجه نمی شم. مگه مهرداد چیکار 

کرده؟»
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روی لبم زبان می کشم. جای پوست کنده 

شده ی لبم می سوزد.

«از حساب من سواستفاده شده خانم. مقدار 
زیادی پول جابه جا شده که یکی از اون 

حساب ها متعلق به برادر شماست. من 

می خوام بفهمم ربط ایشون به ماجرای 

سواستفاده از حساب من چیه؟»

تنها یک کلمه جواب می دهد:

«غزالم.»

و من نمی دانم این لفظ را که یادآور 

DONYAIEآخرین باری است که او را دیده ام به خاطر 
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«خانم» گفتنم می گوید یا نگرانی از ماجرایی 

که به برادرش مربوط است.

«من جواب این سوال رو می خوام!»

در مقابل جدیت من بعد از مکثی چند دقیقه ای 

با کلماتی که یاس و سرخوردگی عجیبی از آن 

ساطع می شود می نویسد:

«باشه عزیزم. حتما. االن برای خودم هم این 
موضوع مهم شد.»

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت403 

«و یه سوال دیگه! شما آیدی من رو 

می شناختین؟ »

این سوال را برای دلم می پرسم. برای آن امید 

کم سوی ته ذهنم. برای غزالی که در تمام این 

سال ها نشانی که از مادرش داشت صفحه ی 

اینستاگرامش بود!
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جوابش آن قدر دیر می رسد که فکر می کنم 

مکالمه ی مان نیمه کاره به پایان رسیده است. 

می نویسد:

«نه عزیزم!»

ولی این «نه» درست مثل یک دروغ بزرگ در 

هیچ باور و یقینی نمی گنجد. اولین مکالمه ی ما 

بعد پانزده سال نه مثل سکانس دراماتیک 

فیلم های شرقی پیش می رود و نه برنامه های 

مناسبتی تلویزیون. رابطه ی مادر و دختری ما 

انگار جوری با حقیقت تلخ زندگی احاطه شده 

DONYAIEاست که هیچ احساسی نمی تواند ذره ای از بار 
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آن کم کند. مهتاب قول می دهد که دلیل بودن 

اسم مهرداد در لیست حسابم و رابطه اش با 

همایون را بفهمد و من می پذیرم که 

ترس وقوع هر چیزی هزاربار از خودش بدتر 

است.

از اینستاگرام که بیرون می آیم تب کرده ام 

انگار. تنم داغ است و عرق از تیره ی پشتم 

شره می کند. دست می اندازم و یقه ی لباسم را 

پایین می کشم. فایده ای ندارد. این داغ انگار از 

DONYAIEاعماق وجودم می آید و با هیچ چیز سرد 
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نمی شود. از لبه ی تخت بلند می شوم و مقابل 

پنجره ی نیمه باز اتاق می ایستم.

صدای ضعیف موسیقی مالیمی که گه گاه در 

این اتاق می شنوم، توجه ام را جلب می کند. 

چشم هایم را می بندم و همه ی حواسم را 

می دهم به نت هایش. به نوایی که شنیدنش 

ذهنم را می کشاند به باغچه ی حیاط خلوت، به 

دیوار شیشه  ای اتاق او و تابلوی نیمه کاره ی 

دختری که امروز به طرز عجیبی لبخند کشیده 

DONYAIEنشده اش را زیر انگشتانم لمس کرده بودم.
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با یادآوری حال بد خسرو چشم هایم را باز 

می کنم. گوشی ام را برمی دارم و اسم قرصی 

که روی تخت خسرو دیده ام را در گوگل سرچ 

می کنم. دارو برای ریفالکس اسید معده و 

سوزش آن تجویز می شود. چشم  هایم خطوط 

نوشته را دنبال می کند و میان بیماری های 

پیش زمینه ای که باعث این مشکل می شود 

روی یک عنوان با وحشت متوقف می شود.

فکر بیماری خسرو و نبودنش آن قدر ترسناک 

است که در لحظه جای آن داغی که به جانم 

DONYAIEافتاده بود را سرمای غریبی می گیرد. بی اختیار 
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وارد لیست تماس هایم می شوم و شماره ی 

نگین را می گیرم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت404 
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هر بوقی که بی جواب می ماند برایم به قدر 

ده ها دقیقه کش می آید. روی چهارمین بوق 

است یا پنجمین که نگین جواب می دهد. به 

محض «غزال جان؟» گفتنش، می پرسم:

«مشکل خسرو چیه؟»

نگین که انگار درست متوجه ی حرفم 

نشده باشد، متعجب می پرسد:

«کدوم مشکل؟»

از کنار پنجره عقب می آیم و وسط اتاق 

DONYAIEمی ایستم.
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«بیماریش، بیماریش چیه؟ چرا روی شکمش 
جای عمل هست؟»

صدای نگین پر از حیرت می شود.

«تو جای عملشو از کجا دیدی؟»

حرفی که نمی زنم، انگار متوجه می شود نباید 

همچین سوالی از من بپرسد. صدای نفسش 

پخش می شود در گوشی. با آرامش و متانت 

همیشگی اش می گوید:

«خسرو چند سال بود که مشکل معده 

داشت. تقریبا از وقتی که می شناختمش. 

DONYAIEچند ماه پیش به خاطر وخیم شدن شرایط 
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زخم و احتمالی که دکتر می داد مجبور شد 

جراحی کنه، که خدا رو شکر مشکلی نبود! بعد 

از جراحی هم  کامال خوب شده بود... »

ادامه ی حرفش ناگفته هم پیدا است! حس 

گسی مثل عذاب وجدان راه می گیرد میان 

رگ هایم. به این فکر می کنم که چقدر در این 

مدت نادانسته حرصش داده ام و به خاطر حال 

این لحظه اش مقصرم!

«فقط غزال جان... لطفا در این مورد چیزی 

بهش نگو. منظورم اینه، بذار خودش بهت 

DONYAIEبگه... من چون حس کردم خیلی نگرانشی...»
M
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آب دهانم را فرو می دهم و میان حرف هایش 

زمزمه می کنم:

«باشه.»

به طرز عجیبی احساس می کنم اتاق پیش 

چشمم در مه ای غلیظ فرو می رود. مه ای که 

ذرات متراکمش را اندوه پر کرده است انگار.

****

ساعت از دوی شب هم گذشته است و من در 

هوای سرد و ییالقی لواسان روی صندلی 

DONYAIEسفید تراس نشسته و به نقطه ای نامعلوم و 
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تاریک چشم دوخته ام. دیروزم آن قدر به 

حس های عجیب و متناقض گذشته بود که 

درست مثل آدم های کتک خورده همه ی جان و 

مغزم از خستگی درد می کند.

- چرا نخوابیدی؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت405 
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آن قدر در خودم غرقم که آمدنش را نمی فهمم. 

با صدایش یکه می خورم. نگاهم از عمیق ترین 

نقطه  ی شب به تیرگی چشم هایش می رسد. 

خسرو وارد تراس می شود و در را پشت سرش 

می بندد.

- چرا تو این سرما بیرون نشستی؟

زیپ گرمکن ورزشی اش را تا روی چانه باال 

می کشد. بی آنکه منتظر جوابی از طرف من 

بماند روی صندلی کناری ام می نشیند و 

دست هایش را روی سینه در هم قفل می کند.

- چطور فهمیدی اینجام؟
DONYAIE
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- از بعدِ شام منتظر بودم بیای حرف بزنی!

نگاهم از چشم ها و صورتش پایین تر می آید تا 

درست زیر سینه و جایی که دست هایش را در 

هم قالب کرده است.

- گفتنش چه فایده ای داره؟ تو کم واسه 

خودت دردسر داری!

ابروهایش از تعجب باال می پرد.

- از کی انقدر مهربون شدی؟

پانچوی پشمی ام را بیشتر دور تنم می کشم. 

DONYAIEنگاهم را از او برمی دارم و برای پیدا کردن 
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همان نقطه ی تاریکی که دقایقی پیش در 

سیاهی اش غرق شده بودم، شب را می کاوم. 

مهربان؟ نمی دانم اسم حسی که همین حاال 

نسبت به حال و روز او دارم، مهربانی است یا 

مراعات یا قدرشناسی! نمی دانم دختری که 

هیچ وقت از پدر و مادرش مهربانی ندیده اصال 

می تواند مهربان باشد یا نه؟

- غزال؟

چانه ام را در یقه ی پانچو فرو می کنم. انگار 

یک دنیا اشک درست پشت چشم هایم یخ 

زده اند. آب دهانم را فرو می دهم. من حتما 
DONYAIE
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مهربانی را یاد نگرفته ام که وقتی آن طور 

سوالی اسمم را صدا می زند، زبان باز می کنم و 

می گویم:

- با مهتاب حرف زدم!

نفس داغم را در سردی هوا «ها» می کنم.

- ازش پرسیدم که جریان برادرشو می دونه یا 
نه... نمی دونست!

یادآوری حرف هایم با او باز همان حس داغ را 

به رگ هایم سرازیر می کند. باز تنم به عرق 

می نشیند و خون با شدت بیشتری در رگ هایم 

DONYAIEجریان پیدا می کند. خسرو پاهای بلندش را 
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جمع می کند. هر دو آرنجش را می گذارد روی 

زانوهایش. و من بی اختیار از تصور فشاری که 

به جای جراحی اش می آید چشم هایم را جمع 

می کنم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت406 

- فکر می کردی بدونه؟
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لبه ی پانچو را از دور گردنم باز می کنم.

- نمی دونم... واقعا نمی دونم. من هیچ تصوری 
از اولین مکالمه ام باهاش توی ذهنم نداشتم. 

اصال انگار هیچ وقت، هیچ چیزی نبود که دلم 

بخواد ازش بشنوم.

موهای ریخته روی صورتم را پشت گوشم 

می زنم. پانچو از روی شانه ام سر می خورد. 

کالفه ام و با خود درونم درگیر.

- شایدم همه ی این سال ها فقط منتظر یه دلیل 

برای حرف زدن بودم.
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خسرو کف دست هایش را مقابل صورتش 

به هم می چسباند و خیره به من نگاه می کند. 

نگاهش همان سیاهی های ناخواناست؛ با این 

تفاوت که امشب کمی نرم تر شده انگار.

- می خواست برام توضیح بده چرا ولم کرده 

رفته، من نخواستم بشنوم... خنده دار نیست؟

خسرو دست هایش را پایین می آورد.

- این که اون خواست توضیح بده یا تو 
نخواستی بشنوی؟ کدومش؟
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نگاهش می کنم. انگار ترکیب شب و سیاهی 

چشم های او جادویی ساخته است که من را 

وادار می کند تا از چیزهایی حرف بزنم که تا 

این لحظه حتی برای خودم هم تکرارشان 

نکرده ام.

- تو اگه جای من بودی به حرفاش گوش 
می دادی؟

خسرو آرنج هایش را از روی زانو برمی دارد و 

به صندلی تکیه می دهد. عجیب است ولی 

انگار با این کارش فشاری از روی عضالت شکم 

DONYAIEمن برداشته می شود.
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- من نمی تونم جای تو باشم، ولی تو 

همین جایی که هستم فکر می کنم تو حق داری 

نخوای چیزی بشنوی، همون طوری که به اون 

هم حق می دم بخواد تالشش رو بکنه!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت407 
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انگار همه ی عمرم منتظر همین بوده ام. همین 

حرف، همین تایید.

- می دونی چیش مسخره و خنده داره؟ اینکه 

هر دوتاشون فکر می کنن همین که من توی 

رفاه زندگی کردم پس وظیفه شون رو انجام 

دادن. همایون یه جور، مهتاب هم بعد از این 

همه سال یه جور!

پوزخند تلخی می زنم و همه ی واگویه های 

غم انگیز ذهنم را به زبان می آورم.

- به من می گه به خاطر از دست ندادن پذیرش 
DONYAIEدانشگاه مجبور بوده شرط های همایونو واسه 
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طالق قبول کنه. من و ارث پدریشو داده 

طالقشو گرفته. به همین سادگی! همه ی 

مادریش هم اینه که ادعا می کنه شرایط رو به 

نفع من تغییر داده...

جمله ی آخر را که می گویم نگاه غم زده ام در 

چشم های باریک شده ی خسرو هشیار می شود. 

انگار هر دو داریم به یک چیز فکر 

می کنیم. خسرو تکیه اش را از صندلی می گیرد.

- یعنی چی به نفع تو تغییر داده؟

در ذهنم هزاران عالمت سوال خاموش و 

روشن می شود.
DONYAIE

M
AM

NOE



- نمی دونم. نپرسیدم. یعنی... اون لحظه اصال 
برام مهم نبود!

خسرو در جایش جابه جا می شود. می توانم 

تالشش را برای پیدا کردن خنثی ترین کلمات و 

حساس نکردن من حس کنم.

- شاید منظورش دور کردنت از درگیری های 

احساسی باشه.

بی اختیار از روی صندلی بلند می شوم 

و بی رحمانه در مورد خودم می گویم:
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- شاید هم چون هیچ کدومشون منو 

نمی خواستن، مهتاب زمینای پدریشو داده که 

به جاش همایون بزرگم کنه!

خسرو لحظه ای از پایین نگاهم می کند. بعد با 

طمانیه مقابلم می ایستد. حس می کنم همه ی 

تنم در کوره ای از آتش می سوزد و هرمش از 

پوست صورت و تنم متصاعد می شود.

- تو چیزی از ماجرای این زمینایی که می گی 
می دونستی؟ منظورم اینه... تو این سال ها 

چیزی در موردش شنیده بودی؟

DONYAIEسرم را به دو طرف تکان می دهم و می گویم:
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- نه. نه هیچی! فقط می دونستم خونه ی پدری 
مهتاب هنوز توی نیشابوره. اینم از ماهی 

شنیدم وگرنه هرگز همایون نگفت که ملک و 

زمینی توی نیشابور داره!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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خسرو با انگشت شست روی گوشه ی لبش 

دست می کشد. انگار برای گفتن حرفی تردید 

دارد.

- تو فکر می کنی چیزی که همایون به خاطرش 
آدم فرستاده بود تو خونه مربوط به همین 

باشه؟

صورت متفکر خسرو با شنیدن این حرفم در 

لحظه پر از اخم می شود.

- تو نمی خوای از فکر اون خرابکاریت بیای 
بیرون؟ می دونی اگه همه چیز با این سرعت 

DONYAIEجفت و جور نمی شد و همایون یا عبدی 
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می فهمیدن کسی وارد خونه شده می،تونست 

چه دردسری واست درست کنه؟

دست هایم را به کمرم می زنم. آن قدر داغم که 

سر خوردن یقه ی بافت و بیرون افتادن شانه ام 

در آن هوای سرد هم نمی تواند ذره ای از آتش 

درونم کم کند.

- االن چی؟ االن که همایون دیگه کاری ازش 
برنمی آد. شاید هنوز یه چیزایی توی خونه 

باشه!

DONYAIEصدای خسرو بدون مالحظه باال می رود:
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- دیوانه شدی؟ می خوای بری توی خونه ای که 

تا االن توقیف و پلمپ شده؟

انگشت اشاره ام را می گذارم روی سینه ام و 

می گویم:

- خسرو این زندگی منه. نمی  خوام دیگه بازی 

بخورم. اگه چیزی این وسط هست که به من 

ربط داره، نمی خوام به همین راحتی از دستش 

بدم.

چانه ام از سرما است یا حرص، که حین حرف 

زدن می لرزد. خسرو بازویم را می  گیرد. سرش 

DONYAIEرا کمی خم می کند و با تحکم می گوید:
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- پاتو تو اون خونه نمی ذاری!

مستقیم زل می زنم در چشم هایش.

خسرو دوباره و این بار با تحکم بیشتری تکرار 

می کند.

- طرف اون خونه نمی ری غزال! سر این ماجرا 

باهات شوخی ندارم.

صورتش آن قدر به من نزدیک است که 

نفس هایش پوست صورتم را لمس می کند. 

- تو نگران چی هستی؟

DONYAIE
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.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت409 

- معلوم نیست؟ االن دیگه فقط طرف 

حسابمون همایون نیست که بگم دستش زیر 

ساطور منه و دهنشو می بندم. رفتن توی اون 

خونه جرمه، می فهمی؟

سرم را باالتر می گیرم و از همان فاصله ی 

نزدیک چشم در چشمش می شوم.
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- مطمئنی شیرین فقط ازت خواسته نذاری 

زندگی منم بازیچه ی این آدما بشه یا قراره تا 

آخر عمر مواظبم باشی؟

خطوط صورتش که عمیق تر می شود، از 

کنایه ام پشیمان می شوم. ولی این حجم 

نگرانی و حمایتش از من جای سوال دارد.

 در دل «لعنت»ی به خودم می فرستم و دستم 

را عقب می کشم تا بازویم از حصار انگشتانش 

رها شود. اجازه نمی دهد.

- دوست داری خودت رو بندازی تو چاه؟ 

DONYAIEاعتراف می کنم:
M

AM
NOE



- من تمام این مدت می خواستم یه کارایی 

بکنم ولی نمی تونستم! دستم به هیچ جایی بند 

نبود. افتاده بودم بین شماها و نمی دونستم 

چرا باید از بین همه ی آدم های دنیا به 

پسرخونده ی عمه ام اعتماد کنم که اتفاقا با 

پدرم این همه مشکل داره. دروغ چرا، حتی 

هنوزم نمی دونم چرا دارم این کارو می کنم و 

تو چرا می خوای به دختر کسی که ازش 

متنفری کمک  کنی! ... من اون روزای اول از 

شکایتِ همایون و بازداشت و زندان 

DONYAIEمی ترسیدم. هنوزم می ترسم. ولی االن اگه 
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حدسم درست باشه انقدر قدرت دارم که خودم 

حقمو ازشون بگیرم.

اثر اعتراف صادقانه ام است یا دل رحمی او که 

فشار انگشتانش دور بازویم کمتر می شود.

- برای فهمیدن این ماجرا راه های دیگه ای هم 
هست. اگه اسنادی وجود داشته باشه می شه 

استعالم کرد یا می تونی از مادرت بپرسی 

جریان چی بوده. 

دوباره آتشی که به جانم افتاده گر می گیرد 

انگار. بازویم را از دستش بیرون می کشم و 

موهایم را با حرص می فرستم پشت گوشم.
DONYAIE
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- واقعا فکر می کنی حاضرم از مهتاب بپرسم 

منو چند به همایون فروخت؟

- شاید ماجرا اصال اون طوری که تو فکر 

می کنی نباشه!

قدمی به عقب برمی دارم و کمرم می چسبد به 

حفاظ سنگی و سرد تراس. ماهی همیشه 

می گوید: «بچه ی آدم، تنها کسی توی دنیاست 

که می تونه کمر آدم رو بشکنه!» کجاست حال 

این لحظه ام را ببیند.

حاال دلیل نقشه ی خسرو و تالش فرح برای دور 

DONYAIEکردن من از او بیشتر از قبل در ذهنم معنادار 
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می شود. فرح بهتر از هرکسی می داند که 

حریف خسرو نیست و نمی شود. همین هم 

بودن من کنار او را تا این حد برایش ترسناک 

کرده است.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت410 

DONYAIE
M

AM
NOE



- من مثل تو آدم خوبه ی قصه نیستم، 

نمی خوام هم که باشم. نمی تونم مثل تو به 

آدمایی که بهم بدی کردن کمک کنم. من بازی 

کردن رو یاد نگرفتم. قواعدشم بلد نیستم. 

ولی اگه همه چیز اون جوری که فکر می کنم 

باشه، دیگه نمی ذارم کسی بازیم بده!

خسرو همان دستی را که تا لحظه ای پیش 

بازویم را سفت گرفته بود در جیب شلوار 

ورزشی اش فرو می کند و با جدیتی که همیشه 

در او سراغ دارم می گوید:
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- تو که از روز اول ذکر «می خوام برم» گرفته 
بودی. چی شد پس؟

- هنوزم می خوام برم. ولی قبلش یه کارهایی 

هست که باید انجام بدم. یه چیزهایی که باید 

بفهمم. باید بدونم از کی و چطور دارم از این 

آدما بازی می خورم.

انگار در یک لحظه ذهن هر دوی ما از مهتاب و 

همایون می رسد به آدم اشتباه زندگی من!

- حسام می گفت ممکنه در صورت همکاری، 

دادگاه درخواست تغییر قرار بازداشت این 

پسره رو به قرار وثیقه قبول کنه!

DONYAIEلبم را زیر دندان می برم و پوستش را می جوم.
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- یعنی االن امین آزاد شده؟

شانه اش را باال می اندازد.

- هنوز نمی دونیم. ولی چیزی که هست با حکم 

توقیف اموال پدرش، اگه بیرون هم اومده 

باشه وثیقه رو یکی دیگه براش گذاشته!

سکوتم را که می بیند، می پرسد:

- تو واقعا می خواستی با این پسره ازدواج 
کنی؟

چرا در نظرم آن قدر از آن روزها دور شده ام که 

حتی یکی از دالیل خواستن امین هم به کارم 

DONYAIEنمی آید؟
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کف هر دو دستم را کنار تنم روی حفاظ سنگی 

تراس می گذارم. از سردی اش لرز خفیفی به 

جانم می افتد.

- من فقط می خواستم با یکی که مثل خودمه 

از اینجا برم!

پوزخند معناداری می زند.

- پس یه لطفی در حق خودت کن و قبل از 
کارهایی که گفتی، اول خودت رو بشناس!

نفسم را در هوای سرد رها می کنم.

- چطور تو جایی که قبل از استعداد و 

DONYAIEتوانایی هام زن بودنم رو می بینن می تونم 
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خودم رو بشناسم؟ باید منم بشم یکی مثل 

زنای دور و اطرافت؟ که با یه تیپ رسمی 

احمقانه و صدای پاشنه های کفشم ثابت کنم 

منم هستم؟

نگاه گرمش یک دور روی صورت و تنم 

می چرخد. از موهایی که باد آن ها را در صورتم 

به رقص درآورده تا چشم ها و شانه ی عریانم.

- نه! تو حیفی واسه این مدل کلیشه ای. تو 
باید به جای کفش پاشنه بلند به پات خلخال 

DONYAIEببندی که هر وقت صدای راه رفتنت توی این 
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خونه پیچید، یادم بیاد من به کی و کجا این 

بازی رو باختم!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت411 
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به فاصله ی یک لحظه، انگار رها می شوم در 

قصه ی تابلوی نقاشی اش. میان رنگ های تند و 

صدای جینگ  جینگ خلخال هایی که به مچ پای 

زن درون نقاشی بسته شده است. زنی که دارد 

می رود ولی قصه ی رفتنش انگار در هر لحظه 

هزاران بار تکرار می شود.

نمی دانم منظورش از بازی، همان نقشی است 

که باهم قرارش را گذاشته ایم یا بازی ای که با 

همایون و فرح به راه انداخته. هرچه که 

DONYAIEهست، حس میان حرف هایش و امواج ملتهبی 
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که از چشم هایش ساطع می شود، گرمای 

غریبی را به جانم می نشاند.

دستم را از روی حفاظ برمی دارم و زیر نگاه 

مستقیمش در جیب شلوارم فرو می کنم. باید 

دست ذهنم را بگیرم و از افکار ناممکن و 

بعید دورش کنم. صدایم از التهاب است یا 

سرمایی که هر لحظه بیشتر می شود، لرز 

خفیفی می گیرد.

- باختن بهت نمی آد.

چیزی مثل لبخند برای لحظه ای گذرا از روی 

صورت او عبور می کند.
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- پس شهامتم رو برای این اعتراف تحسین 
کن!

تا پشت لب هایم می آید که بگویم: «من در این 

مدت بارها تو را در ذهنم تحسین کرده ام.»

«بارها به تو و تسلط و آرامشت غبطه 
خورده ام.»

«بارها دلم خواسته مثل تو باشم.»

ولی به جای هر حرفی لب هایم را روی هم فشار 

می دهم. نگاه تیز خسرو این حرکتم را شکار 

می کند. ابروهایش را با حالتی پرمعنی باال 

DONYAIEمی فرستند.
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- وقتی ساکت بمونی هر کسی اون چیزی رو از 

سکوتت برداشت می کنه که دلش می خواد.

ذهنم باز بنای نافرمانی می گذارد و گریز 

می زند به همان افکاری که نمی خواهم. دست 

خودم نیست که قلبم باال می آید و درست 

پشت حلقم می تپد.

- بعضی وقت ها باید ساکت موند.

با زیرکی می گوید:

- که طرف مقابل هر چیزی دلش می خواد 

DONYAIEبرداشت کنه؟
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دستم را در جیب تنگ شلوار مشت می کنم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت412 

باد تندتر از قبل می افتد میان شاخه های خزان 

زده ی درختان باغچه و خس خس برگ های ترد 

DONYAIEو زردشان پس زمینه ی صدای حرف زدنمان 
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می شود. موهایم را به عادت همیشه پشت 

گوشم می برم. 

- گاهی این بهترین کاره!

خسرو لحظه ای بی حرف نگاهم می کند. بعد 

بی آنکه پی حرف قبلی را بگیرد می گوید:

- بیا بریم. هوا خیلی دیگه سرد شده. 
این بار اگه قمر سر برسه فقط به شکستن آینه 

رضایت نمی ده. تا جفتمون رو از همین تراس 

پرت نکنه پایین کوتاه نمی آد.
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قدمی به طرف در برمی دارد. باید از این 

اشاره ی واضحش به افکار قمر خجالت بکشم؟ 

یا برای اعترافش به باخت در دلم قند آب 

شود؟ یا باید خوشحال باشم که در نگاه خسرو 

ملک نیا با همه،ی زنان دور و اطرافش فرق 

دارم؟

پس چرا بیشتر از همه ی این حس ها نگرانم؟

به در شیشه ای تراس رسیده که صدایش 

می کنم.

DONYAIE- خسرو؟
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می ایستد و با مکث به طرفم می چرخد. من 

هنوز همان جا کنار حفاظ های سنگی ایستاده ام. 

با همه ی افکار ممنوعه ای که سعی دارم 

صدایشان را در نیامده در پس ذهنم خفه کنم. 

- تو حالت خوبه دیگه، نه؟

خسرو لحظه ای عجیب و بی حرف نگاهم 

می کند. عجیب و بیشتر از همیشه ناخوانا!

****

پیام بعدی مهتاب خیلی زودتر از چیزی که 

DONYAIEفکرش را می کردم، می رسد. انگار این ماجرا 
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برای او هم درست به اندازه ی من مهم شده 

است.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت413 

از من می خواهد اطالعاتی که ثابت می کند از 

DONYAIEحساب من به حساب مهرداد ارز منتقل شده 
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را برایش ارسال کنم. و من تنها حسی که از 

میان کلماتش می گیرم، نه کنجکاوی 

که سرخوردگی عمیقش است.

برای هزارمین بار از لحظه ای که حرکت 

کرده ایم صفحه ی گوشی را به امید رسیدن 

پیامی که منتظرش هستم روشن می کنم و 

خبری نیست! 

با این فکر که شاید بتوانم راه های دیگری را 

امتحان کنم، سرم را باال می گیرم. شعاع 

DONYAIEکم جان آفتاب پاییزی که از شیشه ی جلو روی 
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صورتم می نشیند، چشم هایم را به تصویر 

آشنای مقابلم باریک می کنم.

جایی در اتوبان شهید بابایی هستیم و من 

فرصت کمی دارم تا برای کاری که می خواهم 

انجام دهم بهانه ای پیدا کنم. گوشی که در 

دستم می لرزد، انگار خدا برای لحظ ای دنیا را 

به من می دهد. قفل گوشی را باز می کنم و زیر 

سنگینی نگاه خسرو پیام روی صفحه را 

می خوانم:

«سالم. آره غزال جان. برو پیشش. همه چیز 

DONYAIEاکیه.»
M

AM
NOE



نفسم را از سر آسودگی خیال پله پله رها 

می کنم و فورا در جواب می نویسم:

«مرسی. کاش بتونم برات جبران کنم.»

منتظر پیام بعدی اش که بی شک تعارف است، 

نمی مانم. می توانم بعد از انجام کارم تماس 

بگیرم و به خاطر کمکش از او تشکر کنم. قفل 

گوشی را می زنم و با نگاهی گذرا به بیرون به 

طرف خسرو می چرخم.

- منو سرِ میدون پیاده کن. یه کاری دارم باید 

انجام بدم. بعد خودم می آم نمایشگاه.

DONYAIE
M

AM
NOE



ابروهای مشکی اش را باال می اندازد و با کنایه 

می گوید:

- جان؟

با کالفگی شالی که می رود روی شانه ام بیفتد 

را روی سرم باال می کشم.

- کار دارم. کار شخصی، خصوصی، زنونه!

از عمد چیزی می گویم که پاپی ام نشود. خسرو 

با مهارت از ماشینی سبقت می گیرد و 

می گوید:

- کار خصوصی و زنونه ات رو باید حتما توی 

DONYAIEساعت کاری انجام بدی؟
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می توانم دلیل حساسیتش را درک کنم ولی 

نمی توانم به آن تن بدهم.

- بهم مرخصی ساعتی بده. تا قبل از ظهر 
برمی گردم.

حین رانندگی از گوشه ی چشم نگاهم می کند.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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- تو از وقتی با من قرارداد بستی مگه کارم 
کردی که مرخصی می خوای؟

پشت ترافیک نرم اتوبان روی ترمز می زند و 

کامل به طرفم می چرخد. نگاهش پر از سوالی 

است که سرسختانه به زبان نمی آورد.

- تاییدیه مدارک من که هنوز نیومده. اگه 
منظورت از کار کردن نشستن تو اتاق نگین و 

حرف زدن پشت سر توئه، از حقوقم کم کن!

بدون اینکه به حرفم واکنش نشان دهد، 

DONYAIEگوشی اش را برمی دارد و چیزی را در آن چک 
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می کند. بی اختیار نگاهم می نشیند روی ساعت 

ماشین که نه و چهل و پنج دقیقه را نشان 

می دهد. نگرانم و در عین حال امیدوار. من 

این ریسک را برای روز مبادایم کرده بودم. 

برای هزینه های رفتن به سفارت و گرفتن ویزا 

و احتماال بلیت هواپیما. و حاال روز مبادایم 

شده بود اوضاع نابسامان زندگی ماهی!

- کار زنونه ات کجاست؟

نگاهم را از ساعت می گیرم و گیج می پرسم:

DONYAIE- چی؟
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خسرو گوشی اش را کنار می گذارد و خیره به 

من می گوید:

- گفتی کار زنونه داری. منم پرسیدم کجا؟

باز بی هوا شالم را جلوتر می کشم.

- باید خودم تنها برم.

- نگفتم می خوام باهات بیام. گفتم کجا.

لبم را با زبان تر می کنم. مزه ی شکالتی رژ زیر 

زبانم می رود.بعد همه ی این سال ها مادری 

کردن ماهی در حقم این اولین باری است که 

DONYAIEمی خواهم کاری برایش انجام بدهم.
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نمی خواهم از خسرو کمک بخواهم. نمی خواهم 

ماهی بعد از این همه سال کار کردن حقارت 

کمک گرفتن از این و آن را به دوش بکشد. 

- نیاوران... سر میدون نگه داری خودم می رم.

خسرو با مکث نگاهش را از من می گیرد و 

کمی بعد ماشین را کنار ردیف تاکسی های 

ایستگاه نگه می دارد. پیش از پیاده شدنم 

می،شنوم که می گوید:

- گوشیت روشن باشه، قبل از ظهر هم دفتر 

DONYAIEباش!
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با وجود لحن سخت و دستوری اش اما همین 

که زیاد پاپی ام نشده، حسی مثل رهایی دارم. 

از ارتفاع بلند ماشینش پایین می روم و در 

حال بستن در زیر لب زمزمه می کنم:

«ملک نیای لعنتی.»

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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با گفتن «دربست» روی صندلی عقب تاکسی 

می نشینم و آدرس را سرچ می کنم. مسیر دور 

و ناشناخته نیست. قبال بارها از مرکز خریدی 

همان حوالی خرید کرده بودم.

تکیه می دهم به صندلی و خیره به تصاویری 

که از مقابل چشمم می گذرد، نگرانی صدای 

ماهی را که سعی کرده بود البه الی جمالتش 

بپیچاند تا من متوجه نشوم در ذهنم مرور 

می کنم.

آن قدر می شناسمش که بدانم، نه غرورش 

اجازه می دهد و نه مهر مادرانه اش که بخواهد 
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من را درگیر مشکالتش کند. لبخند بی رنگ 

گوشه ی لبم طعم زهر می دهد. ماهی دقیقا 

همان مادری است که مهتاب نیست! کسی که 

هیچ وقت ازدواج نکرده، هیچ بچه ای به دنیا 

نیاورده ولی همه ی مهرش را خرج دختر 

بچه ای کرده که مادرش او را به آرزوهای دور و 

درازش فروخته بود.

پشت در کوچک که به انتظار باز شدن 

می ایستم، کف هر دو دستم از اضطراب و 

هیجان عرق کرده است. در با صدای تیکی باز 

DONYAIEمی شود. لبخند بی رنگی روی لبم می کارم و به 
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خودم نهیب می زنم که هیچ آدمی در دنیا 

خواندن ذهن دیگری را بلد نیست، که اگر 

می شد آدم ها را از ظاهر و لبخند و حتی 

دستان نوازشگرشان شناخت من خیلی پیش تر 

از این ها همایون و امین را می شناختم.

از راهروی باریکی می گذرم و وارد سالن کم نور 

و در عین حال پرزرق و برقی می شوم. یک 

تضاد هوشمندانه برای به رخ کشیدن برق 

جواهراتی که در ویترین های گوشه و کنار 

سالن قرار دارد.
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از بین دو مردی که با ورودم به من نگاه 

می کنند به طرف آنی که جوان تر و در عین 

حال خوش لباس تر است می روم و حدس 

می زنم که باید برادر آیدا باشد.

- آقای جواهریان؟

با حفظ لبخند مشتری مدارانه اش نگاهش 

چرخی کوتاه در صورتم می زند و بعد با رنگ 

بیشتری از آشنایی می نشیند در چشم هایش.

- غزال خانم، درسته؟ عکسی که آیدا ازتون 

بهم نشون داد با عینک بود نشناختمتون.

DONYAIEلبخند به ظاهر صمیمانه ای می زنم.
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- چشمامو جراحی کردم. دیگه عینک نمی زنم.

می خندد و با دست به نیم ست چرمی گوشه ی 

سالن اشاره می کند و می گوید:

- خواهر باهوش داشتن هم نعمتیه!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت416 
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نمی گویم که من از بعد جراحی دیگر آیدا را 

ندیده ام و اجازه می دهم همین صمیمیت 

دروغین بین ما باقی بماند. روی مبل مقابلم 

می نشیند و با وجودی که می داند برای چه 

کاری آمده ام، با ژست جذابی می گوید:

- جانم؟ من در خدمت شما هستم.

دزدانه نفس عمیقی می کشم. قفل کیفم را باز 

می کنم و حین بیرون آوردن جعبه ای 

که طالها را در آن گذاشته ام، می گویم:

- نمی دونم آیدا بهتون گفته یا نه. من برای 
DONYAIEادامه ی تحصیل دارم از ایران می رم. توی این 
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مدت هرچی که داشتم تبدیل به ارز کردم، 

فقط مونده اینا.

بسته را روی میز می گذارم و آرزو می کنم هیچ 

چیزی از من و شرایط خانواده ام نداند.

- هیچ تجربه ای هم در این مورد ندارم.

و یک لبخند می چسبانم ته حرفم. جعبه را باز 

می کند. می بینم که با دیدن چند نیم ست 

ساده ی من چه تالشی می کند تا حالت 

صورتش تغییر نکند. یکی از گردنبندها را 

بیرون می آورد و بعد انگار توجهش به دستنبد 

جلب می شود. گردنبند را دوباره داخل جعبه 

برمی گرداند و دستبند جواهری را میان 
DONYAIE
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انگشتانش می گیرد که نه شبیه بقیه است و نه 

شبیه دختری که با لبخندی پردلهره مقابلش 

روی مبل نشسته است.

در که با تقی کوتاه پشت سرم بسته می شود، 

دستم را روی کیف کوچک بندی ام مشت 

می کنم که چک در جیب پنهان داخلش قرار 

دارد. همه ی تنم از اضطراب خیس از عرق 

است و باد که می خورد به صورتم لرز 

دلخواهی را به جانم می نشاند. حس عجیبی 

دارم. چیزی معلق میان عذاب گناه و لذت 

DONYAIEموفقیت.
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بند کیفم را محکم میان انگشتانم می گیرم و با 

قدم های آرام به طرف سر خیابان می روم. 

اجازه می دهم باد از میان بازی شال میان 

موهایم بپیچد و پوست نمناکم را نوازش کند. 

خیلی زود عذاب وجدانم رنگ می بازد و همه ی 

وجودم می شود خوشحالی کاری که با رقم 

روی چک قصد انجامش را دارم.

گوشی را از جیبم بیرون می آورم تا به ماهی 

زنگ بزنم. با صدای خنده ی بلند چند دختر 

لحظه ای سرم را باال می آورم. ولی نگاهم پیش 

DONYAIEاز سه دختری که با خنده عرض خیابان را طی 
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می کنند، می نشیند روی ماشین آشنایی که 

درست روبه روی من آن دست خیابان پارک 

شده است.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت417 

دستم را با گوشی پایین می آورم و آن قدر 

DONYAIEنگاهش می کنم که ماشین را به حرکت 
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درمی آورد. کمی جلوتر دور می زند و درست 

کنار پایم متوقف می شود. سرم را خم می کنم 

و از شیشه ی باز پنجره با لحنی طلبکار 

می گویم:

- رئیست به من جی پی اس وصل کرده؟

علی لب هایش را برای نخندیدن لحظه ای روی 

هم فشار می دهد.

- نه. من طرفای نوبنیاد کارداشتم پیام داد 
گفت بیام دنبالتون.

از این که حتی حاشا نمی کند بیشتر حرصم 

DONYAIEمی گیرد. گره اخمم را محکم تر می کنم.
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- حاال که دوجانبه کار می کنی برو بهش بگو 

وسط راه منو گم کردی.

- نمی شه غزال خانم. در ضمن من کاری به شما 
ندارم. کار خودمو انجام می دم.

لبخند کنج لبش جوری روی اعصابم می رود که 

دلم می خواهد دست بیندازم و از لب های او 

جدایش کنم. دست می برم و موهایم را با شال 

پشت گوشم می زنم.

- چرا؟ می ترسی رئیست دعوات کنه؟

علی مستقیم نگاهم می کند. این بار چشم هایش 

DONYAIEهم همراه لب هایش می خندند.
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- نه، می ترسم رئیسم شهرو به هم بریزه!

دلم نمی خواهد حتی به شیطنت جمله اش فکر 

کنم. قدمی به عقب برمی دارم و با حرص 

می گویم:

- پس همه ی تالشت رو بکن کارت رو درست 
انجام بدی.

برمی گردم و در مسیر قبلی به راهم ادامه 

می دهم. گوشی را می گذارم در جیب شلوارم. 

همه ی ذوق و حسم برای حرف زدن با ماهی و 

گفتن برنامه هایم پریده انگار. قدم هایم را 

DONYAIEتندتر برمی دارم و ذهنم کشیده می شود به 
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اینکه اگر علی فهمیده باشد کجا رفته ام بعید 

نیست که خسرو تا ته ماجرا را دربیاورد.

«لعنتی» ای زیر لب می گویم. ساعت از یازده 
گذشته است که کنار خیابان می ایستم و 

درحالی که ماشین علی را در قاب نگاهم دارم، 

برای تاکسی خالی دست بلند می کنم. می دانم 

که وقت ناهار خسرو با حسام قرار دارد و 

نمی خواهم اگر خبری از امین یا پرونده ام با 

همایون یا زمین های مهتاب به دست آورده را 

از دست بدهم.

DONYAIE
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خیره به خیابان و ماشین ها به کارهایی که 

باید انجام بدهم فکر می کنم. آخرین باری که با 

ماهی حرف زده بودم می گفت، شعله بعد از 

شنیدن خبر دستگیری همایون جفت پایش را 

در یک کفش کرده که می خواهد به تهران 

برگردد. حتی انگار زنگ زده بود به فرح و 

هرچه غیظ از او ته دلش داشت را خالی کرده 

بود. ماهی گفته بود اگر شعله به تهران برگردد 

او هم می رود خانه ی پدری اش! نگفته بود 

مجبور است ولی من خوب می دانستم فکرِ 

زندگی در آن خانه ی فرسوده ی موروثی که بعد 

DONYAIEاز مرگ خواهر و برادرش افتاده بود دست 
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خواهرزاده و برادرزاده هایش چیزی جز اجبار 

نبود.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت418 
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نفسم را با کالفگی رها می کنم. تاکسی پشت 

ترافیکی که به خاطر دور زدن ماشین ها ایجاد 

شده، متوقف می شود. نگاهم بی هدف 

ماشین هایی که از کنارمان می گذرند را دنبال 

می کند. ذهنم شلوغ است و پرهیاهو. تاکسی 

به بریدگی وسط خیابان می رسد. راننده به 

آرامی فرمان می چرخاند تا دور بزند. نگاهم از 

ماشین سفیدی که از کنارمان می گذرد 

می نشیند روی ماشین سیاه بعدی. حسی در 

ذهنم آالرم می دهد. حسی مثل دیدن یک 

تصویر آشنا. حواس رفته ام جمع می شود. 

DONYAIEشریف را پشت فرمان می بینم و با کسری از 
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ثانیه فاصله، نگاهم می رسد به دختر بچه ای با 

موهای بلند که روی صندلی کناری اش نشسته 

است. گریه های شهرزاد، حرف های خسرو، 

تصاویر سفرمان به مشهد، مثل قطعه های پازل 

در ذهنم باال و پایین می شود.

راننده تاکسی بریدگی را دور می زند. شریف از 

کنار ما می گذرد. و من با چشم هایی که تا 

آخرین حد گشاد شده به عقب می چرخم. 

ماشین سیاه می پیچد در اولین خیابان سمت 

راست که موازی است با خیابان خانه ی 

DONYAIEفرح. با عجله برمی گردم و به راننده می گویم:
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- دور بزن آقا.

تاکسی همان لحظه وارد خیابان مقابل 

می شود. راننده با تعجب از آینه نگاهم می کند.

- چرا؟

- دور بزنید باید برم دنبال اون ماشین.

راننده سرعتش را کمی پایین می آورد. ماشین 

پشت سری بوق می زند.

- نمی تونم خانم یه طرفه است.

چنگ می زنم و کیفم را از کنارم روی صندلی 

برمی دارم.

- پس نگه دارید من پیاده می شم.
DONYAIE
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راننده با تعجب ماشین را کنار می کشد. به 

محض اینکه متوقف می شود چند اسکانس را 

به طرفش می گیرم و فورا از ماشین پیاده 

می شوم.

چند متر تا سرِ خیابان را می دوم. ابتدای 

خیابان با دیدن ماشین علی برایش دست بلند 

می کنم. علی کنار پایم می ایستد. با همان 

عجله و مقابل چشم های متعجبش روی صندلی 

کنارش می نشینم.

DONYAIE- بجنب علی. باید بریم دنبال یکی.
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صدای بوق ماشین های پشت سری نگاه علی را 

از صورت من به آینه ی ماشین می کشاند. 

حرکت می کند و من درحالی که همه ی ذهنم را 

آدم های دو سوی این بازی پر کرده اند با دست 

به خیابانی که چند دقیقه ی پیش شریف وارد 

آن شده اشاره می کنم و می گویم:

- اون خیابون. پیچید توی اون خیابون.

علی سرعت ماشین را کمی باالتر می برد و با 

همان تعجب می پرسد:

- کی؟

.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت419 

دستم را می گذارم روی داشبورد و با همان 

هیجان می گویم:

- برو می گم بهت.

سنگینی نگاه علی را لحظه ای روی خودم حس 

می کنم. انگار حساسیت ماجرا را می فهمد که 

بی هیچ سوال دیگری کاری که از او خواسته ام 

DONYAIEرا انجام می دهد. تا انتهای خیابان را با همان 
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سرعت می راند. هیچ اثری از ماشین مشکی و 

سرنشینانش نیست. نه در همان خیابان و نه 

در خیابان های اطراف، که علی را مجبور کرده 

بودم هر کدام را چندبار تا انتها برود و برگردد.

نیست! انگار در همین فاصله ی کوتاه ماشین و 

شریف و آن دختر بچه آب شده و در زمین فرو 

رفته اند.

دست به کمر کنار ماشین می ایستم و برای 

چندمین بار از سر تا انتهای خیابان را از نظر 

می گذرانم. صدای باز و بسته شدن در ماشین 

را که می شنوم، چشم هایم را از هجوم افکار 
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باریک می کنم. خسرو تماس شهرزاد را روی 

بلندگو گذاشته بود. خودم شنیده بودم که 

چطور به خاطر ترس از دست دادن دخترش به 

التماس افتاده بود. خسرو به دنبال پیدا کردن 

رفیع خارج از کشور بود و حاال من سوگل را 

در ماشین فرح، کنار دست شریف دیده بودم. 

اینجا؛ جایی با یک خیابان فاصله تا خانه ی 

فرح در تهران!

- من نمی دونم دنبال کی هستین ولی هرکی که 

هست این طوری نمی شه پیداش کرد.

DONYAIE
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نفسم را محکم از بینی رها می کنم و به طرف 

علی می چرخم که کنار در ماشین ایستاده 

است. دوباره می گوید:

- خیابون خلوت بود، رفت. اصال ممکنه رفته 

باشه تو هر کدوم از این خونه ها.

یک دستم را از روی کمرم برمی دارم و موهایم 

را با کالفگی می فرستم پشت گوشم.

- از خوش شانسی زیادم خیابون هم یه طرفه 
بود و گرنه می رسیدم بهش.

علی قدمی جلوتر می آید. شیطنت می کند و 

DONYAIEمی گوید:
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- من که گفتم با من بیاید. خودتون نیومدین.

تالش می کنم سر و سامانی به افکارم بدهم. 

انگار روزگار بازی خوردنم زودتر از چیزی که 

فکرش را می کردم به پایان رسیده و 

حاال این منم که دو پوئن ارزشمند پیش 

افتاده ام. یکی از همایون و این یکی که 

تمامش را مدیون شانس و مشکل ماهی و 

دستبند شعله ام، از فرح!

.DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت420 

میل عجیبی به تالفی و انتقام از فرح در 

وجودم به غلیان درآمده که هیچ طور نمی توانم 

روی آن چشم ببندم. دلم می خواهد وقتی 

می فهمد از او آتو دارم صورتش را 

ببینم. جلوتر می روم و مقابل علی می ایستم. 

می دانم اگر خسرو به خاطر کار قبلی توبیخم 

نکند به خاطر این یکی حتما از خجالتم در 

DONYAIEخواهد آمد.
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- منو ببر خونه ی عمه ام.

شیطنت چشم های علی جایش را می دهد به 

تعجبی که نه فقط چشم ها، که تک به تک 

اجزای صورتش را پر می کند.

- خونه اشو بلدی دیگه؟... عمه ی من می شه 

مادر خسرو. مادر خودش که نه، مادر 

خواهراش. می شناسی؟

علی با تردید می گوید:

- می دونم. قبال خواهر خسروخان رو چند بار 

رسوندم...
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به طرف در ماشین می روم و با عجله میان 

حرفش می گویم:

- عالیه. پس بدو عجله کن. وقت نداریم.

- می خوای چیکار کنی؟

در ماشین را باز می کنم.

- بیا بهت می گم.

 علی با هول صدایم می کند.

- غزال ببین...

می گوید و تازه انگار می فهمد اسمم را بدون 

پیشوند و پسوند صدا زده است. جمله اش را 

DONYAIEرها می کند و به جای آن می گوید:
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- یعنی غزال خانم...

دست آزادم را در هوا برایش تکان می دهم و 

می گویم:

- ولم کن علی. بهت گفتم الزم نیست منو خانم 

صدا کنی.

روی صندلی می نشینم. حتی تصور آنچه با 

فرح پیش رو دارم آدرنالین خونم را باال 

می برد. علی با مکث پشت فرمان می نشیند. به 

تعللش برای حرکت کردن نگاه می کنم. قلبم 

تندتر از حالت نرمال می تپد.

- چرا راه نمی افتی؟
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علی دست می کشد روی لب هایش. تردید از 

تک تک حرکاتش پیداست.

- به خدا خسروخان ما رو می کشه!

دست می برم و کمربند را می کشم. حین بستن 

قفلش با هیجانی که زیر پوستم دویده 

می گویم:

- وقتی با منی از هیچی نترس!

تک خنده ی علی استیصال و ناباوری را 

هم زمان دارد. ماشین به حرکت درمی آید و 

DONYAIEمغزم پر می شود از تصاویر و اصواتی که برای 
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رسیدن به یک جواب واضح باید مثل قطعات 

پازل کنار هم بچینمشان.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت421 

پشت در خانه ی فرح که می ایستم پرم از 

DONYAIEاضطراب و خشمی که انگار مال امروز و دیروز 
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نیست. از جایی می آید به عمق بالهت همه ی 

روزهایی که نادانسته به این آدم ها باخته ایم.

دستم را روی زنگ می گذارم. صدای باز شدن 

در ماشین و موج نگرانی ای که از چشم های 

علی مثل یک سیال به وجودم سرازیر می شود 

لحظه ای متوقفم می کند. ولی این مکث 

آن قدرها طول نمی کشد. لذت دیدن شکست 

فرح نمی گذارد. دستم را با قدرت روی زنگ 

فشار می دهم و خیره در چشمی آیفون منتظر 

باز شدن در می مانم.

DONYAIE
M

AM
NOE



در با تاخیر معناداری باز می شود و من بدون 

جواب دادن به علی که اسمم را زمزمه وار صدا 

می زند، وارد خانه می شوم.

نگاهم از همان لحظه ی ورود همه ی گوشه و 

کنار باغ را برای دیدن نشانی از ماشین 

می گردد. هیچ رد و نشانی نیست. حاال چند 

فرضیه ی جدید و متفاوت به حدس های 

قبلی ام اضافه می شود. فرضیه هایی که در یک 

چیز با هم مشترک هستند؛ فرح!

DONYAIE
M

AM
NOE



از پله های مرمری ورودی باال می روم و از 

خدمتکاری که چند دقیقه است جلوی در به 

انتظار آمدنم ایستاده می پرسم:

- خانمت خونه است؟

زن در را برایم تا انتها باز می کند و درحالی که 

نگاه خیره اش به من می فهماند جو خانه 

آنچنان مناسب حضورم نیست، می گوید:

- بله. توی سالن هستن.

سرم را تکان می دهم و بدون اینکه 

منتظرش بمانم با قدم های بلند به طرف سالن 

DONYAIEاصلی خانه می روم. این خانه، در و دیوار و 
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دکور پر از زرق و برق و تجملش به چشمم 

سیاه ترین و متعفن ترین نقطه ی دنیاست! وقتی 

آدم هایش برای قدری ثروت و قدرت بیشتر 

حتی به هم خون خودشان هم رحم ندارند.

- چی شد؟ سرت خورده به سنگ؟

فرح از روی باالیی ترین مبل پذیرایی، درست 

زیر قاب عکس بزرگ ملک نیا بلند می شود. یک 

تای ابرویش را با باال می اندازد و پر از تحقیر و 

استهزا خیره می شود به من.

DONYAIE
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.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت422 

از آخرین برخوردم با او در خانه ی خسرو و 

سیلی ناحقی که هنوز درد حقارتش را روی 

روحم حس می کنم دیگر ندیده بودمش! 

حتی در جریان دستگیری همایون و بحثش با 

DONYAIEخسرو هم با او روبه رو نشده بودم.
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لبخند پر از آرامش و حرص درآورم ثمره ی 

روزها زندگی کنار خسرو است. لبه ی پالتوی 

کوتاهم را باال می دهم و دست هایم را فرو 

می کنم در جیب شلوارم. بهتر از هرکسی 

می دانم این طور ایستادن در اصول و قوانین 

او کم از فحش ندارد.

- منتظر بودین سرم به سنگ بخوره؟ انگار پسر 

خونده تون رو اصال نمی شناسین.

فرح دستی روی کت و دامن زرشکی اش 

می کشد. حرکتی که به نظر می رسد برای کنترل 

DONYAIEعصبانیتش انجام داده است. وسواس گونه 
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جای گزگز ضرب دستش را روی گونه ام حس 

می کنم و این باعث می شود پیش از زدن 

حرف های اصلی  ام، نیم نگاهی به عکس ملک نیا 

بیندازم و برای حرص دادنش بگویم:

- البته بهتون حق می دم. چون اون جوری که 
مادرش تعریف می کنه، خسرو اصال شبیه 

پدرش نیست و...

با همه ی اقتدار و خودداری نمی تواند در مقابل 

«مادرش» گفتن من بی تفاوت باشد. با حرص 

می گوید:

DONYAIE
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- اومدی با وقاحت شرح روابط خصوصیت رو 
بهم بدی یا ازم جایزه بگیری که شدی 

معشوقه ی پسرم؟

بدجنسی است، می دانم. ولی حساسیتش روی 

خسرو و سهم خواهی اش از او من را برای 

کاری که قصد انجامش را دارم بیشتر ترغیب 

می کند.

صاف در چشم هایش نگاه می کنم و می گویم:

-منظورتون از معشوقه ی پسرم، همون عروسِ 

ملک نیاهاست دیگه؟
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فرح جلوتر می آید. سفیدی صورتش آشکارا 

رنگ می گیرد و لحن صدایش پر از توهین و 

تحقیر می شود.

- تو احمقی یا خودت رو زدی به دیوانگی؟ 
عروس ملک نیاها؟ تو واقعا فکر کردی من 

می ذارم همچین اتفاقی بیفته؟ 

با سر به طبقه ی باال اشاره می کند و با تحکم 

می گوید:

- از همون روز گفتم یکی از اتاقا رو برات آماده 
کنن که وقتی خسرو از خونه پرتت کرد بیرون 

DONYAIEتوی خیابون نخوابی. بد هم نشد، حاال که 
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خودت اومدی اینجا می مونی تا اوضاع پدرت 

سر و سامون بگیره تکلیفت رو مشخص کنم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت423 

لبخند می زنم و پرکنایه می گویم:
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- چقدر تکلیف هست که باید مشخص کنید!... 

تکلیف من، تکلیف جریمه های همایون، تکلیف 

کارخونه ی خسرو.

تعمدا مکثی می کنم و با ابرویی که معنادار باال 

می فرستمش می گویم:

- تکلیف زندگی شهرزاد و دخترش!

می بینم که زیر پلک چپش می پرد. ولی برای 

تسلط بر خودش بیشتر از قبل اخم می کند. 

یک دستم را از جیب بیرون می آورم. موهایم 

را که با سر خوردن شال ریخته اند روی صورتم 

DONYAIEپشت گوش می برم.
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- از شانس بدتون من خیلی می دونم عمه!

چشم هایش در صورتم دو دو می زند. تاکید 

می کنم:

- خیلی بیشتر از چیزی که فکرش رو بکنید!

فرح جلوتر می آید. صدا و لحنش آشکارا از آن 

اقتدار همیشگی فاصله می گیرد.

- چی می خوای بگی؟

من آدم بازی های این چنینی نبودم. قواعدش را 

هم نمی دانستم. ولی حاال و در این لحظه، تنها 

DONYAIEاین را می دانم که نباید هرچه در چنته دارم رو 
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کنم. باید جوری وانمود کنم که انگار بیشتر از 

چیزی که از ماجرا فهمیده ام می دانم.

زل می زنم در چشم هایش.

- می خوام بگم برخالف ادعاتون شما هیچ 

قدرتی توی رابطه من و خسرو ندارید. ولی من 

دستم انقدر پر هست که ته مونده ی رابطه ی 

مادر پسری شما و خسرو رو تموم کنم. 

می دونید که از چی دارم حرف می زنم، نه؟

این غزال را هیچ وقت در خودم سراغ 

DONYAIEنداشته ام. این بازیگر قهاری که می تواند همه ی 
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ترس و اضطراب هایش را پنهان کند و با 

صدایی که حتی ذره ای نمی لرزد مقابل فرح 

بایستد، منِ آشنای همیشه نیست! انگار در این 

مدت پوست انداخته و روی دیگری از او 

نمایان شده است.

- فقط دو روز... دو روز وقت دارید تا همایون 

شکایتشو پس بگیره و ممنوع الخروجی من 

برداشته بشه وگرنه...

میان حرفم می آید. انگشت اشاره اش را باال 

می آورد و با تحکمی که لرزش صدا متزلزلش 

DONYAIEکرده می گوید:
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- برای من شرط و شروط نذار دختر!

یک قدم به عقب برمی دارم. تن صدایم را کمی 

پایین می آورم تا بی تفاوتی ام را به او القا کنم.

- دیگه انتخاب خودتونه عمه. ولی اگه این 

اتفاق نیفته هرچی که شد پای شما.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت424 
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- تو که برای تحت فشار گذاشتن پدرت 
ازش شکایت کردی.

نمی دانم وقاحت و محق بودن این زن کی قرار 

است تمام شود. حتی همین حاال که دارم در 

چشم هایش نگاه می کنم و از نقشه هایش 

می گویم باز هم طلبکار و حق به جانب است.

- من از پدرم شکایت نکردم. از کسی که از 

حسابم سواستفاده کرده شکایت کردم. هر چند 

خیلی متاسفم که هر دوتاش یه معنی داره. 

ولی االن راه حل ساده تری پیش رومه. شما اگه 

DONYAIEجای من بودید ازش استفاده نمی کردید؟
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فرح چشم های آتش گرفته اش را می دوزد به 

صورتم.

- همایون از اون تو نمی تونه کاری بکنه. باید 

صبر کنی تا حکم دادگاهش بیاد.

می فهمم که می خواهد برای نگه داشتن من 

زمان بخرد. احتماال به خاطر چیزی که خسرو 

به آن برگ برنده ی همایون می گوید. در 

چشم هایش زل می زنم و می گویم:

- فکر می کنید تا اون موقع تکلیف پرونده ی 

کارخونه هم مشخص شده؟!
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تهدید زیرپوستی ام جواب می دهد. 

-فقط دو روز!

فرح دستش را کنار تنش مشت می کند و من با 

قلبی که انگار هر لحظه هزاران بار در سینه ام 

می تپد به طرف در می روم. جلوی در 

می ایستم. با مکث به عقب برمی گردم و از او 

می پرسم:

- خیلی دوست دارم بدونم چطور می شه که یه 

آدم نزدیک ترین کسانش رو به پول می فروشه!

نمی دانم حزن صدایم را فهمیده، یا آن 

DONYAIEسرخوردگی که از هر هجای کلماتم سر 
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برآورده. نمی دانم از دختر مقابلش تنها 

گردن برافراشته و لحن محکمش را دیده، یا 

رنجی که سال هاست روی شانه هایش سنگینی 

می کند را . هرچه که هست وقتی از در خانه 

بیرون می روم انگار یک وزنه ی هزار تنی از 

روی روحم برداشته شده، نفسم را عمیق و 

محکم رها می کنم.

دستم را می گذارم روی سینه ای که از اثر 

تپش های تند قلبم درد می کند. به این فکر 

می کنم که من حتی مدرکی برای اثبات ِآنچه 

دیده  ام ندارم.

- چی شد؟
DONYAIE
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سرم را باال می گیرم و  در چشم های علی که با 

نگرانی به من دوخته شده لب می زنم:

- با هیچی تهدیدش کردم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم

 #پارت425 
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علی دندان می کشد روی لبش. انگار این کار را 

تمام این مدت انجام داده که لبش آن طور سرخ 

و ملتهب شده است. نگاهش گریز کوتاهی به 

پشت سرم، روی در خانه می زند. بعد جوری که 

انگار در تردید کاری که کرده دست و پا 

می زند، می گوید:

- خسرو خان خیلی روی خانواده اش حساسه.

دستم را از روی سینه ام پایین می آورم. میلِ 

کشف و باز کردن گره های این معما همه  ی مغزم 

را احاطه کرده است. چانه ام را باال می اندازم 

DONYAIEو می گویم:
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- نترس. اگه خسرو بیرونت کرد بیا با خودم 
کار کن. ما باهم تیم خوبی می شیم.

به طرف در ماشین می روم و همین که دستم 

را روی دستگیره اش می گذارم، علی با عجله 

می گوید:

- تو که می خواستی از ایران بری!

دستم برای باز کردن در لحظه ای مکث می کند. 

نمی خواهم به دلیل گفته شدن این جمله، 

هرچه که هست فکر کنم.

DONYAIE- فعال که هستم.
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می گویم و روی صندلی جلوی ماشین 

می نشینم. دیگر پذیرفته ام که قصه  ی من روی 

این خاک قرار نیست به همین سادگی ها تمام 

شود.

نمایشگاه یکی از روزهای شلوغش را تجربه 

می کند. وقتی از پله های پارکینگ وارد 

می شویم کارکنان کت و شلوارپوش نمایشگاه 

آن قدر مشغولند که با دیدن قدم های سست 

شده ی علی می گویم:

- دیگه تو برو به کارت برس!
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 نگاهم می کند و من موهایم را می  فرستم 
پشت گوشم و با یک ابروی باال رفته می پرسم:

- گفته ببری تحویلم بدی؟

علی که می خندد، با قدم هایی که از هیجان تند 

و با شتاب برداشته می شود از پله ها باال 

می روم. پشت در اتاق نگین ضربه ای به در 

می زنم و هم زمان با باز کردن صدایش می زنم:

- نگین؟

نگین با دیدنم از پشت میز بلند می شود و 

معترضانه می گوید:

DONYAIE- کجایی تو غزال؟
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دستم را به نشان تسلیم باال می گیرم.

- اومدم دیگه.

- مگه شما امروز با حسام قرار نداشتین؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم
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حسام، حرف های مهتاب، زمین های پدری اش 

در نیشابور، استعالم... مثل یک نوار در ذهنم 

مرور می شود. نگاهی به ساعتم می اندازم.

- مگه ساعت چند شده؟

با دیدن ساعت «اوه»ی زیر لب می گویم. نگین 

دست به سینه می ایستد و نگاهم می کند. حاال 

خوب است که نمی داند امروز چه 

ماجراجویی هایی داشته ام!

- عصبانیه؟

DONYAIE- منتظرته!
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یک قدم به عقب برمی دارم و با چشمکی 

می گویم:

-از دلش درمی آرم.

نگین نرم و آرام می خندد و من در را روی 

خنده ی مالیمش می بندم. فقط خودم می دانم 

تا چه حد برای کشفی که کرده ام هیجان دارم. 

درست مثل حل یک معادله ی بدقلق که با یک 

فرمول جدید به جواب رسیده است.

پشت در دفتر خسرو لحظه ای مکث می کنم. 

وقتی هیچ صدایی از آن سوی در به گوشم 

نمی رسد، دستم را می گذارم روی 
DONYAIE

M
AM

NOE



دستگیره ی دری که باز است و به آرامی به جلو 

هلش می دهم.

خسرو به جای پشت میزش روی مبل دونفره ی 

چرم اتاق دراز کشیده و آرنجش را روی 

چشم هایش قرار داده است. با حدس اینکه 

ممکن است خوابیده باشد، در را عقب می کشم 

تا از اتاقش بیرون بروم.

- بیا تو درو ببند.

قدمی که می خواهم به عقب بردارم متوقف 

می شود.

- بیداری؟
DONYAIE
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جواب نمی دهد. به حرفش عمل می کنم و در را 

پشت سرم می بندم.

- از کجا فهمیدی منم؟

هنوز آرنجش روی چشم هایش قرار دارد و 

پاهای بلندش روی دسته ی کوتاه مبل.

- کی جز تو این عطر شیرین رو می زنه؟

جلوتر می روم و درست کنار پاهایش 

می ایستم. میلی برای برداشتن دستش ندارد 

انگار. نگاهش می کنم. به قامت بلندش و 

صورتی که چشمانش زیر آرنج پنهان شده اند. 

DONYAIE- االن این تعریفه یا چی؟
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت427 

با مکث آرنجش را از روی چشم هایش 

برمی دارد. تنش را باال می کشد و حین نشستن 

می گوید:

- تو چی دوست داری؟
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دوست ندارم به معنی حرف های دوپهلویش 

فکر کنم. حرف هایی که درست به اندازه ی 

جاذبه ی شان میل به فرار را در وجودم 

برمی انگیزد. خسرو دست می کشد میان 

موهایش و وقتی نگاهم می کند، چیزی ته دلم 

می لرزد. حسی که نه از سر اضطراب کاری 

است که انجام داده ام و نه نگرانی گفتنش به 

او. چیزی است عمق تر و ناشناخته تر از این ها. 

چیزی که انگار فقط به خودِ او مربوط 

می شود.

DONYAIEسکوتم را که می بیند، می پرسد:
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- کار زنونه ات تموم شد؟

دست هایم را روی سینه درهم گره می کنم و با 

طعنه می گویم:

- تو که بهتر باید بدونی!

اخم عمیق تر میان ابروهایش می نشیند.

- این پسره بیرونه، خودت گفتی تو پیامش 
تهدیدت هم کرده. اون وقت انتظار داری من 

بی خیال باشم و بذارم هر اتفاقی بیفته؟

عجیب است که انگار از میان همه ی حس های 

DONYAIEرنگارنگی که به امین داشتم تنها اضطراب 
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باقی مانده و نگرانی برای آینده ی او. 

دست هایم را از روی سینه برمی دارم.

- امین این کاره نیست.

لرز نامحسوسی که در صدایم است کالفه ام 

می کند. موها و شالم را پشت گوش می زنم.

- قبال هم فکر می کردی دزد و مال مردم خور 

نیست، نبود؟

قلبم از حقیقتی که این طور بی رحمانه در 

صورتم می کوبد فشرده می شود. به این فکر 

می کنم که اگر چیزی که امروز فهمیده ام را به 

DONYAIEاو بگویم چه عکس العملی نشان می دهد؟ باور 
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می کند که به همین راحتی از فرح و شاید 

حتی شهرزاد رو دست خورده است؟ آن هم 

اویی که خاطر خانواده اش خود را درگیر 

ماجرای ترسناکی کرده که هیچ ربطی به او 

ندارد!

خسرو از روی مبل بلند می شود. می بینم که 

لحظه ای صورتش درهم می رود. کتش را 

برمی دارد و درحالی که دوباره به طرف من 

می آید می گوید:

- بیا بریم فکر کنم حسام تا حاال دیگه تو 
DONYAIEرستوران فسیل شده باشه!
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میان همهمه ی افکار ذهنم یکی پررنگ تر 

می شود. چیزی که بی اختیار به زبان 

می آورمش.

- با این اوضاع معده ات می خوای بری 
رستوران؟

ابروهای خسرو که باال می پرد، لب هایم را توی 

دهانم می کشم.

DONYAIE
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- راست می گن وقتی دوتا زن کنار هم باشن تا 

فیهاخالدون طرفشونو می  کشن بیرون.

هیچ نشانی از ناراحتی در رفتارش نیست و 

این وادارم می کند تا بگویم:

- خب، نگین خیلی نگرانت بود.

سرش راکمی به طرفم خم می کند و می پرسد:

- فقط نگین؟

چه انتظاری از من دارد؟ که بگویم نگرانش 

هستم؟... که هستم!
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می خواهد از کنارم عبور کند که با یک قدم 

مقابلش می ایستم و راهش را سد می کنم. 

نگاهش پر از سوال می شود.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت428 
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لبم را به زیر دندان می برم و نگاهم گره 

می خورد به چشم های منتظرش! خسرو سرش 

را تکان کوچکی می دهد و آرام می پرسد:

- چی غزال؟

خدای من! این صدا و لحن چطور می تواند 

ضرب تپش های قلبم را تا این حد باال ببرد؟ لبم 

را از زیر دندانم بیرون می کشم و مثل خودش 

زمزمه وار می گویم:

- قبال هم گفتم، که من فرشته نیستم!
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نگاه خسرو هشیار می شود انگار. نفسی که از 

ته مانده ی هیجان دقایقی پیش و نزدیکی 

خسرو تندتر شده را رها می کنم.

- هیچ وقت ادعاشم نداشتم. ولی... دور زدن 

کسی که بهم کمک کرده...

آخر جمله ام در صدای ضربه ای که به در 

شیشه ای اتاق می خورد گم می شود. گره اخم 

میان ابروهای خسرو می نشیند و با تاخیر 

نگاهش را از صورتم برمی دارد.

DONYAIE- بله؟
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در باز می شود و نگاه علی قبل از خسرو با 

نگرانی روی من می نشیند. انگار می ترسد 

چیزی بگویم و همه ی تقصیرها به گردن او 

بیفتد.

- فکر کنم با من کار داشتی!

خسرو جوری با کنایه این حرف را می زند که 

علی انگار سیلی خورده باشد، فورا نگاهش را 

از روی من برمی دارد و می گوید:

- آقا مشتری رو بفرستم باال واسه تنظیم 
قرارداد؟
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خسرو کت را می اندازد روی ساعدش. خشک و 

بی انعطاف جواب می دهد:

- با غزال می رم جایی، ممکنه تا عصر هم 
برنگردم. امروز هر کاری بود به نگین بگو.

علی زیرچشمی نگاه نگرانی به من می اندازد. 

دلم می خواهد جوری به او بفهمانم که الزم 

نیست نگران باشد. چون سرپیچی امروز او در 

برابر کشف من اصال به حساب نمی آید. 

می خواهم ابروهایم را آرام و به دور از نگاه 

DONYAIEخسرو برایش باال بیندازم که فرو رفتن 
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انگشتان خسرو البه الی انگشتانم نفسم را در 

سینه حبس می کند.

- چیز دیگه ای هم هست؟

می بینم که نگاه علی هم لحظه ای روی 

دست های گره کرده ی ما می نشیند. بعد سرش 

را با عجله برای خسرو تکان می دهد و 

می گوید:

- نه آقا.
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خسرو فشار انگشتانش را دور دستم بیشتر 

می کند. بی اختیار سرم را باال می برم و به 

نیم رخش نگاه می کنم.

- پس حواستو خوب جمع کن علی.

نمی دانم علی هم کنایه ای که من در جمله ی 

خسرو حس می کنم می فهمد یا نه.

- چشم.

خسرو به طرف در می رود و من به اجبار 

همراهش می شوم. علی از جلوی در کنار 

DONYAIEمی رود. در صورتش می توانم همان حس 
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نامفهومی را ببینم که خود من هم در آن لحظه 

عمیقا احساس می کنم.

از دفتر که خارج می شویم، خسرو سرش را تا 

کنار گوشم پایین می آورد و زمزمه می کند:

- ما هم کلِ عصر وقت داریم رابطه ی کار 

زنونه ی تو رو با دور نزدن کسی که نگران درد 

معده اشی کشف کنیم، آهو خانم!

*
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت429

****

- حرف یه ذره دوذره پول که نیست. تو یه الف 

بچه چطور می تونی جورش کنی؟

گوشی را بیشتر به گوشم می چسبانم و نوک 

کتانی ام را می کشم روی علف  های در آمده از 

البه الی سنگ فرش های محوطه ی رستوران. 

وزنِ نگاهش روی شانه هایش سنگینی می کند 

انگار.
DONYAIE
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- بهت گفتم که ماهی، از دوستم قرض گرفتم 
حسابم که باز بشه بهش پس می دم.

- کو باز شدن حسابت؟ بعدم مگه تو همه ی 

پوالتو دالر نخریده بودی؟ اونم که دست 

همایونه!

از ابتدای حرف هایم با ماهی چقدر جلوی 

خودم را گرفته ام تا سرم را باال نگیرم و 

نگاهش نکنم. انگار می ترسم که نگاهش کنم و 

او همه ی ناگفته ها را از نگاهم بخواند.

DONYAIEموهایم را می فرستم پشت گوشم.
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- همایون دیگه کاری با من نداره. هرچی که 

خواسته بودو واسش انجام دادم.

سرِ درد دل ماهی باز می شود انگار.

- آخ که من نمیرم و این مردک پفیوز، فتاحو 
یه بار دیگه ببینم. اِاِاِ دیدی بی همه چیز چطور 

ما رو مسخره ی خودش کرده بود؟حالل و 

حروم از دهنش نمی افتاد. پیشونیش مثال پینه 

بسته بود بس که نماز می خوند. ای بگو اون 

نمازا بخوره به کمرت مردک شاه دزد.

در این مدت آن قدر ماجرا از سر گذارنده ام که 

DONYAIEانگار به قدر چندین سال از آن روزها دور 
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افتاده ام. دلم نمی خواهد حرف هایی را بشنوم 

که می دانم انتهایش می رسد به امین و 

عالقه ام به او. با کالفگی سرم را باال می گیرم 

و نگاهم می نشیند در چشم های خسرو که از 

پشت شیشه ی سرتاسری رستوران با جدیت به 

من چشم دوخته است.

- تو رو خدا ول کن ماهی. می آی؟

کوتاه نمی آید.

- پولو از کی گرفتی؟ آخه مگه تو از این دوستا 
داشتی؟ اونم هیچ کس نه و تو، با اون فیس و 

DONYAIEافاده ات!
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انگار حسام چیزی به خسرو می گوید که او 

برای جواب دادن نگاهش را از من برمی دارد. 

نفسم را محکم رها می کنم. ماهی می گذاردش 

به حساب کالفگی من.

- راستشو بگو، به پسر ملک نیا رو زدی؟

می چرخم و انگار که خسرو از آن فاصله 

می تواند بفهمد موضوع بحث ماست، پشت به 

شیشه های رستوران می گویم:

DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت430

- گفتم که، نه! از دوستم گرفتم. چند روز دیگه 

هم بهش پس می دم.

حرفم آن قدرها هم دروغ نیست! من قصد 

برگرداندن پول را دارم، فقط مسئله این است 

که شعله هیچ وقت دوستم نبوده و نیست! 

ماهی انگار هنوز کامال باور نکرده که غر 

می زند:
DONYAIE
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- فقط همینم مونده که برم زیر دین 

پسرخونده ی فرح.

دوباره تکرار می کنم:

- می آی؟

از اوجش فرود می آید.

- شعله که می خواد برگرده. امروز صبح باز 

زنگ زد به عمه ات. هرچی دیگه از این سال ها 

ته دلش بود گفت خودشو راحت کرد.

پوزخند می نشیند کنج لب هایم.

- پس قید همایون رو زده.
DONYAIE
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- اون چیزایی که من شنیدم به فرح گفت، اگه 
خودشم بخواد بعیده همایون نگهش داره.

ماهی همیشه باور داشت همایون و فرح 

به خاطر هم هر کاری می کنند. هر کاری، حتی 

سقوط از انسانیت! درست مثل کاری که با قمر 

کرده بودند.

- نگران اون نباش. تو این سال ها انقدر جمع 
کرده که تا آخر عمرش لنگ نمونه.

ماهی که سکوت می کند توضیح می دهم:

- با پولی که من دارم این باالها که نه، ولی 
DONYAIEشاید بشه وسطای شهر یه واحد نقلی رو رهن 
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و اجاره کرد. نگران اجار ه ی ماهیانه اش هم 

نباش، حسابم باز بشه یه مقداری دارم، 

بقیه اش هم کار می کنم... می آی ماهی؟

می دانم که سربار بودن تا چه اندازه برایش 

سخت و سنگین است. همه ی این سال ها با 

وجود زندگی در خانه ی همایون قدرت و حریم 

خودش را داشت. جواب ماهی با تاخیر 

می رسد:

- تا اون موقع کجا بیام؟ خونه ی کی بیام؟
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نگاهم بی اختیار به طرف خسرو کشیده 

می شود.

خانه ی خسرو آخرین جایی است که می توانم 

ماهی را به آنجا ببرم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت431
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به نظر می آید افکار ماهی هم درست به 

اندازه ی من آشوب است. بی ربط به حرف های 

قبلی مان می گوید:

- دیروز زنگ زدم به خواهرزاده ام. گفتم 

خونه ی پدری مو بفروشن سهممو بدن.

نگاهم را از دو مرد آن سوی شیشه می گیرم. 

دنیا بیشتر از چیزی که فکر می کردم به ماهی 

سخت گرفته انگار.

- یه جوری گفت کسی اون خونه خرابه رو 
نمی خره که تا تهشو خوندم.

DONYAIEآرام زمزمه می کنم.
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- بهش فکر نکن ماهی. خودم همه چیزو جور 
می کنم.

صدای ماهی مثل به ندرت دفعاتی که حسش 

را آشکارا نشان می دهد پر از محبت و نگرانی 

می شود.

- مگه خرج خونه زندگی یکی دوتاست. خونه 

رو اجاره کنی، وسایل زندگی رو چی می کنی؟ 

خورد و خوراک و رخت و لباسو چی می کنی؟ 

پول آب و برق و گاز و چه می دونم هزارتا 

خرج دیگه! تو تنهایی چطور می تونی؟ 

آخه اصال مگه تو کار کردن بلدی؟

DONYAIE
M

AM
NOE



پوست لبم را زیر دندان می،برم و می کَنم.

- حلش می کنم. نگران نباش.

به ماهی اطمینان می دهم ولی خودم انگار تازه 

به عمق ماجرا پی برده باشم، ته دلم خالی 

می شود. تماسم که با ماهی قطع می شود، 

حس می کنم به زمان نیاز دارم تا ذهن 

نابه سامانم را آرام کنم. تا به خودم بیایم و 

بتوانم حرف های حسام را بشنوم. کمرم را 

می چسبانم به حفاظ فلزی حاشیه ی محوطه و 

اجازه می دهم باد نرم و آرام میان موهایم 

DONYAIEبرقصد. سرم را باال می گیرم و به آسمانی که 
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انگار از این باال نزدیک تر از هر وقت دیگری به 

نظر می رسد نگاه می کنم.

یک دنیا خواسته در ذهنم دارم ولی حتی یکی 

از آن ها آن قدر بزرگ نیست که اسم آرزو 

بگیرد. چشم هایم را برای لحظه ای می بندم و 

حرکت نرم باد را روی صورت و میان موهایم 

دنبال می کنم. سال ها گذشته و من هنوز برای 

آرزو کردن در گوش خدا هیچ آرزوی محالی 

ندارم انگار!
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- این ژست می تونه سوژه ی یه تابلوی نقاشی 
باشه.

پلک های بسته ام با شنیدن صدایش 

می لرزد. نزدیک بودنش را به خودم می خواهم 

و نمی خواهم. و این درست همان چیزی است 

که بی قرار و کالفه ام می کند. چشم هایم را باز 

می کنم و می گویم:

- داشتم می اومدم.

خسرو مقابلم می ایستد. ابروهایش را معنادار 

باال می فرستد.
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- جدا؟ پس چرا ژستت تنها حسی که داشت 

انتظار بود!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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نگاهم را تا چشم هایش باال می کشم.

- انتظار چی؟

- چی یا کی؟
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موهایی که باد در صورتم پیچیده را با 

بی قراری از روی صورتم پس می زنم. آن قدر 

کالفه ام که بی اختیار هرچه در ذهنم می گذرد 

به زبان می آورم.

- اینا دیگه بازی نیست. تو رسما داری به من 
نخ می دی. فکر نکن نمی فهمم!

چشم های سیاهش با سرخوشی می خندد انگار. 

لب هایم را محکم روی هم فشار می دهم و در 

دل به خودم و همه ی کلمات بی اجازه ی دنیا 

DONYAIEلعنت می فرستم.
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خسرو نگاه باریکش را می دوزد به چشم های 

فراری من.

- اگه این طوره پس چرا عکس العمالت اونی 
نیست که باید باشه؟

نگاهم را از چشم هایش می گیرم. یک قدم 

برمی دارم تا از مقابلش عبور کنم.

- نمی دونم در مورد چی حرف می زنی!

صدایم می لرزد و همه ی عضالتم از هیجان و 

اضطراب منقبض شده است. دستش را 

می گذارد روی لبه ی حفاظ، درست کنار تن من 

DONYAIEو راهم را سد می کند.
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- اگه من این کارو کردم و تو هم فهمیدی، دو 
حالت داره. یا باید نخو می گرفتی یا با 

اون زبونی که من ازت سراغ دارم جوابمو 

می دادی.

لبم را جوری محکم روی هم فشار می دهم، 

انگار که کافی است دهان باز کنم تا قلبم از آن 

بیرون بپرد. در ذهن قفل شده ام دنبال راه 

سومی می گردم. همانی که در این مدت من را 

در مقابل حرف های دوپهلویش وادار به سکوت 

کرده است.

DONYAIE
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موهای نیامده روی صورتم را طبق عادت 

پشت گوش می برم و می گویم:

- می خوام... برم. حسام منتظره.

برخالف انتظارم خسرو دستش را برمی دارد. 

خودش را عقب می کشد و بی آنکه جواب 

سوالش را از من گرفته باشد اجازه می دهد 

بروم.

- فرار هیچ وقت جواب نمی ده آهو خانم!

پشت به او می ایستم. چراغ مغزِ خواب رفته ام 

انگار روشن می شود. فرار! این همان راه 

DONYAIEسومی است که تمام این مدت در برابر حدس 
M

AM
NOE



مفهوم حرف ها و رفتار دوپهلویش در پیش 

گرفته ام.

به طرفش می چرخم. قلبم انگار هزاران بار در 

همه ی وجودم تکثیر شده که همه ی تنم 

این طور نبض می زند.

- ولی گاهی تنها راهه.

لبه ی کتش را باال می زند و هر دو دستش را 

فرو می کند در جیب شلوارش. آرامش عجیبش 

بیشتر بی قرارم می کند.

- فرار از حقیقتی که وجود داره؟ 

این همه اطمینانش می ترساندم. 
DONYAIE
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این بار با جدیتی که فرق دارد با حال و 

شیطنت دقایقی پیشش می پرسد:

- تو چی رو داری ازم قایم می کنی؟

نفس داغم را از بینی رها می کنم. باد بال های 

شالم را میان من و او به رقص در می آورد. 

به ماهی فکر می کنم. به مسئولیت های تازه ام 

و زندگی جدیدی که باید برایش بسازم. با 

عذاب وجدانی که این سکوت به جانم 

می اندازد، می گویم:

DONYAIE- دو روز بهم وقت بده. 
M

AM
NOE



.
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در سکوت نگاهم می کند.

- فقط دو روز. بعدش همه چیزو بهت می گم.

لبه ی شالم کتش را لمس می کند. زیر خیرگی 

نگاهش احساس ضعف می کنم.

- فقط مطمئن باش بعد از دو روزی که 

DONYAIEمی گی همه چیز مثل قبلش باقی مونده باشه.
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می گوید و آرام از کنارم می گذرد. با رفتنش 

حس می کنم پشت زانوهایم خالی شده اند. 

دستم را به لبه ی نرده ها می گیرم و به مسیر 

رفتنش چشم می دوزم. چرا هیچ کدام از 

فرمول های دنیا روی معادله ی شخصیت این 

آدم به جواب نمی رسد؟ چرا درست در 

لحظه ای که حس می کنی بیشتر از هر کسی به 

تو نزدیک شده است با یک حرف، یک جمله، 

یک سوال تا این حد دور و ناخوانا می شود؟

دستم را از لبه ی حفاظ برمی دارم و در مسیری 

DONYAIEکه او با قامت بلندش طی کرده، قدم 
M

AM
NOE



برمی دارم. این قصه دیگر قصه ی منِ تنها 

نیست. حاال مسئولیت زندگی یک نفر دیگر هم 

روی شانه هایم سنگینی می کند. کسی که تنها 

بازمانده ی زندگیِ قبل از طوفان من است.

وارد فضای آرام رستوران می شوم و در دل 

آرزو می کنم که فرح به خاطر ترسِ از دست 

دادن خسرو کاری که خواسته ام را انجام 

بدهد. می دانم که این کار برایش تنها به 

اندازه ی یک تماس با عبدی و مالقات او با 

همایون زحمت دارد. چیزی که با شکایت من 

DONYAIEدیر یا زود اتفاق می افتد ولی... دیر و زودش 
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می تواند به قیمت آوارگی ماهی و شکستن 

غرورش تمام شود.

- اگه این رمنس جذابتون تموم شد، می تونیم 
برگردیم سر حرف هامون.

کف دستم را روی میز نگه می دارم تا جلوی 

مشت شدنش را مقابل نگاه شوخ حسام و 

چشم های جدی خسرو بگیرم. انتظار دارم 

خسرو مثل همیشه میان شوخی و جدی 

جوابی به او بدهد ولی وقتی سکوت 

می کند، حسام با تعجب و مکث سراغ 

DONYAIEکاغذ های زیر دستش می رود و می گوید:
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- با توجه به درخواست و استعالمی که از ثبت 
اسناد انجام دادم، هیچ سندی به اسمت نیست.

یکی از کاغذها را روی میز به طرفم سر 

می دهد. نگاهم با دقت و ناامیدی از روی 

کلمات می گذرد. دروغ است اگر بگویم جایی 

در عمق وجودم از شنیدن این خبر ناراحت 

نشده ام.

.
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انگار حتی تصور و حدس داشتن چیزهایی که 

به حساب همایون برگ برنده اش محسوب می 

شد و در اصل قیمت بی مادری ام، در همین 

چند روز قدرت و اعتماد به نفس را به رگ 

هایم تزریق کرده بود. و حاال جایی در درونم 

مثل یک حفره خالی شده و هر لحظه بیشتر 

عمق می گیرد.

- ولی...
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حسام که می گوید «ولی» برای لحظه ای این 

روند تهی شدن متوقف می شود انگار. سرم را 

باال می گیرم. حسام کاغذ دیگری را پیش 

می کشد و می گوید:

- امالک مرحوم فیاضی هنوز به اسم خودشه!

نگاهم لحظه ای بین او و خسرو که خط عمیقی 

میان ابروهایش افتاده می چرخد.

- یعنی چی؟

به جای جواب حسام، خسرو می گوید:

- یعنی بعد از این همه سال هنوز انحصار 
DONYAIEوراثت نشده؟
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حسام تنش را عقب می کشد و تکیه می دهد به 

صندلی.

- یا انحصار وراثت انجام شده، ولی اسناد 
منتقل نشده.

خسرو با دقت خاصش می گوید:

- چطور ممکنه؟ وراث که فقط یک نفر نبودن 

بگیم نخواسته یا نتونسته اسنادو منتقل کنه.

حسام نیم نگاهی از گوشه ی چشم به من 

می اندازد. انگار حدس هایش در این ماجرا 

DONYAIEعمیقا او را سر کیف آورده است.
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- ما که خبر از همه ی دارایی ها و اموالش 

نداریم.

خسرو با جدیت می پرسد:

- چی می خوای بگی؟

حسام این بار کامل به طرفم می چرخد. آشفته 

بازار ذهنم تنها همین بحث های حقوقی و 

پیچیده را کم دارد. حسام رو به من می گوید:

- فکر کنم باید در این مورد مستقیم با 

مادرت حرف بزنی.

جوابم به این جمله نگاه ملتهبی است که 

DONYAIEمی نشیند در چشم های سیاه خسرو. هیچ کس 
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بیشتر از او خبر ندارد که حرف زدن با مهتاب 

در این باره آخرین کاری است که در دنیا دلم 

می خواهد انجام دهم.

به جای من می گوید:

- این کار رو که از اول هم می تونستیم انجام 
بدیم. دیگه به وکیل نیاز نبود.

حسام شوخ می خندد.

- ببین جناب ملک نیا، اومدی نسازی. من 
به خاطر تسریع کار گفتم. وگرنه خودِ من 

DONYAIEحاضرم فقط به خاطر ارزش تقریبی ملک 
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مسکونیش، با همه ی مادرای دنیا گفتمان داشته 

باشم.

نگاهم سر می خورد روی عددی که با خودکار 

سبز کنار یکی از رکوردها نوشته شده است. 

خسرو می گوید:

- خوبه تو کاره ای نیستی.  

گوشی در جیبم می لرزد. میان حرف های 

خسرو و خنده های سرخوش حسام دست در 

جیبم می برم و گوشی را بیرون می آورم.

پیام از خطی است که تنها هر سال روز اول 

عید شماره اش را با اکراه می گرفتم. نوشته:

"منتظر باش تماس می گیرم."

DONYAIE
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 تنم یخ می زند.
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فرح برای این معامله قابل اعتماد نیست؛ 

همان طوری که من جوری نمک گیر پسر 

خوانده اش شده ام که نیستم. حسام می گوید:
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- خارج از شوخی ما اگه می خوایم از این 

فرصت استفاده  کنیم باید قبل از حکم دادگاه 

همایون به جواب برسیم.

گوشی را روی میز به پشت می گذارم و 

انگشت های یخ زده ام را دور آن مشت می کنم. 

نگاه زیرچشمی خسرو به گوشی من آن قدر 

وزن دارد که بی اختیار فشار انگشتانم را بیشتر 

می کند. خسرو با مکث جواب می دهد:

- پرونده ی ما که هنوز هست!

سرم را باال می گیرم و به حسام نگاه می کنم.

DONYAIE
M

AM
NOE



- دقیقا واسه همین می گم. ما شاکی 

خصوصی ایم. اگه حکم دادگاه ویژه خیلی 

سنگین باشه، شاید دیگه واسه ما اونقدرا تقال 

نکنن... مخصوصا که رگ خواب تو دستشونه 

و سر همین هم تو این مدت باهاشون راه 

اومدی!

احتماال منظورش از «رگ خواب» وسط بودن 

پای شهرزاد است که باعث می شود خسرو از 

شکایتش بگذرد و بانک کارخانه را مصادره 

کند.
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- االن مسئله ی ما مشکل غزاله. می خوام همه ی 
راه هایی که ممکنه کار مارو به نتیجه نرسونه 

ببندیم. وگرنه که من تا رفیع رو همین جا، توی 

تهران به غلط کردن نندازم کوتاه نمی آم.

آب دهانم را محکم و پنهانی فرو می دهم. این 

حرفش بیشتر بار عذاب وجدان روی شانه هایم 

را سنگین می کند. حسام نگاهی به من 

می اندازد. درست برخالف خسرو که چند 

دقیقه است تعمدا نگاهش به طرف من 

نمی چرخد. در جواب خسرو می گوید:

DONYAIE
M

AM
NOE



- در مورد پرونده ی سواستفاده از حسابش که 

دادگاه دستور بررسی داده. دارم پیگیری 

می کنم تا قبل از دوشنبه که دادگاه دوم 

پدرشه به نتیجه برسه. االن ما به اسم شخص 

خاصی شکایت نکردیم ولی بعد از ثابت شدن، 

غزال هم می شه شاکی خصوصی. اون وقت 

می تونیم برای گرفتن رضایت توی پرونده ی 

جعل امضاش فشار بیاریم.

بی دلیل دست می کشم میان موهایم.

- به نظرتون ممکنه همایون با وجود ثابت 
DONYAIEشدن ادعای ما رضایت نده؟
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حسام لحظه ای لب هایش را توی دهان 

می کشد. نگاهش به خسرو به اندازه ی جوابی 

که با تاخیر می دهد، گویاست.

- متاسفانه آره. حتی ممکنه لج کنه و با حکمی 

که داره از طریق وکیلش تو رو بندازه زندان!

لحظه ای میانمان سکوت می شود. ته مانده ی 

باورم به مهر پدری همایون مدت هاست نابود 

شده، ولی حاال که در زندان گیر افتاده و تنها 

کسی که برایش مانده فرح است، بیشتر 

می ترسم. چون در حقیقت طرف حساب من در 

DONYAIEماجرا فرح است نه همایون!
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خسرو دست می کشد روی لب هایش و در ذهن 

من تردید کنار آمدن با فرح هر لحظه رنگ 

می بازد.

.
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- فقط همین نیست! ما راه های دیگه ای هم 

داریم.
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این حرف را خسرو می زند. راه دیگر که 

همیشه هست. مثال فروختن شرافت و جان 

سالم به در بردن از مهلکه. این راه همیشه 

جواب می دهد. فرقی هم نمی کند کی و کجا و 

در چه شرایطی باشد. فقط  کافی بود از همان 

اول با همایون کنار می آمدم. می شدم مهره ی 

بازی او و فرح. درست مثل شهرزاد، یک 

چیزهایی می دادم تا حق مسلم و انسانی ام را 

بگیرم.

DONYAIE
M

AM
NOE



کاری که همین حاال هم به نوعی دیگر می توانم 

انجام دهم. اعتماد خسرو را به عافیت ماهی و 

در امان ماندن از لجبازی همایون بفرشم.

حسام می گوید:

- راه داریم ولی باید حساب شده پیش بریم. 

اگه منظورت به اعاده ی دادرسیه که اول باید 

یه مدرک مستدل پیدا کنیم. اونم خودت 

می دونی تو این بلبشو کار راحتی نیست. نباید 

زیاد تحریکشون کنیم. اون وقت غزال هم 

تبدیل می شه به نقطه ضعف تو و این اتفاقا 

کارمون رو سخت تر می کنه... اگه از من 

DONYAIEبپرسی می گم بهترین کار اینه دستمون رو توی 
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ماجرای امالک مادرش پر کنیم. این مورد بهتر 

جواب می ده. چون هم بحث کلی پوله و هم 

مشخصا یه خالفی این وسط اتفاق افتاده. 

همایون هم که همه چیزش رو باخته.

برمی گردد طرف من و ادامه می دهد:

- به خاطر همینه که می گم باید هرچه زودتر در 
این مورد با مادرش حرف بزنه.

بعد از همه ی این دقایق، برای اولین بار خسرو 

برمی گردد و نگاهم می کند. نگاهش سنگین 

است یا من مثل گربه دزده حس می کنم همه ی 

افکار پنهانم را می تواند از صورتم بخواند.
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می داند نمی خواهم بعد از همه ی این سال ها با 

مهتاب از مسائل مالی حرف بزنم. می داند 

نمی خواهم قیمت رها شدنم را بپرسم. می داند 

چون مثل من روزی به قیمت ترس قمر از 

زندان به فرح فروخته شده است.

لب پایینم را توی دهانم می کشم. همه چیز به 

اندازه ی عکس العمل و نقشه های بعدی فرح و 

همایون گنگ و غیرقابل پیش بینی است. رو به 

حسام زمزمه می کنم:

- باشه!
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***

فرح زودتر از چیزی که انتظارش را داشتم 

تماس می گیرد. یک مکالمه ی کوتاه و سرد چند 

ثانیه ای با حکمی که به طرز عجیبی از موضع 

قدرت است.

«فردا توی دفتر عبدی می خوام ببینمت!»

.
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و این یعنی چیزی که من فهمیده ام بیشتر از 

آنی که فکرش را می کردم جای چانه و معامله 

دارد.

با خسرو افتاده ایم روی دور سکوت. از بعدِ 

رستوران نه دیگر او چیزی پرسیده و نه من 

حرفی زده ام. انگار همه ی سوال های او و 

جواب های من در همان دو جمله ی آخر 

مکالمه ی ما در محوطه ی رستوران خالصه 

می شود.
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سکوتمان آن قدر سنگین و معنادار است که 

شب پیش قمر از خسرو پرسیده بود: «هنو 

هیچی نشده دعواتان شد؟»

سکوتی که کش آمده بود تا همین لحظه! اینجا 

در اتاق نگین، وقتی خودش نیست و من خیره 

به تابلوی روی دیوار سرم را تکیه داده ام 

به پشتی مبل. برای هزارمین بار افکارم را باال 

و پایین می کنم. وارد بازی شدن وقتی که 

می دانی حریفت تا چه حد در کثیف بازی کردن 

DONYAIEحرفه ای است جرئت می خواهد.
M

AM
NOE



صدای باز شدن در به گوش می رسد و پشت 

سرش صدای خسرو:

- نگین بیا این...

صدایش درست به اندازه ی گره اخمی که از 

دیروز باز نشده تند و تلخ است. سرم با شتاب 

به طرفش می چرخد. با دیدن من و ندیدن 

نگین جمله اش را نیمه کاره رها می کند. 

رشته ی افکارم با حضورش جوری پاره شده که 

مثل پاره شدن رشته ی تسبیح ذهنم در لحظه 

خالی می شود.

- نگین چرا نیست؟
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صاف می نشینم.

- دیروز خودت گفتی صبح بره بانک برای 

گشایش اعتبار.

با مکثی کوتاه تنها یک کلمه می گوید:

- اکی!

می خواهد از اتاق بیرون برود که با عجله از جا 

بلند می شوم. درست که دانه های افکارم هر 

کدام به گوشه ای از ذهنم خزیده و خودشان را 

گم و گور کرده اند.  ولی من رشته ی آن را 

DONYAIEمحکم گرفته ام و شک ندارم که 
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هیچ وقت هم رهایش نخواهم کرد. خودم را به 

او می رسانم و صدایش می زنم.

- خسرو؟

خسرو میانه ی در می ایستد و با تانی به طرفم 

می چرخد. لب هایم را روی هم می کشم.

- من می خوام برم دفتر عبدی.

تالشش برای بی تفاوتی ناکام می ماند و اخمش 

عمیق تر می شود.

- چرا؟

DONYAIEقلبم باز می افتد روی دور تند.
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- می خوام برای دیدن همایون برام وقت 

مالقات بگیره.

انتظار دارم بپرسد چرا. ولی می پرسد:

- کِی؟

نفسم را آرام رها می کنم.

- یه ساعت دیگه.

نگاهش را از روی من برمی دارد. مچ دستش را 

DONYAIEباال می آورد. جوری که انگار حرف تمام 
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شده نیم نگاهی به ساعتش می اندازد. نه 

تحقیرم می کند و نه اعتراض. می گوید:

- اگه فکر می کنی رابطه ی پدر و دختریتون 
انقدر قویه که همایون با دیدنت کوتاه بیاد، 

آخر وقت می برمت.

می خواهد از اتاق خارج شود که با عجله 

می گویم:

- خودم می رم.

لحظه ای مکث می کند و بعد بدون اینکه به 

طرف من برگردد می گوید:

- علی هست، خواستی می تونی باهاش بری.
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به رفتنش چشم می دوزم. به قدم های راست و 

استواری که عجیب حس امنیت می دهند.

بی دلیل یاد حرف ماهی می افتم. ماهی همیشه 

می  گفت: « دوتا پرنده رو که بندازی تو یه 

قفس با هم انس می گیرن!» چیزی ته دلم از 

اضطراب به هم می پیچد.

.
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یک ساعت زودتر از قرارم با فرح به دفتر 

عبدی می رسم. این تصمیم را همین امروز 

گرفته بودم؛ وقتی تکه های اطالعات این چند 

وقت را کنار هم چیده و به یک احتمال رسیده 

بودم. مقابل منشی جوان دفتر که می ایستم 

حس می کنم تک تک انگشتانم از اضطراب نبض 

گرفته اند. دستم را دور بند کیف مشت می کنم.

- آقای عبدی تشریف دارن؟

منشی با دقتی بیشتر از حد معمول نگاهم 

DONYAIEمی کند. به عادت همیشه دست می برم و 
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موهای ریخته روی صورتم را پشت گوشم 

می زنم.

- وقت مالقات داشتید؟

حس می کنم خودش را آماده کرده تا به محض 

جواب منفی من محترمانه دست به سرم 

کند. سرضرب جواب می دهم.

- بله!

با تعجب ابروهایش را باال می اندازد و نگاهی 

به صفحه ی لپتاپش می اندازد.

- مطمئنید؟ ولی برای امروز فقط یه قرار 

DONYAIEمالقات...
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میان حرفش می روم و می گویم:

- غزال رادمنش هستم. برای یه ساعت دیگه 

همراه خانم ملک نیا با آقای عبدی قرار مالقات 

داشتم ولی من قبلش باید ایشون رو ببینم.

حرفم آن قدری توجیهش می کند تا گوشی را 

بردارد و آمدنم را به عبدی خبر بدهد.

زودتر آمدنم عبدی را گیج کرده، این را از 

نگاه هایش به خودم می فهمم. ولی زرنگ تر و 

سَیاس تر از این هاست که خودش را لو بدهد.

به جای پشت میزش می آید و روبه رویم روی 

مبل می نشیند. با احترامی که به حساب 
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خودش شایسته ی نیمچه عروس 

ملک نیاهاست، می گوید:

- اگه بگم با این مالقات زودهنگام متعجبم 
نکردید، دروغ گفتم.

مرد حدودا شصت ساله و حرفه ای مقابلم 

آدمی نیست که به راحتی بازی بخورد و من 

هم قصد همچین کاری را ندارم. می خواهم رو 

بازی کنم. آن قدر که بعد از حرف هایم تلفن را 

بردارد و به هرکسی که دلش می خواهد بگوید.

- یه درخواستی ازتون دارم.

DONYAIEعبدی با لبخندی محافظه کارانه می گوید:
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- من در خدمت شما هستم.

.
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و من شک ندارم که در این لحظه فقط 

می خواهد ربط باج خواهی من از فرح را با 

DONYAIEدرخواستم به خودش بفهمد.
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- شما االن وکیل پدر من هستید و من مجبورم 

برای کاری که می خوام از شما کمک بگیرم.

- از من چه کاری برای شما ساخته است؟

مکث می کنم و خیره در چشم هایش می گویم:

- وقت مالقات. می خوام برام وقت مالقات 

بگیرید که بتونم پدرم رو ببینم.

مکثش، ابروهای باال پریده اش، نگاه ثابتش 

می گوید که کارم را درست انجام داده ام.

- می تونم جسارت کنم و بپرسم برای چه کاری 

می خواید آقای رادمنش رو ببینید؟
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خودم را نمی بازم و با وجود ضربان قلبی که 

انگار در گوش و چشمم می زند، با لحن محکم 

دروغینی می گویم:

- برای دیدن پدرم باید دلیل خاص داشته 
باشم؟

فورا می گوید:

- نه... البته که نه ولی...

میان حرفش می روم:

- درسته. حق باشماست. من و پدرم توی 
شرایطی نیستیم که بخوایم ادعا کنیم دلمون 

DONYAIEبرای هم تنگ شده. ولی با همه ی اینا همایون 
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پدر منه و نمی تونم ببینم همه ی زندگیش رو 

باخته.

عبدی دست می کشد به دکمه ی باالی پیراهنش.

- برای کمک به آقای رامنش راهکاری دارید؟... 
راستش فکر می کردم برای موضوع دیگه ای 

قراره همدیگر رو ببینیم.

انگار زده ام به قلب هدف. گیجش کرده ام و 

حاال بیشتر از هر وقتی می توانم امتیاز بگیرم.

- من می خوام به پدرم کمک کنم.

DONYAIE- چطور؟
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نگاهم پشت سر او گریزی روی ساعت می زند. 

هنوز تا رسیدن فرح وقت دارم.

- من چند روز پیش با مادرم حرف زدم.

نی نی چشم های عبدی برای لحظه ای می لرزد 

انگار.

- خب؟

روی مبل خودم را عقب تر می کشم و به آن 

تکیه می دهم. از ته دل امیدوارم که احتمالم 

درست از آب در بیاید. مسئله ی پیچیده ای 

نیست. مهتاب ارث پدری اش را داده و طالقش 

DONYAIEرا گرفته. ولی هنوز همه چیز  به نام پدر 
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مهتاب است، پس نتیجه این که از ابتدا هم 

قرار نبود چیزی به اسم همایون باشد!

- از ارثیه پدریش حرف می زد. از اینکه قبل از 
رفتن همه ی ارثیه ای رو که از پدرش...

صدای زنگ تلفن حرفم را نیمه تمام  می گذارد. 

عبدی نگاه ملتهبش را از من می گیرد. زیر لب 

«ببخشید»ی زمزمه می کند و با شتابی که برای 
مردی مثل او بعید است به طرف میزش 

می رود. دکمه ی بلندگو را فشار می دهد و با 

لحنی که به اندازه ی حرکاتش التهاب و تنش 

DONYAIEدارد می گوید:
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- بله؟

صدای منشی در اتاق می پیچد:

- آقای عبدی، خانم ملک نیا تشریف آوردن.

نگاهم از عبدی می چرخد و روی ساعت 

می نشیند. هنوز تا ساعت قرارمان با فرح زمان 

مانده است و این حضور زودهنگام یعنی این 

ماجرا بیش از اندازه برای فرح مهم است!

.DONYAIE
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مکالمه ام با عبدی آن طور که می خواستم پیش 

نرفته ولی او احتماال آن قدر باهوش است که 

پیام حرفم را فهمیده باشد. به منشی اش 

می گوید:

- راهنمایی شون کنید به اتاقم.

و بعد از قطع تماس رو به من می گوید:

- متاسفانه باید مکالمه مون رو به بعد موکول 

DONYAIEکنیم.
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نگرانی و استیصالی که سعی دارد پشت 

لبخندش پنهان کند باور اینکه حدسم در مورد 

ارثیه ی مهتاب درست بوده را در وجودم 

پررنگ تر می کند. عبدی برای استقبال از فرح 

به طرف در می رود و من به احتمال دومم فکر 

می کنم. به آن روزن نوری که می تواند 

سرخوردگی این روزهایم را ذره ای التیام 

ببخشد. اینکه همایون با وجود همه ی 

بدی هایش هیچ وقت از آن حکم کذایی 

استفاده نخواهد کرد و همه چیز تنها برای نگه 
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داشتن من در ایران و تحت فشار قرار دادنم 

باقی خواهد ماند.

عبدی در را باز می کند. سایه ی حضور فرح 

وادارم می کند از جایم بلند شوم. عبدی با 

احترام به او خوش آمد می گوید. نگاه تیز فرح 

از کنار عبدی روی من می نشیند. امتداد افکارم 

به این نقطه می رسد؛ اگر حاال که دستش به 

جایی بند نیست با حقه ی این آدم ها همچین 

کاری نکند!

DONYAIE- زود اومدی!
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عبدی در را پشت سر فرح می بندد. با حالتی 

که تالش دارد به او بفهماند نباید با من تندی 

کند می گوید:

- بفرمایید بنشیند خانم.

پیش از اینکه جواب فرح را بدهم، نگاهی به 

ساعت می اندازم تا به او بفهمانم زود آمدن او 

درست به همان اندازه عجیب و معنادار است.

- با آقای عبدی کار داشتم.

فرح برمی گردد و به عبدی نگاه می کند. به 

عادت همیشه که فکر می کند همه موظفند به 

DONYAIEسوال هایش پاسخ بدهند آن قدر خیره ی او 
M

AM
NOE



می ماند که عبدی حین نشستن روی مبل 

می گوید:

- در مورد پدرشون.

یک تای ابروی نازک فرح باال می رود. به طرف 

من برمی گردد و می پرسد:

- در مورد همایون؟

عبدی به جای من می گوید:

- اجازه بدید بعدا در مورد این موضوع حرف 
بزنیم.

DONYAIE
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فرح اخم می کند. لحنش تند می شود.

- دارید از کدوم موضوع حرف می زنید؟

عبدی با درماندگی آشکاری به فرح نگاه 

می کند. می فهمم که نمیخواهد قبل از کامل 

شدن اطالعاتش از دانسته های من موضوع را 
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باز کند. کمی متفاوت از برنامه ریزی هایم 

رسیده ام به نقطه ای که می خواهم.

- در مورد ارثیه ی مادرم... می خوام به همایون 

کمک کنم!

در سفیدی چشم هایش آتش الو می گیرد انگار.

- مادرت؟ تو به زنی که ولت کرد، معلوم نیست 

با کی و کجا رفت می گی مادر؟

در تمام سال های گذشته این سوال خوره ی 

ذهن و روحم بود؛ اینکه مهتاب در این سال ها 

DONYAIEعاشق کسی شده بود؟ ازدواج کرده بود؟ 
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بچه ای داشت؟ شب و روزش را با چه کسی 

می گذراند؟

صدایم لرز خفیفی دارد:

- اگه شما انتظار دارید خسرو مادر صداتون 
کنه پس در مورد مهتاب هم چیز عجیبی 

نیست!

فرح مثل اسپند روی آتش از جا می پرد. دیگر 

خوب فهمیده ام که از تمام دنیا تنها نقطه ی 

ضعف این زن پسری است که روزی  به خاطر به 

دنیا آمدنش از حق زن بودن خود گذشته بود. 

که حتی اگر این از خودگذشتگی به خاطر 
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حفظ موقعیت و طمع بوده باشد باز هم فرقی 

در حقیقت ماجرا نمی کرد.

- تو به چه حقی منو با مهتاب یکی می کنی؟

از روی مبل بلند می شوم. عبدی سعی می کند 

میانه را بگیرد.

- لطفا آرامش خودتون رو حفظ کنید خانم 
ملک نیا. اجازه بدید حرف بزنیم.

احتمال سوم درست با نمایش تعصب عجیب 

او روی حس مادرانه اش به خسرو در ذهنم 

DONYAIEقدرت می گیرد. 
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زن مقابلم جوری خسرو را حق خودش می داند 

که به هیچ قیمتی حاضر نیست او را از دست 

بدهد؛ حتی با وجود دور زدن ها و دزدی ای که 

از او کرده باز هم خسرو رو تمام کمال برای 

DONYAIEخودش می خواهد.
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 و همین هم مرا به نتیجه ی کاری که در حال 

انجامش هستم امیدوار می کند.

فرح بدون اینکه به تالش عبدی برای آرام 

بودن ذره ای اهمیت بدهد، چشم های 

برزخی اش را می نشاند در چشم های من و 

می گوید:

- زنیکه ی بی بته چشم همایونو دور دیده که 

بعدِ این همه سال می خواد تو رو با اون چند 

تیکه زمین که به جونش بند بود بکشه طرف 

خودش؟

DONYAIEباید بیشتر از این ها عصبانی اش کنم.
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- ترجیح می دم در این مورد با خودِ همایون 
حرف بزنم.

دست می گذارد روی سینه اش و به خودش 

اشاره می کند. انگشتان سفید و باریکش خفیف 

می لرزد.

- من وکیل وصی و همه کاره ی همایونم.

- ولی همه کاره ی من نیستید.

- وقیح شدی! یادت رفته وقتی ولت کرد رفت، 

تا چند ماه از غصه عین سگ می لرزیدی... اونم 

برای کی؟ برای مادری که حتی حاضر نبود 
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به خاطر تو از چند تا تیکه زمین بگذره. آخرشم 

چیکار کرد؟

پوزخند می زند.

- یه جوری گذشت که تا همین حاال هم نتونی 
از زمینایی که بهت داده استفاده کنی.

گره اخمم بی اختیار باز می شود. عبدی 

می فهمد انگار. تند و بی مالحظه صدایش 

می کند:

- خانم ملک نیا؟

فرح به عبدی نگاه می کند. در چشم های عبدی 

به راحتی می شود تاسف و شماتت را 
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خواند. انگار فهمیده از عصبانیت فرح استفاده 

کرده ام. دروغ گفته و راست گرفته ام.

- پس ماجرای اتهام جعل امضا به خاطر این 
بود!

سر فرح با شتاب به طرف من می چرخد.

- برنامه ریخته بودین تا قبل از رفتن من 
یه جوری زمینا رو ازم بگیرین، نه؟... شکایت 

هم واسه محکم کاری بود. که اگه به هر دلیلی 

نشد، منو از ممنوع الخروجی بترسونین تا هر 

چی رو که می خواین امضا کنم... وگرنه 

DONYAIEهمایون اگه می دونست قراره همچین مشکلی 
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براش پیش بیاد خیلی قبل تر از این  ها دار و 

ندارشو جمع می کرد و از ایران می رفت. اصال 

نمی موند تا من براش کاری کنم.

لب های فرح می لرزد ولی هیچ صدایی از آن 

خارج نمی شود. از حجم انزجاری که نسبت به 

این آدم ها حس می کنم صورتم درهم می شود.

- شماها دیگه چه جور آدمایی هستین؟

.DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت443

عبدی با آرامشی ساختگی می گوید:

- خانم رادمنش خواهش می کنم. بفرمایید 

بنشینید، آرام و منطقی باهم صحبت کنیم.

یک بار زیر لب «آرام و منطقی» را زمزمه 

می کنم و بعد با جدیتی که حریف تپش های 

تند قلب و اظطرابم شده است می گویم:

- فکر نمی کنم دیگه جایی برای حرف های آرام 

DONYAIEمنطقی مونده باشه. من اومده بودم از شما 
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بخوام برام وقت مالقات بگیرید که 

درخواستمو گفتم. اگه انجام دادید که ممنونم. 

اگر هم نه...

نگاهی به فرح می اندازم و می گویم:

- یه راه دیگه واسه دیدن همایون پیدا می کنم. 
کاری که تو این مدت خوب یاد گرفتم.

با قدم هایی که جان می دهم تا از حجم 

اضطرابم نلرزند، به طرف در می روم. حاال 

دیگر مطمئن شده ام که همایون فقط زمین ها 

را می خواهد و هیچ وقت هم قرار نبوده من را 

به زندان بیندازد. حتی قصدش تهدید کردنم 
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هم نبود. فقط برای اینکه بتواند من را به کاری 

که می خواهد مجبور کند، دست گذاشته  بود 

روی اصلی ترین هدف زندگی ام... رفتن! 

- وایسا ببینم.

پشت به فرح می ایستم و با مکث به طرفش 

می چرخم. یک قدم جلوتر می آید:

- تو واسه یه کار دیگه اینجایی.

ضرب تپش های قلبم آن قدر بلند است که حس 

می کنم کافی است فرح گوش تیز کند تا 

DONYAIEبفهمدش. بدون پرده پوشی می گویم:
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- اگه منظورتون قضیه ی سوگله، من دیگه به 
او باج نیازی ندارم. خودتون یه جوری ماجرا 

رو با پسرتون حلش کنید.

می خواهم بچرخم که با صدای بلند می گوید:

- پاتو از این در بیرون نمی ذاری!

به حالت قبلی ام برمی گردم. صورت مهتابی اش 

از حرص کبوده شده و مردمک هایش 

لرزان. درست ایستاده در نقطه ای که تا از 

دست دادن خسرو فاصله ای ندارد. می ترسم و 

می ترسانم.

- چطور؟ می خواید منو اینجا زندانی کنید؟
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عبدی زیر لب چیزی می گوید که فقط به گوش 

فرح می رسد.نگاهم گریز کوتاهی روی او 

می زند و بعد می چرخم و به طرف در 

می روم. زانوهایم لمس شده و تا سقوط 

فاصله ای ندارم. به هر جان کندنی است از 

دفتر عبدی بیرون می آیم. خودم را به آسانسور 

می رسانم.

 همه چیز بهتر و سریع تر از آنی که فکر 

می کردم پیش رفته بود. زود رسیدن فرح، لو 

دادنش، واکنشش به خسرو، همه و همه دست 

به دست هم داده بود تا زودتر به نقطه ای که 

DONYAIEمی خواستم برسم. فقط اگر...
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با دست هایی لرزان گوشی را از جیبم بیرون 

می آورم. از ذهنم می گذرد:

«اگر بقیه ی نقشه ام نمی گرفت؟»

علی بیشتر از بیست بار تماس گرفته است. 

انگشت سردم را می گذارم روی اسمش. اولین 

بوق را شنیده و نشینده صدای علی در گوشم 

می،نشیند.

«وای من که مردم از دلهره. چرا جواب 

نمی دادی؟»

DONYAIEصدایم آشکارا می لرزد.
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«علی... فقط دعا کن اون چیزی که می خوام 

بشه.»

صدای علی اگرچه لرزش صدای من را ندارد 

ولی به راحتی می شود ترس را در آن حس 

کرد.

«دعا کنم؟ من دارم سکته می کنم غزال. به 

خدا این بار خسرو خان جفتمونو با هم آتیش 

می زنه.»

.
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#پارت444

خنده ی بی جانی می کنم. صدای اپراتور میان 

حرف های من و علی فاصله می اندازد.

«تا حاال دو بار زنگ زد پرسید، هنوز تو دفتر 
عبدیه؟... منم گفتم آره.»

از در باز آسانسور بیرون می روم.

«دروغ که نگفتی. چرا دیگه می ترسی؟»

DONYAIEعلی با اعتراض می گوید:
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«خب االن اگه زنگ زد چی بگم؟»

از در ساختمان بیرون می روم. مثل آدم هایی 

که یک ماراتن بزرگ را پشت سر گذاشته اند، 

نفس کم آورده ام. می ایستم و در هوای 

خاکستری روزهای آخر پاییز نگاهم می نشیند 

روی ماشین فرح که این بار به جای شریف، 

راننده اش پشت فرمان آن نشسته است.

با قدم هایی که انگار با یادآوری احتمال 

چهارم جان گرفته اند مسیر پیاده رو را در 

پیش می گیرم.

نفس نفس می زنم و می گویم:
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«بگو همین حاال از ساختمون بیرون اومد و 
داره تلفنی با یکی حرف می زنه.»

اولین قطره ی باران که می افتد روی گونه ام. 

لحظه ای سرم را باال می گیرم. قطره ی بعدی 

روی پیشانی ام می نشیند. با عجله به طرف 

خیابان می روم و درحالی که برای تاکسی ای که 

از دور چراغ می دهد دست بلند می کنم، 

می گویم:

«نه، بگو سوار تاکسی شد رفت... چند دقیقه 
دیگه اونجام علی.»

DONYAIEصدای نگران علی در گوشم می پیچد:
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«غزال تو مطمئنی االن از خونه می آد بیرون؟»

مطمئن؟ نه نیستم. من فقط امیدوارم ولی این 

را به علی نمی گویم.

«مگه خودت نگفتی نیم ساعت پیش 

دیدیش رفت تو خونه؟»

علی جوابی نمی دهد. روی صندلی عقب 

تاکسی می نشینم و می گویم:

«چند دقیقه ی دیگه صبر کنی اونجام.»

تماس را قطع می کنم و به راننده که سوالی از 

آینه نگاهم می کند، می گویم:

- نیاوران لطفا.
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ماهی همیشه می گوید: «بعضی روزا روز 

شانسه آدمه.»

.
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درست مثل امروز که انگار زمین و زمان عهد 

کرده اند از خجالت بدشانسی این مدتم بیرون 

بیایند.

کل مسیر نه خبری از ترافیک است و 

نه جوانک های سرخوشی که بعدازظهر 

پاییزی شان را با دور دور در خیابان به شب 

گره می زنند. سر خیابان خانه ی فرح رسیدهایم 

که علی تماس می گیرد. صدایش این بار عالوه 

بر نگرانی، هیجان محسوسی هم دارد.
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«از خونه بیرون اومد غزال. فقط... ماشینش 
اونی که صبح گفتی نیست. یه لگنی سواره 

که...»

میان حرفش می روم:

«ول کن ماشینشو. تو رو خدا یه وقت ازش 

چشم برنداریا. علی باید جایی که صبح رفته 

بودو پیدا کنیم.»

علی باز میان التهاب و هیجانم آیه ی یاس 

می خواند:

DONYAIE«از کجا می دونی می ره همون جا؟»
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خودم را روی صندلی جلو می کشم و با دست 

خیابان خانه ی فرح را به راننده که از آینه با 

تعجب نگاهم می کند، نشان می دهم.

«نمی دونم. می خوام بفهمم. برام لوکیشن 
بفرست علی. آدرس دقیقتو می خوام.»

علی باشه ای می گوید و کمتر از یک ربع بعد 

خبر می دهد که شریف وارد آپارتمانی همان 

حوالی شده است.

نمی دانم حدسم درست از آب در آمده یا نه؟ 

نمی دانم کاری که می خواهم انجام دهم چقدر 

قرار است برایم گران تمام شود! نمی دانم و 
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نمی خواهم که بدانم. من در این لحظه، آن قدر 

حس قدرت دارم که برای یک بار هم شده 

می خواهم بازی را به دلخواه خودم پیش ببرم.

با دست هایی که با وجود گرمای ماشین یخ 

زده اند، شماره ی خسرو را می گیرم. زیاد طول 

نمی کشد تا لحن سنگینش از آن سوی خط 

مهمان گوش هایم شود.

«بله؟»

«برات یه لوکیشن می فرستم لطفا بیا اینجا.»

تلخ می گوید:

«اون جا کجاست که باید بیام؟»
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ماشین می رسد سر کوچه بن بستی که علی 

آدرس داده. آب دهانم را قورت می دهم. اگر 

اشتباه کرده باشم؟

«کجاشو هنوز مطمئن نیستم ولی... بیا 

خسرو!»

آن سوی خط سکوت می شود. تاکسی پشت 

ماشین علی می ایستد. علی با عجله به طرف 

من می آید و بی آن که بداند من با چه کسی 

حرف می زنم، از شیشه ی پایین کشیده ی 

پنجره بلند و با هیجان می گوید:
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- از وقتی رفته تو خونه دیگه خبری ازش 
نیست!

چشم هایم را محکم می بندم. از ذهنم می گذرد: 

«بیچاره علی!»

صدای خسرو بی فاصله در گوشم می نشیند.

- آدرسو بفرست!

.
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علی از نگاه شرمنده ام انگار تا ته ماجرا را 

می خواند. هیجان صدایش در لحظه فروکش 

می کند و با چشم های وحشت زده زل می زند به 

من با قطع شدن تماس از تاکسی پیاده 

می شوم.

به ماشین سیاه شریف که هیچ قرابتی با 

ماشین های پارک شده در کوچه ندارد، نگاه 

می کنم. این ماشین را سال ها پیش فرح برای 

کارها و خریدهای روزمره ی خانه خریده بود 

که به لطف دست  فرمان شریف تقریبا هیچ 

DONYAIEجای سالم و بی رنگی در آن نمانده بود.
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تصویری که از اتفاقات بعدی در ذهنم می آید، 

آن قدر پر از تنش و هیجان است که عضالت 

شکمم منقبض می شود. به علی نگاه می کنم. 

حتی در هوای خاکستری عصرگاهی هم 

می توانم رنگ پریده اش را تشخیص دهم.

- نمی دونم تو چرا انقدر از خسرو می ترسی!

تاکسی با دنده عقب از بن بست بیرون می رود 

و علی با صراحت می گوید:

- چون آقا خسرو همیشه جلوت کوتاه می آد 

DONYAIEفکر می کنی با همه همون طوره.
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جمله اش حرف های دوپهلو و معنادار خسرو را 

در ذهنم تداعی می کند. حق به جانب 

می گویم:

- جلوی من کوتاه می آد؟ مگه نمی بینی چقدر 

به من گیر می ده؟ االن چرا واسه من قیافه 

گرفتی؟...  همه چی رو گردن بگیرم، حله؟

در جلوی ماشینش را باز می کنم و پیش از 

نشستن می گویم:

- بیا بشین تو ماشین. یهو یکی شون ما رو 
می بینه، همه چی خراب می شه.

DONYAIE
M

AM
NOE



علی با نارضایتی از سمت دیگر پشت فرمان 

می نشیند. می توانم حس کنم اگر به خاطر 

ترس از خسرو و غرورش مقابل من نبود 

همان جا رهایم می کرد و می رفت. زمان تا 

رسیدن خسرو آن قدر کش می آید که انگار هیچ 

اکسیژنی برای نفس کشیدن در فضای ماشین 

باقی نمانده است.

می ترسم؛ می ترسم تا رسیدن خسرو، شریف از 

خانه خارج شود و من نتوانم حرفم را به او 

DONYAIEثابت کنم. حدس اینکه با ریختن آب پاکی روی 
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دست فرح او به تقال می افتد تا جای سوگل را 

عوض کند کار سختی نبوده و نیست!

ولی اینکه تا این حد خوب نقشم را بازی 

کرده ام که او مطمئن شده جای سوگل را 

می دانم و خواسته قبل از گفتن به خسرو کاری 

بکند، برای خودم هم عجیب و هیجان انگیز 

است.

ماشین خسرو می پیچد داخل کوچه. علی در 

حال باز کردن در زیر لب زمزمه می کند:

DONYAIE- خدا رحمتمون کنه.
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نمی دانم باید بخندم یا اخم کنم. از هیجان 

لب هایم به هم چفت شده انگار. خسرو 

ماشینش را درست کنار ما نگه می دارد و 

نگاهمان می،کند. با عینک آفتابی که به 

چشم هایش زده نمی توانم حس نگاهش را 

ببینم ولی آن دو خط عمیقی که میان 
DONYAIE

M
AM

NOE



ابروهایش افتاده به اندازه ی کافی گویا است. 

علی پیاده می شود. می خواهد چیزی بگوید که 

با باز شدن در آپارتمان روبه رویی سر هر سه 

نفرمان به آن سمت می چرخد؛ جایی که شریف 

به همراه زنی که نمی شناسم و سوگل خارج 

می شوند.

مکث خسرو، برداشتن عینک و بعد بیرون 

آمدن سنگین و باتانی اش از ماشین نمود همه ی 

حس هایی هستند که در آن لحظه دارد. شریف 

DONYAIEمثل برق گرفته ها با ترس به خسرو نگاه 
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می کند و بعد با هر دو دست می کوبد به فرق 

سرش.

نفس داغم را رها می کنم و از ماشین بیرون 

می روم. لحظه ای بعد صدای «دایی جون» 

گفتن پربغض سوگل سکوت کوچه را می شکند.

**

چند دقیقه ای است که زیر ساقه های ترد و 

رقصان بید مجنونی که در باغچه ی جلوی یکی 

از آپارتمان ها کاشته شده ایستاده ام و به 

خسرو که سوگل را در آغوشش گرفته و دارد 

زن بینوا را سیم جیم می کند نگاه می کنم.
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شریف با یک جمله ی خسرو که با جدیت گفت: 

«تو یکی خفه شو. تکلیفتو همین امشب روشن 
می کنم.» یک دور به دست و پای خسرو 

افتاده و حاال از کمی آن طرف تر با ترس و لرز و 

گریه هر چند دقیقه دم می گیرد:

- غلط کردم آقا... شکر خوردم.

و هربار با حماقت تمام می گوید:

- شما رو جون خانم... کوتاه بیا آقا.

موهایم را که باد ریخته روی صورتم پشت 

گوش می برم. زن این بار با صدایی لرزان بلندتر 

DONYAIEاز قبل می گوید:
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- منو پدر این بچه استخدام کرده. قرارداد هم 

دارم. اصال بیاین خودتون ببینین. من هیچ 

کاره ام آقا.

نفس داغم را رها می کنم. از همان فاصله هم 

می توانم رنگ کبود صورت خسرو را تشخیص 

بدهم. 

- هیچ کاره ای و قبول کردی با یه بچه ی 

سه، چهار ساله چند ماه توی یه خونه بمونی و 

بیرون نیای؟
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خسرو داد نمی زند ولی هر جمله اش آن قدر 

کوبنده و تند است که شریف و پرستار حساب 

کار دستشان بیاید.

پوست لبم را از داخل زیر دندان می برم و با 

تردید جلو می روم.  از کنار علی که می گذرم، 

در آرام ترین حالت ممکن زمزمه می کند:

- نرو جلو.

.DONYAIE
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قدم هایم لحظه ای متوقف می شود ولی...

هیچ کس بیشتر از من رنج خیانت از خودی را 

نمی فهمد. هیچ آدمی مثل من عذاب داشتن 

خانواده عین نداشتنش را درک نمی کند. جلوتر 

که می روم مکث کوچکی می کند و بعد تند و 

تیزتر از قبل می گوید:

DONYAIE
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- وقتی به قول خودت داشتی قرارداد 

می بستی نپرسیدی مادر این بچه کجاست؟ یا 

برات مهم نبود که داری خالف می کنی؟

زن به گریه می افتد و شروع می کند به 

خواهش و التماس. دستم را به طرف سوگل 

دراز می کنم و آرام می گویم:

- می آی پیش من؟

سوگل بی آنکه به طرفم برگردد سرش را در 

گردن خسرو فرو می کند و دست تا آرنج اتل 

بسته شده اش را می گذارد روی شانه ی 

DONYAIEدیگرش. سوگل انگار که از ارتفاعی سقوط 
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کرده باشد نیمی از صورتش کبود است و 

چانه اش زخمی.

- به قرآن من نمی دونم چیکار کردم. اون آقا... 
پدر این بچه رو می گم. گفت با خانمش 

می خواد برای درمان یه مدت بره خارج، من 

بچه شو نگه دارم. گفت به خاطر شرایط این 

بچه با خانواده اش مشکل داره نمی تونه 

بذارتش پیش اونا... فقط این آقا...

با گریه انگشت اشاره اش را می گیرد طرف 

شریف.

- این آقا می آد بهمون سر می زنه.
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قبل از اینکه خسرو چیزی بگوید، شریف 

می نالد:

- این آقا غلط کرد... این آقا شکر خورد... این 
آقا به گور هفت پشتش خندید.

خسرو بلند صدا می زند:

- علی؟

سوگل از ترس تکانی می خورد. خسرو دستش 

را می گذارد روی موهای خرمایی و لخت او و 

به علی که با نگرانی جلو آمده می گوید:
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- با این خانم می ری قرارداری که می گه رو 
ازش می گیری، آدرس دقیقش رو هم 

همین طور.

زن باز حرف هایش را تکرار می کند. از 

بی خبری اش می گوید و نیازش به کار. علی 

جواب می دهد:

- چشم آقا.

- کارت تموم شد می ری دفتر همون جا 

می مونی تا بیام. حتی اگه ده روز طول بکشه!

می فهمم که علی چه جانی می کند تا نگاهش 

DONYAIEسمت من نچرخد. نگاهش را با اصرار در 
M

AM
NOE



صورت خسرو نگه می دارد و «چشم» دیگری 

می گوید.

.
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خسرو این بار می چرخد و شریف را مخاطب 

DONYAIEقرار می دهد:
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- تو هم می ری خونه امشب که اومدم به 
همه تون می فهمونم غلط کردن دقیقا چه 

شکلیه.

مرد گنده با آن سن و سالش می زند زیر گریه. 

می نالد:

- غریب شریف. خاک بر سر شریف. بیچاره 

شریف. شما یه چی بگو غزل خانوم. شما که 

می دونی رو حرف خانم نمی شه حرف زد. شما 

بگو...

خسرو همان طور که با یک دست سوگل را در 

DONYAIEآغوش کشیده، دست دیگرش را روی موهای او 
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نگه می دارد و بی آنکه به هیچ کدام ما نگاه کند 

به طرف ماشینش می رود.

شریف همچنان می گوید:

- تو رو جان عزیزت غزل خانوم...

قدم های بلند خسرو به ماشین رسیده که سر 

می چرخانم و به علی نگاه می کنم. از عذاب 

وجدان اوضاعی است که برای او ساخته ام یا 

حس سرخوردگی که در نگاهش دارد، هرچه 

هست به خودم که می آیم با قدم های تند به 

طرف ماشین خسرو می دوم. همین که خسرو 

سوگل را روی صندلی عقب می نشاند و 
DONYAIE

M
AM

NOE



خودش پشت فرمان قرار می گیرد، خودم را 

می اندازم روی صندلی کناری اش.

خسرو حتی نمی ماند تا در را ببندم. با سرعت 

می راند و در چشم به هم زدنی کوچه و همه ی 

اتفاقاتش را پشت سر می گذارد.

پوست لبم را برای چندمین بار زیر دندان 

می برم و می کنم. منتظرم خسرو حرفی بزند، 

داد بکشد یا برای خالی کردن حرص و 

عصبانیتی که رگ گردنش را برجسته کرده و 

DONYAIEصورتش را کبود، متهمم کند. به عقب نگاه 
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می کنم که سوگل گنگ و خواب آلود سرش را 

به صندلی تکیه داده است.

دندان می کشم روی نقطه ی سوزش لبم. دلم 

ضعف می رود. برمی گردم و به خسرو 

می گویم:

- این بچه انگار حالش خوب نیست.

نه برمی گردد و نه توجهی به حرفم نشان 

می دهد. انگار نه انگار که به جز خودش دو نفر 

دیگر هم در ماشین هستند. دستم را می گذارم 

روی دستش و بلندتر صدایش می زنم:

- خسرو؟
DONYAIE
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با مکثی که نشان از جا خوردنش دارد، دستش 

را از زیر دستم بیرون می کشد. با همان دست 

فرمان را می چرخاند و وارد خیابان فرعی و 

بلندی می شود که روز قبل من و علی چندین 

بار از سر تا تهش را برای پیدا کردن شریف 

رفته و آمده ایم.
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دوباره به عقب نگاه می کنم. سوگل از الی 

پلک های روی هم افتاده اش نگاهم 

می کند. ماشین با شتاب از روی سرعت گیر 

عبور می کند و تکان خفیف ماشین تنش را با 

وجود کمربند به چپ و راست حرکت می دهد. 

به طرف خسرو برمی گردم.

- کجا داری می ری؟

جواب که نمی دهد، بلندتر و بی مالحظه تر از بار 

قبل می پرسم:

- االن از چی انقدر عصبانی هستی؟ از چیزی 
DONYAIEکه خودت قبل از همه می دونستی؟
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با سرعت از ماشین جلویی سبقت می گیرد. 

دستم را می گذارم روی بازویش و میان 

تکان های ماشین می گویم:

-با توام خسرو!

با همان سرعت ماشین را کنار می کشد و 

محکم روی ترمز می زند. دستم را برای پرت 

نشدن به بازویش چنگ می کنم و به محض 

توقف کامل ماشین به عقب نگاه می کنم. 

پلک های افتاده ی سوگل وحشت زده کامل باز 

می شود. و خسرو را میان نق زده هایش صدا 

DONYAIEمی زند.
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- چی می گی تو؟

خسرو عصبانی است؛ بیشتر از همه ی روزهایی 

که در نزدیکی اش سر کرده ام. دستم را از 

بازویش جدا می کنم.

- اصال کی بهت گفته بیای با من؟

- اومدم یه چیزایی رو برات توضیح بدم.

طلبکار و حق به جانب می گوید:

- اگه چیزی برای گفتن داشتی باید قبلش 
می گفتی، نه االن.
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جایی خوانده ام بهترین دفاع حمله است. 

درست مثل خود او جواب می دهم:

- درکت نمی کنم خسرو. اینا چیزی نبود 

که ندونی! خودت وقتی مشهد بودیم گفتی 

شهرزادم مثل من طعمه کردن... خودت گفتی 

اینا واسشون فرق نمی کنه طرف حسابشون 

دختر بزرگ ملک نیا باشه یا...

مکث می کنم. «دختر خوشگله ی خونه ی 

همایون» در گوشم زنگ می زند.

- یا من!... االن چرا به خاطر چیزی که ازش 
DONYAIEخبر داشتی این طوری به هم ریختی؟

M
AM

NOE



.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت451 

با مشت می کوبد روی فرمان و با صدای بلندی 

می گوید:

- من فکر می کردم این بچه پیش پدرشه. فکر 

می کردم پدرش انقدر آدم هست که به خاطر 

پول بچه اشو با شرایطی که داره نده دست 

این و اون... اونم فرح که از وقتی این بچه به 
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دنیا اومد اجازه نداد تو هیچ مراسمی باشه که 

نگن خاندان ملک نیا بچه ی سندروم داون دارن.

حرف های خسرو عجیب درد دارند. حس 

می کنم جایی در سینه ام فشرده می شود. به 

سوگل نگاه می کنم که هنوز زیر لب نق می زند 

و بعد دوباره به خسرو که صورت کبود و رگ 

برجسته ی گردنش از زیر چانه تا یقه ی کتش 

کشیده شده است.

لب هایم را روی هم فشار می دهم و با صدایی 

که دیگر از آن تندی اثری در آن نیست، 

می گویم:
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- پس خودت پیداش نکردی... خودت دنبالش 
نرفتی... خودت نخواستی باور کنی!

جوابش دقیقا چیزی است که انتظارش را 

ندارم.

- تا حاال شده یه آدم بد انقدر بهت خوبی کرده 
باشه که دلت نخواد سیاه بودنش رو باور 

کنی؟

نگاهم در چشم های آتش گرفته اش دو دو 

می زند. آدم های بد زندگی من خیلی زودتر از 

آنی که خسرو می گفت، پوسته ی شان را 
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شکافته بودند و حتی ظاهر روشنی هم 

برایشان نمانده بود.

- فرح منو الی پر قو بزرگ کرد. وقتی 

مریض می شدم، وقتی لجبازی می کردم، وقتی 

خرابکاری می کردم... هوامو داشت. بیشتر از 

یه مادر. بهتر از اون. تو اون خونه کسی که 

همیشه حرفش به کرسی می نشست من بودم. 

به کرسی می نشست چون فرح می خواست.  

چون اون منو از همه بیشتر دوست داشت. 

شنیده بودم بعد از تهمتی که به قمر زده بودند 

DONYAIEو بیرون کردنش از عمارت ملک نیا، او تا 
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مدت ها از ترس سفته ها و تهدید های همایون 

سراغ بچه اش نیامده بود و خسرو نمی دانست 

که فرح مادرش نیست!

نمی دانست و همان ندانستن از ظلمی که به 

مادر واقعی اش شده بود، بخشی از روحش را 

به فرح پیوند زده بود. فرحی که با محبت های 

مادرانه اش کودکی خسرو را به نام خودش زده 

بود. 

می توانم رنجی که می کشد را بفهمم. می توانم 

عذابی که از این پیوند تحمل می کند را درک 

کنم. ولی منِ مهر مادر ندیده هرگز حسش 

نخواهم کرد.
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نق نق سوگل رو به خاموشی می رود.

 خسرو با چشم های داغش نگاهم می کند. 

خودم را روی صندلی به طرفش می کشم. هر 

دو دستم را می گذارم روی شانه هایش. 

مقاومت نمی کند. اجازه می دهد فشار آرام 

دست هایم دور شانه هایش به یک آغوش تبدیل 

شود. به آغوشی که هزاران حس خوانا و 

غریب در خود دارد.
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چانه ام می نشیند روی شانه اش. انگار که 

می توانم حجم دردی که روی روحش سنگینی 

می کند را حس کنم. چشم هایم را محکم 

می بندم و درست از کنار گوشم می شنوم:

- منو چند فروختی؟

نفسم حین باال آمدن راه گم می کند و 

DONYAIEچشم هایم تا انتها باز می شود. چانه ام را از 
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روی شانه اش برمی دارم تا تنم را عقب بکشم. 

دستش را محکم می گذارد میان دو کتفم و 

اجازه نمی دهد.

- چقدر می ارزیدم؟

صدایش مثل دقایقی پیش تلخ و بی انعطاف 

است. سرم را تکان می دهم. این حالت که 

نمی توانم چشم هایش را ببینم بیشتر کالفه ام 

می کند.

- خسرو؟

DONYAIE- چقدر؟
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تقالیم جواب می دهد. خودم را عقب می کشم. 

خسرو با جدیتی ترسناک نگاهم می کند و 

من...

من آدمِ نایستادن پای کاری که کرده ام نیستم!

- فقط برای دو روز بود.

- دو روز چقدر؟

موهایم را پشت گوش می برم. معذب و 

ناراحتم ولی پشیمان نه! نه وقتی نتیجه ی 

کارم روی صندلی عقب ماشین نشسته و من 

فهمیده ام این بار قدرت دست من است.
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- قد پس گرفتن شکایت همایون و رفع 

ممنوع الخروجیم.

صدایم آرام است. ولی نه آن قدری که به 

گوشش نرسد. سرش را تکان می دهد. همه ی 

ستاره هایی که در سیاهی چشمش سوسو 

می زدند، می میرند انگار. چشم هایش سیاهی 

مطلق می شوند، بدون ذره ای نور و روشنی!

- خوبه، معامله ی منصفانه ایه!

می گوید و نگاهش را از من می گیرد. دستش را 

روی فرمان می گذارد و می خواهد ماشین را به 
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حرکت در بیاورد که بی طاقت بازویش را 

می گیرم.

- صبر کن. اگه پرسیدی توضیحشم گوش بده.

برمی گردد. برخالف دقایق قبل نه عصبانی 

است و نه داد می زند. تنها جرقه های 

پرشیطنت و دوست داشتنی چشمانش 

سرجایشان نیستند. افول کرده اند انگار و 

هرچه که نگاه می کنم تاریکی است و تاریکی.

- چی رو می خوای توضیح بدی؟ اینکه قول 

منو واسه فرستادنت قبول نداشتی و خواستی 

DONYAIEخودت با عمه ات طرف حساب شی؟
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تند می گویم:

- نه. نه. اصال به خاطر این نبود.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت453

می خواهد چیزی بگوید که صدای زنگ تلفنش 

DONYAIEمانع می شود.گوشی اش را از جیب بغل کتش 
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بیرون می آورد. دستم را می گذارم روی صورت 

داغم. زیر پوستم انگار آتش راه گرفته است. 

قلبم تند و بی قرار می کوبد. بی قرارتر از همه ی 

روزهای زندگی ام.

خسرو که تلفنش را جواب می دهد و می گوید:

- بگو شیرین.

تنها یک چیز می دانم. اینکه باید همه ی 

اتفاقاتی که افتاده را با جزییاتی که به نظرم 

منطقی اش می کند برای خسرو تعریف کنم. 

DONYAIEدرست همان طوری که دیده و تجربه کرده ام.
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صدای ریز شیرین میان سکوت ماشین به 

گوشم می رسد:

- خسرو شریف چی می گه؟ چیکار کرده که 

می گه می خوای بکشیش؟

ماشینی با سرعت در خلوتی خیابان از کنارمان 

عبور می کند. خیره می شوم به لب های خسرو 

که به جای جواب می گوید:

- شهرازدم اونجاست؟

- نه... منو رسوند خودش رفت. اومدم دیدم 
شریف نشسته جلوی پله ها داره می زنه تو سر 

DONYAIEخودش و گریه می کنه. چی شده خسرو؟
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خسرو از آینه به عقب نگاهی می اندازد. 

ماشین را از پارک بیرون می آورد و با همان 

صدای بدون انعطاف می گوید:

- زنگ بزن شهرزاد برگرده بیاد. می آم تکلیف 

همه تونو روشن می کنم.

صدای شیرین پر است از حیرانی و بهت.

- چی می گی خسرو؟ تکلیف چی؟

خسرو تماس را قطع می کند و گوشی را 

می اندازد روی داشبورد. در این مدت اولین بار 

است که می بینم با همچین لحنی با خواهرش 

DONYAIEحرف می زند.
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و این برایم مهم است؟ باید بگویم در این 

لحظه هیچ چیزی به جز شنیدن حرف هایم 

برای من اهمیت ندارد.

- خسرو می شه چند دقیقه بمونی، به حرفام 

گوش کنی بعد بریم؟

ماشین با شتاب از جا کنده می شود. بدون نگاه 

کردن به من که کامال به طرفش نشسته ام 

می گوید:

- برات یه ماشین می گیرم برو خونه.

این یعنی قرار نیست من را با خودش به 

DONYAIEخانه ی فرح ببرد. صدایم بی اختیار باال می رود.
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- من نمی خوام برم خونه. می خوام به حرفام 

گوش بدی!

یک کالم می گوید:

- شب.

- تا نشنوی خونه نمی رم.

- می تونی بری نمایشگاه. علی هم مجبوره تا 

شب بمونه. می تونم زنگ بزنم بیاد دنبالت!

.
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این آدم با لحن سرد و کنایه هایش تنها کسی 

است که می تواند تا سر حد جنون من 

را عصبانی کند. لب هایم را روی هم فشار 

میدهم و با خودم تکرار می کنم: «االن وقتش 

نیست!»

- هر چی می خوای بگو خسرو. ولی من هیچ 

جهنم دره ای نمیرم. می شنوی؟

DONYAIE
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چشم هایی که چند دقیقه است عمد دارد به 

طرفم نچرخاند، دوخته می شود به من.

- فکر کردی دارم می رم خونه ی عمه ات 

شب نشینی که لج کردی با من بیای، یا دلت 

واسه چِرت و پرت شنیدن از فرح تنگ شده؟

نفس داغم را از بینی رها می کنم. در این بلبشو 

فقط مزخرف شنیدن از فرح را کم دارم. دسته 

موی مواج جلوی چشمم را پس می زنم. تا 

رسیدن به خیابان خانه ی فرح زمان زیادی 

DONYAIEندارم.
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- خسرو قرار نبود من چیزیو ازت قائم کنم. 

یعنی فقط می خواستم فرحو تحت فشار بذارم 

تا همایونو راضی کنه...

با جدیت بیشتری می گوید:

- گفتم شب. حداقل این بار برای حرفم ارزش 

قائل شو.

لب هایم را روی هم فشار می دهم یا بهتر 

بگویم با این حرفش لب هایم را به هم می دوزد.

دیدن فرح بعد از اتفاقات امروز آخرین چیزی 

است که دلم می خواهد. مخصوصا که شک 

DONYAIEندارم بعد از این هرچه بین او و خسرو پیش 
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بیاید از چشم من می بیند و احتماال بخواهد 

تالفی هم بکند. سوگل میان مکالمه ی تند و 

پرتنش ما چیزهایی می گوید که از میانش تنها 

اسم شهرزاد را تشخیص می دهم.

- سر خیابون برات ماشین می گیرم.

صاف می نشینم و نگاهم را از نیم رخ خسرو 

می گیرم. مثل خودش تلخ و سنگین می گویم:

- الزم نیست. با تاکسی اینترنتی می رم.

گوشی ام را از جیبم بیرون می آورم و برنامه ای 

را که فقط چند روز است روی گوشی ام نصب 

DONYAIEکرده ام باز می کنم. ذهنم پر شده از ربط 
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آدم های اطرافم به هم. فرح به رفیع، رفیع به 

فتاح، فتاح به همایون و در نهایت همایون به 

فرح!

آدم هایی که باید دشمن هم باشند ولی به،طرز 

عجیبی دارند به هم کمک می کنند. نمی دانم 

این موضوع ذهن خسرو را هم درگیر کرده یا 

نه؟ او هم به کمک دورادور فرح و فتاح فکر 

کرده یا نه؟

.
DONYAIE
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ماشین که انتهای خیابان متوقف می شود 

بدون اینکه به نگاه خسرو جوابی بدهم از 

ماشین پیاده می شوم. مسیر حرکت تاکسی 

اینترنتی جایی در نزدیکی ام را نشان می دهد؛ 

جایی در آن سوی سه راهی که از ماشین پیاده 

شده ام.
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همه ی حرصم را با قدم هایی که محکم به زمین 

کوبیده می شود خالی می کنم. از عرض خیابان 

عبور می کنم و درست وقتی که گوشی را باال 

می آورم تا مسیر حرکت تاکسی را ببینم، 

گوشی در دستم می لرزد و نشان اینستاگرام و 

اسم مهتاب باالی صفحه ظاهر می شود.

از دیروز و بعد از حرف های حسام، هرچه 

تالش کرده بودم نتوانستم خودم را راضی کنم 

تا در مورد مالکیت زمین های پدری اش از او 

بپرسم. انگار که پرسیدن من می توانست مهر 

DONYAIEتاییدی بزند بر توجیهاتش برای رها کردنم!
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پیام را باز می کنم. نوشته:

«سالم عزیزم. من با مهرداد حرف زدم. حتی 

به  خاطر این موضوع اومدم برلین. متاسفانه 

چیزایی هست که باید باهم مستقیم در 

موردش حرف بزنیم.»

از کلمه به کلمه ی پیامش حس بد شره می کند. 

درست لبه ی پیاده رو می ایستم و با اضطرابی 

که موفقیت امروزم را در دفتر عبدی به کامم 

زهر کرده در جوابش می نویسم:

«سالم. چرا؟»
DONYAIE
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جوابش بی تاخیر می رسد:

«من به مهرداد وکالت تام داده بودم چون 

دیگه قصد نداشتم برگردم ایران. متاسفانه 

مهرداد امانت دار خوبی نبود.»

حس می کنم سرما از کلمات او راه می گیرد و 

به انگشتم که روی کیبورد گوشی مانده 

می رسد. و بعد مثل یک سیال در همه ی تنم 

جریان می یابد. ماشینی جلوی پایم می ایستد. 

با گیجی سرم را باال می آورم.

چشم در چشم راننده می شوم و خاطرات 

روزهای گذشته در ذهنم نفیر می کشد.
DONYAIE
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سیل بی امان حوادث اجازه نمی دهد تا از یکی 

فارغ شوم و به سراغ بعدی بروم. روزگار 

عجیب با من سر ناسازگاری گذاشته است. 

خیره در چشم های او ته دلم می لرزد. حالی که 

نه به مهرِ گذشته ام به او مربوط می شود و نه 
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به غصه ی سقوطش در ذهنم. از حس ناامنی 

است و ترسِ دیدن زوایای پنهان روح این 

آدم ها که هربار بیشتر از قبل من را ناامید 

می کند.

صدای باز و بسته شدن در ماشین رشته ی 

خاطراتم را قطع می کند. امین کنار در 

می ایستد و از همان جا زل می زند به من. 

غربتی که میانمان جریان دارد هزاران بار 

بیشتر از مدت زمانی است که از هم دور 

DONYAIEافتاده ایم.
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ماهی همیشه می گوید: «زندگی یعنی عرض 

عمر نه طولش.»

درست مثل این مدت که انگار عرضش به 

اندازه ی همه ی روزهایی بود که از عمرم 

می گذشت.

- عوض شدی دختره!

لحنش مهر ندارد، صمیمت ندارد. در عوض پر 

است از تلخی و حس ناخوشایندی که انگار 

تالش دارد البه الی نمایش دلخوری اش از من 

DONYAIEپنهانش کند. دست ذهنم را می گیرم و از فرح، 
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زمین های مهتاب و دلخوری خسرو از من دور 

می کنم.

از آخرین باری که دیدمش الغرتر شده. شاید 

هم این الغری تاثیر موهایی است که قدش از 

آن یک سانت همیشگی باالتر رفته و یا 

ته ریشی که زیر نور به طالیی می زند.

گوشی را میان انگشتانم فشار می دهم.

- نه بیشتر از تو!

کنایه ام را می گیرد. گره اخم ابروهایش را 

به هم نزدیک می کند. جلوتر می آید و درست 

آن طرف ماشین با حرص می گوید:
DONYAIE
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- من همونی ام که بودم.

دلم می خواهد بلند و پراستهزا به این ادعایش 

بخندم.

- ولی من دیگه اونی که بودم نیستم.

خنده ای که نمی کنم روی لب های او نقش 

می خورد. پر ازاستهزا و تحقیر.

- آره. امروز که از دم دفتر عبدی دنبالت بودم 
فهمیدم چقدر عوض شدی!

تا خود گوش هایم از حرص داغ می شود. بودن 

امین دمِ دفتر عبدی، آن هم همین امروز که با 

DONYAIEفرح قرار داشتم، نمی توانست عادی و اتفاقی 
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باشد. دوباره معادله ی ربط آدم های این قصه 

به هم در ذهنم جان می گیرد. ولی امین اجازه 

نمی دهد افکارم نظم بگیرند. سرش را کمی به 

طرفم خم می کند تا فاصله میانمان را کمتر 

کند.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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- چقدر عوضی شدی!

منظورش بی شک به اتفاقی است که همین 

چند دقیقه ی پیش در ماشین خسرو افتاده. 

چشم هایش تنها حسی که القا می کند، نفرت 

است ولی به طرز عجیبی حس می کنم جلوی 

خودش را می گیرد تا این نفرت را فریاد نزند. 

انگشتانم را محکم تر دور گوشی مشت می کنم.

- زمان ثابت کرد که همه ی ما یه جورایی 

عوضی هستیم. یکی کمتر مثل من، یکی 

بیشتر مثل تو. کی باورش می شد اون روزایی 

DONYAIEکه به بهانه ی مسافرت آخر ترم و خرید فصل و 
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مصاحبه ی سفارت می رفتیم دبی، در حقیقت 

سفرمون کاری بود و تو می رفتی که پوالی 

دزدی پدرت رو سر و سامون بدی!

هرم آتشی که در چشم هایش الو می گیرد به 

پوست صورتم می رسد انگار. کف دستش را 

می گذارد روی کاپوت ماشین و بیشتر به طرفم 

خم می شود.

- من آزادم دختره. جلو روت وایسادم. کل 

ماجرای من یه حساب بانکی توی یه کشور 

دیگه است که اقامتشو دارم. نه اون شرکت، نه 

DONYAIEقراردادا، نه پروفروم ها، نه مدارک هیچی به 
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اسم من نیست.حاال این وسط یه پدری برای 

پیشرفت تجارت پسرش مدام براش پول 

حواله می کرده که گناه اون پسر نیست، 

هست؟ من پسر خیلی خوبیم که دارم همکاری 

می کنم تا همه ی اون پوال برگرده.

صورتم با نفرت درهم می شود. کمرش را صاف 

می کند. نگاهش را از من می گیرد و می گوید:

- بشین تو ماشین. حاج خانوم خیلی دلش 
برات تنگ شده. بهش قول دادم ببرمت 

DONYAIEپیشش.
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می دانم که همه چیز به این سادگی  که او 

می گوید نیست. که حتی اگر بود هم، من آدم 

برگشتن به مسیری که یک بار از آن گذشته ام 

نیستم.

- کی برات وثیقه گذاشته؟

نگاهی را که چند ثانیه پیش از من گرفته 

دوباره به صورتم برمی گرداند.

- این دفعه قراره بازیچه ی دست کی باشی!

ماهی وقت هایی که دلش از بی مهری آدم ها پر 

است می گوید: «قیامت که می گن همین 

DONYAIEدنیاست. پدر به پسر رحم نداره.»
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- یه جوری حرف نزن انگار تو واسه رفتن 
مجبور نبودی به خواست بقیه عمل کنی!.. من 

و تو عین همیم غزال. هر دومون فقط 

می خواستیم از اینجا بریم. واسه 
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همینم گاهی مجبور می شیم کوتاه بیایم و 

بذاریم بقیه ازمون سواستفاده کنن.

دلم می خواهد روی همه ی توجیهات 

نفرت انگیزش باال بیاورم. چرا من این روی 

امین را ندیده بودم؟ من عوض شده بودم یا 

او؟ موهایم را با حرص پشت گوش می برم.

- من مثل تو نیستم. قبال هم گفتم که 

نمی خوام به هر قیمتی برم.

پوزخند بلندی می زند.

DONYAIE
M

AM
NOE



- یعنی پشیمون شدی؟ می خوای بمونی 
همین جا، با حقوق بخور نمیر تدریس سر کنی 

یا تا آخر عمرت بدویی دنبال بودجه  ی 

تحقیقات و وقتی بعدِ کلی جون کندن به یه 

نتیجه ای رسیدی کسی پیدا نشه که حتی یه 

تف تو صورتت بندازه؟ اصال اوضاع من 

و خودتو می فهمی؟ من و تو رو تو این خراب 

شده حتی دیگه استخدام هم نمی کنن.

با اینکه قرار نیست اینجا بمانم اما با 

حرف هایش ته دلم خالی می شود. به هزاران 

آدم مثل خودم فکر می کنم که به جرم کار 

DONYAIEنکرده سال ها در خفا مجازات شده اند.
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- بشین تو ماشین. یه مدت می ریم پیش 
حاج خانوم. تکلیف دادگاه که مشخص بشه 

باهم از اینجا می ریم. همون جوری که 

برنامه شو چیده بودیم. اصال اول تو برو بعد 

من می آم. من وقتی ممنوع الخروجم بودی 

نمی خواستم بدون تو از ایران برم. حتی 

برنامه چیده بودم که ثابت کنم اینجا امنیت 

جانی نداری و...

ابروهایم بی اختیار جمع می شود و نگاهم تیز. 

DONYAIEیاد مزخرفاتی که روزهای اول در مورد من به 
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الی گفته بود می افتم ولی چیزی مهم تر از آن 

همه ی ذهنم را احاطه می کند. «ممنوع الخروج 

بودی» من هنوز هم ممنوع الخروجم! مگر 

اینکه کسی این حتم را به امین داده باشد که 

قرار نیست این مشکل پابرجا بماند.

امین هنوز دارد برنامه می چیند که میان 

حرفش می گویم:

- فرح واسه دور کردن من از اینجا بهت چه 

قولی داده؟
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حرکت لب های امین متوقف می شود و 

لحظه ای گیج نگاهم می کند. انگار نمی فهمد 

کجای حرف هایش خراب کرده است.

- قراره چی بهت بده؟

حالتش به سرعت تغییر می کند. تند و عصبی 

می گوید:

- شر نگو.

.
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گوشی در دستم می لرزد. یک قدم به عقب 

برمی دارم و سرم را از روی تاسف برایش تکان 

می دهم. انگار ته مانده ی حسم به امین در 

همین لحظه مثل آب شدن برف روی شیروانی، 

سر می خورد و جایی در ناکجاآباد ذهنم 

مدفون می شود.

- به عمه ام بگو من اون احمقی که فکر می کنه 
نیستم!

گوشی دوباره در دستم می لرزد. یک قدم دیگر 

به عقب برمیزدارم و به صفحه ی گوشی نگاه 

DONYAIEمی کنم. پیام رسیدن تاکسی اینترنتی نگاهم را 
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به اطراف می چرخاند. در خلوتی ظهرگاهی 

خیابان پیدا کردن ماشین اسنپ کار سختی 

نیست. قبل از اینکه امین قدم جلو آمده اش را 

کامل کند با عجله می چرخم و به طرف ماشین 

می دوم. روی صندلی عقب ماشین نشسته 

ننشسته می گویم:

- بریم آقا.

ماشین حرکت می کند و من از شیشه ی عقب 

به امین نگاه می کنم که هنوز همان جاست. کنار 

DONYAIEماشینی که مال خودش نیست.
M

AM
NOE



یاد حرف خسرو وقتی که مشهد بودیم 

می افتم: «من دنبال موشم.»

با عجله به طرف راننده برمی گردم و می گویم:

- می خوام مسیرمو عوض کنم.

راننده با تعجب از آینه نگاهم می کند.

- باید سفرو لغو کنید دوباره درخواست بدید.

- باشه. فقط عجله دارم. می شه سریع منو 
ببرید؟

راننده با تردید می پرسد:

- مقصدتون کجاست؟

- چندتا خیابون باالتر.
DONYAIE
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آخرین نگاه را از شیشه ی عقب به جایی که 

دقایقی پیش امین ایستاده بود می اندازم. 

اینکه ته همه ی اتفاقات و روابط به فرح 

می رسد تنها یک مفهوم می تواند داشته باشد. 
DONYAIE
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مفهومی که عجیب خوف آور و ترسناک است. 

راست روی صندلی می نشینم و برای مهتاب 

می نویسم: «کی می تونیم حرف بزنیم؟» انگار 

حاال که موضوع خیانت برادرش در کار است، 

حرف زدن از زمین ها دیگر مثل قبل سخت 

نیست.

مهتاب آنالین نیست و پیامم را نمی بیند ولی 

به جای او پیام امین روی صفحه می آید: «تو 

مجبوری با من بیای.»
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این همه اصرار برای رفتن من، وقتی فهمیده 

بودم من و زمین های مهتاب برگ برنده ی 

همایونیم عجیب نبود؟ و این دو حالت 

می توانست داشته باشد، یا بدون من هم 

همایون می توانست به زمین ها برسد و یا اینکه 

بودن من بیشتر از نفعی که برای همایون 

داشت برای فرح ایجاد خطر می کرد. همین هم 

باعث شده بود که فرح زیر پر و بال امین را 

بگیرد و بخواهد کمکش کند.

تکیه می دهم به صندلی و چشم می دوزم به 

DONYAIEتصاویری که با حرکت ماشین نرم و آرام از 
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پیش چشمم عبور می کنند. شاید هم همه ی 

این ها برای پرت کردن حواس من باشد. یک 

جور درگیر کردن ذهن که من را از مسیر 

اصلی ام دور کند.

ماشین می پیچد در خیابان خانه ی فرح و 

پشت ترافیکی که برای این مسیر بعید است 

می ایستد. گردن می کشم تا از شیشه ی جلو 

دلیل ترافیک را بفهمم.

- چرا حرکت نمی کنن؟

زمزمه ام به گوش راننده می رسد.

- قفله. فکر کنم تصادفی، دعوایی چیزی شده.
DONYAIE
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وسط این خیابان و دعوا؟ دلم گمان بد می زند. 

دستم را روی دستگیره ی در می گذارم و 

می گویم:

- پس من همین جا پیاده می شم.

راننده تنها از آینه نگاهم می کند. از لحظه ای که 

با آن حالت سوار ماشینش شدم چندبار این 

نگاه را از آینه روی خودم احساس کرده بودم. 

کرایه اش را به اندازه ی مسیر لواسان 

می پردازم و وقتی از ماشین بیرون می روم به 

این فکر می کنم که می شود همه ی آدم های 

DONYAIEعادی روزی به چشم یک راننده ی تاکسی، یک 
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رهگذر یا حتی یک دوست قدیمی عجیب 

بیایند. دنیا درست از همان لحظه ای که چرخ 

دنده هایش مثل روزهای قبل نمی چرخد از آدم 

موجودی عجیب و متفاوت می سازد.

.
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از بین ماشین ها خوردم را به پیاده رو 

می رسانم و میان بوق کش دار و اعتراض آمیز 

ماشین ها به مسیر چشم می دوزم. انتهای 

ترافیک نه دعواست و نه تصادف. فقط یک 

ماشین حمل بتن وسط خیابان متوقف شده و 

نمی دانم چرا حرکت نمی کند. از کنار جمعیتی 

که دور ماشین جمع شده اند عبور می کنم و 

نفس نفس زنان خودم را می رسانم به خانه ای 

که جای ترس و هیجان روز قبل را برای ورود 

به آن تلخی گرفته است. دستم را روی زنگ 

می گذارم و بدون فکر کردن به واکنش خسرو 

DONYAIEآن را فشار می دهم.
M

AM
NOE



در بدون هیچ سوال جوابی با تیکی کوچک باز 

می شود. حاال که علی همراهم نیست، در این 

خانه ی بزرگ ویالیی جوری احساس غربت 

می کنم که انگار در دنیا تنها خودم هستم و 

خودم.

در حیاط و پارکینگ خانه اثری از ماشین 

خسرو نیست. در عوض کوپه ی شهرزاد 

نرسیده به پله ها پارک شده است. به پله های 

مرمری خانه که می رسم شریف را می بینم، 

DONYAIEدرست در همان حالی  که شیرین پشت تلفن 
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برای خسرو توصیفش کرده بود. با دیدنم 

می نالد:

- خیالت راحت شد غزل خانوم؟ ما رو آواره 

کردی خوبت شد؟ دیدی چطور این همه آدمو 

سر سیاه زمستون دربه در کردی؟

نفس هایم هنوز جا نیامده اند ولی نمی توانم در 

برابر آه و ناله هایش سکوت کنم. موهایم را با 

شال پشت گوشم می زنم و می گویم:

- چی می گی تو؟ خسرو کجاست؟ چرا کسی 

DONYAIEاینجا نیست؟
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انگار فقط سوال اولم را می شنود که می گوید:

- بله که شما نباید بدونی من خاک برسر چی 
می گم غزل خانوم... شما که بی  جا و مکان 

نشدی. شما رو که آقا از خونه بیرون نکرده...

میان حرفش در خانه باز می شود. با دیدن 

خدمتکار فرح بی آنکه به بقیه ی حرف های 

شریف گوش کنم، از کنارش می گذرم و باقی 

پله ها را باال می روم.

.DONYAIE
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نگاهم پیش از خودِ او گریز کوتاهی به پشت 

سرش می زند. این سکوت وهم آور، این 

سنگینی که انگار روح فضا را در آغوش کشیده 

است و این غم نشسته بر اشیا حالم را 

دگرگون می کند.

- چی شده؟
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مکث زن، این پا و آن پا کردن و تعللش برای 

گفتن می گوید که در این فاصله ی کوتاه همه 

چیز بدتر از آنی که فکرش را می کردم اتفاق 

افتاده است.

- سالم... امم... خوش اومدید... قبل از شما 

آقای ملک نیا اومده بودن... با سوگل...

شریف ریز می نالد:

- چی داری تعریف می کنی؟ غزل خانوم 

خودش این آشو واسه من بدبخت پخته...

بی توجه به غرهای شریف با جدیت زل می زنم 

DONYAIEبه صورت زن تا بقیه حرف هایش را بگوید. 
M

AM
NOE



برخالف من انگار او برای گفتن تردید کرده 

است.

- خب؟

- بچه... بچه تو بغل آقای ملک نیا تشنج 
کرد. با... با شیرین خانم و مادرش بردنش 

بیمارستان.

چشم هایم را با درد باریک می کنم. یادم می آید 

یک بار از زبان شعله با افسوسی 

ریاکارانه شنیده بودم سوگل عالیم صرع هم 

دارد. افسوسی که کشش کوچک گوشه ی لب و 

DONYAIEبرق چشمانش حکم به دروغین بودنش می داد.
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و من بهتر از هر کسی می فهمیدم که هیچ 

بچه ای در دنیا برای پس دادن عقوبت گناه 

گذشتگانش به دنیا نمی آید. 

شریف باز می گوید:

- چرا اصل کاری رو نمی گی؟ چرا نمی گی 

خسروخان قبل از رفتن گفت، از بزرگ تا 

کوچیک فقط ده روز وقت داریم خونه رو 

خالی کنیم؟

مردمک های سیاه زن دو دو می زند. کالفه 

DONYAIEدست می کشم روی موهایم. آن قدر این 
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خانواده را می شناسم که بدانم، بیرون کردن 

فرح آن هم مقابل چشم بقیه یعنی آخر خط.

شریف با حسرت نگاهی به اطراف می اندازد. 

تن صدایش پایین ولی قابل شنیدن است.

- ده روزه کجا بریم؟ خانم کجا بره؟ این 

بدبختا کجا برن؟... این همه سال خدمت کن، 

کار کن، جون بکن...

باصدای آرامی می پرسم:

- عمه ام خونه است؟
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زن چه آشکارا جلوی خودش را می گیرد که به 

باال نگاه نکند. سرش را تکان می دهد و 

می گوید:

.
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- نه.

- اون وقتی که خسرو اومد، خونه بود؟
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باز هم جوابش یک «نه»ی شل و زیر لبی 

است. روی لب پایینم دندان می کشم. برای 

دیدن فرح نیامده بودم و عالقه ای هم به این 

کار ندارم. مخصوصا در این شرایط که دیدن 

من می توانست جری ترش کند.

- فقط... می دونید کدوم بیمارستان رفتن؟

- نه، من نمی دونم.

از پله ها پایین می آیم. باید با خسرو حرف 

بزنم، با مهتاب و شاید با همایون! شریف که 

می بیند همه ی ناله هایش بی جواب مانده 

DONYAIEصدایش را باال می برد:
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- آره برو غزل خانوم... این همه آدمو از نون 
خوردن انداختی، برو. ولی اگه خدایی اون باال 

سر هست، آب خوش از گلوت پایین 

نمی ره. خیر نمی بینی. ببین من کی گفتم.

زن با تشر شریف را صدا می زند. صدای 

شریف خاموش که نه، به نفرین های زیر لبی 

تبدیل می شود. تا وسط حیاط پیش می روم. 

باد بال های شالم را درهم می پیچاند و 

می رقصاند. صدای قارقار کالغی که باالی سرم 

پرواز در آمده، قدم هایم را مردد می کند. 

DONYAIEمی ایستم و با مکث به عقب می چرخم. شریف 
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هنوز روی پله ها ایستاده. خبری از خدمتکار 

فرح نیست. سرم را با حس سنگینی نگاهی باال 

می برم. پشت پنجره ی اتاق سایه ی حضور 

کسی را می بینم.

سایه ای که همیشه روی بخش غم انگیز زندگی 

من سنگینی کرده است. انگار قد کشیده ام، 

بزرگ شده ام و رسیده ام به جایی که فرح من 

را مقابل خودش می بیند. پرده را کنار می زند. 

حضورش آشکار می شود. خیره و بدون 

DONYAIEانقطاع نگاهم می کند.
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****

سرما ذره ذره از مهره های کمرم باال آمده تا 

گردنم. آسمان از خاکستری غروب به سیاهی 

شب رسیده ولی هنوز خبری از خسرو نیست. 

پاهایم را روی لبه ی تخت استخری می گذارم و 

دست هایم را دور زانو حلقه می کنم.

ای کاش همین حاال بیاید.
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همین لحظه که جهانم روی غم انگیزترین مدار 

هستی می چرخد و دخترک غمگین وجودم 

مثل روزهای هفت سالگی ام گوشه ای بغ کرده 

است.

صدای مهتاب باز هم در گوش و ذهنم پژواک 

می شود.
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«من نمی خواستم دارایی پدرم به راحتی بیفته 

دست همایون. دلم نمی خواست به خواسته ای 

که به خاطرش زندگی منو خراب کرده بود 

برسه. همین که هر بار توی بحث و دعوا تکرار 

می کرد، فقط به خاطر اسم و رسم پدرم با من 

ازدواج کرده، به اندازه ی کافی دیوونه ام 

می کرد. همایون از گذشته اش بیزار بود. به هر 

طریقی می خواست خودشو بکشه باال. گفت 

زمینا رو بدم تا طالقم بده. من زن بودم، تنها 

بودم، قانون روبه روی من بود! به جای گرفتن 

مهریه ای که حقم بود، مجبورم می کرد بهش 

DONYAIEباج بدم. وقتی فهمیدم اون زنه موی دماغش 
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شده تا عقدش کنه، گفتم فقط به شرطی زمینا 

رو می دم که به اسم غزال باشه. اونم بعد از 

هجده سالگیت. دیوونه شد. زد زیر کاسه 

کوزه ی همه چیز. ولی بعد زودتر از چیزی که 

فکرشو می کردم قبول کرد. فکر می کردم از لج 

گرفتن اون زمینا از من راضی شده... حاال 

فهمیدم از اولش هم قصدش چیز دیگه ای 

بود.»

دخترک وجودم مثل من چانه اش را می گذارد 

روی زانوهایش و غمگین نگاهم می کند. صدای 

DONYAIEمهتاب باز در سرم موج می گیرد:
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«همه چیز مال توئه غزال جان. اون زمینا 

ارثیه پدربزرگته که در هر حال به تو 

می رسید.»

هزاران کلمه در مغزم ورم کرده اند که نه 

می توانم محوشان کنم و نه به زبان می آیند. 

دستم را دور تنم بیشتر حلقه می کنم و خودم 

را در آغوش می گیرم. خودِ هفت ساله ی 

غمگینِ درونم را.

صدای باز شدن درهای بزرگ خانه و نوری که 

DONYAIEاز البه الی شیارهایش به داخل می تابد، در آن 
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سوز هوا دلم را گرم می کند. در پارکینگ باز 

می شود و ماشین خسرو تا جای پارک 

همیشگی اش در حیاط پیش می آید. این مرد 

دلخور و بداخم تنها آدم امن این روزهایم 

است. آن قدر که تمام عصر را روی این تخت 

نشسته ام تا بیاد. بیاید و شاید معجزه ای شود 

به حال کلمه های بیمار و ورم کرده ی ذهنم.

پاهایم را از لبه ی تخت پایین می گذارم  و 

صاف می نشینم. در ماشین باز می شود. خسرو 

با جدی تری حالتی که در او سراغ دارم از 

DONYAIEماشین پیاده می شود.
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- چرا تو این هوا اینجا نشستی؟

.
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با اتفاقاتی که پیش آمده نمی دانم باید برای 

اخم و تخمش ناراحت باشم یا از نگرانی تنیده 

در جمله اش خوشحال. از روی تخت بلند 
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می شوم. خسرو کتش را می اندازد روی 

ساعدش.

- منتظرت بودم.

گره اخم هایش کورتر می شود.

- تو خونه نمی تونستی منتظر بمونی؟

حجم تیزی در گلویم می غلتد و پایین می رود. 

چیزی مثل یک بغض کهنه یا توده ای از غم که 

آن قدر آنجا مانده ریشه کرده است. حرفش را 

با کمی تغییر به خودش برمی گردانم.

- تو خونه نمی تونستم منتظر تو بمونم.
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نگاهم می کند. از آن فاصله و زیر نور 

دیوارکوب هایی که با تاریکی هوا روشن 

می شوند، سیاهی چشم هایش را می بینم. دیگر 

مثل ساعاتی قبل داغ نیست، آتش گرفته 

نیست. ولی به جای آن ها عجیب تلخ و سنگین 

است.

فکر می کنم همین حاالست که همه ی آن تلخی 

را به زبان بیاورد ولی می گوید:

- حاال که اومدم. نمون اینجا.
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به طرف پله ها می رود که آرام صدایش 

می کنم. آرام، غمگین و پر از حس نیاز به حرف 

زدن با او.

- می دونم چیکار کردی؟

پشت به من می ایستد.

- می دونم چقدر حالت بده از اینکه مجبور 

شدی فرحو از خونه بیرون کنی.

حرفی که نمی زند. یک قدم به طرفش 

برمی دارم.

- خسرو من باید باهات...

- بیا تو خونه. خیلی سرده.
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M
AM

NOE



با قدم های بلند به طرف خانه می رود و من 

بی اختیار لبخند غمگینی به حال بدش می زنم. 

از کنار استخر عبور می کنم و میان تاریک و 

روشن حیاط، نگاهم برای لحظه ای روی برق 

فلزی در باغچه ی حاشیه ی استخر می نشیند. 

ماهی همیشه می گوید، قصه ها از جایی شروع 

می شوند که یه چیز دیگر مثل قبلش نیست. 

ولی هیچ وقت نگفته یک قصه چه وقتی تمام 

می شود که حتی گاهی خودت هم تمام شدنش 

را نمی فهمی. فقط وقتی به خودت می آیی که 

DONYAIEدیگر نیست، نمی خواهی که باشد. بعد می بینی 
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خیلی پیش تر از این ها نشانه های تمام شدنش 

را دیده بودی. دیده بودی و ندیده بودی!

.

پاهایم برای برداشتنش جلو نمی رود. آن قصه 

انگار هزاران سال پیش از امروز به پایان 

رسیده است.

باد روی آب استخر موج های کوتاه می اندازد. 

دستم را دور تنم حلقه می کنم و به طرف خانه 

DONYAIEمی روم.
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قمر نیست. امروز به رسم همه ی پنج شنبه 

شب ها با دوستانش دوره دارد و نبودش در 

این شب بهترین اتفاقی است که می توانست 

بیفتد. پشت در اتاق خسرو لحظه ای لب هایم 

را توی دهانم می کشم و بعد به آرامی ضربه ای 

به در می زنم. آن وقتی که با علی برنامه چیده 

بودم، خودم را برای این لحظه و توضیح دادن 

به او آماده کرده بودم.

یادآوری علی باعث می شود با عذاب وجدان 

DONYAIEنفس عمیقی بگیرم. جوابی که نمی آید دستم 
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برای زدن ضربه ی بعدی به طرف در می رود که 

صدایش را می شنوم:

- به عنوان عروس ملک نیاها، فکر نمی کنی 
نیازی به در زدن نداشته باشی؟

صدایش از جایی نزدیک می آید. در را باز 

می کنم. لباس هایش را با تی شرت و شلوار 

طوسی عوض کرده و روبه روی در دست به 

سینه ایستاده است. من این عبارت را فقط 

جلوی فرح به کار برده بودم!
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کلمه های ورم کرده در مغزم شکل و مفهوم 

می گیرند.

- باید به حرفام  گوش بدی خسرو.

.
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- هنوز اون دو روزی که گفتی تموم نشده.
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هرقدر هم که تالش کند تا حالش را عادی 

نشان دهد، کنایه بزند و با بدجنسی پنهان 

کاری ام را به رویم بیاورد، باز تلخی و سنگینی 

چشم هایش دست او را رو می کند.

- هر چقدر می خوای تیکه بنداز و وانمود کن 

خوبی. ولی من از چشمات می فهمم که چه 

حالی داری.

گره دست هایش را روی سینه باز می کند. 

آرامش دروغینش از بین می رود انگار.

DONYAIE- تو از کی تا حاال حس نگاه منو می خونی؟
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- خسرو من مجبور بودم. مجبور که می گم 

یعنی اون موقع فکر کردم این بهترین کاره... 

باید برای ماهی خونه بگیرم و ماهی کمک 

هیچ کسی رو قبول نمی کنه. مجبور شدم خودم 

یه فکرایی بکنم و... بقیه اش فقط شانس بود. 

اتفاقی یه دختربچه رو توی ماشین شریف 

دیدم و به نظرم اومد سوگل باشه. نه آدرسشو 

تونستم پیدا کنم، نه مدرک دیگه ای داشتم. 

حتی از چیزی که دیده بودم هم کامال مطمئن 

نبودم.
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موهایم را می فرستم پشت گوشم. تا اینجا را 

آن قدر تند و پشت سر هم گفته ام که خسرو 

فرصت نکند میان حرفم بیاید و مانعم شود. 

ولی حاال که می بینم تالشی برای ساکت کردنم 

نمی کند، نفسی که تمام مدت نگه داشته ام رها 

می کنم.

- من فقط شانسمو امتحان کردم. اگه 

می گرفت و فرح همایونو راضی می کرد تا 

شکایتشو پس بگیره. هم حسابم آزاد می شد و 

هم از این استرس لعنتی راحت می شدم. آره، 

DONYAIEمشکل خروجم از کشور هم بود. اونم حل 
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می شد ولی همه اش به خاطر این نبود... قرار 

هم نبود که بهت نگم.

پوزخند آرامی می زند و لحنش درست به تلخی 

چشمانش می شود.

- رو چه حسابی فکر کردی فرح به همین 

راحتی گول بازیتو می خوره؟

لب هایم را توی دهانم می کشم و مستقیم 

نگاهش می کنم. می دانم که با تکرار این 

حرف ها چه رنجی به او می دهم ولی... باید 

DONYAIEبگویم. باید از این لحظه عبور کنم.
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- اولش هیچ فکری نداشتم. گفتم که فقط 
رفته بودم شانسمو امتحان کنم. ولی وقتی 

خودشو باخت، فهمیدم حاضره هر کاری بکنه 

تا تو این ماجرا رو نفهمی!

.
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تن صدایش باال می رود.
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- بعد چی شد که تصمیم گرفتی از همچین 
موفقیت بزرگی بگذری؟ اصال چی بیشتر از 

دایه اتو، باز شدن حسابتو، رفتنت از ایران 

ارزش داشت؟

خودش را به عمد از لیست حذف کرده تا بد 

شدنم را به رویم بیاورد. دستم را لحظه ای 

مشت می کنم و بعد که باال می آورم تا 

بگذارمش روی بازوی او، هر دو دستش را در 

جیب شلوارش فرو می کند و به طرف دیوار 

شیشه ای اتاقش می رود. رو به باغچه و پشت 

به من می ایستد.
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- شیرین می گفت، خدمتکار خونه شنیده به 

فرح گفتی عروس ملک نیاهایی!

قلبم باال می آید و درست پشت حلقم می کوبد.

- بیچاره فکر می کرد جر و بحثت با فرح سر 
ازدواج ماست. به شیرین گفت که مثال کمکی 

کرده باشه!

به طرفم برمی گردد و می گوید:

- نمی دونست عروس خانوم رفته واسه 
معامله.

تا وسط اتاق پیش می روم.

- من اون لحظه فکر کردم باید یه کاری بکنم و 

DONYAIEانجامش دادم. قرار هم نبود چیزی رو ازت 
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پنهون کنم. دو روز چیزی رو برای تو تغییر 

نمی داد ولی نتیجه ی این کار می تونست زندگی 

من و ماهی رو عوض کنه.

- بعد چی باعث شد به این دو روز وفادار 
نمونی؟

- مالکیت زمینای پدری مهتاب... وقتی حسام 

در موردشون گفت فقط شک کردم ولی االن 

می دونم که همه ی اون ارثیه مال منه.

آب دهانم را فرو می دهم و می گویم:

- من فکر می کنم فرح داره همایونو هم دور 

DONYAIEمی زنه.
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می دانم که همایون ذره ای برای خسرو مهم 

نیست. می دانم که بود و نبودش هیچ اهمیتی 

برای او ندارد ولی اینکه اینجای ماجرا هم پای 

فرح در میان است، می تواند تا سرحد دیوانگی 

عصبی اش کند. پوزخند پرحرصی می زند. از 

یخچال بطری آبی برمی دارد و آن را سر 

می کشد. به طرفش می روم و پشت سرش 

می ایستم. خسرو بطری را پایین می  آورد. 

دست می گذارم روی بازویش و وقتی به طرفم 

برمی گردد می گویم:
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- چیکار کنم حالت خوب شه؟

با چشم های آشوبش خیره نگاهم می کند.

- برام ساز بزن!

.
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انتظار اخم و بداخالقی بیشتر از او دارم و با 

این حرفش مبهوتم می کند. نگاهم لحظه ای 

میان چشم هایش معلق می ماند.

- چی شد؟ مگه نمی خواستی حالمو خوب 

کنی؟

انگار مرد قوی و محکمی که در این مدت 

شناخته بودم، ظرفیتش تکمیل شده بود و 

می خواست خودش را از همه ی بندهایی که به 

دست و پایش بسته شده بود رها کند.
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- هرچی دیگه مونده بذار برای فردا، برای بعد. 

مگه نگفتی دو روز دیرتر فهمیدن هیچ تغییری 

تو اوضاع من نمی ده!

حرفش اگرچه تلخ است ولی به حساب کنایه 

نمی گذارم. من این لحظات را بارها زیسته ام. 

این بغضی که ریشه می کند در گلوی آدم و 

شاخه هایش در رگ و گوشت فرو می روند 

را هزاران بار حس کرده ام.

آب دهانم را فرو می دهم. قدمی به عقب 

برمی دارم. بعد می چرخم و برای آوردن سازم 

DONYAIEاز اتاقش بیرون می روم.
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کمی بعد که با جعبه ی ویولن به اتاقش 

برمی گردم، هیچ چیز دیگر مثل قبلش نیست 

انگار.

نگاه خسرو به من نیست. بسته ی قرصی که در 

دستش دارد روی پاتختی می گذارد  و بطری 

نیمه تمام آب را تا انتها سر می کشد.

دسته ی جعبه را محکم تر میان دستم می گیرم. 

با مکثی کوتاه جلو می روم و 

لبه ی کاناپه ی نیم ست اتاقش می نشینم. 

عجیب اینکه همه ی قطعه هایی که بارها 

نواختمشان در ذهنم گم شده اند.
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 نت هایشان را پیدا نمی کنم. انگار ذهنم از 
همه ی آن ها تنها یک ملودی را به یاد 

می آورد. ویولن را می گذارم روی شانه ام.

خسرو به طرفم برمی گردد. دست هایش را فرو 

کرده در جیب شلوار و مستقیم نگاهم 

می کند. ولی نگاه من به او نیست. دوخته شده 

به تابلوی نقاشی ای که طرح چشم ها و لبخند 

دختر تصویر آشنایی را ساخته است. آن قدر 

آشنا که با دیدنش بغض می کنم، پلک هایم را 

روی هم می گذارم و وقتی آرشه را می کشم 

DONYAIEروی سیم های ویولن، بی اختیار نت هایی را 
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می نوازم که روزی فکر می کردم برای 

لطیف ترین و عاشقانه ترین حس هایم ساخته ام.

نت های ملودی را یک دور تا آخر می نوازم. 

امین نیست. در هیچ کدام از این نت ها حضور 

ندارد انگار. در عوض همه ی نت ها را طرح 

چشم های سیاهی احاطه کرده  که امشب 

به طرز بی سابقه ای آشوب است. درست مثل 

شبِ دریا.

.
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بغضم بزرگ تر می شود. این حس، این ملودی، 

این نوای پر از آرامش، این ها چیزهایی نبود 

که برای این لحظه می خواستم!

جلو آمدنش را حس می کنم و نشستنش کنارم 

DONYAIEرا.
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ملودی را دوباره از سر می گیرم. دستم 

لحظه ای با آرشه می لرزد. پلک هایم را محکم تر 

روی هم فشار می دهم و قطعه را دوباره تا 

انتها می نوازم. تمام که می شود، حس می کنم 

باید بروم.

 باید بروم و از ماهی بپرسم، اگر آدم شروع 
یک قصه را نفهمد و وقتی به خودش بیاید که 

وسط معرکه ایستاده است باید چه کند؟ اگر 

آن قصه را نخواهد چه؟ یا بدتر از آن، اگر با 

همه ی وجود بخواهد و نتواند؟
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چشم هایم را باز می کنم. بدون برگشتن به 

طرف او که نگاهش روی نیم رخم سنگینی 

می کند، ویولن را در جعبه می گذارم. قلبم 

درست مثل مرغ سرکنده خود را به در و دیوار 

سینه ام می کوبد.

 باید فرار کنم، از این قصه، از این خواستن، از 
این ملودی بی نقص. خودم را روی مبل جلو 

می کشم تا سازم را بردارم و بروم.

دستم را می گیرد و محکم میان دستش نگه 

DONYAIEمی دارد. لبه ی مبل خشک می شوم. دستم را 
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آرام به طرف خودش می کشد و می چسباند به 

ران پایش.

نگاهم روی لبخند شفاف دختر درون نقاشی 

می نشیند، به چشم های شاد و براقش.

- بازم دارم بهت نخ می دم.

قلبم لحظه ای می ایستد انگار. بعد که دوباره 

می تپد جای منطقم را یک حس رهایی عجیب 

گرفته است. چیزی که مجبورم می کند نه به 

روزهای قبل و اتفاقاتش فکر کنم و نه 

DONYAIEبه روزهای بعد و مالحظاتش.
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دستم را دور دستش محکم می کنم. با جدیتی 

که جمله ی قبل را گفته می پرسد:

- گرفتی؟

آرام به طرفش سر می چرخانم. خیره می شوم 

در چشم هایش و نجوا می کنم:

- گرفتم!

.
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در هیچ لحظه ای از زندگی ام همچین حسی را 

تجربه نکرده بودم. انگار همه ی طول زندگی 

را نادانسته دویده  بودم تا برسم به این آن، به 

این نزدیکی روح، به این آغوش که می تواند 

همه ی حفره های روحم را پر کند، به لمس 

دستانش روی شانه ام و بوسه ای که طعم 

زندگی می دهد.

من این حس غریب را بدون هیچ تجربه ای 

DONYAIEمی شناختم. شاید روح من و او در عدم یکی 
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بوده و در لحظه ی خلقت به دو تکه قسمت 

شده است. انگار من این حال را هزاران  بار 

پیش از تولد زندگی کرده ام! 

بعد از دقیقه ها کنار گوشم می گوید:

- بمون!

سرم را باال می برم و داغی نفس هایم رها 

می شود در صورتش. چشم هایش به معنی 

واقعی کلمه آرامند. درست مثل آسمانِ شب!

 نمی دانم در چشم هایم چه می بیند که خط 
می افتد میان دو ابروی کشیده و سیاهش.

- منظورم حاالست.
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M
AM

NOE



ترس از فرداهای بعد از این در دلم می جوشد. 

فردایی که من تنها میان نت های سازم زندگی 

کنم و او میان منحنی های خطوط نقاشی اش. 

فقط برای همین امشب پسش می زنم. سرم را 

می گذارم روی شانه اش و پیشانی ام می چسبد 

به رگ داغ گردنش. چشم هایم را می بندم.

 درست از کنار گوشم صدای آرامش 

را می شنوم:

- بعدِ به دنیا اومدن من به زور سفته هایی که 
داشتن قمرو مجبور کردن به پدرم بگه 

DONYAIEمی خواد بره.
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با تعجب چشم هایم را باز می کنم. دستش 

میان موهایم می لغزد. 

- بعد خودشون چو انداختن که زیر سرش بلند 
شده و پشت دیوار عمارت با یه مرد دیدنش. 

بعد از کتکی که تا سرحد مرگ از پدرم خورد، 

از عمارت پرتش کردن بیرون. بیرون که نه، 

تبعید شد به یه خونه تو مشهد که به جز 

همایون و پدرم هیچ کدوم از آدمای عمارت حق 

رفت و آمد به اونجا رو نداشتن. اون وقت تازه 

بازی اصلی شروع شد. یه عاشق دروغی، یه 

زن تنهای کم  سن و سال، یه حجم بزرگ 

DONYAIEتنهایی! قمر بازی خورد، شد همون چیزی که 
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همایون و فرح می خواستن. می خواستن پای 

پدرمو از خونه ی قمر بندازن و یه کار کنن که 

طالقش بده. پاشو انداختن ولی پدرم 

هیچ وقت راضی به طالق نشد. 

.

چشم هایم را با درد باریک می کنم. انگار کسی 

به زخم کهنه ای در روحم نیشتر زده باشد. 

دستش میان موهایم سر می خورد و سر 
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انگشتانش کشیده می شوند روی مهره ی گردنم. 

پوزخند تلخی می زند:

- قمر هنوزم باور نداره اون آدم فقط یه 

دروغ بزرگ بود. هنوز دلش پیش اون عشق 

نیمه کاره ست. 

دلم می خواهد بپرسم چرا حاال؟ چرا همین 

امشب که آخرین بند پیوند میان او و فرح 

بریده شده، دارد رنج مرور گذشته را به 

خودش تحمیل می کند؟ مگر خودش نگفته بود 

DONYAIEحرف ها را بگذارم برای فردا؟ مگر نخواسته 
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بود امشب کنارش بمانم؟ مگر امشب قرار نبود 

حالش خوب شود؟

- قمر وقتی اومد که فکر کرد من انقدر بزرگ 

شدم تا حقشو از این آدما بگیرم.

انگشتانش روی مهره های گردنم می لغزد.

- من از همه ی زن هایی که می مونن تا بقیه 

حقشونو بگیرن، بیزارم.

به جواب سوال هایم رسیده ام که چرا حاال؟ 

چرا این لحظه؟ چرا من؟!

DONYAIE
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همه ی دو روز گذشته را میان سرگشتگی روحم 

به قمر فکر کرده ام. حتی وقتی همان شب آمد 

و من مثل آدم های خطاکار حس می کردم 

همه ی دنیا می توانند جای لمس و بوسه  را روی 

روحم ببینند، باز گوشه ای از ذهنم درگیر 

قصه ی او بود. قصه ای که شنیدنش از زبان 
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خسرو فرق داشت با همه ی آن چیزهایی که در 

این سال ها از ماهی شنیده بودم.

من ماجرای تهمت به قمر را شنیده بودم؛ 

بیرون کردنش از عمارت و بعد کوچ ملک نیاها 

به تهران را. ولی هیچ وقت نمی دانستم که قمر 

گول این بازی عاشقانه را خورده بود؛ عاشق 

شده بود، رها شده بود، بی  آبرو شده بود، ولی 

باهمه ی نفرتی که از همایون داشت هیچ وقت 

باور نکرده بود که آن آدم فرستاده ی او باشد!
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صدای اپراتور که بعد از آخرین صدای بوق در 

گوشم می نشیند، نفسم را محکم رها می کنم و 

بخارش می نشیند روی انعکاس تصویرم بر 

شیشه ی پنجره.

- جواب نمی ده؟

به عقب می چرخم. هر دو دستم را با گوشی 

پشتم می برم و تکیه می دهم به دیوار کنار 

پنجره. نگاه نگین لبخند عجیبی دارد که هربار 

با دیدنش از خودم می پرسم: « نکند همه چیز 

را می داند؟»
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- هیچ کدوم از صدتا تماسی که گرفتمو. حتی 

ریجتک هم نمی کنه که بدونم از عصبانیتشه.

لبخند نگین به لب هایش می رسد و با شیطنت 

می گوید:

- حتما خسرو بدجور دمشو چیده.

نگاهم را از صورتش می گیرم. آدم خجالتی ای 

نبوده و نیستم ولی این روزها از همه ی 

نگاه های مستقیم فراری ام. انگار آدم ها وقتی 

به چشم هایم نگاه می کنند می توانند آن حس 

عجیب را در نگاهم بخوانند. جلو می روم و 

DONYAIEروی مبل روبه روی میزش می نشینم.
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- علی هیچ تقصیری نداشت. فقط نمی دونم 

چرا خسرو نمی خواد اینو بپذیره. از اون روز تا 

حاال چندبار ماجرا رو تعریف کردم. ولی حتی 

نمی خواد به حرفم در این مورد گوش هم بده.

نگین خودش را با صندلی کمی عقب می کشد. 

در نگاهش شیطنتی جریان دارد که معذبم 

می کند.

- فکر کنم بدجور پا گذاشته روی خط قرمزهای 

خسرو ملک نیا.

پوفی از سر کالفگی می کشم و گوشی را 

DONYAIEمی گذارم روی میزِ مقابلم.
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- تو هم که داری یه جورایی حرف خسرو رو 
می زنی!

می خندد. ابروهایش را باال می اندازد و 

می گوید:
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- شاید حق با ماست! ... نگران نباش. خسرو 

یه کم ادبش می کنه، ولی بعد برش می گردونه. 

می دونه علی به این کار احتیاج داره. واسه 

همین هواشو داره.

یقه ی سه سانت بافت را از گردنم فاصله 

می دهم.

- دارم از عذاب وجدان خفه می شم.

نگین می خواهد چیزی بگوید ولی در اتاق 

بدون هیچ ضربه ای باز می شود.

DONYAIE- نگین؟
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سر هر دوی ما به طرف در می چرخد. از آن 

شب دیدنش حال عجیب و متفاوتی دارد. پر 

است از حس های تازه ای که می توانم ردپای هر 

کدامش را در آن شب پیدا کنم. شبی که بعد از 

آن نه در موردش حرف زدیم و نه از کنارش 

گذشتیم.

ولی آن شب هست؛ میان هر نگاهی که به هم 

می اندازیم. میان هر جمله ای که به هم 

می گوییم و هر ثانیه ای که کنار هم سپری 

می کنیم. آن  شب از بطن حقیقتِ این روزها 

DONYAIEمتولد شده انگار.
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- سالم. اومدی؟ چه زود!

خسرو نگاهش را با مکث از من برمی دارد. چند 

ساعت پیش من را تا نمایشگاه رسانده و 

خودش دنبال کارهایش رفته بود.

- کارم زیاد طول نکشید. لیستی که خواستم 

آماده است؟

- آره. االن برات می فرستم.

خسرو سرش را تکان می دهد و دوباره 

برمی گردد طرف من.

DONYAIE- تو االن بیکاری؟
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گوشی ام را از روی میز برمی دارم و می گویم:

- من همیشه بیکارم!

- خوبه. بیا یه متن هست برام ترجمه کن تا 

حسام تماس بگیره ببینیم چیکار کرده.

بهانه اش آن قدر واضح است که لبخند عمیقی 

روی لب های نگین می نشیند.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت472
M

AM
NOE



پشت سرش وارد دفتر می شوم. کاغذی را از 

روی میزش برمی دارد و به من که هنوز کنار در 

ایستاده ام می گوید:

- بیا بشین. چرا اونجا وایسادی؟

همه چیز آن قدر بی برنامه اتفاق افتاده بود که 

گاهی با مرور خاطره اش از خودم می پرسم، 

یعنی خودِ من بودم؟

خسرو روان نویس را از جیب داخلی کتش 

بیرون می آورد و با کاغذ به طرفم می گیرد. از 

DONYAIEدستش می گیرم و با نگاهی به آن می پرسم:
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- واقعا ترجمه کنم؟

با وجود ظاهر آرام و جدی، چشم هایش 

می خندند.

- مگه ترجمه ی الکی هم بلدی ؟

روی مبل می نشینم و نوشته های روی کاغذ را 

از نظر می گذرانم. متن یک ایمیل ساده است 

که می دانم خودِ خسرو بهتر از من می تواند 

ترجمه اش کند.

روان نویس را برمی دارم و قسمت پایینی کاغذ 

اولین جمله را می نویسم. نگاه خسرو نه فقط 

DONYAIEروی من، که روی تک به تک کلماتی که 
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می نویسم، سنگینی می کند. کالفه از نگاه 

خیره  اش بعد از چند جمله سرم را باال می آورم. 

پشت میزش نشسته و با دست هایی که کنار 

لب هایش درهم گره کرده به من نگاه می کند.

- چرا انقدر عصبی هستی؟

انگار همه ی روز منتظر بودم که بیاید و از من 

این سوال را بپرسد. روان نویس را روی میز 

می گذارم و با احتیاط می گویم:

- خسرو، علی...

دستش فورا از مقابل لب هایش پایین می آید. 

DONYAIEخطوط چهره اش عمیق می شود.
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- اصال حرفشو نزن!

صندلی اش را عقب می کشد و از روی آن بلند 

می شود. با کالفگی موهایم را پشت گوش 

می برم.

- چرا آخه؟ وقتی داری در موردش ناحقی 

می کنی، چرا باید ساکت بمونم و چیزی نگم؟

میز را دور می زند و مقابلم، تکیه می دهد به 

لبه ی آن.

- که ناحقی می کنم!

DONYAIEپوفی می کشم.
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- باشه. تو راست می گی. ولی همه چیز تقصیر 
من بود. به علی ربطی نداشت. من ازش کمک 

خواستم. اونم رو حساب دوستیمون کمکم 

کرد. همین!

.
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ابروهایش را باال می اندازد.

- منم به دوستی شما کاری ندارم. حساب من با 

علی مربوط به روابط خودم و اونه!

- خب وقتی علی تلفنمو جواب نمی ده...

اجازه نمی دهد جمله ام را کامل کنم و می گوید:

- احتماال یعنی تو باید دنبال یه دوست بهتر 
بگردی!... در ضمن فکر نمی کنی ما حرف های 

مهم تری از علی داریم؟

برای یک لحظه قلبم داغ می شود. این روزها با 

DONYAIEهر اشاره ی کوچکی طوفانی از تصاویر در 
M

AM
NOE



ذهنم به راه می افتد که گاهی خودم هم واقعی 

بودنشان را باور ندارم.

نگاهش که لحظه ای در چشم هایم می ماند 

حس می کنم او هم درست به همان چیزی که 

از ذهن من گذشته فکر می کند.

- قرار بود با مادرت حرف بزنی.

شالم را که سُر خورده و روی شانه ام افتاده، از 

دور گردنم باز می کنم. سنگینی حضور مهتاب 

و حرف هایش برای خاموش شدن همه ی 

DONYAIEحس هایم کافی است.
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- چیز جدیدی نگفت. همون حرف های قبلی که 

مهرداد بهش گفته بود. شش سال پیش که 

اومده ایران همایون بهش گفته من هیچی از 

اموال مهتاب نمی خوام و حتی حاضر نیستم 

سندی به نامم بخوره. همایون هم قول داده 

منو راضی کنه.

- و این دایی مهربان چرا هر ماه از حسابت 

پول دریافت می کرد؟

لبخند تلخی می زنم.

- خود مهتاب هم می دونه که برادرش داره یه 

DONYAIEچیزایی رو پنهون می کنه.
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لحظه ای سکوت می شود. نگاهم پرواز پرنده ای 

را آن سوی پنجره دنبال می کند.

- شش سال پیش هم به مهتاب گفته بود، من 

موقع امضا کردن سندها گفتم، این زمین ها 

حقمه ولی تا آخر عمرم نه می خوام مهتابو 

ببینم، نه صداشو بشنوم.

دوباره به طرفش برمی گردم که دیگر تکیه اش 

به میز نیست. جلو می آید و روی 

مبل دیگری می نشیند.

DONYAIE- باید صبر کنیم ببینیم حسام چیکار می کنه.
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لب هایم را روی هم می کشم. می دانم همایون 

یکی از خط قرمزهایش است.

- من باید همایونو ببینم.

هر دو دسته ی مبل را می گیرد و من را با آن به 

طرف خودش می چرخاند.

.
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- می خوای چیکار کنی؟

به چشم هایش که به من دوخته شده فکر 

می کنم، و دست هایی که کنار دستم دسته ی 

مبل را گرفته اند. روبه روی من مردی نشسته 

است که به پدرم با وعده ی فراری دادنش امان 

داد و بعد درست در لحظه ی بزنگاه او را به 

دست قانون سپرد. مردی که با وجود کینه اش 

از همایون نامردی نکرد و برای دستگیری فتاح 

هرچه در توان داشت گذاشت. مردی که من...
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برای کامل کردن جمله می مانم. هزاران کلمه در 

ذهنم دارم که انگار هیچ کدام نمی تواند حسم 

را به این مرد راست و درست بیان کند.

- غزال؟

قبال هم پیش آمده بود که قلبم با شنیدن 

اسمم از زبان کسی این طور بلرزد؟

- باید باهاش حرف بزنم.

در سکوت و منتظر نگاهم می کند. به عادت 

همیشه دست می برم تا موهایم را پشت گوش 

بزنم. تصویر نقاشی شده،ام با موهای مواجی 

DONYAIEکه نیمی از صورتم را پوشانده پیش چشمم 
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جان می گیرد. دستم میانه ی راه مشت می شود 

و پایین می آید.

- می خوام بفهمم قرار بود چیکار کنه. چطور 

می خواست از من و اون زمینا برگ برنده 

بسازه.

میان ابروهایش گره ای می افتد. هر دو دستش 

را از لبه ی مبل برمی دارد.

- اینو که به زودی می فهمیم.

با مکثی کوتاه می پرسد:

DONYAIE- می خوای کمکش کنی؟
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لبم را توی دهان می کشم. کمک کردن به 

همایون با آن پرونده ی سنگین کار ساده ای 

نیست. ولی اگر حدسم درست باشد، عبدی و 

فرح هم تالشی برای کمک او نمی کنند.

- من فکر می کنم فرح داره زیر پاشو خالی 

می کنه. نمی خوام بذارم حتی قد یه سرِ سوزن 

چیزی از اون زمینا به فرح برسه!

بدون هیچ حس واضحی می پرسد:

- این طوری از خودت راضی می شی؟

گنگ و نامفهوم نگاهش می کنم. مثل اکثر 

DONYAIEمواقع اخم دارد، مستقیم نگاهم می کند و 
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منتظر جواب است. ولی فقط همین. هیچ چیز 

بیشتر از این ها نیست که بشود از میان آن 

مفهوم حرفش را فهمید.

در نگاهش پلک می زنم و او دستش را به 

آرامی باال می آورد.

.
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نگاهم حرکت دستش را دنبال می کند تا وقتی 

که می نشیند روی موهایم و با سرانگشت آن را 

پشت گوشم می فرستد. با صدای آرامی 

می گویم:

- اینکه نمی خوام چیزی از ارثیه ی پدری مهتاب 
نصیب فرح بشه؟

دستش را می گذارد روی صورتم و خیره در 

چشم هایم می گوید:

- اینکه نمی خوای چیزی از اون اموال به فرح 
DONYAIEبرسه و کمک کردن به همایون!
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حس می کنم پایم درست روی مرز خط 

قرمزهای او می لغزد. نگاهم را مستقیم در 

چشم هایش نگه می دارم.

- با شرایطی که همایون داره، مگه کمک کردن 
یا نکردن من تغییری تو اوضاعش ایجاد 

می کنه؟

دستش از روی گونه ام سر می خورد و پایین 

می آید.

- توی کوتاه مدت شاید نه، ولی توی بلند مدت 
حتما فرق می کنه!
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برای لحظه ای سنگین و عمیق نگاهم می کند. 

جوری که انگار بخواهد از چشم هایم همه ی 

افکارم را بخواند. چیزی در دلم فرو می ریزد و 

بی اختیار دستم را مشت می کنم. از جایش 

بلند می شود و به طرف پنجره می رود.

- احتماال همایون برنامه داشت قبل از رفتنت 
زمین ها رو ازت بگیره. مطمئنا دلش 

نمی خواست چیزی که این همه سال برای 

پنهان کردنش هزینه کرده به اون پسرحاجی و 

پدرش برسه!
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از روی مبل بلند می شوم و با چند قدم فاصله 

از او می ایستم. آفتاب بی رمق زمستانی 

سایه ی بلندش را کشیده تا کنار پاهایم. 

نمی دانم با آوردن اسم امین می خواهد به کجا 

برسد. شاید هم اتفاق چند شب پیش حساسم 

کرده. با صدای آرامی می گویم:

- خب؟

به طرفم می چرخد. دست هایش را پشت کمر 

درهم قفل می کند و مستقیم چشم می دوزد به 

DONYAIEصورتم.
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- وقتی هم این اتفاق افتاد، فکر کرد حاال که 

نمی تونه چیزی از اموالش رو از ایران خارج 

کنه، زمین ها رو واگذار کنه و پولشو با خودش 

ببره.

کالفه ام و می دانم این حال به خاطر همایون یا 

زمین های مهتاب نیست! حس غریبی در من 

جریان دارد که بی قرارم می کند. چیزی مثل 

یک جریان عمیق از دلتنگی!

.
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- االن که نه می تونه فرار کنه، نه پول به کارش 
می آد. اون زمینا چه کمکی می تونه بهش بکنه؟

یک قدم جلو می آید.

- این طوری نیست که می گی. باالخره می آد 
بیرون. اگه تالشی هم باشه برای اون وقته. 

پول و قدرت می تونه خیلی چیزها رو تغییر 

بده.
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دلم نمی خواهد فکر کنم منظورش از "تالش 

برای همایون" به من است؛ منی که نمی خواهم 

باز کسی پاهایش را روی کمرم بگذارد و باال 

برود. نمی خواهم باز بازیچه ی 

زیاده خواهی های کسی شوم.

- ولی... من فکر می کنم فرح قرار نیست 

کمکش کنه.

نمی گوید نه، نمی گوید اشتباه می کنم، تنها 

منتظر می ماند تا حرفم را کامل کنم. دست 

DONYAIEمی برم و موهایم را پشت گوش می زنم. جای 
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لمسش روی موهایم انگار جان دارد، زنده است 

و نبض می زند. بی مقدمه می گویم:

- امینو دیدم.

خط میان ابروهایش لحظه ای عمق می گیرد و 

باز برمی گردد به حالت قبل. می فهمم که 

نمی خواهد واکنشی داشته باشد ولی فکی که 

سخت شده و نگاه تیزش دست ذهنش را رو 

می کند.

- همون روزی که نزدیک خونه ی فرح منو از 

ماشین پیاده کردی... تمام مدت از دفتر عبدی 

DONYAIEدنبالم بود که باهام حرف بزنه. حتی وقتی 
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سوگلو پیدا کردیم و تو اومدی... اومده بود 

راضیم کنه وقتی این ماجراها تموم شد از 

ایران بریم. گفت برای هدفش هر کاری می کنه. 

احتماال حتی هم دستی با فرح واسه رفتن من 

از ایران. جالبه که یه جوری حرف می زد انگار 

من مشکل خروج از کشور ندارم. مسخره 

نیست؟ بعدِ این همه بالیی که سرم آوردن به 

همین راحتی می خوان بفرستنم برم!

خسرو گره دست هایش را از پشتش باز 

DONYAIEمی کند. جلو می آید. آن قدر نزدیک که برای 
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دیدن صورتش مجبورم سرم را باال بگیرم تا 

ببینمش.

- تو مگه نمی خوای بری؟

قلبم از این نگاه، این نزدیکی و بیشتر از همه 

مفهوم حرفش می لرزد.

خیره می شوم در چشم هایش و می گویم:

- می خوام برم ولی... نه با امین!

.
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- نه به نفع فرح!

رفتن برای من تنها یک تصمیم نیست، هدفی 

است که با آن بزرگ شده ام، قد کشیده ام و 

لحظه به لحظه ی روزهایم به آن فکر کرده ام. 

من برای رفتن به جایی که به اندازه ی یک 

نیم کره از مهتاب و همایون دور باشد، جایی 

که قد سایه ی کودکی ام نتواند به آن برسد 

DONYAIEهمه ی روزهای نوجوانی ام را داده ام.
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- پس این نباید خیلی ناراحتت کنه، چون در 
نهایت در جهت خواسته ی توئه!

ته صدایم به وضوح می لرزد.

- من االن برام مهمه بفهمم این آدما می خوان 

چیکار کنن... این ترمو که از 

دست دادم. معلوم هم نیست بتونم دوباره 

موافقت استاد راهنمامو بگیرم.

خسرو ابروهایش را باال می فرستند. لب هایم را 

روی هم می کشم. دلم به طرز عجیبی آشوب 

شده و از آن خلسه ی دو روزه دیگر خبری 

نیست انگار. نفسم را عمیق رها می کنم. برای 

DONYAIEنگفتن آنچه در ذهنم می گذرد ده ها مالحظه و 
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دلیل دارم و برای گفتن تنها یکی. یکی ای که 

می چربد به همه و می گویم:

- نمی دونم چطور می شه همایونو دید. 
فکر نکنم با اوضاعی که هست عبدی بخواد 

کاری بکنه. خسرو، من فکر می کنم همایون تنها 

کسیه که می تونه بهم بگه نقشه شون چیه.

مستقیم نگاهم می کند. انتظار داشتم بعد از 

گفتن حرف هایم تلخ و عصبانی شود ولی هنوز 

آرام است. آرام و مثل قبل از این دو روز 

ناخوانا.

- فکر می کنی بهت بگه؟
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من هم درست به اندازه ی او به همایون اعتماد 

ندارم.

- اگه بهش ثابت بشه فرح داره زیر پاشو خالی 
می کنه، حتما می گه.

- و تو مدرکی داری برای اثبات؟

می گوید و از کنارم عبور می کند. در جهت 

حرکتش می چرخم. پشت به من کتش را از تن 

بیرون می آورد و روی صندلی اش می اندازد.

اثبات خیانت فرح به همایون بی شک 

DONYAIEسخت ترین کار دنیاست. برای خواهر و برادری 
M

AM
NOE



که بارها زندگی شخصی شان را فدای 

آرزوهای یکدیگر کرده اند، خیانت غیرقابل باور 

است.

.
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آستین بافتش را باال می دهد و با مکث به 

طرفم می چرخد. ذهنم میان آن همه هیاهو 

بی اختیار گریز می زند به خاطره ی آن شب و 

لحظه به لحظه اش را مرور می کند. نگاهش رد 

چشم هایم را می گیرد و به ساعد دستش 

می رسد. به دستی که انگار می توانم گرمی و 

لمسش را روی شانه و گردنم حس کنم.

سکوت که طوالنی می شود، سرم را باال 

می آورم. عجیب این که به نظرم می آید ذهن او 

هم درست به همان لحظه کشیده شده است.

- به وکیلت بگو برات درخواست مالقات بده.
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با تعجب نگاهش می کنم. وکیل من یعنی 

حسام، یعنی دوست او!

- حسام داره پیگیری می کنه ببینه با اطالعاتی 

که مادرت از دفترخونه ای که وکالت نامه و 

قرارداد توش تنظیم شده داد، می تونه چیزی 

بفهمه یا نه. ولی اگه تو فکر می کنی حرف زدن 

با همایون فکر بهتریه و زودتر به چیزی که 

می خوای می رسی، حتما ازش بخواه برات 

وقت مالقات بگیره.
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کالفه از روابط پیچیده ی میانمان، جلو 

می روم. دستم را باال می آورم تا روی دستش 

بگذارم.

- خسرو، من...

هنوز جمله ام کامل نشده که ضربه ای به در 

می خورد. خسرو نگاهی به دست میان راه 

مانده و لب های نیمه بازم می اندازد. بعد با 

اخم و جدیت می گوید:

- بله؟
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دستم را مشت می کنم و عقب می کشم. در به 

آرامی باز می شود. نگاه شیرین میان ما که 

نزدیک به هم ایستاده ایم می چرخد.

- خسرو جان؟!

*

به آدرسی که برایم فرستاده یک بار دیگر نگاه 

می کنم. با وجود اینکه سر خیابان تابلویی نبود 

ولی به نظر می آید آدرس را درست آمده باشم. 

سرم را باال می گیرم و به ساختمان های قدیمی 

نگاه می کنم.
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از همه جای این خیابان فرعی حس کهنگی 

ساطع می شود؛ از ساختمان های آجر سه سانتی 

دود زده گرفته تا درختان قطور حاشیه ی 

پیاده رو. ولی با وجود همه ی این ها بهتر از 

تصاویر ذهنی ای است که این مدت با 

حرف های ماهی و بقیه در ذهنم ساخته بودم. 
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سر خیابان از تاکسی پیاده شده بودم و ترجیح 

دادم بقیه ی مسیر را که احتماال آنچنان طوالنی 

نبود پیاده بروم.

بعد از طی چند کوچه مقابل خانه ای می ایستم 

که باالی در آهنیِ خوش نقش و نگارش پالک 

سی و چهار نقش خورده است. پوست لبم را با 

اضطراب زیر دندان می برم. باید از هر چیز 

خوب تر از تصورم بترسم، نه؟ یاد اخبار ستون 

حوادث روزنامه می افتم که هر روز صبح 

ماهی سر میز صبحانه برایم می خواند. چیزی 

DONYAIEکه حاال با تجربه ی بیست و سه، چهار ساله ام 
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اسمش را می گذارم روش تربیتی غیرمستقیم 

که اتفاقا فکر می کنم عجیب موثر هم بوده. 

یک قدم به عقب برمی دارم. باید با تاکسی تا 

اینجا می آمدم و از راننده می خواستم منتظرم 

بماند یا مثال به نگین می گفتم...

مورد دوم را فورا در ذهنم خط می زنم. نمایش 

استیصالم مقابل نگین و انتقال حس هایم به 

خسرو چیزی نیست که بخواهم. ای کاش ماهی 

از خر شیطان پایین می آمد حاال که شعله هم 

به تهران آمده، راضی می شد بیاید تا با هم 

DONYAIEدنبال خانه بگردیم. نمی دانم این یک کالم 
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بودنش را از چه کسی به ارث برده ولی تا بوده 

همین بوده و تمام این سال ها وقتی سر دنده ی 

لج می افتاد حتی همایون هم حریفش نمی شد.

می خواهم یک قدم دیگر به عقب بردارم که در 

باز می شود و با پسر جوان چشم سبزی که 

مژه های بورش زیر نور آفتاب برق 

می زند چشم در چشم می شوم.

- سالم... با این خونه کار داشتین؟

موهایم را با شال پشت گوش می برم.

- سالم... به من آدرس اینجا رو...

میان حرفم می گوید:
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- آها. مستاجرین!

چرا فکر می کنم از حدسش خوشحال شده 

است؟

- فعال که نه. من با یه خانمی تلفنی حرف زدم. 

به من آدرس دادن که بیام...

باز میان حرفم سرش را می برد داخل خانه و 

با صدای بلند می گوید:

- خاله؟... خاله بیا مستاجر جدید اومده.

کالفه نفسم را رها می کنم. بعد برمی گردد و 

DONYAIEمی گوید:
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- با خاله ام حرف زدین. االن خودش میاد. شما 
دانشجویین؟ فکر نکنم خاله خونه رو به 

دانشجوی تنها بده ها. قبال هم چند نفر اومدن 

ولی گفت به مجرد خونه نمی دم. حاال شما 

DONYAIEشرایطتونو بگید شاید قبول کرد.
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لرزش گوشی در جیبم و حرف زدن یک سره ی 

پسر به کالفگی ام دامن می زند. دنبال کلماتی 

می گردم تا مکالمه ام را با او تمام کنم و بروم. 

لرزش گوشی قطع می شود. صدای لخ لخ 

قدم هایی به گوش می رسد، بعد در کامل باز 

می شود و زن جوان چشم سبزی روبه رویم 

قرار می گیرد.

سوییتی که کل متراژش به اندازه ی اتاق های 

خانه ی همایون هم نیست را در سکوت همراه 

زن دیده ام. یک هال کوچک، آشپزخانه ی 

DONYAIEسرپایی و سرویس همه ی آن چیزی است که 
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برای اجاره اش این همه تقال کرده ام. با 

سرخوردگی  نگاهم را یک دور دیگر در فضا 

می چرخانم.

- خوب و بد همینه!

به طرف زن برمی گردم. اخم دارد و انگار از 

سکوتم خوشش نیامده. دسته ی شال را روی 

شانه میزان می کنم.

- ممنون. فقط اون آقا می گفتن به مجرد اجاره 

نمی دین، ولی اینجا که بیشتر از یک نفر 

نمی تونه زندگی کنه.
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و نمیگویم که یک نفر هم به سختی می تواند 

زندگی کند.

- بستگی به مجردش داره. تو این ساختمون 
خونواده زندگی می کنه. به مرد مجرد نمی دم، 

به دختر چیتان فیتانم نمی دم. یکیو می خوام 

دردسر نداشته باشه. شما دانشجویی؟

لبم را توی دهانم می کشم. به دو ردیف کابینت 

تازه ی آشپرخانه نگاه می کنم و نفسم را عمیق 

رها می کنم.
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- خونه رو برای خودم نمی خوام. برای یه خانم 

شصت ساله می خوام.

نگاه زن این بار با دقت بیشتری صورت و 

لباس هایم را از نظر می گذراند. گوشی دوباره 

در جیبم می لرزد. این بار برای رهایی از توضیح 

جزییات بدون مکث جواب می دهم:

- بله؟

- کجایی؟

صدایش در سکوت فضا به گوش زن 

می رسد. هنوز مطمئن نیستم که بخواهم ماهی 
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را اینجا بیاورم ولی برای راحت کردن خیال 

زن بدون حاشیه می گویم:

- اومدم واسه ماهی خونه ببینم.

مکث می کند.

- کارت تموم شده؟

- آره تقریبا.

- خوبه. آدرس بده. باید بیای زن باباتو جمع 

کنیم!

بلند و بی مالحظه می گویم:

- چی؟!!!
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به جای جوابم تند و بی حوصله می گوید:

- آدرس غزال.

می توانم از پشت خط تالشش را برای آرام 

بودن حس کنم. در این مدت به چشم دیده ام 

که وقت عصبانیت چه کنترلی روی خودش 

DONYAIEدارد و حاال انگار یکی از آن وقت هاست.
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- شعله چیکار کرده؟

- بهتره بپرسی همین االن داره چیکار می کنه.

چشم هایم در نگاه روشن و کنجکاو زن گرد 

می شود.

- وقت ندارم غزال. اگه می خوای بیای آدرس 

بده. وگرنه که...

با عجله می گویم:

- نه. نه می خوام بیام.

آدرس را که می گویم، لحظه ای سنگین سکوت 

DONYAIEمی کند که دلیلش را خوب می دانم.
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- خیلی دوری. تاکسی بگیر تا یه جایی 

خودتونو برسون. منم می،آم.

تماس را که قطع می کنم تازه یادم می آید 

درست نپرسیده ام که شعله کجاست و چه 

کرده است. با همان هول و شتاب از زن 

عذرخواهی می کنم و از خانه خارج می شوم. 

وارد کوچه که می شوم حدس می زنم که دیگر 

نیازی به دو دوتا چهارتای من برای آوردن 

ماهی به اینجا نیست؛ این زن خانه اش را به 

آدم های پردردسر اجاره نمی دهد.
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از شانسم است که راننده مسیر کوچه 

پس کوچه ها را می داند و زودتر از چیزی که 

فکرش را می کردم، می رسم. چندبار در طول 

مسیر با خسرو تماس گرفتم که یا مشغول 

بود و یا جواب سرباال گرفته بودم.

روی صندلی کنارش که تقریبا خودم را پرتاب 

می کنم می توانم همه ی آن عصبانیتی که حدس 

می زدم را در چشم هایش ببینم. و یک چیز 

دیگر؛ چیزی مثل شماتت که انگار در عمق 

عصبانیتش ته نشین شده است.

- سالم. چی شده؟
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بی معطلی ماشین را راه می اندازد.

- زود رسیدی!

باید این حرفش را به حساب کنایه بگذارم، نه؟ 

شال را که می رود تا روی شانه ام بیفتد روی 

سرم باال می کشم. ته ذهنم حدس موذیانه و 

بدی قل می  خورد که نمی خواهم به آن فکر 

کنم. کامال به طرفش می چرخم.

- چرا نمی گی شعله چیکار کرده؟
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یاد حرفش می افتم و سوالم را اصالح می کنم.

- یعنی... االن کجاست؟

با مهارت از سمت راست ماشینی سبقت 

می گیرد و قبل از قرمز شدن چراغ از تقاطع 

می گذرد.

- رفته خونه.
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نگاهش به من نیست. از لحظه ای که ماشین را 

به حرکت در آورده دیگر نگاهم نکرده 

است. گیج و مبهوت می پرسم:

- کدوم خونه؟ خونه ی ما؟

خسرو با ابروهایی که معنادار باال 

پریده اند نگاه کوتاهی به من می اندازد. از بعدِ 

سوالش در مورد رفتن و جواب من، نگاهش به 

همین اندازه سخت و سنگین شده، ولی دور و 

غریبه نه. انگار هردوی ما بند احساسی که 

میانمان تابیده شده را با قدرت گرفته ایم و 

DONYAIEقصد رها کردن هم نداریم. 
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- منظورم خونه ی توئه.

اخم دارد و جدیتی که حساب کار را دست 

طرف مقابل می دهد. 

- رفت پیش قمر شر به پا کرد، هنوزم 

همونجاست. بست نشسته تا من و تو برسیم.

حس می کنم داغی که میان رگ های مغزم به 

راه افتاده به کاسه ی چشمم می رسد. ته 

چشم هایم داغ می شود. دستم را می گذارم 

روی ساعد خسرو تا نگاهش را دوباره به طرف 

خودم برگردانم.
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- یعنی چی؟... زده به سرش. با تو دیگه چیکار 
داره؟

گره اخم های خسرو عمیق تر می شود.

- نمی دونی، حدسم نمی تونی بزنی؟

حدس؟ چقدر این روزها حدس هایم ترسناک 

شده اند.

- من نمی خواستم پای قمر به این ماجرا باز 

بشه. به اندازه ی کافی از این آدما خورده... 

دیگه بیشتر از این ظرفیت نداره.

با حرص دندان می کشم روی لبم. به نظر 

DONYAIEمی رسد شعله با حرف هایش آتش کشیده به 
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آرامش این روزهای قمر. تن صدایش کمی، 

فقط کمی پایین تر می آید:

- من حتی در مورد تو...

حرکت سیبک گلویش را می بینم .

- نخواستم حساسش کنم.

.
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یادم می آید، همان روز اول به قمر گفته بود 

دلیل بودنم در خانه اش انتقام از همایون است 

و بعدها وقتی قرار شد نقشی که او می خواهد 

را بازی کنیم اعتراف کرد به مادرش گفته، 

می خواهد عاشقم کند.

عاشق؟ این صفت برای حال این روزهایم دور 

و به همان اندازه نزدیک است. خیره به 

نیم رخش چشم هایم را جمع می کنم. جایی در 

DONYAIEسینه ام از فکر فرداهای نیامده می سوزد انگار.
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- زن همایون فهمید حسام داره تالش می کنه 

بتونی همایونو ببینی... احتماال عبدی توی 

رفت و آمداش به دادگاه متوجه شد و به 

گوشش رسوند. 

میان حرفش نگاهی به من می اندازد. انگار 

حالت صورت و حس نگاهم چیزی نیست که 

انتظارش را دارد که نگاهش روی صورتم مکث 

می کند. حق دارد؛ من در این لحظه باید از 

فهمیدن ارتباط بین عبدی و شعله یا در 

حقیقت فرح و شعله متعجب باشم ولی چرا 
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همه ی ذهنم را تصویر روزهای دور پر کرده 

است.

خودم را جمع و جور می کنم و با تعلل 

می گویم:

- درسته منو همایون هیچ وقت رابطه ی خیلی 

خوبی باهم نداشتیم ولی... اون جوری هم نبود 

که اگه بخوام ببینمش شعله طلبکار بشه!

تلخ می گوید:

- به قمر گفته من دارم حمایتت می کنم تا به 
DONYAIEهمایون کمک کنی!
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حیران نگاهش می کنم. خسرو دقیقا همین کار 

را انجام داده، همین حمایتی که شعله احتماال 

برای آتش زدن قمر به او گفته است را. ولی نه 

برای کمک به همایون، به خاطر من!

حالش را که می بینم، نگرانی اش برای قمر و 

تالشش را برای بستن دهن شعله، حمایتش 

جور دیگری به چشمم می آید. بیشتر و عمیق تر 

از چیزی که تا این لحظه به چشمم آمده است.

با همان سرعت فرمان را می چرخاند به سمت 

خروجی اتوبان. پوزخندی می نشیند گوشه ی 

لبش.
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- احتماال اونی که فرستادش بیشتر از 
من می خواد تو رو تحت فشار بذاره. به خاطر 

همین خواستم بیای یه بار برای همیشه دهنشو 

ببندی وگرنه بستن دهنش برای من کار چند 

دقیقه است.

این روزها سر و ته همه ی اتفاق ها به فرح 

می رسد و این به طرز عجیبی ترسناک است.

.
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دقیقه ها بعد وقتی ماشین در حیاط خانه اش 

متوقف می شود و دستم به طرف دستگیره ی 

در می رود، آرنجم را می گیرد. من را کمی به 

طرف خودش می کشد تا برگردم و نگاهش 

کنم.

- هیچی از ماجرای زمینای پدربزرگت نمی گی، 

باشه؟
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حیران که نگاهش می کنم، فشار انگشتانش را 

دور بازویم کمتر می کند.

- مطمئن باش اونی که زن همایونو شیر کرد 

فرستاد اینجا دنبال شریک نمی گرده.

سرم را آرام تکان می دهم. از ماشین بیرون 

می روم. دیدن شعله اینجا، در خانه ی خسرو 

بیشتر از هر وقت دیگری ناخوشایندم است. 

مخصوصا بعد از حرف هایی که در عمارت به 

من زده بود و حاال حدس می زدم که شبیه 

همان ها را مقابل قمر هم گفته است. جلوتر از 

خسرو به طرف خانه می روم. نرسیده به پله ها 

DONYAIEدر ساختمان باز می شود و نسا با چهره ای حق 
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به جانب به من چشم می دوزد. پله ها را دوتا 

یکی باال می روم و جلوی در نسا را که مقابلم 

ایستاده و عقب نمی رود با دست کنار می زنم.

- برو کنار ببینم.

زیر لب می گوید:

- هموجور راه مِرَه فیس و اِفاده طبق طبق از 

رَدش راه مِرَه.

جوابش را می گذارم سر فرصت و وارد خانه 

می شوم. فضای خانه برخالف انتظارم ساکت 

است. نه صدای قمر به گوش می رسد و نه از 

DONYAIEهوچی گری های شعله خبری است.
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از راهرو می گذرم و وارد پذیرایی می شوم. 

نگاهم اول از همه روی قمر می نشیند که با 

چشم های سرخ و آتش گرفته اش نگاهم 

می کند. بعد عقب می آید و روبه روی او به 

شعله می رسد.

صدای قدم های خسرو را از پشت سر 

می شنوم. نسا چیزی به خسرو می گوید که 

فقط "آقا"یش را می شنوم.  می بینم که قمر 

تالش می کند تا نگاهش به طرف او نچرخد. از 

DONYAIEروی مبل بلند می شود و به شعله می گوید:
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- هرچی حرف داری به خودش بگو.

و من نمی فهمم این خودش، منم یا خسرویی 

که همان لحظه میان وز وزهای نسا با جدیت 

می گوید:

- اینجا چه خبره؟

.
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شعله مقابلم می ایستد. پالتوی مارک زیبایی به 

تن دارد که قبال در تنش ندیده ام. این موضوع 

باید عادی ترین اتفاق ممکن باشد چون وقت 

رفتنش به عمارت اوایل پاییز بود و حاال ماه 

آخرش. حتما چمدانش را مناسب همان روزها 

جمع کرده بود. یک قدم جلوتر می روم. از 

حضورش در خانه ی خسرو بیشتر از حدی که 

روابط خرابِ همایون و قمر باعثش باشد، 

کالفه ام.

DONYAIE- اینجا چی می خوای؟
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شعله اخم می کند. شالش را زیر گردن کمی 

پایین می کشد. ریشه  ی موهایش رنگ خورده و 

کامال یک دست شده است.

- قبلنا اول سالم می کردی!

تندی لحنم دست خودم نیست. حاال که 

می دانم فرستاده شده تا آتش بپا کند و از 

کاری که کرده ام خبری ندارد، ته دلم قرص 

می شود انگار.

- اول سالم کنم مشکل حل می شه؟... سالم، 
اینجا چی می خوای؟
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اخم شعله بیشتر درهم فرو می رود. نگاهی به 

پشت سرم می اندازد و نمی دانم چه می بیند که 

می توپد:

- حق داری. منم اگه شوهرم پشتم بود و بدون 

پول و سرپناه ولم نمی کرد بین یه مشت نامرد، 

مثل تو بلبل زبون می شدم.

نسا میان حرف زدنمان پارازیت می اندزاد و به 

قمر می گوید:

- خانوم جان آب بیارُم براتان؟ رنگ به روتان 

نمانده.

DONYAIEقمر عمیق  تر اخم می کند. شعله می گوید:
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- من اومدم اینجا حقمو بگیرم.

از این همه وقاحتش لجم می گیرد. خسرو 

می گوید:

- حق شما اینجاست خانم؟

شعله با مکث نگاه وحشی اش را از من 

برمی دارد و به خسرو چشم می دوزد. می دانم 

با وجود جروبحثمان در عمارت، من هنوز در 

خیال شعله همان دختری هستم که حوصله ی 

درگیری با او را ندارد و ترجیح می دهد از کنار 

حرف ها و کارهایش بگذرد.

DONYAIEبی مالحظه به خسرو می گوید:
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- شما این مدت همه کاره ی همایون بودین، 

پس االنم که زندانیه مثل غزال مسئول زندگی 

منم هستین!

.
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آتش می گیرم و حس می کنم از گوش هایم دود 

بیرون می آید. تن صدایم باال می رود.
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- چی می گی شعله؟ دیوانه شدی؟

خسرو آرنجم را می گیرد و کمی عقب می کشد.

- چیه؟ از تو کم می آد؟ رفتی دیدی اوضاع 

خونه رو؟ منو با عجله از خونه ام فرستادن 

بیرون که چند روز بعدش برگردم سر زندگیم. 

چند روز شد نزدیک دوماه. اومدم نه خونه 

دارم، نه زندگی، نه پول... در عوض همایون 

مثل همیشه واسه تو کم نذاشت. به جای اون 

ده کوره تو رو فرستاد اینجا، االنم که با خسرو 

خان دارید بهش کمک می کنید حتما به اندازه ی 
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کافی دست و بالتو پر کرده... تکلیف منو 

مشخص کن غزال.

خجالت است، آبروداری یا مالحظه. هرچه که 

هست دلم نمی خواهد در حضور قمر از 

کارهایی که همایون با من کرده بگویم. تمام 

مدتی که در این خانه بودم، خسرو جوری 

میانه را گرفته بود که کار به گفتن دلیل اصلی 

حضورم در این خانه نرسد. ته صدایم می لرزد. 

سر انگشتانم هم.

DONYAIE
M

AM
NOE



- من باید تکلیفتو مشخص کنم؟ همایون دست 

و بال منو پر کرده؟ منو که به خاطر جمع کردن 

گنداش ممنوع الخروج کرد. پول و مدارکمم ازم 

گرفت. اگه دست و بالمو پر کرده بود که تا 

حاال صدبار رفته بودم. نمی موندم اینجا تکلیف 

کسی رو مشخص کنم!

انگار سنگینی یک نگاه، یک حرف، یک حقیقت 

واضح می افتد روی سینه ام. 

- اگه هیچی نیست، پس خسروخان نذر داره 
به پدرت کمک کنه؟ یا انقدر عاشقت شده که 

DONYAIEدعوای قدیمی شو با همایون فراموش کرده؟
M

AM
NOE



همه ی راه را آمده بود تا همین رو بگوید. آمده 

بود قمر را به جان خسرو و من بیندازد. 

قمر به طرف پله ها می رود و به نسا می گوید:

- وخیز بیا باال کارت دارُم.

.
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DONYAIE
M
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به رفتن قمر نگاه می کنم. به قدم هایی که انگار 

به قدر کوه وزن دارند. نسا نگاهش را حیران 

میان ما و قمر می چرخاند. نه دل رفتن دارد و 

نه بهانه ای برای سرپیچی از دستور او را. قمر 

به پله ها که می رسد، برای اولین بار می بینم که 

به نسا تشر می زند.

- مگه مُو با تو نیستُم؟

نسا تند به طرف او می رود. همراه با چشم 

غره ای به من «چشم خانوم  جان» می گوید و 

چند ثانیه ی بعد جای خالی شان در قاب نگاهم 

DONYAIEباقی می ماند. انتظار دارم خسرو دنبالش برود 
M

AM
NOE



ولی به جای رفتن صدایش را از کنارم می شنوم 

که می گوید:

- فکر کنید مورد دوم. این چیزی رو برای شما 

تغییر می ده؟

قلبم می رود. نفسم حبس می شود و نگاهم 

می چرخد روی صورت اخم آلود و جدی خسرو. 

این آدم انگار عادت دارد دقیقا در لحظه ای که 

انتظار نداری شگفت زده ات کند. شعله هم 

انگار انتظار این صراحت را از او ندارد که 

لحظه ای ساکت می ماند.

- غزال هر کاری بخواد من براش انجام می دم.
DONYAIE

M
AM

NOE



شعله با حرص می گوید:

- خوش به حال غزال.

خسرو از گوشه ی چشم نگاهم می کند. به 

خودم می آیم. به طرف شعله برمی گردم.

- پاشو برو شعله. اینجا اون خبری که فکر 
می کنی نیست!

حاال دیگر نه من آن دختر بی دردسر و در 

سکوتم و نه او آن زن پدر سرخوش و بی خیال.

- کجا برم؟ مگه ندیدی اوضاع خونه زندگی 

DONYAIEمنو؟ برم تو خیابون بخوابم؟
M

AM
NOE



برای اولین بار در زندگی ام دلم می خواهد 

کسی را تا سرحد مرگ کتک بزنم. صدایم باال 

می رود.

- برو خونه ی پدرت یا هر جای دیگه ای که 
می خوای. به من هیچ ربطی نداره.

خسرو آرنجم را می گیرد تا آرامم کند. نگاه 

آتش گرفته ی شعله به این حرکت خسرو 

دوخته می شود. پوزخند معنی  داری می زند که 

حال بدم را بدتر می کند. صدایش آرام است.

- من پول می خوام.

سرش را باال می آورد و می دوزد به چشم هایم. 

این بار بلندتر می گوید:
DONYAIE

M
AM

NOE
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- از پوالی شوهرم، حقمو بدین.

تقریبا جیغ می زنم.

- شوهرت زندونیه می فهمی؟ دار و ندارش 

توقیف شده.

خسرو هشدارگونه صدایم می زند:
DONYAIE

M
AM

NOE



- غزال؟

شعله مثل خودم بلند می گوید:

- هالو گیر آوردی یا فکر کردی من هنوز 

همایونو نشناختم؟ همایون بمیره هم پوالشو با 

خودش می بره، زندون که چیزی نیست!

- نه اتفاقا، مطمئنم انقدر خوب ازش یاد 
گرفتی که واسه تا آخر عمرت کنار گذاشتی.

شالم سر می خورد و روی شانه ام می افتد. 

فشار دست خسرو دور بازویم بیشتر می شود. 

عجیب حس می کنم که به سختی جلوی 

DONYAIEخودش را گرفته تا کاری نکند. انگار می خواهد 
M

AM
NOE



شعله را در تردید هم دستی اش با همایون نگه 

دارد و این را به گوش فرح برساند. چیزی که 

نیست و هرگز هم قرار نیست اتفاق بیفتد، ولی 

برای به دست و پا افتادن فرح و عبدی موثر 

است.

- کری؟ بهت می گم همه ی زندگیم مونده تو 

خونه. فقط انقدر دارم که چند شب تو هتل 

بمونم... اصال مگه خرده ریزای من چقدر 

می شه؟ پول یه ماشینم نیست! انتظار داری 

دهنمو ببندم بذارم حقمو بخورین؟ من هجده 

DONYAIEساله زن همایون بودم. کلی حق و حقوق دارم.
M

AM
NOE



دروغ می گوید. هم در مورد بودن به قول 

خودش خرده ریزهایش در خانه و هم ارزش 

آن ها. حداقل پول یک چشمه اش هنوز در 

جیب بغل کیف من است. پوست لبم را زیر 

دندان می برم و می کنم.

- باشه. بهت می دم.

انگار سوزن به او خورده باشد، توپ پرش در 

لحظه خالی می شود. سنگینی نگاه خسرو را 

حس می کنم. جای پوست کنده شده روی لبم 

DONYAIEمی سوزد.
M

AM
NOE



- صبر کن چند روز دیگه، حسابم که باز شد 

هرچی دارم بهت می دم.

.
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DONYAIEشعله ناباور می خندد.
M

AM
NOE



- بچه گیر آوردی؟ تو مگه همه ی پوالتو ارز 
نخریده بودی. دیگه چی تو حسابت مونده؟

سال ها زندگی کنار هم آن قدر ما را باهم آشنا 

کرده که دست هم را بخوانیم. شعله من را 

خوب می شناسد؛ «من را» یعنی غزال منهای 

این حدود دو ماه را. دو ماهی که به اندازه ی 

بیست و سه سال عمرم من را بزرگ کرده 

است.

- مگه مطمئن نبودی همایون دستمو پر کرده؟ 

مطمئن بودی یا اومدی دروغ بدی راست 

DONYAIEبگیری؟... نگران نباش، وقتی می گم هرچی 
M

AM
NOE



هست بهت می دم یعنی انقدر هست که 

راضیت کنه.

لب های شعله تکان خفیفی می خورد ولی چیزی 

نمی گوید. خوب می دانم برای کار دیگری آمده 

و حاال وسوسه ی رسیدنِ بی دردسر به چیزی 

که می خواهد مرددش کرده است.

- فقط باید صبر کنی همایون شکایتشو پس 

بگیره و حسابم باز بشه.

نگاه شعله یک  دور بین من و خسرو می چرخد. 

DONYAIEبعد با تردید می گوید:
M

AM
NOE



- باز می کنه. همایون فقط واسه این که با 
امین نری این کارو کرد. وگرنه آخه کدوم آدم 

عوضی ای از بچه ی خودش شکایت می کنه!

دیگر مطمئنم چیزی از ماجرای زمین های 

مهتاب نمی داند. انگار جایی در پس مغزم آتش 

گرفته است. تب دارم و دانه های عرق روی 

تیره ی پشتم سر می خورد.

- از اینجا برو شعله، خودم بهت خبر می دم.

شعله هنوز با تردید نگاهم می کند و در حالی که 

به نظر می آید مخاطبش بیشتر از من خسرو 

DONYAIEباشد می گوید:
M

AM
NOE



- شما واقعا دارید به همایون کمک می کنید؟

فرستاده شده بود که همین را به گوش قمر 

برساند ولی خودش هم باورش نداشت. شعله 

درست به اندازه ی من، یا حتی بیشتر از 

دشمنی میان همایون و خسرو خبر داشت.

 تکان خسرو را از گوشه ی چشم می بینم، 
دستش را از دور آرنجم باز می کند و می گذارد 

روی کمرم. یک جواب و تایید واضح برای 

سوال شعله بدون گفتن حتی یک کلمه. یک 

دروغ بزرگ، درست مثل چیزی که 

DONYAIEمن می گویم:
M

AM
NOE



- اگه دونستنش تغییری تو زندگیت ایجاد 
می کنه، آره داریم کمکش می کنیم.

نگاهش را با مکث باال می آورد. چیزی در 

نگاهش هست که اذیتم می کند.

- یعنی... ممکنه بشه تبرئه اش کرد؟

می خواهد ببیند به پای همایون صبر کند 

برایش بیشتر می صرفد یا هرچه را در این 

سال ها جمع کرده بردارد و برود. موهایم را 

می فرستم پشت گوشم. با بدجنسی می خواهم 

در این تصور اشتباه بماند.

DONYAIE- با پول همه  کار می شه کرد.
M

AM
NOE
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شعله به طرز واضحی آرام می شود یا شاید 

ادای آرام بودن درمی آورد. هرچه که هست 

حاال نوبت من شده تا تالفی همه ی آن سوسه 

آمدن ها و فتنه هایش را در بیاورم.
DONYAIE

M
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NOE



باالخره وقتی راضی می شود که برود، حس 

می کنم داغیِ تب به سینه و نفس هایم رسیده 

است. شال را از دور گردنم می کشم و روی 

دسته ی نزدیک ترین مبل می اندازم. خسرو 

دست به کمر مستقیم به من نگاه می کند. فکر 

کردن به نوع نگاه شعله و حرف های دوپهلوی 

آخرش در مورد رابطه ی ما عصبی ام می کند. 

هرچند که جواب های کوتاه و کوبنده ی خسرو 

کمی دلم را خنک کرده بود ولی عجیب دلم 

می خواست دست بیندازم و آن حس مزخرف 

را از ته چشم هایش بیرون بکشم.

DONYAIE
M

AM
NOE



- چرا گفتی بهش پول می دی؟

خسرو با اطالعاتی که از پرونده ی سواستفاده 

از حسابم دارد می داند موجودی ام آن قدر 

نیست که شعله را راضی کند. در حقیقت من 

حتی به اندازه ی قیمت دستبند شعله هم در 

حسابم موجودی ندارم.

- خواستم دهنشو ببنده و بره گم  شه.

جوری که انگار می تواند تا ته افکارم را 

بخواند، ابرویش را باال می دهد و می گوید:

- فقط همین؟!

DONYAIEکالفه در جایم تکان می خورم.
M

AM
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- نه... فقط همین نیست. یه کم بهش بدهکارم 
که خودشم خبر نداره. ولی از اون مهم تر 

خواستم آتیشی که خواستن بندازن، بیفته به 

جون خودشون. بذار فکر کنن دارم به همایون 

کمک می کنم و قرار نیست چیزی از زمینا 

بهشون برسه... مگه نمی خواستی خودم دهن 

شعله رو ببندم؟ دهن شعله فقط با پول بسته 

می شه. حاال یا با خودِ پول یا وعده اش. 

خسرو نگاهم می کند. در سکوت، با آرامش و 

شاید هم تحسین. نفسم را آرام رها می کند. 

DONYAIEعجیب دلم می خواهد بپرسم فرح از آن خانه 
M

AM
NOE



رفته است یا نه! می دانم که در این مدت 

خبرها را شیرین برایش می آورد و شهرزاد بعد 

از یک دعوای مفصل با مادرش قطع رابطه 

کرده است.

صدای حرف زدن نسا نگاه هر دوی ما را به 

سمت پله ها می کشاند. خسرو که قدمی به 

آن طرف برمی دارد فورا می گویم:

- بذار من باهاش حرف بزنم.

لحظه ای مکث می کند و با گفتن:

DONYAIE- کار تو نیست. حرف قمرو فقط من می فهمم!
M

AM
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به طرف پله ها می رود. روی مبل می نشینم. 

دلم می خواست بپرسم باز قرار است به قمر از 

انتقام و عاشق کردن من بگویی؟ 

باز می خواهی دست بگذاری روی وجدان قمر 

تا او را با من مهربان کنی؟

پس سرم را تکیه می دهم به مبل و به نسا که 

از پله ها پایین می آید نگاه می کنم.

.DONYAIE
M

AM
NOE
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این روزها حتی در دورترین احتماالتم هم 

نمی گنجید؛ این که نشسته باشم روی مبل 

پذیرایی خانه ی خسرو ملک نیا و به حسی که 

با هر لمسش در قلب و افکارم جریان پیدا 

می کند، فکر کنم. نسا روی آخرین پله چیزی 

زیر لب می گوید و بعد با چشم غره ای غلیظ به 

DONYAIEطرف آشپزخانه می رود.
M
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از بعدِ برگشتنمان از مشهد دیگر ندیده 

بودمش. چندبار در نبود من و خسرو آمده و 

قبل از بازگشت ما هم رفته بود. نمی دانستم 

این خواست خسرو است یا قمر. هرچه که 

بود، انگار میزان دشمنی اش را با من چند برابر 

کرده بود. صدای ضرب ظرف و ظروف 

آرامشی را که به سختی سعی در پیدا کردنش 

داشتم، فراری داده بود. معلوم بود از عمد این 

کار را می کند.

کالفه خودم را روی مبل جلو می کشم. می بینم 

DONYAIEکه زیر لب چیزی می گوید و دوباره به کارش 
M
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NOE



ادامه می دهد. نه می توانستم روی افکارم 

تمرکز کنم و نه در آن سروصدا منتظر آمدن 

خسرو بمانم.

بعد از دقیقه ها از جایم بلند می شوم. شالم را 

برمی دارم و به طرف پله ها می روم. تیرش به 

سنگ می خورد انگار. فورا از آشپزخانه بیرون 

می آید و نزدیک پله ها به من می گوید:

- کجا مِری؟ حداقل بیا کنار دستُوم تو 

آشپزخانه واستا.

پای پله ها می ایستم و با حرص به طرفش 

می چرخم. موهایم از پشت گوش رها می شود 
DONYAIE

M
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و روی صورتم می ریزد. جوری با غیظ نگاهم 

می کند که شک ندارم اگر قدرت دستش باشد 

دانه دانه موهایم را می کند.

- ولم کن... خسته ام، می خوام برم استراحت 

کنم.

با پررویی به من می توپد:

- شما مگه به جز ناز و ادا و کز دادن موهات 

کار دیگه ام مُکنی؟

با صدای قدم هایی که از باالی پله ها به گوش 

می رسد، با صدای بلندتر و لحن آرام تری 

DONYAIEمی گوید:
M
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- هم یِک چایی هم نِمتانی دم کِنی؟ نمبینی آقا 

چقد خستَهِ؟جا اینکه فکر او بنده خدا 

باشی هموجور راه مِری، ادا مییِی!

از این همه خودشیرینی حالم به هم می خورد. 

صدای قدم ها به پیچ پله ها می رسد. نگاه نسا 

گریزی به پشت سرم می زند و بعد نمی دانم در 

فکرش چه می گذرد که مثل یک فاتح به من 

نگاه می کند. کالفه ام و خسته و نسا در بدترین 

زمان ممکن اعصاب نداشته ام را به بازی گرفته 

است.

DONYAIE
M
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موهایم را دوباره پشت گوش می زنم و 

می گویم:

.

- عادت داری خودتو بندازی وسط رابطه ی دو 

نفر؟ اصال به تو چه که دوست پسر من خسته 

است یا دلش چای می خواد یا هرچی؟

حضور خسرو را چند پله باالتر حس 

می کنم. نسا فورا قیافه ی مظلومی به خودش 

DONYAIE
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می گیرد که با دیدنش دلم می خواهد از حرص 

بخندم.

- ببین، من اصال هیچ  کاری بلد نیستم. 
می خوام برم باال دوش بگیرم، آرایش کنم، 

موهامو فر کنم بریزم تو صورتم.

می چرخم و می خواهم از پله ها باال بروم که 

خسرو با یک قدم جلوی راهم را می گیرد. از 

کنار شانه ام نگاهی به نسا می اندازد که حساب 

کار دستش می آید.

DONYAIEنسا زیر لب وز وز می کند:
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- سیب سرخ همیشَه نصیب دست چالقَه.

با حرص می  خواهم به طرفش بچرخم که 

خسرو دستش را می گذارد پشت شانه ام و با 

جدیت به نسا می،گوید:

- تو مگه کارت تموم شد؟

 می گوید و آن قدر نگاهش می کند تا او می رود. 

بعد سرش را پایین می آورد و در سکوت خیره 

می شود به منی که یک پله پایین تر از او 

ایستاده ام.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت492

سرم را باال می گیرم و نگاهش می کنم. برخالف 

انتظارم نه اخم دارد و نه 

تلخی؛ به جای این ها جریانی از سرخوشی 

چشم های سیاهش را درخشان کرده که 

می توانم دلیلش را حدس بزنم.

- خسرو نمی خوای یه چیزی به این بگی؟

ابروهایش را با حالت جالبی باال می فرستد.

- من یه چیزی به این بگم، مشکل راهکار واسه 

DONYAIEرفع خستگی دوست پسرت حل می شه؟
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انگار حق داشت که می گفت زبان قمر را فقط 

خودش می فهمد، چون به نظر می رسید 

حرف هایش با او خوب پیش رفته است. با 

اخم نگاهم را از چشم های پر شیطنتش 

برمی دارم و از کنارش می گذرم. یک پله باالتر 

مچ دستم را می گیرد. صدایش آرام ولی پر 

خنده است.

- جدی داری می ری دوش بگیری، آرایش کنی، 

موهاتو فر کنی بریزی تو صورتت؟
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می ایستم و سرم را به طرفش می چرخانم. 

بعد از چند روز لبخندش را با این کیفیت 

می بینم. با حرص می گویم:

- دوست نداری؟

موذیانه لبخندش را جمع می کند و می گوید:

- اگه به راهکار رفع خستگی ختم بشه که به 
شدت استقبال می کنم.

صدای باز شدن در اتاق که از باال به گوش 

می رسد، مچ دستم را از دست او بیرون 

می کشم و درحالی که در دلم «عوضی» ای 

DONYAIEنثارش می کنم از پله ها باال می روم.
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عجیب گرسنه ام ولی میلی به خوردن غذا 

ندارم. شاید درست تر این است که 

بگویم،وگرسنگی را به دیدن قمر بعد از 

اتفاقات امروز ترجیح می دهم. هنوز نگاه 

آخرش بعد از اینکه باالی پله ها باهم روبه رو 

شده بودیم پیش چشمم است. یک افسوس و 

اندوه و خشمِ هم زمان در چشم های روشنش 

جوالن می داد که من را از خودم ناامید 

می کرد.

شکمم را به حفاظ سنگی تراس می چسبانم و 

DONYAIEدر تاریکی شب به نقطه ی نامعلومی چشم 
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می دوزم. خنده دار است که به حرفم عمل 

کرده بودم. بعد از رسیدن به اتاقم دوش 

گرفتم، آرایش کردم و بعد با حوصله موهای 

موج دارم را در صورتم ریختم.

نفس عمیقی از هوای سرد می گیرم و ریه ام پر 

می شود از عطری که می دانم از کجاست.

- چرا هر اتفاقی که می افته مثل دخترای 

دل شکسته ی فیلم های رمانتیک می آی اینجا و 

خیره می شی به افق؟

از آن لحظه ای که قدم به تراس گذاشتم در 

ناخودآگاهم منتظر این لحظه بودم، نه؟ آرام به 
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طرفش برمی گردم. کنار درِ شیشه ای تراس با 

دست هایی که در جیب شلوار ورزشی اش فرو 

کرده ایستاده و نگاهم می کند.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت493
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مکث و سنگنی نگاهش را روی صورت و 

موهایم حس می کنم. از این همه احساسات 

عمیق و متناقض خسته و کالفه ام.

- بیام پایین نگاه های مادرتو تحمل کنم یا ادا 
اصول اون دختره ی دیوونه رو؟

جمله ی دومم انگار حرف های روی پله ها را به 

یادش آورده که حس نگاهش تغییر می کند.

- اون دختره ی دیوونه رو کال فرستادم رفت.

کف هر دو دستم را کنار تنم می گذارم روی 

سطح حفاظ.

- در ضمن من فیلم رمانتیک نمی بینم.
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جلو می آید. یک دستش را از جیب شلوار 

بیرون می کشد و با ناخن انگشت شست 

گوشه ی ابرویش را می خاراند.

- فیلم اکشن چطور؟

- فرقش تو چیه؟

مقابلم می ایستد دستش را کنار دستم به لبه ی 

حفاظ می گیرد.

- فرقش توی اینه که یاد می گیری هر وقت 

چشم قمرو دور دیدی آروم از پله ها بیای پایین 

پیش من!
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مثل خودش ابروهایم را باال می اندازم. با 

خودم صادق تر از اینم که اعتراف نکنم، من 

نزدیکی به او را می خواهم.

- اون وقت خیلی خوش به حالت نمی  شه؟

نگاه عمیقش را در چشم هایم می چرخاند.

- می خوام خودت فاصله ای که از بعدِ اون شب 

گرفتی رو برداری.

لب باالیم را زیر دندان می برم. موهایم در 

دست باد نرم و آرام می رقصند.

DONYAIE- نه اینکه خودت این کارو نکردی!
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لحظه ای بی حرکت نگاهم می کند و بعد به 

آرامی می پرسد:

- این ناراحتت می کنه؟

برای جواب سوالش باید غزال سرکش درونم 

را به کمک بگیرم.

- نمی خوام به بعدش فکر کنم.

دست دیگرش را از جیب بیرون می آورد و 

می گذارد روی دستی که با آن لبه ی حفاظ را 

گرفته ام. سرش را خم می کند روی صورتم. 

آن قدر که هرم نفس هایش صورت یخ زده ام را 

DONYAIEگرم می کند.
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- پس فیلم اکشن ببین!

مثل خودش پچ می زنم:

- چرا همیشه من؟ چرا تو فیلم رمانتیک 

نمی بینی؟

دستش حرکت می کند و روی پهلویم 

می نشیند.

- دوست داری زیر پنجره ی اتاقت گیتار بزنم؟ 

یا نصف شب طناب بندازم از پنجره بیام باال؟

.DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت494

نور چراغ های حیاط افتاده روی صورتش و من 

در سیاهی چشم هایش تصویر خودم را 

می بینم. غزالی را که این روزها در خودم 

کشف کرده ام. دستش روی پهلویم می لغزد و 

به مهره های کمرم می رسد. با صدای آرامی 

می پرسد:

- به من نمی آد؟
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ضربان قلبم با هر حرکت دستش تندتر می شود 

انگار. سرم را تکان می دهم تا چند تار موی 

افتاده روی چشمم عقب برود. مثل خودش 

نجوا می کنم:

- به خسرو ملک نیایی که بقیه می شناسن، 
نه! ولی اونی که من دیدم، اونی که بلده 

حساشو نقاشی کنه، فرق داره.

با سرانگشت دست دیگر چند تار مزاحم را از 

روی چشم هایم عقب می زند. نگاهش را چند 

ثانیه در عمق چشم هایم نگه می دارد. بعد به 

DONYAIEدست خودش می دوزد که آن چند تار را پشت 
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گوش می برد و از آنجا سر می خورد میان 

موهایم.

- همیشه فکر می کردم من با زنی که یه روز 

موهاشو از ته تراشیده هیچ کاری نمی تونم 

داشته باشم.

ته قلب و صدایم می لرزد:

-از ته نتراشیده بودم.

دستش میان موهایم حرکت می کند. آن قدر 

نرم و مالیم که هیچ نوازشی در دنیا با آن 

برابری نمی کند.

- چه فرقی داره؟ یه سانتی، دوسانتی!
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نگاهش یک دور دیگر میان موهایم می چرخد 

و وقتی به چشم هایم می رسد، می گوید:

- موهای یه زن وصلش می کنه به زندگی، به 

رویاهاش، به عشق... زنی که یه بار از موهاش 

بگذره می تونه راحت از همه چیز دست بکشه 

و بره!

 می خواهد به من بفهماند که قرار نیست هیچ 

بندی به پاهایم باشد. می خواهد بگوید، این 

منم که راهم را انتخاب می کنم. 

می خواهد پایان این قصه را من بنویسم و من 
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میان غم و بیم از فرداهای نیامده، نجوا 

می کنم: 

- تجربه اش کن!

تپش های قلبم به حنجره رسیده و صدایم 

نبض می زند. در دلم جمله را ادامه می دهم: 

"مثل من...با هر پایانی که ممکن است داشته 

باشد."

 لحظه ای فقط نگاهم می کند. بعد دستش نرم 
میان موهایم چنگ می شود. سرش را نزدیک تر 

می آورد و لب هایش را می چسباند به 

DONYAIEشقیقه ام. قلبم انگار می خواهد سینه ام را 
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بشکافد و بیرون بجهد. لب هایش رو صورتم 

حرکت می کند و این بار گوشه ی ابرویم را 

می بوسد.

دستم روی سینه اش چنگ می شود. بغض دارم 

برای فرداهای نیامده و روزهایی که شاید دیگر 

نداشته باشمش!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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یادم می آید که ماهی همیشه می گفت: «عشق 

زاده ی غمه.» می گفت: «عشق حتی توی 

لحظه ی وصال هم تخم غمو به تن می کشه.» 

من با امین هرگز همچین حسی را تجربه نکرده 

بودم. این غم و شادی توامان و دردِ دلتنگی 

برای روزهای نیامده ی بدون او را.

بوسه ی بعدی اش به چشم هایم می رسد. انگار 

تری اش را حس می کند. که بعد از مکث 

DONYAIEکوتاهی دستش را روی پشتم باال می آورد و 
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من را در آغوش می کشد. محکم، گرم و پر از 

امنیت!

دوباره و چند باره می بوسدم؛ جوری که دیگر 

در هیچ کدام از لحظاتش خسرو و غزالی نیست 

انگار!

****

درست پشت ماشینی که حدس می زنم متعلق 

به حسام باشد پارک می کنم و پیاده می شوم. 

برای اولین بار قرار است حسام را به تنهایی 

جایی به جز راهروهای دادگاه ببینم و این با 

وجود حدس هایی که می زنم نگرانم می کند.
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وارد رستوران می شوم و پیش از گفتن اسمش 

به پیش خدمت، با چشم دنبالش می گردم. 

خلوتی رستوران در آن ساعت از روز باعث 

می شود خیلی زود پیدایش کنم.

مستقیم به طرفش می روم و همین که به میز 

می رسم با لبخند خاص خودش می گوید:

- بُون جُورنو سینیورینا.

شیطنت نگاهش و تاکیدی که روی کلمه ی آخر 

می کند، بی اختیار اخم هایم را درهم فرو 

می برد.

- سالم.
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- دیر کردی. پس سلطان کجاست؟

روی صندلی مقابلش می نشینم.

- مگه نگفت؟ قرار داره، نمی تونست بیاد.

دست هایش را روی میز درهم قفل می کند. 

- اون وقت شما چرا انقدر دیر کردی؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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به جای جواب، تنها نگاهش می کنم که لبخندش 

پررنگ تر می شود. قفل دست هایش را باز 

می کند و می گوید:

- بله، متوجه شدم!

روی صندلی جابه جا می شوم. این مالقات را 

دوست ندارم. به نظرم هیچ حرفی نمانده که 

حسام نمی توانست پای تلفن بگوید. شاید هم 

همه ی این ها بهانه است. این قرار حضورِ یک 

آدم را عمیقا کم دارد و این جای خالی عجیب 

DONYAIEبه چشم می آید. حسام به پیش خدمت اشاره 
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می کند. حتی فکر خوردن غذا در این ساعت از 

روز معده ام را سنگین می کند.

- اتفاق خاصی افتاده که خواستین منو 
ببینین؟

حسام نگاهم می کند. انگار عجله ام را می فهمد.

- غذا نخوریم؟

صبحانه ی مفصلی که زیر نگاه مستقیم قمر 

خورده ام در معده ام سنگ شده انگار.

- این وقت؟
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حسام ابروهایش را باال می اندازد. نیم نگاهی 

به جهت آمدن پیش خدمت می کند و بعد 

می گوید:

- اکی. یه قهوه می خوریم و حرف می زنیم.

چند دقیقه ی بعد که فنجان قهوه مقابلم قرار 

می گیرد، می پرسم:

- حرفاتون در مورد همایونه؟

با انگشت اشاره ضربه های آرامی به فنجان 

می زند.

- در مورد پدرت هم هست... من همین چند 

DONYAIEساعت پیش از مشهد رسیدم. یکی دیگه از 
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آدمایی که از حسابت به حسابشون ارز منتقل 

شده پیدا کردم.

می گوید و مستقیم نگاهم می کند. میان 

تعجب، کنجکاوی و بی صبری ام برای شنیدن 

ادامه ی حرف هایش، مستقیم نگاهم می کند و 

می گوید:

- اسم و مشخصاته یه سر دفتر داره.

لب هایم را روی هم می کشم و می پرسم:

- توی مشهد؟

DONYAIE- نیشابور!
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- یعنی می خواستن اسنادو با تقلب به اسم 
کس دیگه ای کنن؟

حسام کمی خودش را جلو می کشد و به تن 

صدایش وزن بیشتری می دهد.

- می خواستن و احتماال هنوزم می خوان! ببین 

غزال، ما باید اون قراردادی که مادرت ازش 

حرف می زنه یا یه رونوشت از وکالتی که داده 

رو داشته باشیم. من االن همین طور رو هوا 

دنبال این قضیه ام. بر فرض که بفهمم قرار بود 

چیکار کنن، آیا مدرکی دارم که بتونم باهاش 

ادعایی داشته باشم؟
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت497

دندان می کشم روی لب رژ خورده ام. مهتاب در 

این مدت چندبار به بهانه ی همین موضوع با 

من تماس گرفته و البه الی حرف هایش سعی 

کرده بود حرف را بکشاند به گذشته و دالیل 

رفتنش. چیزی که فهمیدنش هیچ وقت برایم 

مهم نبوده و نیست. من رفتن مهتاب را 
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می فهمیدم، ولی بی مهری و نامادر بودنش را 

نه!

- انگار همه چیز دست مهرداد بود. اونم که 
ادعا می کنه مدارک مونده تو ایران... کال هم 

زده زیر همه چیز. می گه اون پوال رو همایون 

واسه این بهش می داد که به مهتاب نگه من 

زمینا رو نمی خوام. به حرف مهرداد، همایون 

قول داده بود منو راضی کنه. این وسط هم 

اون از از لجش از همایون باج می گرفت.
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حسام با مکث نگاهم می کند. سنگین و 

معنادار.

- مادرت باید بیاد ایران!

از درون سینه ام چیزی مثل صاعقه عبور 

می کند. دیدن مهتاب... و بدتر از آن درخواست 

آمدن از او کار من نیست! زیر نگاه مستقیم 

حسام موهایم را پشت گوشم می زنم. حس 

می کنم نگاه روشنش با این حرکتم نرم 

می شود. از ذهنم می گذرد ای کاش خسرو اینجا 

بود. هیچ کس مثل او نمی توانست بفهمد که 

من تا چه حد نمی خواهم مهتاب را ببینم. ته 

DONYAIEصدایم لرزشی خفیف دارد.
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- من فکر می کردم اگه همایونو ببینم... خب، 

اگه همایون بفهمه این بیرون کسی قرار نیست 

براش کاری انجام بده، به خاطر خودش هم که 

شده با ما راه می آد و چیزی که ما می خوایمو 

می گه.

- وقت مالقاتو که تا چند روز دیگه می گیرم. 

طول کشیدنش هم به خاطر حساسیت دادگاه 

روی این نوع پرونده هاست. منم فکر می کنم 

پدرت با ما راه می آد، مخصوصا با کاری که 

خسرو کرد... ولی در نهایت برای حل این 

ماجرا و انتقال اسناد، مادرت یا اونی که بهش 

وکالت داده باید بیاد ایران غزال.
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میان تالش مذبوحانه ی ذهنم برای پیدا کردن 

راهی که به آمدن مهتاب نیازی نباشد، کلمات 

یکی از جمله هایش در ذهنم می رقصند. 

جمله ای که فاعلش، فاعل همه ی اتفاقات خوب 

این روزهایم است.

****

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت498

طول مسیر را تا نمایشگاه انگار روی آتش راه 

رفته ام. میان اضطراب مالقات با همایون و 

حرف های حسام در مورد آمدن مهتاب، بخش 

بزرگ ذهنم درگیر این سوال بود که «چرا؟»

سوالی که برایش جواب داشتم و نداشتم. 

انگار نمی خواهم باور کنم همه ی تالشی که در 

این مدت برای اثبات خیانت و گرفتن حقش 

DONYAIEکرده بود را با دست خودش به باد داده است.
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پشت شیشه های تمیز نمایشگاه لحظه ای 

می ایستم و به جای چند مردی که کنار ماشین 

طالیی رنگ ایستاده اند، به انعکاس تصویر 

خودم نگاه می کنم. به خودِ عجیب این 

روزهایم با چشم هایی شفاف و نگاهی غم زده.

به جای در ورودی نمایشگاه به طرف خیابان 

کناری می روم. حسِ عبور از میان آن همه زرق 

و برق و تحمل نگاه کنجکاو کارکنان 

نمایشگاه، که انگار هنوز هم به بودن هر روزه ی 

من کنار خسرو عادت نکرده اند را ندارم. نزدیک 

DONYAIEدر پارکینگ با دیدن چهره ای آشنا که سر در 
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گوشی کنار سمند سفیدی ایستاده، ابتدا اخم 

می کنم و بعد با یادآوری چیزی با قدم های بلند 

به طرفش می روم.

با نزدیک شدنم سرش را باال می آورد و اولین 

چیزی که به چشمم می آید موهای یک سانتی 

کوتاه شده اش است.

- سالم. علی کجاست؟

از لحن حق به جانبم است یا عجله ام، که حس 

می کنم خنده اش می گیرد.

DONYAIE- سالم. حالتون خوبه؟
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موهایم را با شال پشت گوشم می برم و 

جوابش را می دهم. همه ی افکارم حول اخراج 

و تسویه حساب و آمدن عطا به جای علی 

می چرخد. عطا آشکارا خنده اش را می خورد. 

با همان دستی که گوشی را گرفته به در 

پارکینگ اشاره می کند.

- علی باالست. خسرو خان گفتن بیاد که...

نمی گذارم جمله اش کامل شود. با چشم هایی 

که تا انتها گشاد شده میان حرفش می گویم:

DONYAIE- پس چرا نمی گی؟
M

AM
NOE



به طرف در پارکینگ می روم و دستم را با 

فشار روی زنگ می گذارم. عطا با خنده از 

پشت سرم می گوید:

- آخه شما حتی نذاشتین احوالپرسی کنیم!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت499
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در برقی پارکینگ با فاصله ای کوتاه باال می رود 

و نگهبان با ریموتی که در دست دارد متعجب 

نگاهم می کند. با «سالم»ی که می گویم از 

کنارش عبور می کنم و فقط چند دقیقه ی بعد 

پشت در دفتر خسرو ایستاده ام.

اینکه زندگی روتین علی را بهخاطر 

ماجراجویی هایم به هم زده ام یک طرف 

ماجراست و طرف دیگر میل عجیبی است که 

برای کوتاه آمدن خسرو دارم. ضربه ای به در 

می زنم و با قطع شدن صدای حرف زدن در را 

DONYAIEبه آرامی باز می کنم.
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اولین چیزی که می بینم، صورت جدی و بدون 

انعطاف خسرو است و بعد با چرخاندن سرم 

به علی می رسم که با دیدن من میان قاب در، 

سرش را پایین می اندازد و به زمین نگاه 

می کند.

- سالم.

علی جوابم را زیر لبی می دهد و خسرو 

می پرسد:

DONYAIE- تو مگه با حسام نبودی؟
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وارد دفتر می شوم و در را پشت سرم می بندم. 

اوضاع به آن بدی که فکر می کردم نیست 

انگار.

- چرا، ولی حرفامون تموم شد. اومدم... چه 

خبره اینجا؟

سر علی باال می آید و احتماال به خاطر راحتی و 

نوع حرف زدنم، با تعجب نگاهم می کند. لحن 

خسرو ولی ذره ای تغییر و انعطاف ندارد.

- گفتم علی بیاد، یه حرف هایی بود که باید 

باهم می زدیم.

DONYAIEجلوتر می روم و با کنایه می گویم:
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- چه خوب که حداقل تلفن تو رو جواب می ده.

خسرو بی پرده جواب می دهد:

- من که گفتم باید دنبال یه دوست بهتر 

بگردی.

کف یک دستم را لبه ی میز خسرو می گذارم و 

به علی که تا بناگوش سرخ شده نگاه می کنم. 

می پرسم:

- چرا جواب تلفنمو نمی دادی؟

DONYAIE
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.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت500

علی با مکث جواب می دهد:

- نمی خواستم بیشتر از این دردسر درست 
کنم!

جفت ابروهایم باال می پرد. تکیه ی دستم را از 

میز برمی دارم و کمرم را صاف می کنم.
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- نمی خواستی بیشتر از این دردسر درست 
کنی یا نمی خواستی من بیشتر از این برات 

دردسر درست کنم؟

انگار انتظار ندارد این طور واضح مفهوم 

حرفش را به رویش بیاورم. نفسی می گیرد و 

با کالفگی به خسرو نگاه می کند. چیزی مثل 

لبخند از نگاهش می گذرد. به من می گوید:

- بشین غزال.

به جای گوش دادن به حرفش، دست هایم را 

روی سینه درهم قفل می کنم و م  می پرسم:
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- من همون روزم همه چیزو گردن نگرفتم؟ 

نگفتم همه اش تقصیر من بود، علی گناهی 

نداشت؟

خسرو روان نویسش را روی میز رها می کند و 

با جدیت می گوید:

- چرا، گفتی!

به طرف علی برمی گردم.

- دیدی؟ من سر حرفم بودم علی. تو این مدت 

هم چند بار به خسرو گفتم که تو تقصیر 

نداشتی و به خاطر کمک به من حاضر شدی 

DONYAIEاون کارو بکنی.
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علی دندان می کشد روی لبش. انگار برای گفتن 

حرفی با خودش کلنجار می رود. بعد از مکث 

کوتاهی با خودش یک دل می شود انگار.

- فرق من و شما همینه غزال خانوم. حتی 

وقتی شما تقصیر داشته باشی، من تنبیه 

می شم.

جمله اش آن قدر تلخ و رسمی است که تنها با 

اخم نگاهش می کنم. علی که بعد از اعالم 

رضایت خسرو به برگشتنش سر کار می رود، 

من می مانم و اویی که هنوز پشت میزش 

DONYAIEنشسته و به من نگاه می کند.
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- دوستت هم که رفت، هنوز نمی خوای 

بشینی؟

گره اخمم عمیق تر می شود.

- نمی دونم خراب کردن دوستی ما چه لذتی 
برات داشت! تو که می خواستی برش گردونی 

سر کار، دیگه چرا بیرونش کردی؟

خسرو به صندلی تکیه می دهد. نگاهش دیگر 

آن نگاه جدی دقایقی پیش نیست. برق 

لبخندی که دقایقی پیش تنها برای یک لحظه 

در چشم هایش دیده بودم، تمام قد در سیاهی 

DONYAIEچشمانش می درخشد.
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تو را در گوش خدا آرزو کردم:

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت501

- اشتباه نکن. من فقط کاری کردم ببینی 
دوستی که پای کمک به دوستش نمی مونه 

چقدر بدرد نخوره.

- با ترسوندنش از اخراج؟

با صندلی جلو می آید و دوباره روان نویسش را 

برمی دارد.

DONYAIE
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- روابط من و علی فرق داره. وقتی چیزی از 

کسی می خوام حق زیرآبی رفتن نداره.

کف هر دو دستم را می گذارم روی میز و به 

طرفش کمی خم می شوم.

- هر کسی زیرآبی بره تنبیهش می کنی.

نگاهش می گوید که متوجه ی منظورم نشده 

ولی خودش را لو نمی دهد.

- هر کسی زیرآبی بره تنبهش می کنم.

- بعد مثل علی ازش می گذری و می ذاری به 
کارش ادامه بده؟
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آن قدر باهوش هست که اشاره ی حرفم را 

بفهمد.

- پس باز حسام دهن لقی کرد!

- چرا نگفتی شکاییتو از شهرزاد پس گرفتی؟

خودم هم از این همه حق به جانب بودنم 

تعجب می کنم چه برسد به اویی که با ابروهای 

باال رفته و معنادار نگاهم می کند.

- تو از روز اول تا همین چند روز پیش یه سره 
می گفتی از حقت نمی گذری. می گفتی کوتاه 

نمی آی. چی شد که بعد از این همه وقت و 

DONYAIEهزینه ای که گذاشتی شکاییتو پس گرفتی و به 
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همین راحتی کوتاه اومدی؟ این طوری یه 

بخش از جرم همایونم کم می شه، درسته؟ 

یادته از روز اول به خاطرش چقدر منو اذیت 

می کردی!

باید از یادآوری آن روزها عصبانی باشم و 

نیستم. باید از دخالت من عصبانی باشد و 

نیست. همه ی سوال ها را بی جواب 

می گذارد، به جز آخری را.

- یادمه، چون اون روزا اوضاع فرق می کرد.

DONYAIEسرم را بیشتر به طرفش خم می کنم.
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- یعنی اون روزا هنوز دوسم نداشتی.

چشم هایش می خندد و گوشه هایش کمی جمع 

می شود.

- فکر کن یه درصد.

- اونوقت از کی به این نتیجه رسیدی؟

لبخندش را می خورد و لیستی را که روی 

میزش قرار دارد جلو می کشد.

- داری حواسمو از کارم پرت می کنی!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت502

- پس چرا بیشتر به نظر می آد می خوای 
حواس منو پرت کنی؟

نگاهش را باال می آورد و از آن فاصله ی کم به 

چشم هایم نگاه می کند.

- چی می خوای بدونی آهوی پردردسر؟

صفتی که به من می دهد بیشتر از کنایه به یک 

تعریف زیرپوستی شباهت داد. لب هایم را روی 

هم می کشم. چرا حس می کنم همه چیز به 

DONYAIEسادگی گذشتن او از خطای شهرزاد نیست؟
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- قبال توی حرفات گفته بودی هم شهرزاد 

می دونه و هم بقیه که تو در نهایت رضایت 

می دی.

- خب؟

- ولی قرار نبود رضایت دادنت به این زودی 

باشه، نه؟ قرار بود تا آخرش بری. تو دنبال 

مدرک از فرح بودی، دنبال اثبات جرم جعل 

سند همایون، دنبال دله دزدیای دکتر صبوحی 

که نمی دونستی چطور با فتاح بُر خورد و اون 

تونست فراریش بده. پس چرا االن؟ چرا فقط 

چند روز مونده به دادگاه  تون؟ چرا یه قدم 

مونده به هدفت؟
DONYAIE
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خسرو خودش را با صندلی از پشت میز عقب 

می کشد. صورتش نه عصبانی است، نه 

ناراحت و نه دلخور. در آرام ترین حالت ممکن 

از روی صندلی بلند می شود و به طرف من 

می آید. میز را که دور می زند به طرفش 

می چرخم. روبه رویم می ایستد.

- شنیدی می گن تفرقه بنداز و حکومت کن؟

پرسشگرانه نگاهش می کنم.

- همه ی اون چیزی که شهرزاد اجازه داد 

DONYAIEهمایون و بقیه ببرن، سهم خودش بود که پدرم 
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به ناحق بهش نداد. من می خواستم بهش بدم، 

ولی خودش ترجیح داد برای به دست آوردنش 

میانبر بزنه. 

به جوابم نمی رسم که هیچ! پرسوال تر 

می شوم. دسته ی آزاد شالم را در دست 

می گیرد و روی شانه ام می اندازد. این گریزهای 

پرمهرش را وقت حرف زدن عجیب دوست 

دارم. کارش که تمام می شود، دستش را 

می گذارد روی شانه ام. نگاهم می کند.

DONYAIE
M

AM
NOE



- آدم همیشه از خودی و هم بازی بدتر می خوره 
تا بقیه. مخصوصا اگه دستش آتو هم داشته 

باشه!

نگاهم میان چشم هایش می چرخد.

- شهرزاد چه مدرکی دستشه؟

لب هایش به لبخندی عمیق گشوده می شود. با 

انگشت شست چانه ام را نوازش می کند.

- خوشم اومد . بچه شیری شدی واسه خودت.

.DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت503

لحن شوخش نمی تواند ذره ای از تحسین 

نگاهش کم کند. اعتراف می کند:

-نمی تونم حاال که با یه بچه  تنها مونده پاشو 
بکشونم دادگاه. شهرزاد سهم خودشو سوزوند.

پس راست است که شهرزاد بعد از فهمیدن 

ماجرای پنهان کردن سوگل خطش را برای 

DONYAIEهمیشه از فرح جدا کرده است. 
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-ولی برای بقیه راه های بهتری هم هست!

 پررنگ ترین حدسم را به زبان می آورم.

- اون آتویی که گفتی به منم مربوط می شه، 
نه؟

چشم های باریک شده و مچ گیرم خنده اش را 

بلند و صدادار می کند. دست دیگرش را هم 

روی شانه ام می گذارد. سرش را کمی به طرفم 

خم می کند و میان شوخی و جدی می گوید:

- دیگه واقعا داری حواسمو پرت می کنی!
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آن قدر می شناسمش که بدانم تا وقتی نخواهد 

از چیزی حرف بزند آسمان هم که به 

زمین بیاید این کار را نمی کند.

****

ماهی قبول کرده بود بیاید و این حالم را 

درست مثل دانش آموز خرابکاری می کرد که 

قرار بود تا دقایقی دیگر با ناظم سخت گیر 

مدرسه چشم در چشم شود. در این مدت نه 

خانه ی مناسبی پیدا کرده بودم و نه کار 

DONYAIEخاصی برای سر و سامان دادن به زندگی اش 
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انجام داده بودم. قسمت اصلی ماجرا هم 

مربوط می شد به خسرو و گارد شدیدی که 

می دانستم ماهی نسبت به او دارد.

- تا حسام بره هتل وسایلشو بذاره و بیاد، منم 
کارامو تموم می کنم. تعارف چی می کنی؟

به ساعتم نگاه کوتاهی می اندازم. هنوز تا 

رسیدن ماهی وقت دارم. تعللم را که می بیند با 

حرکت ابرو به ریموت ماشینش اشاره می کند.

DONYAIE- برش دار دیگه!
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هنوز خاطره ی بالیی که دفعه ی پیش سر 

ماشینش آورده ام تازه است! جلو می روم و 

سوییچ را برمی دارم.

- این حسام بینوا هم اسیر شد توی هتالی 
تهران و نیشابور.

نگین دستش را به لبه ی میز می گیرد و با 

صندلی کمی عقب می رود.

- نگران اون نباش، توی هتل بیشتر بهش 
خوش می گذره. البته قبال که می اومد تهران 

می رفت خونه ی خسرو. که گویا یه مدته 

DONYAIEرئیس در مهمون خونه شو تخته کرده.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت504

اشاره اش را به روی خودم نمی آورم. ریموت را 

میان مشتم می گیرم و می گویم:

- برام جالبه دوستی شون.

- منظورت خسرو و حسامه؟

بند بلند کیفم را در دست می گیرم.
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- نمی دونم چطور می شه دو نفر با این همه 
تفاوت باهم دوست باشن.

از روی صندلی بلند می شود. رنگ روشن کت و 

شالش روی صورت و چشم هایش اثر گذاشته 

و شاداب ترش کرده انگار.

- من فکر می کنم آدما جذب اون چیزی می شن 

که براشون دور از دسترس و متفاوته!

جلو می آید و به نرمی تکیه می دهد به لبه ی 

میز. نگاهش عجیب شیطنت دارد.

DONYAIE
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- درست مثل تو که از همون اول توجه خسرو 

رو جلب کردی!

تا آن لحظه هیچ وقت با این صراحت به 

عالقه ی خسرو به من اشاره نکرده بود. دستم 

را بیشتر دور بند کیف مشت می کنم.

- فکر کنم قبال بهت گفتم که یه وقتی پدرش 

منو فرستاده بود تا قاپ پسرشو بدزدم دیگه، 

آره؟

دست هایش را روی سینه درهم قفل می کند و 

با لبخند می گوید:

- ولی نتیجه اش رو که داری می بینی!
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 به رابطه ی میان او و خسرو حساس نبودم، 
ولی نشدنی که نگین به آن اشاره 

داشت همیشه بخشی از ذهنم را درگیر کرده 

بود. نمی دانم چقدر از رابطه ی من و خسرو 

خبر داشت. اصال چیزی می دانست یا 

فقط چیزهایی حدس زده بود!

هرچه که بود؛ آن قدر لبخندش آرام و کلماتش 

سبک است که با وجود ناخوشایند 

بودن، نمی توانم به خاطر این مکالمه از دستش 

ناراحت شوم. بند کیف را می اندازم روی 

DONYAIEشانه ام.
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- مثل سوژه ی رمان های آبکی؟

بلند می خندد و من به این فکر می کنم که 

شاید، شاید می خواهد به من بفهماند که از 

طرف او قرار نیست هیچ خطری وجود داشته 

باشد.

- تجربه که می گه آدمای قصه مهمن.

.

- خیلی دوست دارم قصه ی روزایی که ایتالیا 

DONYAIEبودین رو بشنوم.
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نگاهی به تابلوی زن سرخ پوش می اندازم و 

می گویم:

- قبال بهم قولشو داده بودی. یادته؟

نگین رد نگاهم را می گیرد. انگار می تواند حس 

کنجکاوی ام را بفهمد. گره دست هایش را باز 

می کند.

- به شرط اینکه خود رئیس هم باشه.

چشم از تابلو می گیرم و می گویم:

- فعال که این رئیس شما معلوم نیست داره 

چیکار می کنه. به جای جواب سواالم هم فقط 

DONYAIEمی گه صبر داشته باش می فهمی!
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نگین حق به جانب می گوید:

- خب صبر داشته باش. خسرو که به ضرر تو 

کاری نمی کنه.

با ابروهای باال رفته خداحافظی می کنم و از 

دفترش بیرون می روم. احتماال این هم یکی از 

آن فرق هایی است که من و او داریم.

تا رسیدن ماهی وقت هست و این فرصت 

جوری وسوسه ام کرده که به جای ایستگاه 

راه آهن سر از این خیابان در بیاورم. نمی دانم 

برای چه اینجایم، دنبال چه می گردم و قرار 

است به چه برسم.
DONYAIE
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هر چه هست؛ آن قدر قدرت دارد که اضطراب 

ماندن در ترافیک و دیر رسیدن را پس بزنم و 

خودم را به اینجا برسانم. ماشین را مقابل 

خانه نگه می دارم و خیره می شوم به جایی که 
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همه ی روزهای سرد و غم انگیز کودکی و 

نوجوانی ام پشت در بسته اش جا مانده است.

عجیب حس می کنم همه ی چیزی که دنبالش 

می گردم همین جاست؛ با فاصله ی چند قدمی 

از من. چیزی که من حتی ماهیتش را به 

درستی نمی شناسم ولی با قدرت من را به 

خودش فرا می خواند.

چند دقیقه در سکوت به درِ بسته خیره 

می مانم. باید میان امواج سینوسی افکارم 

DONYAIEپیدایش کنم، باید!
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ماشین را به حرکت درمی آورم و با باالترین 

سرعت ممکن به استقبال چالش 

جدید زندگی ام می روم. مسیر آشنا نیست. کم 

پیش آمده مقصدم آن طرف شهر باشد و با 

وجود ترافیک، حدس می زنم در بهترین حالت 

ممکن هم با تاخیر برسم.

ساعتی بعد درحالی که شیشه های ماشین را به 

خاطر دود و آلودگی هوا باال برده ام، با چشم 

دنبال ماهی می گردم. دیر رسیده بودم. آن قدر 

که ماهی از ایستگاه بیرون آمده بود و حاال 

مجبور بودم میان رانندگی بی نظم ماشین ها 

DONYAIEخیابان جلوی ایستگاه را باال و پایین کنم تا 
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ببینمش. کمی بعد او را می بینم که با ساک 

دستی کوچکش کنار دیوار ایستاده و با 

دست های تپلش انگار شماره ای می گیرد. به 

چند ثانیه نمی کشد که گوشی ام زنگ می خورد.

- الو؟ غزال؟

- من روبه روتم ماهی.

سرش فورا باال می آید و به خیابان نگاه 

می کند. هم دوبل ایستاده ام و هم ماشین نگین 

برایش آشنا نیست که نگاهش می گذرد و 

جلوتر می رود.

DONYAIE
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- کجا رو نگاه می کنی؟ روبه رو ماهی. پشت 

ماشین سفیده.

نگاهش دوباره عقب می آید. شیشه ی ماشین را 

پایین می آورم و دستم را برایش تکان می دهم. 

از راه دور نمی تواند ماشین را تشخیص بدهد، 

ولی هرچه جلوتر می آید به وضوح اخمش 

بیشتر درهم می رود.

 در جلو را از داخل برایش باز می کنم. روی 

صندلی می نشیند و ساکش را می گذارد کنار 

پاهایش.

DONYAIE- سالم. زیر پاهام بیست سانت علف سبز شد.
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حضور امنش برخالف همیشه کمی وزن  دارد. 

نمی دانم من عوض شده ام یا او و یا 

شرایط! ولی هرچه هست، بین ما یک 

چیزهایی دیگر مثل قبل نیست.

- تو ترافیک گیر کردم. گفتم بمون تو ایستگاه 
تا برسم.

DONYAIE
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سنگینی نگاهش را روی دست هایم که دور 

فرمان مشت شده اند حس می کنم.

- سرو صدا داشت دیوونه ام می کرد. دیگه 

نمی تونستم بمونم. فکر نمی کردم انقدر دیر 

کنی.

برای تغییر فضا به ساکش اشاره می کنم و 

می گویم:

- ساکتو می ذاشتی عقب، اینجوری که اذیتت 

می کنه.

DONYAIEپاهایش را کمی جمع می کند.
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- نه، همین جوری خوبه. االن منو کجا می بری؟

تمام طول مسیر به جواب همین سوال فکر 

کرده بودم. به فرداهای با ماهی و خسرو!

- واسه چند روز می برمت هتل.

ماهی به طرفم می چرخد. نگاه سنگینش را 

می دوزد به نیم رخم.

- تو که به من گفتی یه جایی رو دیدی.

فورا می گویم:

- دیدنو که دیدم... جای بدی نیست. یه کم 

DONYAIEکوچیکه ولی برای یه مدت کوتاه بد نیست. 
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فقط باید خودتم بیای ببینی که اگه قبول 

کردی برات اجاره اش کنم.

حقیقت این است که در این مدت هیچ مورد 

مناسبی را نه پیدا کرده ام و نه دیده ام. تنها 

تصویری که در ذهنم دارم همان سوییت 

کوچکی است که با اتفاق پیش آمده بعید 

می دانم صاحب خانه ی سخت گیرش آن را به ما 

اجاره بدهد.

انگار چیزی میان حرف  هایم خوشایندش 

نیست که تابی میان ابروهایش می افتد. 

می خواهد چیزی بگوید که گوشی ام شروع به 
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زنگ خوردن می کند. نگاهش زودتر از من به 

صفحه ی گوشی که کنار دنده قرار دارد 

می رسد.

با دیدن اسم خسرو ابروهایش را درهم 

می کشد.

.
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پشیمان از اینکه چرا بعد از تماس ماهی 

گوشی را کنار دستم گذاشتم، فرمان را 

می چرخانم و در راهی که باز شده پیش 

می روم.

- چرا جوابشو نمی دی؟

بی هدف از آینه به پشت سر نگاه می کنم.

- کار مهمی نداره. احتماال دیده سرکارم نیستم 

می خواد ببینه کجام.

- یه ماشین گرون انداخته زیر پات، نباید 
DONYAIEبدونه کجایی؟
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این هم بحثی که دیر یا زود منتظرش بودم. با 

حرصی پنهان برای ماشین جلویی که معلوم 

نیست می خواهد به الین کناری برود یا 

مستقیم براند بوق می زنم.

- ماشین مال دوستمه. کسی ماشین زیر پام 

ننداخته ماهی!

حرص صدا و لحن ماهی اگر از من بیشتر 

نباشد، کمتر نیست.

- پس واسه چی چهارتا حرف زدی تو 
همه اشون منو تک کردی؟

DONYAIE
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نفسم را محکم رها می کنم. به طرفش سر 

می چرخانم.

- چیکار کنم ماهی؟ تو که خونه ی خسرو 

نمی آی. جایی هم نداریم بخوای بری. باید یه 

جایی بمونی تا خونه اجاره کنم دیگه. 

ماهی گره اخمش را کورتر می کند.

- برو بچه. تو رو من بزرگ کردم... مثال 
نفهمیدی من چی می گم؟

ترکیب اخم و نگاه پر کنایه ماهی چیزی  است 

که همه ی زندگی ام از آن حساب برده ام. 

DONYAIEموهایم را پشت گوش می زنم و می گویم:
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- االن منم باهات بیام هتل، اکیه؟

- واسه من خارجی حرف نزن! خوب می دونی 

من چی می گم.

ماهی حق دارد. من خوب می دانم خسرو برای 

او یعنی یکی مثل ملک نیا که به چشم ظلم و 

بی رحمی اش را دیده. می دانم همان اندازه که 

غیرممکن است قمر کینه اش را از همایون و 

فرح فراموش کند، بعید است دل ماهی با این 

جماعت صاف شود.

سعی می کنم به چشم های بداخالقش لبخند 

DONYAIEبزنم.
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- تو بگو چیکار کنم، همون کارو انجام می دم. 
خوبه؟

لحظه ای بی حرف نگاهم می کند. بعد برای 

پنهان کردن چشم هایی که آشکارا آرام تر 

شده اند به بیرون چشم می دوزد. روسری 

گلدارش را روی سر جلو می کشد.

- من نمی گم چیکار کن، چیکار نکن. فقط 

حواست باشه یه کاری نکنی بعدها از خودت 

طلبکار بشی.

.DONYAIE
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پوست لپم را از داخل زیر دندان می برم. 

ای کاش ماهی می دانست من برای مدیون 

نشدن به خودم، چطور عذاب تردید را به 

دوش می کشم. یادم هست که ماهی همیشه 

می گفت: «آدمی تا وقتی وسط یه قصه 

است، از آخرش خبر نداره.»

و این بدیهی ترین و در عین حال ترسناک ترین 

تصویر برای غزالِ این روزهاست. خیلی خیلی 

ترسناک.

هتلی که می رویم جایی است حوالی ولیعصر. 

عمدا اتاق دو تخته می گیرم که اگر ماهی 
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دوباره روی دنده ی لجبازی افتاد بتوانم آرامش 

کنم. کارت اتاق را که از دست متصدی 

می گیرم خسرو بیشتر از چهار بار زنگ زده و 

این همه اصرار برای کسی که می شناسم کمی 

زیاد است. مخصوصا که می دانست کجا 

رفته ام و چرا.

پرده ی پنجره را که رو به خیابان باز می شود 

کنار می زنم و نور را می کشانم تا وسط اتاق تر 

و تمیز هتل. ماهی ساکش را می گذارد کنار 

تخت و در حالی که روسری را از سرش می کشد 

DONYAIEمی گوید:
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- این طایفه فیس و افاده اشون بیشتر از اینه 
چند بار به یکی زنگ بزنن و طرف جواب نده.

.
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- رفتی والیت علم غیب یاد گرفتی؟

- وقتی جواب نمی دی معلومه کیه.
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لب هایم برای گفتن حرفی باز می شود، ولی 

هیچ جمله ای از آن خارج نمی شود. ماهی 

دست می گذارد روی دکمه ی باالیی 

پالتو. سرش را تکان می  دهد و می گوید:

- چیه؟ می خوای بگی این پسره شبیه 

بقیه  شون نیست؟

دست هایم را روی سینه درهم گره می کنم.

- من بگم تو قبول می کنی؟

- چون فرق داره باید بری باهاش تو یه خونه 

زندگی کنی؟ االن که دیگه همایونم افتاده 

DONYAIEزندان و کسی نیست مجبورت کنه.
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یک قدم جلوتر می روم. دارم به خاطر ماندن 

کنار خسرو با ماهی بحث می کنم و انگار با 

هر کلمه ای که می گویم ابعاد حسم را به او در 

وجودم کشف می کنم.

- تنها نیستیم. قمرم هست.

- چون قمر هست تو اون خونه موندی؟

کالفه گره دست هایم را باز می کنم.

- ماهی چرا داری لج می کنی؟ من اول و 

آخرش از ایران می رم. چه فرقی داره این 

مدتو کجا باشم؟

DONYAIE
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برای اولین بار است که وقتی با ماهی از رفتن 

حرف می زنم آن حس خوشایند زیر پوستم 

نمی دود. لبخند پرحظ همیشگی را نمی زنم و 

کفر ماهی را باال نمی آورم.

- اینو روزی چند بار با خودت تکرار کن تا یادت 
نره. چون آدم دل شکسته زود خر می شه و دل 

می بنده.

پالتو را از تنش بیرون می آورد و می خواهد 

حرکتی کند که می گویم:

- فکر می کنی به خاطر امینه؟ فکر می کنی 

DONYAIEچون قلبم شکسته می خوام به خودم ثابت 
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کنم هنوز کسی هست منو دوست داشته 

باشه؟

همیشه عادت داشت که اینطور از من حرف 

بکشد؛ آن قدر با حرف هایش کالفه ام کند تا به 

چیزی که می خواهد برسد. هر چند من با 

خودم و او آشتی تر از آن بودم که بخواهم 

چیزی را از او پنهان کنم.

ابروهای نازکش را باال می اندازد.

- پس واقعا یه چیزی هست.

DONYAIEکالفه و پرحرص می خندم.
M

AM
NOE



- اون جوری که تو عمارت بهت چسبیده بود، 
خودم تا تهشو خونده بودم.

.

- کجا به من چسبیده بود ماهی؟ یه جوری 

حرف می زنی اگه کسی ندونه فکر می کنه من 

با کی طرفم. اصال موضوع فقط این نیست. 

یه چیزای دیگه ای هست که تو خبر نداری.

صدای خفیف زنگ باز از جیبم به گوش 

DONYAIEمی رسد. ماهی پالتواش را می گذارد روی 
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صندلی کنار تخت. در حالی که به طرف در 

سرویس می رود، می گوید:

- پس جواب بده... اگه انقدر مطمئنی!

ماهی در را پشت سرش می بندد و من با نفسی 

عمیق در آخرین لحظات تماس را برقرار 

می کنم.

- سالم.

- می آی خونه!

لحنش سوالی نیست، دستوری هم نیست. 

انگار از یک حقیقت مطلق حرف می زند.

****
DONYAIE

M
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت509

ماشین را نزدیک آپارتمان نگین پارک می کنم و 

چشم می دوزم به ماشین مشکی 

خسرو که کمی جلوتر، آن طرف خیابان پارک 

شده است. دلخوری ماهی و موج مالیمی که 

بعد از تماس خسرو همه ی افکارم را تحت 
DONYAIE
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شعاع قرار داده بود، سرگردانم می کند. با 

تاخیر از ماشین پیاده می شوم. باید 

برنامه هایم را بیندازم روی دور تند و زودتر 

فکری برای سر و سامان دادن به ماهی بکنم. 

تنهایی و بی  خانه بودن انگار عصبی و 

بی طاقتش کرده بود.

انگشتم را می گذارم روی زنگ واحد نگین و 

خودم را در روزهای اول به یاد می آورم. 

 پر از دلشکستگی و ناامنی را! روزهای اولِ

DONYAIE- بیا باال غزال جان.
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نیم نگاهی به چشمی آیفون می اندازم و 

بی هیچ حرفی وارد می شوم. ناامنی، بی خانه 

بودن و تنهایی حس هایی است که این روزها 

به طرز معجزه آسایی در ذهنم کم اثر شده اند. 

از آسانسور که بیرون می آیم در واحد نگین باز 

است.

- سالم. این چه ریختیه دختر؟

نگین که در ابتدای راهرو ایستاده این سوال را 

می پرسد. سالمی می گویم و در آینه ی کنسول 

به خودم نگاه می کنم. ظاهرم همانی است که 

DONYAIEهمیشه بودم، فقط کمی بی رنگ تر.
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- ترافیک کالفه ام کرد.

نگین لبخند می زند.

- بیا بچه ها منتظر بودن بیای شام بخوریم؟

ابروهایم را باال می اندازم. مانتو و شالم را 

آویزان می کنم روی جالباسی راهرو. نگین 

دستش را  روی کتفم می گذارد و به حرکت 

ترغیبم می کند. با ورودم خسرو که پشت 

پنجره ی پذیرایی ایستاده به طرفم می چرخد. 

جواب سالمم را حسام زودتر از او می گوید:

DONYAIE- سالم بر موکل زیبای من!
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خسرو جلو می آید و روی مبل مقابلش 

می نشیند.

- به نظر می آد قید چشماتو زدی و دیگه 
بهشون نیاز نداری.

حسام با صدای بلند می خندد. نگین فشار 

کوچکی به پشتم می آورد و به طرف آشپزخانه 

می رود.

- نمی دونی دیدن یه سلطان تو تله چه کیفی 
داره.

خسرو به مبل تکیه می دهد و بدون پرده پوشی 

DONYAIEمی گوید:
M
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- پس ازش لذت ببر.

از اینکه این طور واضح به حسی که حاال دیگر 

بازی نیست، ادا نیست، شو نیست، اشاره 

می کند منقلب می شوم.

- بفرمایید بشیند خانمِ غزال.

بعد برمی گردد طرف خسرو با شیطنت 

می گوید:

.

DONYAIE#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت510

- االن اکی شد سلطان؟

جلو می روم. می خواهم روی مبل روبه روی 

خسرو بنشینم که خودش را جلو می کشد و 

مچ دستم را می گیرد. جواب نگاه متعجبم را با 

کشیدن آرام دستم می دهد. کنارش روی 

مبل می نشینم و به لبخند شرورانه ی حسام 

نگاه می کنم.

DONYAIE- اوضاع چطوره؟
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جواب حسام را در حالی می دهم که خسرو 

هنوز دستم را رها نکرده است.

- من که منتظر شمام.

احتماال منظورش به ماجرای همایون و دادگاه 

نبوده که با جوابم نگاهی به خسرو 

می اندازد. شاید می خواست ادامه ی 

شوخی اش با خسرو را پی  بگیرد یا یک مکالمه 

ساده را شروع کند.

لبخندش محو و کم رنگ می شود. پایش را از 

DONYAIEروی پای دیگر برمی دارد و صاف می نشیند.
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- گفتم که این هفته حکمشون صادر 

می شه و بعد هم دادگاه ما...

خسرو میان حرفش دستش را دور مچم سر 

می دهد تا انگشتانم.

- این موضوع رو بذارید برای بعد.

من و حسام هر دو به طرفش برمی گردیم. در 

این مدت هر وقت و هر جا حسام را دیده ام در 

مورد همین موضوع حرف زدیم و حاال عجیب 

است که خسرو جلوی ادامه ی مکالمه ی ما را 

می گیرد. فکر می کنم شاید چیزی در حرف های 

DONYAIEحسام است که نمی خواهد من بدانم یا تمایل 
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ندارد حرف به ماجرای صرف نظر از شکایتش 

برسد.

به جای جواب نگاه ما، به نگین می گوید:

- غذای آماده انقدر طول و تفصیل داره؟

نگین با خنده اعتراض می کند.

- چقدر زورگو و بداخالق شدی امروز؟ یه کم 

صبر کن!

هنوز به نیم رخش نگاه می کنم که برمی گردد 

طرفم. از این فاصله نگاه کردن به او دلم 

می لرزاند. در عمق چشم هایش چیزی هست که 

فقط من می توانم از این فاصله ی کوتاه ببینم.
DONYAIE
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آرام نجوا می کند:

- من زورگوام؟

نگاهم میان چشمانش حرکت می کند. تلفن 

حسام زنگ می خورد. برای جواب دادن از 

جایش بلند می شود و به طرف راهرو می رود.

 میان تق تق آرامی که از آشپزخانه به گوش 
می رسد و صدای حرف زدن حسام با تلفن، 

مثل خودش می گویم:

- با من یا بقیه؟

- همین که می دونی فرق داری الزم نیست آدم 

DONYAIEبهت زور بگه.
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لبخند آرامی می زنم. حدس می زنم منظورش 

به جمله ی پشت تلفن باشد.

- دیگه انقدر جنتلمن نباش!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت511

DONYAIE- دیر کردی!
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لحنش باز هم مثل پشت تلفن خبری است. 

لبخند آرامم جمع می شود و نفسم را محکم از 

بینی رها می کنم.

- با ماهی بحث کردم.

نگاهش را از من برمی دارد و به جهتی که 

صدای حسام از آن به گوش می رسد، 

می.دوزد.

- حدس می زدم.

نگاهم از ابروهای مشکی اش حرکت می کند، به 

DONYAIEگوشه ی چشمش می.رسد و بعد کمی پایین تر 
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روی گونه اش. دستم را مشت می کنم تا میل 

عجیبم را برای لمس کردنش سرکوب کنم.

- خب من یه کم بهش حق می دم.

دوباره به طرفم برمی.گردد.

- اونم مثل همه با چیزایی که از بیرون 
می بینه، قضاوت می کنه و حکم می ده.

این جمله را می گویم و خودم بیشتر به معنا و 

درستی اش فکر می کنم. به اینکه پیش بینی 

ماهی در مورد امین بیشتر از منی که در آن 

رابطه بودم درست از آب درآمده بود. به اینکه 

DONYAIEمن آن روزها دیده های ماهی را کشف کرده 
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بودم یا نخواسته بودم که ببینم؟ به اینکه 

ماهی حق دارد فکر کند این بار هم احتماالتش 

درست است؟

نگین دیس بزرگی که غذا را در آن کشیده روی 

میز می گذارد و صدایمان می کند. منتظرم 

خسرو چیزی بگوید، ولی او تنها با نگاهی که 

انگار می تواند تا ته افکارم را بخواهد به من 

چشم می دوزد. با آمدن حسام و نگاه شوخی 

که باز هم فاصله ی نزدیک ما را هدف می گیرد، 

از جایش بلند می شود.

DONYAIE
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- بیا زودتر شام بخوریم از دست این دوتا ذره 
بین راحت شیم.

کنارش می ایستم و زیر لبی می گویم:

- نه اینکه جاهای دیگه ذره بین نداریم!

منظورم را می فهمد. ابروهایش باال می پرند.

- نمی دونستم از نبودن قمر استقبال می کنی.

خودم از تعبیر حرفی که زده ام داغ می 

 شوم. تنها بودن با او، با همه ی ابعادی که دارد 

باز هم برای من امن است. آنقدر امن که 

می توانم چشم ببندم روی پایانی که نمی دانم 

چطور قرار است برای این قصه رقم بخورد و 

DONYAIEدر همین روزها زندگی کنم؛ همین لحظه که با 
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او از این فاصله حرف می زنم و دستم میان 

انگشتانش فشرده می شود.

شام میان شوخی های حسام و تک جواب های 

کوبنده ی خسروصرف می شود. گاهی میان 

حرف ها، اشاره های کوچکی به گذشته ی 

مشترکشان می کنند که عجیب دلم می خواهد 

از آن سر در بیاورم.

-حاال می موندین یه فیلم می دیدیم 

بعد می رفتین.

DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت512

حسام زودتر از خسرو با شیطنت جواب 

می دهد:

- انقدر اصرار نکن نگین.

خسرو کتش را روی ساعد می.اندازد و به جای 

DONYAIEجواب یکی از آن نگاه هایی که حساب کار را 
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دست طرف مقابل می دهد نثارش 

می کند. ریموت ماشین نگین را از جیبم بیرون 

می آورم و به طرف نگین می گیرم.

- مرسی نگین جون. کلی کارمو راه انداخت.

نگین درحالی که دستش را برای گرفتن جلو 

می آورد، می گوید:

-قبال هم گفتم، بمونه پیشت. من فردا کار 

خاصی ندارم.

برخالف او من آنقدر کار داشتم که نمی دانستم 

باید از کجا شروع کنم. همه ی ذهنم را دلخوری 

ماهی و فکر سرو سامان دادنش پر کرده بود. 

نمی دانستم دقیقا باید از کجا شروع کنم. 
DONYAIE
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فکرهای دیگری هم بود. مثل حکم همایون، 

پیدا شدن سر و کله ی شعله و یا امین. و شاید 

بیشتر از همه مهتاب و زمین هایی که 

تکلیفشان معلوم نبود.

- ممنون نگین جان.

- مطمئن؟

لبخند بی رنگی به رویش می زنم. پیش از این 

هیچ وقت در زندگی ام سابقه نداشت چیزی را 

از کسی درخواست کنم و این یکی از امتیازات 

دختر همایون بودن بود. نگین پانچواش را از 

DONYAIEروی آویز برمی دارد.
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- پس می آم بذارمش تو پارکینگ.

همراه من و خسرو وارد آسانسور می شود. 

چند جمله ای با هم در مورد کار و برنامه های 

فردا حرف می زنند. و من به ماهی فکر 

می کنم. به اینکه؛ غذایی که برایش سفارش 

داده ام را خورده؟ خواب است یا بیدار؟ نکند 

دلش بیشتر از چیزی که فکر می کنم از من 

گرفته باشد؟

بیرون که می رویم، خسرو درهای ماشینش را 

که آن طرف خیابان پارک شده باز می کند. 

DONYAIEنگین آخرین توضیح را در مورد چیزی که 
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خسرو پرسیده می دهد. میان حرفش 

خداحافظی می کنم و زودتر به طرف ماشین 

خسرو می روم. 

گوشی را از جیبم بیرون می آورم تا برای ماهی 

پیام بفرستم. می خواهم ببینم هنوز مثل عصر 

آتشی است یا در این فاصله کمی آرام شده. 

هنوز کلمه ی اول را تایپ نکرده ام که صدای 

زوزه مانندی از پشت سرم، گوش هایم را پر 

می کند. بعد سردی جسمی می نشیند روی 

پهلویم و در کسری از ثانیه درد همه ی تنم را 

DONYAIEفرا می گیرد.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت513

دستم را می گذارم روی منبع درد. چشمم 

سیاهی می رود. محکم پلک می زنم. 

DONYAIEصدای زوزه ی اگزوز موتور دور می شود و 
M

AM
NOE



جایش را همهمه ای می گیرد که از میانش تنها 

صدای خسرو قابل تشخیص است.

- غزال؟ غزال؟

دومین غزال را با فریاد می گوید. تری زیر 

دستم به البه الی انگشتانم می رسد. 

پشت زانوهایم خالی می شود و به جای زمین 

میان دستانی که محکم من را در 

آغوش کشیده فرود می آیم.

میان اصوات نامفهومی که می شنوم، 

چشم هایم چند بار باز و بسته 

می شود. تصاویر مثل سایه از مقابل چشمم 

حرکت می کنند. کسی سرم را در آغوش 
DONYAIE

M
AM

NOE



می گیرد. پیشانی یخ زده ام می چسبد به گرمای 

خوشایندی که چشم هایم را روی هم 

می آورد.آخرین چیزی که می شنوم صدای 

اوست:

- چشماتو باز کن غزال.

میان بیهوشی و هشیاری معلق مانده ام. زمان 

بیرون و درونم با هم فرق دارد انگار. فرو 

رفتن چیزی را نه از درد که از سرمایش، در 

پوستم دستم حس می کنم. فرو می روم؛ در 

یک حفره به عمق بی نهایت که فقط سیاهی 

است و نوای ویولنی که انگار من را در آغوش 

DONYAIEمی کشد.
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****

- غزال جان؟ صدامو می شنوی؟

سعی می کنم چشم هایم را باز کنم. باز می شود 

و دوباره روی هم می افتد. صدای نگین را هر 

چند کش دار و گنگ ولی می توانم تشخیص 

بدهم.

- خانم شما که گفتین بهوش اومده.

صدایش دور می شود و کسی از فاصله ی 

نزدیک تر می گوید:
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- بهوشه عزیزم. خیلی خون از دست داده. این 
واحدو بگیره حالش نرمال می شه.

صدای نگین باز نزدیک می شود. انگار برای 

خودش زیر لب غر می زند:

- تونستی اینو برای خسرو توضیح بده.

چشم هایم را کمی باز می کنم. نور مهتابی هایی 

که درست باالی تخت نصب شده می زند در 

چشم هایم. لب های خشکم را تکان می دهم و 

بی صدا لب می زنم:

- آب.

- وای غزال... تو که مارو کشتی از نگرانی. 

DONYAIEخوبی؟
M

AM
NOE



تصویر تارِ نگین پیش چشم هایم جان می گیرد.

- منو می بینی؟ درد نداری؟

چشم هایم را یک بار روی هم فشار می دهم 

و به جای جواب سوال هایش دوباره می گویم:

.
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- آب.

- باشه. بذار... بذار برم از پرستار بپرسم ببینم 
می تونم بهت بدم. االن برمی گردم.

رفتنش را تا جایی که از دیدم خارج می شود 

دنبال می کنم. بعد به آرامی سرم را می چرخانم 

و از گوشه ی چشم به پهلویم نگاه می کنم. از 

روی لباس چیزی دیده نمی شود ولی کم کم 

می توانم دردِ همراه با گرفتگی اش را حس کنم. 

دستم را به کندی باال می آورم و می گذارم روی 

آن. تا مهره ی کمرم تیر می کشد. بغض دارم 
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ولی آن قدر حالم بد است که حتی نمی توانم 

گریه کنم.

صدای زمزمه ای از بیرون در نگاهم را به آن سو 

می کشاند. هر لحظه که می گذرد تصاویر و 

صداها وضوح بیشتری پیدا می کنند. در نیمه 

باز، کامال باز می شود. نگین با لبخندی عاریه ای 

داخل می آید و می گوید:

- گفت می تونم لباتو خیس کنم تا چند ساعت 

دیگه که بتونی یه چیزی بخوری.

نگین تا کنار تخت جلو می آید ولی نگاه من 

همان جا کنار در می ماند. بقیه  ی حرف هایش را 
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نمی شنوم. خیره می شوم به مردی 

که انگار شبیه هیچ یک از روزهایی که پیش از 

این لحظه می شناختمش نیست.

نگین رد نگاهم را می گیرد و برای لحظه ای به 

عقب می چرخد. بعد جلو می آید و دستمال 

خیس را می گذارد روی لب هایم. آرام و انگار 

که نمی خواهد به گوش خسرو برسد، می گوید:

- درد نداری؟

چشم هایم را که در اثر نور مستقیم خشک 

ودردناک شده می بندم و باز می کنم. هنوز 

نگاهم به اوست. همان لباس هایی که آخرین 
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بار دیده بودمش به تن دارد، همان صورت 

اصالح شده که دلم می خواست 

دست بگذارم رویش، همان موهای سیاه باال 

داده شده، ولی یک چیز انگار سرجایش 

نیست. مثل همیشه نیست.

کار نگین که تمام می شود، جلو می آید. 

لحظه ای مستقیم به چشم هایم نگاه می کند. 

می بینم که سیبک گلویش سخت و سنگین باال 

و پایین می شود. بعد آرام خم می شود و 

لب هایش را می چسباند میان ابروهایم.
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با حس داغی لب هایش چشم هایم را می بندم. 

قلبم زنده می شود انگار. خون گرم با شدت 

بیشتری درون رگ هایم به جریان می افتد. 

DONYAIEلب هایش را چند ثانیه همان جا نگه می دارد و 
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همین که میخواهد سرش را عقب بکشد، می 

گویم:

... کی بود؟ - کارِ

غم انگیز است که همه ی اطرافم می توانند 

پاسخ این سوال باشند. مکث می کند. سرش 

را که عقب می کشد و راست می ایستد، دیگر 

آن آدمی که چند دقیقه ی پیش جلوی در اتاق 

دیدمش نیست. شده همان خسرویی که تمام 

این مدت می شناختم. جدی و مصمم!

DONYAIE- پیداش می کنم.
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کاسه ی چشمم از بغض و اشک گرم 

می شود. برای پس زدنش چند بار پشت سر هم 

پلک می زنم. همین که نمی گوید این اتفاق کار 

یک کیف قاب بوده یا یه مزاحم آخر شبی، 

یعنی همه چیز درست به اندازه ی احتماالت 

ذهن من زشت و کثیف است.

- تقصیر منه! باید احتمالشو می دادم.

صدایش حین گفتن این جمله صاف نیست و 

میان زیر و بمش لرزش محسوسی را می توان 

حس کرد. چیزی تا ترکیدن بغضم باقی 

DONYAIEنمانده. برای پنهان کردنش دست می گذارم 
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روی پهلویم و بی دلیل «آخ» می گویم. نگاه 

سنگین خسرو حسی دارد درست مثل ماهی در 

روزهای کودکی ام. وقتی دلم از نبودن مهتاب 

می گرفت و خودم را به مریضی می زدم. ماهی 

می فهمید. دستش را با مهر می کشید روی 

موهایم و لبخندی پرغصه تشر می زد: «دختر 

هم انقدر لوس و نازنازی؟»

نگین جلو می آید و با لحنی نگران می پرسد:

- درد داری؟ آره؟ االن به پرستار می گم بیاد 

بهت مسکن بزنه.
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از اتاق بیرون می رود. با چشم های پر به خسرو 

نگاه می کنم. عجیب اینکه چشم های او در 

دورترین حالت ممکن انگار آینه ی نگاه من 

است. کف دستش را می گذارد روی یک طرف 

صورتم. با جدیت به من زل می زند.

- دیگه نمی ذارم هیچ کس بهت آسیب بزنه 

غزال. بهت قول می دم. به من اعتماد کن.

یادم می آید قبال هم از من خواسته بود که به 

او اعتماد کنم. ولی این لحن و معنی کجا و آن 

روزها کجا؟ همه چیز انگار جدی تر و 

DONYAIEخطرناک تر از آنی است که فکر می کردم. 
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انگشت شستش نوازش وار روی گونه ام کشیده 

می شود. چشم هایم را از سر آرامشی که به از 

سر انگشتش به جانم می ریزد می بندم. زیر 

لب نجوا می کنم:

- ماهی.

.
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حرکت انگشتش متوقف می شود و بعد با 

کالفگی می گوید:

- بمون تا فردا اگه خواستی بهش خبر می دم.

می توانم درک کنم با اتفاقی که افتاده حضور 

ماهی خوشایندش نیست. نگین با پرستار 

برمی گردد و همه چیز در فاصله ی کوتاهی 

تغییر می کند. خسرو از من دور می شود. گرمی 

حضور و سرانگشتانش را با خود می برد و من 

با مسکنی که پرستار تزریق می کند در خواب 

عمیقی فرو می روم.

****
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بیشتر از هر چیزی نگران ماهی ام. خط 

افکارم از هر نقطه ای که شروع می شود در 

نهایت به او و اتاقش در هتل می رسم. 

نمی دانم روی لجبازش اجازه داده که با من 

تماس بگیرد ولی خوب می دانم که منتظر 

است. صبح از نگین سراغ گوشی ام را گرفته 

بودم و او خبری نداشت. گفته بود: «وقتی 

اون اتفاق افتاد فقط تونستم زنگ خونه رو 

بزنم و به حسام خبر بدم، بعدم با ماشین 

خسرو تو رو آوردیم بیمارستان.» تازه آن وقت 
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توجهم به لباسش جلب شده بود؛ به همان 

پانچو و شالی که شب قبل به تن داشت.

با ویلچیر جلوی رمپ ورودی بیمارستان 

می مانیم تا خسرو ماشین را بیاورد. دردی که 

در پهلو و کمرم حس می کنم را فکر ماهی و 

نگرانی او بیشتر کرده است. ماشین خسرو تا 

جایی که ممکن است پیش می آید. نگین با 

خوشرویی خاصش از پرسنل بیمارستان که 

من را تا انجا آورده تشکر می کند و پیش از 

اینکه خسرو از ماشین پیاده شود، دست 

DONYAIEمی اندازد زیر بازویم و کنار گوشم می گوید:
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- می تونی بیای یا بگم خسرو بغلت کنه؟

لحنش شوخی و جدی را هم زمان دارد. هر دو 

دستم را به دسته ی ویلچیر می گیرم و 

می گویم:

- حاال اذیت کن!

خنده اش را آشکارا می خورد و زیر گوشم 

می گوید:

- نه به جان نگین. جدی می گم. از 
دیشب اصال دم پرش نمی شه رفت، چه برسه 

آدم بخواد باهاش شوخی هم بکنه.
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خسرو همان لحظه می رسد و در ماشین را 

برایم باز می کند. بعد بازوی سمت دیگرم را 

می گیرد.

- نگین یه تاکسی می گیرم برو خونه.

نگین با تعجب می گوید:

- چی؟ غزالو با این حالش می خوای ببری تا 

لواسون؟

.
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خسرو از کنار شانه ام به نگین نگاه می کند.

- بگم علی بیاد دنبالت؟

آنقدر جوابش جدی و در عین حال 

پرمعنی است که لب هایم روی هم فشار می دم 

تا در آن حال لبخند نزنم. نگین می گوید:

- نمی خواد بیشتر از این توضیح بدی. خودم 
فهمیدم.
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پا می گذارم روی رکاب ماشین و دردِ پهلو برای 

لحظه ای نفسم را می برد. لب هایی که برای 

لبخند نزدن روی هم فشار داده ام سد فریادم 

می شود. نگین دستش را از دور بازویم باز 

می کند تا به کمک خسرو روی صندلی بنشینم. 

صدایش را از پشت سر خسرو می شنوم:

- مواظب باش.

روی صندلی می نشینم. انگار جای بخیه هایم 

هزاران سوزن فرو کرده اند.

DONYAIE- خوبی؟
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با چشم های پراشک نگاهش می کنم. سیاهی 

چشمانش پر از کالفگی می شود.

- بذار صندلی رو ببرم عقب تر، راحت بشین.

دستم را می گذارم روی ساعدش.

- نمی خواد.

حرکت دستش متوقف می شود. سرش را باال 

می آورد و نگاهم می کند. چشم هایش درست 

مقابل چشم هایم است. آنقدر نزدیک که 

می توانم تصویر خودم را در سیاهی اش ببینم.

- من خوبم خسرو!
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کم پیش آمده اسمش را صدا بزنم. کم پیش 

آمده این طور مستقیم خطابش کنم. کم پیش 

آمده وقتی صدایش می کنم زل بزنم در 

چشم هایش.

- مطمئن؟

سرم را تکان می دهم. با مکث عقب می کشد و 

در را می بندد. سرم را می چسبانم به تکیه گاه 

صندلی و چشم هایم را می بندم. زندگی آرام و 

بدون هیجانم در مدتی کوتاه جوری تغییر 

کرده که انگارهمه ی آن روزها زاییده ی خیاالتم 

DONYAIEبوده اند. حاال خودم تبدیل شده ام به سوژه ی 
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یکی از آن خبرهای داغی که ماهی هر روز از 

ستون حوادث روزنامه برایم می خواند.

حضور خسرو را حس می کنم و بعد حرکت نرم 

ماشین را. چشم هایم را باز نمی کنم. انگار 

می خواهم آرامش این لحظه را به خودم هدیه 

بدهم. آرامشی که می دانم دائمی نیست، 

همیشگی نیست و به زودی قرار است 

دستخوش طوفان حقایق تلخ شود.

تا خانه  را میان خواب و بیدار و در خلسه ای 

دلخواه سپری می کنم. با ورود ماشین به حیاط 

اولین چیزی که با چشم دنبالش می گردم 
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ماشین قمر است. خبری از آن در پارکینگ 

نیست. نفسم را آرام رها می کنم.

.
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- نیست. دیشب بهش گفتم خونه نمی آیم، 
رفت خونه ی خودش!
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از کجا فهمیده بود به چه چیزی فکر 

می کنم؟ ماشین را تا کنار پله ها جلو می برد. 

به طرفش می چرخم.

- نپرسید کجا؟

ابروهایش را باال می اندازد. اولین بار است که 

در این چند ساعت می بینم نگاهش رنگی از 

شیطنت می گیرد. چرا هیچ وقت به این فکر 

نکرده  بودم که سربه سر قمر 

گذاشتن هایش می تواند از سر مهر باشد؟ از سر 

اینکه وقتی در نوجوانی فهمید قصه ی تولدش 

DONYAIEیک دروغ بزرگ است نه دیگر فرح مادرش 
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باقی ماند و نه قمر با یک دنیا حق خواهی از او 

مادر تمام و کمالش شد.

- پرسیدنش فرقی توی ماجرا ایجاد می کنه؟

- پرسیدنش نه ولی جوابای تو چرا.

خوب می داند از چه حرف می زنم. خسرو 

حتی روزهای اول هم جوری رفتار می کرد تا 

قمر در تصور اشتباهش بماند، چه رسیده به 

حاال که همه چیز جوری دیگری هم بود.

لبخندش عمیق تر می شود. ماشین را خاموش 

می کند و زودتر از آن پیاده می شود تا کمکم 

DONYAIEکند. چند دقیقه ی بعد با تنی که از اثر درد و 
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بیهوشی توانی برایش نمانده از چند 

پله ی ورودی باال می روم. نگاهم همان ابتدا 

روی کاناپه می نشیند و در دل آرزو می کنم ای 

کاش بتوانم چند ساعت روی همین کاناپه 

بخوابم.

خسرو رد نگاهم را می گیرد و انگار خواسته ام 

را می فهمد. فشار انگشتانش را دور بازویم 

بیشتر می کند.

- بیا اتاق من. اونجا بخواب. این جا رفت و 
DONYAIEآمد می شه نمی تونی استراحت کنی.
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احتماال منظورش به برگشتن قمر است. نگاهم 

را از کاناپه برمی دارم.

- می تونم تا اتاقم برم.

«باشه» را می گوید ولی طوری هدایتم می کند 
که به جای پله ها به طرف راهروی کنارش 

می رویم. چند دقیقه ی بعد من را روی تخت 

اتاقش می نشاند و خودش روبه رویم می 

ایستد.

لباسی که به تن دارم را نگین قبل از مرخص 

شدن برایم آورده. لباسی که شبیه من نیست و 

DONYAIEتنم در آن حس غربت دارد. بادست یقه ی لباس 
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را از تنم فاصله می دهم. معذبم و نگاه 

مستقیمش ناآرام ترم می کند.

- باید می رفتم اتاقم. باید اینا رو عوض کنم.

نگاهی به سرتاپایم می اندازد.

- برات می آرم.

.
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فکر اینکه خسرو سراغ لباس هایم برود و از 

میانش چیزی انتخاب کند، خوشایندم 

نیست. ولی اجازه ی مخالفت به من نمی دهد. 

تا به خودم بیایم از اتاق بیرون می رود و من 

را با نفسی که محکم از سینه ام رها می شود 

تنها می گذارد. اگر ماهی اینجا بود...

فکر ماهی نفس هایم را استرس سنگین 

می کند. به ساعت روی دیوار نگاه می کنم. از 

وقتی که در هتل با ماهی خداحافظی کردم 

بیشتر از هجده ساعت می گذرد و این یعنی او 

DONYAIEحتما تاحاال از دستم عصبانی و ناراحت شده 
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است. شال را از دور گردنم بیرون می کشم و 

می اندازم روی نیمکت پای تخت. دکمه ی باالی 

بارانی را باز می کنم و ذهنم پر می شود از 

حرف های پلیسی که چند ساعت پیش برای 

تکمیل پرونده دیده بودم.

صدای نزدیک شدن قدم های خسرو دستم را 

روی دکمه ی دوم ثابت نگه می دارد. به طرفش 

برمی گردم. نزدیکم می شود و تی شرت کراپ 

سفید و شلوار مشکی اش را کنارم روی تخت 

DONYAIEمی گذارد. این لباس را فقط یک بار پوشیده  
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بودم که همان اولین بار با وجود نگاه اخم آلود 

قمر به آخرین بار تبدیل شده بود.

- بهت می آد.

سرم را باال می آورم و با تعجب نگاهش 

می کنم.

- تو که همیشه از لباس پوشیدن من ایراد 
می گرفتی.

اعتراف می کند:

- از استایلت خوشم می آد. اذیتت می کردم.

ابروهایم را باال می اندازم. اعتراف گرفتن از 

خسرو ملک نیا کار کوچکی نبود وقتی برای 
DONYAIE
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دادن کوچکترین اطالعات جان ادم را به لب 

می رساند.

- اگه اینو می گی که فراموش کنم قرار بود 
واسم لباس طراحی کنی، سخت در اشتباهی!

چشم هایش می خندند انگار.

- تا حاال باید بهت ثابت شده باشه که من زیر 
قول و قرارم نمی زنم.

بلوز و شلوار را برمی دارم و روی پاهایم 

می گذارم.

- خب؟

- بمونه برای وقتی که بتونی باهاش برقصی!
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به نگاه حیرانم چشمک شرورانه ای می زند. 

حتی نمی توانم حدس بزنم منظورش از این 

جمله چه می تواند باشد.

- خودت می تونی یا بمونم؟

به چند ثانیه زمان نیاز دارم تا منظورش را 

بفهمم. لباس را میان انگشتانم بیشتر فشار 

می  دهم. زمزمه می کنم.

- می تونم.

با مکث دوباره می پرسد:

-مطمئن؟

DONYAIE
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سرم را تکان می دهم. نگاهش را به کندی از من 

که می گیرد. برخالف من انگار او مطمئن 

نیست ولی نمی خواهد به کاری وادارم کند.

- باشه... پس تا عوضش کنی، داروهاتو از 
تو ماشین می آرم.

می رود و در را پشت سرش می بندد. و من به 

این فکر می کنم که من در این مدت هرگز حس 

ناامنی را کنار او و در این خانه حس نکرده 

بودم. حتی همین حاال هم باوجود رابطه ی 

نیم بندی که بین ما بود، همه چیز را به خواست 

DONYAIEو انتخاب خودم واگذار می کرد. شاید همه ی 
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این ها به خاطر ذات و تربیت اربابی اش بود که 

نمی خواست در هیچ حالتی خودش را به کسی 

تحمیل کند و خوشبینانه شاید بیشتر از چیزی 

که به نظر می آمد به من اهمیت می داد.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت520  
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بارانی را از تن بیرون می آورم و همراه بافت 

نازکی که زیرش پوشیده ام کنار شالم 

می اندازم. قسمت سخت ماجرا در آوردن 

شلوار است که به خاطرش باشد کمرم را خم 

کنم.

لباس هایم را عوض می کنم و روی تخت دراز 

می کشم. خسرو بیشتر از زمانی که تا آوردن 

داروها نیاز است تاخیر کرده است و می شود 

حدس زد چرا. دلم یک حمام داغ می خواهد 

ولی به خاطر عمق بخیه ها اجازه اش را 

ندارم. سرم را روی بالش می گذارم و چشم 

DONYAIEمی دوزم به فضای اتاق که با وجود دکور تیره 
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به خاطر دیوار شیشه ای رو به حیاط خلوت 

روشن و دلباز است. جایی که انگار ساخته 

شده تا آدم را درست وسط حقایق تلخ زندگی 

آرام کند.

سرم را می چرخانم و به تابلوی نیمه کاره  نگاه 

می کنم. به طرز عجیبی دلم می خواهد خسرو 

تمامش کند. دلم می خواهد ببینم، غزالِ 

ذهن او چقدر شبیه خودِ من است!

ضربه ای به در می خورد و بعد در با احتیاط باز 

می شود. نگاهش می کنم که با کیسه ی داروها 

و لیوان آب وارد اتاق می شود. هنوز اثر داروی 
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بیهوشی و سرمایی که فکر می کنم به خاطر 

کم خونی باشد را حس می کنم.

- نخواب. بیا اول داروهاتو بخور بعد.

داروها را با همان کیسه روی پاتختی می گذارد 

و من باز بی اختیار یاد ماهی می افتم که عادت 

دارد قرص هایش را کنار هم روی پاتختی 

بچیند. سعی می کنم خودم را کمی باال بکشم. 

خسرو دستش را روی پشتم می گذارد تا کمکم 

کند. لبم را از درد زیر دندان می برم. خسرو 

کپسول آنتی  بیوتیک را به دستم می دهد و 

DONYAIEبااخم می گوید:
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- نمی دونم چرا وقتی درد 
داری یه آخم نمی گی؟

از آبی که مقابل لب هایم گرفته کمی مینوشم.

- آخه ماهی بهش می گه لوس بازی.

با استهزا نگاهم می کند. 

- دایه ات قرار بود گالدیاتور تحویل بده؟

لیوان را از دستم می گیرد و روی پاتختی 

می گذارد.

- یه کم استراحت کن. منم می رم زنگ بزنم...

می خواهد کمرش را صاف کند که دستم دور 

مچش می نشیند. سرش را باال می آورد و با 

تعجب نگاهم می کند. می دانم بیرون از این 
DONYAIE
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اتاق همه چیز به اندازه   ی صبح و شبی که 

گذراندم ترسناک است. می دانم افتاده ایم در 

چاله های عمیق این قصه و به همین راحتی 

قرار نیست بیرون بیاییم. می دانم بعد از این 

آدم ها بیش از این در ذهنم سقوط خواهند 

کرد. ولی در این لحظه نه ماهی، نه آن کسی 

که نمی دانم چرا به پهلویم چاقو کشیده، نه 

همایون و نه هیچ آدمی مهم نیست. لب هایم را 

روی هم می کشم.

DONYAIE- بمون!
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انگار فهمیده می خواهم رها شوم از همه ی آن 

چیزهایی که بیرون از این اتاق به انتظارمان 

نشسته است. روی تخت می نشیند.

-  همیشه عادت داری بهترین پیشنهادها رو 

توی بدترین شرایط بدی؟

باید از این اشاره ی واضحش خجالت بکشم؟ 

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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- می دونم می خوای بری دنبال چی.

شیطنت نگاهش لحظه ای رنگ می بازد. ما این 

درد را با هم شریکیم. هیچ کس بهتر از ما رنج 

بی مهری و خیانت اطرافیانش را درک 

نمی کند. دستم را از دور مچش باز می کنم و 

سرم را تکیه می دهم به تاج تخت. دستش را 

جلو می آورد و موهایم را از روی پیشانی  کنار 

می زند.

DONYAIE
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- با این اوضاعت بمونم که فقط باید برات 
قصه بگم.

لبخند بی حالم را پشت لب هایم نگه می دارم و 

بازرنگی می گویم:

- قصه رو که نگین قراره برام بگه.

دستش روی موهایم مکث می کند و بعد با 

کنجکاوی می پرسد:

- نگین؟

نیم نگاهی به تابلوی نیمه کاره اش می اندازم و 

می گویم:

DONYAIE
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- آره. قراره قصه ی روزهایی که ایتالیا بودیدو 
برام تعریف کنه.

اخم شوخی می کند و دستش را عقب می کشد.

- اون که بی خود!

- چرا؟ دوست داری خودت برام تعریف کنی؟

دیگر آشکارا می خندد.

- بچه، تو چرا انقدر زرنگی؟

صدای زنگ تماس گوشی اش بلند می شود. 

خنده روی لب هر دوی ما می میرد انگار. 

گوشی را از جیب شلوارش بیرون می آورد و با 

نگاهی به صفحه صدایش را قطع می کند.

- از کجاش بگم؟
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حتما التهابی که در درونم به راه افتاده آنقدر 

در صورتم نمود دارد که تا نگاهش را باال 

می آورد، می گوید:

- نگینه. بهش گفتم بره به دایه ات سر بزنه، یه 
بهانه هم واسه نبودنت بیاره تا خودم باهاش 

حرف بزنم.

لب هایم را روی هم می کشم. میان آن همه 

سوالی که در ذهنم می لولد، یکی انگار تیزی به 

دست دارد و به در و دیوار مغزم خنج 

می کشد.

DONYAIE- فکر می کنی کار همایونه؟
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میان دو ابرویش فاصله می افتد و با بهت 

نگاهم می کند.

- فکر می کنی آدمی که به دخترخاله ی پونزده 

ساله اش رحم نکرده، ممکنه با دختر خودشم 

انقدر بی رحم باشه؟

این ترس از لحظه به لحظه ی این روزها برآمده 

بود. از فروریختنِ تمام قد پدری در ذهن 

دخترش. از غربتی که در این مدت زیسته 

بودمش.

DONYAIE- کار همایون نیست!
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انگار یک امید، هر چند کوچک و ناچیز ته 

ذهنم جوانه می زند. بغض در گلویم سنگینی 

می کند.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت522

DONYAIE- از کجا می دونی؟
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گوشی را روی پایش می گذارد و مستقیم 

نگاهم می کند.

- خودت گفتی، یادت نیست؟

گیج نگاهش می کنم.

- تو گفتی فکر می کنی فرح داره همایونو دور 
می زنه و باعث شدی حدس هایی بزنم که 

درست از آب دراومد. 

یعنی حرف من تا این حد بعید بود که او با آن 

همه زرنگی هیچ وقت به آن فکر نکرده بود؟ 

یادم است ماهی هم در مورد فرح گفته بود که 

این برادر و خواهر بعد از خدا هم دیگر را 

می پرستند و امکان ندارد به هم خیانت کنند. 
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پس چرا برای من عجیب نبود، دور از ذهن 

نبود، نشدنی نبود، منی که بیشتر از هرکس 

مهر میان این دونفر را دیده بودم!

انگار حالت صورت و نگاهم به چشمش جالب 

می آید که دستش را جلو می آورد و نوک 

بینی ام را می کشد.

- نگفتی، از کجا بگم؟

پرسشی که نگاهش می کنم، می گوید:

- مگه نمی خوای از زمانی که ایتالیا بودم 

بدونی؟

این همه نرمش را به چه حسابی باید بگذارم؟ 

به حساب آرامش قبل از طوفان یا ترس از 
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دست دادن فرصت هایی که شاید بعدها دیگر 

وجود نداشته باشند.

اولین و آخرین باری که از گذشته اش برایم 

حرف زده، همان روزی بود که درمورد نقاشی 

کشیدنش گفته بود. همان قصه ی نیمه کاره تا 

میدان ونتزیا.

- از ونتزیا.

نگاهش با شرارت توقف معناداری روی لب هایم 

می کند.

- آدم سینما و تئاتر هم بخواد بره باید بلیت 
DONYAIEبخره.
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منظورش آنقدر واضح است که هیچ کوچه ی 

علی چپی برای پیچیدن به آن نمی گذارد.

- من چاقو خوردم.

ابروهایش را باال می اندازد.

- شغل من بیزینسه آهو خانم. تا کاری واسم 

صرف نداشته باشه، انجامش نمی دم.

چقدر در مورد خودش بی انصافی می کرد، 

وقتی به چشم دیده بودم که تا چه حد 

بی چشمداشت هوای اطرافیانش را داشت. 

سرش را جلو می آورد و من با شیطنت خودم 

DONYAIEرا کمی عقب می کشم. همین حرکت کوچک هم 
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کشیدگی عضالتم و در پی اش درد را به جانم 

می نشاند. نزدیک صورتم زمزمه می کند:

-قبال بهت نگفتم فرار جذاب ترت می کنه؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت523
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گرمای نفسش پوست صورتم را نوازش 

می کند. دستش را باال می آورد و می گذارد روی 

یک طرف صورتم. دیگر نه جایی برای عقب 

رفتن دارم و نه میلش را. انگشت شستش نرم 

و آرام روی گونه ام حرکت می کند.

- تا حاال دیدی کسی از باختن خوشحال باشه؟

دیده ام. همین حاال؛ میان برق سیاهی 

چشم های او و داغ نفس هایی که می نشیند 

گوشه ی لبم. چشم هایم را می بندم و حس 

لمس و بوسه  اش را از پشت پلک هایم دنبال 

DONYAIEمی کنم.
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ما آدم ها در همین زندگی هم بارها متولد 

می شویم. به لحظه ای می رسیم که دیگر خودِ 

قبلی مان را نمی شناسیم و حتی نمی توانیم 

تصورش کنیم.

مثل من که انگار همه ی روزهای بدون این 

آغوش، بدون این حرکت نوازش گونه ی 

سرانگشتان، بدون این بوسه ها را نه 

می شناختم و نه می توانستم به یاد بیاورم. 

دستش آرام از پشت گردنم سر می خورد و به 

همان آرامی سرش را عقب می کشد. با مکث 

نگاهش را میان اجزای صورتم می چرخاند و 

DONYAIEوقتی به چشم هایم می رسد، نجوا می کند:
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- تو مثل نقاشی می مونی!

لب هایم را توی دهان می کشم و با نگاه خسرو 

به آن رهایش می کنم. ذهنم پر از رنگ های 

تندی است که در قاب نقاشی اش در اتاق نگین 

دیده ام.

- کدوم نقاشی؟ اونی که تو اتاق کار نگینه؟

مثل خودش آرام گفته ام و او جوری با 

تعجب و تحسین نگاهم می کند که انگار 

عجیب ترین حرف دنیا را زده ام. بخیه هایم از 

درد و کشیدگی به گزگز افتاده اند. دستم را 
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می گذارم روی جای درد و او خودش را عقب 

می کشد تا به بالش و تاج تخت تکیه بدهم.

- چرا اون؟

مستقیم نگاهش می کنم و می گویم:

- چون خیلی دلم می خواد بدونم اون دختر با 

دامن بلند و پابندی که به پاش داره کیه!

حسی خوشایند در چشمانش می رقصد. چیزی 

مثل مهر یا شاید... شاید چیزی بیشتر از آن!

- یه دختر عرب.
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با تعجب ابروهایم را باال می برم. زیر لب 

حرفش را تکرار می کنم. دست می برد میان 

موهایم و جمله اش را کامل می کند.

- یه دختر جسور عرب که همیشه به پاش 
خلخال می بست.

آنقدر سوال در ذهنم دارم که نمی دانم باید 

کدام را اول بپرسم. 

.
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ولی میان آن همه «جسور»ی که آن طور با 

تکیه ادا شده بود، بی طاقتم کرده بود انگار.

- چرا جسور؟

حرکت دستش را میان موهایم متوقف 

نمی کند.

-چون برای رسیدن به آرزوهاش از شهر و 

طایفه اش فرار کرده بود و خودشو رسونده 

بود به جایی که رویاشو داشت... چون 

می گفت اگه پیداش کنن توی هر ساعت و 

شرایطی که باشه، زنده اش نمی ذارن... چون 

تسلیم نشده بود و می خواست جوری که دلش 

DONYAIEمی خواد زندگی کنه.
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نمی دانم چرا وقتی آن طور خیره به من این 

جمله ها را می گفت، حس می کردم انگار فاعل 

همه ی این جمله ها منم. ولی چیز دیگری هم 

بود. یک حس که تلخ نه، ولی گس و 

ناخوشایند بود. بی هوا می پرسم:

- دوسش داشتی؟

لحظه ای باتعجب نگاهم می کند و بعد با حالتی 

غریب بوسه ای روی گونه ام می گذارد و چیزی 

می گوید که بعید می دانم تا آخر عمر مشابهش 

DONYAIEرا بشنوم.
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- آدم که به خودش حسادت نمی کنه!

خودم؟ برای خسرو دختر درون نقاشی که 

رویاهایش به حقیقت پیوسته شبیه من بود؟ 

خسرو می چرخد و کنارم تکیه می دهد به تاج 

تخت. گوشی اش را بی صدا می کند و روی 

پاتختی می گذارد. بعد از روی شانه نگاهم 

می کند و می گوید:

- سانس اول از همین لحظه شروع شد، فقط 

مجبوری برای هر سانس جدا بلیت بخری!

.
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#پارت524

آنقدر ذهنم درگیر قصه ی دخترِ 

درون نقاشی است که به جای جواب 

شیطنتش می پرسم:

- چرا رفتن؟!

ابروهایش لحظه ای بهم نزدیک می شود و بعد 

با درک مفهوم سوالم دوباره به حالت قبل 

برمی گردد.
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- چون یه چیزایی توی دنیا هست که باید 

رهاشون کرد. حتی وقتی خیلی دوستشون 

داری باید بگذری و بذاری برن. قشنگی شون 

توی همینه.

حرف هایش آنقدر معنادار و عمیق است که 

انگار دارد در مورد کانسپت کارش حرف 

می زند، هزاران دلیلِ پشت نقاشی اش.

انگار کنجکاوی را از چشم هایم می خواند.

-یه روز تو اوج بدبختی دیدمش. چند ماه بود 
که از خونه زده بودم بیرون. صبحا می رفتم 

DONYAIEدانشگاه و شبا توی یه رستوران ایرانی کار 
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می کردم که به جای دو سوم حقوقم بهم جای 

خواب و غذا می داد. بقیه اش نه به خرج های 

خودم می رسید نه هزینه های دانشگاه.

عجیب درکش می کردم و می توانستم بفهمم 

برای تک پسر ملک نیا که همه ی عمرش را در ناز 

و نعمت بوده این شرایط می تواند تا چه حد 

طاقت فرسا باشد.

- برای جور کردن پول چیزایی که واسه 
کالسای دانشگاه می خواستم بوم و وسایلمو 

جمع کردم رفتم تو خیابون. فصل توریست 

نبود. خودم می دونستم مثل همه ی این مدت 

DONYAIEچیزی کاسب نیستم. پدرم پا گذاشته بود روی 
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خرخره ام و من نمی خواستم کم بیارم. نگینو 

فرستاده بود توی همون آپارتمانی که قبال 

توش زندگی می کردم. می گفت، زن، پول، 

خونه، ماشین به شرطی که مثل بچه ی آدم 

سرعقل بیام و بخوام دوباره پزشکی بخونم. 

بهش گفتم، نمی خوام ازدواج کنم... می گفت، 

اگه بخوام موقت، فقط تا هر وقت که ایتالیا 

هستم!

جمله ی آخرش را تلخ و سنگین می گوید و من 

DONYAIEبه نگین فکر می کنم؛ به اینکه می دانسته قرار 
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است نقش طعمه را بازی کند و وارد ماجرا 

شده؟

- طراحی رو دوست داشتی؟

سرضرب جواب می دهد:

- نه... فقط به خاطر این انتخاب کردم چون 
می دونستم پدرم ازش بدش می آد و فکر 

می کنه در شان پسر خانواده ی ملک نیا نیست.

- اون دختر؟

 - اسمش آلیا بود. یه دختر با یک لبخند بزرگ 
و پر از رنگ. وقتی دیدمش، برعکس همیشه 

که خجالت می کشیدم بهش گفتم بذاره 

DONYAIEنقاشی شو بکشم و اگه خوب بود پولشو بده. 
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بهم گفت، تا آخر ماه فقط چند یورو داره که 

حاضره نصفش رو به خاطر نقاشیم بهم بده.

-نقاشیش همونیه که تو اتاق نگینه؟

جواب می دهد:

-نه... ازش یه پرتره کشیدم که ازم گرفت و به 
جاش نصف پولشو داد.

.
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- پس اون نقاشی؟

نگاهش گریزی روی بوم گوشه ی اتاق می زند. 

به جایی که تصویر نیمه کاره ی من به انتظار 

نشسته است. دوباره برمی گردد و به من نگاه 

می کند.

- اونو وقتی بعدها نگینو از خونه ام بیرون 
انداختم کشیدم.

چشم هایم بی اختیار گشاد می شود و این 

حالتم او را به خنده می اندازد.

- فکر کنم همینو می خواست جلوی 

DONYAIEخودم برات تعریف کنه!
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مثل آدمی که در تله ی تعلیق یک داستان افتاده 

برای شنیدن ادامه  اش به تقال افتاده ام. نمی 

دانم باید اول از چه بپرسم؛ سرنوشت آلیا یا 

نگین یا خودش.

- از کدوم خونه ات؟ چرا بیرونش کردی؟

از آن حالت تلخ و جدی دوباره فاصله گرفته و 

چشم هایش پر از شرارت شده.

- این همه سوال فقط تو یه سانس؟

اخم که می کنم، چشمکی می زند و جواب 

DONYAIEمی دهد:
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- همیشه که همون طور نموند. بعد از یه مدت 

تونستم کار نیمه وقت پیدا کنم و یه جایی رو 

اجاره کنم. پدرم دیگه فهمیده بود فشارش 

جواب نمی ده، ولی انگار هنوز ناامید نبود. 

می خواست آخرین شانسشو هم امتحان کنه، 

نگینو فرستاد سراغم.

تا آخر قصه را خوانده بودم. انگار می تواستم 

تصورش کنم؛ با همان چهره ی الغری که آخرین 

بار پیش از رفتنش در خانه ی فرح دیده بودم. 

فقط کافی بود جدیت این روزهایش را 

DONYAIEضمیمه ی آن می کردم.
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-آلیا چی؟ اون چی شد؟

خسرو مکث کوتاهی می کند. انگار انتظار 

داشت من باز هم از نگین و شرایط خودش 

بپرسم.

-  یه سال بعدش از رم رفت. می گفت می خوام 
زندگی رو بین آدمای مختلف تجربه کنم. 

چند روز قبل از مراسم عروسی با کسی که 

طایفه اش براش انتخاب کرده بود، فرار کرده 

بود. مادر و برادر کوچکش می دونستن و بهش 

کمک کرده بودن.

لب پایینم را توی دهان می کشم. چقدر برای  

DONYAIEفهمیدن آینده اش کنجکاو بودم.
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- هیچ وقت دیگه ندیدیش؟

- اون موقع...

صدای زنگ خانه حرفش را ناتمام می گذارد. 

هر دو بی اختیار به طرف در اتاق سر 

می چرخانیم.

- مادرته؟

خسرو از روی تخت بلند می شود و زیر لب 

می گوید:

- نه... فکر نمی کنم.

.DONYAIE
M

AM
NOE



#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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رفتنش را تا وقتی از اتاق خارج می شود با 

نگاه دنبال می کنم. ماهی همیشه می گفت: « 

قصه ی آدما اونی نیست که از بیرون می بینی. 

هر کسی قصه اش رو تو دلش پنهون کرده.» به 

طرف تابلوی نیمه کاره سر می چرخانم. به 

DONYAIEقصه ای که عجیب از پایانش واهمه داشتم.
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یک دستم را روی پهلویم می گذارم و دست 

دیگرم را می گیرم به تاج تخت از روی آن بلند 

می شوم. دلم نمی خواهد اگر احتمال خسرو 

اشتباه از آب در بیاید و قمر آمده باشد، من را 

در اتاق و روی تخت پسرش ببیند.

هر قدمی که برمی دارم انگار یک دور جان از 

تنم کشیده می شود. حتی وسواس گونه تری 

زخم را هم حس می کنم. جلوی در می ایستم و 

به بیرون سرک می کشم. نه اثری از خسرو 

است و نه هیچ صدایی شنیده می شود.
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بالتکیف میان رفتن و ماندن لحظه ای پشت در 

می مانم. حدس اینکه شخص پشت در قمر 

نبود کار سختی نیست. کف دستم را بیشتر 

روی زخم فشار می دهم و دست دیگر را 

می گیرم به دیوار کنار راهرو. من هیچ وقت 

حریف کنجکاوی هایم نبوده ام.

در ورودی خانه نیمه باز است و این یعنی 

خسرو به جای باز کردن در خودش را با عجله 

به کسی که پشت در بود رسانده. سعی می کنم 

قدم هایم را بلندتر بردارم. پاهایم ضعف دارد و 

می لرزد. به جای در با قدم های کند و لرزان به 

DONYAIEطرف پنجره ی بزرگ پذیرایی می روم. پیش از 
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اینکه گوشه ی پرده را کنار بزنم، صدای بلند 

خسرو چشم هایم را از تعجب گشاد می کند.

پرده را آرام کنار می زنم. داخل حیاط و کمی 

جلوتر از در خسرو پشت به ساختمان رو به 

زنی ایستاده که از او فقط دامن بلندش معلوم 

است و حرکت دست هایی که هر از چند دقیقه 

حین حرف زدن تکان می دهد.

آنقدر برای شناختن زنی که معلوم است خسرو 

به او اجازه نداده وارد خانه شود کنجکاوم که 

DONYAIEحاضرم همه ی مبلغ چکی که از فروختن 
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طالهای خودم و شعله گرفته ام بدهم تا خسرو 

کمی کنار بکشد و بتوانم ببینمش.

زیر لب زمزمه می کنم:

- تکون بخور دیگه. یه کم برو کنار.

خواسته ام اجابت می شود انگار. زن به قصد 

گذشتن از کنار خسرو قدمی به چپ برمی دارد. 

نگاهم لحظه ای در چشم های شهرزاد قفل 

می شود. چیزی که سر خسرو را با سرعت به 

عقب می چرخاند. بعد با همان شدت به طرف 

DONYAIEشهرزاد برمی گردد. قدم به چپ برداشته 
M

AM
NOE



شده ی شهرزاد را با حرکتی به راست خودش 

جبران می کند و دوباره راهش را سد می کند.

.

آنقدر از این حرکتش مبهوت می شوم که برای 

لحظه ای قدرت تجزیه و تحلیل را از دست 

می دهم. خسرو سرش را کمی خم می کند و 

مستقیم در صورت شهرزاد چیزهایی می گوید. 

گفتن که نه، حالتش شبیه هر چیزی است اال 

حرف زدن. رسما دارد سرش فریاد می کشد.
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به حرف هایش فکر می کنم، به آتویی که از آن 

حرف می زد، به ساکت کردن حسام شب 

پیش و به دلیل کسی که به پهلویم چاقو 

کشیده بود. همه چیز به من مربوط می شد و 

درست به اندازه ی زخم عمیقی که روی پهلویم 

به جا مانده بود، جدی و ترسناک بود.

شهرزاد به طرف در برمی گردد و با قدم های 

بلند از  آن بیرون می رود. نای حرکت و رسیدن 

به او را ندارم. به جای من خسرو پشت سرش 

از خانه خارج می شود.
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گوشی تلفن را از روی میز برمی دارم، دستم را 

می گیرم به دیوار و به هر جان کندنی که 

هست خودم را به پله ها می رسانم. به چند 

پله ی پایانی که می رسم، آنقدر 

ضعف کرده ام که شک ندارم تا آخرین پله 

خواهم مرد.

ولی به قول ماهی انگار « مردنم باید قسمت 

آدم باشه.» خودم را به اتاقم می رسانم و با ته 

مانده ی جانم، روی تخت می نشینم. یک حس 

موذی در ذهنم می لولد. چیزی که حال 

DONYAIEجسمی ام اجازه ی عرض اندام به آن نمی دهد.
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روی تخت دراز می کشم. گوشی را محکم میان 

انگشتانم می گیرم و چشم هایم را برای 

لحظه ای می بندم. دانه  دانه ی بخیه هایم انگار 

کش آمده اند. لب هایم از درد روی هم فشرده 

می شوند تا صدای ناله ام را خفه کنم.

.
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چشم که باز می کنم تصویر اتاق را تار و لرزان 

می بینم. گوشی را باال می آورم و برای دیدن 

شماره ها چند بار محکم پلک می زنم. امید 

می بندم به حافظه ی تصویری ام تا شماره اش را 

به یاد بیاورم. صفر، صفر، چهار، نه...

صدای بسته شدن که نه، کوبیده شدن در از 

پنجره به گوشم می رسد. چشم هایم را از درد 

باریک می کنم و دستی که روی پهلویم قرار 

دارد کمی محکم تر فشار می دهم.

DONYAIEیک، شش، دو، پنج...
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سرم یک دور کامل گیج می رود. زنگ می زنم 

که از او چه بخواهم؟ برای اویی که مهر 

مادری اش را به چند تکه زمین فروخت، این 

تماس حکم تایید کارش نیست؟ چرا باید تنها 

راه بهم زدن نقشه های این جماعت همچین 

ظلم بزرگی به من باشد؟

پنج، سه...

حسام گفته بود مهتاب باید بیاید. خسرو با 

سکوتش تایید کرده بود. من به مهتاب حرفی 

نزده بودم و نتیجه اش شده بود چاقویی که به 

قول پلیس اگر در گردن یا در سینه ام فرو 
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می رفت می توانست درجا کارم را تمام کند. 

پس چرا در پهلو؟

- غزال؟

صدای ضرب محکم قدم هایش روی پله ها 

نگاهم را به طرف در می کشاند. باال آمدن مایع 

معده ام را حس می کنم. آب دهانم را چند بار 

پشت سر هم فرو می دهم.

- غزال؟

غزال دوم حتی به اندازه ی اولی تالش برای 

حفظ آرامش هم در خود ندارد. سنگین شدن 

DONYAIEپانسمان را زیر دستم حس می کنم. در نیمه باز 
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به شدت به دیوار برخورد می کند و خودش در 

زاویه ی دیدم قرار می گیرد.

- چرا از جات پاشدی تو؟

لب هایش کبود است و رگ برجسته ی روی 

شقیقه اش راه گرفته تا میان موهای سیاهش. 

وارد اتاق می شود.

- چطوری این همه پله رو اومدی باال؟

گوشی را میان مشتم فشار می دهم و 

می چسبانم به سینه ام. می فهمد و به سختی 

نگاه پرحرص و کالفه اش را کنترل می کند تا به 

DONYAIEآن دوخته نشود. جلو می آید.
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- با توام غزال؟

به طرفم خم می شود. از سرِ بیقراری است یا 

نگرانی که خم می شود و برای کمک به من 

دست می گذارد پشت شانه ام.

- می برمت پایین. نمی شه تنهایی باال 

بمونی. دستتو بنداز دور گردنم.

.
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- چی می خواست به من بگه؟

چشم هایش باال می ّآید و از آن فاصله ی نزدیک 

دوخته می شود به چشم هایم.

- شهرزادو می گم. چی کار داشت که نذاشتی 

بیاد تو خونه؟

نفسش را محکم از بینی رها می  کند.

- االن به خاطر بحث من و شهرزاد به حال و 
روز خودتم رحم نکردی و اومدی باال؟

نه. به خاطر آن نبود. به خاطر آمدن احتمالی 

DONYAIEقمر بود و تنهایی  این اتاق که به من جرئت 
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مواجهه با مهتاب را می  داد. بخیه هایم زیر 

سنگینی پانسمان به گزگز می افتد.

دستم از دور گوشی باز می شود. گوشی  از 

روی سینه ام سر می خورد و کنار تنم روی 

تخت می افتد. نگاه خسرو از چشم  های من سر 

می خورد و به صفحه ی روشن گوشی 

می رسد. با دیدن شماره انگار یکی از آن 

حس های تند و ناخوشایند از صورتش پاک 

می شود. ولی هنوز عصبی است و تلخ.

- همینو می خواست بهت بگه. می خواست بگه 

DONYAIEاگه نمی خوای دارو ندارت سهم فرح و رفیع 
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بشه باید به مادرت بگی تا دیر نشده بیاد. 

می خواست تو رو بترسونه و بندازه جلو تا 

خودش بتونه انتقام بالهایی که سرش اومده 

رو از شوهر و مادرش بگیره. می خواست بگه 

دیر بجنبی کار ناتموم همایونو اون دوتا تموم 

می کنن. این که چیز جدیدی نیست، هست؟ 

خودت فهمیده  بودی دارن همایونو هم دور 

می زنن. حسام بهت گفته بود با اوضاعی که 

هست مادرت باید بیاد ایران.

چرا حس می کنم اتفاقی که برایم افتاده او را 

DONYAIEبیشتر از چیزی که نشان می دهد ترسانده؟ چرا 
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دیگر حتی آن سکوت تایید کننده در 

حرف هایش نیست؟ یعنی من تا این حد نقطه 

ضعفش بودم؟  فرح چطور این را فهمیده بود؟

سرگیجه ام هر لحظه بیشتر می شود و تصویر 

چشم های سیاه او تارتر.

- من هستم غزال. قرار نیست بذارم کسی 

بازیت بده.

- از کجا فهمیدی بالیی که سرم اومد کار فرح 
و رفیعه؟

با حرص کمی عقب می رود. می خواهد چیزی 

DONYAIEبگوید که نگاهش روی دست من ثابت می ماند. 
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مکثش به ثانیه هم نمی کشد. مچ دستم را 

می گیرد و از روی پهلویم عقب می کشد.

- غزال، تو با خودت چیکار کردی؟

.
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چشم دوخته ام به سقف اتاق و به جای 

دغدغه های ذهنی ام بهپوست انداختن بعد از 

هر بار متولد شدن فکر می کنم، به جهانی 

که بعد از آن دیگر مثل قبل نیست، به تغییر 

آدم ها و به خسرو!

به او که از وقتی آمده ایم دیگر خسروی 

روزهای قبلِ این خانه نیست انگار. آنقدر 

تغییراتش واضح است که حتی قمر هم به 

جای زبان کنایه آمیز همیشگی در سکوت 

کارهای او را دنبال می کند. به محض برگشتن 

از بیمارستان و دیدن نسا، در همین اتاق و 

DONYAIEجلوی چشمان من یک بحث مفصل با قمر راه 
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انداخته بود که چرا باز هم این دختر 

اینجاست.

می توانستم بفهمم قمر گیج شده و درست مثل 

روزهای اولِ من از حادثه عقب مانده است. 

حال و روز من، نگرانی آشکار خسرو و شاید 

حدس هایی که می زد او را به اوج ناباوری 

کشانده بود.

- اگه سختته می تونم بگم بچه ها یکی رو 
بفرستن.

DONYAIE
M

AM
NOE



صدای خسرو درست از پشت در باعث 

می شود، نگاهم را به آن طرف بچرخانم. جواب 

قمر یک کالم و تلخ است.

- الزم نکرده.

- پس این دختره رو رد کن بره مامان. نیام 
ببینم باز هست.

دیگر صدایی از هیچ کدام شنیده نمی شود. به 

جای آن در به آرامی باز می شود. هربار که 

حالش را بعد از دیدن خونریزی زخمم به یاد 

می آورم، اضطراب پایان این قصه به روحم 
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چنگ می زند. چیزی که شک ندارم تا آخر عمر 

یکی از ناب ترین تصاویر ذهنی ام خواهد ماند.

- غزال خوبی؟

چرا حس می کنم امروز اصرار دارد در هر جمله  

اسمم را به زبان بیاورد؟ دوش گرفته و 

لباس هایش را هم عوض کرده است. از 

ظاهرش مشخص است قصد رفتن از خانه را 

دارد.

- کجا می ری؟

هنوز و بیشتر از قبل تنها بودن با قمر برایم 

DONYAIEسخت شده است. بعدِ برگشتن از بیمارستان 
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این بار جلوی چشم های مادرش من را به این 

اتاق آورد و برای بستن راه اعتراض من و 

کنایه ی احتمالی مادرش گفته بود:

- حتما دوباره می خوای بری باال که مثل قبل 

بشه؟

وارد اتاق می شود و در را پشت سرش 

می بندد.

- باحسام می رم تاجایی و برمی گردم. دارم 
بهت می گم، یه وقت پانشی دنبال من راه 

بیفتی غزال!... دیدی که دکتر چی گفت؟ بچه 

حرف گوش کن نباشی دوباره می برمت 

DONYAIEبیمارستان می گم تا جوش خوردن بخیه ها 
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بستریت کنن. اون وقت از 

سانس هایقصه گویی و بلیت فروشی خبری 

نیست.

.
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کور بودم اگر فرق شیطنت ظاهری اش را 

نمی فهمیدم.

- می ری کالنتری؟

در بیمارستان شنیده بودم که از کالنتری با او 

تماس گرفته بودند. هنوز نیمی از معادله ی 

زمین های مهتاب برایم واضح نبود و با این 

داده های کم نمی توانستم به جواب درست 

برسم. فهمیده بودم همایون قبل از 

توقیف محموله ی وارداتی اش در گمرک و 

اتفاقات بعدش، می خواست زمین ها را احتماال 

بدون اینکه من از وجودشان باخبر شوم سهم 

DONYAIEخودش کند. برای همایون این کار سختی نبود. 
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می توانست مثل کارهای دیگر از من وکالت 

بگیرد و به خواسته اش برسد. ولی حاال همه 

چیز فرق می کرد. من ماجرا را می دانستم و 

طرف حسابم دیگر همایون نبود.

حس می کردم آتویی که خسرو از آن حرف 

می زد آنقدرها محکمه پسند نیست. مثل وقتی 

که مقصد را می دانی ولی مسیر را نه!

نزدیکم می شود و ساک کوچکی که در دست 

دارد روی پاتختی می گذارد.

- آره. یه کار دیگه  هم دارم که باید انجامش 
بدم. ولی سعی می کنم زود بیام.
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به کجا رسیده بودیم که برنامه ی رفت و 

آمدش را برایم توضیح می داد؟ نیم نگاهی به 

ساکی که نمی دانم محتویاتش چیست 

می اندازم. درست کنارم می ایستد. حرف را در 

دهانم سبک سنگین می کنم. انگار او هم منتظر 

حرفی است که مرددم برای گفتنش.

- می ری سراغ فرح؟

آرام می گویم و اخم های او دوباره در هم فرو 

می رود. با اینکه در این مدت دیگر حرفی از او 

نزده ولی شک ندارم که می داند کجاست و چه 

DONYAIEمی کند. دستش را روی پیشانی ام می گذارد. 
M

AM
NOE



انگار هشدارهای دکتر را بیش از حد جدی 

گرفته. همین که دمای طبیعی بدونم را حس 

می کند، یک کالم می گوید:

- نه!

و من می توانم جمله اش را در ذهنم ادامه دهم: 

«نه تا اون وقتی که به خواسته م برسم.»

-یه کم بخواب غزال. داری غش می کنی... 
قول می دم زود بیام برات ادامه ی قصه رو 

تعریف کنم.

به رفتنش با حسرت نگاه می کنم. بدجور 

DONYAIEزمین گیر شده بودم.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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در را پشت سرش می بند و اتاق در آرامش و 

سکوت فرو می رود. عطر آشنایی نگاهم را 

می کشاند تا دیوار شیشه ای رو به باغچه و 

درختچه ی پرگلی که نمی دانم اسمش چیست 

ولی به اندازه ی همه ی روزهایی که از آمدنم به 

این خانه می گذرد، عطرش برایم آشناست.
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ذهن و تنم خسته  است و سرد. پتو را تا روی 

بینی ام باال می کشم. چشم هایم را می بندم و 

خواب من را در آغوش می کشد.

چشم که باز می کنم دنیای بیرون فرقی با 

سیاهی پشت پلک هایم ندارد. چند بار پلک 

می زنم تا چشمم به تاریکی عادت کند و بتوانم 

اشیا اتاق را تشخیص دهم. مغزم که به کار 

می افتد یادم می آید، میان خواب قمر من را 

بیدار کرده بود و با تحکم سوپی را که 

هیچ چیز از مزه اش نفهمیده بودم به خوردم 

DONYAIEداده بود.
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دست دراز می کنم و کلید آباژور دیواری را 

می زنم. بخشی از تخت و اتاق روشن 

می شود. چیزی مثا اضطراب در دلم می جوشد 

و باال می آید.  یادم است وقتی از قمر در 

مورد خسروپرسیدم، گفته بود که هنوز 

نیامده است.

مثانه ام بعد از خوردن آن  حجم آب و آب میوه 

و سوپ پر و دردناک شده است اما حاضرم 

دردش را به جان بخرم و اول از برگشتن 

خسرو مطمئن شوم. خودم را به طرف لبه ی 

DONYAIEتخت می کشم و پاهایم را از آن پایین 
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می گذارم. هنوز از اثر داروها و فشار پایین 

سردم. پیش از اینکه دستم را به تاج تخت 

بگیرم و بلند شوم، نگاهم برای یک لحظه به 

ساکی می افتد که خسرو قبل از رفتن روی 

پاتختی گذاشته و حاال سایه اش از پشت پارچ 

آب مواج روی پاهایم افتاده است.

با احتیاط برش می دارم. داخلش جعبه ی 

موبایلی قرار دارد و الشه ی خرد شده ی گوشی 

خودم. جعبه را باز می کنم. روشن است و 

DONYAIEفعال. حتی سیم کارت من هم درونش است. با 
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دیدن میس کال های روی صفحه نفسم بند 

می آید. نجوا می کنم:

- خب چرا صداشو قطع کردی؟

انگار خسرو آنقدر به کنجکاوی من ایمان 

داشت که مطمئن بود به محض رفتنش ساک 

را باز می کنم و به همین دلیل چیزی از گوشی 

نگفته بود. ماهی زنگ زده بود. چند بار. 

نمیدانستم نگین چطور توانسته بود او را برای 

غیبت یک روزه ام توجیه کند. اصال توجیه 

شده بود؟ پس این تماس های پشت سر هم چه 

DONYAIEمی گفت؟
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لبم را توی دهان می کشم و به ساعت باالی 

صفحه نگاه می کنم. آنقدر دیر است که مطمئن 

باشم ماهی دیگر بیدار نیست.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت532

عضالت شکمم را از فشار منقبض می کنم و 

DONYAIEشانه ام را می چسبانم به تاج تخت. اثر اخرین 
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مسکنی که خورده ام انگار دارد رنگ می بازد. 

چیزی مثل کنجکاوی وادارم می کند فورا 

ایمیلم را وارد کنم و بعد اینستاگرامم را راه 

بیندازم. می خواهم ببینم مثل تمام این مدت از 

مهتاب پیامی دارم؟ باز خواسته خودش را 

برایم توضیح بدهد؟ تالش کرده از آن مادر 

بی عاطفه ای که در ذهنم ساخته ذره ای فاصله 

بگیرد؟

شاید همه ی این ها بهانه است و من دنبال 

DONYAIEراهی می گردم تا حرف های حسام را پیش 
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بکشم. همان کاری که امروز بعد از دیدن 

شهرزاد قصد انجامش را داشتم.

با درد و بیقراری در جایم جا به جا می شوم تا 

صفحه ام باال بیاید. طول می کشد و من چند 

بار تصمیم می گیرم رهایش کنم و بعد به 

سراغش بیایم. بعد از چند دقیقه ای که درد 

کند و کشدارش کرده صفحه ام باال می آید. 

نگاهم اول از همه روی عدد گوشه ی صفحه 

می نشیند و بعد دایرکتم را باز می کنم.

پیامش متعلق به چند ساعت پیش است. 

نوشته: «سالم عزیزم. فکر کنم وقتش رسیده 
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قول و قرارم با خودم رو بشکنم. برای اواسط 

ژانویه می آم ایران. باید اینجا کارامو هماهنگ 

کنم. می خوام ببینمت. دیگه اینجوری 

نمی تونم.»

اواسط ژانویه یعنی کمی بیشتر از یک ماه 

دیگر.

نفس هایم تند می شود. عرق سرد روی مهره ی 

کمرم می رقصد و به پایین سر می خورد.

من به او حرفی نزده بودم، نه؟ نگفته بودم 

بیاید. هیچ وقت دلم نمی خواست بگویم. عصر 

امروز هم از شوک اتفاقی که افتاده بود 
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می خواستم در مورد نقشه ی احتمالی همایون 

و حاال فرح به او بگویم. مهتاب هیچ خبری از 

اوضاع همایون نداشت. چند بار میان 

حرف هایش گفته بود، حتما همایون به خاطر 

اذیت کردن او و دور کردن ما از هم سند زدن 

زمین ها را به تعویق انداخته است. حتی 

مهرداد هم تمام این مدت روی همان حرف 

اولیه ی خودش مانده بود.

دستم می لرزد و همه ی تنم هم. یک دستم را به 

تاج تخت می گیرم و با دست دیگر می خواهم 

DONYAIEگوشی را روی پاتختی بگذارم. برگشته ام به 
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روزهای بعد از رفتنش؛ همان دل آشوبه، همان 

درماندگی و همان رنج روحم را در بر گرفته 

است. دستم می لرزد.گوشی محکم به پارچ 

می خورد و صدای افتادن و شکستنش سکوت 

اتاق و خانه را می شکند.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت533
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انعکاس صدا انگار در هزارتوی روحم تکثیر 

می شود و حباب بغضم را می شکند.

در اتاق به فاصله ی کوتاهی باز می شود.

- صدای چی بود؟ غزال؟

پشت دستم را محکم می کشم روی چشم هایم. 

اشک دارد و خیس نیست. خسرو وارد اتاق 

می شود و جایش را در قاب در قمر اشغال 

می کند. جواب سوالش آنقدر واضح و هزار تکه 

در اطراف پراکنده شده که نیازی به گفتن من 

نباشد.

- نرو جلو. می ره تو پات.
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جمله ی پر از نگرانی و مادرانه ی قمر فقط 

لحظه ای قدم های خسرو را متوقف می کند. 

بی توجه به خرده های ریز شیشه، جلو می آید و 

مقابلم روی زانو می نشیند. لباس خانه به تن 

دارد و موهایش درهم و چشم هایش پر از 

خواب است. بغضم سنگین تر می شود و 

چشم هایم تار.

- چی شده؟

صدایش از تن معمولی  اش آرام تر است. انگار 

می داند یک چیزی هست. چیزی به جز یک 

DONYAIEسهل انگاری و اتفاق. قمر هنوز میانه ی در 
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ایستاده و نگاهمان می کند. آب دهانم را فرو 

می دهم.

- تو بهش گفتی بیاد؟

نگاهش گنگ و با تعجب میان چشم هایم 

حرکت می کند. گوشی را به طرفش می گیرم. 

نگاهش از چشم هایم با تانی پایین می آید و 

روی پیام مهتاب می نشیند. نور صفحه 

مستقیم افتاده روی صورتش و من می توانم 

عمیق شدن خطوط صورتش را با هر کلمه ای 

DONYAIEکه می خواند ببینم. پیام را که می خواند 
M

AM
NOE



دستش را بلند می کند. مچ همان دستم را 

می گیرد و پایین می کشد.

بغض تیغ می کشد به گلویم.

- چرا فکر کردی من بهش گفتم؟

به سوالم با یک سوال دیگر جواب منفی 

می دهد.

- پس برای چی می خواد بیاد؟

این بار جوابم را می دانستم و می خواستم 

انکار کنم. انگار خود من نبودم که با دیدن 

شهرزاد گوشی را برداشته بودم تا حرف های 

حسام را به گوشش برسانم. تا آن موضع 
DONYAIE
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بی تفاوتی که همیشه در مقابلش در مورد 

ارثیه اش داشتم را بشکنم و به او بگویم که 

باید بیاید.

صدای خسرو آنقدر مالیم و آرام است که با 

خودم فکر می کنم قمر پیش از این هیچ وقت 

پسرش را این طور آرام دیده بود؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت534
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- من اگه انقدر اصرار داشتم که بخوام بی خبر 

از تو با مادرت حرف بزنم، مانع اصرار حسام و 

شهرزاد نمی شدم. مادرت باید بیاد غزال، هر 

دوتامون اینو می دونیم. ولی من برام 

مهمه اول تو با این مسئله کنار بیای!

کنار می آمدم؟ من هیچ وقت با آمدن مهتاب 

بعد از این همه سال کنار نمی آمدم، چون هیچ 

آمدنی رنج رفتنش را از بین نمی برد.
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- مهتاب خبر نداره اوضاع انقدر حاده. یعنی... 

اصال نمی دونه چه اتفاقی واسه همایون 

افتاده.

چرا دارم برایش توضیح واضحات می دهم؟ 

مگر خودش از همه ی این جزییات خبر ندارد؟

خسرو میان حرفم گوشی را از دستم می گیرد 

و روی تخت می گذارد. بعد هر دو دستم 

را محکم میان دست هایش نگه می دارد. در 

اتاق با ضرب جلو کشیده می شود و در اثر 

شدت دوباره تا نیمه باز می شود. یکه ای 

DONYAIEمی خورم و سرم را به آن طرف می چرخانم. 
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خسرو برخالف من هیچ تغییری در حالتش 

نمی دهد.

- تو سخت تر از اینا رو گذروندی. از چی 
می ترسی غزال؟

اسمش ترس بود یا فرار از حفره ی سیاه 

کودکی هایم؟ حق داشت؛ من بدتر از این  ها را 

از سرگذرانده بودم. مثل نامردی همایون، 

دورویی امین و فرصت طلبی بقیه. ولی انگار 

دیدن مهتاب با هیچ کدام قابل قیاس نبود.
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سکوت میانمان را باز شدن دوباره ی در 

می شکند. قمر با جاروبرقی وارد اتاق می شود 

و حق به جانب می گوید:

- پاشو بقیه ی تئاترو بذار واسه بعد. تا خودتو 
ناقص نکردی اینجا رو جارو کنم.

خسرو با نفسی کالفه دستم را رها می کند. 

بلند می شود و به طرف قمر می چرخد. نگاه 

قمر انگار به عمد روی من نمی چرخد. جارو را 

به برق می زند و پیش از اینکه روشنش کند، 

DONYAIEخسرو با لحن همیشگی اش می گوید:
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- ناراحتی بدون بلیت برات یه سانس رفتیم؟ 
تو که تئاتر دوست داری!

اشاره اش به بلیت و سانس که به نظرم تعمدی 

می آید باید به خنده بیندازدم ولی آنقدر 

پریشانم و انقدر جمله ی دومش تلخی کنایه ای 

که نمی دانم چیست را در خود دارد که تنها 

نگاهشان می کنم. قمر لحظه ای مستقیم به 

خسرو نگاه می کند. بعد جارو را روشن می کند 

و در حالی که صدای تیک تیک ریز کشیده 

شدن خرده های شیشه با زوزه ی مالیم جارو 

DONYAIEهمراه می شود، می گوید:
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- زندگی من به اندازه  ی کافی تراژدی بود، دیگه 

دیدنش رو دوست ندارم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت535

خسرو هم درست به اندازه ی من جا می خورد 

انگار. قمر بدون اینکه منتظر حرفی از طرف 

او باشد کنار پاهایش را جارو می کشد. اشاره ی 
DONYAIE

M
AM

NOE



خسرو به تئاتر دوست داشتن قمر می توانست 

چندین مفهوم داشته باشد؛ از قرار چهارشنبه 

شب های او با دوستانش گرفته تا داستان 

عاشقانه ای که تمامش نمایش و فریب بود. 

ولی جواب قمر تنها یک معنی داشت. تصویر 

یک پایان تلخ که کوبیدَش در صورتمان.

شاید قمر حرف های خسرو را در مورد انتقام 

گرفتن از همایون باور کرده بود و می خواست 

به من هشدار بدهد. شاید از پایان این قصه 

ترسیده بود، به خاطر پسرش، به خاطر دختر 

DONYAIEهمایون و به خاطر خودش.
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کار قمر که تمام می شود، خسرو آستین بلوزش 

را باال می دهد و هر دو دستش را در جیب 

شلوارش فرو می کند. یک حالت راحت و 

پراطمینان. قمر پیش از جمع کردن جارو 

نگاهش می کند. به نظر می رسد آن قدر پسرش 

را خوب می شناسد که بداند محال است از 

کنار هر حرفی به راحتی عبور کند. خسرو 

می گوید:

- یه نمایش به یاد موندنی اونیه که نتونی 
پایانشو حدس بزنی!
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نگاه قمر از کنار قد بلند پسرش روی من گریزی 

می زند. بعد دوباره به خسرو برمی گردد. با 

مکث سرش را تکان می دهد و از اتاق بیرون 

می رود.

****

ماهی مثل آدمی که روی آتش نشسته باشد، 

لبه ی مبل روبه روی من نشسته و با افسوس 

نگاهم می کند. حسی که به نظرم آن چنان 

مناسب این لحظه و شرایط نیست و من 

عجیب میان خطوط نگاهش دنبال حس های 

DONYAIEدیگری می گردم.
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- بالی دیگه  ای هم مونده سرت بیارن؟

نیم نگاهی دزدانه به نگین می اندازم و دوباره 

به طرف ماهی برمی گردم. آن قدر کنایه اش 

واضح و مقصدش مشخص است که لحظه ای 

فکر می کنم نکند حقیقت را می داند و 

حرف های نگین را در مورد دزد بودن ضارب 

باور نکرده است.

- تقصیر خودم شد. نباید وسط خیابون گوشی 
دستم می گرفتم.
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آرام می گویم و از گوشه ی چشم می بینم که 

نگین با نگرانی در جایش جابه جا می شود. 

می دانم آمدنش به این خانه وقتی قمر تا این 

حد به خونش تشنه است چقدر می تواند 

برایش سخت باشد. ماهی نفسش را با 

ناراحتی رها می کند. شک ندارم اگر تنها بودیم 

همه ی حوادث مشابه ای که در این سال ها از 

روزنامه برایم خوانده بود را یادآوری می کرد تا 

ثابت کند قبال به من هشدار داده و من توجه 

نکرده ام.
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نگاهی به پهلوی من می اندازد.

- حاال تونستن بگیرنش؟

به سختی جلوی خودم را می گیرم تا به نگین 

نگاهم نکنم و از او نخواهم پایان داستانی که 

سرهم کرده را خودش بگوید. ولی انگار الزم 

به گفتن من نیست. چون به جای من می گوید:

- پلیس شناسایی شون کرده ماهی خانوم. به 
زودی دستگیر می شن.

حدس می زنم این خواسته ی خسرو بود که تا 

DONYAIEمشخص نشدن اصل ماجرا کسی از آن باخبر 
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نشود. حتی در مورد قمر هم به نظر 

می رسید که از چیزی خبر ندارد.

- من می خوام بدونم؛ یعنی اون وقت شب 

هیچ کس همرات نبود طرف حساب کار دستش 

بیاد؟

تیر کنایه اش صاف و مستقیم رها می شود.

- این دزدا که از کسی حساب نمی برن.

ماهی ابرو درهم می کشد و می خواهد چیزی 

بگوید که با آمدن قمر از آشپزخانه، انگار آتش 

زیرش الو گرفته باشد ناآرام در جایش تکان 

DONYAIEمی خورد.
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نگاهم را رها می کنم و اجازه می دهم به طرف 

نگین بچرخد. می دانم بودن در این شرایط را 

دوست ندارد. ولی در این لحظه فقط او است 

که می داند من هزاران بار بیشتر از دغدغه هایم 

با ماهی یا قمر، نگران امروزم.

نگران رای دادگاه همایون، نگران نتیجه ی 

تالش های حسام برای رهایی من، نگران نقطه ی 

پایان این قصه!

.

DONYAIE#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت536

نگاه من و نگین لحظه ای درهم گره 

می خورد. حالم را می فهمد انگار. صبر می کند 

تا تعارف میان ماهی و قمر تمام شود. بعد با 

لبخندی ساختگی رو به ماهی می گوید:

- حاال که غزالو دیدین. امیدوارم نگرانی تون 

برطرف شده باشه. دیروز هم بهتون گفته بودم 

که چیز مهمی نیست و حالش خوبه.

قمر مثل تمام دقایقی که نگین همراه ماهی 

DONYAIEآمده، نگاهش نمی کند و ماهی باز معذب در 
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جایش تکان می خورد. فهمیدن اینکه نگین 

قصد رفتن دارد و می خواهد تکلیف ماهی 

را برای ماندن یا رفتن بداند سخت نیست.

می توانم در عمق چشم های ماهی نگرانی و 

درماندگی را ببینم. باوجود اخالق سفت و 

سختش تمام این سال ها زیر سایه ی 

کسی زندگی کرده بود و هرگز دغدغه ی سرپناه 

نداشت. سال های نوجوانی و جوانی اش در 

عمارت ملک نیا و بعدها هم در خانه ی همایون.

به امید من آمده بود و با این اتفاق از 

اینجا رانده و از آنجا مانده شده بود. دلم 
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می خواست با او تنها می شدم تا خیالش را از 

قول و قرارمان راحت کنم. باید مطمئنش 

می کردم که این اتفاق فقط برنامه  های مان 

را کمی به تاخیر می اندازد. فقط همین.

به جای ماهی قمر تلخ و دوپهلو می گوید:

- هیچ نگرانی ای بی دلیل نیست!

معلوم نیست مقصود کنایه   اش منم یا نگین، که 

به این طریق می خواهد به حضورش در خانه 

و کنار خسرو اعتراض کند. لبم را توی دهان 

می کشم و با کالفگی به ماهی نگاه می کنم. 

اخم غلیظی میان ابروهای قوس دارش 
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می نشاند. حرف قمر را به خودش و من 

گرفته و می دانم تا حرف را به او برنگرداند 

آرام نمی شود.

نگاه تندی به من می اندازد و در جواب قمر 

می گوید:

- حق گفتین به خدا. از قدیم گفتن آدمیزاد از 

هرچی بترسه و نگرانش باشه به سرش می آد.

حاال چطور باید به ماهی می فهماندم مشکل 

قمر بیشتر از اینکه من باشم، نگین است تا 

DONYAIEمانع از دوئل کنایه های شان شوم.
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قمر تلخ تر قبل می گوید:

- سرش می آد که نه. همین آدمیزاد دوپا سرش 

می آره.

این حرف را در خوشبینانه ترین حالت هم 

نمی توانم به کسی جز همایون ربط بدهم. 

ماهی با ناراحتی اخم می کند.

دستم را روی پهلویم می گذارم و از درد 

صورتم جمع می شود.

.DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت537

دکتر اجازه ی تحرک و نشستن به من 

داده ، ولی همین چند دقیقه  انگار جای 

بخیه هایم را کش آورده بود و درد می کرد. 

نگین حالم را زودتر از آن دو نفر می فهمد.

- درد داری غزال؟ می خوای بری دراز بکشی؟

هر دو به من نگاه می کنند. دستم را از جای 

دردی که حتی ذره ای از آن کم نشده 

DONYAIEبرمی دارم.
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- نه، خوبم!

ماهی لبش را با زبان تر می کند. انگار میان رنج 

آوارگی و نگرانی برای من گیر افتاده است. 

آن قدر او را می شناختم که بدانم بعد از آخرین 

جمله ی قمر تکلیف رفتنش مشخص شده و 

انتظار دارد من هم همراهش بروم. ولی انگار 

دیدن حال و روزم هنگام درد او را دچار تردید 

کرده است.

نگین باز می گوید:

DONYAIE- خوب نیستی غزال، چرا الکی می گی؟
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از جایش بلند می شود و به طرفم می آید. قمر 

با جدیتی که در تمام این مدت از او سراغ 

دارم، می گوید:

- بهت گفتم از تخت پایین نیا. ماهی خانم که 
غریبه نبود. می اومد تو اتاق می دیدت.

هر آن منتظر بودم بدجنسی کند و برای 

چزاندن نگین یا ماهی یک «خسرو» به 

تخت و اتاق اضافه کند. فقط کافی بود 

که ماهی در این شرایط می فهمید در اتاق 

خسرو می خوابم. آن وقت تا خدا و 

DONYAIEپیغمبر پایین نمی آمدند و نمی گفتند که هیچ 
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خبری نیست، باید اخم و تخمش را تحمل 

می کردم.

نگین دست می اندازد زیر بازویم تا کمکم کند. 

می گویم خوبم و می توانم بنشینم. قانع 

نمی شوند؛ نه او و نه قمر. تالشش نتیجه 

می دهد. همین که به کمک او و دسته ی مبل از 

جایم بلند می شوم گوشی اش شروع به زنگ 

خوردن می کند.

گوشی را از جیب بارانی بلندش بیرون می آورد 

و با دیدن اسم خسرو بدون هیچ واکنشی 

جواب می دهد. صدای خسرو را هم من 
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می شنوم و هم احتماال قمر که همان لحظه از 

جایش بلند شده تا به جای نگین کمکم کند.

- نگین، غزال کجاست که تلفنشو جواب 
نمی ده؟

صدایش بلند و پر از نگرانی است یا من 

این طور فکر می کنم؟ نگین گوشی را به طرف 

من می گیرد و با نگاه و شیطنتی که شبیه آن 

را بارها روی خودم دیده ام، می گوید:

- با شما کار داره.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت538

نگاه من روی نگین می نشیند و نگاه قمر و 

ماهی روی من. دندان می کشم روی لب باالیم 

و دستم را با مکث جلو می برم. همین که با 

صدای آرامی در گوشی می گویم:

- سالم.

DONYAIEمی گوید:
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- چندبار گرفتمت، چرا جواب نمی دی؟ بمون با 

حسام دارم می آم خونه کارت دارم.

بی اختیار به ماهی نگاه می کنم. سوال اولش و 

آن «بمان» یعنی فکر می کرد من ممکن است با 

ماهی بروم؟ ولی اضطرابم برای دلیل آمدن 

حسام و کاری که حدس می زنم مربوط به 

حکم همایون باشد، آنقدر است که با سرعت از 

آن می گذرم. به سختی جلوی نگاهم را 

می گیرم تا روی قمر نچرخد. با احتیاط 

می پرسم:

DONYAIE- خبری شده؟
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اسم همایون را نمی آورم ولی منظورم آنقدر 

واضح است که لحظه ای پشت خط مکث 

می کند و بعد می گوید:

- شده، ولی فقط اون نیست. می آم حرف 

می زنیم. قراره خیلی زودتر به خواسته ات 

برسی!

جمله ی آخرش را آنقدر سرد و سنگین می گوید 

که تنم این سوی خط برای لحظه ای یخ 

می زند. نگاهم را میان ماهی و نگین 

می چرخانم و می گویم:

DONYAIE- نگین می خواد بره.
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چه خوب که طرف حسابم تا این حد باهوش 

است و منظورم را می فهمد. تن صدایش را 

پایین می آورد.

- اگه دایه ات واسه رفتن اصرار داره، مانعش 
نشو. عصر خودم می رم باهاش حرف 

می زنم. درستش می کنم.

می دانم با وجود رفتارهای ماهی در عمارت 

فهمیده که با او سر ناسازگاری دارد و همین که 

بازهم حاضر است با ماهی حرف بزند
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دلگرمم می شوم. آرام «باشه» را زمزمه 

می کنم و بعد از قطع تماس گوشی را به نگین 

می دهم.

به کمک نگین به اتاق برمی گردم. میان راه چند 

بار تصمیم می گیرم از او بخواهم به جای اتاق 

خسرو من را به طبقه ی باال ببرد، ولی با وجود 

قمر و ماهی در نزدیکی مان پشیمان می شوم. 

نمی خواهم قمر چیزی بگوید و ماهی را از 

اینی که هست حساس تر کند.

نگین کمک می کند روی تخت بنشینم و همان جا 

DONYAIEکنار گوشم می گوید:
M

AM
NOE



- فکر کنم ماهی خانومو با خودم ببرم بهتر 

باشه.

تنش بین او و قمر چیزی نبود که نگین 

متوجه اش نشده باشد. نگین که راست 

می ایستد به ماهی نگاه می کنم. نگاهش به 

جای من میان اشیا اتاق می چرخد. می دانم به 

لطف سال ها زندگی در خانه ی همایون فرق 

اتاق شخصی و مهمان را می داند.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت539
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نگاهش به من که می رسد تابی میان 

ابروهایش می افتد. یک شماتت و تاسف عمیق 

در نگاهش است که به اندازه ی هزاران بار کتک 

خوردن درد دارد.

این حالتش را خوب می شناسم؛ نه از امروز و 

دیروز، از همان وقتی که مهتاب رفت و او شد 

مسئول تربیتم.

ماهی مادرم نبود که مثل مادرها اجازه ی دعوا 

DONYAIEکردن و تنبیهم را داشته باشد.
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می شود گفت ماهی خانه زاد عمارت ملک نیا 

بود و از نوجوانی آنجا کار می کرد. بعد با 

ازدواج همایون و مهتاب فرستاده شده بود 

تهران. به خاطر همین هم بعد از این همه سال 

نه بیمه ای داشت و نه پس اندازی.

شیوه ی تربیتی اش ابداعی بود. مخصوص 

خودش. یک جور که هم موقعیتش را در نظر 

می گرفت و هم وظیفه اش را. اصال بهترین 

عنوان همانی بود که خسرو می گفت. ماهی 

دایه ام بود.

DONYAIE
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قمر بیرون می رود و ماهی رو به نگین 

می گوید:

- نگین خانوم اگه تهران می رید بی زحمت منم 
با شما می آم.

منتظر جمله ای شبیه این بودم، ولی بازهم با 

اعتراض زیر لب صدایش می کنم:

- ماهی!

نگین با خوش رویی جواب می دهد:

- حتما. من می رسونمتون.

این یعنی تا هتل هم همراهی اش می کند. 

DONYAIEماهی تشکر می کند و اومی گوید:
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- پس من تو ماشین منتظرتونم. عجله نکنید. 
من امروز وقتم خالیه.

از اینکه دارد به رفتن ماهی کمک می کند، 

کالفه ام. نگین گونه ام را می بوسد و می گوید:

- استراحت کن زودتر خوب بشی. بهت زنگ 
می زنم.

بعد با خداحافظی از اتاق بیرون می رود. با 

رفتنش نفسم را محکم رها می کنم و به ماهی 

می گویم:

- خودت همیشه می گفتی سر حیوونم که 

DONYAIEمی خوان ببرن اول بهش آب می دن.
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انگار نه دلش می آید به من تشر بزند و نه 

می تواند بی تفاوت عبور کند.

- چیزی هم مونده که بخوای بگی؟

پوفی می کشم و تکیه می دهم به تاج تخت. 

منظورش به رابطه ی نزدیک من و خسرو است، 

ولی من در جواب می گویم:

- برنامه مون سر جاشه. فقط باید یه کم صبر 
کنی حالم خوب شه بتونم دنبال خونه برم.

اخمش عمیق تر می شود.

- من چی می گم تو چی می گی؟ کی از خونه 

حرف زد؟ خودتو می زنی به اون راه و اینو 

DONYAIEمی گی که من دیگه چیزی ازت نپرسم؟
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می دانم که بی خانمانی او را عجیب ترسانده، 

ولی انگار زور نگرانی های مادرانه به ترسش 

می چربد. لبم را توی دهانم می کشم. 

 از جایی در عمیق ترین بخش افکارم، جایی که 
کمتر نشانی از بیقراری و التهاب این روزهایم 

هست، می گویم:

- من می خوام از ایران برم ماهی.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت540
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این حرفم برای ماهی عجیب نیست. جدید 

نیست. ماهی من را با رفتن می شناسد.

- پس چرا هنوز موندی تو این خونه؟ به من 
گفتی یه چیزایی هست که نمی دونم؛ چی 

انقدر مهمه که تو به خاطرش حاضری بیای تو 

 ملک نیا غزال؟ مگه نمی گی  خونه و اتاق پسرِ

می خوای بری؟

بزاق در گلویم گلوله می شود و پایین نمی رود. 

هیچ کس بهتر از ماهی نمی تواند آینه ای مقابلم 

DONYAIEبگیرد و احوال این روزهایم را در صورتم 
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بکوبد. جواب من یک تک کلمه است. یک 

«خسرو» که پشت لب هایم می ماند. کسی که 

خواستنش با «رفتن» در یک قاب نمی گنجد.

پوست لبم را با نوک دندان می کَنم. نمی خواهم 

از مهتاب و زمین هایش حرف بزنم، از مهتاب و 

آمدنش! می دانم دهانش به اندازه ی کافی 

قرص است ولی باز می ترسم شعله از زیر 

زبانش حرف بکشد.

- پرونده ای که همایون واسه م ساخته هنوز 
بسته نشده. تا اون حل نشه من نمی تونم برم.

DONYAIEنگاهم می کند. سنگین و پرحرف.
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بازگشت قمر مکالمه ی ما را ناتمام باقی 

می گذارد. معذب در جایم جابه جا می شوم. 

نشده بود که به ماهی در مورد دلیل بودنم در 

اتاق خسرو بگویم. هر چند می دانستم با وجود 

تلخی حرف هایش آنقدر من را می شناسد که 

بداند حضورم در این اتاق هیچ معنی خاص و 

دیگری ندارد. شاید هم انعطاف خسرو او را 

دچار تردید کرده و نمی تواند بپذیرد پسر 

ملک نیا برای دختری که قرار است برود تا این 

حد مایه گذاشته است.
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اصال چه کسی به جز ما دونفر درکمان می کرد؟ 

چه کسی می توانست جریان نرم و پر حس 

میانمان را بفهمد؟

ماهی می رود و من میان تلخی رفتن او و 

اضطراب آمدن خسرو ثانیه ها را نفس 

می کشم. چند دقیقه بعد از رفتن ماهی برایش 

پیام فرستاده و نوشته بودم: « نگران 

هزینه های هتل نباش. » و به نظرم هنوز ندیده 

بود، چون شک نداشتم اگر می دید باید منتظر 

یکی از آن جواب های دست به نقدش 

می ماندم. شاید هم مراعات حضور نگین را 

DONYAIEکرده بود.
M

AM
NOE



خودم را روی تخت سُر می دهم. دلم سازم را 

می خواهد و گم شدن در دنیای نت ها 

را. صدای دورِ حرف زدن نگاهم را می کشاند به 

طرف در نیمه باز اتاق. صداها نزدیک می شود. 

دستم را به سختی ستون بدنم می کنم. در اتاق 

باز می شود. خسرو داخل می آید. روی تخت 

می نشینم و نگاهم تا پشت سر او کش می آید 

که برخالف انتظارم در را می بندد.

- سالم.

- بهتری؟

- حسام کجاست؟

DONYAIE
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.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت541

جلو می آید. اخم و جدیتش به خاطر حرف من 

است یا خبرهایی که می خواهد بدهد؟

- انتظار داشتی سرشو بندازه پایین دنبال من 
راه بیفته بیاد تو؟
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بی قرار در جایم تکان می خورم. خسته ام از 

انتظار برای شنیدن اتفاقات رنگ و وارنگ. 

انگار از من خیالش راحت می شود که 

می گوید:

- می آی بیرون یا بگم بیاد اینجا؟

درد مالیمی دارم و گرفتگی عضالت که در اثر 

نشستن زیاد ایجاد شده است.

- می آم.

پاهایم را از تخت پایین می گذارم. ولی پیش 

از بلند شدنم می گوید:

DONYAIE- دایه ات کی رفت؟
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سرم را باال می گیرم و نگاهش می کنم. به 

جواب من نمی رسد.

- نمی خواد بیای. می گم خودش بیاد اینجا. 
این جوری بهتره. فعال قمرم از چیزی خبردار 

نمی شه.

مضطرب به رفتنش از اتاق نگاه می کنم. به 

قدم هایی که راست و محکم برداشته می شود. 

ناآرام است. هر قدر هم که وانمود کند یا 

باجدیت حرف بزند، باز هم حالش را می فهمم.

تا آمدن آن ها دست به تاج تخت می گیرم و 

بلند می شوم. در این چند روز صدها بار نت را 

برای فهمیدن حکم همایون زیر و رو کردم. 
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ده ها پرونده و خبر از موارد مشابه خواندم و 

مبهوت ماندم از این همه دزدی آشکار!

خسرو که این بار همراه حسام وارد اتاق 

می شود من چند قدم هم به طرف نیم ست 

اتاقش برداشته ام.

- چرا راه افتادی تو؟

انتظار داشت با این همه اضطراب روی همان 

تخت بنشینم و منتظر بمانم؟ صورت حسام 

آرامش بیشتری در خود دارد. حداقل اینکه 

مثل خسرو تالشی برای وانمود کردن نمی کند 

و این یعنی ناآرامی خسرو مربوط 

 خبرهایی که قرار است بشنوم نیست. به خودِ
DONYAIE
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- حالت چطوره موکل مصدوم من؟

بعد از گوشه ی چشم به خسرو نگاه می کند و 

می گوید:

-این که اشکال نداره؟

خسرو تلخ می گوید:

-بشین حسام.

حسام می نشیند و من تا مبل روبه رویی اش 

پیش می روم.

-حکم همایون اومد، آره؟ خبرتون همینه؟

حسام نیم نگاهی به خسرو می اندازد.

- بیا بشین اول. چندتا خبر دارم. از اول شروع 
کنم یا از آخر؟
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روی مبل می نشینم و به خسرو که هنوز 

ایستاده نگاه می کنم. مثل حسام منتظر جوابی 

از طرف من است. رو به حسام می گویم:

- از هر کدوم که مهم تره.

بی مقدمه می گوید:

- پدرت رضایت داد. پرونده ات بسته شد.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت542
M

AM
NOE



چیزی درست وسط سینه ام تیر می کشد؛ جایی 

که در تمام این روزها یک ترس، یک ناباوری، 

یک سرخوردگی عمیق جوالن داده است.

- پرونده ی ما تازه افتاده بود روی دور و اون 
طور که از ظاهر امر به نظر می آد پدرت 

نمی خواست درگیر یه اتهام جدید بشه. همون 

چیزی که خودمون از اول در نظر داشتیم. یه 

توافق دو طرفه . پدرت در ازای گذشتن ما از 

ادعای سواستفاده از حساب تو رضایت داد.
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حرف های حسام به گوش من تنها جمله و کلمه 

نیستند، قصه ی پر از رنج و تنهایی امروز و 

دیروز منند. سنگینی سکوت خسرو و 

حرف هایی که می دانم دیر یا زود به آن ها 

خواهیم رسید، فضای میانمان را کدر و 

غبارآلود کرده انگار.

- گفتید ظاهر امر، اصلش چیه؟

ابروهای حسام از تعجب باال می رود. نگاهی به 

خسرو می اندازد که همان لحظه روی مبل 

کناری من می نشیند.

DONYAIE- تو هم که حواست جمعه!
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من هم؟ من هم مثل که؟ مثل مرد خاموش 

کنارم؟ منتظر نگاهش می کنم.

- خب اصل ماجرا اینه که پدرت هرگز از تهدید 

جلوتر نمی رفت وحکم ممنوع الخروجی تو هم 

تا یه جایی به کارش می اومد. احتماال انتظار 

هم نداشت بتونی یه راهی واسه تحت فشار 

گذاشتنش پیدا کنی.

به طرف خسرو سر می چرخانم. سکوتش 

بیشتر از حرف های حسام اذیتم می کند.

- تو که می گفتی ممکنه این واریزیا واسم 
DONYAIEدردسر درست کنه!
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می خواهم حرف بزند. می خواهم از زیر و بم 

صدایش حالش را بفهمم. نگاه خسرو از حسام 

می گذرد و به من می رسد. جوابش همانی 

است که حدسش را می زنم.

- اون موقع فکر می کردم ممکنه به جریان 
ارزها و پولشویی ارتباط داشته باشه، ولی االن 

می دونیم که مربوط به زمین های مادرته.

خودم هم به این موضوع فکر کرده بودم. از 

حساب من به حساب مهرداد و دو نفر دیگر ارز 

منتقل شده بود. دونفری که یکی از آن ها 

DONYAIEسردفتردار بود و آن یکی ناشناس. این واریزها 
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رشوه یا باج بودند. ولی ارتباطی به تخلف 

ارزی همایون نداشتند.

   - فقط هم این نیست، نه؟

مخاطبم هر دوی آن هاست ولی حسام 

می گوید:

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت543

DONYAIE- دست پدرت هنوز زیر ساتور ماست!
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دل و روده ام در هم پیچ می خورد. خسرو 

شکایتش را از شهرزاد پس گرفته و با این کار 

کارخانه را به خاطر وام هایی که با سندسازی 

از بانک ها گرفته شده از دست می دهد. این 

بین هم همایون و فرح و رفیع قسر در 

می روند. حاال حسام از مدارک دیگری حرف 

می زند و احتماال جرم های دیگری!

حسام ادامه می دهد:

- یه کم زمان می بره تاکارهای اداریش انجام 
بشه و ممنوع الخروجیت رفع بشه. ولی دیگه 

DONYAIEمی تونی یه نفس راحت بکشی!
M

AM
NOE



نفسم باال نمی آید که هیچ، در سینه  ام گلوله 

می شود. انقباض عضالت درد پهلویم را بیشتر 

می کند. دستم را می گذارم روی جای درد و 

آرام می پرسم:

- چند سال بهش حکم دادن؟

حسام لحظه ای ساکت می شود. حتما باید دادن 

خبر زندانی شدن یک پدر به دخترش کار 

سختی باشد. تنها فرق ماجرا اینجاست که ما 

غزال و همایونیم، نه یک پدر و دختر عادی.

DONYAIE- ده سال.
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تخم چشمم می سوزد. در ذهنم همایون ده 

سال دیگر را تصور می کنم. جایی حوالی 

شصت و چند سالگی . دستم بیشتر روی 

پهلویم چنگ می شود. باید منتظر پیدا شدن 

سروکله ی شعله باشم، منتظر برنامه های فرح و 

شاید دیدن دوباره ی امین!

- خب، حتما وکیل پدرت درخواست تجدید 

نظر می کنه. شاید بتونه حکم رو هم کم کنه. 

ولی همین که شاکی خصوصی نداره، 

شرایطش رو بهتر می کنه.
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حسام همچنان می گوید و من به خسرو نگاه 

می کنم؛ به لب های خاموش و نگاه پر حرفش. 

 به نقطه ای رسیده ام که امین قبل تر از این 
وعده اش را داده بود.

وعده ی آزادی من و رفتن!

حس می کنم هر دو به یک چیز فکر می کنیم. 

می گویم:

- ولی تو گفتی ازشون آتو داری!

منظورم را می فهمد و باجدیت می گوید:

- دارم. ولی باید همایونو راضی کنیم تو رو 

ببینه!

در چشم هایش پلک می زنم.
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- رضایت داد ولی حاضر نمی شه بری 

مالقاتش.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت544

اسم فرح در ذهنم پررنگ تر می شود. یعنی 

بازهم او یک قدم از ما جلو افتاده؟ یعنی 
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توانسته پیش از دیدار من و همایون فکرش را 

مسموم کند تا نخواهد من را ببیند؟

- تو هم مثل من فکر می کنی کار فرحه؟

دلیل مکثش را برای جواب دادن به خوبی 

می شناسم. آن سنگینی گلو و رنجی که از فرو 

ریختن بت آدم ها روح را می خراشد. صورت و 

چشمانش کدر و بدون انعطافند.

- دلیل دیگه ای نداره نخواد تو رو ببینه. تو 

هنوزم برگ برنده شی... مخصوصا توی این 

شرایط که با توقیف اموال دیگه چیزی از 

DONYAIEداراییش باقی نمونده. حتی نصف بیشتر 
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تعللش برای فرار هم به خاطر همین بود... مگه 

اینکه این وسط یکی بهش اطمینان داده باشه 

که کار انتقال زمین ها تموم شده.

خون در رگ هایم می میرد انگار. یخ می زنم. 

فکر کردن به اینکه فرح همه ی آدم های 

اطرافش را طعمه کرده و خودش مثل موشی 

موذی قسر در رفته و صاحب اموال مهتاب 

شده دیوانه ام می کند.

بی قرار در جایم تکان می خورم و از حجم 

پریشانی حتی درد را هم حس نمی کنم. از 

حسام می پرسم:
DONYAIE

M
AM

NOE



- شما که گفتین زمین ها سند نخوردن؟

حسام با اطمینان می گوید:

- هنوزم می گم. ولی ما که دقیقا 

برنامه شونو نمی دونیم تا جلوشو بگیریم. در 

حقیقت تا زمانی که قرارداد رو نداشته باشیم 

یا مادرت نیاد ایران عمال هیچ کاره ایم.

آرام لب می زنم:

- ولی مهتاب حدود دو ماه دیگه می آد.

آن قدر بی صدا گفته ام که شک دارم شنیده 

باشند. ولی حسام فهمیده و جواب می دهد:

- دیره. خیلی دیره غزال!
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دست خسرو که می نشیند روی بازویم سرم را 

به طرفش می چرخانم.

- تو می دونستی که این پسره اقامت 
امارات داره؟

می دانستم. اصال این چیزی نبود که بتواند 

پنهان کند. یک سال نامزدش بودم. نزدیک ترین 

آدم زندگی اش. ما چند بار باهم دبی رفته 

بودیم. می دانستم پدرش در پروژه ی ساخت و 

سازی مشارکت دارد که سرمایه گذاری اش به 

اسم امین است. حتی خبر داشتم که این 

DONYAIEاواخر انگار از طریق الیسنس شرکتی ثبت 
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کرده بود. شاید یکی مثل همان شرکت صوری 

که پروفرم ها را صادر می کرد.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت545  
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تصاویر روزی که به شرکت همایون رفته بودم 

در ذهنم جان می گیرد. دیدن شهرزاد جلوی 

شرکتش و فراری که حاال دلیلش را می فهمم. 

شهرزاد همه چیز را می دانست. خودش هم 

بخشی از این بازی بود. می دانست که وقتی 

کنار گذاشته شد برای پیدا کردن رفیع و سوگل 

رفته بود سراغ همایون.

- ما چی کار می تونیم بکنیم؟

از خسرو می پرسم و او مستقیم خیره می شود 

در چشم هایم. می گوید:
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- باید جلوی فروش زمین های مادرتو بگیریم. 
خبردارم که هنوز سرمایه اشون کامل نشده. 

احتماال همایون می خواست با پول زمین های 

مادرت سرمایه گذاری کنه و فتاح با اون 

پول هایی که به حساب پسرش توی دبی منتقل 

کرده بود. االنم که هر دوتاشون زندانی ان، این 

پسره می شه نماینده ی فتاح و فرح هم 

جانشین همایون!

لبخند تلخی می نشیند روی لب هایم. چقدر 

همه چیز در عین پیچیدگی، ساده و تهوع آور 

بود.

DONYAIE- پس حق داشت که بخواد براش سند بذاره!
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جمله ام آرام است و بدون مخاطب ولی هر دو 

هم می شنوند و هم منظورم را می فهمند.

- ما فقط دو راه داریم تا به موقع جلوشونو 

بگیریم.

نگاهم را به طرف حسام برمی گردانم.

- یا باید مادرت زودتر بیاد ایران، یا پدرت 
راضی بشه تو رو ببینه و تو قانعش کنی بگه 

چطور قرار بود زمین ها را به پول تبدیل کنن.

نفسم را از بینی رها می کنم. سنگینی نگاه 

خسرو و حجم درماندگی که روحم را مچاله 

DONYAIEکرده نفسم را کند می کند. دستم را به دسته ی 
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مبل می گیرم و به سختی از جایم بلند 

می شوم.

- کجا؟

نگاهم را کنترل می کنم تا روی صورتش 

نچرخد. یک قدم برمی دارم و زمزمه می کنم:

- هیچ جا.

***

آنقدر گوشی را محکم میان انگشتانم فشار 

می دهم که سرانگشتانم سفید می شوند. میان 

DONYAIEآن همه درگیری ذهنی فقط همین یکی را کم 
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داشتم. نمی دانم باید خوشحال باشم یا 

ناراحت. اینکه حتی حس خودم را هم 

نمی شناسم کار را سخت تر می کند.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت546  
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ایمیل استاد راهنما را بیشتر از ده بار 

خوانده بودم و هر بار با خواندنش یاد حرف 

ماهی افتاده بودم که می گفت: « وقتی یه گره 

تو کار آدم می افته هزارتا دیگه هم پشت 

بندش می  آد تا بشه گره کور.»

حاال باید به این حرف ماهی جمله ای اضافه 

می کردم و می گفتم، و فقط کافیه یکی از این 

گره ها باز بشه!

استاد راهنما تقاضایم را پذیرفته بود و 

خواسته بود مدارکی که ثابت می کند مشکل 

خروج از کشور داشته ام برایش بفرستم. این 
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یعنی اگر همه چیز خوب پیش می رفت ترم 

بعدی می توانستم در جایی که همیشه آرزویش 

را داشتم نفس بکشم.

صدای باز شدن در اتاق را از پشت سر 

می شنوم ولی همچنان نگاهم را روی اولین 

دانه های برفِ آخرین ماه پاییز نگه می دارم.

- نمی خوای بخوابی؟

از گوشه ی چشم به آمدنش نگاه می کنم. کنارم 

می ایستد. هیچ کسی را برای آمدن به اتاق 

خودش شماتت می کنند؟ پس چرا بدون اینکه 

چیزی بگویم خودش توضیح می دهد:
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- در اتاق باز بود، دیدم بیداری.

- خوابم نمی آد.

به نیم رخم نگاه می کند.

- چرا؟

درست است که بخشی از دغدغه هایم را 

نمی داند ولی همان هایی که خبر دارد برای 

بی خوابی ام کافی ست. سرم را به طرفش 

می چرخانم.

- نگران ماهی ام. عادت نداره تو هتل بمونه. 
حتما تاحاال کالفه شده.
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فرارم را از جواب دادن می فهمد. دستش را در 

جیب شلوارش فرو می کند و می گوید:

- دیگه؟

موهایم را با دست آزاد پشت گوشم می زنم:

- حرف های امروز هم هست. دوست ندارم به 

مهتاب بگم باید زودتر بیاد. اون همین حاال هم 

کارش براش مهم تره و منتظره ترم دانشگاهش 

تموم بشه!

سرش را کمی خم می کند و دوباره تکرار 

می کند:

-دیگه؟
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موهای سیاهش روی هم سر می خورند. نگاهم 

را از صورتش می گیرم و از پس دیواره ی 

شیشه ای اتاقش به باغچه ای که دانه های 

درشت برف را در آغوش می کشد نگاه می کنم.

- تا فردا هم بگی «دیگه» براش جواب دارم.

- تا وقتی نخوای دلیل اصلی رو بگی می تونی 
جواب بسازی!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت547

دستم دور گوشی مشت می شود. سنگینی 

نگاهش را روی دستم حس می کنم. منِ پیش 

از این روزها کجا و غزالِ سردرگم این لحظه 

کجا؟ نفسم را محکم از بینی رها می کنم. حق 

دارد، تا وقتی نخواهم می توانم برای سوالش 

جواب بسازم.

- فکر همایونم هست. نمی دونم چطوری 

می شه یکی رو که تو زندانه راضی کرد آدمو 

DONYAIEببینه. اونم با اوضاعی که دارم.
M

AM
NOE



هم او می داند و هم من که این جواب سوالش 

نیست. سکوت کهمی کند، سرم را به طرفش 

می چرخانم. این طور از پایین نگاهش کردن به 

او، تپش های قلبم را تند می کند. انگار همه ی 

وجودم قلبی شده که با بیقراری می تپد.

- حق داری!

همین. یک جمله ی تایید کننده که به جای آرام 

شدن، بیشتر بیقرارم می کند. دستم را 

می گذارم روی دسته ی مبل تا بلند شوم. از 

ظهر یک لحظه هم آرام و قرار نداشتم و 

DONYAIEنمی توانستم یک جا بند شوم. می فهمد؛ دستش 
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را از جیب شلوار ورزشی بیرون می آورد و به 

طرفم می گیرد.

دست آزادم را با مکث در دستش می گذارم. در 

این مدت این دست بارها به طرفم دراز شده 

بود. بارها میان ناخوانا بودنش من را سرپا نگه 

داشته بود. دلبسته ام کرده بود و رسانده بودم 

به بیقراری این لحظه!

با کمکش به آرامی بلند می شوم و می ایستم 

ولی فشار انگشتانم را دور دستش نگه 

DONYAIEمی دارم. به سختی خودش را کنترل می کند تا 
M

AM
NOE



تعجبش را نشان ندهد. حاال انگار کفه های 

ترازوی بیقراری ام میزان شده اند.

بدون پرسیدن سوالی به دل من راه می آید و 

دستش را در دستم نگه می دارد.

- سر شب قمر پشت سرت می گفت انگار میل 

خوب شدن نداری که درست و حسابی غذا 

نمی خوری. ولی فکر کنم منظورش این 

بود موندن تو اتاق و خوابیدن رو تخت من 

بهت مزه کرده.
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نگاهم را از دستانمان باال می کشم. هر وقت 

می خواهد بحث را عوض کند حرف را به قمر 

می کشاند.

- راست می گه؟

قلبم هنوز تند می زند، بغض دارم و لبخند زدنم 

نمی آید.

- کدوم؟ غذا نخوردن یا موندنم تو اتاق تو؟

صدایم آنقدر گرفته است که لحظه ای مستقیم 

به چشم هایم نگاه می کند. انگار می خواهد از 

DONYAIEعمق نگاهم دلیلی که به زبانم نیامده را 
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بخواند. با مکثی کوتاه و بی ربط به شیطنت 

لحظه ای پیشش می گوید:

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت548

- منم امروز انقدر درگیر بودم نشد درست غذا 

بخورم. می رم بی سرو صدا شام قمرو گرم 

می کنم باهم بخوریم.
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فهمیده چیزی هست و انگار می خواهد فضایی 

ایجاد کند تا خودم بگوید. ولی نیازی به برنامه 

چیدن نیست. همین که انگشتانش از دور 

دستم باز می شود، گوشی در دستم انگار یک 

تن وزن می گیرد.

تازه به ظرف در چرخیده که بی اختیار 

می گویم:

- استاد راهنمام با درخواستم موافقت کرد.

قدم برداشته اش کامل نمی شود. با تانی به 

طرفم می چرخد. پوست لبم را با دندان 

DONYAIEمی کنم.
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- گفت باید مدارک ممنوع الخروج بودنمو 

براش بفرستم.

می بینم که به سختی حالت نگاهش را حفظ 

می کند.

- نمی دونم وسط این بلبشو باید چیکار کنم.

چند ثانیه در سکوت به هم نگاه می کنیم. 

همان دستی که دقایق پیش به طرف من دراز 

شده بود را دوباره در جیبش فرو می کند. از 

همه ی معنایی که جمله ام می تواند داشته 

باشد، آنی را برداشت می کند که بیشتر از همه 

DONYAIEبیقرارم کرده.
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- فردا به حسام می سپرم کاراشو انجام بده و 

مدارکی که می خوای برات جور کنه. مدارک 

پزشکیتم می گم از بیمارستان بگیره. هر چند 

هفته ی دیگه که بخیه هاتو باز  کنی و دیگه 

مشکلی نیست.

گوشی در دستم سنگین و سنگین تر می شود. 

نفسی می گیرد و با آرامشی ظاهری می گوید:

- باید ممنونشون باشیم که بالی بیشتری سرت 
نیاوردن و به قول خودشون فقط  خواستن 

منو بنشونن سرجام.
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حرفش عجیب تلخ بود و بوی تهدید می داد. 

لب هایم را توی دهانم می کشم. در مورد ضارب 

چیزهایی فهمیده بود؟ می توانستم از همین دو 

جمله اش چندین نتیجه گیری داشته باشم.

خسرو به طرف در می رود و می گوید:

- غذا رو گرم کردن صدات می کنم.

آنقدر به او نگاه می کنم تا از پیچ راهرو هم 

می گذرد. بعد با حرص لگد می زنم به پایه ی 

مبل و می گویم:

- االن وقت چاقو خوردن بود؟!

.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت549

****

این روزها جهانم بر مدار بیقراری می چرخد 

انگار. درست در لحظه ای که خط افکارم به 

مسیر یک خواسته حرکت می کند، خواسته ی 

دیگر با تمام قدرت سربرمی آورد و مانع 

می شود.

 سه روز دیگر گذشته بود؛ دو سه روزی که 

سهم من از بودن ماهی یکی دو بار دیدن و 
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تماس های کوتاه تلفنی  بود. می دانستم خسرو 

و حسام دارند کارهایی می کنند. کاری که به 

نظر می رسید آنچنان به نتیجه اش مطمئن 

نبودند و به همین دلیل حرفی از آن نمی زدند.

خسرو همه چیز را در رابطه با مهتاب و همایون 

برعهده ی خودم گذاشته بود. با وجود اینکه 

دلیلش را برای فشار نیاوردن می دانستم ولی 

آنقدر می شناختمش که بدانم بخشی از آن به 

غرور و اصول رفتاری اش برمی گردد.

اوضاعم کمی بهتر شده بود. انقدر که گاهی 

صبح ها در خلوتی خانه شنلم را روی شانه ام 
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می انداختم و روی یکی از صندلی های تراس 

طبقه ی پایین می نشستم و به راه حلی برای 

راضی کردن همایون فکر می کردم. چیزی که 

برخالف حرف زدن با مهتاب هیچ کداممان 

راهکاری برایش نداشتیم.

صدای چند گنجشک که برسر غنیمتی گوشه ی 

باغچه با هم جدل می کردند، حواسم را از 

نقطه ی نامعلومی در فضا گرفت. نگاهشان 

کردم که چطور به خاطر چیزی که یکی از 

آن ها به نوکش داشت، هیاهو به راه انداخته 

DONYAIEبودند. گنجشکی که غنیمت در دهانش بود 
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پرواز کرد تا لبه ی استخر. به چند ثانیه نکشید 

که باقی گنجشک ها دورش را گرفتند.

از فکری که در مغزم جوشید چشم هایم را روی 

تصویر روبه رو باریک کردم.

منتظرش بودم ولی نه آمده بود و نه تماس 

گرفته بود! آن هم بعد از حکمی که چیزی از 

دارایی های همایون باقی نمی گذاشت. عجیب 

نبود؟

نگاهم پیش آمد روی صفحه ی خاموش 

گوشی ام که روی میز قرار داشت. تردید 

داشتم. نمی دانستم کارم جواب می دهد یا 
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بیشتر به دردسر می اندازدم. نفسم را محکم 

رها می کنم و گوشی را از روی میز برمی دارم.

ماهی چشم به من داشت و من چشم به همان 

پولی که با فروش طالها داشتم. از حساب 

بانکی آزاد شده ام هم آنقدری در نمی آمد که 

جوابگوی ادعای او باشد. فقط می ماند 

زمین های مهتاب که هنوز تکلیفش مشخص 

نبود.

قفل گوشی را باز می کنم. ریسک می کنم؛ 

می دانم. دستم را روی اسمش می کشم و با 

DONYAIEنگاه دنبال دسته ی گنجشک ها می گردم. اثری از 
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آن ها نیست. انگار توانسته اند غنیمت گنجشک 

مادرمرده را تصاحب کنند.

چند بوق می خورد تا صدای «چه عجب!» 

گفتنش را می شنوم. منتظر لحن طلبکارش 

بودم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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- سالم شعله.

- االن که با پسر ملک نیا می پری هیچ، اون وقتا 
که یه الف بچه هم بودی منو از شعله ی خالی 

بیشتر صدا نمی کردی!

یقه ی شنل را با دست آزادم عقب می زنم. انگار 

بودن من کنار به قول او پسر ملک نیا بدجور 

حالش را گرفته. بدون اینکه وا بدهم می گویم:

- نمی دونستم دوست داری مامان صدات کنم.

با مسخرگی می خندد.

- نه قربونت. تو پدرو مادر خودتو بتونی صدا 
کنی هنر کردی.
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سنگینی کنایه اش که اشاره به اجازه ندادن 

همایون دارد، می نشیند روی سینه ام. با مکث 

کوتاهم خودش پی ماجرا را می گیرد و 

می پرسد:

- واسه چی به من زنگ زدی؟

خب، همین که مثل دفعه ی قبل هوچی بازی در 

نمی آورد و دنبال گرفتن حق و حقوقش از من 

نیست، یعنی حدسم درست است. شعله بعد از 

دستگیری همایون و آمدنش به تهران اول پیش 

فرح رفته بود و با نقشه ی او آمده بود سراغ 

DONYAIEمن.
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و حاال این آرامشش شک نداشتم به خود 

همایون ربط داشت. همایون یک جوری دهنش 

را بسته بود. چون نه فرح آدم باج دادن به 

شعله بود و نه اصال شعله را داخل آدم حساب 

می کرد که بخواهد به حرفش کاری بکند. از 

طرف دیگر کسی که به برادرش حقه می زد، 

بی شک برای زن برادرش مایه نمی گذاشت.

- می خوام همایونو ببینم.

- جان؟ من شبیه رئیس زندانم؟

کالفه شنلم را کامل از روی شانه ام پایین 

DONYAIEمی کشم. حرف زدن با شعله جوری که امیدش 
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از وعده های احتمالی همایون ناامید نشود و 

باز آن رویش باال نیاید سخت است.

- مسخره بازی در نیار شعله. اگه به تو می گم 
چون خبردارم می ری دیدنش. همایون گفته 

نمی خواد منو ببینه. ولی من حتما باید باهاش 

حرف بزنم.

لحنش تند می شود.

- خب، حق داره. کدوم پدری حاضر می شه 

دختری که با دشمنش ریخته روهمو ببینه. 

نفسم را محکم بیرون می فرستم و بی توجه به 

DONYAIEاعتراضش به رابطه ی من و خسرو می گویم:
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- همایون بهت چه قولی داد که دیگه نیومدی 

از من حقتو بگیری؟

جا خوردنش را حس می کنم. اجازه ی جواب 

دادن به او نمی دهم و با جمله ی بعدی بمب 

ساعتی را فعال می کنم.

- هر قولی بهت داده دروغه. حتی یه قرونم 

واسش نمونده.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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- داری چرت می گی!

این جمله را با حرص و از میان دندان هایش 

می گوید. از روی صندلی بلند می شوم و 

بی توجه به شنلی که کنار پایم روی زمین 

می افتد، می گویم:

- می خوای باور کن، می خوای نکن. می تونی تو 

همین خیال خوش بمونی و بذاری گولت بزنن. 

خودِ همایونم هنوز خبر نداره چه کالهی داره 

سرش می ره. من به خاطر خودشه که 

DONYAIEمی خوام باهاش حرف بزنم.
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با حرص و مسخرگی می خندد.

- آها. یعنی تو االن شدی دلسوز همایون؟ رفتی 
با آدمی ریختی رو هم که باباتو لو داد، بعد 

واسه من ادای دخترای نگرانو در می آری. 

راستشو بگو چی شده؟ آب و دونت کم 

شده دوباره اومدی سراغ همایون؟ پسرِ 

ملک نیا خرجت نمی کنه؟ حق داری واال. تا بوده 

تو پول غلت زدی، به دست دراز کردن 

جلوی این پولدارا عادت نداری.

DONYAIEصدایم بی اختیار باال می رود:
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- چرا نمی خوای بفهمی شعله؟ اگه داغت دلت 

خسروئه، از شانست ما خیلی هم باهم خوبیم. 

در ضمن مادرم هم داره برمی گرده ایران. قراره 

اموال پدریش رو به نام من کنه. می دونی 

ارزششون چقدره؟ بعید می دونم همایون بهت 

گفته باشه. تو هم بمون همون ده سال 

دیگه تا همایون بیاد بیرون.

برخالف خواسته ی خسرو حرف زده ام و 

می دانم همین حرف هم سنسورهایش را به کار 

می اندازد. به همان تندی قبل نه، ولی برای 

اینکه کم نیاورد می گوید:
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- ده سال نیست. نهایت سه چهار سال دیگه با 

عفو و آزادی مشروط و پرداخت جریمه می آد 

بیرون. این فقط حرف همایون نیست. عبدی و 

اون یکی وکیلشم می گفتن.

می توانستم حدس بزنم چطور دارند از اعتماد 

همایون استفاده و حواسش را پرت می کنند.

حرف زدن بیش از این فایده ندارد. باید جایی 

مکالمه را قطع کنم که بیشترین تعلیق را داشته 

باشد. بدون اینکه حرفش را تایید یا رد کنم، 

بلند و بی فاصله می گویم:
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- من می خواستم به همایون کمک کنم. خودت 

نخواستی. پس دیگه هیچ وقت سراغ من نیا.

تماس را قطع می کنم و با حرص به عقب 

می چرخم. قمر میانه ی در ایستاده و نگاهم 

می کند؛ با نگاهی که یک دنیا خشم ازعسلی 

چشمانش ساطع می شود.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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اگر فقط یک نفر در تمام دنیا باشد که از او 

حساب می برم، آن شخص بی شک قمر است. 

دهانم را برای گفتن حرفی باز می کنم ولی 

پیش از اینکه صدایی از میان لب هایم خارج 

شود، تلفن در دستم زنگ می خورد.

کالفه نگاهم را پایین می کشم و به صفحه ی 

گوشی نگاه می کنم. انتظار تماس شعله را 

داشتم ولی انقدر زود؟ انگار حرف هایم بیشتر 

از چیزی که فکرش را می کردم ترسانده 

DONYAIEبودش.
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میان توضیح برای قمر و جواب دادن به تلفن، 

سرم را باال می آورم و قمر در قاب در نیست!

دندان می کشم روی لبم و جواب می دهم:

- چی شد؟ تو که مطمئن بودی حرفای همایون 

و وکیلش درسته!

صدایش عصبی و بی طاقت است.

- خونه ی لواسونی یا جای دیگه!

این یعنی از بالیی که سرم آمده خبر ندارد. 

منظورش را می فهمم ولی می پرسم:

- چطور؟
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- می خوام ببینمت، باید حضوری باهم حرف 

بزنیم.

برای کاری که در نظر دارم این اتفاق خوبی 

است. خیلی خیلی خوب!

به طرف در خانه می روم و برای اطمینان از 

نبودن قمر به داخل سرک می کشم. تا جایی که 

در زاویه ی دیدم است اثری از حضورش 

نیست.

- باشه ولی اینجا نه!

با تردید می پرسد:

- خونه ی خسرو؟ چرا؟
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دست پیش می گیرم و برای مهم نشان دادن 

ماجرا و جلب اعتمادش می گویم:

- مگه نمی خوای به همایون کمک کنیم؟ پس 
اینجا نه. بیا یه جایی همین حوالی. منم 

می آم. جای دور نمی تونم. باید زود برگردم.

تازه کشف کرده ام که قوانین وراثت درمورد 

من عادالنه رفتار کرده است و همان اندازه که 

از ضریب هوشی مهتاب بهره برده ام، به همان 

اندازه هم حقه بازی سوزنچی ها را در خود 

دارم.

DONYAIEشعله بی معطلی می گوید:
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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- باشه. کمتر از یه ساعت دیگه اونجام. 
نزدیکت شدم بهت خبر می دم.

تماس را که قطع می کنم، قلبم درست به تندی 

قلب یک بچه گنجشک میتپد. نفسم را محکم 

«ها» می کنم و به عقب می چرخم. هیچ خبری 

از گنجشک ها و جنگ قدرتشان نیست!
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وارد خانه می شوم و با چشم دنبال قمر 

می گردم. نیست؛ نه در آشپزخانه و جلوی 

تلویزیون در حال دیدن سریال ترکی 

محبوبش.

با آخرین سرعتی که در توانم است، به طرف 

اتاق می روم. نمی خواهم به هیچ قیمتی این 

فرصت را از دست بدهم؛ نه عصبانیت احتمالی  

خسرو از خودسری هایم و نه دردی که با وجود 

جوش خوردن جای بخیه ها با هر کشیدگی 

DONYAIEدر تنم می پیچد.
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فقط به حرف هایم با شعله فکر می کنم. شعله 

تنها کسی است که می تواند همایون را از 

دنده ی لج پایین بکشد و من را به او 

برساند. شنلم را با پانچوی مشکی عوض 

می کنم. شال را روی موهایم می اندازم. قبل از 

اینکه کیفم را بردارم، نگاهم در آینه به خودم 

می افتد. برای دیدار با شعله زیادی رنگ 

پریده ام.

 مقابل آینه می ایستم. یک ساعت برای احتمال 

آمدن خسرو که این روزها رفت و آمدش 

DONYAIEبی حساب و کتاب شده وقت زیادی است. ولی 
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نمی توانم از وسوسه ی خوب ظاهر شدن مقابل 

شعله بگذرم. چند دقیقه ی بعد صورتم جلوه ی 

بهتری دارد و اثری از رنگ پریدگی در آن 

نیست. صفحه ی گوشی را روشن می کنم. 

چیزی حدود یک ربع از یک ساعت را از دست 

داده ام.

با عجله در خواست تاکسی اینترنتی می کنم و 

وقتی درخواستم تایید می شود، بند بلند کیف 

را روی شانه ام می اندازم و با قدم هایی که یک 

DONYAIEطرفش کمی لنگ می زند به طرف در می روم. 
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دستم رسیده نرسیده به دستگیره ی در ورودی 

صدای قمر را می شنوم.

- دختر!

.
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با مکث به عقب می چرخم. انتظار حرف و 

کنایه ای را از او داشتم ولی نه حاال و در این 

لحظه.

- این مدت مدام از خودم پرسیدم پسری 
که دلش به خاطر چهارده سال دیر 

اومدن مادرش هیچ وقت باهاش صاف نشد، 

می تونه چشم ببنده رو همه  چیزو دختر کسی 

رو که ازش این همه کینه داره بخواد!

ته دلم از حسی ناشناخته خالی می شود. 

هیچ وقت با من تا این حد مستقیم در مورد 

DONYAIEاین موضوع حرف نزده بود.
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- خودش می  دونه من حرفایی که بهم زده بود 

رو باور نکردم ولی...

نگاهش را مستقیم در چشم هایم نگه می دارد.

- تو هم آخر  قصه رو باور نکن.

دلم شور می زند. آن قدر که با هر تپش 

شوری اش را زیر زبانم حس می کنم. قمر مثل 

آدمی که حرفش را زده و اتمام حجتش را 

کرده به پذیرایی برمی گردد. دستم را روی 

پهلویم می گذارم و به رفتنش نگاه می کنم. 

قلبم مثل یک توده ی بدخیم در تمام تنم منتشر 

می شود و همه  سلول هایم از زهر کلماتش نبض 

DONYAIEمی زند.
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روی صندلی عقب تاکسی می نشینم. آدرس 

نزدیک ترین رستوران را به راننده می دهم و 

پسِ سرم را تکیه می دهم به صندلی و به 

تصاویری که نرم و آرام از مقابلم عبور می کند 

چشم می دوزم.

فرح مطمئن بود بعد از به دنیا آمدن بچه ی قمر 

می تواند ملک نیا را راضی کند تا او را طالق 

بدهد. مطمئن بود که بعد از بیماری ای که 

به خاطر آن رحمش را از دست داده بود، 

خودش به صرافت زن گرفتن برای ملک نیا 

DONYAIEافتاد.
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باهوش بود و واقع بین. می دانست چه راضی 

باشد یا نه، این اتفاق می افتد. همان طور که 

خودش توانسته بود با زرنگی جای زن قبلی 

ملک نیا را بگیرد و خانواده اش را از کارکردن 

برای خانه ی اربابی تا حد اقوام نزدیک ملک نیا 

باال بکشد.

ماشین با سرعت از روی چاله ای عبور می کند و 

تکان محکم آن  دستم را می نشاند روی جای 

زخمی که هر چند جوش خورده بود ولی ردش 

DONYAIEتا ابد روی روحم می ماند.
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راننده صدای رادیو را بیشتر می کند. آوای 

تک نوازی ویلن سل در فضا می پیچد.

نقشه ی فرح و همایون تا به دنیا آمدن بچه ای 

که از شانس فرح پسر هم بود بی نقص 

پیش رفته بود.

.

 مشکل از آنجایی شروع شد که مزه ی 
قمر رفته بود زیر دندان ملک نیا و حاضر 

DONYAIEنمی شد طالقش بدهد. آن وقت بود که نقشه ی 
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دوم را چیدند. نقشه ی انداختن قمر از چشم 

ملک نیا به هر قیمتی!

تاکسی جلوی رستوران متوقف می شود. به 

پیام شعله نگاه می کنم که نوشته نزدیک است 

و به زودی می رسد. به راننده می گویم باید 

منتظر بماند. چند دقیقه طول نمی کشد که 

اپتیمای سفیدی کمی جلوتر کنار می زند و 

پشت بندش تلفن من زنگ می خورد. تماس را 

برقرار می کنم و زودتر از او می گویم:

DONYAIE- پشت سرتم. توی تاکسی.
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شعله به عقب برمی گردد و از فاصله ی دو 

صندلی نگاهم می کند. انگار همه ی مناسبات 

دنیا از قانون جنگل پیروی می کنند. درست 

مثل همین حاال که شعله با از پول کالن 

زمین های مهتاب رخت گدایی اش را به گَل 

دیوار آویخته و داشته هایش را رو کرده بود. 

از تاکسی پیاده می شوم و با قدم های آرام به 

طرفش می روم. 

روی صندلی جلو می نشینم و با طعنه 

می گویم:

- مبارکه!
DONYAIE
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اخم می کند و با پوزخند می گوید:

- نرسیده شروع کردی؟ اینو عبدی فرستاد یه 
مدت زیر پام باشه.  همه که مثل تو شانس 

ندارن پسر ملک نیا عاشقشون بشه.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت555
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در سکوت نگاهش می کنم. باید از همین جا 

شروع کنم. از همین موضوع که به گفته ی 

شعله دلیل قهر طرد شدنم از طرف همایون 

است. شعله سکوتم را می گذارد پای ناراحتی ام 

و می گوید:

- چیه خب؟ مگه دروغ گفتم که طلبکاری؟

- االن بحث ما رابطه ی من و خسرو نیست!

حرف می رسد به همان جایی که می خواهم.

- واسه تو نیست. ولی واسه همایون 

هست... پدر بیچاره ات باورش نمی شد تو 
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بخوای انقدر سریع با امین بهم بزنی و بری با 

پسر ملک نیا.

هرقدرکه تالش می کنم نمی توانم با 

حرص نگویم:

- پس واسه همین منو طعمه کرد و انداخت تو 
دهن شیر.

شعله لحظه ای گنگ نگاهم می کند. نباید مسیر 

حرف را به بیراهه بکشانم. با لحنی آرام تر 

می گویم:

- ببین شعله، یه چیزایی هست که همایون 
DONYAIEنمی دونه...

M
AM

NOE



میان حرفم می گوید:

- چی رو نمی دونه؟ پسر ملک نیا لوش داد، 

می فهمی یعنی چی؟ به بهانه ی اینکه کمک 

می کنه تا علیه فتاح مدرک جور کنن، تو ایران 

نگهش داشت و بعد دم رفتن لوش داد.

به بازی کثیفشان فکر می کنم. به نقشه ی 

احتمالی فتاح برای حذف همایون و مقابله به 

مثل او.

- می خوای حرفامو بشنوی یا برم؟

تهدید زیرپوستی ام ساکتش می کند. نفسش را 

DONYAIEاز بینی رها می کند و زل می زند به من. آنقدر 
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با عجله آمده که حتی آرایشش را تجدید 

نکرده.

- نمی دونم چه طوری شعله؛ ولی اگه می خوای 
به همایون کمک کنی و از این اوضاع خالص 

بشی باید پیغاممو بهش برسونی.

با تردید نگاهم می کند و می پرسد:

- همین که گفتی مادرت داره می آد ایران؟

فرح و عبدی آنقدر زرنگ هستند که شعله را 

تشنه نگه دارند تا برای قدری پول دنبالشان له 

له بزند. کافی است مقصد این پیغام به جای 

DONYAIEهمایون فرح یا عبدی باشد تا نقشه ام بسوزد. 
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پانچوام را کنار می زنم و بدون هیچ توضیحی 

لبه ی تی شرتم را باال می برم تا پانسمان پهلویم 

را ببیند. همیت توضیح ندادن بیشتر 

می ترساندش. چشم هایش درشت می شود و 

می پرسد:

- این چیه؟ چی شده؟

- اگه نمی خوای یکی مثل همینی که زیر این 
پانسمانه یهو روگردن یا صورتت 

بیفته، پیغاممو فقط به خود همایون برسون.

ترسیده و ناباور می گوید:

DONYAIE- یعنی چی؟
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.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت556

نمی توانم بیشتر از این به او اعتماد کنم. تا 

همین جا هم ریسک کرده  بودم. اگر عبدی یا 

فرح چیزی از آمدن مهتاب می فهمیدند بی شک 

زودتر برنامه هایشان را سرو سامان می دادند. 

در این صورت ما می ماندیم و جای خالی آن ها 
DONYAIE
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و پول هایی که از ایران خارج می شد و جرمی 

که گردن همایون می افتاد. لبه ی تیشرت را رها 

می کنم.

- یعنی همین که گفتم. نمی دونم چطوری 
باهاش در ارتباطی، فقط یه جوری که کسی 

نفهمه راضیش کن منو ببینه. باید بدونه پشت 

سرش چه خبره. وگرنه تا به خودش بیاد قد 

پول سیگارش تو زندانم براش نمی مونه.

نگاه ترسیده و گیج شعله در چشم هایم 

DONYAIEمی چرخد.
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- من فقط یه بار همایونو دیدم. اونم عبدی 

کاراشو کرد.

- باشه. بازم یه کاری کن برات وقت مالقات 
بگیره. االن که دیگه حکمش اومده، نباید 

دیدنش سخت تر از قبل باشه.

حس می کنم شعله هنوز برای باور و قبول 

حرف هایم تردید دارد. می پرسم:

- همایون هیچ وقت از ارثیه  ی 

مهتاب بهت حرفی نزده بود؟

پوزخند جای بهت را در صورتش می گیرد.

DONYAIE
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- پدرتو نمی شناختی؟ حاضره هر قدر بخوای 
پول خرج کنه ولی نه چیزی از ملک و امالکش 

به کسی بده، نه در موردش حرفی بزنه.

می گویم:

- این بار مجبوره بگه.

با تردید می پرسد:

- مگه نگفتی زمینا مال مادرته؟

درماشین را باز می کنم. هوا سنگینی برف دارد 

و نمی بارد. نگاهش می کنم. گذرا نگاهش 

می کنم. اخم افتاده میان پیشانی اش و درست 

به اندازه ی ترسی که در عمق چشم هایش خانه 

DONYAIEکرده، مردمک هایش از خوشی برق می زند.
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- یه توافقی کرده  بودن با همایون.

- خب؟

به سختی پایم را از ماشین بیرون می گذارم.

- یه کاری بکن شعله؛ اگه می خوای همه مون از 
این وضعیت خالص شیم.

می دانم با این حرف چه نقشه ام نتیجه بدهد 

یا نه، مجبورم شعله را راضی کنم. می خواهم 

از ماشین پیاده شوم که فورا می گوید:

- خونه چی؟

DONYAIEسوالی نگاهش می کنم. توضیح می دهد:
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- عبدی می گفت پیگیری کرده بهش گفتن حکم 

که بره برای اجرا بهمون وقت می دن تا وسایل 

شخصی مونو برداریم.

مثل گربه دزده نگاهم را از صورتش برمی دارم 

و حین خارج شدن از ماشین می گویم:

.

- دلت واسه لباسای مارکت تنگ شده؟

شعله جوابم را نمی دهد.

DONYAIE- نمی دونم.
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می خواهم در ماشین را ببندم که با کشف 

چیزی در جمله اش در را نگه می دارم و 

می پرسم:

- عبدی چرا باید وسط این همه بدبختی بره 

واسه وسایل شخصی ما پیگیری کنه؟ تو ازش 

خواستی؟

- من همه ی دارو ندارم تو خونه است. ولی نه، 

خودش گفت. گفت خودم پیگیری کردم که 

چطور می  تونیم بریم تو خونه.

حفره ای تاریک در ذهنم روشن می شود. بعد از 

DONYAIEچند جمله ی دیگر در ماشین را می بندم و به 
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طرف تاکسی می روم. چند دقیقه ی بعد 

وقتی راننده در کوچه باغ خزان زده می راند، 

تلفنم زنگ می خورد. گوشی را که کنار گوشم 

می گذارم صدایش میان هزارتوی ذهنم 

انعکاس می یابد.

- خودت بگو من با تو چیکار کنم غزال؟

به شاخه ی بی بار و برگ درخت حاشیه ی 

مسیر نگاه می کنم و می گویم:

- بهم افتخار کن!

.DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت557

در خانه که به باز می شود حتی الزم نیست 

نگاهم را بچرخانم تا ببینمش. با همان اخمی 

که میان کلمات سوالش رج خورده بود، وسط 

حیاط ایستاده و نگاهم می کند. نفسم را با درد 

و خستگی «ها» می کنم و در را پشت سرم 

می بندم. آن قدر ضعف دارم که دلم می خواهد 

DONYAIEهمان جا پشت در روی زمین بنشینم. ولی برای 
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اینکه بهانه ی بیشتری به دستش ندهم حتی 

قید تکیه دادن به در را هم می زنم و با 

قدم های آرام به طرفش می روم. هر دو دستش 

را در جیب شلوار فرو می کند و با جدیت 

می گوید:

- پدرم عادت داشت برای شکار آهو اول به 
پاش می زد.

در فاصله ی نزدیکی به او می ایستم.

- همیشه فکر می کردم این کارو برای نمایش 

قدرت انجام می ده، ولی االن مطمئنم به خاطر 

DONYAIEاین بود که آهو خسته و کالفه اش می کرد.
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دست هایم را روی شکم در هم گره می کنم. 

این طور می توانم پنهانی کف دستم را روی 

پهلویم بگذارم. هر چند او می فهمد و نگاهش 

با حرکت دست راست من روی پهلوی چپم 

می نشیند.

- شکار آهویی که نمی تونه بدوئه چه لذتی 

داره؟

چشم هایش را باریک می کند و بی مقدمه 

می پرسد:

- کجا رفته بودی؟

DONYAIEمثل خودش صریح جواب می دهم:
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- سراغ شعله!

حالت صورتش عوض می شود. نمی دانم انتظار 

داشت کجا رفته باشم که با این جواب 

ابروهایش باال می پرد.

- مگه نمی گفتین باید همایونو راضی کنم منو 

ببینه؟

انگار حدس می زند که به شعله چه حرف هایی 

زده ام. اخمش غلیظ تر می شود.

- تو چی کار کردی دختر؟ 

برای گذشتن از کنارش که راهم را سد کرده 

DONYAIEقدمی به راست برمی دارم و می گویم:
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- بهم افتخار کن جناب ملک نیا. این آهو که 
روبه روته وقتی نمی تونه بدوئه هم بلده چیکار 

کنه. خیالت راحت باشه. خراب کاری نکردم.

میان عصبانیت چشم هایش لحظه ای می خندند 

انگار. 

دست هایش را از جیب شلوار بیرون می کشد و 

با یک قدم دوباره مقابلم می ایستد. سرش را 

مقابلم کمی پایین می کشد و می گوید:

- خیالم از تو راحت نیست. در ضمن قبال هم 

بهت گفته بودم، من عالقه ای به شکار آهو 

DONYAIEندارم.
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با یادآوری روزهای اول حضورم در این خانه 

اخم می کنم. درد و ترس از خراب کاری شعله 

کم طاقتم کرده.

- آره یادمه. تو کفتر جلد پاپری دوست داری.

لبخند از چشم هایش سر می خورد تا روی لبش. 

سرش را جلو می آورد. می خواهد ببوسدم. 

تکان خوردن پرده ی پذیرایی باعث می شود 

سرم را عقب بکشم. با تعجب نگاهم می کند.

- غزال؟

نمی گویم حرف های مادرش ترس هایم را 

DONYAIEعمیق تر کرده و آشوب دلم را بیشتر.
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.

- حداقل جلوی مادرت نکن.

راست می ایستد و با جدیت می گوید:

- وقتی می دونه چه حسی بهت دارم انتظار 

نداره که بذارمت رو طاقچه فقط نگات کنم.

 لعنت به من که وقتی در اضطراب پایان قصه 
دست و پا می زنم و ترسِ حرف های 

مادرش دارد جانم را می برد و عضالت شکمم 

از کشیدگی جای بخیه منقبض شده اند، با 
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همین جمله ی غیر مستقیم قلبم می لرزد. 

موهایم را می زنم پشت گوشم.

- مطمئنی می دونه؟

- آره می دونه، فقط نمی خواد باور کنه.

مکثی کوتاه می کند و با بدجنسی ادامه 

می دهد:

- فقط کافیه یه چشمه ببینه؛ انقدر 
می شناسمش که بدونم از عقد تا حاملگی و 

انتخاب متخصص زنان و اسم بچه رو تو 

ذهنش می ره.

DONYAIE
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با صدای باز شدن در نفسم را محکم از بینی 

رها می کنم. حتی فرصتی برای اخم کردن به 

او پیدا نمی کنم. هر دو مستقیم به هم نگاه 

می کنیم و او با لحنی هزار بار دورتر از 

شیطنت لحظه ای پیش می گوید:

- برو باال تا غش نکردی. می آم حرف می زنیم.

نگاهش را به کندی از من می گیرد. کنار 

می کشد و من با قدم هایی آرام به طرف پله ها 

و قمر که باالی آن ها ایستاده می روم.

.
DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت558

بی حرف از کنارش می گذرم و به طرف اتاق 

می روم. دقایقی بعد وقتی نشسته روی تخت 

به رنگ های گرم نقاشی نیمه کاره ام نگاه 

می کنم، از میان بحث خسرو و قمر «غزال» و 

«دخترهمایون»های بی شمارش را می شنوم.

****
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انعکاس نوری که از میان ابرهای تیره روی 

بدنه ی ماشین جلویی می تابد مستقیم توی 

چشمم می خورد. چشم هایم را از هجوم نور 

باریک می کنم. برای چندمین بار تلفنش زنگ 

می خورد و او بی تفاوت از پشت عینک آفتابی 

به مسیر چشم می دوزد.

روی صندلی به طرفش می چرخم. بخیه هایم 

را کشیده و رها شده ام. دیگر نه از آن کشش 

ناخوشایند خبری است و نه تیزی ای که با هر 

DONYAIEحرکت در گوشت و پوستم حس می کنم.
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- چرا جواب نمی دی؟

بدون اینکه نگاهم کند جواب می دهد:

- چون می دونم کیه. اول تو رو می رسونم 

دفتر بعد خودم می رم زود برمی گردم.

- منم باهات می آم.

نفسش را از بینی رها می کند ولی بی آن که 

حرفم را به روی خودش بیاورد دنباله ی حرف 

قبلی اش را می گیرد.

- حداقل چند ساعت توی دفتر باش حقوقی 

که بهت می دم حالل بشه.

DONYAIEدوباره با تاکید می گویم:
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- خسرو هر قدر بخوای زور بگی، بازم من 

باهات می آم.

عصبی عینکش را برمی دارد و روی داشبورد 

می اندازد.

- سخته بفهمی نمی خوام جلوی چشمشون 

باشی؟

نفس پرحرصم را رها می کنم.

- نه سخت نیست. فقط دلیلتو نمی فهمم. واسه 
آدمایی که یه روز تمام منو تعقیب کردن تا یه 

جای خلوت و جلوی چشم تو زهر چشم بگیرن، 

DONYAIEفکر می کنی سخته حالم خبر بگیرن؟
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از ماشینی سبقت می گیرد و وارد الین کناری 

می شود. حواسم به مسیر است که به طرف 

نمایشگاه نرود.

- من نمی خوام بیشتر از این رو تو حساسشون 

کنم.

دستم را می گذارم روی بازویش.

- ولی من می خوام باشم. اتفاقا می خوام 

حساسشون کنم یه حرکتی کنن. مهتابو که 

دیدی، گفت به جز کالساش، نتیجه ی تست رو 

نمونه ی حیوانی پروژه اش هم هست که باید به 

DONYAIEسرانجام برسه وگرنه نمی تونه بیاد. سه روز 
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هم هست که منتظرم شعله یه کاری بکنه. 

حسام هم که نتونست چیزی بفهمه.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت559

نگاه سریعی به من می اندازد.

- حساس کردنشون چی رو عوض می کنه؟
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از خیابانی که به پاسداران می خورد، می گذرد 

و من بعد از نفس راحتی که دزدانه می کشم، 

می گویم:

- من هنوزم می گم، اینا دنبال یه چیزی تو 

خونه ان. شاید بترسن زودتر برن سراغش!

خیال راحتم را از نرمش پنهانش می فهمد 

انگار. اخم عمیقی می نشاند روی صورتش.

- اگه می خواستن همچین کاری کنن پیگیر راه 
قانونیش نمی شدن.
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- حسام گفت نماینده ی دادگستری اون روز 

می آد. تو فکر می کنی اینا مدارکی که انقدر 

مهمه رو می تونن از جلوی چشم کسی بر دارن؟

میدان را دور می زند و وارد خیابان دیگری 

می شود. دیگر مطمئن شده ام که من را با 

خودش می برد.

- اگه احتمالت درست باشه اون مدارک دم 
دست نیست. از اون مهم تر اصالبه اسم 

همایون نیست.

با ابروهای باال رفته نگاهم می کند و با تاکید 

DONYAIEمی گوید:
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- و مهم تر اینکه عبدی وکلیشه و قانون کلی 

راه در رو داره.

دستم را از روی بازویش عقب می کشم و 

مشت می کنم. حق دارد عبدی زرنگ تر از 

این هاست که به همین راحتی دم به تله 

بدهد. وارد کوچه ی بن بست آپارتمان شهرزاد 

می شود و قبل از پارک کردن می گوید:

- اون بپایی هم که گذاشتیم کار بی خودی بود. 
اگه قرار بود اون طوری وارد خونه بشن تا حاال 

ده بار شده بودن.
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مستقیم به نیم رخش نگاه می کنم. پشت 

ماشین سیاه عبدی پارک می کند و قبل از پیاده 

شدن می گوید:

- فقط دردسر درست نکن غزال!

سرم را به آرامی برایش تکان می دهم و همراه 

او از ماشین خارج می شوم.

داخل آسانسور زیر سنگینی نگاه مستقیم و 

سیاه او به بوت های قهوه ای ام چشم می دوزم. 

و به یک راه فکر می کنم؛

به مسیری که  من را به مقصد برساند،

به یک جواب قطعی!
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت560

در را برخالف انتظارم به جای شهرزاد، شیرین 

باز می کند. با دیدنش همان اندازه تعجب 

می کنم که او از دیدن من. نگاهش را با مکث 

از من می گیرد و با لبخندی بی رنگ اول به 

خسرو و بعد به من خوش آمد می گوید. 
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جوابش را درست مثل خودش می دهم و 

جلوتر از خسرو وارد خانه می شوم.

- خوبی غزال جان؟ بارونیتو بده آویرون کنم.

قرار نیست ماندنمان زیاد طول بکشد یا من 

این طور فکر می کردم؟ لبخند را روی لبم نگه 

می دارم و جواب می دهم:

- خوبه همین طور.

می بینم که نگاه شیرین گریز کوتاهی روی 

شکمم می زند و بعد سرش را باال می برد و به 

DONYAIEبه خسرو که پشت سرم ایستاده نگاه می کند.
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این روزها حتی شیرین هم برایم شیرین 

گذشته نیست؛ تنها عضو از خانوادهی عمه ام 

که می توانم بگویم دوستش داشتم. حتی 

اگر حمایت خسرو را روزهای اول از او داشته 

باشم. خسرو آرنجم را می گیرد و می گوید:

- بیا غزال.

لحظه ی آخر قبل از رفتن همراه خسرو می بینم 

که نگاه شیرین روی دست خسر و آرنج من 

می ماند. خبری از شهرزاد در پذیرایی نیست. 

به جایش عبدی با دیدن ما از جایش بلند 

DONYAIEمی شود. خسرو حالتی که از همان ابتدا 
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حساب کار را به دست طرف مقابلش می دهد، 

جواب سالمش را می دهد. عبدی به طرف من 

می چرخد.

- سالم خانم. احوالتون چطوره؟

- سالم...

با وجود اتفاقی که برایم افتاده و شکی که به 

این آدم ها دارم، این سوال بیشتر از هر چیزی 

به دهان کجی شباهت دارد. انگار خسرو هم 

همین حس را دارد که به جای من جواب 

می دهد:

- غزال خیلی خوبه.
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عبدی به طرف او می چرخد و با لبخندی که از 

دروغ بودنش حرص آدم را در می آورد، 

می گوید:

- بسیار عالی.

خسرو روی یکی از مبل ها می نشیند و از 

شیرین می پرسد:

- شهرزاد کجاست؟ تا برسم اینجا که تلفنمو 

سوزوند.

شیرین به راهروی اتاق ها اشاره می کند و 

می گوید:
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- سوگل بیدار شده بود، رفت بخوابونتش. تا 

وکیلت بیاد اونم اومده. االن برات یه قهوه 

سفارشی می آرم که انقدر بداخالق نباشی.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت561
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امتداد لبخندی که به روی خسرو زده به 

صورت من می پاشد و می پرسد:

- تو چی میل داری غزال جان؟

روی همان کاناپه ای که خسرو نشسته 

می نشینم. انگار بعد از نگاه خیره ی او به 

حلقه ی دست های ما عمد دارم به نزدیک خسرو 

بودن.

- من چیزی نمی خورم.

- مگه می شه؟ بذار برای توهم قهوه ی 
مخصوصمو بیارم، ببین این برادر بداخالق من 

حق داره انقدر طرفدارش باشه!
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تالش شیرین را برای تلطیف فضا می فهمم. 

دلم می خواهد به او بگویم بوی گند این حجم 

کثافت را هیچ مهربانی و صمیمیتی از بین 

نمی برد. شیرین که به آشپزخانه می رود، 

خسرو گوشی اش را از جیب بیرون می آورد و 

پیامی می فرستد. بعد رو به عبدی با پایی که 

روی پای دیگر می اندازد، می گوید:

- مجبوریم تا اومدن وکیلم منتظر بمونیم.

با این حرف عدم تمایلش را به بودن در کنار 

اون نشان می دهد. عبدی مستقیم و معنادار به 

DONYAIEخسرو نگاه می کند.
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- کم لطفی می کنید آقای ملک نیا. من بیست 

سال وکیل مورد اعتماد پدرتون بودم. هنوز هم 

در خدمت خانواده ی محترمتون هستم. ابوی 

مرحوم شما انقدر به من اعتماد داشتن که 

مسئولیت انتقال اموال پیش از فوتشون رو به 

من محول کرده بودن.

داشت منت می گذاشت؟ یا مثال می خواست 

بگوید من همان زمانی که پدرت همه ی 

امالکش را پیش از مرگ به نام تو کرده بود، 

می توانستم زیرآبی بروم؟

جواب خسرو درست به اندازه ی حرف های او 

DONYAIEمعنادار و دوپهلو است.
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- کار دنیا همین قدر غیرقابل اعتماده جناب 

عبدی!

عبدی دهان باز می کند چیزی بگوید. صدای 

زنگ در خانه می پیچد. نگاهم را که از صورت 

عبدی می گیرم با شهرزاد چشم در چشم 

می شوم.  ابتدای راهرو ایستاده و به من نگاه 

می کند.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت562

DONYAIE
M

AM
NOE



این نگاه خاطره ی آخرین باری که او را دیده ام 

در ذهنم زنده می کند. همان بی قراری و 

اضطرابی در چشم هایش موج می زندکه آن 

روز در حیاط خانه ی خسرو در حرکاتش دیده 

بودم. شیرین به طرف آیفون می رود و با 

نگاهی به صفحه اش می گوید:

- وکیل شماست خسرو جان.
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تاکیدش روی کلمه ی «وکیل» اخم های عبدی را 

پیش می کشد. به نظر می رسد آن قدر دل 

پری از حسام و احتماال موش دواندن های این 

مدتش دارد که مرد مسلطی مثل او هم 

نمی تواند جلوی واکنشش را نسبت به حضور 

او بگیرد.

- بگو بیاد باال.

هنوز به شهرزاد چشم دوخته ام که نگاهش را 

از من می گیرد و به خسرو می دوزد.

- تو هم بیا بشین شهرزاد.

DONYAIE
M

AM
NOE



جوری می گوید که من کنارش دست و پایم را 

جمع می کنم؛ چه رسیده به شهرزاد که بی حرف 

می آید و روی مبل کناری اش می نشیند. این 

مظلومیت و سکوت برای شهرزادی که همه ی 

این سال ها می شناختم غریب است و دور. 

انگار خسرو هم دقیقا به همین موضوع فکر 

می کند که با نفسی عمیق نگاهش را از او 

می گیرد.

حسام با آمدنش موجی از تنش و التهاب را به 

همراه می آورد. چیزی که با آرامش دروغین 

فضای خانه عجیب در تضاد است. دقایقی بعد 

DONYAIEوقتی مدارک دله دزدی های رفیع و پول هایی 
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که به حساب فرح واریز شده را مقابل عبدی 

قرار می دهد ته مانده ی آن آرامش هم به باد 

می رود.

- درسته آقای ملک نیا از شکایتشون بابت 

سواستفاده از اسناد کارخونه و جعل مدارک و 

امضای ایشون برای دریافت وام صرفه نظر 

کردن و عمال موکلین شما از پرداخت بدهی  

کالنی که به جا مونده و جنبه ی قضایی 

ماجرا قسر در رفتن، ولی این مدارک و 

سندسازی ها مستقل از اون هاست و مستقال 

DONYAIEهم براشون اقدام قانونی شده. مبلغ کمی هم 
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نیست. متعلق به کل مدت زمانیه که دکتر 

صبوحی مدیرمالی شرکت و کارخونه بودن.

عبدی خیره به مدارکی که مقابلش روی میز 

ردیف شده، عینکش را روی بینی باال 

می  کشد. از حسام می پرسد:

- می تونم از نزدیک ببینم؟

حسام به مبل تکیه می دهد و در جواب 

می گوید:

- بله البته.

چندتایی از مدارک همان هایی است که در 

مشهد حسام و خسرو در موردش حرف زده 
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بودند و احتماال تعدادی از آن ها را خودِ شهرزاد 

در اختیارشان قرار داده بود.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت563

شیرین قهوه را مقابل هر کدام از ما می گذارد 

DONYAIEو بدون حتی لحظه ای مکث دوباره به 
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آشپزخانه برمی گردد. می توانم درک کنم بعد از 

اتفاقاتی که برای زندگی اش افتاده تا چه حد از 

این روابط و مناسبات بیزار است.

عبدی بعد از چند دقیقه مدارک را سرجایشان 

می گذارد و بدون ذره ای انکار یا تعجب 

می گوید:

- با توجه به این جلسه قراره باهم معامله ای 
کنیم، درسته؟

بی اختیار به طرف خسرو می چرخم و به 

DONYAIEنیم رخ و لب هایی که از صبح کمی تیره به نظر 
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می رسد نگاه می کنم. عبدی این بار خسرو را 

مخاطب قرار می دهد:

- آقای ملک نیا فکر نمی کنید بهتره در این مورد 
مستقیم با مادرتون...

خسرو میان حرفش می گوید:

- تمایلی به حرف زدن با خانم ملک نیا ندارم.

سنگینی نگاه جمع را به روی خودش نمی آورد. 

فنجان قهوه اش را برمی دارد. با اولین جرعه  

صورتش درهم می رود و فنجان را دوباره روی 

میز برمی گرداند.

عبدی می گوید:
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- خب، اگه این حرف آخر شماست من در 

خدمت هستم.

این یعنی تمام و کمال پای دو موکلش ایستاده 

است.

حسام در کیفش را باز می کند و حین دسته 

کردن تعدادی کاغذ می گوید:

- راه های ممنوع الخروج کردنو که شما خیلی 

بهتر از من بلدید جناب عبدی، درست می گم؟

بعد از این جمله نیم نگاهی به من می اندازد و 

دوباره سرگرم کارش می شود. دست خودم 

DONYAIEنیست که با یادآوری اتفاقات سیاه این 
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مدت، بغض مثل سنگ در گلویم سفت و 

سنگین می شود.

عبدی در جواب می گوید:

- شکسته نفسی می فرمایید. شما 

که خودتون استاد رفع ممنوعیت گرفتنید.

از اینکه انکار نمی کند به همایون کمک کرده یا 

حتی بیشتر از این، به او راهکار داده، دلم 

می خواهد باال بیاورم. انگار خسرو هم حالی 

شبیه به من دارد. با کالفگی در جایش جابه جا 

می شود. دستش را دراز می کند تا دوباره 

فنجان قهوه اش را بردارد. با حدس اینکه 
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اوضاع معده اش خوب نیست، زودتر از او 

دست پیش می برم. فنجانش را برمی دارم و 

زیر نگاه مستقیمش به طرف پنجره ی بزرگ 

پذیرایی می روم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت564
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مکث حسام و نگاه شیرین را با این حرکتم 

حس می کنم. تکیه می دهم به 

دیوار کنار پنجره و خیره در چشم های 

خسرو فنجان را به لبم نزدیک می کنم.

- با توجه به اینکه تخلف و جرم آقای صبوحی 
قابل اثباته و ایشون به خاطر قرار تعقیبی 

که در یک مقطع براشون صادر شده بود، 

غیرقانونی از کشور خارج شدن، من به 

راحتی طالق موکلمو از ایشون می گیرم. فقط 

می مونه یه موضوع...

خسرو نگاه آشوبش را از من می گیرد و به 

حسام می دوزد.
DONYAIE

M
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- حق حضانت دائم. ما سر این 

مسئله حاضریم با شما توافق کنیم.

طعم تلخ قهوه در مقابل تلخی افکارم هیچ 

است. من هم در روزهای شش سالگی  سوژه ی 

یک توافق  این  چنینی  بودم. من هم درست 

مثل سوگل که در اتاق ته راهرو بی خبر از 

همه جا خوابیده بود، در یک معامله به قیمتی 

گزافی فروخته شده بودم.

عبدی تک تک برگه هایی که حسام به دستش 

داده را با آرامش بررسی می کند و در همان 

DONYAIEحال با وقاحت می گوید:
M
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- به نظر معامله ی منصفانه ای می آد. فقط...

کاغذها را پایین می آورد و رو به خسرو 

می پرسد:

- خانم ملک نیا کجای این معامله است؟ اینجا 

که طرف توافق شما فقط دکتر صبوحیه.

خسرو پایش را از روی پای دیگر برمی دارد و با 

جدیت می گوید:

- من با خانم ملک نیا توافق نمی کنم.

به «خسروجان» گفتن هم  زمان شیرین و 

شهرزاد پوزخند می زنم. چقدر زیاد از این مرد 

DONYAIEانتظار دارند. عبدی برگه ها را به معنی عدم 
M

AM
NOE



پذیرش روی میز می گذارد. خسرو از جایش 

بلند می شود و یک کالم می گوید:

- همین که گفتم!

عبدی می گوید:

- این طوری به ضرر همه ست آقای ملک نیا.

خسرو دست هایش را در جیب شلوار فرو 

می کند و با چشم های باریک شده می گوید:

- داری تهدیدم می کنی؟

عبدی انکار نمی کند.

- فکر می کنی اصال تو موقعیتی هستی که 

بخوای برای من شرط بذاری؟
DONYAIE
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عبدی با لبخندی مصلحتی می گوید:

- من فقط یه وکیلم آقای ملک نیا. هر کاری 

می کنم در جهت منفعت موکلمه، نه شخص 

خودم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت565

DONYAIE
M
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حس می کنم خسرو به سختی جلوی خودش 

را می گیرد که چیزی به او نگوید. عبدی 

نگاهش را میان او و خسرو می چرخاند.

- شما طبق روال قانونی می تونید حکم طالق 

بگیرید؛ حتی درخواست مهریه و نفقه 

بکنید. حضانت طفل هم که تا هفت سال مال 

مادرشه...

نگاهش را لحظه ای به صورت رنگ پریده ی 

شهرزاد می دوزد.

DONYAIE- موکل منم که فعال فراری و دور از دسترسه...
M
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چیزی مثل تمسخر یا تهدیدی پنهان در 

جمله اش موج می زند. انگار که بخواهد دقیقا 

در مفهوم خالف آن را بگوید یا به موضوعی 

خاص اشاره کند.

 کیفش را برمی دارد و می ایستد. رو به خسرو 

می گوید:

- ولی اگه قرار بر توافق باشه، فقط در حالی 

این اتفاق می افته که پرونده ی خانم ملک نیا 

هم بسته بشه.

عبدی خطاب به جمع «روز خوش» می گوید و 

DONYAIEبه طرف در می چرخد. مشخص است که 
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می خواهد از استیصال شهرزاد و تحت فشار 

بودن خسرو استفاده کند. 

حسام می ایستد و دستش را برای ساکت 

ماندن بقیه بلند می کند. انگار این دقیقا همان 

چیزی است که می خواسته! 

ولی من با تصمیم آنی فنجان قهوه را روی میز 

می گذارم و می گویم:

- دکتر صبوحی مهره ی سوخته ی بعدیه؟

قدم  عبدی ثابت می ماند و با مکث به عقب 

می چرخد. خسرو و حسام با تعجب نگاهم 

می کنند. جلوتر می روم و می گویم:
DONYAIE

M
AM

NOE



- البته عجیب نیست؛ از اون نزدیک ترها قبال 
مصرف شدن.

منظورم به همایون است. ولی 

عبدی یا نمی فهمد یا ترجیح می دهد خودش را 

لو ندهد.

- برای شما که فقط به اندازه ی یه وقفه ی کوتاه 
بود خانم.

نگاهش گریز کوتاهی اول روی حسام و بعد به 

خسرو می زند.

- اون طوری که توی دادگاه متوجه 
شدم وکیلتون دارن مدارک رفتنتون رو جور 

DONYAIEمی کنن.
M
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پوست لبم را از داخل می کنم. حاال دلیل اینکه 

فرح می خواهد از ایران بروم را می دانم. پول 

زمین های مهتاب تنها راه باقی مانده برای راه 

انداختن امپراتوری ای است که فتاح و همایون 

برایش برنامه ها داشتند. باید فکر کند 

می خواهم بروم. باید همان طور که بارها حسام 

هشدار داد فکر کند خبر ندارم از نقشه ای که 

برای زمین ها دارند.

سنگینی نگاه منتظر خسرو پوست صورتم را 

DONYAIEمی سوزاند انگار.
M

AM
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.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت566

- بله من می رم، ولی اون وقفه ای که ازش 
حرف می زنید یکی از فرصت های زندگی من 

بود که سوزونده شد.

لبخند مثال محترمانه اش بیشتر آتشم می زند.

DONYAIE- خوشحالم که قابل جبران بود خانم رادمنش.
M
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آخرین نگاهش را هم به خسرو می اندازد و با 

خداحافظی از خانه خارج می شود. بعد از 

رفتن او چند ثانیه همه چیز در سکوت فرو 

می رود تا حسام می  گوید:

- خوب شد... خیلی خوب... دقیقا 

همینو می خواستم.

جلوتر می روم با حرص می گویم:

- این همه کثافت حال آدمو به هم می زنه.

حسام به طرفم می چرخد و با لبخندی که روی 

صدایش اثر می گذارد می گوید:

- چی شد دختر؟ چرا یهو آتیشی شدی؟
DONYAIE
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سکوت خسرو و نگاه سنگینش بیشتر عصبی ام 

می کند. اینکه حرف نمی زد ولی چشم هایش 

سرشارند از کلمه می تواند آدم را تا مرز جنون 

بکشاند. موهایم را پشت گوش می برم.

- نمی فهمم چطور می شه توی این همه لجن 
زنده موند و زندگی کرد!

جوابم را شهرزاد می دهد؛ با چشم هایی که 

حتی آرایش هم نتوانسته گودی زیرش را 

بپوشاند و حال و روزی که هیچ شباهتی به 

DONYAIEژست های اجباری خانواده ملک نیا ندارد.
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- انگار یادت رفته که خودِ تو هم توی همین 
کثافت زندگی کردی.

به طرفش سر می چرخانم. دوباره روی همان 

مبل قبلی می نشیند. فرو ریخته و ویران است 

ولی هنوز با غرور و بدون ذره ای خجالت 

نگاهم می کند. این بی انصافانه ترین حرفی 

است که کسی می تواند به من بگوید. منی که 

بعد از فهمیدن موضع امین سخت ولی زود او 

را برای همیشه کنار گذاشته بودم.

نه مالحظه ی نسبتم با او را می کنم و نه مهمان 

DONYAIEخانه اش بودنم را.
M
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- من اگه توی همین کثافت زندگی کردم، ازش 

خبر نداشتم. نه اینکه بدونم و به روی خودم 

نیارم و از اون بدتر، خودم هم باهاشون 

همدست بشم.

مستقیم به خود او اشاره کرده  بودم و انتظار 

داشتم خسرو چیزی بگوید. ولی عجیب اینکه 

باز سکوت می کند. به جای او شیرین می گوید:

- تو رو خدا تو این شرایط شما دیگه بحث 
نکنید.

شالم را روی سرم باال می کشم. خودم هم 

حوصله ی بحث و درگیری ندارم. به طرف 

DONYAIEخسرو می چرخم.
M
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- من دیگه می رم.

- کجا؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت567

این اولین چیزی است که پس از رفتن عبدی 

می گوید. بعد از حرفی که در مورد رفتن زده ام 
DONYAIE
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از این مکالمه دونفره مقابل بقیه حس خوبی 

ندارم.

- می خوام برم پیش ماهی. بهش قول دادم.

سرش را تکان می دهد.

- می رسونمت.

این چیزی نیست که در این شرایط دلم 

بخواهد.

- نیاز نیست. خودم می تونم...

درحالی که به طرف خواهرهایش برمی گردد، 

دوباره تاکید می کند:

- گفتم می رسونمت.
DONYAIE
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شروع به حرف زدن با آن ها می کند و من با 

کالفگی نفسم را به بیرون ها می کنم. نگاه پر 

لبخند حسام و زمزمه ی آرامش که من را یاد 

اولین دیدارهایمان می اندازد، همان حسی را به 

همراه می آورد که در این لحظه از آن فراری ام.

- من عاشق دیدن یه شیر توی تله ام.

دلم تنگ می شود، خیلی خیلی تنگ.

سنگینی ترافیک ولیعصر انگار مثل بختک روی 

روحم افتاده که نه آرام دارم و نه قرار. دلم 

DONYAIEمی خواهد در ماشین را باز کنم و زیر باران 
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نم نم روزهای آخر پاییز از ماشین پیاده شوم و 

بقیه راه را قدم بزنم.

آن وقت ها گاهی امین پایه ی این رفع 

دلتنگی هایم می شد ولی خسرو...

اصال نمی دانم چرا برای یک لحظه در ذهنم 

مقایسه شان کردم. شاید تحت تاثیر بحثم با 

شهرزاد و شاید دلتنگی ای که از بعد آن امتداد 

پیدا کرده بود تا این لحظه.

- چرا آروم و قرار نداری؟

نگاه هر دوی ما به ترافیک روبه روست.

- خسته شدم.

- از چی؟
DONYAIE
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هم زمان با او به طرفش می چرخم. با دیدنش 

بی دلیل و پنهانی بغض می کنم. جوابم 

می تواند به کوچکی ترافیک ولیعصر باشد و به 

بزرگی غم رفتن.

دنبال جمله ای برای گفتن می گردم. پیش از 

اینکه کلمه هایم را پیدا کنم گوشی در جیبم 

می لرزد.

.

DONYAIE#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت568

صدای ویبره  نگاه او را هم به طرف جیب 

بارانی  ام می کشاند. گوشی را از جیب بیرون 

می آورم و به اسم و پیام روی صفحه خیره 

می شوم.

- کیه غزال؟

سرم را با مکث از روی صفحه بلند می کنم.

- شعله است.

DONYAIE- چی می گه.
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- نوشته عبدی بهش زنگ زده که بره دفترش.

خسرو بی خیالِ ترافیکی که انگار قفل شده، با 

چشم های باریک شده به طرفم می چرخد. 

ای کاش او هم به همان چیزی فکر کند که من 

می کنم.

- بعد نوشته االن نمی تونم حرف بزنم، خودم 
زنگ می زنم.

با جمله ی دومم ابروهایش معنادار باال 

می رود. اینکه شعله کجاست، آن قدر برایم مهم 

نیست که بخش اول پیامش.

DONYAIE- به چی فکر می کنی؟
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گوشی را روی پاهایم می گذارم و با نفسی که 

هنوز هوای دلتنگی دارد می گویم:

- شعله می گفت از همون روز به عبدی گفته 

باید با همایون حرف بزنه.

می دانم که تا ته حرفم را خوانده است.

- چرا همین امروز بعد از حرف هایی که من به 

عبدی زدم با شعله تماس گرفته؟

نه من اشاره ای به محتوای حرف  هایم می کنم 

و نه او چیزی می گوید. نگاهش با مسیری که 

به کندی باز شده، به طرف شیشه ی جلو 

DONYAIEکشیده می شود. ماشین را راه می اندازد و 
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پشت سر ماشین هایی که الک پشت وار زیر 

نم نم باران می رانند پیش می رود.

- می تونه دالیل دیگه ای هم داشته باشه. مثال 

امروز حسام می خواست موضع ما و مدارکی 

که دستمونه رو برای عبدی رو کنه. تا حاال هم 

احتماال موکالش فهمیدن من این بار قرار 

نیست به خاطر شهرزاد کوتاه بیام. برای رفیع 

این شکایت فرقی نداره ولی...

با اینکه از فرح اسمی نمی برد ولی می توان 

DONYAIEفهمید که منظورش تماما به اوست.
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- ولی تو بازم داری به خاطر شهرزاد کوتاه 

می آی.

انتظار ندارد در لحظه ای که می خواهد از 

حرف هایش به نتیجه ای برسد من این جمله را 

بگویم. با مکثی کوتاه می گوید:

- نمی تونم بذارم اون بچه رو از مادرش جدا 
کنن.

قلبم انگار میان مشتی فشرده می شود. حال ما 

هیچ وقت خوب نمی شود. هیچ وقت روحمان از 

رنج کودکی رها نمی شود. آدم هایی مثل ما 

DONYAIE
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همیشه بخشی از روحشان در روزهای گذشته 

باقی می ماند.

- وقتی پدر بچه فراریه چرا اصرار داری 

بهشون باج بدی؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت569

- چون پدربزرگش هست. و سالم و موجهه. 

نمی خوام به خاطر تحت فشار گذاشتن 
DONYAIE
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من، مشکل شهرزادو علم کنن و حق داشتن 

مادر رو از اون بچه بگیرن؛ مخصوصا با 

شرایطی که سوگل داره.

میان رنج آشنای کلماتش می پرسم:

- مگه شهرزاد چه مشکلی داره؟

- سابقه ی افسردگی که قبال به خاطرش چندبار 

به خودش آسیب زد و بستری شد.

پوزخند می زند و می گوید:

- قمر بهش می گه آه مظلوم، ولی حداقل من و 

DONYAIEتو می دونیم که اون هم به وقتش بازیچه شد.
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با وجود درک نکردن شهرزاد به حرف های 

خسرو که فکر می کنم می بینم در مورد 

بازیچه شدن حق دارد. از ازدواج اجباری و 

طبق نظر نظام الدین ملک نیا گرفته تا پنهان 

کردن سوگل و حاال حضانتش، شهرزاد هم مثل 

همه ی ما به قیمتی فروخته شده است.

- نمی دونستم.

خسرو گوشه ی چشمش را می مالد.

- تو دقیقا چی رو می دونستی؟

DONYAIE
M

AM
NOE



کنایه اش به بحثم با شهرزاد و احتماال شناخت 

امین باعث می شود با کالفگی در جایم تکانی 

بخورم.

- پس تو فکر می کنی تماس عبدی ربطی به 
درخواست شعله واسه دیدن همایون نداره؟

همین که راه کمی باز می شود در خیابانی که 

هتل در آن قرار دارد می پیچد.

- ممکنه به دیدن همایون ربط نداشته باشه 

ولی حتما به ماجرای زمینا و اتفاقات 

امروز ربط داره. باید صبر کنیم زن همایون 

DONYAIEتماس بگیره بفهمیم بازی جدید چیه.
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به نیم رخش نگاه می کنم که چطور وقت 

آوردن اسم فرح عضالت صورتش منقبض 

می شود.

- فرح آدم فرار کردن از ایران نیست. حاضره 

بمیره ولی ابهتی که از خودش ساخته نشکنه.

ماشین را جلوی در هتل نگه می دارد و به 

طرفم می چرخد.

- من می شناسمش.

نگاه بی حرفم را که می بیند می گوید:

- نمی ری؟

کیفم را روی شانه ام می اندازم و بی میل 

می گویم:
DONYAIE
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- تو نمی آی؟

- نه. دایه ی تو  به اندازه ی همه ی آدمایی 
که عاشق منن، دوستم نداره.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت570

ماهی مثل وقت هایی که میگرنش عود می کند 

روسری را روی پیشانی اش بسته است و 
DONYAIE
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چشم هایش دو کاسه ی خون است. از جلوی در 

عقب می رود تا وارد اتاق شوم.

- سالم. چرا پیشونی تو بستی؟

نگاهی به پشت سرم می اندازد و با اطمینان از 

اینکه کسی همراهم نیست در را می بندد و 

می گوید:

- این سردرد آخرش منو می کشه.

وسط اتاق به طرفش می چرخم. همایون هر 

بار ماهی را با این حال و روز می دید می گفت: 

«بازم که خودتو شبیه فالگیرا کردی.»
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نچی که می گویم اخم هایش را درهم می کند. 

صندلی کنار پنجره را جلو می کشد و تشر 

می زند:

- حاال نمی خواد غصه ی سردرد منم بخوری. بیا 

بشین اینجا. چرا با این حالت اومدی؟ مگه 

نگفتم نمی خواد؟ می خوای خودتو عیب دار 

کنی؟

لبخند بی رنگی می زنم از اخالق نداشته اش. 

روی صندلی می نشینم.

- کی تا حاال با چندتا بخیه عیب دار شده 

DONYAIEماهی؟
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از درد چشم هایش را لحظه ای روی هم 

می گذارد.

- این چیزا االن معلوم نمی شه. چهار روز دیگه 
که یه عیبی کردی همین دکترا می گن اون 

موقع یه چیزی تو شکمت پاره شده بود و 

نفهمیدن.

می دانم ترسیده، نگران است و بیشتر از یک 

هفته ماندن در هتل برای اویی که عادت به 

زندگی در خانه ی بزرگ دارد یعنی رسیدن به 

مرز دیوانگی. روبه رویم روی تخت می نشیند. 

سعی می کنم فکر کردن به چیزهایی که قرار 

DONYAIEاست از شعله بشنوم و بودن خسرو در ماشین 
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را برای لحظاتی فراموش کنم و تنها غزالِ 

همین لحظه باشم.

- رفتی خونه رو ببینی؟

احساس می کنم جلوی خودش را می گیرد تا 

نارضایتی اش مشخص نباشد.

- آره.

- خب؟

- هیچی، یه کم سوال ازم پرسید. بعدم گفت 

اگه خواستم بهش زنگ بزنم قولنامه کنیم.

انگار ماهی هنوز به قول خودش مردم داری اش 

DONYAIEرا حفظ کرده و این توپ و تشرهایش فقط 
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سهم من و خسرو می شود. روی صندلی جا به 

جا می شوم.

- تو می خوای؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت571

در نگاهی که از من می گیرد یک «مگر چاره ی 

دیگه ای هم دارم»نهفته است.

- آره. خوبه.

DONYAIE
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فورا می گویم:

- موقته ماهی. برای یه مدت کوتاه. می دونم 

خیلی کوچیکه ولی حداقل خوبیش اینه جای 

خوبیه. فعال از این هتل راحت شو. بهت قول 

می دم خودم درستش می کنم.

ماهی با غصه نگاهم می کند.

- چی می گی تو بچه؟ مگه مسئول زندگی من 

تویی؟ تو خودت یه لنگه پا موندی این وسط. 

معلوم نیست کی بتونی بری راحت شی از این 

خراب شده... خدا لعنت کنه این قوم الظالمینو 

DONYAIEکه به بچه های خودشونم رحم ندارن.
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بغض دقایقی پیش در گلویم باال می آید. ماهی 

همیشه مخالف رفتنم بود. میان مهر و تشرهای 

همیشگی اش گاهی از غربت می ترساندم. 

همیشه می گفت: «غربت مثل خوره از درون 

آدمو می خوره.»

برای پس زدن بغض آب دهانم را محکم فرو 

می دهم.

- فردا هماهنگ می کنم بریم برای اجاره . بعدم 

باید بریم خرید...

DONYAIEمیان حرفم می گوید:
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- الزم نیست تو بیای. خودم می رم. تو االن 

گوشتت تره حالیت نیست. چند ماه دیگه که 

دیدی روی پهلوت جاش مونده و قلوه کن شده 

پشیمون می شی. خودم فردا زنگ می زنم ببینم 

چطور باید اجاره کنیم.

چقدر هر دوی ما در این کارها بی تجربه ایم و 

سعی داریم ادای بلد بودن در بیاوریم.

 می خواهم برای همراهی راضی اش کنم که 

صدای زنگ تلفنم نمی گذارد. اسم شعله را که 

روی صفحه می بینم دغدغه هایی هزاربار 

DONYAIEبزرگ تر از اجاره ی خانه برای ماهی دوباره با 
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قدرت به ذهنم هجوم می آورند. از مکثم است 

یا حالت صورتم که ماهی احتماال با فکر اینکه 

مخاطب پشت خط خسرو است تند می گوید:

- کیه باز دو دقیقه اومدی پیشم؟

بدون دادن جواب ماهی تماس را برقرار 

می کنم.

- چی شد شعله؟

- می تونی بیای اینجا؟

- اونجا کجاست؟

- آدرسو برات می فرستم.

تماس را قطع می کند و کمی بعد آدرسی که 

DONYAIEگفته روی صفحه ی گوشی نقش می بندد.  
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت572

 خداحافظی با ماهی و راضی  تمام مدتِ

کردنش به اینکه کارم با شعله به تخلیه ی خانه 

ربط دارد تا رسیدن به ماشین خسرو، به چند 

کلمه ی آخر آدرس فکر می کنم. به «سالن 

DONYAIEزیبایی مری ال»
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روی صندلی که می نشینم نفسم از 

گرفتگی  پهلوی به قول ماهی قلوه کن 

شده ام به سختی باال می آید. خسرو با اخم 

نگاهم می کند.

- مگه دنبالت کردن غزال؟

غزال اعتراض آمیز انتهای جمله اش ضربان 

قلبم را تندتر می کند.

- شعله زنگ زد.

گره اخمش عمیق تر می شود. نفسم را رها 

می کنم تا ریتم تنفسم را به حالت عادی 

DONYAIEبرگردد.
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- آدرس داد گفت برم ببینمش.

ماشین را که تمام مدت در بدترین حالت ممکن 

پارک کرده روشن می کند.

- آدرس کجاست؟

با مکث صفحه ی گوشی را به طرفش می گیرم. 

دلم می خواهد ببینم برای اویی که شعله را 

خوب نمی شناسد هم این آدرس عجیب است 

یا نه. نگاهش کوتاه روی نوشته ها 

می چرخد.می بینم که احتماال بعد از 

خواندن شهرک غرب می خواهد نگاهش را از 

DONYAIEصفحه بردارد که با دیدن چیزی نگاهش باریک 
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می شود. نگاهش را به طرف من می چرخاند و 

می گوید:

- تو آرایشگاه باهات قرار گذاشته؟

گوشی را عقب می کشم. پیش از اینکه چیزی 

بگویم با ماهرانه ماشین را از آن فضای کوچک 

بیرون می آورد و دوباره به صورتم نگاه 

می کند.

- کدوم احمقی با دختری که انقدر نچراله تو 

آرایشگاه قرار می ذاره!

ضربان قلبم که به حالت عادی برگشته با این 

DONYAIEحرفش دوباره اوج می گیرد. شک ندارم 
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خودش بهتر از هر کسی می داند این 

تعریف های زیرپوستی و عمیق چقدر بیشتر از 

یک جمله ی مهرآمیز مستقیم روح آدم را درگیر 

می کند. 

وگرنه نه من دختر آفتاب مهتاب ندیده ام و نه 

قطعا او همچین سلیقه ای دارد.

با شتاب وارد خیابان می شود و من با صدایی 

که بی اراده از من می لرزد می گویم:

- برای منم عجیبه. مخصوصا که قبلش گفته 
بود نمی تونه حرف بزنه.
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موهایم را پشت گوش می برم و به مسیر نگاه 

می کنم.

- من هیچ وقت خبر رفت و آمدای شعله 

رو نداشتم ولی آرایشگرشو می شناسم، اینجا 

نیست.

- می فهمیم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت573
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این کلمه را جوری با اطمینان می گوید که انگار 

کنجکاوی ساده ی من مهم ترین موضوعی است 

که این روزها ذهن هر دوی مان را به 

خودش مشغول کرده است.

آدرس آنقدر سر راست است که با وجود 

ترافیک زودتر از چیزی که فکرش را می کردم 

می رسیم. حین باز کردن کمربند سرم را باال 

می گیرم و از شیشه به تعداد طبقاتش نگاه 

می کنم. بخشی از ذهنم هنوز درگیر معادله ی 

این آدرس است. در را باز می کنم و بدون نگاه 

DONYAIEکردن به طرفش می گویم:
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- من رفتم.

- باهات می آم.

با تعجب به طرفش می چرخم. بدون نگاه 

کردن به من ماشین را خاموش می کند و از آن 

پیاده می شود. کجا می خواست بیاید؟

در را که می بندد پلک می زنم و نگاهم را از او 

که در حال دور زدن ماشین یقه ی کت اسپرتش 

را صاف می کند می گیرم. از ماشین بیرون 

می روم و خودم را به او می رسانم.

- می خواد یه چیزی به ما بگه. نگو که 

DONYAIEنفهمیدی!
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«یک چیز» سوای آنی که به خاطر گفتنش با 
من تماس گرفته بود.

یک چیز مهم تر.

حداقل برای او مهم تر!

با وجود مردی که در آسانسور کنارمان ایستاده 

هر دوسکوت می کینم و من از آینه  خیره 

می شوم به صورتی که به نظرم هنوز کمی رد 

درد در آن هست.

ذهنم حول شعله می گردد و خصوصیاتش. 

شعله آدمی نبود که از همچین موقعیتی به 

راحتی بگذرد. من با همین اخالقش او را به 
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تله انداخته بودم و حاال انگار باید آگاهانه پا به 

تله ی او می گذاشتم.

خسرو در لحظه ی آخر سرش را باال می آورد و 

نگاهم را که بی شک تمام مدت حسش کرده در 

آینه شکار می کند.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت574
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من همیشه به قصه ی زندگی آدم ها فکر 

می کنم؛ به آدم های معمولی  که همه ی قصه ی 

زندگی شان چند خط بیشتر نمی شود. آدم هایی 

با تولد معمولی، کودکی معمولی و یک 

زندگی  شبیه آن چیزی که باید باشد. روتین و 

بدون هیجان!

و منی در تمام روزها و سال های بعد از شش 

سالگی  حسرت یک زندگی معمولی را به دوش 

کشیده ام.

در آسانسور باز می شود. خسرو می ایستد تا 

من جلوتر از او خارج شوم. کمی بعد نگاه هر 
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دوی ما خطوط روی تابلوی طالیی کنار در را 

دنبال می کند که روی آن با خطی شکسته 

نوشته شده «سالن زیبایی مری ال»

- برو زنگو بزن. من همین جا هستم.

کوتاه نگاهش می کنم. باید همه ی این لحظه ها 

را، همه ی این همراهی های پر اطمینان و عزیز 

را به دیواره های ذهنم سنجاق کنم تا یادم نرود 

که من درست در سخت ترین و پرحسرت ترین 

روز های زندگی ام بهترین حس ها را تجربه 

DONYAIEکرده ام.
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جلو می روم و دستم را روی زنگ می گذارم. در 

با فاصله ی کوتاهی توسط شعله باز می شود. 

مانتو به تن دارد و شالش را روی موهایی که 

برخالف دفعه ی پیش دو رنگ نیست انداخته 

است.

«سالم» می گوید و پیش از اینکه جوابش را 

بدهم، نگاهش از من می گذرد و پشت سرم به 

خسرو می رسد. در را تا انتها باز می کند و 

این بار خطاب به او می گوید:

- چه خوب که شما هم اومدین آقای ملک نیا.

DONYAIE
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با حالتی میان اخم و تعجب به داخل واحد 

نگاه می کنم. چند نفر که به نظر می رسد جزو 

گروه طراحی داخلی باشند در حال کارند و 

سالن هنوز آماده نیست.

شعله خودش را عقب می کشد و می گوید:

- بفرمایید تو.

تلخی اخمم بیشتر می شود. حضور خسرو را 

پشت سرم حس می کنم. دستش را می اندازد 

دور آرنجم و بعد با سردادن دستش انگشتانم 

را می گیرد. نگاه شعله آشکارا روی دست های 

ما مکث می کند. بعد با گفتن «بفرمایید» به 

داخل برمی گردد تا ما هم به دنبالش وارد 
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شویم. شعله از کنار هیاهوی چند زن و مرد 

جوانی که در حال چیدمان فضای سالن هستند 

می گذرد و به طرف راهرویی می رود که به یک 

سالن کوچک تر و یک اتاق مدیریت ختم 

می شود.

سرم را باال می گیرم و به نیم رخش نگاه 

می کنم.

- از کجا می دونستی اینجا همچین خبریه؟

به در اتاقی که شعله واردش شده و در را برای 

ما نگه داشته رسیده ایم که آرام و بدون نگاه 

کردن به من جواب می دهد:
DONYAIE

M
AM

NOE



.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت575

- من خیلی وقته فهمیدم تو وقتی ذهنت 

درگیر معماهای بزرگ و حل کردنشونه چیزای 

ساده ی جلوی چشمتو نمی بینی!

با وجود اینکه خوشایندم نیست ولی، باید 

DONYAIEاعتراف کنم که حق دارد. من همیشه آن قدر 
M

AM
NOE



برای چیزهای بزرگ جنگیده ام که اتفاقات 

کوچک و حتی اثرگذار به چشمم نیامده.

شعله دوباره به ما تعارف می کند. دلم 

می خواهد بدانم اگر خسرو همراهم نبود باز 

هم همین قدر تعارف تکه پاره می کرد؟ وگرنه 

که من و او از این تعارفات باهم نداشتیم.

روی مبل های چند رنگ اتاقی می نشینیم که 

طراحی اش آدم را یاد قصه  های هزار و یک 

شب می اندازد. شعله از دختری که پیش از ما 

DONYAIEدر اتاق بود می خواهد برایمان قهوه بیاورد. 
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حین گفتن این جمله من نگاه از گوشه ی چشم 

و معنادار خسرو را روی خودم حس می کنم.

- خب از کجا شروع کنم؟

توجهم دوباره به موضوع و البته شعله جلب 

می شود که نه شباهتی به شعله ی در عمارت 

دارد و نه شعله ای که در لواسان دیده بودمش.

خسرو یک پایش را روی پای دیگر می اندازد و 

با آرامش می گوید:

- از هرجایی که زودتر به حرف اصلی 
می رسیم.

شعله به من نگاه می کند.
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- من همون روزی که باهم حرف زدیم به عبدی 

گفتم می خوام همایونو ببینم. یعنی اولش 

می خواستم به اون یکی وکیل همایون بگم 

ولی ترسیدم عبدی شک کنه. خودت گفتی 

نباید کسی چیزی بفهمه!... بهم گفت پیگیری 

می کنه بهم خبر می ده. حتی چندبار این وسط 

بهش زنگ زدم و یه  جوری اصرار کردم که پیش 

خودش فکرای دیگه ای کنه.

نمی دانم در صورتم چه می بیند که با حرص 

می گوید:
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- عجیبه؟ اگه همایون گذاشته بود بچه ام به 

دنیا بیاد االن نوجوون بود.

هیچ وقت مشکلی با داشتن خواهر یا برادری 

که مادرش شعله باشد نداشتم. اساسا در آن 

خانه مهری نبود که نگران کم شدن یا تقسیمش 

با کسی باشم.

موهایم را پشت گوش می فرستم و می گویم:

- عجیب که نیست. بذار به حساب اینکه 

انتظار نداشتم انقدر از خودت مایه بذاری.

با چشم های باریک نگاهمان می کند.

- مگه نمی گفتی اگه کمکت نکنم حتی یه سر 

DONYAIEسوزن واسه همایون نمی مونه؟
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به جای من خسرو می گوید:

- عبدی ازتون چی می خواد؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت576

سرضرب و بی فاصله می گوید:
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- طالق. می خواد مهریه مو بذارم اجرا و 

درخواست نفقه واسترداد جهیزیه کنم.

دندان هایم را آنقدر روی هم فشار می دهم که 

فکم درد می گیرد. جهیزیه؟ شعله روزی که آمد 

فقط خودش بود و لباس های مکش مرگ مایی 

که شک ندارم خودِ همایون برایش خریده بود.

- یه سری وعده وعیدم بهم داد که...

تکیه اش را می دهد به صندلی و راحت تر 

می نشیند. نگاهش را به طرف من می چرخاند.

- مخصوصا... گفتم بهتون، یه جوری رفتار 

DONYAIEکردم فکر کنه خبریه.
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ذهنم آشوب می شود. تا این لحظه فکر 

می کردم عبدی می خواهد همایون را در زندان 

راضی نگه دارد تا بی دردسر به چیزی که 

می خواهند برسند. از الی دندان هایم با نفرت 

زمزمه می کنم.

- عوضیا.

شعله با چشم های وحشی اش به چشم هایم زل 

می زند و مهری را که هیچ وقت میان من و 

همایون نبوده رشخند می کند:

- نمی دونستم انقدر پدرتو دوست داری!

نفس هایم آنقدر داغ است که حس می کنم با 

هر نفسی که از بینی رها 
DONYAIE
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می کنم پشت لبم می سوزد. هزاران حرف برای 

گفتن دارم ولی انگار کلمات برای بیان حس 

نفرتی که به این آدم ها دارم صغیرند.

بدون توجه به حضور خسرو می پرسم:

- یعنی ازت خواسته بری بچه ای که وجود 
نداره رو بندازی!

شعله از گوشه ی چشم نگاهی به خسرو 

می اندازد.

- ببین غزال، من یه زن جوون و تنهام که 
افتادم بین شما. هر روزهم یه 

DONYAIEکدومتون دارید یه بازی در می آرید و یه طرف 
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منو می کشونید. یه بار منو بی خبر از همه 

جا می فرستید عمارت، 

دفعه ی بعد می ترسونیدم که اگه همکاری نکنم 

ممکنه بالیی سرم بیاد. یکی تون می گه غزال 

باید از خونه ی خسرو خان بیاد بیرون تا بهم 

پول بده، اون یکی می گه باید همایونو راضی 

کنم تا ببیندش وگرنه قد یه ارزنم دستمو 

نمی گیره. عبدی به همایون قول می ده با ثابت 

شدن جرم فتاح چند سال دیگه با آزادی 

مشروط می آد بیرون، از اون طرف از من 

می خواد مهریه مو بذارم اجرا که چه می دونم 

DONYAIEحکم زندانشو طوالنی تر کنه. من دیگه 
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نمی دونم باید به ساز کدومتون برقصم. 

می خوام برم واسه خودم زندگی کنم. شدم 

آش نخورده و دهن سوخته. این وسط فقط 

فحش همه مال من شده. من اگه خواستم 

بیای و رو راست دارم بهت می گم جریان چیه، 

واسه اینه پولی که تو ازش حرف می زنی 

نسیه است. تو اگه همایونو بیشتر از من 

نشناسی، کمتر هم نمی شناسی. همایون اگه یه 

دنیا پول هم داشته باشه تا نیاد بیرون یه 

ارزنم دستم نمی ده. شاید فقط انقدر بهم بده 

که شب و روزمو بگذرونم. اون به جز 

DONYAIEخواهرش به هیچ بنی بشری اعتماد نداره، 
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خودتم خوب می دونی. حاال اگه حرفای تو 

راست باشه و به خاطر کمک به تو پشت کنم 

به عبدی... باالخره عبدی می فهمه دیگه، 

نمی فهمه؟... این جوری من هم جونمو تو خطر 

می ندازم هم باید بمونم چند سال دیگه 

همایون بیاد بیرون تا زندگیم سر و سامون 

بگیره.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت577
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با وجود اینکه می دانستم شعله به خاطر پول 

هر کاری می کند، باز هم او را دست کم گرفته 

بودم. انتظار نداشتم بخواهد از چاقو خوردن 

من و احتمال آسیب به خودش هم امتیاز 

بگیرد.

- چقدر؟

خسرو که این سوال را می پرسد سر هر دوی 

ما به طرفش می چرخد ولی حالت صورتمان 

زمین تا آسمان با هم فرق دارد. شعله برای 

DONYAIEپنهان کردن خوشحالی و برق چشمانش 
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دستش را میان موهایش می برد. نگاهش کوتاه 

در فضای اتاق می چرخد.

- من چیز زیادی نمی خوام آقای ملک نیا. فقط 

انقدری که بتونم یه سهمی از اینجا داشته 

باشم تا زندگیمو بگذرونم. اینجا رو یکی از 

دوستام راه انداخته. من می خوام باهاش 

شریک بشم.

خسرو مثل خود او نگاهش را در اتاق 

می چرخاند. بعد پایش را از روی پای دیگر 

DONYAIEبرمی دارد و از جایش بلند می شود. حرکتش 
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آنقدر ناغافل است که شعله لحظه ای مات 

می ماند.

- مهریه ی شما چقدره؟

شعله پر سوال به من نگاه می کند و بعد دوباره 

سرش را باال می گیرد و به خسرو نگاه می کند.

- دویست و بیست تا سکه.

هدفش را نمی دانم ولی سعی می کنم 

همراهی اش کنم. من هم از جایم بلند می شوم 

و کنارش می ایستم.

- اگه تا آخر هفته تونستین همایونو راضی 
DONYAIEکنین، چهارصد و چهل تا نقد پیش من دارین. 
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فقط تا آخر هفته. بعدش دیگه یه سکه هم 

براش نمی دم. 

نگاهش را از شعله که هنوز نشسته و انگار در 

حال دو دو تا چهارتا است می گیرد و به من 

می گوید:

- بریم غزال.

به طرف در که می رود شعله با عجله از روی 

مبل بلند می شود.

- آقای ملک نیا؟

خسرو به طرفش می چرخد.

DONYAIE- چه تضمینی وجود داره؟
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کنار خسرو می ایستم و به تقالی شعله چشم 

می دوزم.

- به جز حرف من، هیچی!

دستش را روی کمرم می گذارد و به من که 

هنوز در ذهنم در حال تحلیل دلیل کارهای 

عبدی هستم می گوید:

- بریم غزال!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت578
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سرم را باال می گیرم و نگاهش می کنم. 

چشم هایش حرف دارد و من با این ذهن شلوغ 

نمی توانم بخوانمش. با فشار دستش من را 

وادار به حرکت می کند. یک قدم جلوتر از اتاق 

بیرون می روم. همان دختری که شعله او 

را برای پذیرایی از ما فرستاده بود، با سینی 

کوچکی سر راهمان سبز می شود. نگاهش به 

پشت سر من است و لبخندش؛ در آن آشوب 

DONYAIEذهنی هم می تواند اخم هایم را پیش بکشد.
M

AM
NOE



- تشریف می برید؟ من براتون قهوه آوردم.

تشکر جدی خسرو و دستی که بیشتر از قبل به 

کمرم فشار می آورد باعث می شود با قدم هایی 

تندتر حرکت کنم. همه ی خودداری ام تا پشت 

در واحد دوام می آورد. در که پشت سرم بسته 

می شود به طرف خسرو می چرخم و راه او را 

که بعد از من بیرون آمده سد می کنم.

- تو واقعا می خوای این همه پولو بدی به شعله 
؟ می دونی چهارصدتا سکه چقدر می شه؟

DONYAIE
M

AM
NOE



دستش را که با چرخش من از کمرم جدا شده 

دور ساعدم حلقه می کند. شیطنت چشمانش 

چه تضاد غریبی دارد با حالی که در آن هستیم 

و هستم. سرش را کمی به طرفم خم می کند و 

با تن صدای پایین می گوید:

- االن به خاطر خرج شدن پوالی من ناراحتی 
یا دادنش به زن همایون!

اخم هایم عمیق تر می شود. می خواهم چیزی 

بگویم که اشاره ای به سقف می کند و می گوید:

DONYAIE- فکر نمی کنی اینجا جاش نیست؟
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نگاهم را باال می برم و به دوربین باالی در 

می رسم. پوف محکمی می کشم. با همان 

صدای آرام می گوید:

- بهش حس ناامنی و بی اعتمادی نده.

با دست آزادم موهایم را که روی نیمی از 

صورتم ریخته پشت گوش می برم.

- چطور...؟

نمی گذارد جمله ام کامل شود. سرش را پایین 

می آورد و دقیقا همان نقطه از صورتم را که از 

شر موهایم نجات داده ام می بوسد. به نگاه 

DONYAIEمتعجبم جواب می دهد:
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- به همین سادگی. احتماال االن پیش خودش 
فکر می کنه داشتی برام ناز می کردی تا مهریه 

خودتو ببری باالتر.

بعد دستم را محکم تر می گیرد و با آرامشی که 

آدم را دیوانه می کند، می گوید:

- چرا هنوز وایسادی؟ نکنه بازم دلت می خواد 

مهریه ت بره باالتر؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت579
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به آدم زیادی زرنگی مثل او چه جوابی 

می شود داد؟ شک ندارم در این آشوب ذهنی 

هر چه که بگویم به نفع خودش تغییر می دهد.

صبرم به محض رسیدن به ماشین و خارج 

شدم از پارک تمام می شود. روی صندلی به 

طرفش می چرخم و مستقیم نگاهش می کنم. 

منتظرم چیزی بگوید ولی به جای جواب نگاه 

پرسشگرم با کسی تماس می گیرد و میان 

DONYAIEحیرت من به آدم پشت خط می گوید:
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- یه آدرس می فرستم مشخصات مالک و 
شرایط ملک رو برام پیدا کن.

شخص پشت خط احتماال از زمانی که برای 

این کار دارد می پرسد و خسرو می گوید:

- هر چه زودتر بهتر.

بعد از قطع تماس گوشی را به طرف من 

می گیرد.

- آدرسو براش بفرست.

همزمان با تکان دستش برای ترغیب من، در 

جواب چشم های پرسوالم می گوید:
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- یعنی متوجه نشدی داره دو سر بازی 
می کنه؟ پیش خودش فکر کرده حاال که قراره 

برای همیشه بره به اندازه ی کافی به جیب 

بزنه. این جریان طالق و مهریه و جهیزیه هم 

حرف همین یکی روز و دو روز نیست. فقط 

االن یا طمع کرده یا واسه ی محکم کاری 

می خواد ما رو هم نگه داره.

دندان می کشم روی لب پایینم. چیزی که از 

لحظه ی اول حرف های شعله مثل خوره به 

جان مغزم افتاده بود را به زبان می آورم.

- من از وقتی حرفاشو شنیدم دارم به جهیزیه 

DONYAIEفکر می کنم... شعله اصال چیزی با خودش 
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نیاورده بود که بعد از هجده سال بخواد با 

خودش ببره. منظورم اینه این حرف عبدی 

انقدر مسخره است که...

میان حرفم می گوید:

- آفرین. درست حدس زدی. احتماال می خوان 
به این بهانه به همون چیزی که تو فکر می کنی 

تو خونه است برسن!

سرم را پایین می آودم و نگاهم را به صفحه ی 

گوشی او می دوزم. این یعنی همایون آنقدرها 

احمق نیست که همه ی کارت هایش را رو کرده 

باشد.
DONYAIE

M
AM

NOE



.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت580

به نمایشگاه که می رسیم آسمان خاکستری 

غروب را به تن گرفته است. بعد از چند روز 

هیجان کمک گرفتن از شعله در ذهنم فروکش 

DONYAIEکرده و به طرز عجیبی دلم می خواهد راه 
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دیگری برای کوتاه کردن دست فرح و عبدی 

پیدا کنم.

همایون بعد از درخواست حسام برای مالقات 

حضوری، صراحتا گفته بود نمی خواهد ببیندم 

و...

به طرف خسرو سر می چرخانم. خیره به روبه 

رو منتظر است در پارکینگ باز شود. حس 

نگاهم باعث می شود به طرفم بچرخد و 

بگوید:

- چندتا کار هست اکی کنم می ریم شام 

می خوریم.
DONYAIE
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بی ربط می گویم:

- اگه رمز گاوصندوق همایونو پیدا کنم؟

در پارکینگ باز می شود ولی خسرو به جای راه 

انداختن ماشین با خط مالیم اخمی که میان 

ابروهایش دارد به من نگاه می کند.

- این جوری نگام نکن. خودِ تو هم واسه اینکه 
این آدما رو بنشونی سر جاشون از پول و وقت 

و زندگیت مایه گذاشتی!

تیک تیک آرام فالشر، تاریکی و سکوت او حس 

عجیب و پرتعلیقی به فضای ماشین می دهد. 

DONYAIEخوب می دانم که منظورم را به همان وضوح 
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که می خواستم فهمیده و این نگاه سنگین 

یعنی موافق نیست.

بعد از چند ثانیه ی کشدار نگاهش را از من 

برمی دارد و با کمی شتاب وارد پارکینگ 

می شود و ماشینش را در جای همیشگی پارک 

می کند.

همین که دستش به طرف در می رود بازویش 

را می گیرم و مجبورش می کنم نگاهم کنم.

- من نمی تونم وایسم نگاه کنم که جلوی 
چشمم سرمو کاله بذارن.
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اخمش درست مثل همان روزی که نگین را در 

مطب دکتر قال گذاشتم و نیمه شب به 

نمایشگاه برگشتم، تند و تلخ است ولی، دیگر 

نه او خسروی آن روزهاست و نه من غزالی که 

میان سردرگمی روزهای اول از او می ترسیدم.

- این دلیل نمی شه کار احمقانه کنی.

بازویش را می کشد تا از حصار انگشتان من 

رها شود و از ماشین بیرون برود. محکم تر 

می گیرمش و با عجله می گویم:

- یه کم خطرناک هست ولی احمقانه نیست. 
DONYAIEببین، مهتاب سر همه ی ارث پدریش با همایون 
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توافق کرده فقط به شرط اینکه اون اموال بعد 

از هجده سالگی من به اسمم بشه. به قبلش 

کار ندارم ولی از هجده سالگی من شش ساله 

گذشته. توی این شش سال می دونی من چند 

بار چیزایی که همایون خواسته رو امضا 

کردم؟ نمی شه امضای من جعل شده باشه؟ 

نمی شه یه وکالتنامه از من وجود داشته باشه؟ 

در این صورت بدون اینکه من بفهمم می تونن 

همه چیزو واگذار کنن، مگه نه؟
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت581

این وسط من به جز حرف های مهتاب حتی یه 

مدرک ساده هم ندارم که بتونم جلوی انتقال 

اموالو بگیرم.

حرف هایم حتی ذره ای از جدیتش کم نمی کند.

DONYAIE- راهش این نیست.
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- راهش چیه؟ اینکه به شعله وعده ی چهار پنج 

میلیارد پول بی زبونو بدی و بعدش معلوم 

نیست همایون حرفای منو قبول کنه یا نه؟! 

اصال قبول کنه؛ فکر می کنی راضی می شه تنها 

چیزی که براش مونده رو دو دستی تقدیم من 

کنه؟ آره، من همه ی زندگیم توی رفاه بودم. 

همایون هر چی که بود و هست تا قبلِ این 

ماجرا برای من توی پول خرج کردن کم 

نذاشت. ولی هیچ وقت حتی یه کلمه هم در 

مورد این زمینای 

نیشابور ازش نشنیدم. نشنیدم چون اون زمینا 

DONYAIEرو حق خودش می دونست. چون قرار نبود 
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چیزی به من برسه که بخواد کنجکاوم کنه. من 

حتی این که خونه ی پدری مهتاب توی 

نیشابوره رو هم از ماهی شنیدم نه همایون. 

با چشم های باریک شده نگاهم می کند.

- فکر می کنی همه چیز مثل فیلماست؟ 

برفرض که همچین حماقتی کردیم، رمز گاو 

صندقو از کجا پیدا می کنی؟ دفعه ی قبل هم 

شانس آوردی وگرنه االن داشتیم دنبال یه 

راهی واسه بیرون آوردنت از زندان می گشتیم.
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اعدادی که با بی نظمی تمام فضای ذهنم را 

احاطه کرده اند، اجازه ی جواب صریح به من 

نمی دهند. من به زمان نیاز دارم تا سر و 

سامانشان بدهم. مکثم باعث می شود دستش 

را عقب بکشد و از ماشین پیاده شود. با ته 

مانده ی اخمش برمی گردد به جمله ی اولش و 

می گوید:

- بیا زیاد طولش نمی دم. امروز خیلی بیرون 
بودی، باید زودتر برگردیم خونه.

در ماشین را باز می کنم و خسرو با اطمینان از 

DONYAIEهمراهی من جلوتر به طرف پله ها می رود. از 
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پشت به قامت بلندش زیر نور چراغ های زرد 

پارکینگ نگاه می کنم.

اعداد مورد عالقه ی همایون به جان مغزم 

افتاده اند.

 

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت582
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پشت سر خسرو از پله ها باال می روم. دومرد 

کنار ماشین کروک وسط نمایشگاه ایستاده اند 

و به توضیحات یکی از فروشنده های کت و 

شلوار پوش گوش می دهند. چند نفر روی 

مبل های گوشه ی نمایشگاه نشسته اند و از 

حرف زدنشان تنها زمزمه ی نامفهومی می شنوم.

ذهنم مثل آونگ میان درستی انجام کاری 

که قصدش را دارم و منتظر دیگران ماندن در 

نوسان است. خسرو از سالن نمایشگاه می گذرد 

DONYAIEو کنار پله های منتهی به دفتر منتظرم می ماند.
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به طرفش می رم. بی حسی ناخوشایند 

پهلو جایش را به گرفتگی دردناکی می دهد که 

نمی توانم نسبت به آن بی تفاوت باشم. دستم 

را روی پهلویم می گذارم. کنارش که می رسم، 

می گوید:

- آروم راه برو.

هنوز نگاه و لحنش تلخ است و این یعنی قرار 

نیست به همین راحتی از موضعش کوتاه 

بیاید. 
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جلوتر از من و این بار با قدم های آرام از پله ها 

باال می رود. به کمی سکوت نیاز دارم و مجالی 

برای باال و پایین کردن احتماالت و رهایی از 

هیاهویی که در ذهنم به راه افتاده. پشت در 

شیشه ای ورودی می گویم:

- من می روم پیش نگین.

وارد می  شود و در را برای من هم نگه می دارد. 

مستقیم چشم می دوزد به چشم هایم و 

می گوید:

- که این دفعه چه آتیشی بسوزونی؟

DONYAIEنفسم را محکم رها می کنم.
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- خسرو، من دالیلمو برای درستی کارم گفتم. 

من می خوام بفهمم فرح و عبدی...

با باز شدن در اتاق نگین جمله  ام ناتمام 

می ماند. سر هر دوی ما به آن طرف می چرخد. 

علی به طرز آشکاری از دیدن ما آنجا جا 

می خورد. جوری که حتی لحظه ای یادش 

می رود  باید از اتاق نگین بیرون بیاید و در را 

ببندد.

- سالم آقا... سالم غزال خانوم، خوبید؟

خسرو جوابش را کوتاه با یک سالم می دهد. 

DONYAIEولی من، نمی دانم از لج این طور غریبه حرف 
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زدنش است یا دیواری کوتاه  تر از او پیدا 

نکرده ام که حرص اتفاقات امروز را سرش 

خالی کنم. می گویم:

- االن که دیگه هیچ دوست بی معرفتی ندارم، 
خوبم.

علی با این حرفم وا می رود انگار. مبهوت 

نگاهم می کند. انگار انتظار نداشت که من بعد 

از آن اتفاقات بازهم دوستی کوتاه مدتمان را 

به رویش بیاورم.

باکالفگی از فضایی که با حرفم ایجاد شده، 

موهایم را پشت گوش می زنم. از 
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کنارش می گذرم و پشت در اتاق نگین دستم را 

باال می برم تا ضربه ای به در بزنم.

- غزال بیا اتاقم کارت دارم.

.

دستم میان زمین و آسمان می ماند. کنار در 

اتاقش ایستاده و مستقیم و دستوری نگاهم 

می کند.

... - باشه، بذار به نگین بگم که اومَ

DONYAIEمیان حرفم رو به علی می گوید:
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- لیست و با قطعه هایی که اومده رو چک 
کردی؟

علی خودش را جمع و جور می کند.

- آره آقا. دادم به نگین خانم.

- خوبه. می تونی بری به کارت برسی.

علی «چشم» می گوید و می بینمم که نگاهش 

را جمع می کند تا به طرف من نچرخد. از در 

شیشه ای که بیرون می رود. من می مانم و 

خسرو حس سنگینی که قسمت اعظمش 

مربوط به این لحظه نیست. 
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خسرو با دست به اتاقش اشاره می کند و من 

زیر نگاه خسرو وارد دفترش می شوم.

وسط اتاق به طرفش می چرخم. می خواهم 

بگویم هرچند چیزی که به علی گفتم 

ناخواسته روی زبانم آمد ولی حساسیت او را 

روی این موضوع درک نمی کنم.

 جلوتر از من می  گوید:

- علی اون آدمی که فکر می کنی نیست. 
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت583

سرم را کمی کج می کنم و سوالی نگاهش 

می کنم. جوری که انگار این جبر برایش 

ناخوشایند است، نفسش را محکم از بینی رها 

می کند. جلوتر می آید و روبه روی من 

می ایستد و می  گوید:

- اگه من به اصرارت برای دوست بودن با علی 
DONYAIEواکنش نشون می دم به خاطر اونه نه تو!
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چرا توضیحش به جای حل مسئله بیشتر 

گیجم می کند؟ دستش را جلو می آورد و طره ی 

موج دار موهایم را میان انگشتانش می گیرد.

- در مورد تو که... من اونقدری که باید کافی 
هستم.

نمی دانم باید از حرف زدن نصفه و نیمه اش 

کالفه باشم یا به این حجم از خودشیفتگی 

بخندم. دستم را می گذارم روی مچ دستش.

- اینی که گفتی یعنی چی؟

موهایم را رها می کند و با ابرهای باال رفته 

DONYAIEمی پرسد:
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- کدوم؟ کافی بودن من؟

- دارم جدی حرف می زنم خسرو.

دوباره حالت صورتش مثل چند دقیقه ی پیش 

تلخ می شود. حلقه ی انگشتانم را از دور مچش 

باز می کنم و او همان دست را فرو می کند در 

جیب شلوارش.

- علی مثل پسرای دیگه ای که تو دانشگاه یا هر 

جای دیگه دیدی نیست. زندگیش طوری بوده 

که تجربه ی روابط عاطفی نداشته... نمی خوام 

اشتباه برداشت کنه و بهت وابسته بشه. هم به 

... DONYAIEخاطر خودش، هم به خاطرِ
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بقیه اش را نمی گوید ولی آنقدر واضح است که 

نیازی به گفتنش نباشد. از کنارم می گذرد و به 

طرف میزش می رود. همراه با او به پشت 

می  چرخم. رو به پنجره تکیه  اش را می دهد به 

لبه ی میز. الزم نیست نگاهم کند تا انتظار را در 

نگاهم ببیند.

- عطا و علی هر دوتاشون توی زندان به دنیا 

اومدن. تا دو سالگی هم اونجا 

بودن. بعد منتقل شدن بهزیستی.
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حس می کنم اتاق با همه ی اشیا درونش روی 

سرم آوار می شود. نفسی که فرو فرستادم 

برای لحظه ای راهش را گم می کند.

- اگه بهت می گم علی اونی نیست که فکر 
می کنی به خاطر همینه. این بچه ها نه پدر 

باالی سرشون بود، نه مادر نه هیچ کس 

دیگه ای. تجربه ی این جوری ندارن. زود 

وابسته می شن.

برمی گردد طرفم و خیره در چشم هایم 

می گوید:

DONYAIE- نمی خوام این اتفاق بیفته غزال!
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به جای تحلیل جمله ی آخرش، همه ی ذهنم را 

حرف های دیگرش پر می کند.

- مادرشون چی شد؟

دلم می خواهد و نمی خواهد در مورد جرم 

مادرشان بدانم. و پدری که خسرو میان 

حرف هایش گفته بود که باالی سرشان نبوده.

- فوت شد... توی زندان.

.DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت584

انگار همه ی سوال های نگفته را از نگاهم 

می خواند.

- پدر و مادرشون رو با مواد گرفته بودن. 
پدرشون اعدام می شه و مادرشون هم که توی 

دوره ی محکومیتش فوت می کنه. این دوتا 

بیشتر از بچه های بی سرپرست آسیب دیده ن، 

چون مردم همون مالحظه ای رو که برای 

DONYAIEبچه های بی سرپرست دارن برای بچه های یه 
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زن و شوهر خالفکار ندارن. نمونه اش خودِ من؛ 

وقتی قرار شد علی بیاد پیش من کار کنه همه 

جور جوونی توی ذهنم بود به جز اینی 

که خودش هست.

نمی دانم در نگاهم چه می بیند که حالت 

صورتش از آن سختی خارج می شود. دستش 

را دراز می کند و آرنجم را می گیرد و به طرف 

خودش می کشد.

- چرا اینجوری نگام می کنی؟ نکنه فکر کردی 

من از اون مدل خیرای بی نام و نشونم که 

DONYAIEبچه های بی سرپرستو پناه می دم؟
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طعم تلخِ شوخی اش در جانم 

می نشیند. نمی توانم خودم را وقتی هیچ وقت 

مادری باالی سرم نداشتم و پدرم بازیچه ام 

کرده خارج از این دایره فرض کنم.

هنوز تکیه اش به میز است و من را در 

نزدیکترین حالت به خودش نگه داشته. برای 

رهایی از نگاه مستقیمش که انگار می تواند تا 

ته افکارم را بکاود، می پرسم:

- از کجا پیداشون کردی؟
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می فهمد که ذهنم درگیر چیز دیگریست ولی 

جوابم را می دهد:

- من پیدا نکردم. خواهر فرید عضو این 

انجمن های خیریه است. سر یه ماجرایی که 

واسه عطا پیش اومده بود از برادرش خواست 

کمکش کنه، منم از طریق فرید فهمیدم.

من به بچه های بی سرپرست زیاد فکر کرده  

بودم. به آن هایی که زندگی شان شاید زرق و 

برق زندگی من را نداشته باشد؛ نه پدری که 

اسم و ثروتش اعتبار محسوب شود و نه 

مادری که اگر چه نیست ولی موقعیتش آنقدر 

DONYAIEدهان پر کن است که جای حرف نمی گذارد، 
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ولی باهمه ی این ها در خیلی چیزها با هم 

مشترکیم.

خسرو دستش را روی کمرم می گذارد و من را 

جلوتر می کشد. سر زانوهایش می چسبد به 

پاهایم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت585
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سرش را کمی خم می کند. درست تا مقابل 

صورتم.

- به چی فکر می کنی؟

حق دارد این سوال را بپرسد. با ساده ترین 

حالت ممکن به ذهن شلوغ و پراز هیاهویم 

جهت داده و حواسم را پرت کرده و حاال خیره 

در چشم هایم می پرسد به چه فکر می کنم!

- فکر کردی می خوام علی رو با خودم ببرم 

خونه ی همایون که حاضر شدی رازشو به من 

بگی؟
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دستی که روی کمرم گذاشته کمی باال می کشد 

تا میانه ی پشتم.

- من اگه بعد از این همه وقت تو رو نشناسم 

که باید اسممو عوض کنم.

دروغ است اگر بگویم وقتی علی را جلوی در 

اتاق نگین دیدم برای آنی این فکر از سرم 

نگذشت. دست هایم را باال می برم و انگشتانم 

را میان موهایش می لغزانم. تن می دهم به رها 

شدن ذهنم از آن همه عدد و محاسبه.

من آدم پنهان کردن خودم نیستم. اعتراف 

DONYAIEمی کنم.
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- حدست درست بود جناب ملک نیا ولی یه کم 

خطای محاسباتی داشتی. من به کمک علی 

فقط برای چند ثانیه فکر کردم. چون خیلی 

زود به این نتیجه رسیدم تو اون قدری که باید 

کافی هستی!

از اینکه حرف خودش را به خودش 

برمی گردانم چشم هایش می خندند. زرنگ تر از 

آنی است که هدفم را نفهمد! میان ابروهایش 

گرهی می اندازد.

اخم و چشم های سیاه خندان ترکیب متضاد 

DONYAIEبی نظیری ساخته است.
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- چی می خوای از من؟

انگشتانم را میان موهایش می لغزانم و پشت 

گردنش در هم قفل می کنم.

- تو نمی خوای اون پولو به شعله بدی، آدمی 
هم نیستی که زیر حرفت بزنی. یعنی... اونی 

که من تو این مدت شناختم همچین آدمی 

نیست. پس چرا همچین وعده ای بهش دادی؟ 

قراره چیکار کنی؟

دست دیگرش را روی شانه ام می گذارد و من را 

میان حلقه ی دست هایش محصور می کند.

- پدرم معتقد بود زندگی مثل شکاره. می گفت 
DONYAIEباید خوب دید و توی کمترین زمان، بهترین 
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تصمیم رو گرفت. که اگه محاسبه اشتباه از آب 

در بیاد هم یه تیر هدر می ره و هم شکار از 

دست آدم می پره... در مورد زن همایون، من 

فقط خوب دیدم. همین!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت586
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با ناامیدی خفیفی که از تالشم برای کمک 

گرفتن از شعله عایدم می شود، می پرسم:

- یعنی انقدر مطمئنی شعله نمی تونه کاری 
بکنه؟

- اتفاقا درگیر کردن زن همایون بهترین اتفاق 
ممکن بود، ولی نه اون طوری که 

انتظار داشتی. االن می دونیم همایون همه ی 

کارت هاشو واسه عبدی و فرح رو نکرده. ترس، 

شک یا هر چیزی که هست باعث شد نخواد 

روی تنها چیزی که به قول خودش تو ایران 

براش مونده ریسک کنه. این یعنی به شراکت 

DONYAIEخارج از کشورش توی این اوضاع امیدوار 
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نیست. مخصوصا با پرونده ای که برای فتاح 

باز شده.

دستش را روی شانه ام جلو می آورد و انگشت 

شستش را روی چانه ام می کشد.

- االن فقط کافیه ماجرای طالق و گرفتن 
مهریه و جهیزیه رو و اینکه همه ی این 

برنامه ها زیر سر عبدیه زودتر به گوش همایون 

برسونیم.

برای رهایی از خلسه ای که گرمای آغوش و 

نوازشش به جانم ریخته، سرم را تکان کوچکی 

می دهم. حرکت سر انگشتش متوقف می شود.
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- چطور می شه همچین کاری کرد؟ حسام که 

می گفت به خاطر حساسیت پرونده ی فتاح و 

ارتباطش با همایون سخت اجازه ی مالقات 

می دن. اصال چطور می شه ثابت کرد عبدی 

پشت این ماجراست؟ اون که خودش نمی آد 

کارای طالق شعله رو انجام بده.

بیشتر از خسرو این سوال ها را از خودم 

پرسیده ام. نگاه پر حرفش که خیره به من 

می ماند، چراغ های ذهنم روشن می شود. تک به 

تک و در روشن ترین حالت ممکن.
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انگار این روشنی به چشم هایم می رسد که با 

دیدنش حلقه ی دست های او دور تنم تنگ تر 

می شود و بوسه اش می نشیند روی چشم هایم. 

****

چندمین پیام مهتاب است که نه می خوانم و 

نه جواب می دهم. چند ساعت پیش پستی 

گذاشته از تصویر دستی کودکانه با بندهای 

فرو رفته و نوشته: « هیچ مهندسی در دنیا 

نمی تواند پل های شکسته ی پشت سر را از نو 

DONYAIEبسازد.»
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این جمله در صفحه ی پر از موفقیت و افتخار 

او مثل یک وصله ی ناجور ریشخندم می کند 

انگار.
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دکمه ی کنار گوشی را لمس می کنم و صفحه  
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می شود. توضیحات مهتاب را نخوانده از برم. 

می توانم حرف هایش را درباره ی مسئولیت 

و تعهد به دانشگاه و ثمره ی چند سال 

پژوهش درک می کنم ولی پذیرش؟ نه!

شنیدن این توضیحات از زبان او به جای اینکه 

راضی و آرامم کند بیشتر عذابم می دهد. اصال 

چطور می توانم از مسئولیت پذیری و تعهدش 

بشنوم و به یاد نیاورم یک روز منی را که 

مهم ترین مسئولیت زندگی اش بودم به قیمت 

دل کندن از ارثیه ی پدری اش از سر وا کرد و 

DONYAIEرفت؟
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می خواهم از پنجره فاصله بگیرم که باز شدن 

در خانه توجهم را به حیاط جلب می کند. از آن 

باال داخل آمدن زن قد بلندی را که شال 

حریرش را آزادانه روی موهای کوتاه و 

روشنش رها کرده.صدای استقبال قمر از جایی 

که احتماال تراس طبقه ی پایین است گنگ و 

ناواضح به گوشم می رسد. زن می خندد و 

بلندتر از قمر جوابش را می دهد.

چشم هایم را روی تصویر آن سوی شیشه 

باریک می کنم. در این چند ماه سابقه نداشت 

DONYAIEکه قمر به این خانه مهمانی دعوت کند. اینجا 
M

AM
NOE



با همه ی حس مالکیتی که قمر دارد، خانه ی 

خسرو است. همین اندازه صریح و واضح!

قاب نگاهم که از تصویر مهمان قمر خالی 

می شود، با کالفگی موهایم را پشت گوش 

می زنم. تعطیل رسمی است و همین هم شده 

توفیق اجباری که در خانه بمانم. خسرو از 

صبح از خانه بیرون رفته و من تمام مدت با 

وسوسه ی احتمال چینش اعداد محبوب 

همایون سر و کله زده ام.

صدای حرف زدن مهمان قمر آنقدر بلند و شاد 

است که از در نیمه باز اتاق به گوش می رسد. 
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دلم می خواهد بروم پایین و زنی را که 

می تواند تا این حد شاد و پر از هیاهو باشد از 

نزدیک ببینم. ولی فکر کردن به مراسم معارفه 

و اخم و کنایه ی احتمالی قمر پشیمانم می کند.

به طرف در می روم تا آن را ببندم ولی صدای 

زنگ تلفن مانعم می شود. گوشی را از لبه ی 

پنجره برمی دارم. حسام است و دیدن اسمش 

دلهره ی عجیبی به جانم می ریزد.

- الو؟

حسام برخالف من با راحتی همیشگی اش 

می گوید:
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- سالم خانم. روز شما بخیر.

دلم می خواهد بی مالحظه میان حرفش 

بپرسم چه دلیلی باعث شده با من تماس 

بگیرد. جواب سالمش را که می دهم می رود 

سر اصل دلیل تماسش و می پرسد:

- از این رئیس ما خبر نداری شما؟

- از خسرو؟ مگه چی شده؟

.
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ارتعاش صدایم آنقدر واضح است که حسام 

می گوید:

- ای بابا. چرا نگران می شی. چند بار باهاش 
تماس گرفتم جواب نداد، فکر کردم روز تعطیل 

خبرشو فقط شما می تونی داشته باشی.

نگرانی ام به قدر مهری که به او دارم تکثیر 

می شود.

- خسرو از صبح رفته بیرون. من... چند 

ساعت هست که باهاش تماس نگرفتم.

DONYAIEحسام به راحتی می گوید:
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- حتما جایی هست که نمی تونه جواب بده. 

خب، من در حقیقت با خود شما کار داشتم. 

ولی سلطانو میشناسی که!

پوست لبم را زیر دندان می برم و می کنم.

- چیزی شده؟

مکث کوتاهی می کند و صدای بوق ماشین 

می پیچد در گوشم.

- آره... نفر سوم توی لیست واریزیا رو پیدا 
کردم.

همه ی وجودم گوش می شود. نفر اول مهرداد 

DONYAIEبود و نفر دوم سردفترداری در نیشابور که تا 
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این لحظه هیچ کدامشان زیر بار گفتن حقیقتِ 

دریافت پول از همایون نرفته بودند.

- کیه؟

حسام انگار توی ماشین می نشیند. صدای 

بسته شدن در به گوش می رسد و بعد سکوت.

- خونه ی پدربزرگت یه سرایدار داره که سی 

چهل ساله اون جا زندگی می کنه...

ذهنم شلوغ و افکارم درهم و برهم می شود. 

میان مکثی که بین حرف هایش می گذارد 

می گویم:

- ولی وقتی من اسم ها رو به مهتاب گفتم، 

DONYAIEگفت به جز مهرداد هیچ کدوم رو نمی شناسه!
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- درست گفته. این یارو داماد سرایداره است. 

شوهر دخترش. اسمش هاشم صنیعیه. توی 

خونه ی سرایداری زندگی نمی کنه ولی عمال 

همه کاره ی اونجاست. زنگ زده بودم به خسرو 

که هم این موضوع رو بهش بگم، هم بگم به 

نظرم تو باید بیای اینجا. ما می تونیم یه 

وکالتنامه آنالین از مادرت داشته باشیم تا 

زمانی که تکلیف اسناد مشخص بشه...

صدای باز شدن در پارکینگ سرم را به طرف 

DONYAIEپنجره می چرخاند. با فاصله گرفتن گوشی از 
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کنار گوشم صدای حسام دور و ناواضح 

می شنوم. با عجله به طرف پنجره می روم. 

ماشین سیاه خسرو وارد حیاط می شود و 

همان جای همیشگی پارک می کند.

.
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گوشی را به گوشم می چسبانم.
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- ... قطعا اون همه ملک و امالک توی 

این سال ها بال استفاده نموده.

بی ربط به توضیحاتش می گویم:

- خسرو اومد.

انگار راحتی خیالم را از آمدنش حس می کند. 

بعد از مکث کوتاهی می گوید:

- خیلی هم عالی!... لطفا بهش بگو با من تماس 

بگیره ببینم برنامه چیه. باید بمونم یا فعال 

برگردم.

به خسرو نگاه می کنم که در ماشین را محکم 

می بندد. کتش را روی ساعدش می اندازد و به 

DONYAIEطرف پله ها می رود.
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- باشه.

- گرَتسی سینیورا.

شک ندارم اگر خسرو در این لحظه اینجا 

بود جواب درخوری به شیطنت آخرش می داد. 

تماس را قطع می کنم. گوشی را می اندازم در 

جیب پشت شلوارم و با عجله از اتاق بیرون 

می روم. صدای همهمه و حرف باعث می شود 

چند پله پایین که می روم دستم را به حفاظ 

بگیرم و سرم را تا جایی که امکان دارد خم 

کنم. می خواهم ببینم اوضاع با غریبه ی 

DONYAIEپرهیاهویی که از لحظه ی رسیدن خانه را روی 
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سرش گذاشته و قمر تلخ این روزها چطور 

است. به محض خم کردن سرم خسرو که 

مقابل زن رو به پله ها ایستاده نگاهش را باال 

می آورد و با من چشم در چشم می شود.

 قلبم بی دلیل می افتد روی دور تند. من این 

لحظه را یک بار دیگر هم تجربه کرده بودم. 

این لحظه با حسی صدو هشتاد درجه 

متفاوت!

 خسرو مثل دفعه ی قبل نگاهش را از من 

برمی دارد و در جواب زن می گوید:
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- حاال نه اینکه اسمم رو نذاشت یوسف کم 

دست بریده شد؟

زن بلند می خندد و می گوید:

- خدایی نه، ولی قبول کن پدرت از اولم 

تصمیم داشت امپراتوری، پادشاهی 

چیزی بسازه. یعنی اسمت که می آد خود 

به خود آدم دست و پاشو جمع می کنه. چه 

برسه به این که خودتم بیای.

دستی روی موهایم می کشم و از پله ها پایین 

می روم. خسرو این بار برخالف دفعه ی قبل 

DONYAIEنگاهش را از روی من برنمی دارد و این باعث 
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می شود زن در جهت نگاه او بچرخد و من را 

ببیند. قمر باسینی کوچکی از آشپزخانه بیرون 

می آید و بی حوصله می گوید:

- بیا بشین سوری.

.
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سوری جوری که انگار چیز هیجان انگیزی دیده 

باشد، چشم هایش برق می زند. در جوابش 

می گوید:

- قمر تنها خوری؟ واسه همین چند ماهه نه 

می ری خونه ات و نه می ذاری منم بیام اینجا؟

- بیا قهوه اتو بخور.

می توانم مفهوم شوخی هایشان را بفهمم، ولی 

نه اهل سرخ و سفید شدنم نه اهل ادا اصول 

آمدن. سالم می کنم و سوری با حرارتی بیشتر 

از آنی که باید، جوابم را می دهد. با شیطنتی 

که حس می کنم می خواهد داد قمر را در 

DONYAIEبیاورد می گوید:
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- چه ملوس و بانمک.

لبخندی از سر وظیفه به روی سوری می زنم و 

بعد نگاهم را به طرف خسرو 

می چرخانم. برخالف وقت هایی که نگین یا 

حسام میان شوخی به رابطه ی ما اشاره 

می کنند نه اخم دارد و نه جوابی می دهد.

- معرفی نمی کنید؟

قمر سینی را روی میز می گذارد و نگاهمان 

می کند. حس می کنم معرفی من برای او 

سخت ترین کار دنیاست. که از هرجا شروع کند 

DONYAIEچیزی هست که رنجش بدهد.
M

AM
NOE



قدمی جلو می روم. دستم را به طرف زنی که 

انگار کمی بیشتر یک آشنا یا دوست ساده 

است دراز می کنم.

- غزال رادمنش.

حالت صورت سوری عوض می شود. میان 

ابروهایش برای لحظه ای فاصله می افتد و بعد 

با همان سرعت به حالت قبل برمی گردد. دستم 

را در دستش می گیرد.

- منم سوری ام. دوست سی ساله ی قمر.
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به رویش لبخند می زنم و وقتی دستم از 

دستش رها می شود، رو به خسرو می گویم:

- می شه حرف بزنیم؟

جلو می آید و با دست به مسیر اتاقش اشاره 

می کند.

- آره. حتما. منم باهات کار دارم.

زیر سنگینی نگاه دو زنی که یکی با کنجکاوی 

و دیگری با اخم به ما چشم دوخته اند جلوتر 

از او به طرف اتاقش می روم. به محض وارد 

شدن به اتاق در را می بندد و پیش از اینکه من 

چیزی از تماس حسام بگویم، می گوید:

- زن همایون باهام تماس گرفت.
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دست خودم نیست که به تندی اخم می کنم.

.
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- چرا به تو زنگ زد؟
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لبخند تا چشم هایش باال می آید. یک قدم به 

من نزدیک تر می شود.

- به نظرم االن وقت خوبی برای غیرتی شدن 
نیست. ما موضوع مهم تری برای حرف زدن در 

موردش داریم.

سوالی که نگاهش می کنم، گوشی را از جیبش 

بیرون می آورد و چند بار روی صفحه اش را 

لمس می کند و بعد وقتی به طرف من 

می چرخاند یک اسم غریبه می بینم در 

صفحه ای که خودم روز قبل آدرس آرایشگاه 

DONYAIEمری ال را در آن تایپ کرده ام.
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نگاهم را از روی اسم غریبه تا صورت او باال 

می برم.

- خب؟

- فکر می کنی چی می تونه منو انقدر به وجد 

آورده باشه؟

نگاهم دوباره گریز کوتاهی روی صفحه 

می زند. این اسم را نمی شناسم و جواب خسرو 

هم یعنی قرار نیست بشناسمش. خسرو گوشی 

را از جلوی صورتم کنار می کشد. انگار منتظر 

است جواب را از زبان خودم بشنود.
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- اگه من مالک رو نمی شناسم و مهم هم نیست 
که بشناسمش پس...

چشم هایم را باریک می کنم. به اینکه شعله در 

این سال ها به اندازه ی کافی از کنار همایون 

جمع کرده شک ندارم. ولی بعید می دانم به 

همین راحتی خودش را لو بدهد.  

- کسی که آرایشگاه رو راه انداخته...

- آفرین. راه انداخته نه، اونی که با مالک 
قرارداد داره!

- کی؟

DONYAIEابروهایش را باال می فرستد و می گوید:
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- حدس بزن.

اینکه در جدی ترین شرایط هم می تواند تا این 

حد راحت برخورد کند، جای تحسین دارد. 

هرچند که با این کار طرف مقابلش را برای یک 

جواب ساده و سرراست جان به سر می کند.

این جمله را می گوید به طرف تختش می رود. 

کت را روی پاف پایین تخت می اندازد و از 

پاتختی بسته ی قرص را بیرون می آورد. از روز 

قبل فهمیده بودم که باز هم درد معده اش 

DONYAIEبرگشته ولی انتظار نداشتم اویی که عادت 
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دارد دردش را از همه پنهان کند مقابل 

من این طور باشد.

خسرو بطری آب را از یخچال کوچک دیواری 

بیرون می آورد و وقتی بعد از خوردن قرص 

می نوشد، مستقیم به من نگاه می کند. برای 

فکر کردن به اندازه ی کافی به من وقت داده.

هر دو دستم را فرو می کنم در جیب تنگ 

شلوار جینم. خسرو بطری را پایین می آورد.

- مطمئنم خودِ شعله نیست. چون اون عمرا 

همچین موقعیتی رو از دست بده. اگه قرار 

بود به این راحتی خودشو لو بده که از اول 
DONYAIE
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اون همه کولی  بازی در نمی آورد... می مونه یه 

چیز! اینکه کل اون سالن باجه... احتماال واسه 

اینکه راضی بشه از همایون طالق بگیره.

خسرو بطری را روی پاتختی می گذارد و به 

طرفم می آید. مثل من دستش را در جیب 

شلوار راسته اش فرو می کند. می پرسم:

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت592
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- فرح یا عبدی؟

می فهمم با وجود همه ی این اتفاقات حرف 

زدن از کارهای فرح تا چه حد اذیتش می کند.

- عمه ات زرنگ تر از ایناست که به همین راحتی 

دم به تله بده. اون سندهای حسابداری رو هم 

باید بذاریم به حساب بی احتیاطی رفیع و 

خیال جمعشون از اینکه قرار نیست هیچ وقت 

به خاطر کارخونه بازخواست بشن.

DONYAIE
M

AM
NOE



سرم را تکان می دهم تا موهایم را از روی 

صورتم عقب برانم. درست مثل خودش فرح را 

به او نسبت می دهم.

- مشکل اینجاست که مادر خونده ات هنوز 

پسرشو نشناخته.

به حاضر جوابی  ام نه اخم می کند نه جوابی 

می دهد.

- شعله چرا بهت زنگ زده بود؟

- تماس گرفت بگه عبدی داره سنگ می ندازه 
جلوی پاش. انگار می ترسه زن همایون بره 

DONYAIEدیدنش و همایون با وعده وعید از طالق 
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منصرفش کنه. گفت بهش وقت بدم تا خودش 

از یه طریق دیگه پیگیر ماجرا بشه.

مستقیم نگاهش می کنم.

- برنامه ی تو چیه؟

خسرو یک دستش را از جیب بیرون می آورد و 

با پشت انگشت شست گوشه ی ابروی بلندش 

را لمس می کند.

- می خوام خبر دادخواست طالق و جریان 

اجاره ی آرایشگاه زودتر از برنامه ریزی عبدی به 

گوش همایون برسه.

خوب می دانم چرا!
DONYAIE
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- می خوای دست بذاری رو اعتماد همایون، نه؟ 

ولی چطوری این کارو می کنی؟

بعد از مکث و نگاه خیره اش لب هایش برای 

گفتن حرفی باز می شود.

- توی هر سیستمی...

ضربه ای به در می خورد و سر هر دوی ما به آن 

طرف می چرخد. قمر با مکثی کوتاه در را باز 

می کند. دیدن ما با آن فاصله ی کم اخمش را 

پیش می کشد.

- بیاید قهوه سرد شد.

DONYAIEخسرو کامل به طرفش می چرخد و می پرسد:
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- فقط به خاطر سرد شدن قهوه اومدی؟

منظورش آن قدر واضح است که لحظه ای تنم 

یخ می زند.

قمر گره اخمش را کورتر می کند و خیره در 

چشم های خسرو می گوید:

- مهمون هست.

خسرو نفسش را رها می کند. شاید آن  چیزی را 

که من در قمر حس می کنم او هم فهمیده 

باشد. اینکه قمر از رابطه ی ما می ترسد!

DONYAIE- باشه اومدیم.
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قمر می رود ولی در را نمی بندد. صدای سوری 

از جایی ابتدای راهرو به گوش می رسد.

- بید بزنه به این ابهتت.

خسرو سرش را می چرخاند.

- از دیروز بدجور هوس قهوه کردم.

می دانم منظورش به کار من است ولی با اخم 

می گویم:

- با این اوضاع معده ات؟

نگاهش را کمی پایین  می آورد و به لب هایم 

نگاه می کند.

DONYAIE- خودش نه، طعمش! من همین قدر قانعم.
M
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.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت593

خسرو به طرف در می رود و در همان حال 

می گوید:

- بیا تا دوباره داد قمر در نیومده.

هر بار که این طور ادای حساب بردن از قمر را 

در می آورد، بیشتر و بیشتر حس می کنم که او 
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هم حفره ای درست مثل من در سینه اش دارد. 

جایی که باید مامن مهر مادری باشد و نیست!

دستش را روی دستگیره ی در می گذارد و کامل 

بازش می کند. پیش از اینکه از اتاق خارج 

شود، سوالی را که تمام مدت اقامتم در این 

اتاق گوشه ی ذهنم می جوشید به زبان 

می آورم.

- چرا نقاشی مو تموم نمی کنی؟

قدم آماده ی حرکتش میخ زمین می شود. با 

مکثی کوتاه می چرخد و نگاهم می کند. نه او 

شبیه خسروی لحظه ای پیش است و نه من 
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غزالی که با او وارد این اتاق شدم. این سوال 

انگار به جز مفهوم ساده  ی کلماتش حقیقتی در 

خود دارد به عمق رابطه ای که تنها من و او از 

کیفیتش خبر داشتیم.

نگاه خسرو از من عبور می کند و گوشه ی اتاق 

به بوم نقاشی می رسد. جایی که به جز لبخند و 

چین های دامنم یک دنیا حس و رنگ در 

انتظارند.

چشم هایش به من که برمی گردند، تیره و 

پرحرفند.

- هنوز به آخر قصه نرسیدیم.
DONYAIE
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آخر قصه! ترکیبی که فکر کردن به آن همیشه 

ته دلم را از حسی مرموز خالی می کند.

- بیا.

خسرو از اتاق خارج می شود. من به عقب 

می چرخم و به تصویر نیمه کاره ام روی بوم 

نگاه می کنم. از خودم می پرسم، یعنی آخر این 

قصه قرار است چه تصویری از خودم در این 

قاب ببینم؟

صدای سوری با همان حرارت و شور به گوشم 

می رسد. دیدن زنی تا این حد شاد و رها در 

این سن و سال حس خوبی داشت. اصال همین 
DONYAIE
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که یکی در این دنیا حالش خوب بود و 

می توانست این طور از ته دل بخندد زیبا بود.

پیش از بیرون رفتن نگاهم را یک دور در اتاق 

می چرخانم. اتاقی که چند روز پیش خودم 

ترکش کرده بودم و حاال انگار بخشی از خودم 

را میان اشیاء ش جا گذاشته بودم.

از اتاق بیرون می روم و می شنوم که سوری 

می گوید:

- آدم فقط یه بار دنیا می آد که همون یه بارو 
DONYAIEزندگی کنه قمر!
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فراموش کرده بودم در مورد تماس حسام به 

خسرو بگویم.

****

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت594

DONYAIE
M

AM
NOE



آسمان پر از ابرهای خاکستری بود و 

نمی بارید. از پله های کالنتری که پایین 

می آییم، سرم را بلند می کنم و به ابرهای تیره 

نگاه می کنم.

- دو روزه معلوم نیست می خواد بباره یا نه!

خسرو از من عبور می کند و می گوید:

- بعضی از تصمیم ها انتخاب بین هست و 
نیسته. واسه همینه که مهمه.

از پشت سر به او نگاه می کنم. حس 

گزنده ای را که گاهی از میان کلمه هایش سر 

DONYAIEبرمی آورد به خوبی می فهمم. پیش تر 
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می گذاشتمش به حساب کنایه و تمسخر؛ و 

حاال آن قدر می شناسمش که بدانم این ها 

انعکاس افکار و حس هایی است که اذیتش 

می کند.

خودم را کنارش می رسانم.

- مثال اینکه نذاشتی اسمی از کسی ببریم جزو 

همین هست و نیستاست؟

از گوشه ی چشم سنگین و پر استهزا نگاهم 

می کند. انگار بخواهد بگوید: «یعنی تو معنی 

حرفم رو نفهمیدی!»

DONYAIE
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هنوز شرایط جسمی ام عادی نشده و همین 

تقالی کوچک هم گرفتگی پهلویم را به همراه 

دارد. از حالت صورتم است یا دستی که 

می نشیند روی جای بخیه ها، که سرعت 

قدم هایش را کمتر می کند.

- باید بازم یادآوری کنم که در حال حاضر هیچ 
مدرکی برای اینکه ثابت کنیم عبدی یا فرح 

نقشی توی چاقو خوردن تو دارن، نداریم؟

آرنجش را می گیرم و وادارش می کنم 

بایستد. از شب قبل که حسام دوباره تماس 

DONYAIEگرفته کالفه ام و ناآرام.
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- پس چرا داریم وقتمون رو تلف می کنیم؟ چرا 
نمی ریم شکایمونو پس بگیریم تموم شه بره؟ 

دو نفر درحالی که با صدای بلند حرف می زنند 

از کنارمان عبور می کنند. هر دو لحظه ای 

سکوت می کنیم.

- گفتم در حال حاضر... تو چته غزال؟

یعنی نمی دانست؟

یعنی حسام به او نگفته بود؟

یعنی باید باور می کردم که بی دلیل تا این 

انداره تلخ شده بود؟

DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت595

نگاهم میان چشم هایش می رود و می آید.

- من؟... هیچی!

می خواهم به طرف در بروم که آرنجم را 

می گیرد و مانع می شود.

- وایسا.
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نگاهم پیش از او روی ساختمان کهنه ی 

کالنتری را می نشیند. بی اختیار یاد حرف 

ماهی می افتم که همیشه می گوید: «امروز 

آدمو دیروزش می سازه.» خودم را در ذهنم 

مرور می کنم. غزال سردرگم روزهای اول که 

حتی از شنیدن اسم کالنتری و پلیس و دادگاه 

واهمه داشت. و غزال امروز را!

نگاهم را به چشم های پرسشگرش می دوزم.

- من فقط از اینکه انگار توی یه چاله گیر 

DONYAIEکردیم و داریم درجا می زنیم کالفه ام.
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خسرو با مالحظه ی جایی که در آن هستیم 

آرنجم را رها می کند.

- این اسمش درجا زدن نیست. نقشه ی بازیه... 
احتماال هم آخرینش!

به کلمه ی آخر و آخرین و هر چیزی که معنای 

پایان را در خود داشته باشد حساس شده ام. 

حسی مثل سقوط را در سینه ام تجربه می کنم. 

چیزی که احتماال به آن پاره شدن بند دل 

می گویند.

سرش را کمی خم می کند تا به صورتم تسلط 

بهتری داشته باشد.
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- اونی که آدم اجیر می کنه و تا چاقو کشیدن 
پیش می ره حتما فکر همه جاشو کرده. پس 

اینکه هنوز ثابت نشد کار کی بودهمعنیش 

درجا زدن نیست. گاهی باید به ظاهر همه ی 

برگه هاروبریزی وسط تا به وقتش همه رو جمع 

کنی!

جای بدی ایستاده ایم. درست وسط حیاط 

کالنتری و این معذبم می کند. شالم 

را بی دلیل جلو می کشم. با اینکه هنوز همه ی 

ذهنم را فکر دسترسی به گاوصندوق همایون 

DONYAIEاحاطه کرده ولی می گویم:
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- امیدوارم جواب بده.

به جای جواب فقط نگاهم می کند.

- من دیگه برم. ماهی منتظرمه. باید باهاش 

برم دفتر امالکی که صاحبخونه آدرس 

داده. بعدشم می ریم خرید. می دونم این چند 

روز دلش ترکید تو اتاق هتل. یه کم غراشو 

سرم بزنه آروم شه.

همراه هم از در آهنی خارج می شویم. باد سرد 

بیرون از کالنتری سوز بیشتری دارد انگار.

DONYAIE- و اگه منم بخوام بیام؟
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فکر می کنم منظورش به رساندنم باشد. کاپشن 

را بیشتر دور تنم می پیچم.

- این همه راهو تو این ترافیک بیای تا کجا؟ 
خودم یه تاکسی می گیرم می رم.

.

باد موهای سیاهش را روی پیشانی   به باز 

می گیرد.

- منظورم فقط رسوندنت نبود.

ریموت را از جیب پالتو بیرون می آورد و 

DONYAIEدرهای ماشین را که آن طرف خیابان پارک شده 
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باز می کند. ابروهایم را از تعجب باال 

می فرستم.

- پس چی؟ می خوای بیای شاهد 

قرارداد اجاره ی یه سوییت چهل متری بشی؟

- اشکالش کجاست؟

- اشکال که نه... فقط برای خسرو 
ملک نیا عیب وعار نیست؟

دلم می خواست بگویم که نکند دلش برای اخم 

و تخم ماهی تنگ شده که حرفم را درز 

می گیرم و ادامه نمی دهم. خسرو به طرف 

DONYAIEماشین می رود و در همان حال جواب می دهد:
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- من یه روزایی توی یه اتاق بیست متری 
زندگی  کردم... ولی االن می خوام بیام ببینم 

چطور می خوای با حسابی که تهش قده خرید 

یه دست از لباسای مارکت پول هست 

می خوای هم واسه دایه ات خونه اجاره کنی و 

هم خرید کنی.

خون توی رگ هایم یخ می زند.

می دانستم امکان ندارد حسام خبر رفع ممنوع 

الخروجی و آزاد شدن حسابم را به او ندهد.

می دانستم خسرو کنار سکوتش در برابر تالش 

DONYAIEمن برای ماهی حواسش به جزییات هست.
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نگاهش می کنم که در ماشین را باز می کند و 

پشت فرمان می نشیند. باد لبه های شالم را در 

هوا می رقصاند.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت596

به ماهی که گفته بودم خسرو هم همراهم 

DONYAIEاست، می توانستم ابروهای گره کرده و صورت 
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درهم او را از پشت تلفن هم تصور کنم. حتی 

به نظرم می آمد سکوتم بعد از این حرف باعث 

شده بود خود خسرو هم نارضایتی ماهی را از 

آمدنش بفهمد.

حقیقت این بود که اگر چه حضور خسرو مثل 

روزهای اول به من حس سرخوردگی و عدم 

استقالل نمی دهد ولی در این موقعیت خاص و 

با کاری که فقط خودم از انجامش خبر داشتم 

عجیب ذهنم را آشوب می کند.

برای رفتن به هتل و بعد آدرسی که صاحبخانه 

داده بود خسرو مجبور بود یک دور تهران را از 
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باال به پایین طی کند. و من نمی فهمیدم آدمی 

مثل او چرا باید تن به این همراهی 

بدهد.آن هم با وجود اخم ماهی که از چند 

فرسخی هم داد می زد از حضور او خوشحال 

نیست.

هوای ماشین درست برخالف بیرون گرم و 

مطبوع است. جوری که آدم دلش می خواهد 

چشم هایش را ببندد و با نفسی عمیق بوی چرم 

ماشین و عطر تلخ خسرو را به مشام بکشد.

- وقتی تازه اومده بودیم تهرون شرکت 

DONYAIEهمایون تو این خیابون بود.
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چشم هایی که برای آرام کردن ذهنم روی هم 

گذاشته ام تا انتها باز می کنم. خسرو از آینه ی 

وسط به ماهی نگاه می کند.

- نمی دونم از کجا تلویزیون و ویدئو می آورد 
اینجا می فروخت.

نمی خواهم به این فکر کنم که چرا حاال و 

درست مقابل خسرو دارد در مورد همایون و 

گذشته ها حرف می زند. به عقب می چرخم و 

او بی آنکه نگاهم را به روی خودش بیاورد. با 

انگشت به خیابانی اشاره می کند و می گوید:

DONYAIE
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- توی همین خیابون. اون وقتا غزال هنوز به 
دنیا نیومده بود. منو گاهی می آورد کارای 

اینجا رو انجام بدم.

به همین سادگی از نگاه معترض من می گذرد و 

مخاطبش را مشخص می کند. خسرو دوباره از 

آینه نگاهش می کند. روی صندلی صاف 

می نشینم. هدف ماهی را از شروع کردن این 

بحث نمی دانم ولی شک ندارم می خواهد به 

همان روش خاص همیشگی اش چیزی بگوید.

.DONYAIE
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- شما باید یه چیزایی یادتون باشه. فکر 

کنم اون وقتا ده یازده سالتون 

بود. یادمه همایونو دایی صدا می  زدین.

انگار الزم نیست خیلی درگیر هدف ماهی شوم 

چون خودش به همین راحتی می رود سر 

حرف اصلی اش. به طرف خسرو سر 

می چرخانم.

 می توانم بیرون زدن استخوان فکش را ببینم.

این بی رحمی را از ماهی باور ندارم. تا یادم 

است ماهی از مظلومیت قمر گفته و ظلمی که 

به او شده. حاال مهر مادرانه اش است یا نفرتی 

DONYAIEکه از ملک نیاها دارد؛ باعث شده شمشمیر را 
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برای خسرو از روی ببندد. هشدار گونه 

صدایش می کنم:

- ماهی؟

از آینه ی بغل ماشین می بینم که لحظه ای از 

پشت سر نگاهم می کند. به جای او که انگار 

آماده ی گفتن چیزی است، خسرو می گوید:

- حتما اون وقتا پول توی فروش تلویزیون و 

ویدئو بود.

و با این جواب هم سکوتش را می کشند و 

هم از فشار حرف هایی که ماهی قصد دارد به 

DONYAIEجای خاصی بکشاند رها می شود. ماهی 
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مستقیم در آینه به خسرو نگاه می کند و با 

منظور می گوید:

- امان از طمع که مثل چاه ویل ته نداره.

خسرو جواب نگاهش را با نگاهی کوتاه در آینه 

می دهد. حرف ماهی عجیب دوپهلو به نظر 

می رسد. چیزی که انگار خسرو مقصودش را 

می فهمد  ولی من هر چه فکر می کنم نمی توانم 

مصداقی برای او پیدا کنم.

خسرو نگاهش را از آینه برمی دارد و با سرعت 

از میان چند ماشین می گذرد. به این فکر 

می کنم که انگار فرقی ندارد کداممان باشیم. 
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ما وارث عذابِ گناه پدر و مادرهایمان بودیم و 

این داغ روی پیشانی پاک شدنی نبود انگار.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم

#پارت597

خسرو ماشین را مقابل آدرسی که ماهی به 

DONYAIEدستش داده نگه می دارد. نفس عمیقی 
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می گیرم و بی حرف از ماشین پیاده 

می شوم. باور کرده ام که آدم ها 

از یک جایی باید با حقیقت زندگی روبه رو 

 درونشان خارج شوند و دنیا  شود. باید از خودِ

را همان طوری که هست ببیند؛ با همه ی 

تلخی ها و بی رحمی هایش!

ماهی پشت سرم در ماشین را باز می کند. به 

خسرو نگاه نمی کنم ولی حواسم هست که 

ببینم آن رگ اربا زادگی اش اجازه می دهد در 

محله ای که با وجود آبرومند بودن مطمئنم 

هرگز سرو کارش به این اطراف نیفتاده برای 

DONYAIEاجاره ی یک سوییت کوچک همراهی مان کند.
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ماهی از سوز سردی که می وزد شال را روی 

سرش محکم می کند و بعد دست هایش را 

می کند در جیب پالتو.

- مدارکتو آوردی؟

اصرار ماهی را برای اینکه قرارداد اجاره به 

اسم من باشد دوست ندارم. انگار هنوز 

اطمینان ندارد صاحب این پول  خسرو نیست و 

فکر می کند این طور نمک گیرش می شود. 

پوزخند پنهانی به این فکرش می زنم. احتماال 

در حساب و کتاب ذهنی ماهی خسرو یکی 

است مثل همایون که پول به جانش بسته 

DONYAIEشده. در سمت راننده که باز می شود، از 
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اضطراب و شاید هیجان اتفاقاتی که تجربه ای 

در آن ندارم دست می اندازم در آرنج ماهی و 

میان همهمه ی بوق ماشین ها و زوزه ی باد کنار 

گوشش می گویم:

- یه کم زود رسیدیم خدا کنه صاحبخونه 
اومده باشه.

ماهی از گوشه ی چشم نگاهم 

می کند. تابی می افتد میان ابروهایش:

- از قدیم گفتن کار نکرده بالی جان آدمیه.

باید اعتراف کنم حق با اوست؛ ماهی درست 

به اندازه ی همه ی سال هایی که بزرگم کرده 

می شناسدم. ولی دلیل اضطرابم احتماال آنی 
DONYAIE
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نیست که او فکر می کند. من به خاطر همه ی 

بندهایی که این روزها به دست و پای 

آرزوهایم پیچیده بیقرارم.

کنار خیابان فرعی که کیپ تا کیپ مملو از 

ماشین است می ایستیم تا ماشین مقابلمان 

حرکت کند و راه برای رفتن به آن طرف 

خیابان باز شود.

- غزال؟

سر من و ماهی همزمان به طرفش می چرخد. 

گوشی اش را که زنگ می خورد باال می آورد و 

می گوید:

- شما برید، جواب بدم می آم.
DONYAIE
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برای مخاطبی که با او تماس گرفته اسمی ثبت 

نشده و از میان شماره های روی صفحه فقط 

بیست ودوی آخرش را می بینم. همراه با تکان 

سر «باشه»ی آرامی می گویم. خسرو دوباره در 

ماشین را باز می کند و بعد از «الو» گفتن روی 

صندلی می نشیند.

ذهنم می ماند پیش مخاطبی که آشنا هست و 

DONYAIEنیست! آنقدر آشناست که خسرو تماسش را در 
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لحظه ای که جنگ قدرت پنهانی بین او و ماهی 

راه افتاده جواب می دهد و آنقدر غریبه است 

که اسمش در تلفن او ثبت نشده.

- وایسا بره... حواست کجاست؟

با هشدار ماهی تنم را عقب می کشم و ماشینی 

که انگار برای همان چند ثانیه هم نمی تواند 

صبر کند، پرگاز از مقابلمان می گذرد.

زن صاحبخانه برخالف دفعه ی قبل نه جدیتی 

دارد و نه شرط و شروطی. انگار همان دفعه ای 

که ماهی را دیده بود برای گذر از فیلتر سفت 

DONYAIEو سختش کفایت می کرد. فقط یک توضیح 
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کوتاه درمورد فامیل بودن ساکنان آپارتمان 

می دهد. همین. 

سکوت خسرو و نگاه موشکافش به من ماهیت 

همان سوالی را دارد که می دانم چیست و او 

نمی پرسد.

.
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کارمان که تمام شد، ماهی جمله ای گفت که بعد 

از گذشت بیشتر از یک ساعت هنوز به آن فکر 

می کنم. به این اشتراک ذهنی میان من و 

ماهی. چیزی که همه ی احتماالت پرچالش این 

روزها را به ذهنم برمی گرداند.

گفته بود: «امروز سی  آذره. »

- چرا نرفتید خرید؟

نگاهم را از خیابان می گیرم و به او 

DONYAIEمی دوزم. واقعا دلیلش را نمی دانست ؟
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- احتماال رومون نشد تو رو با خودمون ببریم 
دنبال خرید لوازم خونگی ارزون قیمت.

نگاهش را از من برمی دارد و چند بار زیر لب 

«ارزون قیمت» را تکرار می کند. چیزی درست 
مثل ذهن من که «سی آذر» هر چند 

دقیقه یک بار در آن تکرار می شود.

- فردا با ماهی می ریم.

خسرو بدون نگاه کردن به من راهنما می زند و 

می پیچد در خیابان فرعی ای که مسیر را دور 

می زند.

DONYAIE- فکر نکنم بخوای بری!
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ابروهایم را به هم گره می زنم و نگاهش 

می کنم.

- چرا نخوام برم؟

- چون من با زن همایون قرار دارم.

آنقدر سرضرب می گوید که به زمان نیاز دارم 

تا حرفش را تحلیل کنم. کامل به 

طرفش می چرخم. گرمی ناخوشایندی زیر 

پوستم می دود. جایی در وجودم آتش گرفته 

انگار.

DONYAIE- با شعله؟ چه قراری داره باهاش؟
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بعد با یادآوری چیزی ابروهایم را بیشتر درهم 

می کشم.

- اونی که جلوی دفتر امالک بهت زنگ زد شعله 
بود، آره؟

بیست ودو! چرا همان لحظه یادم نیامده بود 

که آخر شماره ی شعله بیست ودو است؟ خسرو 

لحظه ای به صورت برافروخته ام نگاه می کند. 

پشت جدیت چشمانش حسی جریان دارد که 

در این اوضاع بیشتر عصبی ام می کند.

DONYAIE- برای چی می خواد ببیندت؟
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گرهی می اندازد میان ابروهایش. انگار با این 

سوال من دوباره برمی گردد سر اصل ماجرا.

- عبدی کارهای طالقشو انداخته جلو. اینم 

نگرانه موضوع زودتر از تالشش برای راضی 

کردن همایون به گوشش برسه...

پوزخند معناداری می زنم و میان حرفش 

می گویم:

- واسه همین خواسته از راه دیگه وارد بشه.

از خلوتی خیابان استفاده می کند و سرعت 

ماشین را باالتر می برد.

DONYAIE
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- حرف زدن با زن همایون هیچ وقت برای ما 

بی فایده نبود. آدمایی که موضع سختی ندارن 

همیشه به کار آدم می آن.

لب هایم را روی هم فشار می دهم. چقدر جلوی 

خودم را می گیرم تا فحشی نثار شعله نکنم. 

.

حق دارد. شعله همیشه میان راست و 

دروغ هایش چیزهایی را لو داده که به 

کارمان آمده. ولی هر چه تالش می کنم 
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نمی توانم با حرصی که دارم نسبت به او 

بی تفاوت باشم. خسرو نگاهم می کند.

- می دونی که زیاد وقت نداریم... نباید بذاریم 

فرصت از دستمون بره.  با حساسیتی که 

پرونده ی فتاح داره، اگه پای همایون به یه 

ماجرای دیگه هم باز بشه همه چیز سخت تر از 

اینی که هست می شه.

می دانم منظورش به کوتاه کردن دست فرح و 

عبدی از دارایی های خارج شده  و شراکتش با 

DONYAIEفتاح است. 
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حتی ممکن است خودشان همایون را وارد 

ماجرای جدیدی کنند تا دستش به طور کامل 

از همه چیز کوتاه شود.

- می خوای چیکار کنی؟

- آخرین بازی.

به نیم رخ مصممش خیره می مانم. انعکاس 

صدای ماهی وقتی تاریخ را می گوید در ذهنم 

دوباره. تکرار می شود.

.DONYAIE
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ابرها هنوز آبستن یک دنیا بارانند و نمی بارند. 

پشت سر خسرو از پله های نمایشگاه باال 

می روم. به این ساختمان و ماشین ها و 

آدم هایش انس گرفته ام انگار. اصال کی باورش 

می شد که روزی می رسید و من با چند روز 

دوری دلم برای همه چیز اینجا تنگ شود؟

قدم هایم به او نمی رسد و عقب می افتم. باالی 

DONYAIEپله ها انگار دوری ام را حس می کند. برمی گردد 
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و با دیدنم وسط پله ها با یادآوری شرایطم 

نفس عمیقی می کشد.

- باید می رفتی خونه.

چند پله ی باقی مانده را هم باال می روم و به او 

می رسم. حرفی که چند وقت پیش به من 

گفته بود را به خودش برمی گردانم.

- می خوام حقوقی که ازت می گیرمو حالل 

کنم.

برخالف انتظارم پی حرف را می گیرد.

DONYAIE
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- خوبه. من یه کم دیگه می رم خونه ی 

شیرین. تا بیام می تونی با نگین کارای کاتالوگ 

جدیدو تموم کنین.

می ایستم و خسرو دوباره از من جلو می افتد.

- مگه حسام امروز نمی آد؟

با مکث به طرفم برمی گردد. خسرو پیشنهاد 

حسام را برای رفتن من به نیشابور نپذیرفته 

بود. آن هم نه فقط نپذیرفتن ساده، جوری 

پشت تلفن با حسام حرف زده بود که او کال از 

صرافت برنامه ای که داشت گذشته بود.
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- نگران مدارکی هستی که باید برای استادت 
بفرستی؟

لب پایینم را زیر دندان می برم. باالخره رسیده 

بودیم به بحثی که هم از آن فراری بودم و هم 

حریص گفتنش. موهایم را پشت گوشم 

می زنم:

- نگران نیستم. اصل کار متقاعد کردن و 
گرفتن موافقتش بود. ولی... قراره بعد از 

ارسال کامل مدارک یه بخش از پروژه اش رو 

برام بفرسته که اصال نمی دونم توی این 

شرایط می تونم انجامش بدم یا نه!
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نمی دانم چرا دارم این چیزها را به او 

می گویم. چرا منتظر چیزی هستم که خودم 

هم به خوبی ماهیتش را نمی شناسم.

ساده ترین جواب را در پیچیده ترین شرایط 

میانمان می دهد.

- حسام واسه ظهر بلیت داشت. برسه، احتماال 

یکی دو ساعت دیگه است. بهش گفتم قبل از 

هتل بیاد اینجا ببینیم اوضاع چطوره.

اخم می کنم. این حس معلق بودنی که او به 

عمد ایجاد می کرد، دوست نداشتم.

- خوبه.
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خسرو پیش از اینکه وارد اتاقش شود نگاهم 

می کند و می گوید:

.
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- تا عصر هم یه کپی از قرارداردی که عبدی با 
مالک آرایشگاه داره دستمونه. احتماال فردا 

موقع حرف زدن با زن همایون به کارمون 

می آد.
DONYAIE
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دستش را روی دستگیره ی در می گذارد و ان را 

پایین می کشد.

- گفتی قراره دست همایون هم برسه.

یک جمله کوتاه جواب می دهد:

-  تا حاال حتما دستش رسیده.

خسرو وارد اتاقش می شود و من به طرف 

دفتر نگین برمی گردم. حدس اینکه دقیقا چه 

اتفاقی در حال وقوع است، ساده نیست. 

حداقل نه آنقدر ساده که خیال آدم را از پایان 

راحت کند. ضربه ای به در می زنم و با شنیدن 

DONYAIEصدای نگین وارد اتاق می شوم.
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همایون هیچ وقت مثل یک پدر دوستم 

نداشت. رابطه ی پدر و دختری ما خالصه 

می شد در پول هایی که او برایم خرج می کرد و 

افتخاراتی که من برایش می آوردم تا بتواند 

پیش این و آن پز بدهد.

هیچ وقت به یاد ندارم مثل یک پدر بغلم کرده 

باشد یا من مثل یک دختر برایش حرف زده 

باشد. همه چیز زندگی ما مثل یک معامله بود. 

یکی مثل همه ی معامله هایی که همایون هر 

روز پایش را امضا می زد. یک معامله ی دو سر 

DONYAIEسود.
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و حاال این تاریخ که از قضا محبوب همایون 

هم بود!

- کجایی خانم مهندس؟

نگاهم را از تصویر خودنویس گرانقیمتی که 

روی میز قرار دارد باال می آورم و به نگین که 

آیپدش را به طرفم گرفته می دوزم. تصویر یک 

ماشین آلبالویی و مشخصات فنی اش روی 

صفحه نقش خورده. دستم را جلو می برم و آن 

را می گیرم.

- اینو ببین! امروز فرستادن. ماشینیش احتماال 
تا هفته ی دیگه می آد. سورپرایز کریسمسشونه.

"سی آذر
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کریسمس

زمین های مهتاب!"

تو را در گوش خدا آرزو کردم:

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت601 

- بیاد جای اون کروکه رو وسط نمایشگاه 
می گیره.

دوباره سرم را باال می آورم و به نگین که انگار 

به قدر هیاهوی دیوانه وار اعداد در مغزم از او 

دورم نگاه می کنم.
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- رنگش خیلی عالیه.

به صفحه ی آیپد اشاره می کند.

- خودشم خیلی عالیه. ببین!

دوباره به صفحه نگاه می کنم. به جای 

اطالعاتی که روی صفحه نقش بسته به گذشته 

فکر می کنم.

ماهی می گفت پدر مهتاب به اعتبار ملک نیا 

اجازه داده بود جلسه ی خواستگاری برگزار 

شود. احتماال منظورش از اجازه دادن، همان 

اجبار مهتاب بود برای حاضر شدن در مراسمی 

که دلش نمی خواست. مهتاب می خواست 

درس بخواند و همه ی چیزی که همایون از 
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زندگی می خواست ثروت بود. چه اهداف 

نزدیک به همی!

- از اون مدل ماشیناست که تو ایران شانسش 
خیلی باالست.

شانس همایون گفته بود. پدر مهتاب هم اعتبار 

داشت و هم ثروت و مهم تر از همه به ملک نیا 

ارادت ویژه ای داشت.

نگین شیطنت می کند:

- فقط مسئله اینجاست آدم دلش نمی آد این 

DONYAIEعروسکو بفروشه.
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نگاهش می کنم که با لبخندی درخشان به من 

چشم دوخته است. آیپد را به دستش می دهم. 

باید چیزی بگویم. چیزی که مرتبط با 

حرف های او. ولی چیزی که می گویم از عمق 

افکارم می جوشد.

- هر کاری می کنی فقط یه ماشینی زیر پات 

باشه که آدم بتونه بره رو سقفش.

نگین به یادآوری ام می خندد. بی آنکه بداند من 

در همین لحظه دارم به تکرار آن تجربه فکر 

می کنم.
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- تو عالی هستی دختر... چرا نمی شینی حاال؟ 
مگه نگفتی رئیس خواسته رو کاتالوگا کار 

کنی؟

با ویبره ی گوشی دستم را به جیب عقب 

می برم. نگین شوخ می گوید:

- فکر کنم بازم پشیمون شد، یهو یادش اومد 

باید یه چیزی بهت بگه.

منظورش به خسرو است. بارها شده وقتی در 

اتاق نگین بودم با یک بهانه ی واهی من را به 

اتاقش می کشاند. تلفن زنگ می خورد و 

DONYAIEشماره ای روی صفحه نیست.
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- یعنی چی؟

نگین نگرانی می پرسد:

- کیه غزال؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت602 
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ذهنم به طرف امین کشیده می شود. کسی که 

به طرز عجیبی خبری از او نیست! اصال 

نمی دانم سر ماجرای آن حساب بانکی و 

توافقش با پلیس توانسته قسر در برود یا هنوز 

پایش گیر این ماجراست. بدون جواب دادن به 

سوال نگین دستم را روی صفحه می کشم و 

گوشی را با تردید کنار گوشم قرار می دهم.

صدای خش خش آرامی شنیده می شود و به 

فاصله ی کوتاهی صدای اپراتور در گوشم 

می نشیند. چشم هایم خیره به صورت پر سوال 

نگین تا آخرین حد گشاد می شود. نگین از 

DONYAIEجایش بلند می شود.
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- چی شده غزال؟ کیه پشت خط؟

صدای اپراتور قطع می شود و بعد از چند تق 

تق صدایش را می شنوم.

- الو غزال جان؟

نگین از پشت میز بیرون می آید. دهانم برای 

صدا زدن اسمش باز می شود ولی صدای بوق 

اشغال گوش هایم را پر می کند و بعد سکوت! با 

هول گوشی را پایین می آورم. تماس قطع 

شده.

DONYAIE- کی بود غزال؟
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بی اختیار لب می زنم:

- خسرو!

نگین با تعجب تکرار می کند:

- خسرو؟

نمی مانم تا به او توضیح بدهم. با عجله به 

طرف در اتاق می دوم. نگین صدایم می کند:

-غزال؟

دعا می کنم خسرو هنوز در دفتر باشد. در 

اتاقش را باز می کنم. نیست. رفته. گوشی 

جوری محکم میان انگشتانم احاطه شده که 

انگار با این کار می توانم اتفاقی که لحظهای 
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پیش افتاده را نگه دارم. صدای قدم های نگین 

را از پشت سرم می شنوم.

- غزال داری می ترسونیم.

به طرفش بر گردم. نفس نفس می زنم.

- چرا نمی گی چی شده؟

صدای باز شدن در پارکینگ را از پنجره ی باز 

رو به خیابان پشتی می شنوم. می گویم:

- داره می ره.

- کی؟
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و با قدم هایی که دیوانه وار برداشته می شوند 

از کنار نگین می گذرم و خودم را پله ها 

می رسانم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت603
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نه «غزال» گفتن های نگین، نه گرفتگی پهلو، نه 

چند جفت چشمی که با تعجب نگاهم می کنند؛ 

نمی تواند مانع از دویدنم باشد. به پارکینگ که 

می رسم در، در حال بسته شدن است. «لعنتی» 

زیر لب می گویم و با عجله به طرفش می روم 

تا پیش از بسته شدن از زیرش عبور کنم.

- چی شده غزال خانم؟

در همان حال کوتاه به عقب می چرخم. علی با 

قدم های بلند از میان ماشین ها به طرفم دود. 

نفس نفس می زنم. ارتفاع بازی در رسیده تا 

DONYAIEروی سینه ام.
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- باید با خسرو حرف بزنم.

- چرا زنگ نمی زنین؟

تلفن؟ دستم را با گوشی باال می آورم. 

منتظرم. منتظر تماس دوباره اش! دلیلش تنها و 

تنها همین است. در بسته می شود و جای 

صدای خرخر آرامش را صدای علی می گیرد.

- الو آقا؟

در دوباره باال می رود. نفس زنان به دست علی 

نگاه می کنم که ریموت را زده.

DONYAIE- غزال خانم باهاتون یه کار مهم دارن.
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منتظر نمی مانم تا در کامال باال باز شود. سرم 

را خم می کنم و وارد خیابان می شود. ماشین 

خسرو سر خیابان ایستاده. به طرفش که 

می دوم او هم دنده عقب می گیرد. میانه ی 

مسیر به هم می رسیم. به محض ترمز کردنش 

در را باز می کنم و خودم را می اندازم روی 

صندلی اش. خسرو با تعجب صدایم می کند:

- غزال؟

دهانم خشک شده و نفس هایم تنگ.

جواب «چی شده؟»اش را با باال آوردن 

DONYAIEگوشی ای می دهم که همان لحظه در دستم 
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زنگ می خورد. هر دو به صفحه اش نگاه 

می کنیم. باز همان تماس بدون شماره!

- کیه؟

- فکر کنم... همایون بود!

گره می افتد میان ابروهای خسرو.

- پس چرا معطلی؟ جواب بده.

دستم را روی صفحه  می کشم. ماشین از پشت 

سر بوق می زند و هم زمان با کنار کشیدن پر 

شتاب خسرو، صدای اپراتور فضای ماشین را 

پر می کند. دوباره چند خش خش و صدای 

DONYAIEهمایون.
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- الو؟ غزال؟ صدامو می شنوی؟... غزال؟

سرم را باال می گیرم و به خسرو نگاه می کنم. 

همایون به کسی که انگار کنارش است 

می گوید:

- فکر کنم بازم قطع شد.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت604
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خسرو بی صدا لب می زند:

- جواب بده.

لبم را با زبان تر می کنم و با صدایی که موج 

هیجان خش دارش کرده می گویم:

- الو؟

برای لحظه ای آن سوی خط سکوت می شود تا 

همایون می گوید:

- خودتی غزال جان؟

غزال جان؟ من همیشه برای همایون غزال 

بودم. مخصوصا حاال، بعد از گندی که به پدر و 

دختری مان زده بود. خسرو مستقیم و عمیق 
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نگاهم می کند. انگار با نگاهش می گوید، حرف 

بزن! لب هایم تکان می خورد و می گویم:

- سالم. حالت خوبه؟

- خوب؟ آدم اینجا چه طور می تونه خوب 

باشه؟

تجربه اش را ندارم و نمی دانم چطور می شود 

کسی را که در زندان است دلداری داد. 

مثال باید می گفتم حتما به زودی بی گناهی ات 

ثابت می شود یا درست است که اشتباه 

کرده ای ولیمن به تو ایمان دارم و اصال هم مهم 

DONYAIEنیست که تا همین چند هفته پیش من را تا سر 
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حد مرگ با حکم جلبی که به ناحق گرفته 

بودی ترسانده ای؟

- از عبدی شنیدم کارات درست شده قراره 
همین روزا بری... آره غزال؟ داری می ری؟

چشم های سیاه خسرو باریک می شود. پوست 

لبم را با دندان می کنم و انگار که می توانم 

همایون را روی صفحه ی گوشی ببینم به آن 

نگاه می کنم.

- آره. دارم می رم.

- زیاد نمی تونم حرف بزنم. با اصرار تونستم 

DONYAIEچند دقیقه اجازه تماس بگیرم. می ترسیدم بری 
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و دستم خالی بمونه. آخه، یه ذره دو ذره که 

نیست... قد یه عمر و زندگیه. دوری راهو 

می گم.

پس چرا به نظرم منظورش دوری راه نبود؟ 

سرم را باال می آورم و به خسرو نگاه می کنم. 

هنوز با  همان نگاه متفکر چشم دوخته به من 

و انگار او هم دقیقا به همان چیزی فکر می کند 

که من می کنم.

.DONYAIE
M

AM
NOE



#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت605

- خواستم قبل از اینکه از ایران بری... خب... 

تو تنها کسی هستی که برام مونده. تنها 

هم خون من توی دنیا.

خش خش  آرامی در گوشی می پیچد. انگار با 

بیقراری در جایش تکان می خورد و شاید... زیر 

سنگینی حضور کسی دنبال جمالتش می گردد. 

اینکه فرح را از دایره ی آدم های زندگی اش و 
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بدتر از آن هم خونش حذف کرده یعنی 

خبرهایی از بیرون به گوشش رسیده.

- نمی خوای چیزی بگی؟

نگاهم در چشم  های خسرو دو دو می زند. 

می ترسم حرف بزنم. می ترسم چیزی بگویم و 

رشته ی جمالتی که انگار همایون با دقت کنار 

هم چیده پاره شود.

- من... نمی دونم چی باید بگم.

انگار منتظر همین حرف از طرف من است که 

DONYAIEفورا برمی  گردد سر ادامه ی حرف هایش.
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- حق داری. می دونم ازم دلخوری ولی... هر 

چی که شده باشه،من بازم پدرتم غزال.

پدر! معنای غریب و آشنایی بود.

- تو دختر باهوش منی. من همیشه بهت 
افتخار کردم و مطمئنم بعد از امروز قراره 

بیشتر از قبل هم به داشتنت افتخار کنم.

این دیگر حدس و احتمال نبود. داشت واضحا 

از من کاری می خواست. فقط نمی فهمیدم چرا 

انقدر پنهانی؟ چرا مالقات حضوری نه؟ چرا 

این طور در لفافه؟
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- وقتی فهمیدم امشب یلداست، نتونستم 

باهات حرف نزنم. تو امشب دنیا اومدی. شب 

یلدا. دقیقا چهار روز عقب تر از سالگرد ازدواج 

من و مادرت.

باید درگیر احساساتی که حرف های همایون در 

من برانگیخته بود می شدم ولی... ذهن من در 

پی اعداد بود. تاریخ هایی که مطمئن بودم با 

هدف به زبان می آورد.

خنده ای می کند که تصنعی بودنش را به 

راحتی حس می کنم.
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- درسته مادرت دقیقا شش سال بعدش رفت 

ولی همه ی زندگی من موند توی همین روزها و 

تاریخا... تولدت مبارک دخترم.

مقهور کلمات به ظاهر مهر آمیزش نمی شوم. 

باید بفهمم از من چه می خواهد. باید مطمئن 

شوم حدسم در مورد خواسته ای که دارد 

درست است.

- ای کاش قبل از اینکه در خونه ات رو به روم 
ببندی یادت می اومد که من دخترتم.

- اونجا خونه ی هر دومون بود. مطمئنم 
هیچ کس مثل تو سوراخ سمبه های اون خونه 

DONYAIEرو نمی شناسه.
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.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت606

پس می داند که جای گاو صندوق مخفی اش را 

می دانم. صدایی از آن طرف خط شنیده 

می شود. انگار کسی چیزی به همایون می گوید 

و او تایید می کند.
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خسرو با حرکت دستش از من می خواهد 

چیزی بگویم. چیزی که هم به کارم بیاید و هم 

شبیه مکالمه ی یک دختر با پدرش باشد.

- نتیجه ی دادگاه تجدیدنظر کی معلوم می شه؟

- همه چیز زیر دست عبدیه!

به خسرو نگاه می کنم. همایون می گوید:

- باید قطع کنم. دیدنم نیا. دلم نمی خواد منو 
اینجا ببینی!

تماس قطع می شود. گوشی را پایین می آورم. 

توان از تنم بیرون رفته انگار. تکیه می دهم به 

DONYAIEصندلی و به طرف خسرو سر می چرخانم.
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- چطور به گوشش رسوندی؟

با مکث ماشین را راه می اندازد و می گوید:

- همه جا می شه آدمشو پیدا کرد، همون طوری 

که احتماال عبدی پیدا کرده!

کامل به طرفش می چرخم.

- یعنی می گی همایون فکر می کنه عبدی اونجا 
هم آدم داره؟

خسرو به طرف سر خیابان می راند.

- احتماال. باالخره از سرباز بگیر تا زندانی، 
ممکنه بینشون یه آدم خریدنی پیدا بشه.
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- واسه همین قبول نمی کرد منو ببینه؟ واسه 

اینکه عبدی فکر کنه همایون توی مشتشونه؟

خسرو از گوشه ی چشم نگاهم می کند. به من و 

آن کورسوی امیدی از همایون در دلم نور 

تابانده. بعد از همه ی این اتفاقات فهمیده ام 

میان باور به خوب نبودن آدم ها و ایمان به بد 

بودنشان مرز باریکی وجود دارد.

- شاید. به هر حال همایون آدم احمقی نیست 

که ندونه همین مکالمه اش هم می تونه رمز 

گشایی بشه.

با اصرار به نیم رخش نگاه می کنم.

- این یعنی از من کار خالفی نخواسته.
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برمی گردد و نگاهم می کند. توی دلم جمله ام را 

ادامه می دهم: «به جز رفتن توی خونه!»

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت607

منتظرم چیزی بگوید. چیزی در تایید کاری که 

قصد انجامش را دارم ولی او تنها با نگاهش 

DONYAIEجوابم را می دهد. کالفه از سکوت او و 
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اضطرابی که به جانم افتاده، موهایم را پشت 

گوش می زنم. خسرو پاسداران را باال می رود.

- االن کجا می ریم؟

با سرعت از ماشین جلویی سبقت می گیرد.

- معلوم نیست؟

یادم می آید گفته بود تا رسیدن حسام 

می خواهد به خانه یشیرین سری بزند. دیدن 

شیرین در این شرایط آخرین کاری است که 

دلم می خواهد انجام بدهم.

- من برمی گردم نمایشگاه.

- نمی شه.
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ناباور نگاهش می کنم.

- یعنی چی؟

با صراحت می گوید:

- نمی تونم تنهات بذارم. نمی خوام خودتو توی 
دردسر بندازی!

- دردسر؟ خسرو من رمز گاوصندوقو دارم.

با جدیت به طرفم برمی گردد.

- تو فقط چندتا تاریخ داری!

مثل خودش جواب می دهم:

DONYAIE- چندتا تاریخی که رمز گاوصندوقه.
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- از کجا مطمئنی؟ تو فقط دوبار امکان خطا 
داری. بعد سیستم ایمنی گاو صندوق فعال 

می شه. تازه اگه به این فکر نکنیم که چرا 

همایون بین این همه آدم که اطرافشن اومده 

سراغ تو!

داغی که زیر پوستم افتاده به سر انگشتانم 

می رسد. دستم را می گذارم روی دستی که با 

آن فرمان را گرفته.

- همایون چرا اومده سراغ من؟ مگه جز من 
کس دیگه ای هم براش مونده؟ همه یا آدم 

DONYAIEعبدی ان یا همایون می ترسه آدم عبدی باشن. 
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عبدی حتی شعله رو هم خریده که دست 

همایونو به بیرون از زندان کوتاه کنه. بقیه ی 

آدمای دور و اطراف همایون که دیگه براش 

کاری نداره. یا بهتره بگم براشون کاری نداره.

خسرو دندان هایش را روی هم فشار می دهد.

- چرا به این فکر نمی کنی اگه مدارکی که توی 

گاوصندوقه مربوط به زمینا باشه، همایون هم 

اموالی که این همه سال براش نقشه کشیده رو 

دو دستی تقدیمت می کنه و هم با دست 

خودش مدرک جرمشو می ده دستت.

.
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به طرفم برمی گردد.

- به نظرتو چرا باید همایون همچین کاری 
بکنه؟

در پس چشم هایی که تیره تر از هر وقت 

دیگری به نظر می رسند چیزی هست که ضربان 

قلبم را باال می برد. انگشتانم هنوز دور مچش 

حلقه شده اند.

- تو نگران چی هستی خسرو؟

نه مثل روزهای اول سوالم را بی جواب 

DONYAIEمی گذارد و نه مثل روزهای بعدش جواب 
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سوالم را حواله می دهد به یک معادله ی الینحل 

دیگر.

- نگران تو.

داغی که در همه ی جانم دویده جایش را به 

گرمی خوشایندی می دهد. آنقدر خوشایند که 

حتی دالیل آدمی مثل او برای نگرانی هم 

نمی تواند ذره ای از حس خوبش کم کند. 

از خودم می پرسم: «تا به حال به خودم گفته 

بودم چقدر دوستش دارم.»

- فکر می کنی اگه بفهمن چیزی که دنبالشن و 
DONYAIEبه خاطرش حاضرن هر کاری بکنن، دست توئه 
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به همین راحتی می کشن کنار؟ واسه کسایی 

که حاضرن به خاطر معامله ی نیمه کاره ی اون 

زمینا زن همایونو بخرن یا آدم اجیر کنن که به 

تو چاقو بزنه، بدتر از اینا هم کاری نداره.

دستم را از دور مچش باز می کنم. معلق میان 

نبض تند تنم و ذهنی که می دانم تا گاوصندوق 

همایون را باز نکنم آرام نخواهد گرفت، 

می گویم:

- من نمی خوام بازنده ی این بازی باشم.

با حرص نفسش را رها می کند. بهتر از هرکسی 

می دانم خسرو هم آدم راضی شدن به باخت 

نیست!
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****

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت608

نگاه روشن حسام چند بار میان من و خسرو 

که با جدیت مخصوص به خودش کنارم روی 

یکی از مبل های دفترش نشسته می چرخد.

DONYAIE- هیچ کدوم قصد ندارید بگید چی شده؟
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از گوشه ی چشم به خسرو نگاه می کنم که تکیه 

می دهد به پشتی مبل. به من باشد ترجیح 

می دهم به حسام در مورد اتفاق امروز بگویم، 

ولی حاال ریش و قیچی را سپرده ام دست 

خسرو و منتظرم او حرفی بزند.

- خودت بگو. به جز اون ایده ی جذابت خبر 

دیگه ای نداری؟

منظورش از ایده ی جذاب، پیشنهادش برای 

رفتن من به خانه ی پدری مهتاب است. حسام 

به من نگاه می کند. چشم های روشنش پر از 

DONYAIEشیطنتند.
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- باور می کنی ایشون با خودِ ایده مشکل داره 
نه با قسمت دوریش؟

اگر هر وقت دیگری بود به شیطنتش لبخند 

می زدم. ولی حاال که سراپا پر از هیجان و 

التهابم، نمی شود. نمی توانم. حسام انگار انتظار 

این حالت را از من ندارد. می فهمد چیزی که 

اتفاق افتاده آنقدر مهم است که هر دوی ما را 

تا این حد درگیر کرده.

آرنجش را می گذارد روی دسته ی مبل و وزنش 

DONYAIEرا می اندازد روی آن.
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- خبر که... یه موسسه ی حقوقی سر خیابون 

خونه ی نگین هست که دروبینش نقطه ی کور 

دوربینای بانک رو هم ثبت کرده.

موضوع برای خسرو جدی می شود. خودش را 

جلو می کشد و با جدیت می گوید:

- خب؟

- دوربیناشو چک کردن. انگار این یارو 
موتوریه قبل از رسیدن غزال هم چند بار 

خیابونو باال پایین کرده بوده.

- یعنی تو فیلم صورتش معلومه؟

- طبق حرفای افسر پرونده، آره. طرف چند 

DONYAIEساعت تو خیابون معطل فرصت بود، معلومه 
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که نمی تونه تمام وقت کاله رو کشیده باشه رو 

صورتش. گفت عکساشو فرستادن برای 

تشخیص هویت. اگه سوسابقه داشته باشه 

احتماال بشه پیداش کرد.

جای بخیه ها روی پهلویم تیر می کشد. فکر 

اینکه ممکن است نتیجه ی این پیگیری ها به 

جایی که احتمالش را می دهیم برسد، ضربان 

قلبم را باالتر می برد. به عبدی و فرح.

خسرو می پرسد:

.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت609

- گفت تا کی معلوم می شه؟

- زمان دقیقی نگفت. حاال من فردا صبح خودم 

می رم حضوری پیگیری می کنم.

- دیگه؟

- دیگه همونایی که پشت تلفن گفتم و قبول 

نکردی رئیس!

مکث کوتاهی می کند و بعد با تردید می گوید:

- شما نمی خواید بگید چه خبر شده؟
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خسرو از جایش بلند می شود و به طرف 

میزش می رود. می توانم کالفگی را در پس 

رفتار به ظاهر آرامش ببینم. یک برگ یادداشت 

برمی دارد و چیزی روی آن می نویسد.

- جرم ورود به ملک توقیف شده چیه؟

حسام با تعجب به هر دوی ما نگاه می کند.

- شما دوتا می خواید چیکار کنید؟

****
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سردی هوای تهران زیر صفر درجه رسیده 

انگار. بوی کاج های حاشیه ی خیابان و 

دوده های معلق در هوا و اضطرابی که خون 

گرم را در رگ های آدم به جریان می اندازد، 

نفسم را تنگ می کند.

خسرو ماشین را جلوی ساختمان خانه ی قمر 

نگه می دارد. می دانم که نیست ولی بی اختیار 

سر باال می برم و به پنجره های واحدش نگاه 

می کنم.

- نمی آی باال؟

نگاهش می کنم. هنوز باور ندارم خودش هم 

می خواهد با من وارد خانه شود. 
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- نه، فقط زود بیا.

پیش از اینکه در را باز کند، می پرسد:

-عجله داری؟

لب پایین را توی دهان می کشم. در ماشین را 

باز می کند و پیش از بیرون رفتن می گوید:

- عجله نداشته باش. یادت رفته امشب 

یلداست. مردم تا دم صبح بیدارن!

نگاهش می کنم که طرف در ساختمان می رود. 

مگر می شود که من امشب را فراموش کنم؟ 

شب تولدم را.

.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت610

مهتاب بچه نمی خواست. برعکس پدرش که 

انگار برای نگه داشتن تنها دخترش در ایران هر 

کاری که از دستش برمی آمد انجام داده بود. از 

شرط ازدواج برای اجازه ی رفتنش به دانشگاه 

تهران گرفته تا قول دادن ملک و امالک به 

فرزند نیامده اش. حتما همایون همه ی این ها را 
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می دانست که دست گذاشته بود روی دخترِ 

این آدم.

کمی بعد، وقتی در ساختمان باز می شود من 

همه ی یلداهای غریب بدون مهتاب را یک دور 

مرور کرده ام. باز شدن در ماشین موجی از 

سردی نمناک هوا را وارد فضا می کند.

 به طرفش می چرخم که شلوار مشکی راسته  
و کت اسپورتش را با شلوار جین و کاپشن 

کوتاه عوض کرده است. خودش یک بار گفته 

بود که پیش از این اتفاقات گاهی شب ها در 

DONYAIEخانه ی مادرش می ماند و حدس می زنم که این  
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لباس ها را به همین دلیل در خانه ی قمر نگه 

داشته است.

خسرو ماشین را روشن می کند و پیش از اینکه 

از پارک بیرون بیاید، می گوید:

- باال بودم قمر زنگ زد.

نمی دانم با این حرف به کجا می خواهد برسد. 

به انتظار قمر از اویا انتظار خودش از منی 

که شک ندارم می داند حتی اگر به زبان نیاورم 

هم تمام قد پای تصمیمم ایستاده ام. پیش از 

اینکه فرمان را بچرخاند دستم را روی 

ساعدش می گذارم.
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- خسرو؟

برمی گردد و نگاهم می کند. حس می کنم 

دزدانه رفتن به خانه ی همایون، بیشتر از اینکه 

او را بترساند برایش ننگ و عار است.

- اگه فکر می کنی ممکنه برات مشکلی 
پیش بیاد مجبور نیستی این کارو بکنی!

نگاهش را از من می گیرد و ماشین را در مسیر 

می راند.

- که یه وقت چشم برگردونم ببینم تنها رفتی؟
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نفسم را محکم رها می کند. دستم را از 

ساعدش جدا می کنم و به صندلی تکیه 

می دهم:

- این مسئله ی منه.

چند بار زیر لب «مسئله ی من» را تکرار می کند 

و بعد با سرعتی بیشتر در خیابان هایی که 

انگار امشب زودتر از همیشه خاموش شده اند 

پیش می رود.

به خیابان همیشه خلوت ما که می رسیم 

ساعت چند دقیقه ای از ده شب گذشته است. 

خسرو ماشین را در فرو رفتگی زیر کنسول یک 

از ساختمان ها پارک می کند و هر دو خیره 
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می شویم به خیابان فرعی خلوتی که نیم 

بیشتر چراغ خانه هایش روشن است.

.

باد افتاده میان شاخ و برگ درختچه های 

حاشیه ی خیابان و نور چراغ ها مثل اشباحی 

سرگردان با حرکت آن ها به این سو و آن سو 

کش می آید. سکوت نفسگیری فضای ماشین را 

پر کرده که انگار رهایی از آن ممکن نیست. دلم 

کمی هوای آزاد می خواهد و آزاد شدن از بند 

DONYAIEاین تعلیق کشنده را.
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دستم به طرف دستگیره ی در رفته نرفته 

می گوید:

- صبر کن.

به طرفش سر می چرخانم و با قلبی که انگار 

توی دهانم می زند می گویم:

- می خوام تا ته خیابون برم ببینم اوضاع 

چطوره.

نیم رخش مقابل دیدم است. ماشینی با سرعت 

از خیابان می گذرد و همراه با صدای کشیده 

DONYAIEشدن الستیک هایش، فریاد ابی را که از ته دل 
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خواند «بگو ای یار بگو ای وفادار بگو...» در 

حافظه ی خیابان جا می گذارد.

چند ثانیه  بعد صداها خاموش می شود و 

روشن و خاموش شدن نوری حواس من را به 

جهتی که او نگاه می کند جلب می کند. ماشینی 

از بین چند ماشین پارک شده در نزدیکی های 

انتهای خیابان دوباره چراغ می دهد.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت611

آرام و بیشتر برای خودم زمزمه می کنم:

- کیه اونجا؟

پس از چند دقیقه خیره بودن به روبه رو نگاهم 

می کند. 

- فرقی می کنه؟

خبر داشتم که بعد از شنیدن حرف های شعله 

در مورد پیگیری های عبدی مدتی برای خانه  بپا 

DONYAIEگذاشته بود. ولی نه برای امشب و این لحظه.
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- تو مطمئنی با این وضع پهلوت می خوای بری 
تو خونه؟

حسام گفته بود در این شرایط که خانه با 

دستور موقت توقیف وپلمپ شده باز کردن در، 

جرمش از باال رفتن از دیوار بیشتر است. که 

حتی اگر این طور هم نبود من چند ماه بود 

که کلید در این خانه را نداشتم.

نگاهم را از سیاهی انتهای خیابان می گیرم. او 

اگر راه های دیگری هم برای رو کردن دست 

فرح و عبدی داشت، من همین یک راه را 

DONYAIEداشتم. چشم هایم لحظه ای در سیاهی 
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چشم هایش می ماند. ماهی همیشه می گفت: 

«آدمی که با خودش هم روراست نیست ول 
معطله.»

- آره. مطمئنم.

صورتش سخت و بدون انعطاف می شود. با 

چشم های باریک شده نگاهی به دیوارهای خانه 

می اندازد و روی آخرین قسمت آن مکث 

می کند. با خودم فکر می کنم آن روز که از 

ترس حضور کسی نتوانسته بودم دزدگیر را 

دوباره به کار بیندازم، فکر می کردم یک 

DONYAIEهمچین شبی به کارم بیاید؟
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- مجبوریم صبر کنیم تا خیابونا خلوت تر بشن. 

این جوری ریسکش کمتره.

نگاهم را روی پنجره ی روشن یکی از 

آپارتمان ها نگه می دارم. تاریکی شب که سهل 

بود، من یک بار این مسیر را در روشنی روز 

رفته بودم. باهمه ی اضطراب و ترس هایش.

 تنها فرقش این بود که آن وقت ها این جا هنوز 
خانه ی همایون بود، نه یک ملک توقیفی!

از صدای خنده  و حرف زدن آخرین گروهی که 

از ساختمان روبه رویی بیرون آمده اند دقایقی 

DONYAIEمی گذرد. خیابان از ماشین های پارک شده در 
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گوشه و کنارش خالی می شود. ما می مانیم و 

ماشین سیاهی که هنوز در انتهای خیابان پارک 

کرده است.

خسرو ماشین را به حرکت در می آورد و در 

بی صداترین حالت ممکن کنار انتهایی ترین 

قسمت دیوار پارک می کند. چراغ های ماشین 

که خاموش می شود، کوچه در تاریکی فرو 

می رود.

.DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت612

پشت سر خسرو از ماشین پیاده می شوم. 

باد سرد شال و موهایم را در هم می پیچاند. 

خسرو جلوی ماشین زیپ کاپشنش را باال 

می کشد و به طرف من برمی گردد. شال را دور 

گردنم می پیچم. بلندی دیوارها و چراغ برقی 

که از خوش شانسی ما خاموش است، فضای 

اطراف خانه را تاریک تر از بقیه ی کوچه کرده 
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است. دستم را روی جیب شلوارم می کشم و 

سختی کلیدها را لمس می کنم.

- آماده ای؟

قلبم درست به اندازه ی اولین بار و شاید بیشتر 

تند می تپد. صدای تق تق کشیدن شدن قوطی 

فلزی روی آسفالت، که معلوم نیست باد از کدام 

کوچه و خیابان با خود آورده جای صدایم را 

می گیرد. سرم را تکان می دهم.

- قالب می گیرم برو رو ماشین، بعد هم رو 

دیوار.
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به سقف بلند ماشین که رسیدن به باالی دیوار 

را نسبت به ماشین نگین راحت تر می کند نگاه 

می کنم.

- اون باال وایمیستی تا اول من برم پایین.

اجازه ی فکر کردن به دلیل حرفش را نمی دهد.

 دستش را در هم قالب می کند و مقابلم نگه 

می دارد. 

- بیا. 

لب هایم را توی دهان می کشم. با مکثی کوتاه 

نگاهم را از صورتش برمی دارم. یک پایم را 

DONYAIEروی قالب دست  هایش می گذارم و با یک 
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دست شانه اش را می گیرم. با باال کشیدن 

دستش پای دیگرم را می گذارم روی سقف 

ماشین و وزنم روی آن می اندازم.

باال رفتن ضربان قلب و اضطراب این دفعه با 

بار قبلی فرق دارد انگار. من این بار برای کشف 

چیزی که درست نمی دانم چیست هیجان  دارم. 

دستم را به دیوار می گیرم و خودم را باال 

می کشم.  

- رفتی؟

تنم را میان شاخه های خشک روی دیوار 

می کشم تا جا برای باال آمدن او باز شود.
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خفه جواب می دهم:

- آره.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت613

خسرو پایش را روی رکاب ماشین می گذارد و 

DONYAIEاز آن باال می رود. خودم را تا جایی که ممکن 
M

AM
NOE



است به دیوار می چسبانم. کنارم فقط 

به اندازه  یک جای پا فضا هست، آن هم با 

حاشیه ی جایی که حفاظ آنجا تمام می شود. 

خسرو دستش را می گیرد به لبه ی دیوار و 

دست دیگرش را به پای آخرین حفاظ. 

چسبیده به دیوار نگاهی به اطراف می اندازم. 

کسی نیست؛ صدای کشیده شدن الستیک 

ماشین و جیغ چند نفر که آهنگی را با خواننده 

هم خوانی می کنند از سر خیابان به گوش 

می رسد.
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خسرو روی همان جای پا می ایستد. تاریکی 

هوا و هیجان و نبضی که انگار در چشم هایم 

می زدند تعلیق لحظه ها را باالتر می برد. پچ 

می زند:

- گفتی این روبه روییه دوربین رو به خیابون 

نداره؟

من چیزی در این مورد نگفته بودم. ولی بعید 

بود اگر دوربینی هم باشد بتواند تصاویر را از 

این فاصله ثبت کند. خسرو به سختی از 

فاصله ی میان من و حفاظ می گذرد. قلبم در 

DONYAIEدهانم است و عطر او درست زیر بینی ام.
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- من جز دوربینای خونه در مورد چیز دیگه ای 

حرف نزدم.

تنه ی نازک درخت تاب وزن او را ندارد. با نوک 

پا روی لبه ی داخلی حفاظ ها کمی جلو می رود.

- از هنرات خبر دارم.

گوشی را از جیب کاپشنش بیرون می آورد. 

صفحه اش را روشن می کند و می گیرد به طرف 

حیاط. نور کم است ولی با همان هم 

می شود فضا را دید. خسرو که از فضای پای 

دیوار مطمئن می شود، گوشی را به جیبش 

DONYAIEبرمی گرداند و زیپش را می کشد:
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- اول من می رم پایین، بعد تو بیا.

از دیوار پایین می رود و کمی بعد در حالی که 

دست هایم را به حفاظ گرفته ام پایم را در 

دست خسرو می گذارم و پایین می روم. همه ی 

تنم خیس عرق است و وقتی مقابلش 

می ایستم که نفس نفس می زنم. نگاهش از آن 

فاصله ی نزدیک به من و نفس های تندم دوخته 

شده و این نبضم را تندتر می کند.

در جایم تکانی می خورم و با آرام ترین تن صدا 

می پرسم:

DONYAIE- بریم؟
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قدمی به عقب برمی دارد و به ساختمان نگاه 

می کند. می توانم حس کنم که وارد شدن به 

خانه ی همایون خوشایندش نیست. 

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت614

منتظر جوابش نمی مانم. دسته ی رها شده ی 

DONYAIEشال را روی شانه ام می اندازم و با چهره ای که 
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از گرفتگی پهلویم درهم شده به طرف خانه 

می روم.

حیاط در تاریکی فرو رفته و تنها روشنی 

مه آلود ماه است که فضا را اندکی قابل دید 

می کند. حضور خسرو را بعد از مکثی کوتاه 

پشت سرم حس می کنم و همین هم در دلم را 

قرص می کند انگار.

نرسیده به پله ها کلید را از جیبم بیرون 

می آورم. خسرو نور چراغ قو ه ی گوشی را به 

طرف پله ها می گیرد.
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- دارم فکر می کنم دفعه ی قبل چطوری اومدی 

تو خونه؟

بی اختیار پای پله ها می ایستم و نگاهش 

می کنم. لحنش جور عجیبی است که باعث 

تعجبم می شود. میدانم اهل منت گذاشتن 

نیست و خودش خوب می داند کاری را که 

یک بار انجام شده بار دومش آسان تر است.

زیر نور مه آلود مهتاب به چشم هایش نگاه 

می کنم.

- سخت. خیلی سخت تر از االن.

مکث کوتاهی می کند و بعد می گوید:

- عجله کن، وقت نداریم.
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جلوتر از او از پله ها باال می روم. بعد زیر نور 

گوشی او در را با کلید باز می کنم. بوی تندی 

می زند زیر بینی ام. بی اختیار نگاهم به طرف 

آشپزخانه و بعد آکواریوم بزرگ همایون کشیده 

می شود.

- یکی از دیوارکوبا رو روشن کن.

دستم را روی دیوار حرکت می دهم و سومین 

کلید را لمس می کنم. فضای سالن با نور 

ضعیفی روشن می شود. وقت برای دیدن 

ندارم. قبل از او به طرف پله ها می روم و 

DONYAIEمی گویم:
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- از این طرف.

پله ها را با قدم های تند باال می روم. خون گرم 

زیر پوستم می دود و نفس هایم از هیجان کاری 

که قصد انجامش را دارم باال نمی آید. خسرو 

هم پای من از پله ها باال می آید. طبقه ی باال 

نشیمن کوچکی دارد که اتاق خواب ها در 

راهروی روبه روی پله ها قرار دارد و اتاق کار 

همایون در راهروی کوتاه سمت راستش. در 

تاریکی باالی پله ها پایم به فرش وسط نشیمن 

گیر می کند. دستم را به پشتی بلند مبل 

DONYAIEمیزمان می گیرم و می بینم که خسرو چند قدم 
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جلوتر از من درست به طرف راهروی اتاق کار 

همایون می رود.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت615

از مکث من است یا سنگینی نگاهم که میانه ی 

DONYAIEراه می ایستد.
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از وقتی یادم می آید، خسرو را در این خانه 

ندیده بودم. خسرو همانی بود که هرگز قرار 

نبود گذرش به اینجا بیفتد. همانی که ماهی 

می گفت: «دشمن خونی.» همانی که بعد از 

چهارده سال فهمیده بود نتیجه ی یک تجاوز 

شرعی است، ثمره  ی طمع و حقه ی کسی 

که فکر می کرد مادرش است، حاصل سوختن 

زندگی یک زن!

- تو قبال اینجا بودی!

خسرو با تانی به طرفم می چرخد. در تاریکی 

DONYAIEفضا صورتش را به خوبی نمی بینم.
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- واسه همین جلوی در ازم پرسیدی قبال چطور 

اومدم!

هیچ کدام از جمله هایم سوالی نیست. انگار 

می گویم تا باورم شود تمام مدتی که من از 

گاوصندوق مخفی همایون حرف می زدم او 

آمدنش را به این خانه پنهان کرده بود.

تن صدایم پایین تر می آید:

- ما دنبال چی اومدیم؟

چراغ گوشی را به طرفم می گیرد. نور مستقیم 

می افتد در چشم هایم. دستم را باال می آورم و 

باالی چشم هایم می گیرم.

- غزال؟
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حتی غزال گفتنش مثل همیشه نیست. خسرو 

تا جایی که من یادم می آید پا به اینجا 

نگذاشته، این خانه در نوجوانی من بازسازی 

شده و خسرو مسیر اتاق همایون را می داند!

نور گوشی از روی صورتم کنار می رود. 

احمقانه است که بغض دارم و دلم می خواهد 

گریه کنم. خسرو جلو می آید.

- ببین غزال...

حتی لحنش هم آن لحن همیشه نیست.

- چی رو بیینم؟

با کف هر دو دست روی سینه اش می کوبم.
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- دقیقا چی رو ببینم؟

   نفسش را محکم رها می کند. مچ هر دو دستم 

را می گیرد. این نرمش و سکوتی که می گوید 

حدسم درست است بیشتر دیوانه ام می کند.

- بازیه جدیده؟ پیش خودت گفتی نمی فهمه 
بذار دلش خوش باشه کاری رو که می خواد 

کرده؟ یا خواستی ادای آدمای جنتلمن رو در 

بیاری و بیشتر از این مدیونم کنی؟

تالش می کنم مچم را از بند دستانش رها کنم.
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- همینم مگه کم کاریه؟ اصال کی باورش 
می شه خسرو ملک نیا حاضر بشه از دیوار یه 

خونه بره باال؟ اونم نه هر خونه ای، نه با هر 

کسی...

خسرو مچ دستم را محکم تر می گیرد و بلندتر 

می گوید:

- غزال، صبر کن.

چشم های پرم دست به دست تاریکی فضا 

می دهد. تصویر او پیش چشمم در سیاهی 

DONYAIEفرو می رود. درست مثل نقاط روشن ذهنم 
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که به طرز غم انگیزی یکی یکی دارند خاموش 

می شود.

- آره، درسته، من قبال توی این خونه اومدم... 
ولی از در. با کلید. وقتی هنوز پلمپ نشده 

بود.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت616
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نور گوشی افتاده روی سقف. میان هاله ی 

روشنی که بین ماایجاد شده صورت و 

چشم هایش را می بینم.

 همایون کلیدها رو بهم داد. یه سری  - خودِ

مدارک از فتاح تو خونه بود که باید برشون 

می داشتم.  من اومدم توی این خونه... ولی 

قبل از گیر افتادن فتاح!

کلید داشت؟ کلید خانه ای که از من گرفته شده 

بود را؟ خانه ای که من برای وارد شدن به آن 

مجبور شده بودم دزدگیر و دوربین هایش را از 

DONYAIEکار بیندازم؟
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- شرایط من با تو فرق داره غزال. 

همایون کارش گیر من بود. هنوز هم هست. 

ولی وقتی لو رفت و گرفتنش، ممکن بود 

بخواد از یه راه دیگه تالفی کنه. ازت خواستم 

وانمود کنیم ما باهمیمم که دستشونو از چیزی 

که فکر می کردم مربوط به توئه کوتاه کنم. 

نمی خواستم از همین استفاده کنن و واسه 

فشار آوردن به من دست بذارن رو تو. 

متوجه ی می شی چی می گم؟

یاد روزی می افتم که بعد از سال ها روی پل 

DONYAIEدیده بودمش. با آن چهره ی بدون انعطاف و 
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زبان تلخ و حرف های دوپهلو؛ شبیه مرد مقابلم 

بود و نبود! یک چیزهایی فرق کرده بود. من از 

آن روزها گذشته بودم. از آن آدم بداخالق و 

مرموز رسیده بودم به مردی که دوستش 

داشتم.

به جای مچ دستم، درد در سینه ام می پیچد.

- من جای گاوصندوقو بهت گفته بودم!

می بینم برای لحظه ای چشم هایش را محکم 

روی هم می گذارد.خسرو پول داشت، آدم 

داشت، حتی تا توی زندان! وقتی از مشهد 

برگشته بودیم دنبال برگ برنده ی همایون 

می گشت. من برایش از گاوصندوق مخفی 
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همایون گفته بودم و او؛ محال بود همچین 

موقعیتی را از دست بدهد. محال بود دست 

روی دست بگذارد تا همچین فرصتی نصیب 

عبدی یا فرح شود. حریف دست هایش نبودم 

ولی تنم را عقب می کشم.

- ما االن دقیقا اینجا چیکار می کنیم؟

آنقدر زرنگ است که منظورم را بفهمد. 

- تو مگه اصرار نداشتی گاوصندوقو بازکنی؟

حرصی می خندم و با تکان سر موهایم را عقب 

می زنم.

- مگه چیزی هم توش باقی مونده؟
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سرش را به طرفم خم می کند. مچ دست هایم 

را می چسباند به سینه اش.

- چرا امتحانش نمی کنی؟

نگاهم در آن نور کم میان چشم هایش دو دو 

می زند. شک ندارم سکوتش در برابر 

حرف های معنادار من یعنی کسی سراغ 

گاوصندوق مخفی همایون آمده بود. یعنی 

کسی برای پیدا کردن مدارکی که عبدی در به 

در به دنبالش می گشت پا به این خانه گذاشته 

بود. یعنی کسی با نشانی هایی که من داده 

بودم سراغ گاوصندوق مخفی همایون آمده 

DONYAIEبود.
M
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.

ولی جدیت جمله ی آخرش گیجم می کرد!

نگاهم را با تردید از چشم هایش می گیرم. باید 

خودم می دیدم. حتی اگر آخرش یک شکست 

بزرگ نصیبم می شد.

 می خواهم دست هایم را از حلقه ی دستان او 

رها کنم که با کشیده شدنشان بیشتر به او 

نزدیک می شوم.

DONYAIE- می دونی من چرا دوست دارم؟
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بند دلم پاره می شود اما، تند و 

عصبی دست هایم را از حصار دست های او 

بیرون می کشم.

- من شبیه دختراییم که با یه دوستت دارم 

گول می خورن؟

از کنارش می گذرم و در تاریکی به طرف اتاق 

همایون می روم. همه ی تنم از حرص و هیجان 

نبض می زند.

 به این فکر می کنم که وقتی من از دیوار این 
خانه باال می رفتم کلید اینجا در جیب خسرو 

بود. وقتی با چه جان کندنی دوربین ها را از 

DONYAIEکار انداختم احتماال تصویر خسرو آخرین 
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چیزی بود که در آن ثبت شده بود. وقتی 

بعدش از گاو صندوق مخفی همایون حرف 

زده بودم! وقتی، وقتی، وقتی...

- دقیقا چون شبیه بقیه نیستی دوستت دارم!

بلند می گوید و من؛

قدم هایم درست در آستانه ی اتاق همایون میخ 

زمین می شود. کی فکرش را می کرد یک روز 

خسروملک نیا وسط خانه ی همایون به دخترش 

بگوید که دوستش دارد؟

.
DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت617

با مکثی کوتاه، پشت به او وارد اتاق می شوم. 

انگار ایستاده ام در مرکز حادثه ای که تیزی 

تیغش شاهرگ اعتمادم را نشانه رفته است.

دستم را روی دیوار سرد اتاق می کشم و کلید 

برق را می زنم. نور زرد دیوارکوب جای تاریکی 

DONYAIEاتاق را می گیرد. با عجله به پنجره نگاه می کنم 
M

AM
NOE



و وقتی مطمئن می شوم که پرده ه ی ضخیم و 

کشیده شده  این روشنایی را در اتاق حبس 

می کند، به طرف کمد می روم و مقابلش روی 

زانو می نشینم.

حضورش را احساس می کنم؛ لحظه ای بعد 

کنارم می ایستد.بی اختیار از گوشه ی چشم به 

جایی که دفعه ی پیش رد کفش هایش را دیده 

بودم نگاه می کنم. اضطراب نفس هایم را تنگ 

کرده و قلبم درست پشت حلقم می زند. وقتی 

برای هدر دادن ندارم.

DONYAIE
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دستگیره ی کشو را می گیرم و پیش از بیرون 

کشیدن آن، سرم را به طرفش کج می کنم.

- درش قبال باز شده؟

چقدر گفتن همین یک جمله با وجود گلوله ای 

که در گلویم دارم سخت است. کنارم روی یک 

زانو می نشیند. به جای جواب دستش را 

می گذارد روی دست یخ زده ام. می خواهم به 

روبه رو برگردم که با دست دیگر چانه ام را 

می گیرد و مجبورم می کند نگاهش کنم.

- تو ماشین گفتی این مسئله ی توئه. اشتباه 
DONYAIEمی کنی، مسئله ی منم هست.
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- چون اینجوری می تونی فرح و عبدی و رفیعو 

نقره داغ کنی؟

آرام تر می گوید:

- خودتو حذف  کنی دلت خنک می شه؟

سرم را تکان می دهم تا چانه ام رها شود. 

لجبازی نمی کند و فشار دستش را برمی دارد. 

فکر کردن به تمام مدتی که من برای آمدن به 

اینجا اصرار می کردم و او کسی را سراغ 

گاوصندوق فرستاده بود، دیوانه ام می کرد.

- نگفتی؟ باز شده؟

DONYAIEبا مکث کوتاهی جواب می دهد:
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- نه!

باید اعتماد می کردم؟ کشو را جلو می کشم. 

گیر کرده و بیرون نمی آید. انگار کسی که اینجا 

امده نتونسته خوب آن را جا بیندازد. خسرو 

دسته های کشو را می گیرد و با قدرت آن را 

بیرون می کشد. صفحه ی زیر آن را با کمک هم 

بیرون می آوریم. همه چیز همان طوری است 

که دفعه ی پیش دیده بودم.

بدنه ی گاوصندوق در کف اتاق جاگیر شده و 

روی درش یک صفحه ی دیجیتال دارد و یک 

قفل ظریف مکانیکی که اعدادش را در کم 

DONYAIEنوری اتاق فقط با چراغ قوه می شود دید و من 
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دفعه ی پیش از حجم هیجان ندیده بودمش 

انگار.

.

انگشت های یخ زده ام را چندبار مشت و باز 

می کنم. نبض تند قلبم به چشم هایم رسیده 

است.

- غزال؟

DONYAIEبه طرفش برمی گردم.
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- این گاو صندوق دوتا رمز هم زمان داره. هر 
کدومو اشتباه بزنی فرصتت می سوزه. بعد از 

سومین بار هم سیستم گلس الک فعال می شه، 

هم آژیر می کشه... به جز با رمز هیچ راه 

دیگه ای برای باز کردن بی دردسرش وجود 

نداره.

سعی می کنم حرف های همایون را همان طور 

که گفته بود به یاد بیاورم. یلدا، کریسمسی که 

شب عروسی مهتاب و همایون بود و تاریخ 

رفتن مهتاب. هیچ کس مثل خود او نمی دانست 

DONYAIE
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که گاوصندوقش چطور باز می شود. پس حتما 

درست تاریخ ها را کنار هم چیده بود.

این حجم تقالی ذهنی نفس هایم را تند و 

ملتهب می کند. صدای آرام ویبره ی گوشی 

خسرو سرم را به آن طرف می چرخاند. خسرو 

تماس را فورا جواب می دهد:

- بگو.

- آقا یه ماشین سیاه اومد تو کوچه. ماشین 
شما رو که دید سرعتشو کم کرد. تا ته کوچه 

رفت. بعد دور زد از کوچه رفت بیرون.

DONYAIEصدا آشناست ولی چیزی که می گوید...
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بانفسی که رفته به خسرو نگاه می کنم. 

.

 

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت618

نگاهش با خطی که میان ابروهایش افتاده 

مستقیم به من دوخته شده است. میان نفسی 

DONYAIE
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که از میان لب های نیمه بازم رها می شود نجوا 

می کنم.

- چی کار کنیم؟

توی گوشی می گوید:

- اکی. همون جا بمون. هر چیز دیدی خبر بده.

تماس را قطع می کند و به من که منتظر به او 

چشم دوخته ام، می گوید:

- ببین می تونی بازش کنی؟

فکر اینکه بیرون از اینجا چه اتفاقی در حال 

وقوع است تمرکزم را روی اعداد کم کرده. 

خسرو مکثم را که می بیند می گوید:

- عجله کن غزال.
DONYAIE

M
AM

NOE



مردد می گویم:

- پس اونی که بیرونه...

نور چراغ گوشی را روی در گاوصندوق 

می اندازد.

- اگه عطا درست دیده باشه اونی که بیرونه، 
دنبال نتیجه ی کار ماست. مطمئن باش با 

دست خودش همه چیزو خراب نمی کنه. 

درست می گفت؛ مگر غیر از این بود که آدم های 

این بازی دنبال همان چیزی بودند که ما 

بودیم؟ حتی خودِ همایون هم این را 

DONYAIEمی دانست که سراغ من آمده بود.
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باید عجله کنیم. سرم را در فضای تنگ زیر کمد 

خم می کنم تا تسلط بیشتر به قفل داشته 

باشم. نگاهم را چند بار بین قفل مکانیکی و 

صفحه ی اعداد می چرخانم. سعی می کنم با 

یادآوری حرف های همایون در ذهنم به اعداد 

نظم بدهم.

- همایون گفت، یلدا، چهار روی قبل از سالگرد 

ازدواجش با مهتاب و شش سال بعد.

خسرو مثل من خودش را جلو می کشد. 

صدایش را از کنار گوشم می شنوم:

- این می تونه رمز قفل مکانیکی باشه.

آرام می گویم:
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M
AM

NOE



- سی، چهارتا به راست و شش تا به چپ.

- اون یکی چی؟

قلبم رسیده به پشت لب هایم انگار. ریتم 

نفس هایم تند و نامنظم شده. آرام آن چیزی را 

که تا پیش از دیدن گاوصندوق در ذهنم داشتم 

زمزمه می کنم.

خسرو نگاهم می کند.

- چی؟

فکر اینکه کسی آن بیرون منتظر نتیجه ی کار 

ماست هیجان و اضطراب را بیشتر به جانم 

می ریزد.

- خودِ تاریخا.
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خسرو هنوز نگاهم می کند.

- همایون رمزا یادش نمی موند. همیشه یه 

چیزایی رو انتخاب می کرد که یادش نره. حتی 

گاهی به منم می گفت که یادم باشه.

به طرف خسرو سر می چرخانم.

- مثل رمز دزدگیرا.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت619
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هم زمان با خسرو دوباره به در گاوصندوق نگاه 

می کنیم و اعداد تاریخ ها را به ترتیب تکرار 

می کنم.

- سی، نه، هفتادوشش، چهار، ده، هفتادوچهار، 

بیست وشش، هشت، هشتادودو... پونزده تا 

عدد. نگفت حداکثر اعداد مجازش چندتاست؟

این لحظه وقت پیش کشیدن دلخوری ام از او 

نیست. نه من می گویم چه کسی و نه او سوال 

می پرسد. جواب می دهد:

- بین هشت تا شونزده تا.

DONYAIE
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انگشت هایم را باز و بسته می کنم. از درون 

کوره ی آتشم و سر انگشتانم یخ زده اند. دستم 

را جلو می برم.

- فقط دوبار می تونی امتحان کنی؟

عرق روی تیره ی پشتم سر می خورد. نباید به 

خطای سوم برسم. باید به این سه ماهی فکر 

کنم که بیشتر از همه ی عمرم ترس را تجربه 

کرده بودم. به گرفتن حقم از همایون. به فرح 

و رنجی که با نقشه هایش به من داده بود. به 

امین و هم دستی اش به خاطر پول.

DONYAIE
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اولین رمز را وارد می کنم. عرق از شقیقه هایم 

شره می کند. سینه ام از حجم نفسی که 

می گیرم تند باال و پایین می شود.

انگشت هایم را کف دستم می کشم. اعداد را 

دانه دانه وارد می کنم به عدد سیزدهم که 

می رسم، صدای تیک کوتاهی می آید و عدد 

بعدی وارد نمی شود.

- وای.

دست می کشم روی صورت خیسم.

- کمتر از دوازده تاست.

خسرو مچ دستم را می گیرد.

-آروم باش غزال.
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آرام نمی شوم. فقط یک بار می توانم امتحان 

کنم و فرصت آخر که عمال یک ریسک تمام 

عیار است. با خودم تکرار می کنم:

- کمتر از دوازده تا... کمتر از دوازده تا.

صدای ویبره ی گوشی بلند می شود و اسم عطا 

روی صفحه نقش می بندد. خسرو همان طور که 

مچ دستم را گرفته با انگشت شست روی 

صفحه می کشد.

- آقا این ماشین دوباره اومد. سر کوچه 
وایساده. انگار منتظره.

- چشم ازش برندار عطا.

DONYAIEعطا نگران می گوید:
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- چرا نمی آید بیرون آقا؟

خسرو به من نگاه می کند.

- می آیم. تا چند دقیقه ی دیگه می آیم.

تماس را قطع می کند.

- عجله کن غزال. این آخرین باره.

«آخرین بار» همین دو کلمه ترسناک ترین 
مفهوم دنیا را در ذهنم ساخته است. قفل را 

می چرخانم و یک بار دیگر همان رمز قبلی را 

وارد می کنم. برای رمز دوم با سرعت دوباره 

حرف های همایون را مرور می کنم. او در مورد 

سال ها حرفی نزده بود!

DONYAIE
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انگشتم را می گذارم روی سه و تاریخ روز و 

ماه را به ترتیب وارد می کنم. به هشت آخر که 

می رسم، صدای تیکی می آید و در باز می شود.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت620

میان نفس  نفس زدن هایم از شوق و هیجان 

DONYAIEلبخند می زنم. خسرو با عجله می گوید:
M

AM
NOE



- چرا وایسادی؟ بازش کن.

دستگیره ی را به باال 

می کشم. در گاوصندوق باز می شود. اولین 

چیزی که می بینم بسته ی آشنایی است با نشان 

صرافی، که دیدنش داغ دلم را تازه می کند.

- وای... پوالم!

خسرو بسته را از زیر دستم برمی دارد.

- پوالرو ول کن غزال. ببین بقیه چیه.

زیر بسته چند پاکت بزرگ روی هم قرار گرفته 

و یک پوشه ی چرمی که بودنش در پایین ترین 

قسمت اهمیتش را نشان می دهد. خسرو جلوتر 

DONYAIEاز بقیه پوشه را برمی دارد. بازش می کند و 
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می گذارد روی لبه ی پایینی کمد و نور گوشی را 

می اندازد روی صفحاتش. با چشم های گرد 

شده نوشته  ی روی برگه ها را می خوانم. یک 

قرارداد واگذاری است بین من و یک هلدینگ 

معروف که اسمش را بارها در تبلیغات 

تلویزیونی دیده ام.

صدایم از حیرت خفه و پچ پچ وار به گوش 

می رسد.

- یعنی چی؟ اینکه یه شرکت معتبره.

گوشی دوباره زنگ می خورد و خسرو با عجله 

پوشه را می بندد.

- همه چیزو بردار در گاو صندوقو ببند.
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نگاهش می کنم که پاکت ها و بسته ی دالرها را 

برمی دارد. ترس و هیجان نفسم را بند آورده 

است. در گاوصندوق را می بندم و بادست هایی 

که ثابت نیست و می لرزند، صفحه ی کف کمد 

را سر جایش می گذارم. تلفن همچنان زنگ 

می خورد. خسرو کمک می کند تا کشوها را 

سرجایش برگردانیم.

- تو رو خدا جواب بده.

خسرو بسته ی پول ها را جدا می کند. پوشه و 

پاکت ها را به طرف من می گیرد و می گوید:

- برو اینا رو بذار یه جایی تو وسایل خودت 
DONYAIEکه عقل هیچ کس بهشون نرسه.
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چند ثانیه طول می کشد تا دلیل خواسته اش را 

بفهمم.

- عجله کن.

پوشه و پاکت ها را می گیرم و به طرف اتاقم 

می روم. صدای خسرو را می شنوم که می گوید:

- بگو عطا.

با بیشترین سرعتی که در توانم است به طرف 

اتاقم می دوم. 

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
DONYAIE
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#پارت621

اضطراب درد و کشیدگی پهلویم را بی اثر کرده 

است. در تاریک و روشن فضا چراغ خواب 

دیواری را روشن می کنم. نگاهم را می چرخانم 

و یک دور گوشه و کنار اتاق را از نظر 

می گذرانم. در ذهنم مرور می شود که دور 

دست ترین چیزها همان هایی ست که در نزدیکی 

ما قرار دارند. پوشه و پاکت ها را می گذارم 

روی زیر دفترچه های نتی که روی میز بلند کنار 

DONYAIEپنجره قرار دارد.
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- اومدی غزال؟

دوباره به میز نگاه می کنم. جلد چرمی 

دفترچه ها و کاغذ هایی که با بی نظمی روی میز 

قرار گرفته باعث می شود جلب توجه نکند. 

چراغ دیواری را خاموش می کنم و به بیرون 

می دوم. نفس زنان می پرسم:

- چی شد؟

خسرو بسته  را در یک دستش گرفته و با دست 

دیگر مچ دست من را می گیره و به طرف پله ها 

تقریبا می دود. انگار آنقدر به کاری که قصد 

انجامش را دارد مطمئن است که حتی از من 

DONYAIEنمی پرسد، پاکت ها را کجا گذاشته ام. وارد 
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سالن می شویم و باز بوی تند و تهوع آور 

ماندگی نفسم را تنگ می کند.

- نمی گی چی شده؟

- درو قفل کن، یاال غزال!

کلید را با دست های لرزان در قفل می اندازم. 

خسرو دستم را عقب می کشد و خودش آن را 

می چرخاند. همراهش از پله ها پایین می روم.

- ببین...

نرسیده به دیوار انتهای حیاط مقابلش 

می ایستم.

DONYAIE
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- همون جوری که اومدیم از دیوار می ریم 

پایین. اون طرف یه جوری وانمود می کنیم که 

با هم بحث داریم.

با نفس هایی تند و چشم های درشت نگاهش 

می کنم.

- حتی تا توی ماشین. بعد وسط راه تو رو 

می فرستم با عطا، خودم می رم هتل پیش 

حسام.

می خواست خودش ار طعمه کند؟ لب هایم 

تکان می خورد و می گویم:

DONYAIE- نه.
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تالشی برای راضی کردنم نمی کند. دوباره 

دستم را می کشد و به طرف کنج دیوار می برد.

- مدارک باید دستشون برسه، ولی نه اصلش!

زیپ کاپشنش را باز می کند. بسته را به 

می گذارد روی سینه اش و زیپ را باال می کشد. 

قالب می گیرد.

- برو رو ماشین تا بیام.

کاری که قصد انجامش را دارد خطرناک است. 

ممکن است هر بالیی سرش بیاید.

- یاال غزال.

جای تعلل نیست. پایم را روی قالب دستش 

می گذارم و چند ثانیه ی بعد روی دیوار هستم. 
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پیش از هر چیز نگاهم به طرف ابتدای کوچه 

می رود. از جایی که هستم چیزی دیده 

نمی شود. به سقف ماشین می رسم و کمی بعد 

خسرو از دیوار باال می آید.

ماشین عطا هنوز همان جایی است که پیش تر 

بود. جلوی ماشین خسرو بی هوا هلم می دهد. 

شوکه دستم را روی شانه ام می گذارم و 

نگاهش می کنم. دستم را از بازو می گیرد و 

طرف در ماشین می کشد و در همان حال 

می گوید:

DONYAIE- صداتو بلند کن.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت622

اضطراب سردی ناخوشایندی به تنم نشانده و 

همه ی وجودم ضربان قلبی است که هزار بار 

بیشتر از داخل خانه می تپد. بازویم را از 

دستش بیرون می کشم.

DONYAIE- ولم کن.
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خسرو مقابلم می ایستد. صدایش به بلندی 

صدای من نیست ولی ضرب کالمش همان 

اندازه اثرگذار است.

- می خوای بری؟ هوم؟

یک لحظه می مانم. این سوال انگار تماما 

متعلق به این لحظه نبود. به ثانیه نمی کشد.

- می پرسی که چی؟

- منم گذاشتم.

مثل آدم هایی که بهشان برخورده، می چرخم تا 

مثال بروم. دوباره دستم را می گیرد و به طرف 

در ماشین می برد. چشم هایم از هیجان 

DONYAIEدرست جایی را نمی بیند. نمی دانم تماشاگر این 
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بازی کیست؟ کجاست؟ و از کجا فهمیده ما 

وارد خانه شده ایم.

- فکر کردی با هالو طرفی؟ هوم؟

- دستتو به من نزن.

در ماشین را باز می کند و هلم می دهد روی 

صندلی جلو و در را محکم بهم می کوبد. پشت 

فرمان می نشیند و با شتاب ماشین را به 

حرکت در می آورد. ابتدای کوچه برمی گردد 

طرفم و با حالتیدرست شبیه دقایقی پیش 

می گوید:

- تو چرا انقدر پاستوریزه ای؟ چهارتا فحشی 
DONYAIEبلد نیستی؟
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روی صندلی به طرفش می چرخم. بازویش را 

می گیرم و می کشم.

- االن کجا می ریم؟

خسرو خودش را به طرفم کج می کند. بدون 

نگاه کردن آشکار به آینه می گوید:

- آفرین همین طوری خوبه. داره می آد.

می ترسم؛ از این آدم ها که وقتی پای پول و 

قدرت به میان می آیدحتی ذره ای انسانیت 

ندارند، می ترسم. خسرو همان طور که یک 

بازویش در دست من است گوشی را از جیب 

بیرون می آورد و با عطا تماس می گیرد.

- پشت سرتون داره می آد آقا.
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- از فرعی بپیچ سر چهارراه بعدی جلومون در 
بیا. به عطا خبر دادی؟

چشم هایم درشت می شود. این عطای دوم 

احتماال همان مرد هیکلی است که یکبار در 

نمایشگاه دیده بودم.

- آره آقا.

- همون کاری که گفتم انجام بده.

این بار دستش را محکم و جدی می کشم. باید 

نگران او باشم یا خودم یا مدارکی که روی میز 

اتاقم جا مانده!

DONYAIE- می خوای چیکار کنی؟
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت623

بدون اینکه جواب سوالم را بدهد، می گوید:

- با عطا برو خونه ی قمر. کلید تو داشبورد...

- خسرو بهت می گم می خوای چیه بالیی سر 

خودت بیاری؟ اینا از کجا فهمیدن ما امشب 

می آیم اینجا؟
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خسرو در داشبورد را باز می کند و دسته ی 

کلیدهایش را روی پاهایم رها می کند.

- برو، می آم بهت می گم.

- همین االن الن بگو.

سایه ی سنگین حضور ماشینی که در 

خیابان های خلوت منطقه با سرعت پشت 

سرمان می آید را می شود از آینه دید و حس 

کرد.

- به زن همایون گرا دادم.

«چی؟!» که می گویم انقدر بلند است که 

صدای کشیدن شدن الستیک ها روی آسفالت در 
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آن گم می شود. خسرو ترمز می کند و با همان 

تندی که جزوی از نمایشش است می گوید:

- بیا پایین.

به روبه رو نگاه می کنم. عطا کنار ماشین کمی 

آن طرف تر ایستاده. خسرو ماشین را دور 

می زند و در سمت من را باز می کند. ماهی 

همیشه می گوید: « بترس از آدمی که به حق 

خودش راضی نیست!»

حاال عالوه بر همه ی حس های قبلی یک بهت 

عمیق هم گریبانم را گرفته و رهایم نمی کند.

خسرو به ظاهر با خشونت بازویم را می گیرد. 

من را روی صندلی عقب ماشین عطا می نشاند 
DONYAIE
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و مثل برق و باد با ماشینش دور می شود. عطا 

که پشت فرمان می نشیند می پرسم:

- کجا رفت؟

عطا از آینه نگاهم می کند. اخم می کنم و 

خودم را روی صندلی جلو می کشم. دیگر نه 

اثری از ماشین خسرو است و نه ماشینی که 

هنگام توقف خسرو متوجه نشدم به کدام 

سمت رفت.

- بهت می گم کجا رفت؟ می دونی نه؟ از قبل 
فکر اینجاشو کرده بود که تو رو هم آورد. بگو 

برنامه اش چیه؟ چه بالیی می خواد سر 

DONYAIEخودش بیاره؟
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عطا از آینه گذرا نگاهم می کند. استارت می زند 

و در همان حال می گوید:

- شما رو می رسونم خونه ی مادر آقا خسرو.

انگار خسرو می دانست این پسر با برادرش 

چقدر فرق دارد که به جای علی او را آورده 

بود. ولی انگار من را درست نشناخته بود.

- منو ببر نمایشگاه.

 عطا با حیرت می پرسد:

- این وقت شب؟

.DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت624

در ذهنم باز هم احتماالت را کنار هم قرار 

می دهم. امن ترین جا برای کاری که خسرو 

قصد انجامش را دارد، نمایشگاه است. 

می خواهد آن ها را دنبال خودش بکشاند تا به 

جای اسنادی که دنبالش هستند بسته ی پول را 

به آن ها غالب کند. ولی چرا به شعله خبر داده 

و این برنامه را چیده؛ چیزی است که در این 
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شرایط نه حدسی برایش دارم و نه مجالی 

برای فکر کردن به آن.

- آره همین االن. نمی ری خودم ماشین بگیرم؟

عطا نفسش را محکم رها می کند. به نرمی 

برادرش نیست ولی نه آنقدر که نگاه سخت و 

جدی من در آینه مجبور به همکاری اش نکند.

- جواب خسروخان رو خودتون بدید.

- باشه. فقط برو.

هر چه به پاسداران نزدیک می شویم، ضربان 

قلبم باالتر می رود.شک ندارم اگر لرزش خفیف 

ماشین نباشد حتی صدایش را می توانم 

DONYAIEبشنوم. تا رسیدن چند بار به او و حسام زنگ 
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می زنم. هیچ کدام جواب نمی دهند. به دلم شک 

می افتد که نکند اشتباه کرده باشم و خسرو 

همان طوری که گفته بود سراغ حسام رفته 

باشد. لرزش ماشین، بوی دوده ای که همراه باد 

از شیشه ی باز پنجره می زند توی صورتم و 

سردی مشمئزکننده  دلهره، دلم را آشوب 

می کند. خلوتی خیابان سرعت عطا را باالتر 

می برد. قلبم از اضطراب توی دهانم می زند. 

هنوز به نمایشگاه نرسیده ایم. عطا با دیدن 

کرکرده های پایین می گوید:

- االن کجا ببرمتون؟

DONYAIE- برو تو کوچه ی کناری.
M

AM
NOE



از آینه نگاهم می کند. با همان سرعت از کنار 

نمایشگاه می گذرد و می پیچد در کوچه ی 

کناری. خودم را روی صندلی جلو می کشم و در 

تاریکی کوچه دنبال ردی از ماشین خسرو 

می گردم. جلوی در پارکینگ نیست ولی...

- اوناها. اونجاست؟

نگاه عطا رد انگشت اشاره ام را که تا کنار 

صورتش جلو رفته می گیرد. کنار ساختمانی که 

اواسط کوچه در حال ساخت است سایه ای از 

یک ماشین بزرگ و سیاه دیده می شود. خون 

در رگ هایم یخ می زند انگارو عطا سرعتش را 

DONYAIEباالتر می برد و چند دقیقه ی بعد در حالی که 
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صدای کشیده شدن الستیک ها سکوت کوچه را 

می شکند، ماشینش را کنار ماشین خسرو 

متوقف می کند. نمی فهمم چطور خودم را از 

ماشین بیرون می اندازم، فقط وقتی صورت 

مچاله و پارگی کنار لب خسرو را می بینم انگار 

ته مانده ی نفس هایم هم می رود.

عطا در را از دست من می گیرد و بیشتر بازش 

می کند.

.

DONYAIE#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت625

- چی شد آقا؟

یک دستش روی معده اش مشت شده و دست 

دیگرش روی پاهایش. زیپ کاپشنش تا نیمه 

باز است و روی داشبورد اثری از بسته ی پول ها 

نیست.

لب هایم تکان می خورد ولی دریغ از صدا. به 

جای جواب عطا به من می گوید:

DONYAIE- مگه نگفتم برو خونه ی قمر؟
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نفس رفته ام با همین حرفش برمی گردد. عطا 

دست زیر بازویش می اندازد تا کمکش کند. 

دستش را از روی معده اش برمی دارد و به 

سختی از ماشین پیاده می شود. می توانم 

بفهمم تا چه حد درد دارد و تالش می کند 

پنهانش کند.

- که خودتو به کشتن بدی؟

عطا در عقب را باز می کند و از او می خواهد 

روی صندلی بنشیند. انتظار دارم یکی از آن 

جواب های دست به نقدش را بدهد. مثال 

DONYAIEبگوید، حاال که آمدی چه فرقی ایجاد کرده یا 
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اگر اینجا بودی چه کاری از دستت برمی آمد؟! 

ولی به جای این ها پوزخند می زند.

- فکر کردی بالیی سر من می آرن؟... نترس اینا 

کاری به من ندارن چون خوب می دونن اگه 

بمیرم یه ارزن هم گیرشون نمی آد. 

درد مثل مار در سینه ام می پیچد. چه کسی 

می تواند درد آدمی را از بی رحمی خانواده اش 

درک کند، مگر خودش آن رنج را کشیده باشد؟

روی صندلی کنار می کشد تا من هم بنشینم. به 

عطا می گوید:

DONYAIE- برو نمایشگاه تا حسام بیاد.
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 صدایش خش دار و زخمی است.برمی گردم و 

به نیم رخش نگاه می کنم. آنقدر سوال برای 

پرسیدن دارم که نمی دانم باید از 

کدامشان شروع کنم.

- چشم آقا.

 عطا ماشین را راه می اندازد و بسته ی دستمال 

را از میان دو صندلی به عقب می گیرد. یک 

برگ برمی دارم و می کشم روی زخم گوشه ی 

لبش. نگاه مستقیمش به من می دوزد. زیر 

سنگینی نگاهش، عصبی ، نگران، ترسیده و 

پرسوالم. عطا ماشین را جلوی در پارکینگ نگه 

می دارد. خسرو ریموت می زند تا در باال برود 

رو به من می گوید:
DONYAIE
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- قبل از اینکه با حسام بری، بگو چرا تو 

شناسنامه  متولد بهمنی؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت626

ذهنم گول حقه ی همیشگی اش را نمی خورد. 

باید می رفتم؟ با حسام؟ کجا؟
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ماشین نرم از رمپ جلوی در پایین می رود. 

چراغ های پارکینگ روشن می شود و عطا 

ماشین را از اولین جای خالی متوقف می کند.

***

عکس را بدون هیچ توضیحی برای مهتاب 

ارسال می کنم. گوشی را می گذارم روی لبه ی 

پنجره و زل می زنم به خورشیدی که از پشت 

ابرهای دودگرفته خودش را باال می کشد.

- خطر کردی سلطان.
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این چندمین بار است که حسام از وقت آمدن 

با مالحظه این حرف را می زند ولی معلوم 

است که تا چه حد عصبی است.

- بعدی رو بگو.

حسام پوف بلندی می کشد. هنوز با چشم هایی 

که از بی خوابی می سوزد به آسمانی که هر 

لحظه روشن تر می شود خیره مانده ام. صدای 

خس خس کاغذ می آید و بعد حسام می گوید:

- با چیزی که اینجاست یعنی این جناب خان 
دایی اسنادو به همایون رادمنش فروخته بود 

و بابتش باج می گرفت... نه اون قصه ی درامی 

DONYAIEکه برای خواهرش سرهم کرده بود؛ که به 
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خاطر ناراحت نشدن خواهرش نگفته غزال 

امالکو نمی خواد. این وسط هم یه پولی از 

همایون به جیب زده!

گوشه ی لبم به پوزخندی کج می شود. بعد 

از آمدن ما، آنقدرها طول نکشید تا آن یکی 

عطا با پاکت ها و پوشه ی قرارداد سربرسد. 

آنقدرها؛ نسبت به همه ی روزها و ساعت های 

کشداری که نمی  دانستم چرا اسیر بازی شده 

بودم.

- طرف حتما تاحاال فهمیده رکب خورده. چون 

خسرو ملک نیا که به خاطر پنج، شش هزارتا از 

DONYAIEدیوار کسی باال نمی ره... هم می خواستی 
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بهشون بفهمونی همه چیز دست توئه، هم سنگ 

قالبشون کنی. حقا که سلطانی!... حاال 

برنامه ی بعدیت چیه؟

- رقم قراردادو دیدی؟ به دیناره. به نظر می آد 
معامله و واگذاری این زمینا در حقیقت یه جور 

سرمایه گذاریه.

حسام آرام زمزمه می کند:

- زمین  جای سرمایه خارج از کشور.

خسرو تاکید می کند:

.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت627

- دقیقا. این هلدینگ توی کشورهای همسایه 

فعالیت داره. احتماال قرار بود همایون به 

ارزش چیزی که توی قرارداد نوشته شده، 

ازشون سهام و تضمین همکاری بگیره واسه 

شرکتی که راه انداختن. من می خوام مدارک 

دست کسایی که دنبالشن برسه. ولی نه 

اصلش.
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حس می کنم تعمدا از بردن اسم ها خودداری 

می کند. نگین خسته و کالفه می گوید:

- من بازم می گم، کاراتون خطرناکه. به پلیس 
بگید خودتون رو بکشید کنار.

صدای کوتاه پیام گوشی نگاهم را پایین 

می کشد. خسرو می گوید:

- پلیس واسه جرمی که هنوز اتفاق 
نیفتاده چیکار می کنه؟ تنها مورد خالف توی 

این مدارک وکالتنامه ی جعلی  همایون از غزاله. 

انگشتم را روی صفحه می کشم و پیام را 

می خوانم. مهتاب بود. نوشته بود: «این عکس 

یعنی چی غزال جان؟»
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دلم می خواهد در جوابش بگویم: « یه چیزی 

مثل نتیجه ی سپردن من به همایون.» ولی به 

جای آن گوشی را قفل می کنم و به عقب 

می چرخم. این هم فدای همه ی خدماتی که به 

نوع بشر کرده بود.

نگین تقریبا وسط اتاق خسرو ایستاده و با 

ظاهری که نشان می دهد وسط خواب خودش 

را به نمایشگاه رسانده با او بحث می کند:

- تو به این دختر هم فکر می کنی؟ یا 
فقط می خوای تالفی کارایی که باهات کردن 

DONYAIEرو سرشون در بیاری؟
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حسام همان طور که روی مبل نشسته و مدارک 

در دستش است سرش را باال می آورد و نگاهم 

می کند ولی نگاه خسرو روی نگین باقی 

می ماند.

- تو از کجا می دونی خودش راضی نیست؟

نگین برمی گردد طرف من و با حالتی عصبی 

می پرسد:

- غزال تو راضی هستی؟ می دونی اینا 

می خوان چیکار کنن؟ تو می تونی همه ی این 

دارایی رو نقد کنی یا با همین قرارداد و 

DONYAIEوکالتنامه ادعای کالهبرداری کنی یا هر کار 
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دیگه ای. ولی در افتادن با این آدما؟... هنوز 

جای بخیه هات خوب نشده.

نگاهم از صورت او عقب تر می رود و روی 

مردی که کمرش را به میز تکیه داده و مستقیم 

نگاهم می کند می نشیند. جمله ی آخرش در 

ماشین را دوباره به یاد می آورم. گفته بود با 

حسام می روم؛ با همین اطمینان و قطعیت!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت628
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می دانستم گیر انداختن رفیع و کوتاه کردن 

دست فرح که این روزها به طرز عجیبی در 

سکوت فرو رفته، تا چه حد برایش مهم است. 

حاال که همه چیز به انتخاب من بستگی داشت، 

باید جبران همه ی این روزها را می کردم. نگاهم 

را از خسرو برمی دارم و به نگین که کالفه 

نگاهم می کند می گویم:

- نمی خوام دیگه از همایون شکایت کنم.
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نگین با حرص نفسش را رها می کند. دوباره به 

طرف خسرو برمی گردد و می گوید:

- انقدر واسه خودت دردسر درست نکن خسرو. 
سری قبل هم اگه مدارکی که پدر غزال از فتاح 

داشت نبود نمی تونستین انقدر راحت به نتیجه 

برسین. به جز اون پلیس هم بود. االن 

چی؟...ببخش اینو می گم ولی خودت هم 

می دونی گذشتت از کارای شهرزاد حتی یه 

ارزن توی شخصیتش تغییر ایجاد نمی کنه. اون 

اگه همین االن هم پاش بیفته به خاطر پولی 

که فکر می کنه حقشه دوباره بهت نارو 
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می زنه. اون وقت تو به خاطر همین آدما هم 

خودت هم این دخترو داری به خطر می ندازی!

خسرو تکیه کمرش را از میز می گیرد. جلو 

می آید. درست روبه روی نگین.

- من کاری که به کسی آسیب بزنه نمی کنم 

نگین. فقط می خوام تا پای معامله برن. 

دیگه بعدش موضوع ربط پیدا می کنه به 

پرونده ی اختالس فتاح و همایون. اون وقت 

دیگه فقط شاکی شون غزال نیست. 

حسام بلند می شود. کتش را مرتب می کند و 

DONYAIEمی گوید:
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- برای عصر دو تا بلیط واسه ی من و غزال 
بگیرید. االن باید برم آگاهی دنبال نتیجه ی 

شناسایی موتوریه. این خفت گیری رو هم 

وصل می کنم به همون پرونده. تا بعد که فیلم 

دوربینای جلوی پارکینگ و ساختمون رفیقتو 

هم ضمیمه اش کنم.

کیفش را برمی دارد و جلوی در به خسرو 

می گوید:

- هنوز باورم نمی شه وایسادی خوردی. یادمه 

یه زمانی نمی ذاشتی طرف درو باز کنه ببینه 

کی پشت دره؛ می کوبوندی تو صورتش!
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حرف آخرش انگار به گذشته هایشان ربط دارد. 

چون نگین معذب نگاهش را از حسام 

برمی دارد. او که می رود نگین هم بهانه ای برای 

رفتن می تراشد.

- منم می رم بلیطا رو برای عصر رزرو کنم.

بعد از رفتن آن ها فضا عجیب میان ما سنگین 

می شود. نفس عمیقی می کشم. ضربان قلبم 

هنوز منظم نیست و آن سردی مشمئزکننده را 

در سینه ام حس می کنم. شال را از دور گردن 

روی موهایم می کشم. نگاه گذارایی به او 

DONYAIEمی اندازم.
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- منم می رم پیش ماهی. باید برای خونه اش 

خرید کنم زودتر بره سر زندگیش.

منتظر تاییدش نیستم. باید بروم و چند ساعت 

ذهنم را از همه چیز رها کنم. از کنارش عبور 

می کنم. نرسیده به در با پیچیدن دستش دور 

کمرم به عقب کشیده می شوم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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از دردی که در پهلویم می پیچد برای لحظه ای 

نفسم بند می آید. لب هایم را روی هم فشار 

می دهم تا جیغ نکشم. وقتی به طرف او 

چرخانده می شوم یک اخم عمیق روی 

پیشانی ام دارم. انگار اخمم را می گذارد به 

حساب نارضایتی ام.

- اهل قهر کردن نبودی!

دستش از پهلویم سر می خورد و می رسد به 

مهره های کمرم. درد می رود و گره اخمم باز 

DONYAIEمی شود.
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- قهر نیستم.

نگاهش را جوری به چشم هایم می دوزد که 

انگار می خواهد راستی حرفم را از میان آن ها 

پیدا کند. با فشار دستش من را به خودش 

نزدیک تر می کند و باصدای آرام تر می گوید:

- هستی که نپرسیدی چرا بهت نگفتم کلید 

خونه  همایونو داشتم، نپرسیدی قراره با حسام 

کجا بری، نپرسیدی آخر ماجرا قراره چی 

بشه...

آب دهانم را فرو می دهم. نگاهش از چشم هایم 

پایین می آید تا چانه و گلویی که از بازی شال 

DONYAIEمی تواند ببیندش. آخر؟! این دقیقا همان چیزی 
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است که هر چه به آن نزدیک تر می شویم، 

بیشتر مضطرب می شوم. عجیب این 

است حس می کنم این حال را با او شریکم.

مرد مقابلم شبیه آن آدم یک کالم و جدی روز 

پیش نیست. عوض شده انگار. در 

عمیق چشمانش حسی غریب و آشنا می لغزد. 

سرم را کمی عقب می کشم. موهایم از پشت 

گوش رها می شوند و جلو می آیند.

- فقط می خواستم قبل از اینکه به آخر ماجرا 

برسیم، یه کم به دل اون زن راه بیام، خیالم 

ازش راحت بشه. قبال همیشه فکر می کردم 

DONYAIEاون جز من کسی رو تو دنیا نداره. ولی تو این 
M

AM
NOE



مدت فهمیدم من بودم که جز اون کسی رو 

نداشتم و نمی دونستم.

می فهمد که تحت تاثیر دیدن وکالتنامه ی 

جعلی و اسناد تا چه حد غمگینم. دست آزادش 

را باال می آورد و موهایم را میان انگشتانش 

می گیرد. نگاهم با این حرکت دوخته می شود 

به صورتش. زیر چانه اش کبود است و پارگی 

گوشه ی لبش سرخ.

- یادمه یه بار گفتی نمی خوای به آخرش فکر 
کنی.

DONYAIE
M

AM
NOE



قلبم میان ضربان هایش یکی را گم می کند. 

ریتم تپش های قلبم ناکوک می شود. موهایم را 

نوازش می کند.

- بیا و یه کم به دل من راه بیا. از دیوار باال 
رفتم، خفت شدم، بیست و چهار ساعته 

نخوابیدم... از این به بعد هم اگه بخوام 

نمی تونم بخوابم.

منظورش رفتن من با حسام بود یا...

کف دستم را باال می آورم و می گذارم روی 

سینه اش. سرش را نزدیک صورتم می آورد. 

اول نفسش می نشیند روی لب هایم و بعد 

بوسه اش.
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چشم هایم را بعد از بیست و چهارساعت 

اضطراب و هیجان و ترس می بندم. چشم هایم 

می سوزد و عجیب اینکه قلبم میان تپش های 

تندش آرام می گیرد.

میان بوسه هایش پچ می زند: 

- چرا نمی دونستم تولدت یلداست!

پیش از او، هرگز نمی دانستم که حتی در 

لحظه های پرتعلیق و مه آلود و ناتمام هم 

می شود آرام بود. نمی دانستم می شود میان 

ترس و تردید هم قلبی پراطمینان داشت. 

نمی دانستم با یک سوال بدون جواب هم 

می شود تولد کسی را تبریک گفت!
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت630
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- دیشب دلم برات ترکید. سال ها قبل هرطور 

که بود شب یلدا یه تولد برات می گرفتیم ولی 

امسال!

شانه ام را تکیه می دهم به دیوار. پشت به من، 

مقابل کابینت کوچک گاز رومیزی نشسته است 

و ظرف و ظروفی را که خریده ایم درآن 

می چیند. یک جور شتاب و شوق توامان در 

حرکاتش است که انگار ثمره ی بالتکلیفی این 

مدتش است.

دست می کشم روی چشم های پرخوابم و 

می گویم:

- امسال چیش مثل قبل بود که این باشه؟
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دستش میانه ی راه متوقف می شود. به عقب 

برمی گردد.

- آخرش نگفتی این پولو از کجا آوردی؟

نفس عمیقی می کشم و تکیه  ام را از دیوار 

برمی دارم. هربار که ماهی این سوال را 

می پرسد؛ درست همین اندازه کالفه و عصبی 

می شوم. سعی می کنم کارهای اخیر شعله را 

بیاد بیاورم. از خودم می پرسم ماهی بعد از 

این همه سال کار کردن برای شعله و همایون 

همین اندازه هم حق نداشت؟ که اگر اینجا 

ایران نبود یا ماهی بیمه ای داشت و حقوق 

DONYAIEماهیانه ای، این طور بی تکلیف و آواره می شد؟
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- من گفتم تو نمی خوای باور کنی.

ماهی دوباره سرش را برمی گرداند و مشغول 

کار می شود. انگار به مصلحت و امنیت این 

خانه ی نقلی حاضر شده چشم روی شک و 

شبهه اش ببندد. هنوز چیزی از زمین های 

مهتاب و رفتنم به مشهد به او نگفته ام. شوق 

پنهانش برای داشتن و خانه و زندگی ای متعلق 

به خودش مانع از آن شده که از رفتن بگویم.

- من همه اش فکری ام حاال که همایون این طور 

به خاک سیاه نشسته، تو چطوری می خوای 

توی کشور غریب دووم بیاری؟
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باد شاخه های نازک درخت انار را که در 

باغچه ی کوچک پشت خانه کاشته شده به 

شیشه ی لخت پنجره می کوبد. بغض در گلویم 

گلوله می شود.

- دلت می خواد من برم؟

ماهی این بار ظرف ها را روی زمین رها می کند 

و کامل به طرفم می چرخد. تحمل نگاه سنگین 

و پرحرفش را ندارم. به طرف تنها پنجره ی 

خانه می روم و به گلبرگ ها رقصان انار در هوا 

چشم می دوزم.

- مگه این همه سال جون نکندی که به قول 

DONYAIEخودت به آرزوت برسی؟ اگه هر کی تو رو دید 
M

AM
NOE



فکر کرد چون بابات پولدار بود تونستی درس 

بخونی و موفق بشی، من شب و روز 

بی خوابی تو دیدم. تو سرمای زمستون واسه 

اینکه خوابت نگیره پنجره باز گذاشتنتو دیدم.

.

باید از اینکه ماهی مخالفتش را با رفتنم 

فراموش کرده و دیگر از آدم بی وطن و رنج 

غربت حرف نمی زند خوشحال باشم. ولی 

DONYAIEنیستم.
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گلبرگ ها یکی یکی به خاک می افتند. می گویم:

- نگران نباش. بهم فاند می دن. انقدر هست که 
بتونم به تو هم کمک کنم.

برمی گردم و نگاهش می کنم. نمی خواهم تا 

وقتی تکلیف زمین های مهتاب مشخص نشده 

دلخوشش کنم. ماهی انگار خیالش راحت 

می شود. به ساعت دایره ای که دقایقی پیش 

روی میخ آویخته شده نگاه می کند.

- فروشنده نگفت تا دو وسایال رو می فرسته؟

نفسم را آرام رها می کنم.

- ماهی؟

نگاهش دوباره روی من می نشیند.
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- من چند روزنیستم.

اخم می کند.

- می رم خونه ی پدری مهتاب.

گره میان ابروهایش از حیرت باز می شود. 

- خونه ی حاج فیاضی؟

صدای همایون از گذشته ای دور در گوشم نفیر 

می کشد. بچه بودم؛ ولی نه آنقدر که نفهمم 

دلیل داد و هوار همایون و جواب های تک 

کلمه ای مهتاب جدی تر از بحث های زن و 

شوهری است.
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« فکر کردی چون بابات یه حاجی 

چسبونده بود به کون اسمش، من باید خم شم 

سوارم بشی؟ »

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت631
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«ببندم؟ باشه، هم دهنمو می بندم هم دست و 
پای تو رو.می خوام ببینم چطور می خوای 

بدون اجازه ی من بری تو اوندانشگاه خراب 

شده! »

«ازت طالق می گیرم. »

« تو گوه می خوری. منم موندم که بگیری...»

- غزال؟

صدای ماهی همهمه ی خاطرات را در ذهنم 

خاموش می کند. دست می کشم روی صورت و 

چشم هایم.

- آره. همین که تو می گی. من که خودشو یادم 
DONYAIEنمی آد.
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ماهی پرسوال نگاهم می کند. انگار می ترسد 

چیزی بپرسد و حرف بکشد به جاهایی که 

دوست ندارم. مگر کسی بود بهتر از او بداند 

من تا چه حد از حرف زدن در مورد مهتاب 

فراری ام؟

- تو یادت نمی آد ولی اون خدا آمرزیده هر چی 
از بچه های خودش ناراضی بود، تو رو دوست 

داشت. دلش یه پسرمی خواست مثل خودش 

بازاری و یه دختر خونه نشین، که از شانسش 

هر دوتا بچه هاش کله شون تو درس و کتاب 

بود!

DONYAIEبلند و پرحرص می خندم.
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- پس اگه بود باید از دوست داشتن منم 
انصراف می داد.

ماهی به حال غریبم نگاه می کند.

- حاال یا دوست داشت یا نداشت، تو چرا 

می خوای بری خونه اش؟ اصال مگه خونه اش 

هنوز پابرجاست؟ اون که نه دخترش موندنی 

شد نه پسرش.

- دقیق نمی دونم.

دوباره به طرف پنجره برمی گردم. درخت 

خزان زده ی انار در سرمای دی ماه برگ و گل 

داده بود. ماهی می آید و نزدیکم می ایستد. 
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احتماال جواب سرباالیم را می گذارد به حساب 

نقشی که خسرو در ماجرا دارد.

- تو رو خدا ببین، معلوم نیست چه بالیی سر 
خاک باغچه آوردن که تو این فصل گل داده.

گل ها مثل زنگوله های آویزان در باد می رقصند.

- ولی هیچ کدوم به ثمر نمی رسن و میوه 
نمی شن. هر چیزی اگه سرجای خودش نباشه 

می خشکه. این حکم طبیعته!

حاال برای گلوله ی درون گلویم یک دلیل 

واقعی تر دارم. صدای جیغ دختر بچه ای سر هر 

دوی ما را به طرف در برمی گرداند. برخالف 

پنجره که به حیاط خلوت باز می شود، در 
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سوییت درست رو به حیاط است. صدای بلند 

زنی که انگار سعی دارد بچه را آرام کند، ماهی 

را به طرف در می کشاند.

- صدای نوراست؟

متعجب می پرسم:

- نورا کیه؟

.

چند دقیقه ی بعد از کنار در به ماهی نگاه 

می کنم که روی تک پله ی مقابل سوییتش دختر 

DONYAIEبچه ای را در آغوش گرفته و سعی دارد آرامش 
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 دختربچه ای که مادرش رفته و هر  کند. تصویرِ

روز یکبار به قصد پیدا کردنش شال و کاله 

می کند را عجیب می شناسم. ماهی دستش را 

روی موهای فر بچه می کشد و من به 

سرنوشتی فکر می کنم که انگار قرار بود دوباره 

تکرار شود.

***

از آخرین پله ی هواپیما پایین می آیم. باد 

دانه های ریز برف را مستقیم به صورتم 

DONYAIEمی کوبد. سرم را در یقه ی بارانی  فرو می کنم و 
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می شنوم که حسام حین باال کشیدن یقه ی 

کتش عصبی لب می زند:

- فقط همینو کم داشتیم.

از گوشه ی چشم نگاهش می کنم. هنوز کشف 

قصه ی این سه دوست بخشی از گره های 

ذهنی ام است که میان حجم دغدغه ی 

این روزها مهجور مانده.

- یه کم عجله کن. سرمای مشهد رحم نداره تا 
استخوون آدمو می سوزنه.

به قدم هایم سرعت می دهم. فکر کردن به 

اینکه شاید همین حاال کسی حواسش به 

ماست، دلم را آشوب می کند.
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سالن فرودگاه گرم و پرهیاهوست. حسام برای 

گرفتن چمدان ها می رود و من تلفنم را روشن 

می کنم. منتظر تماس خسروام ولی، دیدن 

میس کالی که روی صفحه می آید دلم را بهم 

می زند.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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- چیزی شده؟

فورا دستم را با گوشی پایین می برم و 

صفحه اش را می چسبانم به ران پایم.

- نه، هیچی!

نگاه مشکوک حسام تا گوشی ام پایین می رود 

و دوباره روی صوتم برمی گردد.

- خب، پس بریم.

با دست به مسیر اشاره می کند تا جلوتر از او 

حرکت کنم. دلم می خواهد آن ظن بد را از 

خودم دور کنم و مثل روزهای گذشته این 

تماس را بگذارم به حساب محبتی که فکر 

DONYAIEمی کردم به من دارد و نمی شود.
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تا نشستن داخل ماشین برف موها و 

سرشانه هایمان را سفید کرده بود. حرکت کند 

ماشین و مخلوط عطر حسام و خوشبوکننده  

زیر دلم می زد. هنوز نمی دانستم این به قول 

نگین ریسک قرار است به کدام نقطه برسانَدَم.

حسام سرش را کمی به طرفم خم می کند و 

نزدیک گوشم می گوید:

- صبح اول وقت می ریم دفترشون. تو ادعا 

می کنی مالک زمین هایی و در نبود پدرت طرف 

معامله خودتی. بعد می ریم سر وقت خودِ ملک 

DONYAIEو امالک.
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سرم را به طرفش می چرخانم. همه ی مدارک 

مربوط به زمین ها در تهران مانده بود و من 

فقط مدارک شناسایی ام را همراه دارم.

- بدون اسناد راه به جایی می بریم؟

حسام صاف می نشیند و رو به شیشه ای که هر 

چند ثانیه برف سفیدش می کند لبخند می زند. 

- نگران اسناد نباش... اینم چون نمی خوای از 
پدرت شکایت کنی، وگرنه راه های بهتری 

داشتیم.

راه بهترش شکایت از همایون و بی اعتبار 

کردن قرارداد و توافقی است که بین همایون و 

شرکت به انجام رسیده. ماشین به کندی در 
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ترافیکی که به خاطر شرایط جوی ایجاد شده 

پیش می رود. نگاه هر دوی ما می نشیند روی 

بیلبورد بزرگی از پروژه ی گردشگری همان 

مجموعه شرکت ها. حسام با اطمینان بیشتری 

می گوید:

- مطمئن باش این همه تبلیغات و هزینه برای 

فروش سهام و جذب سرمایه رو به همین 

راحتی توی خطر نمی ندازن.

چند کلمه ی آخرش در ذهنم پژواک می شود. 

مداوم و بی امان.

دیدن نمای عمارت زیر باراش برف قلبم را 

سنگین می کند. بار قبل که آمده بودم نه 
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درختان توت به خواب رفته بودند و نه عمارت 

این طور دلگیر و غریب بود.

- سالم عزیزِ خاتون. خوش برگشتین. اگه 

بدونی وقتی آقا خبر داد تشریف می آری 

چقدری ذوق کردم. قدمتتان سر چشم.

.

خاتون ساک کوچکم را که بعد از دیدن ماهی 

خودم جمع و جور کرده ام از دستم می گیرد و 

با فشار دستش ترغیبم می کند که جلوتر از او 

DONYAIEوارد شوم. وسط سالن بزرگ عمارت قدم هایم 
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از خاتون جا می ماند. صدها تصویر با سرعت 

از مقابل چشمم می گذرد.

- آقا دیر خبر داد ولی تو همین بی وقتی هم 
اتاق مهمانو عین دسته ی گل تمیز کردم.

خاتون پا رو اولین پله می گذارد و من خودم را 

می بینم وقتی نیمه شب سر راهش سبز شده 

بودم.

- چقدرم که سفارش شما را کرد.

از حیرانی و سرگشتگی آن روزها به کجا 

رسیده ام؟

خاتون میانه ی پله ها نبودنم را حس می کند. به 

عقب می چرخد و با دیدنم شوخ می گوید:
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- وا. مادرجان، چرا ماندی؟

دندان می کشم روی لبم و می گویم:

- من می رم تو اتاق خسرو.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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نگاهش رنگ تعجب می گیرد. کارش را راحت 

می کنم و می گویم:

- اگه می خواید بهش خبر بدید.

لب هایش برای گفتن حرفی باز می شود ولی 

بی آنکه چیزی بگویددوباره می بنددشان. با 

قدم های آرام و زیر سنگینی نگاه او ازپله ها باال 

می روم. حق دارد برای این تعجب؛ برای این 

حیرانی که زبانش را بند آورده است. مگر 

کسی هم هست که ملک نیاها را بشناسد 

و گذشته ی سیاهشان را نداند؟ گذشته ای که 

DONYAIEسیاهی اش دامن ما را گرفته و رها نمی کند.
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اتاق خسرو شبیه خودش نیست؛ حداقل شبیه 

مردی که من در این مدت کوتاه شناخته  بودم 

نیست. تجمل این عمارت جوری با اغراق در 

تک تک اشیا اتاق به کار رفته است که به 

خسرو تا ته دنیا حق می دهم اگر این اتاق را 

دوست نداشته باشد.

خاتون ساکم را گوشه ی اتاق می گذارد و بدون 

پرحرفی همیشگی با یک «بااجازه» از اتاق 

بیرون می رود. احتمال می دهم که با این عجله 

رفته تا خبر را به گوش خسرو برساند.

یکی از دیوارکوب ها را روشن می کنم و در نور 

مالیمش می نشینم روی مبل روبه روی 
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پنجره. آسمان به طرز خوفناکی سرخ و تب دار 

است. ماهی همیشه می گوید: «شب برفی 

شومه.» و من همیشه به این خرافات 

می خندیدم.

مغزم پر است از نگرانی فردا، از فایل پروژه ای 

که استاد راهنما برایم فرستاده، از خانه ی 

پدری مهتاب و قصه ای که به خوب بودن 

آخرش مومن نیستم.

صدای زنگ تلفنم بلند می شود. باید اعتراف 

می کردم که انتظارش را به همین اندازه نزدیک 

داشتم. از روی مبل بلند می شوم و به طرف 

پنجره ی قدی اتاق می روم که نمای زیبایی از 
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باغ را قاب گرفته است. پشتش می ایستم و 

تماس را جواب می دهم.

- زودتر منتظرت بودم.

- واسه همین یه کاری کردی که زنگ بزنم؟

این آدم قرار نبود از آسمان غرورش پایین 

بیاید، نه؟ نفس عمیقی می کشم و تصویر باغ 

پشت تاری شیشه مه و مات می شود.

- فکر نمی کردم با بودن من اینجا مشکل داشته 

باشی.

مکث کوتاهی می کند.

- با بودنت اونجا مشکل ندارم، با نبودنت اینجا 
DONYAIEمشکل دارم.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت634 

چشم هایم را محکم روی هم می گذارم. همین 

اعتراف مغرورانه و در لفافه را می خواستم که 

اینجا بودم؟ در این اتاق!
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همین راضی ام می کرد؟ آن کشمکش دیوانه وار 

مغزم را آرام می کرد؟

- مگه خودت اینو نخواستی؟

- تو چرا خواستی تو اتاق من باشی؟ که به من 
فکر کنی؟

انگشت می کشم روی بخار نشسته بر شیشه و 

خیره به آن می گویم:

- که به خودم فکر کنم.

آرام تکرار می کند:

- به خودت!

DONYAIEاین بار با جدیت بیشتری می گوید:
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- اگه دنبال خودت گشتی و پیدا کردی که 
هیچ. ولی اگه خواستی منو پیدا کنی؛ من 

اونجا نیستم، توی اون اتاق نیستم، توی اون 

خونه نیستم. اینو هیچ وقت فراموش نکن!

میان بغضی که در گلویم می نشیند، لبخند 

پرغصه ای می زنم. فهمیده بود که برای پیدا 

کردن منِ او به اینجا آمده ام؟ منی که شده 

حکایت همان گل انار بی وقت! همانی که ماهی 

معتقد بود به ثمر نمی رسد. که سر جایش 

نیست!

آرام نجوا می کنم:

- یادم می مونه.
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- خوبه. فردا هر اتفاقی افتاد به من خبر بدین. 

همه چیز خیلی زود تموم می شه، بهت قول 

می دم.

دلم یک دور بهم می پیچد از فکر تمام شدن 

همه چیز!

- امشب می مونی خونه ی مادرت؟

چرا می پرسم؟ که بدانم او هم مثل من دنبال 

خودِ این روزهایش می گردد؟

مکث کوتاهی می کند:

- نه. یه کار ناتموم دارم که باید انجامش بدم.

خودم را از کنار پنجره عقب می کشم. 

- باشه.
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- چیزی خواستی به خاتون بگو. 

- باشه.

سکوت می کند. انگار می خواهد چیزی بگوید 

که پشیمان می شود و تنها می گوید:

- فعال.

- خداحافظ

****

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت635   

DONYAIE
M

AM
NOE



از وقت قرارم با حسام بیشتر از نیم ساعت 

می گذشت. نه خبری از او بود و نه تلفنش را 

جواب می داد. شب قبل بعد از رساندن من به 

عمارت تنها گفته بود خودش هم همین حوالی 

است. نه من پرسیده بودم کجا و نه او توضیح 

داده بود.

اضطراب مثل مار در دلم باال می آید و به 

گلویم میرسد. نفسم را تند و عصبی ها 

می کنم.
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شماره ی حسام را دوباره و دوباره می گیرم. 

چند بوق و مثل دفعات قبل صدای اپراتور که 

می گوید: «مشترک مورد نظر پاسخگو نیست.»

- بیا تو مادرجان. این طور که تا آمدنش 
می چایی.

کالفه دست روی چانه ام می کشم و به خاتون 

که تمام این نیم ساعت را پا به پای من منتظر 

حسام مانده نگاه می کنم.

- شما هیچ شماره ی دیگه ای ازش نداری؟ 

خونه ی خودش یا خونه ی پدریش؟

خاتون از سرماخودش را در آغوش می کشد و 

انگار که چیز عجیبی از او خواسته ام می گوید:
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- نه واال.

دوباره قفل گوشی را باز می کنم و این بار به 

جای حسام شماره ی خسرو را می گیرم. قبل از 

این هم چندبار دیگر با او تماس گرفته بودم. 

خاموش بود، درست مثل همین حاال.

به نظرم امکان ندارد همه ی این ها اتفاقی باشد. 

شال را از دور شانه باال می کشم و روی 

موهایم می اندازم.

- من باید برم.

خاتون حیران نگاهم می کند.

DONYAIE- کجا خانم جان؟
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نگاهم از او عقب تر می رود و روی پسرش 

می نشیند که در این نیم ساعت چندین بار 

سرک کشیدنش را به بیرون دیده ام.

- اون ماشین که تو پارکینگه مال پسر 
شماست؟

خاتون کوتاه سر به عقب برمی گرداند.

- بله.

- می شه بهش بگین منو تا یه جایی ببره؟

- کجا ببره مادر جان؟

نمی فهمم چرا رساندن من به جایی که حتی 

DONYAIEخاتون نمی داند کجاست باید برایش نگران 
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کننده باشد. بند کیفم را روی شانه باال می کشم 

و به یک قدم به او نزدیک تر می شوم.

- شما صداش کنید.

نیاز به صدا کردن نیست چون پسرک همین که 

جمله ی آخر را می گویم از ساختمان بیرون 

می آید. خاتون زیر لب چیزی می گوید. به 

توجه به آن از پله های جلوی عمارت پایین 

می روم. ضرب قدم  های پسر را از پشت سرم 

می شنوم و صدا زدن خاتون را.

- شاهد؟

مکث نمی کنم. با نهایت سرعتی که با وجود آن 

حجم برف از قدم هایم برمی آید به طرف 
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ماشین می روم. با هر قدمی که در برف 

برمی دارم، ذهنم پر می شود از تصویر اسنادی 

که در دستم نیست!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت636
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شاهد با فاصله ی کوتاهی خودش را به ماشین 

می رساند و درش را باز می کند.

- دورت بگرده خاتون...

دستم روی دستگیره ی در مکث می کند. به 

طرفش می چرخم که ژاکتش را دور خودش 

پیچیده و با احتیاط میان برف ها قدم 

برمی دارد.

- برو تو خاتون. با دمپایی لیز می خوری!

همان طور با احتیاط جلوتر می آید.

- تو این هوا کجا می خوای بری؟ یه وقت 
زبونم الل طوری می شهمن جواب اون پسرو 

DONYAIEچی بدم؟
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میان آن همه فکر و خیال فقط نگرانی خاتون 

را کم دارم. در ماشین را باز می کنم و 

می گویم:

- اصال شما چرا باید جواب پس بدید؟ من 
بچه ام یا اختیارم دست خودم نیست؟

معلوم است که عصبی و کالفه اش کرده ام ولی 

نمی خواهد نشان بدهد.

- دور از جونت مادرجان. من فقط می گم یه 

کم صبر کن بلکه خبری شد. بد می گم؟

- باید برم خاتون. قرار داشتیم، دیرم می شه. 
شماهم برو تو سرما می خوری.
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روی صندلی می نشینم و در را محکم می بندم. 

شاهد در مسیری که برف سفیدش کرده 

می راند. از آینه نگاهم می کند:

- کجا باید بریم؟

قفل گوشی را باز می کنم و اسم شرکت را 

سرچ می کنم.

- شما برو. می گم.

شرکت آنقدر بزرگ و معروف است که زحمتی 

برای پیدا کردن آدرسش نداشته باشم. 

مخصوصا با پروژه ی سرمایه گذاری جدیدی که 

در و دیوار شهر را پر از بیلبوردهایش 

کرده اند. وارد جاده ی اصلی که می شویم، 
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سرعت ماشین بیشتر می شود ولی نه انقدری 

که حتی ذره ای از اضطرابم برای رسیدن کم 

کند.

چند بار دیگر هم با حسام تماس می گیرم. 

خبری نیست؛ نه از او و نه از خسرو که هنوز 

هم تلفنش خاموش است. فکری مثل خوره به 

جان مغزم افتاده که نکند همه ی این جواب 

ندادن ها و بی خبری عمدی باشد؟ که نکند از 

ابتدا هم قرار نبود من را وارد این ماجرا کنند؟

ولی نیمه ی مطمئن وجودم تمام قد مقابل این 

فکر می ایستد و می گوید، خسرو ملک نیا آدم 

بازی دادن من نیست!
DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت637

وقتی به خیابانی که ساختمان شرکت در آن 

قرار دارد می رسیم، شماره ی نگین را می گیرم. 

می خواهم آشوب دلم را از روبه رویی با 

شرایطی که نمی دانم چیست آرام کنم.
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نگین خیلی زودتر از چیزی که انتظارش را 

دارم تلفن را جواب می دهد و وقتی می شنود 

که تنها آمده ام می گوید:

- دیوونه شدی دختر؟ تو که می دونی سر و ته 

اون قرارداد مشکل داره. چرا تنها پاشدی 

رفتی؟ مگه ندیدی چه بالیی سرت آوردن؟ 

بمون حسام هر جا باشه خودش پیداش 

می شه. باز ببین کجا، کی رو دیده سیم 

پیچیاش قاطی کرده لعنتی.

حرص نگین از حسام و حرف هایش من را به 

یاد اولین باری که او را دیده بودم می اندازد. 

DONYAIEشاهد به سختی ماشین را کنار ساختمان 
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تجاری بزرگی پارک می کند. برای راحت کردن 

خیال نگین می گویم:

- نگران نباش. اینا هرقدرم کارشون خالف 
باشه که نمی آن تو روز روشن، وسط شرکت به 

این بزرگی بالیی سرم بیارن. تازه من که نه 

مدارک دستمه، نه اسناد. فقط به قول حسام 

اومدم آب بریزم تو لونه ی مورچه ها.

نگین باز اصرار می کند:

- خب همون. بمون با حسام برو.

در ماشین را باز می کنم و به نگاه متعجب 

شاهد از آینه با تکان سر جواب می دهم. میان 

اصرارهای نگین می گویم:
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- تو می دونی خسرو کجاست؟

نگین سکوت می کند. اول حرف هایم به او 

گفته بودم که از صبح چند بار با او تماس 

گرفته بودم و تلفنش خاموش است.

- هر چی بهش زنگ می زنم خاموشه. دیشب به 

من گفت یه کاری داره که باید انجام بده. تو 

می دونی چه کاری؟

- نه. منم از دیشب خبری ازش ندارم. ولی 
نگران نباش، فقط کافیه بهش الهام بشه تو تنها 

پاشدی رفتی تو اون شرکت. خودبه خود 

پیداش می شه!
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سرم را باال می گیرم و به نمای بلند ساختمان 

نگاه می کنم. هزاران ترس و نگرانی هم زمان به 

وجودم هجوم می آورند.

- من برم دیگه.

- تو رو خدا مواظب خودت باش. به اون پسره 
بسپر هواتو داشته باشه. غزال اگه دیدی 

شرایط خوب نیست، نمون اصال. تو سند 

رسمی داری. فدای سرت که خسرو می خواد 

تقاص کارایی که باهاش کردنو پس بگیره.

.DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت638 

حسی ناخوشایند مثل ماهی در دلم تاب 

می خورد.

- مواظبم. نگران نباش.

ولی خودم نگرانم. نگران این جواب ندادن ها، 

این غریب ماندن و اسنادی که با هر منطقی 

باید باشد و نیست!
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گوشی را از کنار گوشم پایین می آورم و از سه 

پله ی جلوی ساختمان باال می روم. در برقی با 

نزدیک شدن من باز می شود. وارد می شوم. 

البی شلوغ است. چند زن و مرد مقابل نگهبان 

شرکت ایستاده اند و به شدت بحث می کنند. 

صدای همهمه و نبض تندی که انگار میان 

چشم هایم می زند تصاویر را تار و مه آلود به 

نظر می آورد.

صدای نگهبان بلندتر از بقیه شنیده می شود:

- هزاربار هم که حرفتونو تکرار کنین بازم 
DONYAIEمی گم، برید همون دفتر خدمات 
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سهامداری رسیدگی می شه. اینجا فقط 

وقتتون رو تلف می کنید.

از کنار جمعیت عبور می کنم. به طرف تابلوی 

طالیی کنار راه پله می روم که اطالعات 

بخش های مختلف شرکت روی آن نوشته شده 

است.

زنی بلند می گوید:

- خودتونو راحت می کنین می گین برگرد همون 

جا که بودی، اگه اونجا جواب ما رو می دادن 

مگه مرض داشتیم این همه راه از شهرستان 

پاشیم بیایم؟

یکی دیگر می گوید:
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- وقت معامله که نمی گفتین فقط دفتر 

شهرستان.

نگاهم روی کلمات مکث می کند. دفتر 

شهرستان؟!

به عقب برمی گردم. همهمه ی اعتراض ها باالتر 

رفته است.

 اتفاقات دیروز در ذهنم مرور می شود.

 خسرو گفته بود: « من می خوام این مدارک 

دست کسایی که دنبالش برسه.»

حسام گفته بود: « تو ادعا می کنی مالک 

DONYAIEزمین هایی و در نبود پدرت طرف معامله 
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خودتی!... بعد می ریم سروقت خودِ ملک و 

امالک. »

همایون از من وکالتنامه داشت، رسمی و ثبت 

شده که با آن توانسته بود معامله ی به این 

بزرگی انجام دهد. حسام رد ارزهایی که از 

حسابم واریز شده را پیدا کرده بود. گفته بود 

یکی از آن اسم ها سردفتری است در 

نیشابور. نیشابور!

چشم هایم باریک می شود. من اینجا چه 

می کردم؟  اتفاقی تنها مانده بودم یا به عمد؟
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در آسانسور باز می شود و دو مرد کت و شلوار 

پوش با صورت جدی و اخم های درهم از آن 

خارج می شوند و به طرف جمعیت می روند.

جمله ی آخر حسام در ذهنم زنده می شود:

«نگران اسناد نباش!»

دستم را روی دکمه ی آسانسور فشار می دهم تا 

درش دوباره باز شود.

خسرو به این اسناد می گفت برگ برنده ی 

همایون! چیزی که به خاطرش فرح حاضر بود 

به برادر زندانی اش نارو بزند.

DONYAIE
M

AM
NOE



 وارد کابین می شوم. عدد چهار را روی پنل 

لمس می کنم. حسام در ذهنم دوباره و دوباره 

می گوید:

« نگران اسناد نباش.»

در آسانسور بسته می شود و من با قلبی که 

عجیب ته آن خالی شده به طبقه ی چهارم 

می روم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت639
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برای کسی که مادرش خواستن او را با چند 

تکه زمین واگذار کرده بود و پدرش با یک 

وکالتنامه ی جعلی حمایت پدرانه اش را، نگران 

نبودن غیرممکن بود. چون این زمین ها بیشتر 

از اینکه تنها داشته ی من در دنیا باشند، قیمت 

روزهای پراز تنهایی کودکی ام هستند.

نگاهی به تابلوی کوچک کنار در می اندازم و به 

DONYAIEآرامی در را باز می کنم. به کاری که در حال 
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انجامش هستم اطمینان ندارم. میان اضطراب 

بازی خوردن و هیجان مهره ی بازی بودن 

احتمال دوم را انتخاب کرده ام.

صدایش را انگار از همین لحظه می شنوم. 

«حساب غزال واسه من از بقیه جداست.»

حق داشتم باورش کنم. حق داشتم با وجود 

تنها ماندنی که شک ندارم عمدی ست فال 

خوب بزنم. با باز شدن در سر منشی باال 

می آید. نگاهش کنجکاو و پرسشگر است. سالم 

که می گوید، نفس بیقرارم را آرام رها می کنم.

- وقت بخیر. من امروز وقت مالقات داشتم.
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به چیزی که گفته ام اطمینان ندارم. از حسام 

نشنیده بودم وقت مالقاتی هماهنگ کرده است 

یا نه. مقابل میزش می ایستم.

-اسم شریفتون؟

لب هایم را توی دهانم می کشم و با مکثی 

کوتاه می گویم:

- رادمنش. غزال رادمنش.

باید نگاهی به سیستمش بیندازد و بعد بگوید 

که قراری نیست یا مثال دیر رسیده ام و 

رئیسش در جلسه است و هزار بهانه ی دیگر. 

DONYAIEولی از جایش بلند می شود و به طرف چرمی 
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انتهای سالن می رود. پیش از باز کردن در 

می گوید:

- بفرمایید منتظرتون هستن!

منتظر... منتظر من!

ظاهر مرد داخل اتاق عجیب آشناست. شبیه 

مردانی که هر روز شبیه اش را در تلویزیون 

دیده ام. خوشامد می گوید و من روی یکی از 

مبل های مقابل میزش می نشینم. باید حرف را 

از یک جایی شروع کنم. از برف، بسته بودن 

مسیرهای فرعی و شاید غریب بودن من.

- بابت تاخیری که داشتم عذرخواهی می کنم.
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نگاهش پشت سر من روی ساعت می نشیند و 

می گوید:

- تاخیری نداشتین. توی ایران پنج شش دقیقه 
تاخیر حساب نمی شه.

پنج، شش دقیقه؟ مچ دستم را می چرخانم و 

به ساعت نگاه می کنم. دوازده و شش دقیقه. 

ولی حسام به من گفته بود ساعت ده وقت 

مالقات گرفته است.

.DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت640

آب دهانم را محکم فرو می دهم.

- خب من در خدمت شمام. به من گفته بودن 

در مورد معامله ی یکی از زمین های ما موردی 

رو می خواستین بگین که...

کند حرف می زند و دانه دانه هجای کلمات را 

کامل ادا می کند. حرفش را اصالح می کنم.

DONYAIE- زمین های من.
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نگاهش را که مدام به اطراف گریز می زند، 

صاف می دوزد به من. در جایم جا به جا 

می شوم.

- اون زمین ها مال منه. شرکت شما پیش از 
زندانی شدن پدر من باهاش یه توافقی انجام 

داده که هنوز نهایی نشده. االن من طرف 

معامله ی شما در اون قرارداد منم.

ابروهایش را باال می اندازد.

- ولی انتقال امالک که قطعی شده. همون سه 
ماه پیش!
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 دروغ می گفت. من با چشم های خودم اسناد و 

مدارک را دیده بودم. عبدی دنبال آن ها بود. به 

خاطرش به شعله باج داده بود و فرح؛ پشت 

کرده بود به برادری که همه می گفتند نفسشان 

بند هم است.

- سه ماه پیش؟ این امکان نداره. پدرم خودش 

گفت کار به انتقال اسناد نرسیده.

- من می تونم بهتون ثابت کنم. شما چطور؟ 
مدرکی برای حرفتون دارید؟

لحنش دیگر آن لحن سنگین و پر اطمینان 

DONYAIEنیست. رگه هایی از نگرانی را می شود در آن 
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دید. خسرو گفته بود مدارک باید به دست 

کسانی که دنبالش هستند برسند. چطورش را 

نمی دانستم ولی ساده ترین برداشت این بود که 

جای مدارک نباید آشکار می شد.

- من نه. ولی پدرم مطمئنا سند و مدرکی داره.

تکیه می دهد به صندلی. لبخند مالیمی 

می نشیند کنج لب هایش و با راحتی خیال 

می گوید:

-پدر شما که متاسفانه زندانیه... ولی فکر کنم 
شما اول باید این مسئله رو با خودشون حل 

DONYAIEکنید.
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راه را درست آمده بودم؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت41 6

محاسباتم اشتباه از آب در نیامده بود؟

DONYAIEاین مکالمه چه عایدی ای داشت؟
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موهایم را پشت گوش می زنم. می توانم لرز 

سرانگشتانم را به وضوح حس  کنم. احتماال 

این حالم را می گذارد به حساب باور رکب 

خوردنم از همایون. با آرامش بیشتری تکیه 

می زند به صندلی و خیره می شود به من.

حس می کنم درست وسط یکی از 

بی بازگشت ترین مسیرهای زندگی گیر افتاده ام. 

از روی مبل بلند می شوم و نگاه او با من باال 

می آید. دستم را دور بند کیف مشت می کنم.

- چطور می تونم مطمئن بشم چیزی که گفتید 

DONYAIEدرسته؟
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روی صندلی تکان کوچکی می خورد.

- البته این وظیفه ی ما نیست. قرارداد کامال 
قانونی انجام و نهایی شده. شما هم اگه 

بخواید پیگیری کنید باید از طریق قانون 

باشه. ولی چون می شه فهمید چه نوع مشکلی 

با پدرتون دارید، این هفته که نه، هفته  ی آینده 

تماس بگیرید. به یکی از همکارانمون می سپرم 

به این مسئله رسیدگی کنند.

برده بودم یا باخته بودم؟

آرام سرم را تکان می دهم. کوتاه تشکر می کنم 

و سنگین از اتاقش بیرون می آیم. در تمام این 
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لحظات به دروغ هایی فکر می کنم که این طور 

با اطمینان گفته می شوند. دروغ هایی که 

نظیرش را هر روز می شنویم و محکومیم به 

سکوت کردن!

حال بدی دارم. انگار هزاران کیلومتر را به امید 

سراب دویده ام. گلویم می سوزد و گوشه ی 

چشمم به خارش می افتد. از ساختمان شرکت 

بیرون می روم.

 ماشین پسرِخاتون هنوز همان جا کنار کپه ای 

از برف پارک شده است. با دیدنم از ماشین 

DONYAIEخارج می شود. نگاهش روی صورتم سنگینی 
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می کند. آنقدر بغضم را قورت داده ام که 

معده ام به جوشش افتاده است.

چند قدم جلوتر روی سکوی سرد ساختمان 

می نشینم. شاهد با هول چند قدم جلوتر 

می آید. مهم است؟ نه، نه وقتی اویی که باید 

باشد، نیست!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت42 6
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- حالتون خوب نیست؟

جلوی قطره ی اشکی که از گوشه ی چشمم سر 

می خورد را نمی گیرم. با دست از روی گونه ام 

پاکش می کنم.

- چرا خوبم.

عجیب نگاهم می کند. حق دارد. حالم خوب 

نیست. این تعلیق دارد دیوانه ام می کند. 

گوشی را از جیبم بیرون می آورم. هیچ تماس 

و پیامی نیست.

DONYAIEشاهد بی ربط می گوید:
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- مادرم چند بار زنگ زد که زود برتون گردونم.

سرم را باال می گیرم و نگاهش می کنم.

- چرا انقدر اصرار داره برگردم عمارت؟

شاهد اخم می کند.

- حتما چون آقا خسرو سفارش کرده.

چرا دارم با او بحث می کنم؟

- خسرو که می دونست من امروز با حسام 

می آم اینجا. اصال به خاطر همین از تهران 

اومدیم.

به جای جواب به ماشین اشاره می کند و 

می گوید:
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M
AM

NOE



- نمی آید؟

نیم نگاهی به ماشینش می اندازم. آرام از روی 

سکو بلند می شوم. انگار همه ی استخوان هایم 

در همین چند دقیقه یخ بسته اند . خیال شاهد 

که آمدنم راحت می شود به طرف ماشینش 

می رود. هنوز قدم اول را برنداشته ام که لرزش 

آرام گوشی نگاهم را تا صفحه اش پایین 

می کشد. اسم حسام و پیامش روی صفحه 

نقش می بندد.

«راضی ام ازت دختر.»
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انگار جریان برق از وجودم می گذرد. سرمای 

وجودم جایش را به موجی از گرما 

می دهد. رها می شوم از آن حس کشنده ی 

تعلیق. با کشف چیزی نگاهم را در خیابان 

می چرخانم. از کجا فهمیده بود که همین حاال 

از شرکت بیرون آمده ام؟ عصبانیت کم کم 

همه ی وجودم را در برمی گردد.

تا کنار خیابان می ایستم و به همه طرف خوب 

نگاه می کنم. در خلوتی یک روز سرد برفی 

هیچ تصویر آشنایی نیست.

DONYAIE- چی شده خانم؟
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به طرفش برمی گردم. با مکثی کوتاه به طرف 

ماشینش می روم و می گویم:

- منو ببر عمارت. زود لطفا.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت643

شاهد با تعلل پشت فرمان می نشیند. شماره ی 

DONYAIEحسام را می گیرم. اثر اضطراب دو شب پیش 
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است یا ناباوری دیروز و یا سردرگمی امروز که 

فقط می خواهم جواب بدهد تا حرصم را 

سرش خالی کنم.

بوق اول به دوم نمی رسد که ریجکت می کند. 

گوشی را کنارم روی صندلی پرت می کنم.

- اَه. لعنتی.

شاهد باز هم از آینه نگاهم می کند. چوب خط 

نگاه هایش در همین فاصله ی کوتاه پر 

شده است. گوشی را محکم در مشتم فشار 

می دهم. دستم برای تماس با خسرو پیش 

نمی رود. پیام حسام یعنی خوب و سالمند؛ هر 
DONYAIE

M
AM

NOE



دویشان. نه مثل من که به قول ماهی پیرم در 

آمده بود از حرص و استیصال.

پس سرم را به صندلی می چسبانم و 

چشم هایم را می بندم. تمام اتفاقات این دو روز 

از پیش چشمم می گذرد. یک معادله  ی ساده که 

برای به جواب رسیدن لنگ چند داده است. 

ماشین در دستت اندازی می افتد و سرم با 

شدت به شیشه برخورد می کند.

چشم هایم را باز می کنم. شاهد از آینه با 

نگرانی می گوید:

- ببخشید. برف جمع شده بود چاله رو ندیدم.
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عجیب نیست. ما همیشه حقیقت پنهان شده 

پشت خیلی از چیزها را نمی بینیم. دستم را 

می گذارم روی پیشانی دردناکم. دوباره 

می پرسد:

- چیزی تون شد؟

لرزش آرام گوشی مانع می شود تا جوابی به او 

بدهم. دیدن اسم حسام نفس هایم را در سینه 

حبس می کند. گوشی را برمی دارم و بی حرف 

کنار گوشم می گذارم.

- غزال جان، می دونم...

DONYAIEمیان حرفش با حرص می گویم:
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- یادم نمی آد من جانِ شما بوده باشم.

حسام سکوت می کند. انگار می تواند آن 

دخترک بهانه گیر درونم را که امروز یک بار 

دیگر تنها رها شدن را تجربه کرده است، ببیند. 

شاهد باز از آینه نگاهم می کند. دیگر مالحظه ی 

سن و سال کمش را نمی کنم. چشم درشت 

می کنم و سرم را به معنی «چیه؟» تکان 

می دهم. حسام با مکث واضحی می گوید:

- درست می گی. جانِ من نیستی ولی بذار 

اونی که جانش هستی امشب باهات حرف 

DONYAIEبزنه.
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قلبم محکم به در و دیوار سینه می خورد.

- االن پیش شماست؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت644

- پیش من نیست. از اول هم نبود. ولی پیش 
تو مطمئنم که می آد.
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حرف هایش بودار است ولی نمی خواهم درگیر 

احساسات شوم و یادم برود یک پای این 

اتفاقات زمین هایی است که نمی خواهم از 

دستشان بدهم؛ حتی اگر به خاطر خسرو روی 

آن ها ریسک کرده باشم.

- ماجرای امروز چی بود؟

انگار انتظار ندارد با این سرعت مسیر حرف را 

تغییر بدهم.

- من فقط به حرف سلطان اعتماد کردم.

- کدوم حرف؟
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صدایش همان حظی را به همراه دارد که در 

پیامش می شد حس کرد.

- اینکه تو خیلی تیز و باهوشی!

خسرو گفته بود؟ خسرو که در این مدت بارها 

«خانم نخبه» را با طعنه به زبان آورده بود؟ 

کالفه از گریزهایش می گویم:

- االن چون ازم تعریف کردین باید گول بخورم 
و نپرسم چه بالیی سر اسناد و زمین ها آوردین 

یا چرا بدون هیچ توضیحی تنهام گذاشتین؟

صدای نفس گرفتن حسام شنیده می شود.

- سر دادن اسناد باهاشون معامله کردم. الزم 

DONYAIEبود باور کنن تو از جریان خبر نداری. تضمین 
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معامله همین بود؛ ندونستن تو و گیر بودن پای 

من توی ماجرا.

چشم هایم درشت می شود و نفس هایم تند. 

قلبم یکی در میان می زند. سر اسناد زمین ها 

معامله کرده بود؟ همین بود که آن مرد با 

اطمینان از انتقال آن ها می گفت؟

- مگه اسناد دست شماست؟

جواب می دهد:

- بود... از همون دیروز که باهم اومدیم، بود!

****
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همین که ماشین متوقف می شود، در را باز 

می کنم. قدم هایم باشتاب به طرف عمارت 

برداشته می شود. پله ها را دوتا یکی باال 

می روم. خاتون با شنیدن صدای ماشین از 

ساختمان بیرون می آید. نرسیده به ایوان بزرگ 

عمارت می پرسم:

- اومده؟

- کی مادرجان؟

- خسرو.

.

#تو رادرگوش خداآرزو کردم. 
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#پارت645

خاتون با تعجب نگاهم می کند. از کنارش 

می گذرم. عصبی ام و نگران و بی قرار. وسط 

سالن بزرگ عمارت می ایستم و نگاهم را به 

اطراف می چرخانم. هیچ اثری از خسرو 

نیست. جوری که هیچ گاه قرار نبود آنجا باشد.

خاتون نفس زنان خودش را به من می رساند.

DONYAIE- چرا شما همه اش تو هول و والیی آخه؟
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به طرفش می چرخم. حرف های حسام در 

گوشم زنگ می زند. هر سه نفرمان چیز مهمی 

را سر این معامله وسط گذاشته بودیم. من 

زمین های مادرم را، حسام اعتبارش را، خسرو 

ته مانده ی مهر و خاطرات کودکی اش را.

- بهتون زنگ زد و گفته بود نذارین من برم؟ یا 
اینکه...

میام حرفم می پرسد:

-کی؟

نگاهم آنقدر گویا است که منتظر جواب از 

DONYAIEطرف من نباشد.
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- آقا خسرو؟ اصال امروز زنگ نزد مادرجان. 
همون دیروز قبل از اومدن شما زنگ زد گفت 

غزال خانم پیشت امانت.

نمی دانستم خسرو دقیقا همین جمله را گفته 

بود یا خاتون آن را از 

حرف هایش استنباط کرده بود. چیزی مثل 

حباب در دلم می ترکد. یک حظ ناخواسته ی 

خوشایند. بی اختیار اخم می کنم.

- پس چرا زنگ می زدین زود برگردیم؟

دختر تنهای درونم دوباره سربرآورده است. 

DONYAIEبی منطق و لجباز.
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- خب امانت هستی پیشم. گفتم زود بیاین 

خدای نکرده اتفاقی پیش نیاد.

نفسم را محکم رها می کنم. نه ذهنم آرام 

گرفته و نه تپش های ناآرام قلبم. سرم را تکان 

می دهم. بند بلند کیف را روی شانه ام باال 

می کشم. حالم خوب نیست. حاال که هیجان 

روبه رو شدن با خسرو فرو کش کرده، بغض 

درست مثل دملی چرکین در گلویم 

سرباز می کند و از تلخی اش دهانم را 

جمع می شود.
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به طرف پله ها می روم و نگاه خاتون با من 

کش می آید.

وارد اتاق می شوم. شال و بارانی ام را روی 

مبل پرت می کنم و پشت پنجره ی بلند اتاق 

می ایستم. سایه ی محوی از خودم روی شیشه 

می بینم. خودِ منتظرم که مغلوب سنگینی 

زمان شده است.

با کالفگی از پشت پنجره عقب می کشم.

ماهی همیشه می گفت: «همایون مهتابو 

دوست نداشت. مردی که زنش رو دوست 

داشته باشه، دلتنگ چین دامنشم می شه. چه 

برسه به خودش!»
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همایون هیچ وقت مهتاب را دوست نداشت؟ 

هیچ وقت دلتنگ چین های دامنش نبود 

و همه ی مسیرهای زندگی اش به او ختم 

می شد؟پدر مهتاب چطور؟ هیچ وقت فکرش 

را می کرد زمین هایش سرنوشت دو نسل از 

زنان خانواده اش را تغییر   می دهد؟

وسط اتاق می ایستم. منتظرش بودم و او 

گفته بود درآن اتاق دنبالش نگردم. نفس 

سنگینم را «ها» می کنم و از اتاق بیرون 

می روم.

***DONYAIE
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اتفاقات امروز پایشان را تا وسط خوابم هم 

پیش کشیده اند. صدای باز و بسته شدن در 

پلک هایم را می لرزاند. با مکث کوتاهی 

چشم هایم را باز می کنم. پیشانی ام را از روی 

دستم برمی دارم و به در اتاق کار نگاه می کنم. 

چند ثانیه طول می کشد تا یادم بیاید کجا 

هستم و چرا!

باعجله از روی صندلی بلند می شوم. صدای 

DONYAIEحرکت چرخ های صندلی سکوت اتاق را 
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می شکند. لب هایم تکان کوچکی می خورند. 

اصواتی نامفهوم از میانش خارج می شود. 

اصواتی که اگر چه معنا ندارند ولی حس چرا!

با قدم های بلند از اتاق کار بیرون می روم. هوا 

رو به تاریکی رفته و چراغ های سالن خاموش 

است.

- غزال خانوم جان؟

به طرف صدا برمی گردم. خاتون دست روی 

کلید برق می گذارد و همه جا در نور غرق 

می شود. منتظرم چیزی بگوید و می گوید:

DONYAIE- آقا خسرو اومد.
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نمی پرسم کجاست، چرا زودتر بیدارم نکرده یا 

کی آمده است. تنها با قلبی که عجیب سنگین 

است به طرف اتاقش می روم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت646

خاتون از پشت سرم می گوید:

- امان بده حرفم تمام بشه مادر جان.
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امان نمی دهم؛ نه خودم، نه ضربان تند قلبم و 

نه عصبانیت و نگرانی ای که دوباره در وجودم 

نبض گرفته است. با همان شتاب خودم را به 

اتاقش می رسانم. در نیمه باز است و از بیرون 

هیچ نشانه ای از حضورش دیده نمی شود. 

دستم را روی در می گذارم و هلش می دهم. در 

روی لوال می چرخد و با تقی آرام به دیوار 

برخورد می کند.

کسی در اتاق نیست. تنها نشان آمدنش جعبه ی 

بزرگ و تیره ای است که گوشه ی پایینی تخت 

قرار دارد. وارد اتاق می شوم و در جعبه را باز 

DONYAIEمی کنم.
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 میان تاریکی فضای اتاق سرخی چیزی که 

درون جعبه است لبم را به پوزخندی کج 

می کند. روشنی آخرین نفس های روز از 

پنجره ی روی آن آفتاده. دستم را پیش می برم 

و برَش می دارم. بیشتر از نیم تنه ای که در 

دستانم است، درخشش پارچه و چین های 

دامنی که در جعبه مانده توجهم را جلب 

می کند. دست دیگرم برای لمس پارچه اش 

پیش می رود ولی...  

- می دونم دختری که با یه دوستت دارم گول 

DONYAIEنمی خوره با هیچ هدیه ای هم آروم نمی شه.
M

AM
NOE



دستم میانه ی راه مشت می شود. نیم تنه را 

محکم تر میان انگشتانم می گیرم.

- ولی قول داده بودم...

به طرفش می چرخم. مستقیم نگاهم می کند و 

می گوید:

- حرفم دوتا نمی شه.

حالش خوب نیست. این را می شود از سیاهی 

چشم هایی که به طرز غریبی غمگینند فهمید. 

درست مثل آن شب بعد از بیرون کردن فرح از 

DONYAIEخانه اش.
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نگاهم را باتاخیری کوتاه از چشم هایش 

برمی دارم. نیم تنه را سر جای قبلی می گذارم. 

از شانس بدش این بار حال من هم خوب 

نیست.

- ردش می کنی؟

دست خالی ام مشت می شود.

- اول حرف بزنیم.

یک قدم جلوتر می آید و می گوید:

- چی بگیم که اوضاع رو از این بدتر نکنه؟

برای اولین بار منطقش را نمی فهمم. تک 

DONYAIEخنده ی تلخی می کنم.
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- چون اوضاع بدتر می شه نباید حرفشو 

بزنیم؟

نفس عمیقی می گیرد و می گوید:

- می شه اول بپوشیش؟

ناباور سرم را تکان می دهم. امروز هزاربار از 

دلهره و استیصال مرده و زنده شده بودم و 

هنوز هم ادامه داشت. آن وقت او آمده بود و 

به جای توضیح، از من می خواست هدیه اش را 

به تن کنم؟

- آخرش اون چیزی که باید بشه می شه!

DONYAIE
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حرفش عجیب ترسناک است. حرف های آن 

مرد، معامله ای که حسام از آن دم می زد، نبودن 

خودش! بیقرار می گویم:

- من بهت اعتماد کردم خسرو.

نگاهش را صاف می دوزد به چشم هایم و 

می گوید:

- پس به اعتمادت اعتماد کن.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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دستم را می گذارم روی سینه ام و می گویم:

- می تونی درک کنی من االن چه حال بدی 

دارم؟ منو چند ساعت تنها و بدون هیچ 

توضیحی رها کردین؛ نمی دونستم باید چی کار 

کنم. برم، بمونم. وقتی اون آدم داشت در مورد 

سند خوردن زمینا حرف می زد، باید سکوت 

کنم، حرف بزنم!

- خارج از برنامه بود. قرار نبود اذیت بشی. 

DONYAIEحسام زودتر از چیزی که انتظارشو داشتیم 
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باهاشون روبه رو شد و نمی خواست ریسک 

کنه. ولی من سر فرصت حتما سرویسش 

می کنم.

تنها ماندن و آن همه اضطراب یک طرف، 

حرف هایی که در دفتر آن مرد شنیده بودم 

یک طرف.

- حسام راست می گفت که سر سندا معامله 

کرده؟

جوابی نمی دهد و من با بیقراری بیشتری 

می پرسم:

- اصلشونو؟ ولی مگه قرار نبودی...
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دستش را جلو می آورد ک نطق من ناتمام 

می ماند. انگشتانش که می نشیند روی صورتم، 

سرم را عقب می کشم. دستش لحظه ای میان 

زمین و آسمان معلق می ماند.

- برمی گرده.

پس حسام راست گفته بود که سر اسناد 

معامله کرده. می خندم. پر از غصه و ناباوری. 

تن صدایم بی اختیار پایین می آید.

- چی برمی گرده؟ چیزی که تمام این مدت 

همایون با چنگ و دندون از هم دستای خودش 

DONYAIEقایم کرده بود؟ اینا قدرت دارن، نفوذ دارن. 
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باید امروز می دیدی چطور وسط اون همه 

شاکی با اطمینان از سند خوردن زمینا می گفت 

و عین خیالشم نبود. تا جایی که 

می دونم می تونن با تخلف تاریخ ثبت 

رو عقب ببرن، نه؟اون وقت چقدر باید بدوئیم 

تا بتونیم اینو ثابت کنیم؟ چند ماه؟ چند سال؟ 

اصال وقتی پول زمین ها از ایران خارج 

بشه و دست بقیه برسه، دیگه 

چه فایده  ای داره؟

- تو االن نگران قسر در رفتن اون بقیه ای یا 
DONYAIEزمین های مادرت؟
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سوالش جواب واضحی داشت و 

نداشت. چون غزال، غزالِ تنها،غزالِ کنار 

خسرو، هویت مشترکی بود که تعریف هر کدام 

پاسخی متفاوت به سوال او می داد.

منتظر پاسخی از طرف من نیست انگار. سیب 

آدمش سخت باال و پایین می رود و می گوید:

- امروز از اول وقت آگاهی بودم. یکی یه سری 
مدارک دستم امانت داده بود که براش یه کاری 

انجام بدم.

حالش شبیه وقتی می شود که وارد اتاق شده 

DONYAIEبود.
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- ازش استفاده کردم.

صدایش از خاطره ای دور در ذهنم پژواک 

می شود. « آدم همیشه از خودی و هم بازی بدتر 

می خوره تا بقیه. مخصوصا اگه دستش آتو هم 

داشته باشه.»

زیر لب زمزمه می کنم:

- شهرزاد!

DONYAIEحرفم را رد نمی کند.
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- ازم خواست با اون مدارک طالق و حضانت 
بچه شو براش بگیرم. ولی من... همه  شونو 

فروختم.

انگار در گلویش توده ی بدخیمی با سرعت رشد 

می کند. صدایش خش دار می شود و سیب 

آدمش تند باال و پایین می رود. منظورش از 

«همه شون» رفیع و عبدی که نبود، بود؟

- نگران چند ماه و چند سال نباش. خیلی 
زودتر از چیزی که فکرش رو بکنی همه چیز 

تموم می شه و بعد می تونی تکلیف زمینا رو 

DONYAIEمشخص کنی و بری.
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انگار سیلی خورده باشم صورتم داغ می شود. 

سرش را خم می کند و با حس عجیبی خیره 

در چشم هایم می گوید:

- می خوای بری دیگه؟ به خاطر همینم انقدر 

تالش کردی که کار تا اومدن مادرت نکشه. 

درست نمی گم؟

حس می کنم پنجه ای محکم دور گلویم چنگ 

شده است و هر لحظه فشار انگشت هایش را 

بیشتر می کند.

من دنبال حقم بودم؛ دنبال رو کردن دست 

فرح. دنبال کمک کردن به او... به فکر رفتن 

هم بودم. مثل همه ی سال های زندگی ام.
DONYAIE
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و این عذاب روز و شبم بود.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت648

کلمات روی زبانم می لغزند؛ بی صدا، 

بی آوا، سردرگم میان تایید و تکذیب. لب هایم 

را روی هم فشار می دهم. سینه ام تند و بی تاب 

DONYAIEباال و پایین می شود. خسرو دست می کشد 
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روی یکی از چشم هایش. حالش از وقتی که 

آمده هم بدتر است انگار.

- فقط چند روز به من وقت بده. قول می دم 

همه چیزو برگردونم سر جای اولش.

قولش را باور داشتم ولی، خیلی چیزها دیگر 

سرجای اولش برنمی گشت. عین قبلش 

نمی شد. مثل من که دیگر هرگز آن غزال از 

پیش از این روزها نمی شدم.

- نمی دونم شاید اگه اوضاع جور دیگه ای بود 
مثل دفعات قبل کوتاه می اومدم ولی این بار تا 

DONYAIEتهش رفتم.
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این بار چه فرقی با دفعات قبل داشت به جز 

بودن من در این ماجرا؟ تاب اندوه و 

درماندگی اش را ندارم. دلم می خواهد دستم را 

باال ببرم و سیاهی غمگین چشمانش را لمس 

کنم.

- اون مدارک چی بودن؟

نفسش را محکم رها می کند. انتظار ندارم به 

راحتی جواب بدهد ولی می گوید:

- یه سری اسناد که ثابت می کنه شرکتی که 
االن دست رفیعه قراره مقصد ارزهای قاچاق 

DONYAIEصادرات باشه و با همون سرمایه پیمانکاری 
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پروژه های تجاری هلدینگ رو خارج از 

کشور انجام بده. این مدارک کنار قرارداد 

انتقال زمین ها که بیشتر یه توافقنامه ی 

همکاریه، کار همه شونو تموم می کنه.

چیزی که او می گوید یعنی دوباره قرار است 

پرونده ای با تخلفات جدید باز  شود که 

نمی دانستم تا چه حد به همایون مربوط است. 

حال غریبی دارم. نمی دانم باید از کنار مردی 

که سر آرامش و آینده ی من معامله کرده به 

راحتی بگذرم یا نگران پدری باشم که من را 

تنها همخون و آخرین معتمدش در دنیا 

DONYAIEمی داند.
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نگاه خسرو از من می گذرد و گریز کوتاهی روی 

جعبه می زند. دوباره که به من برمی گردد 

می گوید:

- من یه کم خسته م...

کالفه و ناآرام؛ این بهترین تعریف برای حال 

این لحظه اش است. در جایم جا به جا 

می شوم. من هم دست کمی از او ندارم. آن 

حجم عصبانیت جایش را به سردرگمی و اندوه 

داده است. قدمی به طرف در برمی دارم و 

DONYAIEمی گویم:
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- پس من می روم تو اتاقی که خاتون برام 
آماده کرده ...

بازویم را می گیرد و متوقفم می کند. حرف در 

دهانم می ماسد.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت649
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- بمون همین جا. بهت گفتم که من هیچ 
وقت نتونستم تو این خونه و این اتاق خودمو 

پیدا کردم. ولی تو... شاید تونستی!

حرفش عجیب دوپهلو و معنادار است. دستم 

را رها می کند و به جای جواب نگاه پرسشگرم 

می گوید:

- می گم خاتون شامو زود آماده کنه. فردا صبح 

می ریم خونه ی پدربزرگت. این یارو هاشم 

صنیعی دالل شرکته سر خرید زمینایی که توی 

طرح پروژه ی گردشگری بودن. از این مدال که 

دری به تخته خورده و به نون و نوا رسیدن. 

DONYAIEمی خوام فکر کنه از همه جا بی خبر دنبال 
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اسنادی. منم که تکلیفم مشخصه. دارم انتقام 

همایونو از دخترش می گیرم.

تاکجا پیش رفته بود؟ تا کجا از خودش مایه 

گذاشته بود؟ یادم است آن روزهای اولی که 

قرار بود نقش با هم بودن را بازی کنیم، گفته 

بود هیچ کسی رابطه ی ما را باور نمی کند و 

همین هم می ترساندشان.

حق داشت؛ انگار قرار نبود هیچ کس به جز ما 

این رابطه را باور کند و بیشتر از خودِ ما از آن 

DONYAIEبترسد.
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چند ساعت از آن لحظه و رفتن خسرو 

می گذرد. غذای خاتون نه از گلوی من پایین 

رفته بود و نه او که امشب به طرز عجیبی 

ساکت است. وسط اتاقش می ایستم و میان 

سایه روشن آن دنبال خودم می گردم.

غزالی که دیگر مثل صبح عصبانی نیست، 

ترسیده نیست، تنها نیست ولی بیقرار و دلتنگ 

چرا!

این فاصله ی کوتاه انگار روحم را با خودم هم 

غریب کرده است. کنار تخت می ایستم و از 

باال به جعبه ای که درش هنوز نیمه باز مانده 

نگاه می کنم.
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یاد روزهای اولی که دیده بودمش در ذهنم 

زنده می شود. آن همه ترس. آن همه غریبگی.

 در جعبه را با نوک انگشت هل می دهم.

در آرام از روی جعبه سر می خورد و پایین 

می افتد. نوای دور و آشنای موسیقی  بیکالمی 

سرم را به عقب می چرخاند.

من این صدا را می شناختم. روزهای اول 

حضورم در خانه ی خسرو هر صبح با همین نوا 

بیدار می شدم.

حسی مثل کشف یک راز در دلم جوانه می زند. 

دستم را جلو می برم.
DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت650

پارچه ی نرم لباس را میان انگشتانم می گیرم. 

آدمی همین بود؛ چشم انتظار روزهای نیامده و 

حسرت زده ی روزهای گذشته. این میان حال و 

لحظه اش است که معلق میان این دو تباه 

می شود. لباس را تا جلوی چشم هایم باال 
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می آورم و از خودم می پرسم، چه کسی از فردا 

خبر دارد؟

سرمای شبِ عمارت پوست و بازو و شکم 

عریانم را مورمور می کند. چین های دامنم با 

هر حرکت روی هم می لغزند. رد صدا را 

می  گیرم و به سالن طبقه ی دوم می رسم. یک 

تاالر کوچک که آینه کاری سقف و دیوارش هر 

کسی را هزاران بار در خودش تکثیر می کند.

خبری از خسرو نیست و صدای موسیقی از 

جایی گوشه ی سالن شنیده می شود. سرم را 

باال می گیرم. میان آینه های سقف دختری را 
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می بینم که با نیم تنه ی قرمز و دامن بلند شبیه 

خود همیشگی اش نیست.

آرام دور خودم می چرخم. چین های دامن به 

رقص در می آیند. نرم، مالیم و باشکوه.

چرخیدنم تندتر می شود و رقص هزاران دختر 

سرخ پوش درون آینه ها پرشورتر. زمان کند و 

کش دار می گذرد. صدای ضرب قدم هایش روی 

سنگ های سالن متوقفم می کند. کمی 

آن طرف تر ایستاده و به من نگاه می کند.

- نازکردن بلد نیستی یا بهش نیاز نداری؟
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موهایم را که به خاطر چرخیدن روی صورتم 

ریخته پشت گوش می زنم. باید به خودم 

اعتراف کنم که من این عریانی روحم را کنار 

او دوست دارم.

- فکر کن اولی چون من هیچ وقت نازکش 

نداشتم که یادگرفتنش به کارم بیاد.

جلوتر می آید. نگاهش آرام روی من می لغزد و 

به دامنم می رسد. عضالت شکمم منقبض 

می شود. در فاصله ی نزدیکی به من می ایستد 

و می گوید:

- ولی من فکر می کنم دومی. چون تو اصال 

DONYAIEنیازی به ناز و ادا نداری!
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تعریف بود یا یک جور عذرخواهی یا...

مقابل پاهایم روی زانو می نشیند و من با 

لب هایی نیمه باز و نفس هایی که هنوز آرام 

نشده دوباره تند می شوند نگاهش می کنم. 

دستش را در جیب می برد و پابندی با آویز و 

گوی های کوچک نقره ای از آن بیرون می آورد. 

گرمای دستش می نشیند روی مچ پایم. آن را 

جلو می کشد و پابند را با آرامش دور مچم 

می بندد. گوی ها که روی پوستم سر می خورند، 

قلبم انگار به جایی در عمق وجودم سقوط 

DONYAIEمی کند.
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مچ یایم هنوز در دستانش است که سرش را 

باال می آورد و نگاهم می کند.

- تو این دو روزمدام از خودم  پرسیدم چرا من 
تاریخِ تولد دختر همایونو نمی دونستم.

به عمد می گوید دخترهمایون تا حقیقت این 

لحظه را به روی من بیاورد یا خودش؟! 

سیاهی چشم هایش زیر نور لوستر برق می زند. 

چند تار مو سر خورده روی پیشانی اش. 

DONYAIEمی گویم:
M

AM
NOE



- شاید چون هیچ وقت نمی خواستی بدونی.

از روی زانو بلند می شود و مقابلم می ایستد. 

گرمی دستش این بار روی کمرم می نشیند. 

اعتراف می کند:

- قرار نبود به اینجا برسه.

 انگشتانش روی مهره هایم می لغزند. 

- قرار نبود من یه جایی به همایون ببازم.

پابند دور مچم سنگین می شود. 

- قرار نبود من انقدر تو رو بخوام.
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آدمى مگر چند چشم محرم مى شناسد تا 

بتواند خود را، روح خود را، بى پوشش و 

پرهیز در پرتو نگاهش بدارد؟

سلوک | محموددولت آبادی

_غزال

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت651
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منظورش به پایان بازی  است. به نقشه ی 

انتقامی که اگر به خاطر من نبود شاید به 

پایانش نمی رسید. به حاشیه ی امنی که 

به خاطر کوتاه آمدن من نصیب همایون شده 

بود. به قصه ی دوست داشتنی که یک سرش 

من بودم؛ دختر کسی که زندگی او و مادرش را 

جهنم کرده بود.

لب هایم را تکان می دهم و از میانش نجوا 

می کنم:

- آدما همیشه به خودشون می بازن، نه 
DONYAIEهیچ کس دیگه ای.
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سرش را کمی به طرفم خم می کند. نگاهش که 

روی اجزای صورتم می چرخد جان دارد انگار.

- تو خیلی خوشگلی... تو!... خودِت!... خودِ 
غزال!

قلبم برای لحظه ای تپیدن را از یاد می برد. یک 

ایست کامل و بعد ریتم تندی که هرچه بیشتر 

می تپد کمتر جای آن نبض گمشده را 

می گیرد. حسی زیباتر از این هم بود؟ اینکه به 

چشم کسی که دوستش داری خواستنی بیایی. 

تو! خودَت! خودِ درونت! نه فقط ظاهر و 

همه ی نسبت هایی که هیچ نقشی در وجود 

DONYAIEآن ها نداری.
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دست دیگرش را دور کمرم حلقه می کند و 

این بار کنار هم در هزاران آینه تکرار می شویم.

میان آغوشش تکان می خورم. صدای خفیف 

خلخال سیاهی چشم های او را درخشان 

می کند. این چه حس غریبی است که 

آدم حتی از یادآوری باختنش پر از لذت 

می شود؟

سرش را پایین می آورد و پیش از نشستن 

لب هایش روی شانه ام زمزمه می کند:

DONYAIE- تولدت مبارک.
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و من به تمام تولدهای پیش از او فکر می کنم. 

به قصه ی دختری که ماهی می گفت مادرش 

حتی روزهای آخر باداری هم راضی نشده 

بود از دانشگاه مرخصی بگیرد. به دعواهای 

پدر و مادرش سر درس خواندن. به بردن 

اجباری مادرش به نیشابور و هفت ماهه به 

دنیا آمدنش. به تنها برگشتن مادرش به خاطر 

امتحانات دانشگاه. به قهر پدرش. به 

شناسنامه ای که پدربزرگش برایش گرفته بود. 

دو ماه دیرتر. سر موعدی که باید به دنیا 

می آمد.
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فشار دست های خسرو دور کمرم بیشتر 

می شود و آینه ها تصویر زن و مردی را انعکاس 

می دهند که انگار قرار نیست هیچ گاه از هم 

جدا شوند.

****

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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خیره به در دولنگه ی تازه رنگ خورده به این 

فکر می کنم که این آمدن چه فایده ای دارد؟

اگر آدم های این معامله آن قدر دستشان به آن 

باال باالها بند است که بدون هیچ ترس و 

واهمه ای کار خودشان را پیش می برند، بودن 

یا نبودن من اینجا چه فرقی ایجاد می کند؟

- نمی خوای پیاده شی؟

به طرفش برمی گردم که با خط عمیقی میان 

دو ابرو نگاهم می کند. لب هایم برای 

DONYAIEگفتن حرفی باز می شود ولی بعد پشیمان از 
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گفتن، نفس عمیقی می گیرم و از ماشین بیرون 

می روم.

دیوار خانه بلند است و طوالنی. آن قدر که تا 

انتهای کوچه ی بن بست کناری کشیده شده 

است. صدای بستن در ماشین می آید و بعد 

حضور نزدیک او که ذهنم را می کشاند به 

خاطره ی لحظه های شب پیش.

- فکر کنم باید زنگ پایینی رو بزنی.

نفسم را آرام و پنهانی رها می کنم. دستم را 

می گذارم روی زنگ پایینی آیفون قدیمی و آن 

را فشار می دهم. جوابی که نمی آید، می گوید:

- باالیی رو بزن.
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نیم نگاهی به او می اندازم و همان کاری که 

گفته را انجام می دهم. این بار با فاصله ی چند 

دقیقه صدای زنی شنیده می شود:

- بله؟

آیفون قدیمی است و او تصویری از آدم های 

پشت در ندارد. که اگر تصویری هم بود من را 

نمی شناخت. لب هایم به پوزخندی کج 

می شود. سر را نزدیک تر می برم و می گویم:

- سالم خانم. ممکنه در رو باز کنید؟

DONYAIE- شما؟
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باید دقیقا چه می گفتم؟ نوه ی حاجی فیاضی؟ 

دختر مهتاب؟ مالک این خانه؟

تعللم باعث می شود خسرو سرش را جلو 

بیاورد و با جدیت جواب بدهد:

- باز کنید، متوجه می شید.

باز آن رگ اربابی اش باال زده انگار. زن مکث 

کوتاهی می کند و می گوید:

- االن می آم پایین.

.
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می گوید که پایین می آید ولی انگار طبق عادت 

در را باز می کند. به خسرو نگاه می کنم. در 

ناخودآگاهم منتظر یک حرف یا تاییدم. چیزی 

که وادارم کند بعد از تمام این سال ها قدم به 

خانه ای بگذارم که هیچ وقت حتی به حضورم 

در آن فکر نکرده ام.

- نمی خوای بری داخل؟
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مثل همیشه که با تحکم حرف می زند نمی گوید 

برو. می پرسد که این رفتن را می خواهم!

 در و تا  دستم را می گذارم روی لنگه ی آهنیِ

انتها بازش می کنم.نگاهم می نشیند روی 

سفید و اُخرایی تصویر مقابلم. نمایی سرد و 

کهنه و دلگیر. صدای زنگ تلفن خسرو به گوش 

می رسد و به فاصله ی کوتاهی صدای او که هر 

لحظه دورتر می شود.

وارد حیاط می شوم. ساختمان خانه مثل 

عمارت ملک نیا بزرگ و اشرافی نیست. یک 

خانه ی دو طبقه ی آجربهمنی با پله هایی دوار 

که کهنگی از در و دیوارش می بارد. دور و 
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اطراف ساختمان پر است از درختانی که تنه ی 

بی بار و برگشان میان برف احاطه شده  است.

چند قدم در مسیری که برفش را کنار زده اند 

جلو می روم. در ساختمان باز می شود و زنی با 

عجله از آن بیرون می آید. از همان فاصله هم 

می شود سن و سال باالیش را فهمید. هم سن 

ماهی یا شاید هم بیشتر. میان حیاط زیر طاق 

فلزی زنگ زده که شاخه های خشک گیاهی با 

بی نظمی دورش پیچیده شده می ایستم.

از فکرم می گذرد، قرار بود با حسام به اینجا 

بیایم نه خسرو!
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زن از آخرین پله پایین می آید و از همان جا 

می گوید:

- بله خانم؟

سراسیمگی آشکاری در رفتارش است که 

معذبم می کند. منتظر می مانم تا نزدیک تر 

شود. ژاکت و دامن تیره ای به تن دارد و شال 

بافت را انداخته روی موهایی که مثل نمای 

این خانه سفید و آجری است. به نظر می رسد 

سال هاست که اهلی این خانه باشد.

- سالم.

نگاهش رنگ تعجب می گیرد.

- سالم. امرتون؟
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از کجا باید شروع می کردم؟ وسط حیاط 

خانه ای ایستاده ام که آن را حق خودم می دانم 

و تا این حد غریب؟

.
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... - من غزالم. دخترِ

زبانم به گفتن دخترِ مهتاب نمی چرخد.
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- نوه ی آقای فیاضی.

میان ابروهای زن فاصله می افتد و نگاهش با 

دقت بیشتری میان اجزای صورتم به گردش 

درمی آید؛ جوری که انگار بخواهد راستی 

حرفم را از البه الی آن ها بخواند.

 نه مثل قصه ها لبخند می زند و نه جمله ای از 
سر آشنایی می گوید. هر چه هست، نگرانی 

است و نگرانی.

- من...

- غزال؟
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به عقب برمی گردم. خسرو وارد خانه می شود. 

اخم هایش بیشتر از قبل درهم فرو 

رفته است. نگاهم بی اختیار سر می خورد و 

روی دستی که گوشی را با آن گرفته 

می نشیند. وسط این پلیس بازی و حال 

بدش آورده بودم به خانه ی پدری مهتاب که 

چه؟

فقط برای اینکه آن آدم ها باور کنند من دنبال 

اسناد می گردم؟

یا چیزهای دیگری هم بود که نمی دانستم؟

-خودتو معرفی کردی؟

دوباره به زن نگاه می کنم.
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- بله. گفتم.

خسرو پرسشگرانه نگاهش را میان ما 

می چرخاند.

- خب؟

زن دست هایش را درهم می پیچاند. نگاهش در 

صورتم دل می زند.

- آقای مهندس نگفته بود شما قراره بیاین. 
خودشانم خیلی وقته نیامدن. نه خودشان، نه 

خانم مهندس!
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میان ته لهجه ای که عجیب من را یاد قمر 

می اندازد. حواسم به «خانم مهندس»ی که 

می گوید جمع می شود. خانم... مهندس!

.
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نگاه من و خسرو لحظه ای در هم قفل 

DONYAIEمی شود. این روزها از همه ی حدس هایی که 
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ناگهان سربرمی آورند می ترسم؛ از همه ی 

احتمال هایی که هر بار بیشتر از قبل ناامیدم 

می کنند.

خسرو نگاهش را با تانی از من می گیرد.

- غزال که برای اومدن نیاز به هماهنگی نداره!

زن بی حرف و پریشان فقط نگاهش می کند. 

انگار موضع قدرتی که او همیشه در نوع حرف 

زدنش دارد زن را سردرگم کرده است. دستی 

که عجیب دلم می خواهد روی بازوی خسرو 

بگذارم و او را وادار کنم به مالیم تر 

رفتار کردن، مشت می کنم. در این لحظه هیچ 

چیز بیشتر از کشف هویت زن و 
DONYAIE
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مردی که شنیده ام مهم نیست. مردی که به 

نظرم نمی تواند مهرداد باشد؛ چون او نه 

مهندس است و نه در ایران. مهتاب گفته بود 

یکی دو سال یک بارمی آید و سری می زند. 

همین!

در عوض همایون را خیلی ها مهندس صدا 

می زدند. از آن مدل مهندس هایی که معلوم 

نبود چطور و کجا مدرک گرفته اند. ولی مدرک 

داشت؛ ماهی می گفت بعد از رفتن 

DONYAIEمهتاب افتاده بود دنبال مدرک گرفتن. انگار 
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می خواست به خودش ثابت کند چیزی از 

مهتاب کم ندارد.

اگر آدمی که این زن می  گفت همایون باشد 

یعنی او از خیلی وقت پیش به این خانه رفت 

و آمد داشت. آنقدر که برای آمدن کسی باید 

اجازه می داد. شاید از همان شش سال پیش 

که با مهرداد توافق کرده بود و شاید هم قبل تر 

از آن.

فقط می ماند خانم مهندسی که هر چه فکر 

می کردم کسی به ذهنم نمی رسد. نفس عمیقی 

DONYAIEمی گیرم که سینه ام از سردی اش می سوزد.
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- حاال اگه فکر می کنین خیلی مهمه، می تونین 

با خانم مهندس تماس بگیرین خبر بدین!

زن معذب این پا و آن پا می کند. با آن 

جوراب های آبی و دمپایی بزرگی که 

همه جایش پر از برف شده، باید سردش شده 

باشد. ولی انگار ذهنش درگیرتر از آن است که 

سرما را حس کند. نمی توانم حدس بزنم چه 

چیز آن طور نگرانش کرده ولی هر چه که 

هست خبر ندارد مالک جایی که سال ها در آن 

زندگی کرده، منم!

DONYAIEگوشی را از جیبم بیرون می آورم و می گویم:
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- می خواید شماره شون رو بدید خودم تماس 

بگیرم. تو گوشی سیو ندارمشون.

انگار تصمیمش را می گیرد. یک قدم به عقب 

برمی دارد و می گوید:

.
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- حاال شما تشریف بیارید داخل. یه چند 

وقته هر چی زنگ می زنم نه خانم مهندس 

جواب می دن، نه آقا مهندس. ولی هاشم 

آقا چند بار باهاشان حرف زد. االنم به 

هاشم آقا می گم بهشان خبر بده.

هم سن و سال ماهی است و به همین دلیل دلم 

نمی آید او را بیشتر از این تحت فشار قرار 

دهم. نیم نگاهی به خسرو می اندازم. پر 

صالبت ولی آرام می گوید:

- تو برو من یه تماس بگیرم، می آم.

قلبم برای حال پریشانی که سعی دارد پنهانش 

DONYAIEکند فشرده می شود. سرم را آرام تکان می دهم 
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و همراه زن به طرف ساختمان 

قدیمی آجربهمنی می روم.

چهار پله و یک ایوان کوچک نیم دایره و دری 

که به راهرویی بلند منتهی می شود. درون 

خانه بوی کهنگی و چیزی مثل بخار شلغم که 

ماهی در زمستان برای خس خس سینه اش 

می پخت، زیر بینی ام می زند.

زن درمهمانخانه را باز می کند و می گوید:

- شما به فرمایید. من به هاشم آقا یه زنگی 

بزنم.
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جلوتر از او وارد می شوم. زمان انگار کند و 

کش دار از روی اشیا این خانه عبور کرده است. 

همه چیز کهنه تر از آنی است که باید باشد!

زن به طرف میز تلفن گوشه ی اتاق می رود. 

گوشی بی سیم قدیمی را برمی دارد و من تازه 

توجهم به قدم هایی که لنگ می زند جلب 

می شود.

- بفرمایید بشینین. من االنه می آم.

بی ربط می پرسم:

- شما چند ساله اینجا زندگی می کنید؟

قدم هایش از حرکت می ایستد. گوشی را به 

سینه اش می چسباند.
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- خیلی سال می شه. فکر کنم سی، این قدرا.

لبخند بی رنگ و غریبی روی لب هایم می نشیند. 

سی سال یعنی باید تولد من را در این خانه به 

خاطر داشته باشد! پلک می زنم و او نگران 

چیزی که نمی دانم چیست دوباره تکرار 

می کند:

- به هاشم آقا زنگ بزنم می آم.

لنگان از سالن بیرون می رود و من می مانم 

سنگینی بغضی که در گلویم گلوله می شود. 

نگاهم میان اشیای سالن می چرخد. از مبل های 

خراطی شده ی گردو تا پرده ی مخمل و فرش 

DONYAIEدستبافتی که گذرسال ها بیرنگ و کدرش کرده 
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است. نگاهم در امتداد آن ها دوباره به میز 

تلفن چوبی قدیمی می رسد و دفترچه ای که 

روی آن قرار دارد.

زمزمه ی حرف زدن زن از جایی پشت در 

سالن به گوش می رسد. از جایم بلند می شوم. 

به طرف میز می روم و با نگاهی به در دفترچه 

را بر دارم.

.

DONYAIE#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت657

نوشته های درون دفترچه متعلق به یک دست 

خط نیست. انگار در طول سالیان آدم های 

مختلفی شماره ها را نوشته اند. نگاهم با 

سرعت از روی شماره  و اسم های ناآشنا سر 

می خورد و پایین می آید.

حتی خودم هم نمی دانم دنبال چه هستم و 

چرا. تنها وسوسه ی کشف این خانم مهندس 

بی نام که در خانه ی پدری مهتاب رفت و آمد 

DONYAIEدارد و حتی اختیارش را، کالفه ام کرده است. 
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برگه های کلفت و کهنه ی دفترچه را چندبار 

ورق می زنم و صفحه ی آخر می رسم.

عصبی نفسم را رها می کنم. به در سالن که 

زمزمه  های زن همچنان از پشت آن به گوش 

می رسد نگاه می کنم. آمده بودم نقشی که از 

من خواسته شده را بازی کنم ولی، دلیل 

نمی شد در برابر سوالی که مثل خوره به مغزم 

افتاده بود سکوت کنم.

صدای حرف زدن زن نزدیک تر می شود. انگار 

درست پشت در ایستاده و حرف می زند. 

مشتم را با حرص می بندم تا صفحات باز 
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دفترچه که در دستم قرار دارد بسته شود. 

نگاهم در لحظه ی آخر به نهصد و دوازده 

شماره ای می افتد. باعجله دفترچه را از انتها 

باز می کنم. دو شماره پشت سر هم روی جلد 

دفترچه نوشته شده است. اولی را می شناسم. 

شماره ی همایون است و دومی؛ یک شماره ی 

نسبتا رند خط تهران.

خطوط نوشته قدیمی نیست و برخالف بقیه ی 

شماره ها با خطی خوش نوشته شده است.

گوشی را با دست دیگر از جیبم بیرون 

می آورم. یک کنجکاوی به ظاهر احمقانه. برای 

خودم توضیح می دهم که فقط می خواهم 
DONYAIE

M
AM

NOE



ببینم مخاطب زن است یا مرد. شماره را تند 

تایپ می کنم. با هر شماره ای که وارد می کنم 

لیست مخاطبینم کم و کمتر می شود. آنقدر که 

می رسم به آخرین شماره ولی یک اسم در باالی 

صفحه می ماند.

گیج و ناباور نگاهش می کنم. حرف به حرف 

اسمش را. اینجا؟ مگر می شد؟ صدای حرف 

زدن خسرو و زن را بلندتر از زمزمه های 

دقایقی پیش می شنوم.

DONYAIE- غزال؟
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نگاهم با همان حیرانی باال می آید و نگاهش 

می کند. خسرو با اخم گوشی اش را در جیب 

نیم پالتوی مشکی اش فرو می کند. هر قدر او 

ناآرام و کالفه است، من ناباورم.

جلو می آید و نگاهی به دفترچه و گوشی 

می کند.

- چی شده؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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به جای جواب دوباره نگاهم پایین می آید و 

می نشیند روی صفحه ی گوشی . خسرو کنارم 

می ایستد و پرسشگرانه جهت نگاهم را دنبال 

می کند.

«مطهره»

- کیه این؟

اصال مگر امکان داشت؟ خانه ی پدری مهتاب؟ 

همایون؟ و او!

... DONYAIE- خواهرِ
M

AM
NOE



حرفم را می خورم و با نفس هایی که سنگین و 

غریبند می گویم:

- دختر فتاح!

سنگینی سکوتش سرم را به طرفش کج 

می کند.

- این یعنی چی؟

نگاهش هنوز به صفحه ی گوشی که خاموش 

شده مانده است.

- تو می دونستی؟

سرش فورا باال می آید. در سیاهی چشم هایش 

می توانم تصویر خودم را ببینم. از بیرون 
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صدای ظرف و ظروف به گوش می رسد.با 

ناباوری می پرسم:

- خانم مهندسی که می گفت منظورش همین 

دختره  است؟ دختر فتاح؟ مطهره چه 

صنمی داره با همایون؟ اصال اینجا تو خونه ی 

مهتاب چه غلطی می کنه؟

حس می کنم مایعی غلیظ و داغ از پس سرم 

راه گرفته میان رگ هایم. نگاه پر تمسخر 

پدرش در کالنتری و حرف هایش در آن 

آپارتمان کذایی در خاطرم زنده می شود. 

DONYAIEنمی دانم حالِ نگاهم چه طور است که خسرو 
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دستش را جلو می آورد و دفترچه را از دستم 

می گیرد.

- این االن اصال مهم نیست!

مهم نیست؟ مگر می شد که مهم نباشد؟ بازویم 

را می گیرد و می گوید:

- هر چی االن تو فکرته بذار کنار.

مگر می توانستم؟ داغی آتش به نفس هایم 

می رسد. 

اگر مطهره ماجرای ارثیه ی مهتاب را 

می دانست و امین نمی دانست، یک  جور کثافت 

DONYAIEبود
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و اگر هم مطهره می دانست و هم امین، 

یک جور دیگر!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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خسرو دفترچه را می گذارد روی میزی که 

DONYAIEبود. تن صدایش را پایین می آورد:
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- تا اینجاشو اومدیم، بذار بقیه اش هم 
بگذره... بعدش کلی وقت داری بفهمی ماجرا 

چی بوده.

واکنش هایش نشان می دهد از ماجرا خبر 

نداشته ولی، راحت گذشتنش را هم درک 

نمی کنم. بلندتر از او می گویم:

- می خوای بگی برات مهم نیست بفهمی پای 

دخترفتاح چرا به این خونه باز شده؟ یعنی 

انقدر مطمئنی بودنش اینجا ربطی به ماجرای 

قرارداد و زمینا نداره؟

انقدر خرابم و آشوب که هیچ چیز بیشتر از 

DONYAIEفهمیدن حقیقت ماجرا آرامم نمی کند. در ذهنم 
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ده ها حدس و احتمال پشت سر هم ردیف 

شده اند. حدس های ساده، حدس های ترسناک، 

حدس های زشت.

مطهره را مدت زیادی می شود که ندیده بودم. 

شاید بیشتر از یک ماه پیش از این اتفاقات. از 

امین چند سال بزرگ تر بود و مثل او تودار و 

آرام. انقدر از من دور بود که هیچ وقت 

نخواستم با او صمیمی شوم. نه با خودش، نه 

شوهرش که به خاطر کار همیشه بین تهران و 

دبی در رفت و آمد بود.

خسرو به جای جواب دستش را می گذارد روی 

یک طرف صورتم. نگاه مستقیمش تمام لحظات 
DONYAIE
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شب پیش را در خاطرم زنده می کند. تمام آن 

شور و خلسه ی بعدش را. انگار ذهن او هم 

درست به همان لحظه ها سفر کرده است.

- من االن فقط می خوام این چند روز تموم 

بشه.

لب پایینم را توی دهان می کشم. بعدِ این چند 

روز قرار بود چه اتفاقی بیفتد؟ معجزه 

می شد؟ این حجم کثافت از وسط زندگی مان 

پاک می شد؟ 

انگشت شستش نوازش وار زیر چشمم کشیده 

DONYAIEمی شود. آرام و پر مهر.
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 باید مانع شوم ولی عجیب اینکه تن می دهم 
به حال خوب و بدی که دارم.

- ولی برای من مهمه. خیلی هم مهمه. چون 

اونی که انگار هیچ کثافت کاری ای از زیر 

دستش در نرفته، پدر منه!

صدای لوالی خشک در نگاه هر دوی ما را به آن 

طرف می کشاند. زن با سینی چای وارد 

می شود. نگاهش پیش از هر چیز می نشیند 

روی دستی که صورتم را قاب گرفته است. 

خسرو بامکث و آرامش دستش را برمی دارد. 

می پرسد:

DONYAIE
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.

- این آقایی که گفتین...

زن با قدم های لنگان جلو می آید و سینی را 

می گذارد روی میز میانمان.

- هاشم آقا، دامادمه. شوهر دخترم. آقای 

مهندس همه کارا رو سپرده دستش. خبر دادم. 

نزدیکه. گفت تا شما گلوتونو تازه کنین آمده.

برای بودن در خانه ای که صاحبش بودم، باید 

منتظر «هاشم آقا»یی می ماندم که تا سه ماه 

پیش هم دست خالف همایون بود و حاال در 

DONYAIEحال کالهبرداری از خودِ او.
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- مهرداد خیلی وقته نیومده اینجا؟

آنقدر بی هوا می پرسم که نگاه زن با تعجب به 

طرف من می چرخد. عجیب اینکه هر بار 

نگاهم می کند بیشتر و بیشتر حس غریبگی را 

در چشم هایش می بینم.

کوتاه و با تکان سرش جواب می دهد:

- بله.

پس همه چیز با توافقی که کرده اند دست 

همایون بوده. تا روی لب هایم می آید که 

بپرسم: «مهتاب چطور؟»

 ولی جلوی خودم را می گیرم. برای کسی که 

DONYAIEاین همه ملک و امالک و دختر شش ساله را 
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داده بود تا آرزوهایش را پس بگیرد، تصور 

برگشتنش در این سال ها خوش خیالی نبود؟

برای رهایی از نگاه مستقیم من و نگرانی ای که 

مردمک هایش را لرزان کرده است، چای 

را تعارف می کند و بعد مثل تیر از چله ی کمان 

رها شده از سالن بیرون می رود.  

آنقدر بی قرارم که به جای نشستن به طرف 

پنجره می روم.  صدای زنگ با سایه روشن 

خیالِ دختر بچه ای میان برف ها عجین 

می شود.

.
DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت660

- چرا انقدر ناآرومی؟

یکی باید همین سوال را از خودش بپرسد. هر 

چند که جوابش را می دانم؛ از 

نجواهای بیقرار شب گذشته اش، از مردی که 

کوتاه ولی عمیق می شناسمش!

صدای «بله؟» گفتن زن به گوش می رسد و 

DONYAIEمتعاقب آن در باز می شود. دیدن مردی جوان 
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که کلیدی را میان انگشتانش گرفته پوزخند را 

روی لب هایم می نشاند.

انگار در تمام این سال ها این خانه، خانه ی همه 

بود اال من؛همایون، هاشم صنیعی، همین زنی 

که اسمش را نمی دانم، مطهره!

اسم او بازهم نفس هایم را داغ می کند. ذهنم با 

قدرت ربط حضور او در این خانه را به مسائل 

مالی بین همایون و فتاح پس می زند، 

چون تنها کسی بود که در این مدت اسمی از 

او نشنیده بودم.

مرد از راه باز شده در برف ها پیش می آید. 

صدای باز و بسته شدن در شنیده می شود و 
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کمی بعد زن در قاب نگاهم از پله های مدور 

جلوی ساختمان پایین می رود. به دونفری که 

میان تصویر سیاه سفید آن سوی شیشه مقابل 

هم ایستاده  و با حرارت حرف می زنند نگاه 

می کنم و در جواب خسرو می گویم:

- دارم فکر می کنم پدر مهتاب هیچ وقت تصور 

میکرد با اجبارش برای ازدواج اون سرنوشت 

چند نفرو عوض می کنه؟

هاشم صنیعی از کنار تن زن به پنجره نگاه 

می کند. حضور خسرو را حس می کنم و نگاهم 

به مردی است که انگار دارد برای آرامش زن 

DONYAIEچیزی را توضیح می دهد.
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خسرو یک قدم عقب تر از من می ایستد. آرام 

نجوا می کنم:

- انگار این زمین هیچ وقت وطن مهتاب 
نبود. اون فقط می خواست بره!

می گویم و جایی در مغزم می سوزد انگار.

- مثل تو؟

دوباره بی رحم شده بود و تلخ. ولی عجیب 

اینکه این بار انگار ان خودداری همیشگی میان 

کلماتش نبود. نه اینکه نخواهد باشد، نه! انگار 

می خواست و نبود. هاشم صنیعی سرش را در 

جواب زن تکان می دهد و با نگاه دوباره ای به 

پنجره از پله ها باال می آید.
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به عقب می چرخم. درست روبه روی او. لب 

پایینم را توی دهان می کشم و زیر دندان 

فشارش می دهد.

منتظر جواب من نیست. یا اخمی که خط 

عمیق میان ابروهایش انداخته می گوید:

- درکش نمی کنی؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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در جهان دخترانه ی من مهتاب آخرین بلیت 

مادری اش را هم سوزانده است ولی برای منِ 

آرزوهایم، مهتاب و رویاهایش عجیب آشنا 

بود. میان گفتن و نگفتن حرفی مانده ام که در 

سالن باز می شود. نگاهم به آن سو می چرخد و 

خسرو با این حرکتم خسرو روی پاشنه ی پا به 

عقب برمی گردد. مرد با لبخندی تصنعی جلو 

می آید. دستش را به طرف خسرو دراز می کند 

و می گوید:

DONYAIE- سالم. خوش آمدید.
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کمی بعد روی مبل های سالن مقابل او 

نشسته ایم و به حرف هایی گوش می کنیم که 

نیم بیشترش دروغ است.

- یعنی شما می گید که آقای رادمنش قبل از 
اینکه درگیر دادگاه و این مسائل بشه کارهای 

مربوط به انتقال امالک رو تموم کرده؟

مرد در جایش جا به جا می شود. انگار میان 

هم دستی پنهان خسرو با خودش و بی خبری او 

مردد مانده است. نگاهش گریزی کوتاه به من 

که در سکوت نگاهش می کنم، می زند و بعد رو 

DONYAIEبه خسرو می گوید:
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- من نمی گم مهندس، قانون می گه. اگه شک 

دارید تشریف ببرید دفتر حاج آقا، از خودِ 

ایشون بپرسید.

خسرو سوالی می گوید:

- حاج آقا؟

صنیعی جواب می دهد:

- حاج آقا فخر. اینجا کسی نیست که 

نشناسدشون. امین یه شهرن.

جان می کنم تا گوشه های لبم باال نرود و 

پوزخند نزنم. محمدرضا فخر صاحب یکی 

از سه حسابی که ماه ها از همایون رشوه و باج 

DONYAIEمی گرفت. منقلبم و ناآرام. افکارم جوری درهم 
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گره خورده که سخت می توانم سر رشته ی هر 

کدام را پیدا کنم. سایه ی حرکت زن که دزدانه 

به سالن سرک می کشد توجهم را جلب می کند.

هاشم صنیعی همچنان در مورد روند اتمام 

معامله حرف می زند. نگرانی این زن عجیب 

من را یاد ماهی می اندازد. میان حرفش 

می پرسم:

- این خونه چی؟

جمله اش نیمه کاره می ماند. سوالی به من نگاه 

می کند.

- این خونه هم جزو همین قراردادیه که 
گفتین؟

DONYAIE
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هیچ چیز در ذهنم نمی تواند نگرانی های آشکار 

این زن را معنا کند. هیچ چیز به جز خانه ای که 

یک عمر در آن زندگی کرده است. این را منی 

می فهمم که یک شب تنها و بی سرپناه در شهر 

رها شده ام.
DONYAIE
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هاشم صنیعی مردد نگاهم می کند. انگار میان 

گفتن یا نگفتن جواب سوالم مانده است. 

خسرو آورده بودم تا نقش آدم بی خبر از همه 

جا را بازی کنم نه آدم احمق را. از جایم بلند 

می شوم. جوری که انگار سکوت و تعلل او 

عصبی ام کرده است.

- ولی من هیچ حرفی در مورد 
فروش این خونه از پدرم نشنیدم.

برخالف خسرو که هنوز در همان حالت نشسته 

DONYAIEو نگاهم می کند، هاشم از جایش بلند 
M
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می شود. لبخندش دروغین و از سر رفع تکلیف 

است.

- من تا هر جا خبر داشتم بهتون گفتم خانم 
مهندس. راه و چاهم بهتون نشون دادم.

حرفش بیشتر شبیه این است که بخواهد زمان 

بخرد. سایه ی حضور زن دوباره پشت در پیدا 

می شود. هاشم رد نگاهم را می گیرد و به در 

باز سالن می رسد. انگار بهتر از هر کسی دلیل 

نگرانی زنی که پشت در ایستاده را می داند. از 

خودم می پرسم، یعنی ممکن بود همایون 

خانه ی پدری مهتاب را نگه 

DONYAIEداشته باشد؟ولی چرا؟
M
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- غزال جان؟

به خسرو نگاه می کنیم. هم من و هم هاشم 

صنیعی که انگار دنبال یک راه فرار می گردد. 

خسرو با طمانیه از جایش بلند می شود:

- عزیزِ من!

ابروهای هاشم صنیعی کوتاه باال می رود. 

خسرو از روی مبل بلند می شود. نزدیکم 

می آید و آرام می گوید:

- چرا انقدر خودتو اذیت می کنی؟

این بازی خوبی نیست. نقش مردی که 

DONYAIEمی خواهد انتقام پدری را از دخترش بگیرد 
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هرگز به او نمی آید. لب هایم را روی هم فشار 

می دهم.

- تو باید بتونی با حقیقت هرچیزی مواجه 
بشی.

گوشه ی لب هاشم به دو طرف کشیده 

می شود. خسرو دستش را می گذارد روی 

بازویم و مستقیم نگاهم می کند. من 

این مرد را می شناسم و نمی شناسم. آنقدر 

می شناسمش که بدانم وقتی برای گمراه کردن 

هاشم صنیعی به جای جمله های واضح دوپهلو 

DONYAIEحرف می زند، حرف دیگری هم دارد.
M
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و آنقدر نمی شناسمش که بدانم حرف پنهانش 

چیست.

هاشم یک قدم به عقب برمی دارد. هنوز همان 

لبخند مضحک کنج لب هایش چسبیده است.

DONYAIE- با اجازه من یه دقیقه برم بیرون و بیام.
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صدای زنگ خانه برای دومین باز از وقتی که 

آمده ایم بلند می شود. زمزمه ی حرف زدن 

ناواضح زن به گوش می رسد و بعد صدای 

افتادن و شکستن چیزی درسکوت خانه 

انعکاس پیدا می کند.

- چی شد پری خانم؟

این را هاشم می گوید و با عجله به طرف در 

می رود. نفس داغم را رها می کنم و می گویم:

- این زنه یه چیزیش می شه. من...

DONYAIE- تو چی عزیزم؟
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به طرفش برمی گردم. دستش را کمی دور 

بازویم محکم تر می کند. حسِ «عزیزم»ش فرق 

دارد با «جان» و «عزیزِ من» دفعات 

قبل. جوری که میان آن همه هیاهو و دغدغه 

لحظه ای مغز و قلبم باهم خواب می رود. این 

نرمش و لحن آرام از کجا می آمد؟

از کدام حس که تا پیش از این نبود؟

کلمات در دهانم گم می شود.

صدای کلفت و مردانه ی هاشم که به سختی 

سعی دارد تنش را پایین نگه دارد به صدای زیر 

زن اضافه می شود. آوای زنگ دوباره بلند 

می شود. هنوز نگاهش می کنم که در آهنی 
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کهنه با صدای تقی باز می شود. خسرو دستش 

را از روی بازویم برمی دارد و برخالف حرکتش 

می گوید:

- دلم می خواد بغلت کنم.

مبهوت این حرکتش مانده ام که سرش را 

می چرخاند و از پنجره به بیرون نگاه می کند. 

رد نگاهش را می گیرم و به تصویر زنی 

می رسم با چمدانی در دست که همان لحظه 

وارد خانه شده است.

.DONYAIE
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وقتی که می رفت هم زمستان بود؛ یک روز 

سرد برفی درست مثل امروز. ماهی من را به 

اتاقم فرستاده بود. گفته بود تا نگفته از اتاق 

بیرون نیایم. به این کار عادت داشتم. هر وقت 

که مهتاب و همایون جر و بحث می کردند، 

ماهی همین  حرف را به من می زد.

دلم تنگ بود. چرایش را بعدها فهمیده بودم. 

DONYAIEپشت پنجره روی نوک پا ایستادم. میان 
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دانه های رقصان برف قامت زنی را دیدم که با 

چمدانی در دست از حیاط می گذشت. جلوی 

در ایستاد. به عقب چرخید و نگاهش تا 

پنجره ی طبقه ی دوم باال آمد. حتما منی را که 

روی نوک پا داشتم جان می دادم تا ببینمش، 

ندید. چون تنها مکث کوتاهی کرد و بعد از در 

خانه بیرون رفت.

پلک می زنم. گوشه ی چشمم می سوزد.

زنی که آن سوی شیشه ایستاده را نه 

از آخرین خاطره اش که تنهااز صفحه ی 

اینستاگرامش می شناسم. سال ها دزدانه 
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دنبالش کرده بودم. سال ها با هر عکس و 

کلمه اش با خودم تکرار کرده ام که تو را 

نخواست، که تو را نمی خواهد!

مهتاب دسته ی چمدانش را رها می کند و یک 

قدم جلو می آید. شال تیره از روی موهای 

کوتاهِ روشنش سر می خورد. آمده که من را 

ببیند و این بار انگار قدم به دیده شدن 

می رسد!

خسرو صدایم می زند:

- غزال جان؟

DONYAIEقلبم نمی لرزد.
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 مهتاب با تردید جلو می آید. خسرو آرام از 
کنارم می گوید:

- من تو این مدت خیلی چیزا رو بهت نگفتم. 

اون اوایل دلیلی برای گفتن نداشتم، بعدها 

نخواستم برای خودت دردسر درست کنی و 

این اواخر...

مکث می کند. مهتاب همان طور خیره به 

پنجره از پله ها باال می آید. نه توجه ای به زن 

سرایدار دارد و نه هاشم صنیعی که انگار دارد 

چیزهایی به او می گوید. پلک می زنم. 

DONYAIEچشم هایم داغ است و می سوزد.
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- فقط به خاطر اصرار و خواهشی که کرد...

به عقب برمی گردم و خسرو ملک نیا را 

می بینم. فقط خودش را.

صدای باز و بسته  شدن در به گوش 

می رسد. چشم های داغم را به طرف در 

می چرخانم. روزهای اولی که ماجرای زمین ها 

را فهمیده بودم، ته دلم می خواستم که او 

بیاید.

دلم می خواست من نخواهم و او بیاید.

DONYAIE
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لب هایم را روی هم فشار می دهم. خسرو آرام 

صدایم می کند. درست مثل دیشب و میان 

بوسه هایش!

قلبم تند نمی زند!

می بینمش که وارد اتاق می شود و بی حرکت 

میان چهارچوب در می ایستد. بی حس و 

مستقیم نگاهش می کنم. چانه اش می لرزد و 

زیر لب چیزی می گوید.

.
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زمزمه اش برای بار دوم قابل شنیدن است.

 قشنگم. - عزیزِ

آب دهانم مزه ی زهر می گیرد. یادم می آید 

برخالف من که در این سال ها روز به روز و ماه 

به ماه زندگی اش را دنبال کرده ام، او من را 

ندیده است؛ نه من و نه بزرگ شدنم را.

مهتاب جلو می آید، بدون اینکه نگاهش ذره ای 

روی اشیا و در و دیوار خانه ای که در آن بزرگ 

DONYAIEشده بلغزد. در ظاهر صاف و مستقیم نگاهش 
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می کنم ولی از درون انگار بعد از این سه ماه و 

چند روز جهنمی به مرز انفجار رسیده ام. حتی 

حس حضور و نگاه پر از نگرانی خسرو هم 

نمی تواند آرامم کند.

مهتاب برای گریه نکردن گوشه ی لبش را زیر 

دندان می برد. ولی چشم هایش از برق اشک 

می درخشد.

- چقدر تو خوشگلی!

از حرص و غصه خنده ام می گیرد. لب هایم را 

محکم روی هم نگه می دارم. ماهی همیشه 

می گفت: «هر بچه ای برای مادرش قشنگ ترین 
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بچه است.» قصه ی من و ماهی هم شاید از 

همین جا آغاز شده بود. از جایی که او انگار 

ذاتا مادر بود و بچه ای نداشت و من که بچه 

بودم و مادر نداشتم.

دیر بود. برای گفتن همچین جمالت مادرانه ای 

زیادی دیر بود! صدایم انگار از ته چاه در 

می آید. گرفته و خشک.

- تستتون روی نمونه ی آزمایشگاهی  جواب 
داد؟

مهتاب با استیصال اول به خسرو نگاه می کند 

و بعد به من. هنوز نمی دانم چطور 
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توانسته خسرو را پیدا کند و برای این دیدار از 

او کمک بخواهد.

روی لبش زبان می کشد. گوشه ی چشم هایش از 

اشک تر شده است. آرام و باغصه نجوا می کند:

- همه ی عمرم از همین ترسیدم.

چون می ترسید هیچ وقت سراغم نیامده بود؟ 

درست برعکس من!

شانزده یا هفده ساله بودم که اینستاگرام را 

روی گوشی ام نصب کردم. یک وسوسه ی 

عجیب و دیوانه کننده برای پیدا کردن او 

افتاده بود به جانم. پیش  از آن هم بارها 

عکس هایش را در اینترنت دیده بودم. ولی 
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صفحه ی اینستاگرام فرق داشت. زنده بود و 

نزدیک.

اولین باری که وارد صفحه اش شدم، عکسی 

پست کرده بود از خودش و یک مرد که کنار 

هم روی عرشه ی کشتی ایستاده بودند. عکسی 

که بدون هیچ لمس و نزدیکی تا مدت ها عذاب 

شب و روزم بود.

- پس االن چرا اومدین؟

یک قطره ی درشت از گوشه ی چشمش سر 

DONYAIEمی خورد.
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- مگه چی عوض شده که فکر کردین ترستون 

بی معنیه؟... اگه اومدنتون به پشتوانه ی اون 

زمیناییه که با باج دادنش از شر من و همایون 

راحت شدین، باید بدونین انقدر دیر اومدین 

که همه اش رفته رو هوا... به جز اون هم که 

چیز دیگه ای نیست، هست؟

بغض مهتاب بی صدا می شکند. جوان است و 

جذاب، بیشتر از چیزی که در عکس هایش به 

نظر می  رسد. نفس درون سینه ام سرد و 

سنگین شده و سخت باال می آید.دست خسرو 

روی کمرم می نشیند. درست جایی که شب 

DONYAIEپیش نوازشش را تجربه کرده است.
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عضالتم بی اختیار منقبض می شود. مهتاب 

میان  گریه ی آرامش می گوید:

- نمی دونستم از کجا باید شروع کنم.
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مادر بودنش را می گفت؟ غم انگیز نبود؟ تکان 

می خورم و دست خسرو از روی کمرم جدا 

می شود. تن صدایم بی اراده باال می رود.

- شما آیدی اینستاگرام منو می شناختین.

- مهرداد به من داده بود. وقتی اومد ایران 

اسنادو به نامت کنه، گفت تو نمی خوای منو 

ببینی. گفت، گفتی حق ندارم سراغت نیام. 

بعد که برگشت آیدی تو داد که بتونم عکستو 

ببینم... گفت از کامنتای پیج شرکت پدرت 

پیدا کرده... من... بلد نبودم چطور باید بیام 

سراغت. می ترسیدم پسم بزنی. می ترسیدم 

DONYAIEمنو نخوای!
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روی سینه ام بیشتر و بیشتر سنگین می شود. 

انگار وزن یک خانه افتاده است روی نفس هایم. 

بال های شالم را میان مشتم محکم تر فشار 

می دهم. راست می گفت که بلد نبود؛ بلد نبود 

که بعد از این همه سال حتی جلو نیامده بود تا 

در آغوشم بگیرد.

اول به فاصله ی بین خودم و او نگاه می کنم و 

بعد به صورتش.

- همین االنم بلد نیستین.

مشتم را از دور شال باز می کنم. با سر به 

خسرو اشاره می کنم.
DONYAIE

M
AM

NOE



-اگه این همه دراماتیکش نمی کردین هم 
من بازم شما رو می دیدم.

زمزمه ی «غزال» گفتن او و صدا زدن 

محکم خسرو درهم می پیچد. پوزخندی می زنم 

و می گویم:

- ولی فقط می دیدمتون.

مهتاب دست می کشد روی چشم هایش. پوست 

سفیدش سرخ شده و چشم هایش دو کاسه ی 

خون.

DONYAIE- تو دختر منی، غزال.
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یاد حرف های همایون پشت تلفن می افتم و با 

غصه می خندم. چرخ دنیا چطور چرخیده بود 

که در فاصله کوتاهی شده 

بودم دختر هردویشان. سرم را آرام به دو 

طرف تکان می دهم. گوشه ی چشمم بیشتر 

می سوزد. بی رحمانه می گوید:

- اگه می تونید توی جریان این زمین ها کمکم 
کنید. 

انتظار همچین جوابی از من ندارد. نگاه 

خیسش مات و مبهوت به من دوخته می شود. 

DONYAIEبه منی که حالم خوب نیست. من که قلبم 
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انگار ترک برداشته و چیزی تا شکستنش باقی 

نمانده است. 

.
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نگاهم را از رد اشک روی صورتش می گیرم 

و به طرف در سالن می روم.باید با خودم و 

DONYAIE
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قلبی که پیشروی ترک هایش را هر لحظه بیشتر 

احساس می کنم، تنها می شدم.

شاید دست می کشیدم روی سر دختر شش 

ساله ی پشت پنجره که هنوز روی نوک پاهایش 

ایستاده و از پنجره به جای خالی مادرش نگاه 

می کند و می گفتم، دیدی گذشت؟

از کنار دو نفری که با کمی فاصله کنار در 

ایستاده و نگاهمان می کنند می گذرم. شال 

روی شانه ام را باال می کشم و با قدم هایی که 

هر چه از مهتاب دورتر می شوم بیشتر سرعت 

می گیرد از خانه بیرون می روم. نه گوش  هایم 

درست چیزی را می شنود و نه چشم هایم.
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باد سرد سوزشش چشم هایم را بیشتر می کند. 

آمده بودم نقش دختر فریب خورده را بازی 

کنم و شده بودم نقش اول یک درام غم انگیز.

زیپ بوت هایم را باال نکشیده از پله ها پایین 

می روم. حتی خودم نمی دانم مقصدم کجاست 

و چرا. شاید سراغ محمدرضا فخر رفتن و 

شاید زنگ زدن به مخاطب تماس بی پاسخ دو 

روز پیش.

در آهنی را باز می کنم و چند قدم بیرون از 

خانه بازویم از پشت سر کشیده می شود. حالم 

خوب نیست و ای کاش صاحب این دست های 
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آشنا بفهمدش. خم آرنجم را بیشتر به طرف 

خودش می کشد.

- غزال؟

به طرفش می چرخم.

- کجا می ری؟

آرنجم را عقب می کشم و می گویم:

- حالم بده، معلوم نیست؟

- چرا معلومه. فقط می خوام بدونم کجا 

می خوای بری؟
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بازویم را دوباره می کشم و این بار از بند دست 

او رها می شوم. چشم های سیاهش با نگرانی 

به من دوخته شده است.

- می خوام برم دفترخونه ی این حاج آقا فخر. 

شاید بعدش رفتم آگاهی. می خوام زمینامو 

پس بگیرم. همه ی چیزایی که قیمت به دنیا 

اومدنمه. بعدش واسه ویزا درخواست می دم. 

می رم. با پول همین زمینا می رم. همینا که...

دستم به  طرفش کشیده می شود و کلمات روی 

زبانم گم می شود.

.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت668 

این نزدیکی را نمی خواهم. این بیقراری 

چشم های سیاهش را. دست دیگرم را می گذارم 

روی سینه اش تا فاصله ی میانمان حفظ شود.

- بهت گفته بودم من با این چیزا...

میان حرفم می گوید:

- آره گفتی که با دوست دارم و بغل کردن گول 
DONYAIEنمی خوری!
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فشار دستم را روی سینه اش بیشتر می کنم. 

دلم می خواهد قبل از هر چیز دور شوم؛ از این 

کوچه، این خانه، آن زن که بازگشتش تجسم 

آرزوی ناگفته ی کودکی ام بود. همانی که ماهی 

همیشه اصرار داشت در گوش خدا بگویم و 

من در دلم نگهش داشته بودم.

خسرو آرنجم را محکم تر می گیرد.

- اول به من گوش بده بعد هر 
جا خواستی می برمت.

- من همیشه بهت گوش دادم.

- می دونم تو اصال دختر لجبازی نیستی.
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آب دهانم را فرو می دهم. بغض شور و سخت 

از گلویم پایین می رود.

- پس چرا فکر کردی نباید در مورد اومدنش به 
من بگی؟

حاال که بعد از این همه سال از نزدیک دیده 

بودمش، انگار دیگراسمش هم در دهانم 

نمی چرخید. خسرو فشار مالیمی به دستم 

می دهد.

- من خودمم خبر نداشتم غزال. چند ساعت 

پیش فهمیدم. بقیه  دیگه اصرار خودش بود. 
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خواهش کرد چیزی بهت نگم. می ترسید 

نخوای ببینیش.

پلک می زنم و مستقیم خیره می شوم که حتی 

از حال خرابش هم آشوب تر است.

- تو چرا قبول کردی؟ فکری اونم یکیه مثل 
مادرت؟ کسی که به زور بچه اشو ازش گرفتن 

و تنها گناهش توی ذهن بچه اش اینه که دیر 

اومده؟ تو مگه منو نمی شناختی؟

طعنه زده ام؛ به او و دلی که بعدِ این همه سال 

هنوز هم با قمر صاف نیست. حالت صورتش 

مثل وقت هایی که حرف به گذشته ها و 

خانواده اش می کشد، سخت می شود. انکار 
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نمی کند ولی از کنایه ام می گذرد. در جواب 

سوال آخرم می گوید:

- دقیقا چون می شناختمت این کارو کردم. 

چون می دونستم تو هنوز با خودتم تعارف 

داری. تو می خواستی مادرت بیاد غزال. نگو 

نه. می خواستی ولی نمی گفتی. نمی خواستی 

که بگی.

زیر سنگینی کلماتش نفسم راه گم می کند. من 

همین چند دقیقه ی پیش این حقیقت را به 

DONYAIEخودم اعتراف کرده بودم.
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.

- به من جواب بده غزال. اگه می دونستی 
حاضر نمی شدی همین اندازه هم ببینیش؟ 

همین قدر که فقط ناراحتیت رو به روش 

بیاری؟

ما کی تا این حد خوب هم دیگر را شناخته 

بودیم؟ آنقدر که من بدانم مهتاب نادانسته 

دست گذاشته روی نقطه ضعف او و او بداند 

من در عمق انکارم منتظر آمدن مهتاب بودم.
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- چطور تو رو پیدا کرد؟ اصال از کجا فهمید 

باید بیاد سراغ تو؟

- منو پیدا نکرد. حسامو پیدا کرد. از روی 

مدارکی که براش فرستاده بودی.

دستم از روی سینه اش شل می شود و پایین 

می افتد. حالم بدتر شده که بهتر نشده.

دلم می خواهد بدانم چرا حاال آمد؟

چرا حاال که همه چیز روی هوا رفته بود، فکر 

کرد باید کارش را رها کند و بیاید؟

دلم می خواهد بدانم چه چیز عوض شد که او 

DONYAIEرا کشاند تا خانه ای در نیشابور که یک بار با 
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ازدواج از آن گریخته بود و یک بار با باج 

دادنش؟

یک قدم به عقب برمی دارم. خسرو دستش را 

آرام از دور بازویم باز می کند. و قدم دوم.

در خانه باز می شود و نگاه ملتهبم به آن طرف 

می چرخد. هاشم صنیعی با گوشی ای که در 

دست دارد نگاهمان می کند. نگاهی که پر است 

از اضطراب و نگرانی.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت669

دست هاشم با گوشی آرام از کنار گوشش 

پایین می آید. خسرو بدون نگاه کردن به پشت 

سر خفه و زیر لب می گوید:

- برو تو ماشین غزال.

لحنش محتاطانه و در عین حال پر از خواهش 

است. نگاهم تا صورت او پیش می آید. هنوز 

عصبی ام و دلشکسته و معترض ولی...
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نفس داغم را از میان لب های نیمه بازم رها 

می کنم. نمی خواهم همه ی 

برنامه ها را خراب کنم. با تانی قدم سوم را به 

عقب برمی دارم و بعد می چرخم و در جلوی 

ماشین را باز می کنم.

خسرو زودتر از چیزی که فکرش را می کردم 

پشت فرمان می نشیند و ماشین را در مسیر 

سیاه و سفید کوچه می راند. هر چه از خانه ی 

پدری مهتاب دورتر می شویم، قلبم بیشتر و 

بیشتر می گیرد انگار.
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فکرِ آمدن مهتاب و تنها ماندنش با آن زن و 

مرد و هجوم خاطرات تلخ کودکی قلبم را تنگ 

و تنگ تر می کند.

- االن کجا ببرمت؟

به خیابان اصلی رسیده ایم. نگاهم به طرف او 

می چرخد. بارها گفته بود حرفش دوتا 

نمی شود. سکوت که می کنم، به طرفم 

برمی گردد.

- گفتی اول می خوای بری دفترخونه؟

گفته بودم. شال را روی موهایم باال می کشم. 

دیدن فخر در این شرایط کار را خراب 

نمی کرد؟ 
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- اینا می خوان سندا رو یه جوری ثبت کنن که 
تاریخش مال قبل از زندانی شدن همایون 

باشه؟

خسرو به مسیر نگاه می کند. به خاطر وضعیت 

خیابان سرعتش پایین است. جواب سوالم 

آنقدر بدیهی است که نیاز به تایید ندارد.

- این فخر یا صنیعی، چرا باید این همه مدت 
از همایون پول بگیرن؟

اسم مهرداد را نمی آورم چون او هنوز هم برایم 

یک معادله ی الینحل است.
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- واسه کار چاق کنی. اول یه وکالتنامه ی 

جعلی تروتمیز، بعد همگرفتن وسط معامله و 

جوش دادنش. اون رقمی که توی قرارداد 

دیدی حداکثر دو سوم قیمت زمیناست. 

می دونی این یعنی چقدرسود؟ یعنی هم 

همایون زمینایی که مال خودش نبود رو یک جا 

فروخت، هم شرکت یه موقعیت عالی برای 

احداث پروژه ی گردشگری پیدا کرد.

نگاهم را به طرف شیشه ی جلو 

می چرخانم. میان افکار درهم و برهمم مهتاب 

با قدرت بست نشسته است. ای کاش دست از 
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سرم بردارد. ای کاش بتوانم رها شوم از آرزوی 

ناگفته ای که دیر اجابت شده است. خیلی دیر!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت670

- اون مرده توی شرکت هم اصرار داشت 
هفته ی دیگه برم دنبال مدارک انتقال اسناد. 

می خواست وقت بخره واسه کارو تموم کنن.
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نفس ملتهبم را بیرون می فرستم و میان آن با 

حرص نجوا می کنم:

- چرا این کثافت ته نداره؟

انتظار هر حرف وجمله ای را از طرف او دارم 

اال چیزی که می گوید:

- دیشب به شیرین گفتم می خوام با تو ازدواج 
کنم.

انگار دستی درون مغزم فرو می رود و همه ی 

افکارم را بیرون می کشد. گیج و پر اخم به 

طرفش برمی گردم.

- فعال اون تنها کسیه که با فرح در ارتباطه.
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توضیحش یعنی این هم جزئی از 

برنامه هایش است. از دست خودم و ذهنی که 

به همین راحتی بازی خورده عصبانی  می شوم.

- می خوام باور کنه قرار نیست بذارم بری.

قبال هم این حرف را میان نقش بازی کردنش 

گفته بود. 

پوست لبم را با دندان می کنم. فکر مهتاب به 

ناکجا آباد ذهنم فرستاده می شود. ناآرام 

موهایم را پشت گوشم می فرستم.
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پشت چراغ قرمز می ایستد و نگاهم می کند. به 

ظاهر آرام است ولی می شود بیقراری دقایقی 

پیش را در عمق چشم هایش دید.

می توانم برای این کارش چندین دلیل در ذهنم 

بسازم که تمامش به درگیری میان او و فرح 

مربوط می شود. ازحرص دادن او گرفته تا 

منطقی کردن خیانت حسام و فروختن اسناد 

به شرکت یا به قول خودش گرفتن انتقام 

همایون از دخترش.

ولی نگاهش اجازه نمی دهد؛ آن حس غریبی که 

مردمک  چشمانش را لرزان کرده انگار.
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چراغ سبز می شود و ماشین های پشت سری 

شروع به بوق زدن می کنند. خسرو با تاخیر 

نگاهش را از من می گیرد و می پرسد:

- االن کجا ببرمت غزال؟

****

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت671
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«غزال، خواهش می کنم.»

قفل گوشی را می زنم و آن را مثل جسمی 

منحوس روی میز سر می دهم و از خودم دور 

می کنم. هر دو دستم را روی میز می گذارم و 

پیشانی داغم را می گذارم روی دست هایم.

دیدن مهتاب را می خواستم و 

نمی خواستم. غزال بالغ وجودم می خواست با 

دیدن او زجر زخمی که هجده سال امانم را 

بریده بود تمام کند ولی غزال شش ساله ی 

درونم نمی خواست. لج کرده بود و شاید دلش 

DONYAIEاصرار و نازکشیدن می خواست.
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صدای نزدیک شدن قدم هایش پلک های داغم را 

می لرزاند. ته این ماجرا هر چه که بود رابطه ی 

من و مهتاب درست نمی شد. عادی نمی شد. بند 

پوسیده ی رابطه ی ما گره نمی خورد. فقط قرار 

بوداین قصه ی ناتمام هجده ساله به انتها 

برسد، همین!

لمس دستش را روی موهایم حس می کنم و 

صدایش را کنار گوشم.

- نمی خوای تمومش کنی؟

سرم را باال می آورم. خم شده و از فاصله ای 

نزدیک نگاهم می کند. می دانم که حال او هم 
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خوب نیست. درست مثل من. ولی حداقل بلد 

است ظاهرش را حفظ کند.

صاف روی صندلی می نشینم و دست او از 

روی موهایم برداشته می شود. تمام این چند 

ساعت سرحرفش مانده بود. من را برده بود 

همه ی آن جاهایی که گفته بودم. از دفتر فخر 

تا پشت در اداره ی آگاهی.

- تو که می گفتی من لجباز نیستم!

- هنوزم می گم.

کمرش را راست می کند و من سرم را باالتر 

DONYAIEمی گیرم تا صورتش را ببینم. روشنایی از 
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پنجره ی بلند و چوبی به فضای نیمه تاریک 

رستوران غلبه می کند.

- پس چی؟

منتظرم از مهتاب بگوید و تماس هایی که در 

این چند ساعت لحظه ای رهایش نکرده است.

- بیا برگردیم عمارت. دیگه هر چی 
هست باید بمونه به وقتش.

- تو داری اینو می گی؟

بقیه ی حرفم را می خورم و نمی گویم: «تویی 

که در این چند ساعت با تماس هایت زمین را 

DONYAIEبه آسمان دوخته ای!»
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- دیدی که صنیعی قبل از رسیدن 

ما فخرو خبردار کرد و اونم در رفت. که اگه 

بود هم فرقی نمی کرد. انقدر بهانه می آورد و 

زمان می خرید تا کارای مربوط به انتقال اسناد 

تموم بشه. بقیه اش هم دیگه کار پلیسه، نه ما.

.

سرم را به طرف پنجره ی قدی می چرخانم. 

چشم هایم از تندی نور است یا دردی که در 

گلویم دارم، جمع می شود. از همان لحظه ی 
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اول حس خوبی به صنیعی نداشتم و حاال 

بیشتر از قبل.

- اونجا... با اون آدمایی که هستن، امن هست؟

نه من می گویم کجا و نه او می پرسد. فقط 

سکوت می کند. درست مثل من!

سرم را با تاخیر دوباره به 

طرفش برمی گردانم تا دلیل سکوتش را بفهمم.

- نگرانشی؟

نفسم را از بینی بیرون می فرستم. گوشی و 

کیفم را از روی میز برمی دارم و بلند می شوم.

DONYAIE- نه!
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می خواهم از کنارش بگذرم که دستم را 

می گیرد و مقابل خودش نگه می دارد. این بار با 

تاکید می گوید:

- نگرانشی!

به جای صورت به یقه ی پالتواش نگاه می کنم.

- بهش بگو بره هتل. بگو از وقتی سر من با 
همایون توافق  کرد و اون قراردادو امضا کرد، 

دیگه اونجا خونه ی پدری ش نیست. بگو اینا به 

خاطر اون زمینا و پولش حاضرن قاتل و 

چاقوکش اجیر کنن.

DONYAIE
M

AM
NOE



آرام دستم را از دست خسرو بیرون می کشم. 

ذهنم پر است از گره هایی که انگار فقط یک 

حرکت تا باز شدنشان فاصله مانده است.

****
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آنقدر دیرتر از من کنار ماشین می رسد که باور 

کنم پیامم به مهتاب رسیده است. قلبم فشرده 

و غمگین است و یک التهاب عجیب زیر 

پوستم جریان دارد. آسمان رو به تاریکی 

می رود که از نیشابور خارج می شویم. خسرو 

برخالف ساعاتی پیش سکوت کرده و این 

سکوت به جای آرامش، بیشتر آشوبم می کند.

صفحه ی گوشی را چند بار بی دلیل روشن و 

خاموش می کنم و بعد پسِ سرم را تکیه 

می دهم به صندلی و خیره می شوم به مسیری 

که خسرو با سرعتی پایین در آن می راند. دلم 

DONYAIEبیشتر از هر وقت دیگری برای سازم تنگ شده 
M

AM
NOE



است. برای نت هایی که زبانِ دلم بودند و 

هستند. برای آرزوهایی که ناگفته مانده اند.

- به کسی می خواستی زنگ بزنی؟

سرم را همان طور که به پشتی صندلی 

چسبانده ام به طرفش می چرخانم. همین 

که فهمیده در ذهنم به همچین چیزی فکر 

کرده ام یعنی بیشتر از چیزی که فکرش را 

می کردم من را می شناسد.

سکوتم را که می بیند به طرفم سر می چرخاند:

- جواب نمی دی؟
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لحنش همان لحن همیشگی خسرو ملک نیا 

است؛ با این تفاوت که از روز قبل رگه هایی از 

مالیمت در آن خودنمایی می کند.

- تا آخر این ماجرا باید اینجا بمونیم؟

اخمش را پیش می کشد.

- دوست داری برگردی تهران؟

غزال نبودم اگر دلیل این تغییر لحنش را 

نفهمیده باشم. نفسم را محکم رها می کنم و 

سر می چرخانم به طرف شیشه ی روبه رو. حس 

می کنم پوست صورتم داغ است و سرخ.

DONYAIE-ممکنه بخوانت بیای آگاهی.
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گوشی را در مشتم محکم تر می گیرم. این 

اضطراب قرار نبود بگذرد انگار.

- فقط من؟

منظورم را می فهمد.

- درست نمی دونم. شاید الزم باشه مادرت هم 

بیاد. این مسائلو حسام بهتر می دونه. اونم که 

فعال ترجیح داده آفتابی نشه. با بودن اون 

قراردادی که بین مادر و پدرت تنظیم شده 

عمال تنها صاحب اون ملک و امالک تویی.

چرا تا این حد به او فکر می کردم؟ چرا رها 

نمی شدم از تصویر جا مانده اش پشت درهای 

آن خانه؟ چرا ذهنم مثل او بی رحم نبود؟ من 
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باید نگران پایان این ماجرا می شدم. پیگیر 

حضور مطهره در آن خانه. مهاجرتم و خسرو 

که خواستنش درست وسط آرزوهایم 

سربرآورده بود.

.

ماشین چند تکان خفیف می خورد و در آن 

هوای سرد و کدر متوقف می شود.

- چی شد؟

خسرو خیره به فرمان جواب می دهد:

- نمی دونم.
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و از ماشین پیاده می شود. دقایقی بعد وقتی 

تالش هایش به ثمر نمی رسد در ماشین باز 

می کنم و به طرفش می روم. سوز هوا آتش 

نشسته زیر پوست صورتم را آرام می کند.:

- درست نمی شه؟

خسرو چیزی در گوشی اش تایپ می کند و بعد 

سرش را باال می آورد و به جای جواب 

می گوید:

- چرا اومدی بیرون، یخ می کنی.

دست هایم را زیر بغل می برم. خوب است که 

از آتش درونم خبر ندارد.

- خوبه.
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- درخواست دادم بیان واسه تعمیر ولی تو این 

هوا فکر نکنم کسی به این زودیا پیداش بشه.

- پس چی کار کنیم؟

گوشی را در جیب پالتو فرو می کند. لبخندش 

حتی ذره ای شیطنت ندارد.

- می تونیم مثل فیلما تا صبح تو همین 

 بیابون سر کنیم. برِ

انگار نه او حال سر به سر گذاشتنم را دارد و 

نه من حس بل گرفتن و جواب دادن به او را. 

با حسرت نگاهم را در تاریکی اطراف 

می چرخانم و لب می زنم:

DONYAIE- ای کاش همه ی این اتفاقا فیلم و داستان بود.
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- اون جوری هم من قصه بودم، هم تو، هم...

هم زمان با بوق یکسره ی ماشینی که کنترلش را 

روی زمین یخ زده از دست داده، یک قدم به 

عقب برمی دارد و بدون اینکه جمله اش را کامل 

کند میگوید:

- ماشینو می کشم کنار، خودمون برگردیم.

با تعجب نگاهش می کنم. تا صبح در این بیابان 

چیزی از ماشینش باقی می ماند؟

.
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در ماشین را باز می کند و با چرخاندن فرمان 

به کندی آن را به کناره ی جاده می کشاند. سرم 

را باال می گیرم و به چشم می دوزم به آسمانی 

که درست مثل پوست صورتم ملتهب و تب دار 

است.

به طرف خسرو می روم و از پشت سرش 

می گویم:

- تا صبح چیزی ازش باقی می مونه؟

DONYAIEاز گوشه ی چشم نگاهم می کند.
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- تو راهکار بهتری داری؟

نفس عمیقی می کشم که سینه ام می سوزد. 

باکالفگی موهایم را پشت گوش می برم. اگر به 

روزهای پیش از این سفر می کردیم نه لحن او 

تا این حد تلخ و بدون شیطنت بود و نه من 

بی جواب از کنارش می گذشتم.

- بمونیم شاید یکی اومد. االن باچی می خوایم 
برگردیم عمارت؟

خسرو کیف من و مدارکش را برمی دارد. در 

ماشین را می بندد و حین گرفتن آن ها به طرفم 

DONYAIEمی گوید:
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- با این سرما اینجا بمونیم که یخ 
می زنیم. راهکارت فقط همینه؟

- توی این شرایط، آره.

دستم را جلو می برم تا کیف را بگیرم. محکم 

می گیردش و اجازه نمی دهد. سیاهی 

چشم هایش در سیاه روشن خوفناک هوا برای 

گرفتن جواب به چشم هایم دوخته شده است. 

حالم خوب نیست و او با همه ی تسلطی که 

روی خودش دارد انگار بدتر از من 

است.چشم هایش را باریک می کند و می پرسد:

- اگه به شرایط فکر نکنی چی؟
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نگاهم که در چشم هایش دودو می زند کیف را 

رها می کند و به طرف لبه ی جاده می رود. 

نگاهم بی اختیار سمت مسیری که از آن 

آمده ایم می چرخد. می شد زیر یکی از 

سقف های این شهر ماند، میان چهاردیواری اش. 

من و خسرو کم کنار هم نبوده ام. تنها فرقش 

این بود که مهتاب هم بود. همین جا. در همین 

شهر. میان یکی از همین چهاردیواری ها و این 

روی لحظاتم با خسرو سایه انداخته بود.

روی سینه ام سنگین تر می شود. من در این 

روزها غریب ترین حس های زندگی ام را تجربه 

DONYAIEکرده  بودم. غریب و دور از انتظار.
M

AM
NOE



ساعتی بعد وقتی روی صندلی عقب ماشینی 

که به سختی پیدا شده کنار خسرو 

می نشینم که صورت و دست هایم از سرما یخ 

زده اند.

خسرو تلفنی با کسی در مورد ماشین حرف 

می زند و وقتی تماسش تمام می شود به طرف 

من سر می چرخاند. حس چشم هایش نگاه 

خیره به روبه رویم را به طرف او می کشاند. 

نمی دانم در صورت و حالم چه می بیند که 

می گوید:

- هر قدر از فکر کردن بهش فرار کنی بیشتر 

DONYAIEسراغت می آد.
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فکر کردن به مهتاب را می گوید. آب دهانم را 

فرو می دهم. نه مثل ظهر عصبانی ام و مثل 

بعدش کالفه. در این لحظه بیشتر از هر چیزی 

غمگینم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت674

- می دونم.

- اگه می دونی باهاش کنار بیا.
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بیشتر به طرفش می چرخم.

- تو چطور باهاش کنار اومدی؟

سنگینی نگاه راننده را از آینده روی خودمان 

حس می کنم. مثل همه ی وقت های حرف زدن 

از گذشته صورتش سخت می شود و نگاهش 

کدر.

- با فکرش یا خودش؟

رنچِ این حرف را هیچ کس بهتر از من 

نمی فهمید. منی که تمام این سال ها رنج فکر 

کردن به بی مهری مهتاب را به دوش کشیده 

بودم و حاال حضور خودش را.

- هر دوش.
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سرش را به رو به رو می چرخاند.

- سخت. خیلی سخت.

شنیدن این اعتراف از او به اندازه ی کافی 

عجیب است. هنوز بخشی از زندگی قمر و 

مشکل خسرو با آن برایم الینحل مانده . این که 

قمر چهارده سال به زندگی در تبعید و تنهایی 

تن داده و وقتی حس کرده بود پسرش آنقدر 

بزرگ شده که می تواند انتقامش را بگیرد 

سراغش آمده بود، را من که نه، ولی خسرو 

انگار هیچ وقت نپذیرفته بود.

دیر وقت است که ماشین وارد کوچه باغ 

عمارت ملک نیا می شود. حجم برف نشسته بر 
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زمین از شب های پیش کمتر شده ولی آسمان 

هنوز پر و آماده ی باریدن است.

تکان های ماشین روی جاده ی ناهموار و برفی 

بیشتر می شود. سرم به شیشه ی پنجره 

برخورد می کند و نفس پرحرص خسرو را از 

کنارم می شنوم. 

- آروم تر آقا. چه خبره؟

راننده نگاه کنجکاوش را دوباره از آینه به 

عقب می دوزد و می گوید:

- ببخشید.

دستم را روی شقیقه ام می گذارم. زیر دستم 

درد مالیم و خوشایندی حس می کنم.
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- چی شدی غزال؟

پیش از اینکه جواب بدهم راننده دوباره 

می گوید:

- اینجاست؟

هر دو به در آهنی عمارت نگاه می کنیم. 

می خواهم فکر کردن به مهتاب و همایون و 

مطهره و هرچیز دیگر را همین یک شب کنار 

می گذارم. می خواهم یادم برود در چه 

شرایطی هستم و چرا.

در بزرگ باغ را شاهد برایمان باز می کند. دست 

خسرو دور منی که از سرما دندان هایم به هم 

می خورد حلقه می شود. ولی پیش از اینکه 
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قدم هایمان به سنگ فرش های پوشیده از برف 

باغ برسد ماشین آشنایی که تمام مدت در 

خانه ی خسرو دیده ام نگاه هر دو نفرمان را به 

آن سو می کشاند.

 خسرو پرحرص می گوید:

- امشب فقط همین یکی رو کم داشتم.

.
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اولین چیزی که به ذهنم می رسد را زیر لب 

نجوا می کنم:

- چرا اومده؟

صدایم حین پرسیدن این سوال از سرما 

می  لرزد. خسرو فشار دستش را دورشانه ام 

بیشتر می کند و من عمال در آغوشش فرو 

می روم. دلم گمان بد می زند. بدتر از تمام 

امروز و دیروزم. انگشت هایم را در بوت جمع 

می کنم. هنوز از سرمای ایستادن کنار 

جاده بی حس است و حتی گرمای ماشین 

DONYAIEکرختی اش را از بین نبرده.
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نگاه شاهد در تاریک و روشن باغ به منِ در 

آغوش خسرو دوخته شده است.

- ماشینو می بری بیرون؟

سوال خسرو آنقدر ناغافل است که نگاه 

حیرانش با سرعت باال می رود و روی صورت 

خسرو می نشیند.

- چی... آقا؟

- گفتم ماشین منو می بری بیرون؟

شاهد در جایش این پا و آن پا می شود. 

نمی فهمم دقیقا چرا در این شرایط و سرما 

DONYAIEنگه مان داشته و شاهد را توبیخ می کند. به 
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خاطر حرصش از آمدن قمر یا نگاه خیره ی 

شاهد به من که حتی در آن تاریکی هم نیاز به 

زحمت زیادی برای کشفش نبود.

- من... نه... فقط همون که گفتین، گاهی 

روشنش می کنم که...

نگاه خسرو جوری به او دوخته می شود که 

حرف در دهانش می ماسد.

- ماشینی که هر دو ماه پیش سرویس شده و 

کارم نکرده، آدمو وسط راه جا نمی ذاره.

DONYAIE- آقاخسرو من...
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خسرو به شانه ام فشاری می آورد و من را با 

خودش همراه می کند. در جواب شاهد تنها یک 

کلمه می گوید:

- فردا.

هر چه جلوتر می رویم نگاهم زیر نور چراغ های 

پایه بلند باغ پالک ماشین را با دقت بیشتری 

می کاود. نه مدل ماشین، نه رنگش و نه پالکی 

که تمام این روزها رقم به رقمش را از پنجره ی 

اتاق از بر شده ام اجازه ی خوش خیالی 

نمی دهد. دیر وقت است ولی خاتون به رسم 

این عمارت باالی پله ها به استقبالمان ایستاده 

DONYAIEاست. به خودم تکانی می دهم تا خسرو 
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دستش را از دور تنم باز کند و او لجبازانه 

فشار دستش را بیشتر می کند.

- رسیدن به خیر. دلم هزار راه رفت تا 

آمدید. کجا بودید تا این بی وقتی؟

.
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با قدم هایی که به حکم خسرو با او هماهنگ 

شده از پله ها باال می روم.

- سالم خاتون. شامت آماده است؟

خاتون چشم های خواب زده و نگرانش را اول 

به خسرو می دوزد و بعد به من. انگار میان 

گفتن و نگفتن حرفی مانده است. خسرو 

دستش را از دور من باز می کند و پشت کمرم 

می گذارد تا جلوتر از او از کنار خاتون عبور 

کنم و وارد ساختمان شوم.

و در جواب نگاه غریب خاتون محکم ولی زیر 

DONYAIEلب می گوید:
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- می دونم.

خاتون لب می زند:

- بعد از سی و چهار سال مادرجان!

با تعجب به عقب می چرخم. خسرو دستش را 

بیشتر روی کمرم فشار می دهد تا نایستم و 

حرکت کنم.

- برو غزال.

نرسیده به در سالن اصلی عمارت بازویم را 

می گیرد و در جواب خاتون که انگار برای آرام 

کردن او با لحنی پرمهر زمزمه 

DONYAIEمی کند:«مادرم» سرش را تکان می دهد.
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وارد سالن می شویم و قمر آنجاست. با صورتی 

سرخ و چشم هایی پر خون که نشان از گریه 

دارد، کنار سوری نشسته است. با ورود ما 

سوری با لبخندی پهن از جایش بلند می شود و 

به خسرو می گوید:

- چقدر دیر اومدی شازده... سالم غزال جون.

جواب سوری را زیر لب می دهم و دوباره به 

طرف قمر برمی گردم که چشم های روشنش 

مثل روزهای اول دیدن من در خانه ی خسرو 

DONYAIEخودِ شعله های آتش است.
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خسرو نگاهش را با تاخیر از قمر می گیرد و رو 

به سوری می گوید:

- قرار مهمونی نداشتیم، داشتیم؟

فضا سنگین است و حتی لبخند همیشه 

سنجاق شده روی لب های سوری هم رنگ اجبار 

دارد.

- من که مهمونِ دعوت سرخودم. بعد از این 

همه سال باید اینو بدونی.

نگاهش را میان گچ بری های سقف و دیوار 

DONYAIEمی چرخاند و با شوق می گوید:
M
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- وای که من چقدر دلم می خواست اینجا رو 

ببینم. اینجا شبیه کاخه. به خدا اون مرحوم 

حق داشت یه خسرویی، داریوشی، کورشی 

چیزی بخواد.

- سوری به خاطر من اومد!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت677
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- تو چرا اومدی؟ مگه از اینجا متنفر نبودی؟

این لحن را که با همه ی تالشش باز رگه هایی از 

عصبانیت دارد از خسرو انتظار ندارم. نه برای 

امشب و این لحظه. خسرو و قمر همیشه با 

متلک و کنایه با هم حرف می زنند ولی، حتی 

در بدترین مکالمه ها یشان هم خسرو داد 

نمی زند، دعوا نمی کند و همیشه یک راه فرار 

برای قمر باقی می گذارد.

قمر به من نگاه می کند و می گوید:

DONYAIE- به خاطر ای دختر آمدم.
M
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باز شده بودم «دختر». همین قدر تلخ و 

سنگین. بیشتر به طرفم برمی گردد و من در 

دل آرزو می کنم ای کاش فقط همین یک شب 

دست از سرم بردارند.

- با غزال چی کار داری؟

این را خسرو می گوید و قمر با چشم های 

سرخش خم می شود و از روی میز کیف 

دستی اش را برمی دارد. فضا آن قدر سنگین 

است که حتی سوری هم تالش نمی کند با 

شوخی هایش جو را تغییر دهد. تنها حدسم 

DONYAIEاین است که مثل دفعه ی پیش، خبرها به او 
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رسیده و این ناراحتی به خاطر چیزی است که 

خسرو در مورد ازدواج ما به شیرین گفته بود.

قمر چند کاغذ را از کیف بیرون می آورد و به 

طرف من می گیرد.

- تو مِخوای بری؟

نگاهم از صورت برآشفته ی او سر می خورد تا 

دست لرزانی که کاغذ ها را به طرفم گرفته 

است. سخت نیست از آن فاصله فهمیدن 

محتوای کاغذهایی که من روزها و ماه ها 

DONYAIEهمه ی آرزوهایم را در آن دیده ام.
M
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قمر دستش را تکان می دهد و در حالی که 

لرزش به صدایش هم رسیده می گوید:

- مِخوای از ایران بری که ای همه مدرک جمع 

کِردی؟

اینکه به اتاقم سرک کشیده و پرینت ایمیل ها 

و مدارک دانشگاهم را پیدا کرده یک چیز است 

و این همه بی قراری که چشم های روشنش را 

مثل دوگوی پر خون کرده یک چیز دیگر.

انگار کسی دست گذاشته روی حساس ترین 

DONYAIEنقطه ی افکارم. قمر سوالی را از من می پرسد 
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که تمام این مدت از جواب دادن به خودم و 

بقیه فرار کرده ام.

- پس چرا الل مونی گرفتی چیزی نِمِگی؟

.

- مامان؟

- قمر!

سوری و خسرو هم زمان صدایش می کنند. 

یکی با عصبانیت و آن یکی با یک دنیا نگرانی. 

قمر به طرف خسرو برمی گردد.

DONYAIE- تو مِدانی مِخواد بره و گفتی می گیریش؟
M
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قلبم مچاله می شود. پس حرف همان طوری 

که خسرو می خواست به فرح رسیده بود و او 

هم تیر آخر را رها کرده بود. خسرو دست 

می اندازد میان موهایش و آن  ها را باال می دهد. 

عصبی است و کالفه. معلوم است این اتفاق 

جزو خواسته و برنامه هایش نبوده و نیست.

- این همه راهو تو این سرما رانندگی کردی 
که بیای اینجا و همینو بپرسی؟ تلفن نبود یا ما 

قرار نبود برگردیم؟

DONYAIEصدای قمر باالتر می رود.
M

AM
NOE



- تو مِدانی مو چی مُگُم پسر. مِدانی که ای جور 
جواب مِدی.

بعد با همان حرارت به طرف من  برمی گردد و 

می گوید:

- مِخوای باخودت ببریش؟ بِت قول داده بات 

بیاد، نه؟... قول داده؟ مُو پسرُمه مِشناسُم. 

این پسر آدمی نیست که بذاره زنش تنها بره 

خارج. مِخوای از مُو بگیریش؟ پدرت سی و 

پنج سال پیش هر چی داشتُم ازُم گرفت، تو 

هم االن؟ چی مِخواین از جون مو؟ چی مونده 

که از مُو نگرفته باشین؟

 DONYAIE
M

AM
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.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت678

بعد انگار چیزی، حرفی، خاطره ای یادش آمده 

باشد نگاهش را میان سالن می چرخاند. 

صورتش سرخ و ملتهب است مثل آدم هایی 

ترسیده چشم های روشنش دو دو می زند.
DONYAIE
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- مُو ره آورده بودن همینجی. هیچی 

نمِدانستُم. نه مِدانستُم چرا آوردِنُم و نه اصال 

به عقلُم قد مِداد... فکر مِکردُم قراره آقا 

واسطه بشَه مُو ره زندان نبُرَن. از زندان 

مِترسیدُم. از حرفای همایون مِترسیدُم. از 

دنده ی لج فتح الله مِترسیدُم.

نگاه لرزانش به من می رسد:

- نِمدانستُم مُو ره آوردن ملک نیا 
ببینَه. نمِدانستُم قراره یه بالیی سرُم بیاد که 

همو زندانه آرزو کُنُم. نمدانستُم قراره روزی 

هزار بار بیمیرُم و زنده بشُم.

DONYAIE
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حرف است یا غصه؟ چیزی مثل گلوله در 

گلویم حجم می گیرد. نه نفسم درست باال 

می آید و نه آب دهانم پایین می رود. قمر هنوز 

مدارک رفتنم را در دستش می فشارد.

- مِفهمی چی مُگُم دختر؟

نه بعد از فشار روحی امروز تاب تحمل دارم و 

نه جوابی برای گفتن. این بار نه مالحظه است 

و نه شرم. هیچ کلمه ای در جواب حرف هایش 

ندارم. انگار کسی بی رحمانه پایانی را که تمام 

مدت از رسیدنش وحشت داشتم پیش 

DONYAIEرویم تصویر کرده است.
M

AM
NOE



قمر مدارکم را پیش پایم روی زمین می اندازد 

و می گوید:

- مُو دلُم برات مُسوخت. وقتی خسرو گفت 
مِخواد انتقام همایونو از تو بیگیرَه دلُم برات 

سوخت، مِفهمی؟ نمِخواستُم بیشی یکی مثل 

مُو. ولی تو لیاقت دلسوزی نداری. تو یکی 

هستی لنگه ی پدرت. مثل خودش بی وجدان. 

بی رحم. بی عاطفه.

زانوهایم می لرزد. خسرو بلند می گوید:

- تمومش کن قمر!

چشم های پر و ناباور قمر 

به طرف خسرو می چرخد. انگار «قمر» خطاب 
DONYAIE
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شدنش را از طرف خسرو باور ندارد. سوری 

آرنج قمر را می گیرد و می گوید:

- دیوونه شدی؟ به خودت بیا.

نگاه قمر ذره ای از صورت خسرو عقب نشینی 

نمی کند. تاری دیدم برگشته انگار. همه چیز 

درست مثل روزهای اول در هاله ای از مه فرو 

می رود.

سوری دست قمر را به طرف خودش می کشد 

تا توجه اش را جلب کند ولی قمر منتظر است 

انگار. منتظر یک حرف، یک تایید، یک تسکین.

- اختیار من دست خودمه. به غزال کاری 
نداشته باش.

DONYAIE
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حباب اشک در چشم های قمر می شکند. سوری 

با کالفگی می گوید:

- بهت گفتم این راهش نیست!

قمر هزیان وار می گوید:

- تو اون بارم  به خاطر مُو نیامدی... به خاطر 
خواهرت آمدی...

خسرو می گوید:

- تمومش کن.

.DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت679

- به خاطر بدبختی او آمدی... به خاطر آه و 
نفرینای مُو که آتیش انداخت به زندگیشان 

آمدی...

- تمومش کن.

پشت زانوهایم بی حس می شود انگار. دستم را 

به تاج مبلی که کنارش ایستاده ام می گیرم. 

پلک می زنم و قمر ادامه می دهد:

DONYAIE- تو هیچ وقت مُو ره مادر خودت نِمدانستی.
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فریاد بلند خسرو گوش هایم را پر می کند:

- چون تو باید زودتر می اومدی. چون نباید 

می ذاشتی من مادری فرحو باور کنم. نباید 

می ذاشتی اون زندگی رو باور کنم. باید از اول 

می فهمیدم کی ام و من چطور به دنیا  اومدم. 

منو به خاطر دور کردن از تو فرستادن از ایران 

برم. اگه زودتر می اومدی، اگه پای من 

وایمیستادی...

یک قدم به عقب برمی دارم. نگاهم آرام پایین 

می آید و می نشیند روی دسته ی مدارکی که 

زیر پایم افتاده.

-مُو ازِشان مِترسیدُم پسر.
DONYAIE
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صدای بلندتر خسرو گوش هایم می نشیند:

- تو هنوز هم می ترسی. هنوز هم پشت من 
قایم شدی. هنوز هم فرح می تونه تو رو روی 

یه انگشت بچرخونه. 

خم می شوم و در حالی که هنوز یک دستم به 

مبل است مدارک را بر می دارم.

ماهی همیشه می گوید: آدمی هر چی داره از 

پر قنداقشه.

سرم را باال می گیرم و به خسرو که با این 

حرکتم سکوت کرده زل می زنم.

پر قنداق ما چه داشت به جز رها شدن و 

تنهایی!
DONYAIE
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یک قدم دیگر به عقب برمی دارم و میان " 

غزال جون" گفتن سوری از سالن بیرون 

می روم.

****

پیشانی داغم را چسبانده ام به شیشه ی یخ 

زده ی پنجره و چشم هایم را بسته  ام.

در مغزم یک جریان داغ از افکار راه افتاده 

است. مسیرهای زندگی ام مثل دو خط موازی 

هیچ نقطه ی اتصالی ندارند ولی من 

می خواهمشان!

 صدای باز شدن در را می شنوم و در همان 

حال می مانم.
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زمان زیادی از آمدنم به اتاق او نمی گذرد. کم 

ولی سنگین و کشدار. 

دستش دور کمرم حلقه می شود و لب هایش 

می چسبند به گوشم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت680
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آرام می گوید:

- همیشه جواب همه رو می دی به جز قمر. چرا؟

پیشانی  ام را از شیشه فاصله می دهم. 

نفس هایم روی شیشه پخش شده و تصویر 

سایه روشن باغ را تار و مه آلود کرده است. 

نجوا می کنم:

- همیشه مالحظه شو می کردم ولی این بار 

جواب نداشتم.

لب های خسرو روی الله ی گوشم مکث می کند. 

بعد سرش را عقب می کشد و من را به طرف 

خودش می چرخاند. روی لب هایش همان 

حرفی معطل مانده که در چشم های من. همان 
DONYAIE
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سوال، همان نگرانی غریب. همان حرفی که 

انگار به زبان آوردنش هزار بار بیشتر از نگفتن 

ترس دارد.

با سر به میز گوشه ی دیوار که مدارکم را بعد 

از ورود به اتاق روی آن رها کرده ام اشاره 

می کند و با جدیت می گوید:

- ولی جوابت مشخص بود.

آرامش کوتاه و لحظه ای ام پر می کشد 

انگار. آشوب می شوم از دو راهی ای که حاال 

برای هر دوی ما به یک اندازه سخت 

و ترسناک است. تغییر حالم را 
DONYAIE
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می فهمد. دستش را باال می آورد و انگشتانش 

می خزند میان موهایم. چشم هایم را لحظه ای 

می بندم و می گویم:

- می خوام برگردم تهران!

چشم که باز می کنم با اخمی عمیق نگاهم 

می کند. دستش را از میان موهایم پس 

می کشد.

- به خاطر قمر؟ فردا می فرستمش بره. هر چند 
اون خودش هم اینجا نمی مونه. بدش می آد از 

این...

DONYAIE- نه. به خاطر خودم.
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جمله اش ناتمام می شود و نگاهش تیز. کف 

دستم را می گذارم روی یک طرف صورتش. 

امروز تا سر حد مرگ از او عصبانی شده بودم. 

بعد دلگیر و بعد...

دوستش داشتم. زیاد. بیشتر و متفاوت تر از 

همه ی آدم هایی که در زندگی ام می شناختم.

 من او را با این موهای باال داده و ابروهای بلند 

که یک خط دائمی میانش نقش خورده و 

چشم های سیاه، عجیب دوست داشتم. او را 

که یک کالم و خودرای بود ولی خودخواه نه! 

کسی که من را حتی از خودم هم بیشتر 

DONYAIEمی شناخت انگار.
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- می خوام برم پیش ماهی. نمی دونم بعدها 

چی بشه ولی از وقتی مهتابو دیدم دارم به 

این فکر می کنم که اگه ماهی نبود من با این 

همه عقده و غصه چه جور آدمی می شدم. یه 

کارای دیگه ای هم هست که باید انجام بدم. 

زمینا هم بمونه پای تو... تو می دونی من چقدر 

اون زمینا رو می خوام. منم می دونم که ریسک 

به خطر انداختنشون به خاطر این بود که تو 

بتونی انتقام بالهایی که سر مادرت آوردن از 

همایون و فرح و بقیه بگیری. یا می تونی و به 

DONYAIEخواسته ات می رسی یا نمی تونی و می شه 
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چیزی که مادرت می گفت؛ گرفتن انتقام 

همایون از دخترش! پلیس هم اگه منو بخواد 

مثل دفعه ی پیش خودش می آد سراغم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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دستش را می گیرد و از روی صورتش پایین 

DONYAIEمی آورد. هر دو را باهم می گذارد روی 
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سینه اش. خوب می دانم اگر مدارک شهرزاد و 

برنامه های خسرو نبود، با وجود قرارداد 

قانونی شرکت باید می افتادم در پیچ و خم 

سخت اثبات جعلی بودن وکالتنامه ی همایون 

از من و شاید در نهایت توافق با شرکت.

- تو انقدر بی رحم نبودی!

- نبودم!

منتظرم بپرسد: «پس چرا شدی؟» ولی او 

انگار گریز کوتاهم را از این دو راهی نفس گیر 

می فهمد.

- مادرت چی می شه؟
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- مهتاب؟... نمی دونم. ولی فکر می کنم بعد 

از این همه سال حقش نیست انقدر زود 

حرفاش شنیده بشه.

صدایم غریبانه بغض دارد. حس می کنم او 

بیشتر از هرکسی این غربتم را می فهمد. او که 

در چهارده سالگی تازه فهمیده بود مادر دیگری 

دارد و در هجده سالگی به خاطر دور کردنش 

از قمر به ایتالیا فرستاده شده بود. کسی که 

رنج حاصل یک تجاوز قانونی بودن، رها شدن 

از طرف قمر و دل بستن به فرح را تمام این 

DONYAIEسال ها روی شانه هایش حمل کرده است.
M

AM
NOE



- می دونی چرا دوستت دارم؟

کس دیگری هم در دنیا بود که با این اخم های 

گره کرده و نگاه جدی و در بدترین موقعیت ها 

از دوست داشتن بگوید؟ پیشانی ام را می بوسد 

و می گوید:

- چون تو همون تصویری هستی که توی 

بدترین روزهای زندگیم کشیدم.

به جای نگاه گرم او و لمس سر انگشتانش 

نت های ملودی   ام را می شنوم. تک به تکش را.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت682

با ضربه ی آرامی که به در اتاق می خورد خودم 

را عقب می کشم و حجم بزرگی از هوا را به 

ریه می کشم. نگاهم تا در بسته ی اتاق می رود 

و دوباره به چشم های خسرو که به من دوخته 

شده برمی گردد. زبان می کشم روی لبم و آرام 

می گویم:

- جواب نمی دی؟
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با تانی دستش را از روی کمرم برمی دارد و به 

طرف در می چرخد:

- بله؟

انتظار دارم خاتون باشد ولی وقتی در به 

آرامی باز می شود سوری را می بینم که با 

احتیاط سرش را از الی در داخل می آوردو با 

دیدن ما در آن فاصله ی نزدیک می گوید:

- ببخشید... مزاحمت خانواده ی داماد!

لب هایم را تو می کشم و بی اختیار کمی از 

DONYAIEخسرو فاصله می گیرم.
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- کاری داشتین سوری خانم؟

آنقدر لحنش پر تحکم و بدون انعطاف است که 

من جای سوری دست و پایم را گم می کنم. اما 

انگار سوری بیشتر از این ها خسرو را 

می شناسد. حتی شاید بیشتر از مادر خودش. 

وارد اتاق می شود و در را به آرامی می بندد. 

نگاهش میان نور زرد دیوارکوب ها گریز 

آشکاری میان اشیا اتاق می  زند و به راحتی 

می گوید:
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- بعد می گن پول چرک کف دسته. آدم فقط 
این اتاقو می بینه کلرفاقت و دلسوزی و همه 

چی یادش می ره.

اشاره اش نازک و رندانه است. آنقدر که الزم 

نیست دهان باز کند تا بفهمم می خواهد میانه ی 

ماجرا را بگیرد.

- متاسفانه فعال این اتاق مال غزاله ولی اگه 

بخواید می تونم ازش بخوام تا فردا که هستید 

توی یه اتاق دیگه بمونه.

سوری لبخند می زند و جلوتر می آید. درست 

DONYAIEمقابل خسرو.
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- می دونی که تو اگه هفت هشت ساله منو 

می شناسی، من از سی سال پیش که 

مادرت اومد توی آپارتمانی که با بچه هام تو 

سوییتش زندگی می کردم می شناسمت.

لحن سوری آرام و مالیم است ولی اینکه 

خسرو ایستاده و در سکوت به حرف هایی که 

می شود حدس زد قرار است به کجا برسند 

گوش می دهد برایم عجیب است.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت683

- به جان بچه هام بهش گفتم نیاد. گفتم این 
راهش نیست. ولی قمر... خودت بهتر می دونی 

چقدر آتیشیه. من فقط به خاطر اینکه یه وقت 

تو جاده بالیی سر خودش نیاره باهاش اومدم، 

نه از سرخوشی.

خسرو هر دو دستش را در جیب شلوارش فرو 

می کند و با جدیت می گوید:

- االن توی شرایطی نیستم که تعارف کنم.
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سوری به راحتی می خندد.

- لعنتیِ جذاب... نخواستیم تعارفتو.

صدای دنگ خفیف پیام گوشی نگاهم را به 

طرف میزی که مدارکم روی آن قرار دارد 

می کشاند. چیزی در دلم می پیچد انگار. مثل 

یک اتفاق بد که نیامده حسش می کنی. یا 

قصه ای که می دانی تهش ختم به خیر نیست.

- من می دونم مادرت بد کرده، بد می کنه ولی 

تو باهاش حرف بزن. اگه دارم اینو می گم 

چون منم یکی ام مثل قمر. منم از مرد و خودی 

DONYAIEزخم خوردم. سی و سه سال عمر و جوونی و 
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حق و حقوقمو دادم تا خودم بچه هامو نگه 

دارم و بزرگ کنم.

با سنگینی نگاه خسرو سرم را به طرف او 

می چرخانم. رو به روی سوری ایستاده ولی به 

جای او نگاهش به من دوخته شده 

است. سوری می گوید:

- امثال من و قمر که جون و جوونی و 
عمرمون پوچ شد به همین دلمون 

خوشه. باهاش حرف بزن. دلشو آروم کن بعد 

DONYAIEبرو دنبال...
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صدایی از بیرون حرف های سوری را نیمه تمام 

می گذارد. زودتر از آن دو به طرف پنجره 

می روم. قمر و خاتون روی ایوان ایستاده اند و 

انگار خاتون مانع از رفتن قمر شده است.

حضور خسرو پشت پنجره به ثانیه نمی کشد، 

به خودم که می آیم هم او و هم سوری با 

قدم های تند از اتاق بیرون می روند من را با 

گوشی  ای که انگار صدایم می کند تنها 

می گذارند.

نوشته: «تو هم جواب تلفنامو نمی دی؟»
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت684

این جای داستان را به خودم بدهکارم. به 

سادگی و خیال خامی که من را تا مرز سقوط 

پیش برده بود. گوشی را در مشتم محکم تر 

فشار می دهم و دوباره پشت پنجره می ایستم. 

از این فاصله  هم می توانم لحن محکمش را 
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تصورش کنم؛ حتی وقتی می خواهد کسی را 

آرام کند. مادرش را!

****

دیدن علی بعد از اتفاقاتی که افتاده و 

شنیده هایم از زندگی او سخت بود. سخت 

یعنی انگار در مقابل او من غزال قبلی نبودم و 

این خوب نیست. بی اختیار یاد حرف های امین 

می افتم. به زندگی بعد از این میان مردم. به 

داغی که تا همیشه روی پیشانی مان باقی 
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می ماند. به نفرتی که آدم ها از ما خواهند 

داشت!

علی با سالمی آرام ساکم را برمی دارد. شال 

گردن کلفتی دور گردنش پیچیده و صورتش 

که از پس آن دیده می شود آشکارا الغر شده 

است. منتظر است حرکت کنم و وقتی نگاهم 

را می بیند با اشاره ای به مسیر می گوید:

- ماشینو نزدیک پارک کردم.

قدمی برمی دارم و او که انگار خیالش 

راحت شده راه می افتد.می دانستم از چند روز 

پیش حالش خوب نیست و به همین دلیل هم 

آن شب که سراغ گاوصندوق همایون رفته 
DONYAIE

M
AM

NOE



بودیم جای اوخسرو عطا را برای کشیک دادن 

آورده بود. دقایقی بعد وقتی روی صندلی 

ماشین می نشینم و علی با لرزی که انگار به 

تنش افتاده ساک را روی صندلی عقب 

می گذارد و خودش پشت فرمان می نشیند، 

می پرسم:

- مگه بهتر نشدی؟

تازه ماشین را روشن کرده که با تعجب از آینه 

نگاهم می کند. یا انتظار نداشت از بیماری اش 

خبر داشته باشم و یا فکر نمی کرد که بعد از آن 

حرف ها و اتفاقات به روی خودم بیاورم.

ماشین را از پارک بیرون می آورد و می گوید:
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- خیلی نه!

ماهی همیشه می گوید: «زهر مریضی فقط با 

نازکشی درمون می شه.» آن وقت ها که 

کوچک تر بودم فقط کافی بود بیمار شوم تا 

تمام شب باالی سرم بنشیند. بعدها نازکشی اش 

تبدیل شد به اخم و تشرهایی که سر خوردن 

دارو و دمنوش و سوپ های من در آوردی اش 

نصیبم می کرد.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت685

دست خودم نیست که ذهنم تا ناکجاها پیش 

می رود و این سوال که هرگز کسی ناز علی را 

وقت بیماری بود خریده؟

- دکتر نرفتی؟

کوتاه و مختصر جواب می دهد:

- چرا.

بی میلی اش برای ادامه ی مکالمه از حرف زدن 

DONYAIEپشیمانم می کند. دستم را داخل جیب کیفم 
M

AM
NOE



می برم و گوشی را بیرون می آورم. هیچ تماس 

و پیامی نیست!

- برم سمت طرشت؟

گوشی را میان انگشتانم مشت می کنم. 

می دانم همان طوری که برنامه ی آمدنم زودتر از 

خودم رسیده، خبر تغییر برنامه هم با همان 

سرعت به خسرو خواهد رسید.

- نه.

علی نگاهم می کند.

- می رم قلهک.

می گویم و گوشی را دوباره در جیب کیفم فرو 

می کنم. با ماهی پیش از آمدن حرف زده بودم 
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و خسرو، با وجود برنامه هایی که می دانستم 

دارد هر لحظه منتظر بودم تماس بگیرد.

علی برخالف دفعات قبل نه چیزی می گوید نه 

بحث می کند. بی حرف مسیرش را تغییر 

می دهد و مدتی بعد یک خیابان مانده به 

مقصد ماشین را به خواست من کنار می زند تا 

پیاده شوم. در حالی که بند کیفم را روی 

شانه ام می اندازم می گویم:

- لطفا ساکمو با خودت ببر. بعد می آم 
برمی دارم.

در ماشین را که باز می کنم صدایش را 

می شنوم:
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- می مونم تا بیاین!

به تعجب به طرفش برمی گردم. در فضای گرم 

و خفه ی ماشین، هنوز شال گردن به دور 

گردنش بسته شده است.

- چرا؟

- چون هربار این جوری جایی رفتین بعدش یه 

ماجرایی درست شد.

لحظه ای نگاهش می کنم و بعد بی حرف از 

ماشین پیاده می شوم. ضربان تند قلبم و 

نبضی که میان چشم هایم حسش می کنم از 

ترس نیست!
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ترس من در این خیابان و کوچه و خانه ی 

بزرگ انتهایش جایی ندارد.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت686
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من از ترس این خانه و آدم هایش گذشته ام و 

چیزی که باقیمانده تنها رنج است و رنج. کنار 

تک درخت کاج کوچه می ایستم و زل می زنم 

به دری که همیشه فکر می کردم آن  سویش 

بهشت من است.

مچ دستم را باال می آورم و به ساعت نگاه 

می کنم. زودتر آمده ام، خیلی زودتر. این بار که 

نگاهم به در می افتد پر می شوم از بیزاری و 

اکراه. فکر کردن به اینکه همه چیز خراب شده 

و این خانه هنوزپابرجاست، اینکه من چهار ماه 

DONYAIEبه خاطر خطای این آدم ها میان ترس و 
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درماندگی معلق بودم آن ها زیر سقف 

خانه هایشان، حالم را بد می کند.

از زیر سایه ی کاج بیرون می آیم. کوچه خلوت 

است و در سکوت. پشت در خانه به عقب 

برمی گردم. علی با شاگردنی که تا نزدیک 

چشم هایش باال کشیده از پشت ماشینی که سر 

خیابان پارک شده نگاهم می کند. برای اولین 

بار در مدتی که می شناسمش بودنش دلم را 

قرص می کند. برمی گردم و انگشتم را روی 

زنگ فشار می دهم. چند دقیقه طول می کشد تا 

صدایش را از آیفون می شنوم.

- باالخره اومدی! بیا داخل.
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نه او از آن «غزال جانم» های همیشگی خرجم 

می کند و نه من انتظارش را دارم. دیگر نه 

نسبتی میان ما هست و نه مصلحتی. من و او 

فقط دو آشنا از گذشته ایم که ردپای بچه هایش 

به طرز عجیب و معناداری هنوز وسط زندگی 

من به جا مانده است.

دستم را روی لنگه ی در می گذارم و بازش 

می کنم. حیاط خانه همانی است که بود. با این 

تفاوت که انگار زمستان رنگ هایش را به 

اسارت گرفته یود. در خانه باز می شود و من 

به سختی جلوی خودم را می گیرم تا به عقب 

DONYAIEنگاه نکنم.
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حاج خانم چادر گلدارش را روی کمر جمع 

می کند و از در بیرون می آید. با دیدنش از 

خودم می پرسم که کارم درست است یا هم 

زدن این گنداب به جز کثافت بیشتر عایدی 

دیگری دارد؟ ولی آن سوال بی جواب، آن 

«چرایی» که دارد دیوانه ام می کند باعث 

می شود ریسک باور تنها بودنش را به جان 

بخرم.

در را به آرامی می بندم. حاج خانم تا جلوی 

پله ها می آید.

DONYAIE- از هر کسی انتظار بی وفایی داشتم اال تو.
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حرفش دو پهلو است و پر کنایه. ساده بودم 

اگر حرفش را می گذاشتم به حساب چندبار 

جواب ندادن تلفنش. نزدیک پله ها که می رسم، 

تنها می گویم:

.

- سالم.

چادر را روی کمرش باال می کشد. از آخرین 

باری که دیدمش به طرز واضحی الغرتر شده، 

جوری که پای چشم هایش گود افتاده و اثری 
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از گونه ی برجسته اش نیست. آهی می کشد و 

می گوید:

- سالم. چی فکر می کردیم، چی شد!

سرم بی اختیار باال می رود و دوخته می شود به 

یکی از دو پنجره ی طبقه ی دوم و پرده ای که 

در روشنایی روز به نظر می رسد کیپ تا کیپ 

کشیده شده است.

از پله ی اول باال می روم و در جواب مثل 

خودش دوپهلو می گویم:

- اشتباه از فکر ما بود حاج خانوم. وگرنه فکر 
DONYAIEنکردن که حقیقتو عوض نمی کنه!
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منظورم را می فهمد که گره اخم می نشیند 

میان ابروهایش. نه بچه است و نه ساده. 

سال ها مدیر دبیرستان غیرانتفاعی بود و با 

هزار نفر لنگه ی من سرو کله زده بود. صبر 

می کند تا پله ها را باال بروم. بعد دستش را 

می گذارد روی کمرم و در حالی که به طرف در 

هدایتم می کند، می گوید:

- تو هم زخم بزن.

از راهروی کوتاه می گذریم و وارد پذیرایی  

می شویم. برخالف همیشه خبری از مرتب 

DONYAIEبودن خانه نیست. حاج خانوم به من برای 
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نشستن تعارف می کند و خودش به طرف 

آشپزخانه می رود.

- بذار اول یه چای برات بیارم یه گرم شی بعد 
حرف بزنیم.

رفتنش را تا جلوی در آشپزخانه با نگاه دنبال 

می کنم. با صدای افتادن چیزی با شتاب به 

طرف پله ها می چرخم.

-کسی اینجاست؟

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت688
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جوابش را که نمی شنوم با تانی به عقب 

برمی گردم. جلوی در آشپزخانه ایستاده و با 

اخمی عمیق تر نگاهم می کند.

- از اسب افتادیم، از اصل که نیفتادیم. بعد 
این همه مدت منو اینجوری شناختی؟ که 

دختر نامحرمو با دوز و کلک بیارم تو خونه 

واسه پسرم؟

تاکیدش روی نامحرم به مذاقم خوش می آید. 

حتی در این لحظه که ته دلم با حس حضور 

کسی در خانه خالی شده. وارد آشپزخانه 

DONYAIEمی شود و پشت به من می گوید:
M
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- گفتم بیا، کسی اینجا نیست. یعنی فقط منم 

و تو!

نیم نگاهی به طرف پله ها می اندازم. هیچ 

صدای دیگری شنیده نمی شود ولی عجیب 

حس می کنم کسی آن باالست. موهایم را با 

شال پشت گوش می برم و به جای نشستن به 

طرف آشپزخانه می روم. حاج خانم پشت به 

من ایستاده و در فنجان های کریستال 

همیشگی چای می ریزد. انگار هیچ چیز در این 

خانه تغییر نکرده و این بیشتر عصبی ام 

DONYAIEمی کند.
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- مگه گذاشتن اصلی هم بمونه؟

دستش حین ریختن چای در فنجان لحظه ای 

متوقف می شود و بعد وقتی کارش را از سر 

می گیرد با کنایه می گوید:

- اینو می دونی و می خوای اینجا بمونی؟

پس حسم درست بود. خبر چیزی که خسرو به 

شیرین گفته بود مثل موجی سیال و 

ویرانگر به گوش همه رسیده بود. به خاطر 

همین هم بود که برای دیدنم اصرار داشت.

DONYAIEبا سینی چای به طرفم می چرخد و می گوید:
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- سه ماهه خونه نشین شدم. 

حتی دیگه مدرسه هم نمی رم. یکی رو گذاشتم 

جای خودم، صبح تا شب نشستم تو این 

چهاردیواری و در و دیوارو نگاه می کنم. انقدر 

حرف از این و اون شنیدم که دیگه نایی برام 

نمونده. شدم آش نخورده و دهن سوخته.

چه سخت جلوی خودم را می گیرم را تا چیزی 

نگویم. نه در موردخانه ی بزرگ و دلبازی که 

اسمش را گذاشته چهاردیواری و نه فتاح های 

پر افتخاری که مدتی قبل از دهانش نمی افتاد 

و حاال شده بود مکافات.

DONYAIE
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اصراری برای برگشتن به پذیرایی نمی کند. 

سینی چای را روی میز آشپزخانه می گذارد و 

یکی از صندلی ها را برای نشستن بیرون 

می کشد.

- خوبه حداقل همین خونه براتون موند و 

واسه کار نکرده آواره نشدین.

کنایه ام را می فهمد. اخم می کند.

.

- این خونه مهریه مه. ده پونزده ساله که به 
DONYAIEناممه. سر آتیش بازی پدر تو و فتاح، همه ی 
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ما سوختیم. ولی امینِ من بیشتر از بقیه. هم 

پاش به آگاهی و دادگاه باز شد. هم تا همین 

چند روز پیش که حکم پدرش بیاد و پوالی 

حساب دبی برگرده ممنوع الخروج بود.

از حرص و غصه دلم می خواهد بخندم. 

پسرش هنوز هم نماینده ی فتاح در شراکتش با 

همایون بود و او از سوختن حرف می زد.

یکی از فنجان ها را از سینی برمی دارد و مقابل 

من که هنوز ایستاده ام و نگاهش می کنم روی 

DONYAIEمیز می گذارد. هنوز نیمی از ذهنم درگیر 
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احتمال حضور شخص سومی در این خانه 

است.

- امین می گه کارامو درست می کنم باهاش 
برم. می گه اینجا به جز شنیدن تف و لعنت 

مردم چیز دیگه ای واسه ما نداره. حق داره، 

همونایی که تا دیروز جلوی من دوال راست 

می شدن االن کارشون شده نیش زدن. واسه 

شما هم همینه. کجا می خواید درس بخونید و 

کار کنید که هر روز این موضوع رو به روتون 

نیارن؟

DONYAIE
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چای خودش را برمی دارد و زل می زند به 

صورتم. می دانستم حرف های او قرار است به 

همین جا برسد. ولی دلیل آمدنم شنیدن این  

حرف ها نبود. عوض کردن مسیر مکالمه به 

سمتی که می خواهم کار سختی نیست. نه 

برای من که تمام مدت منتظر همین فرصت 

بودم.

- پس مطهره چی؟ شما و امین برید کانادا، 
تکلیف مطهره چی می  شه؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت689

نگاهش انگار بی اراده گریزی به پشت سرم 

می زند و بعد با سرعت دوباره روی من 

برمی گردد. آنقدر این حرکتش آشکار 

است و دلیلش واضح، که حتی نیاز نیست آن 

را تحلیل کنم. حس می کنم آن آتشی که در 

خانه ی پدری مهتاب به جانم افتاده دوباره الو 

می گیرد. عصبانی ام؛ از خودم بیشتر که سال ها 

گول ظاهرسازی این آدم ها را خورده  بودم.

- باالست؟

DONYAIE
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حاج خانم فنجان را روی میز می گذارد و از جا 

بلند می شود. دلم می خواهد دلواپسی اش را به 

هر چیزی ربط بدهم اال آنی که در ذهن من 

است.

-کی؟

- مطهره.

- چه فرقی می کنه؟ قرارمون این بود امین 

نباشه که نیست!

آتش رسیده به نفس هایم انگار. بدون حاشیه 

می گویم:

DONYAIE- من به خاطر امین نیومدم اینجا.
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میز را دور می زند و جلو می آید. حس می کنم 

حرفم بیشتر از تعلیقی که باید ایجاد کند او را 

سوزانده. صورتش سرخ می شود و نگاهش 

تیز.

- ولی من به خاطر امین خواستم که 

بیای. چون پسرِ ساده ی من هنوز به تو فکر 

می کنه!

 امین و روزهای با او بودن آنقدر در ذهنم دور 
شده که با این حرفش حتی برای لحظه ای دلم 

نمی لرزد. یک قدم دیگر جلو می آید و مستقیم 

زل می زند در چشم هایم. از مالحظه ی 

DONYAIEظاهرسازانه ی دقایقی پیش اثری نمانده انگار.
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دیگر نه من غزالی هستم که او می شناسد و نه 

او مادری که با هر بار دیدنش بیشتر از قبل 

حسرت نداشتنش را می خوردم.

- تا چند روز پیش دلش خوش بود باالخره هر 
دوتاتون از اینجا می رید و به مرور 

زمان همه چیز مثل قبل می شه. ولی وقتی 

فهمید از سر لجبازی یا پول یا هرچی می خوای 

با پسرِ عمه ات ازدواج کنی، سوخت. می فهمی؟ 

سوخت!

تصویر امین وقتی در آن آپارتمان کذایی از من 

DONYAIEمی خواست غیرقانونی از کشور خارج شوم و 
M

AM
NOE



تصویری که در خیابان نزدیک خانه ی فرح از او 

دارم، در ذهنم می رود و می آید.

.

امین ثابت کرده بود من را می خواهد؛ ولی نه 

به خاطر خودم.

- امین به من فکر نمی کنه، به خودش فکر 
می کنه!

با این حرفم بیشتر از حدی که انتظارش را 

DONYAIEدارم عصبانی می شود.
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- می تونم پا بذارم رو قول و قرارم و همین جا 

نگهت دارم تا خودش بیاد ببینیم به چی فکر 

می کنه.

با وجود بودن علی و پیامی که برای خسرو 

فرستاده ام باز هم ته دلم خالی می شود. به 

کدام یک از این آدم ها می شد اعتماد کرد؟ روی 

چه حسابی؟

صدایم را درست مثل خودش باال می برم:

- فکر کردین من انقدر احمقم که بی گدار به آب 

بزنم؟ اگه می تونین منو اینجا نگه دارین 

DONYAIEبعدش ببینین چی می شه. اصال حتی الزم هم 
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نیست صبر کنین. از دخترتون بپرسین بهتون 

می گه چه کارایی از من برمی اد.

بلف زده ام. آن هم در شرایطی که حتی مطمئن 

نیستم مطهره در خانه باشد یا حدس هایم در 

مورد او و رابطه اش با همایون درست است یا 

نه!

صدای کشیده شدن چیزی روی زمین نگاه هر 

دوی ما را به عقب برمی گرداند. مطهره نفس 

زنان میانه ی پله ها ایستاده و وحشت زده 

DONYAIEنگاهم می کند.
M
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.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت690

صورتش از آخرین باری که دیده بودمش 

الغرتر شده و زیر چشم هایش گود افتاده 

است. حالش بد است و انگار مادرش هم این 

را می داند.

- به مطهره چه ربطی داره؟

DONYAIE
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به جای جواب دادن به حاج خانم جلو می روم 

و نزدیک پله ها می پرسم:

- شوهرت کجاست؟

چشم هایش وحشت زده اش از من می گذرد و 

به مادرش نگاه می کند.

- به شوهرش چیکار داری؟

صدای حاج خانم نزدیک می شود. سال ها برای 

من الگوی مادرِ خوب بوده. کسی که خودش را 

وقف بچه هایش کرده بود و بی قید و شرط از 

DONYAIEآن ها حمایت می کرد. ولی اشتباه می کردم؛ 
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مادری که از خطاهای آشکار بچه هایش را 

نمی دید مادر خوبی نمی توانست باشد.

به عقب می چرخم و مطهره با ترس می گوید:

- غزال!

آنقدر ترس در حرکاتش مشهود است که 

مادرش با ناباوری صدایش می زند. 

مطهره از پله ها با عجله پایین می آید. آرنجم را 

می گیرد و التماس را می ریزد در صدایش:

- غزال تو رو خدا!

من را به طرف خودش می کشد. نگاهش 

می کنم. ریشه ی موهای بلوندش در آمده و با 
DONYAIE
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شلختگی پشت سرش جمع شده. معده ام 

سنگین می شود. حتی نمی توانم به هیچ چیز به 

جز عالقه ی همایون به موی بلوند فکر کنم. به 

اینکه شعله هم در تمام این سال ها موهایش را 

روشن می کرد. حالم چیزی است میان تنفر و 

درد و بغض. رنجی که از پدر و مادر به آدم 

می رسد تمامی ندارد انگار.

حاج خانم عصبی می گوید:

- این کاراتون چه معنی داره؟

DONYAIE
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خنده دار است که وقتی ترس آشکار دخترش 

را می بیندباز هممن را با او 

جمع می بندد! مطهره با هول می گوید:

- هیچی مامان.

مادرش کوتاه نمی آید.

- پس غزال چی می گه؟

بعد برمی گردد طرف من و با تحکم می گوید:

- اگه فکر می کنی با وسط کشیدن اختالف این 
دوتا می تونی کارتو توجیه کنی اشتباه کردی. 

اینا زن و شوهرن. قهر و دعوا هم مال زن و 

شوهره. یه اختالفی بود تموم شد. هزار نفر تا 

DONYAIEپای طالق رفتن و برگشتن. مطهره هم قراره 
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بعدِ این ماجراها بره دبی پیش شوهرش. ولی 

تو...

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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صدای زنگ در حرفش را نیمه کاره می گذارد. 

قلبم تندتر می کوبد. حاج خانم دهان باز می کند 

تا حرفش را ادامه دهد ولی کسی که پشت در 

ایستاده دستش را با قدرت روی زنگ نگه 

می دارد.

حاج خانم به طرف در می رود و من با التهابی 

که در وجودم سربرآورده به رفتنش نگاه 

می کنم.

- غزال؟

هیچ وقت در زندگی ام همچین حسی نداشتم 

که حتی نخواهم به کسی نگاه کنم. آرنجم را 
DONYAIE
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از دستش بیرون می کشم و او با صدایی که از 

ترس و استیصال می لرزد می گوید:

- تو رو خدا به من گوش کن. بهش بگو هر جا 
بگه می روم سندا رو امضا می کنم. هر چی 

بخواد بهش می دم.

فکر کرده بود من از طرف همایون آمده ام که 

من را واسطه می کرد؟

صدای عصبی حاج خانم به گوش می رسد:

- گفتم که آقا، من نمی دونم.

- تو رو خدا بهش بگو انقدر اذیتم نکنه. هر جا، 
DONYAIEهر ساعتی که بگه، می رم هر چی بخواد امضا 
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می کنم. پامم برسه دبی همه ی چیزایی که 

می خواد بهش می دم.

ماهی حق داشت همیشه می گفت: «همایون 

جایی نمی خوابه که زیرش آب بره.» و باورش 

چه دردی داشت.

حاج خانم بلندتر می گوید:

- وقتی نمی دونم بیام جلوی در چیکار کنم؟

- سند چی رو می خوای امضا کنی؟ سند 

خونه ی مادر منو؟
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مطهره ترسان نفس نفس می زند. می خواهد 

دوباره آرنجم را بگیرد که خودم را عقب 

می کشم.

- چرا هر چی جلوتر می ره بیشتر نمی فهممت؟ 

اگه پدرت اون همه پول تو دبی برات نذاشته 

بود می گفتم به خاطر پوله. اگه خونواده 

نداشتی، اگه شغل خوب نداشتی...

بغض در چشمش می شکند. حاج خانم گوشی 

آیفون را محکم سر جایش می کوبد. با 

چشم های خیس لب می زند:

- تو رو خدا هیچی نگو!
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زمزمه ی حاج خانم هشیارم می کند. هنوز با 

مطهره حرف دارم ولی با عجله به عقب 

می چرخم. حاج خانم گوشی به دست آرام با 

کسی حرف می زند.

- دارید با کی حرف می زنید؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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گوشی را از کنار گوشش پایین می آورد و پیش 

از اینکه چیزی بگوید، مطهره می نالد:

- مامان چیکار می کنی؟

لحنش آنقدر درمانده و پرالتماس است که 

مادرش به او می توپد:

- تو چته دختر؟

پوزخندم ارادی نیست. از کی حال دخترش تا 

این حد خراب بود و او نفهمیده بود؟ مطهره 

دوباره بازویم را می گیرد و این بار به من 

می گوید:

- چرا اومدی اینجا؟ منتظری امین بیاد برات 

DONYAIEدردسر درست کنه؟ چرا نمی ری؟
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حاج خانم ناباور و حیرت زده نگاهش می کند.

- می فهمی چی داری می گی مطهره؟

مطهره کوتاه به مادرش نگاه می کند و دوباره 

برمی گردد سمت من. آنقدر از ماندنم در آن 

خانه و رو شدن رازش وحشت دارد که به سیم 

آخر زده انگار.

- امین صبح ها با وکیلش می ره دنبال کارا. بعد 
از ظهرها هم درگیر پروژه ایه که استادتون 

فرستاده. هنوز حکم رفع 

ممنوع الخروجیش نیومده. هنوز با وثیقه 

DONYAIEآزاده. ولی می خواد هر جور شده تو رو با 
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خودش ببره. می فهمی؟ اگه همینو می خوای 

بمون بذار واست دردسر درست کنه.

صدای داد حاج خانم حرف هایش را قطع 

می کند. جلو می آید و با چشم های برزخی براق 

می شود در صورت دخترش و می گوید:

- زده به سرت؟

به سرش نزده بود؛ می ترسید. از تهدیدی که 

انگار همایون کرده بودَش و من درست 

نمی دانستم چیست، می ترسید. از آبرویی که 

DONYAIEبند شده بود به زبان من، می ترسید. این 
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واضح ترین جوابی بود که برای سوال مادرش 

داشتم.

به جای جواب مادرش با التماس به من 

می گوید:

- تو رو خدا از اینجا برو.

حاج خانم بازوی دیگرش را می گیرد و با تکانی 

که به تن او وارد می کند می گوید:

- به من نگاه کن ببینم! تو از چی می ترسی؟ 
هان؟ چی رو داری ازم قایم می کنی؟

چشم های مطهره در نگاه مادرش دو دو 

می زند. نمی توانم تصور کنم سر خط این 

سقوط کجا و کدام لحظه بوده. که زنی مثل او 
DONYAIE

M
AM

NOE



با همه ی بی نیازی اش چه کم داشته که وارد 

این بازی کثیف شده. کسی که حتی شهامت 

ایستادن پای خطایش را ندارد و این طور 

خودش را باخته است.

.

فشار انگشتان مطهره از دور بازویم کم 

می شود. خودم را عقب می کشم. حاج خانم 

دوباره می گوید:

DONYAIE- چرا چیزی نمی گی؟
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حاال در صدایش به جای حق به جانبی ترس 

هست، نگرانی هست و اضطرابی که از 

گمان های بدش سرچشمه می گیرد. آمده بودم

که سرنخی برای حدس هایم پیدا کنم و به 

یقین رسیده بودم.

یک قدم به عقب برمی دارم و می گویم:

- من بهتون می گم.

هر دو نگاهم می کنند و عجیب اینکه نگاه هر 

دو یک حس در خود دارد. وحشت!

- تمام این چند سال فکر می کردم هیچ چیز به 
اندازه ی داشتن یه مادر مثل شما حال دختری 
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رو خوب نمی کنه. االن فهمیدم اشتباه 

می کردم. شما مادر خوبی نیستین. اگه بودین 

حتما تا حاال می فهمیدین دخترتون تو خونه ی 

مادر من چیکار می کرده!

چشم های حاج خانم انگار که بخواهد از کاسه 

بیرون بجهد، گشاد می شود و وق زده. پاهای 

مطهره شل می شود و روی زمین می نشیند. 

.

DONYAIE#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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#پارت693

هنوز ته چشم هایش امید دارد که چیزی نگویم 

ولی این ماجرا نباید به همین راحتی تمام 

شود. در سکوت، پنهانی و ناگفته. شاید 

می خواهم انتقام روزهای کودکی ام را از 

مطهره بگیرم. انتقام کاری که یک روز شعله 

مشابهش را با مهتاب کرده بود.

- با پدرم!

DONYAIE
M

AM
NOE



مطهره چشم هایش را محکم می بندد. قرار 

نیست از این جلوتر بروم. نه می خواهم و نه 

می توانم این کثافت را بیشتر از این هم 

بزنم. لب های حاج خانم با حالتی عصبی 

می لرزد واز میانش با صدایی مرتعش 

می گوید:

- دروغ می گی!

سرم را با افسوس به دو طرف تکان می دهم و 

او دوباره می گوید:

- می خوای این جوری تالفی کنی؟ با بردن 

DONYAIEآبروی ما؟
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صدای زنگ بلند و ممتد در خانه می پیچد. 

بی اختیار به عقب برمی گردم. باید بروم. سهم 

من از این قائله فهمیدن تهدید و خواسته ای 

است که همایون از مطهره دارد. چیزی که 

حتما آنقدر مهم است که همایون حاضر شده 

به خاطر آن روی آبروی خودش و مطهره قمار 

کند. و من چه ساده بودم که فکر می  کردم با 

خیانت فرح و عبدی دست همایون در زندان از 

همه چیز کوتاه شده است.
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- تو الل شدی هیچی نمی گی؟ می فهمی چیزی 
که می گه یعنی چی؟ هان مطهره؟ تو تو کدوم 

خونه بودی؟

حاال دیگر به جز لب و چانه، دست هایش هم 

می لرزد. مقابل دخترش روی زانو می نشیند و 

هر دوبازویش را می گیرد.

- به من نگاه کن دختر! چرا حرف نمی زنی؟ 
چرا نمی گی همه ی این حرفا دروغه؟

چشم های مطهره پایین افتاده و به مادرش 

نگاه نمی کند. 

DONYAIEبا مکثی طوالنی لب می زند:
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- من جدا شدم... من دیگه نمی خواستم تو اون 

زندگی برگردم. شما مجبورم می کردین. 

همه اش می گفتین آبرو... هیچ کدومتون کمکم 

نمی کردین. هیچ کدومتون کمکم نمی کردین... 

من فقط...

 صدای زنگ این بار طوالنی تر در فضای خانه 

می پیچد. دست حاج خانم باال می رود و پر 

تمام قدرت روی گونه ی مطهره می نشیند. برای 

یک لحظه همه جا در سکوت فرو 

می رود. صدای زنگ که برای سومین بار به 

گوش می رسد، دیگر نمی مانم. باعجله به طرف 
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در می روم و در دل آرزو می کنم پشت در هر 

که هست امین نباشد.

در خانه را که باز می کنم، صدای های های گریه 

کردن حاج خانم تنها صدایی است که 

می شنوم.

.

تمام حیاط را می دوم و وقتی در را باز می کنم 

که علی دوباره دستش را روی زنگ گذاشته.

- اومدین؟ پس چرا کسی آیفونو جواب 
DONYAIEنمی داد؟
M

AM
NOE



در را محکم پشت سرم می بندم و با عجله به 

طرف سر کوچه می روم.

- بیا بریم علی.

دنبالم می آید.

- چی شده غزال خانم؟

لحنش هم درست مثل نگاهی که جلوی در از 

او دیده ام پر از نگرانی است. حال غریبی 

دارم. برای اولین بار برای کاری که به 

درستی اش ایمان دارم از دست خودم 

عصبانی ام.

قدم هایم کم از دویدن ندارد.
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- چرا چیزی نمی گین؟ کسی کاری کرده؟ چیزی 

شده؟

وسط کوچه می ایستم و به طرفش برمی گردم.

- به خسرو خبر دادی؟

شال از دور گردنش باز شده و دسته هایش 

آویزان و رها مانده است. به جای جواب نگاهم 

می کند.

- خودم قبل از رفتن بهش پیام داده بودم، 

می خوام ببینم تو هم گفتی بهش؟

.DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت693 

- زنگ زدم جواب ندادن، پیام فرستادم.

لب خشک شده ام را توی دهان 

می کشم. خاطره ی امروز صبح در ذهنم جان 

می گیرد. وقتی پیش از آمدن مچ دستم را 

گرفت و با انگشت شست روی نبضم را لمس 

کرد. «تا وقتی که بخوای من درست همین جام 

غزال! »
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مچ دستم را باال می آورم و به جای لمس 

دستش نگاه می کنم. نبضم!

- بریم؟

پلک می زنم و تصویر علی واضح می شود. 

بی اختیار نگاهی به عقب می اندازم. به در 

سیاهی که پشتش دیگر هیچ آرزویی نبود. 

هیچ حسرتی!

سرم را تکان می دهم و جلوتر از علی به طرف 

ماشین می روم. روی صندلی عقب می نشینم و 

پسِ سرم را می چسبانم به پشتی صندلی. 

خسته و بیقرارم و روحم انگار عیار تنم 
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نیست. سرم را به طرف شیشه می چرخانم و 

به شهر و آدم هایش نگاه می کنم.

- کدوم طرف برم؟

سنگینی نگاه علی را از آینه حس می کنم و 

بی ربط می پرسم:

- تا حاال شده به خاطر کاری که مطمئنی 
درست بوده از خودت بدت بیاد؟

جواب نمی دهد ولی سنگینی نگاهش هنوز 

هست. حالم را هیچ کس غیر از خودم 

DONYAIEنمی فهمد انگار. هیچ کس نمی فهمد عریان 
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کردن این حقیقت خودم را بیشتر عذاب داده 

است.

- ماهی... کسی که منو بزرگ کرده، همیشه 

می گه همه ی آدما یه رازی واسه خودشون 

دارن... من امروز راز یکی رو فاش کردم.

آب دهانم را فرو می دهم و انگار بخواهم 

خودم را تنبیه کنم می گویم:

- وقتی شش سالم بود مادرم منو رها کرد و 

رفت. هیچ وقت هم سراغم نیومد. به کسی 

نگفتم ولی همیشه ته دلم منتظر بودم بیاد. 

DONYAIEاین راز من بود!
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انگار وزنه ای از دست و پای روحم آزاد شده 

است. نفسم عمیق باال می آید. به علی که با 

نگاهی بی حالت از آینه به من چشم دوخته 

نگاه می کنم.

- االن برگشته، بعد از هجده سال. انتظار داره 
ببخشمش!

سرم را دوباره به طرف پنجره می چرخانم. به 

جای تصاویر آن سوی شیشه مطهره را می بینم 

که با التماس از من می خواهد حرفی نزنم. 

علی پشت چراغ قرمز می ایستد و من نفسم را 

DONYAIEمحکم «ها» می کنم. ای کاش آدم می توانست 
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بخشی از حافظه اش را بکند و دور بیندازد. 

آن وقت سخت ترین تصمیمات دنیا هم ساده 

می شد.

- من توی زندون به دنیا اومدم.

به گوش هایم شک می کنم. با تعجب به طرف 

علی برمی گردم که زل زده به مردی که با عجله 

به شیشه ی ماشین جلویی دستمال می کشد.

- توی بهزیستی بزرگ شدم.

مکث می کند و می گوید:

- این راز منه!

.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت694 

چراغ سبز می شود و نگاه هر دوی ما با مردی 

که به سرعت خودش را از مسیر ماشین ها 

عقب می کشد کش می آید.

****

صورتم را روی کوسن جابه جا می کنم و به 

ماهی که در تاریک و روشن خانه اش کمی 

DONYAIEآن طرف تر نشسته و نماز می خواند نگاه 
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می کنم. تسبیح سفید را از میان جانماز 

کوچکش برمی دارد و هم زمان با انداختن اولین 

دانه اش بدون نگاه کردن به من می گوید:

- یه ساعته زل زدی به من کی چی بشه؟

پاهایم را از کاناپه ی جمع و جور خانه اش 

پایین می گذارم و می نشینم.

- خیلی ندیده بودم نماز بخونی.

دانه ی تسبیح میان انگشتانش می ماند. انگار 

توضیحی برای حرف من ندارد که تسبیح را با 

مکث رد می کند و می گوید:

- تو خونه ی پسر ملک نیا هم با همین لباسا 
DONYAIEمی گردی؟
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لبه ی کوتاه بافتم را کمی پایین می کشم 

و به بداخالقی اش لبخند بی رنگی می زنم.

- چشه؟

- اون یه تیکه حتما باید بیرون باشه؟

لبخندم کمی رنگ می گیرد. ماهی تسبیح را 

کنار مهرش می گذارد و جانمازش را جمع 

می کند. عجیب حس می کنم حالش دراین 

چهاردیواری کوچک عاریه ای خوب است. حس 

می کنم خودش شده است؛ خودی که تمام 

سال های زندگی در خانه ی بزرگ همایون پشت 

مالحظات و باید و نبایدها گم شده بود.

همان طور نشسته به طرفم برمی گردد.
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- از وقتی اومدی یه کالم درست و حسابی 
حرف نزدی. اولش که اون جوری بغلم کردی، 

بعد هم غذا و خواب. چی شده؟

تکیه می دهم به پشتی کاناپه و نفس عمیقی 

می کشم. از کجا می گفتم که کم تر قلبم درد 

می گرفت. ماهی دوباره می پرسد:

- رفتی خونه ی پدربزرگت؟

چشم هایم از درد جمع می شود.

- رفتم.

ماهی اخم می کند.

DONYAIE- چرا نسیه حرف می زنی؟ رفتی چی شد؟
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با بیقراری تکیه ام از کاناپه برمی دارم. از کدام 

یکی از اتفاق ها می گفتم؟

- مهتابو دیدم!

انتظارش را ندارد. حتی در آن سایه روشن هم 

می توانم چشم های ناباورش را ببینم و 

لب هایی که انگار با فشار روی هم چفت 

می شوند تا چیزی نگویند. با کالفگی موهایم 

را پشت گوش می زنم.
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- یه کم از چیزایی که روی دلم سنگینی می کرد 
و بهش گفتم...

ماهی حتی برای دلداری دادنم هم کلمه ندارد 

انگار. دقایقی میانمان سکوت می شود تا 

می پرسد:

- موند خونه ی پدرش؟

گوشه ی لبم به پوزخندی کج می شود. چه 

DONYAIEخوب که تاریکی هال مجال دیده شدن به آن 
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نمی دهد. خانه ی پدرش؟ جایی که شده بود 

ابزاری برای بازی سیاه همایون! دلم نمی خواهد 

از آن ماجرا حرفی بزنم. نه حاال که بعد از چند 

ساعت هنوز هم نتوانسته ام هضمش کنم.

- نمی دونم. من که اومدم هنوز اون جا بود.

ماهی دست به زمین می گیرد و از جایش بلند 

می شود.

- تو مگه قرار نبود سرِ جریان ملک و امالک 
حاج فیاضی بری اونجا؟

ماهی از ماجرای قرارداد و اسنادی که از 

DONYAIEگاوصندوق همایون پیدا کرده بودیم خبر 
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نداشت. نگفته بودم چون این چاه ته نداشت 

انگار.

- خسرو موند که کاراشو انجام بده.

اخم می کند.

- اگه قرار بود خودش انجام بده چرا تو این 
برف و بارون تو رو کشوند تا اونجا؟

نه، انگار قرار نبود دل ماهی با خسرو صاف 

شود.

- توافقنامه  ای که مهتاب وقت طالق به 
همایون داده بودو پیدا کردیم. خودم باید 

می رفتم.

- خب، رفتی چی شد؟
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نمی گویم که همایون با هم دستی یک سردفتر 

وکالتنامه ی فروش جعل کرده بود. نمی گویم 

همه ی امالک مهتاب را به شرکتی واگذار کرده 

که به جایش در کشوری دیگر پول و شراکت 

دریافت کند. نمی گویم این نوع قرارداد 

مصداق پولشویی است. نمی گویم با خانه ی 

پدری مهتاب دختر فتاح را اغوا کرده تا احتماال 

سر بزنگاه از فتاح امتیاز بگیرد. نمی گویم با 

همین مدارک می توانستم او را متهم کنم و 

همه چیز را پس بگیرم. چون نمی خواهم بداند 

به خاطر خواسته ی مردی که من دوستش دارم 

DONYAIEو او نه، ریسک کرده ام.
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نفس عمیقی می کشم و می گویم:

- باید صبر کنم.

ماهی لحظه ای می ماند و نگاهم می کند. انگار 

بخواهد چیزی بگوید و منصرف می شود. چادر 

را از سرش برمی دارد و به طرف آشپزخانه 

می رود که تنها نور فضا متعلق به هالوژن های 

کوچک سقفش است.

- گفتی شام نمی خوری؟

از جایم بلند می شوم. سر شب است و من با 

این ذهن شلوغ نه میلی به خوردن دارم و نه 

حرف زدن. دلم می خواهد فقط بخوابم تا ذهن 

شلوغ و آشوبم آرام شود.
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- نه، می خوام بخوابم.

ماهی از آشپزخانه نگاهم می کند و با کنایه 

می گوید:

- نه اینکه از عصر نخوابیدی!

.
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یک چیز دیگر هم بود؛ دلم تنگ بود. یک جای 

خالی عجیب کالفه ام کرده بود. کسی که به هر 

طرف نگاهم می کردم انگار باید باشد و نبود!

- رختخوابا تو کمده. تا تو بندازیشون منم 

آشپزخونه رو جمع کنم.

این یعنی خودش هم قصد شام خوردن 

نداشت. در کمد را باز می کنم و از میان 

ملحفه های گلدار نو دو تشکی را که انگار برای 

خودش و من خریده بیرون می آورم.

- غزال؟

نگاهش می کنم.

- پولی که از دوستت گرفتی بهش پس دادی؟
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نگران دینش است یا دردسرش؟ تشک ها را 

جایی که ماهی چند دقیقه ی پیش نماز 

می خواند پهن می کنم. شعله بیشتر از این ها به 

ماهی بدهکار بود ولی، حاضر بودم به خاطر 

آرامش او این کار را انجام دهم. حتی اگر 

شعله هیچ وقت دلیلش را نمی فهمید.

- دادم. نگران نباش.

ملحفه ی روی تشک ها را صاف می کنم و تن 

می دهم به بوی تازگی اش. ماهی خیلی زودتر 

از چیزی که انتظار دارم می خوابد و من با تیک 

DONYAIEو تاک عقربه های ساعت زمان را می شمارم.
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از ظهر که برای خسرو پیام فرستاده بودم 

منتظر طوفانش بودم و او تنها در جواب 

سوالم که نوشته بودم: «تو می دونستی خبر به 

امین می رسه!»

نوشته بود: «فکر کن ندونم چرا خواستی 

برگردی تهران.»

در جایم غلت می زنم. صدای خر و پف خفیف 

ماهی بیشتر کالفه ام می کند. از ذهنم می گذرد 

اگر تا صبح نمی توانستم بخوابم؟ دستم را دراز 

می کنم تا از روی عسلی گوشی را بردارم. همان 

لحظه گوشی در دستم می لرزد. فوری به ماهی 

نگاه می کنم. در خواب عمیق است. نگاهم اول 
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روی ساعت گوشی می افتد که از یک شب 

گذشته است. بعد پایین می آید و روی پیام او 

می نشیند.

«به نظرت هنوز هم دایه ات نمی خواد منو 
ببینه؟»

چشم هایم در آن تاریکی تا آخرین حد گشاد 

می شود. سرم با ناباوری به طرف در هال 

می چرخد.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت697 
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یعنی اینجا بود؟

یعنی کارش تمام شده بود؟

دوباره به ماهی نگاه می کنم. بعد با احتیاط از 

جا بلند می شوم و به طرف رخت آویز می روم. 

سوییت ماهی هیچ پنجره ای به بیرون ندارد و 

برای اطمینان از حدسم باید از خانه خارج 

شوم. پانچوام را در بی صداترین حالت ممکن 

تن می کنم و شال را می اندازم روی موهایم.

گرما و هیجان غریبی زیر پوستم می دود. انگار 

نه اینکه آخرین بار صبح دیده 

بودمش. دستگیره ی در را آرام پایین می کشم 

و پیش از باز کردنش دوباره به ماهی نگاه 
DONYAIE

M
AM

NOE



می کنم. سنگین خوابیده است. در را به آرامی 

باز می کنم و بیرون می روم.

چراغ های روی دیوار حیاط را به اندازه ی روز 

روشن کرده است. با قدم های پرشتاب به طرف 

در آهنی می روم. با خودم فکر می کنم حتما به 

خاطر همین چیزها بود 

که صاحب خانه می گفت خانه را به دختر 

دانشجو اجاره نمی دهم.

به خاطر هیجان حسی که دست خودِ آدم 

نیست و باعث می شود به شوق دیدن کسی که 

دوستش داری و دلت برایش تنگ شده نیمه 

شب از خانه خارج شوی.
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در حیاط را باز می کنم و نگاهم را در تاریکی 

کوچه می چرخانم. نیازی نیست دنبالش بگردم. 

همین جاست. انتهای کوچه و با دیدنم چراغ 

می دهد. در را که پشت سرم می بندم یادم 

می آید کلید ماهی را برنداشته ام 

و وقت برگشتن باید اخم و غرولندهای او را 

تحمل کنم.

باد سرد به صورتم می خورد. پانچو را بیشتم 

دور تنم می پیچم و با قدم های بلند به طرف 

ماشینش می روم. مهم نیست. نه اخم و تخم 

DONYAIEماهی، نه اتفاقات امروز و نه نگرانی روزهای 
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آینده. هیچ چیز به جز بودنش در این ساعت و 

اینجا مهم نیست.

به ماشین که می رسم در را از داخل 

باز می کند. روی صندلی کنارش می نشینم.

- سالم.

در تاریکی فضای ماشین به طرفم می چرخد و 

مستقیم نگاهم می کند. گرمای خوشایند 

ماشین و عطرش و نگاهی که حتی در آن 

تاریکی هم تا مغز استخوان آدم نفوذ 

می کند حس غریب و آشنایی دارد.

- چیزی شده؟

نفسی می گیرد و می گوید:
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- نه. تو خوبی؟

خوب؟ خوبِ این لحظه یا خوبِ امروز یا 

خوبِ این روزها. به جای جواب می پرسم:

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت698

- کی اومدی؟

نگاهش را از من می گیرد و سرش را 

می چسباند به پشتی صندلی. خسته است. 

خسته و تنها و هنوز نمی خواهد به روی 

DONYAIEخودش بیاورد.
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- تازه رسیدم.

- کارت تموم شد؟

الزم به توضیح نیست. هر دو می دانیم منظور 

کدام کار است. فرمان را در مشتش می گیرد و 

محکم فشار می دهد.

- دیگه بقیه اش دست من نیست. ارزها که از 

طریق صرافی منتقل بشه به حسابشون کار 

تمومه... بعد هر کدومشون که به اون شرکت 

طرف معامله ربط داشته باشند سقوط 

می کنن.

می دانم پای همایون هم دوباره به میان 

DONYAIEمی آید؛ هم به خاطر قراردادی که از بیخ و 
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بن تخلف است و هم ارتباطش به این ماجرا. 

ته دلم سنگین می شود و پر از اندوه.

- تو چی کار کردی؟

نگاهم را که در همین فاصله به نقطه ای 

نامعلوم دوخته بودم دوباره به طرف او 

برمی گردانم.

- نمی دونی؟

- دونستن من مهم نیست. تو بگو!

نفس عمیقی می گیرم. حتی یادآوری چیزهایی 

که دیده و شنیده ام هم درد دارد.

- این ماجرا هر چی جلوتر می ره بیشتر 
DONYAIEناامیدم می کنه. من امروز رفته بودم تالفی 
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خیلی چیزا رو در بیارم ولی یه زنی رو دیدم 

مثل اون سال های مادر تو.

نمی دانم گفتن حس  هایم به او درست است یا 

نه. نمی دانم شنیدن این حرف ها چقدر اذیتش 

می کند ولی، من به حرف زدن با او نیاز دارم.

- یه زن که گول بازی تکراری همایونو خورده 
بود و با سر افتاده بود ته چاه.

گوشه ی چشمم را که به سوزش افتاده لمس 

می کنم.

- ولی هر چی فکر می کنم نمی تونم درک کنم 

DONYAIEچطور می شه یه زن تحصیل کرده و خانواده دار 
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این طوری سقوط کنه. فقط چون کسی درکش 

نمی کرد و حرفشو نمی فهمید؟

مطهره مثل قمر بود و نبود. در چاه همایون 

افتاده بود ولی، با قمر خیلی فرق داشت. قمر 

تنها بود، کم سن و سال بود، آن سال ها سواد 

آنچنانی نداشت و از همه جا طرد شده بود. 

ولی مطهره مهندس بود، ثروت داشت و پدرش 

تا پیش از این اتفاقات آدم معتبری به شمار 

می آمد.

- همه که مثل تو نیستن با یه دوستت دارم و 

DONYAIEبغل و بوسه گول نخورن!
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نگاهش می کنم که در تاریکی ماشین چشم های 

سیاهش برق می زند. دوستش داشتم. زیاد!

آب دهانم را فرو می دهم و می گویم:

- امروز نبودنتو خیلی حس کردم.

تو را در گوش خدا آرزو کردم:

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت699 

فرمان را در مشتش محکم فشار می دهد.

DONYAIE-خوبه، این خیلی خوبه!
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چقدر غریب بودیم من و او. کنار هم، کنار 

همه. تنم را جلو می کشم و به خاطر بودنش در 

این لحظه، به خاطر دلتنگی  امروز و همه ی 

دلتنگی های نیامده گونه اش را می بوسم.

دستش را باال می آورد و روی صورتم 

می گذارد. انگشت شستش از زیر چشمم 

کشیده می شود تا گوشه ی لب و از آنجا تا روی 

چانه ام. قلبم تند و بی امان می تپد ولی نه فقط 

در سینه ام. همه ی تنم قلب شده و نبض 

می زند.

ماشینی با سرعت کم از کنار ما می گذرد و 

نورش برای لحظه ای فضا را روشن 
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می کند. چیزی ته نگاهش هست که شیرینی آن 

لحظه را تلخ می کند. چیزی که عجیب 

می ترساندم.

سرش را جلو می آورد و نفس گرمش پخش 

می شود روی صورتم:

- کاش تو هم گاهی بلد بودی گول بخوری؟

گول خوردن بلد بودن می خواست یا این 

یک جور اعالم شکست بود؟ یک اعالم شکست 

از موضع باال؛ چون همیشه می گفت من را 

چون شبیه بقیه نیستم دوست 

دارد. اولین بوسه اش گوشه ی لبم می نشیند و 

بعد، بعدی و بعدی! بوسه هایش گرم است و 
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عمیق، ولی حس دیگری هم هست که 

نمی فهممش. دستم را دور مچ دستی که 

چانه ام را گرفته چنگ می کنم. روی همه ی 

افکار تیره امپرده ای می افتد انگار. در آن لحظه 

همه ی دنیا بوسه هایی می شود که ریتم دارد و 

نت. درست مثل ملودی ام.

بعد از آخرین بوسه با مکث عقب می کشد. 

دستش از روی صورتم برمی دارد و داشبورد را 

باز می کند.

- برنمی گردی خونه؟

«خونه» دقیقا همان حسی است که من به 

DONYAIEخانه ی او دارم. جایی که در آشوب ترین و 
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پرتعلیق ترین روزهای زندگی ام امینت را در آن 

حس کرده بودم. درست مثل صاحبش!

پاکتی از آن بیرون می آورد و دوباره نگاهم 

می کند.

- فکر نمی کردم انقدر زود بیای، به ماهی گفتم 

چند روز پیشش می مونم... ماهی خیلی 

تنهاست. راستش بعد از اتفاقایی که افتاد فکر 

کنم اینو بهش بدهکارم.

اسم مهتاب را نمی آورم ولی می دانم که 

منظورم را از اتفاقات فهمیده است.

DONYAIE- نمایشگاه که می آی؟
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.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت700 

لحنش شده لحن همان خسرویی که از روز اول 

می شناختم.

- می آم.

- خوبه. صبح علی رو می فرستم دنبالت.

DONYAIE- علی بهت گفت امروز چی شد؟
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سکوتش بعد از ماجرای امروز برایم غیرقابل 

پیش بینی بود و هست.

- هنوز باور نکردی الزم نیست علی چیزی به 

من بگه؟ خبر داشتم این پسر برقیه کجاست 

که وایسادم کنار تا با خودت و این آدما 

بی حساب بشی.

بی حساب شدن به این سادگی ها نبود، بود؟

پاکت را به طرفم می گیرد. با تعجب اول به 

دستش نگاه می کنم و بعد به 

چشم هایش. دستم را جلو می برم و پاکت را 

می گیرم.

- چیه این؟
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چیزی نمی گوید. در پاکت را باز می کنم و با 

قلبی که تپیدن یادش رفته به نوشته های روی 

کاغد نگاه می کنم. آب دهانم را فرو می دهم. 

می گوید:

- قول داده بودم.

پلک می زنم. تصویر سربرگ ایمیل سفارت و 

مقصد دبی روی بلیت پیش چشمم تار 

می شود. نگاهش می کنم که با حالی عجیب 

تکیه داده به صندلی و نگاهم می کند. چه 

خوش قولی تلخ و شیرینی!

انگار یک حرف، یک کلمه بیخ گلویم گیر کرده 

و چه می کنم نه باال می آید و نه پایین می رود. 
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چیزی که انگار آینه اش را در چشم های او هم 

می بینم.

از ماشین که پیاده می شوم انگار خودم نیستم. 

نیمی از من مانده در دقایقی پیش و بوسه ای 

که حاال می توانم حس غریب و پر حرصش را 

بفهمم. و نیم دیگر اینجاست؛ جلوی در خانه ی 

ماهی در حالی که پاکت آرزوهایش را در دست 

دارد. به عقب نگاه می کنم. خسرو چراغ 

می دهد. سر سنگینم را برایش تکان می دهم و 

دست می گذارم روی زنگ. ماشین خسرو که تا 

سر کوچه دنده عقب می رود زیر لب زمزمه 

DONYAIEمی کنم: آرزو!
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طول می کشد تا صدای خواب آلوده ی ماهی پر 

از حیرت و ناباوری به گوشم می رسد:

-غزال؟

- باز کن ماهی.

در با تقی کوتاه باز می شود. دوباره به خسرو 

نگاه می کنم که منتظر است وارد خانه شوم. 

در را پشت سرم می بندم و چند قدم جلوتر 

ماهی در سوییت را باز می کند و از میانه ی در 

آرام تشر می زند:

- آخه این وقت شب؟

نگاهم با نگرانی باال می رود تا پنجره های تاریک 

DONYAIEساختمان. چیزی تا رسیدن به ماهی نمانده، 
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می خواهم به همان آرامی جوابش را بدهم که 

ضربه ی آرامی به در می خورد. با هول به عقب 

می چرخم و ماهی با عصبانیت می گوید:

- فقط اینو  کم داشتیم!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت701  

DONYAIE
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نمی دانم چرا برگشته و چرا با دانستن اخالق 

ماهی تا پشت در هم آمده! به طرف ماهی 

برمی گردم که از در سوییت بیرون آمده و 

می خواهد وارد حیاط شود.

با عجله می گویم:

- تو برو بخواب ماهی. منم االن می آم.

ماهی پرحرص و زیر لب «ال اله اال الله» 

می گوید. به قدم های تند به طرف در می روم. 

اولین چیزی که می بینم جای خالی ماشین 

خسرو است. کسی پشت در نیست. نیم نگاهی 

به ماهی می اندازم که میان رفتن و نرفتن به 

داخل مردد مانده است. در آن تاریک و روشن 
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لبخند نیم بندی به رویش می زنم که نمی دانم 

می بیند یا نه!

پایم را از در بیرون می گذارم تا به اطراف 

کوچه نگاه کنم که دستم کشیده می شود. 

صدای جیغم با دستی که روی دهانم قرار 

می گیرد خفه می شود و چند ثانیه ی بعد در 

پیش آمدگی دیوار خانه ی کلنگی کناری چشم 

در چشم می شوم با امین که با نگاهی آتش 

گرفته به من زل زده است.

همان چند ثانیه کافی است تا به خودم بیایم و 

با دست آزادم او را به عقب هل بدهم. 
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نمی خواهم داد بزنم. نمی خواهم آرامش ماهی 

را در این خانه بهم بزنم. نمی خوام همه ی 

چیزهایی که نمی داند و نمی خواهم درگیرش 

شود را هم بفهمد.

فشار دستش از روی دهانم برداشته می شود 

ولی آتش نگاهش نه!

- به من دست نزن.

گوشه ی لب هایش با حرص و پوزخند با باال 

کشیده می شود. لحنش مثل من تند ولی با تنی 

DONYAIEپایین است.
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- اُه... یادم نبود خیلی وقته شدی جزو اموال 
این مردک ناموس دزد. حاال انقدر واسش مایه 

می ذاری ارزششو داره؟ خوب می بوسه یا چی؟

دستم را این بار محکم تر تخت سینه اش 

می کوبم. کمی از جایش عقب می رود. حالم 

خوب نیست و حرف های او عصبی ترم می کند. 

تن صدایم بی اختیار باال می رود:

- خفه شو می شنوی؟ خفه شو!

انگشت اشاره اش را جلو می آورد تا روی 

لب هایم بگذارد. سرم را پس می کشم.
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- هیس! می خوای همه بفهمن نصفه شب دوتا 

دوتا قرار می ذاری؟

ما عوض شده ایم. هر دوی مان. انگار در این 

فاصله پوست انداخته  و شده ایم همانی که در 

پس مالحظات پنهان شده بود.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت702 
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- از سر شب دنبال یه راهی بودم از خونه 
بکشونمت بیرون. نمی دونستم زحمتمو این 

بی همه چیز می کشه.

ترس به جانم می افتد. دیگر برایم مهم نیست 

بدانم آدرس خانه ی ماهی را از کجا پیدا کرده 

یا از چه وقت اینجاست. این امین، این آدم ها، 

تک تکشان ثابت کرده اند که می توانند 

فرسنگ ها از تصوراتم از خودشان دور باشند.

یک قدم به طرف خانه برمی دارم و می گویم:

- من با تو حرفی ندارم.

DONYAIEآرنجم را می گیرد و به تندی می گوید:
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- غلط کردی!

من را مقابل خودش نگه می دارد و می گوید:

- فکر کردی بیای هر چی دلت می خواد بگی و 

بری، هیچ کسی هم کارت نداشته باشه؟

صورت سفیدش جوری سرخ شده که حتی در 

روشنایی المپ زرد سردر خانه ی کناری هم 

قابل تشخیص است. پس سوختنش از 

اینجاست؛ از افتضاح خواهرش!

ترسیده  و خسته و عاصی ام ولی گردنم را 

DONYAIEصاف می کنم و در چشم هایش می گویم:
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- اگه دروغه چرا انقدر عصبیت کرده؟

یقه ی پانچوام را در مشتش می گیرد و 

می گوید:

- تو فکر می کنی اوضاعت خیلی از مطهره 
بهتره؟ فکر می کنی خیلی زرنگی؟ هنوز 

نمی  دونی چه بالیی داره سرت می آد. 

نمی دونی تا کجا تو لجن فرو رفتی و خبر 

نداری. دارن بازیت می دن احمق!

پاکت میان انگشتانم مشت می شود. آنقدر 

محکم که فرو رفتن ناخن هایم را در آن حس 

DONYAIEمی کنم.
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 اشاره اش به معامله ی حسام سر اسناد است و 
یا نقشه ی دیگری که نمی دانم؟ همین هم ته دلم 

را خالی می کند. خودم را نمی بازم.

- تو چرا ناراحتی؟ مگه االن نباید خوشحال 
باشی؟ نباید دلت خنک شده باشه؟ پس چرا 

اینجایی؟ چرا داری اینا رو به من می گی؟ اگه 

قراره بازی بخورم که باید بمونی آخرش به 

ریشم بخندی. االن اینجا چی می گی تو؟

دستش را با یقه ی پانچ باالتر می آورد.

.
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#پارت703 

فشار مشتش زیر چانه ام سرم را باال می برد. از 

کجا به کجا رسیده بودیم؟ از یک دوستی 

ساده به وابستگی و بعدها به حسی که فکر 

می کردیم اسمش عشق است. ولی حاال اینجا 

 دیوارِ   خمِ بودیم؛ پر از غریبگی و نفرت. پشتِ

کوچه ای که اگر رابطه ی مان ده ها سال هم 

طول می کشید شاید هرگز مسیرمان به این 

جغرافیا و لحظه نمی رسید.

- می گم چون دلم برات می سوزه!
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مچ دستش را سعی می کنم از یقه ام جدایش 

کنم.

- نیازی به دلسوزی تو ندارم.

فشار از دور گردنم کم می شود اما برداشته نه! 

چشم های خون افتاده اش پر آب می شود. با 

غیض می گوید:

- چرا نمی خوای بفهمی آدمی که همه رو روی 

یه انگشتش می چرخونه نمی آد به همین 

راحتی عاشق تو بشه. این عوضی حتی 

می دونست من امروز به خاطر دادگاه تجدید 

DONYAIEنظر احضار شدم دادگاه که تو رو فرستاد. 
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می فهمی اینو؟... بعد تو فکر می کنی این آدم 

واقعا می خواد باهات ازدواج کنه؟ چاییدی 

دختر! اینا همه شون دنبال پولن. به خاطر پول 

هم هر کاری می کنن. حتی خیانت به هم دیگه. 

اینا حتی کمکشون هم به خاطر پوله. ولی اون 

پوال حق من و توئه. می فهمی؟

حق؟ چقدر تعریف من و او از حق فرق داشت. 

خودم را به عقب می کشم و می گویم:

- من حقمو نمی خوام. ولم کن.

DONYAIE
M

AM
NOE



انگار بی توجهی ام به چیزهایی که در مورد 

خسرو گفته بیشتر آتشش می زند. سرش را 

جلوتر می آورد و در صورتم می گوید:

- ولی من حقمو می خوام. ده روز از 

محرمیتمونو تو خونه ی این یارو بودی. بهت 

گفتم بیا بیرون، نیومدی. گفتم با هم از ایران 

بریم، نیومدی. گفتم بکش بیرون از این 

عوضی، بیشتر چسبیدی بهش ول نکردی...

سرش را انقدر جلو می آورد که حتی نمی توانم 

DONYAIEصورتش را درست ببینم. آنقدر خودم را عقب 
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کشیده ام که پس سرم چسبیده به تیزی آجر 

لخت دیوار.

- انقدر مطمئنی حرفاش راسته؟ آره؟ پس منم 
مثل خودش بی شرف می شم و همون کاریو 

می کنم که اون با من کرد تا ببینیم می خواد 

چه غلطی کنه. هوم؟

ترس نیست. درماندگی نیست. بیزار می شوم 

از این همه نزدیک بودن به کسی که برای 

اولین بار حس هایم را با او تجربه کرده ام. 

خیسی لب هایش را که حس می  کنم، مشتی که 

DONYAIEپاکت را در آن گرفته ام باال می آوروم و روی 
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فکش می کوبم. آنقدر محکم که درد می پیچید 

میان بند بند انگشتانم.

صورتش با ناباوری عقب می رود و یقه ی لباسم 

با او به عقب کشیده می شود. رد پارچه پشت 

گردنم می سوزد. این حرکتم را باور ندارد 

انگار.  این تغییر و خشم که هرگز در من نبوده 

را.

برای آنی با بهت نگاهم می کند. وقتی خشم 

جای ناباوری اش را می گیرد، کسی او را محکم 

DONYAIEبه عقب می کشد.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت704 

صدای جیغ من و ضرب مشتی که ناغافل رو 

گونه ی امین می نشیند، سکوت سرد کوچه را 

می شکند. امین وحشت زده فریاد می کشد و 

من مردی را می بینم که با 

لب های چفت شدهمشت هایش را به سر و 

صورت امین می کوبد.

- یا امام غریب. چه خبره اینجا؟
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ماهی که با ظاهری پریشان به طرف آن ها 

می دود. دست روی صورت و لب هایم 

می کشم و جلو می روم. مشت خسرو این بار 

روی دهان امین می نشیند. ماهی خودش را 

وسط آن ها می اندازدو سعی می کند از هم 

جدایشان کند. بازوی خسرو را می گیرم و 

می گویم:

- خسرو تو رو خدا ولش کن.

امین دست می گذارد روی جای مشت خسرو و 

لگدی می اندازد که به ماهی می خورد. داد 

DONYAIEخفیف ماهی و فحشی که امین می دهد خسرو 
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رو عصبی تر می کند. دوباره به طرفش خیز 

برمی دارد و ضربه اش با عقب رفتن امین به 

جای صورت به شانه ی او می خورد.

پنجره های خاموش یکی یکی روشن می شود و 

زمزمه ها از گوشه و کنار به گوش می رسد.

- بی ناموسی. هر قدرم مشت بزنی، بازم 
بی ناموسی.

خسرو دوباره می خواهد به طرفش برود که 

خودم را مقابلش می اندازم و دست می گذارم 

DONYAIEروی سینه اش.
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- ولش کن خسرو. تو رو خدا. می خواد 

عصبیت کنه. چرا به حرفش توجه می کنی؟

- آره. تو اینو نگی کی بگه!

امین چند قدم به عقب می رود و بی مالحظه 

صدایش را باالتر می برد:

- وقتی نامزد داری با یکی دیگه ای، بایدم اینو 

بگی.

حاال که از تیررس مشت های خسرو دور شده 

زبانش هم به کار افتاده انگار. به جای او به 

صورت خسرو نگاه می کنم و لب های کبودی که 
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برخالف امین انگار به مالحظه محکم روی هم 

فشار می دهد.

- محلش نذار. داره عقده هاشو خالی 

می کنه. ولش کن.

امین با حرص می خندد:

- نبایدم محل بذاره. آخه خودش می دونه چی 
کارا کرده. تو هم می فهمی. بعدش دیگه فقط 

من و توییم و یه کشور دیگه.

میان تندی حرف هایی که ماهی به او می زند، 

DONYAIEنگاه خسرو از چشم هایم پایین می آید و روی 
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لب هایم می نشیند. بعد از تمام این دقایق 

لب هایش باز می شود و زمزمه می کند:

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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- کثافت.
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و بعد بلندتر و بلندتر. و وقتی به خودم می آیم 

که چند نفر تالش می کنند او را از امین جدا 

کنند.

 شب کوچه جوری شکسته شده که  سکوتِ

انگار قرار نیست هیچ وقت بند بخورد. حتی 

وقتی که امین را کمک چند مرد از زیر مشت و 

لگد خسرو نجات داده و دعوا تمام شده بود. 

امین رفته بود ولی هنوز چند مرد و زن گوشه 

DONYAIEو کنار کوچه با هم حرف می زدند.
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روی سکوی کنار یکی از خانه ها می نشینم و با 

هر نفس عمیقی که می کشم یک بار آب دهانم 

را فرو می دهم. ماهی کنار زن صاحب خانه 

ایستاده و با حالتی مثل درد دل چیزهایی را 

تعریف می کند. قبل از او هم چند دقیقه ای با 

خسرو حرف زده بود.

قلبم بیشتر از هر وقت دیگری گرفته است. یک 

یاس و دلتنگی عمیق که انگار از دل اتفاقات 

امشب سر برآورده است. سایه ی حرکت خسرو 

را که کنار ماشینش تلفنی با کسی حرف 

DONYAIEمی زند از گوشه ی چشم می بینم.
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یادم است آن وقت ها که تازه با امین آشنا شده 

بودم از ماهی شنیده بودم: «عشق رنجه.» و 

منِ سرخوش آن روزها حرفش را ربط داده 

بودم به عشق ناکامی که خودش تجربه کرده 

بود.

باد سرد در کوچه می پیچد و موهایم را روی 

صورت و چشم هایم می آورد. صدای خس 

خس حرکت چیزی روی زمین، نگاهم را از 

میان تارهای رقصان موهایم به آسفالت کوچه 

می کشاند. پاکتی که خسرو برایم آورده بود، 

مچاله و سرگردان میان دست باد به این سو و 

DONYAIEآن سو کشیده می شود.
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طولی نمی کشد که دستی از زمین برش 

می دارد و چند قدم جلوتر، مقابلم روی زانو 

می نشیند.

نگاهش می کنم. به او و سکوتش، که امشب 

بیشتر ازتمام مدتی که می شناسمش به چشمم 

آمده است.

دستش را با پاکت به طرفم می گیرد.

به جای دست به صورتش نگاه می کنم. به رد 

خراشیدگی روی چانه اش که یادآور اتفاقات 

DONYAIEامشب است. چند دقیقه ی پیش به ماهی 
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توضیح داده بود که با دیدن ماشین امین سر 

کوچه ی اصلی شک کرده و برگشته.

- غزال؟

نگاهم باالتر می رود تا چشم هایی که با یک دنیا 

حرف به من دوخته شده اند.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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حرف هایی که انگار عهد بسته  بودند همان جا 

بمانند؛ همانجا، در سیاهی چشمانش. 

تمام رنج این مدت و تعلیق نفس گیرش هم به 

اندازه ی این لحظه حیرانم نکرده بود؛ به 

اندازه ی باز کردن مشتی که به لبه ی 

پانچو چنگ شده و پیش بردنش.

 دلم می خواهد دستم را جلو ببرم و به جای 

پاکت سیاهی چشم هایش را لمس کنم.

حالم را می فهمد انگار. 

- غزال، من...

DONYAIE- غزال؟
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صدای ماهی و قدم هایی که با وجود لنگ زدن 

سعی دارد تند برداشته شود، جمله اش را ناتمام 

می گذارد. اخم می نشیند میان ابروهای 

سیاهش. نفسش را محکم رها می کند و پیش 

از رسیدن ماهی، پاکت را می گذارد روی پای 

من و با کالفگی از روی زانوبلند می شود.

با غصه نگاهش می کنم که دست می کشد میان 

موهایش و با حالتی عصبی به طرف ماهی 

می چرخد.

خطاب ماهی به من است.
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- پاشو تو این هوا نشین رو سنگ. دو روز 
نیومده آبرومون رفت، دیگه بیشتر از این 

انگشت نما نشیم.

بخش آخر حرفش کنایه به خسرو است و 

آن طور نشستنش مقابل من. خسرو هر دو 

دستش را در جیب شلوار فرو می کند و با 

جدیت زل می زند به او. به کجا رسیده بودیم؟ 

به جایی که ماهی به پسر ملک نیا متلک بگوید 

او با وجود زبان تند و تیزش سکوت کند.

تعللم را که می بیند تابی می اندازد میان 

ابروهایش و می گوید:

- تو که هنوز نشستی؟ پاشو دیگه.
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بدون نگاه کردن به پاکت مشتم را باز می کنم 

و چنگ می زنم به آن. خیال ماهی که از بلند 

شدنم راحت می شود به طرف خسرو 

برمی گردد:

- این بچه دزد مگه نباید مثل باباش تو زندون 
باشه؟ چطور راست راست تو خیابونا می گرده، 

هیچ کسم کاری بهش نداره؟

حرص ماهی آنقدر آشکار است و لحنش تند، 

که نمی توانم تعجبم را پنهان کنم. ماهی 

هیچ وقت امین را دوست نداشت ولی این لحن 

مال وقت هایی است که بیش از حد از دست 

DONYAIEکسی کفری باشد.
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جواب خسرو پر است از پوزخند و خط و 

نشان پنهانی که خوب می شناسمش.

.
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- ظاهرا که خودش خالفی نکرده. هر چی هم 

به حسابش منتقل شده بود، برگردوند.
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همه چیز همین قدر ساده و به اندازه ی همه ی 

حقایقی که در این مدت فهمیده بودم پیچیده 

بود. 

فتاح به خاطر موقعیتش، سرمایه ای که در 

دبی داشت را به اسم پسر و دخترش کرده 

بود. و سرِ ماجرای شرکت صوری و معامالت 

صوری برای گرفتن ارز دولتی، حساب جاری 

امین مقصد دالرهای خارج شده بود که از 

کشور می شد.

ماهی زیر لب چیزی می گوید و بعد مچ دستم 

DONYAIEرا می گیرد.
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- ما دیگه بریم خونه. این وقت شب، همه ی 

همسایه ها رو زابراه کردیم.

فشاری که خسرو به فکش می آورد را می بینم. 

ماهی به طرف زن صاحب خانه برمی گردد و 

می گوید:

- شرمنده به خدا. امشب همه تونو بی خواب 

کردیم.

او که تعارف می کند. مچ دستم از دست ماهی 

رها می شود و به طرف زن صاحب خانه 

می رود. کوچه کم کم از همان چند نفر هم 

خالی می شود. ماهی و زن تا جلوی در 

DONYAIEرسیده اند که ماهی به طرف ما برمی گردد که 
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هنوز کنار سکو، وسط کوچه ایستاده ایم و به 

هم نگاه می کنیم.

- غزال؟

این تاکیدهای هشدارگونه ی ماهی انگار 

طاقتش را طاق می کند. درست مقابل 

چشم های آن ها دست می گذارد پشت سرم و 

روی موهایم را می بوسد.

ماهی این بار به تندی می گوید:

- آقای ملک نیا؟

او دستش را روی سرم می کشد و بی آنکه 

چیزی در جواب لحن پراستهزای ماهی بگوید 

با قدم های بلند به طرف ماشینش می رود.
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لبخند می زنم؛ محزون و آرام.

باد شال و موهایم را به رقص در می آورد.

****

 

دست می کشم روی چشم هایی که از بی خوابی 

دیشب عجیب می سوزد.

سرم را به پشتی صندلی تکیه می دهم و از 

میان چشم های باریکم در آینه به علی نگاه 

می کنم.

- خسرو امروز می آد نمایشگاه؟
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علی از آینه نگاهم می کند. به نظر حالش از 

روز قبل بهتر است. یادآوری روز قبل ذهنم را 

می کشاند به حقیقت غم انگیز پشت دیوارهای 

 صدای  خانه ی قلهک و اتفاقات بعدش. التماسِ

مطهره در ذهنم نبض می گیرد: « تو رو خدا 

DONYAIEچیزی نگو. »
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صدای علی میان افکارم فاصله می اندازد:

- به من چیزی نگفتن. فقط اول وقت زنگ زدن 
که بیام دنبال شما.

باز هم شده بودم «شما» و این بار اصراری برای 

صمیمیت و برداشتن فاصله نداشتم. فکر کردن 

به اینکه نکند حرف خسرو درست باشد 

و جایی، لحظه ای جرقه ی چیزی که او گفته 

بود در ذهن علی خورده باشد حالم را بد 

می کند. 

نفسم را آرام و عمیق رها می کنم. فکر و ذهنم 

میان پیام های نخوانده ی مهتاب، پاکتی که در 
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کیفم است و اکانتی که امروز میان 

پیشنهادهای اینستاگرام دیده ام چرخ می خورد. 

و در نهایت تکرار صدای ماهی است که قبل از 

خواب می گوید: «تو واقعا می خوای بری؟»

انعکاس روشنی اول صبح روی تن تیره ی 

ماشین هایی که در ترافیک نرم پاسداران از 

کنار ما عبور می کنند، چشمم را می زند. سرم را 

همان طور که تکیه داده ام می چرخانم 

و چشم هایم را می بندم. مدتی می گذرد تا 

ماشین متوقف می شود و علی می گوید:

- رسیدیم.
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چشم که باز می کنم ماشین به جای پارکینگ، 

جلوی نمایشگاه متوقف شده است و این یعنی 

قرار نیست خودش همراهم بیاید. دستم را 

روی دستگیره می گذارم و زیر لب تشکر 

می کنم. سنگینی نگاهش را تا وقتی که از 

ماشین پیاده می شوم روی خودم حس می کنم. 

چند قدم جلوتر شال را روی موهایم جلو 

می کشم و پشت در برقی نمایشگاه منتظر باز 

شدنش می ایستم.
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صدای محکمِ بسته شدن در ماشینی به گوش 

می رسد و بعد صدای کسی که به اسم من را 

می خواند.

 در نمایشگاه باز می شود. نیاز نیست سرم را 

به عقب بچرخانم تا صاحب صدا را تشخیص 

بدهم. دو روز که سهل بود، یک عمر هم که 

بگذرد بیگانگی ام با این صدا از بین نخواهد 

رفت.

- غزال جان؟

.
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در نمایشگاه یک بار بسته و دوباره باز می شود. 

روی پاشنه ی پا به عقب می چرخم. چند قدم 

دور تر از من ایستاده و با چشم هایی که 

تری اش در روشنی اولِ صبح برق می زند، 

نگاهم می کند.

بعد مالقاتمان در نیشابور منتظر دیدن 

دوباره اش بودم؛ این صادقانه ترین اعترافی 

بود که بعد از سال ها در رابطه با او 

می توانستم به خودم بکنم. ولی اینجا و در این 

لحظه، نه. اینجا نقطه ی امن من امن بود میان 

تیرگی های تهرانی که این روزها سیاه تر از 

DONYAIEهمیشه به چشمم می آمد.
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سکوتم باعث می شود قدمی جلو بیاید و با 

صدای لرزانی بگوید:

- خوبی عزیزم؟

ای کاش کسی به او می گفت، من همان مادر 

بی عاطفه ی پشت عکس ها و کلمات صفحه اش 

را راحت تر تحمل می کنم. همانی که با عشق از 

کار و موفقیت هایش می گفت و در هیچ کدام از 

پست هایش ردی از پشیمانی و دلتنگی برای 

دخترش نبود. فکر کردن به اینکه با آرزوهایش 

DONYAIEتاخت زده شده بودم درد کمتری داشت تا 
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دیدن زنی که با چشم های آرزومند و پر حسرت 

به من زل زده بود.

- اینجا رو چطور پیدا کردید؟

سعی می کند لبخند بزند.

- از آقای ملک نیا گرفتم.

ابروهایم بی اختیار باال می رود.

.
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- الزم بود باهاش حرف بزنم. من که در جریان 

چیزی نبودم.وقتی رفتم دفتر 

پلیس حتی نمی دونستم دقیقا باید به چی 

شکایت کنم.

می خواهد بگوید به خاطر من پیش پلیس 

رفته؟ یعنی خبر نداشت ماجرای زمین های 

پدری اش تا کجاها کشیده شده است.جلوتر 

می آید و می گوید:

- من به خاطر تو اومدم عزیزم، نه اون امالک 

یا هر چیز دیگه ای.

DONYAIEلبخندم حرص دارد.
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- ولی من اگه هم خواستم بیاین به خاطر اون 

زمینا بود. باالخره مهرِ مادر آدم چیزی نیست 

که بشه ازش گذشت. این طور نیست؟

کاسه ی چشمش نم نمک پر تر می شود. کالفه 

می شوم ولی دست خودم نیست؛ به زبان 

آوردن رنجی که بعد از تمام این سال ها تبدیل 

به کلمه شده  اند دست خودم نیست.

مهتاب به سختی تالش می کند جلوی ریزش 

اشکش را بگیرد. حق دارد؛ برای او و 

موقعیتش گریه کردن در پیاده روی شهری که 

یک روز همه چیزش را در آن جا گذاشت و 

DONYAIEرفت باید سخت باشد.
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- غزال؟

نفسم را که از زور کلمات عجیب سنگین شده 

حبس می کنم. به عقب می چرخم. خسرو 

دورتر از انعطافی که این روزها با من دارد از 

جلوی در نمایشگاه نگاهمان می کند. آخر یک 

روز این «غزال» گفتن هایش قلبم را از جایش 

می کَند.

- بفرمایید داخل. اینجا درست نیست.

مهتاب با نگرانی به من نگاه می کند. ولی نگاه 

من مانده در چشم های خسرو و ناگفته هایی که 

حتی همین حاال هم می توانم سایه ی شان 

DONYAIEرا پشت الیه ای از اخم و جدیت ببینم. خسرو 
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از جلوی در کنار می رود و به من اشاره می کند. 

نفس سنگینم را رها می کنم و جلوتر از مهتاب 

به طرف در می روم. جلوی در صدای آرام او را 

از پشت سر می شنوم که می گوید:

- ممنون آقای ملک نیا.

پوزخند می زنم؛ تلخ، غمگین و پر غصه.

چند دقیقه ی بعد وقتی با صورتی خیس از 

سرویس بیرون می آیم، خسرو درست مقابلم 

ایستاده و آن جریان آرام و دوست داشتنی در 

چشمانش بیداد می کند.

نگاهش را در صورتم می چرخاند و وقتی از 

خوب بودن حالم مطمئن می شود، می گوید:
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- فکر کردم بازم حالت بده.

اشاره اش به بحثمان پشت در خانه ی نیشابور 

است. نگین از اتاقش سرکی می کشد و با 

نگرانی به من لبخند می زند. وقتی به دفتر 

رسیدیم، خسرو مهتاب را به اتاقش دعوت کرد 

و من آمده بودم آبی به صورتم بزنم.

- حال من این روزها کال بده.

جلوتر می آید و نگاه باریکش با قطره ی آبی که 

از کنار ابروهایم راه می گیرد، سر می خورد تا 

روی چانه ام.

.
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- چرا یه بار برای همیشه پرونده ی هر چیزی 

که اذیتت می کنه رو نمی بندی؟

دست می کشم روی چانه ام و قطره ی آماده ی 

چکیدن را پاک می کنم. به همین سادگی نبود، 

بود؟ هیچ پرونده ی چند ساله ای در چند روز 

بسته نمی شد.

- تو بعدِ این همه سال تونستی ببندی؟
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لب باالیش را زیر دندان می برد. با مکثی کوتاه 

سرش را تکان می دهد و با آرامشی که پر است 

از ناآرامی می گوید:

- این بار می بندم.

دلم می جوشد از موج التهابی که میان همین 

تک کلمه در جریان است. از حقی که گرفتنش 

بیشتر از همه روح خودِ آدم را می خراشد. از 

مدارک شهرزاد که فقط قرار بود تهدید باشند و 

شده بودند تیر خالص.

DONYAIEخسرو از سر راهم کنار می رود.
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- برو شاید تو زودتر از من تونستی تمومش 
کنی!

در نگاهش پلک می زنم. تخم چشمم آتش 

گرفته انگار. با قدم های آرام از کنارش می گذرم 

و به طرف در می روم. در ذهنم مرور می کنم، 

بعضی رنج ها حتی تمام کردنشان هم 

عذاب است.

در را که باز می کنم مهتاب بیقرار و مستاصل 

وسط دفتر ایستاده و نگاهم می کند. حال من 

هم بهتر از او نیست. حس غریبگی عجیبی به 

او دارم که حتی روز اول حضورم در خانه ی 

DONYAIEخسرو هم نداشتم. مهتاب شالش را از دور 
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گردن باز می کند و یک قدم به طرفم می آید. 

صورت سفیدش رنگ گرفته و انگار زیر 

پوستش آتش دویده است. با این حال از من 

می پرسد:

- حالت خوبه عزیزم؟

ای کاش آن «عزیزم» را ته هیچ کدام از 

جمله هایش با من نمی چسباند تا ذهنم کشیده 

نشود به همه ی آدم هایی که در این سال ها 

عزیزش بودند.

حضور خسرو را پشت سرم احساس می کنم. 

وارد دفتر نمی شود و از همان جا می گوید:
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- تا شما حرفاتونو بزنید می گم براتون یه 
نوشیدنی خنک بیارن.

نوشیدنی خنک وسط چله ی زمستان!

نگاه مهتاب به سختی از صورت من کنده 

می شود و از خسرو تشکر می کنم. روی 

پاشنه ی پا به عقب می چرخم و پیش از اینکه 

خسرو در اتاق را ببندد می گویم:

- می شه تو هم بمونی؟

ابروهایش با حیرت کمی فاصله می گیرند. 

تعجب می کند، هم او و هم مهتاب که سنگینی 

نگاه ناآرامش را روی نیم رخم حس می کنم. 

خسرو با جدیت می گوید:
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- فکر کنم تنها باهم حرف بزنید خیلی بهتر 

باشه.

به طرف پنجره می روم و کمرم را تکیه می دهم 

به لبه ی آن.

- حرفای ما چیزی نیست که ندونی. یعنی 

چیزی نیست که هیچ کسی ندونه!

.
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به مهتاب که وسط دفتر ایستاده و نگاهم 

می کند می گویم:

- البته به جز اونایی که موقعیت شما قبله ی 
آمالشونه.

مهتاب از اضطراب لب هایش را روی هم 

می کشد. با درد به عادتی نگاه می کنم که من 

هم وقت نگرانی انجام می دهم. جایی درون 

سینه ام تیر می کشد. مهتاب آرام لب می زند:

DONYAIE- من دنبال توجیه خودم نیستم.
M

AM
NOE



چه خوب که دنبال توجیه خودش نیست. چه 

خوب که قرار نیست نقش قربانی را بازی کند. 

چه خوب که می داند چه کرده و چرا 

اینجاست.

نگاه خیس مهتاب در صورتم می چرخد.

- من فقط امیدوارم... امیدوارم تو شرایط اون 

روزای منو درک کنی. یعنی فکر می کنم فقط 

تویی که می تونی بفهمی من چرا اون کارو 

کردم.

منظورش از «اون کار» رها کردن من بود؟ 

چون بعید می دانم به جز خودِ همایون و فرح 

کسی باشد که او را به خاطر جدا شدنش درک 
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نکند. با کالفگی تکیه ام را از لبه  پنجره 

می گیرم. بی رحمانه نبود؟ اینکه همیشه من 

باید بقیه را درک می کردم، من بایدمی فهمیدم، 

من باید می پذیرفتم!

مهتاب قدمی جلوتر می آید. دست می گذارد 

روی سینه اش و قلب من دیوانه وار خودش را 

به در و دیوار سینه می کوبد:

- من برای رسیدن به آرزوهام مجبور بودم به 

همه باج بدم. به خاطر درس خوندن، به خاطر 

دانشگاه رفتن، به خاطر حقوق انسانیم به 

عنوان یه زن... پدرت پر از عقده بود. پر از 

DONYAIEحقارتی که توی بچگیش تحمل کرده بود. 
M

AM
NOE



همه ی آورده بود توی زندگی با من. به هر 

چیزی چنگ می زد تا خودشو بکشه باال. پا رو 

هر چیزی می ذاشت... من فقط می خواستم 

درس بخونم. می خواستم بشم...

با دست به خودش اشاره می کند و میان بغض 

و شوری اشک می گوید:

- اینی که االن هستم... پدرم آدم سرشناسی 
بود ولی، بسته همبود. خلقیات خودشو داشت. 

می ترسید تنها بیام تهران یه بالیی سرم 

بیاد. برام شرط گذاشته بود. گفته بود به 

شرطی می تونم برم که ازدواج کرده باشم. فکر 

DONYAIEمی کرد این طوری از سرم می افته... من فقط 
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می خواستم توی دانشگاه تهران ثبت نام کنم. 

حاضر بودم به خاطرش هر کاری بکنم. 

خوشبختی برای من همین بود. قبول کردم. 

پدرم می گفت کی بهتر از برادر زن ملک نیا که 

روی سرش قسم می خوره.

می دانستم. همه ی این ها را می دانستم و باز 

شنیدنش روح و قلبم را ناآرام می کند. 

مردمک هایم از چشم های خیس او عقب 

می رود و به خسرو می رسد.

«روی سرش قسم می خورده.» بارها و بارها در 

ذهنم پژواک می شود. این اعتماد بی چون و 

DONYAIEچرا از کجا آمده بود که زندگی چند زن را به 
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باد داده بود. نفسم را با غصه رها می کنم و 

دوباره به صورت مهتاب برمی گردم.

- ولی همه چیز سراب بود. یه حباب که خیلی 

زود ترکید. پدرت فقط ثروت و اعتبار پدر منو 

می خواست. فقط همین. نمی تونست تحمل 

کنه من ازش جلوتر باشم. نمی تونست چون 

عقده هایی که داشت نمی ذاشتن. از یه جایی 

دیگه حتی تظاهرم نمی کرد. بدرفتاری می کرد، 

خیانت می کرد، مانع می شد. تو اگه جای من 

بودی بیزار نمی شدی؟ نمی رفتی دنبال 

آرزوهات؟ دنبال خوشبختی ای که نداشتی؟

DONYAIEصاف زل می زنم در نی نی چشم هایش.  
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- االن خوشبختید؟ االن که رفتید سراغ 
آرزوهاتون خوشبختید؟

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت2 1 7 

میان بغض و اشک می خندد. با سرانگشت زیر 

چشمش را پاک می کند و می گوید:

- من االن شبیه آدم های خوشبختم؟

DONYAIE
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بی تجربه بودم اما ساده نه! با همین عمر کوتاه 

هم می دانستم زندگی و حال آدم ها به یک آن و 

لحظه بند نیست. موهایم را محکم و 

بی رحمانه پشت گوش می برم.

- االن شاید نه، ولی اون خانم دکتری که از 
صفحه اش می شناسم به نظرم خوشبخت و 

خوشحال می آد.

لب های مهتاب می لرزد و از میانش «غزالم» را 

نجوا می کند. گوشه ی چشمم از اشکی که 

نیست به سوزش می افتد. دست می کشم روی 

چشم های خشک و دردناکم و اشک مهتاب با 

DONYAIEسرعت بیشتری روی صورتش راه می گیرد.
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- اون خانم دکتر هیچ وقت خوشبخت نبود. 
موفق بود، از خودش راضی بود ولی 

خوشبخت نبود. همیشه توی بهترین لحظه های 

زندگیش جای یه چیزی خالی بود. یه 

حسرتی توی دلش داشتکه با هیچ چیزی از بین 

نمی رفت.

صدایم بی اختیار باال می رود و بدون مالحظه 

می گویم:

- می تونستی بیای سراغم!

خسرو در حاشیه ی دیدم با بیقراری در جایش 

تکان می خورد. مهتاب جلوتر می آید. 

DONYAIEعکس های رنگارنگ صفحه اش پیش چشمم 
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می رقصند. عکس هایش در دانشگاه، در 

البراتوار، روی کشتی، میان دانشجوهایش.

- اولش که رفتم همین فکر می کردم. فکر 
می کردم می آم می بینمت. فکر می کردم باهات 

حرف می زنم. فکر کردم وقتی اونجا جا افتادم 

و تو کمی بزرگ شدی می برمت پیش خودم...

دست می کشد روی چشم هایش.

- پدرت تو رو به من نمی داد. طالقمم نمی داد. 
زجرم می داد تا اموالمو ازم بگیره. من 

حقیقتش می ترسیدم از اینکه بدون پشتوانه با 

یه بچه برم تو کشوری که حتی زبونشونو 

DONYAIEخوب بلد نبودم. تنها کاری که ازم برمی اومد 
M

AM
NOE



این بود سر انتقال اموال به تو بعد از هجده 

سالگیت باهاش توافق کنم... وقتی رفتم 

پدرت همه ی راه های ارتباطیمو به تو بست. 

خودمم شرایط سختی داشتم. هم باید زبان 

می خوندم، هم روز و شب درس می خوندم تا 

خودمو برسونم به سطح دانشجوهای 

هم دوره ام. یک سال و نیم بعد که برگشتم 

انقدر با من غریبه بودی، انقدر پدرت با نفوذش 

تهدیدم کرد که ترسیدم! 

تلخ می خندم ولی حس می کنم 

عضالت صورتم فلج شده و کش نمی آید.

- پس االن دیگه برای چی اومدین؟
DONYAIE
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دستش را به طرفم دراز می کند. از زور بغض و 

گریه نفس نفس می زند.

- اومدم تو رو با خودم ببرم... با من بیا غزال. 
می دونم می  خوای مهاجرت کنی، می دونم 

می خوای درس بخونی. می دونم چه آرزوهایی 

داری. می دونم... چون تو خودِ منی! بذار 

مادرت باشم... اجازه بده این همه سال حسرت 

تموم بشه.

دستش می نشیند روی بازویم. تند و بی فاصله 

می گوید:

DONYAIE
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- من موقعیتم اون طرف خیلی خوبه. می تونم 
برات پذیرش بگیرم. می تونم بهترین موقعیتو 

برات فراهم کنم. می تونم...

پلک می زنم و نگاهم پشت سر او در چشم های 

خسرو قفل می شود.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت3 1 7 
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جوری نگاهم می کند که انگار می تواند غزال 

شش ساله را ببیند. همانی که آخرین بار روز 

مهمانی رفتنش دیده. با همان ترس و رنگ و 

روی کال.

نگاهم دوباره پیش می آید و به مهتاب 

می رسد. من هیچ وقت به گذشته ای که از من 

گذشته بود، برنمی گشتم. چه آن گذشته مهتاب 

باشد یا امین یا هر شخص دیگری. گلوله ی 

گلویم هنوز هست، بغض هست، دلتنگی و 

غصه ای که هجده سال روی روحم حمل 

DONYAIEکرده ام هست ولی...
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- چرا فکر کردین من باهاتون می آم؟

انگشتانش دور بازویم بیشتر فشار می آورد. با 

نگرانی لب می زند:

- غزال جان، تو دختر منی.

حتی دوست دوست داشتنم را هم بلد 

نیست. بغل کردنم را، بوسیدنم را. حق 

دارد، نه؟ هیچ وقت مادر نبوده. هیچ وقت 

نخواسته که مادر باشد. من تنها وسیله ای بودم 

برای راضی کردن بقیه و رسیدن به 

خواسته هایش. مهرِ مادری اش میان عشقش به 

DONYAIEفرمول ها گم شده، کم رنگ شده و وقتی 
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برگشته که روحش از همه ی آرزوهایش سیراب 

است.

- خیلی دیر اومدین.

- اشتباه کردم... ببین دارم اعتراف می کنم 
اشتباه کردم. دنبال توجیه نیستم، حتی 

نمی  خوام همین االن منو ببخشی. من فقط 

می خوام اجازه بدی حست کنم، کنارت باشم. 

می خوام فرصت بدی تو این زمان باقی مونده 

از عمرم برای تو و خودم جبران کنم... تو که 

قرار هست بری؟ تو که نمی تونی اینجا بمونی 

و تا آخر عمرت چوب گناه پدرتو بخوری؟ بیا 

DONYAIEپیش من غزال جان. ازت خواهش می کنم.
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حرف تا روی زبانم می آید ولی پیش از اینکه 

جوابی بدهم، چند ضربه پشت سرم به در 

می خورد. خسرو در لیوان روی میز آب 

می ریزد که سرش به طرف در می چرخد و 

می گوید:

- بله؟

در باز می شود. علی است که نگران و 

هیجان زده نگاهش از من و مهتاب می گذرد و 

به خسرو که با اخم نگاهش می کند می رسد.

- آقا خسرو می شه بیاین پایین؟

گره اخم خسرو کورتر می شود. بطری را روی 

میز می گذارد و می گوید:
DONYAIE
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- چی شده؟

نگاه علی دوباره گریز کوتاهی روی من می زند. 

با سر اشاره ای به پشت سرش می کند و 

می گوید:

- شما بیاین.

.

خسرو لحظه ای نگاهش را باریک می کند و بعد 

با قدم های بلند به طرف در می رود. در کسری 

از ثانیه هزاران فکر به ذهنم هجوم می آورد. 
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بازویم را از دست مهتاب بیرون می کشم و با 

قدم های تند از کنارش عبور می کنم.

- غزال؟

میانه ی در به طرفش می چرخم. درست جایی 

در مرز رفتن و ماندن. من آدم نگه داشتن 

حرف هایم نیستم.

- من همیشه منتظر بودم که بیاین. آرزوم بود 

ولی حتی تو دلم هم نمی گفتمش. اگه 

می اومدین... قبل از این روزها؛ قبل از اینکه 

شروع رابطه مون با کامنت من باشه، شاید 

DONYAIEهمه چیز یه جور دیگه می شد... شاید، 
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نمی دونم... ولی من االن دیگه به کمک کسی 

نیاز ندارم.

می خواهم به طرف در بچرخم که بغضش 

می شکند. کسی انگار قلبم را در مشتی گرفته 

و فشار می دهد. آب دهانم را فرو 

می دهم. ماهی همیشه می گوید: «کینه فقط 

روح آدمو سیاه می کنه.» با غصه نگاهش 

می کنم. نمی دانم سال های بعد به غزالِ این 

لحظه حق می دهم یا نه. نمی دانم روزی شبیه 

مهتاب به برگشتن کسی در زندگی ام دل خوش 

DONYAIEمی کنم یا نه!
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- من هستم، همون طوری که همه ی این سال ها 

بودم. ولی... توی من دنبال دختر شش ساله ای 

که ولش کردین نباشین.

پشت می کنم به صدای هق هقی که سکوت 

اتاق را به تلخ ترین حالت ممکن می شکند. با 

قدم های تند از راهرو می گذرم و از پله ها پایین 

می روم. کسی در نمایشگاه نیست و صدای 

همهمه ی حرف زدن از پاکینگ به گوش 

می رسد. می چرخم و می خواهم به طرف 

پله های منتهی به پارکینگ بروم که با صدای 

بلندی وحشت زده می ایستم و دستم را روی 
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سرم می گذارم. شیشه ی نبش خیابان که دقیقا 

مقابلم است، با ضربه ای خرد می شود.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت714
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بعد از آن همه چیز روی دور تند می افتد انگار. 

جیغ بلند من، سکوت فضا، صدای قدم هایی که 

با شتاب از پله ها شنیده می شود.

- غزال؟... غزال؟

آنقدر به حادثه نزدیکم که فکر می کنم اگر 

دستم را بردارم کل شیشه روی سرم فرو 

می ریزد. میان «غزال» ترسیده ی مهتاب و «یا 

خدا» گفتن نگین و ضرب قدم هایی که به 

طرف در نمایشگاه می دوند، کسی مچ هر دو 

دستم را می گیرد و عقب می کشد.
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خسرو است که نفس ندارد انگار. نه خودش و 

نه چشم هایی که با ترسی عمیق در صورتم 

می چرخند.

- غزال، خوبی؟

لب هایم خشک شده اند و حتی تکان 

نمی خورند. پلک می زنم و نگاهم پشت سر او 

روی شیشه ای می نشیند که خرد شده ولی فرو 

نریخته است. برخالف نفس های من که کند و 

سنگین باال می آیند، سینه ی او تند باال و پایین 

می شود.

- آقا یه موتوری بود... تا بهش برسم البه الی 
DONYAIEماشینا رفت.

M
AM

NOE



نگاه خسرو هنوز به من است. لب هایم را آرام 

تکان می دهم.وقتی آوایی از آن خارج 

نمی شود، مچ دستم را رها می کند و 

می گذاردش پشت سرم. به ثانیه نمی کشد که 

تپش های تند قلبش را روی صورتم حس 

می کنم.

- خسرو بذار این لیوان آبو بخوره. ترسیده.

خسرو محکم تر سرم را در آغوشش نگه 

می دارد و داد می کشد:

- علی زنگ بزن پلیس.

DONYAIE- خسرو؟
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صدای نگین است. فشار دست خسرو کم 

می شود و نگین من را از آغوش او بیرون 

می کشد. یکی از فروشندگان صندلی چرمی را 

تا نزدیکی ام جلو می کشد و نگین من را روی 

آن می نشاند.

- ترسیدی دختر. چیزی نیست. بیا این آبو 
بخور آروم می شی.

لیوان را جلوی دهانم نگاه می دارد. علی گوشی 

به دست خسرو را صدا می زند. خسرو حین 

رفتن به طرفش به یکی از فروشندگان 

DONYAIEمی گوید:
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- دوربینای پایین و بیرونو چک کن ببین کار 

همین موتوریه بود.

گیج و گنگم هنوز. و نمی دانم از چه حرف 

می زند. جرعه ای از آب می نوشم و از باالی آن 

خیره می شوم به چشم های ترسیده و گریان 

زنی که از گذشته های دور می شناسمش.

پیش دبستانی بودم. ماهی آمده بود دنبالم و 

وقتی دست در دست هم وارد خانه شده 

بودیم، صدای جیغ بود که پاهایمان را میخ 

زمین کرده بود. آن روز هم همین چشم های 

ترسیده و گریان را دیده بودم؛ وقتی همایون 

DONYAIEگلدان را میان دعوا به طرفش پرت کرده بود. 
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مهتاب خودش را کنار کشیده بود و خرده  

شیشه های بوفه ریخته بود روی سر و 

صورتش!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت715
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چانه  ام بی اختیار می لرزد. مقداری آب روی 

لباسم می ریزد. نگین رد نگاهم را می گیرد و 

وقتی به چشمان گریان مهتاب می رسد، 

دستش را با لیوان پایین می آورد.

نگاهم را پایین می اندازم. کفپوش براق 

نمایشگاه که می توانم سایه ای از خودم را در 

آن ببینم. نگین دست دیگرش را روی شانه ام 

می گذارد و آرام می پرسد:

- بهتری؟

بهتر؟ نمی دانم.

جلوی نمایشگاه کم کم پر می شود از آدم هایی 

که یا حادثه را دیده اند و یا در حال تعریف 
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برای هم هستند. خسرو از علی جدا می شود و 

به طرف ما می آید. شماره ای می گیرد و وقتی 

گوشی را کنار گوشش می گذارد با حرص 

می گوید:

- لعنت بهت حسام.

تلفن حسام چند روز می شد که خاموش بود. 

درست بعد از پیامی که آن روز برایم فرستاده 

بود. از جزییات ماجرا خبر نداشتم؛ فقط آنقدر 

می دانستم که مدرک شهرزاد بیش از چیزی که 

انتظارش را داشتم مهم بود و حسام از ترس 

کله پا نشدن بعد از معامله ی اسناد به خواست 

DONYAIEافسر پرونده خودش را گم و گور کرده بود.
M

AM
NOE



خسرو به نگین می گوید:

- برو زنگ بزن به وکیل خودمون. بگو آب 
دستشه بذاره زمینبیاد.

نگین با تردید می پرسد:

- می خوای چیکار کنی؟

خسرو باجدیتی که همیشه در او سراغ داشتم 

به من نگاه می کند.

- بچه ها فیلم دوربینا رو در بیارن، با غزال 
می رم آگاهی. این دفعه تا ته این ماجرا و چاقو 

خوردن غزالو در نیارم ول کن نیستم.

جوری می گوید که انگار مطمئن است این دو 

اتفاق به هم ربط دارد. هینی که مهتاب 
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می کشد، نگاه خسرو را به طرف او می کشاند. 

مهتاب دست روی دهانش می گذارد و با 

وحشت به من چشم می دوزد.

این نگرانی ها، این نگاه وحشت زده و ترسان به 

قامت مادری اونمی آید. گشاد است و عاریه ای 

انگار.

- خانم فیاضی، شما هم بفرمایید بگم یکی از 

بچه ها برسوننتون.

این را خسرو می گوید و مهتاب به جای 

جواب او با صدایی لرزان از من می پرسد:

- تو کی چاقو خوردی؟

نگاه بی رمقم را به او می دوزم.
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کاش باور کند برای داشتن این حق دیر آمده. 

خیلی دیر.

سکوتم که کشدار می شود خسرو میان آن همه 

هیاهو مقابلم روی زانو می نشیند و من در 

چشم هایش خودم را می بینم. دو غزال غمگین 

را.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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مهتاب را خسرو راهی می کند ولی انگار 

سایه ی حضورش در این شهر روی همه ی 

ثانیه ها سنگینی می کرد.

پلیس آمده و رفته بود.

فیلم دوربین ها نشان می داد کسی زمان ورود 

و خروج ماشین  هایی که تحویل مشتری داده 

شد، وارد پارکینگ شده و خط کشیده روی 

بدنه ی یکی از گرانقیمت ترین ماشین های 

DONYAIEنمایشگاه. هنگام خروج هم با سنگ شیشه ی 
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 موتوری که  نمایشگاه را شکسته و پشت ترکِ

یکی از فروشنده ها دیده بود فرار کرده. چیزی 

مثل یک تسویه حساب شخصی!

خسرو عصبی و کالفه بود. انگار کسی ناغافل 

خوابانده باشد زیر گوشش و او تا به خودش 

آمده بود اثری از آن نبود.

کتش را که چند دقیقه ی پیش از تن بیرون 

آورده از دسته ی صندلی چنگ می زند و رو به 

من می گوید:

- پاشو بریم غزال.

هنوز حالم درست سر جا نیامده که اضطراب 

شروع یک ماجرای جدید نفس را تنگ می کند. 
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خسرو گوشی را سر می دهد در جیب کتش و 

با حرص می غرد:

- فقط دستم به حسام برسه.

نگین از جایی که ایستاده قدمی جلو می آید.

- می خوای چی کار کنی خسرو؟ بسه دیگه هر 

قدر ریسک کردی. این ماجراها شوخی بردار 

نیست. هزاربار تاحاال بهتون گفتم پاتونو از این 

جریان بکشید بیرون. تو این طور، حسام هم از 

تو بدتر. این آدما خطرناکن. خودت ببین تو 

روز روشن جلو چشم همه ی ما چی کار کردن؟ 

اگه یهو چاقو فرو کنن تو قلب یکی تون، یا 

DONYAIEماشینتونو دست کاری کنن یا هر بالی دیگه، 
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می خوای چیکار کنی؟ اگه اتفاقی بیفته که 

بعدش مثل ماشین و این شیشه نتونی 

بگی درستش کنی چی؟

خسرو دندان می کشد روی لب پایینش.

- اینا همینو می خوان. انتظار داری به همین 
راحتی کوتاه بیام؟

نگین یک قدم دیگر برمی دارد و درست 

مقابلش می ایستد.

- به همین راحتی نیست. به خاطر دختریه که 
دوستش داری.

این را بارها از زبان خودش شنیده بودم ولی 

شنیدنش از زبان کسی که می دانم خارج از 
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تمام نقشه ها و نقش بازی کردن ها تا چه حد به 

او نزدیک است قلبم را می لرزاند.

نگاه خسرو از کنار صورت نگین گریز کوتاهی 

روی من می زند. نگین امان نمی دهد:

- اون وقتی که فهمیدی دارن با سند و پروانه ی 
کارخونه چیکار می کنن و شکایت 

کردی و رسید به بازرسی گمرک و توقیف 

محموله ی شرکت پدر غزال و ده تا تخلف 

دیگه، خودت هم فکر نمی کردی به اینجاها 

بکشه، فکر می کردی؟

نمی دانم منظور نگین از «به اینجا 

کشیدن» دقیقا کدام یکی از این اتفاقات است. 
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از روی صندلی بلند می شوم.خسرو عصبی 

می گوید:

- این آدمای خطرناکی که درباره شون حرف 
می زنی خانواده ی مان.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت717

نگین با اصرار بیشتر می گوید:
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- مسئله همینه خسرو. اونی که آخرش بیشتر 

از همه اذیت می شه خودتونید. تو حتی حاضر 

نشدی خواهرت به خاطر کاری که باهات کرد 

بیفته زندون. خودت با هزارتا سند و مدرک و 

وثیقه و رضایت آوردیش بیرون. اگه به خاطر 

تالفی و انتقام هم باشه که تا همین جا از پدر 

غزال و خواهرش گرفتی! دیگه دست این 

دخترو بگیر برو یه جایی تا این ماجرا تموم 

بشه.

نگاه خسرو لحظه ای روی نگین می ماند و بعد 

وقتی به من می رسد و در چشم های من 

DONYAIEمی گوید:
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- این دختر خودش می خواد بره.

کت را روی دستش می اندازد و در حالی که از 

کنار ما می گذرد می گوید:

- منم عادت ندارم یه کاری رو نصفه ول کنم. 

با قدم های بلند به طرف علی می رود و 

صدایش می زند:

- علی؟

- بله آقا؟

به او که هر لحظه از من دورتر می شود نگاه 

می کنم. انگار از خیر بردن من با خودش 

گذشته است. دست نگین روی شانه ام قرار 

DONYAIEمی گیرد. صدایش برخالف لحظاتی پیش آرام 
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است و شاید بشود اندک شیطنتی هم در آن 

دید.

- آنقدر از آدمایی که باهم رودربایسی دارن 
بدم می آد.

به طرفش برمی گردم. بعد از آن همه تنش این 

آرامش مثل وصله ی ناجور است. لب هایم را 

توی دهان می کشم و ازمیان ذهن شلوغم 

می گویم:

- حسشو می دونم.

یک تای ابروی نگین باال می رود و می گویم:

DONYAIE- حرفشو چی؟
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نفسم را رها می کنم. در این مدت زیاد به آن 

فکر کرده بودم. به اینکه بعد از گفتن حرفی که 

بارها در چشم هایش خوانده بودم چه اتفاقی 

خواهد افتاد.

به مسیر رفتن خسرو نگاه می کنم که دیگر 

اثری از او نیست. رفته انگار.

- فکر کنم تنها رفت.

نگین فشاری به شانه ام می آورد.

- فرار کردنتم جذابه آخه.

این حرفش عجیب من را یاد خسرو و آهو 

گفتن هایش می اندازد. نگین به طرف پله ها 

می رود و هم زمان می گوید:
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- امروز که از کار افتادیم. برم کارای ترخیص 
ماشین جدید رو انجام بدم.

پایش هنوز به پله ی اول نرسیده که در 

نمایشگاه باز می شود و دو مرد کت و شلوار 

پوش وارد می شوند. الزم نیست فکر کنم تا 

یادم بیاید قبال کجا دیده بودمشان؛ هنوز هم 

اضطراب و ترس آن شب و روز با من است.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت718
M

AM
NOE



نگین مسیر رفته را برمی گردد و من کامل به 

طرف در می چرخم. حتی توجه فروشنده ها 

هم به آن ها جلب می شود. نگین آرام کنار 

گوشم لب می زند:

- اینا کی ان؟

به جواب دادن من نمی رسد. یکی از آن ها با 

نزدیک شدن به ما می گوید:

- خانم رادمنش؟!

قطعا می شناسدم. نه آنقدر زمان گذشته و نه 

DONYAIEبا ریز اطالعاتی کهداشتند و باز بودن پرونده 
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ممکن است من را از یاد برده باشند. عضالت 

شکمم از اضطراب سخت می شوند. نگین به 

جای من می گوید:

- امرتون؟

مرد نگاه گذرایی به نگین می اندازد و دوباره به 

من برمی گردد.

- الزمه همراه ما بیان. دلیلش رو خودشون 

اطالع دارن.

تصاویر و اتفاقات این مدت با سرعت از ذهنم 

عبور می کند. گوشه ای از ذهنم تمام این مدت 

مومنانه به انتظار این لحظه نشسته بود. 

منتظر تکرار این ترس که نه فرو می رود و نه 
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باال می آید. مرد به مسیر رفتن اشاره می کند: 

بفرمایید.

در صورت اخم آلودش پلک می زنم.

- چند لحظه اجازه بدید آقا... نمی شه که 

همین جوری.

این را نگین با دستپاچگی می گوید. به طرف 

در می رود و رو می کند به علی که همان لحظه 

وارد نمایشگاه می شود.

- علی، خسرو کجاست؟

علی با تردید نگاهش را میان ما می چرخاند. 

هوش زیادی الزم نیست تا اوضاع را فهمیده 

باشد. با مکث به پشت سرش اشاره می کند.
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- تو ماشین. منتظر غزال خانومن.

نگین باعجله به طرف دو مرد می چرخد و 

دوباره تکرار می کند:

- چند لحظه اجازه بدید.

بعد با همان عجله به طرف در نمایشگاه 

می دود. مرد بی توجه به خواسته ی نگین 

دوباره به مسیر اشاره می کند و با تحکم 

بیشتری می گوید:

- شما باید با ما بیاید خانم.

جای بحث و سرباز زدن نیست. نفسی را که به 

پشت حلقم چسبیده آرام و سنگین رها 

DONYAIEمی کنم. نگاهم را با تانی از صورت بدون 
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انعطاف مرد می گیرم و با قدم های سست در 

مسیری که به آن اشاره دارد قدم برمی 

دارم. قلبم تندتر از همیشه می تپد و تا خودِ 

چشمم نبض می زند. یکی از مردان جلوتر از 

من قدم برمی دارد و دیگری درست پشت سرم. 

در که باز می شود نگاهم بی اختیار دنبال 

خسرو می چرخد. نیست. نه خودش و نه 

ماشینش. نگین با هول گوشی را از کنار 

گوشش پایین می آورد و به طرفمان می آید:

- االن کجا می برینش؟

جواب مرد پشت سری را درست نمی شنوم، 

DONYAIEچون مرد جلویی در ماشین سیاه و بزرگی که 
M

AM
NOE



جلوی در نمایشگاه پارک شده را باز می کند و 

من با ترسی موهوم که همه ی حواسم را 

کند کرده روی صندلی عقبش می نشینم. تنها 

در لحظه ی آخر صدای نگین را می شنوم:

- نگران نباش غزال، خب؟ االن به خسرو خبر 
می دم. نمی دونم چی شد، یهو انگار یکی بهش 

زنگ زد رفت. هر چی هم زنگ می زنم اشغاله. 

یکی از مردها پشت فرمان می نشیند و آن یکی 

میان حرف زدن نگین در را می بندد. 

چند دقیقه ی بعد ماشین در ظهرِ پاسداران با 

DONYAIEسرعت می راند.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت719

چیزهایی بود که تکرارِ هزارباره اش هم 

تکراری اش نمی کرد؛ مثل بودن در این 

ساختمان دو طبقه   قدیمی و سردی و خوف 

میان دیوارهایش. کیف و گوشی ام را در 

DONYAIEنمایشگاه جا گذاشته بودم و همه ی  امیدم 
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بسته  شده بود به وعده ی نگین برای خبر دادن 

به خسرو.

ماشین تا جلوی پله های ساختمان پیش می رود 

و مردی که روی صندلی شاگرد نشسته حین 

باز کردن در می گوید:

- پیاده شو.

هنوز سنگینی کلمات و لحنش در بازجویی 

قبلی در یادم هست. با آن گلوی خشک و نفس 

رفته و روح ناآرام فاصله ای تا از حال رفتن 

ندارم. مرد راننده از آینه نگاهم می کند. انگار 

منتظر است زودتر از ماشین پیاده شوم. به 

خودم تشر می زنم: « مگه چی کار کردی که 
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انقدر می ترسی؟» در را باز می کنم و از ماشین 

پیاده می شوم، ولی خوب می دانم همه ی 

عقوبت ها به گناه خود آدم مربوط نمی شود. 

درست مثل اتفاقاتی که در این مدت از سر 

گذرانده ام.

ساختمان ساکت و خلوت است. به جز ضرب 

قدم های مرد روی کاشی های کهنه  و گاهی 

زمزمه ای دور هیچ صدایی به گوش نمی رسد. 

یک قدم جلوتر از من در اتاقش را باز می کند.

- برو تو.

آب دهانم را فرو می دهم و با قدم هایی آرام 

وارد می شوم. پشت سر من داخل می آید و 
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بی معطلی به طرف میز وسط اتاق می رود. 

گوشی را برمی دارد و با گرفتن شماره ای 

می گوید:

- پرونده ی سیصدویازده رو بیار.

گوشی را سرجایش می گذارد و به من که هنوز 

مردد وسط اتاق ایستاده ام می گوید:

- بشین.

کتش را از تن بیرون می آورد و می اندازد روی 

پشتی صندلی. بعد روی همان صندلی 

می نشیند و با تحکم نگاهم می کند. جلو 

می روم روی صندلی روبه رویی اش می نشینم. 

همان دم ضربه ای به در می خورد.
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- بیا تو.

در باز می شود و صدای کوبیدن پا به گوش 

می رسد.

- بیار اینجا رفیعی.

سرباز که پوشه را روی میز می گذارد از خودم 

می پرسم این بار قرار است کدام حقیقت از 

میان اوراق درون این پوشه سرریز شود؟

.

DONYAIE#تورادرگوش خداآرزوکردم 
M

AM
NOE



#پارت720

مرد با آرامش پوشه را باز می کند و صفحه به 

صفحه ورق می زند. بدون نگاه کردن به من 

می گوید:

- حاشیه نمی رم.

دست هایم زیر میز در هم مشت می شوند. 

برگه ای را از میان بقیه ی اوراق بیرون می کشد 

و سرش را بلند می کند.

DONYAIE- چون بهش نیاز نداری.
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برگه را مقابل من روی میز می گذارد و منتظر 

نگاهم می کند. انگار برای باور سربرگ آشنایی 

که می بینم نیاز به زمان دارم. همان قراردادی 

است که با اسناد از گاوصندوق همایون بیرون 

آورده بودم و آخرین بار در کیف دستی حسام 

بود.

- از کجا گیرش آوردی؟

دهانم مثل کویر خشک می شود. جای انکار و 

گریز نیست. صدایم آرام و خش دار است.

- از اتاق پدرم.

DONYAIE- چطور وارد خونه شدی؟
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حرف های حسام در مورد ورود غیرقانونی به 

خانه در گوشم نفیر می کشد. دست هایم را 

بیشتر در هم مشت می کنم و زانوهایم را به 

هم می چسبانم.

- اونجا خونه ی من بود.

ابروهایش را باال می اندازد و می گوید:

- پس کلید داشتی و قبل از اینکه ضابط 
قضایی ملک رو توقیف کنه وارد خونه شدی؟

حیران و سردرگم نگاهش می کنم. منتظر 

جوابم نیست انگار.

- طبق توافق نامه ای که بین مادر و پدرت 

DONYAIEمنعقد شده، شما بعد از هجده سالگی 
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مالک قانونی این امالکی. از جزییات قرارداد 

واگذاری زمین ها به هلدینگ خبر داشتی؟

بی دلیل شالم را جلوتر می کشم تا روی 

پیشانی ام. می دانستم این قرارداد یک مدرک 

بزرگ است که درست مثل بمب ساعتی هر 

لحظه ممکن است منفجر شود و تر و خشک را 

با هم بسوزاند.

- نه... من، قبلش چیزی نمی دونستم. در مورد 
خود این اموال هم وقتی با مَه ت ... مادرم حرف 

زدم فهمیدم.
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صدای حرف زدن از راهرو به گوش می رسد 

و من میان آن حال جهنمی از خودم 

می پرسم، چرا سرباز در اتاق را نبسته است؟

نگاه مرد که از من می گذرد و به طرف در 

می چرخد، بی اختیار به همان سو نگاه می کنم. 

صاحب این موها و چشم های روشن را بعد تنها 

گذاشتنم در از آن صبح برفیِ مشهد، هرجایی 

می توانستم تصور کنم اال اینجا و در این 

لحظه.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت721

نگاهم هنوز در چشم های او مانده که مرد بلند 

صدا می زند:

- رفیعی؟

به ثانیه نمی کشد تا سرباز در قاب در ظاهر 

 شود.

- بله جناب سروان.

- درو ببند.

DONYAIE- چشم.
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در بسته می شود و جای چشم های روشن 

حسام را تیرگی در می گیرد.

- وکیلت معتقده شما خیلی باهوشی!

با نفس عمیقی سرم را به طرفش می چرخانم. 

دست هایش را روی میز درهم قالب می کند.

- انقدر باهوش که از حرف های بی سروته یه 
متهم رمز گاوصندوقش رو پیدا کنی.

ضرب تپش های قلبم آنقدر باال رفته که به 

راحتی می شود تکان های خفیف تنم را حس 

کرد. حق داشتم که به کوتاه آمدنش در مورد 

نحوه ی ورودم به خانه شک کرده بودم.

- توضیحی نداری؟
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نگاهم را از او می گیرم و می دوزم به امضای 

همایون پای قراردادی که قرار بود مخفی و 

محرمانه باشد. سکوتم را که می بیند می گوید:

- خوبه که دروغ نمی گی. ولی...

نفس در سینه ام حبس می شود. آنقدر سکوت 

می کند تا سرم را دوباره باال بگیرم و نگاهش 

کنم. صدای تپش های قلبم را در گوشم 

می شنوم. گره دست هایش را باال می آورد تا 

زیر چانه اش.

- تو فقط یک بار بعد از فهمیدن رمز گاوصندوق 
DONYAIEوارد اون خونه شدی. یک بار با اطالع 
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ما. و بعدش قرارداد و اسنادی که از 

گاوصندوق بیرون آوردی رو تحویل دادی.

محکم پلک می زنم و تصویر او تار و واضح 

می شود. این یک جور قرارِ همکاری است. همان 

کاری که حسام کرده بود و خسرو. برای همین 

برخالف دفعه ی پیش درگیر تشریفات بازجویی 

نشده بودم. گره  دست هایش را باز می کند و 

تکیه می دهد به صندلی.

- می بینی که همکاری با ما برات کم منفعت 
نداشت.

این کاری است که حسام انجام داده و من تنها 

به خسرو اعتماد کرده بودم. همین!
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کاغذ دیگری از الی پرونده بیرون می کشد و با 

خودکاری که از جیب پیراهنش است به طرفم 

می گیرد.

.

- همین توضیحاتی که االن گفتم رو اینجا 
بنویس. در مورد همکاری با ما و تحویل 

مدارک. یه سری کارای اداری هم هست که باید 

انجام بشه. بعد می تونی بری دنبال کارهای 

رفتنت.
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با مکث از جایش بلند می شود و از باال نگاهم 

می کند.

- می خوای از ایران بری دیگه؟

لب های خشکم کمی تر می کنم. «بله»ام آرام و 

نحیف است. صندلی را با پا عقب می کشد و 

میان صدای ناخوشایند کشیده شدن پایه ی 

صندلی روز کاشی می گوید:

- حیف!

به طرف در می رود و من مثل غریقی که بعد 

ثانیه ها به هوا رسیده باشد نفس عمیقی 

می کشم. دستش که روی دستگیره می رود 

جسارتم هم بازگشته انگار.
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- اونی که با چاقو به من زد...

دستش روی دستگیره ی در می ماند و سرش به 

طرفم می چرخد.

- زدن ردش کار سختی نبود.

سوالی که تمام مدت مثل خوره به جان مغزم 

افتاده بود را می پرسم:

- کی اجیرش کرده بود؟

در اتاق را باز می کند و میان حرفم می گوید:

- می فهمی ولی... بعید می دونم فهمیدنش 

خوشحالت کنه.

می رود و صدای زمخت لوالی در پاسخ سوالم 

می شود.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت722

به طرف میز برمی گردم. خودکار را برمی دارم 

و می نویسم: «اینجانب غزال رادمنش... »

کارم که تمام می شود چیزی به غروب 

زودهنگام زمستان نمانده است. حالم با دفعه ی 

DONYAIEقبل که از در این اتاق خارج شده 
M

AM
NOE



بودمعجیب فرق دارد. جایی ته دلم قرص شده 

و امید بسته ام بهپایان این روزهای سراسر 

تعلیق.

نفس عمیقی می کشم که دلم از گرسنگی ضعف 

می رود. دستم را روی معده ام می گذارم و با 

باال آوردن سرم نگاهم می نشیند روی حسام که 

انگار مدت هاست به انتظار من ایستاده است.

گره اخمم عمیق تر می شود. سربازی که کنار در 

ایستاده می گوید:

- بفرمایید خانم.

دستم را از روی معده ام پایین می آورم. 

قدم هایم شبیه زمان آمدن نیست. نزدیکش که 
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می رسم لبخند می زند. بی رنگ ولی به قدری 

که می شناسمش پر از شرارت. همه ی حس های 

بدی که آن روز در شرکت تجربه کرده بودم با 

دیدنش سر برمی آورد. به جای هر حرف یا 

توضیحی با دست به در راهرو اشاره می کند و 

می گوید:

- بفرمایید خانم رادمنش.

خب، باید بپذیرم که موقعیت حرف زدن 

نیست. نفسم را از بینی رها می کنم و جلوتر از 

او به طرف در انتهای راهرو می روم. کمی بعد 

وقتی روی چند پله ی کوتاه جلوی ساختمان 

DONYAIEکنارم قرار می گیرد، زمزمه می کند:
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- باید وساطتم رو بکنی.

نگاهش نمی کنم و مثل خودش می گویم:

- من خودم شاکی ام.

صدایش از خنده ای فروخورده مرتعش 

می شود:

- پس اگه منو کشت گناهش گردن تو. قبال هم 
سابقه داره.

لحظه ای می ایستم و به نیم رخ او نگاه 

می کنم. شک ندارم این گریز زدن هایش به 

گذشته عمدی است. باز شیطنت می کند:

DONYAIE- تندتر بیا خانم ملک نیا.
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چیزی در دلم به هم می پیچد. یک حس غریب 

که عریان شدنش نفسم را بند می آورد. حسام 

گوشی و کیفش را از نگهبان تحویل می گیرد 

و بیرون از در کهنه و آهنی ساختمان زل 

می زند به خسرو که با خروج ما از ماشین 

پیاده می شود.

حسام سر جایش می ایستد ولی من بی توجه 

به مکث معنادار حسام به طرفش می روم. از 

همین فاصله هم می توانم حال آشفته اش 

را بفهمم. به وسط خیابان نرسیده ام که 

ماشینی با سرعت به طرفم می آید. خسرو با 

DONYAIEقدم بلندی به طرفم خیز برمی دارد و هم زمان 
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با صدا زدنش، ماشین با سرعت درست از 

جلوی پایم می گذرد.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت723
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نفسم برای یک لحظه بند می آید و وحشت زده 

به ماشینی نگاه می کنم که همان لحظه از پیچ 

خیابان می گذرد. حسام خودش را با عجله به 

ما می رساند و می پرسد:

- چی شد، خوبی؟

- غزال؟

نگاهم را به چشم های ترسیده اش می دوزم. 

خسرو دستش را به طرفم دراز می کند، بعد با 

یادآوری موقعیتی که در آن هستیم دستش را 

عقب می کشد و فرو می کند میان موهایش. به 

من می گوید:

- بشین تو ماشین.
DONYAIE

M
AM

NOE



و رو به حسام ادامه می دهد:

- با تو هم بعدا تسویه حساب می کنم.

حسام یکی از آن لبخندهای حرص درآورش را 

می زند.

- گردن من از موهم باریک تره سلطان، ولی 

نمی خواستم ریسک کنیم.

خسرو سینه به سینه اش می ایستد.

- نمی تونم فکر کنم از تو بازی خورده باشم.

- بذارش به حساب یه تالفی کوچیک واسه 
اون همه مشتی که ازت خوردم... نمی تونستم 

DONYAIEصبر کنم ببینم تو باالخره با خودت کنار می آی 
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و مدارکو تحویل می دی با باز اون رگ خونواده 

دوستیت کار دستت می ده.

میان همین حرف ها در بزرگ ساختمان باز 

می شود. نگاه هر سه ی ما به آن سو می چرخد. 

حسام آرام می گوید:

- نمونید اینجا.

نگاهم از پشت شیشه ی تیره ی ماشین دوخته 

می شود به صورت مردی که امروز روی دیگری 

از او دیده بودم. خسرو از من می خواهد در 

ماشین بنشیم و بعد به حسام که فهمیده قرار 

نیست همراهمان بیاید می پرسد:

- تو کجا می ری؟
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حسام نیم نگاهی به من که از جلوی در ماشین 

نگاهش می کنم می اندازد.

- می گم بهتون.

و اجازه نمی دهد خسرو سوال دیگری بپرسد، 

با تکان دستش به طرف سر خیابان می رود. 

روی صندلی جلو می نشینم و وقتی خسرو 

ماشین را راه می اندازد، خیره به رفتن حسام 

می گویم:

- چی کار کرده بود؟

خسرو فرمان را می چرخاند.
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- فردای شبی که اسنادو از گاوصندوق پدرت 

پیدا کردیم، به اسم پیگیری دوربینا رفت 

آگاهی و همه چیزو خبر داد.

از کنار حسام می گذریم و سر من با تعجب در 

خالف جهت حرکت ماشین به طرفش 

می چرخد. حاال دلیل قال گذاشتنم در مشهد 

بیشتر در ذهنم معنا می گیرد. به من نگفته بود 

چون از خسرو مطمئن نبود. ولی هنوز اینکه 

چطور توانسته بود معامله را پیش ببرد برایم 

جای سوال داشت.

خسرو با سرعت از پیچ خیابان می گذرد و با 

DONYAIEتکان ماشین دستم به طرف کمربند می رود.
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- کی جلوی نمایشگاه بهت زنگ زده بود که...

 دست  او که دور شانه ام می پیچد، هم حرف 

در دهانم ناتمام می ماند و هم انگشتانم از دور 

کمربند رها می شود. تنم را محکم در آغوش 

می کشد.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت724
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مثل لحظه ی بیداری بعدِ یک کابوس، مثل 

سکوتِ بعدِ یک هیاهو، پر می شوم از آرامشی 

که پس زمینه اش تپش های تند قلب اوست و 

عطر تنش.

لب هایش را می چسباند روی شقیقه ام و محکم 

و طوالنی می بوسدم. همان جا آرام می گوید:

- من چی کار کنم با تو؟

بیشتر از اینکه از من پرسیده باشد، انگار از 

خودش می پرسد. چشم هایم را محکم می بندم 

و از استیصالی که باعث می شود آدمی مثل او 

همچین چیزی بگوید، می سوزد. خسرو فشار 
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دستش را دور شانه ام کم می کند. ولی پیشانی 

من بعد از غربت این چند ساعت هنوز چسبیده 

به گردنش.

ماشین از نرم و آرام از روی سرعت گیر عبور 

می کند و خسرو با دست دیگر چانه ام را 

می گیرد و سرم را باال می آورد.

- غزال؟

تحکم صدا و لحنش کجا رفته که این طور آرام 

صدایم می کند!

چشم هایم را باز می کنم و یک قطره ی درشت 

از گوشه ی چشمم سر می خورد روی 

گونه ام. اخم هایش دوباره درهم فرو می رود. 
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نگاهی به مسیر می اندازد و دوباره به صورتم 

برمی گردد.

- چی شده؟ چشمت درد می کنه یا کاری 

کردن که... حسام که می گفت باهات کاری 

ندارن فقط چندتا سواله.

دست می کشم روی چشمم و می گویم:

- کاریم نداشتن.

قطره ی اشک رسیده به چانه ام. خسرو 

لحظه ای نگاهم می کند. بعد سرش را جلو 

می آورد و کوتاه گونه ام را می بوسد. می توانم 

DONYAIEبیقراری اش را حس کنم. حال غریبی که من 
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هم به آن دچار شده ام. دستم را در دستش 

می گیرد.

- می ریم یه چیزی می خوریم بعد دیر 

برمی گردیم خونه.

ماشین وارد خیابان شلوغ می  شود و پشت 

ترافیک می ایستد. چیزی در حرف هایش سر 

جای خودش نیست انگار. می پرسم:

- چرا دیر؟

- قمر از دیروز بست نشسته تو خونه منتظر 

عروسش. عشقتو هم آورده کمک.

مسیر باز می شود و خسرو حرکت می کند. 

DONYAIEذهنم نه درگیر قمر و کوتاه نیامدنش می شود 
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و نه نسایی که می دانم سر لجبازی قمر با من و 

خسرو دوباره پایش به خانه باز شده است.

- جلو نمایشگاه کی بهت زنگ زده بود نگین 

می گفت با عجله رفتی؟

دندان می کشد روی لب باالیش.

- موتور اون دونفری که اومده بودن نمایشگاه 

توی یکی از خیابونا تصادف کرد.

هین آرامی می کشم و با چشم های درشت شده 

نگاهم می کنم.

- زنده ان؟ حالشون خوبه؟ گرفتنشون؟

فک خسرو که منقبض می شود می توانم 

حدس های غم انگیزی بزنم.
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- یکی شون همون لحظه فرار کرد، ولی اون 
یکی که تو کماست رو شناسایی کردن.

با مکثی کوتاه می گوید:

- همونیه که تو رو با چاقو زده بود.

یاد حرف های مرد در مورد کسی که او را اجیر 

کرده می افتم. در دل آرزو می کنم ای کاش آن 

آدم هر کسی که هست، همایون نباشد!

****

هوا کامال تاریک شده ولی تا دیروقتی که 

خسرو گفته بود زمان زیادی مانده است. از 

شیشه ی کنارم به جریان ماشین ها که 

DONYAIEحباب های روشن دیده می شوند نگاه می کنم.
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هزار سال هم که بگذرد عبور از روی این پل 

خاطره  ی آن شب و رفتن امین و آمدن خسرو 

را در ذهنم زنده می کند. نفسم را رها می کنم و 

تصویر حباب های متحرک آن سوی شیشه تار 

می شوند. سنگینی نگاه خسرو نگاهم را به 

طرف او می کشاند. می خواهد چیزی بگوید که 

صدای زنگ تلفنش مانع می شود.

گوشی را کنار دنده برمی دارد. دیدن اسم 

شیرین روی صفحه، اخم اورا پیش می کشد.
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این روزها هر بار که اسم یکی از این آدم ها به 

میان می آمد، یک دردسر تازه همراهش بود. 

خسرو با مکث و تانی آشکاری تماس را برقرار 

می کند. و این برای او که همه می دانند چقدر 

شیرین را دوست دارد عجیب است.

- بله شیرین؟
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صدای شیرین آنقدر بلند است که به گوش های 

من هم می رسد:

- خسرو، شهرزادو بردن... االنم دنبال مامان 

می گردن... حکم جلبشو دارن. من... 

االن نمی دونم باید چیکار کنم. 

خسرو تو روجان شیرین یه کاری بکن.

خسرو ماشین را با عجله کنار می کشد. بوق 

ممتد ماشین پشت سری با صدای ملتهب 

شیرین درهم می آمیزد. به طرف خسرو 

می چرخم که صورتش مثل زغال گداخته سرخ 

شده است.

- از کجا می دونی شهرزادو بردن؟
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شیرین آن سوی خط به گریه می افتد. میان 

هق هقش می گوید:

- من همین جا تو خونه بودم... جلوی چشمم 
بردنش... یهو زنگ خونه رو زدن گفتن باید 

باهاشون بره... مامان هم خودشون گفتن... 

سراغشو از من گرفتن. گفتن تو خونه اش 

نیست... خسرو بیا. من نمی دونم با یه بچه 

باید چیکار کنم.

باال و پایین شدن سیب آدم گلویش را می بینم 

و بیشتر به حرف و کار حسام ایمان می آورم.

DONYAIE-الزم نیست کاری بکنی. شهرزاد برمی گرده.
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صدای هق هق شیرین قطع می شود و با بغض 

می گوید:

- اصال چرا بردنش؟ مگه با رضایت تو همه چیز 
تموم نشده بود؟ خسرو تو... تو مطمئنی کاری 

باهاش ندارن؟

نگاهم از لب های کبود او باال تر می رود تا 

پیشانی  نمناک از عرقش. در صورتش تنها 

چیزی که نیست اطمینان است. دست می کشد 

روی صورتش و می گوید:

- آره، مطمئنم.

فرمان را می چرخاند و با همان شتابی که 

ماشین را کنار کشیده به راه می افتد.
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- مامان... مامان چی؟

می بینم که خسرو دندان هایش را روی هم 

فشار می دهد. چیزی نمی گوید و 

سکوتش آنقدر گویاست که صدای گریه ی 

شیرین را بلند می کند. خسرو باعصبانیت 

گوشی را روی داشبورد می اندازد و باسرعت 

میان ماشین ها می راند. همه چیز در لحظه به 

بدترین حالت ممکن تغییر کرده است. دستم را 

روی بازویش می گذارم وصدایش می زنم:

.
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- خسرو؟

سیب آدمش سخت و سنگین باال و پایین 

می شود. جوابم را نمی دهد و با سرعت 

بیشتری ماشین را به الین کناری 

می کشاند.بانگرانی نگاهش می کنم. این حال را 

من هم تجربه کرده ام؛ همین روزها، وقتی 
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آخرین بند مهر آدم های زندگی ام را در ذهنم و 

قلبم پاره کرده بودم.

دلم می خواهد بگویم تو که انتظار این اتفاق را 

داشتی ولی لب هایم را روی هم نگه می دارم.

- می برمت خونه ی نگین. بسه هر چی اذیت 

شدی تو این چند روز. بمون اونجا می آم 

دنبالت.

احتماال منظورش به بودن قمر و نسا در خانه 

است و جدلی که احتماال در انتظارمان است. 

قصد تنها گذاشتنش را ندارم و حتما خودش 

هم این را خوب می داند.

- من بدون تو هیچ جا نمی رم خسرو.
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خودم از چیزی که می گویم بیشتر از او جا 

می خورم. این حد وابستگی برای خودِ من هم 

عجیب است. صدای زنگ تلفنش نگاه هر دوی 

ما را به طرف گوشی می کشاند. خسرو بی آنکه 

تمام را پاسخ دهد با همان سرعت می راند. 

تماس قطع می شود و این بار صدای زنگ 

گوشی من از صندلی عقب به گوش می رسد. 

تنم را میان دو صندلی عقب می کشم. گوشی 

را از جیب کیفم که در نمایشگاه جا مانده بود، 

بیرون می آورم. شماره ی حسام است.

- الو؟

DONYAIEحسام بدون معطلی می پرسد:
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- خسرو پیشته؟

نگاهی به خسرو می اندازم و می گویم:

- آره.

- چرا تلفنشو جواب نمی ده. گوشی تو بذار رو 

اسپیکر.

کاری که گفته انجام می دهم و گوشی را به 

طرف خسرو می گیرم. حسام بدون مکث 

می گوید:

- خسرو وقت پا پس کشیدن نیست. تا اینجا 

اومدیم بقیه اش رو هم می ریم. نه به 

خاطر جون کندن من و پوالیی که از تو بردن و 
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گذشته ای که داشتین. به خاطر اعتماد دختری 

که کنارت نشسته.

قلبم ریتم ضربانش را گم می کند. 

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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خسرو تند و بی مالحظه می گوید:

- چرت نگو. کسی قرار نیست پا پس بکشه.

- این خیلی خوبه، چون دیگه همه چیز فقط 
دست ما نیست. فعال هیچ کدومشون از اسنادی 

که دست خواهرت بود خبر ندارن. فقط فخر و 

عبدی به معامله ی اسناد شک کردن. عبدی 

داشت می رفت دبی که گرفتنش. حکم جلب 

فخر هم صادر شده. االن باید خانم ملک نیا 

رو پیدا کنیم. تا اینجا به ما مربوطه. بقیه اش 

با پلیس.
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منظورش جلوگیری از فرار فرح است. خسرو 

دندان می کشد روی لب کبودش. خطوط 

صورتش عمیق تر از هر وقت دیگری است.

- پیداش می کنم.

ماشین را می کشد سمت چپ و راهنما می زند. 

حسام آرام تر از قبل می پرسد:

- می دونی ممکنه کجا باشه؟

خسرو وقتی در اولین بریدگی مسیر را عوض 

می کند، می گوید:

- فکر کنم.
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- خودتو اذیت نکن خسرو. هیچ کدوم اینا 

تقصیر تو نیست، نتیجه ی زیاده خواهی 

خودشونه.

تماس قطع می شود و من هر لحظه بیشتر از 

قبل با حدس مسیری که خسرو در آن می راند 

متعجب می شوم. خسرو ماشین را پشت در 

بزرگ خانه متوقف می کند و درحالی که 

داشبورد را باز می کند می پرسد:

- با من می آی؟

از اینکه در همچین شرایطی فکر می کند فرح 

به جای فرار آمده در خانه ی قدیمی اش 

DONYAIEمتعجبم. دسته ای کلید از داشبورد بیرون 
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می آورد و پیش از اینکه دستش به طرف 

دستگیره ی در برود، می پرسم:

- چرا باید بیاد اینجا؟

باغ بزرگ خانه و دیوارهای بلندش اجازه دیدن 

هیچ  نوری را که نشان از بودن یک آدم دارد، 

نمی دهد. نگاه من به خسرو است و نگاه او 

به سر در خاموش خانه. دستم را می گذارم 

روی ساعد دستش.

- مگه االن نباید فرار کنه؟

سر خسرو به طرفم می چرخد.

DONYAIE- فرار؟ پس اصال فرحو نمی شناسی!
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ساعد دستش را از دست من بیرون می کشد و 

در ماشین را باز می کند. به دنبال او از ماشین 

پیاده می شوم. قلبم باز افتاده روی دور تند. 

خسرو با اینکه ریموت در را دارد، با کلید در 

ورودی را باز می کند و نمایی از خانه ی بزرگ 

فرح  را پیش چشمم می آورد.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت728

DONYAIE
M

AM
NOE



همه ی پنجره ها تاریک اند و تنها یکی از 

پنجره های بلند طبقه ی دوم روشن است. باد 

سرد با قدرت میان درختان باغ می پیچد و 

صدای زوزه اش در آن تاریکی خوف به دل آدم 

می اندازد. پچ می زنم:

- مطمنی فقط خودشه، نکنه کس دیگه ای هم 

باشه.

خسرو یک قدم جلوتر از من به عقب 

برمی گردد. میان تاریکی باغ، سایه ای از 

صورتش را می بینم.

- می ترسی بشین تو ماشین.
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به او نزدیک تر می شوم و می گویم:

- به خاطر خودم نگفتم.

نفسش را با کالفگی رها می کند و به طرف 

پله های بلند خانه می رود. با قدم هایی که 

بیشتر به دویدن شباهت دارد به دنبالش 

حرکت می کنم. عمد خسرو را برای روشن 

نکردن چراغ ها می فهمم. از پله ها باال می رویم. 

پشت در خسرو می گوید:

- چراغ گوشیتو روشن کن.

با دست های که از هیجان و التهاب لرزش 

خفیفی دارد به حرفش عمل می کنم. خسرو در 

را با کلید باز می کند. همه جا در سکوت مطلق 
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فرو رفته و تنها صدایی که گوش هایم 

می شنود ضرب تپش های قلبم است. هنوز 

هم نمی دانم چرا خسرو اطمینان دارد فرح 

اینجاست و چرا این تصور تا این حد ملتهبم 

می کند.

از راهرو که می گذریم برخالف انتظارم خسرو 

کلید برق را می زند و همه جا غرق در نور 

می شود. بی اختیار دستم را سایبان چشمم 

می کنم و با تعجب به تصویر مقابلم نگاه 

می کنم. به جای آن خانه ی پر از تجمل و زرق و 

برق تنها عریانی می بینم و عریانی.

آرام نجوا می کنم:
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- اینجا چرا این طوری شده؟

خسرو به طرف پله های منحنیِ گوشه ی 

پذیرایی می رود. 

- بیا.

با مکثی کوتاه به دنبالش تقریبا می دوم و 

وقتی به او می رسم که با قدم های بلندش 

نیمی از پله ها را باال رفته است.

زیاد به این خانه  نیامده ام ولی آن را به قدر 

عمر بیست و چهار ساله ام می شناسم. آن قدر 

که می دانم جایی که خسرو مستقیم به طرف 

آن می رود در تمام این سال ها اتاق فرح بوده 

است. خسرو چند قدم جلوتر از من در را باز 
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می کند و وارد اتاق می شود. در نمای ناقصی 

که از اتاق دارم او را می بینم که میانه ی اتاق 

می ایستد و به روبه رو نگاه می کند.

با قدم هایی که به آرامی برداشته می شود 

پیش می روم. جلوی در که می رسم، فرح را 

می بینم که با ابهت همیشگی  پشت به پنجره 

ایستاده و زل زده به او.

- منتظر بودم بیای!

میان چهارچوب در می ایستم. فرح دوباره 

خیره به او می گوید:

DONYAIE- هیچ کس مثل تو وصله ی تن من نیست.
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#پارت729

نگاهش را به طرف من می چرخاند.

- قبول دارم گاهی در موردت اشتباه کردم. 

DONYAIEاینم یکی از اشتباهامه... هرگز فکر نمی کردم 
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انقدر زود جلوی یه دختر وا بدی. اونم وقتی 

می دونی دختره کی و چی کاره است.

خسرو دورتر از حال خرابی که در ماشین از او 

دیده ام می گوید:

- اشتباهتونو دوست دارم.

نقاب فرح فرو می ریزد. با نگاهی تند و آتش 

گرفته نگاهش می کند.

- تو همه ی زندگیتو به من مدیونی، اینی که 
االن هستی... این اسم ملک نیا که روته، 

همه اش به خاطر منه. همه تون هر چی دارید از 

منه. اگه من به خاطر باالبردن شماها پا روی 

دلم نمی ذاشتم و با مردی که ازش متنفر بودم 
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ازدواج نمی کردم، هیچ کدومتون االن اینی که 

هستید نبودید. من بودم که همه ی شما رو باال 

کشیدم، من بودم که رنج اومدن یه زن دیگه تو 

زندگیمو تحمل کردم، من بودم بهتون اسم و 

رسم دادم. فکر کردی اگه من نبودم تو االن 

کجا بودی؟

دستش را می گذارد روی سینه اش و با حالتی 

بیمارگونه می گوید:

- اگه من نبودم تو االن پسر یه زن بدبخت 
بودی که پدرش به خاطر قمار دست به دستش 

داده. من تو روی الی پر قو بزرگ کردم. من تو 

DONYAIEرو کردم اینی که هستی. اون همه ثروت که به 
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نامته، من بهت دادم. تو، همایون، حتی این 

دختر که آوردیش جلو چشمم و می گی 

دوستش داری؛ اگه من نبودم همه تون یه 

گوشه ی این خراب شده فکر نون شبتون 

بودین.

باد پرده ی حریر نازک را که پشت پنجره جا 

مانده تا جایی که فرح ایستاده بلند می کند. او 

چند قدم جلوتر می آید و نزدیک تر به خسرو 

می گوید:

- فکر کردی بعد از این همه سال من از حقم 

می گذرم؟ ملک نیا بی وجدان بود، تو چی؟ این 

DONYAIEخونه، اون کارخونه یا زمین های نیشابور حق 
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منم هست. من به خاطر شماها از روح و 

جوونیم گذشتم.

فرح را خوب می شناختم و باز این حجم از 

خودخواهی را در او باور نمی کردم. جوری به 

خسرو نگاه می کند که انگار او قرار است همان 

چیزی را بگوید که انتظار دارد. خسرو با تانی 

جواب می دهد:

- اینم یکی از اشتباهاتونه... و بزرگترینش.

چشم های فرح با حرص و عصبانیت درشت 

می شود.
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- می خوای منو بندازی زندان؟ مادرتو؟ کسی 

که تو رو روی چشماش بزرگ کرده؟ اون هم به 

خاطر چیزهایی که حقم بوده؟

پس حسام حق داشت که گفته بود هنوز 

هیچ کدامشان از رو شدن مدارکی که دست 

شهرزاد بوده خبر ندارند. این بار محکم  روی 

سینه اش می کوبد و می گوید:

- تو اینجا بزرگ شدی، توی بغل من.

خسرو بلندتر از او می گوید:

- چون شما بچه ی یه زن دیگه رو ازش 

گرفتین.
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- اون زن لیاقت بزرگ کردن تو رو نداشت. 
لیاقت بزرگ کردن وارث ملک نیاها رو نداشت. 

قمر فقط فکر خودش بود. انقدر احمق بود که 

با یه ابراز احساسات مسخره عاشق شده بود. 

اونم عاشق کی؟ عاشق یه پاپتی مثل خودش. 

تو می خواستی تو دست و پای همچین زنی 

بزرگ بشی؟ می خواستی همچین مادری داشته 

باشی؟

- هیچ کدوم از این حرف ها حقیقتو عوض 

نمی کنه.

این را خسرو می گوید و فرح با فهمیدن مفهوم 

DONYAIEحرفش تقریبا داد می کشد:
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- حقیقت چیه خسرو؟

می توانم رنج خسرو را از بودن در این شرایط 

حس کنم. از بریدن بندی که به دست و پای 

کودکی آدم وصل است. به کور سوی امیدی 

برای خوب شدن همه چیز، که با دست خودِ آدم 

بندنافش بریده می شود.

- حقیقت چیه به جز اینکه تو پسر منی!

صدای زنگ موبایل خسرو بلند می شود. فرح با 

حالتی هیستریک می خندد و می گوید:

- تو می خوای منو به خاطر پس گرفتن چیزی 
که حقم بود به مامورا تحویل بدی؟ تو هرگز با 

DONYAIEمن این کارو نمی کنی.
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دست خسرو کنار تنش مشت می شود. صدای 

زنگ تلفن خسرو قطع می شود و بی فاصله 

گوشی من شروع به زنگ خوردن می کند. 

خسرو جواب می دهد:

.

- کنتور اشتباهاتتون خیلی وقته زده باال. دیگه 

طرف حسابتون فقط من نیستم.

فرح با چشم های دریده به من نگاه می کند. 

DONYAIEانگار هنوز میان باور اینکه موضوع فقط به 
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پرونده ی دله دزدی های او و رفیع از حساب 

کارخانه مربوط است یا معامله ی زمین های 

مهتاب یا قرارداد پنهان همایون با هلدینگ که 

حاال در نبود او همه کاره اش فرح و عبدی و 

رفیع بودند.

فرح دوباره با تاکید می گوید:

- باور نمی کنم.

مقابل چشم هایش دست می کشم روی آیکون 

سبز و صدای حسام در سکوت میانمان شنیده 

می شود.

- الو غزال؟ شما خوبین؟ آدرس رو فرستادم تا 
چند دقیقه ی دیگه...
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فرح با ناباوری به خسرو نگاه می کند. انگار 

پشت کردن او را به خودش باور ندارد. دوباره 

تکرار می کند.

- باور نمی کنم.

صدای کشیده شدن الستیک ماشین روی 

آسفالت خیابان از پنجره ی باز به گوش 

می رسد. فرح یک قدم به عقب می رود و به 

همان سرعت صدای زنگ در سکوت سنگین 

خانه می پیچد.

-شماها حق ندارین همچین کاری کنید.

خسرو دندان می کشد روی لب کبودش. 

- من نمی ذارم.
DONYAIE

M
AM

NOE



صدای زنگ دوباره و دوباره شنیده می شود. 

چشم های فرح با حسی غریب هنوز به خسرو 

دوخته شده است. چیزی میان عشق و نفرت و 

ناباوری.

صدای کوبش ضربات محکم به در آهنی نگاه 

من و خسرو بی اختیار به سوی پنجره ی باز و 

پرده ی رقصانش می کشاند. همه چیز در کسری 

از ثانیه اتفاق می افتد. فرح عقب می رود و تا 

من و خسرو قصدش را حدس بزنیم. خودش 

را از پنجره ی باز اتاق به بیرون پرت می کند.

«مادر» گفتن خسرو تنها صدایی است که بعد 

DONYAIEاز یک سکوت ممتد کشدار می شنوم.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت730

چیزی که انگار از گذشته اش با این زن 

سربرآورده، روزهای بی خبری اش.

همه چیز در مغزم می افتد روی دور تند. زودتر 

DONYAIEاز خسرو خودم را به پنجره می رسانم و در 
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تاریکی حیاط به حجمی که کنار پله ها افتاده 

نگاه می کنم. قلبم تند و دیوانه وار در سینه ام 

می کوبد. خسرو هنوز در بهت است انگار. 

صدای زنگ دوباره در فضای خانه می پیچد. 

نمی دانم این اتفاق چه دردسرهای جدید 

برایمان ایجاد می کند. حرکت خسرو را به 

طرف پنجره که می بینم، با عجله به طرفش 

می روم. دست می گذارم روی سینه اش و 

می گویم:

- بریم بیرون خسرو.

نگاه خسرو اما هنوز روی پرده ی رقصان باقی 

DONYAIEمانده است. دستم بیشتر روی سینه اش فشار 
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می دهم. قلبش درست زیر انگشتانم می تپد 

انگار.

- خسرو؟

پلک می زند و آرام نگاهش را به طرف من 

می چرخاند. صدای زنگ برای بار چندم بلند 

می شود. خسرو انگار از آن بهت چند ثانیه ای 

خارج شده باشد، نگاهش تلخ می شود و 

دندان هایش را روی هم فشار می دهد.

تند می گویم:

- خسرو باور کن از اولم همین قصدو داشت. 

می خواست تحریکت کنه. ببین، حتی تو این 

سرما پنجره رو هم باز گذاشته بود.
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نگاه خسرو دوباره از چشم های من می گذرد و 

به پنجره می رسد.نفس هایش تند و کشدار 

است. 

- خسرو اون به خاطر غرور خودش این کارو 

کرد. مگه نمی شناختیش؟ 

یک قدم به عقب برمی دارد و همین که دستم از 

سینه اش جدا می شود، با قدم های بلند به 

طرف پله ها می دود.

چند دقیقه بعد وقتی در را باز کرده ام از 

پنجره و میان رقص باد با اندوه به او چشم 

می دوزم که کنار تن فرح روی زانوهایش فرود 

آمده است.
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***

ماهی همیشه می گوید: «گاهی بدبختی یه 

جوری هجوم می آره که باید بدوی تا بهش 

برسی.»

این حرفش توصیف کاملی از حال این روزهای 

من است. در این مدت انقدر اتفاق های 

ناخوشایند با سرعت برسر زندگی ام نازل شده 

که گاهی حس می کرد باید بدوم تا به آن ها 

برسم. فرح را با آمبوالنس برده بودند و من به 

پایان آدمی فکر می کردم که حتی مرگش هم 

DONYAIEپر از خودخواهی بود.
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خسرو را برده بودند. کجا؟ نمی دانستم و این 

با حال خرابی که می دانستم دارد بیشتر 

بی قرارم می کرد. آنقدر به حسام زنگ زده بودم 

و او جواب نداده بود که با شنیدن بوق 

تماس از حجم اضطراب به حالت تهوع 

می افتادم.

نزدیک صبح بود و خانه ی خسرو بدون خودش 

رنگ خواب به خودش ندیده بود. قمر بعد از 

فهمیدن ماجرا بست نشسته بود در اتاقش و 

نسا میان حال غریب ما حیران مانده بود.

چیزی تا صبح نمانده که وارد اتاق خسرو 

می شوم و وقتی تکیه می دهم به در و در 
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تاریک و روشن اتاق به جای خالی اش روی 

تخت نگاه می کنم همه ی اتفاقات سر شب مثل 

فیلم از پیش چشمم می گذرد.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت731
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با صدای ویبره ی کوتاه گوشی با هول آن را از 

جیبم بیرون می آورم. باز هم مهتاب است که 

مثل تمام شب پیام فرستاده و این بار نوشته: 

«من اگه می موندم هم هرگز خوشبخت و 

خوشحال نبودم. »

با نفس عمیقی موهایم را بی رحمانه عقب 

می زنم و گوشی را دوباره توی جیبم 

برمی گردانم. ای کاش پلک می زدم و خسرو 

همین جا بود. درست مثل صدها باری که در 

این اتاق هدف کنایه هایش شده بودم.

تکیه ام را از در برمی دارم و چند قدم پیش 

DONYAIEمی روم. نور چراغ های دیواری حیاط خلوت از 
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شیشه ی سرتاسری تا روی تخت و بخشی از 

دیوار پیش آمده است. نگاهم می نشیند روی 

بوم نقاشی اش کنار دیوار که پارچه ای سبک 

روی آن افتاده است. قلبم بیشتر مچاله 

می شود.

جلو می روم و مقابلش می ایستم. روی میز 

کوتاه کنار بوم اثری از رنگ و پالت و قلم مو 

نیست. صدای وز وز حرف زدن نسا که احتماال 

باز هم مثل این چند ساعت تالش می کند 

محبتش را با غذا و چای و دم نوش به قمر 

DONYAIEنشان دهد از پذیرایی به گوش می رسد.
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دستم را به لبه ی پارچه می گیرم و آرام آن را از 

روی بوم پایین می کشم.

روشنایی اندک چراغ ها افتاده روی روی 

صورت خندان دختری که از میان قاب به من 

زل زده است. تصویر آن قدر آشناست و زنده، 

که انگار به چند روز پیش برگشته ام و به 

خودم در تاالر عمارت ملک نیا نگاه می کنم.

با همان لباس بلندِ سرخ و خلخالی که هنوز هم 

می توانم گرمای دست خسرو را حین بستن 

قفلش روی مچ پایم حس کنم.

پارچه را کنار پایه  رها می کنم و با سرانگشت 

لبخند شفاف تصویر را لمس می کنم. خسرو 
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کی تمامش کرده بود؟ همان شب، میان 

التهابش برای تحویل دادن یا ندادن مدارک 

شهرزاد؟

میان بغض لبخند می زنم. درست مثل دختر 

درون نقاشی.

صدای تق تق برخورد باران روی شیشه و 

سنگ های کف حیاط خلوت نگاهم را به آن سو 

می چرخاند. ابرها انگار تمام روز را به امید 

رسیدن این لحظه دوام آورده اند.

به طرف در شیشه ای حیاط خلوت می روم و 

در مسیر سیستم پخش را روشن می کنم. نوای 

موسیقی بی کالمی که روزهای اول از پنجره  و 
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بعدها در همین اتاق شنیده بودم گوش هایم را 

پر می کند. در را باز می کنم و میان تق تق 

دانه های باران و موسیقی  بی کالم و عطر 

گل های زمستانی ای که هنوز هم اسمش را 

نمی دانم قدم به حیاط خلوت می گذارم.

باران تند و دیوانه وار به سر و صورتم 

می خورد. می ایستم و چشم هایم را می بندم.

اهل این مدل دیوانه بازی ها نبودم. اهل تا این 

... حد عاشق شدن. اهلِ

سرم را با چشم های بسته باال می گیرم. زیر 

بارش تند باران پشت پلک هایم فقط خسرو را 

می بینم و حال غریبش را.
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قلبم از یادآوری درد او در خود مشت می شود.

چشم هایم را رو به باران باز می کنم. حالم 

چیزی است میان بغض و لبخند. روشنایی 

سپیده د م چشمم را می زند. دست هایم را 

می گذارم دو طرف دهانم و با همه ی وجودم او 

را در گوش خدا آرزو می کنم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت732
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او را که حاال دور از حضور نزدیکش می فهمم 

چقدر می خواهمش.

چقدر دلتنگش هستم.

و چقدر نفسم بند بودنش است.

دستم را از دور دهانم برمی دارم. لبخندم 

عمیق تر است و بغضم سنگین تر. دانه های 

باران روی پوست داغم سر می خورند. با حس 

لرزش گوشی با عجله آن را از جیب بیرون 

می آورم. زیر بارش تند باران که در کسری از 

ثانیه صفحه ی گوشی را خیس می کند اسم 
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نگین را می بینم. با قدم های تند به طرف در 

شیشه ای اتاق می روم و تماس را وصل 

می کنم.

- الو نگین جون؟ از خسرو خبری نشد؟

اتاق گرم است و خیسی لباس لرز به تنم 

می اندازد. نگین بی فاصله می گوید:

- یه نفس بگیر دختر. چرا انقدر هولی؟

دست می کشم روی صورت خیسم. موهایم به 

پیشانی و صورتم چسبیده و آب از آن چکه 

می کند.

- از دیشب خبری ازش ندارم. حسام هم که 
DONYAIEتلفنشو جواب نمی ده. گزارش پلیس که تکمیل 
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شد منو فرستادن خونه، خسرو رو بردن. خیلی 

نگرانشم، حالش اصال خوب نبود.

سکوت معنادار نگین نفس عمیقم را به همراه 

دارد. می توانم حدس بزنم با شنیدن لحن 

بی قرارم به چه فکر می کند. تن صدایم کمی 

پایین می آید و می پرسم:

- حاال خبری ازش داری؟ من از دیشب چند بار 

به شیرین هم زنگ زدم ولی اونم یا خاموشه یا 

جواب نمی ده. دارم دیوونه می شم نگین.

لحن نگین آرام و دلجویانه می شود.

- فقط می دونم در مورد مرگ مادرش مشکلی 

پیش نیومد. ولی حتما حال روحیش خیلی 
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بده. مخصوصا که باید کارهای تدفینو هم 

خودش انجام بده.

بی قرار در جایم جابه جا می شوم.

- همین امروز؟ کجا دفنش می کنن؟ تو 

می دونی؟

- نه ولی هر خبری شد بهت زنگ می زنم. تو هم 
یه کم آروم باش. اون ماجرایی که شماها ازش 

در اومدین این درد سرها رو هم داره. می گذره 

غزال، باید یه کم تحمل کنی.

چطور می گفتم که وقتی با همه ی وجود نگران 

او هستم نمی توانم آرام باشم. یا وقتی تصور 

می کنم که جایی زیر سقف این شهر 
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چشم هایش غمگین و بی فروغند به گذشتن از 

این روزها فکر کنم.

چطور می گفتم تا درک کند که من حتی از این 

فاصله هم رنج او را، حال بد او را حس می کنم 

و این بی قرارم می کند.

.

تماس را که قطع می کنم آسمان کامال روشن 

شده و تصویر خندان من روی بوم عمیق تر 

لبخند می زند انگار. همین که خسرو آزاد شده 

DONYAIEمی تواند دلیل این خنده ی از ته دل باشد!
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یاد ایده اش در مورد نقاشی اتاق نگین 

می افتم؛ یاد آن دختر آلیا و رها بودنی که باور 

خسرو برای زیبایی ست.

گوشی را در جیب نمناک شلوارم فرو می کنم. 

باید لباس هایم را عوض کنم. باید پیدایش 

کنم. جایی زیر سقف دود گرفته ی همین شهر.

دستم را که روی دستگیره ی در می گذارم 

صدای خش دار قمر هم  به پس زمینه ی 

حرف زدن های بی پایان نسا اضافه شده.

در را باز می کنم و برای لحظه ای صدای هر دو 

قطع می شود. از کنار پله ها آن دو را می بینم 

که یکی با دستمالی دور سرش بسته روی مبل 
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نشسته و آن یکی با لیوانی دمنوش کنارش 

است.

چشم های سرخ قمر روی لباس های خیسم چرخ 

می خورد.

- خبری ازش داری؟

الزم نیست بگوید چه کسی تا سوالش معنادار 

شود.

- انگار ولش کردن.

قمر سرش را آرام تکان می دهد. از دیشب 

منتظر بودم از این اتفاق خوشحال باشد یا بد 

و بیراه بگوید یا حتی حرص این سال ها را 

خالی کند؛ ولی او تمام مدت با چشم های 
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سرخی که نه می بارد و نه آرام می شود زل 

می زند به نقطه ای و سکوت می کند.

- می ری دنبالش؟

هرچند خودم هم نمی دانم کجا باید دنبالش 

بگردم ولی سرم را در جوابش تکان می دهم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE#پارت733
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قمر نگاه می چرخاند به طرف نسا. هنوز لیوان 

دمنوش را نزدیک قمر نگه داشته است ولی 

نگاه پرحرصش به من است.

- مُو هیچی نِمِخُورُم. برو یه چیز بِراش بساز 

گشنَه تشنَه نِرَه.

نمی دانم باید این حرفش را بگذارم به حساب 

قدردانی یا تمام شدن کینه هایش بعد از پایان 

فرح.

تابی می افتد میان ابروهای نسا. لیوان دمنوش 

را عقب می کشد و می گوید:

- مُو خانم جان؟
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قمر دستش را می گیرد به دسته مبل و بلند 

می شود. اخمش اگر عمیق تر از نسا نباشد کم تر 

هم نیست.

- کی ها؟ مُو بِرُم؟

نسا چپ چپ نگاهم می کند. گاهی حس 

می کنم دشمنی اش با من فقط به 

خسرو مربوط نیست. خودم را دوست ندارد. 

لیوان را با حرص روی میز می گذارد و با 

قدم هایی که روی زمین کوبیده می شود به 

طرف آشپزخانه می رود. ذهنم پر است از کلمه 

DONYAIEو حرف و تصویر و میان همه ی آن ها دنبال 
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خسرو می گردم و مقصدی که بتوانم زیر سقف 

سیاه تهران پیدایش کنم.

قمر کنار پله ها می ایستد و با تعلل به طرف من 

برمی گردد. انگار میان گفتن و نگفتن چیزی که 

ذهنش را درگیر کرده مانده است. نگاهش را 

چند دقیقه در چشم هایم نگاه می دارد و بعد با 

صدایی که لرزش آشکاری دارد می پرسد:

- راحت مرد؟

دلم به حال همه ی آدم های روی زمین 

می سوزد. همه ی زخم خوردگان بی عدالتی که 

دل بسته اند به یک کورسوی امید. لب هایم را 

توی دهان می کشم. طعم باران می دهد.
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- راحت مرد.

نور از چشم های سرخش می رود انگار. سرش 

را آرام تکان می دهد.

- خسرو چهارده سالش بود که برای اولین بار 

جرئت کردم پامو بذارم تو اون خونه. از 

ملک نیا می ترسیدم. ولی از حقه های این 

خواهر و برادر وحشت داشتم... جلوی همون 

پله هایی که جون داد زد تخت سینه ام. گفت 

مگه بمیرم که خسرو رو پس بدم.

مکث می کند و با صدایی ناواضح می گوید:

DONYAIE- همین کارو هم کرد.
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با اندوه نگاهش می کنم که کند و سنگین از 

پله ها باال می رود. نفسم را پشت سرش رها 

می کنم و به طرف آشپرخانه می چرخم. نسا 

میان وز وزهای ریزش چیزهایی را روی میز 

می چیند. حرف های آخر فرح در ذهنم تکرار 

می شود.

به اینکه می شد جای من ونسا عوض شود. 

می شد من دختر مهتاب نباشم. می شد همایون 

هنوز سوزنچی بماند. می شد هیچ وقت خسرو 

را در زندگی ام نبینم و عاشقش نشوم.

دستم را روی سینه ام می گذارم و ضرب تند 

تپش های قلبم را حس می کنم.
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یک قدم به عقب برمی دارم. برای پیدا کردنش 

زمان زیادی ندارم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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از صبحی که برای پیدا کردن خسرو از خانه 

خارج شده ام، دقیقه ها و ساعت ها گذشته 

است. روزم سخت تر و پر التهاب تر از چیزی که 

انتظارش را داشتم گذشته است؛ میان تالش 

مهتاب برای راضی کردنم به همراهی و 

جواب های یک در هزار حسام به تلفن و 

تاکیدش به اینکه خودش خبرم می کند.

روی نیمک سرد پارک می نشینم و پسربچه ای 

که از تمام صورتش تنها چشم های شادش 

معلوم است نگاه می کنم. به شوقش برای راه 

DONYAIEرفتن وقتی دست هایش در دست پدر و 
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مادرش است و با هر قدمی که برمی دارد 

تشویق می شود.

ماهی وقتی فهمیده بود چه اتفاقی افتاده، 

مبهوت مانده بود، شوکه شده بود و میان 

حیرانی اش گفته بود: « امان از آدمیزاد.»

بعد اصرار کرده بود که برگردم پیشش. گفته 

بود: « ول کن این قوم یاجوج ماجوجو که به 

خودشونم رحم ندارن. »

ولی من نمی توانستم، نمی شد. قلبم جایی 

میان باال و چایین این بازی جا مانده بود. 

DONYAIEشاید آن شب وسط سرسرای عمارت ملک نیا و 
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شاید بعدها وقتی نقاشی نیمه کاره ام را روی 

بوم نقاشی اش دیده بودم.

آسمان رو به تاریکی می رود که از روی نیمکت 

بلند می شوم. نگین اصرار داشت پیشش بمانم 

ولی در این شرایط ماندن میان چهاردیواری 

خانه ی او کار من نبود. رفته بودم نمایشگاه و 

بعد خانه ی قمر و بعد آدرسی که از خانه ی 

شهرزاد در ذهنم مانده بود. هیچ  کجا نبود، 

هیچ کجا!

یک بار دیگر شماره ی خسرو را می گیرم و هنوز 

DONYAIEخاموش است. اگر تا یک ساعت دیگر پیداش 
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نکنم مجبورم به لواسان برگردم و این چیزی 

نیست که بخواهم.

گوشی را با ناامیدی از کنار گوشم پایین 

می آورم ولی هنوز آن را در جیبم فرو نکرده ام 

که گوشی در دستم می لرزد. بی معطلی به 

صفحه ی گوشی نگاه می کنم و با دیدن حسام 

تماس را جواب می دهم:

- الو؟

- خوبه این همه اصرار کردم پیش نگین بمونی!

نفسم را محکم «ها» می کنم. باد بال های شالم 

را از روی شانه به بازی می گیرد. در خالف 

جهت باد به طرف در پارک می روم.
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- خودِ نگینم به زور تو خونه مونده. از من چه 

انتظاری داری؟

لحن حسام برخالف همیشه حرص دارد.

- نگین کی به حرف من گوش کرد این دومیش 
باشه؟

نمی خواهم حرفش را ربط بدهم به 

گذشته ی شان. به آن نقطه ی تعلیقی که همیشه 

بخشی از ذهنم را درگیر کرده بود. در این 

لحظه هیچ چیز برای من مهم تر از دیدن خسرو 

نیست؛ فهمیدن حالش و حرف زدن با او که 

می دانم در این لحظه چقدر تنهاست.

- نگفتی، خبری داری؟
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حسام مکث می کند. اینکه تمام روز را با او 

بوده را شک ندارم. ولی خبری که می خواهم 

چیزی به جز شنیدن احوالش است. من باید 

ببینمش.

- ببین غزال، بهت می گم االن کجاست. فقط...

قدم هایم متوقف می شود و جلوی پارک 

می ایستم.

- فقط چی؟

- فقط اگه می تونی حال خرابشو عوض کنی 

برو پیشش. خسرو امروز روز وحشتناکی 

داشت. صبح مادرشو به خاک سپرد و تا همین 

DONYAIEلحظه دنبال کارای آزادی خواهرش بود که فعال 
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به خاطر حساس بودن موضوع نتونست کاری 

بکنه. االن هم از دست جماعتی که به بهانه ی 

عرض تسلیت و همدردی دنبال سر در آوردن از 

ماجران رفته یه گوشه نفس بگیره. خودت که 

می دونی این خانواده چطورن؛ حاضرن 

سرشون بره ولی آبروشون نه!

لب هایم را با زبان تر می کنم.

- االن کجاست؟

- مثل اینکه قرار بود امشب ماشین های جدیدو 

بیارن. همونو بهانه کرد رفت نمایشگاه. ولی 

DONYAIEمطمئنم رفته یه گوشه خودشو آروم کنه.
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سرِ جا به عقب می چرخم و مسیرم را به طرف 

نمایشگاه کج می کنم. مثل آدمی که لحظه ی 

آخر از سفرِ عزیزش باخبر می شود قدم های با 

دویدن فرقی ندارد. کنار خیابان برای تاکسی 

دست بلند می کنم و توی گوشی می گویم:

- چرا اونجا آخه؟

تاکسی جلوی پایم می ایستد و حسام در 

گوشی می گوید:

- غزال؟

در عقب را باز می کنم و خودم را روی صندلی 

پرت می کنم. پیش از اینکه جواب حسام را 

بدهم خودش می گوید:
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- امروز یه اتفاقایی افتاد که... حالش خیلی 
بده غزال!

مدتی بعد پشت کرکره های پایین نمایشگاه 

ایستاده ام و به علی زنگ می زنم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم

#پارت735
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تا علی جوابم را بدهد دندان هایم از سرما 

به هم می خورد. هنوز سردی باران صبح در تنم 

مانده و به قول ماهی استخوان هایم را یخ 

کرده است. بوق چهارم یا پنجم است که علی 

جواب می دهد:

- سالم غزال خانوم.

سرم را از یقه ی پالتو بیرون می آورم و 

بی معطلی می پرسم:

- کجایی علی؟

مکثش آن سوی خط از تردید است.

- چطور؟

- نمایشگاهی؟
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امروز چندبار دیگر هم با او تماس گرفته بودم 

و او گفته بود خبری از خسرو ندارد.

- آره، ماشین آوردن، تو پارکینگ دارم جابه...

با عجله به طرف خیابان کناری می دوم و میان 

حرفش می گویم:

- درو باز کن.

صدای «چی» گفتنش در سکوت پارکینگ 

پژواک می شود انگار.

- می گم در پارکینگو بزن، پشت درم.

پشت در که می رسم کرکره ی پارکینگ تا نیمه 

باال رفته است. علی سرش را خم می کند و 

زودتر از آن بیرون می آید. می دانم بعد از اتفاق 
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دیروز و ورود کسی به پارکینگ، خسرو یک 

نگهبان دیگر هم برای پارکینگ گذاشته است.

- اینجا چیکار می کنی؟

نگاهم تماما معنی خودتی دارد. بدون جواب به 

او از کنارش می گذرم و وارد پارکینگ می شوم. 

علی باعجله به دنبالم می آید و گیج می پرسد:

- خودش بهت زنگ زد؟

چند قدم جلوتر از او به عقب می چرخم.

- خیلی نامردی علی. مگه نگفتم خبری شد به 

من بگو؟
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علی از ترس اتفاق دیروز اول کرکره را پایین 

می دهد. صدا و حالت صورتش پراز نگرانی 

است.

- من که نمی دونستم می آد اینجا. بعدم وقتی 

اومد تاکید کرد به کسی حرفی نزنم.

نگهبان از کمی دورتر نگاهمان می کند. اخم 

می کنم. چه کسی به جز من ممکن بود از علی 

سراغ او را بگیرد؟ می گویم: «خب» و به 

طرف پله ها می روم. علی چند قدم دنبالم 

می آید و با نگرانی می پرسد:

DONYAIE- خب چی؟
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بدون اینکه بایستم یا به طرفش برگردم پله ها 

را دوتا یکی باال می روم.

- یعنی منظورش از کسی من نبودم.

«غزال» گفتن علی را پشت سرم می شنوم و با 

همان سرعت باقی پله ها را طی می کند. 

نمایشگاه شبیه دیروزش نیست. شیشه ی 

شکسته  را نو کرده اند و جای ماشین کروک 

وسط نمایشگاه را آن عروسکی که نگین در 

آیپدش به من نشان داده بود گرفته است.

سرم را باال می برم و پیش از باال رفتن از 

پله های دفتر به طبقه ی دوم چشم می دوزم. 

DONYAIEمی خواست میان حال آشوب بگوید اتفاقی 
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نیفتاده؟ می خواست به خودش و بقیه بفهماند 

از کاری که کرده حتی به قدر یک سرِ سوزن 

هم پشیمان نیست؟

می خواست بگوید هیچ چیز در زندگی اش 

عوض نشده؟

علی از پله های پارکینگ باال می آید و با 

ناامیدی نگاهم می کند.بعد از این همه 

وقت دیگر می داند هیچ حرفی نمی تواند مانع 

از انجام کاری شود که قصدش را کرده ام. برای 

راحتی خیالش آرام می گویم:

DONYAIE- نترس، از دستت عصبانی نمی شه.
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ولی او انگار به این حرفم مومن نیست. چون 

حالت صورتش حتی ذره ای هم تغییر 

نمی کند. انگار هم می ترسد و هم مطمئن است 

تیر و ترکش عصبانیت خسرو نصبیش خواهد 

شد.

تمام چراغ های طبقه ی باال خاموش است و تنها 

از الی در نیمه باز دفتر خسرو است که نور کم 

جانی خزیده روی کف راهرو. هر چه به اتاقش 

نزدیک تر می شوم، قلبم تندتر می کوبد. جلوی 

در لحظه ای می ایستم و بعد دستم را می گذارم 

روی تنه ی سردِ در آرام بازش می کنم. نگاهم 

DONYAIEوقتی در سایه روشن اتاق روی صورت او 
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می نشیند که قلبم باال آمده و پشت حلقم 

می تپد.

صندلی میزش را عقب کشیده و سرش را تکیه 

داده است به لبه ی آن. حضورم را که حس 

می کند، الی چشم هایش باز می شود. نگاهم از 

چشم های باریکش پایین می آید تا لیوان جلوی 

دستش روی میز.

وارد اتاق می شوم. می دانم حالش خوب 

نیست. می دانم فرح با نوع مرگش دست 

گذاشته روی خرخره ی آرامش او.

- مهریه مو انتخاب کردم... اون آلبالوییه که 

وسط نمایشگاه هستو می خوام.
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خودش را با صندلی عقب تر می کشد. تکیه  ی 

سرش از صندلی برداشته می شود.

- کی گفته من دختری که بلیت رفتنش تو 

جیبشه می گیرم؟
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جلوتر می روم و این سوی میز می ایستم. 

دلخوری اش را می فهمم؛ اندوهش را و روحی 

که مثل روزهای قبل صبور نیست.

ولی من هم غزالِ دیروز و روزهای قبلش 

نیستم. او را در گوش خدا آرزو کرده بودم؛ 

همین امروز، زیر باران.

- خودم.

ابروهایش را باال می اندازد و تکرار می کند:

- خودت!

حرف های این چند روز مهتاب با قدرت در 

ذهنم مرور می شود. تعریفش از خوشبختی ای 

که معتقد است هیچ وقت نصیبش نشد. 
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حسرت داشتن من و موفقیت هایی که اگر به 

آن ها نمی رسید همیشه گوشه ای از ذهن و 

وجودش درگیر آرزوهای سوخته اش می ماند.

میز را دور میزنم و رو به او کمرم را تکیه 

می دهم به آن.چشم های سیاهش دور از خماری 

لحظه ی ورودم بازِ باز است. با جسارت 

می گویم:

- من می خوامت!

آرام و سنگین از جایش بلند می شود. دستش 

را کنار تنم می گیرد به لبه ی میز و خیره 

می شود به من.

- که منو می خوای؟
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من از مهتاب خودخواهی را آموخته بودم و از 

ماهی دوست داشتن بدون شرط را. عشق برای 

من معامله نبود. بازی نبود. مصلحت نبود. 

حال خوبِ همین لحظه بود. همین که می توانم 

دستم را دراز کنم و انگشتانم بخزند میان 

موهای درهمش. یا سرم را جلو ببرم و لب های 

کبودش را ببوسم. سرم را بیشتر باال می گیرم 

و در نگاهش می گویم:

- ولی آرزوهامم می خوام... نمی خوام چند 

سال دیگه بشم یکی مثل مهتاب که از خودم 

بپرسم اگه می موندم خوشبخت تر می شدم 

DONYAIEیا حاال که رفتم.
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سرش را خم می کند و درست مقابل صورتم 

می گوید:

- اینم خودت گفتی که من زن پروازی 
می گیرم؟

از تعبیرش لبخند آرامی روی لب هایم می آید. 

نگاهش پایین می آید و با کالفگی دوخته 

می شود به لب هایم.

- تو می دونی من االن تو چه 
وضعیتی ام؟ می دونی گند خورده تو آبرو و 

اعتبار خانواده ام؟

گریزش را از خواسته ای که در  پسِ حرف هایم 

هست می فهمم.
DONYAIE
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- می دونم.

- می دونی االن باید عمارت باشم و هزارتا زر 

مفتو پشت خودم و بقیه تحمل کنم، ولی 

اینجام؟

اشاره اش به فاصله ی کمِ میان من و خودش 

است. دستم را می گذارم روی سینه اش.نبض 

تند قلبش را زیر دستم حس می کنم.

 حاال مطمئن ترم که او دور از زنگ نزدن ها و 

جواب ندادن به پیغام هایم منتظر من بوده 

است.

 در نگاهش پلک می زنم و می گویم:

DONYAIE- می دونم.
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- می دونی و تو این شرایط می گی هم منو 

می خوای، هم آرزوهاتو؟

مفهوم حرفش برایم واضحِ واضح است. 

لب هایم را با زبان تر می کنم و دوپهلو 

می پرسم:

- تو نمی خوای؟

نگاهش چند بار میان چشم هایم می رود و 

می آید. نفس هایش که به صورتم می خورند 

تب دارند انگار. قلبم مثل تجربه ی نشستن روی 

االکلنگ مدام باال می رود و سقوط می کند. یک 

دستش را از کنار تنم برمی دارد و انگشتانش را 

DONYAIEمی اندازد میان موهایم و دست دیگرش روی 
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کمرم حرکت می کند. لب های داغش گرم و 

پرحرارت می بوسدم.

میان بوسه های دیوانه وارش، بی نفس تکرار 

می کند:

عاشقتم

عاشقتم

عاشقتم

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت737
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قلبم؛ لبخند می زند. خدا صدای آرزویش را 

شنیده است.

خسرو سرش را عقب می برد ولی نگاهش از 

چشم های من جدا نمی شود. دستم را می گذارم 

روی صورتش. پوستش گرم است ودرست مثل 

نگاهش پرالتهاب.

- می دونی چیزی که می خوای چقدر 

سخته؟ می دونی ممکنه طول بکشه یا... 

ممکنه مجبور بشی صبر کنی؟

DONYAIEسر انگشتانم روی گونه اش حرکت می کند.
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- بیشتر از اینا که گفتی می دونم تو بلدی 
همه چیزو درست کنی. من بهت اعتماد دارم.

ابروهایش که باال می رود، لب های ملتهبم کش 

می آیند. همین که در نگاهش از آن ویرانیِ 

لحظه ی ورود کمتر نشانی است از خودم 

راضی ام. انگشت اشاره ام می رسد به گوشه ی 

چشم هایش. چقدر همیشه دلم می خواست 

چشم هایش را لمس کنم. آرام نجوا می کنم:

-زندگی همینه دیگه، نیست؟ به قول ماهی تار 

و پودشو با رنج و سختی بافتن... 

من فقط نمی خوام هیچ وقت مدیون خودم 

DONYAIEبشم.
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لحظه ای خیره نگاهم می کند بعد ناغافل دستم 

را می گیرد و دنبال خودش می کشد. قدم هایش 

بلند است و من باید بدوم تا به او برسم.

- خسرو؟ کجا می بریم؟

جلوی در می گوید:

- مگه مهریه تو نمی خوای؟

چشم هایم از مفهوم دو پهلوی حرفش گرد 

می شود. خسرو در را باز می کند و من دستش 

را به طرف خودم می کشم. با اخم به طرفم 

برمی گردد. مثل خودش با کنایه می گویم:

- من که نمی خوام سوارش شم.

- پس واسه چی می خوای؟
DONYAIE
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لب هایم را توی دهانم می کشم. هنوز طعم 

بوسه هایش را می دهد.

- می خوام بفرومش باهاش یه واحدی بخرم 

که کلیدش رو به جز من و تو کس دیگه ای 

نداشته باشه. چند ازم برش می داری؟

می بینم که گره میان ابروهایش باز می شود. 

تعجب کرده از شیطنتم و این از نگاهش 

پیداست. مکثش زیاد طوالنی نمی شود. دستم 

را می کشد و می گوید:

- تا اون وقت ماهم کلید خونه شو داریم.

و من را با خودش همراه می کند.

****
DONYAIE
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فرح را در تهران به خاک سپرده بودند. در 

آرامگاه خانوادگی ملک نیاها. چسبیده به قبر 

ملک نیای بزرگ. انگار این آرامگاه هم ایده ی 

خودش بود. پیش از مرگ ملک نیا راضی اش 

کرده بود به خریدنش. حتما می خواست جایی 

دورتر از همه ی آدم هایی که هنوز هم ته 

ذهنشان او را فرح سوزنچی می شناختند به 

خوابیدن در آن آرامگاه افتخار کند.

پشت پنجره ی بلند پذیرایی می ایستم و 

به تصویری که باران تار و ناواضحش کرده 

DONYAIEنگاه می کنم.
M
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.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت738

نگاهم جلوتر می آید و می رسد به انعکاس 

تصویر خودم در شیشه ی دودی خانه؛ به 

چشم های شفاف و پیشانی ای که بعد از گذشت 

چند ساعت هنوز از بوسه ی آخرِ خسرو گرم 

DONYAIEاست.
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حتی می توانم در پس زمینه ی تصویر ببینمش. 

با کت و شلوار و پیراهن سیاه. وقتی لحظه ی 

رفتن پیش چشم قمر خم شده بود و 

پیشانی ام را بوسیده بود.

 دور از همه ی اتفاقاتی که در جریان بود باید 

می رفت عمارت. به عنوان تنها پسر ملک نیا و 

زنی که اسمش در شناسنامه ی او ثبت شده 

بود.

باران هر لحظه بیشتر می شود و نمای آن سوی 

شیشه تارتر.

DONYAIE
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قرار بود حسام تماس بگیرد. گفته بود خبری 

دارد که حدس می زدم به ماجرای آن موتوری و 

چاقویی که خورده بودم ربط داشت.

با صدای قدم هایی از پله ها پایین می آید، 

پلک هایم را روی هم فشار می دهم. منتظر 

آمدنش بودنم. منتظر حرف هایش در مورد 

خسرو، من و... رفتن! از آشوبش در عمارت 

آنقدری نگذشته که موضع اش را فراموش کرده 

باشم.

- بارون هنوز بند نیومد؟

DONYAIE
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سوالش آنقدر بدیهی است که جواب ندارد. به 

طرفش می چرخم. هنوز چشم هایش مثل روز 

قبل سرخ است و نگاهش ناآرام.

نیم نگاهی به آشپزخانه می کند.

- نسا کجاست؟

یاد صورت درهمش که می افتم لبخند تلخی 

می زنم.

- فکر کنم حالش خوب نبود. چندتا ظرف 

شکوند بهش گفتم بره استراحت کنه.

قمر به طرف آشپزخانه می رود. بعد از رفتن 

DONYAIEخسرو به اتاقش رفته بود و حتی برای غذا هم 
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پایین نیامده بود. در کابینت را باز می کند و از 

سبد داروها بسته ای برمی دارد.

- اگه حالش خوب نبود براش ماشین 
می گرفتی می فرستادیش بره.

پشت به من می ایستد و لیوانش را پر از آب 

می کند. ابروهایم بی اختیار باال می رود. اولین 

بار است که کاری در رابطه با خانه را به من 

محول می کند. مسکن را می خورد و لیوان را 

روی سینک می گذارد.

- فکر نکنم خودش دلش می خواست بره.

DONYAIEبا تانی به طرفم برمی گردد.
M

AM
NOE



- اون که نمی خواد بره. تو که می دونی 
چرا باید می فرستادیش؟

دلم می خواهد بگویم، تو که می دانی چرا راه و 

بی راه دختر بی نوا را می کشانی اینجا؟

 قمر می ایستد آن طرف کانتر و با اخمی که 

چشم های سرخش را پرخون تر نشان می دهد 

می پرسد:

.

DONYAIE- کی قراره پدرتو ببینی؟
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اولین بار است که می گوید «پدرت» و 

نمی گوید «همایون». انگار یک کوتاه آمدن و 

مصالحه ی نرم در روح کلماتش جاری است که 

می توانم دلیلش را حدس بزنم.

شب پیش هیچ کدام حرفی نزده بودیم. نه من 

چیزی گفته بودم، نه خسرو و نه حتی قمر. 

ولی همین که صبح تنها رفته بودم و شب با 

خسرو برگشتم، انگار کافی بود تا سپرش را 

پایین بگذارد.

ولی هنوز انگار جایی از ذهنش اطمینان 

نداشت. نه به من، نه به احساسِ خسرو و نه 

به نقشه های همایون.
DONYAIE
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- می رم.

ابروهاش را باال می اندازد. نگاهش را از من 

می گیرد و به طرف قابلمه ی دستپخت نسا 

می رود. بی هدف درش را باز می کند.

 نمی  دانستم بعد از این اتفاقات اخیر می توانم 
به زودی همایون را ببینم، یا اصال بعدِ خیانتی 

که به اعتمادش کرده ام می خواهد من را ببیند 

یا نه!

- از دادگاه هم می تونید اجازه  بگیرین.

در قابلمه را می گذارد سر جایش و به من نگاه 

می کند:

DONYAIE- البته اگه برای عقد الزم باشه!
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یک دنیا حرف به مغزم هجوم می آورد. دهانم 

را برای گفتن باز می کنم ولی صدای افتادن 

چیزی از پله ها هر دوی ما را به آن طرف 

می کشاند.

 چند دقیقه ی بعد، خیره مانده ام به ساز 

شکسته ام پای پله ها و نسا که وحشت زده از 

باال نگاهم می کند.

****

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

DONYAIE
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#پارت739

سرم را تکیه داده ام به پشتی صندلی و با هر 

تکان نرم ماشین ذهنم کشیده می شود به 

ساعتی پیش؛ به صورت وحشت زده ی نسا و 

بغضی که با اولین تشر قمر آب شده بود.

«نسا؟»

« بُوخدا خانم جان از دستُم افتاد. »

«خو تو برا چی ای ره ورداری؟ »

DONYAIE«مُو فقط خواستُم ببینُم ای چیجوریه؟ »
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تکرار این جمله در ذهنم باز مثل همان لحظه و 

وسط آن حجم عصبانیت جایی از دلم را 

می سوزاند. دست خودم نیست که دوباره یاد 

حرف های فرح می افتم. که اگر خودش همسر 

ملک نیا نمی شد، همایون با مهتاب ازدواج 

نمی کرد و من دختر مهتاب نبودم االن چه 

سرنوشتی داشتم.

یاد باور ماهی در مورد تقدیر آدم ها می افتم و 

نظر مخالف خودم؛ و به این فکر می کنم اگر 

من جای نسا بودم تا کجا می توانستم به زور 

DONYAIEاراده سرنوشتم را عوض کنم.
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- یعنی یه جوری شکسته که امکان نداره درست 
بشه؟

نگاهش از آینه گریز کوتاهی به جعبه ی سازم 

می زند و بعد به من نگاه می کند. ساز که 

نه، بخشی از قلبم در آن جعبه شکسته انگار.

تکیه ی سرم را از صندلی برمی دارم و با 

کالفگی موهایم را می زنم پشت گوشم.

- داغون شده.

نگین با تاسف می گوید:

- من نمی دونم این چه کاریه مادر خسرو 

می کنه. حاال خوبه هیچ کسی رو هم قبول 

DONYAIEنداره سر این دختر انقدر دست و دلباز می شه.
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منظورش به آوردن نسا آنجاست. ماشین از 

آخرین پیچ جاده ی لشکرک هم عبور می کند. 

حس می کنم هر چه می گذرد ناراحتی ام بیشتر 

می شود. کم که نیست. هجده سال تنهایی هایم 

را با آن پر کرده بودم.

- فکر می کنم خودشو توی اون دختر می بینه.

سنگینی نگاه نگین باعث می شود سرم را به 

طرفش بچرخانم. سوالی نگاهم می کند. 

گذشته ی این خانواده و قمر چیزی نیست که 

نداند. نمی دانم چقدر افکارم در مورد قمر 

درست است ولی من کم رفتارهای ضد و 

DONYAIEنقیض از قمر ندیده ام. مخالفت های شدید و 
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بعد آرام  شدن های بی هوا. تمایل برای گرفتن 

انتقام و عذاب وجدان بعدش. حتی انگار برای 

باور عالقه ی من و خسرو هم با خودش رو 

راست نیست.

سرم را تکان می دهم و می گویم:

- تو این مدت خیلی اوقات حس کردم هنوز 
مونده تو روزای نوجوونیش. انگار زندگیش 

همون جا متوقف شده. یهو ازنوجوونی پریده 

تو میان سالی.

چشم های نگین پر از تاسف می شود و من به 

DONYAIEهیوالهایی فکر می کنم که زیر پوست همین 
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جامعه لباس پدری، مادری و خانواده به تن 

دارند.

افتاده ایم در ترافیک و تا زمانی که حسام گفته 

دقایق زیادی باقی نمانده است. تلفن نگین که 

زنگ می خورد با کالفگی می گوید:

- شروع شد.

منظورش به تماس های حسام است. من اما 

میان اضطرابی که دارم با نگاهی به اطراف 

دنبال عابر بانک می گردم. نگین تلفن را جواب 

می دهد و می گوید در ترافیک گیر کرده ایم. 

میان حرف او با دست به جایی در پیاده رو 

اشاره می کنم.
DONYAIE
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- نگین یه لحظه اونجا نگه دار.

نگین با تعجب نگاهم می کند. کمی جلوتر 

راهنما می زند و ماشین را به سختی می کشاند 

گوشه ی خیابان و هم زمان در گوشی می گوید:

- مگه خسرو شب برنمی گرده؟

ماشین پشت سری یک سره بوق می زند. در را 

باز می کنم و پیش از پیاده شدن به نگین 

می گویم برو تا سر چهار راه، من خودم می آم. 

از ماشین پیاده می شوم و نگین به خاطر 

شرایط مجبور می شود به حرفم عمل کند.

از همان شبی که پیش ماهی مانده بودم، 

گوشه ای از ذهنم مانده بود پیش یخچال 
DONYAIE
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خانه اش و تالشی که برای باز نشدنش توسط 

من داشت. من راه و رسم مستقل زندگی کردن 

را هنوز بلد نبودم و ماهی هم مثل من بود 

انگار.

کارت  هایم عوض شده اند. هم اطالعات و هم 

رمزشان. پول را به حسابش واریز می کنم و 

وقتی با قدم های تند به طرف چهارراه می روم 

گوشی را از جیبم بیرون می آورم تا به او خبر 

بدهم که همان لحظه پیامی از یک شماره ی 

ناشناس روی صفحه ی گوشی ام می آید.

DONYAIEنوشته: «من همیشه به هوشت افتخار کردم. »
M

AM
NOE



.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت740

قدم هایم متوقف می شود و بی اختیار به 

اطراف نگاه می کنم. نفس هایم تند شده و زیر 

پوست صورتم داغ. این جمله را همیشه 

DONYAIEهمایون ب من می  گفت. فقط خودش!
M
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حتی وقتی از زندان با من تماس گرفته بود تا 

جای اسناد را بگوید هم البه الی حرف هایش 

این را گفته بود. کسی در اطرافم نیست یا اگر 

هم هست میان شلوغی خیابان نمی توانم 

پیدایش کنم.

یک بار دیگر پیام را می خوانم و بعد دست 

می گذارم روی آیکون تماس. یک بوق می خورد 

و خاموش می شود.

همایون در زندان بود ولی...

حرف های مطهره در ذهنم جان می گیرد. گفته 

DONYAIEبود، همایون تهدیدش کرده. گفته بود، به او 
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بگویم دست از سرش بردارد. گفته بود، 

همه چیز را برمی گرداند. گفته بود...

همایون از خیانت فرح خبر داشت!

فقط به خاطر احتمال دور زدن عبدی و رفیع 

نبود که جای اسناد را به من گفته بود. فهمیده 

بود که خواهرش دارد دورش می زند. من را 

وارد بازی کرده بود چون ایمان داشت من با آن 

شرکت مصالحه نمی کنم. جرمش را به جان 

خریده بود تا دست فرح و عبدی و رفیع را از 

اموالش کوتاه کند.

DONYAIEدوباره شماره را می گیرم. خاموش است.
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این ابراز مهر بی دلیل نبود. حتما خواسته ای در 

پسش داشت. گوشی را در مشت می گیرم و با 

قلبی که بی امان می کوبد به طرف ماشین 

نگین قدم تند می  کنم.

ذهنم پر می شود از این سوال که اگر همایون 

انقدر خوب بلد است بازی کند چطور در دام 

خسرو افتاده. جایی را اشتباه رفته بود یا مثل 

گفتن جای اسناد همه چیز عمدی بود؟

نگین ماشین را جای بدی نگه داشته و به 

محض اینکه روی صندلی می نشینم راه 

DONYAIEمی افتد و در همان حال می گوید:
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- آروم می اومدی... جریمه رو که شدم، غرهای 
حسام رو هم که شنیدم.

لحنش شوخ است. حتی حس این را ندارم که 

به خاطر جریمه ای که می گوید شده، 

عذرخواهی کنم. در آینه ی ماشین به خودم 

نگاه می کنم. صورتم سرخ و گر گرفته است.

- فکر کردم خیلی دیرمون شده.

نگین می پیچد در خیابان دیگری و می گوید:

- حسام که اینطوری می گه.

بی اختیار برمی گردم و میان شلوغی خیابان به 

DONYAIEپشت سر نگاه می کنم. تعجب نگین را 
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می فهمم. چه خوب که آدم کنجکاوی نیست و 

زیاد سوال نمی پرسد.

****
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت741
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حسام بعد از دیدن ما تنها گفته بود: 

«باالخره!» و با بی خیالیذاتی اش که حتی در 
بدترین شرایط هم دارد، با من همراه 

می شود در آن ساختمان ترسناک با تابلوی 

سردرِ سبز.

ته دلم باز خالی می شود. این ترسِ پنهان که 

نمی دانم ریشه اش از کجاست انگار قرار نیست 

دست از سر من بردارد. چه آن وقت ها که پایم 

گیر شکایت همایون و خالف های او بود و چه 

حاال که شده ام هم دست پلیس!

حسام گوشی ها را به نگهبان تحویل می دهد. از 

DONYAIEپس قامت سرباز چشمم به پنجره ی کوچک 
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نگهبانی می افتد و صورت آشنای زنی که از 

میان قاب چادر با بیقراری با کسی حرف 

می زند.

- بگیر بریم.

صدای آرام حسام نگاه حیرانم را به طرف او 

می کشاند. حسام دستش را دور دسته ی کیف 

دستی محکم  می کند و آرام تر می گوید:

- دیره غزال.

نگاهم برمی گردد به طرف سرباز و کلیدی که 

میان انگشتانش آویزان مانده است. ذهنم پر 

DONYAIEمی شود از احتمال و حدس دلیل بودن او در 
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اینجا. از در نگهبانی که بیرون می رویم بدون 

مکث از حسام می پرسم:

- حاج خانوم اینجا چیکار می کنه؟

از گوشه ی چشم نگاهم می کند:

- همون کاری که ما می کنیم.

- یعنی چی؟

بودن در این فضای سرد و نظامی دلشوره ی 

لعنتی  را با قدرت به جانم می ریزد. حسام به 

طرف پیشخوان سنگی وسط راهرو می رود و 

با افسری که پشت آن نشسته حرف می زند. 

چند دقیقه ی بعد به طرفم می آید و می گوید:

- باید بریم باال.
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گوشه ی آستین کتش را با دو انگشت می گیرم 

و متوقفش می کنم.

- اول بگو چرا اینجاست.

چشم های روشن حسام می خندد و من آستین 

کتش را رها می کنم. با سر به سمت پله ها 

اشاره می کند.

- فخر و صنیعی و مسئول 

قراردادهای هلدینگ رو گرفتن. دو نفر اولو به 

خاطر تخلفات مربوط به ثبت اسناد زمین های 

مادرت، سومی رو به خاطر مدارکی که ثابت 

می کرد قرارداد زمین ها پوشش یه سری 

DONYAIEفعالیت غیرمجاز ارزی بوده. این وسط هم 
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معلوم شد پدرت قرار بود خونه ی پدربزرگت 

رو به نام دختر فتاح کنه و تا مرحله ی ثبت 

سند هم پیش رفته بود.

با اینکه از رابطه ی مطهره و همایون خبر 

داشتم ولی باز هم حس می کنم با شنیدنش 

نفسم باال نمی آید. می پرسم:

- االن باید جواب بده؟

- هم ارتباطشو با پدرت و هم دلیل انتقال سند 

رو.

در آهنی ورودی باز می شود و میان همهمه ای 

که زیر سقف بلند ساختمان انعکاس پیدا کرده 

حاج خانم همراهِ مرد کت و شلوار پوشی با 
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صورت پر و یقه ی دیپلمات وارد می شود. نگاه 

پرخشمش که روی من می نشیند، حسام 

می گوید:

- بیا بریم. هر چی با اینا اصطکاک نداشته 
باشیم بهتره.

متوجه نمی شوم این حرف را به خاطر دستِ 

همیشه پر این ادم ها و گندی که مطهره زده 

می گوید یا حساسیت های خسرو روی این 

خانواده. کنار هم پشت در افسر منتظر 

می مانیم تا کسی که پیش از ما وارد اتاق شده 

DONYAIEبیرون بیاید. حسام به ساعتش نگاه می کند و 
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چند قدم از من فاصله می گیرد. دلم مثل سیر 

و سرکه می جوشد.

نمی دانم چرا ولی اطمینان دارم قرار است با 

چیزهایی مواجه شوم که خوشایندم نیست.

صدای پایین آمدن دستگیره که به گوش 

می رسد، تکیه ی کمرم را از دیوار برمی دارم. در 

باز می شود و مهتاب با صورتی که عمیقا درهم 

است از آن بیرون می آید.

.DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت742

چشم هایش که به من می رسد، آشکارا بغض 

دارد. شاید فهمیده همه ی آن چیزهایی که به 

قیمت مادری اش فروخته، حس های رذیالنه ی 

هر کسی را تطمیع کرده اال نیاز من به او را.

نفسم را محکم رها می کنم. حسام خودش 

را به کنارم می رساند. از لحن و جمالتش با 

مهتاب معلوم است هم دیگر را قبال دیده اند و 

DONYAIEمی شناسند. سرباز پشتِ در که می گوید 
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می توانیم داخل شویم، بدون هیچ حرفی 

پشت سر حسام وارد اتاق می شوم.

قلبم دوباره می افتد روی دور تند؛ وقتی نگاهم 

بعد از افسری که پشت میز نشسته روی مرد 

لباس شخصی ای می نشیند که دوبار در آن 

ساختمان کهنه و تاریک از من بازجویی کرده 

بود.

از در اتاق که بیرون می آیم سرم مثل بازار 

مسگرها پر است از هیاهو و انکار. نه به خاطر 

اینکه نخواهم باور کنم، نمی توانم. حسام از 

کنارم می گوید:

- می خوی برات آب بیارم؟
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منتظر جوابم نیست. به طرف انتهای راهرو و 

دستگاه آب سردکن می رود و من روی صندلی 

کنار دیوار با چند صندلی فاصله از 

مهتاب می نشینم.

آن موتور سواری که در اثر تصادف بیهوش 

بود، فردای همان روز به هوش آمده بود. و 

وقتی با حرف های او رد همکار فراری اش را 

زدند، رسیده بودند به یک خط اعتباری که 

متعلق به پسر سرایدار ساختمانِ دفتر فتاح 

بود و ادعای او که آن خط را امین از او گرفته.

امینی که من با همه ی بی اعتمادی ام به او 

می دانم محال است به همین سادگی 
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موقعیتش را به خطر بیندازد. آن هم بعد از 

مسئله ی دادگاه پدرش و ممنوع الخروجی 

خودش.

انگار او هم این بار افتاده بود میان بازی 

بزرگ ترها. جایی که دیگر طرف حسابش فتاح 

نبود که به او برای مصونیت از همه ی جرم ها 

تضمین بدهد.

بازی بزرگ تر؛ شاید از طرف آدمی که پای مادر 

و خواهرش را هم به این ماجرا باز کرده بود.

لیوان که مقابل صورتم قرار می گیرد سرم را 

باال برم. حسام با چشم ها و صورتی جدی 

نگاهم می کند. با نفس عمیقی لیوان را 
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از دستش می گیرم و در حاشیه ی نگاهم به او 

مهتاب را می بینم که از روی صندلی بلند 

می شود و به طرفم می آید.

حسام قبل از من به طرفش برمی گردد.

- فکر کنم کار من اینجا تموم شده باشه، 

درسته؟

لبخند آرام حسام با حال آن لحظه اش غریب 

است.

- بله. البته با پیدا شدن اون وکالتنامه و 
قراردادی که بین شما و آقای رادمنش بود و 

اسناد، همه چیز به اندازه ی کافی مشخص بود. 

دفتردار هم جعل وکالتنامه ی آقای رادمنش رو 
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گردن گرفت. فقط برای محکم کاری و شکایت 

احتمالیِ شما خواستن که بیاین.

نگاه مهتاب با تانی از صورت حسام کنده 

می شود و به من می رسد.

- از کی شکایت کنم؟ از برادرم که به خاطر 
چند هزاردالر با همایون هم دست شده بود و 

همه چیزو یه جور دیگه به من گفته بود یا از 

خودم که هجده سال راهو اشتباه رفتم؟

لب های ترم را توی دهان می کشم. این بار 

مستقیم به من می گوید:

- خیالم که از برگشت امالک راحت بشه 

برمی گردم. کاری که تو ازم خواستی!
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منظورش به پیام من برای آمدنش است.

نگاهم می رود تا انتهای راهرو و روی حاج 

خانم و مرد کت و شلوارپوش می نشیند که 

انگار همه ی رابطه هایشان را برای بیرون 

کشیدن پای مطهره از این ماجرا به کار 

گرفته اند.

با لمس محتاطانه ی دست مهتاب روی موهایم 

مثل برق گرفته ها نگاهم دوباره به طرفش 

برمی گردد.

- امیدوارم یه روزی هم بیاد که بخوای مادرت 
باشم.

***
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دو ساعتی از ظهر گذشته بود ولی خاکستری 

آسمان حال و هوای غروب داشت. گوشی را 

که بعد از روشن کردن چند میس کال و یک 

پیام از خسرو روی آن نقش بسته بود در جیب 

کیفم می گذارم.

نوشته بود: « بیزارم از این جبر. »

پیامش متعلق به ساعتی پیش بود. 

می توانستم ناآرامی اش را حس کنم. از همین 

فاصله و میان حرف به حرف پیامش.

.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت744

برایش نوشته بودم: « من ولی جبری رو که به 

خواستن تو برسه رو دوست دارم. »

نمی دانم پیامم را دیده بود یا نه ولی با آن 

حال خرابی که شب پیش دیده بودم، امید 

داشتم کمی، تنها کمی آرامش کند.

DONYAIEحسام که از کنارم می گوید:
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- دلم می خواد همه چیز زودتر تموم بشه 

برگردم خونه م.

نگاهش می کنم که برخالف جمله ی 

اعتراضی اش حالت صورتش آرام است. حق 

دارد؛ سه ماه و نیم گیر افتاده میان ما و 

لحظه ای بیکار نبوده.

- حق دارین. آرامش خونه ی آدم یه چیز دیگه 

است.

این را منی می گویم که با همه ی مشکالت 

خانه ی همایون صد روز از آن دور مانده ام.

تاکسی به خیابان دیگری می پیچد و حسام 

راحت تر از همیشه می گوید:
DONYAIE

M
AM

NOE



- اصال کیفیت زندگیم خراب شده.

اخم که می افتد میان ابروهایم تک خنده ای 

می زند. لحنش شیطنت دارد و کمی کنجکاوی.

- تو می ری دنبال کارای رفتنت؟ چند روز دیگه 
هم که وقت سفارت داری!

بی اختیار یاد امین می افتم. آن وقت ها من 

می خواستم بروم جایی آن طرف کره ی زمین. 

جایی که هم از همایون دور باشد و هم از 

مهتاب. کجایش آنقدرها برایم مهم نبود ولی 

امین از همان ابتدا هم مقصد و اصرارش به 

DONYAIEکانادا بود. چرایش را بعدها فهمیده بودم.
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من ته دلم به بودن الی خوش بود و او انگار به 

قوانین منع استرداد.

ولی حاال اگر جرم اجیر کردن آن دو موتور 

سوار ثابت  شود، ته مانده ی آرزوهایش هم 

سوخت می شد و دیگر هیچ کس و 

هیچ چیز نمی تواند کمکش کند.

- نمی دونم شاید ترم دیگه.

ابروهای حسام باال می رود و می گوید:

- من عاشق شکستن کلیشه هام.

منظورش به اصرارم برای رفتن است انگار. به 

همراه کردن خسرو با خودم. به کوتاه نیامدن 

از چیزی که همیشه خواسته ام. می گویم:
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- بعضی کلیشه ها قشنگن.

- مثل عاشق شدن؟

انتظار ندارم تا این حد بی پرده به حسم اشاره 

کند. سرم را به طرفش می چرخانم. می گوید:

- این سلطان از اول هم خوش شانس بود. از 
بدو تولد. حتی اون وقتا که عین نی قلیون 

بود و تازه ریشاش در اومده بود هم همین قدر 

خوش شانس بود.

گریزش را به گذشته می فهمم و با زرنگی 

می گویم:

DONYAIE- چرا ازش کتک خوردید؟
M

AM
NOE



بلند می خندد. وسوسه ی کشف تکیه ی آخر 

پازلِ گذشته، تردیدم را برای بازی خوردن 

امین، صورت غمگین مهتاب و فرستنده ی پیام 

ناشناسی که مدعی است همیشه به من افتخار 

می کند را پس می زند.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت745
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برخالف نگین و خسرو برای حرف زدن 

مقاومتی ندارد.

- پدر من یه آشنایی با پدر خسرو داشت. 
وقتی اون درگیریا با مادر واقعیش پیش اومد، 

برای دور کردن از اوضاع فرستادنش پیش من. 

البته اون که همیشه تو ناز و نعمت بود، من 

فقط قرار بود اونجا هواشو داشته باشم. اوایل 

کارم سخت نبود.

می خندد و می گوید:

- اگه از کله شقی هاش فاکتور بگیرم البته. 
DONYAIEپدرش که نگینو فرستاد جنگ شروع شد. 
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خسرو زیر بار حرف پدرش نمی رفت، اونم به 

قول خودش می خواست از راه دور کنترلش 

کنه. پاشو گذاشته بود روی خرخره ی خسرو 

که با نگین ازدواج کنه. حرصم می گرفت ازش. 

نگین هم با بورسیه ی پدر خسرو اومده بود. 

نمی تونست به حرفش گوش نکنه. یه روز که 

به خواست ملک نیا رفته بود خونه ی جدید 

خسرو و اونم بیرونش کرده بود سعی کردم 

دختره رو قر بزنم که...

به چشمک پرشیطنتش نگاه می کنم. چطور 

می شد از دل همچین گذشته ای رفاقتی عمیق 

DONYAIEایجاد شود؟
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تاکسی از مسیری که نمی شناختم به خیابان 

خانه ی نگین می رسد. حسام که سکوتم را 

می بیند سرش را به طرفم خم می کند و 

می پرسد:

- ناراحت شدی؟

لبخند بی رنگی می زنم و سرم را باال می اندازم.

- نه!

- خوبه. دیگه دوره ی ناراحتی تموم شده. من 

که به برگشتن به خونه ام خیلی امید بستم.

مفهوم دو پهلوی حرفش لبخندم را کمی 

DONYAIEپررنگ تر می کند.
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آخرین باری که به خانه ی نگین آمدم، همان 

دفعه ای بود که وسط همین خیابان چاقو 

خورده بودم. از فکر کردن به باعث و بانی آن 

اتفاق تنم یخ می  کرد.

حسام زنگ واحد نگین را می زند و من از جایی 

که ایستاده ام زل می زنم به همان بخش از 

خیابان که آن شب افتاده بودم. در باصدای 

تقی باز می شود.

- غزال؟

به طرفش برمی گردم. با سر به در اشاره 

DONYAIEمی کند. منتظر ایستاده تا من جلوتر از او وارد 
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شوم. جلو می روم و پیش از گذشتن از در 

می گویم:

- اگه حرف اون حرفی که افسر می گفت ثابت 
بشه...

حسام پرسشی نگاهم می کند.

- در مورد سیم کارت و دادنش به امین.

- خب؟

- چقدر حکم می گیره؟

- دقیقا نمی دونم. من وکیل ملکی ام، توی این 

مدت همچین پرونده ای نداشتم. بستگی به 

روند دادرسی و اعترافات متهم ها و دفاعیه ی 

DONYAIEما داره.
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میان گفتن و نگفتن مردد مانده ام. حتی اگر 

حدسم درست باشد هم مدرکی برای اثباتش 

ندارم. صدای نگین از آیفون به گوش می رسد:

- پس چرا نمی آین باال؟

با مکث نگاهم را از حسام می گیرم و زودتر از 

او وارد خانه می شوم.

***

ساعت چند دقیقه ای به دوازده مانده 

که می آید.

.
DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت746

با صورتی به ظاهر آرام و چشم هایی که 

می توانستی به راحتی بیقراری را در آن ببینی. 

حسام تا رسیدنش مانده بود. به قول خودش 

می خواست زودتر این ماجرا را به نتیجه 

برساند و برگردد سر زندگی جذابش.
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نیم ساعت در بالکن کوچک خانه ی نگین 

با خسرو حرف می زند و وقتی 

می رود که عقربه ها ساعت یک شب را نشان 

می دهد.

خسرو هنوز روی بالکن مانده و سیگار 

می کشد. شال را روی شانه ام می اندازم و زیر 

نگاه مالیم نگین به طرف بالکن خانه اش 

می روم. در کشویی را که باز می کنم، خسرو 

نگاهی به عقب می اندازد. پک آخر را به 

سیگارش می زند و آن را لبه ی تراس خاموش 

DONYAIEمی کند.
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دستش را که به طرفم دراز می کند، می خزم در 

آغوشش و سرم را می گذارم روی سینه اش.

- تو این مدت سومین باره می بینم سیگار 
می کشی.

و نمی گویم هر سه بار ناآرامی ات به فرح 

مربوط می شده. لب هایش را می چسباند به 

فرق سرم و همانجا نگه می دارد.

- پس هنوز از خالف هام خبر نداری.

صدایش نه فراز و فرود دارد و نه حتی 

شیطنت. مثل آدمی که خودش هم به حرفی 

DONYAIEکه می زند مومن نیست. باد فیلتر سیگار را 
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روی لبه ی سنگی بالکن می کشاند تا کنار گلدان 

خشک و خالی.

خسرو فشار دستش را از دور تنم کم می کند و 

سرش را عقب می کشد.

- چه روز گندی بود.

نگاهش به من نیست. زل زده به رقص فیلتر 

سیگار پای گلدان. بعد انگار بخواهد ذهنش را 

از چیزی دور کند به گلدان اشاره می کند و 

می گوید:

- یه اپسیلون هنر نداره این دختر.

به نیم رخش نگاه می کنم و می پرسم:

- چی انقدر اذیتت کرده؟
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برای سوالم جواب های بی شماری دارم ولی 

می خواهم خودش دلیل حال بد این لحظه اش 

را بگوید.

- از جمع کردن این خانواده دیگه خسته شدم.

- شهرزاد هنوز آزاد نشده؟

دستش را کامل از دور شانه ام باز می کند 

و می کشد میان موهایش.

- حسام فردا وثیقه می ذاره موقت میاردش 

بیرون. جرمی نکرده. فقط مطلعه. ولی چون 

توی جریان پرونده ی قبلی هم نقش داشت و 

مشروط آزاد شد یه کم کارشو سخت می کنه.
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پرونده ی قبلی هم با رضایت خسرو و پرداخت 

دیون و نبود مدرکی از او در جریان اخذ و 

فروش ارز دولتی به حبس نکشیده بود. شاکی 

خصوصی که حذف شد. ماند جنبه ی عمومی 

جرم که همه چیز علیه همایون بود. از جعل 

پروانه و ثبت سفارش تا معامله ی صوری و 

فروش ارز دولتی به قیمت بازار آزاد.

- دکتر صبوحی چی می شه؟

می بینم که فکش سخت می شود. قسم خورده 

بود هر طور شده او را بکشاند وسط همین 

تهران و می دانستم از حرفی که زده کوتاه بیا 

DONYAIEنیست.
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- این بار دیگه راه فرار نیست. عبدی واسه 
نجات خودش هر چی مدرک داشت رو کرد و 

همه چیز رو انداخت گردن فرح و رفیع. اون 

شرکتی که توی دبی و اربیل ثبت شده قرار 

بود پیمانکار ساخت پروژه های خارجی هلدینگ 

باشه اونم با ارزهای قاچاقِ حاصل از صادرات. 

این بار هر طور شده برش می گردونن.

بی هوا می گویم:

- همایون همه چیزو می دونست.

خسرو عمیق تر نگاهم می کند.

- مطمئنم می دونست اینا قراره دست بذارن رو 

DONYAIEسرمایه گذاری خارج از کشورش. همه شون 
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سهام دار بودن ولی سهم اصلی مال همایون و 

فتاح بود. به خاطر همین جای سندا رو به من 

گفت. می دونست من قاطی بازی اینا نمی شم. 

خواست حاال که خودش تو زندونه همه شونو 

با خودش بکشه پایین. حتی براش مهم نبود 

به قیمت زیاد شدن مدت محکومیتش تموم 

بشه.

مکث کوتاهی می کنم و آرام تر می گویم:

- حتی فتاح رو هم کله پا کرد. با دست 

گذاشتن روی بچه هاش. معلوم نیست دیگه چه 

برنامه ای داره.

نگاه خسرو تیز می شود.
DONYAIE
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- تو فکر می کنی اجیر کردن چاقو کش کار این 
پسره نیست؟

به جای جوابش می پرسم:

- تو باور می کنی باشه؟

باد می افتد میان موهایم و در صورتم 

می رقصاندشان. خسرو مچ دستم را می گیرد و 

من را به طرف خودش می کشد. دست دیگرش 

حلقه می شود دور کمرم و نزدیک صورتم 

می گوید:

- من االن فقط تو رو باور دارم. تو و لبخند و 

صدای سازت. می خوام شبا با صدای سازت 

DONYAIE
M

AM
NOE



بخوابم. صبح ها با لبخندت بیدار شم. فقط این 

حالمو خوب می کنه.

به یاد ساز شکسته ام با بغض لبخند می زنم. 

غمگین و امیدوار!

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت747

****DONYAIE
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خسرو می گفت کارهای عقب افتاده و من 

می دانستم منظورش جمع و جور کردن زندگی 

شیرین است؛ که بعد از خودکشی فرح دوباره 

برگشته بود به دوران سکوتِ بعد از مرگ 

پسرش.

پسری که در زمان مرگ تنها سه سال داشت و 

حاصل یک ازدواج تحمیلی بود. چیزی درست 

مثل زندگی شهرزاد و سرنوشتی که خسرو زیر 

بار آن نرفته بود.

یعنی کمک به شهرزاد برای گرفتن حق حضانت 

DONYAIEسوگل و تالش برای رهایی اش از هر اتهامی.
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یعنی دنبال کردن اخبار دستگیری رفیع که در 

وضعیت قرمز اینترپل قرار گرفته بود.

یعنی راه آمدن با دل قمر و راضی کردنش که 

از آن وقت مانده بود در لواسان و حتی 

برنامه ی دوره هایش را هم تعطیل کرده بود.

خسرو گاهی به کنایه می گفت: « انگار جای من 

و غزالو باهم اشتباه گرفتی. می ترسی با یه 

بچه فرار کنه بره.» و من به تلخیِ پشت 

شوخی اش فکر می کردم. به ترس قمر برای 

آمدن بالیی مشابه خودش برسر خسرو. به 

DONYAIEقرص نبودن دلش از این عالقه.
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صدای خنده ی سوری مجابم می کند تا از اتاق 

بیرون بیایم.

- بهت نگفتم خوشمزه می شه؟

از پله ها که پایین می آیم صدای ضعیف قمر را 

می شنوم:

- ولی خیلی شیرینه.

- بی خود ایراد نگیر. شیرینی باید شیرین 
باشه. وگرنه اسمشو می ذاشتن یه چیز دیگه.

با دیدن من از پشت کانتر آشپزخانه بلند 

می گوید:

- بیا عروس خانم. بیا ببین چی پختیم. 
DONYAIEمحصول مشترکِ من و قمر.
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قمر آرام چیزی می گوید که نمی شنوم. شاید 

اعتراضش به عروس گفتن او باشد و شاید 

دعوتم برای خوردن شیرینی هایی که باهم 

پخته اند. از اولین باری که سوری را در این 

خانه دیدم فهمیده بودم که تسلط بی نظیری 

روی قمر دارد. حتی وقت هایی که قمر 

سرناسازگاری می گذارد هم در نهایت در برابر 

او کوتاه می آید. این سوی کانتر می ایستم و به 

مافین های کوچک درون دیس نگاه می کنم.

- دوست نداری؟ ... یه دونه امتحان کن. نگران 

نباش سم مادرشوهر توش نریختیم.
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می گوید و خودش لبخند عمیقی می زند. یکی 

از مافین ها را برمی دارم ولی پیش از اینکه آن 

را به دهان ببرم، صدای باز شدن در پارکینگ 

نگاهم را به طرف پنجره ی پذیرایی می کشاند. 

جمله ای که از ذهن من می گذرد را قمر 

می گوید:

- خسرو اومد.

از پشت کانتر بیرون می آید و به طرف در 

می رود. این رفتارهایش گاهی من را دچار 

عذاب وجدان می کند. سوری انگار که حسم را 

می فهمد. دست می گذارد روی شانه ام و 

DONYAIEفشاری به آن وارد می آورد.
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نگاهم بی اراده می چرخد به طرف ساعت روی 

دیوار. دیر کرده. امشب دیرتر از همه ی چند 

شبِ اخیر.

وارد خانه که می شود اولین چیزی که توجهم 

را جلب می کند کاله وسترن چرمی است که در 

دست دارد.

و بعد حال چشم هایش که انگار برگشته به 

روزهای اول آمدنم به این خانه.

- چه خبره اینجا؟ چه عطری هم راه انداختین.

با همین تعریف پنهان گل از گل سوری 

می شکفتد. دیس را روی کانتر کمی به جلو هل 

می دهد.
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- بیا تست کن ببین من و قمر چه کردیم.

خسرو به طرف ما می آید. همه ی نگاهش به 

جای دیس و مافین ها و سوری به من است. 

قمر طاقت نمی آورد انگار. می پرسد:

- اون چیه دستت؟

خسرو کنار کانتر می رسد و کاله را می گذارد 

روی سر من. با چشمکی پنهانی به من، جواب 

می دهد:

- کاله.

بعد می رود سراغ دیس و یکی از مافین ها را 

DONYAIEبرمی دارد. کاله را از سرم برمی دارم و نگاهش 
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می کنم. خوش دوخت است و احتماال 

گرانقیمت.

- مزه اش خوبه.

این را خسرو می گوید و سوری که انگار منتظر 

همین تایید باشد رو به قمر می گوید:

- دیدی؟

بعد برمی گردد طرف خسرو.

- اینو به مادرت بگو که همه اش داره ایراد 
می گیره. شیرینی ای که شیرین نباشه داریم؟

خسرو تکه ای دیگر از آن را به دهان می برد و 

DONYAIEمی گوید:
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- به نظر من که خوبه. حتی می تونم پیشنهاد 
بدم یه کافه بزنید.

.

قدمی به من نزدیک می شود و در همان حال 

می گوید:

- اسمشم بذارید کافه تئاتر.

سوری با ذوق می خندد.

- این پیشنهاد عالیه. مثال پاتوق بشه واسه پیر 
و پاتال های مثل خودمون. فکرشو بکن قمر!

DONYAIEقمر معترضانه جواب می دهد:
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- با همین چند نوع شیرینی؟

- تو هم که فقط غر می زنی! خب یاد 
می گیریم. یکی هم استخدام می کنیم که بلد 

باشه. مگه هر کی هر کاری رو شروع می کنه از 

اول همه چیزشو بلده.

استدالل سوری کمی عجیب است ولی وقتی 

خسرو می گوید:

- تا به توافق برسین، شما بیا اتاقم باهات کار 
دارم.

به نظرم می آید توافقی که خسرو از آن حرف 

می زند قبال میان او و سوری به نتیجه رسیده 

DONYAIEاست.
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جلوتر از خسرو وارد اتاق می شوم و او در را 

پشت سرش می بندد. کاله را می گذارم روی 

دسته ی کاناپه و دست به سینه نگاهش 

می کنم. جلوتر می آید و در نزدیک ترین 

موقعیت به من می گوید:

- بداخالقی!

- تو چرا انگار خیلی خوش اخالقی؟

دست می کند در جیب بغل کتش و پاکتی را 

بیرون می آورد.

- چیه؟

DONYAIE- بازش کن.
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پاکت را از دستش می گیرم و بعد از خواندن 

محتوای آن با تعجب نگاهش می کنم.

- رضایت نامه ی ازدواج؟

چیزی که ما از همایون نخواسته بودیم ولی 

انگار او منتظر درخواست ما نبود. نمی شد به 

این رضایت نامه خوش بین بود یا بی تفاوت. به 

 راحتی می شد قصد و منظوری که پشت این 

پاکت بود را فهمید و حس کرد.

- کِی اینو فرستاد؟

خسرو به طرف تختش می رود. کتش را از تن 

بیرون می آورد و می اندازد روی پاف پایین 

DONYAIEتخت.
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- زنش آورد.

زنش یعنی شعله؟

- شعله اومده بود پیش تو؟

.
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حساسیتم را روی شعله می داند که 

چشم هایش از لبخند باریک می شود.

- غیرتی شدنتو دوست دارم.

پاکت را تکان می دهم و می گویم:

- تو همچین شرایطی داری شوخی می کنی؟... 
همایون راضیِ این ماجراست و خودش از توی 

زندان برام رضایتنامه فرستاده. بعد شعله که 

تا چند روز پیش می خواست طالق بگیره و 

مهریه شو بذاره اجرا و جهیزیه ی نیاورده شو از 

همایون بگیره شده رابط ما؟ مگه نباید 

همه شون با ازدواج ما مشکل داشته باشند؟ 

DONYAIEمگه فرح تا لحظه ی آخرش همینو نگفت؟
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خطی که میان ابروهایش می افتد من را از 

آوردن اسم فرح پشیمان می کند. پیش از مرگ 

فرح بارها متوجه شده  بودم که از آوردن 

اسمش خودداری می کند. انگار میان گفتن 

«مادر» یا «فرح» مانده باشد. ولی بعد از آن 

طور مردنش، وقتی در لحظه ی آخر سعی کرده 

بود بار عذاب وجدان را روی شانه ی او بیندازد، 

به جز به اجبار حتی در موردش حرف هم 

نمی زد.

- کار همایون قابل پیش بینی بود. تو االن 

صاحب چیزی هستی که همایون به خاطرش 

DONYAIEنزدیک ترین آدم زندگیشو از دست داد.
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منظورش گفتن جای اسناد به من است و 

تالفی خیانتی که فرح و دامادش در حق او 

کرده بودند.

نمی دانستم همایون بعد از شنیدن خبر مرگ 

فرح چه حالی شده بود. غمگین شده بود؟ به 

عادت همیشه به زمین و زمان فحش داده بود؟ 

یا نه، مثل شخصیت  سیاه فیلم ها راضی بود!

خسرو مقابلم می  ایستد.

- زنشم که قابل پیش بینی تر. مثل قبله نما. 

فلشش همیشه همون طرفیه که پول هست. 

عبدی که از دور خارج شده، از من و تو هم که 

خیری بهش نرسید، دوباره برگشت طرف 
DONYAIE

M
AM

NOE



همایون که با رو شدن سرمایه گذاری خارج از 

کشورش فعال بهترین گزینه است.

- اگه اینا رو می دونه، پس جریان مطهره رو 
هم باید بدونه!

خسرو شانه اش را باال می اندازد و می گوید:

- حتما براش اون قدرا که فکر می کردی مهم 

نیست.

پیش خودم فکر می کنم شاید در این سال ها 

هم خبر از هرز پریدن های همایون داشت و به 

روی خودش نمی آورد!

DONYAIE
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- باالخره پرونده ی همایون دوباره افتاده توی 
پروسه ی دادرسی. باید این بیرون چند نفرو 

واسه خودش داشته باشه. الزمش می شه.

نفس عمیقی می کشم. انگار همایون قرار نبود 

شکست را بپذیرد.

- حاال حتما باید پاکتو شعله می اورد؟

حرص صدایم لبخند را روی لب هایش 

می نشاند. دستش را جلو می آورد و موهایم را 

می زند پشت گوشم. لبخند در صدایم هم 

جریان دارد.
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- اومده بود دعوتم کنه. گفت یه مهمونی 
بالماسکه داره که به نظرش من می تونم کابوی 

جشن باشم.

حس می کنم زیر پوست صورتم آتش جریان 

پیدا کرده و از چشم هایم زبانه می کشد. یاد 

کالهی که دست خسرو بود می افتم. دلم 

می خواهد همین حاال سراغ شعله برم و کاله را 

در حلقش فرو کنم.

 سرش را جلو می آورد و پیش از نشستن 

لب هایش روی گونه ام صورتم را عقب 

می کشم.
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ابروهای خسرو باال می پرد. می خواهم از 

اتاقش بیرون بروم که دستم را می گیرد و به 

طرف خودش می کشد. حاال دیگر حتی 

چشم هایش هم می خندند.

- صبر کن ببینم. گفتم اینا رو اون گفته. نگفتم 

که من جوابی ندادم و قبول کردم.

- اصال حتی نباید بگه!

هر دو دستش دور کمرم حلقه می کند.

- نشد؛ لذت گفتن بعضی چیزا اینه که جوابِ 
یه حرفی باشن.

.DONYAIE
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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اخم می کنم.

- مثال چی گفتی؟

سرش را خم می کند تا مقابل صورتم. 

چشم هایش درست روبه روی چشم هایم است و 

موهای صاف و سیاهش چسبیده اند به موهای 

مواج من.

DONYAIE- یه چیزی که تا چند روز یخ الزم بشه.
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گره اخم هایم عمیق تر می شود. حدس اینکه 

شعله می خواهد با این کار حرص من را در 

بیاورد و خسرو را بکشاند در تیم خودش 

سخت نیست. خسرو تند و بی آنکه فرصتی 

برای واکنش به من بدهد می بوسدم. صدای 

دور قمر که او را به اسم می خواند باعث 

می شود فشار دست هایش را از دور 

کمرم کم کند.

تن صدایش آرام و لحنش فرصت طلبانه.

- فکر کنم تا عقد نکنیم خیال قمر راحت 

DONYAIEنمی شه.
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با کنایه به متلک این چند روزش در مورد 

بی اعتمادی قمر می گویم:

- عقد کنیم نمی تونم بچه تو بردارم فرار کنم؟

- تو قوانین قمر احتماال نه. قمر هیچ  وقت اون 
جریان انتقامی که من بهش گفتمو باور نکرد. 

دلیل اومدن تو رو هم به این خونه باور نکرد. 

نمی تونه قبول کنه همایون تو رو بی دلیل 

فرستاده باشه اینجا.

صدای سوری جای صدای قمر را آن سوی در 

می گیرد. صدایش واضح نیست و نمی شود 

فهمید چه می گوید. خودم را عقب می کشم و 

DONYAIEخسرو حلقه ی دستش را کامل باز می کند.
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- به خاطر همین یار کمکی می آره؟ قبال نسا 
بود، حاال که گفتی دیگه نباید بیاد، نوبت 

سوری شد؟

ابروهای خسرو باال می رود. هیچ وقت در مورد 

رفت و آمدهای خانه اعتراض نکرده بودم. با 

اینکه می دانستم تا پیش از آمدن من تقریبا 

همیشه تنها بوده و حضور دائمی قمر و بیشتر 

از همیشه ی نسا را به خاطر شرایط تحمل 

کرده، ولی این منم که طاقتم طاق شده.

- سوری تو تیم ماست ولی...

با یک حرکت پاکت را از میان انگشتانم بیرون 

DONYAIEمی کشد و با شرارت می گوید:
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- ولی چون تو می خوای زودتر همون کاری رو 
می کنیم که من گفتم.

منظورش به عقد ماست و فکر کردن به این 

اتفاق قلب من را می لرزاند. پاکت را می گذارد 

روی کنسول و نگاه من در امتداد حرکت او 

روی تابلوی نقاشی می نشیند. چرا هیچ وقت از 

دیدن این نقاشی سیر نمی شوم؟

از این رنگ های تند و شاد که فرق دارند با 

دنیای همیشگی من!

- مادرت شنبه می ره. می دونستی؟
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به طرفش سر می چرخانم. همیشه با 

کوتاه ترین جمله ها همه ی آن حسی که 

می خواهد را در وجود آدم برانگیخته می کند.

پر شده ام از تردید. فقط با یک سوال تک 

کلمه ای. 

دست هایش را باز می کند و من بی خیال قمر و 

عصبی شدنش از تاخیرمان به آغوشش 

می خزم.

****

با وجود روشنی آسمان تاریک بود. به این 

سایه روشن عادت کرده بودم انگار. به 
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شیشه های دودی پنجره ها که نور را با خست 

به اتاق راه می دادند. به این سکوت و تاریک و 

روشن اتاق.

آشوبم. یک جور آشوب شور و شیرین که 

شوری اش ماحصل اتفاقات ریز درشتی  است 

که در این مدت برایم افتاده و شیرینی اش 

ثمره ی حضور کسی که بودنش دلم را گرم 

می کند.

پوشه ای که رسید اسناد در آن است را روی 

پاتختی می گذارم و از جایم بلند می شوم. بعد 

DONYAIEاز گرفتن این رسید باز هم پیام داشتم؛ از یک 
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شماره ی ناشناس و اعتباری دیگر که عمر آن 

هم فقط به قدر ارسال همان پیام بود انگار.

نوشته بود: « آدم باید قدر تنها کسی که توی 

دنیا براش مونده رو بدونه. »

این پیام من را فقط و فقط به یاد آخرین 

حرف های همایون پشت تلفن می اندازد. 

نمی دانم دقیقا از من چه می خواهد. کل امالک 

یا سهمی از آن. هر چه هست باور دارم همایون 

حتی در زندان هم پا پس نکشیده و باحذف 

بقیه قوی تر هم شده.
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گوشی را که در جیب شلوارم می لرزد بیرون 

می آورم. ماهی است که نوشته: «امروز می آی 

اینجا؟ »

پوست لبم را زیر دندان می برم و جواب 

می دهم: « امروز نه ولی فردا می آم. داروهاتو 

گرفتی؟ »

« آره بی خیرو»

یاد سوال تکراری اش می افتم که هربار 

می بیندم با نگرانی می پرسد: « پول دوستتو 

داده بودی؟ نمی دونم چرا هربار دارم نماز 

DONYAIEمی خونم یادم می آد.»
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گوشی را دوباره در جیب شلوارم برمی گردانم 

و اتاق بیرون می روم. صبح جمعه است و 

خانه در سکوت فرو رفته.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 
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کسی در پذیرایی و آشپزخانه نیست و این 

یعنی قمر هنوز خوابیده است. سوز مالیمی که 

از طرف در می آید به آن سمت می کشاندم. در 

نیمه باز است و خسرو در هوای به نسبت 

گرم تر آخرین ماه زمستان روی تخت کنار 

استخر خالی دراز کشیده و از این فاصله انگار 

چشم هایش را بسته است.

جلو می روم و در بی صداترین حالت ممکن 

کنارش می ایستم.  

حرکت قفسه ی سینه اش آرام است و کاله 

وسترنی که چند شب پیش در دست هایش 

دیده بودم را برای در امان ماندن از شر نور 
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روی صورتش گذاشته است. همان شب به قمر 

گفته بود می تواند برای دکور کافه اش از آن 

استفاده کند و به این شکل نظرش را اعالم 

کرده بود.

قبل از اینکه حرفی بزنم غافلگیرم می کند.

- چشم قمر رو دور دیدی یا از مالحظه کردنت 

کوتاه اومدی که تو روز روشن دور و ور من 

آفتابی شدی؟

اشاره اش به اصرار شب پیشش برای رفتنم به 

اتاقش است و مخالفت من، که انگار حسابی 

DONYAIEلجش را درآورده است.
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- دیشبو که حق داشتم. یه جوری رفتار می کنه 

که آدم بهش برمی خوره. ولی االن مادرت 

خوابه.

- برو دختر جون. برو روز جمعه ای واسه 
خودت دردسر جدید نساز. االن اگه بیاد ببینه 

امتیاز گیر دادن امروزو از دست داده تا تو رو 

نبره پیش متخصص زنان ول کن نیست.

کاله را از روی صورتش برمی دارم و می گویم:

- می شه شوخی نکنی؟

خودش را باال می کشد و از حالت نیمه 

خوابیده خارج می شود. چشم های سیاه و 

DONYAIEبراقش می نشینند در چشم های من.
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- از دیشب تاحاال چطور به این درجه از عرفان 
رسیدی که قمر واست شوخی شده؟

- گفته بودی مهمونی شعله امروزه؟

اخم هایش درهم فرو می رود و می پرسد:

- چطور؟

- می دونی مناسبتش چیه؟ شعله اهل مهمونی 

دادن نیست. مخصوصا تو این شرایط که هنوز 

همه  چیزایی که بهشون طمع کرده رو هواست.

با جدیتی که فرق دارد با شوخی های لحظه ای 

پیشش می گوید:

- چه فرقی واست داره؟

DONYAIEموهایم را با بی قراری پشت گوش می فرستم.
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- باید بفهمم چه خبره... یه پیام هایی واسم 
می آد...

اخم هایش بیشتر درهم می رود. صدای باز 

شدن در خانه که به گوش می رسد از حرص 

پلکم را روی هم فشار می دهم.

- تو که قمر واست شوخی بود؟

چشم باز می کنم و او را می بینم که برخالف 

جمله ی شرورانه ی قبلی اش منتظر توضیح 

نگاهم می کند.

- چند باره واسم از خط های مختلف یه 

پیام هایی می آد که حس می کنم از طرف 

DONYAIEهمایونه.
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- االن به من می گی؟

کالفه نفسم را رها می کنم.

- آخه پیاما محتوایی ندارن که بخواد خطری 
محسوب بشه یا... نمی دونم، بیشتر انگار یه 

چیزی از من می خواد.

- چرا حدس می زنی کار همایون باشه؟

- آخه چیزایی می فرسته که قبال همایون به 
من می گفت. مثال اینکه همیشه به هوشم 

افتخار کرده یا آدم قدر تنها کسی که براش 

مونده رو می دونه.

خسرو به قمر نگاهی می اندازد.
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- حتما همایون هم فکر می کنه قراره بعد از 

ازدواج با من اینجا بمونی.

آن «هم»ی که در جمله اش است با نگرانی 

نگاهم را به طرف قمر می چرخاند.

- فکر کنم می خواد من براش یه کارایی بکنم!

خسرو بلند می شود و کاله را می اندازد سرجای 

قبلی اش. دستش را می گیرم و می گویم:

- می ریم؟ من یه بدهی هم به شعله دارم که 

خودش نمی دونه ولی باید بهش بدم.
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- بدهی؟

لبم را با زبان تر می کنم. بعضی رازها میان 

آدمی است و خودش! یک حرف مگو که حتی 

نمی شود برای کسی توضیح داد. موهایم را با 

دست آزاد پشت گوش می زنم و می گویم:

- مال قبله. اون دفعه هم که اومد اینجا گفته 

بودم بهت که...
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میان حرفم می پرسد:

- چقدر باید بنویسم؟

حسی نرم مثل نسیم از وجودم می گذرد. 

خوب است که منتظرجوابم نیست و یادش 

مانده من آن روز در مورد دادن بدهی شعله 

بعد از پس گرفتن زمین ها گفته بودم. قمر 

صدایش می کند و او به جای جواب او به من 

می گوید:

- لباس قرمزتو عصر تنت کن. به زن همایون 
هم گفته بودم استایل وسترن با لباسی که 

DONYAIEواسه غزال طراحی کردم ست نمی شه.
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دلم می خواهد از ته دل بخندم. دلم می خواهد 

روی نوک پاهایم بلند شوم و ببوسمش. دلم 

می خواهد بگویم چه خوب که همه ی این 

سال ها فرصتم را نگه داشتم تا تورا در گوش 

خدا آرزو کنم.

***

آرایشم شبیه خودِ این روزهایم نیست. شبیه 

گه گاهی ست که دل می دادم به دلِ رنگ ها و 

روی لب هایم رنگ سرخ می کشیدم. کنار خسرو 

که روی صندلی می نشینم هوا رو به تاریکی 

می رود و تاشب زمستانی زمان زیادی نمانده 

DONYAIEاست.
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- قرمز بهت می آد.

تازه وارد کوچه شده ایم که این را می گوید. از 

خسرو کمتر تعریف مستقیم شنیده ام. انگار 

عادت دارد هر حرف را در لفافه بپیچد و 

بگوید. با تعجب به طرفش برمی گردم. نگاهش 

به جاده است ولی حرکتم را می فهمد.

- چند سال پیش هم که تو عمارت دیده 

بودمت قرمز تنت بود. یادته؟

سرش آرام به طرفم می چرخد و نگاهم 

می کند. نه، یادم نیست. من از آن روز هیچ چیز 

به جز نگاه تند و چشم های سیاهش در خاطرم 

DONYAIEنیست.
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- یه بلوز حریر قرمز تنت بود با موهای چند 
سانتی. ترکیب عجیبی شده بود.

- به خاطر همین یادت مونده؟ چون ترکیبش 
عجیب بود؟

گوشه ی لبش به لبخندی کج می شود. انتظار 

این جمله را ندارم و می گوید:

- نه، چون خوشگل بودی!

چشم هایم از تعجب درشت می شود و او با 

لب هایی که بیشتر از قبل کش آمده به رو به 

رو سر می چرخاند. بعد برای اینکه تعریفش را 

به حساب دیگری نگذارم می گوید:

- فنچ بودی.
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت752

صاف روی صندلی می نشینم و با لبخندی که 

درست مثل نقاشی خسرو انگار چسبیده اند به 

صورتم، جواب می دهم:

- ولی خوشگل بودم.
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خسرو این بار به راحتی می خندد و من با 

نفسی عمیق سرم را به طرف شیشه 

می چرخانم. دختر درون آینه انگار همیشه 

زیباتر است و چشم هایش درخشان تر.

کارت دعوت را علی از نمایشگاه آورده و جایی 

در مسیر تحویلمان می دهد. محل جشن یک 

خانه ی ویالیی است حوالی زعفرانیه. نمی دانم 

شعله دارایی های پنهانش را رو کرده و برای 

خودش خانه ای دست و پا کرده یا این حاصل 

آخرین باج گرفتن هایش از فرح و عبدی است.

خانه اش در یک خیابان خلوت قرار دارد که دو 

طرفش پر است از ردیف ماشین های مدل 
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باالیی که انگار مهمان های جشن شعله اند. 

حدس می زنم قرار است تعداد زیادی از آشناها 

را ببینم و این خوب نیست.

مخصوصا با مرگ ناخوشایند و نزدیک فرح که 

حتما خبرش به گوش همه رسیده است. 

بی اختیار به خسرو نگاه می کنم. من خواسته 

بودم که بیاید، بی انکه یادم باشد اگرچه به 

روی خودش نمی آورد ولی هنوز رنج مرگ فرح 

را به دوش می کشد.

خسرو ماشین را پارک می کند، می خواهد قفل 

کمربندش را بزند که دستش را می گیرم. 

دستش همان جا می ماند و پرسشگرانه به من 
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نگاه می کند. کت و شلوار سیاهی که به تن 

دارد تیرگی رنگ چشم ها و موهایش را بیشتر 

در نظر می آورد.

- من یادم نبود که ممکن به خاطر فرح...

گوشه ی چشم هایش لحظه ای جمع می شود و 

من حرفم را نیمه تمام می گذارم. کم آمده از 

احساسش حرف بزند. از حالی که دارد و 

رنجی که می کشد.

-ترجیح می دم بهش فکر نکنم.

و من بهتر از هر کسی می دانم که این رنج 

خودمختار است، که تمام نمی شود، که آتشش 

هیچگاه خاموش نمی شود.
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- بریم؟

این را خسرو می گوید و من دستش را رها 

می کنم.

قرارمان این بود که حضورمان کوتاه باشد. 

آنقدر که من دلیل این دست و دلبازی شعله و 

بیرون آمدنش از نقش زن بدبخت و بی پول را 

پیدا کنم و چک خسرو که در جیب کیفم است 

به او بدهم.

سالن خانه شلوغ است و پر از مهمان. 

هیچ وقت اهل مهمانی های شلوغ و پرهیاهو 

نبودم ولی از این مدل مراسم هم کم ندیده 

بودم. ماهی می گفت بریزو بپاش پول زحمت 
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نکشیده و من آن وقت ها چقدر به این حرفش 

می خندیدم.

ولی حاال شکل و باور خیلی چیزها در ذهنم 

تغییر کرده بود.

پالتوام را به دست پیش خدمتی که لباس 

مهماندار به تن داردمی دهم و همراه خسرو 

وارد پذیرایی خانه ای می شوم که اگر چه به 

بزرگی خانه ی همایون نیست ولی کم هم از آن 

ندارد.

شعله جایی گوشه ی پذیرایی در حال صحبت 

است که با دیدن ما به طرفمان می آید. از 

دیدنم تعجب نمی کند. ولی من با دیدن او که 
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کت جیر ریشه دار و شلوار و چکمه به تن دارد 

تعجب می کنم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت753
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خسرو دستش را آرام روی کمرم تکان می دهد 

و این یعنی حواسش به همه چیز هست. به 

خسرو خوشامد می گوید و رو به من با کنایه 

ادامه می دهد.

- چه عجب باالخره من تو رو دیدم. انگار نه 

انگار که این همه سال تو یه خونه با هم 

زندگی کردیم.

سکوت نمی کنم و می گویم:

- از آخرین بار خیلی هم نگذشته. مگه همون 
دفعه ای نبود که می خواستی مهریه تو از ما 

DONYAIEبگیری؟
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عجیب است که واکنش تندی به حرفم ندارد. 

چانه اش را باال می دهد و می گوید:

- فکر کنم همون بود. چقدر هم شماها منو مثل 

توپ به هم پاس دادین.

نگاهش روی لباس هایم چرخ می خورد و در 

نهایت می رسد به دست چپم.

- فکرکردم واسه عقد عجله دارین!

دست خسرو روی مهره های کمرم باالتر می آید 

و می رسد به کتفم. گرمی دستش دلم را گرم 

می کند.

DONYAIE- داریم.
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شعله به پیش خدمت اشاره می کند و 

می گوید:

- بفرمایید ازتون پذیرایی کنن تا وقت شام. 
یه مهمون هم دارم که احتماال دیدنش برات 

جالب باشه غزال.

خسرو به من نگاه می کند. انگار که می گوید: 

«بگو!» کیفم را باز می کنم و از داخلش پاکتی 
که چک در آن است بیرون می آورم. توجه 

شعله به این حرکت من جلب می شود.

- یه چیزی هست که من باید بهت بدم.

نگاه شعله با تعجب میان من و خسرو می رود 

DONYAIEو می آید.
M

AM
NOE



- چی؟

پاکت را به طرفش می گیرم. با همان نگاه پر 

سوال پاکت را از میان انگشتانم بیرون 

می کشد. بازش می کند وقتی نگاهش به مبلغ 

چک می افتد ابروهایش باال می پرد. می دانم با 

این خانه و زندگی ای که راه انداخته این پول 

برایش رقمی نیست ولی شعله برای یک دهم 

این مبلغ هم جان می دهد.

- قبال بهت گفته بودم اگه کمکم کنی چیزی که 

می خوام به گوش همایون برسه سهمت رو 

می گیری... اینم فقط به خاطر اینه که از 

DONYAIEخودت مایه گذاشتی.
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شعله چک را می گذارد داخل پاکت و با تکان 

سرش به طرف پیش خدمت می رود. تنها که 

می شویم خسرو سرش را خم می کند و کنار 

گوشم می گوید:

- بهت گفتم چرا دوستت دارم؟

لب هایم به لبخند گشوده می شود و به طرفش 

سرمی چرخانم.

- همیشه تو بدترین شرایط.

صدای موسیقی که بلند می شود، دستش را 

می گیرم و می گویم:

DONYAIE- با من برقص!
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#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت754

ابروهایش را باال می اندازد. دستش را می کشم 

و با خود همراهش می کنم. درست که هنوز 

حالمان خوب نیست. درست که زخم هایمان 

DONYAIEهنوز بسته نشده. درست که جایی در سینه مان 
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دردیابدی خواهد داشت؛ ما همدیگر را داشتیم 

و این کافی بود.

دیدن مهمان ویژه ی شعله همان طور که گفته 

بود برایم جالب بود ولی نه از نوع خوبش.

پسر جوابی که از بنیاد می شناختمش. خبر 

داشتم که طرحی را ثبت کرده ولی به دلیل 

مشکالت مالی و نداشتن حامی کارش لنگ 

مانده است. حاال اینجا بود. در یک مهمانی 

آنچنانی؛ همراه مردی که شعله وکیل خودش 

معرفی کرده بود ولی عجیب این سوال در 

ذهن آدم جان می گرفت که وکیل شعله یا 

همایون؟
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طبق گفته ی شعله قرار بود روی طرح 

سرمایه گذاری کنند و این مهمانی هم بهانه ای 

برای اعالم کردنش بود.

چیزی مثل شق القمر. همین اندازه بعید و باور 

نکردنی!

***

ماشین نرم و آرام در خیابان پیش می رود و ما 

هر دو ساکتیم. نمی دانم ذهن خسرو را چه 

چیزی به خود مشغول کرده ولی من حتی 

لحظه ای نمی توانم ذهنم را از ماجرای امشب 

DONYAIEدور کنم. شیشه ی پنجره را پایین می آورم و 
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هوای ملس اسفند ماه را با نفسی عمیق به ریه 

می کشم.

- سرما می خوری.

دستم را لبه ی پنجره می گذارم و اجازه می دهم 

بار میان انگشتانم جریان پیدا کند.

- معلوم نیست چه برنامه ای داره.

نمی پرسد کی!

- معلوم نیست این بار دیگه کیا قراره قربانی 

بشن.

بدون اینکه نگاهم کند، می گوید:

- همایون کارشو بلده. این چندمین باره که 

نقشه ی جدید رو می کنه.
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به طرفش برمی گردم و می گویم:

- پول از کجا؟ بعد از دستگیری دکتر صبوحی 
مگه حسابی که توی اون کشور بود مسدود 

نشد؟ محکومیت همایون هم که اضافه شده.

- حتما تونسته حسابا رو آزاد کنه.

ذهنم کشیده می شود به امین که او هم با حکم 

دادگاه زندانی شده بود؛ با شکایت من و خسرو 

و اعتراف آن دو موتور سوار. هنوز هم به این 

ماجرا شک داشتم. هنوز هم فکر می کردم امین 

آدم این حماقت نیست. امین فقط دنبال 

رسیدن به آرزوهایش بود. آن هم در حاشیه ی 

DONYAIEامنی که پدرش برایش ساخته بود. حتی 
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قاطی شدنش با فرح و عبدی هم 

برای بردن من باخودش بود وسرمایه ای که 

فکر می کرد این میان نصیبش 

می شود. پرونده ی قبلی اش هم بود؛ چیزی که 

دنیای من را عوض کرده بود.

چشم هایم به تصویر انگشتانم در آینه باریک 

می شود.

- برای منم یه برنامه ای داره.

- غزال؟

با مکث به او نگاه می کنم. سیب آدم گلویش 

DONYAIEباال و پایین می رود.
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- شهرزادو که آوردم بیرون. خیالم از زندگی 

شیرین و قمر هم راحت بشه می ریم. من و تو.

لبخند محزونی می زنم. کمی جلوتر وقتی 

ماشین از بند ترافیک رها می شود، قفل گل 

سینه ام را باز می کنم. خسرو با تعجب نگاهم 

می کند. گوشی را از کیفم بیرون می آ ورم و 

سیم کارتش را خارج می کنم.

.

#تورادرگوش خداآرزوکردم 

#پارت755
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- چی کار می کنی؟

سیم کارت را از پنجره به بیرون پرت می کنم و 

انگار باری از روی دوشم برداشته می شود.

نگاه خسرو هنوز روی من است که به طرفش 

برمی گردم.

- کی عقد می کنیم؟

لحظه ای مبهوت نگاهم می کند و بعد با صدای 

بلند می خندد. قلبم با طنین خنده اش آرام 

DONYAIEمی شود. آرام و آرام تر.
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****

خواب از چشم هایم فراری شده بود. این عادت 

از روزهای بعدِ رفتن مهتاب با من بزرگ شده 

بود و رسیده بود به این لحظه. گاهی نیمه های 

شب با نگرانی چیزی که نمی دانستم چیست از 

خواب بیدار می شدم و دیگر چشم هایم روی 

هم نمی رفت.

در جایم غلت می زنم و صورتم قرار می گیرد 

مقابل صورت مردی که در خواب عمیق است. 

دستم را باال می آورم و آرام می گذارم روی 

DONYAIEگونه اش. مثل شرابی که هر چه می گذرد جا 
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افتاده تر می شود، حسم به او هم در این مدت 

پخته تر شده انگار.

پلک های خسرو در خواب می لرزد و من با 

احتیاط دستم را از روی گونه اش برمی دارم و 

سرانگشتم را می کشم روی مژه هایش.

آرام از روی تخت بلند می شوم. آسمان که از 

پنجره ی قدی اتاق دیده می شود گرگ و میش 

است.

پاهایم را از تخت پایین می گذارم و گوشی را 

از روی عسلی برمی دارم. عادت چند ساله ام 

شده چک کردن دنیای آدم های آشنای آن سوی 

کره ی زمین. صفحه ی اینستاگرام را باز می کنم 
DONYAIE

M
AM

NOE



و بعد از چند پست به عکسی از خودم می رسم 

که انگار مهتاب پنهانی از من گرفته بود. جایی 

در کلیسای سنت بارتولومیو که نور نیمی از 

صورتم را مات کرده بود.

نوشته است: «کدام به آیین معجزه باور 

ندارد؟»

بغضم را فرو می دهم و چند پست بعد به 

عکس شعله و همایون می رسم که این روزها 

اوضاعشان خوب است انگار. همایون یک سوم 

از مدت محکومیتش را گذرانده و حاال انگار 

گاهی باشرایطی که دادگاه تعیین می کند به 

خاطر حسن رفتار و تالش برای جبران و 
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اداره ی یک شرکت دانش بنیان از داخل زندان 

آزاد است.

عنوانش از وارد کننده به کارآفرین تغییر کرده 

و ظاهرش هم. ولی، جایی در پس ذهنم 

اطمینان دارم که تنها همین نیست!

گوشی را روی پاتختی می گذارم و از روی 

تخت بلند می شوم. آسمان رو به روشنی 

می رود و چیزی تا صبح نمانده است.

ویولنم را برمی دارم و پشت پنجره می ایستم. 

صبح های زیادی خسروی را با صدای ویولنم 

بیدار کرده ام. شب های زیادی هم او را با همین 

ملودی به خواب رسانده ام.
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آرشه را می کشم روی سیم های ویولن و 

چشم هایم را می بندم. انگار این قطعه از همان 

روز اول هم برای او ساخته شده بود.

چشم که باز می کنم و جلوتر از کاج های برفی 

آن سوی شیشه انعکاس تصویرش را که پشت 

سرم ایستاده می بینم. ویولن را از روی شانه ام 

برمی دارم. جلوتر می آید دستش را دور شکمم 

حلقه می کند و چانه اش را می گذارد روی 

موهایم.

- چرا بی خواب شدی؟

دستم را با ویولن پایین می آورم و تکیه 

می دهم به سینه اش. زمزمه می کنم:
DONYAIE

M
AM

NOE



- نمی دونم.

- دلت برای ماهی تنگ شده.

نفس عمیقی می کشم و به همان آهستگی 

می گویم:

- دیشب باهاش حرف زدم.

من را به طرف خودش می چرخاند و با لبخند 

می گوید:

- پس حتما دلت واسه قمر تنگ شده.

لبخند او به من هم سرایت می کند. قمر را زیاد 

می دیدم. زیاد و پررنگ.

لب هایش را می چسباند به پیشانی ام و همانجا 

زمزمه می کند:
DONYAIE

M
AM

NOE



- تاحاال بهت گفتم چرا دوست دارم؟

پایان

DONYAIE
M

AM
NOE


