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ای به خودم نفهمیدم کدامشان اول صدایم کردند... فقط لحظه

ای از هوا بازمانده بود و دیگر نفس آمدم که دهانم برای جرعه
 تم.نداش

 
 سالم ژیکال.-

 

 هایم اعتماد نکردم.به گوش

 خودش بود؟!

اش پنج این صدا که طنینش به گوشم رسید... این مرد که چهره

 سال تمام بامن بود؟

 خودش بود؟

 محال بود.

 خواب بود.

-ژیکال جان. 

نگاهم از روی تخت و آدمهای رویش کنده شد و به مرد مقابلم  

رسید. 
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شاید هم خیالش از پس خاطراتم بیرون آمده بود و مقابلم قد 

 علم کرده بود.

 ولی؟

 های دستم به داخل کفشم فشردم.ناخن کف پاهایم را بیشتر از

 

 کنم.ژیکال میشه بیای بشینی... خواهش می-

 

صدای پر از التماس آسایش میان سرم دنگ دنگ کرد و من 

 یک قدم پس رفتم.

شاید غیر قابل باور بود میل من به تماشا کردنش... به قامت بلند 

 اش... به زخم کنار ابرویش... بهتر شدههای پهنو شانه

های بلند و حالت موهای اش... به ریشهای شکستهگوش

 خاصش که دیگر باب میلم نبودند و مگر اهمیتی هم داشت؟

یک کاشی دیگر عقب رفتم و سرم با صدای خندهی دستهجمعی  

تخت کناریمان کمی کج شد. 
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نگاهم روی دست پسری که دور گردن دختر حلقه شده بود با 

 واقعن عاشق بودند؟ درد نشست و از خودم پرسیدم

 

 باید با هم حرف بزنیم... میشه خواهش کنم بشینی ژیکال؟-

 

چقدر از تلفظ اسمم بدم آمد امشب... چقدر از گرمای صدای 

 آشنایش بیزار بودم.

 کردم.باید فرار می

ها و گریختم قبل از آنکه لرزش دستباید از این هوای آلوده می

 هایم را ببیند.مردمک

 هایم را بشورم.ها جدا شدم تا دستمن فقط از بچه

 دانستم وقتی برگردم قرار است جهانم با او زیر و رو شود.نمی

گریختم قبل از آنکه قراری شده بود و اگر نمیقلبم دچار بی

 ام را در برابرش باخته بودم.چیزی بگویم قاعده
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 تا کم نیاورم. ام التماس کردمعزمم را جزم کرد... به خودِ وامانده

من تمام این سالها تمرین کرده بودم اگر روزی جایی اتفاقی 

 تفاوتی و محکم بودنم را به رخش بکشم.دیدمش اوج بی

های هایم را آنچنان استوار برداشتم که پژواک صدای پاشنهقدم

 بلندم برای خودم هم ناآشنا بود.

یک  از کنارش که گذشتم به عمد بازویش را ضربه زدم درست

 قدمی تخت ایستاده بود.

 

 نگاه آسایش و افشین مستاصالنه روی من خیره مانده بود. 

 

برای برداشتن کیفم خم نشدم... آسایش را طوری نگاه کردم که 

بی هیچ اعتراضی کیف را مقابلم گرفت و من به برق اشک میان 

 هایش هیچ اعتنایی نکردم.چشم

 ند؟معرفتم با من چه کرده بودهای بیرفیق
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اش را هایم نداشتم... باید سنگینیهیچ تعللی برای گفتن حرف

 رفتم.کردم و میدار زیر پاهایم خالی میروی زمین نم

مثل همان روزی که جلوی در محضرخانه زمین خوردم... زانوام 

خراشید و وقتی به خانه رسیدم تازه متوجه شدم که شلوارم هم 

نفس قدم برداشتم و دم... بیپاره شده است... ولی با درد ایستا

دستش را از روی بازویم پس زدم... دست مردی را که فقط چند 

شدنش بهم گذشته بود و باز حس گرمای دقیقه از نامحرم

 کرد.دستش مرا از خودم بیخود می

 

ام بودید... ولی عزیز ی نحسی روزای گذشتهشماها باقی مونده-

نجا... مسبب نحسی اون موندید برام... االن منو کشوندید ای

 ها؟روزهامم اینجاست... با من چکار کردید خوش انصاف

 

اینبار بیشتر به صورت افشین نگاه کردم تا ریتم ناکوک صدای 

 های او را کنار نشنوم.نفس

 چی تو من تغییر کرد که کشوندینم -
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 اینجا؟!

 

 من خواستم.-

 

 خواستم زنگ صدایش را بشنوم.اینبار بلندتر تکرار کردم، نمی

 چی تو من تغییرکرد که کشوندینم اینجا؟-

 

 من ازشون خواستم.-

ای که روی صورتم چکید اعتنا نکردم مثل خیسی به قطره

 صورت آسایش.

رگبارهای بی موقع تابستان را دوست نداشتم دنبال هویت 

 گاه پاییز کم نیاورند.گشتند برای خودشان تا پیش نمی

 

 من ازشون خواستم که بهت چیزی نگن.-

 من از صداش متنفر بودم؟ 
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 پس چرا لرزیدم!!!

 

رویم را برگرداندم و حوض را از طرفی دور زدم که او سد راهش 

 نایستاده بود... ولی بازهم روبرویم قرار گرفت.

 

حواسم نبود حوضش گرد است... مثل دنیا و روزگارش که 

ه بود و دوباره بعد از پنج سال جدایی و دوری مقابلم چرخید

 قرارش داده بود.

 

 بمون حرف بزنیم... لطفن.-

 

ته صدایش التماس بود یک خواهش مردانه و پر از امیدواری به 

 دلرحمی من.

من هم التماسش کردم... گفتم بماند... بماند تا ادامه بدهیم... 

ابود نکند... گفتم به ایمان را نخواهش کردم تا عقد یک هفته

 حرمت عشقمان... به خاطر روزهای باهم بودنمان... بماند.
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 نماند... رفت... صدایم را نشنید و گفت که دیگر دوستم ندارد.

اختیار هایم حس کردم و بینیشتر زدن اشک را در مردمک

ای داخل نگاهم تا انگشت دوم دست چپش پایین رفت... حلقه

ام های آشوب زدهم با همین چشمدستش نبود ولی من خود

اش را دیده بودم... خوب بود که همسرش روی کلیپ عروسی

 این مسائل حساس نبود.

 

 برید کنار آقا.-

 

اش اگر از لفظ آقا خطاب کردنش نبود حتمن خط افتادن پیشانی

 از سرمای پشتش بود.

 ابرو در هم کشیدم و منتظر واکنشش نایستادم.

ای نبود اما من راه ی حوض هیچ فاصلهاز کنار پاهایش تا لبه

ها را چشم بسته بلد بودم... ها و باغچهی جدولرفتن روی لبه

 آنکه کسی دستم را بگیرد.بی
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2 

 

 

انگار از مسیر نگاهم به نیتم پی برد که تا قدم اول را برداشتم 

همیدم تنش را کنار کشید و من فقط از نفس افتادن قلبم را ف

 وقتی لب زد.

 ژیکال؟-

 

خودم را به کَری زده بودم و تا رسیدنم به ماشین دو بار دیگر 

 صدایم کرد و من با غضب به سمتش برگشتم و غریدم.

 شایگان... به من بگو خانم شایگان... ژیکال مرده.-

 

های خودم هایش روی زمین از نفس افتاد و من با چشمقدم

ی دیگر شد و اگر یک لحظهدیدم که برق نگاهش خاموش 

 دیدم.دادم شاید مرگش را  هم میماندنم را لفت می
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پایم را طوری روی پدال گاز فشردم که اگر کمربندم را نبسته 

 بودم با صورت به سمت جلوی ماشین پرتاب می شدم.

های مشت ی وسط ماشین نگاهم فقط روی دستاز آینه

 ام کردند.بدرقه هایی که تا دور شدنماش ماند و چشمشده

 راندم و هر چه عقده و خالء بود در خودم باال آوردم.

خواستم با آب دهانم فرو ببلعمشان ولی انقدر بزرگ و حجیم می

 شده بودند که راه نفسم را مسدود کرده بودند.

ی ناچار زیر پل عابر پیاده توقف کردم و خودم را از فضای خفه

 ماشین نجات دادم.

 کند.که حادثه خبر نمیگفتند راست می

ی شب،  توان قدم برداشتن پاهایم شبیه چندساعتِ گذشته

 نداشتند.

شان های که بارها برای اتمامشان کرده بودم با مصیبتخسته

ختم گرفته بودم و فردایش از سر داغِ زیادش ضجه و موره کرده 

 بودم.

 



 

 

12 | P a g e 
 

های دستم را روی شکمم فشردم تا کمی از التهاب و انگشت

 هم خوردگی حالم کمتر شود.ب

ی هایم را با سختی روی هم کوبیدم و از تصویر نقش بستهپلک

 پشتش، ترسیدم.

 

های آهنی پل هوایی گذاشتم و با هر ی نردهدست دیگرم را لبه

هایم را نفیر کرد، نفرتصدای بوق ماشینی که از زیرش عبور می

 کشیدم.

 مانده بود. هق هقم جایی وسط سردرگمی احواالتم معلق 

 

سوخت و راه های که زده بودم میها و عقگلویم از حجم، سرفه

 نفس کشیدنم را سخت کرده بود.

ی کردند تا اَمانشان دهم برای قطرههایم التماس میمردمک

 اشکی.

 اما من قسم خورده بودم؟
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چندین سال پیش؟ درست از همان روزی که کسی کوه 

را لرزاند و رویاهایم را زمین زد، باخود عهد بستم که باورهایم 

ی اشکی نریزم و هر بار سر شکستنش، توبه دیگر برای او قطره

 کردم که بار آخرم باشد و نشد...؟!

 

 اعداد را شمردم

دانم چرا عادت کرده بودم همیشه از ده تا یک برعکس نمی

 .رفتمپیش می

 

مت را فرو ببر و با عدد بهارک عزیزم گفته بود با عدد اول د

 بعدی بازدمت را به بیرون هدایت کن.

 

 چاره ساز بود؟!

 

 ام بیشتر شده بود. چاره ساز نبود.نه... نه اینبار که سوزش سینه
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هاست خالی توانستم فریاد بزنم و بگویم این وسط سالچطور می

مانده است و هیچ چیز و هیچ کس نتواسته جایش را پر کند و 

النش از سر تقالیی است که بادیدن عاملش به جانش گرفتگی ا

 افتاده است.

 

 بعد از او

 من دیگر من نشدم که هیچ، بلکه

 زندگیم آشفتگی بازار مسگرها را هم رد کرده بود.

 

تر شده بود که تمام زورش را رحمامشب انگار جهان هم بی

زد تا نگاهم را بارانی کند و من تا آخرین لحظه برای می

 جنگیدم.ام مییپیروز
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ام برایم اهمیتی نداشت. حتی شالی خاکی شدن مانتوی مشکی

که همین دیروز  مارکش را کنده بودم، اتویش کرده بودم و االن 

 چروک و کثیف شده بود.

دست روی زانوهایم گذاشتم، شکسته بودند که قوت راست شدن 

 نداشتند.

 بیچاره زانوهایم.

 

 رمق پایین آمدم.سته و بیهوایی را آههای آهنی پلپله

داشتم... باید های کفشم را محکم و کوبان برمیپاشنه

 کردم زیرشان.هایم را له میحرص

 

های سستم را تکان به کف خیابان که رسیدم، سمت ماشین قدم

دادم و وقتی پشت فرمان نشستم که چراغ سبز باالی 

 موبایلم نگاهم را روی خودش ثابت نگه داشت.گوشی
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اهمیت دستم را برای برداشتن دستمال دراز کردم و روی بی

 بندهای انگشتم محکم و عاصی کشیدم.

 

شد، باید خانه که هایم کثیف نبود ولی تمیز هم نمیدست

 شان.شستمرسیدم با آب و صابون حسابی میمی

 

های بودم که از انگشت دوم، دست چپم شاید من از معدود آدم

 بیزار بودم.

 

 ی کذایی، داغ بزرگی بر دلم بود.م جای خالی آن حلقههنوز ه

 

 استارت زدم و از کنار اتوبان خودم رو به الین سرعت رساندم.
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خلوتی اتوبان و حال خرابم مزید بر علت شد تا پای راستم را 

هایم را دور فرمان روی پدال گاز بیشتر فشار بدهم و انگشت

 تر کنم.محکم

 

ی بعد جلوی ورودی هفت ثانیه ودرست چهار دقیقه و سی

شهرک بودم و مثل هرشب با یک چراغ دادن، نگاهم را از جَکی 

که در حال باال رفتن بود، گرفتم و نیم رخ صورتم را کمی به 

 سمت اتاقک سمت چپم متمایل کردم.

 

 مثل همیشه صورتش مزین به لبخند بود.

 داد. اش برایم سالم نظامیدستش را باال آورد و کنار شقیقه

 

 خندید.

 ماشین را حرکت دادم و کمی جلوتر توقف کردم.

ام های حل نشدهدانستم از سر بغضهای که میبا مردمک 

 اش شدم.پتانسیل ترکیدن را داشتند خیره
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 شد و با بهت پرسید:نگاه متعجبش از روی صورتم کنده نمی

 این چه وضعشه ژیکال؟!-

 

 ژیکال؟!

 دلم با شنیدن اسمم از زبان میالد ریش شد و باز در هم پیچید.

 

امشب برای دومین بار بود که با شنیدن اسمم از زبان دو مَرد، 

شان بهم خورده حالم از خودم و آن لحن ژیکال گفتن متفاوت

 بود.

 

_3 
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دستمالم را جلوی دهانم گرفتم و سرم را به پشتی صندلی تکیه 

 دادم و چشم بستم.

 

خیالم راحت بود که این وقت از شب، رفت و آمد شهرک کم 

 است و مجبور نبودم ماشین را با سرعت داخل ببرم.

 

 چته؟ جوابمو چرا نمیدی!-

 

به سختی نگاهش کردم مثل همیشه و همه وقت، تا اوج 

 درماندگیم را از نگاهم بخواند.

 

سرش رو به عقب و سمت اتاقک برگرداند و به من فرصت داد 

 کمی انرژی به دست و پاهایم ارسال کنم.تا 

 

 سرم را باالتر گرفتم و دستگیره در ماشین را کشیدم.
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جا زیر پاهایم های پاشنه بلندم را در آوردم و همانکفش

 رهایشان کردم.

 

وقتی از ماشین پیاده شدم که یک جفت دمپایی بزرگ مردانه  

 جلوی پاهایم مثل همیشه جفت شده بود.

 از حفظ بود. میالد من را

 این خوب بود؟

 

دانست که چرخید به تشکر... مینگاهم را باال کشیدم. زبانم نمی

 این جور مواقع نگاه دارم ولی از صدایم خبری نیست.

 

رو، را در سوییچ را به سمتش گرفتم و از کنار اتاقک، مسیر پیاده

 پیش گرفتم.
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صدای تک بوق ماشینم سرم را به عقب و جایی که میالد در 

 حال دور زدن میدان کوچک شهرک بود، برگرداند.

 

جا همین بود. که دورت حفاظ داشت خوبی زندگی کردن در این

توانستی در تمام ساعات دیر وقت از شب قدم بزنی و کسی و می

 حتی سد راهت نشود.

های شهرک وجودمو هکاش دلم هم حفاظ داشت... کاش دریچ

 را به هیچ کسی باز نکرده بودم.

 

رفتم و رفتم و در آخر رسیدم به همان جای همیشگی، به تک 

 درخت گردوی انتهای شهرک.

 آنجایی که مرز بین شهرک و کانال پشتش بود.

توانستی کانالی که پر از آب بود و از پشت حصار شهرک می

 صدای خروش آبش رو بشنوی.
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ی داخل پاهایم هم های مردانهکردن دمپاییصدای لخ لخ 

 نتوانست آشوب ذهنم را پس بزند.

 

ام را جوری تکیه دادم که ها زیر درخت نشستم و شانهروی چمن

 ی درخت قرار بدهم.ی سرم را هم بتوانم روی تنهنیمه

 

 منتظرش بودم که از دور دیدمش.

 گرفت.هنوز هم دلم با هر لنگ زدن پای چپش می

 دوباره شست پایش باد کرده بود و درد داشت.حتمن 

 

 دونستم تهش میای اینجا.می-

 

دستم را برای گرفتن سوییچ دراز کردم و با نگاهم به کنارم برای 

 نشستنش اشاره کردم.
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 شلوارش را از روی زانو جمع کرد و کنارم سخت نشست.

 توانست چهار زانو بشیند.نمی

 ی چپش جمع کرده بود.پای راستش را زیر پای دراز شده

 

 ژیکال؟-

 

 پشت صدایش کلی نگرانی بود که با حرص لب زدم.

کنی؟ قرص ژیکال میالد تو امشب چرا انقدر صدام می-

 خوردی؟

 

 یعنی چی! بگم چی؟ خانم شایگان؟!-

 

زده ی لبم بی اختیار شل شد از یادآوری فریادی که امشب گوشه

 ام کمتر از دلم سوخته بود.بودم و حنجره

 ))شایگان... به من بگو خانم شایگان... ژیکال مرده(( 
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 یه جور دیگه صدام کن میالد.-

 

ات کم نور شده یا یکی به اسب شاه چته بچه مایه دار... ستاره-

 گفته یابو؟!

 

 خندیدم بلند و ریتم دار ولی از ته دلم نبود.

ی دندان نمایم پنهان ایم را پشت خندههداشتم تمام ترس

 کردم.می
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 تر از خودم پرسید:متعجب
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 خوشحالی؟ غمگینی! یا فازو نول قاطی کردی تو؟!-

 

 ام را نتوانستم پنهان کنم.لرزش چانه

 

آوردم مگر دانست که من ضعیف نبودم. کم نمیمیالد می

 اینکه... ؟

 

ریختم باور نکن...  خندم اما تو باور نکن. اشک هممن می-

 باشه؟

 

 اش را به درخت تکیه داد.میالد هم شانه

 دار؟!خیلی وقت بود این حالی ندیده بودمت بچه مایه-
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های گذشته را فراموش نکرده... دونستم که هنوز زخم حرفمی

های فراموش کردن نبودیم میالد زیادی شبیه خودم بود... ما آدم

 به روی خودمان نیاریم... همین و بس. هرگز... فقط بلد بودیم 

 

اینجوری صدام نکن میالد... اصلن امشب صدام نکن تو رو -

 خدا؟

 

 درو پیکرم مانده بود.های بیمات حرف

 

های ترین شرطمنتظر بود و من به انتظارش پایان دادم... از مهم

مان همین بود... یا شروع نکنیم به حرفی یا تموم نکرده دوستی

 ان دادنش را نداشتیم.حق پای

 

کردم نفرت، فراموشی هم میاره. ولی اشتباه بود فکر می-

 تصورم.
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 نگفتی که چی شده آخرش؟ که درست و غلطش رو بهت بگم!-

 

هایم را خواستم خیسی مردمکصورتم را ازش چرخاندم. نمی

 ببیند. 

 خواستم استیصال وجودم را مشاهده کند.نمی

 

که لب بزنم و جان از بدنم خارج شود فقط در حدی توان داشتم 

 با حرفم.

 گفتم و زار زدم.

 

 برگشته.-

 

شان فوالدی بودند که باز هم مقاومت های من جنسجان

 داشتند.
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 نگاهم کرد.

نپرسید کی؟ نگفت کجا؟ حتی سوال نکرد که من هم دیدمش یا 

 نه. فقط زیر لب و کالفه زمزمه کرد.

 خبر!!!. چه بیکه اینطور..-

 

 و من در خود بیشتر فروپاشیدم.

ها وقتی به عمل میلم به ولو شدن و دراز کشیدن روی چمن

ام را از زبان میالد شنیدم و تعللم را کنار انجامید که خواسته

 گذاشتم.

 

ستارهارو رصد کن شاید آروم شدی... بعدش بیا تا هم چایی -

 بخوریم هم حرف بزنیم.

 

 جواب سرباال دادم.

 برد میام.اگر خوابم ن-
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کف دستش را روی زمین گذاشت تا بتواند بلند شود. نفس 

 اش را شنیدم و به روی خودم نیاوردم.خسته

 

 مامانم کیک درست کرده فرستاده. دیر بیایی از کَفِت رفته.-

 

های مامانش هستم. اما خبر از شوریدگی دانست عاشق کیکمی

مش را از اون وجودم نداشت. بی خبر بود از ژیکالی که فقط جس

 ی کوچک برداشته بود و گریخته بود.باغچه

 

های گِلی حیاطش کنار حوض و روحم همان جا وسط کاشی

ی، آشنا جا ی کوتاهش پشت سرم و وسط آن نگاه غریبهفواره

 مانده بود.

 

 های پر از آبم رت با درد و حسرت روی هم کوبیدم.پلک
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 سوخت.ها روی صورتم میجای سیلی واقعیت

 

ناخواسته ترسیمش کردم. بعد از پنج سال و آخرین تصویری که 

 ازش میان خاطراتم داشتم.

 

تر... فقط تر یا پختهدانستم بگویم شکستهعوض شده بود... نمی

ی به ذهنم آمد که هنوز هم جذاب بود و شکستگی گوشه

 ابرویش تماشایی.

 

رونم... ی د ناکام و جا مانده ِدلم برای خودم سوخت... برای زن

ی او با همان لباس ساتن ی حمام خانهبرای ژیکالی که گوشه

 نباتی زیر دوش نشست و صدایش را زیر شرشر آب خفه کرد.
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از رفتن میالد و تکان نخوردنم فقط ده دقیقه گذشت تا 

 برخاستن و دنبالش راهی شدن.

داشتم ترسیدم چون باور آدم تنها ماندن نبودم... از تنهایی می

ی از درد، ی دور افتادهها یک جزیرهپشت تنهایی انسان

 ناشناخته مانده است.

 

 

 ام رسید، عصبی عقب کشیدم.سرم را با بویی که به شامه

 جشن داشتی امشب؟-

 

غذاها را درون سطل زباله به زور دستش جا  غافلگیر شد و ظرف

 داد.

 

 مهمون داشتم... نشد از خونه غذا بیارم.-
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 کباب تمام اتاقک را پر کرده بود.بوی 

مردی؟ حاال تا صبح درد بکش تا خوردی... میخودت نمی-

 جونت در بیاد.

 

 ها را پر کرد.به سمت سماور کوچیکش رفت و استکان

 دلت از یه جای دیگه پره سر من خالی نکن.-

 

 ی روی تختش را کنار زدم و نشستم.ی پتوی بهم ریختهلبه

 موقعیت استفاده کن.خوبه... توام از -

 

ها صدای اعتراضم را با عطر کیک خاله نیره برید... مثل بچه

 سرم شیره مالید و من هم خام شدم.
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گیره هی سرمو بگیرم باال بشین رو زمین... گردنم درد می-

 نگاهت کنم.

 

 تو بشین باال.-

 

دانست اهل کم آوردن نیستم... دلم برای خیره نگاهم کرد... می

هایش التهاب انگشت پایش، بیشتر از خواهش مردمک قرمزی و

 سوخت که روی موکت خشک کف اتاقک نشستم.

 آخرشم یه قالیچه براش نخریدی؟-

 

 تو مزاحم نشی من روی اون تخت کارم راه میفته.-

 

 ی بزرگ کیک روی چنگال را با بغض گلویم قورت دادم.تکه

 امشب بخوابم همین جا؟-
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 اهل اخم کردن و چشم غره رفتن نبود... یک کالم گفت:

 نه.-

 

 شم؟تر میبمونم لطفن... برم خونه خراب-

 

 بشی... باالخره که چی... امشب نه فردا؟-

 

 قند داخل دهانش را جوید و من چشم تنگ کردم براش.

 آمد.ای پیراهنش بدم میاز رنگ قهوه

 خیلی سفیدی... برداشتی چیم پوشیدی.-

 

 کرد.ام میید... خونسردیش عصبیخند

ای شرت مسخرهبرم قرمز بپوشم... بنفش چی... یا همون تی-

 که خودت برام خریدی؟
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ای که برایش خریده بودم رویش نماد کینگ شرت مسخرهتی

 بود.

کنی مسخره تویی که هنوز مثل پیرمردا چهارخونه تنت می-

مین تا آسمون اونم با رنگای مرده... لیاقت نداری و گرنه ز

 اومد روت با اون لباس.می

 

من همینم که هستم... هرجا هم برم همینم... عادت دارم به -

 خودم.

 

 حرصم گرفته بود... مقاومتش را دوست نداشتم.

کنم... خیر سرمون قراره استاد من یه روزی تو رو عوضت می-

 این مملکت بشی... برس به خودت... آدم باش.
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ی آخر چایش را هم با آرامش و جویدن باقی قندش خورد جرعه

 و گفت

تو چشمت نزدیک بینش خراب شده... و گرنه آدمیت من خیلی -

 وقته بهت ثابت شده.

 

خواست حواسم حرفش کنایه نبود به او؟ یا به من و نشاط... می

 را پرت کند.

 

شدم... هایم را روی زمین مشت کردم... خالی نمیانگشت

 داد.هایمان جواب خرابی وجودم را نمیکلکل

ی تخت گذاشتم و تنم رو بلند کردم... بی اهمیت دست روی لبه

 به شال افتاده خودم را روی تخت ولو کردم.

 برقاتو خاموش کن میالد.-
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 سینی را برداشت.

 پاشو برو خونتون.-

 

 خوابم میاد.-

 

 جهنم... مگه اینجا خوابگاه... جمع کن خودتو.-

 

 پردهاتو بکش... یک ساعت دیگه صدام کن.-

های، که جز خواب نبودم .. شبیه تمام همان بودندیگر خوش

 ی متعفن چیزی ازشان باقی نمانده بود.یک الشه

 

 ها را هم کشید.ها را خاموش کرد... پردهبرق

 

ساعتش را کوک کرد و پشت صندلیش نشست و خیره شد به 

 ورودی شهرک.
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 شد؟سیدم چرا خسته نمیبارها از خودم پر

 آورد؟کم نمی

 تونست انقدر خوب باشه و صبور!!!چطور می

 اونم عاشق بود.

 اونم شبیه من بود.

 شاید دیگه نبود؟!

 فراموش کرده بود؟!

 تونست تحملم کنه.نبود که می

 کرد؟!میالد من را تحمل می

 

 کنی؟تو منو تحمل می-

 

 نفهمیدم چطور از دهنم بیرون پرید.

 

 مثلن خوابیدی!-
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 کردم دوباره.هایم را باید رنگ میفرق سرم را خاروندم. ریشه

 جوابمو بده.-

 

 ما دوستیم باهم.-

 

نیاز به تایید نداشت حرفش... ما بیشتر از دو دوست ساده بودیم 

 ولی...؟

 

 کنن.کنن... رعایت میها همو تحمل نمیدوست-

 

ولی من دلخور مفهوم حرفش برایم واضح و دندان شکن بود 

 جو.بودم و بهانه

 خوام صد سال رعایتمو نکنی.می-
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پاشو برو به سالمت... تو امشب حالت خوب نیست... االنم فقط -

خوای من دهن باز کنم یه چیزی بهت بگم، بکنیش بهونه می

 برای خودت.

 

 هر دو پایم را از زانو خم کردم داخل شکمم.

 دی؟چرا دستم نمی-

 

دیدم که شاسی بزرگ سبز را زد و صدای جیره کردن جک را 

 ی آشنایش دست تکان داد.شنیدم برای راننده

 

 دکتر مشفق بود؟-

 

 االن جواب کدوم سوالت رو بدم؟-

 

 آمد ولی لبم ناخواسته کج شد.ام نمیخنده
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 حدسم درست بود؟-

 

 لبخند زد.

 دکتر مشفق بود.-

 

ها ها را بر حسب ساعتجیک بازی قدیمی بود... ورود و خرو

زدیم... دکتر مشفق آخرین ورودی شهرک در شبانه حدس می

 روز بود.

 اومد.تر یک ساعت زودتر میخالفش سنگین شده... قدیم-
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 برنگشت سمتم و من با ندیدن پوزخند لبش دلم بیشتر گرفت.
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شه ساعت از دستش اینجا، هر وقت  کسی خالفش سنگین می-

 ره.می

 

های با او بودن... به روزهایی که اش تلخ بود به شبهکنای

 کرد برامون.اش هم مرز جدایی را تعریف نمیتاریکی

 

 کجا؟ -

 ترسیدم از یکباره پاشدن و ایستادنش.

 رساندم. بیرون رفت و من سریع خودم را به پشت پنجره

 

به فقط دیدم که یک ماشین به سرعت رد شد و میالد پر اخم 

 سمت اتاقک برگشت.

 

 کی بود میالد؟-
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 دونم.نمی-

 

 پس چرا رفتی بیرون.-

 

جوابم را از نگاهش گرفتم و وا رفتم... روی همان صندلی که 

 میالد از رویش جسته بود.

 

 حساب و کتاب سرد شد.هایم بیتپش قلبم کند شد و دست

 

 وای به حالت ژیکال... وای به حالت اگه...-

 

 خودش بود؟-

 

ستش را چنگ کرد میان موهایش... موهای مجعد و خشک د

 اش.مردانه
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چی شده که بعد از پنج سال تا اینجا اومده و یک ساعته که -

 اون بیرونه؟

 

 لحنش توبیخ داشت... اعتراض و گوش زد هم داشت.

ی  احمق درونم خوف ترسید... از ژیکال بیست سالهاز من نمی

 داشت.

 

 دونم.من... من... نمی-

 بدم آمد از خودم... از استیصال نگاه میالد بیشتر بدم آمد.

 

دونی مگه دنبال بهونه نبودی... بیا دستت دادم... حاال چرا نمی-

 بگیر و بکشش.

 

 حالم خوب نبود.
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 سر به سرم نذار.-

 

 دور خودش چرخید.

مان های فرو بستهدور کالفگی هر دویمان و تلخی که پشت لب

 بیات شده بود.

 

 ژیکال؟-

 

 وقتی به سمت شالم رفتم صدام کرد.

 چرا برگشته؟-

 

 شالم را با بدبختی روی سرم انداختم.

 دونم.نمی-

 

 چرا تا اینجا اومده؟-



 

 

46 | P a g e 
 

 

 داد زدم

 دونم.نمی-

 

 دونی؟پس تو چی می-

 

 هیچی.-

 

 ی در نرسیده بود که زمزمه کرد.دستم به دستگیره

 

 آخرین حرفم رو که یادته؟-
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 یادم بود... ولی خودم را زدم به اون راه.

 گی؟از چی می-

 

 با تلخی حرفش لبم را گزیدم. 

 کنم.گفتم یک باره دیگه ببینمش قلم پاشو خورد می-

 

 یادم بود... خوب هم یادم بود.

 

 شب بخیر. اشتباه دیدی...-

 

اختیار از خودم تا گردنم پیش رفتند. پلکم از هام بیانگشت

 د.دردش بسته ش

 

 حالت چه شکلی بود وقتی دیدیش؟-
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 هام فشار دادم.گردنم را با نوک انگشت

افتضاح... ناجور... عصبی... بدم اومد از غافلگیر شدن... اونم بعد -

 این همه مدت.

 

 کنی دیگه؟بهش فکر نمی-

 

 کرد.هایش را تموم میخواستم برم اگر میالد سوالمی

 

 کردم تا حاال؟!مگه فکر می-

 

 .نه-

 

 محکم و کوبنده گفت... خودم هم باورم شد.

 

 فردا بیا صحبت کنیم.-
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 داد.خوب بود که االن ادامه نمی

 در مورد؟!-

 

ی گردنت تا حال امشبت... از جایگاه همه چیز، از درد دوباره-

 اروند تو زندگیت تا برگشت این یارو.

 

جواب های بیماتم برد... اَروند را یادم رفته بود... تماس

 اش.مانده

 

 یه اسم براش گذاشته بودی میالد؟-

 

 ناسزای زیر لبش به مزاجم خوش آمد.

 آقا شیکه.-
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تکرارش کردم... هنوز هم شیک بود مثل اولین باری که  

 دیدمش.

 هاتو میارم برات.دمپایی-

 

 ش.تا خود خونه مدام زیر لب گفتم

ی کرد... ولی ته کالمش مزهمیالد همیشه آقا شیکه صداش می

 داد.کنایه می

 

کلیدها را زیر و رو کردم و داخل قفل حیاط چرخاندم و ماشین 

 پارک شده را زیر طاقی دیدم.

 

 یک راست به سمت یخچال رفتم.

 بطری آب را سر کشیدم.

 گُر گرفته بود جیگرم.

 شد.خنک نمی
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 شد.آروم نمی

 

 های مانتوام را باز کردم.دکمه

 هایم را داخل ماشین انداختم.تمام لباس

 خودم ماندم و کیفم.

 

رو، نور چراغ خواب تابیده بود و روشن از در باز اتاق به داخل راه

 بود.

 

 به چهارچوب در تکیه دادم.

 دلم برای جهانم تنگ شده بود.

 ام.چرخش ماندهجهان ساکت و بی

 

 ی دورش نگاه کردم.شده های حلقهبه دست

 بخش بود.هاشون آرامشصدای نفس
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 تر شد.ی گلوم پرحجمی بزرگ شدهگوله

 

های مامان محبوبه با جهان چرخیده بود و حاال جای او و دست

هم عوض شده بود... جهان دیگر توان در آغوش کشیدن 

 اش را نداشت.محبوبه

 

ن... ولی من عادت قاب قشنگی نبود... ایستادن و تماشا کردنشا

 ام.کرده بودم به همین یک نگاه و رفع دلتنگی شبانه

 

 موبایلم را به شارژ زدم و از داخل کشو لباس برداشتم.

 سرم را به طرف کمد و در آخرش برنگرداندم.

 گوشوارهایم را جلوی آینه گذاشتم.

 

 هام به سقف باالی سرم.کمرم به نرمی تشک چسبید و مردمک
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 خسته بودم و وامانده.

 وسط یک پاتالق بزرگ رها شده بودم.

 

_9 

 

 

 موبایلم را روشن کردم.

 های رویش دهنم رو کج کرد.کالها و میسسیل پیام

 هام شدم.ی پیاموارد صفحه

ای برای این کنیم... امیدوارم دلیل قانع کنندهفردا صحبت می-

 گانتون داشته باشید؟کار بچه

 

 هایم را بستم.یشونیم چسبوندم و پلکساعدم را به پ

 خوابیدم.باید می
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 هایی که بیدار شدنش کار خودم نبود.از همون خواب

 

 هایم غلت زدم.روی شانه

 های راحتم گذشته بود.یادم آمد که پنج سال از مرگ اون خواب

 کندم ازش.هایی که با صدای اعتراضش دل میهمان

یر پام علف که هیچ جنگل سبز ))یکم دلت برام بسوزه ژیکال... ز

 شد((

 

 به سمت میز کنار پاتختی چرخیدم.

 اش شدم.ی ناشناسِ آشنا درآمدهوارد صفحه

 

 سالی احساسم.سوخت از خشکهایم میپلک

 های رنگی را تماشا کردم.روی عکسش زدم... سبد پر از وگن

 پیچید در خیالم.صداش از دیوار غرورم رد شده بود که هی می

 ی خدا دستات یخه دختر خوب... بگیر بخور اینو((یشه))هم
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 دستم را مشت کردم.

 خواست آهنگ را باز کنم.دلم نمی

ده بار ارسالش کرده بود... شبی یک بار درست راس ساعت 

 دقیقه. ۲۳:۲۳

 ی عاشقیمون.ساعت ثبت شده

 

 انگشتم نافرمانی کرد.

 روی ضربدر نشست.

 اش چرخید.دایره

 دلم در هم پیچید.

 ی روشن موبایل را، روی شکمم برگرداندم.صفحه

 دانم.هایم اسیر خواب شد یا رویا نمیچشم

 فقط شنیدم که گفت: 

 اورییم ))قلبم((-
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 هایم به دور قلبم.ناخواسته نبود چنگ شدن انگشت

 

 ام روی میز بود.های جاماندهحواسم از دور هنوز به گوشواره

 

هایم را گم کرده بودم و یک لنگه از گوشوارهها بود که سال

 دیگر شبیهش نیافتم.

 

*************** 

 

_10 

 

 

 "یک ماه قبل"
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رفت تا روی جلوی دوربین آیفون ایستادم و شالم را که می

 هایم بیفتد جلوتر کشیدم.شانه

 

و در که با صدای تیک آرامی بازشد با پای راستم هلش دادم 

 وارد حیاط باشگاه شدم.

 

 های دودیش.ی دومش و شیشهسرک کشیدم تا طبقه

 شد.دلم برایش تنگ می

 

تر اولین پله را که باال رفتم صدای موسیقی به گوشم نزدیک

 شد.

 

های اطراف گرفتم و دومین پله را باال نگاهم را با غصه از خانه

 رفتم.
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هایم را پا م و دمپاییها رها کردهایم را همانجا کنار قفسهکفش

 زدم.

 

پرده را بادستم کنار زدم و نگاهمو از شلوغی سالن پیش رویم 

 گرفتم و برای مریم که از دور سالم کرد دست تکان دادم.

 

 سالم.-

 به حالت نشستن آسایش خندیدم.

اش ی میز زده بود و خودش را داخل صندلیزانوهایش را لبه

 کرده بود.جمع

 

 جمع کن اون نیشتو. از دست رفتی که-
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در حال تایپ کردن بود و لبخند هایش تند و سریعبا انگشت

 ی پشت خطش بود.عمیقش گواه مخاطب مورد عالقه

 

 نپرسم شیری یا روباه ژیکال؟-

 

 ولو شدم روی صندلیم.

 تو یه لحظه منو نگاه کن اول!-

 

و همان لحظه دو ایموجی قلب و بوسی سرم رو جلوتر کشیدم  

 که برایش آمده بود را رصد کردم.

 نمیری حاال، خوبه ناکامم نموندی اینجوری ضعف رفتی براش.-

 

 وای ژیکال تعریف کردم برات اولین بار کی بوسیدم؟-

 

 شان را دوست داشتم، بوی به ذوقش خندیدم، عشق ناب و ساده
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 داد.وفایی نمیبی

 

تو ماشین برادرش بودین... پیاده شد بنزین بزنه، بله فرمودین -

 های ماشینم دودی.نصفه شب بود و خلوت، شیشه

 

 ی عمیقش به عقب پرتاب شد.سرش با خنده

ژیکال قلبم داشت میومد تو دهنم... اولین بار بود رفته بودم -

خونشون... هر کاری کرد به خاطر برادراش نرفتم تو اتاقش... 

 گردی خونه.رده بود شده چهار صبح برمیبابام هم تاکید ک

 

 رنگ صورتش از خنده به سرخی رفت.

افشینم دیگه دید وقت تنگه و چیزی کاسب نشده... انگار - 

دنبالش کرده بودن. جالب اینجاست وقتی برادرش سوار شد 

خیلی ریلکس خودشو عقب کشید و تو صورتم بلند گفت تالفی 

پرو تر از خودش برگشت تو فرارتو سرت در آوردم... برادرشم 

برسرت افشین که اولین آینه ماشین نگاهمون کرد و گفت خاک



 

 

61 | P a g e 
 

گفتی برات مکان جور لبتو تو پمپ بوگندو گرفتی...بدبخت می

 کردم.می

 

مان های ثابت را به سمتمان نگاه چندتا از بچهصدای خنده

 برگرداند.

 توام که چشم و گوش بسته، خجالتی؟!!!-

 

هام براش فل گیر شدم ژیکال... کلی تو فانتزیباور کن غا-

برنامه داشتم... ولی االن هر وقت یادش میفتم بو بنزین میپیچه 

 زیر بینیم.

 

ی لغاتم زنگار بدی رویش حرفش جالب بود ولی من دایره

 اش کردم و رسیدم به جایی که نباید.نشسته بود که معنی

طر و عنبر باشه و بو بنزین دادن خیلی بهتر از اینکه اولش ع-

 بعدش تعفن نامردی باشه.
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 ژیکال؟-

 

های نحسم برگردم ولی ناخواسته خواستم به عقب و گذشتهنمی

 دلم چنگ شده بود.

خیالی زدم... شبیه موهایی که از زیر شالم رها و خودم را به بی

 آزاد گذاشته بودمشان.

 

شهرداری وقت نداریم آسایش، تا آخرماه باید تخلیه کنیم... از -

 جواز کوبیدنشو گرفتن.

 

آسایش هم با اتمام حرف من نگاهش را به در دیوار سالن 

 مان از گذشته را قیچی کنیم. چرخاند... فهمید که باید حرف

 

برای باشگاه زحمت کشیده بودیم... کلی خاطرات خوب و سخت 

 داشتیم.
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 کنیم.گردیم یه جای بهتر پیدا میمی-

 

پول اینجارو باید بدی اونم دو طبقه زیر  سخته آسایش دوبرابر-

 زمین و نصف متراژ .

 

 مگه قرار نشد بگردی دنبال شریک برای خریدن؟-

 

 پشیمان شده بودم.

کجا برم دوره بیفتم آدم مطمئن پیدا کنم که دو روز بعدش -

 تونم.نزنه زیرش؟ تنهایی هم که نمی

 

 گفتی که رو پیشنهاد اَروند فکر میکنی؟-

 

 اال انداختم.سرم را ب
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 اصلن حرفشم نزن.-
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 دوال شدم و از داخل کشوی میز شکالتم را برداشتم.

 

تونی گیری ژیکال... اَروند آشناست میچرا انقدر سخت می-

 بهش اعتماد کنی.

 

 داد.توضیح دادنش یعنی مرور چیزهای که یادآوریش آزارم می

 

 ی کاری بشم.نمیشه آسایش... دوست ندارم باهاش وارد حیطه-

 

 دست بردار نبود.
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 است که؟ بهتر از غریبه-

 

 تند و کالفه جواب دادم.

نه بهتر نیست... غریبه خودتی و خودش... غریبه جیک و پوک -

کارتو نمیذاره کف دست مامانش اونم هی بخواد نظر بده و رژه 

 بره رو اعصابت.

 

 ی موبایلش رو خاموش کرد.و صفحه رضایت داد

 عموت دلخوری؟!هنوز از زن-

 

 نه.-

 

 ژیکال؟-

 

 هاش.مهم نیست برام نه رفتارهاش نه حرف-
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 گرفتی.مهم نبود که االن انقدر سخت نمی-

 

کردنمان راجب مسائلی که بیات و حل نشدنی بود جز بحث

 ی دیگری نداشت.سردرد بعدش، برایم فایده

 کنی؟ن صحبت میگفتی با افشی-

 

تونیم بیایم گفتم بهش... چقدر افسوس خورد که خودمون نمی-

سپاره برات... چندتا بنگاهی آشنا جلو... ولی گفت به دوستاش می

 و خوب هم سراغ داره که گفت پرس و جو میکنه.

 

 ایستادم و لب زدم.

 خوبه... ممنون.-
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ای که از زبانم خارج شد دلم را ریش کرد. دروغ گفته بودم خوبه

های پیش دچار سال هیچ چیز خوب نبود و من دوباره شبیه

 پوچی شده بودم.

 

 هایم.ترسیده بودم از دوباره شروع کردن و درجا زدن

 

آوردم ولی کسی باور نداشت که من هنوز هم به روی خودم نمی

 شکننده بودم.

 

در آنی که رفته بود و بعد از خودش یک منِ ویرانه دربهوامانده و 

 را بجا گذاشته بود.

 

هایم را پا ام بیرون آوردم... کتونیتنهشرتم را از روی نیمتی

شد... شیکرم را از ی دیگر کالسم شروع میکردم تا چند دقیقه

 ی باال شدم.مریم گرفتم و راهی سالن طبقه
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 اکسیژن رسان بود. ورزش برای من بیشتر از هوا

 کردم.تر نظاره میگم میشدم توش و برای خودم دنیا را مثبت
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 کاری نداری ژیکال؟ من برم؟-

 

 اش گرفتم.حوله را از دست دراز شده

 زنی... برو... چفت در رو هم بنداز.چرا داد می-

 افشین دم در منتظره... من رفتم.-

 

، این بار فقط پاهایم را با خداحافظ گفتنش به زیر دوش برگشتم

 زیرش گرفتم.
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 ی باال رفتم.تنم را خشک کردم و سشوار به دست طبقه

 شور را برداشتم و بطری آب کرفس را سر کشیدم.ی چوببسته

 

 موبایلم را با لرزشش از روی کانتر برداشتم و جواب دادم.

 سالم.-

 

 تا من زنگ نزنم خبری ازت نمیشه نه؟-

 

 باالیم را زبان زدم و آهسته گفتم. لب

 کاری نداشتم زنگ بزم... گله نداره.-

 

ها و سرو صدای پشت خط فهمیدم که در حین رانندگی از بوق

 است.
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خیال پرسیدن از آرزوی کار داشتنت به دلم موند... االنم بی-

 گی؟بقیش بشم یا خودت می

 

ی ط حوصلهدانستم منظورش از تعریف کردنم چیست... فقمی

 اش را نداشتم.مرور دوباره

 

 گفتم اَروند.خبری شده بود بهت می-

 

 مطمئن؟-

 

مندی صدایش را عادت کرده بودم نسبت به خودم... بزاقم را گله

 قورت دادم و لب زدم:

 مطمئن.-

 

 ژیکال؟-
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کردم تا حرفش را بزند و گرنه مدام صدایم باید سکوت می

 مراعات کردن نبود... شبیه مادرش.کرد... اهل پنهان کاری و می

 

 

تا زنگ نزنم زنگ نمیزی... تا حالت رو نپرسم، سراغی ازم -

گیری... چطور توقع داری حرفت رو باور کنم و خاطر جمع نمی

 باشم ازت؟

 

هایش باز هایم را مثل شانه داخل موهایم کشیدم... گرهانگشت

 شد به این راحتی.نمی

 

همیشه همین بودم اَروند... یادم نمیاد خالفش رو انجام داده -

 باشم که برات توقع ایجاد کرده باشه.
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هایمان نقاب نداشت... شاید ریشه از هم ما همین بودیم... حرف

 گرفت.خون بودنمان می

 

 بیام بریم شب یه طرفی؟-

 

 سمت دیوارِ کناری سالن و ساعت رویش سرک کشیدم.

ای... حوصله ندارم باشه یه ام که بگی پی بهونهگم خستهنمی-

 شب دیگه.
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 یه شب دیگه میشه مفصل حرف زد؟-
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های اَروند را هم نداشتم وقتی ی مفصل حرف زدنحوصله

 رسیدیم.ی اول میدانستم تهش به همان خانهمی

 

ما همیشه مفصل حرف زدیم... مهم اینکه بخوایم نتیجه رو -

 بپذیریم یا نه؟

 

اینکه اَروند و خصوصیات اخالقی خاصش باب میلم بود یا نه کم 

 خواستم بهش فکر کنم.ای بود که االن میترین مسئلهاهمیت

 

 نرسیدیم چون تو نخواستی که برسیم.-

 

ها اش کرده بودم و سالکالمش تندی و تیزی داشت... خسته

 آوردنش بودم.بود که منتظر کم

 

 اَروند؟-
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 تر شود برایم.اموش ماند تا اعتراضش واضحاین بار او خ

 

 در گیرم این روزها... پیچیدم بهم... بذار سبک بشم یکم.-

 

 توانستم اَخمش را ندیده، تصور کنم.می

 

هات شده پنج سال ژیکال... یه طوری این روزهات و درگیری-

 باهام رفتار کن که بهم برنخوره.

 

 دانستم.حق داشت؟خودم هم نمی

ا جوابم را داده بودم و باز کوتاه نیامده بود... ما شبیه من باره 

بازماندگان یک جنگ روی یک پل هوایی چوبی بودیم... 

العبور شده بود... هایش یکی در میان شکسته بود و صعبتخته



 

 

75 | P a g e 
 

اَروند خودش را به کوری زده بود... ولی من معلق ماندن 

 کردم تا او.بیخودمان را هر لحظه بیشتر درک می

 

بلد بود که اهل باج دادن و عذرخواهی از سر مصلحت نیستم که 

 خودش بحث را عوض کرد.

 

خواستم عمو رو ببینم...شاید فردا با مامان یه سر اومدیم... می-

 دلم برای مانلی هم تنگ شده.

 

 توانستم منکر عموی خوب بودنش برای مانلی باشم.نمی

 

 گم مامان شام بذاره.می-

 

 شه... مراقب خودت باش.ت میبرو دیگه دیر-
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ای... باز هم نتوانستم خداحافظی کردم... بدون هیچ حرف اضافه

 بگویم تو هم مراقب خودت باش.

 

 این کلمات در من یخ زده بودند و نسلشان منقرض شده بود.

 

 آوردم.روزگاری با شور و هیجان به زبانشان می

 .ی وجودمزده ترین عشق جوانهوسط اولین و تازه

 

 ترین دختر سرزمین دلم و دلش بودم.های که خوشبختآن وقت

کردیم... ما کردم و محبت خرج هم میپروا صدایش میبی 

زیادی ولخرج بودیم که برای زمستانمان بی جیره و مواجب 

 ماندیم.

 

فرو شد و از بامِ قلبم کاش اسمش هم با برف زمستان آب می

 گذاشتم.چکید، تا دیگر خودم را وسط خاطراتم جا نمیمی
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 هامین؟-

 

 جووونم.-

 

 مراقب خودت باش برای من.-

 

 منییم جانیم ))جون من((-

 

 فهمم یعنی چی؟خوب من که نمی-

 

گرفت و من ی لبخندش بودم که از نگاه مجذوبش وام میدیوانه

 رد.کرفت دلم وقتی پشت هم برایم تکرار میغنج می

 نفسیم.... عمروم.... ملییم... سوگیلیم-

 ام... عشقم(())نفسم... عمرم... فرشته
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جلوی ورودی ترمز کردم... عمو حسن را جای میالد داخل 

 اتاقک دیدم و سالم کردم.

 

 برایم دست تکان داد و لبخند زدم.

 

 اش را گرفتم.وارد شهرک که شدم، شماره

 

 اَمری باشه؟-

 

اشتباه محض بود خارج کردنت از لیست سیاهم... با شخصیت -

 حرف بزن... استاد بعد از این.
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 خندید... حسودیم شد.راحت می

 

 من جز لیست سیاهتم، سفیداش کیان اونوقت؟ -

 

 جوابش را ندادم و قبل از پیاده شدن از ماشین پرسیدم:

 غیبت داشتی امشب... عمو حسن بود جات؟!-

 

مر کردن امشب مادر و پسری پیش هم باشیم... بابا نیره بانو اَ-

حسن هم تاکید کردن تو روز زیاد خوابیدن، خودشون وایمیستن 

 شیفت.

 

تر نفس کشیدم... به روی خودم نیاوردم که دلنگرانش شده راحت

 بودم.
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 بازی فردا شبو که یادت نرفته؟-

 

 اش شروع شد.بلبل زبانی

 خته حساب کن.من؟ عمرن... از االن خودتو با-

 

 تخمه یادت نره میالد... هم گلپر هم لیمویی بگیر.-

 

خوای بعدش دقم بدی چربه... جوش میزنه صورتت... هی می-

 زشت شدم.

 

از ماشین پیاده شدم و در حیاط را باز کردم... هیچ وقت دیگر 

دلم نخواست تا ریموت دارش کنم... بابا که دیگه ماشینش را 

 من هم مهم نبود. آورد، برایداخل نمی
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راه نداره هم تخمه رو میخورم هم غر میزنم به جونت... اِل -

 کالسیکو بدون تخمه حال نداره که.

 

 دستت نمونه الی در ژیکال.-

 

با خنده دستم را عقب کشیدم... انقدر همیشه حواسم پرت حرف 

 شدند.های بینوایم مدام له میشد که انگشتزدنم می

 خاله نیره چی درست کرده برات؟-

 

 بگم که دعوام کنی؟-

 

 زیرکاهی از خودته.خاله نیره حواسش هست... آب-

بازم خندید و من به این فکر کردم که وقتی نشاط ازدواج کرد 

هایش سر جایشان آمده چقدر حالش بد بود... حاال ولی خنده

 بودند.
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 کشک بادمجون داریم... بیارم برات؟-

 

 آمد.آن سر شهرک تا به اینجا پیاده می باید از

 نوش جونت... سالم برسون به خاله.-
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 موبایل را داخل کیفم گذاشتم.

 ی روبرویم جا ماند.نگاهم روی خانه

مان آمد و به گذشتههای خاموشش هنوز هم به چشم میبرق

 کرد.کجی میدهن
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گرفت و  ام با ترالن رنگ و بوی دیگریبه روزهایی که دوستی

خوشحال از حسی که بین او و اروند شکل گرفته بود، امیدوار 

 بودم به استحکام این دوستی و خویشاوندی در شرف وقوعش.

 

 چشم بستم به روی افسوس وجودم.

 مرورش برایم دشوار بود چون یادآور جای خالی عزیزانم بود.

 دورم خلوت شد... خلوت... خلوت.

ی شوم نیاورده بودم که سایه بهت رفتن هامین را هنوز تاب

بختم وسط بخت ترالن و اروند افتاد و من بیشتر فرو رفتم در 

 ام.الک بیچارگی

 

کردم رفتن هامین و ترالن را هم تاب هر چه بیشتر فکر می

عمو افتاد و زنحس روی تخت نمیآوردم، اگر  جهانم بیمی

 دانست.سوری من را مقصر تمام شومی، زندگی پسرش نمی

 

 اومدی عزیز دلم؟-
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ها ایستاده بود و صدا کردنش دلم را به مامان محبوبه باالی پله

 ی روبروی.های خانههای آهنیِ روی پنجرهاجبار کند از میله

 

 شان نشده بودم.ی میانکاش آن شب هیچ وقت واسطه

 کاش هرگز از احساس اروند به ترالن نگفته بودم.

 

 کردم.شان را تماشا نمیمردم و رفتنکاش می

 

ی قلبم به یکباره سوت و کور شد و یک من ماندم و خانه

 روزهای که حجم خاطراتشان پدر احساسم را درآوردند.

 

 بیا باال ژیکال... به چی زل زدی؟-

 



 

 

85 | P a g e 
 

های پشت سوال مامان تلنگر داشت... یعنی نایست و به تلخی

 ات خیره نمان.جامانده

انداخت اگر دستم را به زانوهایم بود که بود... که یادم می خوب

 شوم.نگیرم غرق می

 اش را محکم بوسیدم.گونه

 

 احوال محبوب خانم؟-

 

 صدای درو شنیدم برات چای ریختم... یخ کرد نیومدی.-

 

 هایم عوض کردم.هایم را با دمپاییکفش

 کردم.داشتم با میالد صحبت می-

 

 کشم.شامتو می لباستو در بیار تا-
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 ی پذیرایی نرسیده بودم که پرسیدم.هنوز به میانه

 شما خوردید؟-

 

 ای.خوام جهان رو ببرم حموم... تو منتظر ما نمون خستهمی-

 

 ایستادم و قبل از سرک کشیدن میان اتاقشان خواهش کردم.

 برم مامان.من می-

 

زد میابروهایش جمع شد... تمام حسادت دنیا در این زن موج 

 نسبت به جهانش.

 

 با خنده گفتم.

خوام که ازت بگیرمش... با چشمات برام شاخو شونه نمی-

 کشی.می
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 اخمش غلیظ تر شد... خودم را برای مواخذه شدنم آماده کردم.
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یک روز تموم تو صورتم نگاه نکرد همون بار قبلم که اجازه -

 کنی.دادم بهت... بعد تو باز تکرارش می

 

شان قابل ستایش بود... من هم دلم از این بستگی میانوا

 اش به من که رسید کریه شد.خواست... ولی چهرهها میعشق

 

مامان خسته شدی خب... نمیذاری پرستار بگیریم... حرف از -

 خوره.زنم هر دوتون بهتون بر میکمکم که می
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فت و رشان میهایم تا در نیمه باز اتاقهایش از روی لبمردمک

 آمد.می

 هایم به گوش بابا برسد.نگران بود اعتراض

هایش را که خواست... هوس نوازش کردندلم آغوشش را می

 بردم.باید با خود به گور می

 

خواستم غریبه بیارم باالی سرش خودمو بازنشسته می-

ای در خوام حرف دیگهکردم... وقتی از پسش برمیام، نمینمی

 موردش بشنوم.

 

هایم را روی هم بستم... بلد نبودم غم صورتم به احترامش پلک

 را پنهان کنم.

 بلد نبودم تکیدگی صورتش را به روی خودم نیارم.

خیالی و سربه هوایی بزند توانست خودش را به بیشاید نشاط می

 شد.ولی من جنس رفتارهایم سانسور سرشان نمی



 

 

89 | P a g e 
 

قوی باشم و  از همان بچگی جهان خودش بهم آموخته بود که

 هایم را حتی اگر به نفعم نیست واضح بیان کنم.حرف

 

 دلخور رو گرفتم و به سمت اتاقم رفتم.

 

 عروسک پولیشی روی تخت لبم را قوس بخشید.

 مانلی کوچکم قبل از آمدن من رفته بود.

 ی نشاط را گرفتم.هایم شمارههم زمان با درآوردن لباس

 

 نشاط شنیدم. صدای جیغش را قبل از سالم کردن

 من دورت بگردم فنچ کوچولوی خاله.-

 

وای ژیکال... دیوانه شدم دیگه... چرا این بچه بلد نیست -

 بخوابه آخه؟
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 دونی چطور و کی بخوابونیش.اون بلده... تو نمی-

 

 دوباره جیغ زد و دلم برایش ضعف رفت.

 است نشاط... ببین چشه خب؟کالفه-

 

 کنه.تابی مینه یک بند داره بیدونم از وقتی رسیدیم خونمی-

 

 بند ساعتم را باز کردم 

 است؟سهراب خونه-

 

 آره... اونم هرچی بغلش کرد آروم نشد.-

 

 کرد.موندی تا منم بیام... مامان آرومش میمی-
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 صدایش کالفگی و خستگی داشت.

سهراب خواست بابا رو ببره حموم... توام که دیر اومدی... می-

 اومد دنبالم.

 

های اش قاطی شده بود و میانش قربان صدقهجیغ و گریه

 رسید.سهراب به گوشم می

 خیله خب برو... مراقبش باش.-

 

 وسایلم را جابجا کردم.

 داد.بخش تنش را میعروسکش را بوسیدم، بوی لذت

 

 شان دست کشیدم.موهایم را از اسارت کشم درآوردم و میان
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روی میز دنبال کردم... لبم با دیدن ظرف جدای  بوی غذا را تا

 کشک بادمجان کشیده شد.

ای یاد وقتی افتادم که هفت سالش بود و همراه خاله برای لحظه

مان آمد، تا مادرش کمک حال مامان محبوبه در نیره به خانه

 مان شود.چیدمان خانه

 

 ی شخصی و بزرگمان کمترتازه اسباب آورده بودیم و ذوق خانه

 مان بود.از دوست جدید

هایمان را ازمان گرفته بود مان، دوستی قبلیدور شدن از خانه

 مان شده بود. و غصه

 

باز تر از من بود که سریع جلو رفت و به نشاط همیشه زبان

 پسرک قایم شده پشت مادرش پیشنهاد دوستی و بازی داد.
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ر متوجه انگار از همان وقت شدیم رفیق و همراه... ولی من دی

شدم که جنس دوستی من و نشاط با میالد زمین تا آسمان 

 تفاوت داشت.

ی نشاط های شیری و یکی در میان افتادهنگاه میالد روی دندان

 با برق دیگری نشست.

 

 ی اول را با پیامم بیشتر کردم.لذت لقمه

 هیچ وقت به زنت نگو که یه دوست مثل من داری.-

 

 چرا اونوقت؟!!!-

 

 تونم به شکل واضحی هوو بودن رو براش معنی کنم.می-

 

خواست به طور برایم چند ایموجی دهن کج فرستاد... می

 غیرمستقیم بگوید خودشیفته ولی نوشت.
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حیف که برای مامانم خیلی عزیزی... وگرنه یه لقمه از اون غذا -

 شد، بچه مایه دار.نصیبت نمی

 

او عزیز بودیم... ولی از من و نشاط هر دو برای خاله نیره و 

ی مان فقط اسم من، داخل پوشهروزهای کودکی و دوستی

 مخاطبین موبایل میالد تا به امروز ثابت ماند.

 

غذایم را با لبخند کمی که روی صورتم بود، تمام کردم... میالد 

 بخش زندگیم بود.آرامش

هایم، از روی تا به پشت در سرویس رسیدم منحنی روی لب 

 ام محو شد با شنید صدای مامان.چهره

 

 ی قبلی گرفتم جهان جان.خطِ پشت موهاتو همون اندازه-

 

 دست گذاشتم روی چهارچوب در و از میانش تماشایشان کرد.
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 ی جهانمان به روی محبوبش پر از قدردانی بود.نگاه خیره

 های کوتاهم را بیشتر به فلز چهارچوب فشار دادم.ناخن

هایم دوششان گذاشتم، هنوز هم روی شانه بارِ عذابی که روی

 کرد.سنگینی می

 

 مامان؟-

 

های ریز عرق اش قطرهبه سمتم که برگشت روی پیشانی

 نشسته بود.

 جانم.-

 

_18 

 

 

 چیزی الزم ندارید براتون بیارم؟-
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 بابا روی ویلچرش، پشتش به من بود.

 یه لیوان شیر گرم کن فقط.-

 

 ای گفتم و به سمت آشپزخانه برگشتم.ی آهستهباشه

 مان با سکوت بابا، خاموش و کم نور شده بود.خانه

پشت میز نشستم و تالش کردم خیالم قبل از جوش آمدن شیر 

 روی گاز سرجایش برگردد.

 

رسیده بودم به روزی که سرمای شدیدی خورده بودم و تا صبح 

 تب و لرز کرده بودم.

ماند تا مامان تا دیر وقت باید شعبه می شب عید بود و

 های بانک را تحویل بدهند.حساب

 

 اش کنارم ماند و پاشویم کرد.بابا با تمام مشغله
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عمو سوری وسط برایش اولویت اولش بودیم... انقدری که زن 

های همیشه پابرجایش اعتراف کند که عشقی که جهان به گله

 خدا بیامرز به ما نداشت. اش داره هیچ وقت جهانگیرزن و بچه

 

 خواست جای مامان، موهایش را کوتاه کنم.دلم می

 حمامش کنم و روی تنش پماد بمالم تا زخم بستر سراغش نیاید.

 

خودشان دوست نداشتن... هیچ کدامشان اجازه ندادن با وجود 

 شان فاصله بیفتد.مشکالت بابا بین

ی بابا شد هحتی از آن شبی که صبحش ختم به حال بد و سکت

های بعدی که کسی باید همراهش داخل تا روز و شب

ماند، خودش یک تنه ایستاد و کم نیاورد تا االنی بیمارستان می

 که پنج سال از آن روزهای سیاه گذشته بود.

 



 

 

98 | P a g e 
 

ی گاز را کم کردم و شیر را داخل ماگِ بابا ریختم... نشاط شعله

های خانوادگی کسپارسال برای تولدش خریده بود... یکی از ع

 مان را داده بود رویش چاپ کرده بودند.

 

 دستم را روی بخارش گرفتم و باز درخودم پیچ و تاب خوردم.

 

 هایمان زیاد بود.چقدر نقش انتخابِ دلم میان ناکامی

 

من عاشق شدم و برایش بهایی فراتر از آرامش دلم پرداخت 

 کردم.

 

 ی بابا درست چند روز بعد از طالقم بود.اولین سکته
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ی جهانم را با کمرش را شکستم... کمر احساسات و غرور پدرانه

خواهم هایش زل زدم و گفتم میانتخابم شکستم وقتی به چشم

 جدا شوم... آن هم فقط هفت روز بعد از عقدم.

 

 

***************** 

 "هامین"

 

 شید و در را پشت سرش بست.حوله را روی خیسی گردنش ک

 

ها دیگر به گوششان صدای موزیک و باال و پایین شدن وزنه

هایش رسید و حاال فقط صدای افشین بود که با تک کلمهنمی

 داد.جواب آسایش را می
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هم بنگاه امپراطور، هم چند جای دیگه سپردم جانم... قرار شد -

خودمم  برای  به مورد خوبی برخوردن، خبرمون کنن... موبایل

ی اینجا رو هم دادم... به ژیکال بگو اطمینان دادم... شماره

 دلنگران نباشه زمان میبره.

 

ی راه توقف کرد دستی که به سمت موبایل دراز کرده بود، میانه

با شنیدن اسمی که برایش یک کوه، زندگی نکرده را یادآور 

 شد.می

 

. الزم باشه خودم میام نه خیرم تا موعد قرار داد باید صبر کنن..-

کنم برای مهلت گرفتن... قرار دادتون هم باهاشون صحبت می

 که هنوز فرصت داره.

 

ی ی ریز عزیزم گفتنش، نگاه خیرهاش با زمزمهخداحافظی

 هامین را پایین انداخت و خودش را مشغول نشان داد.
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 خسته نباشی.-

 

 سرش رو باال گرفت و افشین مقابلش روی صندلی نشست.

 

 به کجا رسیدی؟-

 

ی میز گذاشت و سمت سالن نگاه ساعد دستش را روی شیشه

 کرد.

جاهای درست و درمونی پیدا نکردیم تا  هیچی فعلن... خیلی-

 االن.

 

 ی موبایلش را خاموش کرد و خطاب به افشین لب زدصفحه
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 پیدا میشه... به وقتش.-

 

 دلخور هامین را تماشا کرد.کمی

االن نزدیکه یک ساله داری میگی به وقتش... قرار نبود من تا -

 اینجا سکوت کنم.

 

 داد.هایش حق میبه افشین و اعتراض

همین که تا اینجا هم کنارش آمده بود تمام معرفت و رفاقتش را 

 ثابت کرده بود.

 

ز بشم بگم توقع نداری که بعد پنج سال یهو برم جلوش سب-

 سوک من اومدم؟!سوک

 

 اش را بگیرد.نتوانست جلوی خنده

 کنم که قراره چی به روزت بیاد هامین.دارم تصور می-
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آمد دیگر بدتر از آن دست کشید پشت گردنش... هرچی می

 اش که نبود؟های درد و عذابِ دوریسال

 

 دونی که اهل جنگم؟می-

 

 تاییدش کرد.

 تو خونته.بودن  دونم جنگدهمی-

 

چیزا و خیلی  دونی که زنده موندم و برگشتم تا تکلیف خیلیمی-

 کسا مشخص بشه؟

 

 کردند.افشین هم کنارش ایستاد و حاال هر دو به هم نگاه می
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منم اینجام که به این خواستنت کمک کنم... حواست هست -

کنم؟ چرخم و سکوت میپات میدیگه، که یک ساله دارم پابه

پرسه و بهش جواب سر برام سخته که آسایش هر بار ازحالت می

ات برگرده... فدای سر گو که آبروی رفتهباال میدم... شدم دروغ

 وجودت.

 

 چند بار روی بازوی افشین ضربه زد. 

کنم... کارت کمتر از برادری نیست در حقم... جبران می-

خوام برگشتنم خواستم به آسایش نگی چون تا وقتش نشده نمی

به گوشش برسه... خودت که بیشتر از من از صمیمیتشون خبر 

 داری.

 

گشت... این دو، شان به همان روزهای دانشگاه برمیدوستی

 بدنی.سال آخری بودند و آسایش و ژیکال ورودی جدید تربیت
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... فقط دنبال حال خوبتم... برای من دنبال جبران نیستم هامین-

هات خبر داشتم و دارم ها از مصیبتمنی که تمام این سال

 تونم برات انجام بدم.کنارت بودن کمترین کاریه که می

 

 خواست برای مردونگی رفیقش لبخند بزند و نتوانست.می

های هایش را گم کرده بود... مثل خندهخیلی وقت بود که خنده

 مکید.ی جانش را میبش جا مانده بود و شیرهاو که وسط قل

 

 هایش را باز و بسته کرد.پلک

 دوید.از پشت کرکرهای اتاق آیهان را دید که روی تردمیل می

 

تو فقط حواست بهشون باشه... هر آماری که آسایش بهت داد -

 بهم برسون... تا ببینم چکار کنم.

 

 خیالت راحت... کاری نداری باهام من برم؟-
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 برو بسالمت.-
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وسایلش را جمع و جور کرد و به سمت آیهان رفت تا خیاالت 

 خامش را پشت سرش جا بگذارد.

 

 راه گم کردی اَخوی؟-

 

 صورتش خیس شده بود و مشتشان را بهم زدند.

 اوضاعم خیلی خراب شده.-

 

 با دست به اندامش اشاره کرد.
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 ها.ی چسبیدن بیش از حد به عیالهاینا نتیجه-

 

 ی شیرین هامین خندید و صداش داخل سالن پیچید.به کنایه

 خوب بود که تماشاچی حال کوک آیهان بود.

 

با همین فرمون جلو برم، چند وقت دیگه از هیچ دری تو نمیام، -

بس که هر شب غذاهای جدید و ابتکاریش رو، روم امتحان 

 کنه.می

 

خیالی... حیف شخصه که چقدرم بدت میاد که زدی تو کار بیم-

 ها نیست چربی بشه؟این عضله

 

 کشم از اِینه.هر چی می-
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شستش را سمت قلبش نگه داشت و هامین صامت تماشاش 

 کرد.

 حالش خوبه... روزگار بهش ساخته دیگه هامین...-

هایش صداش بم و نرم بود وقتی لب زد و هامین از برق مردمک

 حظ برد.

 

از آرامش  خندم... فریادم نمیزنم... همین که یه گوشهبلند نمی-

این هستی بهمون رسیده شاکریم... حتی شده این هیکل دیگه 

 برام رو فرم نباشه.

 

 خوشحالم برات آیهان.-

 

هایشان ولی تاالپ و هایشان ثابت مانده بود... قلباجزای صورت

 کرد.تولوپ می

ی جدایی جسته بود و به سعادت عشق یک نفرشان از قافله

 رسیده بود... قشنگ بود به همین سادگی.
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های ساعتش نگاه کرد... وقت دیدار منتظر و پردلهره به عقربه

 بود.

 خواستی بری کلیدارو بده به جعفر.-

 

 هامین؟-

 

 به سمتش برگشت.

 بینتت.بمون با هم بریم خونه... مرواریدم خوشحال میشه ب-

 

 انحنای لبش سخت کشیده شد.

 باشه یه وقت دیگه... بهش سالم برسون.-

 

 رفت تا آیهان حسرت وجودش را نبیند.

 یکی دو تا نبودند که به روی خودش نیاوردشان.
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 هوای تازه را بلعید.

 

ای که سمت مرد مقابلش دوید یادش صدای بابا گفتن پسر بچه

 ایش دور افتاده است.انداخت که چقدر از آرزوها و رویاه

گرفت، شاید او اش اگر همان پنج سالِ پیش سامان میزندگی

 گرفت.هم االن، بابا خطاب می

 

 اش راند.پشت فرمان نشست و پر اراده سمت مسیر هر روزه

 برایش عادت شده بود. یک ساعت ترافیک هر روزه

 مهم تماشا کردنش بود... هر چند دور... هر قدر غریبانه.
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ی شخصی که باالی درش تابلوی باشگاه خورده روبروی خانه

 بود، پارک کرد.

 

 اش راحت بود.های دودیخیالش از بابت شیشه

اش را سمت مخالف صدای آهنگ را کمی کمتر کرد و نیم تنه

 چرخاند.

 

هنوز به شصت ثانیه نرسیده بود که در باشگاه باز شد و قامت 

 ژیکال هویدا گشت.

 

 نفسش سخت و تلخ شد.

پدر احساسش را درآورده بود همان یک تکه گوشت نافرمان... 

 اش را بشکافدو بیرون بیاید.زد تا سینهتمام زورش را می
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راست بود که عشق رسوایی داشت که تا به اینجا و این ساعت و 

رسید دچار حال منقلب و متفاوت دیگری دختر روبرویش می

 شد.می

ود که وقتی ژیکال به زبانش آورد خندید و این همان حسی ب

 تمسخرش کرد.

 

))من آدم عشق و عاشقی و ختم شدن به ازدواج بعدش نیستم 

ی آزاد و ژیکال... ازت خوشم میاد، ولی اگه موافق یه رابطه

 تعهد هستی ادامه بدیم((بی

 

تعهد و ی بیخواسته بودش و مانده بود... با همان یک رابطه

رگیرش شده بود که بی او یک هیچ مطلق و پوچ آزاد، انقدر د

 بود.

 

ای نگاهش روی ژیکال به اطرافش نگاه کرد و برای لحظه

 ماشین سیاه روبرویش توقف کرد.
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های دودی و تاریکش نفهمید چرا خیره ماند و از پشت شیشه

 دل هامین به تقال افتاد.

 

نگاهش گذر کرد و ساکش را قبل از سوار شدنش داخل ماشین 

 گذاشت.

تر از گذشته به دنبالش رفت و هامین دلتنگهوا روبه تاریکی می

 راه افتاد.

 با حفظ فاصله  پشتش راند.

 

کمی دورتر از ورودیه شهرک توقف کرد و منتظر داخل شدنش 

 ایستاد.

شان  به پشت این در ها و رسیدنزیاد بودند حساب بیرون رفتن

اه ندهد و یادش نیاید ورودی، که نداند حوس کدام را بر دلش ر

هایش روی ماند و تا لباش میکه خودخواهانه و مغرور خیره

 داد.ی رفتنش را نمینشست، اجازهاش نمیهای مردانهگونه
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 بعد از او دنیااش زیادی باال و پایین شده بود.

و انقدر جنگیده بود پای این زندگی که باز هم تاب بیاورد 

 بخواهد که دوباره همه چیز را از آن خودش کند.

 

 دید.ماشین ژیکال را دیگر نمی

 ی موبایلش را روشن کرد.صفحه

های درشت و فر اش که با آن حلقهخیره ماند به عکس قدیمی

 ها شده بود.ی موهایش شبیه فرشتهخورده

 

لی روز عقدشان بود و عاقد برای بار سوم خطبه را خوانده بود... دِ

 و گیرا زیر گوشش پچ زده بود.

 آرزو کردمت ژیکال... برآورده شو به خاطر من.-

هایش لغزیده بود و دست هامین را بیشتر فشرده ی چشمکاسه

 بود.

 نواز بود وقتی لب زد.آهنگ صدایش ولی کوبنده و گوش
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 ی پدر ومادرم... بله.با اجازه-

 هایشان سندیت احوال دلشون بود.برق چشم

 

_ 

22 

 

فرسایش گز کرده بود تا ها را با فکرهای درهم و طاقتخیابان

ی رسیده بود. کوبیده شدن در پشت سرش، تنها پژواکِ خانه

 سرد و سوت و کور روبرویش بود.

 

سوییج و موبایلش را روی میز رها کرد و تنش را خسته روی 

 مبل ولو کرد.

 هایش.سرش سنگین شده بود از حجم آلودگی واهمه

 

 گاهش تا در اتاق خواب پیش رفت و وسط چهارچوبش جاماند.ن
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ای که بعد از چهارسال خاک خوردن و خالی ماندن بازهم خانه

روح سرگردان خاطرات، میان جَو حاکمش پرسه میزدند و از 

 های متزلزلش به جا مانده بودند.ها فقط استخوانآن

ن عوض آنقدری که در این یک سال برگشتنش به ایران نه توا

 کردنش را داشت نه تحمل زیادی ماندن در این خانه را.

 

اش طرح لبخند و آوای دلنواز دخترکِ دوست به گوشه گوشه

هقی که درست اش نقش بسته بود و رسیده بود به هقداشتنی

 وسط همان چهارچوب به اوج خودش رسیده بود.

 

بود و هایش ناخواسته بسته شد... نه از سر خستگی... درد پلک

کرد و مجبور شد فشار آن دقایق کوفتی که رویشان سنگینی می

 به کوتاه اومدن.

 

********** 
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زد ی ژیکال دو دو میی سینههایش روی برهنگی قفسهمردمک

 و باال و پایین شدنش، تنش را به تب نشانده بود.

 

باورم نمیشه هامین... از صبح که گفتی امشب تنهاییم پر شدم -

ها... این وامونده اَمونش حیا شدمو شور... نگی چقدر بیاز ذوق 

 بریده بود از بی آغوشیت.

 

خواست بخندد و بگوید تا همین چندساعت قبل قرار بود که 

 جهان را پیش کش نگاهت کنم ولی...؟

 

تنش را جلوتر کشید و گرمای تن ژیکال به وجودش آتش 

 انداخت.

 

یوار پشت سرش نگه هر دو دست ژیکال را باالی سرش روی د

 داشت و با دست دیگرش، پیراهنش را باال زد.
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 اش پر شده بود از آشوب و جنگ.هوا نداشت... سینه

 ستیز بود میان قلب و منطقش.

 کرد.اش میباید قربانی

 برید.باید نفس احساسش را می

فقط چند ساعت از شنیدن آن خبرهای خانه خراب کن گذشته 

 ن را پیر کرده بود و گردن شکسته.بود یا سی سال که هامی

 

کف دست داغش روی نرمی شکم ژیکال نشست و بند رفتن 

 نفسش را حس کرد.

 

 کرد.هایش درد میی مردمککاسه

حریص... خراب و آواره سرش را میان گردن و شانه ژیکال فرو 

 برد.
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هایش سیاه و عطرش را بلعید و تا آمد ببوسدش دنیا پیش چشم 

 هایش.ای که ناقوس مرگش شد در گوشتار شد با صد

 ))فقط چند ماه فرصت دارید(( 

 

اش را خودش موهایش را پشت گوشش عقب زد... گوشواره

 برای تولدش خریده بود.

 اش را باز کرد.ی گوشش را لمس کرد و قفل گوشوارهالله

 

 در توانش نبود دل بریدن از عشقش.

ی گوشواره را سمت مخالفش پرت کرد و تا آمد صورتش را لنگه

 جلوتر ببرد

هایش شل شدند و دستش کنار سر ژیکال نشست تا انگشت

 سقوط نکند.

 

 ی حالش شد که لب زد:ژیکال متوجه
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 هامین جانم؟-

 

ها فشار داد زانوهایش بیشتر لرزید، کف پاهایش را روی سرامیک

 تا جانش پس نرود و سرد گفت:

 بگو.-
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 خوبی عزیزم؟-

 

های دم مرگ چطور است؟ که فقط از خودش پرسید حال آدم

 یک کالمه زمزمه کرد.

 نه.-
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 ببین منو... چرا رنگت پرید؟!-

 

احساسش را به دار آویخت و تماشایش کرد. برای آخرین باری 

که حتی نتوانست از پس بوسیدنش بر بیاید وای به حال 

بود که حسرتش برای آن دنیایش اش... حیف بازیعشق

 ماند.می

 

 درش بیرون جستن.ی دربهنفهمید کلمات با چه توانی از حنجره

 بپوش لباساتو... برو از اینجا ژیکال.-

 

 آتشفشان وجودش با حرف هامین قطب شد و یخ بست که نالید.

 چی؟!!!-

 

 تر گفت:کمرش خم شد و سخت

 همین که شنیدی.-
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دستش را مهربانانه تا روی صورت هامین باال آورد و ناغافل 

 هولش داد به عقب.

 بغض کرد و ناباور خشکش زد.

 چ... چت... شد... آخه؟-

 

 داد زد سرش و ته گلویش خراش برداشت.

 فهمی یا خودتو زدی به نفهمی؟!بهت گفتم برو... نمی-

 

 شوکه و مبهوت حال و رفتار مرد مقابلش واپرسی کرد.

هامین جانم... تو... تو خودت... اومدی دنبالم... اونم بعد از چند -

 روز که پدر و مادرت رفتن... بعد االن...؟!

توانست درست حرف بزند و خبر اش شدت گرفته بود و نمیگریه

نداشت که هامین در حال جان دادن بود برای در آغوشش 

 .هایشی اشکنکشیدنش... برای نبوسیدن قطره به قطره
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های حرفی برای گفتن نداشت... خوب بود که دیگر شاهد اشک

 شد.بیشترش نمی

رفت و دیگر باهاش شاید قشنگی سرنوشتش همین بود که می

 شد.رودر رو نمی

 

گفتم بیای که حرف بزنیم... نه اینکه سریع خودتو برام لخت -

 کنی.

 

 حرف هامین بر سرش پتک شد.

های ساعت از چرخش باز اتاق به دور سرش چرخید و عقربه

 ایستادند.

 حرف بزنیم؟ در مورد چی؟؟؟-
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تو شوهرمی... تب این خواستن فقط برای من نبود که حاال -

 ات میاد.مسخره

 

 کوبنده و محکم گفت.

 باید جدا بشیم.-

 

 چی؟!!!-

 دهانش باز مانده بود و حس خفی به سراغش آمده بود.

 

گیریم... تمام حق و حقوقت رو هم پرداخت توافقی طالق می-

 کنم.می

 

 نتوانست مقاومت کند، کنار دیوار سر خورد و نالید.

به خودش نگاه کرد، لبهی باال ماندهی لباسش را پایین کشید و 

با لحنی دلخور گله کرد. 
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ما همش هفت روزه که عقد کردیم هامین... جوهر عقدناممون -

 هنوز خشک نشده!!!

 

ی راه درست زیر رفت و میانههامین لجوجانه یک قدم پس 

 چهار چوب در ایستاد.

ی پر از ها شبیه سنگ زدن به یک شیشهگفتن بعضی حرف

شود شکند که بشود بازسازیش کرد... خورد میترک است... نمی

 و تمام... تمامِ تمام.

 

دوست ندارم ژیکال... تا اینجا اومدنم از سر ترحمم بود بهت، -

ت بودیم و کم و بیش دستمالیت بابت این دو سالی که دوس

 کردم... دیگه بیشتر از این خودتو بهم تحمیل نکن.

 

به سمت در بیرونی خانه پا تند کرد و وقتی با فریاد ژیکال به 

سمتش برگشت که دستش را به همان چهارچوب گرفته بود و 

 زار زد.
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 صبر کن هامین.-

 

 صورت چرخاند.

 صبر نکرد.

 رفت.

 آمد.ب مرگ به سراغش میماند همین امشاگر می

 

 شان بی شک.آمد بود وسط عشق زلزله

خواستن بایستند، حتی زیر چهارچوب در هم، میان آوارش ماندند 

 و جان دادند.

 قرارشان نبود.اما این مرگ پایان راه دل بی

 شد.شان میدلاش را داده بود، وصالشاید بهشتی که خدا وعده

 

*************** 
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 اش را عقب دادم.موهای فرو خیس خورده

 خوشگلش کنم من.-

 

کرد تا بتونه هایش را به سمت کف پاهایش دراز میدست

 هایش را بگیرد.انگشت

 

جیای خوشملشو تنش کنم پمتو بچسبونه... جیبذار خاله پم-

 بریم پیش بابایی.

 

خندید... خودش هم خبر داشت که زدم میباهاش که حرف می

 ام عزیز و دوست داشتنی بود.چقدر بر
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موهاشو شانه کردم و با یه کش کوچیک رنگی باالی سرش 

 جمع کردم.

 

 خب دیگه نوبتیم باشه... نوبت قرتی بازیه منه.-

اش ضعف رفت... خوب بود که شبیه خود دلم برای نگاه خیره

 های درشتش پر از شطینت بود.نشاط از همین االن مردمک

 

خواست تا کش را از ودم ولی بازم میموهایش را شل بسته ب

 سرش جدا کند.

 

هایش را دستش اش یکی از عروسکاز بین وسایل جا مونده

 دادم و دور تا دورش بالشت چیدم.

 

ی تمدید کردن آرایشم را نداشتم... فقط موهایم را باالی حوصله

 سرم بستم و شومیز مشکیم را از داخل کمد بیرون آوردم.
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ی مخصوص بهشان هم درآوردم و داخل جعبه هایم راگوشواره

خواستم به دست و صورت مانلی گیر کند و گذاشتم... نمی

 خراش بیاندازد.

 

 نگاه سرسری به خودم کردم و مانلی را بغل گرفتم.

هر دقیقه و لحظه دوست داشتم تا صورتش را محکم و سفت 

 ببوسم.

آور زندگیم همان تولد مانلی قشنگ ترین اتفاق چند ساله کسالت

 بود.

 

انگار آمده بود تا شبیه اسمش برایم بماند و امید را به وجودم  

 برگرداند.

و لمس مادر شدن با مانلی که بعد از  حس زیبایی بود تجربه

 نشاط به من هم سرایت کرده بود.
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نار خودم نگهش دارم ها کخواست خیلی از شبآنقدر که دلم می

آمدم، نشاط پیشنهادم را و اگر از پس وابستگی زیاد سهراب برمی

 زد.روی هوا می

 

_25 

 

 

صدای حرف زدن مامان و نشاط را از سمت آشپزخانه شنیدم و 

 وارد اتاق شدم.

 

 مان برگشت.مان روی دیوار به سمتنگاه بابا با افتادن سایه

 اش را.های کدر شدهمردمکاش را دیدم... لبخند عمیق خنده

 آمدم.هایم برمیمن از پس، عقب زدن بغض

 

 سالم بابا جهان... ببین چه دُخمل نازی شدم.-
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های کوچک مانلی که سمت بابا دراز شد ضعف دلم برای دست

 رفت.

 ی بابا گذاشتم.بدن کم وزنش را روی سینه

 

 اش صورت بابا را چنگ زد.های نقلیدوال شد و با انگشت

 اش.های کج شدهجهانم خندید با همان لب

 داد.اش ذوقش را نشان میی سینهباال و پایین شد قفسه

 

 بابایی رو بوس کن عشق خاله.-

ی بابا گذاشتم... مطمئن بودم ضربان هایش را روی گونهلب

 قلبش به اوج خودش رسیده است.

 

بود،  دهنش را مالیدهخودم هم بعد از مانلی همان جایی را که آب

 بوسیدم و کنار گوشش لب زدم.

 تو جهانیو، جهانم با تو جهان است.-
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اش، ی خاموش ماندههایش لرزید و من از میان حنجرهپلک

 جوابش را خواندم.

 

اش را کالفه به ام پنهان کرد و بینیمانلی صورتش را میان سینه

 لباسم کشید.

اش از نظر مامان به خاطر شروع دندان در آوردنش حوصلگیبی

 بود.

 

 سالم.-

 

 گیر شده به سمتش برگشتم.غافل

 خوش اومدی... سالم.-
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هایش را برای اروند طوری باز کرد که حسودیم شد مانلی دست

 و به روی خودم نیاوردم که باز هم من را به عمویش فروخت.

 

 .این خوشگل خانوم عشقِ عموشه-

 

اش مانلی را با یک دستش محکم نگه داشت و باز قربان صدقه

 ی شیرینش تو اتاق پیچید.رفت. صدای خنده

 

 به دستی که سمتم دراز کرده بود، نگاه کردم.

 خوبی جانم؟-

 

 مثل همیشه محتاط لبخند زدم.

 خوبم ممنون.-
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سرد جوابش را ندادم... ولی دست خودم نبود که دیگر نه با 

گرفتم... نه با جانم شنیدنی، ته دلم خالی ی، گُر میگرمای دست

 شد.می

 

حوصله شده را ازش گرفتم و قبل از بیرون رفتن مانلی دوباره بی

 از اتاق دیدم که سمت تخت بابا رفت.

 

_26 

 

 

 

 سینی چایی را به ترتیب چرخاندم.

 چرخاند.اش میسهراب مانلی را روی شانه

 

 بچم خیلی اذیت میشه.-
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ی هوا و مقدمه حرف زدن نشاط... قیافهام گرفت از بیخنده

آمد وقتی یک لحظه بعد دوباره اش نمیپکرش به ژست مادرانه

 اش غرق شد.ی گوشیدر صفحه

 

 اول خیلی سخته... کلی الغر میشه تا جوونه بزنه. دندون-

 زن عمو هم حرف مامان را به روش خودش تایید کرد.

 تا بچه گفت اوخ ببرنش دکتر. اینا فقط یاد گرفتن-

 

 ی سهراب بود.قرمز اخم و خندهمانلی خط

ذاشتم بچم تو تب بسوزه... نشاط که قربونش برم شیشو می-

 کرد تو دهنش و خودش زودتر بیهوش شد.

 

 خوره رفتم.دست خودم نبود که با حرف سهراب به نشاط چشم
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کنی... سهراب من اون همه نگهش داشتم... چرا جو سازی می-

 حاال یه شب جور کشیدی... انقدر منت گذاشتن نداره.

 

منتظر ماندم تا اروند فنجان دوم را به نیابت خودم از داخل  

 سینی بردارد.

 بشین خودتم... خسته شدی.-

 

 سینی را کنار صندلی گذاشتم و نشستم.

 

نشاط جان اینکه سهراب بچه رو ترو خشک کرده هیچ ایرادی -

 ولی تو مادری توجهت باید بیشتر باشه.نداره مادر... 

 

کنی... چطور نه ماه که من مامان چرا طرفداری الکی می-

سختیش رو کشیدم کسی نگفت دست درد نکنه؟ یه شب زود 

 خوابیدم مادر بودنم زیر سوال رفت؟!
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منتظر واکنش نشاط نسبت به حرف مامان بودم... سکوت کردم 

 خواستم من هم به بحثشون دامن بزنم.چون نمی

 

های نشاط را بلد بودم وقتی ایستاد و مانلی را با مدل قهر کردن

 تغیر از آغوش سهراب گرفت.

 

 بخور سرد شد.-

فنجانم را از دستش گرفتم... عادتم را حفظ بود که از چایی سرد 

 آمد.بدم می

 

ار نفر میخوره من نمیدونم این دو تا چرا تا چشمشون به چه-

 جنگیدنشون شروع میشه؟

 

 متاسفانه با نظر اروند موافق بودم و نگران.
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_27 

 

 

عمو شان بودیم... حتی زنمان از بعد تولد مانلی نگرانهمه

سوری هم با تشری که به سهراب رفت، تاکید کرد که کوتاه 

 بیاید.

 

 ی ندونم کاری نگیریماینا رو خوب ببین  دو روز دیگه کاسه-

 دستمون.

 

 ی راه برای برداشتن قند خشک شد.دستم میانه

 چه ندونم کاریی؟!!!-

 

 ی قند را جلویم گرفت.با خنده حبه
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 واضح حرف زدن من همیشه برات پر از سوال و تعجبه ژیکال.-

 

ی قند را هم میانش غرق ام افتادم و حبهاز صرافت خوردن چایی

 کردم.

ها حالم دست خودم نبود که وسط پیچ و خم مفهوم این حرف

 شد.خراب می

 

خواد پاشم برم زل بزنم تو چشمای عمو جهان و انقدر دلم می-

 تو بهش بکنم.گله

 

ی شومیزم را صاف کردم و به کنجکاوی نگاه مادرش که لبه

 رویمان بود اهمیت ندادم.

و حق به جانبی که مندی قبلنا اهل تعارف نبودی اروند... گله-

 ؟جای خودش رو داره
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های استخوانیش بیشتر به جدی که میشد برجستگی گونه

 آمد.چشمم می

کنم باب پسندت نیست یا اینکه دارم مطابق میلت رفتار می-

 ای؟بازم پی بهونه

 

 آرامش و احتیاط صداش به من هم سرایت کرد.

 هیچ کدوم.-

 

 پس چی... االن مسئله چیه ژیکال؟-

 

اهمیتم و احترام هات بیمسئله؟! بهتره بگی از اینکه به خواسته-

 نمیذارم، نرنج و به روی خودت نیار.

 

 ی مانلی از جایم بلند شدم.با شنیدن صدای گریه
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 سهراب داخل حیاط مشغول صحبت کردن با موبایلش بود.

 

از خودم و تمام رفتارهایم خسته و دلزده بودم اما گاهی از این 

 شدم.تر میرار و مقاومت اروند خستههمه اص

 

 خوره؟برای همین تا یکی بهت انتقاد میکنه بهت برمی-

 

اش جلوی داد و گوشی کوفتیمانلی را روی پاهایش تکان می

 هایش بود.چشم
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 تو شروع نکن ژیکال... به حد کافی ظرفیتم پر هست.-
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 ترجیح دادم بدون نگاه کردن و جواب دادن بهش به کارم برسم.

 بالشت را روی پاهایم گذاشتم و مانلی را بلند کردم.

 ای نفس من.الهی دورت بگردم که کالفه-

 

 هایم را کنارم روی فرش فشردم و تکانش دادم.کف دست

 

توانستم اش فقط میهای این چند وقتهبه رفتار نشاط و پرخاش

اش را بچسبانم، که آن هم با توصیفات سهراب برایم خستگی

 شد.سخت و جای سوال می

 

نگاهش نکردم ولی با حرص خاموش کردن موبایل و خیره 

 ی حریر اتاق دیدم.شدنش را به سهراب از پشت پرده

 

بیرون که رفت روی موهای مانلی را بوسیدم و عطر تنش را  

 نفس کشیدم.
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افکار منفی به ذهنم راه باز کند. خواست اجازه بدهم دلم نمی

افتادم و ی بینشان میوقتی یاد آن عشق آتشین و یکباره

اش به اصرارهایم برای متقاعد کردن نشاط به تصمیم عجوالنه

 کردم.جایی نرسید... شاید فکر این روزها را می

 

 

اش صدای باز شدن در صورتم را سمت اروندی چرخاند که میانه

 ایستاده بود.

 وابیده؟خ-

 

 جای جواب دادن سرم را تکان دادم.

وارد اتاق که شد، نگاهش سمت حیاط کشیده شد و تا پشت 

 پنجره پیش رفت.
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خوابید موهای حالت دار مانلی دوباره خیس شده بود... وقتی می

 رفت.شد و من دلم برایش بیشتر ضعف میخیس عرق می

 

 ازش خبر نداری؟-

 

ای دلیل این که ازش پرسیدم را هم خودم نفهمیدم، فقط لحظه

یاد زمانی افتادم که اروند از پشت همین پنجره تماشایش 

 زد.کرد و باهاش حرف میمی

 

 اش تو اتاق پیچیده بود.های تند و دلخور شدههوای نفس

 

روی پیشانی مانلی را دست کشیدم. سرم را باال نگرفتم تا 

 هایش ماندم.ترکش حرف ببینمش ولی منتظر
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 شد پامو تو این اتاق بذارم و گذشته رو نکوبونی توی صورتم؟-

 

اروند از گذشته بیزار بود ولی من هنوز هم باهاش زندگی 

 کردم.می

 

 یه سوال کردم فقط؟-

 

 ی پرتاب دستش روی دیوار مقابلم افتاد.سایه

 نکن... همین یه سوالم نکن دیگه خواهشن.-

 

 کنی اروند؟فرار میچرا -
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های سرخ میان مقابلم روی زانوهایش نشست... از مویرگ

 توانستم عصبانیتش را بفهمم.سفیدی چشمانش می

 

کنم ژیکال... خوشم نمیاد مدام یادم بیاری که من فرار نمی-

 چی بود و چی شد.

 

 رودربایستی که نداشتیم باهم؟ صریح حرفم را زدم.

 .بگو چی بودیم و چی شدیم-

 

هر چی بودیم و شدیم تموم شد... اینکه چماقش کنی تو -

 سرمون چیو دوا میکنه؟
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مانلی که تکان خورد به آهسته حرف زدنش اشاره کردم ولی 

دانم چه مرگم شده بود حرفم را نخوردم... اصلن خودم هم نمی

 هوای قدیم به سرم افتاده بود. که از دیشب دوباره

دلم براش تنگ شده اروند... ترالن دوست یه روز و دو روزم -

 نبود که دیگه نخوام بهش فکر نکنم.

 

هایم خم شده بود تا مانلی را ببوسد ولی تلخ و پر غضب به چشم

 زل زد.

 

 کنی یعنی به اونم...وقتی به ترالن فکر می-

 

 ادامه نده لطفن.-

 

 

 دونی چی اذیتم میکنه ژیکال؟می-
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هوا تا جلوی در شهرک و آن م لرزید ولی خیالِ دلم بیهایپلک

 طرف خیابانش پیاده گز کرد.

 

پرسم چرا از زجر دادن من لذت اینکه مدام از خودم می- 

 میبری؟

 

سوختند... من از تکرار هایم عجیب میبغض نداشتم ولی مردمک

و تجربه کردن بیزار بودم... از حس عذاب وجدانی که به دل و 

 رالن داشتم.زندگی ت

 

 برو بیرون اروند.-

 

ام پس نزدم ولی صورتم را به دستش را از روی پاهای دراز شده

 سمت دیگر برگرداندم.
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_30 

 

 

مان شبیه یک باتالق متعفن بود، که هر چه من و اروند زندگی

 زدیم خبری از رهایی و نجاتِ ازش نبود.دست و پا می

 

آمدم ولی اروند تبحر من از پس دروغ گفتن به خودم برنمی

آمد روزی وسط همین اتاق به زیادی داشت که یادش نمی

هایم خیره شد و گفت که عاشق ترالن شده است و من با چشم

 هایش باورش کردم و گول خوردم.حس لرزش مردمک

 

 نگام کن.-

 

 شد؟مگر با نگاه کردن من چیزی عوض می
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 اشتم... نگاهش کردم.ای ندچاره

 

 خواستم ناراحتت کنم.نمی-

 آمد.از پشیمانی صدایش بدم می

 

شد... ولی مان بیشتر میشدیم... تجربهها شاید بزرگتر میما آدم

 شد.هایمان هیچ وقت عوض نمیخیلی از خصلت

 

حس من به اروند شبیه بزرگترین دروغ مادرهای بود که به 

یگه دوست ندارم(( اروند هیچ وقت گفتند، ))دهایشان میبچه

نخواست که بفهمد جنس دوست داشتن من به درد توقع دلش 

 خورد.نمی

اش این را ی چند تار موی سفید جلوی پیشانیکاش به اندازه

کرد که بذر عشق، کاشتنی و به وجود آوردنی نیست. درک می

که اگر این طور بود من هر روز و هر لحظه در کنارش بذر نفرت 

 کاشتم.ام، میو فراموشی را برای خود جامانده
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 امتداد سکوتم را که دید، بدون حرف دیگری از اتاق بیرون رفت

و ترس نگاهش را پشت سرش جا گذاشت... ترسی که بوی  

 داد.تازگی و تلخی می

 

تامل رها کردم و مانلی را روی زمین خواباندم و نفسم را بی

 رویش را کشیدم.

 

 کرد.ده بود و گزگز میپاهایم سِر ش

 دستم را به سمت موبایلم دراز کردم.

 به سرعت زنگش را قطع کردم و آهسته جواب دادم.

 بله میالد؟-

 

 تربیت؟سالمت کو بی-
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که از اتاق که بیرون آمدم داخل راهرو ایستادم... سرم را 

توانستم کنج سالن و جایی که سهراب و اروند چرخاندم میمی

 کنار هم نشسته بودند را ببینم.

 

 مانلی خواب بود... ترسیدم بیدار بشه... سالم.-

 

 مهمون دارید پس؟-

 

 به دیوار تکیه زدم.

 شایگان زادها هستن.-

 

ها بود و من برایش تکرار خندید... میالد استاد لقب دادن به آدم

 جمعیمان را. دم لقب دستهکر

 ی کوچیک رو ببینم.زادهدوست دارم شایگان-
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ها این همه خونسرد و باگذشت رفتار کردنش برایم گاهی وقت

 قابل فهم نبود.

 مریضه.-

 

 چرا؟ چی شده!-

 

 است.داره دندون درمیاره... تب داره... کالفه-

 

 رزاند.اول سکوت کرد ولی بعدش با حرفی که زد دلم را ل

هر به دست آوردنی مستلزم سختی، رنج، تب و گاهی درد -

اش، شیرینه... زیاده ژیکال... همون قدر که رسیدنِ به قاعده
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مونه نگرانش نباش... خوبه که چیزی از این روزهاش یادش نمی

 وقتی بزرگ میشه.

 

 ی لبم را جویدم.گوشه

 پس چرا ما یادمون میمونه؟-

 

چون خودمون رو عادت دادیم به مرور... وقتی ذهن عادت کنه -

به تصویر سازیِ مداوم و تکرار، دیگه از یه جایی به بعد حتی اگر 

 خودت هم نخوای اون اتفاقات ثبت شده برات.

 

های میالد را دلم فقط سکوت کردن و گوش دادن به حرف

ان شهر ها میگرفتم و ساعتخواست... باید دست خودم را میمی

ای که وسط تابستانِ چرخاندمش... شده بودم کودک سرمازدهمی

 کردم.هایم را ها میام یخ زده بودم... باید بندبند انگشتزندگی

 

 ژیکال؟-
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 شد.دادم، نگرانم میوقتی جوابش را نمی

دانم، ولی خونسرد جوابش لبخند زدم یا تالش کردم بزنم را نمی

 را دادم.

 بله؟-

 

هر دو مدلی که گفتی، گرفتم... چایی هم گذاشتم... تخمه از -

 ی دیگه بازی شروع میشه.سی و نه دقیقه

 

 ی دیگه اونجام.و هشت دقیقهسی-

 اراده پر شده بود از اندوه.صدایم بی

 

 منتظرتم.-

 

 و من پشت تمام این انتظارها یک جور عجیبی جامانده بودم.
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ری باهم حرف عمو سوسرمیز شام که نشستیم مامان و زن

مان، های شکستهزدند و ما چهار نفر  انگار وسط کشتیمی

ی هاخودمان هم غرق شده بودیم... البته که چشم و ابرو آمدن

 شان بود.ساختگی نشاط برای سهراب  قسمت فان رابطه

 

 چرا انقدر ساکتید؟!-

 

های با سوال مامان نگاهم روی صورت همه چرخ خورد و به اخم

 د رسید.درهم ارون

 

 آمد.هایش برنمیهیچ وقت از پس پنهان کردن دلخوری

 

 اتفاقی افتاده؟-
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عمو سوری روی من، مخاطب بودنم را تایید مسیر نگاه زن

 کرد.می

 غذایم را زیر و رو کردم.

 عمو؟مشکل! بابت چی زن-

 

عمو، نشاط دست به سینه طوری نشسته بود که انگار سوال زن

 سوال اون هم هست.

 

 های این شازده.بابت سگرمه-

 

 ی منظورش شدم.اش به اروند تازه متوجهبا اشاره
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 مامان؟-

 

زد... بدون عمو هر زمانی که قرار بود حرفش را بزند، میزن

 ها یا تذکرهای اروند.توجه به صدا کردن

 

خودت مهمونی امشب رو راه انداختی... به یک ساعت شد که -

 ی پکر شدی؟!اینجور

 

 چه ربطی داره آخه؟-

 

به نشاط اشاره کردم تا برایم آب بریزد... از اول هم میلی به شام 

 نداشتم.

 

 دونی که من با کسی تعارف ندارم.محبوب جان تو می-
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مان از رک بودنش خبر مامان حرفش را تاکید کرد... همه

 داشتیم.

 

ذاره و چند سال اروند داره میره و میاد... حرفش رو می-

 داره... یه جواب درست شنیده؟برمی

 

ها کلفت شده بود که فقط شنونده من پوستم از اصابت این حرف

 باقی ماندم.

 

 مامان االن وقت این حرفاست؟!-

 

برایم مخالف بودن اروند با مادرش جالب بود... شاید اولین باری 

 به میان آمدن این بحث راضی نبود.بود که از 

 

 جواب اروند را صریح داد.
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 دارم با محبوبه حرف میزنم... دخالت نکن.-

 

اگر کنارم هم نشسته بود. باز هم صدای ریتم تند و بلند 

 شنیدم.هایش را مینفس

 

سوری جان اینا بچه نیستن که ما بخوایم براشون تصمیم -

ستن که تصمیم جدیی برای بگیریم... حتمن تا االن صالح ندون

 زندگیشون بگیرن.
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داد که از مامان توقع عمو نشان میی زنهای کج شدهلب

 حمایت داشته است.
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بینم راستش رو بخوای برام میلی به زندگی این دوتا رو که می-

 مونه.وصلت دوباره نمی

 

 اش به رفتار سهراب و نشاط گل به خودی جالبی بود.طعنه

وی موهایش را باکالفگی دست کشید و من از دیدن سهراب ر

ام گرفت و پشت دستم ی نشاط خندههای چپ شدهچشم

 پنهانش کردم.

 

 ی محکم... از این در کهخواد یا یه نه قاطع باشه یا بلهدلم می-

چرخه یا اومدیم تو بدونم چشمِ بچم روی ژیکال با عشق می

 حسرت.

 

عمو به صراحت ی زنمحال بود مامان مخالفتش را با خواسته

 خودش به زبان بیاورد.

حق با توئه سوری جان... ولی به هرحال من و جهان همیشه -

انتخاب رو به خود دخترها واگذار کردیم... سهراب خودش بهتر 
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رغم زود دونستن ازدواج برای نشاط ما بازم پشت میدونه که علی

اش شدیم... ولی بحث ژیکال و اروند یم و تکیهانتخابش ایستاد

ها نباشه... دلم نمیاد به زبون بیارم که کنم به این راحتیفکر می

های سختی داشتن و من از خدامه که بخوان هر دوشون تجربه

 سرو سامون بگیرن.

 

خواست باحرف مامان مخالفت با آنکه ساکت بودم ولی دلم می

 .روند هیچ شباهتی وجود نداشتی من و اکنم... بین تجربه

یک دنیا شکاف میان منِ پس زده شده تا اروندِ پس زننده وجود 

 داشت.

عمو فقط از مندی زنها و گلهدانستیم که حرفمان میما همگی

ها حتی ی خاصش به اروند بود... نه منی که تا مدتروی عالقه

ی چشم دیدنم را به عنوان کسی که مسبب بهم خوردن رابطه

 دونست، نداشت.بین اروند و ترالن می

 

 من از شنیدن تکرار مکرارت به ستوه آمده بودم.
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و شاید خودم را جسور ترین آدم آن جمع دیدم تا حرف دل همه 

 را به زبان بیاورم.

 

ام برخیزم و توجه همه را فقط کافی بود تا از روی صندلی

 معطوف خودم کنم.

 ادنم صورت گرفت.ای با ایستاین اتفاق به ثانیه
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اولین باری که بعد از جداییم پیشنهاد ازدواج اروند رو رد کردم -

فقط شیش ماه از اون ماجراها گذشته بود... شیش ماهی که من 

توش طالق گرفتم... نشاط و سهراب ازدواج کردن... نامزدی 

 تر از همه بابا اسیر اون تخت شد.اروند بهم خورد و تلخ
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دیدم شاید به های مامان را نمین انگشتاگر مشت شد

 دادم.ی پیش روی میهایم اجازهاشک

 

همون موقع گفتم جوابم منفیه به تمام دالیلی که تا به امروز -

بارها برای خود اروند تک به تک توضیح دادمش... االن دقیقن 

 دونم که باید از کجا دوباره شروع کنم.نمی

 

هیچ وقت... حتی زمانی که خودم  ها کار من نبود...شکستن آدم

منطق نیاز به پرخاش کردن و جبران انقدر شکسته بودم که بی

 هام داشتم.آسیب

 

 قدر که سهراب بوده.اروند همیشه برام عزیز بوده همون-

 

های اروند هایم از روی زبانم به روی شانهسنگینی حرف

س فهمید که من از پس تحمل جننشست... کاش فقط یکبار می
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آیم... شبیه کاری که هامین با من اش به ترالن برنمیمعرفتیبی

 کرد.

 

عمو خواست علت چون جمعمون خانوادگیه... چون زن-

ی اروند رو بدونه دارم براتون چیزایی رو های توهم رفتهسگرمه

لباس کهنه به قدمت کنم که شبیه تن زدن یه تکرار می

ها دیگه بور شده... کهنه شده... عمو این حرفساله... زنپنج

نما شده... من انقدری خوب نشدم که بخوام یبار دیگه پای نخ

ی عقد بشینم... اونم با هم خون خودم... با کسی که سفره

های آلبوممون داره نفس خاطرات بچگیمون هنوز تو صفحه

 کشه.می

 

صورت اروند را تماشا کنم. ولی به تایید و تحسین خواستم  نمی

 هایم محتاج بودم.های مامان به حرفچشم
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خوام... برداشت شده معذرت میاگر رفتاری کردم که دچار سوء-

 هم از شما... هم از اروند.

 

قبل از عبور کردنم از کنار میز باز هم از پس نگاه کردنش بر 

 نیامدم.

 اروند برایم عزیز بود.عذاب وجدان نداشتم ولی 
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 اش بود.تر از چهار دیواریهوای بیرون از خانه سبک

 

هایم به گوشم رفتم و صدای قدماگر روی زمین راه نمی

 برید.هایم میرسید، فکر و خیال اَمانم را در تمام تنهایینمی
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اش از روی سرم عبور کرده بود و من قبل از شنیدن آوای سایه

 ی حضورش شده بودم.توجههایش مقدم

 

 کجا میری ژیکال؟-

 

اش از گرفتم فقط نگرانیکالفگی را که از لحنش فاکتور می

 ماند.های مادرش باقی میناراحت شدنم با حرف

 

 ام به عقب و جایی که ایستاده بود چرخیدم.از روی شانه

 میرم پیش میالد... دنبالم نیا اروند... برو شامتو بخور.-

 

کشید روی بازویش جای خالی ساعت روی می وقتی دست

 آمد.مچش، باز هم به چشمم می

 

 من از حرفای که مامانم زد خبر نداشتم.-
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ها را با ترالن گز کرده بودیم به این فکر کردم، که چقدر خیابان

اش به اروند خاص و شکیل باشد... چقدر دوستش تا اولین هدیه

 داشت.

 

 دونی که برام مهم نیست.می-

 

 مهم نیست... ولی ناراحت شدی ازش، اره؟-

 

 هنوز هم شناختمان از هم کم و گُم بود.

 

ناراحت شدم ولی نه از مامانت که اگر چیزی گفت برداشتش از -

 رفتار تو بود.
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ی کج ام جلو آمد و قبل نگاه کردن به صورتم لبهتا کنار شانه

 مانتوام را صاف کرد.

 

نمو... نخواستنتو... از تو وجودم من هیچ وقت بلد نیستم خواست-

دونی که بهم میریزم... دست دور کنم تا به چشم بقیه نیاد... می

تونم تغییرش خودم نیست که اختیارم افتاده دست قلبم... نمی

 بدم.

 

تفاوت قدی چندانی نداشتیم... اروند قد کوتاه نبود. من دختر قد 

رتش زل توانستم به صوشدم و راحت میبلندی محسوب می

 بزنم.

 

کاش یه بار فقط، با من که نه... با خودت حداقل رو راست -

 شدی.می
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واضح بود که حرفم به مذاقش خوش نیامد و از خودش دفاع 

 کرد.

 اینجا وایسادنم دلیل رو راستیم نیست؟-

 

توانستم حاال که بحثش بدون دلخواه من به میان آمده بود... می

 کنم. هایم را واگویهدوباره گفته

ها پیش جوابت رو دادم... انتظار داشتم به حرمت منم سال-

خویشاوندیمون حرفمو بپذیری... ولی تو همیشه کار خودتو 

 کردی... حرف خودتو زدی... تهشم شد این.

 

های سختش بود تا مسیر انگشتم را دنبال کند... ولی چراغ

ی پشت سرمان همیشه بهمان دهن کجی خاموش خانه

 .کردندمی

 

ی اروند باکی نداشتم وقتی یادِ های درهم تر شدهمن از سگرمه

اعتبار ی مسکوت، با بیبهترین روزهایم میان آجرهای آن خانه
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شدنم پیش رفیقم جا ماند... رفیقی که شبانه رفت تا حسرتِ یک 

هایم خداحافظی و توضیح و توجیح بعدش برایم تا ابد روی شانه

 سنگینی کند.

 

 شب بخیر.-
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 دیگر به مات ماندنش توجهی نکردم.

اش مسیرم را در پیش گرفتم و نایستادم تا به توجیهات تکراری

 گوش کنم.

 

رفت... چند اروند عادت داشت به این اختالفاتمان... یادش می

 کرد.گذشت و دوباره همه چیز را از اول شروع میروز می
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ا سعی کردم تا ی شهرک تا اتاقک نگهبانی رتمام مسیر محوطه

ریتم قلبم را با دم و باز دمم یکی کنم و قبل از باال رفتن از تک 

 ی جلوی اتاقک، از کنار دیوارش سرک کشیدم.پله

 

هایش دیگر خیلی وقت بود که آن طرف خیابان و زیر درخت

اش با لبخند هیچ ماشینی پارک نبود... هیچ ماشینی که راننده

هایش از عرض خیابان رد بشوم اخمتماشایم کند و تا بخواهم از 

سر نگرانی در هم بشود و به محض سوار شدنم فقط یک کلمه 

 بگوید و جهان من را جهان دیگری کند ))عشقیم(( عشقم.

 

 خشکت زده... چرا نمیای تو؟!-

 

کف پاهایم از روی زمین باالجبار کنده شد و ژیکال زر زروی 

س تن میالد بلند وجودم را پشت در جا گذاشتم، وقتی به لبا

 خندیدم.



 

 

173 | P a g e 
 

 

 خیلی خزی میالد.-

 

 ناامید به خودش نگاه کرد و من بیشتر کیف کردم از سادگی

 اش.ذاتی

 چرا؟-

 

آدم حسابی مگه من اون دفعه برات کاله گیس و عینک تیمتو -

 شرتت ست کنی... باز برداشتی اینو فقط پوشیدی؟نگرفتم با تی

 

تکان چای و یک قندان سینی گرد و استیلش فقط جای دو اس

 کوچک بود.

 

همین خوبه... ماشین میاد و میره... زشته با اون قیافه هی -

 پاشمو بشینم.
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پشت چشم مخصوص به خودم را برایش  نازک کردم و یک 

 قلوپ از چایم را خوردم.

و های تند شد و حرفخوردمش صدایم نرم نمیاگر داغ نمی

 ماند.ها باقی میتیزی که زده بودم جای خراششان تا ساعت

 

 مهموناتون رفتن؟-

 

 نه من شام خوردم اومدم... تو صبح کالس داری؟-

 

ی پیچاندنم در جواب سوالش شد و از سرعت جواب دادنم متوجه

 چیزی نگفت.

 

صدای گزارشگر مسابقه صورت هر دویمان را سمت تلویزیون 

 برگرداند.
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 باید برم. نه ظهر-

 

ی اولین مغز تخمه را جویدم و با شوت مِسی سمت دروازه

 ام را شروع کردم.خیالیحریف، دعاهای از سَرِ بی

 

دونی که توان خدایا من امشب شاد از این در برم بیرون... می -

 هارو ندارم با اون تیم دوزاریشون.از باال نگاه کردن بعضی

 

 

**************** 
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 ر پیاده شدن آسایش ایستادم و پارک دوبلم را تمام کردم.منتظ

 

های آسایش به سمت سوییچ را که چرخاندم نگاهم با تعریف

شد به خوبی مخالف و ساختمانی که از ظاهرش هم می

 موقعیتش را تشخیص داد، نگاه کردم.

بود دار اش کردم... خندهناخواسته با باشگاه کوچک خودم مقایسه

 قیاسشان با هم.

 

به هر دو طرف خیابان نگاه انداختم و همزمان با آسایش از 

 عرضش عبور کردیم.

 

منتظر ایستادم تا آسایش با افشین تماس بگیرد و به اطرافم نگاه 

 چرخاندم.

 

صدای سالمش را که شنیدم ناخواسته قدم برداشتم سمت 

 ام کشاند.ای که مرا دنبال گمشدهویترین مغازه
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ها همیشه برایم پر ی این جور مغازهبرق زیوراالت پشت شیشه

هایی که پرشوق از خریدنشان از حال خوب بود... همان همیشه

 کردم.ورجه میبین نگاه او، ورجه

 

اختیار تا روی گوش راستم باال آمد و جای خالی هایم بیانگشت

اغ ام باز هم بعد از پنج سال به دلم دی جا ماندهگوشواره

گذاشت... وقتی درش آورد به خیالم که قرار است فصل جدیدی 

ی پرحرارتش بر تنم آغاز کند... چه خیال شوم و را با بوسه

 باطلی بود حس و حال آن روز نحسم.

 

 نفس کشیدم از پس تلنگرهای روحم.

ی غیرارادی بود که غم، از وسط نفسم بیرون آمد و روی شیشه

 ویترین مقابلم نشست.

هایم روی هم سوار م را روی بخارش کشیدم و پلکانگشت

 شدند.
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 فقط همین یبار؟-

 

کردم تا آن روز را فقط یک بار دیگر داشتم غرورم را التماس می

 به یاد آورم و تصویرش را بسازم.

 

زدم وقتی حالم برایم پشت چشم نازک کرد... داشتم گولش می

خراب و آوار قدر های این شهر همینپشت ویترین تمام مغازه

 بود.

های کثیف دلم در میان بود مقصر من نبودم... همیشه پای دست

 که باز تسلیمش شدم.

 

 هامین اینا خیلی خوشگلن... بیا نگاهشون کن.-))
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هایم از داخل کنترل ام را با گزیدن لپصورت چرخاندم و خنده

کردم... پر شده بودم از یک ضعف شیرین و انگار یک ماهی 

کرد از خیرگی تهای دلم جنب و جوش میهمان ته گلی کوچک

 نگاهش.

 

 کنی؟چرا اینجوری نگام می-

 

 کنم؟!چجوری نگات می-

 

زد، نفسم از روی اش گره میهایش را که روی سینهدست

های پهن و جای ی پیراهنش تا مرز بین شانهسومین دکمه

 رفت.شکستگی کنار ابرویش یکجا به یغما می
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ملیح و گیرا خندیدم... من از پس دلبری کردن برایش 

 آمدم.برمی

 

 یجوری که دلم یهو ریخت.-

 

 کجا ریخت؟-

 

 های تخسش مُرده بودم یا نه؟آمد قبلن هم برای چشمیادم نمی

ام را خاراندم... هنوز هم ابروهایم را باال دادم و از عمد شقیقه

 آوردم.م نمیشدم و باز به روی خودِ پررویگاهی معذب می

 

ام سنگین شد... یهو ی سینهاُم... اولش نفسم رفت... بعد قفسه-

 قلبم بوم بوم کرد... برگشتم دیدم خودم تو خودم دیگه نیستم.
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 دوست داشت مدام ازم اعتراف بگیرد که پرسید:

 تو خودت نیستی کجایی پس؟-

 

 اینبار عالوه بر تخس بودن پر از شیفتگی هم شده بود... پسرک

 مغرور قلبم.

 

روی پسرجوانی که از کنارم عبور کرد، میخ شد و ابرو در هم 

 کشید... برای من غیرت داشت مَردم.

 

جلو آمد و کنارم ایستاد... فهمیدم که از قصد بازویش را مماس 

ای ام قرار داد... خواست تا باز بودنش را ثابت کند با سایهشانه

 که روی سرم انداخت.

 

 برایش سنگ تمام گذاشتم.
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ای گرفتم که یک رز صورتی نوک انگشتم را سمت گوشواره

ای بود... توانسته بودم حواسش را پرت کنم و کنار گوشش شیشه

 لب زدم.

 

 یه لحظه برگشتم دیدم تو وجودت جا موندم.-

 

هایش در جمع و مستقیم نگاهم نکرد... عادتش بود... زل زدن

تاب تمام هل غافلگیری بود و من بیشلوغی نبود... بیشتر ا

 هایش بودم. یکهویی

 

 شود تا ابد؟در جریانی که قلب گرفته شده، پس داده نمی-

 

ام را از گره دانستم ذوق حرفش را بکنم یا نیش باز ماندهنمی

 هایم، ببندم.هایش میان انگشتخوردن انگشت
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زیبا دستم را محکم کشید انقدری که قید آن گوشواری خاص و 

را در آن لحظه زدم، ولی هامین  حواسش پی انتخابم بود که 

چند وقت بعدش درست در روز تولدم که اولین روز زمستان و 

ای که یک شب یلدا بود، برایم خریدشان... همان گوشواره

های آخرش وسط اتاق خوابش به اش میان سونامی حرفلنگه

 خواست خودش برای همیشه جا ماند. ((

 

 جان؟ ژیکال-

 

عمیق نفس گرفتم تا اجزای صورتم به فرمان لبم  از حالت 

های غبار آلودم شان خارج شوند و به مردمکمعلول گشته

 اعتنایی نکنند.

 

 جانم آسایش.-

 

 چیزی انتخاب کردی؟-
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 سرک کشیده بود به ویترین مغازه.

 

 کردم... افشین نیومد؟طوری داشتم نگاه مینه... همین-

 

 ... تا لباساشو عوض کنه یکم زمان میبره.االن میاد-
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با زنگ خوردن موبایلش به سمت باشگاه حرکت کرد و من هم 

 پشت سرش راه افتادم.
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های که با صدای بوق ماشینی هایم بود... قدمنگاهم به قدم

حرکت ایستادند و تا سرم را باال آوردم فریاد روی زمین بی

 مراقب باش آسایش را شنیدم.

 

دانستم بُهت و ترس صورت آسایش را تماشا کنم یا ماشین نمی

 سیاهی که عجیب برایم آشنا آمده بود.

 

دستم را از سر غافلگیری روی قلبم گذاشتم و هرچه تالش 

هوا از در پارکینگ باشگاه  ی ماشینی که بیکردم تا راننده

 اش مانعم شدند.های دودیبیرون آمده بود را ببینم شیشه

 

های در هم افشین برای حواس پرتی من بود یا دانم اخمنمی

ماشینی که به سرعت باد از مقابلمان بدون هیچ عذر خواهی یا 

 اعتراضی عبور کرد.

 

 طوریت که نشد؟ خوبی؟-
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ام که کج شد به سمت خیابان، دیگر ردی از آن ماشین شانه

 نبود.

 

 خوبم آسایش شلوغش نکن.-

 

 بریم اینجا واینستیم.-

 

ی موبایلش بود و تندتند چیزی افشینی که حواسش به صفحه به

 کرد، نگاه دوختم و پرسیدم.را تایپ می

 باید پیاده بریم؟-

 

 هان... کجا؟-
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ی رفتن آن واضح بود که حواسش نیست... درست از لحظه

 ماشین سیاه رنگ افشین بهم ریخته بود... شاید برایش آشنا بود؟

 

نگ زدن گفتن که یه سالن پیدا وا خودت گفتی از بنگاه ز-

 گی کجا؟!کردن، بیاید بریم ببینیم... بعد االن می

 

آسایش تمام حرف من را در قالب سوال از افشین پرسید و او 

 مات صورتم مانده بود.

 

 حواسم پرت ژیکال شد... ترسیدم طوریش شده باشه.-

 

شست آهسته و زیر لب خوبمی گفتم و به روی خودم نیاوردم که 

پایم از داخل کفشم کوفته شده بود... اگر آسایش صدایم نکرده 

هایم زیر چرخ ماشین له بود و پایم را عقب نکشیده بودم، انگشت

 شد.می
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 تره... خسته نیستید بیاید پیاده بریم.یکی دو تا کوچه پایین-

 

دست آسایش که به دور بازوی افشین چنگ شد، من هم 

 دنم اعالم کردم و راهی شدم.موافقتم را با هم قدم ش

 

نخواستم به روی خودم بیاورم که این روزها با هر چیزی شبیه 

دادم... این داشتم و صدای شکستگی میتنگ نازکی ترک برمی

روزهایی که بیشتر از همیشه به بودن و دلگرمی یک مرد در 

 ام نیاز داشتم و من مردهایم را از دست داده بودم.زندگی

ام دیگر ی خاطرات و روزهای خوش گذشتهمیدهمردهای قد خ

اش درد و رنج شده کردند وقتی یکی خانهبرایم قامت راست نمی

جان و دیگری شبیه هیوالیی ناشناخته از بود و یک جسم بی

 خودش فقط یک سیاهی مطلق به جا گذاشته بود.

 

هایم را سرما زده بود... درخت امیدم با هیچ من تمام تنهایی

 های میالد و اروند.کرد حتی با دلگرمیدیگر گل نمیبهاری 
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جایی که برای دیدنش آمده بودیم یک ساختمان قدیمی و کم 

 امکانات با سالنی بزرگ بود.

 

آسایش که پوستر مدل مو را از  روی دیوار  کند متوجه شدم که 

 قبلن آرایشگاه بوده است.

وتاهش به اش کمتر از سقف کهای کوچک و قدیمیپنجره

 چشمم آمد.

 

 نظرت چیه؟-

 

 ی افشین کنارم جا خوردم.از ایستادن یکباره
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 هنوز کامل ندیدم همه جاشو.-

 

هایش دور تا دور صورتم چرخ از معدود دفعاتی بود که مردمک

 خورد و ثابت ماند.

داد، وقتی ام باالجبار جواب موبایلش که زنگ خورد با نگاه خیره

رسید تمایلی برای پاسخ دادن به مخاطب پشت که به نظر می

 خطش ندارد.

 

اش موقع خطاب کردن اسم افشین ی پشت گوشیصدای مردانه

اش، و معذب شده واضح به گوشم رسید و من از نگاه جاخورده

 متعجب شدم.

 

از راهروی باریکی عبور کردمو به انتهای سالن و دو در کنار هم 

ر مسیر دادم، ولی صدای پرحرص افشین را شنیدم که با تغیی

 غیظ لب زد.
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 دارم میگم خوبه... چیزیش نشد.-

 

حرکت ماند، از نگرانی شخصی که ی در بیدستم روی دستگیره

رسید وقتی فقط جویای حال من شده بود؟ یا اینطور به نظر می

م ی قبل نزدیک بود که به طور اتفاقی یک ماشین زیرچند دقیقه

بگیرد... ماشینی که از پارکینگ باشگاهی بیرون آمده بود که 

 افشین هم از همان جا آمد.

 

وارد فضای کوچک اتاق شدم و تصور کردم برای اتاق رختکن 

ی زیادی کوچک است و در روزهای تابستان هوای کم و تهویه

 نامناسبش فضایی ناخوشایندی را رقم خواهد زد.

 

 ال.زنه ژیکچنگی به دل نمی-

 

 قیدی به زبان آورد.حرف دلم را آسایش با بی
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 .اش رو هم ببینیم چجوریهباید شرایط رهن و اجاره-

 

 هایش را جلو داد.صورتش از تصور رضایتم جمع شد و لب

 

 افشین کو؟-

 صورتش را برگرداند و بلند صدایش کرد، جوابی نشنید.

 

 کرد.داشت با موبایلش صحبت می-

 

 ندیدمش.-

 

از کنار چهارچوب در به سمت سالن سرک کشید و ابرو باال 

 انداخت.

 

 چرا انقدر بهم ریخت؟-
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 کی؟-

 

رنگ و روی داخل اتاق ایستاد و و بی ی کهنهروبروی آینه

 خودش را برانداز کرد.

 

 گم... از اون موقع تاحاال رفته تو خودش.افشین و می-

 

اش چطور است که هی قیافه انگار تازه یادش آمده بود تا ببیند

 کرد.خودش را عقب و جلو می

 

 اعصابش ریخت بهم خب.-
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توجیحش برایم کافی نبود... نه اینکه نگران شدن افشین برایم 

ناباورانه و غیرممکن باشد، نه... من ترس و آشفتگی را در 

 اش تماشا کردم که واپرسی کردم.چهره

 

 شناخت؟ی اون ماشین رو میراننده-

 

سوالم انگشتی را که برای مرتب کردن ابروهایش باال آورده  با

 ی فکرکردن گذاشت.بود روی لبش به نشانه

 

نه... چیزی نگفت... یعنی من گفتم عجب خَری بود مَردک -

 کور، که گفت حتمن حواسش پرت شده.

 

 دفاع افشین بیشتر بهم تلنگر زد.

ا های دنیترک عادت موجب مرض بود و من به تمام مرض

 مبتال بودم.
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مرض نا فراموشی... نفرت سطحی... و شَک و دودلی که بی 

 جهت به دلم چنگ انداخته بود که باز پرسیدم:

 شو ندیدی؟خودت چی راننده-

 

اش کنم که هایم کفریاینبار به تمام معنا توانسته بودم با سوال

 اخم کرد و به سمتم برگشت.

 پرسی ژیکال ؟این سواال چیه  هی می-

 

برای اینکه پی به حالم نبرد برایش چشم و ابرو آمدم و جواب 

 سر باال دادم:

 جنبه... دو تا سوالم شد سه تا، چی شد حاال؟بی-

 

سپرم آخه هی گیر دادی راننده کی بود... خودم به افشین می-

 خدمتش برسه... شعور نداشت پیاده بشه یه عذر خواهی کنه. 
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بیخ کردن من، نه به خط و نشان ام را خوردم... نه به توخنده

 ی مجهول.کشیدنش برای راننده

 

 برو بگو افشین بیاد بریم.-

 

آسایش که بیرون رفت من هم خودم را در آینه نگاه کردم... 

 های من؟اش زنگار گرفته بود یا چشمدانم آینهنمی

 

سوال آسایش را باز از خودم پرسیدم که چرا ذهنم دگیر شده 

 است؟

 دانستم.ح بود... نمیجوابم واض

 

شاید هم دلیش همان ماشینی بود که من چند روز پیش روبروی 

باشگاه خودم دیده بودم و حاال شناخته بودمش... یا شاید هم 

بهم ریختن و حال دگرگون افشین باعث شده بود که از درون 

ها نه افشین به خودم بپیچم به روی خودم نیاورم که در این سال
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چیزی گفت و نه من هیچ وقت از  دوست از او به من 

 معرفتش چیزی پرسیدم.بی
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ی آسایش موجب شد توهماتم را پس بزنم و به صدای بلند خنده

 شان اضافه شدم.جمع

 

 فکرشو بکن افشین.-

 

آخر شدی که من بیچاره تا فکرشو که کردم... انقدر زشت می-

خواستم به این فکر کنم کی میشه که اون همه مواد مراسم می

 آرایشی بیخود رو از روی صورتت پاک کنی.
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ی آمدنم ی آسایش نگاه کردم. تا متوجههای باال کشیدهبه پلک

 تری گفت.ی عمیقشد با خنده

به افشین میگم فکر کن هنوز آرایش خلیجی مد بود... وای من -

 نجوری؟شدم اوچه شکلی می

 

های بلند آسایش تصویر سازیم همیشه صفر بود ولی پشت پلک

 خوراک همان سبک  آرایش بود.

 

 شدی.همون که افشین گفت... بدون شک افتضاح می-

 

 لبهایش را کج کرد.

 خیلی نامردید هر دوتون.-

 

 بازویش را گرفتم و با خودم هم مسیرش کردم.

 ران چیزی نباش.کنم... نگخودم برای عروسیت آرایشت می-
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 کنی واقعن.لطف می-

 

منظورش را گرفتم... آسایش بر خالف من میکاپ غلیظ دوست 

 داشت.

 

جلوی ساختمان منتظر ماندیدم تا افشین درها را قفل کند و 

 بیاید.

 

 آسایش با من میای؟-

 

نه دیگه عزیزم حاال که تا اینجا اومدم، افشین میگه برای -

 بگردیم. خودمون هم یکم دنبال خونه

 

 باشه... پس من دیگه برم.-
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 ژیکال؟-

 

به سمت افشین برگشتم، نگاهش به دسته کلید بین 

 هایش بود.انگشت

 

من بازم پیگیرم... باید زیاد بگردیم... حتمن یه مورد خوب پیدا -

 کنیم.می

 

 از اعتماد و اطمنیان دادنش دلگرم شدم و تشکر کردم.

آوردن نبودم... نبودم که دانست که من اهل کمافشین نمی

سال برای چیزی جنگیدم که روزی حتی تصورش را هم پنج

 کردم.نمی
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ازشان جدا شدم و تا خیابانی که ماشین را پارک کرده بودم، پیاده 

 برگشتم و فکر کردم.

زد، ولی امروزم من بدون فکر کردن یک پایم همیشه لنگ می

 از افکار ممنوعه. پر شده بود

ابتدا به سمت همان مغازه رفتم و یک جفت گوشواره خریدم... 

ی کلکسیونم کردم نود و ششمین جفتِ گوشوارهاگر اشتباه نمی

 بود.

 

به خودم قول داده بود تا قبل از خریدن صدمین جفت 

ام را پیدا کنم و حاال فقط تا خرید ی گمشدههایم، لنگهگوشواره

فرصت داشتم تا بعد از گذشت پنج سال  چهار جفت دیگر

 گیرم آرام گیرد.کلکسیونم کامل شود و دل بهانه

 

ها را باال و پایین مقصد مشخصی برای رفتن نداشتم  و خیابان

 کردم.می

 پاهایم که روی ترمز نشست از خودم بدم آمد.
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من فقط پشت رُل ماشین نشسته بودم، ولی فرمانش به جای 

م چرخیده بود و حاال رسیده بودم به جایی که دستانم به میل دل

 نباید.
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 سرم را باال گرفتم و از خودم بیشتر از همیشه بدم آمد.

زدم از این محله، خیابان کردم و دور میباید ماشین را روشن می

 ی شوم مقابلم... نتوانستم.و خانه

ودم هایم دیگر مال خهایم رفته بود و انگار دستجان از انگشت

 نبود.
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ها این سومین کردم در این سالبا خودم که صادقانه رفتار می

 باری بود که به این آدرس آمده بودم.

دفعات قبل با یک استدالل ترسناک انتهای مسیرم این محله 

 شده بود.

خودم های هایم را خودم با دستکردم اگر جای زخمتصور می

فشار بدهم هر چه چرک و عفونت میانشان مانده است بیرون 

 گیرم.ریزد و بعدش آرام میمی

 

ها تا صبح ی خدا تمام تصوراتم اشتباه بود وقتی شبمن همیشه

 دیدم.کابوسش را می

 کابوس خرید کردن برای این خانه و چیدمانش کنار او.

 

ای رای لحظهپس سرم را با رخوت به پشت صندلی تکیه داد و ب

 هایم را بستم.پلک

خسته بودند که زودتر از حد معمول مقاومتشان را از دست دادند، 

 ی سوم ساختمان مقابلم.ی طبقهقبل از رسیدن به پنجره
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************** 

 

 "هامین"

 

در پی وسط فرمان کوباند و کنار هایش را محکم و پیمشت

 اتوبان توقف کرد.

 

اش از تقال باز مانده بود و ی سوختهنفسش جایی حوالی سینه

 جانی برای تالش کردن نداشت.

 

 ایش را فشرد و نالید.پیشانی

 لعنت بهت هامین.-
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یک آن حواسش پرت شده بود و اگر صدای جیغ آسایش را 

 دانست االن چی پیش آمده بود.نشنیده بود، نمی

 

ای از ذهنش ی ژیکال حتی لحظهصورت رنگ پریده و شُک زده

پرسید، اگر بالیی سرش شد و مدام از خودش میدور نمی

دید؟ دیگر با کدام جان برایش آمد... اگر آسیبی میمی

 جنگید..می

هایش حتی از پشت برای اویی که مغناطیس مردمک 

 های دودی هم دمار دلش را در آورده بود.شیشه

 

ی افشین را گرفت و از خودش برای همه چیز وقفه شمارهبی

 آمد. بدش

 برای پیاده نشدنش.

 برای فرار کردنش.

هایش شد و تمام تالشماند که همه چیز خراب میولی اگر می

 موند.نتیجه باقی میبی
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 الو افشین؟-

 

 صدایش پر از خش و گرفتگی بود.

 بله؟-
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 خوبه؟-

 

 همین یک کلمه جانش را گرفت تا به زبان آوردش.

 افشین معذب از حضور ژیکال زیر لب و حرصی جوابش را داد.

 نگرانش نباش.-
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 جان هامین راستشو بگو... رنگ صورتش پریده بود؟-

 

 دارم میگم خوبه... چیزیش نشده.-

 

 بردیش درمانگاهی، دکتری... چیزی.کاش می-

 

دست خودش نبود عجیب بهم ریخته بود و فقط افشین 

 مبتال شده است.دانست که به چه دردی می

 

بس کن هامین... اگر اتفاقی افتاده بود احمق که نیستم خودم -

 شدم... توام که از قصد نکردی، ندیدیش.دست به کار می

 

 خبرم اومدم زودتر برم که یه وقت رو در رو نشم باهاش.-

 

 خواست با تو برخورد کنه.آخه اون چطور می-
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گردنش را سمت پایین و پاهایش خم کرد و از خودش پرسید 

 اگر به موقع روی ترمز نشسته بودند االن چه اتفاقی افتاده بود.

 

خودت گفتی اون سری آسایش گیر داده هم ببینه این آقای -

کنه بکتاش دروغی، مدیر باشگاهی که شوهرش توش کار می

 کیه، هم سالن رو نگاه کنه.

 

داد که آهسته و نرم هایش حق میلواپسیافشین به تمام د

 زمزمه کرد.

 حق داری هامین... ولی همه چیز روبراه.-

 

تماسش را که قطع کرد فقط به مقابلش و حرکت سریع 

ها نگاه دوخت... نیاز به ریکاوری داشت... اینکه تو این ماشین

های سرتق بازی سن و با این همه مقاومتش دلش شبیه بچه
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لیلش چیزی جز یکباره دیدن ژیکال نبود و باید درآورره بود د

 کرد.ای پیدا میبرایش چاره

 

 چندساعتی از خانه آمدنش گذشته بود.

خودش را روی کاناپه رها کرده و فقط چشم دوخته بود به سقفی 

ی نمایش... نمایش روزهای که تا به که برایش شده بود پرده

توانست نه کرد نمیرسید هر چه تالش میهایش میسیاهی

ازش رد شود نه سانسورش کند وقتی عشق در تمام رگ و پی 

 وجودش خانه کرده بود.

 

کتری را پر از آب کرد و قبل از روشن کردن گاز یک مشت از 

 آب خنک شیر به صورتش پاشید.

 

ای نبود که گرفت لحظهها را از روزهایش فاکتور میاگر شب

 .اسم و یادش وسط ذهن و قلبش چرخ نخورد
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احساس سردرد شدیدی داشت و با وجود تاریک شدن هوا، 

 های خانه را روشن نکرده بود.برق

 

 اش را کنار کشید.ی سالن جلو رفت و پردهتا پشت پنجره

 

 ی شهر هم حالش خوب نبود.آسمان غبار گرفته

در پی پایین کشیده شد و به نگاهش با شنیدن چند بوق پی

 ش رسید.اخیابان کم تردد جلوی خانه

 

ای مات ماند... مات ماشینی که پالکش را به خوبی برای لحظه

توانست بخواند ولی همان رنگ و همان مدل ماشین ژیکال نمی

 توانست تشخیص بدهد.بود... این را به خوبی می

 

اش به سمت صورتش های خونیحس کرد تمام جریان رگ

 رفت. اند که به آنی گُر گرفت و رو به سرخیسرازیر شده
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هایش پشت گردنش با فشار چنگ شد و تا آمد به مقابل دست

 آیفون تصویری برسد قلبش یکی در میان کوبید.
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هایش اش تحلیل رفت و فقط با مشت کردن دستتمام انرژی

 توانست اضطراب وجودش را کنترل کند.

حتمن دلیل نبود... ته دلش خالی شده بود... اینجا بودنش بی

 شناخته بودش که حاال تا جلوی در خانه آمده بود.

 

ی آیفون را فشار داد و کالفه، عصبی و مات شده دکمه

دری حالش در هم گره هایش از سر استیصال و دربهسگرمه

 خوردند.
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های نبض های عرق روی شقیقهتصویر که روشن شد دانه

 اش نشستند.گرفته

 

ها را روشن ندکی از این که برقوامانده بود که چه کند و فقط ا

 نکرده است خیالش راحت شد.

 خواست یکباره و در این شرایط باهاش رو در رو شود.نمی

ی برگشتش بود، اول فراهم باید ترتیب کارهایی را که مقدمه

کرد تا بتواند با آسودگی برای این آمدن و ماندن دوباره می

 تالش کند.

 

بود رفتن به پشت پنجره و  مسیرش در همین چند دقیقه شده

 تماشا کردنش از داخل قاب تصویر آیفون.

 

ی آورد... طاقت نیاورد که وقتی نگاهش به صفحهنتوانست... کم

 نمایش آسانسور افتاد، نماند و سه طبقه را یک نفس پایین رفت.



 

 

213 | P a g e 
 

 آدم اینکه هوای اطرافش آلوده به او شود و دور بماند را نداشت.

دور بودن پر از الزام را که حاال هم بر سر  کم تحمل نکرده بود

 دلش پتک بکوباند.

پاهایش برای رفتن سنگین شده بودند و دلش به پرواز در آمده 

 بود.

 اش بود.ترین و زیباترین پارادوکس جهان زندگیاین تلخ

 

شاسی در حیاط را  آرام فشرد و نفسش هم زمان با بسته شدن 

 هایش سقوط کرد.پلک

 دید.کسی حالش را نمی خوب بود که

حال هامین صولت را... بزرگترین فایتر ایرانی... کسی که اسمش 

انداخت، حاال تمام هایش میهم رعب و وحشت به دل حریف

وجودش پیش وجود ژیکالش به یغما رفته بود، چه برسد به آن 

 همه کبکبه و دبدبه.

 

 قامتش را راست کرد و دلش را به طوفان قلبش سپرد.
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ی تنش تاریک را که از نگاه گذارند نیمهخیابان کم تردد و نیمه

 را پشت ستون خانه عقب نگه داشت.

 

اش با آن سمت خیابان زیاد نبود... آنقدری که بتواند فاصله

های ژیکال بسته است و سرش را به پشتی تشخیص بدهد چشم

 صندلی تکیه زده.

 

منطقی  برای کاری که در شرف انجامش بود هیچ توجیه

 نداشت.

 جلو رفت و از مقابل کاپوت ماشین مات صورتش ماند.

 

انگار همین دیروز بود که با شوق و اشتیاق برای اولین بار به 

ی اش دعوتش کرده بود و با دیدن کمی نگرانی و دلهرهخانه

 میان صورتش از داشتنش لذت برده بود.
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ند ژیکال چه دقایق خاص و نابی بودند آن لحظاتی که عطر لبخ

ی سوت و کورش طنین زندگی را به میان چهار دیواری خانه

 جریان انداختند.
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اواسط بهمن ماه بود و سرمای سختش. چند ساعتی مانده بود 

 جلوی در دانشگاه تا آخرین تایم کالس ژیکال تمام شود.

 

بیرون که آمد نگاهش از در خروجی تا سوار شدنش با حظ 

 رویش گردش کرد.

 

 سالم... گفتم برو من کالسم دیر تموم میشه.-
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اش به روی بینی سرخ سرش را جلو برد و با نوک انگشت اشاره

ی ژیکال ضربه زد و پَنل ماشین را روی صورتش تنظیم شده

 کرد تا گرمش شود.

 

شما بیخود کردی گفتی من برم... تو این تاریکی و سرما -

 خواستی برگردی؟چطوری می

 

های هامین باال شیدایی ژیکال تا روی جدیت چشم نگاه پر از

 آمد.

 رفتم دیگه.با سرویس تا دَم مترو می-

 

 بینی؟ تو االن اینجا سرویس می-

 

 اش را لمس کرد تا کمی گرمش شود.هایش گونهبا کف دست



 

 

217 | P a g e 
 

 رفتم.پیاده می-

 

 ی سگا رو؟شنوی صدای زوزهنمی-

 

اینکه ساختمان دانشگاهشون یک جای دور و پرت بود همیشه 

 شد.موجب عصبانیت و آزار بیشتر دانشجوها می

 

 رفتم.ها میخب با یکی از بچه-

 

 ای بشی؟بعد من مُردم یا چالقم که تو سوار ماشین کس دیگه-

 

 دلش برای دلخوری هامینش رفت.

 خواستم به تمرینت برسی.ببخشید... می-

 



 

 

218 | P a g e 
 

واجب تر از این نیست که فکرم بمونه پیشت... اگر  تمرینم-

گفتم با اونا هم مسیر میشی... ولی آسایش یا افشین بودن می

ی خیابون حاال باید کالهمو بذارم باالتر که  ببینم وقتی گوشه

کنی کدوم از خدا بی خبری برات  بوق برای ماشین صبر می

 میزنه.

 

و شوق... شنیدن این  ته وجود ژیکال پر شده بود از دلخوشی

حرف از پسری که اولین بار ادعا کرده بود اهل عشق و عاشقی 

 نیست، لذت بخش بود.

 

 ببرمت خونه؟-

 

 از دیدن خیرگی و لبخند عمیق روی صورت ژیکال خوشش آمد.

 

 ها.اینجوری زل نزن دختر خانوم... عواقب داره-
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 عواقبش چیه؟-

 

 تو اول بگو قد یه ساعت وقت داری باهم باشیم یا نه؟-

 

 کمی شیطنت چاشنی لحنش کرد و با دلبری جوابش را داد.

اینا دعوتیم... ولی اصرار عمومی زنوقت که ندارم شب خونه-

 کنی شاید بشه یکاریش کرد.

 

اصلی به سمت فرعی راهنما زد و با صدایی برای خروج از خیابان

 صیت بارزش بود گفت:که مهربانی خصو

ی یه چایی لطفن منت سر بنده بذارین... افتخار بدین به قاعده-

 هامین دَم کن و یه باقلوای خوشمزه در معیتتون باشم بانو.

 

 ات؟!یعنی... بیام خونه-
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هایش جای فرمان دور قاب خواست انگشتهامین دلش می

را بوسه  های پر بهتشدند و آن چشمصورت ژیکال حلقه می

 کرد.باران می

 

 کنم.ام... بیا ببین کجا و چطور زندگی میآره بیا خونه-

 

 شان کرده بود.های ژیکال نظر دوخت... میان هم گرهبه انگشت

 

 کردی من پس نیفتم.خب یکم مقدمه چینی می-

 

 مگه دارم میبرمت خونه خالی که مقدمه بخواد؟-
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 خالی نیست!-

 

کال و درشتی چشماش به عقب پرتاب ی ژیسرش با لحن بامزه

 هایش لرزید.شد و شانه

 کنیم باهم.پرش می-

 

 اش را صاف کرد و گفت:ی مقنعهشدهی کجلبه

کردی... نه ریزی من رو دعوت میهامین تو باید با برنامه- 

 اینجوری و این مدلی.

 

 هایش بود.ی ژیکال به وضع و لباساشاره

 

یادت که نرفته من تو وضعیت بدتر از این لباسا پسندیدمت... -

 نگران چی هستی؟
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اولین برخوردشان را یادش بود و حاال فقط از موهای شانه نکرده 

 کشید.اش خجالت میشرت شل و ول زیر مانتوو تی

 

نگران هیچی نیستم... یه زنگ به مامانم بزنم بگم دیرتر میرم -

 منتظرم نمونن.

 

مدتی که در راه بودند و به خانه رسیدند هامین صحبت کرد تمام 

ی وجودش را از و ژیکال سعی کرد با لبخندهای ملیحش دلهره

هایش اعتماد خودش دور نگه دارد... به هامین بیشتر از چشم

 داشت و ترسش از خودش و دل

اش نافرمانش بود که از حاال با دیدن صورت صاف و تیغ خورده

 بود با هوس لمسی که به سرش زده بود.بازی درآورده 

 

های سوار آسانسور که شدند هامین کنارش ایستاد و انگشت

 ژیکال را میان دست بزرگ و گرمش گرفت و با شوخی گفت:

 چرا انقدر سردی! ترسیدی؟-
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چیزی برای ترس وجود نداشت... فقط اندکی اُفت قند پیدا کرده 

های کرد و با چشمهای شیرین هامین نگاه بود... به اخم

 درشتش جدی جواب داد.

 ی النگرهانسم، باز بازی درآورده.جزیره -
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منکه همیشه گفتم هر چی کم گذاشت خودم یه تنه برات -

 کنم.جبران می

 

شان در فضای کوچک هر دو بلند خندیدند و پژواک خنده

 آسانسور میان موسیقی آنشرلی با موهای قرمزش گم شد.
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خورد... ها از همین جزیره آب میانگار شروع خیلی از عشق

چسبید کرد و انسلوین را طوری دو دستی و سفت میخباثت می

 ریخت.خورد، دلت هری فرو میکه تا نگاهت به یار گره می

 

هایش هامین که از کنار در باز خانه به داخل دعوتش کرد، کفش

ب گذاشت و به راهروی اش مرتهای از پا درآوردهرا جفت پوتین

 خالی پشت سرش نگاه نکرد.

 

های کنار دیوار ایستاد و تا صدای بسته شدن در را شنید، لب

 اش را با زبان تر کرد.سرمازده

 

 اومدی. خوش-

 

برای دستی که روی بازویش نشست پلک فرو بست و عطر 

 تر و در حجم بزرگتری از مکان استشمام کرد.هامین را عمیق

 



 

 

225 | P a g e 
 

را روی جاکفشیِ کنار در قرار داد و کیف و کاپشن وسایلش 

 ژیکال را ازش گرفت.

 راحت باش جانم.-

 

ی به اطرافش نگاه کرد و صدای دور شدن هامین را تا آشپزخانه

 پشت سرش شنید.

ی یک اش ساده و مرتب بود... نه شبیه تصورش از خانهخانه

 پسر مجرد بود نه فراتر از حد انتظارش.

 

ها خواباز روی وسایل اندک سالن تا روی در اتاقاش کنجکاوی

بیشتر شد و سعی کرد با سوالی که پرسید ذهن منحرفش را از 

 گمراهی نجات بدهد.

 

پشت کانتر ایستاد و به قامت هامین نظر دوخت که اول کتری را 

ی پر از چای خشک را آب کرد و بعد از روشن کردن گاز، پیمانه

 داخل قوری ریخت.
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 کجاست؟ سرویس-

 

ی عطر یک چای تازه دم شنیدن صدایش برای هامین به اندازه

 خوش عطر و گوارا بود.

های پر از مهر او را برای توانست این لحظه را و چشمکاش می

 ابد قاب بگیرد و به دیوار قلبش آویزان کند.

 

 سمت چپ داخل راهرو دومین در.-

 

توانست خواست زمان از حرکت بایستد و تا میدلش می

 تماشایش کند و بعدش

های ژیکال را به عنوان زن این خانه تصور کند و آوای خنده

 گوارایش را سرپناه دل نیازمندش کند.
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صورتش را آب زد و کش دور موهایش را باز کرد. با 

توانست هایش میانشان دست کشید و تا جایی که میانگشت

 هایش را باز کرد.رهگ

 

خواست حجابش را مقابل هامین  کاملن اولین باری بود که می

بردارد و به اوضاع نامرتبش پوزخند زد که چقدر با فانتزیهایش 

 فرق داشت.

 

هایش را نیشگون گرفت تا از بی رنگی خالص شوند و گونه

 هایش را محکم مکید.لب

ه بود و چقدر اش گرفتخودش هم از حرکات و هیجانش خنده

 این حس را دوست داشت.

 

اش را روی ی تا کردهاز سرویس که بیرون آمد مقنعه

ها گذاشت و از در نیمه بازش به ی در یکی از اتاقدستگیره

 داخل سرک کشید.
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 شنید.هنوز صدای فعالیت کردن هامین را از سمت آشپزخانه می

 

پر از لوح و مدالو ای که به جای کتاب تا جلوی کمد کتابخانه

 کاپ بود پیش رفت و ایستاد.

 

اش های رنگیهای که تو هر کدام هامین با دو بندهقاب عکس

به عنوان فرد پیروز دستش باال گرفته شده بود و لبخند پرنفسی 

 اش بود.روی صورت خسته و زخمی

 

دستش را روی میز تحریرش گذاشت و ناخواسته حواسش سمت 

 یراهن چروک رویش مانده بود، جلب شد.میز اتویی که چند پ



 

 

229 | P a g e 
 

 

های کمرباریک و لب طالیی را از چای پر کرد و ظرف استکان

 های نبات را کنارشان داخل سینی چید.باقلوا و شاخه

ی اتاقش به سالن خالی که سرک کشید، صورتش تا در باز مانده

 به عقب چرخید.

 

دی برای های زیااش لبریز بود از حسی که مدتوجود مردانه

سرکوب کردنش جنگیده بود و حاال داشت تمام قد مقابلش سر 

 کرد.خم می

 

ها قرار داد و به سمت اتاق سینی را روی میز  جلوی مبل

 خوابش قدم برداشت.

 

گیج و مات، مبهوت ژیکالی ماند که مشغول اتو کردن 

 هایش بود.پیراهن
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هایش از روی حرکت دستش تا تارموهایی که دورش مردمک

 رها شده بود باال رفتند.

 

شان موهایش برای اولین باری بود که در این یک سال دوستی

 دید.را بدون هیچ حجابی می

شان را و االن اش را... رنگبارها تجسمش کرده بود... بلندی

 اش شده بود.فراتر از تصوراتش محو زیبایی

 

هایش را داخل جیب شلوارش فرو برد تا حرمت مهمانش دست

 را نشکند.

 کردم.راضی به زحمتت نبودم... خودم اتو می-

 

اش باال پرید و اش ژیکال را ترساند که شانهحضور یکباره

 دستش روی قلبش نشست.
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 ترسوندمت؟ ببخشید.-

 

انقدر غرق رویاهایش شده بود که زمان و مکان را یادش رفته 

 بود.

 نترسیدم.-

 

 اونارو ولشون کن... چای ریختم سرد میشه... بیا.-

 

 نگاه دزدیدن هر دویشان از چشم دیگری پنهان نمانده بود.

 

 آخریشه... االن تموم میشه.-

 

 آوردمت مهمونی یا ازت کار بکشم؟-

 

 خودم خواستم... مگه تو گفتی.-
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دست کشید پشت گردنش و نفسش را یک باره رها کرد... 

 اش.کرد قلب به تقال افتادهرا طلب می آغوشش

 

 ولش کن ژیکال.-

 

 

اش را روی میز مرتب کرد و آستین راست پیراهن چهارخانه

 اتوی داغ را رویش کشید.

 ده.برو چوب لباسی بیار آویزونشون کنیم تا دوباره چروک نش-

 

هامین باالجبار در کمد را باز کرد و از روی رگال چند 

 لباسی برداشت و سمت ژیکال برگشت.چوب

آوای ژیکال گفتنش شبیه برخورد قطرههای باران به شیشه 

خوشنوا و دلچسب بود. 
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پیراهن خاکستری رنگش را مرتب داخل کمد آویزان کرد و 

 بعدی را از کنار دست ژیکال برداشت.

 

 اش جلو برد و عمیق نفس کشید.پیراهن را تا نزدیکی بینی

 ؟رَد انداختی بهش که-

 

 متعجب از حرف هامین به پیراهن صاف و مرتب نگاه کرد.

 سعی کردم از روی خط دوختش اتو کنم... خراب شده؟-

 

اش لبخند زد... دختری شبیه ژیکال را باید به دل پاک و ساده

 کرد.ستایش می
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هایش از روی تالشش را کرد ولی حریف دلش نشد که مردمک

ده و سفیدش باال و موج و برق موهایش تا روی گردن کشی

 پایین نرود و دلش فرو نریزد.

 

 عطر دستات خط انداخته بهشون.-

 

ی منظورش شده بود لب گزید و پیراهن ژیکال که تازه متوجه

 چهارخونه را از روی میز برداشت.

 عطرم جا مونده روش... دوست نداری؟-

 

 ابرو باال انداخت و تخس نچ گفت.

تا پیراهنِ از کنم که با دستای خودت پنجدارم به این فکر می-

... اینا رو دیگه نمیشه پوشید قضا مورد استفادمو ازم سلب کردی

 که.
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 اش پرسید:های درشت شدهمتعجب با مردمک

 ندازیشون دور!یعنی می-

 

 نچ.-

 

 پس چی؟!-

 

 میشه تو تک به تک تارو پودهاش زندگی-

 کرد از این به بعد.

 

ی کوتاه بینشان توجه کرد... به عطر هامین پر اخم به فاصله

هایش داخل اتاقش هم های که حاال جز روی پیراهننفس

 پیچیده بود.

 اعتراض کرد.
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 ژیکال خانوم اومدی تو این اتاق، فکر بعدش رو هم کردی؟-

 

هامین مقابلش با آن برق نگاه خاصش، برایش حال و هوای  

 ای داشت.تازه

 

کنی ی از یه دختر خانوم یکم شیطون و کنجکاو دعوت میوقت-

 ی جوانبشو بسنجی.ات بایدم همهبیاد خونه

 

ی اش را مماس شانهنیم قدم کوتاه میانشان را پر کرد و شانه

 ژیکال قرار داد.

 فکر همه جاشو کرده بودم جز این یه موردش رو.-

 

 کدوم مورد؟-

 



 

 

237 | P a g e 
 

اینکه راه بیفتی و سرک بکشی... از خودت رد باقی بذاری و -

وقتی از این در  رفتی غمتم نباشه که من قراره باهاشون چکار 

 کنم.

 

دانست که پشت این طور صدا کردنش کلی فقط خودش می

 دیوانگی نهفته است.

 هامین؟-

 

 گم جانم.دونی که بعد مامانم تنها زنی هستی که بهش میمی-

 

 ترم.از تو خوشبخت پس من-

 

 چطور؟-
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چون عاشق پسری شدم که اولین زن زندگیش مادرشه و قراره -

 نیست به اولین مرد زندگیم، پدرم حسادت کنه.

 

 کنم؟کی گفته که حسادت نمی-

 

_51 

 

 

 متفکر نگاهش کرد.

 میخوای بگی که اهل حسادت هستی؟-

 

 هستم.-

 

 ؟های بدی داری که من نمیدونمدیگه چه اخالق-
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هایش فرصت فرار کردن و دلبری کردن داد که تا به انگشت

 روی بازوی ژیکال پیش رفتند.

 زیادن... باید بشمرمشون برات؟-

 

اش روی سیب گلویش نگاه ژیکال همراه با گردن کج کرده

 نشست که سخت باال و پایین شد.

 ی شنیدنم.آماده-

 

فشار اندکی از سر مهر به بازوی ژیکال وارد کرد و ته 

 ور کرد.اش را غوطههایش  نهایت حس درونیچشم

انحصار طلبم تو چیزی که بدونم حقمه، یک... حسودم به -

های اطراف عزیزانم، دو... سر احساسم حتی با خودت هم آدم

 شوخی ندارم، سه...

 کرد و ادامه داد. ی مستقیمبا ابروهایش به خود ژیکال اشاره

کنم کسیو که با چشماش پدر پاش بیفته تنبیه فیزیکی هم می-

منطقمو در بیاره، چهار... تو مرامم نیست حرمت مهمونم رو تو 
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ام بشکنم، پنج... اگر همین االن از این اتاق نزنی بیرون خونه

های بعدش رو پیش بینی کنم و زیر قولم به خودم نمیتونم اتفاق

الخطاست و من هم میتونم دچارش .. انسان ممکننزنم شیش.

الدچارت بشم، هشت... برو بیرون قبل از اینکه پیشِ ممکن

 شدنم، کم بیارم، نه.

 

تر نظیر شنیدن، یک قدم نزدیکژیکال مملو از شوق و حس بی

 شد.

 دهمیش رو من بگم؟-

 

 ی گفتن داد.اش ماند که با سکوتش اجازهانقدر خیره

خوام نهایت خطا کردنت خورم... چون میون نمیمن از جام تک-

 رو... تو دُچارم شدنت، ببینم.

 

 تعلل لب زد:ی ژیکال کشید و بیانگشت شستش را زیر چانه

 انصافیه که تماشاچی کم آوردنم باشی.این اوج بی-
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انگار از کف دستهایش آتش و گرما به صورت ژیکال سرایت 

 شد که پرالتهاب  نجوا کرد.می

 ثل یه راز، پیشم امانت میمونه.م-

 

 دست کشید الی موهایش.

تا حاال اینجوری تصورت نکرده بودم... قول بده که هیچ وقت -

 رنگشون نکنی.

 

ای که روی موهایش کاشت، وجود پر از هیاهوی ژیکال با بوسه

شان، با دچارتر شد و ته دلش هنوز با گذشت یک سال از رابطه

  یادآوری حرف هامین گرفته

آمد کمی امیدوارتر به آینده نگاه کند حرف هامین شد و تا میمی

شد.  ))من آدم عشق و عاشقی و ختم میان سرش پتک می

شدن به ازدواج بعدش نیستم ژیکال... ازت خوشم میاد، ولی اگه 

 تعهد هستی ادامه بدیم((ی آزاد و بیموافق یه رابطه
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ی مثل دلش را، پشت هایش تارهای پریشان شدهبا انگشت

 های ژیکال زد و صورتش را قاب گرفت.گوش

 قرار بود دل نبازم.-

 

هایشان به تعریف افتاده سکوت کرد وقتی گویهای طالیی نگاه

 بودند.

هایش از دستشان در رفته بود و کسی خبر حساب زمان و دقیقه

 از شوریدگی حالشان نداشت.

 

کنم نیستش که بگم فقط دارم بوسیدنت رو تصور می خوب-

 ژیکال.

 

توانست ته دل هامین را بخواند و یک نفس راحت کاش می

 بکشد.
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 چه تصور قشنگی.-

 

 برای شیطنت جواب ژیکال لبخند زد.

 گیرم؟فرض کن که دارم ازت اجازه می-

 

 ای.چه فرض غافلگیرانه-

 

 ژیکال؟-
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اش ناامیدترش ژیکال در اوج ناباوریصدایش پر از حرص بود و 

 کرد.
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من دنبال بوسیده شدن با کالس نیستم هامین... اینکه زل -

خوام ببوسمت... بعدش من نیشم بزنی تو چشمام و بگی که می

خواد یه جوری یه طوری این شل بشه و وا بدم... من دلم می

اتفاق بیفته که بعدش جز هوای تو دیگه هوای برای نفس 

 نباشه. کشیدنم

 

اش حرفش را زد و رفت... طوری که هامین مات جای خالی

 حرصی خندید.

اش کند، اما انقدر دست دست کرده بود تا توانسته بود کفری

 پشیمان نبود.

شاید ابتدا ژیکال برایش قرار بود یک سرگرمی و دوست ساده 

باقی بماند ولی حاال تعریف و مفهوم حضورش زیادی تغییر کرده 

به حدی که هامین برای لمس کردنش دچار تردید شده  بود...

 اش نکند.ی اینکه دلزدهبود از واهمه
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کرد... از پس اش را سر میروبروی آینه ایستاده بود و مقنعه

ی عشق آمد تا روزی که به جوانهاش برمیپنهان کردن دلخوری

 در دل هامین امید داشت.

 

های سرد شده را به آشپزخانه هامین سینی دست نخورده و چایی

 برگرداند.

 

 آخرشم یه چایی ندادی بخورم.-

 

های ظریفش که روی دستش نشست تازه گرمای دست

اش را به سمتی که کنارش ایستاده ی حضورش شد. شانهمتوجه

 اش را با حظ رصد کرد.بود  کج کرد و صورت دوست داشتنی

 ده شدی؟ خودم میرسونمت.چه سریع آما-

 

 دو ساعته اومدیم هامین... باید برم دیگه.-
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دختر کنارش را تا جایی که شناخت داشت، بلدش بود... مثل 

اش به دید هامین مندیخواست گلهنگاه فراری االنش که نمی

 بیاید.

 

 کنم توام یه چیز بذار دهنت.تا من لباسمو عوض می-

 

هایش بدرقه کرد ز آشپزخانه با چشمهامین را تا بیرون رفتنش ا

 ی کوچکی از باقلوا را میان دهانش گذاشت.و تکه

بغض نداشت ولی هوای دلش سنگین بود و عجیب از فضای 

 اطرافش دلزده.

 

ی خطرناکی را برایش به راه انداخته دوست داشتن رسم و قاعده

بود، وقتی دلش برای پسری لرزیده بود که در مرام و مسلک 

 ی و تعهد به دل، نقشی نداشت.اش پایبندزندگی
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 کاپشنش را تن زد و بند کیفش را روی دوشش انداخت.

هایشان هنوز هم کنار یکدیگر جفت بودند و ژیکال عجیب کفش

خواست، به امید اینکه پاهای دلش جا گذاشتنشان را می

 اش ردی از آمدنش به این خانه باقی نگذارند.برهنه

 

 بریم؟-

 

 د با دیدن پیراهن تنش لبخند نزند.دلش نیام

توان سالها های پیراهن یک مرد، میگاهی میان چهارخانه

 زندگی کرد و نفس کشید.

 

********** 

 

 "هایم سپردم بعد تو از هیچ مسیر آشنایی نگذرندبه کفش"
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هامین از مقابل کاپوت ماشین کنار رفت و تماشاگر صورت غرق 

 خواب ژیکال ماند.

اراده از خواب است، منحنی لبش را بیفکر اینکه هنوز هم خوش

 حال ناخوشش، عمیق کرد.

 

ها منتظرش توانست به روزهایی برگردد که دقیقهکاش می

آلود و فارغ از زد با صدای خوابماند و وقتی زنگش میمی

 کرد.اش را  آب میدنیایش دل بیچاره

 

 ی درخت تکیه زد.پاهای نافرمانش را کنار کشید به تنه

ی تاریک شب خودش را محکوم به تماشا کرد و زیر سایه

اعتنا به قلبی که حالش خوب نبود، یک دل سیر نگاهش کرد بی

 و زیر لب نجوا کرد.
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 دلتنگ روزهای داشتنتم.-

 

های بلندش و صدای اعتراض ژیکال دست کشید روی ریش

 نفس خاطراتش را برید.

بدم میاد... نذار هیچ وقت بلند  ))هامین من از ریش و سیبیل

 بشن((

 

 هایش سست شدند و تا کنار کمرش پایین آمدند.انگشت

 لبش را محکم و پر حرص روی هم فشرد و فکش درد گرفت.

کرد تا اسمش را پشت زبانش خفه داشت تمام تالشش را می

 کند.

 ی افشین را گرفت.تعلل شمارهتر رفت و بیعقب

 یر کشید.بله که گفت دردش را نف

 سوزم.امروز یه جوری گاف دادم که تا خود االن دارم می-
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 چی شده؟-

 

این همه برگ از درخت افتاد و دوباره جوونه زد... این همه -

 پاییز رفت و بهار اومد... جز  خزون زندگی من.

 

 افشین دلنگران شده باز پرسید.

 چته هامین؟-

 

 جلوی در خونه است.-

 

 کی؟-

 

 ژیکال-

 

 ژیکال!!!-
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 دونم از کی اینجاست افشین.چشماش بسته است... نمی-

 

 صبر کن یه لحظه.-

 صبر کرد و صدای باز و بسته شدن در را شنید.

 هامین تو االن کجایی؟-

 

 ی کوتاه ولی دورشان نظر دوخت.به فاصله

 چندمتری ماشینش.-

 

 همدیگرو دیدید؟-

 

 کرد. هیجان پشت صدایش آشوب وجود هامین را بیشتر
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وقتی اومدم پایین دیدم سرش رو تکیه زده به صندلی و -

 خوابش برده... فکر کنم خیلی وقته اینجاست.

 

 خوای چکار کنی هامین؟االن می-
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 کالفه و دلزده از خودش لب زد.

 زدم.دونستم باید چکار کنم که به تو زنگ نمیمی-

 

 من این حالتو خریدار نیستم هامین.-

 

 کرد.مفهوم حرف افشین را درک می

 ای ندارم فعلن.چاره-
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 باهاش رو بازی کن.-

 

خسته نبود ولی ته وجودش یک درد قدیمی سرباز کرده بود... 

 ها.زخم نامردی آدم

 نمیشه... زوده... همه چیز خراب میشه.-

 

 شنید.

 تو اومدی که درست کنی... که دوباره بسازی.-

 

هایش کال افتاده بود و هامین مردمکرخ ژینور مهتاب روی نیم

 را سیراب کرد از دیدنش.

االن وقتش نیست... من این دختر رو بلدم... میره خودشو گم -

 رسه.کنه دستم بهش نمیمی
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ی کاجی که سکوت افشین که طوالنی شد سرخم کرد و به میوه

 جلوی پایش افتاده بود نگاه کرد.

ک جلویش پیش رفت ی جدول کوچآرام شوتش کرد و تا لبه

 ولی داخلش نیفتاد.

به آسایش بگو بهش زنگ بزنه... بمونه اینجا... بیدار نشه... من -

کشم و به خودم تا صبح مثل یه سگِ پاسوز دورش زوزه می

 زنم از توهماتم.زخم می

 

 افشین عصبی بود.

تو نزدیک پنج سال از این دختر دور بودی هامین... شباشو -

هاشو... برو باال و فقط به این فکر کن آینده ندیدی... تنهایی

 برات خوب رقم بخوره.

 

 کنی؟!داری مالمتم می-
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خوام یه جوری، جلوی کنم... فقط ازت مینه... مالمتت نمی-

 این دختر سبز شی و قد علم کنی که به شعورش توهین نشه.

 

کنی؟ بهم گی؟ تو دلمو خالی االن اینارو برای چی بهم می-

بفهمونی که نامردم؟ یا از خودم نپرسم که حداقل تو یکی که از 

 همه چیزم خبر داشتی؟!!!

 

کردند، های بود که عیب هم را واگویه میرفاقتشان از آن

 تعارف و پس و پنهانی.بی

ی من همون روزا هم بهت گفتم انتخاب رو بذار به عهده-

ر اونکه برای موندن خودش هامین... همه چیزو بهش بگو... بذا

گیره خودش باشه، نه تحمیل کردن یا رفتنش تصمیم می

 خواست خودت.
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هایش اسیر شده ی موهایی که میان انگشتاز درد کشیدنِ ریشه

 هایش جمع شد و عاصی زمزمه کرد.ی پلکبود، گوشه

آوردم آب شدنشو پای خودم ببینم... ندیدی موند طاقت نمیمی-

مادرم اومد با من... هیچ کس جز اونا تو غربت  چی سر پدر و

کنارم نبود که مثل شمع آب شدنشون رو پام ببینه... روزای 

 نحسی که من حتی به دیدن شبش امید نداشتم.

 

 هامین؟-

 

ی درخت کوباند و آخ نگفت از دردی که پشت پایش را به تنه

 درون ساق پایش پیچید.

اخذه کردیم، بذار قد یه کف بذار حرف بزنم رفیق... حاال که مو-

دست از خود جاموندم تو اون روزا دفاع کنم... به خدا حالم 

خریدار نداشت... نداشت که دلم نخواست اشک و خون به 

 های قشنگش بدم.چشم
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 های مالمت خودش را داشت.صدای افشین رگه

 خواستم اذیتت کنم.نمی-

 

اقل بدون که اذیت شدن برای من معنی نداره افشین... تو ال-

ی این دختر رو به من مرگ رو به جون خریدم که ضجه و ناله

چشم نبینم... تو حداقل بدون که من نامرد شدم ولی فقط 

ی یه کورسوی امید به حال پر نفرتش از خودم راضی بودم اندازه

 .تا عذابی که با من قرار بود نصیبش بشه

 

باشه رفیق... با اینکه معتقدم حق انتخاب فقط با تو نبود ولی -

ی عشقم به دونم اندازهتوام تا یجایی حق داشتی... من نمی

دونم که اگر یه رسه یا نه، ولی اینو میآسایش به پای تو می

پرسم که با من سقوط ی پرتگاه هم رسیدم ازش میروزی لبه

 خواد یا نه.کردن رو می
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 د به عدالت و قضاوتی که شد.پوزخند ز

من هیچ وقت کفشمو بهت نمیدم که باهاش راه بری... پای -

مونه آدمو یه جوری میزنه که یک عمر فقط جای زخمش می

برات... کاش هیچ وقت هیچ کسی، روزی هزار بار از درد مُردن 

 منو تجربه نکنه.

 

 افشین هم ناراحت شده بود از ناکوکی حال رفیقش.

سر اون تعهد و ما شدنتون بود وگرنه که کوچیک و من حرفم -

 غالمتم هستم تاج سر... آقا... سرور... بامرام... بزرگ.

 

 خواست با معرفت رفیقش دل خوش شود و باز نشد.

من تو تاریکی ایستادم به آسایش زنگ بزن تا کمر صبرم -

 تر از این نشده.خم

 

 چشم... فعلن.-
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تی پشتش و دلش زانو خم کتفش را بیشتر فشار داد به سخ

 ی دیوار را خواست.کردن و نشستن گوشه

 

ی حسرتش را با شدههای خشکنفر هیزمدلش خواست یک

زد و هامین فقط کمی نفت وسط پیت حلبی، جلویش آتش می

 کرد.کرد و خاکستر شدنشان را تماشا میهایش را گرم میدست

 

تر اریکی درشتهایش را در آن تبا تکان خوردن سر ژیکال چشم

 کرد.

ی بعد وقتی سر ژیکال خم شد و دستش را دراز کرد و چند دقیقه

اش را تماشا کرد، مملو از آه و اندوه نجوا ی خاموش خانهتا طبقه

 کرد.

 

پوشی تو دیگه هیچ تنشاید تصورش سخت باشه که بی-

ی روحم نشد... اگه روزی دستم رو سمتت دراز کردم اجازه قواره
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هات رو... لطافت ر کنم گرمای تنت رو... نرمی دستبده تصو

 ابریشم موهات رو.

 

اش پرحسرت تنش را از تاریکی بیرون کشید و به جای خالی

 نگاه دوخت.

 رفت و دیگر خبری از او در آن خیابان سرما زده نبود.
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 هاتوجه به آسانسور خالی، پلههامین بی

ای که هنوز میان را باال رفت... برای رسیدن به خانه

های خاطراتشان بوی اندوه گرفته بود، اش الشهچهاردیواری

 ای نداشت.عجله
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آور قلبش، صدای بهم کوبیدن درِ پشت سرش از نوای سرسام

 کمتر بود.

 

پاهایش شده بودند اسیرانی که از بند تنگای رها شده بودند و پر 

 خواب پیش رفتند. هیاهو تا اتاق

 

ی مخملی را از کشوی اول میز پاتختی را بیرون کشید و جعبه  

 داخلش بیرون آورد.

رفتند و هایش برای باز کردن در جعبه پیش نمینوک انگشت

 سِر شده بودند.

 

ی پلک روی هم کوبید و نگاهش تا رنگ شفاف تک گوشواره

 داخل جعبه پایین رفت.

 

اش مشکل داشت با هامینی که برای لمسش با خود واقعی

بیرون از قفس و رینگ یک هامین منتظر بود و سرخورده از 
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های بلند هم پیش ی دنیا بود که قد آدموصال... انگار قاعده

های پهن هامین هم کوتاه آمدند و شد، که شانهانتظار خمیده می

 اش را تا مقابل صورتش باال آورد.دست مشت شده

 

 هایش چسباند و بوسیدش.واره را به لبی گوشخُنکی گیره

 

 باید دوباره خودم برات بندازمش.-

 

شد. مگر ی ژیکال تا اَبد سرد نمیگوشواره داغ جا ماندگی لنگه

 با رسیدن به جایگاه اولش.

 

های داخل کشو سیم کارتش سر کج کرد و از میان خرت و پرت

 تعلل داخل موبایلش انداخت.را برداشت و بی

 

 م که بمونم... بسازم هر چی که بعد خودم ویرونه کردمش.اومد-
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 شد.زد اضطرابش کمتر میبا خودش که حرف می

 

ی تلگرامش شد و روی عکس پروفایل ژیکال را وارد صفحه

 لمس کرد.

ی پیامشون پُرترین خالی جهان بود... پر از افسوس و صفحه

 حسرت... خالی از سالم و یک علیک شنیدن از او.

 

تنش را روی تخت پشت سرش رها کرد و ساعد دستش را روی 

 اش گذاشت.پیشانی

ی روی صورتش سایه انداخت، دردِ دوری و نداشتن او که ملحفه

ی لبش اش چنگ کرد و گوشههای مردانهتخت را میان انگشت

 ترین منحنی دنیا نقش بست.سیاه

 

یکالی که حکم اَبد داشت در و دیوار این اتاق بدون او... بی ژ

 هایش گرم بود.هنوز عطر خنده
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جان و با نفسی عکسش را بزرگتر کرد و محو اجزای صورتش بی

 اش نجوا کرد.به یغما رفته از ته دل آواره

 

 ))گیزیل گول اولمایایدی 

 سارالیب، سولمایایدی 

 بیر آیریلیق، بیر، اولوم 

 هچ بیری، اولمایایدی 

 

 ای کاش گل سرخی نبود

 ژمرده بشه که زرد و پ

 جدایی و مرگ 

 ای کاش هیچ کدومش نبودن((

 

 

********** 
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نیمروهای آماده شده را داخل بشقاب برگرداندم و سر میز 

 گذاشتمش.

چای ریختم و صبر کردم تا مامان داروهای بابا را بدهد و با هم 

 صبحانه بخوریم.

 

ها عتهایم کمی گردنم را ماساژ دادم از دردی که سابا انگشت

 مهمانش شده بود.

ام را دوست حوصلگیدیشب را خوب نخوابیده بودم و دلیل بی

 نداشتم.

پیدا نشدن جای مناسب برای باشگاه و از طرفی هم ذهنی که 

 آشفته شده بود، اضطرابم را تشدید کرده بود.



 

 

266 | P a g e 
 

 

 به چی زل زدی؟-

 

را هایم آمدن مامان را با سوالی که پرسید متوجه شدم و مردمک

 رنگ، سفره گرفتم.های ریز و خوشاز گل

 

 کنه... دیشب خیلی بد خوابیدم.سرم درد می-

خواستم یک بار روی  سنگینی روزهایش نگفتم گردنم... نمی

 بگذارم.

 

 با نخوابیدن که درست نمیشه.-

 

چیزی تا مهلت قراردادم نمونده مامان... قول دادم به موقع -

 کنم.تخلیه می
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ی بابا بود، شده شست داخل دستش ماگ شستهروبرویم که ن

های خوش فرمش شدم... بیشتر که محو صورت کشیده و گونه

دیدم تا خودم که برخالف ترش میکردم نشاط را شبیهدقت می

 ها صورتم گرد بود.آن

 

تا سر موعدت جایی پیدا نکردی، وسایلت رو یجا جمع -

 گردیم دنبالش.کنیم... بعد سر صبر میمی

 

 ظرف نیمرو را بیشتر سمت مامان هول دادم.

کجا جمع کنم مامان... مگه الکیه اون همه وسیله و دستگاه رو -

 جابجا کردن؟

 

 ای که سمتم گرفت با محبت نگاه کردم و تشکر کردم.به لقمه

 

اش هم یه زیر زمین خالیه یکمش رو میاریم اینجا... برای بقیه-

 کنیم.فکری می
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ایم را زیر شیر آب سینک شستم... مامان را هبلند شدم و دست

 شد برای جلو رفتن.بوسیدم قوت قلبم بیشتر میکه می

 امیدوارم مجبور به این انتخاب نشم.-

 

 کیف و وسایلم را برداشتم و با خداحافظی از خانه بیرون آمدم.

 

تماس ی آسایش را گرفتم و از در شهرک که بیرون زدم شماره

 را روی بلند گو گذاشتم.

 

روزهای که مسیرم یک راست باشگاه بود، اول سراغ آسایش 

 رفتم تا باهم برویم.می

 

 جانم ژیکال؟-
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فرمان را چرخاندم و کالفه از آفتابی که روی صورتم افتاده بود، 

 کمی سرم را کج کردم.

 ای... تو راهم؟آماده-

 

 ن سمتی دیگه.دارم با افشین میام... نیا ای-

 

ی کوتاهم تا چهارراه نگاه کردم و قبل از توقف کردن به فاصله

 کاملم مسیرم را تغییر دادم.

 بینمت پس.می-

ی صدایش غافل نماندم و با از تن خنده و موسیقی پس زمینه

 حس بهتری حرفش را با تکرارم تایید کردم.

 



 

 

270 | P a g e 
 

و قبل از  ام را از داخل داشبورد بیرون آوردمقاب عینک دودی

ی آشنایی که روی هایم نگاهم به اسم و شمارهزدنش به چشم

 ی موبایلم نقش بسته بود، افتاد.ی دوباره روشن شدهصفحه

 

 راهنما زدم تا کنار خیابان توقف کنم و جواب دادم.

 سالم اروند.-

 

 سالم جانم.-

 

دانستم جانم متصل شده به اسمم پاداش تلفظ اسمش از می

 زبانم بود.

 

 کدوم سمتی ژیکال؟-

 

 چطور؟-
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 تو راهم بمون بیام خونه دنبالت... باید تا یه جایی باهم بریم .-

 

 شالم را کمی جلوتر کشیدم و جواب دادم.

 رسم باشگاه.خونه نیستم یه ربع دیگه می-

 

 اش را در تندتند حرف زدنش متوجه شدم.عجله

، بریم باشه بمون منم دارم میام... یه مورد خوب پیدا شده-

 ببینیمش.

 

هایم را گرفت که شوق ته صدایش جلوی ردیف شدن سوال

 فقط لب زدم.

 باشه... منتظرتم بیا.-
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انصافی بود ولی من مجبور بودم به روی تمام شاید کمی بی

 هایش چشم ببندم و همان ژیکال سرد و همیشگی باشم.تالش

 

ریموت را فشردم و به سمتی که آسایش مشغول صحبت کردن 

 با افشین بود، جلو رفتم.

 

 های عاشقانه نیست.خانم اینجا محل مناسبی برای درگوشی-

 

دارتر بود، وقتی آسایش دستش ی افشین از لبخند من جانخنده

را به حالت ترس و نمایش روی قلبش قرار داد و سرش را به 

 تر نگاهم کند.ی ماشین راحتتر کرد تا از پنجرهسمتم کج

  

کال... یه لحظه فکر کردم گشت محترم ارشاد خیلی بدی ژی-

 تشریف آورده.

 



 

 

273 | P a g e 
 

ی ابروهایم را باال انداختم به روی خودم نیاوردم که لحظه

هایش را به دور گردن افشین و بوسیدنش را کردن دستحلقه

که برایم تعریف ایام را از یادآوری خاطرهام و خندهشکار کرده

 کرده بود، خوردم.

 

لم را مقابل آسایش گرفتم و در جواب ساک و باقی وسای

 پرسی که افشین کرد، خوبمی گفتم.احوال

 

 نمیای تو مگه؟-
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 کنار پیاده رو ایستادم تا آسایش راحت پیاده شود.

 



 

 

274 | P a g e 
 

اروند داره میاد دنبالم، گفت یه مورد پیدا کرده بریم ببینیم چه -

 طوره.

 

 اِ چه خوب... کجاست؟-

 

نگفت دقیقن... فقط امیدوارم ارزش وقت گذاشتن رو داشته -

 باشه.

 

 پسندی.ات به دوستت رفته باشه حتمن مینگران نباش سلیقه-

 با حرف افشین به آسایش که در حال خندیدن بود، پرسیدم:

 چطور مگه؟-

 

اولین واحدی رو که دیروز دیدیم پسندید... متقاعدش نکرده -

 نه تا قلنامه نوشتن هم پیش رفته بود.خوبودم یه تنه با صاحب
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ی آسایش مدلش ساده و زود پسندیدن بود... انگار در دایره

اش چیزی به اسم مشکل پسندی و ایراد وجود معنایی زندگی

 نداشت.

 

به خدا خوب بود ژیکال... ما که هردومون تا شب بیرون از -

ن گیر ایم، برای چی باید به خودمون سخت بگیریم... افشیخونه

 داد که واحد پشته و نورگیرش تو روز کمه.

 

 هایش را از سر سادگینتوانستم به افشینی که پرشیطنت چشم

 رفتار آسایش ریز کرده بود، نخندم.

 

ما بیرون خونه هستیم عزیزم... ولی قرار نیست که همون -

 چندساعت رو هم سخت بگذرونیم و دلمون بگیره.

 

 آسایش خونسردانه چشم و ابرویش را برای افشین قر داد.

 نگران نباش... من نمیذارم بهت سخت بگذره.-
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گرفت، حتمن یک جلو پای اگر افشین رویش را با شرم ازم نمی

 کردم.اساسی هدیه به همسر شل دهنش می

 

ماشین اروند را انتهای خیابان دیدم و قبل از جلو رفتن سمت 

 آسایش گفتم:

رفتم... خانم موسوی دسته کلیدش رو دیروز جا گذاشته  من-

 بود گفت پسرش رو میفرسته بگیره... تو کشو اوله حواست باشه.

 

 حواسم هست... خیالت راحت.-

 

خاطرم را که مطمئن کرد از افشین هم خداحافظی کردم و به 

 هایش دیدم.روی خودم نیاوردم که تاسف را در مردمک

نار مردی جز رفیق نارفیقش و دوری تاسف از دیدن من در ک

هایم آمده بود و هر کردنش از آشنا شدن با اروند بارها به چشم

 دو سکوت را ترجیح داده بودیم.
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 شوهر رفیقت یا باخودش درگیره یا از من خوشش نمیاد.-

 

 خودم را زدم به گیجی و پرسیدم:

 چطور؟-

 

م روی چرخاند حواس من پرت جای زخفرمان را که می

شد... عجب روز شومی بود آن روز که جای هایش میانگشت

هایش ماند و کسی هایش برای همیشه روی انگشتزخم

های عمیق دلم را ندید بس که عادت کرده بودم به تئاتر زخم

 بازی کردن و پشت نقاب خندیدن.
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تا سالمش نکنم  انگار نه انگار شناسم... جوابمم که به زور -

ر باید ازش بپرسم کدوم بدهیمو بهش دیر پرداخت میده... یبا

 کردم.

 

های افشین برای تو نیست و دلیلش توانستم بگویم اخممن می

است... ولی ترجیح دادم سکوت کنم و اروند را با چیز دیگری

 برداشتش راحت بگذارم.

 

ها نگاه کردم تا اروند هم حرفش را یادش ها و مغازهبه خیابان

 برود.

وقتی دوباره پیش قدم شد برای توضیح دادن مطمئن شدم که 

 مان ندارد.دلخوری از آن شب خانه

 

 تونیم برش داریم.گذاشتنش مزایده... قیمت خوب بزنیم می-

 

 خواستیم برویم.متوجه شدم که منظورش جایی بود که می
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 بخریمش یعنی؟-

 

 تعجب سوالم را با تعجب نگاهش جواب داد.

 . چیش عجیب بود برات؟آره بخریمش..-

 

ام را کمی از خودم فاصله دادم و تو جایم تکان کمربند ایمنی

 خوردم.

 

 کنم شرایط خرید برام جور باشه.فکر نمی-

 

ای به سرباالیی خیابان مقابلمان که نگاه دوختم و با دیدن محله

اش هم که آمده بودیم بیشتر ایمان آوردم که از پس اجاره

 آیم.برنمی

اندازهای ملک در این نوسان باالی قیمت کار من و پسخرید 

 شخصیم نبود.
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 یه تیرِ تو تاریکی... همچین موقعیتی کم پیش میاد.-

 

 مگه من بدم میاد... باید بتونم.-

 

 ماشین را کنار کشید و توقف کرد.

 تا من هستم نگران چیزی نباش.-

 

نگاهش کردم، عمیق و پر حرف... ای کاش ترسم از مفهوم 

 خواند.بودنش را از نگاه صامتم می

 

پیاده شو بریم یه رخ ازش ببینیم... بهت قول میدم نتونی ازش -

 دل بکنی.
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اجازه از خودم بازو بسته هایم بیهایم مشت شد و پلکانگشت

هایش شدند... اروند عادت داشت گاهی کنار حال خوب و حرف

دانست با چه توانی جان و نمیکرد یک چشمک ریز ضمیمه می

 برد.های تنم به تاراج میرا از رگ

 

 های دنیا بیزار بودم.من از تمام لرزش

 لرزش دل

 لرزش دست

 لرزش چشم

 کاش هیچ وقت دیگر چشمش نلرزد و چشمک نزند.
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 پیاده شدم و کنارش ایستادم.
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 ی مقابلم طرح دو گلدان بزرگ بود وروی دَرِ رنگ و رو رفته

کلید انداختن اروند سرم را سمت دیوارهای نیمه کوتاهش 

 چرخاند.

 ی خلوت و کم ترددی بود.کوچه

 چقدر خلوته.-

 

ام قرار داد و بدون  سرک کشیدن به داخل دستش را حایل شانه

 کوچه به روش خودش حرفم را تایید کرد.

یکی دیگه از امتیازهاش همینه... آب و هوای عالی... جای -

 ورزشکارا... چی از این بهتر.سب برای پارک منا

 

های زیر پایم بود و های اروند خش خش برگبهتر از تمام حرف

اش را چندبرابر کرده های دورش زیباییدرخت سروی که خزه

 بود.
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انقدر بزرگ و تنومند بود که توانسته بود ساختمان را به کل 

 پشتش محصور کند.

 

و من نگاهم پیچ خورد از کنار حیاط نه چندان بزرگش باصفا بود 

 ها به تاب سفید کنج دیوار رسید.شاخ و برگ

 

 هاست.های تو فیلمشبیه خونه-

 

 مطمئن بودم که خوشت میاد.-

 

ها هایمان تُردی شاخ و برگقدم برداشتم و ریتم یکنواخت قدم

 شکاند.را هم  می

 اینجا برای باشگاه شدن حیفه اروند.-

 

 به ظاهرش نگاه نکن... حسابی به خرج افتاده.-
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 از من جلوتر زد و روی دومین پله به سمتم برگشت.

 

 بریم توش رو هم ببین.-

 

هم مسیرش شدم و با خودم تصور کردم شاید یک روزی در 

پس و پنهان هوای این خانه پسری عاشق شده باشد یا دختری 

 ها تا صبح فروغ خوانده باشد.شب

 

ها را ل بازیگوش و رویا پرداز وجودم را گرفتم و پلهدست ژیکا

 تند باال رفتم.

 

هایم را پر کرد و به وارد خانه که شدم بوی خاک و غبار ریه 

 سرفه انداختم.
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 پنجرها رو باز کردم... االن هوا عوض میشه. -

 

ای رنگش های مغز پستههای خاکستری کف و دیوارموزایک

 نتی کم داشت.فقط یک گرامافون و تخت س

 

های خالی باقی اش جای قاب عکسروی دیوارهای سیاه شده

 مانده بود.

 

 نظرت؟-

 

به رویایی که در عرض همین دقایق کوتاه در سرم  پروراندمش  

 خندیدم.

اینجا خیلی بوی زندگی میده اروند... به هیچیش نباید دست -

 زد.
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 دوست داری توش زندگی کنی؟-
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 دلم در هم پیچید از سوالش و ناخواسته دوباره به سرفه افتادم.

 

 با اروند از زندگی حرف زدن برایم سخت بود.

 

هایم را از داخل کیفم دستمالی بیرون آوردم و خیسی کنار چشم

 گرفتم.

 

 برم ببینم آب هست اینجا.-

 

 فقط پنج موزایک از من دور شد و
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 کشیدم.سال زندگیِ نکرده نفس من قدِ پنج 

 دمم بیرون تراوید.و بازالی دمحسرت از البه

 

ی نیمه باز به داخل حیاط سرم را دوال کردم از بیرون پنجره

 سرک کشیدم.

 

 ژیکال جان؟-

 

 به لیوان خیس و پر از آب داخل دستش نگاه کردم.

 شستمش تمیزه.-

 

 دست درد نکنه.-

 

سنگینش  مقابلم به قاب پنجره تکیه زد و من آب را زیر نگاه

 جرعه جرعه قورت دادم.
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های نمایشگاه خانومش طراحی بلده... میاریمش یکی از بچه-

کنیم ولی داخلش برامون یه طرح بزنه... چهارچوبش رو حفظ می

 ی خودت تغییر میدیم.رو مناسب با سلیقه

 

 کردم؟دونی اینجا اگه مال من بود چکارش میمی-

 

اش پس دادم و با سکوتش ادامه لیوان را به دست دراز شده

 دادم:

فقط یه رنگ بهش میزدم و بعد با کلی وسایل سنتی توش رو -

 کردم.تزیین می

 

ها نیست ژیکال با این کسی دیگه طرفدار این سبک از زندگی-

 ها.همه تغییر و نوآوری تو خونه
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 ش رفتم.ها پیی دوم تا کنار پلهبرای رفتن به طبقه

 هایی که گفتی هستم؟!من جز او کسی-

 

 دنبالم آمد.

ها االن دنبال تو خوش سلیقگیت که حرفی نیست... ولی آدم-

امکاناتن... نه کنار بخاری خودشون رو گرم کنن و هر چند وقت 

های آب گرفتشو باز کنن... قشنگی این سبک از زندگی یبار لوله

هاست که شوق و فیلم ها فقط تو همون قاب خاطرات وکردن

 زیبایی داره.

 

هایمان متعجب نبودم ولی اروند من هیچ وقت از شکاف سلیقه

 همیشه اصرار به برداشتنش داشت.

 

 کجا باید قیمت بدیم؟-
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 بحث را خودم عوض کردم.

 ی تاییدش رو بده.به اونش کاری نداشته باش... تو فقط بله-

 

 .ی باال شدیموارد اولین اتاق نیم طبقه

هاش چقدر... همین جور یلخی که باید بدونم  سقف هزینه-

 نمیشه برم جلو.

 

 ژیکال؟-

 

شناختم و االن جوابگوی نفسم را پوف کردم... کاش اروند را نمی

 اش نبودم.دلخوری

 

حساب و اروند ما باهم هیچ رودربایستی نداریم که بخوایم بی-

 کتاب از هم کاری رو بکنیم.
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دستش را به عادتش روی بازویش قرار داد و من منتظر 

 اعتراضش ماندم.

 

تونم بایستم از دور تماشا کنم که نیاز به کمک داری و من نمی-

 هیچ کاری برات نکنم ژیکال.

 

 من ازت کمک خواستم؟-

 

 پوزخند زد.

 به تو باشه که صدسالم بگذره محاله یه کالم حرف بزنی.-

 

 کنی؟رفتار میپس چرا باهام اینطور -
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گردی! از کدومش بهت بگم؟ چندتاشو ردیف دنبال دلیل می-

 کنم برات؟

 

فقط بگو دلیلت برای کسی که تمام تالشش رو کرده روی -

 پای خودش

 بایسته و خودش گلیمش رو از آب بیرون بکشه، چیه؟ 

 

 مقابلم ایستاد و من خفگی اتاق را حس کردم.

ا حرفی که از دلش تا پشت هایش غریبه نبودم... ببا مردمک

زبانش باال آمد و باز فروخوردش و من با تکان خوردن سیب 

 ی تمام امید و انتظارم را خواندم.گلویش فاتحه

 اروند؟-

 

 مندی گفت:نیم چرخی سمت مخالفمان زد و با گله
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 بینی و باز...تو دلیل منو میدونی ژیکال... حال من رو می-

 

 نگذاشتم حرفش را کامل کند.

باز چی؟ باز من کی و کجا خطا کردم که باید االن برای -

 برداشتت جواب پس بدم؟

 

 با من سر ستیز نداشته باش ژیکال.-

 

 تر از اندوه من نبود.هایش عمیقاخم

 

 جنگ ندارم... ندارم اروند... یکم منطقی باش خواهشن.-

 

 گیری.می داری که حتی در برابر کمکم هم گارد-

 

 خندیدم و به اطرفم اشاره کردم.
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حساب و کتاب بخری و من تو سکوت تو این خونه رو برام بی-

 تماشات کنم میشه گارد نگرفتن؟ میشه ستیز نکردن! آره اروند؟!

 

یک قدم جلوتر آمد و من به تک موزایک بینمان دهن کجی 

 دادند.وفایی میهای کوتاه بوی بیکردم... فاصله

 

 شه دیدن من... فقط یه بار دیدنم.می-

 

 ام عجیب رو راست بودم.اگر با خودم صادق نبودم با گذشته

 

ترین دوستم بود اون طور من نمیتونم کسیو که عشق صمیمی-

 که تو میخوای ببینم.

 

 ی اروند بدم آمد.شدههای مشتاز خودم بیشتر از دست
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 رتم؟خوای بکوبیش تو صوتا کی... تا کجا می-

 

آمد... مثل انصافیش به تنش نمیانصاف بود و لباس بیاروند بی

ای که جان دادم و نخواستم که باور کنم همان پنج سال گذشته

کسی که این وسط نامردتر از من در حق ترالن بود، مرد مقابلم 

 بود.

 

 دیرمه... بریم.-

 

ترک توان نبش قبر کردن را نداشتم که زودتر از او اتاق را 

 کردم.
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ها تنها ماندن میان چهاردیواری این خانه را دلم ساعت

های حیاط را که پایین آمدم حتی به اروند خواست. پلهمی

 ی پشت پنجره هم نگاه نکردم.ایستاده

 

بیرون از خانه کنار ماشین ایستادم و با صدای باز شدن قفل 

 تعلل سوار شدم.درها بی

 خودمان ناامید بودم.بیشتر از آنکه خسته باشم از 

 

 هایمان.ثمر حرفاز تکرار بی

 

 شد در هوا.از تالشی که با مقابله کردن اروند دود می

 

خواست قبول کند که ما راهمان پیچ و خمش صاف شدنی نمی

 نیست.
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 ماشین که استارت خورد، حتی برنگشتم تا حالش را ببینم.

 اند.نگاهم فقط روی تابلوی آبی رنگ سر در کوچه جا م

 ))پیچک ششم((

 

 برم باشگاه؟-

 

 اهل قهر کردن نبودیم و تنها حُسنمان همین بود.

 ماشین و وسایلم اونجاست.-

 

 کنیم.برای تعیین قیمت بهت خبر میدم... باال بود کنسلش می-

 

 ممنون.-

 

عمو حرف میزد گفت  پیشنهاد داده صبحی مامان با زن-

 وسایلت رو ببری زیرزمین خونتون؟
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 ای ندارم.اگر جا پیدا نکنم چاره-

 

ی باالی نمایشگاه خالی به اونجا نمیرسه... رسید هم طبقه-

 کنیم یه مدت همون جا.افتاده... جمعش می

 

ی دوم نمایشگاهش چند برابر زیر حرفش منطقی بود... طبقه

 زمینمان بزرگ بود.

 فکر خوبیه... ممنون.-

 

 یید شد.چه عجب... نمردیم و یبار حرفمون تا-

 

 خودم را به نشنیدن زدم و قبل از پیاده شدن دوباره تشکر کردم. 

 ایستاد و تا داخل نرفتنم حرکت نکرد.
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هایم را به گردنم رساندم صدای دور شدنش را که شنیدم انگشت

 هایم را بستم.و پلک

 

آسمان میل باریدن داشت و من زودتر از موعد زیر شالق 

 رگبارش خیس شده بودم.
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با دیدن جای خالی آسایش سالن را برای پیدا کردنش از نظر 

 گذراندم.

 

 سالم ژیکال جان.-
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جواب مریم را با خوش رویی دادم... از لبخند دائمی روی 

 گرفتم.لبهایش همیشه انرژی می

 

 آسایش رفته؟!-

 

 ام انداختم.حوصله روی صندلیشال و مانتوام را بی

 نه هستش... فکر کنم رفت پایین... چایی بیارم برات تازه دمه؟-

 

 به زحمت میفتی... ممنونت میشم.-

 

و  با دور شدن مریم موبایلم را به شارژ زدم و دفتر حساب

کردم تا در ها تسویه میهایم را بیرون آوردم... باید با بچهکتاب

 نماند. صورت تعطیلی موقت بدهی نداشته باشم و فکرم پیششان
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بیشتر از نیم ساعت از آمدنم گذشته بود و باال نیامدن آسایش 

دیدمش تصور نگرانم کرد... اگر صبح همراه با افشین نمی

 کردم با او مشغول صحبت است.می

 

ها را آهسته پایین رفتم و آسایش را پشت به خودم روی پله

 نیمک چرمی اتاق رختکن دیدم.

ها و فین فین لرزش شانه ابروهایم در هم جمع شد وقتی

 کردنش را شنیدم.

 

 جلو رفتم و پشت سرش ایستادم. 

ی روشن موبایلش و کلیپی که مشغول نگاه کردنش بود صفحه

 ای از نفس انداخت.من را برای لحظه

 

صدایش را نمی شنیدم وقتی آسایش با هندزفری مشغول گوش 

 دادنش بود.



 

 

302 | P a g e 
 

ر از خودم باال آمد و خواستم بترسانمش ولی دستم بی اختیانمی

ای که بیشتر لرزید و من در خودم اش نشست... شانهروی شانه

 تر از گذشته فرو ریختم.عمیق

 

کردم چیزی را که بارها در تنهایی خودم تصورش را باید باور می

 کرده بودم و منتظر رخ دادنش بودم؟

 

آسایش ایستاد و بغض صدایش پشت لب زدن نامم خالی شد و 

 نامفهوم از خودش به جا گذاشت. یک صوت

 

 صورتم با دستی که آسایش پشتش پنهان کرد کج شد.

 بده ببینمش.-

 

ی مخالفت باال انداخت و من مصرانه دستم را سرش را به نشانه

 برای گرفتن موبایلش دراز کردم.
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 نمیدم ژیکال...بیا بریم باال.-

 

هایش بیرون آوردم و دستم را مقابلش بازویم را از حصار انگشت

 تکان دادم.

آسایش هنوز پوست کلفت شدن من را باور نداشت... اما من از 

گرای مطلق شدم آنقدر که تاوان  یک جایی به بعد یک درون

 بدحالیم را گردن بینوایم داد.

 

کف  صراحت نگاهم مجابش کرد به کوتاه آمدن که موبایلش را

 های خیسش را دست کشید.دستم قرار داد و زیر پلک

 

 همان جا روی نیمکت نشستم و فیلم را پلی کردم.

 های عروسی.آهنگ قشنگی داشت شبیه تمام فیلم
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مامان محبوبه همیشه نقل زبانش بود که از هر چه بترسی سرت 

ام از بعد آید و من امروز داشتم با بزرگترین ترس زندگیمی

 کردم.ست و پنجه نرم میرفتنش د

 

 ها نبود.جز قرارهایمان دیدن این ظلم

 روزی که از هم جدا شدیم فقط یک قسم خورد.

ها را مدارا یک قسم که من ساده دل با شنیدنش تمام این سال

 کردم به مردانگی عهدش... به رسم وفاداریش.

 

گفتم که هایش زل زده بودم میکاش همان موقع که در چشم

 هایم کور شده است.ی خریتمنطقه

 ات برس.برو به زندگی
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های جنگل بود که بدون برگشتن هنوز دوربین میان شاخ و برگ

 سمت آسایش زمزمه کردم.

اون روز تو محضر وقتی که خواست اولین امضا رو بزنه در -

 گوشم پچ زد.

 

های سفید عروس روی دامن پر از گلش نشست دوربین از کفش

 و من بدون هیچ هق زدنی نالیدم.

کنم... اسم تو اولین و گفت دیگه هیچ وقت به ازدواج فکر نمی-

 ام.آخرین اسمی بود که اومد تو شناسنامه

 

خواست به زیبایی عروس اعتراف کنم ولی زیبا بود و دلم نمی

 اش.برازنده

 

 اش دوباره اسم دار شد که؟شناسنامه-
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 تر حرف میزد.ارفتعآسایش عصبی که میشد بی

 لیاقت.به جهنم... مردک بی-

 

هنوز نگاهم به کلیپ عروسیش بود به کت و شلوار زغالی رنگ 

داخل تنش... کراوات دوست نداشت ولی بسته بود... ریش و 

سیبیل دوست نداشتم ولی گذاشته بود... موهایش از آن حالت 

ود... خالی و کوتاه بودنش بیرون آمده بود... چقدر عوض شده ب

 یک عوضی جذاب.

 

 شناسی عروس رو؟به هم میان آسایش... می-

 

رو... من ها... من از کجا بشناسمش عتیقهحالت خوب نیست-

 اصلن نمیدونستم برگشته ایران چه برسه ازدواج کردنش.

 



 

 

307 | P a g e 
 

 افشین چی؟-

 

 مندتر بود.لحن جواب دادنش از من گله

گفت بر میهر وقت ازش پرسیدم از اون رفیق نامردت چه خ-

 خوبه مشغول زندگیه.

 

 پوزخند زدم.

 زندگی بهش ساخته... خوشحالم که خوشبخته.-

 

توان بیشتر تماشا کردنشان را نداشتم... به دختر داخل فیلم 

هایش... چقدر حسودیم شد... به عشوهای خاص و دلبری کردن

رویاهای خاک شده داشتم... به روی خودم نیاوردم که وقتی 

گل را مقابلش گرفت قلبم تیر بدی کشید و اشک هامین دسته 

 هایم جمع شد.ی چشمگوشه
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 آسایش با حرص موبایلش را روی نیمکت کنارش پرت کرد.

فکر کردی همینه... بیای با زندگی و احساس یکی بازی کنی -

 بعدش هیچی به هیچی.

 

 ایستاد و پرغضب به من مسکوت مانده نگاه کرد.

انگار هامین را در صورت من پیدا کرده بود که مدام بهش تشر 

 کرد.زد و محکومش میمی

 

تاوان پس میدی... مگه دل شکستن الکیه... دنیا دار مکافاته... -

مونه... بذار افشین رو ببینم تا آخرش که همین جوری نمی

 ات کنم برسونه به گوشت.چهارتا درشت حواله

 

 آسایش؟!-
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فتم این به دردت نمیخوره ژیکال... انگار از دماغ چقدر بهت گ-

فیل افتاده... چقدر گفتم خام ظاهر و اسم و رسمش نشو... از 

اش هم مشکل داره... آخه خر... احمق خود راضیه... این با سایه

تو رو چه به عاشق شدن دوباره مَردک... تو اگر عرضه داشتی 

 زن عقدیت رو بعد از یک هفته پس نمیزدی.

 

 بس کن آسایش.-

 

 از حال خرابم لب گزید و زیر لب زمزمه کرد.

 غلط کردم.-
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 ام از زخم حرفم خراش برداشت.حنجره
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قرار نیست تا آخر عمر که تاوان یه اشتباه رو پس داد... پنج -

 سال از اون ماجرا گذشته.

 

 کوتاه نیومد.

عطل کدوم پنج سال... یادت رفته اون دوسال دانشگاه رو... م-

فرمایشات آقا بودی... ژیکال بشین... ژیکال بخور... نخور... با 

آسایش برگرد خونه... نه خودم میام دنبالت... رژ جیغ نزن نگات 

کنن... موهاتو رنگ نکن... کفش اسپرت بپوش قدت بلندتر 

 ی من که این فرمایشات رو نداشت.ی نداشتهنشه... عمه

 

 ام گرفت.آسایش خندهدر اوج ناباوری از یادآوری های 

دادم چون دوستش داشتم... برام مهم بود به حرفاش گوش می-

 هاش.خواسته

 

آسایش تیر خالصم را زد... آن هم جایی که محال بود دیگر از 

 پس مدارا کردن با  دردش بر بیایم.
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نه به دونستن... هامین مَرد موندن نبود ژیکال... اینو همه می-

 خاطر خشک رفتار کردنش نه...

 

سرم را با افسوس شنیدن حرفش باالتر گرفتم... من خودم 

 ترسیدم.اش میدانستم و از تکرار دوبارهمان را میی رابطهفاجعه

هامین وقتی فهمید عاشقشی و بیشتر از خودش دوستش داری -

ه... ازت سواستفاده کرد... چقدر تو گوشت خوندم تا زبون باز نکرد

تا مطمئن نشدی از حسش به خودت نگو که دوستش داری... 

 گوش نکردی بهم.

 

های سرما اش را میان انگشتهای یخ کردهایستادم و دست

 ی خودم ها کردم.زده

 داری حرص چی رو میخوری رفیق؟-
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صورتش را جلو آورد... کار دنیا برعکس شده بود که من برای 

 دادم.دلداری میام داشتم خواهرم را دل شکسته

 

 تو حقت این نبود ژیکال.-

 

همه چیز تموم شده رفته... نبش قبر کردنش نمک روی زخم -

 پاچیدنه.

 

 اگر تموم شده بود که من اینجوری عَر نمیزدم.-

 

 من باهاش کنار اومدم... با نداشتنش.-

 

 گی.دروغ می-

 

 بذار من دورغ بگم.... تو به روی خودت نیار.-
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 لو داد و گفت:هایش را جلب

خب یکاری کن... فحشش بده... یه چیزی بشکن که من -

 نمیرم برات از نگرانی.

 

 دست کشیدم زیر خیسی پلکهایش.

عشق چیزی نیست که من خودم رو به خاطرش سرزنش کنم -

آسایش... نمیدونم اگر دوباره به عقب برگردم بازم عاشقش 

... ولی یه حرفی یه میشم یا نه... بازم انتخابم هامین میشه یا نه

 چیزی هست که بیخ دلم مونده.

 

تنم را به خودش فشرد و من را سفت در آغوشش کشید و 

 پرسید:

 چه حرفی؟-
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هامین ترس رو تو وجود من دیده بود... ترس نداشتنش رو... -

درست از جایی بهم ضربه زد که خودم دستش رو گرفته بودم و 

معرفتی کرد نشون داده بود... بیهام رو بهش جای التهاب

 ای رو رسمی کرد که قصد ادامه دادنش رو نداشت.رابطه
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دانستیم یعنی خاک ریختن همین که هر جفتمان حقیقت را می

 .رویش بهتر از مرور کردن روزهای گذاشته است

 

 نایستادم تا به حال خراب جفتمون بیشتر دامن بزنم.

 

تماس گرفت و بیشتر از قبل تمام  آسایش بالفاصله با افشین

 اش را خالی کرد.خشم و دلخوری
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ی رفتار دلم برای افشین بینوا سوخت... سالها بود شرمنده

دوستش شده بود و من از این همه مراعات کردنش ناراحت و 

 شرمنده بودم.

 

گشتم خانه و برای دیگر توانی برای ماندن نداشتم... باید برمی

 کردم.د نشانم داده بود حساب و کتاب میساختمانی که ارون

 

گیر وجودم چشم ریز کردم و پر اخم تماشایش برای ژیکال بهانه

 کردم... حق نداشت سوالهایش را به زبان بیاورد.

 

 محال بود اجازه بدهم اشکش راه بگیرد.

 ای داخلش نبود.آن هم باالی قبری که بدون شک دیگر مرده

 

های روشنفکر و کردم تا اَدای آدمپشت فرمان که نشستم تالش 

 قوی را در بیاورم.
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 یک موزیک شاد پلی کردم.

ی کنارم را تا نیمه پایین هایم زدم و پنجرهعینکم را به چشم

 فرستادم.

 

 ام گرفت از رفتارهای ضد و نقیضم.خنده

 

 از بعد رفتنش شبیه سوپراستارها

 ی گریمنشستم جلوی آینهمی

 های عالمتا نفیرم از درد، رنجم از جراحت

 اش را پشت کرم پودرها پنهان کنم.و جای خالی

 

ولی حالم آخر هر گریمی عین حال دلقکی بود، که خودش را 

 پشت لبخند قرمز و کج و ماوجش پنهان کرده بود.
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 پایم را روی ترمز گذاشتم... رسیده بودم ولی نه به خانه.

 ان دربند پارک کردم.ی خیابماشین را میانه

 وسط هفته بود و کمی خلوت.

ام هوس عموسلطان را کرده امروز جمعه نبود ولی دل بیچاره

 بود.

 کردم.باید کمی باهاش معاشرت می

دلیل هوای تازه و خنک را نفس کشیدم و بدون هیچ لرزشی بی

 خودم را در آغوش کشیدم.

 استخوان هایم به درد افتاده بودند.

 و تنهایی. کسیدرد بی

کس ماندن قلبم ترسیدم آخرش یک روز از این همه بیمی

 بمیرم.

 یک روزی که دیگر در آن هیچ امیدی برایم باقی نمانده باشد.
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روهای دربند، حال و هوایش همیشه برایم گَز کردن میان پیاده

 آرامش بخش و لبریز از تازگی بود.

ها رنگی و اکیهای پر از خورحتی نگاه کردن به ظرف 

های باالیشان که شب و روز برایشان تفاوتی نداشت، وقتی چراغ

های  محیط پیرامونشون را به نگاه مدام روشن بودند و زیبایی

 فروختند.ها، فخر میبرانگیز آدمتحسین

 

ام وجود داشت که باال رفتن ازش تنها یک سرباالیی در زندگی

برایم پر از لذت و شعف  هایم، همچنانبا تمام نفس کم آوردن

 بود.

بست و دوراهی کوچکش سرباالیی که بعد از رسیدن به یک بن

 ی عمو سلطان.شد به دلکدهمنتهی می
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رسیده بودم به مقصد و به عقب برگشتنم غیرارادی بود... کسی 

پشت سرم نایستاده بود و گرمای کف هیچ دستی پشت کمرم 

کند به ادامه دادن و قرص نشسته بود تا با لبخندش هدایتم 

 بودن دلم.

 

اش از اش و تلخیبزاقم را بلعیدم... گلویم درد گرفت از سنگینی

ام های خستهمیان خروش رود زیر پاهایم باال آمد و پشت پلک

 نشست.

 

 )) آوردمت یه گوشه از بهشت... اینجا بشه پاتوقمون؟ ((

 

ا افزایش پیدا کرده هی اول را پایین رفتم و انگار که وزنم تُنپله

 بود وقتی برای خودم زیر لب و نجوا گونه زمزمه کردم.

 اینجا شد پاتوقم... پاتوق منِ تنها.-
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گشتم... یک ها خالی بودند و من فقط دنبال یک نفر میتخت

داد نه های دور حوض آبیش آب مینفری که وقتی به شمعدانی

 لرزید نه اخم به صورتش داشت.هایش میدست

اآنکه دلش از کارزار سرنوشت برگشته بود که هر نفسش ب 

 تر از قبلی بود.خسته

 

 اومدید. سالم خوش-

 

هایم را به کنج دلکده صدای دورگه ولی مهربان زَهیر مردمک

 رساند.

ی احترام برایم به جایی که تکیه زده به میز، دستش را به نشانه

 اش گذاشته بود.روی سینه

 

 دار نبودنش اعتنایی نکردم. لبخند زدم و به جان

 ممنون زهیر جان.-
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های جدیدم شده بود از وقتی زهیر چهارده ساله یکی از رفیق

عموسلطان همدمی تازه از جنس آرزوهایش برای خودش پیدا 

 کرده بود.

 

 خوبی... زخم دستت بهتر شده؟-

 

هایش جوش خورده بود و با باز و بسته کردن آرنج جای بخیه

 تالش کرد تا ثابتم کند که خوب است.دستش بیشتر 

 

 خوبم.-

 

ها و وسط بلوارهای شهر... زهیر کودک کار بود نه سر چهارراه

 رسیده بود به سنی که بتواند وَردست باشد.
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از کارش کرد که صاحبقبل از آمدنش به اینجا جایی کار می

قضا دچار مشکالت روحی و روانی بوده و یک روز که زهیر دیر 

 کند.به سرکار میره با چاقو دستش را زخمی می

عمو سلطان نیاز به نیروی جدید نداشت ولی وقتی داستانش را 

 برایم تعریف کرد فقط توانستم به خاطر کارش تحسینش کنم.

 

وطلطان ها هم به لطف عمحاال زهیر عالوه بر کار خوب، شب

 خواند.درسش را می

 

 تعارف به سمت تختم رفتم.بی

 تختی که متعلق به ژیکال بیست ساله و خاطرات دورش بود.

 

آبرو داری کردم و خواستم حال بدم را به روی خودم نیاورم. ولی 

اش دلم را ی چوب کهنهخورده زمانی که سالمش کردم بوی نَم

 در هم پیچاند.
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 .سالم رفیق روزای سخت-
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 خانه را انتخاب کردم.هایم را درآوردم و کنج مشرف به رودکفش

 

زانوهایم را بغل کردم تا به روی دل نافرمانم فشار بیاورم... 

 ی عمو سلطان رسوایم کند.خواستم پیش نگاه موشکافانهنمی

 

انگیز های آهنی خروش آب را تماشا کردن هیجاناز کنار نرده

نواخت مش بخش... انگار یک ریتم یکاش آرابود و ملودی

داشتند صدای جریان آب و الالی بارانِ چشمم، برای دلِ 

 ام.قرار شدهبی
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ی اسپند، منحنی سرم را تکیه دادم به نردها و بوی نزدیک شده

 هایم را بیشتر کشید.لب

شدم از نوای زندگی... زندگی که از آمدم پر میهر بار که می

ی راهش ماندم و با گذر از هر سالش انهجایی به بعدش مییک

 تر شدم.تکیده

 

و آجرهای اینجا با وجود چرخاندم تک به تک وسایلنگاه که می

 حجم زیادی از خاطرات تلخم، برایم یک مامن شده بود.

 

های ها و قالیچههمان سال بود که عمو سلطان تمام تخت

 رویش را عوض کرد جز تخت من.

 خودم ازش خواسته بودم به تنها داراییم در این دنیا دست نزند.

این تخت تمام من بود، وقتی خودش سندش را به نامم زده بود  

 و هشت ماه بعد از جداییمان که آمدم برایم پرتاکید لب زد:

و بمون... یا همین )) حاال که اومدی یا سنگاتو با خودت وا بکن

 ه((االن آتیشش بزن تموم بشه بر
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 های زهرِماریم.خندیده بودم از همان خنده

ام داشت برای صورت تکیده و الغری چشم گیرم مواخذه 

 کرد با دلخوری و عتاب کردنم.می

دانست من از پس آتش زدن بیشتر خودم و عمو سلطان می

 و نشان کشید.آیم که برایم خطوجودم برنمی

 

ی زده و رها شدهمن امروز دوباره برگشته بودم تا فصل خزان 

 عمرم را دوباره مرور کنم.

کار غیرممکنی نبود. اینکه بعد از گذشت هفت سال از اولین 

ی پاییزهای بعد همه مالقتم با هامین هنوز خودم را وسط  آبان

کردم و دوباره تمام آنچه را که برایمان گذشته بود، او پیدا می

 کردم.بازنویسی می

 

 نبودم. من آدم فراموش کردن مطلق
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زدن بود. شاید خاصیت ذهن و جسم سرسختم جنگیدن و پس

 ولی دروغ محض بود ادعای به یاد نیاوردنش.

 

زهیر که منقل اسپندش را دور سرم چرخاند اسکناس تاخورده 

 ولی نو را برایش گذاشتم.

زهیر من ضد ضربه ترین آدم این شهرم... کی آخه منو چشم -

 میزنه؟

 

 لت جوابم را داد:لبش را گزید و با خجا

 شما خیلی خانومید.-

 

اش برای انعام بیشتر گرفتن از من نیست دانستم چرب زبانیمی

کرد تا پولم را پس بدهد و من ازش وقتی هر بار تالش می

ها خواستم تا اجازه بدهد لطفش را جبران کنم... بیشتر وقتمی

اشت گرفتم و وسایلی را که الزم داز عمو سلطان آمارش را می

 خریدم.برایش می
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اش نبود که تا رسیدنم به اینجا امروز حواسم سر جای همیشگی

 خواهرو برادرهای کوچک زهیر به یادم نیامدند.

 

طالیی و باریکم را پر کردم از چایی داغ و خرما را به استکان لب

 ی نبات کنارش ترجیح دادم.شاخه

 اش جای لبم، قلبم را باز سوزاند.لب زدم و داغی

ها نباتگفته بود که من شاخه نباتش هستم... کجای دنیا شاخه

 دادند؟طعم زهرمار می

 

های زهیر و عمو سلطان را که شنیدم سرم را صدای حرف زدن

 سمتشان برگرداندم.

 دلم برایش تنگ شده بود.

 اره کرد و جلو آمد.خواستم بیاستم که با دستش به نشستنم اش

 روی زانوهایم بلند شدم.
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 سالم عمو.-

 

امروز آفتاب از کدوم طرف زده که وسط هفته یاد ما کردی -

 زندگی خانوم؟

 

خندیدم از همان بار اولی که معنی اسمم را پرسیده بود و بهش 

شود زندگی نو... زندگی تازه... به گفتم که ژیکال معنیش می

 خانوم صدایم کرد.رویم لبخند زد و زندگی 

چقدر این لحن صدا کردنش را دوست داشتم جای تمام پنج 

ام هایش قربان صدقهسالی که جهان فقط با تکان دادن مردمک

 رفت.

 

_71 
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بده اومدم بهتون سر بزنم؟ اینجا هواش سبکه زود به زود آدمو -

 طلبه.می

 

های خاکستری و بلندش ی تخت کنارم نشست و به ریشلبه

 ای که دورشان انداخته بود خوشم می آمد.کشید... از مهرهدست 

بر منکرش لعنت... ما دلمون زود به زود هواتو میکنه... جنس -

 ها وصال نمیده.ریختشما شیک پسنده به ما پیرو بی

 

کند ولی بازم باید به عزیز و محترم بودنش دانستم شوخی میمی

 کردم.اعتراف می

 داشتیم عمو؟-

 

 ناشتایی اومدی نه ناهار... بزنم چند سیخ؟نه وقت -

 

 خواستم تعارفش را میل نداشتم ولی نمی
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 پس بزنم.

 شید، بزنید.هام میاگه خودتون هم شریک لقمه-

 

 ایستاد و من با دیدن صورت جدی

 ولی مهربانش دلم آرام گرفت.

 

ما اینجا هر کی که پاش رو از اون در گذاشت رو تخم -

 شیم.چشامون، شریک همه چیزش می

 

 چرا این مرد انقدر مرد بود؟ شبیه آرزوی که برایم محال شد.

 

خیلی وقته که بهم ثابت کردید شریک خوبی هستید... انقدر -

 کنم، ژیکال اینبار کمتر حرف بزن.که تا رسیدنم صدبار تکرار می
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ام اش را باز کرد و من مثل همیشه مات تمشدههای جمعانگشت

 انگشترهای ردیف و بزرگش ماندم.

 

 خوبه که ملتفتی ازت راضی نیستم زندگی خانوم.-

 

 این همه کم کاریمو چه کارش کنم عمو؟-

 

هایش زمان با ایستادنش بلند شدم... باید از میان شوخیهم

 کشیدم.تلنگرهایش را بیرون می

 

همه چیت خوبه ااِل این حال درب و داغونت... هر نوبه کلی -

ی زندگیت کنم... دوباره کنم تا بسازمت و رونهوقت خرجت می

 گردی همونکه برمی

ی وسط آبی... حیرون... سرگردون... تیکه اَلوار معلق مونده

شریک این مدلی به مزاجم خوش نمیاد... رفیق این شکلی 
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پاشم... ولی مرگ یبار حالمو خوب نمیکنه... نمک رو زخمت نمی

 شیونم یبار.

 

 شد.دادم دستم برایش رو میی خدا جان هم میهمیشه

 

پشت سرش تا کنار یخچال پر سکوت راهی شدم و منتظر 

 ایستادم تا ظرف جیگرها را بیرون بیاورد.

 

های نازک لیمو های تازه و پرهالی جعفریها را مرتب البهسیخ

 چیده بودند.

 

آورده ام گرفت به ذوقی که زهیر با آمدنش همراه خودش خنده

 بود.
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اینجوری که شما اینارو تزیین کردید کی دیگه دلش میاد -

 بخوردش؟

 

 من.-

 

لبم را گزیدم تا یادم بماند عموسلطان از تعارف کردن بدش 

 آید.می

 

ها را های زل شده را پخش کرد و سیخبا سر بادبزنش زغال

 روی منقل چید.

 

هاش ور ی دلت بشه نباید زیاد باچیزی رو که قراره وعده-

بری... اینا چه وسط جعفری و غیره باشن چه نباشن بازم همون 

جیگرن... نه تو طعمشون توفیر داره نه من قرار بابت رنگ و 

 لعابشون جیب مردم رو تیغ بزنم.
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 یک دربند بود و یک عمو سلطان دربندی خوش انصافمون.

 کنن.چشم نوازن عمو... آدم سیر رو گرسنه می-

 

 تر کرد چی؟هگرسنه رو گرسن-

 

اگر به مقید بودنش در مرام و رفتار مطلع نبودم طور دیگری 

 کردم.برداشت می

 

 شما که حواستون به همه چیز هست... نگران چی هستید؟-

 

 ها را برگرداند و بدون نگاه کردنم جواب داد.سیخ

ایم که تو غیابم زهیر میندازه وسط نگران اون یه تکیه دنبه-

رو روشن نمیکنه تادودش آب دهن مردم رو زغالها و هواکش 

 راه بندازه.
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شاید اگر تمام این سالها ندیده بودم که فقط کافیه احساس کند 

ای بهش ندهد... است و محتاج، و بعد لقمهکسی گرسنه

نه عمو سلطانی که نصفی از شد... هایش برایم شعار میگفته

های بود که تمام داراییشون حتی هایش همیشه میزبان آدمتخت

 رسید.به خوردن بوی کباب هم نمی

 

های اینجا اگر کسی نیازمند بود از سر دربند گرفته تا انتهای راه

دانستند که عمو اش همه میهای عیانیکوهستانی و رستوران

ذارد حتی شده خودش بی غذا گسلطان شکم کسی را خالی نمی

 بماند.

 

 جای زل زدن به من سفره رو از زهیر بگیر.-
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هایم خواستم همین کار را بکنم ولی مردمکخودم هم می

 پرتعجب روی عکس داخل قاب ثابت ماند.

 ی قبل که آمده بودم خبری از این عکس نبود.دفعه

 جلو رفتم و از شباهت زیاد مرد داخل عکس دستم یخ کرد.

 

های عمو سلطان یک قاب چوبی به شکل کلبه داشت که از زوج

شدند یک عکس آمدند و ماندگار میاش میجوانی که به دلکده

هایشان گذاشت... بعضیانداخت و داخل قاب مییادگاری می

 زیاد قدیمی بودند.

 

ی نفسم را بریده و سخت رها کردم... از جای خالی مانده

بعد از ما جایگزینش شدند و من  های کهعکسمان... از عکس

هنوز پر حسرت منتظر بودم تا روزی بدانم دلیل اینکه هامین 

 عکس را باخودش برد چه بوده؟

 

 شناختیش؟-
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 عموسلطان بوی دود و زغال را با خودش تا کنارم آورد.

 

با سوال عمو به دختر کنار مردِ داخل عکس بیشتر توجه کردم... 

اش... زوج دلنشینی های عسلیبه صورت مثل مهتاب و چشم

 بودند و اگر آن مرد همسرش بود زیادی برایم آشنا بود!

 

 باید بشناسم؟!-

 

 ها رو دیده باشی!کردم جفت شازدهفکر می-

 

 کرد... هامین و پسر عمویش را.هامین را شازده خطاب می

 

 با بهت شانه چرخاندم.

 این آیهانه عمو؟-
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 هایش دلم را لرزاند.نخندید ولی برق میان چشم

 

 آیهان و عیالش دُر و گوهر... مروارید خانوم.-

 

پس ازدواج کرده بود... آیهان مغرور و جدی که یک بار خیلی 

های که باهامین رفته بودیم دیدیمش اتفاقی در یکی از رستوران

 های معروف است.و هامین گفت که از بالگر

م از این همه شباهت میانشان متعجب شده همان بار اول ه

بودم و حاال ذهنم تا یادآوری آیهان بعد از این همه سال 

 ریکاوری نشد.

 

 بیا تا از دهن نیفتاده.-
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اینبار که به عکس نگاه کردم از حسرت میان نفسم خجالت 

 کشیدم.

 

قرار بود آیهان ساقدوشمان باشد... آیهانی که هامین عزیزتر از 

 دانستش.امون میبرادرش، ه

 

هایم را داخل آب حوض شستم و با خودم به طرز دست

ای تصور کردم که حتمن در عروسی هامین، ناجوانمردانه

ساقدوش بوده است و شاید همسرش هم عروس را همراهی 

 کرده.

 

هایم را با لبخند دندان نما و مشت وجدان کنار پلکخیسی بی

 دم.آبی که به روی صورتم پاشیدم محو کر

 

دادم؟ جواب دلم که های تیز عمو سلطان را چه میجواب چشم

 باز یک
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 دهن کجی عمیق بود. 
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خواستم صورتم ای که خوردم تا تونستم جویدمش... نمیهر لقمه

را باال بگیرم و چیزی که ازش ترس داشتم از وسط خیرگی 

 هایش بخوانم.مردمک

 

 سیر نشدی؟-

 

 ام گرفت.به نان خالی داخل دستم نگاه کردم و خنده

 

 چرا... مثل همیشه عالی... دستون درد نکنه.-

 خودم را مشغول جمع کردن سفره کردم.
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 زهیر میاد میبره... تو منو نگاه کن.-

 جانم؟-

 

 جهانت چطوره؟-

 

 س کشیدم.با خیال راحت نف

مثل همیشه... ساکت ولی پر حرف... هنوز حالش با محبوبش -

 خوبه... اگر غم تو قلبش بازی در نیاره.

 

ی پشتی کنارش باز کرد و بند گردنبد دعایش از دستش را لبه

 ی پیراهنش بیرون زد.زیر یقه

 کند.گفت چهار قُل است... آرامش میمی

 

تمام تالشم دود شد و از همان هواکش باالی منقل باال رفت. 
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که وقتی به سمتم گرفتش  ها گذشته بودکار من ولی از تمام قل

 قبولش نکردم.

 

من خدایم را زیادی التماس کرده بودم... نه برای اسم خط 

ی ام... برای صدای خاموش شدهی داخل شناسنامهخورده

جهانم... هر چه به درگاهش ضجه و موره کردم رویش را ازم 

ها بود، دیگر آوردم که مدت.. کفر بود اگر به زبان میبرگرداند.

 کردم از سر سوز دلم؟صدایش نمی

 

 جهان خودت چطوره؟-

 

 خیال خام بود آسودگیم.

 هایم فقط لرزید.تالش کردم تا لبخند بزنم  و لب

خوب... میزون... یکم درگیر پیدا کردن جا برای باشگاه -

خواد بکوبه ببرش هستم... سر سالم نشده ولی صاحب ملک می
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رفته باال... موردهای  هاباال... پولم کم نیست ولی اجاره

ی قدیمی تر... یه خونهپیشنهادی هم یکی از اون یکی دخمه

دیدم... اروند میگه شاید بتونیم تو مزایده با قیمت خوب 

بگیریمش اگه شانس بیاریم... خونهِ خیلی قشنگه عمو... جون 

میده برای زندگی... مامان محبوبه میگه آخرش  نشد وسایلت رو 

یم تا سر فرصت بتونم یه جای درست و درمون کنیه جا جمع می

ی باالی ها رو ببرم طبقهپیدا کنم... به احتمال خیلی زیاد دستگاه

 نمایشگاه اروند و...

 

این همه آشوب از کجا دوباره سر ریز جهانت شد زندگی -

 خانوم؟!

 

 ام را زبان زدم.هایم در هوا ماند و لب خشک شدهدست

نفس کشیدم از بس تند تند حرف زدم و یادم رفت که از پس 

 آیم.نقش بازی کردن برنمی
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 چرا آشوب عمو؟ خوبم من.-

 

 سکوت کرد تا زهیر از کنارمان دور شود.

 حتی بعد از رفتنش هم باز حرفی نزد.

 

ی آبم را تا انتها سر من ولی گُر گرفته بودم... لیوان نیم خورده

 تم که برایم مجداداً پرش کرد.کشیدم و باز عطش داش

 

 لبم را گزیدم و کمرم را به پشتی فشار دادم.
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این روزا یکم همه چیز گره خورده بهم... روزای سختی نیست -

 ولی...
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 ای نداشت... اعتراف کردم.من و من کردنم فایده

 

یه جور عجیبی روزهام پر شده از ردپاش... همش احساس -

یه بودنی که بیشتر شبیه سونامیه عمو... کنم که هستش... می

من پنج سال تموم ندیدم... نشنیدم... نپرسیدم که یادم نیاد ولی 

 اش هست تا اینکه...کنم سایهاین چند روز اخیر همش تصور می

 

 

ماندند هایم خشک باقی میبازهم نیاز به آب داشتم... اگر لب

ب بعدش شدند و من از پس سیالهایم دست به کار میچشم

 آمدم.برنمی

 ام را باال کشیدم.هایم را سفت در هم قالب کردم و بینیانگشت

 

 امروز فیلم عروسیش رو دیدم. -
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های درهمش را ام انتظار داشتم اخمبعد از کامل شدن جمله

اش را ببینم... زل زدم و عمو سلطان همان نگاه همیشگی

 داشت.

 آمدم.من هیچ وقت از پس خواندن این مرد برنمی

 

نفهمیدم حالم رو... فقط به خودم اومدم دیدم رسیدم اینجا... -

تونم توصیفش کنم نمیحالم یجوریه عمو... هرچی تقال می

 کنم... انگار سِر سِر شدم بس که هراسش رو داشتم.

 

تی کنی و ممکنه که وقتی کنار شوهرتوام یه روزی ازدواج می-

 ببینتت.

 

 ام سنگین شد.دلم در هم پیچید از ترسیمش و سینه
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 برگشته؟-

 

 جوابم را نداد.

 

 با اونی که ازدواج کرده خوشبخته؟-

 

 ابروهایش دیگر جایی برای نزدیک هم شدن نداشتند.

 

دونستم یه روزی این اتفاق میفته... بخدا عمو من... من می-

 دونستم.می

 

کرد... داخل نگشت سومش بازی میبا دومین انگشتر داخل ا

 هایش دو انگشتر انداخته بود.بعضی از انگشت
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تنم را جلوتر کشیدم... دلم از سکوت ممتدش بیشتر گرفت... 

 هایش را دوست دارد.یادم رفته بود که چقدر شازده

 

هر وقت دیدینش از قول من بهش بگید... چطوری از پس این -

 همه رزل بودن برمیاد.

 

 م را نبستم و نرفته به عقب برگشتم.بندهای

 ام پشیمان شده بودم.از گفته

 

هامین برای من خیلی وقت بود که تمام شده بود اگر خاطرات 

 داشتند.پدرو مادرش دست از سرم برمیبی

 

 دروغ گفتم... هیچی نگید... یادتونم نیاد که چی بهتون گفتم.-

 



 

 

349 | P a g e 
 

کمر راست کردن عموسلطان را از جیرجیر کردن تخت 

 داد تا برای کمرش دکتر برود.فهمیدم... حرفم را گوش نمی

 

 های تازه واردش ادای احترام کرد.کنارم ایستاد و برای مهمان

 

صدایش از سختی روزگار خراش برداشته بود که زمزمه وار کنار 

 گوشم 

 نجوا کرد.

 

 دارد دل مناشتیاقی که به دیدار تو "

 "دل من داند و من دانم و دل داند و من

 

 ی میان گلویم بر باد رفت.تمام تالشم با بغض بزرگ شده

 ام کرد.ی کیفم را میان دستم فشردم و عمو بدرقهدسته
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 در پناه حق زندگی خانوم.-

 

پاهایم راه افتادند... حتی جواب خداحافظی زهیر را هم دادم... 

 ا مانده بودم.ولی خودم پیش عمو ج

 

 اش کرد.میان کلمات شعر موالنی که برایم زمزمه

 

 دلم لرزید و ترسیدم از سوالی که در جانم ریشه دواند.

 

 پشت فرمان نشستم و تازه به خودم آمدم.

ی عمو سلطان و شعر چرا حس کردم که ردپایش تا دلکده

 اش هم کشیده شده بود؟؟؟خوانده

 

 من از تکرار و تکرار شدن هراس داشتم.

 ی عمو سلطان واهمه داشتم.های غبار زدهمن از صبوری چشم
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 من از خودم هم ترسیدم که گاز ماشینم را پر کردم و راه افتادم.

 افتاد.ها نمیشاید حاال حاالها دیگر گذرم این طرف
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****** 

 

از سبد های آناناس را روی معجون مخصوصش گذاشت و تکه

 چکان دو قاشق داخل سینیباالی آب

 ها گذاشت.کنار ظرف

 

 بیا که فشارم افتاد از بس گشنگی به خوردم دادی.-

 

به سیاه نمایی آیهان خندید و قبل از بیرون آمدنش از آشپزخانه 

 گفت:
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کنن اینجا مسابقه راه ها فکر میکمش کن آیهان االن همسایه-

 انداختیم.

 

ی هامین ی ضبط شدهحو تماشای مسابقهآیهان که حسابی م

ی هامین بود به حرفش اعتنایی نکرد و تنش را با هر ضربه

 داد.داخل فیلم تکان می

 

 کنی پس؟کنترل کن خودت رو... بیای زندشو ببینی چکار می-

 

چقدر من هر بار این سرو صورت زخمی تو رو دیدم این -

 زنیشون داداش.می بدبختارو ناله و نفرین کردم... تو که بدتر

 

ی تلویزیون هامین سینی را مقابلش گرفت و دیدشو به صفحه

 کور کرد.
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ی خیلی این حریفم تایلرِ کمربند مشکی جوجیتسو داره... مبارزه-

 اوتش کردم.سختی باهاش داشتم... ولی خداروشکر ناک

 

سینی خالی را روی میز گذاشت و کنارش روبروی تلویزیون 

 نشست.

 

 اش با دیدن ظرف خالی آیهان بلند شد.خنده

 بلعیدیش؟!-

 

 با دستمال دور لبش را تمیز کرد.

ها رو کم کنن از روزای هفته... یعنی از وقتی که شنبهکاش سه-

 مروارید و آیسان دورهمی زنونشون رو راه انداختن منو آواره

 ی ماست.ام که نوبت خونهکردن... این هفته

 



 

 

354 | P a g e 
 

یهان طوری خندید که مشت محکمی به اعتراض جدی آ

 ی بازوش شد.حواله

 

یه شب با فرهادخان و رفیقش سر کنی درد منو میفهمی... -

ببین چی سرم آوردن که ترجیح دادم بیام توئه خرس گنده رو 

 شب بغل کنم و بخوابم.

 

 هامین با کنترل صدای فیلم را کم کرد.

 نمیذاری.بیخود... صابون به دلت نزن... پا تو اتاق من -

 

از صدای زنگ موبایل هامین استفاده کرد و ظرف دست 

 ی معجونش را برداشت.نخورده

 

 تو مثالً رژیمی؟-
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 ابرو باال انداخت.

 شام نمیخورم دیگه.-

 

به سالم کردن هامین و دور شدنش نگاه کرد و برای مهتابی 

 ریخت.خانومش پیام فرستاد... باید یک جوری کرمش را می

 

 ذار روی در بمونه... ملت که ))کلیدو ن

 خوابیدن آمار بده بیام((

 

 خوایم با آیسان فیلم ببینیم تا صبح(())اذیت نکن آیهان... می

 

تونست صورت پر از حرص مروارید را تصور کنه که بالفاصله می

 براش نوشت:
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دو روز خوام ببینم خودش ))تو روح تو و اون آیسان صلوات... می

دیگه اون شازده دو زاری رو تنها میذاره که منو از تو دور 

 کرده؟((

 

))آیهان فقط یه شبه... صبح بیا پیشمون... بابام و بابا فرهادم 

 بیار((

 

))خیر... نپیچون مروارید... گفتم تایمتونو عوض کنید... خودت 

که  گوش نکردی... منو انداختی با یه مشت مذکر اسقاطی شده

ون دائم یبوسته اون یکیم یا قرص قند میخوره یا زیر یکیش

زبونی... یه شب دیگه با اینا باشم قرص برنج میخورم از این 

همه خفت راحت شم... اون داداش کپلتم که فقط دنبال خوراکی 

 گرده.((می
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 به میس کالی که مروارید روی

 خطش با اعتراض انداخت 

 خندید و تماس تصویری گرفت. 

 

 سالم عشقم.-

 

 چشماشو برای رژ لب سرخ و

 رنگ فسفری تاپش ریز کرد. 

 سالم و کوفت... اون چیه تنت کردی؟-

 

 اش جواب داد.مروارید بدون تالش برای فرو خوردن خنده

 لباس دیگه!-
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چندتا پیر زن جمع کردی دور خودت، بعد دلبریاتم براشون -

سوراخ جلو  شرت کهنه وریختی بیرون... اون وقت یه مشت تی

 کنی؟من بینوا تنت می

 

 بندی آیهان ریسه رفت.مروارید از شدت خالی

 

 جوون به اون صدات که.-

 

 هامین خوبه؟ سالم برسون بهش.-

 

از وقتی بهش گفتم شب پیشش میمونم طفلی رو ابراست... -

خواستم از وجود گرمم مستفیضش کنم ولی پشیمون شدم... می

ی بامداد با همین لبخند و رژ راس ساعت بیست و پنج دقیقه

 ات تشریف میاری در آغوش اسالم که به خطر نیفته.تمدید شده
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 آیهان؟-

 

کوفت... مهموناتو میفرستی تو اتاقای دیگه تا یادت بمونه -

 .عنی چیوقتی میگم شب دورهمی نندازی ی

 

مروارید لب گزید و با شنیدن اسمش از سمت سالن خونه سریع 

 لب زد.

من برم دیگه آیهان... مراقب خودت باش... دوست دارم... -

 بوسمت.می

 

 ی مروارید در هم کرد.های غنچه شدههایش را برای لباخم

 بهنازتو اینجوری ببوس... دارم برات.برو عمه-

 

 کنی حواسم میمونه پیشت.. اینجوری میباید برم دیگه آیهان..-
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 بمونه چه بهتر... اصلن اگر نمونه جای سواله.-

 

مروارید عمیق نگاهش کرد که دلش نیامد اخمش را به انتظار 

 هایش ادامه بدهد.عسلی

 اش را رویهای جمع شدهانگشت

 قلبش گذاشت و زمزمه کرد. 

 ی اَمنت محفوظهجات تو خونه-

 مهتابی خانومم.

 

ا حس خوبی تماسش را قطع کرد و حواسش زودتر از پاهایش ب

های هامین توش تا پشت در اتاقی رسید که صدای فریاد زدن

 پیچیده بود.
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بذار حرفمو بزنم افشین... یه نفس داری برای خودت میتازونی -

 که چی؟

 

هم کرد... فشار روحی و عصبی این روزها داشت اذیتشون می

خبر را... هم افشینی که وسط یک مشت هامین از همه جا بی

 های از سر التزامش درمانده شده بود.نگفتن

 

چه تازوندنی هامین؟ هی خرابکاری... هی دروغ... االن من -

جواب اینا رو چی بدم؟ زنگ زده مثل ابر بهار داره اشک 

این که  ات نکرده باشه...میریزه... ناله و نفرین نیست که حواله

 حالش اینه ببین چی سر اون طفلی اومده.

 

 دور خودش چرخید و سرش را میان دستش گرفت.

 تر شد.اش خم کرد و نفسش گرفتهگردنش را رو به سینه
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درست تعریف کن... منِ بی همه چیز هیچی از حرفات -

 نفهمیدم خوش انصاف.

 

ر از نگاهش از روی آیهان هاج و واج مانده عبور کرد و صدای پ

 اش کرد.ی افشین شرمندهگله

آسایش صبح تو اینستا یه کلیپ عروسی میبینه که از قضا -

 داماد داخل کلیپ، تو بودی.

 

 وای.-

 

های تا تهش را خواند... یک جوری بهم ریخت که فشار انگشت

 آیهان روی بازویش بیشتر شد و باز گفت:

 ای وای من.-

 

 ی خون.اسهداغونه هامین... چشماش شده دو تا ک-
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 آیهان نگران و وامانده لب زد: چی شده؟

 

اش زخم برداشت از  خشکی هامین فقط تماشایش کرد... حنجره

 اش.صدای ناله

 بگو که ندیده؟ جان هامین بگو ژیکال باورش نشده؟-

 

ی همان شب یلدایی که تولد ژیکالش بود، ها اندازهانگار ثانیه

 کش آمده بود با سکوت افشین.

 

وقتی حال خراب آسایش رو میبینه متوجه میشه و بعدش هم -

 کلیپ رو دیده.
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کف دستش را محکم به دیوار مقابلش کوبید و صدای هامین 

های گفتن آیهان شد درد و تا پس گردنش و همان جای بخیه

 اش امتداد پیدا کرد.لعنتی

 

 

قواره راه میریه و آهنگش رو تو اون کلیپ لعنتی یه دراز بی-

ی زنده اش... من کی تاحاال خوانندهیخونه با اون صدای نکرهم

آوردم وسط زندگیم که حاال تو کلیپ عروسیم باشه؟ یعنی انقدر 

 سخت بود فهمیدنش!

 

تو خودت چون خبر داری فکرت اینه... واال به منم که نشونش -

شد... اونجوری که داد اگه خبر از چند و چونت نداشتم باورم می

زدی و دختره رو خریدارانه نگاه کردی منم به شک تو لبخند 

 انداختی چه برسه به اینا.

 

 حرصی از تعریف افشین لب زد:
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دید... من قسم خوردم شد... نباید میژیکال نباید باورش می-

 براش... قسممو نشکستم.

 تمام حسش شد آه سرد و پشت نبایدهای 

 خالی از واقعیتش یخ بست.

 

لیپ و شنیدن اسم ژیکال، آیهان پر از با میان کشیدن حرف ک

 شرمندگی و مستاصالنه سرش را پایین انداخت.

شاید آن روزی که خسته از روزگارش از هامین خواهش کرده 

بود تا به جایش در آن نماهنگ بازی کند، تصورش را هم 

شکستگی بزرگتری به وجود کرد تا یک دردسر و کنارش دلنمی

 بیاید.
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 جایی افشین؟تو االن ک-

 

 تو اتاق آسایش... چطور مگه؟-

 

ی آرامش روی هم هایش را به نشانهبه آیهان نگاه کرد و پلک

 باز و بسته کرد.

 اش را ببیند.خواست شرمندگینمی

 ولی تمام وجودش پر شده بود از آشوب و بلوا.

 

 بیارش باشگاه.-

 

 هامین؟-

 

تر هایش را کنار قامت آیهان به دیوار تکیه داد و نفسش تلخکتف

 شد.
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خوام بعد این همه سال وقتشه آسایش همه چیزو بدونه... نمی-

 و عذابی که بهش دادم... دوباره بشم کابوس زندگیش.

 

 نوای پوزخند عمیق افشین به گوشش رسید 

م کنپسر خوب من از وقتی که اومدم دارم لحظه شماری می-

بزنم بیرون... بس که پدر زنم بهم چپ چپ نگاه کرد به خاطر 

صورت سرخ دخترش... االن به چه بهونه بیارمش که برام 

طاقچه باال نذارن و سر این همه مدت پنهون کاریم بیشتر بهم 

 نریزه.

 

افشین... برادر... رفیق... همه چیز تموم... نه نیار... بگیر دست -

 میفتم.زنتو بیارش... منم راه 

 

تر میشه... این جونِشو ژیکال... بفهمه یک هامین به علی خراب-

سال تموم به خاطر تو بهش دروغ گفتم، باید قید خیلی چیزارو 

 اش کنم... فردا میارمش.بزنم... بذار آماده
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های ساعت متوقف شد و دلش در نگاهش ناغافل روی عقربه

بود  شدههای رویش هم پیچید... انگار چرخش و دقیقه

دقیقه  ۲۳:۲۳قرارش... درست راس ساعت ی دل بیاستخاره

 ی عاشقیشون.بود... لحظه

 

اش را بیشتر بهم های گره شدهپلک روی هم گذاشت و انگشت

 فشرد.

 

 یه کاریش کن... من راه افتادم... منتظرتونم.-

 

برای نشنیدن مخالفت افشین تماس رو قطع کرد و کلید کمد 

 قفلش چرخواند. دیواری را داخل

 

 همش تقصیر من شد.-



 

 

369 | P a g e 
 

 

لبخند زد نه از روی آرامش... ولی به روی خودش نیاورد که 

 دلش شبیه یک دومینو فرو ریخت.

 مقصر همیشه دله آیهان.-

 

 آیهان دستش را روی در قرار داد و زیر لب زمزمه کرد.

 الزم بدونی میام و توضیح میدم بهش.-

 

توانست هامین مستقیم و جدی نگاهش کرد... مرد مقابلش می

های از جنس خودش درکش کند از بس نداشتن و از دست دادن

 را تجربه کرده بود.

اگر قرار بود زندگی من با یه توضیح کوچیک روبراه بشه من -

 های دنیا رو در آورده بودم.ته تموم توضیح

 

 نگاه آیهان دور شد. شرت و گرمکنش را برداشت و از مسیرتی
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کاش هیچ وقت ازت نخواسته بودم... کاش حال االنت رو -

 فهمیدم... کاش بلد بودم بگم درست میشه... غمت نباشه.نمی

 

شرت را پایین کشید و خودش را داخل آینه برانداز های تیلبه

 کرد.

های همیشه رو فرمش اولین چیزهای بودند که زیر عضله

 کردند.نمایی میلباسش هم خود

 

آیهان من یه آجر سالم پشت سرم سالم نذاشتم... شبیه حال -

االنم و امشب، حاال حاالها باید تکرار بشه که تاوان یه قطره 

 اشکِ اون دختر رو پس بدم.
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دست کشید پشت گردنش و وقتی یادش آمد اوضاع و احوال آن 

 .روزهای هامین را برای بودن و داشتنش خدا رو شکر کرد

 

شد کاری که تو کردی یا نمیدونم جای تو بودم تصمیمم می-

دونم که حاضرم خار به چشم خودم نه... ولی حاال فقط اینو می

 بره ولی چشمای مروارید نم برنداره.

 

حاضر و آماده کنار آیهان زیر چهارچوب در ایستاد... درست 

 همان جایی که ژیکال التماسش کرد نرود و او بیچاره وار در

خانه را پشت سرش بهم کوبیده بود و آن شب تا خود سپیدی 

های شهر را گز کرده بود تا دلش، منطقش را صبح خیابان

 اش نکند.مجبور به برگشت و در آغوش کشیدن تمام زندگی
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آور زندگیم... وقتی های عذابمن... تو تموم اون روزا و لحظه-

ز یه چیز کردم فقط اداشتم با مرگ دست و پنجه نرم می

 خوشحال بودم...

 

ی درد و دل کردن مردها زمین تا آسمان جنس و رنگش با همه

های هر دویشان از سر نلرزیدن دردهای دنیا فرق داشت که اخم

 هاشون در هم گره خورد.صدا و مردمک

خوار و یکی خسته از مرور و هی تکرار سیاهی وَ  دیگری غم

 خیره مانده بودند.ی زندگی، بهم امیدوار به معجزه

 

 دونستم ژیکال ازم متنفر شده برام بس بود.همین که می-

 کشید.بغض نداشت ولی تا ابد حسرت را با خودش یدک می

خیلی دنیای عجیبی شده بود برام آیهان... خیلی دردناک بود - 

که منِ ناکام مونده از وصال، تموم اون چیزی که قرار بود با 

 کستگی آِه عزیزترین آدم زندگیم بود.شخودم ببرم نفرت و دل
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آیهان نخواست که مرور روزهای دور و تلخ هامین، حاکم به 

 ای از سر مصلحت گفت:امیدواری دلش بشه که با خنده

تونی منت بکش... تا جون داری یه کفش آهنی پات کن تا می-

بهش زمان بده که بتونه ببخشدت و باز اعتماد کنه... درست 

.. هر جا که کم آوردی و بریدی فقط یکم منو میشه هامین.

شد؟ برای خودت مرور کن... کی حال خوب االنمو باورش می

وقتی انقدر بریده و مایوس بودم... به یه لذتی از زندگی رسیدم 

کردم و که اگه دست خودم بود، شب و روز خدا رو تعطیل می

 شدم.هام غرق میفقط تو خوشی

 

 طمانینه گفت:به رویش لبخند زد و پر 

 خدا همیشه بزرگه.-

 

هر دو از اتاق خواب بیرون آمدند و آیهان هم، هم زمان موبایل 

 و سوییچش را برداشت.
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 تو کجا؟!-

 

 برم دیگه.-

 

 ام آیهان بمون برگردم.من یک ساعت دیگه خونه-

 

گردم... از اولم قرار نبود بمونم... به فرهاد خان گفتم برمی-

 منتظرمه.

 

نسور شدند و هامین کمی مضطرب به خودش و نگاه سوار آسا

ی آسانسور نگاه کرد و لبخند آیهان راسخش داخل قاب آینه

 بهش آرامش بخشید.

 راه دشواری در پیش داشت.

 هایش را مطمئن و مصمم برداشته بود.دانست و قدممی
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 سرگردان و آشفته نگاهش به در باشگاه بود.

به دری که قرار بود بعد از نزدیک پنج سال یکی دیگر از 

 هایش را ببیند.دوست

 آسایش قبل از آنکه همسر افشین باشد.

 اش بود.دوست و هم دانشگاهی

شان، حتی های چهارنفرهها و دورهمیهنوز هم یادآوری شیطنت

 نشاند.هایش میوسط  دشوارترین شرایط هم لبخند روی لب

 

های شلوار اسلش مشت کرده بود و یان جیبهایش را مدست

 کاله کاپ دارش روی صورتش سایه انداخته بود.
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های ای سالن چشماشو از میان میلهصدای جیره کردن در شیشه

شان پا به داخل های رساند که زودتر از جسممقابلش به سایه

 گذاشتند.

 

 برای چی اومدیم اینجا افشین؟!-

 

 قلبش را تند کرد. گرفتگی صدای آسایش ضربان

 

 صبر کن برقا رو روشن کنم... االن میام.-

 

به پاهایش گوش زد کرد که استوار و راسخ قدم بردارند تا مقابل 

 هاش کم نیاورد.نگاه رفیق

اش از دیدن آسایش به خاطر تمام اون اضطراب و دلهره

 اش با ژیکال داشت.وابستگی و حال خوبی بود که تو رابطه
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 ش جان.سالم آسای-

 های آسایش را دید.گفت جان و  باال رفتن شانه

آلود افشین باال آمد و روی هامینی نشست که پشت صورت اخم

 ی کوتاهی ایستاده بود.آسایش در فاصله

 

آسایشی که یک حال عجیب در جانش به جریان افتاد با شنیدن 

صدایی که هنوز بعد این همه سال رنگ و زنگش فراموشش 

 شد که صاحب این صدا هامین است؟. باید باورش مینشده بود..

 

اختیار باال آمد و در همان حالتی که پشت به هامین و دستش بی

 ی لباسش را چنگ زد.مقابل افشین ایستاده بود لبه

های هر دو مرد با تلخی یک قدم جلو رفت و با لب زدنش پلک

 بسته شد.

 تو... به من دروغ گفتی؟-
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های سالن هنوز در تاریکی مطلق بود و کسی خیسی مردمک

 دید.آسایش را نمی

 

 من برات توضیح میدم آسایش.-

 

 اش نفس هر دویشان را سخت کرد.صدای جیغ زنانه

 

 هیچی نگو.-

 

نگاه پرتاسف افشین را هامین با اطمینان جواب داد و زودتر از 

رار کند تا خواست فآسایش خودش را به در خروج رساند... می

 مجبور نباشد صورتش را باال بگیرد و تماشایش کند.

 

 بمون حرف بزنیم.-
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ها... چقدر تغییر کرده باالخره نگاهش کرد... درست بعد از سال

 ترش کند.بود که نفس آسایش آه شد و بیرون نیامد تا خفه

بذار برم... به رفیقتم بگو دنبالم نیاد... من شریکی که صداقت -

 خوام.مینداره ن

 

_81 

 

 

 آسایش جانم... خانومم صبر کن یه لحظه... برات توضیح میدم.-

 

هامین پر از شرمندگی دست روی بازوی آسایش گذاشت و سعی 

 کرد لبخند بزند.

 

 بعد پنج سال همه احساساتت از دیدنم همین بود رفیق؟-

 های دختر مقابلش بیاید.نخواست که درماندگیش به چشم
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 معرفت؟!تو مگه جایی برای احساساتی شدن هم گذاشتی بی-

 

 حرف بزنیم... تهش من گردنم باریکِ باریکه برات؟-

 

موند، حداقل آسایش پر شده بود از دلتنگی و کنجکاوی... می

موند اش باید میجواب موندهبرای فهمیدن خیلی از سوالهای بی

 پرسید.و می

 

ی لی دلخوری حوالهبه عقب برگشت و از توی چشماش ک

 افشین کرد.

 

 به راه رفتن هامین نگاه کرد و پر حرص و زیر لب زمزمه کرد. 
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ات جذابه... معلومه خاک تو سرت که هنوزم ریخت و قیافه-

زندگی مشترک زیادی بهت ساخته... ترسیدی یه کارتِ دعوت 

 بفرستی؟

 

 آسایش جان؟-

 

 از تلنگر صدای افشین خوشش نیامد.

 

میگم؟ نگاش کن آب از آبش تکون نخورده...  مگه دروغ-

 اونوقت اون رفیقِ...

 

هایش را به هم دوخت ای و پر از اخم هامین لببرگشتن لحظه

و نتوانست ادامه بدهد که ژیکال بعد از تو هیچ وقت آن دختر 

 خوشحال و شاد گذشته نشد.
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نتوانست بگوید تو روحش را خنج انداختی و حاال برای تمام 

 هایت دیر است.دادن توضیح

 

هایش را به نگاه خیره و تلخش ادامه داد و هامین مالمتِ چشم

 تاب نیاورد.

 

وارد دفتر باشگاه شدن و هامین چایی سازِ داخل اتاقش را به 

 برق زد.

 

های زبان افشین را های آسایش و مالیمتریز ریز غر زدن

 خورد.شنید و در خودش بیشتر گره میمی

 

ها قرار داد و جای نشستن پشت بگار باکس تیسینی را کن

 میزش، روبروی آسایش و افشین نشست.
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 از کی باهمید؟-

 

 با سوالش اَمان هیچ تعللی را به مَردهای کنارش نداد.

 

افشین میدان را به دست هامین سپرد تا جواب سوالهای آسایش 

 را بدهد.

 تقریباً یک ساله.-

 

 تو یک ساله با افشینی و من خبر ندارم؟!-

 

های فرضی آمد کشیدن خطتنها کاری که از دست افشین برمی

 روی شلوارش بود.

 

 های متعجبش دیگه جایی برای گشاد شدن نداشتن.چشم
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دونی این مدت من چقدر در مگه میشه؟ یک سال تمام! می-

 خبرم شنیدم؟موردت ازت افشین سوال کردم و بی

هایش و بغض صدایش اهمیتی نداد و ادامه سی مردمکبه خی

 داد.

دونم... هی پرسیدم هی پرسیدم هامین کجاست گفت نمی-

رفیقت بعد اون همه نامردی االن کجای دنیایش وایساده و 

 گفت خبر ندارم.

 

هایش را از سر سرخی صورت افشین بهم فشرد و هامین انگشت

 های خشکش را زبان زد.لب

 

هات رو بهت گوش میدی؟ من جواب تمام سوالبه حرفام -

گم... افشین هیچ تقصیری نداره... من ازش خواستم که نذاره می

 چیزی بفهمی.

 

 آسایش پوزخند زد.
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ولی من زَنشم... این همه مدت پنهون کاری واقعن درک -

 شدنی نیست.

 

 افشین مغموم از دلخوری به جای آسایش

اهمیت به نگاه هامین بیآرام دست سرد و لرزانش را گرفت و 

هایش کمی آرامش رویش بوسه زد... شاید که گرما و مِهر لب

 کند.

 

یک سال پیش وقتی برگشتم اولین نفری که اومدم سراغش -

 افشین بود... یادمه حالش بدتر از االن خودت بود.

 

_82 

 

 همان شد و ته دل آسایش با بوسهی عمیقِ افشین پشت 

دستش، گرم شد و از تالطم افتاد. 
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چند جرعه از آب جوش سرد شده را بدون هیچ رنگی نوشید تا 

 اش.گلویش نرم شود از خشکی مرور خاطرات جامانده

 

خواستم افشین کنارم باشه... کمکم کنه و اینجا رو راه انداختیم -

بارها خودش رو و شروع کردیم... برای افشین هم سخت بود... 

بابت نگفتن حقیقت بهت مالمت کرد و پای مردونگیش به من 

 دندون رو صبوریش گذاشت.

 

 چرا خودت رو پنهون کردی؟-

 

های غبار خراب مردمکسکوت کرد و جوابش شد غم خانه

 اش.گرفته

 

اون روزم جلوی در باشگاه، اون ماشین سیاه که نزدیک بود -

 ژیکال رو...
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 ت:نفس تنگ شدو گف

 من بودم.-

 

 دارش را با پشت دستش پاک کرد و پچ زد.های نممژه

 حتی پیاده نشدی ببینی باالیی سرش آوردی یا نه!-

 

اش دست کشید و تیزی نوک های بلند شدههامین به ته ریش

 موهای کوتاهش کف دستش را سوزن سوزن کرد.

 خواستم ببینتم.نمی-

 

داز کرد و از دیدن حال ژیکال تمام اجزای صورت هامین را بران

 تر شد.ناخوشش، ناخوش

خسته و با دلی پر از غمِ نگاهِ همیشگی رفیقش، ایستاد و بدون 

 نگاه به هامین رو به افشین گفت:
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 من و برسون خونه.-

 

 آسایش من هنوز حرفام تموم نشده.-

 

خودم دونی همیشه به خان... میولی من شنیدنم نمیاد هامین-

گفتم اگر دوباره دیدمت چی بگم... چی ازت بپرسم... ولی می

کنم از بس که نظر میاالن که اینجام دارم از همش صرف

نامردیت رو یادم نمیره... بازی کردن با قلب و غرور خواهرم رو 

 یادم نمیره... عوضی بودنت رو یادم نمیره.

 

ی ینهافشین کنارش ایستاد و آسایش صدای هقش را میان س

 یِ مَردش خفه کرد.مردانه

اگر شاهد مرگ احساس و غرور ژیکال نبود شاید پاهایش را 

گفت شروع کن... از انداخت به مرد مقابلش میروی هم می

 شود.خودت و نامردیهایت دفاع کن اگر رویت می
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صبر کردند و وقتی آسایش سرش را بلند کرد از خواهش نگاه 

 تر شد.افشین درمانده

را خم کرد و به صدای بیرون رفتن هامین از اتاق توجه  سرش

 نکردند.

 کنی نفسمو بند میاری که.چشماتو خیس می-

 

بریم افشین... من آدم موندن و شنیدن نیستم... شاید بتونم با -

پنهون کاری تو کنار بیام ولی وقتی میبینم چقدر اوضاعش 

 خواد بترکه.روبراهه دلم می

 

 اش بوسه زد و زمزمه کرد.هروی موهای بیرون زد

 یکم زوده برای قضاوت کردنش.-
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 نیشخندش به حرف افشین صدا داشت.

من چیزی رو که دیدم به زبون آوردم... تو اسمش رو گذاشتی -

 قضاوت؟

 

 ی نرمش را نوازش کرد.گونه

هامین از تو داغونه... متالشیه... اون آدم انقدر حرف برای -

 نشنویش اول به خودت ظلم کردی.گفتن داره که اگر 

 

 متعجب از حرف افشین لب زد:

 خوای بگی؟یعنی چی... چی می-

 

مونم... فقط یکم پای حرفاش بشین... من اینجا منتظرت می-

 برمت.بعدش هر چی گفتی... هر جا خواستی می
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با تردید و تعلل آسایش را که دید دست پشت کمرش گذاشت و 

ی اعتماد برایش هایش را به نشانههدایتش به سمت سالن پلک

 باز و بسته کرد.

 

ی سالن نشسته روی صندلی پیدا سرچرخاند و هامین را گوشه

 کرد.

 

هایش صورت هامین را به سمتش برنگرداند پژواک صدای قدم

 وقتی از قاب آینه به رویش لبخند زد و ایستاد.

 بشین.-

 

ش برخاسته بود اشاره کرد و آسایش قبل از به صندلی که از روی

 نشستنش کاله هامین را از روی سرش برداشت.

 

ها بذاری رو سرت... آخرشم همیشه دوست داشت از این کاله-

 نفهمید چطور سر خودش کاله رفت.
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 تمام جهان از نفس افتاد وقتی پرسید:

 خوبه؟-

 

بهتر ی هامین مانده بود... بدون کاله ی تازهمات قیافه

 توانست ببیندش.می

 کنی؟تو خوب بودن رو چطور معنی می-

 

 همین سوال کافی بود تا سکوت کند.

 "ع"اش را به دیوار تکیه داد و آسایش با برجستگی شانه

 ی جلوی کاله هامین بازی کرد.گلدوزی شده

 

من قبل از اینکه بخوام خیلی چیزها رو برات تعریف کنم ازت -

یه قول که شاید خودخواهانه و زیاد باشه ولی خوام... یه قول می

 بهش احتیاج دارم.
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 آسایش همچنان نگاهش به کاله داخل دستش بود.

مثل افشین قول بدم که دروغ بگم و ژیکال از دیدنمون خبر -

 دار نشه؟

 

دستی کردن آسایش ماند و منحنی کم عمق روی مات پیش

 لبش، کج و کوله شد.

فقط یه مدت کوتاه... خیلی کوتاه... انقدری که بتونم دست پر -

 بیام جلو.

 

 دست پر؟!-

دار... شاید باور امشب به معنی حرف هامین خندید... بلند و مکث

 برایش سخت بود ولی از یک چیز زیادی مطمئن بود.

بدهد تا هامین دوباره سر راهش قرار  محال بود که ژیکال اجازه

اش با دیدن کلیپ قتی که آخرین روزنهبگیرد آن هم و

 نور شده بود.عروسیش کور و بی
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فکر رو در رو شدنت با ژیکال رو از سرت بیرون کن... به -

کنی به زنت و رفیق زندگی من فکر کن خوش خودت فکر نمی

 انصاف.

 

 کدوم زن؟-
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 از جدی بودن کالم هامین خوشش نیامد.

 !پرسیاز من می-

 

 ج نکردم آسایش.من ازدوا-

 



 

 

395 | P a g e 
 

صورت پر از بهت و ناباوری آسایش را با تکان دادن سرش به 

 آرامش دعوت کرد.

اون کلیپ فقط یه نماهنگ بود... یه بازی مسخره که من به -

کردم با دیدنش جای پسرعموم انجامش دادم... فکر نمی

 اینجوری فکر کنید.

 

 اک کند.های روانش را پنفهمید از کالم هامین بخندد یا اشک

 من کلی گریه کردم.-

 

 ببخشید.-

 

 کلی فحشت دادم.-

 

 فدای سرت.-
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 نفرینت کردم.-

 

 نوش جونم.-

 

 ایستاد و هق زد

 وای... وای... ژیکالم کلیپ رو دید.-

 

های دست گذاشت روی سرش و از کمر خم شد... مردمک

 رفت.هایش کنار نمیمغموم ژیکال از مقابل چشم

 خراب کردم... چکار کردم من.-

 

آسایش من برگشتم که همه چیز رو درست کنم... برگشتم که -

 دوباره ژیکال رو... زندگیم رو... عشقم رو داشته باشم.
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برگشتن آنی و چی گفتنش دل هامین را لرزاند... انقدر غیر قابل 

 هایش؟هضم بود حرف

 

 دچار شوک شده بود از چیزهای که شنیده بود.

 خواستی برگردی چرا رفتی پس؟یم-

 

 مجبور بودم.-

 

 چی مجبورت کرد که ژیکال رو نابود کنی؟-

 

 نابودی خودم... عشقم بهش.-

 

 نتوانست جلوی پوزخندش را بگیرد.



 

 

398 | P a g e 
 

یه جوری بگو که بفهمم پنج سال پیش که رو سرش آوار -

شدی چرا به امروزت فکر نکردی؟ رفتی دوراتو زدی... خوشیات 

 اره فیلت یاد هندوستان کرد؟رو کردی دوب

 

هامین کف پای راستش را به دیوار پشتش تکیه زد و سرش را 

 باال تر گرفت.

رفتم که تا بعد از خودم بتونه زندگی کنه... فراموش کنه که یه -

 هاش بود.روزی یکی هواش بند نفس

 

 کرد.هایش آسایش را گیج میداشت با حرف

تو تست دوپینگت مثبت شد و دنیات رو زیر رو کردی... انقدر -

دونستی برات مهم بود ورزشت که زن زندگیت رو کسی که می

 اون همه دوست داره گذاشتیش کنار؟

 

 ی نفی کردن چپ و راست کرد.سرش را به نشانه
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روزی که ژیکال رو از زندگیم خط زدم نفس خودمو بریدم -

 ی برای زندگی کردن ندارم.وقتی دکتر بهم گفت زمان

 

... ترس... دلشوره گرفتهای هامین نمیحس خوبی از حرف

 تر شد.امانش را بریده بود و گلوش متورم

 یَع...یعنی چی؟-

 

تر از آن تر شد. صدایش محکم بود... محکمبه آسایش نزدیک

ی ضعیف از گلویش با روزهایی که آوای کالمش شبیه یک ناله

 ، تا ژیکال را پس بزند.شدزجر خارج می

 گفتن که تهش چهارماه بیشتر زنده نیستم.-

 

انگار کسی کنار گوشش با حرف هامین یک سوت ممتد زد و 

 سرش سنگین شد.

 



 

 

400 | P a g e 
 

با جواب تستم مشخص شد که مشکوک به کانسر ))سرطان(( -

هستم... ازش چیزی به ژیکال نگفتم تا وقتی بعد از کلی 

ن متوجه شدم که تشخیصشون آزمایش و این در و اون در زد

تونم دست درسته و بیماریم اونقدر پیشرفت کرده که حتی نمی

 ام.زن عقدیم رو بگیریم و بیارمش زیر سقف خونه

 

 کنی دیگه.بگو دروغه... داری شوخی می-

 

 کنه آسایش.شوخی نمی-

 

اش گرمای دست افشین را روی بازوهایش حس کرد و چهره

 هایش لرزید.پشت پلک

 

 رفتم که تازه عروسم سیاه پوش عشقش بشه نه مَردش.-
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نایستاد تا با صدای هق هق آسایش تمام درد و رنج آن 

 روزهایش تداعی شود.

نرم تر از آن روزهایِ دست و پنجهبه خودش قول داده بود قوی

اش بایستد و دم کردن با مرگ در برابر آرزوهای به یغما رفته

 نزند.

 

هایش را به درمانی و عملفرسای شیمیتمام آن روزهای طاقت

 آورد.امید لبخند مادرش و عشقش تاب می
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دو سال تمام در کشور غربت، آن سر دنیا زیر بار تزریق دارو و 

های مداومش کمر خم تهوعدرمانی... زیر درد و حالتشیمی

بود نه  نکرد... نه حتی وقتی که دیگر نه موی برایش مانده

هایش از زبان ای، تا روزی که جواب تالشهیکل ورزیده
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ی دکترهای خارجی شد درمان بیماری و از زبان معصومانه

 قرار و منتظرش.مادرش شد معجزه... شد شفا... شفای دل بی

 

ها و حال خرابش آخرین دیدارشان را مرور کرده چقدر در تنهایی

 بود.

 

و تصور کرده بود وقتی خبر  ها خوابش را دیده بودچقدر شب

 مرگش را به گوش ژیکال برساند دیگر نخواهد گریست.

 

 روزهای اول درمانش با شنیدن فرصت کمش بریده و ناامید بود.

 تسلیم شده بود... تسلیم مرگ و سرنوشت.

تسلیم جدایی و ناکامی وصالش... تا روزی که مادرش قسمش 

به شیری که دو سال  کربال...ی حسینهای تشنهداد... به لب

ی جانش سیرابش کرده بود، قسمش داد که تمام از شیره

تنش کند و وسط  بجنگد... که دوام بیاورد... که دوباره دو بنده
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تشک کشتی دستش به عنوان فرد پیروز باال برود و دل 

 ی ژیکال را ترمیم کند.شکسته

 

فشین برای مادرش و امیدهایش وقتی جنگید و سرپا ایستاد که ا

به گوشش رساند دکتری که آزمایشات دوپینگ مسابقات را 

 است به دلیل رشوه گرفتن، از سازمان اخراج شده است.گرفته

اش ناپدید شده ی پزشکیدکتری که بعد از باطل شدن پروانه

 کاری کرده بود!بود و فقط جواب یک آزمایش را دست

 ی آزمایش هامین صولت را؟آن هم نتیجه

 

 ین بعد از چهار سال دوری.حاال هام

چهار سال تالش و دوباره سرپا شدن به عنوان بزرگترین فایتر 

ایرانی برگشته بود تا اول تکلیف قلب بینوایش را مشخص کند و 

ی بدنام بعد با پیدا کردن آن دکتر، به دستی که پشت پرده

 کردنش بود پی ببرد.

 کرد.باید دلیل این خصومت و دشمنی را پیدا می
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اید کسی را که خواسته بود زندگی و این همه سال مقام و ب

 اش را نابود کند، پیدا کند.قهرمانی

 کرد؟پیدایش می

 

 کاری نداری ما بریم؟-

 

فرسایش با سوال افشین از دنیای فکر و مرور روزگار طاقت

 بیرون آمد.

 روبراه شد؟-

 

 بیشتر شوکه و گیجه... فقط...-

 

 به دستی که پشت گردنش رفت نگاه کرد و پرسید.

 فقط چی؟-
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اینجوری تحویلش بدم فکر نکنم تا یه ماه دیگه پدر زنم راهم -

 بده.

 

 خوای بیام وساطتت؟می-

 

 به حرف هامین لبخند زد.

 تو بلیط برنده داشتی برا خودت خرج کن داداش.-

 

 ایستاد.به متلکِ از سر دوستی افشین خندید و با آمدن آسایش 

 ممنون که فرصت دادی حرف بزنم.-

 

 تر از قبل لب زد:آسایش پکر شده و ناراحت

مگه حرفم زدی... فقط یه مشت دق به دلم اضافه کردی... از -

فردا همش باید خودخوری کنم... که چی شد... چرا اینجوری 

 شد.
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اش را برگرداند و قبل بیرون رفتنش از اتاق رو به هامین شانه

 مصمم لب زد:جدی و 
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گی دونم تصمیت چیه... برای چی برگشتی و حاال که مینمی-

خوای گذشته رو روبراه کنی چقدر به خودت مطمئنی... فقط می

 دونم که...این رو می

 

 ی گرفته و نگران هامین را منتظر نگذاشت و ادامه داد.چهره
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کردن... ها خیلی تغییر پنج سال از اون روزها گذشته... آدم-

تر شدن... خیلی تر یا شاید پوست کلفتبزرگتر شدن... پرتجربه

 ها تو زندگیامون گرفتیم و حتی...تصمیم

 

 به خودخوری نگاه افشین اهمیت نداد و حرف مهمش را زد.

 

شه از زندگیمون فاکتور های جدید رو نمیهای تازه و رابطهآدم-

هم نبودیم... یا بگیریم... روزی که رفتی من و افشین عاشق 

اگرم حسی به هم داشتیم قصدمون ازدواج نبود... روزی که رفتی 

ژیکال عاشقت بود... االن که برگشتی ژیکال دیگه عاشقت 

گیره... شاید نیست... ژیکال تصمیمات مهم زیاد گرفته و می

گفتنش از زبون من درست نباشه ولی این روزا داره به جواب 

کنه... پس همه چیز رو بسنج و می ی مهم فکرمثبت یه رابطه

 اقدام کن... خداحافظ.

 

 تمام وجود هامین با حرف آخر  آسایش سرد شد و یخ بست.
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 زنت راست گفت؟-

 

 با اوج بیچارگی از افشین پرسید.

 

 من از آسایش دروغ نشنیدم.-

 

 ی سفت میز فشرد.های محکمش را روی شیشهمشت

نشدید... برو برسونش تا گر ساواک خوبه که زن و مرد شکنجه-

 تر نشده.ات سنگینپرونده

 

تنش را روی صندلی رها کرد و از تصور حقیقتِ حرف آسایش 

 نفسش سنگین شد.

 فقط یک قدم تا روبروشدن باهاش فاصله داشت.

 آورد.فردا روز مهمی برایش بود و باید برگ برنده را بدست می
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کند و راه را برای فردا قرار بود آخرین امید ژیکال را ناامید 

 حضور خودش هموارتر کند.

 کردی.ولی با تلنگرهای پشت کالم آسایش چه می

 با ژیکالی که گفته بود دیگر عاشقش نیست.

 توقع زیادی نداشت اما باورش سخت بود و دشوار.

 

از باشگاه خارج شد و مسیرش شد همان خیابانی که منتهی 

 شد به روبروی در شهرک.می

 

 به ایستادن و منتظر ماندنش.

 به ایستادن و تماشاکردنش در خیال.

 به مرور آمدنش.

 ی نگرانی نگاهش کردن.از خیابان رد شدنش و لبخند حواله

 به سالم کردنش و جوابش را دادن.
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انگار کسی از دل رویاهایش در ماشین را باز کرد و کنارش 

 نشست.

خند زد، زیر لب اش نشست تا به رویش لبعطر خوشش در بینی

 و پرمهر زمزمه کرد.

 باشیوا دونانیم جیران خانیم-

 ))دورت بگردم آهو خانم((

 

آوردند و از دنیای سرد و تاریکش هایش پر در میکاش حسرت

 شدند بیرون.پرت می

**** 
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خواستم، در نیمه باز کابینت را رها با برداشتن ظرفی که می

 بندش، به سمت گاز حرکت کردم.کردم و با خیال راحت از آرام

 

ها گذاشتم و کمی ای و سرخ شده را روی کتلتهای حلقهگوجه

 پیاز و جعفریِ دلخواه سهراب را کنارش ریختم.

 

ی نشاط سرم را به سمت کانتر های آهستهصدای قدم برداشتن

 و جایی که در حال سر کردن شالش بود، برگرداند.

 

رفتید؟ چایی هم تازه بعد می خوردسهراب میومد شامش رو می-

 دم کردم.

 

 از قلنبه شدن موهای زیر شالش راضی

 نبود و دوباره موهایش را باز و بسته کرد.
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 ام بریم خونه دیگه.گفتم بهش... گفت خسته-

 

ظرف غذا را داخل نایلکس گذاشتم و سرهمی مانلی را از دست 

 نشاط گرفتم.

 

 روی کاناپه، شیشه به دست خوابش برده بود.

های روی دوال شدم و قبل از بلند کردن دستش جای چال

 هایش را بوسیدم.انگشت

 با احتیاط و سر حوصله لباسش را 

رنگش با نوازش پشت و خوشتنش کردم و روی موهای کم

 دست کشیدم.

 

ی آروم نشاط با مخاطب پشت خطش خبر از رسیدن زمزمه

 داد.میسهراب 
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کمکش کردم تا ساک و باقی وسایلش را بَردارد، ولی مانلی را 

خواست نشاط را خودم بغل گرفتم... اگر به من بود که دلم می

 اش کنم.تنها راهی خانه

 

مان دادیم که هر دویمان خندهانقدر آرام کارهایمان را انجام می

 گرفته بود.

ز سردردش ای که گله ابرق خاموش اتاق جهان و محبوبه

 کرد به رعایت کردن.داشت، وادارمون می

 

 نشاط؟-

 

 قبل از اینکه چفت در حیاط را بکشد صدایش کردم.

 

 جانم؟-
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حرفم را بدون اینکه به زبان بیاورم و تاکید کنم از نگاهم خواند 

 و سریع جوابم را داد.

 

اگه نگرفت زود بخوابه باهاش حرف میزنم... ولی قول نمیدم -

 ژیکال.

 

دای تک بوق ماشین سهراب حکم آژیر خطر را برایمان داشت ص

هایی که تمام زحمتشان به باد که هر دو اخم کرده، مثل آدم

های خانه نگاه کردیم و من مانلی را بیشتر رفته است به پنجره

 به خودم فشردم.

 

نشاط زودتر از من بیرون رفت و به محض باز کردن در ماشین 

 غرغر کردن سهراب را شنیدم.

 

ام موجب شد تا نشاط تر برداشتم و انگار سایههایم را سستقدم

 حرف پراعتراضش را بخورد.
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سالم و احوالپرسی سرسری سهراب را سردتر از خودش جواب 

 دادم.

 

آمد که تا از این اخالق مشترک خانوادگیشان خوشم نمی

و به محض اینکه  کیفشان کوک بود باهمه عیش و نوششان بود

 کردند.خسته و عصبی بودند باید حالی زمین و زمان می

تا جایی که به یاد داشتم، عمو جهانگیر اخالق بهتر و صبورتری 

اش به پسرهایش هم رسیده عمو سوری داشت که ارثیهاز زن

 بود.

 

برایشان دست تکان دادم و ترجیح دادم همه چیز را پای 

نشینی بابا مسئولیتی که از بعد خانه خستگی و حجم زیاد کارها و

 روی دوش سهراب افتاده بود، بگذارم.
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شاید اگر هنوز بابا سرپا بود و خودش به کارهای شرکت 

شدم کرد. بعد از آن روزها و اتفاقاتش، من هم میرسیدگی می

 همان عصای دستی که قرار بود تا پیری و کوری کنارش باشم.

اش و زیر دست سهراب کار کردن برایم ولی دیدن جای خالی 

رغم حال روحی ناخوشم چسبیدم به خوشایند نبود که بازهم علی

 اش.ورزش و خاطرات کوفتی

 

اش شد دست راست بابا تو شرکت التحصیلیسهراب از بعد فارغ

و من از اینکه بخواهم جایگاه و سمتش را نسبت به موقعیت 

 اش کنم، بیزار بودم.گیخودم تغییر بدهم و اختالف وارد زند

همینم مانده بود تا بعد از اینکه مسبب بهم خوردن نامزدی اروند 

و ترالن شناخته شدم، اَنگ بیکار کردن سهراب هم بهش اضافه 

 شود.
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آوری های نشاط و مانلی را از وسط سالن جمعریخت و پاش

 کردم و زیر لب به جان نشاط همیشه شلخته غر زدم.

آوری وسایلش را ولو کند و اهمیتی به جمع عادت داشت تمام

 داد.بعدش نمی

کردیم و منع از تکرار، بازهم هرچه من و مامان شماتتش می

 گوشش بدهکار نبود.

 

تر شد و باکس کوچک ی مانلی عمیقلبخندم با برداشتن جغجغه

 های نشاط گذاشتم.وسایلش را کنار اتاق مجردی

 

هم صحبت ماندنم اما بی خواست،دلم یک فنجان چای داغ می

 از خوردنش منصرفم کرد.

 

 پاورچین سمت اتاقم حرکت کردم و دستگیره را نرم رها کردم.
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به محض رسیدنم به این اتاق حجم بزرگی از ژیکال جامانده را 

 گذاشتم.کردم و سرجایش میآوری میجمع

 

که در من هایی های نشکسته و آهام را... بغضلبخندهای دروغی

گرفتم و شدند، را دست میمتولد نشده به دست مرگ سپرده می

 دادم.هر کدام را سر جای خودشان قرار می

 

ام تنها این اتاق با وجود دیوار به دیوار بودنش با افراد خانواده

 های خاصم بود.مامن من برای تنهایی

 های که مختص من بود و...تنهایی

موسلطان هم بودم، باز خودم من حتی زمانهایی که پیش ع

 نبودم.

 

ی آخرش گم دانستم که تکههمیشه سرنوشتم را شبیه پازلی می

 شد و تصویرم از آرزوهایم کامل نشد.
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اش ی رسیدن به خواستهمثل کودک پرشوقی که درست لحظه

با یک اشتباه ناخواسته و کوچک، تنبیه شده بود و حسرت آن 

 زرگی ماند.حال خوش و لذت، برایش اندوه ب

 

ی اولین آهنگ داخل موبایلم را پلی کردم تا صدای بازیگوشانه

 افکارم سرم را نبرد.

 

کردم و با نیاز به تمرکز داشتم... باید حساب و کتاب دقیقی می

ی کار و جای مناسب باشگاه قدم ریزی بهتری برای ادامهبرنامه

 داشتم.برمی
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بودم و از نگاه کردنم به  زانوهایم را داخل شکمم جمع کرده

کاغذ و خودکار  مقابلم بیشتر از نیم ساعت گذشته بود و من با 
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اندازم فقط توانسته بودم از پس تورم یک سال چالندن تمام پس

ای که اروند برایم پیدا کرده بود و مهرش بربیایم، نه آن خانه

 عجیب به دلم نشسته بود.

 

ی خودش یم به سلیقهطالهای اندکم که از قدیم مامان برا

خریده بود... ماشین زیر پایم و سود سهامم از شرکت هم کمک 

کرد... حتی اگر به شراکت اروند هم فکر چندانی بهم نمی

 کردم بازهم مبلغ قابل توجهی را کم داشتم.می

 

ای که خودش هم از تکرار مکرر ی اتاق و خوانندهسکوت شبانه

شان به هرز رفتن افکارم صدایش خسته شده بود، باز هم زور

 نرسیدند.

 

مباالتی خرج کرده بودند و تا پشت در افکاری که بارها بی

 ی داخلش پیش رفته بودند.آخرین کمد و صندوقچه
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های که در تمام این ای که پر بود از امانتی... امانتصندوقچه

اش برگردانده سالها خاک خورده بودند تا روزی به صاحب اصلی

 شوند.

 

 به روی خودم نیاوردم که نفسم با حجم بزرگی از آه بیرون آمد.

 

 هایم را عوض کردم.ایستادم و لباس

موبایلم را به شارژ زدم و وسایل کیفم را جابجا کردم و باز هم  

 نتوانستم ذهنم را به بیراهه بکشانم.

درنگ جلو رفتم و وقتی صدای پیچاندن قفل را انقدری که بی

 وزخند زدم.شنیدم به خودم پ

 ی مقاومت کردنت همین بود؟همه-

 

ی صندوقچه را با کاری شدههای کندههایم سفتی و نقشانگشت

 ترسید از حرص و مالمت لمس کرد و شبیه دزدی که می
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گیر افتادنش به سرعت روی تخت نشستم و برای باز کردنش 

 تعلل نکردم.

 

کوچکتری هایم تاب خورد و به صندوق نگاهم از روی گوشواره

 رسید که مال من بودنشان درد و بغض داشت و نفرت.

 

هایم را پس زدم. هنوز یک جفت به صد جفت شدنشان هگوشوار

بدهکار بودم، بعد از این همه سال گشتن و پیدا نکردن آن 

 ام.ی گم شدهلنگه

 

لرزیدند و اضطراب به هایم میبه روی خودم نیاوردم که انگشت

 جانم افتاده بود.

یچ وقت سراغشان نیامدم... سراغ چیزهایی که برایم خوشایند ه

 نبودند.
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های بودم که از ام بودند و من جز معدود آدمهایی که مهریهسکه

گرفتن مهرم اجتناب کردم و قانون و خودخواهی او باعث شد 

ی پر، تمام این مدت در کنج کمدم دست نخورده این صندوقچه

 باقی بماند.

واهی دختر بودنم فقط نصفی از آن مهر به من طبق قانون و گ

تمام گذاشت و کل مهرم را گرفت، ولی برایم سنگتعلق می

 پرداخت کرد.

ها را که ازش گرفتم حس کردم مالکیت کامالً یادم است سکه

 قلبش را پسش دادم و عشقم را معامله کردم. 

ها و کادوها جز بزرگی از وجودم کنده شد و کنار این سکه

 اند.جام

 

اش هایی که از طرف خودش و خانوادهبیشتر وسایل و هدیه

برایم خریده بودند و سر عقد بهم داده بودند را پسشان دادم به 

 غیر از یکیش؟
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پدرش بهم زنگ زد و قسمم داد... گفت اگر کادویش را برگردانم 

 ام.نفسش را بریده

که از من احترام موی سفیدش را بیشتر از داغ دلم نگه داشتم 

 همان راه دور برایم لب زد:

 گلین اوزوم قره )) روم سیاه عروس((-

 

من اهل بریدن نفس کسی نبودم، وقتی خودم محتاج و دربه در 

 گشتم.هوای پسرش می
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هایم وسایل داخل جعبه را کنار زدم و سند را با نوک انگشت

 برداشتم.
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هایشان ملک، هدیه بدهند و گفتند که رسمشان است به عروس

به من هم مثل عروس بزرگشان تکه باغی در خوش آب و هوا 

 ی تبریز دادند.ترین منطقه

 

ت... بهشتی که قرار ای از بهشت اسگفت شبیه تکههامین می

ی چوبی بسازیم و هر وقت از دود و دَم بود داخلش یک کلبه

 راهی آرامشش شویم.تهران خسته شدیم، 

 

نمیدانستم کجاست... داخل سند مشخصات و آدرسش بود ولی 

 من هیچ وقت به تبریز نرفته بودم.

مادرش بعد از عقدمان قول گرفت تا برای پاگشا به شهرشان 

دانست که پسرش درست یک هفته بعد از برویم، ولی نمی

عقدمان پای احساسم را شکست و هیچ حسی در من زنده 

 ت.نگذاش
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های سند دست کشیدم به اسمم که داخلش با خط به ورق

 خوش نوشته شده بود.

خورد و ای که کف صندوقچه خاک میخاطره نشد مثل حلقه

 جنس سفت و سختش سرد سرد بود.

 

های هایم بزرگ بود... سایز دست من کجا و انگشتبه انگشت

 بزرگ و کلفت هامین کجا.

چقدر روزی که برای خریدشان رفتیم خندیدیم و هامین از پیدا 

نکردن سایزش حرص خورد که مجبور شدیم برایش سفارش 

 ساخت بدهیم.

 

هایم چرخاندم و باخودم فکر کردم حلقه را مابین انگشت

 ی من سرنوشت حلقه

نمیدانستم ارزش مالیاش چقدر است ولی برایم خوش یمن 

نبود. 
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دفتر ثبت  چی شد، وقتی بعد از امضاهایم درش آوردم و روی

 طالقمان گذاشتمش.

 

ی خیسی صورتم نشدم خیالِ بازیگوشم پیش تجسمِ برق متوجه

ی عقد از نفس افتاده بود و ی سر سفرهنگاه هامین داخل آینه

کشیدم و از آن اتاق و اش را به دوشم میباید تن کرخت شده

 کشیدمش.هایش، بیرون مییادآوری

 

ال گرفتم و به خودم و اطرافم با صدای پیام موبایلم سرم را با 

 مات و گنگ نگاه کردم.

 های زندگی دورم.من مانده بودم و الشه

 

من فقط هفت روز زن قانونی و رسمیش بودم، ولی قبل از آن 

دو سال تمام باهاش زندگی کردم... عاشقی کردم و دل بستم به 

که تو خرج کردنشان دست و های مهر نگاهش، به محبت

 دلبازترین بود.
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ی کوچکتر ریختم و همراه سند و ها را داخل صندوقچهسکه

 ی بزرگتر برگرداندم.حلقه به داخل صندوقچه

 دادم.باالخره یک روزی پسشان می

 شد.لرزید نه نگاهم تر مییک روزی که دیگر نه صدایم می

گش تا نوای قلبم صدایش، آهنهای بیهیک روزی که دیگر خند

 رسید.نمی

 

 فکر و دغدغه.خواست بیدلم یک خواب راحت می

ی فردا فکر نکنم... نه ی مزایدهتمام تالشم را کردم تا به نتیجه

 به اروند زنگ زده بودم نه دنبالش را گرفته بودم.

تالش کردم تا انرژی مثبت بدهم و حتی اضطراب حرف زدن 

 اشم.نشاط با سهراب را هم نداشته ب

 

 روی تخت دراز کشیدم و کمرم را به نرمی تشک فشار دادم.
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پاهایم را از زانو به سمت شکمم خم کردم تا خستگی کمرم را 

گذاشتم تا خواب نمانم... بگیرم... باید برای صبح ساعت می

هایم به مرور هایم ناخنک زدنترسیدم به محض بستن پلکمی

 اب بمانم.گذشته، پدرم را در بیاورند و باز خو

 

ساعت را تنظیم کردم و نگاهم روی اعالن جدیدی که باالی 

 ام مانده بود، کشیده شد.صفحه

 

ی جدید و ناشناسی که هایم از صفحهرویش ضربه زدم و پلک

 برایم باز شد، جمع شد.

 نه حرفی نه سخنی فقط یک فایل آهنگ ارسال شده بود؟

 

های رنگی ز وگنعکس پروفایلش را باز کردم... یک سبد پر ا

 ام با او بود؟!ی هرروزههای که  جیرهبود، از همان
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گیج و مبهوت سرجایم نشستم... نفهمیدم چرا حس کردم 

 های همیشه سردم، سردتر شد.ضربان قلبم باال رفت و دست

 

ی دورش روی ضربدر فایل ضربه زدم و تا کامل شدن دایره

با دیدن ساعت ارسال چندبار صفحه را باز و بسته کردم و نفسم 

 فایل بند آمد.

 

روی هم کوبیدم تا شاید توهم نگاهم را شماتت کنم و باز پلک

 دیدم که همان ساعت و دقیقه بود.

۲۳:۲۳ 

 نگذاشتم تا فایل کامل باز شود.

 بیشتر از آنکه غافلگیر شده باشم، شوکه و ترسیده بودم.

 

 کالم مانده بود.ترس از هویتی که پشت این صفحه و پیامش بی
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درنگ موبایلِ خاموشم را ی گفتگو را پاک کردم و بیتاریخچه

 روی میز انداختم.

 

سرم را زیر بالشت گذاشتم و به صداهای احساسم فرصتی برای 

 ابراز وجود ندادم.

 

م آمدمن از پس فکرهای که دنبال چیدن فرضیه بودند، برنمی

 آن هم درست روزی که بعد از دیدن آن

 های دشواری را سپری کرده بودم.کلیپ عروسی ساعت
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ی راست لبم نزدیک کردم و از ی داغ فنجان را به گوشهلبه

 کنم.آید که اعتراض میی مامان خوشم نمیشدهی جمعخنده

خورم... شماهم روغن داغشو زیاد خیلی خودم کم حرص می-

 کن.

 

کنی انگار کل ه تبخال ساده زدی... یه جوری رفتار میی-

 صورتت فلج شده خدایی نکرده.

 

زند و با لبخند ناخودآگاه درد فلج بودن جهان به جهانم زخم می

 زنم.ام عقبش میتصنعی

 

امروز کلی جا باید برم مامان... خیلی زشت شدم... هر کاریم -

 کنم پوشیده نمیشه.می
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کنم و بینوا با چاقوی داخل دستم خالی میی حرصم را سر کره

های از آن حالت چهارگوش و خوش ترکیبش حاال شبیه پوره

 کنمش.مانلی می

 

ی ایستادن و دوباره نشستن مامان تا زمانی که کارتش را متوجه

 شوم.مقابلم گذاشت نمی

و قبل اش که روی کارت مقابلم بود نگاه کردم به اسم برجسته

 دهد.از پرسیدن سوالم، خودش توضیح می

 

دونی که حتی باوجود مریضی پدرت تو این سالها خودت می-

هیچ وقت احتیاجی به بازنشستگی من نشد... خیلی نیست... 

 .شاید کمکت بشه

 

 

 شود.خواهم لبخند بزنم... نمیمی

 شود.هایم کنم... بازهم نمیخواهم لبم را اسیر دندانمی
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هایم  هم پیش زن مقابلم غالف بود چه برسد به ممن اخ

 دلخوری.

 

 زنم.کارتش را پس می

 الزمش ندارم مامان... ممنونم.-

 

 اش از من بیشتر بود که صورتش به آنی در هم رفت.دلخوری

 

کنی که به سهراب بگه حساب پچ میچطور در گوش نشاط پچ-

 نیاز میشی؟!بیو کتاب سود سهامتو بکنه... بعد به من که میرسه 

 

 گذارم.پلکم را با تاسف روی هم می

 اش فرق داره مامان جان.اون قضیه-

 

 آیم.ام برنمیکند و من دیگه از پس خندهاینبار پوزخند خرجم می
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 شن.سود سهاممو که بردارم همه متوجه می-

 عمو سوری بود... گزارشگر محترم فامیلمان.منظورم از همه زن

 

 شینه بگه ژیکال دیگه کسی نمی-

های مهرش برای خودش کارو کاسبی راه انداخته و با سکه

 هنوزم ازش تامینه.

 

 بگن... به مردم چه؟-

 

واقعن هم به مردم چه که من مهرم به تعداد تاریخ تولدم بود؟ به 

مردم چه که هر چه اصرار کردم چهارده سکه بیشتر نباشد نه 

اش؟ اصلن مگر جرم کرده نه خانوادهخودش به حرفم گوش داد 

ام سکه به نرخ روز گرفته بودم که سر قلب و غرور شکسته

 بودم؟
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بهتر بود از این به بعد برای خنکی دل خودم هم که شده شعار 

 بدهم و بگویم:

عشقی که بهت وفا نکرد رو باید به حراج بذاریش شاید چیزی 

 دستتو گرفت.

 

ساله داری شب و روز برای اون  آدما نه کورن نه نفهم... پنج-

کشی... بدون اینکه حتی کنی... زحمت میباشگاه تالش می

روی من مادر و جیب پدرت حساب باز کنی... که اگه کرده 

 بودی االن یه ملک خوب برای خودت داشتی.

 

گشتم زندگیم بیشتر شبیه یک کالف درهم بود که هر چه می

 توانستم سرش را پیدا کنم.نمی

 

کردم... اگه همه چیز مثل تموم ه با پول بابا و شما شروع میاگ-

زندگیم راحت و پرِ آسودگی بود... هیچی از ژیکالی که االن 

 موند مامان.روبروت نشسته نمی



 

 

437 | P a g e 
 

 

کردم تا حتی به کاش توانش را داشتم و صدایم را انقدر آزاد می

 رسید.هایم میگوشهای جهان هم، گله

ود که من را در ناز و نعمت بزرگ کرد شاید مقصر اصلی پدرم ب

 و نگذاشت مردها را از نامردهایش تشخیص بدهم.

اعتنا به سوزش هایم بیصدایم را قورت دادم و از میان شیار لب

 زخم تبخالم گفتم:

 ام.مامان من از همه چیز راضی-
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زدم و فرصت راضی بودم که شب و روزم را بهم گره می

 دادم.م نمیسرخواراندن به خود
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های هر ماه باشگاه... از راضی بودم از استرس و اضطراب کرایه

 حساب و کتاب قسط دستگاها و پول آب و برق و...

 

فهمید من اگر خودم را در این ماجراها غرق چرا کسی نمی

 شد.کردم روزگارم سیاهِ سیاه مینمی

 

ره کشیدم که یادم بماند هر زمین خوردنی، دوباباید سختی می

 ایستادن دارد.

این را وقتی فهمیدم که سند خانه را گروی وام سنگینی که 

گرفتم، گذاشتم و از ترس اخطار و عقب افتادن اقساطش هر ماه 

 بیشتر از قبل دوئیدم که وا نمانم.

خواند ی اروند را وقتی مدام برایم ذکر مصیبت میکه نشنوم گله

 کنم.که چرا روی کمکش حساب باز نمی

 

های بودند که توقع داشتند بروم و جای پدرم اطرافیان من آدم

پشت میز بشینم و با باال و پایین شدن قیمت دالر ترس حذف 
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ی دولتی را داشته باشم و فشار خونم از به موقع شدن یارانه

 رسیدن سفارشات هر ماهم باال و پایین شود.

 

 با صدای سالم نشاط به سمتش برگشتم.

 

ی کرد و برای در آغوش گرفتن مانلی زودتر از مامان پیش دست

 من به سمتش رفت.

 های سرخش مانده بودم.من ولی مات چشم

هایش عادت داشتیم... سهراب سر راه شرکت به این زود آمدن

 رفت.رساندش و میمی

 بیا بشین برات چایی بریزم.-

 

جهت باال و ی مانتواش سرگرم کرده بود و بیخودش را با دکمه

 کرد.ینشان میپای
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 صدای دور شدن مامان سرم را به عقب چرخاند.

 

 مامانی دورت بگرده... بیا بریم به بابا جهان سالم کنیم نفسم.-

 

 

 نشاط؟-

 

ام گواه نفسم با بغض نگاهش تلخ شد... کاش حس ششم لعنتی

 داد.ام نمیدعوایشان را سر خواسته

 تر حرف بزنم.نزدیکش شدم تا آرام

 نرم فشردم.بازویش را 

 خوبی؟-

 

 سرش را که باال گرفت جوابم را گرفتم.

 سر من دعواتون شده؟-
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 چرا تبخال زدی؟-

 

 دادیم.دانستم کداممان باید جواب سوال دیگری را مینمی

 سوال نشاط را نشنیده گرفتم.

زدم... اشتباه کردم که گفتم تو خودم باید با سهراب حرف می-

 بگی.

 

 خواب بد دیدی؟-

 

فهمید که چرا تبخال زدم... خبر داشت که هر وقت خواب بد 

آمد و من تمام دیشب را کابوس دیده دیدم این بال سرم میمی

ی همان روزِ کوفتی بودم... یک کابوس تکراری... خواب آشفته

 اش رهایم کرد.که در خانه
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از خواب پریدم... پاشدم دیدم این روی لبم سبز شده... سر من -

 شد؟ دعواتون

 

ی مبل رها کرد و روی صندلی هایش را روی دستهلباس

 ناهارخوری جاگیر شد.

 برایش چای داغ ریختم و سبد نان را کنارش گذاشتم.

 

معلوم نبود از کجا پر بود تا دهن باز کردم شروع کرد چرت و -

 پرت گفتن.

 

ها سهراب برایم ناشناخته شده آمد که بگویم تازگیشرمم می

 است.
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 چی گفت؟-

 

 موهایش نم داشت و جلویش وز شده بود.

کرد... نشاط دیگر مادر شده بود کاش این عادتش را ترک می

 هایش را زیر دوش آب رها کند.قرار نبود هنوزم گریه

از فکرم خوشم نیامد دل غمگین و شکسته که سن و سال و 

 شناخت.  جنسیت نمی

 

جای درک کردن  گه خوبه از شرایط شرکت خبر دارید ومی-

 کنید.هی استرس وارد می

 

 ام گرفت.نمایی سهراب خندهاز سیاه
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هی؟! تو این چندساله کدوم ما ازش جز همون حساب و کتاب -

ماهانه چیزی خواستیم؟ اصلن کسی تاحاال گفته سهراب سود 

 این مدت چی شد؟

 

گفت... دیدی که قیافشو دنبال بهونه بود منم دادم الکی-

 دستش... آخرشم که حرف تو رو زدم خودشو زد به غربتگری.

 

 ی نشاط نتوانستم نخندم.به لب و دهن کج شده

 چرا بهونه دادی دستش؟-

 

به خاطر رفتارای قشنگش که روزبه روزم بدتر میشه... کالفه -

 شدم دیگه.

 

تر از من بود... کافی از بغض صداش ترسیدم... نشاط نازپروده

جانم بگوید بله... زمین و زمان را به هم بود سهراب جای 
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ای برای رفتارش پیدا کند و الحق دوخت تا دلیل قانع کنندهمی

 که سهراب هم نازش را خریدار بود تا اینکه مانلی به دنیا آمد؟

 

شد، اگر ی احوالشون میکاش مامان محبوبه بیشتر از من متوجه

 گذاشت.پرستاری از بابا براش وقتی هم می

 

عمو چجوری مغز اینارو شستشو میده که واو به ن نمیدونم زنم-

 واو حرفاشون کپی اونه.

 هایم را ریز کردم و دلیل حرف نشاط را جویا شدم.چشم

 چطور؟-

 

هاش تموم شده که گرده میگه ژیکال مگه سکهوقتی برمی-

 افتاده دنبال

 ی شرکت... وقتی میگه ژیکال لیاقت اروند رو اگه داشتسرمایه

رفت... اینا یعنی چی؟ هزار بار از االن بچشون مدرسه می

 هاش تموم شد... چکارشون کرد.عمو شنیدیم که ژیکال سکهزن
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های نفهم تالش نکردم، من هیچ وقت برای متقاعد کردن آدم

 چون شعور یک امتیاز ذاتی بود.

العمل شی؟ عکسمگه تاحاال کم گفتن... تو چرا عصبی می-

 نشون نده.

 

بدم میاد از زورگویشون... یکی نیست بگه اونی که تا دید -

زندگی تو بهم خورد پشت پا به احساس دختر مردم زد، همون 

 اروند همه چی تمومشون بود.

 

 خراب کن بودند.های من همیشه خانهترس

خوای زندگیتو سر من خراب کنی؟ چندبار بهت گفتم هر می-

 تفاوت باش.چی در موردم گفتن بی

 

 مگه میشه... تو خواهرمی ژیکال.-
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ی ی شومش دامنِ آرامش رابطهام، سایههای زندگینباید حاشیه

 گرفت... هر چند که...؟نشاط و سهراب را می

 

جان... من از پس خودم برمیام... دیدی که الزم هر چی نشاط-

دم... پس تو خیالت راحت باشه باشه جوابشون رو هم می

 وم نیست.خواهرت خیلی هم مظل

 

 ایستادم و قبل از بیرون رفتنم ازآشپزخانه شنیدم.

 

ی کوفتی رو بیار نشونشون این دفعه که اومدن بَردار اون جعبه-

بده... بلکه خجالت بکشنو اراجیف گفتنشونو تموم کنن... به اونا 

ای مهرت رو یه چه که اون احمق انقدر داشت که هزار و خورده

هیچ کس نیومده خواهر من تو این جا داد... گوه خوریش به 

 چندسال با مهرش چکار کرد.
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های ناآرومش گرفت... شبیه هوای دلم با لرزش صدا و مردمک

 پاییزی امروز.

بستن که برای حتمن اگر وضع مالی بابا خوب نبود، بهم انگ می

پول زنش شدم و بعدش هم زدم زیرش... من پنچ سال پیش 

که بگویم شوهرم من را نخواست... آنقدر قوی و توانمند نبودم 

همه جا جار زدم خودم نخواستمش... حاال هم باید چوبش را این 

 خوردم. همه سال از زبان فامیل و اطرافیان زیادی پیگیرم می

 

برام اهمیتی نداره نشاط... توام همین که گفتم خودت رو، -

ارزش و تکراری آرامش زندگیت رو برای مسائل بیهوده، بی

 نکن. خراب

 

ی آرامش را با پوزخند زیر لبش نایستادم ولی شنیدم که کلمه

 تر کرد.زمزمه کرد و فکر خرابم را آشفته
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ام از آن جایی شروع شد که اروند های مهریهتمام حرف و حدیث

ی راه منِ کمر شکسته را با آن تعقیبم کرد و از نیمه

 کرد.ی لعنتی از راه محضرخانه با خودش همراه صندوقچه

 

ی همه مان بود و متوجهزن عمو آن روز هم طبق معمول خانه

های مغموم جهانم زل زدم و گفتم تمام چیز شد وقتی به چشم

 شد.

ی مهرم را به خودم هایم جان نداشتند ولی صندوقچهدست

 چسبانده بودم.

های عزاگرفته شده مان آن روز و روزهای بعدش شبیه خانهخانه

 بود.

 

 ر قرآن و آگهی ترحیم کم داشت.فقط یک نوا

شبیه مرگ نوعروسی که برایش ماشین عروس با روبان مشکی 

 گل زده بودند تا ناکام نماند.
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 کسی برایم کِل نکشید... روی سرم نقل نریخت.

و ها را روی سرم ریختم انقدر شوکه و خراب بودم که سکه

ام خودم را شاباش باران کردم... غافل از آنکه اعضای خانواده

 تماشاگر مرگ احساسم بودند.

 

 

آوردم غرور جهانم ها را در نمیشاید اگر این دیوانه بازی

 کرد.شکست و قلبش نافرمانی نمینمی

من آن روز اشک همه را درآوردم جز یک نفر؟ یک نفری که ته 

 ی من.شرحه شدن سینهبا شرحهنگاهش امید جوانه زده بود 

ی که جان گرفت برای لگدمال کردن آرزوها و امیدهای اروند

 رفیقم.

 کاش خدا یک روزی ما را ببخشد.

 کاش...
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**** 

 

_94 

 

 

توانست تمام نقاط بدن را های بود که میاضطراب از آن سم

آلوده کند و امروز از همان شروعش این حس مزخرف همراه من 

رفت و انقدر ا االنی که آسایش مدام مقابلم رژه میبود. حتی ت

 اش به خون افتاده بود.پوست لبش را جویده بود که گوشه

 

 آسایش؟-

 

معلوم نبود خیالش کجاست که نگاهش با من بود و دلش جای 

 دیگر.

 با توام آسایش.-
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 اش را باال انداخت و با خنده بهم اخم کرد.شانه

 ن یک مترم نیست.زنی... فاصلموچرا داد می-

 

 کجا جاش گذاشتی؟-

 

 چشم ریز کرد و من جدی تماشاش کردم.

 چی رو؟!-

 

 ام به سرش اشاره کردم و گفتم:بانوک انگشت اشاره

 حواستو.-

 

 فهمیدم که تالش کرد تا لبخند بزند.
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خوای چی بگی... حواسم سرجاشه مثل لوس... فکر کردم می-

 همیشه... اروند زنگ نزد؟

 

ای که رسیده بودم برای دهمین بار بود که خبر از از لحظه

 گرفت.تماس اروند می

 ام نگاه کردم و جوابش را داد.به ساعت مچی

برای بار هزارم... گفت تا جلسه مزایده تموم بشه ظهر شده -

 کنه سرجاشه.دیگه... بعد ادعا می

 

 استرس دارم ژیکال.-

 

تر از من همیشه راحتگفت و این برای آسایشی که راست می

 کرد کمی عجیب بود.برخورد می

 

 ام را از یاد ببرم.خواست از ته دل تا آشفتگیدلم کمی خنده می
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 ای نیست داشته باش تا ببینیم چی میشه.چاره-

 

 خیالی؟تو امروز چقدر خودتو زدی به بی-

 

 شد.ی لبم سبز نمیاگر زده بودم که تبخال به این بزرگی گوشه

 کردم برایش.بردای میهایم پردهگفتم... از کدام ترسچه می

 

 آسایش یه سوال دارم.-

 

 تر نشست.اش صافروی صندلی

 ها روز خلوت باشگاه بود آن هم تایم صبحش.شنبهسه

 

 نگرانم کردی!-

 

 کردم... من که هنوز حرفی نزده بودم!چراباید نگرانش می



 

 

455 | P a g e 
 

 

زبانم تر کردم و دلم برای خشکی گلویم سوخت... لبم را با  

 همیشه باید جُورِ 

 داد.هایم را میگُرگرفتگی

 

تر از آوای حرفم را مزه مزه کردم و تردید پشتِ صدایم حجیم

 صدایم شد.

 

 افشین چیزی ازش بهت نگفته؟-

 

 از کی؟-
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 دانم چرا حس کردم با سوالم رنگش پرید.نمی

ی منظورم شده ان نیاوردم... ولی او متوجهمن اسمش را به زب

 بود و وقتی سکوت ممتدم را دید دوباره پرسید:

 برای چی پرسیدی ژیکال؟-

 

خواستم بگویم دیشب یک نفر با آیدی ناشناس بهم پیام نمی

توانم انکار کنم که کنم نمیداده و هر چه باال و پایینش می

 خودش نیست.

 

 سوال پرسیدنم مشکلی داره؟-

 

 یِ موهایش را عقب راند.با کف دستش تارهای رها شده

 چرا مشکل داشته باشه... فقط یکم جاخوردم.-
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خودکار را از الی دفترم برداشتم و ترجیح دادم به جای نگاه 

ی سفید مقابلم را خط خطی کردن به صورت آسایش، صفحه

 کنم.

 

 خبرم!ژیکال چیزی شده؟ اتفاقی افتاده که من بی-

 

 کنی؟چه اتفاقی... کدوم خبر آسایش... چرا بزرگش می-

 

دستش را روی دستم گذاشت و با توقف کردن انگشتهایم تازه 

متوجه شدم که، داشتم با فشار نوک خودکار به روی کاغذ  

 کردم.اش میپاره

 

افشین چیزی بهم نگفته... ولی حالِ تو نگرانم کرد... این همه -

 دی ژیکال... چی شده؟مدت حتی یبارم ازش نپرسی
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 زدم.گرفتم تا از دردش، دردم را فریاد نمیکاش زبانم را گاز می

ی پایین همین ساختمان کلیپ عروسیش را دیده ما دیروز طبقه

ی عموسلطان در بودیم... من رفته بودم و خودم را در دلکده

آغوش کشیده بودم... بعدش آن پیام و منی که پر شده بودم از 

دانستم... ترس چیزی که خودم هم دلیلش را نمی واهمه...

انقدری شوکه و بهم ریخته شده بودم که تا صبح کابوسش را 

 دانستم جواب نگاه منتظر آسایش را چه بدهم.دیدم و حاال نمی

 

مسکوت مانده، صورتش را تماشا کردم و انگار خدا درماندگیم را 

 اد.ام افتدید که اسم اروند روی موبایل روشن شده

 

 ام را به دشواری از های پُر وزن شدهچشم

آشفتگی صورت آسایش گرفتم و قبل از جواب دادن به تماسم 

 ایستادم.

 ضربان قلبم باال رفته بود.
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 سالم اروند.-

 

 های امروزم به اروند از دستم در رفته بود.حساب سالم کردن

 

 سالم خانم.-

 

لرزاند... عجب میاروند صدای قشنگ و بمی داشت ولی دلم را ن

 ای شده بود برای خودش.ضدضربه

 

 چرا صدای نفسات انقدر بلندن ژیکال؟-

 

 معرفتی کردند!هایم بیچرا شنیدشان؟! نفس

 خوبم... بپرسم چه خبر؟-

 

 صدای بازو بسته کرد در ماشینش را شنیدم.
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 تونم یکم حرف بزنم؟قبلش می-

 

خیسی صورت ملتهبم را دست کشیدم... انگار زیر باران مانده 

 بودم.

 

 گردی یا...دنبال شنونده می-

 

 من بدونم گوشم میدی برام بسه دخترعمو.-

 

ی وجودم را داخل به دیوار پشتم تکیه زدم... ژیکال درمانده

 ی بزرگ مقابلم دیدم.آینه

 

 شنوم پسر عمو.می-
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ش نکردم... داشت حالم را کنکاش توجهی به خیرگی آسای

دانست که من خودم هم در کرد تا به نتیجه برسد... نمیمی

 خبری مانده بودم.بی

 

از تکرار کردن حرفم باکم نیست... فقط میخوام بدونی که اگه -

 میگم پشتتم سَوای همه مسائل بینمونه.

 

آور ریخت... اروند داشت مقدمه خبر و وحشتدلم ریخت... بی

 کرد.نی میچی

من و تو خویشاوندیم اروند... هم خون بودن مسئله حساب -

 نمیشه.

 

 ژیکال؟-
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 نخواستم شماتت صدایش را بشنوم.

پاهام هنوز انقدر جون دارن که روشون حساب باز کنم... توقعی -

 ندارم از کسی.

 

 هنوزم من برات کسیم؟-

 

 شد حق دلخوری ندارد.کاش اروند متوجه می

 کوتاه بیا لطفن.-

 

 هایش را شنیدم.فقط ریتم نامتعادل نفس

من اهل توضیح دادن خودم نبودم... فقط خواستم احترام 

 تالشش را داشته باشم.
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برای تموم کمک کردنات ممنونم... ولی من از پس کارهام -

برمیام... عادت ندارم دخیل ببندم... باور کن اگه احتیاج باشه 

 کنم.بهش فکر می

 

خودم و تمام تلخیهایم وقتی بدم آمد که اوج استیصال را در  از

 آوای کلماتش شنیدم.

 

یبار برای همیشه بذار سنگامو باهات وا بکنم... شاید تهش -

 نظرت عوض شد ژیکال؟

 

 هایم اَمان دادم تا مشت شوند و کنار تنم سفت بمانند.به انگشت

چه کارم میاد  ی دلم پر از تَرکه، سنگ انداختنت بهوقتی شیشه-

 اروند؟

 

 ندازیم بهش.ی جدید میشیشه-



 

 

464 | P a g e 
 

 

 بُر خودش اهل سنگ زدنه.شیشه-

 

بُر خیلی ساله که پشیمونه... یادته عمو جهان همیشه شیشه-

گفت انسان جایزالخطا نیست... ممکن الخطاست... بذار پای می

 این ممکن شدنم.

 

هایش ی مقابلم کمرش خم شده بود و شانهژیکال داخل آینه

خمیده... دوباره تالش کردم و زیر بازویش را گرفتم... نباید به 

 آمد.چشم کسی ضعیف می

ی کسی رو پایین پای من وسط نیست... زدی کل سقف خونه-

آوردی که ازش به جز یه دنیا خاطرات قشنگ... یه مشت 

.. خطا کردنت تاوان سختی وجدان و شرمندگی برام مونده.عذاب

 داشت پسرعمو.

 

 بگم غلط کردم... تمومه؟-
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گرفت که من چرا توقع داشت من ببخشمش... چرا یاد نمی

 خودم هم نیاز به بخشیده شدن داشتم؟

 فهمیدی حرف من چیه.کاش می-

 

 حرف تو خورد کردن منه... نابود کردن منه... همین.-

 

 تر هم شده بود.انصافانصاف بود... بیبی

 

 ام سنگین شده بود.ی سینهقفسهسرم را باال گرفتم... 

ممنون برای تالشت... کارهامو که ردیف کردم وسایل باشگاه -

 رو میارم نمایشگاهت.
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 تر از قبل جوابم را داد.حرصی

 مگه گفتم ما مزایده رو نبردیم؟-

 

 کنم.نیاز به گفتن نبود... خبرت می-

 

من نفهمیدم این یارو سلطانی از کجا پیداش شد... فقط ده تو-

 اختالف قیمتمون بود.

 

 تاسفش واقعی بود.

 مهم نیست... قسمت نبوده.-

 

با آنکه اُمیدم کم بود، ولی کلی برایش نقشه کشیده بودم... برای 

 ی زیبا.آن خانه
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 کارهات تموم شد خبرم کن ژیکال.-

 

 منظور پرسیدم ولی بهش برخورد.بی

 چطور؟!-

 

 کالفه جوابم را داد.

فرستم برات... اَرواح خاک بابام بیشتر با کارگر میخودم خاوَر - 

 از این گوه نزن به غرورم.

 

کوتاه آمدم... برای غرورش... من شکستن غرور را با پوست و 

 برید.گوشتم حس کرده بود... دردش نفست را می

 

 گم.ممنون... تاریخ دقیقشو بهت می-
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یگر ازم های پریشانم انقدر گواه بود که آسایش دحال مردمک

 سوالی نکرد.

 

 ایستاد و بدون حرفی از کنارم گذشت.

 حتی تالشی برای دلداری دادن و امیدوار کردنم، نکرد.

 

واقعن آسایش امروز یک جایی خودش را جا گذاشته بود... 

 تر شدم وقتی داخل بوفه شد و با موبایلش پچ پچ کرد.مطمئن

 امیدوار بودم با افشین مشکلی نداشته باشد.

 

 ی میالد را گرفتم.ارهشم

جوابم را طبق معمول همیشه با معطلی داد و من صدایش را 

 شنیدم.

 گیرم.سر کالسم... در اسرع وقت باهات تماس می-

 توانستم به رفیقم افتخار کنم.خوب بود که می
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ی آرزوهایش اش به اوج قلهبه رفیقی که در تنگنای زندگی

 نزدیک شده بود.
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 را تا نیمه کنار کشیدم و الی پنجره را باز کردم. پرده

بیشتر از یک ساعت بود که منتظر نشسته بودم تا بیدار شود و با 

 نگاهش جواب سالمم را بدهد.

 سرم را خم کردم و روی سرش را بوسیدم.

 احوال جهان خان؟-

 

 هایش خوش رقصی کردند و من لبخندش را شکار کردم.مژه
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ها... فقط بچسب به محبوب، اغی ازم نگیرییه وقت یه سر-

 جونت.

زد... باید تا ام سرم غر میدید پنجره را باز گذاشتهاگر مامان می

 کردم.برگشتنش از آرایشگاه امانت داری می

 

خونه سوت و کور بود و یک من مانده بودم که دور جهانم 

 بگردم.

 

 صندلی را تا کنارش آوردم و نزدیکش نشستم.

 هایش را پایین کشید و رویم ثابت نگه داشت.مردمک

 دیگه چه خبر جهان خان؟-

 

 

ملحفهی زیر پتواش را تا روی سینهاش باال کشیدم. 
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گیر را زیر ناخنِ اولین انگشت دستش را باال آوردم و شیار ناخن

 دستش فیکس کردم.

 

عمو اینا... فندقشم برد با خودش دلم یه ی زننشاط رفت خونه-

خواست... محبوب خانومت هم رفته برای ر از لپش میماچ آبدا

ترمیم ابروهاش... سفارش اکید کردن بهتون رسیدگی کنم تا 

 اومدنش.

 

 گرفتم.از گرمای کف دستش آرامش می

 ناخن گرفته را الی دستمال سفید کنار دستم قرار دادم.

خواست مامان روی این مسئله خیلی حساس بود و دلش نمی

هایمان داخل خانه بیفتد... برای خودش ز ناخنحتی یک گوشه ا

مان را های گرفتهآداب خاصی داشت و بعد از آن هم باید ناخن

 ریختیم.توی باغچه می
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سرم را دوال کرده بودم... با اینکه خودم هر بار این کار را 

 ترسیدم یک وقت از گوشت ناخنش بگیرم.کردم ولی میمی

خب دیگه جونم برات بگه که همه چیز اَمن و اَمانه و حول -

 چرخه.محور دوست داشتنت می

 

 هایم بخواند.خواستم دروغم را از چشمبیشتر خم شدم، نمی

 

خواد برای مانلی جشن دندونی بگیره... دیدی وقتی نشاط می-

 زنن؟میخنده اون دو تا خوشگالش چه برقی می

 

 یدن صدای خاموشش.ای بود شنانتظار بیهوده

هایش به ناچار سرم را باال با حس تکان دادن ضعیف انگشت

 گرفتم.

 هایش دلخور بود... خنده نداشت.مردمک
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 از چی بگم برات؟-

 

 خواست اخم کند... جهان که اهل اخم و تخم نبود؟می

 

اصلن از این اخالق زنت خوشم نمیاد... که چی صاف میاد -

 زو؟برات تعریف میکنه همه چی

 

 لبم را با زبانم تر کردم تا خیسی چشماهایم نمایان نشود.

 

 بابا؟-

 

های دست مخالفش باید جابجا برای کوتاه کردن ناخن

 شدم... ولی انتظار نگاهش، از بلند شدنم ممناعت کرد.می
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شنیدم آن روز ته اگر یک بار دیگر بعد بابا گفتنم، جان می

 خوشبختی دنیای من بود.

کنه... درسته همه چیز خیلی روبراه نیست... غش میمامان شلو-

 ولی اونقدرا هم خراب نیست که نگران بشید.

 

ام ی یک توپ کوچک در سینهکردم نفسم به قاعدهحس می

 توانستم نفس بکشم.سنگین شده بود و نمی

 دید.ام را میکاش شرمندگی

 پنج سال نشنیدنش جز حسرت یک داغ بزرگ بود.

مشکالت همیشه هست... یه مدت وسایلم رو میبرم نمایشگاه -

تونم درست تصمیم بگیرم... هم جای اروند... سر فرصت، هم می

 بهتری پیدا کنم.
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اش را فهمیدم و وقتی نگاهش را به سقف دوخت اوج دلخوری

 ایستادم.

 کردم تا دق نکنم.هایش نگاه میباید به چشم

هایش از نگاهش؟ خدایا جمه کردن حرفبَسم نبود پنج سال تر 

 کنی؟معجزهایت را کجا جا گذاشتی که پیدایشان نمی

 

 ام.بابا من هنوزم همون ژیکال کوچولو وابسته-

 

 روی صورتش خم شدم.

 هایش را بست.ام که رویش افتاد پلکسایه

تر از قبل اسمش را درد تا مغز استخوانم نفوذ کرد و من شرمنده

 زمه کردم.التماس وار زم

 بابا شرمندگیم رو بیشتر از این نکن... نگاهم کن خوش انصاف.-
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 دیدم.هایش میهایش را زیر پلکحرکت مردمک

هایم دوید و روی چشمهایم خیس شد و اشک از میان مژه

صورتش افتاد... مثل کودکی که آغوش باز دیده بود و شوق و 

 عجله داشت.

 

 ش را رویم نگه داشت.فهمید زجرکشیدنم را که جهت نگاه 

 

همیشه دوست داشتی زود بزرگ بشم... شدم و بزرگ شدنم -

تاوانش شد بالیی که سرتون آوردم... کاش همیشه کوچیک 

گفتید زود به دنیا اومدم و موندم... مثل همون وقتایی که میمی

ی همون کف دست گذاشتنم توی دستگاه... کاش کلِ من اندازه

 گرمتون بود بابا.

 

 گذاشتم روی دستش... گرمایش رفته بود. دست
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بابا من باید روی پای خودم وایسم... باید خودم از پس کارهام -

 بربیام... باید.

 

اش کمرم را صاف کردم... دلم با غم نگاه آمیخته به دلخوری

 ریش شد.

قدو پس کی قرار بود از پس این عذاب وجدان بربیام و با دیدن 

 قامت خوابیده روی تختش هوایم تمام نشود.

 

دست کشیدم روی موهایش... پلکهایش را تند و پشت هم بازو 

 هایم شماتتم کند.کرد تا برای اشکبسته می

 

 اش گذاشتم.هایش را باز کردم و سرم را روی سینهدست

 ترین شد.خراشآخ که آوای قلبم گوش
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دم... کاش جامون عوض ببخشم بابا... حاللم کن دورت بگر-

مردم شد و من این همه سال تو نگاهِ خودت و محبوبت نمیمی

 شدم از شرمندگی.و باز زنده نمی

 

 اش فشردم و زار زدم.خودم را به آغوش پدرانه

است به جهانت... ازم دریغش نکن می دونی که جهانم وابسته-

 هیچ وقت.

 

حس کردم و باز  اش رای سینهباال و پایین شدن نامرتب قفسه

اش را از نشاط و ها محبت پدرانهیادم آمد که تمام این سال

 ی همسر بودنش را از سر مامانم کم کردم.سایه

 

 کرد.کوبید و مغزم نافرمانی میکاش جایش من قلبم نمی

کاش جایش من روی این تخت افتاده بودم و با هر زخم بستر 

 ام.  ر نفرین شدهدادم به روزگاتاوان دلدادگیم را پس می
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 پیراهن تنش را خیس کردم.

 های که همیشه تو وجودم جا مانده بودند.با هق

های که از سر بیچارگی و پوست کلفتیم شده بودند با اشک

 همدم و همراهم.

این روزها زیادی پر بودم... زیادی دلم درد و دل کردن 

 خواست.می

 

 ب کشیدم.با صدای بازو بسته شدن در حیاط خودم را عق

 خجالت کشیدم نگاهش کنم.

 دستمال را از کنارش برداشتم و تا کردم.

 

های مامان پشت در اتاق پیچید و من فقط توانستم با صدای قدم

 لبخندی که خودم را برای زندش به در و دیوار زدم لب بزنم:

دعامم گن هیچ دعایی مثل دعای پدرو مادر گیرا نیست... می-

 اگه نکردی فقط ازم دلخور نباش بابا.
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 نگاه دزدید که بگوید دهنم را ببندم و اراجیف تحویلش ندهم.

هایم را ببینم به روی خودم ی حماقتتوانستم نتیجهمگر می

 نیاورم؟

 

کجای این دنیا می توانستم خودم را تبرئه کنم و بگویم جهانم 

ین بال سرش ی من اقسمتش این بود و از سر دل شکسته

 نیامد... کجا؟

 

 ژیکال جان؟-

 

های ام با فشار انگشتهایم از حرکت ایستاد وقتی شانهدست

 مامان نوازش شد.

بزاق دهانم را با هوای تازه بلعیدم تا لرزش صدایم به گوشش 

 نرسد.
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اومدی مامان... جهانت صحیح و سالم تحویلت... من برم اینارو -

 بریزم تو باغچه.

 

با دستش به سمت خودش برگرداند و با همان نگاه  صورتم را

 گاهم شد.اول مثل همیشه تکیه

 گاهی امن تر از بغلش برایم نبود.خاکی تکیههیچ جای این کره

****** 
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 ی پیاده رو منتظر آمدن میالد ایستادم.گوشه

ی رانندگی گردن دردی که از غروب دچارش شده بودم حوصله

 .را ازم گرفته بود
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های گردن بینوایم های من آور شدن روی مهرهخاصیت غم

 بودند.

 

 ماشینه یا کِشتی؟-

 

 کرد.ی ماشینم را مسخره میهمیشه قدو قواره

 بلد نیستی پارک کنی ننداز گردن رَخشم.-

 

 کنارم ایستاد و با نگاهش دنبال اسم رستوران گشت.

که  این بیشتر بهش میخوره کَرگدن باشه تا رخش...روزیم-

خوای رانندگی افتضاحتو باهاش توجیه خریدیش بهت گفتم می

 کنی.

 

 مشتم را آرام به بازویش کوبیدم.



 

 

483 | P a g e 
 

 روش حساسم.-

 

 منم رو تو حساسم.-

 

کالفه پوف کشیدم، از جلوی نگهبانی شهرک که سوارش کردم 

و ازش خواستم تاجایم رانندگی کند تا خود اینجا یک ریز  برایم 

 کرد که حواسم به حالم باشد. فلسفه بافت و نصحیتم

 

دانستم که منتظر است ازم جهت نگاهش به روبرو بود و می

 حرفی بشنود.

 میالد؟-

 

 هوم؟-

 

 ام را از بیشعوری جواب دادنش خوردم.خنده
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مونی دیگه؟ حتی وقتی که صاحب زن و تو همیشه رفیقم می-

 بچه شدی؟

 

زد وسط ی ترس صدایم که شد، مقابلم ایستاد و زل متوجه

 هایم.مردمک

 

اونی که رفاقت و بعد از اومدن اون غول تشن یادش رفت تو -

 بودی نه من.

 

 هایم سفت فشردم.سوییچ را میان انگشت

 زنی.گی فراموش کردم و باز زخم میلعنت بهت که می-

 

 به عمد و از حرص به بازویش کوبیدم و از کنارش گذشتم.
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مان، رفاقتمان بود... دوستی که گفت خط قرمزراست می

جنسیتمان هیچ جایش معنا نداشت و من انقدر غرق رویاهایم 

 هایش نبود.شده بودم که یادم به تنهایی

 

های که زیر درخت گردو ته شهرک با صدای آب کانالی به شب

ی ی ستارهاشد، اندازههای کوتاهش رد میکه از پشت دیوار

 کشیدم.شمردیم و برایش نقشه میآرزوهایمان را می آسمان،

 

معرفتی از من بود که میالد را با سنگینی آرزوهایمان دست بی

 تنها رها کردم.

 

 ی آستین مانتوام را سمت خودش کشید تا نگهم دارد.لبه

 

ها... االنم بریم... جلو ملت من بهت کنایه بزنم بهتره تا غریبه-

ی بازی کردن... یسری از آدما عقلشون به خوبیت نداره فیلم هند
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چشمشونه یه وقت دیدی دلشون برام سوخت و هی زیر لب 

 تکرار کردن خدا صبرت بده اگه این زنشه.

 

بلد بود خنده را به صورتم برگرداند... همین سادگی میانمان 

 قشنگ بود.

 

 خدا اون روز و نیاره که یه همچین فکری کنن.-

 

که دلم از حرفش گرفت... میالد فقط به روی خودم نیاوردم 

شوخی کرد ولی من  این چندسال با یک ترس بزرگ زندگی 

 کردم.

واهمه از دلخواه نبودنم برای دیگری خیلی جاها اعتماد بنفسم را 

 آورد و مثل خوره به جانم افتاده بود.پایین می

 

موبایلم را بیرون کشیدم و با دیدن اسم رویش بغضم را پس 

 زدم.
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 م آسایش؟جان-

 

 کجایید پس؟-

 

 به اطرافم توجه کردم و جواب دادم.

 گردیم.رسیدیم... داریم دنبال تابلوی رستوران می-

 های سحرمرادی:وی ای پی رمان
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 ژیکال دست چپتو نگاه کن... نماش آجرنسوزه.-

 

ی به سمت جایی که آدرس داده بود نگاه کردم و از پشت شیشه

ی دومش دیدمش... دست تکان دادم و موبایل را بزرگ طبقه

 پایین آوردم.
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 بریم اونجاست.-

 

هایمان یکی شده بود، ی قدممیالد کنارم قدم برداشت... اندازه

 بعد این همه سال.

 

 برگشتنی بریم داروخانه برات پماد بگیرم.-

 

توانست ثابت کند که فقط ذوق کردم از حرفش... چه کسی می

توانند نسبت خویشاوندی باهم داشته باشند وقتی ها میخونهم

 کرد؟میالد برایم برادری می

 

 میرم استخر... بهتر میشه با آب گرم.-
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نخواستم بگویم پماد را بدهم چه کسی برایم بمالد که نگرانم 

 نشود؟

دردهای من فرصتی برای بروز نداشتن وقتی عالم را آشوب 

 کردند باخودشان.می

افی بود تا مامان محبوبه متوجه شود یا نشاط عالم و آدم فقط ک

 اش خبر کند.را با نگرانی

 چه کاری بود وقتی باهاش خو گرفته بودم.

 

ی باال های طبقهبه محض وارد شدنمان با دستم به سمت پله

 اشاره کردم.

 آسایش و افشین که ایستاند میالد صندلی را برایم عقب کشید.

 

 خوش اومدید.-

صورت کمی مضطرب آسایش لبخند پاچیدم و روبرویش به 

 نشستم.
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 دانستم.ی امشب را نمیدلیل دعوت یکباره

ی راه آسایش تماس گرفت و وقتی گفتم قرار است شام را میانه

با میالد باشم خواسته بود تا به آدرسی که فرستاده بود ، بیاییم و 

 ی مهمی صحبت کنیم.در مورد مسئله

 

 هامونو بدیم بعد بریم سر اصل مطلب.اول سفارش-

 

دلم هُری از حرف افشین ریخت و جهت نگاهم از روی آسایش 

 به آرامش کالمش رسید.

 

یه جوری گفتی اصل مطلب که یاد مجلسای خواستگاری -

 افتادم.

 

 میالد هم حرفم را به روش خودش تایید کرد.
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دشون خیلی وقته من که قصد ازدواج ندارم... ایناهم که خو-

مرغ عشقن... فقط خودت میمونی ژیکال... فکر کنم میخوان 

 شوهرت بدن.

 

خواست... دلم جدی بودن و فکر کردن به حرف میالد را نمی

 من هم به در شوخی زدم.

 

 است... شاید پسندیدمش.باید ببینم طرف کیه و چه کاره-

 

وصل  آسایش چنان جاخورد که انگار برق با ولتاژ باال بهش

 کردند.

 

 بختیاری بزنیم؟-
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 سرم را کنار میالد داخل منو کردم و خندیدم.

های بعدی رو پلو یا ماهیه... گزینهشما تنها انتخابت زرشک-

 فراموش کن.

 

یکم آبرو داری کن جلو دوستات... قول میدم یه شب املت -

 مشتی مهمونت کنم.

 

 ت در میاد.گوشت قرمز ممنوع میالد... میخوری بعدش از دماغ-

 

 منو رو با حرص بست و من به جایش گفتم:

 پلو... هر دوشم رون باشه.دو پرس زرشک-

 

 یه شب که هزار شب نمیشه... بذار راحت باشه.-

 

 افشین رفته بود تو تیم میالد... استاد مظلوم نمایی بود این بشر.
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این فردا کنفرانس داره... اذیت میشه... دلتم به حالش نسوزه -

 اگه اهل رعایت کردن بودن تاحاال خیلی بهتر شده بود.

 

ها برای خودش جشن راه هایش داشتم... شبخبر از سفارش

زد به هرچی ممنوعیت و رژیم غذاییش انداخت و پشت پا میمی

 بود.

 

 لعنت بر ذات حواس جمعت.-

 

به حرص میالد خندیدم و با بلند شدن آسایش نگاهم دنبالش 

 سُر خورد.

 

 برم دستمو بشورم بیام.-
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 من هم ایستادم و دنبالش راهی شدم.

 صبر کن باهم بریم.-

 

یک در کوچک کنج سالن باال بود... کنار ایستادیم تا شخصی 

 که داخلش بود بیرون بیاید.

 هایم را زیر خنکی آب گرفتم و پرسیدم:دست

 ای آسایش؟چرا انقدر آشفته-

 

ی بزرگ و دیواری مقابلمان، ی دید هر دویمان داخل آینهزاویه

 یکدیگر بودیم.

 

 خوبم ژیکال... بریم.-

 

 گریز را در نگاهش شکار کردم و بازویش را کشیدم.
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کنی؟ بچه فرض کردی که از دیروز تا حاال چی رو پنهون می-

 پیچونی منو؟هی می

 

 ام را بوسید.سرش را جلو کشید و یکباره گونه

کرد و از کارش جا نخوردم... آسایش محبتش را راحت ابراز می

 های مغمومش دلهره داشتم.من از مردمک

 

 مشکلی پیش اومده؟ با افشین همه چیز اوکیه؟-

 

 هایش را میان دستم گره کرد و دوباره بوسیدم.انگشت

 بیشتر ترسیدم... از سکوت و حفظ ظاهر کردنش.

 

لی نیست... یکم ذهنم فقط نگران نباش ژیکال... هیچ مشک-

 درگیر شده این روزها.
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 درگیر چی؟-

 

ای که ی ناقصم... خونهاش... خودم و جهیزیهباشگاه و آینده-

 هنوز پیدا نکردیم.

 

 جدی لب زدم:

تو نگران باشگاه نباش... تا یه فکری کنم و بخوایم دوباره -

 شروع کنیم به کارهات برس... آسایش کنار افشین دلواپس من

 نباش... به کی قسمت بدم؟

 

هایش فاکتور گرفته بود... شناختمش... اسم من را از حرفمی

کرد و هایی که عکس لباس عروس سرچ میمثل تمام وقت

کرد تا خیال عزادارم را هوایی دیار یواشکی از من تماشا می

 غربت نکند.

 

 لب گزید و در سکوت فقط نگاهم کرد.
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 و حرفش را خورد.حس کردم چیزی خواست بگوید 

 

_102 

 

 

از سرویس خارج شدیم و با دیدن غذاهای روی میز دلی 

 خندیدم.

 

ام نگاه میالد و افشین برق شیطنت داشتند... سعی کردم موضع

های بختیاری مقابلشان با را حفظ کنم و با دیدن پرس

 و نشان کشیدم.هایم برایشان خطچشم

 

به آسایش گفتم امشب دور هم باشیم و در مورد موضوع -

 مهمی حرف بزنیم.
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ام را بکند و داخل شدهی کبابمنتظر بودم تا میالد پوست گوجه

 بشقابم بگذارد.

 چه موضوعی؟-

 

 برای گفتن حرفش تردید نداشت که پرسید:

 مزایده رو نبردی؟-

 

 تم:با نگاهم از میالد تشکر کردم و در جواب افشین گف

 نه نبردم.-

 

 ات چی میشه.خب حاال برنامه-

 

 کرد.حوصله زیر و رو میآسایش غذایش را بی

 کنم... االن ترجیحم یکم استراحته.یه مدت صبر می-
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ی درونم که سپر کرده از خودم راضی بودم... از ژیکال سینه

 استوار روی پاهایش ایستاده بود.

 

 برات یه پیشنهاد دارم ژیکال جان.-

 

های افشین و آسایش به هایم از میان شانهدانم چرا مردمکنمی

 میز پشت سرشان افتاد.

 اش من را یاد جهانم انداخت.به مردی که موهای جوگندمی

آخرین باری که همگی دور هم در یک رستوران جمع شدیم و 

هایمان شد، همان روزی بود که بر حسب لبخند مهمان صورت

 ا برای شام رسومات بعد از عقد باب

ای را برایم العادهرستوران همیشگی را تدارک دید و شب فوق

 رقم زد.

 بعدها دیگر حتی پایم را در آن خیابان نگذاشتم.

نه برای اندوه نداشتن او... درد سرپا نبودن جهانم کمرم را خم 

 کرده بود.
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 ژیکال، افشین با توئه.-

 

های قاشق و چنگالم را ای که میالد به بازویم زد، دستهبا ضربه

 میان انگشتانم بیشتر فشردم.

 

 چرا میزنی؟!-

های زده، آدمهای نقابهایم را برایش لوچ کردم... آدمچشم

ی زندگی بهتر نقش محکمی نبودند... فقط بلدبودند در صحنه

 بازی کنند.

 

 چون معلومه نیست حواست  کجاست.-

 

فشین و آسایش به دعواهای ساختگی من و میالد عادت ا

 داشتند.
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قاشق پرم را میان دهانم گذاشتم... جواب دادن به اینکه حواسم 

 ام برایم آسان نبود.را کجا جا گذاشته

 با نگاهم از افشین عذرخواهی کردم.

 

های من های دورم به سکتهترسی از قضاوتشان نداشتم... آدم

 عادت داشتند.

 نوایم وسط خاطراتم از ضربان بایستد.این که قلب بیبه 

 

خواد که قبل از مطرح کردنش برات یه پیشنهاد دارم و دلم می-

 اینو بدونی که چه من... چه آسایش تحت هر شرایطی دنبال 

حال خوب توو روبراه شدن وضعیت باشگاهت پشتت هستیم و 

 هواتو داریم.

 

 من به صداقت وجودشان شک نداشتم.
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کنم داری خیلی شیک و مویرگی یه پیشنهاد خوب به فکر می-

 ژیکال میدی... اشتباه کردم گفتم قصد ازدواج ندارم.

 

 های میالد شد.کردنی مزاحافشین هم پایه

اتفاقاً مادر بزرگ آسایش چندسالیه مجرده... دنبال یه مورد -

 گرده... اوکی کنم قرارو؟خوب و تحصیل کرده هم می
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 ی از سر خوشی میالد را دوست داشتم که گفتم:خنده

 منم دیدمشون میالد... خیلی به هم میاید.-

 

 تر شد و آسایش ادامه داد.چشمای میالد درشت
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ی افشین نباید کمتر ی مادربزدگ من از عمهالبته مهریه-

باشه... ماه عسلم ترجیحن کشورهای همسایه و نزدیک 

خوام تو فامیل شوهر ته دیگه نمیفارس نباشه... حس رقابخلیج

 بگن دختر مثل دسته گلشون رو مفت دادن رفت.

 

هایم پنهان های آسایش پشت دستصورت خندانم را از خواسته

 تر شد.ام تنگهای رنگ و رو رفتهکردم و دلم برای خوشی

ای که گاهی نفر پنجمش یکی مثل برای آن اکیپ چهار نفره

 میالد یا نشاط بود.

 

 د خیلی جدی از افشین پرسید:میال

 عمه خانومتون االن در چه حالین؟-

 

 خوب... عالی... سالم دارن خدمتتون.-
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 اش را پس زد و باحالت ناراحتی گفت:میالد بشقاب خالی

گفتی برام بگو چرا کمکم کردی بختیاری بزنم... داداش می-

ای میزدم جون داشته نقشه داری حداقل شیشلیکی... ماهیچه

 شم از فردا بیفتم دنبال وام ازدواج.با

 

حال و هوایمان تغییر جو داد و از موقعیت اَبری و بارانی بودنش 

 ی جدیدی شد.وارد سامانه

 

ی بزرگ در افشین شروع کرد به تعریف کردن و یک دلشوره

 جانم افتاده بود.

 

کنم همه جوره قابل تو این یک سالی که دارم باهاش کار می-

مدتیه که دنبال گسترش مجموعشه و خب وقتی ازم تاییدمه... 

خواست تا مورد مناسبی رو براش پیدا کنم بدون فکر یاد خودت 

 افتادم.
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 قبل از پرسیدن هر سوالی صبر کردم تا توضیحاتش کامل شود.

 

روز که ی ورزشی بزرگ با امکانات عالی و به قراره یه مجموعه-

اندازی کنه و با توجه به هم برای آقایون هم بانوان باشه، راه

ی خوب کاریت، وقتی پیشنهادت دادم شناخته بودن و پیشنیه

 استقبال خوبی کرد.

 

های ام و لوحگریحضورم در سمینارهای ورزشی، مدارک مربی

ی چشم گیر کاریم تقدیری که نصیبم شده بود همه جز رزومه

 بود.

 

ن این چیزی که تو ازش حرف میزنی حساب و کتاب افشی-

ی یه جای درست بر نیومدم خودش رو داره... من از پس اجاره

 ی بزرگ فکر کنم.که حاال به شراکت تو مجموعه
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ی این چیزا باهاش صحبت کردم... منم در مورد همه-

ایت اولویت بزرگی براشه... این مدت در موردت حرفهاخالق

 حتی چندبار تا دم باشگاهت اومده. تحقیق کرده...

 

 برد.هایش هر لحظه من را در بهت بیشتری فرو میحرف

کرد تا همه چیز را شدنی و منطقی نشان بدهد افشین تالش می

و من حس شادی و اضطرابم چنان به هم آمیخته شده بود که 

 دانستم چه واکنشی نشان بدهم.نمی

 

 باید در موردش فکر کنم.-

 

 خبرشو بهم بده ژیکال... از ریسک کردن حذر نکن. تا فردا-

 

توانستم ندیده و نشناخته به زبان آوردنش ساده بود... چطور می

 قدم جلو بگذارم.
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جابجایت که تموم شد میریم ساختمون رو باهم میبینیم... تموم -

هاش انجام شده و با خیال راحت میتونی تصمیم طراحی

 برات. بگیری... این یه موقعیت خوبه

 

 به آسایش زیادی ساکت نگاه کردم و ازش پرسیدم:

 تو نظرت چیه؟-

 

ی قندِ میان انگشت اشاره و نشنید... حواسش آنقدری به حبه

پچی که افشین کنار گوشش کرد به شستش بود که با پچ

 خودش آمد.

دانم افشین چه گفت و آسایش چه شنید که لبش را زبان زد نمی

 واضح بود.و لرزش صدایش بازهم 

 

حق انتخاب با خودته ژیکال... این یه پیشنهاد خوبه که -

 امتیازهای خودش رو داره.
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اش از روی مانتوی داخل تنش ی سینهباال و پایین شدن قفسه

 هم مشخص بود. زمانی که مستقیم در مردمکهایم لب زد:

تونه مجبورت کنه ژیکال... خودت هیچ کس و هیچ چیز نمی-

باید براش تصمیم بگیری... حتی اگه قبول نکنی ما بازم کنار تو 

 هستیم.
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را انگار با منظور به شخص خاصی ادا کرد  "تو"ی آسایش کلمه

 و من بیشتر گیج شدم.

 

پکر شدن و کالفگی صورت افشین را حس کردم و با اشاره به 

 میالد ایستادم.
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به حرف زدن از توانستم تا وقتی آسایش خودش میلی نمی

 های این چند روز اخیرش نداشت، مجبورش کنم.ناراحتی

 

 روبه افشین حرفم را کامل کردم.

بهم چند روز مهلت بده... بذار ذهنم یکم آروم بگیره... خبرش -

 رو بهت میدم.

 

ی موافقت باز و بسته کرد، صورت هایش را که به نشانهپلک

 آسایش را بوسیدم و ازش تشکر کردم.

** 

 

های مانلی برایم فرستاده بود، برای ویسی که نشاط از خنده

 ضعف رفتم.

 انگشتم را روی نشان ضبط صدا صدا نگه داشتم و گفتم:
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الهی ژیکال دورت بگرده... من دلم ضعف رفت که برای اون -

 هات فندق خاله.خنده

 

ی مانلی را با آن دو دندان نیش زده و کوچیکش عکس باز شده

 ان داد.به میالد نش

 ببینش میالد.-

 

 .ی موبایلم نگاه کردحواسش را از مقابلش گرفت و به صفحه

 چه شیرین میخنده... خدا حفظش کنه.-

 

ام گره هایم را روی سینهموبایلم را داخل کیفم برگرداندم و دست

 کردم.

 نظرت چیه؟-

 

 در مورد!-
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 پیشنهاد افشین و چیزای که گفت.-

 

الین حرکتش را عوض کرد و با خاموش کردن راهنما نگاه 

 کوتاهی سمتم انداخت.

 

به نظر خوب میاد... باید دید اصل ماجرا هم به قشنگی حرفای -

 افشین هست یا نه.

 ی منظورش نشدم.متوجه

 

 چطور!؟-

 

ی پنجره سرعتش را کمتر کرد و دست آزادش را با تکیه به لبه

 اش گذاشت.زیر چانه
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ه که موقعیت خوبی برای تو میشه... هم برای پیشرفت درست-

کاریت هم شناخته شدن بیشتر خودت... ولی باید یه شراکت 

سنجیده و باآگاهی باشه... حتی اگر از لحاظ مالی برات سخت 

های که تا االن کشیدی مایه نذار... به بود ولی از حرفه و زحمت

د وقت بعدش ی کسی نبر که چنهوای شراکت خودتو زیر سلطه

 پشیمونی برات ضرر بزرگتری بشه.

 

 بخش بود.حرف زدن و مشورت کردن با میالد برایم آرامش

میالد کسی بود که عقل و احساساتت را سر دوراهی،سرگردان و 

 کرد.تنها  رها نمی

 

 بشین تا برسونمت میالد.-

 

 ماشین را جلوی در ورودی خانه نگه داشت و خودش پیاده شد.

 

 یست که یکم پیاده برم... شبت بخیر.راهی ن-
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برایش دست تکان دادم و قبل از جابجا شدنم روی صندلی با 

 صدای پیام موبایلم

 دوباره بیرونش کشیدم.

 

اینترنت موبایلم را فراموش کرده بودم خاموش کنم و پشت هم 

 شد.آهنگ پیامش بلند می

 

ی عمیق در هم شد و به همان آیدی هایم با یک دلهرهاخم

ناشناسی رسید که چند شب پیش شروع به پیام دادن کرده بود و 

امشب هم راس همان ساعت مقرر دوباره همان آهنگ را ارسال 

 کرد

 

با اینکه مسدودش کرده بودم، ولی از شواهد امر پیدا بود که 

 پیگیرتر از این حرفها است.
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جیب و غیر قابل توصیفی ته دلم خالی شده بود و جور عیک

 های قلبم فرو ریخته بود.دیواره

گناه، برایش حبس ابد درد داشت تلنگر زدن به احساسی که بی

 دار هم بردمش.بریدم و گاهی تا پای چوبه

اما هنوز انقدر جسارت نداشتم که زیر پایش را خالی کنم و 

 نفسش را برای همیشه قطع کنم.

 

رفتن به داخل خانه نه عجله داشتم نه دلیلی که دلخوشش  برای

 باشم.

 ای که صدای سرخوش ساکنینش الی خانه

 داد.آجرهایش از نفس افتاده بود، بوی دلمردگی می

 

 ی سنگی داخل حیاط در تاریکی نشستم.روی اولین پله

تمام جسارتم را سَرِ انگشتانم جمع کردم و قبل از پشیمان شدنم 

 هویت نوشتم.آهنگ ارسالی از یک آدم مجهول و بی زیر همان
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 شما؟؟؟-

 

********** 
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کارتون داخل دستم را جابجا کردم و روی پنجمین پله، نفس 

 تازه کردم.

 

های باالی سرم از سر راه کارگری که با با شنیدن صدای قدم

ام برای تحمل آمد کنار آمدم و از زانوی خم شدهعجله پایین می

 وزن کارتون کمک گرفتم.
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دو روز از آن شبی که به افشین قول داده بودم راجع به 

پیشنهادش فکر کنم و بهش جواب بدهم، گذشته بود و انقدر 

کل همه چیز را آوری وسایل باشگاه شده بودم که بهدرگیر جمع

 فراموش کرده بودم.

 

پرشده ای از سالن باال ها خالی شده بود و گوشهیک سوم اثاث

های که برای خریدشان ذوق عجیبی داشتم و حاال بود از دستگاه

 دانستم تا کی قرار است خاک بخورند.نمی

 

کارتون را با خودم تا کنج دیوار بردم و جلوی پاهایم روی زمین 

 گذاشتم.

های وسایل من ای که رنگش با کارتوننگاهم از روی چند جعبه

 اش رسید.فرق داشت، گذشت و به در باز اولی
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خواستم اگر سبک از سر کنجکاوی نبود که بازش کردم، می

 باشد به سمت دیگر جابجایشان کنم تا باهم قاطی نشوند.

 اش را بیرون کشیدم.های داخلش ماندم و یکیمات قوطی

برایم آشنا بود، ولی تعجبم از اینجا  "وی"قوطی مکمل 

 بودنشان بود، آن هم در این تعداد زیاد.

 

د اهل ورزش نبود آن هم بدنسازی که بخواهد مکمل ارون

 مصرف کند.

 

 سالم خسته نباشی.-

 

هایش را تا اش چرخیدم و مسیر مردمکزادهبه سمت خودِ حالل

 هایم گرفتم.دست

 سالم.-
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 سراغتو گرفتم گفتن اینجایی... روبراه همه چیز؟-

 

 قوطی را بدون تعارف از دستم گرفت و قبل از آنکه جوابش را

 بدهم خودش توضیح داد.

 مال یکی از دوستامه... قرار بود دیشب ببرشون... دیر کرده.-

زمان با بستن در جعبه به ساعتش هم نگاه کرد و من در هم

 سکوت منتظرش ماندم.

 

تو دست نزن به اینا میگم خودشون مرتبشون کنن... بریم -

 پایین خستگی بگیر.

 

مسیر آمده را برگردم،  به دستی که سمت بازویم حایل کرد تا

 توجه کردم و زخم روی ساعدش را دیدم.

 دست چی شده؟-
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 اش.های رد گم کنیخندید... از همان خنده

 ی یکی رو آوردم پایین باورت میشه؟بگم زدم شیشه-

 

توجه نشان بدهم و به زبان نیاورم که سعی کردم خودم را بی

 باوری برایم باقی نمانده است.

 سهراب دعواییه نه تو.-

 

 حاال یه بارم من قاط بزنم... شاید ازم حساب بردید.-

 

های صفرس رد شدیم و وارد دفتر نه از پشت ردیفِ اول ماشین

 ایش شدیم.چندان بزرگ و تمام شیشه

 

 داداش بزرگه یه چند وقته الگوی بدی شده برام.-

 

 چه الگوی بدی؟-
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سمت خودش کشاند و به پسری که جوابم را نداد.. در نیمه باز را 

 احمد صدایش کرد، گفت تا چای و شیرینی بیاورد.

 

توانستم رفت و آمد کارگرها را از جایی که نشسته بودم می

 ببینم.

 

 زشت نباشه تو همکارات؟-

 

_106 

 

 

ی متلک سوالم شد... مادرش همیشه پز شغل و محیط متوجه

ظرش تمام داد، وقتی از نباکالس بیزینس پسرش را می
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های اروند پزشک و مهندسان شهر یا افراد سرشناس مشتری

 بودند.

 

 چهارتا اثاث آوردن کجاش زشته!-

 

پوزخند زدم و برای عوض کردن بحث، قاب کوچک عمو را از 

روی میزش برداشتم... چقدر بابا شبیهش شده بود... چقدر 

 نگاهش آرامش داشت.

 

های چای و همراه با ظرف شیرینی در باز شد و احمد فنجان

 روی میز چید.

ای شکالتی اروند مقابلم نشست و بشقابم را با سه عدد نان خامه

 به سمتم هدایت کرد.

 بخور.-
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ها و کردند که حواسشون پی سلیقهها حالیم میاز اینکه آدم

دانستم یآمد، آن هم وقتی که مهایم است بدم میداشتنیدوست

 پشتش حتمن یک خواهش یا حرفی وجود دارد.

 

 میگم ژیکال؟-

 

 چایم را تلخ لب زد و سرم را سمتش باال گرفتم.

 

طرفهای دولت، یه آپارتمان قدیمی ساز، بزرگ دارم... -

 چندسالیه خالی مونده... بریم ببینش، پسندت بود، خودت براش...

 

 ؟تکرار مکررات به چه دردمون میخوره اروند-

 

هردویمان اخم کردیم... ولی اخم اروند صدای اعتراض و حق به 

 جانبی داشت.
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خوام تو جبهه نگیری تکراری نمیشه... یه پیشنهاد دیگه... نمی-

گیرم... به هر حال دو روز شو ازت میکه بهت ببخشمش... اجاره

تر بشه هر چی من دارم مال تو میشه دیگه که رابطمون جدی

 ژیکال.

 

اروند زیاد بودند... آنقدری که مادرش تا هر جا که  هایمال

بخواهد به زبانشان بیاورد... کم نبود که پسرش نمایشگاه 

 های وادراتی را داشت.ترین ماشینلوکس

 

تر از آن بودم که بگویم نبش قبر ممنوع... خون به دل من خسته

سوخت... من ولی کردن ممنوع... اروند دلش برای غرورش نمی

 تر از قبل گفتم:غرور آتش گرفته را چشیده بودم که محتاطدرد 

هر چی که داری متعلق به خودته اروند... قرار نیست چون من -

 زده براش تصمیم بگیری.به مشکل برخوردم بخوای هول

 

 زده؟؟؟هول-
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 تمسخر کالمش را فریاد زد.

ی اینا مال توئه شد بعد پنج سال میگم زنم که شدی همه-

 عجله؟

 

دانست شده بود همان اروندی که مرغش یک پا داشت و نمی

دختر مقابلش الل شده است از شبی که آن آیدی جعلی و 

 مجهول روانش را بهم ریخته است.

 

تکلیف باشگاهت که مشخص شد میام خواستگاریت... اونم از -

ی کوفتیت و عمو... جوابمم فقط عمو بهم میده... اون گذشته

 ژیکال... به درک.کوفتیم هم به درک 

 

 فنجان چایم را روی میز گذاشتم.

 ی کسی را پایین آورده است.باورم شد که شیشه

 پشیمان شدم از نخوردن شیرینی.
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ام ام روی بینیای زدم و با بغض مُردهگاز کوچکی به نان خامه

 دست کشیدم.

ام بمالد ام به بینیی شیرینیترسیدم... هنوز از اینکه از خامهمی

 ی او زجر کشم کند، واهمه داشتم.یاد خندهو 

 

 من هیچ وقت زنت نمیشم اروند.-

 

 با خنده گفتم... با آرامش.

 بیشتر که نگاهم کرد، ادامه دادم.

 

نه برای گذشته... نه برای آسیبی که به رفیقم زدی... برای -

 اینکه ما به درد هم نمیخوریم... اینو بپذیر.
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که مقابلم یک شایگان لجباز تر از خودم  انگار یادم رفته بود

 است.نشسته

 

تو زن من میشی ژیکال... زن اروند شایگانی که هیچ وقت -

 عشقشو ندیدی.

 

 ای دوم را هم بخورم.انقدری جا داشتم که نان خامه

 پا روی پا انداختم و با خونسردی ادامه دادم.

 میشه اسم عشق و به لجن زار احساساتمون باز نکنی؟-

 

هر طور دلت میخواد رفتار کن... وقتی با زبون خوش حرفمو -

 فهمی پس بزار نفهم بشم.نمی

 

 تای ابرویم را باال انداختم.
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بهت میاد... چون همیشه تا بوده همین بودی پسرعمو... من به -

 درک... خودتو یکم دوست داشته باش.

 

 تو نباشی خودمو میخوام چکار ژیکال.-

 

 پشیمان شدم.ایستادم تا بروم... 

 به سمتش برگشتم و گفتم.

برام عزیزی... عزیز و محترم... انقدری تو بچگیام با تو خاطره -

 داشتم با خودم نداشتم اروند... ولی نمیشه... کاش بفهی کاش.

 

 مقابلم درآمد... امروز حسابی توپش پر بود.

کنیم... تو بخوای همه چیز درست میشه... از اول شروع می-

 باهم.

 

 ام خورد آتش گرفتم.اش که به گونهوک انگشت اشارهن
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اولین باری که ترالن رو بوسیدی هنوز در اتاق و پشت سرم -

اش رفتی... نبسته بودم... یادمه تو رفتی جلو... تو قربون صدقه

 تو...

کم آوردم... نه برای اینکه دیده بودم اروند سرش را روی صورت 

ردم چون پر بودم از جنس ترالن خم کرد و بوسیدش... کم آو

رسید... گناه داشتم ها... بعد از ترالن نوبت خودم میاین یادآوری

بعد از این همه مدت تاب آوردن یکی مدام بخواهد بهم سیخ 

 بزند.

 

تو خوبی اروند... حتی تموم اون فکرای بد رو میریزم دور... بازم -

 من به درد ازدواج نمیخورم.

 

 اون عوضی؟چرا... به خاطر کارِ -

 

عصبی بود و کالفه... خودش هم از حرفی که به بیرون پرتاپش 

 کرد غافلگیر شد.
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های روزگار شده بودم که سمتم پرتاب من ولی پرروتر از سنگ

 کرد.می

ی قول و قرارات با اون عوضی بهت گفت بزنی زیر همه-

 ترالن؟

 

 دوستش نداشتم.-

 

 بیشتر که نگاهش کردم بیشتر گر گرفتم.

 اروند دست کشید پشت گردنش و کالفه پوف کشید.

اجزای صورتم را التماس کردم تا بخندند... گریه کنند...  

 ها فلج شده بودند وسط جنگ.معرفتبی

های شهر شدن دو تا... چون اونم مثل تو منو دوست عوضی-

 نداشت.
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 به جهنم ژیکال... به جهنم.-

 

ی ن من و رفتن شبانهجهنمی که ازش دم میزد، زنده به گور شد

 ترالن بود.

 

اینو خوب یادت باشه اروند... من با آدمای زندگیم فقط یکبار -

کنم... جرزنی کردی پسرعمو... درخواست ویدیو رو بازی می

 چک نکن.
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 گذاشت پایم را از دفترش بیرون بگذارم.نمی

 آورد.گفت مامان محبوبه که حرف، حرف میراست می
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 رزن کردی.تو منو ج-

 

 صبورانه جوابش را دادم.

 باشه من مقصر... اجازه میدی برم؟-

 

خواب موهایش را به هم زده بود بس که انگشتهایش را چنگ 

 کرد میانشان.

 

 آمد را دیدیم.هر دویمان مردی که سمت دفتر می

اروند بازویم را گرفت و فشرد... درد نداشت ولی پر بود از حرص 

 د.وقتی کنار گوشم پچ ز

ام ژیکال شایگان... انقدر ته این بازیو شده با جرزنی من برنده-

 با دلم نجنگ.

 

 سالم.-
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هایش که رها شد نفس من هم آزاد شد... از حرفش انگشت

 خوف کردم.

 

 اروند سمت مرد رفت و من شالم را جلوتر کشیدم.

 کنم دوستم شهیاد محبی معرفی می-

 .جانایشون هم دخترعموی عزیزم ژیکال

 

 وقتم خانوم شایگان.خوش-

 

های آهسته جواب سالمش را دادم و منتظر احوالپرسی

 شان شدم.دوستانه

ای که اروند اسمم را گفت، ی مرد از لحظهاز نگاه خاص و خیره

 خوشم نیامد و حس معذب بودن داشتم.
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 ام.شهیاد جان از خودت پذیرایی کن تا من بی-

 

اش همه چیز همراهم تا کنار ماشین آمد و طبق معمول همیشه

 را حل شده و فراموش کرده جلوه داد.

 

مامان گفت آخر هفته جشن دندونی مانلیِ... یه تایم اکی کن -

 بریم براش هدیه بگیریم.

 

سرم شده بود کوه دماوندی که ترس داشتم از فعال شدن 

 آتشفشانش.

 بابت زحمتهای امروز هم ممنون. کنم...باشه... خبرت می-

 

 برایم دست تکان داد و من با تک بوقی از مقابلش گذشتم.
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رفتم فرستاده بود... آسایش برایم لوکیشن جایی را که باید می

کاش فرصت داشتم و قبلش فقط چند دقیقه ذهنم را خاموش 

 کردم.کردم تا تمرکز بیشتری روی کارهایم پیدا میمی

 

فکریم سر و دلی رفتار امروز اروند را با بینگران بودم دق

 پیشنهاد افشین خالی کنم.
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 میدان کوچک را دور زدم و تا انتهای بلوار  باال رفتم.

 

دست چپم یک خیابان پهن بود که انتهایش به بن بست 

 هایش مشرف به پارک جنگلی لویزان بود.خانه رسید و نمایمی
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 هایم پر ذوق هوای تازه را بلعیدند.پیاده شدم و ریه

 

پالک را پیدا کردم و با دیدن رفت و آمد اندکی که در حیاط 

های پر از نخاله را ساختمان بود، کنار ایستادم تا کارگرها کیسه

 بیرون ببرند.

هنوز پایم را داخل نگذاشته بودم که با شنیدن صدایم سرم را 

 باال گرفتم.

بالکن برایم دست تکان داد و اشاره کرد تا به همان  آسایش از

 طبقه بروم.

 

ظاهر ساختمان تمیز بود... نه قدیمی ساز بود و نه شبیه 

 های مدرن امروزی... حیاط بزرگ و مناسبی داشت.خانه

 

 

 ها خاکی و پر از ریخت و پاش بنایی بود.پلهراه



 

 

536 | P a g e 
 

 شرایط موجود مصداق حرف افشین بود.

اش را انجام داده بودند و حاال که کار طراحی راست گفته بود

 داشتند.ی دیوارها را برمیداشتند تیغه

 

ی سومی که رسیدم، آخرین ها را با احتیاط باال رفتم و طبقهپله

 ی ساختمان بود.طبقه

 

 بیا اینجا ژیکال.-

 

به سمتشان قدم برداشتم و تازه بخشی از جنگل را که از باال 

 شد تماشا کردم.ده میبالکن به خوبی دی

 ی مقابلم شبیه یک نقاشی ناب و منحصربه فرد بود.منظره

 

 منم تا اومدم محو اینجا شدم.-
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 حرف آسایش را تایید کردم.

 خیلی قشنگه...روح آدم تازه میشه.-

 

این ی بکر و عالی... کمتر باشگاهی تو جای خوب... منظره-

ی جسم هم منطقه از همچین امتیازی برخورداره... هم تغذیه

 روح.

 

 ام را خوردم و افشین متعجب پرسید:خنده

 خندی؟چی شد! به چی می-

 

 شبیه اَمالکیا شروع کردی تعریف کردن.-

 

در هر صورت ظاهرو باطن امر همینه... موافقتت و اعالم کنی -

 میریم برای قرار داد بستن.
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 با حرف افشین نمایان شد. امدلشوره

 من که هنوز خودشون رو ندیدم.-

 

 گر صحبت من و افشین بود.آسایش در سکوت نظاره

 

گفتم که رفته سفر... به من برای کارهاش وکالت داده... خیالت -

 بابت این چیزاش راحت باشه.

 

به اطراف نگاه کردم... عمیقاً از جا و مکانش خوشم آمده بود و 

من هم صاحب بخشی از این مجموعه باشم داشت تصور اینکه 

 داد.ذهنم را قلقلک می

 

این آقا انقدر توانایی مالی داره که تونسته تا اینجای کار رو -

 پیش ببره... چه نیازی به شراکت با من داره آخه؟
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 افشین انگار منتظر همین سوالم بود که سریع جواب داد.

دت کم کسی ژیکال تو خودت خوب میدونی تو سطح خو-

های بانوان اسمت برای خودش ی فعالیتنیستی... تو مجموعه

یه برنده... پس همچین آدمی باید از خداش باشه که کنار 

اش اسم تو رو هم داشته باشه و یه مکمل عالی برای مجموعه

 هم باشید.

 

تمام این حقیقتاً از جواب افشین کیف کردم و به خودم بالیدم... 

 ها کم برایش زحمت نکشیده بودم.سال

ام را حفظ از طرفی هم برایم اُفت داشت که نتوانم موقعیت کاری

 کنم.

های بانوان ها و باشگاهی مجموعههر از گاهی که برای افتتاحیه

هایش را داخل پیج اینستایم شد و عکسازم دعوت می

 کردم.های خوبی دریافت میگذاشتم، بازتابمی

ها ام موفق هستم و برای خیلیخوشحال بودم از اینکه در حرفه

 شدم.انگیزه محسوب می
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حاال باید برای حفظ جایگاهم، موقعیت جدیدی را تجربه 

 کردم و امیدوار بودم می

 چیز به خیر و خوبی سپری شود. همه
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ام را تکاندم و منتظر ماندم تا آسایش ی مانتوی خاکی شدهگوشه

ای که افشین مناسبِ اجاره ید و به همراهش برای دیدنِ خانهبیا

 کردنشان، پیدا کرده بود، برویم.

 

کرد افشین داشت با کارگرهایی که مشغول کار بودند صحبت می

 و آسایش سوار ماشین شد تا راه بیفتیم.

بریم... ببخشید معطل شدی... زنگ زدم ببینم بنگاه کلید میده -

 بریم این همه راهو.
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 فرمان چرخاندم و از پارک بیرون آمدم.

عینکم را از روی موهایم پایین زدم تا نور مستقیم خورشید دیدم 

 را کور نکند.

 

ام رد شود و من هم پشتش سر پیچ ایستادم تا ماشین جلوی

 حرکت کنم.

 

اش خیلی خوبه ژیکال... نزدیکیش به جنگل، آب و محله-

 هواش رو متمایز کرده.

ف زدن آسایش بود و نگاهم به ماشین مشکی که حواسم به حر

خواست... ماشینی که بازهم به چشمم برای رد شدنش راه می

 آشنا آمد.

 

آسایش این همون ماشینی نیست که جلوی باشگاه افشین اینا -

 نزدیک بود بزنه بهم؟
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 ها تنش را جلو کشید پرسید:آسایش مثل برق گرفته

 کو؟ کجا؟-

 

 با سرم به آن طرف میدان اشاره کردم.

های شک نداشتم که خودش است... همان پالک و شیشه

 اش.دودی

 

 کنی ژیکال... شاید شبیهشه.نه بابا اشتباه می-

 

محال بود اشتباه کنم... ولی دلیلی برای اصرار کردنم نداشتم که 

 در جواب آسایش گفتم:

 گی تو.درست می-
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یت مجهول بود، که به همه چیز انقدر ذهنم درگیر آن هو

 مشکوک شده بودم.

 

******************* 

 

 

های ساختمان را دو تا یکی باال رفت و صدای حرف زدن پله

 افشین را شنید.

 

کار بودن هامین سرکارگری که از همان روز اول از صاحب

 اطالع داشت به سمتش رفت و عرض ادب کرد.

 خوش اومدید آقا.-

 

 ه نباشی اوستا.ممنون... خست-
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هامین به داخل ساختمان نیمه خراب شده، سرچرخاند و با 

 رضایت سمت افشین رفت.

 

 رفتن دخترا؟-

 

 دیدیشون.پیش پای خودت... چند دقیقه زودتر رسیده بودی می-

 

حرفش را با متلک و خنده به هامین زد و کنارش تا بالکن پیش 

 رفت.

کرده بود فقط برای این  از همان روزی که این ساختمان را پیدا

حس خوب تماشا کردن جنگل روبرویش، روی خریدش مصر 

های که برای ملک دندان تیز کرده شده بود و با وجود سازنده

 بودند، با قیمت باالتری معامله کرده بودش.
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 وسایل باشگاهشو جابجا کرد؟-

 

نفس تازه کرد و از افشین با تلخی پرسید و به روی خودش 

اش هایش، از خودِ دور ماندهنیاورد که برای تمام این نبودن

 آمد.بدش می

 

دیشب بهش زنگ زدم برم کمکش گفت پسرعموش هماهنگ -

کرده هم کارگر فرستاده هم ماشین... فعالً که برده نمایشگاه 

 اون گذاشته همشونو.

 

دانست ژیکال چقدر ی ابروهایش در هم کورتر شد وقتی میگره

 منت کسی رفتن بیزار است.از زیر 
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های خاکی اجتناب هایش روی نردهجلو رفت و از گذاشتن دست

نکرد، وقتی دلش پر شده بود از گرد و غبار روزهای که به 

 نامردی از دستشان داده بود.

 

 اینجا رو دید چی گفت؟ نظرش چی بود.-

 

افشین کنارش بر خالف حالتی که هامین ایستاده بود، کمرش را 

 ها تکیه داد و لب زد:ردهبه ن

 خوشش اومد... ولی خیلی تردید داره.-

 

 تردید برای چی! کجای کارمون ایراد داره که بخواد بترسه؟-

 

 اسمش ترس نیست هامین.-

 

 سکوت کرد و هامین نگران شده پرسید:



 

 

547 | P a g e 
 

 پس چی؟-

 

افشین به ناچار دست کشید روی صورتش... وقتش رسیده بود از 

اش نبود... مثل گر شبیه آن روزهای گذشتهچیزهای بگوید که دی

تری تو اجتماع ژیکالی که حاال با روحیات و اخالقیات متفاوت

 حضور پیدا می کرد.

 

این دختر با تموم اون چیزی که تو خاطراتت ازش ثبت کردی -

فرق کرده هامین... شاید انتظار داشته باشی هنوزم همون ژیکال 

رو ببینی که ته ناراحتیش رو هم با یه آروم و صبور گذشته 

 لبخند 

 کرد.ملیح رفع و رجوع می

 

کالفه شد از شنیدن حرف افشین... ته دلش یک حس ترس از 

ها قبل ته نشین شده بود و با تلنگرهای افشین داشت از جا مدت

 شد.کنده می
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 میدونم راهم سخته.-

 

اش... برای دونستن تنها کفایت نمیکنه رفیق... براش آماده ب-

های که شاید تو باورت نگنجه... اون دختر سپری کردن لحظه

 بعد تو خیلی جنگید تا سرپا شد... بهش آسیب نزن.

 

ی اختیار بود باال رفتن انگشت اشاره و لمس کردن زخم کهنهبی

 کنار ابرویش.

دونستی انصاف نباش افشین... فقط تو میحق ندارم بگم بی-

 ورد.که نداشتنش چی سرم آ

 

افشین سرش را باال گرفت و  نگاهش مقابل نگاه دلگیر هامین 

 حرفی جز امید دادن، نداشت.

این بار که برگشتی و دیگه خبر از اون مریضی کوفتیت نیست -

 پای همه چیزش وایسا هامین... حتی اگه تهش نبخشیدت.
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تمام جانش از تصور نخواسته شدنش شد عرق سردی و روی 

 هاش نشست.شقیقه

نخواست که ادامه بده و ترس به تمام وجودش غلبه کند که 

 مسیر حرف رو عوض کرد.

 

دادم وکالت نامه رو به اسمت تنظیم کردن افشین... جبران -

کنم برات... فقط جواب مثبتو که ازش گرفتی تعلل نکن برای می

 امضا کردن قرارداد... اومدن من فاش شه محاله که قبول کنه.

 

 ی آرومی زد و گفت:ن ضربهبه بازوی هامی

کنم... امیدوارم خیالت راحت... من تمام تالشم رو برات می-

 همه چیز خوب پیش بره.

 

ها و هایش برای تمام بودنهامین به رویش لبخند زد و با چشم

 هایش تشکر کرد.حمایت
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 ساختمان خالی شده بود.

کارگرها رفته بودند و افشین هم بعد از اتمام کارهایش 

 خداحافظی کرده بود.

 

ای که قرار بود هامین مانده بود و دیوارهای نیمه آوار شده

 ای را برایشان رقم بزنند.رویاهای تازه

 

هایش پر بود از  نفسها و بیخوشحال بود، کنار تمام استرس

 یک حال خوب.
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هایش روی ر دیگر جان بگیرد وجوانهحالی که قرار بود یک با

 درخت امید و آرزویش شکوفه بدهند.

 

 

هایش سوی اتاق روی بلوک سیمانی نشست و شانهزیر نور کم

ی پشتش توجه به خاکی شدن لباسش به دیوار کچ ریختهرا بی

 تکیه داد.

 

 خواست.هایش را نمیدلش رفتن به خانه و رسیدن به تنهایی

 ی روزگارش.و سهم ناعادالنه فراری بود از حسرت

 

های که به دلش داده بود، شده بود آدمی که از سر انتظار و وعده

 تابی مطلق شده بود.دچار یک بی

 کرد.قرارترش میتابی که بیبی
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ها و قرار عطر موهایی که لطافت و زیبایی لبخند روی لببی

 گرمای تنش، پنج سال بود که حسرتش به قلبش مانده بود.

 

عادتش شده بود دست کشیدن روی رَدِ زخم کنار ابرویش... 

ی ژیکال را کرد عطر بوسهانگار قرار بود هر بار که لمسش می

 نفس بکشد و دلش بلرزد از این همه تاب آوردنش.

 

 هایش را بست و پس سرش را به دیوار پشتش تکیه زد.پلک

، فقط خواب بود یا رویا خودش هم بعد از این همه سال نفهمید

قدرت صدای دلنگران ژیکال میان ذهنش پیچید و منحنی لبش 

 اش.عمیق تر شد از یادآوری

 

 

*********** 
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های خیسش، نفس بریده کلیدش های لرزان و مردمکبا دست

اش از دیدن هامین تیر ی سینهرا به زور وارد قفل کرد و قفسه

 کشید.

 

هق زد و چند قدم بیشتر نتوانست جلو برود و هامینش را در آن 

 وضعیت ببیند.

 

من تا اینجا اومدم... هزار بار مُردم... ضربان قلبم رفت و خدا رو -

التماس کردم که پاهام از نفس نیفته هامین... چی سر خودت 

 آوردی آخه؟

 

ژیکال صورتش خیس شده بود از اشک و ناباور به صورت پر از 

 کرد.خم و کبودی هامین نگاه میز

شد سمتِ چپش به قدری باد کرده بود که چشمش باز نمی پلک

 و حجم بزرگی از کبودی اطرافش را پر کرده بود.
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هامین به سختی سرجایش روی کاناپه نشست و بیشتر از اینکه 

قراری ژیکال بود که با آوای نگران خودش باشد دلنگران بی

 ضعیف نالید:

 م... این وقت شب چرا اومدی؟من خوب-

 

 ژیکال غصه دار و عصبی تماشایش کرد. دلش ریش شد.

آورد که نیاید وقتی از چندساعت قبلش، پخش چطور طاقت می

اش را دیده بود و آن بالی که حریفش سر صورتش ی بازیزنده

 آورد، جان ژیکال را هم باهاش گرفت. 

 

د برام آژانس گرفت ول کن هامین تو این وضعیت... گفتم میال-

تا اینجا... من هزار بار جون دادم و زنده شدم بعد تو گیر شب و 

 وقتشی؟
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اش برای این همه اضطراب ژیکال ضعف رفت و به دل مردانه

 روی خودش نیاورد.

 

 بار اولم که نیست...-

اش گرفت و به سختی با سوزش از سر خشکی گلویش سرفه

 ی لبش ادامه داد:گوشه

خوابم... گیرم، مینتون ژیکال... من یه دوش میبرگرد خو-

 روبراه میشم.

 

ی مبل رها کرد و مقابل ژیکال مانتو و شالش را روی دسته

 پاهای هامین زانو زد.

 چه کار کنم برات... پماد بمالم روشون؟-

 

 اش در یک تب تند سوخت.هامین تمام تن مردانه
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روی زانوهایش  انصافانههوا و بیهای سردی که بیتب دست

 قرار گرفته بود.
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های ژیکال هایش را روی دستتنش را کمی جلو کشید و دست

 قرار داد.

یک چشمی نگاه کردنِ این همه زیبایی و دوست داشتن عادالنه 

 نبود.

 

 هامین؟-

 

اجزای  خواست از سر بغض صدای ژیکال اخم کند و درد میان

 صورتش پیچید و ناخواسته آخ کم جانی گفت.
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 الهی من بمیرم برای دردات.-

 

اومد و خبیثانه از حساب هنوز هم از پس غضب نگاهش برمی

 بردبردن ژیکال لذت می

 بخور حرفتو ژیکال... قورت بده اون بغض لعنتیتو دختر.-

 

چجوری دلش اومد مثل وحشیا بکوبه تو صورتت... تُشک پر -

 د از خون صورتت هامین... دلم ریخت به خدا... قلبم نزد.ش

 

های ژیکال بود آمد فشردن دستتنها کاری که از دستش برمی

اش های تازهی در آغوش کشیدنش نمک روی زخمتا وسوسه

 نشود.

 من عادت دارم به این چیزا... تو هم بهش عادت کن.-
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 یش نبود.هاژیکال انقدر ترسیده بود که دیگر مختار اشک

میرم هامین... به خدا یه تار مو از سرت کم بشه من می-

 میرم.می

 

هق ژیکال ته کشید که با تمام زورش به توانش از سر هق

 هاش فشار آورد و عصبی زمزمه کرد.دست

کنی... جمع اون جونتو مگه از سر راه آوردی که تاراجش می-

گه قرار باشه با کن خودتو ژیکال... زندگی ورزشی من همینه... ا

هر اتفاق تو انقدر آسیب ببینی، گوه میزنی به هر چی که تا االن 

 براش زحمت کشیدم.

 

هامین تلخ و برافروخته از غم ژیکال ایستاد و ژیکال تالش کرد 

 امانش تسلط پیدا کند.هایش بر بغض بیتا با متعادل کردن نفس

 برات سوپ درست کنم؟-

 

 درد بخورم من بهتر از این حال توئه.-
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 خدا نکنه.-

 

ی صدای ژیکال از هر چه تندی پشیمانش کرد لحن مظلومانه

دار که به سمتش برگشت و با لبخندی که سعی کرد حسابی جان

 باشد، پرسید:

 بلدی پرستار خوبی باشی؟-

 

 تر نفس کشید و گفت:ژیکال هم زمان با ایستادنش راحت

 باشه... بلدم.مریضم اخمو ن-

 

با تمام سوزش لبش خندید و تن کرختش را سمت حمام کشاند 

و ندید که ژیکال حسرت داشتن تمام و کمالش را با بزاق 

 دهانش بلعید و سمت آشپزخانه روانه شد.
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ای کل آشپزخانه را کالفه شد انقدر برای پیدا کردن هر وسیله

 زیر و رو کرد.

د تا صدای خاموش شدن سوپش آماده شده بود و منتظر بو

 سشوار هامین قطع شود و برایش ببرد.

 

ای های امشب یه حال و حس تازهها و تلخیکنار تمام استرس

 داد. خورد و رویاهایش را قلقلک میتو وجودش وول می

 رویای شبیه خانم این خانه شدن و زندگی کردن با او.

ده بود و دارش را به دست گرمای سشوار سپراویی که موهای نم

 اش رسیده بود.ی خانهدلش سرک کشیده بود و به آشپزخانه

اش بوی زندگی گرفته بود و عجیب دلش کمی لوس شدن خانه

 خواست.می

چسبید... حتی وقتی های ژیکال حسابی به جونش میناز کشیدن

شد از خیسی چشماش، باز هم به خودش مغرور دلش سخت می

 شد.رجش میی احساسی که خشد برای همهمی
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اندام های قلبش فرصت عرضروی تخت دراز کشید و به عقربه

دویدند و از پس سر و صداهای داد که نابلدانه پشت هم می

 ژیکال منتظر آمدنش مانده بود.
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ژیکال کاسه را پر کرد از سوپ گرم و کنارش لیوان آب و تنها 

 مسکنی که پیدا کرده بود را گذاشت.

 

ی اتاق خواب شد. با قلبی که باال آمده بود و حوالی گلویش روانه

 کوبید.می
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نگاهش با غم روی صورت هامین نشست و به خیال اینکه 

 خوابش برده است، خواست برگردد که شنید:

 بیدارم.-

 

 لبخند زد. تخت را دور زد و سینی را روی میز پاتختی قرار داد.

 پاشو تا گرمه بخور.-

 

تر شده بود دلش کمی کمی با دوش گرفتن روبراهحاال که 

 خواست.سر گذاشتن میسربه

جون ندارم بشینم ژیکال... مریضت انرژیش خالی خالیه... نیاز -

 به ریکاوری دارم.

 

 ی تخت کنارش نشست و گفت:ژیکال با تردید لبه

 کمکت کنم؟-
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 ی نگاهش را حس کرد.به سمت هامین خم شد و سایه

هر دو  از زیر سرش باالتر آورد و هامین ارنج بالشت را کمی

 دستش را ستون بدنش قرار داد.

 

 حاال تکیه بده.-

 

ی صورت اش را عقب داد و با همان چشم بازش خیرهتنهنیم

 ی ژیکال ماند.پریدهآرایش و رنگبی

 

ژیکال سینی را خواست روی پاهایش بذاره، که هامین هر دو 

 زد:کرد و با شیطنت لبدستش را پشت سرش بهم چفت 

 خودت بذار دهنم... دستم بنده.-

 

 ژیکال ملیحانه خندید و پرسید:

 بند کجاست دقیقاً!؟-
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عمیق و گیرا تماشاش کرد... شبیه که نه عین قاصدک بهاری 

 بند دلش شده بود که جواب داد:

 دقیقاً بندِ نگاهته.-

 

 قاشق داخل دست ژیکال لرزید و مردمکاش از چرخش افتادند.

 

اولین قاشق را با نگاه دزدیدن به لبای هامین نزدیک کرد و 

 هامین دست از زل زدنش برنداشت.

 

 از کی و کجا حسش به این دختر انقدر عمیق و عوض شده بود؟

 مگه قرار نبود فقط یک دوستی باشد و بعدش رهایی؟

رهای دیگه چی بود که حاال مهمون قلبش فرق ژیکال با دخت

 شده بود؟
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کرد... انقدری که گرمای نفس هامین دستش را نوازش می

ی سینی سفت شد و مدام لب دست مخالفش به روی دسته

 گزید.

 

 خورم دیگه... ممنون.نمی-

 

حسابی گر گرفته بود که با حرف هامین تازه یادش آمد که هوا 

 هایش برساند.را به ریه

 

 مسکنت رو میخوری؟-

 

با احتیاط دستمال را روی لب هامین کشید و بعد مابین 

 اش کرد.انگشتاش مچاله

 

 خواد.دلم فقط خواب می-



 

 

566 | P a g e 
 

 

ژیکال بالفاصله سینی را روی میز برگرداند و نخواست باعث 

 معذب شدنش باشه.

 من تو سالن بیدارم... چیزی خواستی بِ...-

مچ دستش که اسیر انگشتای هامین شد متعجب نگاهش را 

 پایین کشید و خاموش ماند.
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 بمون ژیکال.-

 

ژیکال حس کرد ضربان قلبش اوج گرفت و از یک بلندی سقوط 

 آزاد کرد.
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دست هردوشون تو هوا معلق مانده بود و ژیکال به هزار زبان 

ابلدانه به ی عاشقی حرف هامین را ترجمه کرد و باز نزنده

 لبهایش خیره ماند.

 

 آمد.ی وجودش برمیهامین از پس خواسته

 یک آغوش از این دختر، امشب به خودش بدهکار بود.

 یکم پیشم باش.-

 

 اش تیر کشید.به کنارش اشاره کرد و چشم آسیب دیده

شکاف کنار ابرویش را بخیه زده بودند و کسی از پس شکاف 

 دلش برنمی آمد جز خود او.

 

یکال گر گرفته و وامانده به درخواست هامین، مسکوت ژ

 کرد.تماشایش می

 به این پسر اعتماد داشت؟ داشت.
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به عشقی که بینشان سفره پهن کرده بود و روزیشان تپش 

 قلبشان شده بود ایمان داشت.

 

 تردید را که در صورت ژیکال دید آرام دستش را رها کرد.

 به رویش لبخند زد.

 اندش.خواست بترسنمی

اش نقابِ سواستفاده به خودش بگیرد که خواست خواستهنمی

 مهربان 

 و با حفظ تبسم روی صورتش گفت:

ی تو سالن اگر میمونی از داخل کمد رختخواب بردار... کاناپه-

خیلی هم بد نیست... فکر این موقع شب برگشتنو از سرت 

 بیرون کن.
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تر کشید و تک چشمش را با آرامش بست و دنیا تنش را پایین

 دور قلب ژیکال به گردش درآمد.

 ی دل و تلنگر عقلش.معلق مانده بود میان خواسته

 عیار بود.ی تمامشان یک بازندهعقلی که تا اینجای قصه

قد برای دل ژیکال کف اش تمامای که در اوج جوانمردیبازنده

واند. وقتی تسخیر آرزو و رویاهایش تنش را الکرسی خزد و آیت

کنار بازوی هامین جا داد و به آنی دست هامین دورش پیچک 

 اش روی موهاش نشست.شد و بوسه

 ترسیدی ازم؟-

 

 لرزش صدای ژیکال از سر هیجانش بود.

 ترسم.من از خودم و قلب لعنتیم می-

 

دستش را با آشوب و خجالت جلو برد و روی صورت هامین 

 اشت.گذ
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 چه رویایی بود تماشا کردنش از این فاصله.

 ی هامین آرامش.کف دستش آتش گرفت و دل مردانه

 

من امشب فقط یه چشم دارم که نگاهت کنم ژیکال... یادت -

 بمونه که یه نگاه بهم بدهکاری.

 

تمام رگ و پی بدنش از سر هیجان و شوک منقبض شده و 

 بود.هاش از حالت عادی خارج شده ریتم نفس

ات... به جای تک به تک اون من به جای اون چشم بسته-

 زخما و کبودیات دارم تو بغلت...

 کم آورد برای ادامه دادن حرفش و... لب فرو بست. 

هایش را روی هم هموار اش پلکی هامین روی پیشانیبوسه

 کرد.

ی عالم ادبیات بود برای صدای گرمش شبیه زیباترین قصیده

ی این خواسته شدن تا به امروز راه آمده ه تشنهوجود ژیکالی ک

 بود و کم نیاورده بود.
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ای رو رقم مالئک کجای سرنوشت من و تو یه همچین لحظه-

 زدن که مرهم بشی برام؟
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اش را ی هامین پنهان کرده بود تا سرخیصورتش را وسط سینه

 پنهان نگه دارد و زمزمه کرد.

 دوست داشتن از این قشنگترم هست؟-

 

 سرو تهشان.شان گرفت از سوالهای بیخنده

فردا شب این موقع که خونتونی نه من به روی خودم میارم نه -

 تو... باشه ژیکال؟
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دست خودش نبود که ته دلش خالی شد با حرف هامین و 

 ای ضعیف از گلوش بیرون اومد.صداش شبیه ناله

 دی؟ انقدر پشیمونی که...انقدر زود پشیمون ش-

 

ی ژیکال را عقب داد و چهار انگشتش را روی لبهایش چانه

 گذاشت.

تو داری یه تنه پدر منطقمو در میاری... به من یاد دادن -

همیشه جوانمردانه بازی کنم... مردونه رفتار کنم... حتی اگه 

 باختم...

 

اش نشست وقتی اش ضعف رفت و اخم به چهرهدل مردانه

 ل لب ژیکال را لمس کرد و جدی لب زد:هال

 خیلی ناجوانمردانه باختم بهت حریف.-

 

 ژیکال غرق شد توخوشی... تو شوق و رویای دلش.
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 به خدا من چغر بد بدن، نبودم از همون اولم...-

 بغضش از سر شعف دلش بود.

 

 هامین باز موهایش را بوسید و حصار دستش را محکمتر کرد.

 میدونم اذیتت کردم.-

 

 االن جبران کن.-

 

 تار موی ژیکال را میان انگشتهایش به بازی گرفت و پرسید:

 چطوری؟-

 

 ژیکال پرعطش برای شنیدن گفت:

 خوام بشنوم.بگو هامین... می-
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موهای روی صورتش رو عقب زد و لبش را به گوش ژیکال 

 نزدیک کرد.

 "من سنی چوخ ایستیریم"من... دوست دارم... -

 من خیلی تو رو دوست دارم.

 

شرت دند و تیدارش مهمان اشکِ از سر ذوقش شهای تابمژه

ای که کنار هامین میان انگشتانش مشت شد با رطوبت بوسه

 گوشش کاشت.

 

ها فقط بلعیدن عطر یکدیگر بود. ترجیحشان در آن دقایق و ثانیه

 ها را.داشت تکرار این قشنگیشاید چشم شور روزگار برنمی

 

ی به سکوت پر حرفشان ادامه دادند آنقدری که پلکای بسته

 هامین، ژیکال را مجاب کرد به خواب بودنش.
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آهسته و با احتیاط تنش را عقب کشید و قبل از بلند شدنش نرم 

 و عمیق زخم کنار ابروی هامین را بوسید و پچ زد:

 داشتنت خیلی خوبه عزیز دلم.-

 

که پلکهای هامین لرزیدند و هنوز از اتاق بیرون نرفته بود 

 انگشتش روی رطوبت لب ژیکال نشست.

 

******************* 

 

 

 پلک گشود، تنش را از دیوار پشتش جدا کرد و ایستاد.

ی مرور ایام گذشته جز آشوب انداختن به دلش هیچ فایده

 دیگری نداشت.

 

 آمد.هایش برنمیخاطراتش را دوست داشت ولی از پس واهمه
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ا بیشتر به امید و انگیزه نیاز داشت تا حسرت و این روزه

 افسوس.

 

 حوصله و سرِ صبر پایین رفت   ها را بیپله

 و به ساختمان فرو رفته در تاریکی نگاه کرد.

 

اش را بلند و طوری که به گوش تک به تک آجرهای خواسته

 ساختمان مقابلش برسد لب زد:

 کمکم کنید یبار دیگه زندگیمو-

 باهاش زیر سقفتون بسازم.

  

 اش جمع شده بودند.دستهای مردانه

 هایش جامانده بودند.هایش میان مشتسالها بود که بغض
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********** 
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ی جلوی ماشین سرک کشیدم و به آسمان یکهو ابری از شیشه

ی شده نظر انداختم و خوشم آمد که آفتاب خودش را پشت سایه

 ابرها پنهان کرد.

ش برخورده بود که همین چند دقیقه پیش از نور مستقیمش به

دانست که همیشه در دسترس کردم و خوب میداشتم گله می

 برد.ها را زیر سوال میبودن، خوبی

 

 

طبق لوکیشنی که اروند برایم فرستاده بود، ماشین را کنار 

 ی موبایلم را خاموش کردم.کشیدم و قبل از پارک کردن صفحه
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مقصدی که دیگری برایت انتخاب کرده است، این  رسیدن به

 کرد.روزها اطمینان بیشتری به وجودم تزریق می

 

 کردم.هایم را از ورای ایام گذشته دیگر خودم انتخاب نمیآدرس

به خودم شک داشتم و یقینم را به دلم از دست داده بودم، وقتی 

 به بیراهه رسیده بودم.

 منتظرم ایستاده بود.مثل امروزی که اروند سرخوشانه 

 اش کنم.آمده بودم تا در خرید هدیه برای مانلی عزیزم همراهی

 

 سالم... به موقع رسیدی.-

 

 دست دادم و کنارش مقابل ویترین فروشگاه ایستادم.

 چطور؟-
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 موهایش را با دست عقب زد و با اشاره به پشت سرم گفت:

 کردن... خواهش کردم بمونن تا برسی.داشتن تعطیل می-

 

در فروشگاه را به عقب هول داد و کنار ایستاد تا من اول وارد 

 شوم.

 بریم انتهای فروشگاه تا نشونت بدم.-

 

 اش را برایم فرستاده بود.ی انتخابیعکس هدیه

 اش را قبول داشتم... فقط مانده بود انتخاب رنگ و مدلش.سلیقه

 

 روی خودم نیاوردم که کشاندنم تا اینجا فقط بهانه است. به

 

 چرخید.سر و گردنم کنجکاوانه به اطراف می

 های قشنگش برایم جذاب بودند.های رنگی و مدلعروسک
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اروند به دختر فروشند اشاره کرد تا کاتولوگ را برای دیدن 

 بیاورد.

 زدیکه.این مدل فیلشه... بازم طرح دار که انبارشون همین ن-

 

 

به صندلی کنارم اشاره کرد تا بشینم ولی من دوست داشتم 

ی فروشگاه ی کرم رنگ گوشهژیکال کوچیکم را سوار کالسکه

 کنم.

چه لذتی داشت خیره شدن به صورت بابا وقتی داشت با لبخند 

 رفت.ام میکالسکه را هول میداد و قربان صدقه

 

 بفرمائید.-

 

صدای بازیگوشی ژیکال اذیتم  ی شالم را مرتب کردم تالبه

 نکند.
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 گیر شده بود!چقدر بهانه

 

به مدلهای راکر نگاه کردم و تصور کردم مانلی را که رویش 

های نخودیش خندد و دندانشود... میشیند و عقب و جلو میمی

 برد.دلم را هزارباره می

 

خرس اش را مالک قرار دادم و ی نشاط و تم سیسمونیسلیقه

 کرم رنگ را انتخاب کردم.

 این خوبه؟-

 

 مدل خرسش رو میخوایم خانم.-

 

 تردید، نظرم را تایید کرد.من از اروند سوال کردم ولی بی

 یک قدم عقب کشیدم و به اطمینانش غبطه خوردم.
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خواستم تا آماده شدنش روی صندلی بشینم که خزیدن دست می

 اروند را روی کمرم حس کردم.

 

 یک ساعتی زمان میبره تا آماده بشه... مشکلی نداره جناب؟-

 

خیرگی نگاه دختر را روی اروند شکار کردم... عادت داشت به 

 برانگیز بود. این توجهات... اروند در جایگاه یک مرد جذاب، توجه

 

 

تا آمدم اخم کنم متوجهی کارگری که در حال جابجا کردن 

کارتون بزرگی بود، شدم. 
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دختر فروشنده سوالی نگاهم کردم و با سر تاییدش با حرف 

 کردم.

 

 شدم.ماشین آورده بودم مزاحمت نمی-

 

ام کار خاصی جز آماده شدن برای شب نداشتم... زحمت هدیه

 افتاده بود روی دوش مامان و خیالم راحت بود.

 ایرادی نداره.-

 

 اومدنی یه کافه دیدم... بریم یه چیزی بخوریم تا حاضر بشه؟-

 

 ی دوستی بلند شده بودم که لبخند زدم.امروز از دنده

 بریم.-
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ی رد شدن از عرض خیابان فاصله از فروشگاه تا کافه فقط اندازه

 بود.

اروند شماره همراهش را گذاشت تا به محض آماده شدن، تماس 

 بگیرند.

 

 ام نشست.صندلی را برایم کنار کشید و عطر قهوه زیر بینی

 قابلم نشسته بود که موبایلش زنگ خورد.هنوز روی صندلی م

 

 مامانه.-

 

 نگاهش نکردم تا معذب نشود... فقط گفتم:

 سالم برسون.-

 

 هایم را مشغول خواندن کردم.منو را برداشتم و مردمک

 های تیزم.امان از گوش
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ژیکال سالم میرسونه مامان... دیشب که گفتم بهتون... اومدیم -

 برای مانلی هدیه بگیرم.

 

 ی سرم را با آوردن اسمم هم باال نگرفتم.حت

 امان از شناخت آدمها.

 

 روی موکا و کیک شکالتی توقف کردم.

 ام.منو پر بود از خوراکیهای ممنوعه

 خوراکیهایی که او به خوردم داده بود و بعدش دیگر نخوردمشان.

 

 کردم.وقت اضافه آوردم و باید یک کار دیگری می

 عمو را از حفظ نبودم.های زنکاش دیالوگ

 بیشتر از این بلد نبودم نمایش بازی کنم.

ی شقیقه اختیار با نمایان شدن رگ برجستهمنو را بستم و بی

 اروند، پوزخند زدم.
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 ی دوم را جور کردم.بهانه

 روم.هایم را نشانش دادم و گفتم که برای شستنشان میدست

 من برای حرف زدن، از میز دور نشد.دانستم که به خاطر می

 

 هایم کافی بود؟سه بار شستن دست

گرفت اگر تا برگشتنم سر میز تماسش را ی منفی را مینمره

 قطع نکرده بود.
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 داد.سمت میز که برگشتم داشت سفارشش را می

 ی حضورم شد.متوجه
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 خوری جانم؟ چی می-

 

 نیستم.کس لبخند زدم تا نگویم من جان هیچ

 موکا و کیک شکالتی.-

 

ببخشید معطل شدی... مامانو که میشناسی زیر ده دقیقه تایم -

 صحبت کردن نداره.

 

 خدمت جوان کشاندم.خندید و من نگاهم را دنبال پیش

خواست داخل یه کافه کار کردن را تجربه یک مدت دلم می

 کنم.

 فکرش را او از سرم انداخت با خودش.

 

 سکوت کردم چون بهش احتیاج داشتم.
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توانستم برای کسی توضیح بدهم که هزار سال هم بگذرد... نمی

یک جاهایی... یک عطرهایی... یک هواهایی... بوی گذشته را 

 دهند.می

 

 بود برای شروع کردن. جای من اروند همیشه آماده

کنم و بابا کردم من زودتر از سهراب ازدواج میهمیشه فکر می-

 میشم.

 

از خودم پرسیدم که اگر بگویم گوشهایم حالشان خوب نیست باز 

 دهد به تعریف کردن؟هم ادامه می

 اروند چه گناهی کرده بود که دیوارش همیشه برایم کوتاه بود.

 اش را شنیدم.قصه

 

سهراب داداش بزرگه بود ولی من زودتر عاشق شدم... سهراب -

ربازی... سهراب اوالد اول پسر بزرگه بود ولی من زودتر رفتم س

 خونه بود ولی من...
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هایمان روی میز چیده شود و دوباره لب فرصت داد تا سفارش

 زد:

ها ی آدما جا افتاده که حس مادر بودن تو وجود زنبرای همه-

عجینه... ولی قطعاً منم تنها مردی نیستم که خیلی ساله دارم با 

 کنم.خیال بابا شدنم زندگی می

 

 پدریش را.غم داشت... غم سالهای بیصدایش 

 خواد؟خیلی غیرقابل درکه اگه بگم دلم یه مانلی کوچیک می-

 

 امیدوار بودم از صداقتم به ضررم استفاده نکند که گفتم:

 ها هیچ وقت قابل تمسخر نیست اروند.نیاز آدم-

 

خواد با نشاط ازدواج کنه درکش روزی که سهراب گفت می-

ی ه فکر کردم برادر بیست و هشت سالهنکردم... هر جور ک
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اومدن... ی شیطون بهم نمیگرام رو با نشاط بیست سالهدرون

 ولی تموم تالشم رو کردم حداقل بهشون احترام بذارم.

 

 گرمی موکا برام خوشایند بود.

 سهراب یکهو عاشق شد... یکهو ازدواج کرد... من ولی...-

 

اش اش را لب زد تا زمان بخرد و من دنبال اسمم تو قصهقهوه

 بیشتر بگردم.

 

خیلی بیشتر از سهراب عاشقی کردم... خواستنو نفس کشیدم و -

است و من رویا بافتم... حاال سهراب یه بابای سی و پنج ساله

 هام.ام از خواستهی جاموندههمون پسر سی ساله

 

بی و صدای زنگ موبایل های میز چودست کشیدم روی ترک

 اروند، چتر نجات قلبم شد.
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 اش باز ماند.ولی پایان قصه

 

** 

 

_120 

 

 

شان رساندم و مسیرم بعد از تحویل گرفتن راکر اروند را به خانه

 را جدا کردم.

من از حفظ بودم که همیشه و تا ابد مسیرم از اروند جدا است با 

فرستاد باز هم میهای که برایم لوکیشنش را وجود تمام آدرس

 شدم.گم نمی

 فهمید.کاش خودش هم می
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دستم را به قصد روی بوق گذاشتم و تا آمدن میالد پشت 

 ی اتاقک نگهبانی، برنداشتم.پنجره

 

 اَلَمک جلوی ورودی شهرک را باال داد و با اخم لب زد.

 مریضی مگه؟-

 

 ماشین را داخل بردم و شیشه را پایین دادم.

 تاد جان؟احوال شریفت اس-

 

 ی پایین درِ ماشین گذاشت.ی شیشهجلو آمد و دستش را لبه

 داشتم چرت میزدم... پروندیش.-

 

شود و به هیئت مسئولیتی محسوب میخوابیدن در حین کار بی-

شود، تا کسری حقوق بخوری ی شهرک اطالع داده میمدیره

 جناب.
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 بی حال و خسته خندید.

 اگه دلت اومد یک قرون از حقوق-

 ااهلل.مش حسن کم کنی بسم

 

 تازه یادم به مهمانی امشب و تنها بودن بابا افتاد.

 میالد به بابات برای امشب گفتی؟-

 

آره...  از صبحه رفته آلبومش رو پیدا کرده، آماده نشسته تا -

 مامانت زنگ بزنه بره.

 

 دلی خندیدم به مهربانی ذاتیشان.

گذره با مش حسنت، ن امشب حسابی بهش خوش میپس جها-

 آقا میالد.
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یو  سیهای عمو حسن پشت در آیقلبم لرزید وقتی یاد اشک

 برای بدی حال بابام افتادم.

 

ی خوبیهای تمام این سالها به هم انس گرفته بودیم و کفه

 ی ما بود همیشه.تر از خانوادهی عمو حسن سنگینخانواده

شدیم و سر شان میاز مدرسه راهی خانههای که مثل وقت

نشستیم تا مامان و بابا از سرکار ی گرم محبتشان میسفره

 برگردند.

 

 کاری، باری رفیق؟-

 

 هان!-

 

معلوم بود که حسابی منگ خواب است... حق داشت تا صبح 

بیدار بودن و درس خواندن و بعدش هم دانشگاه و بازهم اتاقک 

 نگهبانی.
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 ی در پس زدم و گفتم:دستش را از لبه

 هیچی... برو یه آب بزن به صورتت سرحال بشی.-

 

 پایم را روی گاز فشردم و افسوس خوردم از یادآوری.

توجهی از  مرور روزی که لرزش دل میالد را دیدم و بعدش بی

 نشاط را.

خواست میالد عضوی از از اون به بعد همیشه دلم می

 مان باشد و نشد.خانواده

 

 ها.ی عجیبی داشتیم ما آدمقصه

اش کس دیگری خانه شد که صاحبدلمان مشتری قلبی می

 بود.

 نواز بودن را خوب نیافته بود. دیگری که گاهی رسم مهمان
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بابا را باکلی قربان صدقه و عذرخواهی به رفیقش سپردیم و 

ه است. بازهم به وقتی که فهمید نشاط برای مانلی جشن گرفت

 روش خودش لبخندش را نشانمان داد.

های مثل تولد یا جشن ما تمام این سالهای مریضی بابا مراسم

گرفتیم تا گرمای ی خودمان میبه دنیا آمدن مانلی را داخل خانه

 نفس و نگاه بابا کنارمان حضور داشته باشد.

 

 ی نشاط شدیم.با مامان محبوبه راهی خانه 

همانی امشب همان جمع خانوادگی خودمان بود. ولی تصورم از م

با دیدن تم دندان زیبایی که برایش زده بودند و حضور 
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هایم و دوستان مشترک نشاط و سهراب پکر شده و دخترعمه

 متعجب به مامان نگاه کردم.

 

 هیچ کدامشان بهم اطالع نداده بودند.

انتخابم دلخور شدم نه برای اینکه پوششم مناسب نباشد، وقتی 

 همیشه یک شومیز و شلوار ساده بود.

 

های که نگاهشان با کلی سوال از سرنوشت و من هنوزم از جمع

 چرخید فراری بودم.ام، رویم میآینده

 

کیفم را داخل کمد گذاشتم و با کش، موهایم را باالی سرم 

 جمع کردم.

های بود که تا جان داشتم باید حرص امشب از آن شب

 آمدم.ز مهمان به حساب نمیخوردم و جمی

ی نشاط و صورت در ی وا رفتهزمانیکه هنوز از راه نرسیده، قیافه

 عمو را دیدم.هم زن
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به آشپزخانه رفتم و از آنجا دیدم که اروند، مانلی را روی راکرش 

 کند.نشانده و با خنده تماشایش می

 آید.گفتم پدر شدن به او نمیانصافی بود اگر میبی

سرش میذاشت و هایم که داشت سربهبا حرف یکی از دخترعمه

گفت که حسابی پیر پسر شده است نگاهش چرخ خورد و با می

 لبخند روی من نشست.

روی منی که بند دلم با برق نگاهش پاره نشد و این حسی بود 

 که من سالها برای اروند توضیح دادم اون نشنیدش.

 

 ژیکال چرا انقدر دیر اومدید؟-

 

 ام نگاه کردم.های ساعت مچیبا سوال نشاط به عقربه

 دیر کجا بود؟-
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 دور خودش چرخ خورد و ناالن زمزمه کرد. 

 کلی کار ریخته سرم دست تنهایی.-

 

به اوضاع آشفته و شلوغ اطرافش دقت کردم و تا آمدم چیزی 

 عمو را سینی به دست دیدم، که سمت آشپزخانه آمد.بگویم زن

 

بار مصرف را با افاده داخل سطل زباله یکهای دستیپیش

 انداخت و آن روی تلخش باال زد.

هزار بار گفتم از مهمونت با این چیزا پذیرایی نکن... زشته... -

آبروی آدم میره... مگه اومدن سیزده به در که بشقاب درست و 

 حسابی جلوشون نمیذاری؟

 

سکوتش ای بدهد ولی کنندهمنتظر ماندم تا نشاط جواب قانع

 سرم را با تعجب سمتش برگرداند.
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 کشید.هایش را بیرون میداشت از داخل کابینت بشقاب

 

 یه دستمال بده تا پاکشون کنم... یه وقت خاک نداشته باشن.-

 

 عمو... تمیزن.تازه شستمشون زن-

 

 پشت صندلی ناهارخوری نشست و زهر آخرش را هم ریخت.

زهات کلی گرد و خاک تمیزیش مثل خونه زندگیته؟ روی می-

 نشسته.

 

 لبم را گزیدم و پر شدن مردمکای نشاط را دیدم.

 احترامی کردن را یاد نداده بود.مامان به ما بی

 برد.حدم فرقم را با یک هویج از بین میولی سکوت بی
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ی کوچیک دیدنِ همین تدارکات هم قابل قبوله با بچه-

 عمو... نیازی به کنایه نیست.زن

 

موهای جدید و خودم هم به حرفم اعتقادی نداشتم وقتی رنگ

 میکاپ نشاط را دیدم.

هایش، هم با مانلی و سهراب ست بود و داشتم برای لباس

 خریدم.خیالم آبرو میخواهر حواس پرت و بی
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عزیزم خودش نمیرسه... زنگ میزد شرکت دو تا نیروی کمکی -

 گرفت... کار سختی بود؟می

 

 هم به حرف در آمد. نشاط
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من قرار نبود انقدر مهمون داشته باشم... سهراب برداشت -

 ی نود دعوت کرد.دوستاشو دقیقه

 

خوب بود که اروند صدای موسیقی را بلند کرده بود و مامان و 

 ها بودند.سهراب هم مشغول خوش و بش با مهمان

 

رد و عمو تازه سرِ دنشاط با دلخوری به سمت پذیرایی رفت و زن

 دلش باز شد.

همیشه دوست داشتم تو زن سهراب بشی... نشاط هنوزم -

 هاش بدنمیاد.است... از پس مسئولیتبچه

 

ی جدا بافته هایش را تافتهپوزخند زدم... تا کی قرار بود شازده

 بداند.

انصافی بود، توقع نشاط شبیه من و مامان نبود، درست... ولی بی

 شد.نلی یک دقیقه هم ازش جدا نمیزیادی داشتن از اویی که ما

 عمو.االن وقت این حرفا نیست زن-
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 تا خواستم بایستم و بروم، دست روی دستم گذاشت و گفت:

چطور میشه که به اروند جواب رد میدی و بعدش تا خونه -

 دیدن باهاش پیش میری... اگه نیتی نداری؟

 

اعتنا به پاک شدن رژم با مات حرف و سوالش ماندم و لبم را بی

 زبانم تر کردم.

 ی منظورتون نمیشم.متوجه-

 

اش را طوری تاب داد که فقط مختص ابروهای میکرو کرده

 ی خودش بود.عشوه

 میخوام براش زن بگیرم.-

 

 اش.هایم مشت شد با حرف بعدیدست

 اینبار دیگه مانع خوشبختیش نشو.-
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ی ضربان کندِ قلبم فسم درجا بند رفت و فقط خودم متوجهن

 شدم.

 من مانع ازدواج اروندم؟-

 

سرش را قبل زدن حرفی به سمت سالن چرخاند و وقتی رد 

 ی اروند رسیدم.کرده نگاهش را گرفتم به صورت اخم

یه بار باعث شدی زندگیش بهم بخوره... اینبار طرف فامیله، -

ی کافی موقعیت ال... تو به اندازهخودت رو کوچیک نکن ژیک

 داری... ازدواج با اروند برات مناسب نیست.

 دستش را پس زدم و کلمات را زیر و رو کردم.

 گفتم که در شان جایگاه و سن و سالش باشد.چه می

اروند تا روزی که اختیار دارش شما باشید خالف میلتون کاری -

رد نشده که رو کنه... خیالتون راحت هنوز اونقدری منمی

 خواستتون سرپوش بذاره.
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 پوزخند عمیق صورتم را دید و بی تفاوت از آشپزخانه خارج شد.

 حس کردم تمام وجودم در حال انفجار است.

فهمید پسرش آپارتمان خیابان دولتش را  کجای کار بود اگر می

 هم به من پیشنهاد داده است؟

ام شکالتیخبر نداشت که امروز جای خوردن موکا و کیک 

 ی پسرش را قورت دادم؟های عاشقانهمرثیه

 

 های کثیف را کفی کردم.شیر آب را باز کردم و فنجان

 چینمشون ماشین.ولشون کن ژیکال... می-

 

 خواهر خوبی نبودم که حرصم را سر نشاط خالی کردم.

خوای زندگی کردن رو خوای بزرگ بشی؟ کی میتو کی می-

 یاد بگیری!
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مات و گیج حرفهایم ماند و وقتی اسکاج را داخل سینک پرت 

 کردم و کنار گوشش توپیدم.

به جای اینکه هر هفته رنگ مو و ناخوناتو عوض کنی یکم به -

زندگیت برس... به شوهرت برس که اون گوشی کوفتی مدام تو 

 دستش نباشه.

عصبی از کنارش رد شدم و چشم چرخاندم برای پیدا کردن 

 مانلی.
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 روی پاهای اروند پیدایش کردم و سمتشان رفتم.

حواسش به من نبود که با برداشتن مانلی از آغوشش جاخورده 

 سمتم برگشت و من زهرمارترین نگاهم را نصیبش کرد.
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 هایم نفس کشیدم و بوسیدم.مانلی را جای تمام دغدغه

 کنار مامان روی صندلی خالی نشستم و حواسم را با بازی کردنِ

 با مانلی، گرم کردم.

 اش گرفتم.سنگینی نگاه اروند را روی خودم حس کردم و نادیده

 

 ژیکال جان خوبی؟-

 مامان آرام و درگوشم پرسید.

 

 چرا خوب نباشم.-

 

 با لبخند جواب دادم که خیالش راحت شد و ایستاد.

 برم کمک خواهرت.-

 

چ با رفتن مامان به این فکر کردم که نه او نه جهان، هی

 کدامشان برای تربیت من و نشاط کوتاهی نکرده بودند.
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پس مشکلمان کجا بود که حال من این بود و وضع زندگی 

 نشاط پر تنش شده بود؟

هایم و شوهرهایشان شدند مجلس گرم کن و مامان دختر عمه

عمو هم بهش یک تنه داخل آشپزخانه ماند. انقدری که زن

 پیوست و باهم کارهای پذیرایی را انجام دادند.

 من ولی نگاهم را تا توانستم از اروند دریغ کردم.

 

 صبرانه منتظر تمام شدن امشب بودم.بی

 ها خوش و بش کردم.امشبی که به زور خندیدم و با فامیل

ای زیبایی انداختم و خودم را هامشبی که کنار مانلی عکس

 ترین آدم روی زمین نشان دادم.غمبی

حتی زیباترین عکسم را هم داخل پیجم پست کردم و زیرش 

 نوشتم.

 

 با آمدن فیلمبردار و دیجی جو مهمانی کمی بهتر شد. 
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 "فارغم از...؟  "

 قرار نبود کسی حرف دلم را بخواند.

 

های ساعت کش آمده بودند وقتی من عجله به رفتن انگار عقربه

 داشتم.

سید اتفاقی افتاده، سوالش را بی جواب موقع رقص وقتی اروند پر

 گذاشتم و از کنارش رد شدم.

 بد خلق شدن مانلی را بهانه کردم و به سمت اتاقش رفتم.

 

 کنیم درموردش... شبت بخیر.فردا تو شرکت صحبت می-

 

با باز کردن در و نور تابیده به داخل اتاق، نگاه سهراب به سمتم 

 برگشت.

 تم قدم برداشت.تماسش را قطع کرد و به سم

 خوابید؟-
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 خیلی خسته شد.-

 

خم شد و تا آمد مانلی را ببوسد از ورای عطر تند و تیزش بوی 

 سیگار به مشامم رسید.

 سهراب اهل سیگار نبود؟!

حرف دیگری بیرون رفت و یک حس تلخ دیگر به بی

 هایم سرازیر کرد.نگرانی

 نشد.مثل دستش که موقع عکس انداختن دور کمر نشاط حلقه 

خورد و لبخندی که مثل نگاهش که دیگر روی نشاط تاب نمی

تر جلوه کند، نمایشی کرد تا طبیعیهر چه بیشتر تالش می

 کرد.بودنش زیادتر جلوه می

 

طور خاموش باقی گذاشتم و کنار تختش روی برق اتاق را همان

 صندلی نشستم.
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مانلی رفته بود و اروند ی  آسایش زیر پستم حسابی قربان صدقه

 هم نوشته بود.

 "عشقم"

ای که نه جان داشت نه ی دو پهلواش خندیدم... خندهبه جمله

تداوم وقتی امشب هم راس همان ساعت، آن آیدی ناشناس باز 

 تر شدم.برایم آهنگ را فرستاد و من از خودم خسته
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د و من ام، هم جواب نداده بوبه سوال قبلی این آدم مجهول

 دوباره پرسیدم:

 آخرش که چی؟-

 

 امیدی نداشتم جواب بگیرم و در کمال ناباوری برایم نوشت.
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 فارغم از همه عالم"

 که تو را دارم و بس

 حال خوش

 "فکر فراغ از غم و لبخند منی

 

 تنم لرزید و قلبم از نفس افتاد.

ی موبایل را به چشمهایم نزدیک ام صفحههای سرما زدهانگشت

 و چندبار زیر لب شعر را خواندم. کرد

 شعری که زیر پستم کامل ننوشتمش.

شعری که او برایم خوانده بود و این محال بود کس دیگری 

 ازش خبر داشته باشد.

 

 ترسیدم و ایستادم.
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ام فشردم و تا توانستم عمیق ی سینهکف دستم را روی قفسه

 نفس کشیدم و باز هوا کم بود.

 

 مانلی غرق خواب بود.

 آمد.از بیرون هنوز صدای موزیک می

 شنید.کسی صدای شکستنم را نمی

 

 دنبال کنندهایم را نگاه کردم.

های باشگاه... چندتایی از همکارها و هایم و بچهجز دوست

 شناختم.شان را میکردند که همهای دنبالم میهای حرفهمربی

 

 باورش برایم سخت بود.

 که او باشد.

 خود او.

 بعد از پنج سال؟؟؟
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 حاال که خبر ازدواجش را شنیده بودم.

 حاال که زیر تاوان دوست داشتنش قلبم شرحه شرحه شده بود.

 حاال وقت برگشتنش نبود.

 

من همان روز قبل از پریدن پروازش بلیط برگشتش را برای 

 تمام عمرم پاره کرده بودم و پشت سرش آب هم نریختم.

 

... به کسی نگفتم که آن روز من هم کسی ندید... کسی نفهمید

 داخل فرودگاه بودم.

دیدم که رفت... با چشمهای خودم رفتنش را دیدم و باز جان 

 دادم.

 حالش خوب بود.

 افشین را که به آغوش کشید روی لبش لبخند داشت.

 نگاه چرخوند و من خودم را پشت ستون پنهان کردم.
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 و حاال...؟من با چشم خودم دیدم که جان از قلبم رفت 

 

 بازویم را فشردم تا اشکم فرو نچکد.

شدند و برای هایم تابلوی اعالنات بودند وقتی ابری میچشم

 حرص خوردن مامان همین را کم داشتم.

 

 هوا باز شد نفس من هم بند رفت.در که بی

 روشن نکن.-

 

 ترسیدم از خش صدای خودم و اروند در را پشت سرش بست.

 چرا نمیای بیرون... االن نیم ساعته اینجایی؟-

 

 دید.رفت... کاش شکستنم را نمیکاش می

 مانلی با این سرو صدا بیدار شه میترسه.-
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 ترکید.قلبم داشت از زور فشار می

 

 از چیزی ناراحت شدی ژیکال؟-
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 سوالش را نشنیده گرفتم.

 شلوغی رو ندارم.ی من میرم اروند... سرم درد گرفته... حوصله-

 

 ژیکال؟-

 

 بازویم را گرفت.

نگاهش کردم و میان تاریک و روشنی اتاق خط عمیق روی 

 اش را تماشا کردم.پیشانی
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 ام اروند... خوابم میاد... صبح باید چندجا برم کار دارم.خسته-

 

 های زندگیت فقط مال منه؟ی بهونههمه-

 

 موبایلم را میان انگشتانم فشردم.

 ام... کاش.متوجه نشود که ترسیدهکاش کسی 

 بابام تنهاست.-

 

 اش تمسخر داشت.تک خنده

 حسن آقا پیششه.-

 

 صدای موسیقی اذیتم میکنه اروند.-

 

 آن یکی بازویم را هم گرفت.

 میگم تمومش کنن.-
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 هایم نم گرفت و صورتم را برگرداندم.پلک زدم... مژه

 ام نکن اروند.خسته-

 

 کنم؟ات میفقط من خسته-

 

هایش کامل ام را باحرفخواست امشبِ شاهکار شدهلعنتی می

 کند.

گفتم دنیام زیر و رو شده کردم و میچطور به صورتش نگاه می

 است.

 انقدر من... من... نکن.

 

زدم، که تنفرهایم جنسشان خوب نیست... چینی چطور زبان می

اش را پیدا کنم تا اینطور با سازِ وطنیاست و باید از بازار دست

 یک شعر، آچمز نشوم و نشکنم.
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نگاهش انتظار داشت... انتظار برای ادامه دادن و من باید بهش 

 دادم؟امید می

 چرا تموم کارهای سخت دنیا رو من باید انجام بدم اروند؟-

 

 ی بغضم شد که گفت:متوجه

 لرزه؟صدات چرا می-

 

 یش نذاشت.هاخواستم عقب بروم و زور دست

 تر بودند به ایستادن؟چرا همیشه مردها قوی

 

 سرم را نزدیکش کردم و کنار گوشش تلخ و سرد لب زدم.

 به فکر زندگیت باش.-

 

 زندگیم تویی ژیکال.-
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 نبودم... من زندگی هیچکس نبودم حتی خودم.

 سوادترین بود برایم.نگاهم التماس داشت و اروند بی

های گردنم را کج کردم و دلم یک آغوش امن خواست از همان

 داد...بوی امنیت.که بوی جهان را می

 

 اندوه نگاهم را خواند.

 اش فرو رفت بغضم ترکید.سرم که میان سینه

پسش نزدم... هم خونم را عقب نراندم و دلم خواست 

هایش دورم حلقه شود و تمامم را به خودش بفشارد تا درد دست

 کمتر حس کنم.را 

 

های اروند هایم کنار تنم معلق مانده بودند و جایش دستدست

 دورم حصار شدن.

 کنم ژیکال.من پای دوست داشتنت خون به پا می-
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ترسیدم از حرفش... بار اول نبود که خواستنش بوی تهدید 

 داشت.

 

هایم را گرفتم و به دلم سپردم  فقط چند دقیقه زبان به گوش

بعد یادش بیاید که چه بالیی سرش آمده است...  دهن بگیرد و

ی جهان ترین نقطهبعدتر یادش بیاید که آغوش اروند ممنوعه

 است.

 

ام را، از پا انداخت و کردم با ترسی که ژیکال خودساختهچه می

 نفسش را برید.

خواست ام را میانگار خدا امشب دلش تماشا کردن غرور شکسته

پشت سرمان از خودم و موقعیتی که که با شنید صدای آشنای 

 داخلش قرار گرفته بودم، بیزار شدم.

 

 کنید؟اینجا چه کار می-
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عمو سوری ناقوس مرگ بود تا یادم بیاندازد، این صدای زن

 مسیر هیچ وقت قرار نیست رنگ محبت به خودش بگیرد.

 اروند ابای از عقب کشیدن نداشت.

 ولی من عصبی از خودم و سستی

 رفتارم عقب رفتم. 

 

ی اروند به مادرش و اخم روی صورتش نگاهم از کنار شانه

 نشست.

انتظار داشتم شماتتم کند... دعوا راه بیندازد و حال خرابم را به 

 صورتم بکوبد.

 ولی در کمال ناباوری فقط یک کلمه گفت و رفت.
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 با خودت روراست باش... بهش بگو که دوستش نداری.-

 

 ز وجودم سرازیر شد و به بطن قلبم رسیدم.با حرفش نکبت ا

 ام پشیمان شدم.به خودم آمدم و از کرده

هایم را داخلش به امانت از آغوشی که فقط خواسته بودم واهمه

 بگذارم... کمی تکیه گاهم باشد و نشد.

 

انتخابم غلط بود و باید تا آخر دنیا اگر به اروند لبخند هم میزدم 

 ران با من فرق دارد.ماند تعبیر دیگیادم می

 مادری دلهایمان یکی نبود.ما زبان

 

اروند را نگاه نکردم از کنارش گذشتم و قبل از لمس کردن 

 ی در صدایش را شنیدم.دستگیره

 باور کنم این بودنت رو؟-
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 دهانم را باز کردم تا هوا را ببلعم.

 دل برگشتن و دیدنش را نداشتم.

 دادم.باید توضیح می

 ن متاسفم اروند... نباید...من... واقع-

 

 کنم ژیکال.ادامه نده... خواهش می-

 

بیرون رفتم... برقها خاموش بود و رقص نورهای رنگی دل 

 سیاهی را شکانده بودند.

مامان را پیدا کردم و سردردم را برای برگشتن به خانه بهانه 

 کردم.

 گردد و من خیالم ازش راحت باشد.گفت که با اروند برمی

 

ی افشین توجه به ساعت و دیر وقت بودن، شمارهراه افتادم و بی

 را گرفتم.
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 آلودش شرمنده شدم.از شنیدن صدای خواب

 

 خوبی ژیکال؟ اتفاقی افتاده.-

 

روبروی بوستان نزدیک شهرک پارک کرده بودم و جواب افشین 

 را دادم.

 برای امضای قرارداد فردا کجا بیام؟-

 

 دم.نفس راحت کشیدنش را شنی

 خوب فکراتو کردی ژیکال... همه جوانبشو سنجیدی؟-

 

 اخم کردم از تردید کالمش.

پرسی افشین... تا دیروز که داشتی تالش چرا اینجوری می-

 کردی برای متقاعد کردنم؟می
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من هنوزم نظرم همونه و االنم خوشحالم از تصمیمت... فقط -

 بگیری.خوام به خاطر اصرار من تو رودربایستی قرار نمی

 

 آرمِ وسط فرمان را با سرانگشتم لمس کردم و مطمئن لب زدم.

 تردید ندارم.-

 

خیله خب صبح میام دنبالت بریم دفتر وکیل تا هم قرار داد و -

 بخونی هم امضا کنیش.

 

 خیابان خلوت پیش رویم را تماشا کردم.

 منتظرتم... شبت بخیر.-

 

 سرم را روی فرمان گذاشتم.

 من نیاز داشتم به این انتخاب.
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تر و به شروع یک مسیر جدید و راهی که بتواند من را قوی

 هایم.تر کند در برابر ضعفپخته

 شدم.هنوز هم باید بزرگتر می

 ام.بزرگتر از بیست و هفت سال زندگی سپری کرده

 

 

سرو وضعم را مرتب کردم و بعد از گذشتن از نگهبانی  راهی 

 خانه شدم.

 

ین را داخل حیاط پارک کردم و تا سرم را باال گرفتم حس ماش

 ی روبرویی تکان خورد.ی خانهکردم پرده
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 تا جلوی در پیش رفتم و بیشتر توجه کردم.

 همه چیز مثل روزهای ساکن قبل بود.

 انگار توهم زده بودم از فکر و خیال زیادی و بدی حال امشبم.

 

 اومدی ژیکال جان؟-

حسن به عقب برگشتم و سعی کردم گیج بودنم را با صدای مش

 پس بزنم.

 سالم عمو... با زحمتای ما؟-

 

 ها را پایین آمد و اخم به صورت استخوانیش نشاند.پله

است...دوم و آخرش من هر کاری برای بابات بکنم اول وظیفه-

 ی خودمه دخترم.از سر رفاقت و عالقه

 

 ش باال کشیدم.مردمکهایم را از روی آلبوم داخل دست

 ممنون که هستید... به خاله نیره سالم برسونید.-
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 از در باز گذشت و جوابم را داد.

بابات تازه خوابیده... قرصهاشم خورد... فقط چندباری تلفنتون -

 زنگ خورد تا اومدم جواب بدم قطع شد... خداحافظ.

 

 لباسهایم را عوض کردم و به اتاق بابا سرک کشیدم.

های که من ازش ترس داشت و آرام خوابیده بود... از آن خواب

 خواست دست و پایش تکان بخورد.همیشه دلم می

اش زل ی سینههایم به قفسهکنار تختش ایستادم و مثل بچگی

زدم... باال و پایین شدنش را که دیدم پلک زدم و آسوده از اتاق 

 خارج شدم.

 کنم.دلم نیامد ببوسمش و خوابش را خراب 

 

بطری شیر را از داخل یخچال بیرون آوردم و داخل لیوان 

 ریختم.
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آیدی کالر تلفن خانه را چک کردم و نگاهِ اخم دارم روی سه 

 ی ناآشنا نشست.تماس، از یک شماره

 

 شماره را داخل مخاطبین موبایلم زدم و هیچکس باال نیامد.

ه هر از ممکن بود از دوستان یا همکارهای قدیمی مامان باشد ک

 گرفتند.گاهی سراغی از هم می

 

 به اتاق که برگشتم تا پشت پنجره رفتم.

 ی روبرویی بود.ی خانهتمام حواسم به پرده

ای که سالها از خاموش ماندنش گذشته بود و من امشب از خانه

 سر بدی حالم دچار توهم شده بودم. 

 

روی  خودم را روی تخت ولو کردم و نگاه سرگردانم باال رفت و

 ی باالیی کمد دیواری ثابت ماند.درِ طبقه
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هایم را داخل کارتون آنجا، پنهان کرده بودم تا جلوی تمام آلبوم

 چشمم نباشد.

 نه دورشان ریخته بودم... نه آتششان زده بودم.

 فقط دورشان کرده بودم.

 

 جنگیدم.امشب هم باید با خیالم تا خود صبح می

 

ام و بابا خواب است تا ادم که رسیدهاول برای مامان پیام فرست

 خیالش راحت شود... پیام بعدیم را به نشاط دادم.

 "تو اولین فرصت باید حرف بزنیم باهم"

 

 به سمت مخالف کمد چرخیدم وموبایلم را زیر تخت جا گذاشتم.

 هایم را روی هم فشردم و فقط به قرار فردایم فکر کردم.پلک

 ام.به شروع تازه
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به ژیکالی که بازهم خودش یک مسیر تازه را انتخاب کرده بود 

 آمد.و باید از پسش برمی

 

************** 
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ایستم و به سفیدی، سرخ تر از دیشب مقابل آینه میحوصلهبی

 کنم.هایم نگاه میی چشمشده

 هایش.های بد خوابیو فکر و خیالامان از شب

 

م و باز همان ژیکال همیشگی را کنبه اجزای صورتم توجه می

 بینم.می



 

 

633 | P a g e 
 

ی خاطراتم، باقی فارغ از قلبی که هنوز گورستان نفرین شده

 مانده است.

 

دارم و خودکار ته کیفم را لمس ام را برمیشناسنامه و کارت ملی

 کنم.می

دانستم سرنوشت قرار بود من را به سمت کدام مسیر هدایت نمی

زنم و از اتاق را عمیقن پس می ها و تردیدهایمکند، ولی ترس

 شوم.خارج می

 

همین که توانسته بودم همه چیز را برای مامان سر میز صبحانه 

تعریف کنم و تاییدش را با خودم همراه کنم، برای استوار ماندنم 

 کرد.کفایت می

 

شوم و تا کنار تخت بابا، با حجم بزرگی از بغض وارد اتاق می

 روم.جلو می
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 بوسم.و پیشانی جهانم را میشوم خم می

برم و کنار گوشش، با تمام تالشم آرام تر میسرم را کمی پایین

 کنم.و محتاط زمزمه می

برام دعا کن بابا... امروز همش حواست به من باشه... هر جا رو -

 نگاه کردی، من فقط جلو چشمت باشم.

 

انکار هایم را توانستم به صورتش نگاه کنم و واهمهچطور می

 لرزید.کنم... وقتی صدایم بیشتر از دستهایم می

 هایش کنج پنجرهبوسمش و او هنوز مسیر مردمکدوباره می

 است.

 

گذارد با فشردن دستش از اتاق خارج پلک که روی هم می

هایی که نتوانستم خودم را شوم و شبیه تمام روزها و ثانیهمی

 ود.شببخشم، قلبم مملو از مالمت و اندوه می

 

 با من کاری نداری مامان؟-
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کند از بس که دستش بندِ فکر و صدایم ناخواسته غافلگیرش می

خیاالتش است. از دیر آمدن دیشب و صورت پکرش پرواضح 

 است که همه چیز آن طور که باید خوب پیش نرفته است.

 

 برو بسالمت... مراقب خودت باش.-

 

برای رفتنم معطل بوسم و بیشتر از این اش را میروی گونه

 دانستم باید بروم.کنم، زمانی که مینمی

هایم تفاوت نبودم نسبت به زندگی تنها خواهرم... اما دغدغهبی

پشت سر هم صف کشیده بودند و دست و پایم را به هم گره 

 زده بودند. 

 

ترین مقصدی بود که داشتم باز به مقصد امروزم نامشخص

 رفتم.میحساب دلم برای رسیدن بهش جلو 
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شراکت با آدمی که مُعَرفش افشین بود، آخرین انتخابی بود که 

 در اوج ناباوریم تنها انتخابم شد.

 

 از افشین خواستم که به دنبالم نیاید.

نیاز به فرصت و فکر کردن بیشتر داشتم و حاال که مقابل دفتر 

وکیل توقف کرده بودم، هیجان و اضطراب هر دو در یک زمان 

 ی اعتمادم افتاده بودند.ت، به جان ریشهتبر به دس

 

کاش فقط یک نفر وجود داشت تا کنار گوشم زمزمه کند 

 تر گردد.تا من خیالم آسوده "خیالت راحت"
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 ی میالد را گرفتم و دعا کردم که بتواند جوابم را بدهد.شماره
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 در خدمتم خانم شایگان.-

 

 آرامش کالمش، قلبم را از تالطم انداخت.

 

 رسیدم میالد... یه چیزی بگو که جون برگرده به پاهام.-

 

 خوای بشنوی؟چی می-

 

 لبم را تر کردم و به دندان گرفتم.

بگو که اینبار تصمیم درسته... بگو که دوباره شکست -

 خورم... بگو که...نمی

 

 بس کن ژیکال.-

 

 اش کرده بودم که اسم کوچکم را تکرار کرد.عصبی
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چیزی انقدر خودخوری کنی... مگه قراره  درست نیست سر هر-

دنیا به آخر برسه... اگر یک درصد هم، همه چیز خوب پیش 

 نره... بازم باید محکم باشیو ادامه بدی.

 

 تر فشردم.هایم سفتفرمان را میان انگشت

باید خوب پیش بره... نره دیگه اعتباری برام نمیمونه میالد... -

به نگاه کنم و باز بگم اشتباه چه جوری تو چشمای جهان و محبو

 رفتم.

 

همین االن استارت بزن و برگرد ژیکال... تو با این فکر اول -

 کنی بعد اطرافیانت رو.خودتو نابود می

 

ترین صدایش پر از شماتت بود و خوب بود که میالد رو راست

 ام بود.آدم زندگی
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فهای طرف خیابان چرخاندم و یادم به حرسرم را تا ساختمان آن

های او عمو سوری افتاد... دلیل اینجا بودنم کنایهدیشب زن

خواست یک بار برای همیشه خودم را از وسط نبود... اما دلم می

 توهماتش بیرون بکشم.

 خوام تا تهش برم میالد... شده به غلط ولی...گردم... میبرنمی-

 

 ام سنگین بود.نفس کشیدم و باز سینه

 تو کنارم هستی دیگه؟-

 

ژیکال دنیا پر از آدمهای که هزار بار زمین خوردن و ایستادن... -

هزار و یک بار اعتمادشون شکست تا اونی که باید سر راهشون 

قرار گرفت... بریز دور ترسهاتو... ته این راه اگه ضرر هم بود تو 

 ازش یه درس تازه بگیر.

 

دست راستم رابه عادت همیشه روی قلبم مشت کردم و چشم 

 بسته لب زدم:
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 دستم روی قلبمه میالد.-

 

خواهم و صوت زیبای صدایش به جانم طنین فهمید که چه می

 امید بخشید.

 "اال بذکر اهلل تطمئن القلوب"
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تر از من من آرام شده بودم با همان یک آیه، افشین ولی آشفته

 بود.

شد و با خودم تصور سرم با هر رفت و برگشتش همراهش می

ردم کاش سالن دفتر کمی بزرگتر بود و زمان بیشتری برای کمی

 شد.هایش سپری میتکرار قدم
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 شینی؟نمی-

 

 اش نگاه کرد و برای چندمین بار گفت:به ساعت مچی

 پس کجا موند این!-

 

مونم تا بیان و امضا عجله داری برو افشین... من منتظر می-

 کنم.

 

ای باز شدن در سرش را با نچی که گفت عقب انداخت و صد

 دفتر نگاهای منتظرمان را سمت مردی که داخل شد، برگرداند.

 

 سالم... سالم... عذر تقصیر بابت تاخیرم.-

 

اش قرار داد توجه کردم و افشین پیش به دستهای که روی سینه

 قدم حرف زدن شد.
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 خانم شایگان معرف حضورتون، آقای حصاری.-

 

 خوش آمدید بانو... بفرمائید داخل.-

 

کنار در باز دفترش به احترام ورودمون ایستاد و سمت منشی 

 آرام و خونسردش سفارش وسایل پذیرایی را داد.

 

کنار دست افشین روی دومین صندلی نشستم و  آقای حصاری 

 داد.از سر عجله کارهایش را تند تند انجام می

 

 ها را از بین چند پوشه بیرون کشید و مقابلم قرار داد.برگه

این هفته مدام بین راه تهران و مشهد بودم... تمام وقتم  من-

سر مشکل یکی از موکلینم گذشت... آقای بکتاش که گفتن 

قرارداد رو تنظیم کنم حقیقتن وقت نکردم مشخصاتتون رو وارد 

 کنم.
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به افشین و اخمش توجه کردم و گوشم به توضیحات حصاری 

 ماند.

ت... مطالعه کنید و اگه خانم شایگان ده صفحه قراردادتون هس-

 موردی نبود امضا کنید.

 

ها را زیر و رو کردم... همه چیز طبق قانون نوشته شده بود برگه

 جز یک مورد.

 همکاری داشته باشم؟تونم عدمیعنی چی که تا یک سال نمی-

 

 نشست. پشت میزش روی صندلی

کمترین زمان همکاری شما با آقای بکتاش یک ساله... تمام -

ی شما گذاشته شده... رد اعم از میزان سرمایه و سود به عهدهموا

ی امضا و شروع همکاری تا یک سال بعد از این فقط از لحظه

ی آخر رو هم تونید قرارداد رو فسخ کنید... صفحهتاریخ نمی
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شاءاهلل به محض برگشتشون، همزمان با خود آقای بکتاش ان

 کنید.امضا می

 

کردم که پچ را میان ذهنم تفکیک میهای حصاری داشتم گفته

 زدن افشین را شنیدم.

 

ژیکال اگه هنوزم نیاز به فکر کردن داری عجله نکن... ما تا -

 برگشتن آقای بکتاش زمان داریم.

 صورت چرخاندم سمتش و مصمم لب زدم:

مشکلی نیست... فقط اگه ایرادی نداره تعیین میزان سرمایه و -

خودشون تشریف داشتن... باهم  سود هم بمونه برای روزی که

 به توافق برسیم خیلی بهتره.

 

افشین که سرش را تکان داد، حصاری هم برای تایید حرفم 

 پلکهایش را باز و بسته کرد.

 های خالی از اسمم را یک بار دیگر از اول خواندم.برگه
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 همه چیز قانونی و روی اصولش بود.

منوط به زمان امضاهایم را که زدم تاریخ بعدی حضورمان 

 برگشت بکتاشی شد که نام و نشانی از او تا به االن نداشتم.
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 مبارکت باشه.-

 

ام جامانده بود که زیر لب و های سرکوب شدههپیش دلهرحواسم

 آروم جواب افشین را دادم

 ممنون.-

 

 ایستادم و افشین هم همراهم شد.

 وسیله نیاوردی با من تا یه جا بیا.-
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 ماشین هست باهام... از اینجا قرار داریم با آسایش بریم بنگاه.-

 

 ی ساختمان سرازیر شدیم.با خداحافظی از حصاری، از پله

 به سالمتی پسندتون شد؟-

 

برای من خیلی فرق نداره... مهم نظر آسایشه که میخواد -

 وسایلش رو بچینه.

 

 کردم. به خیابان که رسیدیم لبخند زدم و افشین را برانداز

 اش فرق کرده بود.با آن روزهای دانشجوی

 هایش نبود.خبری از شیطنت

تر تر ولی عمیقزندگی و دشواریهایش خندهایش را کمرنگ

 کرده بود که قلبش به آسایش بند شده بود.
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کنم... تو و آسایش فراتر از هر کمکی از دستم برمیاد دریغ نمی-

 اید برام.دوستهای چندساله

 

دی نزدم ولی درهم شدن صورت افشین را نفهمیدم من حرف ب

 به چی تعبیر کنم.

 

 ژیکال؟-

 

 بله.-

 

 منتظر ماندم تا تردیدش را برای گفتن حرفش کنار بگذارد.

داد... مثل حاالیی شناختن حس آدمهای اطرافم گاهی آزارم می

 توانستم نادیده بگیرم.که آشفتگی افشین را نمی
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خواد بدونی هر اتفاقی که بیفته، از من نرنجی... باور دلم می-

کن تمام سعیمو همیشه کردم که کنارت باشم... که همراهیت 

کنم... همه چیز و برات بهترین خواستم و گاهی که عقب 

 بود... توانم کم بود. معرفتیم نبوده... دستم بستهکشیدم از سر بی

 

 نشست. به چشمهایم اشک از سر رفاقتمان

 تو برام کم نذاشتی افشین... هیچ وقت.-

 

 خواست به خاطر نامردی رفیقش خودش را مقصر بداند.نمی

 

هایش نگاه کرد و کف پاهایش را به سوییچ جامانده میان انگشت

 روی زمین کشید.

من نامرد نیستم... امیدوارم یه روزی بتونم بهت ثابت کنم که -

ش دلیل بود، هر چند اگر اگه بدون اطالعت کاری کردم پشت

 برات غیر منطقی بود.
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 ته دلم خالی شد از حرفش و ترس به جانم قالب شد.

تا آمدم بگویم مصیبت جدیدم چیست، خداحافظی کرد و از 

 کنارم گذشت.

من را میان باتالقی از سوال و توهماتم رها کرد و فقط خواست 

 که درکش کنم.

 درک چه چیز را... خودم هم نفهمیدم؟

 

***** 
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 "یک هفته بعد"
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و آمد حالهر ماه که دکتر نمازی برای ویزیت بابا به خانه می

 شد.هوایمان شبیه روزهای اول پاییز سرد و ابری می

 

چرخید و نشاط فقط به یک گوشه زل محبوبه دور خودش می

 ها نگاه خالی از امید دکتر بود.زد... و دلیل تمام اینمی

 

چرخید که بگوید نیاز به پرسیدن نبود... کسی هم زبانش نمی

 اوضاع جهان چطور است.

گفت و بعدش ما های معمول را میفقط یکسری توصیه

ماند و مان... محبوبه میهای نریختهماندیم و اشکمی

اش ماند و آرزوهای برآورده نشدهاش... نشاط میهای زنانهدلهره

ها و اشتباهاتم... باری از گناهو کوله ماندمو در نهایت من می

حس عذاب وجدانی که هیچ وقت دست از سرم برنداشت و در 

 این سالها من تنها از پس پنهان کردنش برآمدم.
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 شنبه بیاد کمکتون.گم پنجبه سهراب می-

 

ام را از گل قالی تا صورت غبار با شنیدن صدای نشاط توجه

 ی مامان باال کشیدم.گرفته

 یازی نیست... حسن آقا هست... بسه.ن-

 

مامان سهراب غیر از داماد این خونه بودن، برادرزادشه... چرا -

 هیچ وقت نمیذارید کمک حالتون باشه؟

 

 کردم.حال نشاط را و اعتراضش را درک می

های مامان مشکل داشتم تا من هم اویل با تمام ممانعت کردن

ندارد ما کارهایش  وقتی که خیلی رک توضیح داد جهان دوست

 را انجام بدهیم.

 

 سعی کردم کمک حال مامان شوم که گفتم: 
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یک روز کامل از کار و زندگی بندازیش که چی... وقتی خود -

 مامان هست... عمو حسن هم همیشه بوده... جای نگرانی نداره.

 

 دلخوری نشاط تمامی نداشت.

 تره؟عمو حسن از من و سهراب محرم و نزدیک-

 

حوصله؟ ظرف غذای بابا را همراه خودش به اتاق برد و بیمامان 

 من تا کنار نشاط پیش رفتم.

ای نه سهراب... منم هیچ وقت نرفتم... جهان اذیت نه تو غریبه-

 تره.میشه... خودش با این دو نفر راحت

 

ام به امانت بغض کرد و من فقط توانستم سرش را میان سینه

 نگه دارم.

 

 ترسم ژیکال.من از نداشتنش می-
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 نفسم را حبس کردم از ترس دردِ مشترکم با نشاط.

 بابا پیش ماست نشاط... نگران چیزی نباش.-

 

داد وقتی سکوت هایم دیگر جواب سن و درک نشاط را نمیدروغ

 هایمان شد.مُهر خاموشی واهمه

 

صدای زنگ موبایلم باعث شد، نشاط سمت مانلیِ غرق خواب 

د و قبل از بیدار شدنش جواب تماس آسایش را دادم و از برو

 جایم بلند شدم.

 جانم آسایش؟-

 

 چرا یواش حرف میزنی ژیکال؟-

 

_133 
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 هایم را سمت اتاقم تند کردم و لب زدم:قدم

 مانلی خوابه... االن اومدم اتاق... خوبی... افشین خوبه؟-

 

 ما خوبیم ژیکال... افشین گفت بهت زنگ بزنم.-

 

 دوال شدم و عروسک مانلی را از روی زمین برداشتم.

 خبریه؟-

 

 ها گذشت و حرفی از آسایش نشنیدم.ثانیه

 متعجب پرسیدم:

 هستی آسایش... الو...؟-

 

 پوف کردن صدایش را حس کردم.
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 چیزه... راستش... اُم... آقای بکتاش از سفر برگشته.-

 

 ی صندلی نشستم.لبه

 چه خوب... باالخره تشریف فرما شد این شریک ما.-

 

آره برگشته... به افشین گفته آخر هفته قرار بذاریم ببینید همو -

 که صحبت کنید در مورد کار.

 

 باشه مشکلی ندارم... زمان و مکانش رو بهم بگید.-

 

 ربط ترین جواب ممکن را به موافقتم داد.آسایش بی

تا جهازمو تکمیل کنمو بچینم... بعدش باید حسابی کمکم کنی -

 من که جز تو خواهری ندارم ژیکال... بگو تنهام نمیذاری؟
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مات حرفهایش ماندم... معلوم نبود این زن و شوهر حالشان چه 

 شده بود که هر دو، در این روزهای اخیر شبیه خودشان نبودند.

 

 ربط حرف زدم.من هم بی

. پشیمون نشی قول دادی که من ساقدوشت باشم آسایش..-

خوام های افشین و دنبال خودت راه بندازیا... میبری دخترخاله

 ست رنگِ دسته گلت لباس انتخاب کنم.

 

 مزه خندیدم و آسایش پر بغض لب زد:بلند و بی

 دورت بگردم خواهری.-

 

******** 

 

 با من رجوع کن
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 من ناتوانم از گفتن

 

 زیرا که 

 

 «دوستت دارم»

 

 است حرفی 

 

 هاکه از جهان بیهودگی

 

 آیدها و مکررها میو کهنه

 

 با من رجوع کن

 

 "فروغ فرخزاد"
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 چروک کوچیک و سمج شالم را با اتو گرفتم و ایستادم.

 

تا زمان قراری که آسایش ساعت  و مکانش را برایم فرستاده 

 بود چند ساعتی وقت داشتم.

 

د روزهای گذشته با موهایم را مرتب بافتم و انتهایش را به یا

روبان بنفش گره زدم و به روی خودم نیاوردم که انتهای موهایم 

کرد و چندین بار روبانش همیشه میان انگشتهایش جا خوش می

شست اش به دلش نمیی پاپیون شدهکرد و تا گرهرا باز می

 داشت.دست از سرش برنمی

 "این موها مال منن ژیکال "
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 م نشاندم.آرایش مالیمی روی صورت

خواست با ظاهری آراسته و موجه راهی شوم تا اعتماد دلم می

بکتاش را از همان دیدار اول خدشه دار نکنم و البته امیدوار بودم 

 در جایگاه شریکم، بکتاش هم آدم موجه و معقولی باشد.

 

 جهان همیشه معتقد بود آراسته بودن جز اصول معاشرت است.

گفت برند بودن و قیمت یک لباس مهم نیست... این سلیقه می

هاست که همیشه به ظاهرشون معنا میبخشه و و منش آدم

 کند.وزنش را کم و زیاد می

 

قبل از راه افتادن با مامان تماس گرفتم و گفت با آخرین ویزیت 

 گردند.دکتر به خانه برمی

شاتش برنده بود تا از صبح که بابا را همراه عمو حسن برای آزمای

 خود االن که ساعت نزدیک هشت شب بود، برنگشته بودند.
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 دلم با شنیدن خستگی صدایش، گرفت.

 

 از مقابل نگهبانی که گذشتم، احمد دوست میالد را دیدم.

شد احمد را جای خودش هر از گاهی که کالسهایش زیاد می

 گذاشت.می

 

 کردم. آهنگ آرامی را پلی کردم و تماس اروند را رد

تمام این یک هفته نه اروند زنگ زده بود، نه من خبری از او 

 گرفته بودم.

 حتی از مامان هم نپرسیدم که آخر شب جشن مانلی چه شد؟

 

 

 با راهنمایی پارک بان ماشین را هم ردیف

های دیگر پارک کردم و کیفم را از صندلی کنارم ماشین

 برداشتم.
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رشهای زیر پایم به های کفشم روی سنگ فپژواک پاشنه

 ام انداخت.خنده

جز معدود دفعاتی بود که به جای کفش اسپرت، پاشنه بلند پا 

 خواستم خانومانه و رسمی حضور پیدا کنم.کردم و حسابی میمی

 

 نگاه چرخاندم و با دیدن ورودی رستوران

 مسیرم را پیش گرفتم.

از ام موجب شد تا سوییچ زیپ کیفم را باز کردم و کم توجهی

 دستم به زمین بیفتد.

 .ای که خاکش گِل شده بوددار و آب پاچی شدهزمین نم

 سوییچ را برداشتم و گِل روی دستم مالید.

کالفه پوف کشیدم و برای پیدا کردن آسایش و افشین سرک 

 کشیدم.
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 دست افشین که باال آمد، سمتشان پا تند کردم.

 سالم... خوبید؟-

اش پاسخ افشین به احترامم ایستاد و آسایش سالمم را با بوسه

 داد.

 

 کیفم را روی تخت قرار دادم و پرسیدم:

 سرویس کجاست؟-

 

آسایش به انتهای باغچه اشاره کرد و افشین موبایل زنگ 

 اش را جواب داد.خورده

 برم دستموبشورم بیام... خداروشکر به موقع رسیدم.-
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 ات چای بیارن؟برو عزیزم... بگم بر-

چند قدم دور شدم برای سوالی که آسایش کرده بود سر تکان 

 دادم.

 

 چرخید.هایم به دور و برم میهایم چشمهمراه با قدم

به فضای سنتی و حوض زیبای وسطش که حسابی روح بخش 

های آبی و سرخی گل و انرژی دهنده بود، تلفیق رنگ کاشی

 های دورش.شمعدانی

 

های نه چندان آب کشیدم تا گل از زیر ناخن دستم را چندبار

 بلندم، بیرون بیاید.

 

 چند برگ دستمال کلینکس برداشتم و از سرویس خارج شدم.

ای رسید که برای پدر و مادرش صورتم با لبخند به پسر بچه

 کرد.شیرین زبانی می
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 ام.احساس دلتنگی کردم برای مانلی

 

با آجرهای خشتی تزیین ی کوچکی که دورش را از کنار درختچه

 کرده بودند عبور کردم و مشغول خواندن اشعار روی دیوار شدم.

 

 ژیکال جان؟-

 

سرم را با حس صدای غریبه و آشنا باال گرفتم و نگاهم از روی 

 های رویش کنده شد و به مرد مقابلم رسید.تخت و آدم

 

قلبم از تپش ایستاد و نفهمیدم کدامشان اول صدایم کردند... 

ای از هوا ای به خودم آمدم که دهانم برای جرعهفقط لحظه

 بازمانده بود و دیگر نفس نداشتم.

 

 سالم ژیکال.-
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 هایم اعتماد نکردم.به گوش

 خودش بود؟!

اش پنج این صدا که طنینش به گوشم رسید... این مرد که چهره

 سال تمام بامن بود؟

 خودش بود؟

 محال بود.

 خواب بود.

از پس خاطراتم بیرون آمده بود و مقابلم قد  شاید هم خیالش

 علم کرده بود.

 ولی؟

 

 های دستم به داخل کفشم فشردم.کف پاهایم را بیشتر از ناخن

 

 کنم.ژیکال میشه بیای بشینی... خواهش می-
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صدای پر از التماس آسایش میان سرم دنگ دنگ کرد و من 

 یک قدم پس رفتم.

به تماشا کردنش... به قامت  شاید غیر قابل باور بود. میل من

اش... به زخم کنار ابرویش... به تر شدههای پهنبلند و شانه

های بلند و حالت موهای اش... به ریشهای شکستهگوش

 خاصش که دیگر باب میلم نبودند و مگر اهمیتی هم داشت؟

 

 نه شبیه خواب بود نه رویا.

 خود خود کابووس بود و بس.
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667 | P a g e 
 

جمعی ی دستهیک کاشی دیگر عقب رفتم و سرم با صدای خنده

 تخت کناریمان کمی کج شد.

نگاهم روی دست پسری که دور گردن دختر حلقه شده بود با 

 درد نشست و از خودم پرسیدم واقعن عاشق بودند؟

 

 باید با هم حرف بزنیم... میشه خواهش کنم بشینی ژیکال؟-

 

شب... چقدر از گرمای صدای چقدر از تلفظ اسمم بدم آمد ام

 آشنایش بیزار بودم.

کوبید... مرگ یک قدمی نفسم با نگاهی راسخ و قلبم نمی

 ای کریه منتظر ایستاده بود.خنده

 

 تر رفتم.عقب

 کردم.باید فرار می
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ها و گریختم قبل از آنکه لرزش دستباید از این هوای آلوده می

 هایم را ببیند.مردمک

 هایم را بشورم.جدا شدم تا دست هامن فقط از بچه

 دانستم وقتی برگردم قرار است جهانم با او زیر و رو شود.نمی

 دری خاطراتم؟از کجا پیدایش شده بود بعد این همه سال دربه

 

گریختم قبل از آنکه قراری شده بود و اگر نمیقلبم دچار بی

 ام را در برابرش باخته بودم.چیزی بگویم قاعده

 

 ام التماس کردم تا کم نیاورم.جزم کرد... به خودِ واماندهعزمم را 

من تمام این سالها تمرین کرده بودم اگر روزی جایی اتفاقی 

 تفاوتی و محکم بودنم را به رخش بکشم.دیدمش اوج بی

های هایم را آنچنان استوار برداشتم که پژواک صدای پاشنهقدم

 بلندم برای خودم هم ناآشنا آمد.

 های که دقایقی پیش از پوشیدنشان راضی بودم.شهمان کف
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از کنارش که گذشتم به عمد بازویش را ضربه زدم درست یک 

 قدمی تخت ایستاده بود.

 

 نگاه آسایش و افشین مستاصالنه روی من خیره مانده بود. 

 

برای برداشتن کیفم خم نشدم... آسایش را طوری نگاه کردم که 

لم گرفت و من به برق اشک میان بی هیچ اعتراضی کیف را مقاب

 هایش هیچ اعتنایی نکردم.چشم

 معرفتم با من چه کرده بودند؟های بیرفیق

 

اش را هایم نداشتم... باید سنگینیهیچ تعللی برای گفتن حرف

 رفتم.کردم و میدار زیر پاهایم خالی میروی زمین نم

مثل همان روزی که جلوی در محضرخانه زمین خوردم... زانوام 

خراشید و وقتی به خانه رسیدم تازه متوجه شدم که شلوارم هم 

نفس قدم برداشتم و پاره شده است... ولی با درد ایستادم... بی
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دستش را از روی بازویم پس زدم... دست مردی را که فقط چند 

بود و باز حس گرمای شدنش بهم گذشته دقیقه از نامحرم

 کرد.دستش مرا از خودم بیخود می

 

 صدایم را التماس کردم که استوار باشد.

ام بودید... ولی ی نحسی روزای گذشتهشما دوتا باقی مونده-

ها بهترین بودید برام... االن عزیز موندید برام... تو تموم این سال

است... با منو کشوندید اینجا... مسبب نحسی اون روزهامم اینج

 ها؟من چکار کردید خوش انصاف

 

اینبار بیشتر به صورت افشین نگاه کردم تا ریتم ناکوک صدای 

 های او را کنار نشنوم.نفس

های دیروزش جلوی ساختمان یادم آمد و تنم خالی شد از حرف

 جانی که دیگر نداشتمش.

 

 چی تو من تغییر کرد که کشوندینم -
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 اینجا؟!

 

 من خواستم.-

 

 خواستم زنگ صدایش را بشنوم.بار بلندتر تکرار کردم، نمیاین

 

 چی تو من تغییرکرد که کشوندینم اینجا؟-

 

 من ازشون خواستم.-

 

ای که روی صورتم چکید اعتنا نکردم مثل خیسی به قطره

 صورت آسایش.

رگبارهای بی موقع تابستان را دوست نداشتم دنبال هویت 

 اه پاییز کم نیاورند.گشتند برای خودشان تا پیش نگمی
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 من ازشون خواستم که بهت چیزی نگن.-

 اگه بشینی برات توضیح میدم.

 

 از صداش متنفر بودم؟ 

 پس چرا لرزیدم!!!

 

تعلل حوض را از طرفی دور زدم که او رویم را برگرداندم و  بی

 سد راهش نایستاده بود... ولی بازهم روبرویم قرار گرفت.

 

حواسم نبود حوضش گرد است... مثل دنیا و روزگارش که 

چرخیده بود و دوباره بعد از پنج سال جدایی و دوری مقابلم 

 قرارش داده بود.

 

 بمون حرف بزنیم... لطفن.-
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ته صدایش التماس بود. یک خواهش مردانه و پر از امیدواری به 

 دلرحمی من.

تا ادامه بدهیم...  من هم التماسش کردم... گفتم بماند... بماند

ایمان را نابود نکند... گفتم به خواهش کردم تا عقد یک هفته

 حرمت عشقمان... به خاطر روزهای باهم بودنمان... بماند.

 نماند... رفت... صدایم را نشنید و گفت که دیگر دوستم ندارد.

 

اختیار هایم حس کردم و بینیشتر زدن اشک را در مردمک

ای داخل م دست چپش پایین رفت... حلقهنگاهم تا انگشت دو

ام های آشوب زدهدستش نبود ولی من خودم با همین چشم

اش را دیده بودم... خوب بود که همسرش روی کلیپ عروسی

 این مسائل حساس نبود.

 

 برید کنار آقا.-
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اش اگر از لفظ آقا خطاب کردنش نبود حتمن خط افتادن پیشانی

 .از سرمای پشتش بود

 

 ابرو در هم کشیدم و منتظر واکنشش نایستادم.

ای نبود اما من راه ی حوض هیچ فاصلهاز کنار پاهایش تا لبه

ها را چشم بسته بلد بودم... ها و باغچهی جدولرفتن روی لبه

 آنکه کسی دستم را بگیرد.بی

 

انگار از مسیر نگاهم به نیتم پی برد که تا قدم اول را برداشتم 

نار کشید و من فقط از نفس افتادن قلبم را فهمیدم تنش را ک

 وقتی لب زد.

 ژیکال؟-
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 ام کرد.هایت که بیچارهلعنت به تمام ژیکال گفتن

 

خودم را به کَری زده بودم و تا رسیدنم به ماشین دو بار دیگر 

 صدایم کرد و من با غضب به سمتش برگشتم و غریدم.

 

 شایگان... به من بگو خانم شایگان... ژیکال مرده... مرده.-

 

های خودم هایش روی زمین از نفس افتاد و من با چشمقدم

ی دیگر دیدم که برق نگاهش خاموش شد و اگر یک لحظه

 دیدم.دادم شاید مرگش را  هم میماندنم را لفت می

 

 ن.بذار حرف بزنم... اینجوری با این حال نشین پشت فرمو-

 

 نگران حالم شده بود؟

 آورد.ها را تاب میچرا دنیا این همه پست بودن آدم
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 هایش باال کشیدم.هایم را از نوک پایش تا چشممردمک

 زده نبود.گیر و هیجانشبیه من غافل

انگار که بارها این رو در رویی را تصور کرده بود و من را دیده 

 بود.

 

 ای بکتاش.حال من به شما ربطی نداره... آق-

 پوزخندم زیادی عمیق بود و زبانم سوزانده.

 قبلنا آدما قشنگتر نامرد، بودن.-

 

ام را بند اش روی اجزای صورتش، باز توجهدست کشیدن کالفه

 اش کرد.جای خالی حلقه

 

 دیدم.ام رنگتو نمیگفتم هامین صولتم که تا صد سال دیگهمی-
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 .شدندهایی که قاتل جان میامان از چشم

هامین صولت رو اگر دیدی از طرف من بهش بگو... دیدار به -

 قیامت آقای بکتاش.

 

 ی زیر لبش را نشنیده گرفتم.تنم را چرخاندم و زمزمه

 نخواستم بشنوم وقتی لب زد:

 هامین صولت خیلی وقته قیامتش به پا شده.-

 

قیامت جایی وسط قلب من برپا شده بود و من عجیب از صور 

 ی اسرافیلش نهراسیدم.دمیده

 

 

پایم را طوری روی پدال گاز فشردم که اگر کمربندم را نبسته 

 بودم با صورت به سمت جلوی ماشین پرتاب می شدم.
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های مشت ی وسط ماشین نگاهم فقط روی دستاز آینه

 ام کردند.هایی که تا دور شدنم بدرقهاش ماند و چشمشده

 

 ء بود را در خودم باال آوردم.راندم و هر چه عقده و خال

اش را با آب دهانم فرو ببلعم ولی آنقدر بزرگ خواستم تلخیمی

 و حجیم شده بودند که راه نفسم را مسدود کرده بودند.

 

ی ناچار زیر پل عابر پیاده توقف کردم و خودم را از فضای خفه

 ماشین نجات دادم.

 کند.گفتند که حادثه خبر نمیراست می

ی شب،  توان قدم برداشتن شبیه چند ساعتِ گذشتهپاهایم 

 نداشتند.

شان مامهایی که بارها برای اتشان کرده بودم با مصیبتخسته

ختم گرفته بودم و فردایش از سر داغِ زیادش ضجه و موره کرده 

 بودم.
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های دستم را روی شکمم فشردم تا کمی از التهاب و انگشت

 بهم خوردگی حالم کمتر شود.

ی هایم را با سختی روی هم کوبیدم و از تصویر نقش بستهکپل

 پشتش، ترسیدم.

 

های آهنی پل هوایی گذاشتم و با ی نردهدست دیگرم را لبه

هایم را کرد، نفرتصدای بوق هر ماشینی که از زیرش عبور می

 نفیر کشیدم.

 

 هق هقم جایی وسط سردرگمی احواالتم معلق مانده بود. 

 

سوخت و راه های که زده بودم میها و عقسرفه گلویم از حجم،

 نفس کشیدنم را سخت کرده بود.

ی کردند تا اَمانشان دهم برای قطرههایم التماس میمردمک

 اشکی.

 اما من قسم خورده بودم؟
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چندین سال پیش؟ درست از همان روزی که کسی کوه 

را لرزاند و رویاهایم را زمین زد، باخود عهد بستم که باورهایم 

ی اشکی نریزم و هر بار سر شکستنش، توبه دیگر برای او قطره

 کردم که بار آخرم باشد و نشد...؟!

 

 اعداد را شمردم

دانم چرا عادت کرده بودم همیشه از ده تا یک برعکس نمی

 .رفتمپیش می

 

مت را فرو ببر و با عدد بهارک عزیزم گفته بود با عدد اول د

 بعدی بازدمت را به بیرون هدایت کن.

 

 چاره ساز بود؟!

 ام بیشتر شده بود. چاره ساز نبود.نه... نه اینبار که سوزش سینه
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هاست خالی توانستم فریاد بزنم و بگویم این وسط سالچطور می

مانده است و هیچ چیز و هیچ کس نتواسته جایش را پر کند و 

االنش از سر تقالیی است که بادیدن عاملش به  گر گرفتگی

 جانش افتاده است.

 

ام بعد از هامین، من دیگر من که نشدم هیچ، بلکه زندگی

 آشفتگی بازار مسگرها را هم رد کرده بود.

 

تر شده بود که تمام زورش را رحمامشب انگار جهان هم بی

ای زد تا نگاهم را بارانی کند و من تا آخرین لحظه برمی

 جنگیدم.ام میپیروزی

 

ام برایم اهمیتی نداشت. حتی شالی خاکی شدن مانتوی مشکی

که همین دیروز  مارکش را کنده بودم، اتویش کرده بودم و االن 

 چروک و کثیف شده بود.
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دست روی زانوهایم گذاشتم، شکسته بودند که قوت راست شدن 

 نداشتند.

 بیچاره زانوهایم.
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 رمق پایین آمدم.هوایی را آهسته و بیی پلهای آهنپله

داشتم... باید های کفشم را محکم و کوبان برمیپاشنه

 هایم راحرص

 کردم.زیرشان له می
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های سستم را تکان به کف خیابان که رسیدم، سمت ماشین قدم

دادم و وقتی پشت فرمان نشستم که چراغ سبز باالی 

 ثابت نگه داشت.موبایلم نگاهم را روی خودش گوشی

 

اهمیت دستم را برای برداشتن دستمال دراز کردم و روی بی

 بندهای انگشتم محکم و عاصی کشیدم.

 

شد، باید خانه که هایم کثیف نبود ولی تمیز هم نمیدست

 شستمشان.رسیدم با آب و صابون حسابی میمی

 

های بودم که از انگشت دوم، دست چپم شاید من از معدود آدم

 ر بودم.بیزا

 ی کذایی، داغ بزرگی بر دلم بود.هنوز هم جای خالی آن حلقه

 

 استارت زدم و از کنار اتوبان خودم را به الین سرعت رساندم.
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خلوتی اتوبان و حال خرابم مزید بر علت شد تا پای راستم را 

هایم را دور فرمان روی پدال گاز بیشتر فشار بدهم و انگشت

 تر کنم.محکم

 

ی بعد جلوی ورودی و هفت ثانیهر دقیقه و سیدرست چها

شهرک بودم و مثل هرشب با یک چراغ دادن، نگاهم را از جَکی 

که در حال باال رفتن بود، گرفتم و نیم رخ صورتم را کمی به 

 طرف اتاقکِ سمت چپم متمایل کردم.

 

 میالد مثل همیشه صورتش مزین به لبخند بود.

 اش برایم سالم نظامی داد.هدستش را باال آورد و کنار شقیق

 

 خندید.

 ماشین را حرکت دادم و کمی جلوتر توقف کردم.
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ام های حل نشدهدانستم از سر بغضهایی که میبا مردمک 

 اش شدم.پتانسیل ترکیدن را داشتند خیره

 

 شد و با بهت پرسید:نگاه متعجبش از روی صورتم کنده نمی

 این چه وضعشه ژیکال؟!-

 

 ژیکال؟!

 دلم با شنیدن اسمم از زبان میالد ریش شد و باز در هم پیچید.

 

امشب برای دومین بار بود که با شنیدن اسمم از زبان دو مَرد، 

شان بهم خورده حالم از خودم و آن لحن ژیکال گفتن متفاوت

 بود.

 

دستمالم را جلوی دهانم گرفتم و سرم را به پشتی صندلی تکیه 

 دادم و چشم بستم.
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راحت بود که این وقت از شب، رفت و آمد شهرک کم  خیالم

 است و مجبور نبودم ماشین را با سرعت داخل ببرم.

 

 چته؟ جوابمو چرا نمیدی!-

 

به سختی نگاهش کردم مثل همیشه و همه وقت، تا اوج 

 درماندگیم را از نگاهم بخواند.

 

سرش را رو به عقب و سمت اتاقک برگرداند و به من فرصت 

 ی انرژی به دست و پاهایم ارسال کنم.داد تا کم

 

 سرم را باالتر گرفتم و دستگیره در ماشین را کشیدم.
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جا زیر پاهایم های پاشنه بلندم را در آوردم و همانکفش

 رهایشان کردم.

 

وقتی از ماشین پیاده شدم که یک جفت دمپایی بزرگ مردانه  

 جلوی پاهایم مثل همیشه جفت شده بود.

 ز حفظ بود.میالد من را ا

 این خوب بود؟

 

دانست که چرخید به تشکر... مینگاهم را باال کشیدم. زبانم نمی

 این جور مواقع نگاه دارم ولی از صدایم خبری نیست.

 

رو، را در سوییچ را به سمتش گرفتم و از کنار اتاقک، مسیر پیاده

 پیش گرفتم.
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در صدای تک بوق ماشینم سرم را به عقب و جایی که میالد 

 حال دور زدن میدان کوچک شهرک بود، برگرداند.

 

جا همین بود. که دورت حفاظ داشت خوبی زندگی کردن در این

توانستی در تمام ساعات دیر وقت از شب قدم بزنی و کسی و می

 حتی سد راهت نشود.

 

را های شهرکِ وجودم کاش دلم هم حفاظ داشت... کاش دریچه

 به روی هیچ کسی باز نکرده بودم.
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رفتم و رفتم و در آخر رسیدم به همان جای همیشگی، به تک 

 درخت گردوی انتهای شهرک.



 

 

689 | P a g e 
 

 آنجایی که مرز بین شهرک و کانال پشتش بود.

توانستی کانالی که پر از آب بود و از پشت حصار شهرک می

 صدای خروش آبش رو بشنوی.

 

ی داخل پاهایم هم های مردانهپاییصدای لخ لخ کردن دم

 نتوانست آشوب ذهنم را پس بزند.

 

ام را جوری تکیه دادم که ها زیر درخت نشستم و شانهروی چمن

 ی درخت قرار بدهم.ی سرم را هم بتوانم روی تنهنیمه

 

 منتظرش بودم که از دور دیدمش.

 گرفت.هنوز هم دلم با هر لنگ زدن پای چپش می

 شست پایش باد کرده بود و درد داشت.حتمن دوباره 

 

 دونستم تهش میای اینجا.می-
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دستم را برای گرفتن سوییچ دراز کردم و با نگاهم به کنارم برای 

 نشستنش اشاره کردم.

 

 شلوارش را از روی زانو جمع کرد و کنارم سخت نشست.

 توانست چهار زانو بشیند.نمی

 مع کرده بود.ی چپش جپای راستش را زیر پای دراز شده

 

 ژیکال؟-

 

 پشت صدایش کلی نگرانی بود که با حرص لب زدم.

کنی؟ قرص ژیکال میالد تو امشب چرا انقدر صدام می-

 خوردی؟

 

 یعنی چی! بگم چی؟ خانم شایگان؟!-



 

 

691 | P a g e 
 

 

ی لبم بی اختیار شل شد از یادآوری فریادی که امشب زده گوشه

 ام کمتر از دلم سوخته بود.بودم و حنجره

 ))شایگان... به من بگو خانم شایگان... ژیکال مرده(( 

 

 یه جور دیگه صدام کن میالد.-

 

ات کم نور شده یا یکی به اسب شاه چته بچه مایه دار... ستاره-

 گفته یابو؟!

 

 خندیدم بلند و ریتم دار ولی از ته دلم نبود.

ی دندان نمایم پنهان هایم را پشت خندهداشتم تمام ترس

 کردم.می

 

 تر از خودم پرسید:متعجب
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 خوشحالی؟ غمگینی! یا فازو نول قاطی کردی تو؟!-

 

 ام را نتوانستم پنهان کنم.لرزش چانه

 

آوردم مگر دانست که من ضعیف نبودم. کم نمیمیالد می

 اینکه... ؟

 

خندم اما تو باور نکن. اشک هم ریختم باور نکن... من می-

 باشه؟

 

 رخت تکیه داد.اش را به دمیالد هم شانه

 دار؟!خیلی وقت بود این حالی ندیده بودمت بچه مایه-
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های گذشته را فراموش نکرده... دونستم که هنوز زخم حرفمی

های فراموش کردن نبودیم میالد زیادی شبیه خودم بود... ما آدم

 هرگز... فقط بلد بودیم به روی خودمان نیاریم... همین و بس. 

 

اینجوری صدام نکن میالد... اصلن امشب صدام نکن تو رو -

 خدا؟
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 درو پیکرم مانده بود.های بیمات حرف

 

های ترین شرطمنتظر بود و من به انتظارش پایان دادم... از مهم

مان همین بود... یا شروع نکنیم به زدن حرفی یا تموم دوستی

 نکرده حق پایان دادنش را نداشتیم.
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کردم نفرت، فراموشی هم میاره. ولی اشتباه بود می فکر-

 تصورم.

 

هایم را خواستم خیسی مردمکصورتم را از میالد چرخاندم. نمی

 ببیند. 

 خواستم استیصال وجودم را مشاهده کند.نمی

 

دنم خارج شود فقط در حدی توان داشتم که لب بزنم و جان از ب

 با حرفم.

 گفتم و بعدش زار زدم.

 

 برگشته.-

 

-نگفتی که چی شده آخرش؟ که درست و غلطش رو بهت بگم! 
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شان فوالدی بودند که باز هم مقاومت های من جنسجان

 داشتند.

 

 نگاهم کرد.

نپرسید کی؟ نگفت کجا؟ حتی سوال نکرد که من هم دیدمش یا 

 نه. فقط زیر لب و کالفه زمزمه کرد.

 خبر!!!. چه بیکه اینطور..-

 

 و من در خود بیشتر فروپاشیدم.

ها وقتی به عمل میلم به ولو شدن و دراز کشیدن روی چمن

ام را از زبان میالد شنیدم و تعللم را کنار انجامید که خواسته

 گذاشتم.
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هارو رصد کن شاید آروم شدی... بعدش بیا تا هم چایی ستاره-

 بخوریم هم حرف بزنیم.

 

 جواب سرباال دادم.

 نبرد میام. اگر خوابم-

 

کف دستش را روی زمین گذاشت تا بتواند بلند شود. نفس 

 اش را شنیدم و به روی خودم نیاوردم.خسته

 

 مامانم کیک درست کرده فرستاده. دیر بیایی از کَفِت رفته.-

 

های مامانش هستم. اما خبر از شوریدگی دانست عاشق کیکمی

جسمش را از آن وجودم نداشت. بی خبر بود از ژیکالی که فقط 

 ی کوچک برداشته بود و گریخته بود.باغچه

 از کنار مردی که نگاهش دلتنگی داشت.
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های گِلی حیاطش کنار حوض و روحم همان جا وسط کاشی

ی، آشنا جا ی کوتاهش پشت سرم و وسط آن نگاه غریبهفواره

 مانده بود.

 

 های پر از آبم را با درد و حسرت روی هم کوبیدم.پلک

 سوخت.ها روی صورتم میسیلی واقعیت جای

 

ناخواسته ترسیمش کردم. بعد از پنج سال و آخرین تصویری که 

 ازش میان خاطراتم داشتم.

 

تر... فقط تر یا پختهدانستم بگویم شکستهعوض شده بود... نمی

ی به ذهنم آمد که هنوز هم جذاب بود و شکستگی گوشه

 ابرویش تماشایی.

 اش برایم شیرین باقی ماند.خاطرهاولین رد زخمی که 
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ی درونم...  ناکام و جا مانده ِدلم برای خودم سوخت... برای زن

ی او با همان لباس ساتن ی حمام خانهبرای ژیکالی که گوشه

 نباتی زیر دوش نشست و صدایش را زیر شرشر آب خفه کرد.
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از رفتن میالد و تکان نخوردنم فقط ده دقیقه گذشت تا 

 برخاستن و دنبالش راهی شدن.

ترسیدم چون باور داشتم آدم تنها ماندن نبودم... از تنهایی می

ی از درد، ی دور افتادهها یک جزیرهپشت تنهایی انسان

 ناشناخته مانده است.
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 یدم.ام رسید، عصبی عقب کشسرم را با بویی که به شامه

 جشن داشتی امشب؟-

 

غذاها را درون سطل زباله به زور دستش جا  غافلگیر شد و ظرف

 داد.

 

 مهمون داشتم... نشد از خونه غذا بیارم.-

 

 بوی کباب تمام اتاقک را پر کرده بود.

مردی؟ حاال تا صبح درد بکش تا خوردی... میخودت نمی-

 جونت در بیاد.

 

 ها را پر کرد.تکانبه سمت سماور کوچیکش رفت و اس

 دلت از یه جای دیگه پره سر من خالی نکن.-
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 ی روی تختش را کنار زدم و نشستم.ی پتوی بهم ریختهلبه

 خوبه... توام از موقعیت استفاده کن.-

 

ها صدای اعتراضم را با عطر کیک خاله نیره برید... مثل بچه

 سرم شیره مالید و من هم خام شدم.

 

گیره هی سرمو بگیرم باال گردنم درد میبشین رو زمین... -

 نگاهت کنم.

 

 تو بشین باال.-

 

دانست اهل کم آوردن نیستم... دلم برای خیره نگاهم کرد... می

هایش قرمزی و التهاب انگشت پایش، بیشتر از خواهش مردمک

 سوخت که روی موکت خشک کف اتاقک نشستم.
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 آخرشم یه قالیچه براش نخریدی؟-

 

 تو مزاحم نشی من روی اون تخت کارم راه میفته.-

 

 ی بزرگ کیک روی چنگال را با بغض گلویم قورت دادم.تکه

 امشب بخوابم همین جا؟-

 

 اهل اخم کردن و چشم غره رفتن نبود... یک کالم گفت:

 نه.-

 

 شم؟تر میبمونم لطفن... برم خونه خراب-

 

 بشی... باالخره که چی... امشب نه فردا؟-

 

 قند داخل دهانش را جوید و من چشم تنگ کردم براش.
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 آمد.ای پیراهنش بدم میاز رنگ قهوه

 خیلی سفیدی... برداشتی چیم پوشیدی.-

 

 کرد.ام میخندید... خونسردیش عصبی

ای شرت مسخرهبرم قرمز بپوشم... بنفش چی... یا همون تی-

 که خودت برام خریدی؟

 

ه بودم رویش نماد کینگ ای که برایش خریدشرت مسخرهتی

 بود.

کنی مسخره تویی که هنوز مثل پیرمردا چهارخونه تنت می-

اونم با رنگای مرده... لیاقت نداری و گرنه زمین تا آسمون 

 اومد روت با اون لباس.می

 

من همینم که هستم... هرجا هم برم همینم... عادت دارم به -

 خودم.
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 حرصم گرفته بود... مقاومتش را دوست نداشتم.

کنم... خیر سرمون قراره استاد من یه روزی تو رو عوضت می-

 این مملکت بشی... برس به خودت... آدم باش.
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ی آخر چایش را هم با آرامش و جویدن باقی قندش خورد جرعه

 و گفت

لی تو چشمت نزدیک بینش خراب شده... و گرنه آدمیت من خی-

 وقته بهت ثابت شده.

 

خواست حواسم حرفش کنایه نبود به او؟ یا به من و نشاط... می

 را پرت کند.
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شدم... هایم را روی زمین مشت کردم... خالی نمیانگشت

 داد.هایمان جواب خرابی وجودم را نمیکلکل

ی تخت گذاشتم و تنم رو بلند کردم... بی اهمیت دست روی لبه

 ام خودم را روی تخت ولو کردم.به شال افتاده

 برقاتو خاموش کن میالد.-

 

 سینی را برداشت.

 پاشو برو خونتون.-

 

 خوابم میاد.-

 

 جهنم... مگه اینجا خوابگاه... جمع کن خودتو.-

 

 هاتو بکش... یک ساعت دیگه صدام کن.پرده-
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هایم، که جز یک خواب نبودم .. شبیه تمامِ بودندیگر خوش

 یزی ازشان باقی نمانده بود.ی متعفن چالشه

 

 ها را هم کشید.ها را خاموش کرد... پردهبرق

 

ساعتش را کوک کرد و پشت صندلیش نشست و خیره شد به 

 ورودی شهرک.

 شد؟بارها از خودم پرسیدم چرا خسته نمی

 آورد؟کم نمی

 تونست انقدر خوب باشه و صبور!!!چطور می

 میالد عاشق بود.

 میالد شبیه من بود.

 شاید دیگر نبود؟!

 فراموش کرده بود؟!

 توانست تحملم کند.نبود که می
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 کرد؟!میالد من را تحمل می

 

 کنی؟تو منو تحمل می-

 

 نفهمیدم چطور از دهنم بیرون پرید.

 

 مثلن خوابیدی!-

 

 کردم دوباره.هایم را باید رنگ میفرق سرم را خاروندم. ریشه

 جوابمو بده.-

 

 ما دوستیم باهم.-

 

فش نیاز به تایید نداشت... ما بیشتر از دو دوست ساده بودیم حر

 ولی...؟
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 کنن.کنن... رعایت میها همو تحمل نمیدوست-

 

مفهوم حرفش برایم واضح و دندان شکن بود. اما من دلخور 

 جو.بودم و بهانه

 خوام صد سال رعایتمو نکنی.می-

 

پاشو برو به سالمت... تو امشب حالت خوب نیست... االنم فقط -

خوای من دهن باز کنم یه چیزی بهت بگم، بکنیش بهونه می

 برای خودت.

 

 هر دو پایم را از زانو داخل شکمم خم کردم.

 دی؟چرا دستم نمی-
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دیدم که شاسی بزرگ سبز را زد و صدای جیره کردن جک را 

 شنیدم .

 نایش دست تکان داد.ی آشبرای راننده

 

 دکتر مشفق بود؟-

 

 االن جواب کدوم سوالت رو بدم؟-

 

 آمد ولی لبم ناخواسته کج شد.ام نمیخنده

 حدسم درست بود؟-

 

 لبخند زد.

 دکتر مشفق بود.-
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ها ها را بر حسب ساعتیک بازی قدیمی بود... ورود و خروج

 زدیم... دکتر مشفق آخرین ورودی شهرک در شبانهحدس می

 روز بود.

 اومد.ترا یک ساعت زودتر میخالفش سنگین شده... قدیم-
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برنگشت سمتم و من با ندیدن پوزخند روی لبش دلم بیشتر 

 گرفت.

 

شه ساعت از دستش اینجا، هر کسی خالفش سنگین می-

 ره.می
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که های با او بودن... به روزهایی اش تلخ بود به شبکنایه

 کرد.اش هم مرز جدایی را برایمان تعریف نمیتاریکی

 

 کجا؟ -

 ترسیدم از یکباره پاشدن و ایستادنش.

 رساندم. بیرون رفت و من هم سریع خودم را به پشت پنجره

 

فقط دیدم که یک ماشین به سرعت رد شد و میالد پر اخم به 

 سمت اتاقک برگشت.

 

 کی بود میالد؟-

 

 دونم.نمی-

 

 رفتی بیرون؟پس چرا -
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جوابم را از نگاهش گرفتم و روی همان صندلی که میالد از 

 رویش جسته بود... وا رفتم.

 

 حساب و کتاب سرد شد.هایم بیتپش قلبم کند شد و دست

 

 وای به حالت ژیکال... وای به حالت اگه...-

 

 خودش بود؟-

 

دستش را چنگ کرد میان موهایش... موهای مجعد و خشک 

 اش.مردانه

 

چی شده که بعد از پنج سال تا اینجا اومده و یک ساعته که -

 اون بیرونه؟
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 لحنش توبیخ داشت... اعتراض و گوش زد هم داشت.

ی  احمق درونم خوف ترسید... از ژیکال بیست سالهاز من نمی

 داشت.

 

 دونم.من... من... نمی-

 بدم آمد از خودم... از استیصال نگاه میالد بیشتر بدم آمد.

 

دونی مگه دنبال بهونه نبودی... بیا دستت دادم... حاال چرا نمی-

 بگیر و بکشش.

 

 حالم خوب نبود.

 سر به سرم نذار.-

 

 دور خودش چرخید.
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مان های فرو بستهدور کالفگی هر دویمان و تلخی که پشت لب

 بیات شده بود.

 

 ژیکال؟-

 

 وقتی به سمت شالم رفتم صدام کرد.

 چرا برگشته؟-

 

 ا با بدبختی روی سرم انداختم.شالم ر

 دونم.نمی-

 

 چرا تا اینجا اومده؟-

 

 داد زدم

 دونم.نمی-
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 دونی؟پس تو چی می-

 

 هیچی.-

 

 ی در نرسیده بود که زمزمه کرد.دستم به دستگیره

 

 آخرین حرفم رو که یادته؟-

 

 یادم بود... ولی خودم را زدم به اون راه.

 گی؟از چی می-

 

 لبم را گزیدم.با تلخی حرفش،  

 

 کنم.گفتم یک باره دیگه ببینمش قلم پاشو خورد می-
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 یادم بود... خوب هم یادم بود.

 

 شب بخیر. اشتباه دیدی...-

 

اختیار از خودم تا گردنم پیش رفتند. پلکم از هایم بیانگشت

 دردش بسته شد.

 

 حالت چه شکلی بود وقتی دیدیش؟-

 

 دادم.هایم فشار گردنم را با نوک انگشت

افتضاح... ناجور... عصبی... بدم اومد از غافلگیر شدن... اونم بعد -

 این همه مدت.

 

 کنی دیگه؟بهش فکر نمی-
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 کرد.هایش را تمام میخواستم برم. اگر میالد سوالمی

 

 کردم تا حاال؟!مگه فکر می-

 

 نه.-

 

 محکم و کوبنده گفت... خودم هم باورم شد.

 

 فردا بیا صحبت کنیم.-

 

 داد.خوب بود که االن ادامه نمی

 در مورد؟!-
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ی گردنت تا حال امشبت... از جایگاه همه چیز، از درد دوباره-

 اروند تو زندگیت تا برگشت این یارو.

 

جواب های بیماتم برد... اَروند را یادم رفته بود... تماس

 اش.مانده

 

 یه اسم براش گذاشته بودی میالد؟-

 

 زاجم خوش آمد.ناسزای زیر لبش به م

 آقا شیکه.-

 

تکرارش کردم... هنوز هم شیک بود مثل اولین باری که  

 دیدمش.

 هاتو میارم برات.دمپایی-
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 تا خود خونه مدام زیر لب گفتمش.

کرد... ولی ته کالمش میالد همیشه آقا شیکه صدایش می

 داد.ی کنایه میمزه

 

دم و ماشین کلیدها را زیر و رو کردم و داخل قفل حیاط چرخان

 پارک شده را زیر طاقی دیدم.

 

 یک راست به سمت یخچال رفتم.

 بطری آب را سر کشیدم.

 گُر گرفته بود جیگرم.

 شدم.خنک نمی

 شدم.آروم نمی

 

 های مانتوام را باز کردم.دکمه

 هایم را داخل ماشین انداختم.تمام لباس
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 خودم ماندم و کیفم.

 

رو، نور چراغ خواب تابیده از در باز اتاق مامان و بابا به داخل راه

 و روشن شده بود.

 

 به چهارچوب در تکیه دادم.

 دلم برای جهانم تنگ شده بود.

 ام.چرخش ماندهجهان ساکت و بی

 

 ی دورش نگاه کردم.شده های حلقهبه دست

 بخشم بودند.هایشان آرامشصدای نفس

 

 تر شد.ی گلویم پرحجمی بزرگ شدهگوله
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های مامان محبوبه با جهان چرخیده بود و حاال جای او و دست

هم عوض شده بود... جهان دیگر توان در آغوش کشیدن 

 اش را نداشت.محبوبه

 

قاب قشنگی نبود... ایستادن و تماشا کردنشان... ولی من عادت 

 ام.کرده بودم به همین یک نگاه و رفع دلتنگی شبانه

 

 ایلم را به شارژ زدم و از داخل کشو لباس برداشتم.موب

 سرم را به طرف کمد و در آخرش برنگرداندم.

 گوشوارهایم را جلوی آینه گذاشتم.

 

 هام به سقف باالی سرم.کمرم به نرمی تشک چسبید و مردمک

 

 خسته بودم و وامانده.

 وسط یک پاتالق بزرگ رها شده بودم.
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 موبایلم را روشن کردم.

 های رویش دهنم را کج کرد.کالها و میسسیل پیام

 هایم شدم و برای آسایش نوشتم:ی پیاموارد صفحه

ای برای این کنیم... امیدوارم دلیل قانع کنندهفردا صحبت می "

 "گانتون داشته باشید؟ کار بچه

 

 هایم را بستم.ام چسباندم و پلکساعدم را به پیشانی

 خوابیدم.باید می

 هایی که بیدار شدنش کار خودم نبود.از همان خواب

 

 هایم غلت زدم.روی شانه
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 های راحتم گذشته بود.یادم آمد که پنج سال از مرگ آن خواب

 کندم ازشان.هایی که با صدای اعتراضش دل میهمان

 

یکم دلت برام بسوزه ژیکال... زیر پام علف که هیچ جنگل  "

 "که منتظرت وایسادم  سبز شد. بس

 

 به سمت میز کنار پاتختی چرخیدم.

 اش شدم.ی ناشناسِ، آشنا درآمدهوارد صفحه

 

 سالی احساسم.سوخت از خشکهایم میپلک

 های رنگی را تماشا کردم.روی عکسش زدم... سبد پر از وگن

 پیچید.صدایش از دیوار غرورم رد شده بود که مدام در خیالم می

 "ی خدا دستات یخه دختر خوب... بگیر بخور اینو همیشه "

 

 دستم را مشت کردم.
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 خواست آهنگ را باز کنم.دلم نمی

ده بار ارسالش کرده بود... شبی یک بار درست راس ساعت 

 دقیقه. ۲۳:۲۳

 ی عاشقیمان.ساعت ثبت شده

 

 انگشتم نافرمانی کرد.

 روی ضربدرش نشست.

 پیچید.اش چرخید و دلم در هم دایره

 ی روشن موبایل را، روی شکمم برگرداندم.صفحه

 دانم.هایم اسیر خواب شد یا رویا نمیچشم

 فقط شنیدم که گفت: 

 اورییم ))قلبم((-

 

 هایم به دور قلبم.ناخواسته نبود چنگ شدن انگشت

 ام روی میز بود.های جاماندهحواسم از دور هنوز به گوشواره
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هایم را گم کرده بودم و گوشوارهها بود که یک لنگه از سال

 دیگر شبیهش نیافتم.

 

ی مات موبایلم را واضح هایم را باز و بسته کردم تا صفحهچشم

 ببینم و پیامی که رویش تیک دوم را از من خورد.

 به جوابش خندیدم... از همان خندهایی که نحسی داشت.

 

 چند شب پیش نوشته بودم و فرستاده بودم.

 "شما؟ "

 

 جوابش را االن داد.

 "هامین صولت"

 

 به عکس پروفایلش نگاه کردم.
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 رویش ضربه زدم و بزرگش کردم.

 کت و شلوار پوشیده به کنار پنجره تکیه زده بود.

 های تبلیغاتی بود.مثل عکس

 

 "به قرارداد صحبت کنیمباید راجع"
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 دلم گرفت از رکبی که خورده بودم.

 لطفی دوستانم.از بی

 شان.هایم برای حال گرفتهآسایش... از افشین... از نگرانی از

 

 "اون قرار داد باطله آقای بکتاش "

 زیرش استیکر پوزخند زدم و از خودم ترسیدم.
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ام با او فکر پنج سال تمام هربار که به رودر رویی دوباره

 شدم از دنیایی حرف و سوال.کردم... پر میمی

الهای عقلم که مدام نامرد بودنش ی دلم و سوهای جاماندهحرف

 زد.را بهم نهیب می

 

 "باید حضوری در موردش صحبت کنیم خانم شایگان  "

 

 "من با شما حرفی ندارم"

 

اینترنتم را برای ادامه ندادن خاموش کردم و موبایلم را مابین 

 هایم فشردم.انگشت

 

افتادم... نفسم تنگ شد و یاد اولین باری که شایگان صدایم کرد 

همان روزی بود که نگاهش باالخره به رویم خندید و من از یک 

 ی کوتاه تماشایش کردم.فاصله
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**** 

 

ساعت آخر کالسهای دانشگاه بود و من به خاطر چند جلسه 

 کردم.ام را تکمیل میغیبت باید جزوه

 

داخل کالس ماندنم و نوشتنم انقدری طول کشید که هوا تاریک 

 خالی. شد و دانشگاه

تا به خودم آمدم وسایلم را جمع کردم و از ساختمان بیرون زدم 

 دیگر کسی داخل حیاط و اتاق نگهبانی نبود.

 

 از در کوچک حیاط بیرون رفتم و تاریکی 

ای را که از طرف سازمان آب و فاضالب هوا موجب شد تا چاله

 کنده بودند، نبینم و داخلش بیفتم.
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های اطرافش را گِل کرده بود و خاکباران چند ساعت قبل تمام 

 بادیِ سفید تنم خیس آب و گل شد.

 

 خدا را شکر کردم که کسی نبود تا بالیی را که سرم آمد، ببیند.

سریع به سمت سرویس بهداشتی رفتم تا خودم را مرتب و تمیز 

 کنم.

توانستم با این شمایل و کثیفی سوار مترو و تاکسی چطور می

 شوم.

ی پرت گندی که زده بودم شد که متوجهحواسم به حدی 

 انداختن چفت در سرویس، نشدم.

 

 ها هم خاموش شد.ترسیدم و تا آمدم به سمت در بروم برق

 خوف به دلم نشست و گیج به اطرافم نگاه کردم.

 آمد.هیچ صدایی نمی

 چندباری به در ضربه زدم و نگهبان را صدا کردم.
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 رسید.صدایم به گوش کسی نمی

 

 ی آسایش را گرفتم.لم را بیرون آوردم و شمارهموبای

 اش را که شنیدم بغضم گرفت.صدای خنده

 آسایش من تو دانشگاه گیر کردم.-

 

 یعنی چی؟-

 

 تو سرویس بودم در روم قفل شد... االنم همینجوری موندم.-

 

چی شده؟ پرسیدن افشین را که شنیدم حرصم گرفت از 

 موقعیتم.

منتظر ماندم تا آسایش آبرویم را از سیر تا پیاز پیش افشین ببرد 

 کردم تا رفیقش همراهشان نباشد.و فقط خدا خدا می
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 کنم.الو ژیکال قطع کن تا ببینم چکار می-

 

 ی ناخنم را از اضطراب جَویدم و گفتم:گوشه

 عجله کن آسایش سردمه... لباسم خیس شده.-
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طور با تاپ نازکِ داخل تنم شت و من همانبیشتر از یک ربع گذ

 منتظر مانده بودم.

اختیار لبخند زدم و صدای کشیده شدن چفت در را که شنیدم بی

 ی پشت در، آه از نهادم بلند شد.با نمایان شدن هیبت مردانه

ترین حالت ممکن با اویی درست در بدترین شرایط و افتضاح

 وجودم نسبت به او خبر مواجه شدم که فقط خودم از حس قلبیِ

 داشتم.
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بدنی... ی تربیتهامین صولت... دانشجویی سال آخر دانشکده

رفیق شفیق افشین تهرانی... روبرویم ایستاده بود و من مات اخم 

 جدا نشدنی روی صورتش مانده بودم.

 

 خوبید؟-

 

 همین سوالش کافی بود تا آه از نهادم خارج شود.

او در بهترین زمان و مکان ممکن روبرو میان رویاهایم هر بار با 

میشدم و حاال میان تاریک  و روشن سرویس بهداشتی با همان 

 ی ماتم زده، به شانس گندم قیافه

 گفتم.بد و بیراه می

 

 خانوم شایگان؟-
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زبانم به کامم چسبیده بود و اکوی طنین جذاب صدایش 

 استرسم را بیشتر کرده بود.

به سمتم قدم برداشت و من شبیه که نه... عین یک مجسمه 

فقط تماشایش کردم... تا وقتی که مقابلم ایستاد و کاپشن تنش 

 را بیرون آورد.

 پلک زدم و به دستی که مقابلم قرار گرفته بود نگاه کردم.

 ام توان تکان خوردن نداشت.تن سرما زده

م حالم را چطور تعبیر کرد که خودش دست به کار شد و داننمی

 کاپشنش را روی دوشم انداخت.

ام نشست و تا توانستم نفسش اش عطرش زیر بینیبا نزدیکی

 کشیدم.

گفتم قلبم با نزدیک شدنت از تپش کاش زبان داشتم و می

 افتاده است.

 

-سرما میخوری اینجوری... تنت کن. 
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 بهتره که بریم.-

 لبم را گزیدم و زیر لب و آهسته تشکر کردم.

وسایلم را برداشتم و وقتی پشت سرش از سرویس خارج شدم، 

 هایش جا ماند.نگاهم روی قامت و مرز میان شانه

 

ی ماندهخودم را میان کاپشن بزرگش جمع کردم و گرمای باقی

 تنش را حس کردم.

 

با زدن ریموت ماشینش به رفتنم اشاره کرد و خودش کنار 

 نگهبان دانشگاه ایستاد.

گیر به این بزرگی بود و هامین صولتی که کشتییک دانشگاه 

 مطرح کشورمان بود.

 

 گرمای مطبوع داخل اتاقک ماشین سرو صورتم را گرم کرد.

 کمتر از پنج دقیقه بعد کنارم داخل ماشین نشست.
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 دورترین رویای دلم... تنها بودن با او.

ها و برخوردهایش فقط یک سالم عاری از اویی که ته تمام نگاه

 و توجه بود.حس 

 من ولی خیلی وقت بود که دلم را به رفیق افشین، باخته بودم.

به پسری که راحت بود... بدون هیچ نقاب و صورتکی وقتی که 

 لب باز کرد و دعوایم کرد.
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نبودم تا این موقع دیگه تو دانشگاه نمون... اگه من نزدیک -

 موندی تا یکی به دادت برسه.باید کلی تو سرما می

 

قرارم اجازه از دل بیاز تصور حرفش به خودم لرزیدم و او بی

 دستم را لمس کرد.
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 تو چرا انقدر یخی دختر؟-

 

های گرمایشی ماشین را سمتم تنظیم کرد و در کنسول ما پنل

 بین دو  صندلی را باز کرد.

 ینه احتمالن.اینو بخور... فشارت پای-

 

های براقش رسید نگاهم از روی شکالت داخل دستش به چشم

 و دهانم را برای اندکی اکسیژن باز کردم.

 کنی... ژی... کال.چرا اینجوری نگاه می-

 

 دلم هری فرو ریخت و او باز ادامه داد.

 معنی اسمت یعنی چی؟-

باهزارو یک بدبختی شکالت را از دستش گرفتم و میان مشتم 

 هانش کردم.پن

 یعنی زندگی نو... زندگی تازه.-
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یک دستش را روی فرمان گذاشت و با تمام شدن حرفم سرش 

 را تکان داد.

 قشنگه... هم خودش... هم معنیش... هم...-

 ی حرفش ماندم.صبرانه منتظر ادامهسرش را جلو آورد و من بی

 اش سر باز زد.از ادامه ولی او زیرکانه

 د:استارت زد و پرسی

 کدوم سمت برم؟-

 

مان بهش دادم و او مسیرش را بلد و من آدرس دلم را بعد خانه

 بود.

انقدری که وقتی جلوی ورودی شهرک توقف کرد بی مقدمه 

 پرسید:

 تو یه فرصت مناسب ببینیم همو؟-
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آمد سر جنگ برداشته با خودم و بالهایی که داشت سرم می

 بودم که تمام توانم را جمع کردم و جوابش را دادم.

 ها برنامه چیدن... منم مشکلی ندارم.هر وقت بچه-

 

 دستگیره را کشیدم و دوباره لب زدم.

بابت لطفتون ممنون... کاپشنتونو میدم اتوشویی... براتون -

 میارم.

 

 خواستم پیاده شوم و بازویم گرفته شد.

لبخند نداشت... ولی خبری  به سمتش که برگشتم روی صورتش

 هایش هم نبود.از اخم

 هشت صبح اینجا باشم خوبه؟-

 

 پر شدم از هیجان... شوق و اضطراب.

 من دیگه مزاحمتون نمیشم.-
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 رک و صادقانه از نیتش گفت.

 خوام بیشتر باهات آشنا بشم... بی افشین... بی آسایش.می-

 

 کنترل کردم. لبخندم را با نیشگونی که از کنار پایم گرفتم

 .بهت زنگ میزنم ژیکال-

 

دلم برای ژیکال گفتنش رفت و مردمکهای درشتم اینبار 

 اش را رسوا کرد.خنده

 شمارتو یک ساعت پیش دوستت بهم داد.-

 

 بازویم را رها کرد و به سمت مقابلش چرخید.

 حاال برو... خداحافظ.-

 

 زبانم قفل شده بود به گفتن هر حرفی.
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 ایستادم و رفتنش را تماشا کردم.

 ی جدیدمان شد.رفتنی که سرآغاز رابطه

 

******** 
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ام آنقدر پر کشیده بود که حاال درست دلم برای روزهای کودکی

راس ساعت سه صبح میان درگاه اتاق جهان و محبوبه، بغض 

 کرده و آشفته ایستاده بودم.

 

گرد کنند و من را ه اگر عقبهایم کترسیدم... از قدماز اتاقم می

دوباره به روی آن تخت برسانند تمام پیش آمدهای امشب مثل 

 یک سونامی بر سَرِ قلب و احساسم
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 تنه بزند ومن را میان انبوهی از پریشانی و غم معلق نگه دارد.

 

هایی بود که صبح شدنش برایم آرزو بود و امشب از همان شب

 رویا.

مش... و رویای فراموشی وانکار... آرزوی تمام شدن کابوس و غ

ی بزرگ مه و غبار انکار آدمی که تصویرش از پشت یک توده

ی حیاتم را بیرون آمده بود و داشت تمام جان و ریشه

خشکاند از بس که تنفر و دوست نداشتنش را تمرین کرده می

 بودم و باز حالم شبیه هیچ  آدم پر از بیزاریی نبود.

 

ر خوردم و زانوهایم را داخل شکمم جمع کنار درگاه اتاق سُ 

 کردم.

های همین که جای ضربان نامیزان قلبم، ریتم مالیم نفس

 شنیدم، برایم آرامش بخش بود.جهان و محبوبه را می

 آوردم تا فردا.باید تاب می
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فردایی که یک روز متفاوت از روزهای خدا بود و من باز شده 

تن فالش، توسط زن لوحی که به گرفبودم همان آدم ساده

 گرد دلش خوش کرده بود.کولی

 

**** 

 

هایم از شدت درد جمع شده بود و اگر حساب دلنگرانی چشم

زدم تا کردم، از شدت گرفتگی گردنم زیر گریه میمامان را نمی

 هایم.ام را خالی کنم از انبوه غصهای، دل بیچارهبه بهانه

 

خه تو در اتاق هم شد من نمیدونم این چه وضعه خوابیدن... آ-

 جا !؟

 

هایش پر از ی آب گرم را بیشتر به گردنم فشرد و مردمککیسه

 شماتت منتظر جواب دادنم بود.

 ولی من لب گزیدم و به سکوتم ادامه دادم.
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کنم و محبوبه من را بزرگ کرده بود، آنقدری که تا دهن باز 

 کنم.حرفی بزنم بفهمد که دارم حقیقت را از او پنهان می

 

 من از درد گردنم برای اولین بار راضی بودم.

 هایم را روی هم بگذارم.حداقل توانسته بودم یک ساعتی پلک

 

 نشاط نمیاد مامان؟-

 

 کالفه پوف کشید و از کنارم بلند شد.

 زنگ نزدم بهش... شیر گرم کنم برات؟-

 

 کاناپه بلند شدم و نشستم. از روی 

 برم یه دوش بگیرم... میام با هم صبحانه بخوریم.-
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های زنگ خانه که زده شد، صورتش را برگرداند و من با شانه

 که دوباره خم شده بودند به سمت حمام رفتم.

 

_150 

 

 

کرد یا ناراحت بود، سریع بچه که بودیم هر بار که نشاط قهر می

 دوئید داخل حمام.می

 

خیلی طول نکشید که بفهمم چرا این کار رو میکنه... ولی خیلی 

هایم را زیر قطرهای سال گذشت تا من هم مثل نشاط اشک

 دوش آب و صدای شرشرش به دار آویختم.

 

ها بارها و ترین مرگی است که آدمخودکشی اولین و غریبانه

 کنند.اش میبارها در زندگی تجربه
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ام را پشت های قرمز شدهتم و چشممثل منی که احساسم را کش

 داغی آب پنهان کردم.

ی موهایم هایم میان گرهسشوار را روشن کردم و با انگشت

 دست کشیدم.

 

ی صدا کردن مامان نشدم... فقط با دیدن قامتش میان متوجه

 قاب آینه به سمتش برگشتم.

 

 جانم مامان؟-

 

 موبایلت چرا خاموشه!؟-

 

از دیشب که کنارش گذاشته بودم، دیگر روشنش نکرده بودم و 

 پرسیدم:

 چطور؟ حتمن شارژش تموم شده.-
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آسایش دو بار زنگ زده میگه کار واجب باهات داره... گوشیت -

 هم که خاموشه.

 

به تلفنی که سمتم گرفت با اندوه نگاه کردم و تالشم برای حفظ 

 آمیز بود.لبخند روی صورتم موفقیت

 

سمت در اتاق قدم برداشت و انگار یاد چیزی افتاد که قبل از  به

 بیرون رفتنش به سمتم برگشت.

 گردنت بهتر شد؟-

 

 خوبم مامان... نگران نباش.-

 

کنم نگرانت نباشم ژیکال... ولی خیلی وقته که دارم تالش می-

 بنده.ام همیشه دست و پام رو میاحساسات مادرانه
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 غض صدایش عاجز مانده بودند.کاش گوشهایم از تشخیص ب

تر از قبل نجوا کردم تا خیال محبوبه را کمی این بار مصمم

 آسوده کنم.

 

ات رو خرج نشاط کن... من تو خوبم مامان... دلنگرانیِ مادرانه-

هام زیادی بزرگ و قوی شدم... انقدری که تو چشمات سختی

 زل بزنمو بگم بیا با دخترت درد و دل کن.

هایش را یش کشیده شد تا من خیسی مردمکهامنحنی لب

 نبینم.

 

کردم، که عمیق و مکث دار نفس ام را کم میباید سنگینی سینه

یِ دم و بازدمم پشت گوشی پیچید کشیدم و وقتی صدای خسته

 و آسایش اسمم را برای چندمین بار زمزمه کرد.

 کردم دیگه... خوبی ژیکال؟داشتم دق می-
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کرد که صریح ام کم نمیخوب بودن یا نبودن دردی از ناراحتی

 جواب داد.

 خوبم.-

 

گوشیت خاموش بود... هر بار زنگ زدم و صداتو نشنیدم دنیا -

 روی سرم آوار شد... منو اینجوری تنبیه نکن... من...

 

 حرفتو بزن.-

 

زدم... فقط کردم... کنایه نمیهمین... من همین بودم... قهر نمی

های آدمها نگاه کنم و دردی را که به قلبم د بودم به چشمبل

 هدیه داده بودند، چاره بجویم.

 

 میای صحبت کنیم؟-
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با نوک انگشت شست پایم خواب فرش را زیر و رو کردم... 

کردم و کمی حال و هوای اتاقم را تغییر کاش فرصت می

 دادم. می

 

 کجا بیام؟-

 

 ا باش.کافه هوکر... یک ساعت دیگه اونج-

 

****** 
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 باالخره آمدم!؟
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 ی همیشگی.به کافه هوکر، همان کافه

هایش به میان آمده بود، آمدن به حاال که پای گذشته و ممنوعه

 شد.اینجا دیگر خط قرمزم محسوب نمی

 

حتی نگاه کردن و خیره شدن به میز و صندلی کنج کافه که تا 

 آمد.کشیدی به چشمت نمیسرک نمی

 

 

افشین که ایستاد نگاهم را لبریز کردم از دلخوری... باید حالم را 

 ایستاد نه مقابل و دوش تا دوش او.فهمید... باید کنارم میمی

 

 سالم قربونت بشم.-

 

دنجترین جای اینجا بود و من اندازههای تمام وسایل آویزان 

شده از در و دیوارش، باهاش خاطره داشتم. 
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 ایش.های آسامان از اشک

 جوابش را ندادم... حتی نگاهم را هم ازش گرفتم.

صندلی را عقب کشیدم و بی حرف منتظر نشستن پر سکوتشان 

 شدم.

 

 ام در حدی بود که فقط بشنوم و لب باز نکنم.دلخوری

ترسیدم ناخواسته چیزی بگویم که منشااش عصبانیتم باشد می

 ی دلم.نه خواسته

 

 دید؟چی سفارش می-

 

 دویمان را خطاب قرار داد و آسایش لب برچید.افشین هر 

 اش آشنا بود و قدیمی.آمده بودم جایی که عطر قهوه

عطرش را بلعیدم و تلخی نابش به کام زهرمارِ االنم خوش 

 نشست که آرام لب زدم:
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 یه لیوان آب.-

 

 منم آب میخورم.-

 

های پوف کردن از سر کالفگی افشین بلندتر از لرزش نفس

 یش بود.نامنظم آسا

 

 کشم بهت بگم ببخشید.خجالت می-

 

 رمقش ماندم.ی صورت بیخیره

ژیکال من بابت اون شب خیلی خیلی متاسفم... هیچ توجیه یا -

دلیل منطقی پشت اون تصمیم نبود... ولی فقط خواستم بدونی 

 که منم تازه همه چیز رو فهمیدم.

 

 کاش روزگار ما را مقابل هم قرار نداده بود.
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 اش ایمان داشتم.من و رفیقی که به خوبی

ام، در میان شدههای دلم و ژیکال مقهور و گمکاش پای زخم

 نبود.

 

تاحاال شده که از زور غم و خشم و ناباورای ندونی باید چکار -

کنی؟ شده که بخوای داد بزنی و وقتی برگردی ببینی کسی 

صاعقه تونی شماتتش کنی، درد مثل جلوت نشسته که حتی نمی

 تموم وجودتو پر کنه یعنی چی؟

 

هایش را روی هم چفت کرد و من بدون اینکه سربرگردانم، لب

 های افشین را حس کردم.خیرگی چشم
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های دور جا شمعی روی میز را لمس دستم را جلو بردم و فلز

 کردم.

زخم خوردن برای منی که هنوز تنم پر از جراحته، ترس -

وقتی برید که شماها نمکِ روی زخمام نداشت... من نفسم 

 شدید.

 

به افشین که نگاه کردم سرش را پایین انداخت و صدای فین 

 فین آسایش گوشهایم را پر کرد.

 

اگر دنبال مقصری... من تمام قد، ازت عذر میخوام ژیکال... -

آسایش در حقت نا دوستی نکرد. چون خودشم از چیزی خبر 

هام نذاشتم پی به پنهون کاری نداشت... این من بودم که با

 ی ماجرا رو ازتون مخفی نگه داشتم.چیزی ببرید و همه

 

 صداقتِ االنت حکایت همون نوشداروست افشین.-
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تره بهتر از این معرفتی من سنگینی بیهمین که بدونی کفه-

که آسایش اینجوری جلوی چشمام بال بال بزنه و خودش رو 

ن سر ستیزم اگه داشتی گردنم از مو مدیونت بدونه ژیکال... با م

 تر ولی آسایش همیشه حسابش ازم جدا بوده.باریک

 

درد جمع شده در گردنم را با بلعیدن بزاق دهنم تاب آوردم و 

 ام پر شد از اخم.اینبار میان چهره

 من چه ستیزی تا حاال باهات داشتم؟-

 

 از لحن تند و تلخم جا خورد و سرش را پایین انداخت.

 کرد.صدای گریه کردن آسایش داشت تمام طاقتم را تاب می

 

آسایش تمومش کن... با گریه کردن تو چیزی عوض نمیشه... -

من شاید سرت داد بزنم... بهت اخم کنم و رو برگردونم... ولی 

 تو تهش همونی که برام بودی هستی.
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 یک جوری خندید که از ذوقشم من هم لبخند به لبم نشست.

 

 م دلخور نیستی؟یعنی از-

 

 چرا هستم.-

 

 کنی؟حرفامو باور می-

 

کنم وقتی همه چیزو فهمیدم به درک کردنت فکر تالشمو می-

 کنم آسایش.

 

تو ازم نرنج... من خودم از سیر تا پیازشو بهت میگم... این -

 نامردا...
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تصور کردم که از گفتن باقی حرفش پشیمان شد که صورتش 

 ا گزید.سمت افشین چرخید و لبش ر

های صندلی چهارم و عطری اما با صدای کشیده شدن چهارپایه

 ام حبس شد.که به حتم متعلق به ما سه نفر نبود، نفسم در سینه

 

ای شده بود بازی کردن با من و احساسم برایشان سرگرمی تازه

ی مانتوام کشیده شد و صدای آرام و که قبل از برخواستنم گوشه

 پیچاند. دارش دلم را در همخش

 

تعقیبشون کردم تا اینجا... بشین به حرفامون گوش بده... کسی -

 از اومدن االنم، جز خودم خبر نداشت خانم شایگان.
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کند و زهرش خانم شایگان گفتنش در سرم مدام دنگ دنگ می

 رود.تا عمق قلبم پیش می

 

دیشب... ام... آن هم با غافلگیری گیج نیستم... شوکه هم نشده

ام و کلمات جایی در های کنارم ماندهفقط مات و حیران آدم

 اند.وسط فراموشی افکارم گم شده

هایم را در هم دهم و دستکمرم را به سفتی صندلی فشار می

 کنم.قالب می

 

کردیم بعد دوباره دادی یکم گند دیشب رو درست میاجازه می-

 کردی!ظهور پیدا می

 

 ه زبان آسایش انتقال پیدا کرده بود.کلمات از زبان من ب

 ریخت.کلماتی که شماتت از سر و رویشان پایین می
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 آروم باش آسایش.-

 .در من سرگردان استو افشینی که آرامشش مثل نگاه دربه

 

چطوری آروم باشم... اومدیم اینجا دوکلوم حرف بزنیم... -

از سر توضیح بدیم براش... بگیم که خیلی چیزها ناخواسته یا 

 تقصیر بود... نه که دوباره...

 

 منم اومدم توضیح بدم... اگه اجازه بدی.-

 

صراحت لحن او، از آسایش بیشتر بود. آنقدری که کوبش 

شنیدم و بدون نگاه کردنش خشم درونش را از هایش را مینفس

 تکان دادن پاهایش حس کردم.

 

ح االن وقت توضیح دادنت نیست هامین... بهتر بگم توضی-

دادنتون... عادت کردید خودتون تصمیم بگیرید و بعدش به 
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تونید سرو تهش رو بهم بیارید، گند بزنید به همه خیالتون که می

 چیز... این همه وقت... چرا ازش استفاده نکردی؟

 

چون قرار نبود با خانم شایگان شریک کاری بشم... انتظار -

 رسانی عمومی بکنم!نداشتی که برگشتنمو اطالع

 

 یکه به دو کردنشان باهم، برایم مضحک بود.

 

 شراکت یا کالهبرداری؟-

 سوال کردنم، مسیر بحثشان را به سمتم سوق داد.

کاری... اینا اسمش هرچی باشه، سواستفاده از اعتماد... پنهان-

 شراکت نیست جناب.

 

 شناختم.این خوب نبود که مرد کنارم را خوب می
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ام اش آنجا بود که هنوز هم داشتم با ژیکال بزرگ شدهبدی

های او هایش را روی میز نزدیک دستکردم تا دستستیز می

 نگذارد.

 

سال گذشته بود ولی احساسات من هنوز هم حول محور پنج

 خورد.تمام آن روزهایم چرخ می

ام که طلب عشق داشت و ژیکال ژیکال پرهیاهوی بیست ساله

 شدن، بود. ام که غرق خوشی دوست داشتهساله بیست و دو

ی بیست و هفت های آن روزها یک ژیکال در آستانهاما از ویرانه

ی مرد سالگی باقی مانده بود. با میلی که نیاز به دیدن دوباره

 کنارش داشت.

 

اش نگاه کنم و رد خواستم به چهرهبا خودم تعارف نداشتم... می

 اندوه و سختی را  بیابم.

 اش افتادم.ام دلم سوخت وقتی یاد کلیپ عروسیبرای سادگی
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 من با شما حرف زیاد دارم.-

 

پسندیدم... ولی دنیا کاری به پسند جمع بستنم از زبانش را نمی

 من نداشت.

 

 باز هم نگاهش نکردم.

 مهم اینه که من با شما حرفی ندارم.-

 

 اش را شنیدم و رنگ نگرانی را میانجاییصدای جابه

 های افشین شکار کردم که تلخ و برنده پرسیدم:مردمک

 دلواپس چی هستی؟-
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 افشین از سوالم یکه خورد... هم او... هم آسایش.

 

آسایش گفت بیا منم اومدم... قرار نیست اتفاقی بیفته... من -

کنم برای فراموش کردن... خبر داری که تو این کار تالش می

 استاد شدم؟

 

 خواستم باعث ناراحتیت بشم ژیکال.یای نمذره-

 

 نتوانستم تمسخرم از حرف افشین را پنهان کنم.

خواد ها چیه؟ اینکه دلمون نمیدونی عیب بزرگ ما آدممی-

 دونی چیه؟کنیم... دلیلش میخیلی از کارها رو بکنیم و می

 

را ای، تیزی حرفهایم بطری آبم را باز کردم تا با خوردن جرعه

 اگر نبودم اهل جنگیدن هم نبودم. تر کنم... من آدم صلحکم
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دلیل تموم این اتفاقات برای اینکه یاد نگرفتیم باهم صادق -

معرفت شدن... نامرد بودن رو بیشتر باشیم... دل شکستن... بی

بلدیم... لطف کن از این به بعد برای من فقط یه رفیق باش 

من از پس روزگارم خیلی وقته افشین... مثل تمام این مدت... 

براومدم... برای هیچ نقطه از زندگیم دل نسوزون... اینجا آدمِ 

 تر از من هم وجود داره.قابل ترحم

 

بلند شدن دست هامین را دیدم... از افشین خواست تا سکوت 

اهمیت به هر دویشان صورتم را سمت آسایش کند و من بی

 چرخاندم.

 مونم.تونم ببیشتر از این نمی-

 

 به ساعتم نگاه کردم و ادامه دادم:

 باید برم... فقط؟-
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تر از قبل گرفتم و قبل از های کیفم را این بار محکمدسته

 ایستادنم با لحن جدی و کوبنده  ادامه دادم.

اون قرارداد از نظر من باطله... امیدوارم در موردش دیگه حرفی -

 نشنوم.

 

 مانتوام را نکشید.ام را که عقب زدم دیگر کسی صندلی

 

های دور آن میز ملودی ی، آدمهای کالفهپوف کردن نفس

 نامتوازنی بود.

، از هایم زودتر از پاهایم باز روی همان دو صندلی خالیچشم

 نفس افتاد.

 

اختیار بود برگشتنم از سر شانه و دیدن نگاه پر از حرفش... بی

و کنج غریبش نگاهی که مدام از روی من تا خاطرات همان میز 

هایش را تندتند در گردش بود و اضطراب خاصی داشت که پلک

 کوبید.روی هم می
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هایش روی کردم و کلمات از میان شیار لببه سمت در پیش

 بلندتر از نگاه منتظرش بیرون جهید.

 شنیدند.هایم صدایش را نمیکاش گوش

 بمون.-

 

 ماندم که چه بشود؟می

زدیم که با مرورش لبخند ی مشترکمان حرف میاز کدام خاطره

 روی لبمان مهمان شود؟

 

چرا حاال که پنج سال از آخرین باری که پنهانی داخل فرودگاه 

ام آمده بود، باز های شبانهدیده بودمش و چندباری در کابوس

 هم حالم شبیه همان روزهای دانشگاه بود.

زدم تا قامتش نمایان شود زل می مثل روزهایی که به درِ ورودی

 و من یک دل سیر تماشایش کنم.
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 مگر نه اینکه این مرد من را نخواسته بود!

 اش خطم زد؟مگر نه اینکه گفت بروم و از تمام صفحات زندگی

کردم و منتظر ها تماشایش میپس چرا من داشتم شبیه ندیده

 هایش بودم!برق چشم

ها عالیم حال ی اینستم همهدانترسیدم... از واکنش که می

 قراری.... نه دلتنگی و بیخرابم است

 

 در کافه را محکم پشت سرم بستم و از خودم بدم آمد.

 های روزگارم جا مانده بود.از حسرتی که میان ثانیه

ام سپری شد و سالها با حسرت یک خداحافظی از او، در سینه

 بود.ام شده حاال بدون سالم، دوباره وارد زندگی

 

من کجای سرگردانی این زندگی ایستاده بودم که اینطور 

 پریشان گشته بودم.



 

 

767 | P a g e 
 

 فهمیدم.حالم را نمی

 های دلم را دوست نداشتم.بهانه

 

 ماشین را خیابان فرعی کنار کافه پارک کرده بودم.

خواست... دلم خلوت کردن با خودم را دلم راه رفتن می

 خواست.می

 ندم.کهایم را وا میباید سنگ

ی روزهای پر زجرم را برای خودم تداعی باید لحظه به لحظه

 کردم، تا گذشته فراموشم نشود.می

 

من یادم نرفته بود که روح و جسمم هر دو در یک زمان 

 دستمالی عواطف و حرفهای پوچ او شده بود.

 خیلی چیزها هنوز هم یادم مانده بود.

دنشان کردم از پس دفن کرروزهای که هر چه تالش می

 امدم.برنمی
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داد... انقدری جال را میی روغنچوبی پارک، بوی تازه نیمکت

که قبل از نشستنم نوک انگشتم را رویش کشیدم تا از خیس یا 

 خشک بودنش مطمئن شوم.

 

این وقت از روز رفت و آمد زیادی نبود و جز سر و صدای 

 رسید.های سیاه آوایی به گوش نمیکالغ

 

ها را تماشا کنم و از میان خواستم آدمدلم گرفته بود... می

 نگاهشان حالشان را بفهمم.

 گشتم که حالش شبیه من باشد.انگار دنبال کسی می
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چشم چشم کردم تا بلکه یک همدرد پیدا کنم و قامت مَردی که 

 آمد همانی که دنبالش بودم، نبود.سمتم می

 

اهم را این بار از رویش پاهایم را کنار هم جفت کردم و نگ

 برنداشتم.

 

داشت و به زمین برای راه هایش را باز نگه میهنوز هم شانه

 فروخت.رفتنش فخر می

 

هایش را فراموش دنبالم آمده بود... اولین بارش نبود... من عادت

 کرده بودم.

 

 هایش بود.اش روی چشمکنارم که نشست عینک آفتابی

یشتر نیمکت را تن و قامت او اشغال به کنارم نگاه کردم. نصف ب

کرده بود و من دیگر جانی برای قربان صدقه رفتنش نداشتم... 

 خورد. اش سُر نمیدیگر دلم برای قامت و هیکل ورزیده
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نفس کشید و صدای نفس من در حجم بزرگی از اضطرابِ 

 وجودم گم شد.

 اش کدام حسم است.دانستم دلیل اصلیاضطرابی که نمی

 

 بگم... واجبه که جوابمو بدی! سالم-

 

 شروع جالبی داشت.

 خیلی وقته که واجباتمو از حفظم.-

 

ی مقابل پاهایم، ی تابیدهچرخیدن گردنش را سمتم، از سایه

 دیدم.

 

 خوبه که حداقل جوابمو میدی.-
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ام بارهکرد و من خودم هم از این آرامش یکداشت نگاهم می

متعجب بودم... انگار گرد افشانی گلها آتش درونم را خاموش 

ها را درآورده ای که بوی نم چمنکرده بود... یا که صدای فواره

 بود روحم را جال داده بود... شاید هم...؟

 

 هر چه بود خبری از آن ژیکال یاغی دورن کافه نبود.

های پنهانش معذب نبودم، ولی اجزای صورتم از خیرگی چشم

 پریدند.هایم هم نمیناخودآگاه سِر شده بودند که حتی پلک

 

 دوستات آدمهای با معرفتی هستن.-

 

شنیدم و جواب حاال که اصرار داشت حرف بزند، من هم می

 دادم.می

 

دنبال معرفت کسی نیستم، چون قبولش ندارم... هر جا که -

 حریم شکسته شد هیچ چیز، دیگه معنای نداره حتی رفاقت.
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 ا چوب گرفتی دستت؟چر-
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اش گرفته بود با این انتظار خندیدم... کج و کوله... شوخی

 جاییش.بی

آمد که آدم کوتاه آمدن در برابر عدالت هایش نمیبه او و اخالق

 روزگار باشد و از حقِ من بترسد!

 

من اهل زدن با چوب نیستم... اهل حکم بریدن از سر جبر و -

یلی وقته که دیگه اهل هیچ چیز و هیچ تالفی هم نیستم... خ

 جایی نیستم.
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 من اومدم که چوب بخورم... چوب تو رو.-

 

کجای دردهای من را دیده بود که حاال گله از اخالق گندم 

داشت... عصبی بودم چون دلیلش خودش بود... خود اویی که 

 فقط از من یک جان پرقابل شنیده بود.

 

چوب خدا بهتر از منه... آدرستو اشتباه اومدی... بهتره بری -

 سراغ  اصل کاری.

 

 عینکش را برداشت و کمرش را سمتم کج کرد.

 میشه برگردی سمتم.-

 

رحمی دنیا که رنگ کلمات را عوض دلم ریخت... از سر بی

 زد.کرد و تبر به جان خاطرات میمی
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 "زنمبرگرد تا اون چشمای قشنگت رو یکم دید ب"

 

هایش زل بزنم برگشتم... امروز همان وقتی بود که میان مردمک

و بگویم هیچی از ژیکال پنج سال پیش باقی نمانده که بخواهی 

پیدایش کنی... حتی چشمهایی که تو ادعایی قشنگ بودنشان را 

 داشتی.

 

هایش شبیه ماهی بیرون افتاده از آب، روی اجزای مردمک

 د.شصورتم باال و پایین می

ای لبش را باز کرد تا چیزی بگوید و باز پشیمان شده لب لحظه

 فرو بست.

دلیل و الکی روی زانوهای شلوارش دست کشید و خودش بی

هم متوجه شد که هیچ گردی رویش نشسته است جز 

 سردرگمی.

 

 قصدم این نبود.-
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از کدام قصدش حرف میزد که نتوانستم نگاهم را از تارهای 

 اش بردارم.سفید روی شقیقه

 چقدر زود بی من پیر شده بود... قرارمان باهم پیر شدن بود که!

 

خواستم از اعتمادت سواستفاده کنم... اذیت شدنت رو نمی-

 خواستم.نمی

 

دست مخالفم را به سفتی چوب نیکمت فشردم تا جان کندنم به 

 چشمش نیاید و پرسیدم:

اال ادعات دنبال چی هستی که تمام این کارها رو کردی و ح-

 است آقای بکتاش دروغی!؟ یه چیز دیگه

 

 ی کتش زیر مشتش تا خورد.تنش را جلوتر کشید و لبه

 برد.داشت تمام مرزهای واقعیت را از بین می
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من هنوزم بودنش را... دیدنش را باور نداشتم... چه برسد به عطر 

 هایش.و برق چشم

 

هام با این اِسمِ بوده تو این یک سالی که برگشتم، تمام فعالیت-

 و...

 

 من از دلیلش نپرسیدم! پرسیدم؟-

 

زبانم جمع شده بود تا اسمش را تلفظ کند و من میان سفتی 

 هایم به حصار کشیدمش.دندان

 

 نپرسیدی... ولی من باید خیلی چیزها رو برات روشن کنم.-

 

ابرویش از نفس افتاد و او فرصت هایم روی زخم باالی چشم

 طلبی کرد با تلفظ اسمم.
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 ژیکال؟-

 

_157 

 

 

کرد که چه شود... انتظار نداشت که جان اسمم را صدا می

 ام را پیشکشش کنم!؟نداشته

 

جوابی که نگرفت، ایستاد و با یک دستش بازوی مخالفش را 

 فشار داد.

 همیشه از دردش گله داشت.

 

ام نبود... از حرفهای افشین که شنیدم مهشراکت باهات تو برنا-

 گردی به خیالم افتاد.دنبال جا برای باشگاه می
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 زد.تر حرفهایش را میهنوز هم از من راحت

های شکسته مناسب مراعات کردن آورده بودم... آدممن ولی کم

 نبودند که من باشم.

 

 ایستادم، مثل خودش... مقابل و چشم در چشمش.

 

چطوری به خیالت افتاد... اینطوری که دورم بزنید و برام فیلم -

 بازی کنید؟

 

 کردی؟گفتم بیا باهام شریک شو قبول میمی-

 

 کردم؟باید می-

 

 صدایم حرص داشت و آشفتگی.
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 گرفتم.کردم آتش میبه هر جا و هر چیزش که نگاه می

 

تر در موردش حرف بزنیم و تصمیم تونیم راحتاالن می-

 .یریمبگ

 

ی کتش، میان گذشته هایم روی یقهدست خودم نبود... مردمک

 از نفس افتاده بودند و زبانم را الل کرده بودند.

 

اکسسوری روی کتش را به عنوان هدیه روزِ مرد برایش خریده 

 بودم... یک طرح برای جهان و طرح دیگرش را برای او.

 

 ی وجودم.یک قدم پس رفتم از سرگیجه

 

اش در سکانس به سکانس فیلم ه بود مردی که خندهدنبال چ

 اش از سر خوشی و خوشبختی بود با آن دختر؟عروسی
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 آمده بود نبش قبر کدام آشنایی را بکند؟

اش بود که خوب دیده اگر دنبال نشان دادن خوشبختی

 بودمش... بسش نبود؟

ترسیدم... از حال ناخوش بعدهایم بیشتر از مدارا من از خودم می

 ترسیدم.کردن االنم می

 

فراموشش کنید... اون شراکت هیچ چیزش برای من رسمی و -

تری اتون از نیروهای مناسب... بهتره برای مجموعهقانونی نیست

 استفاده کنید.

 

به سمت نیمکت سر برگرداندم و قبل از برداشتن کیفم  از او 

 شنیدم:

 

 تو این رشته کارآمدتر از تو نیست که بخوام روش حساب کنم.-
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 تو؟

من همان تویی بودم که زیر تمام آن روزهای سیاهم جان دادم 

 و انتخابم نکردی.

خواستم حرفهایم را فریاد بزنم... ولی غرور دست و پاهایم را 

 اسیر خودش کرده بود.

 

م... امیدوارم به تمایلی به شراکت و همکاری باهاتون ندار-

 خواسته و نظرم احترام بذارید آقای بکتاش.

 

 هایش را دیدم.از کنارش که عبور کردم مشت
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نشست... احترام کالمش و موج میان اش به دلم نمینقاب تازه

 هایش از او یک هامین دیگر ساخته بود.چشم

باره باره رفتن و یکهامینی که یک سکوت ممتد پشت به یک

 .آمدنش بود

 های تنفرم محکم و قطور شده بودند.و من شاخه

 

 تونی اون قرار داد رو فسخ کنی.نمی-

 

 هایم از حرکت ایستادند.قدم

 چی؟-

 

 بیشتر از آن که عصبی شوم، گیج بودم.

 ام را پر کند و نزدیکم بایستد.های رفتهجلو آمد تا قدم
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ظیم اون قرارداد برای یک سال کاری بدونِ حقِ پشیمونی، تن-

 شده... حتمن خوندیش و امضاش کردی؟

 

خوانده بودمش... چندبار و محتاط بندهایش را مرور کرده بودم... 

 ولی؟

 

 تنم را از زور ناباوری عقب کشیدم.

شد داشت زانوهایم ای که هر لحظه در وجودم بیشتر میدلشوره

 کرد.لرزاند و خالی میرا می

 

 از دنیا تصویر دیگری برایم ساخته بود. این آدم

دنیایی که دیگر جایی برای اعتمادم نگذاشته بود و جای خوبی 

برای نفس کشیدنم هم نبود... حتی همین پارکی که پر بود از 

 درختهای افرا و سرو.
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 هایم از شدت اضطراب و عصبانیت به دو تبدیل شده بود.قدم

 با من چکار کرده بودند؟

 ام؟ا من و غرور بازسازی شدهب

 

ام از دویدن و سخت نفس ی سینهپشت فرمان که نشستم قفسه

 سوخت.کشیدن می

 هایش.معرفتیاز دردی که دوباره تازه شد با او و تمام بی

 

استارت زدم و از بغل اویی که تا به اینجا کنارم قدم برداشت، با 

 سرعت عبور کردم.

 

 م مرا دستخوش  بازیهایش قرار بدهد.داداینبار دیگر اجازه نمی

ام را تا ابد تبعید کرده باورِ بیست سالهمن ژیکالِ مظلوم و خوش

 بودم به ناکجا آباد.
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 ام را ببینند.حاال وقتش بود من واقعی

 

کردند و ژیکال بازمانده از جهنم آن روزهایش را باید تماشا می

سپردم گوش میای داشتند من هم به رسم خودشان باز اگر حقه

 شان.به خواسته

 

مقصدم را سمت دفتر وکالت تغییر دادم و فقط به تمام شدن این 

 دو روز نحس فکر کردم.

 

******* 
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هامین پای راستش را روی پدال گاز فشرد و ماشینش را تا کنار 

 ماشین ژیکال جلو برد.

 

ای که از مقابل پارک عصبی و شوکه سوار درست از لحظه

احتیاط ماشینش شده بود، داشت مدام با سرعت باال و بی

 کرد.رانندگی می

 

های که ی کل روزهای که نبود و شبنگرانش بود به قاعده

 فقط برایش زجر بود و دلتنگی.

شناخت، یا کمتر بلدش بود، آهسته پشت ژیکال را اگر نمی

 شد.سرش راهی می

های فرو خشمدانست هایش داشت و میاما خبر از خودخوری

 اش باالخره یک جای از بدنش سر باز خواهند کرد.خورده

 

 اعتنایی خرجش کرد.دستش را روی بوق گذاشت و ژیکال بی
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ی ی وسط هم یک نگاه پرحرف و دلخور حوالهحتی از آینه

 شرمندگی مردِ پشت سرش نکرد.

ی این برگشت را وجب به شروع سختی داشت... با آنکه قاعده

بش اندازه کرده بود. ولی حاال که پای عمل به میان وجب با قل

 آمده بود، دلش در حجم بزرگی از اضطراب معلق مانده بود.

 

 

هامین از خودش بیشتر از گذشته بیزار شد، وقتی میان صورت 

 هنوز زیبای ژیکال برق امید و سرزندگی را ندید. 

 نشست اگر کمیهای این دختر میپای تمامِ دردها و اعتراض

 شد.فرصت نصیبش می

 

سرعتش را بیشتر کرد و با تغییر الین جلوی سبقت گرفتن 

 ژیکال را بست.
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ها کند شده بود و به قسمت ترافیک کمی جلوتر روند ماشین

ی متوقف شده انقدر باال بود هااتوبان رسیده بودند. حجم ماشین

 شد.که حاال حاالها قفلش باز نمی

 

 

را با عجله  ی کوتاه بین دو ماشیندرنگ پیاده شد و فاصلهبی

 طی کرد.

کرد، صورت ژیکال مخالف جهتی که هامین سمتش حرکت می

 بود.

 

 نفسش را سنگین و مکث دار رها کرد.

اش زد و وقتی نگاهِ ژیکال ی کوتاهی به شیشهبا انگشتش ضربه

 تا روی صورتش باال آمد نفسش به یغما رفت.
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هایش وسط هان میان مردمکچه کرده بود با این دختر که ج

هایش تا پشت قلب سوخت و تاولهای داغی از نفرت میشعله

 هامین هم نفوذ کرد.

 

 بده پایین شیشه رو.-

 

 ژیکال مات صورتش مانده بود.

گنگ به مردی که کنار ماشینش ایستاده بود، نظر دوخت و 

 صامت ماند.

هامین سرش را از سر کالفگی چپ و راست کرد و از مقابل 

 کاپوت به سمت مخالف حرکت کرد.

 

صدای باز و بسته شدن در ماشین هم نتوانست ژیکال را از 

 اش بیرون بکشاند.دنیای پر از ناباوری
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 ژیکال؟-
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هایش اش، تیر کشید و گوشگوشت بینوای میان سینه تکه

 برگشتند. پرعطش به سمت هامین

 چقدر این دو روز صدایش کرده بود.

های بعد از طالقی که میان خواب و بیداری ی تمام شباندازه

در تب رفتنش سوخته بود و به خیالش که هامین نوازشش کرده 

 بود و یک جان، انتهایِ متصل به نامش گذاشته بود.

 "ژیکال جان"

 

ود چه های که از او دریغ کرده بپس حساب تمام آن جان

 شد؟می



 

 

791 | P a g e 
 

 

اش را به لب باالیش فشرد تا درد مختار نشود به لب پایینی

 بیرون آمدن.

هایش  یک تنفر عمیق کالمی حرف نزد فقط میان مردمک

 ی انتظار صورت هامین کرد.حواله

 

 های جلویش توجه کرد.سرش را برگرداند و با افسوس به ماشین

از آنچه که برای  به سرنشینانی که سرنوشت تقدیری متفاوت تر

 ژیکال رقم زده است، نوشته بود.

 

 چرخونم دیگه هستی؟چرا هر جا که سر می-

 

 زانوهای پرتوان هامین لرزید از معنی حرف ژیکال.

 

 کنم.ها رو همیشگی مییکم بهم زمان بدی این بودن-
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العملی فقط کف نه خندید نه اخم کرد... بی هیچ عکس

 را مقابل هامین گرفت و لب زد:هایش دست

 نیست... ندارم... تو نگاه کن ببین ردی ازش میبینی؟-

 

 

 هامین پر از گنگی تماشایش کرد.

 صبور و آرام پرسید:

 چیو پیدا کنم؟-

 

های ژیکال لرزش داشت... برخالف نگاهش که دید که دست

 جدی و مصمم بود.
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کرد... نبض چند سال پیش یکی زمان رو تو دنیای من متوقف -

زندگی رو کُشت... دیر اومدی... هیچی ازش نمونده که بهت 

 بدم... وگرنه من آدم خسیسی نیستم.

 

 ژیکال لحنش طوری بود که هامین را ترساند.

 خوبی! ژیکال... منو ببین... آروم باش خب... من... من االن...-

 

گفت دست و پا شکسته کلمات را گم کرده بود و هر چه می

 بودند.

 

 اش فشرد.های ظریف و کشیدهفرمان را میان انگشت

 پیاده شو برو آقای بکتاش.-

 

 کنار گردنش تیر کشید.

 های هامین دردش را لمس کند.خواست مقابل چشمنمی
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 لطفن برو.-

 

_161 

 

 

همه چیز شبیه یک آونگ در سر و جان ژیکال تکان خورد و 

 دوباره لب زد:

 برو.-

 

 غربت مواجِ میان صدایش تمام وجود هامین را لرزاند.

هایش انقدری که حتی خودش هم متوجه نشد چطور انگشت

دستگیره را عقب کشیدند و در قبل از آنکه نگاهش را از صورتِ 

 ناخوشِ ژیکال بگیرد، باز شد.
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 تر رانندگی...طمیدونم کجا داری میری... فقط یکم با احتیا-

 

کال کلمات را در دهان هامین از نفس چرخش آنی سر ژی

 انداخت.

گرفت هایش پر از اخطارهایی بود که اگر جدییشان نمیچشم

 های بدتر از سرعت رانندگی داشت.بدون شک واکنش

 

تر از زمانی که تر از قبل... خرابعقب نشینی کرد... سنگین

کیفیت های بیژیکال رفتنش را خواسته بود، روی آسفالت

 دم برداشت.خیابان ق

 تا پشت فرمان نشست، ماشین ژیکال از او دور شده بود.

ای دور از وطنشان در هایشان که این همه سال گوشهمثل قلب

 فراق هم سوخته بودند.

یکی از سر شکستی که خورده بود و دیگری به تاوان دلی که 

 شکانده بود.
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به موقع رسیدنش موجب شد تا ماشینش را درست پشت سرِ 

 ن ژیکال پارک کند.ماشی

تعلل به سمت ساختمان ولی خبری از خودش نبود که سرش بی

 آن سمت بلوار و تابلوی وکالت رویش چرخید.

 

نفسش را یکباره پوف کرد و از سر کالفگی عینکش را روی 

 صندلی کنارش انداخت.

 

های که با هر مشتش که خواست، از هماندلش کمی فریاد می

اش استخراج آورد، از حنجرهفرود میروی تن و صورت حریفش 

 شد.می

 

در سرش یک شهر حسرت، از زندگی افتاده بود و دلش 

 های خاموش ژیکال خواست که فقط چند لحظه به چشممی

 تواند نگاهش کند.زل بزند و تا می

 نگاهش کند و جواب دل بیچاره و دلتنگش را بدهد.
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کنم تا هایت را میکالم بگوید که التماس لبنگاهش کند و بی

 .کمی بخندند

 

 گوشی موبایلش را چنگ زد و زیر لب زمزمه کرد:

 کاش یبار دیگه دل ببندی.-

 

 .ها را باال رفتتوجه به آسانسور پلهاز عرض خیابان رد شد و بی

 

اوان رحمی بود تقرار بود و عجب دنیای بیدلش قرص نبود... بی

 دلِ شکسته را پس دادن.

 

ی باقی های آرومی به گوشش رسید و چند پلهصدای ضربه

 مانده را یکی، دو تا کرد.
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آهسته جلو رفت و ایستاد... پشت سرِ دختری که با سری پایین 

 افتاده دستش روی شیارهای چوبی در جامانده بود.

 

 خانم شایگان؟-

 

_162 

 

 

یر کشید. چه برسد به قلب خودش هم از غربت صدایش ت

 هایش سرد شد.ژیکالی که پلکهایش لرزید و هُرم نفس

 

های شلوارش مشت کرد تا جلو هایش را میانِ جیبهامین دست

 های ژیکال را با درد و دلتنگی به خودش نفشارند.نروند و شانه

 

 ژیکال باز به در ضربه زد و هامین زمزمه کرد:
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 کنه.و باز نمیدفتر امروز تعطیله... کسی در ر-

 

ی همین! این همه راه را آمده بود که پشت یک در چوبی و سایه

 یک مرد جا بماند!؟

 

 ی صورت هامین ماند.های پاییش چرخید و خیرهروی پاشنه

 از کجا خراب شدی تو روزگارم باز؟-

 

ی امیدش در صدای ضربان قلب هامین تند شد و ته مانده

 لرزانش به یغما رفت.

 

تموم خطا کارهای دنیا هم فرصت دارن برای دفاع کردن از -

 خودشون.
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ی کیفش ژیکال دستش پس رفت از درد گردنش و روی دسته

 مشت شد.

 من قاضی نیستم... حکم کردن بلد نیستم.-

 

با خودش فکر کرد اگر هامین فقط یک گام به سمت راستش 

بعد از  کرد ورفت، ژیکال تا ابد از کنارش عبور میکنار می

 آورد.ها هرگز این دو روز را به یادش نمیسرازیر شدن از پله

 

تو شاهد باش... بشنوم... شاید یه روزی باورم کردی و به نفعم -

 شهادت دادی.

 

 های ژیکال با غم کشیده شد.ی لبگوشه 

 

خوان تو هیچ دادگاهی از یه آدم نابینا و ناشنوا شهادت نمی-

 آقای بکتاش.
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 بود و مقابلش ایستاده بود.جلو آمده 

 یک راهروی باریک بود و قامت هامین.

 ی ژیکال.یک در چوبی بود و باورهای ترک برداشته

 

 بیشتر از این به خودم بدهکارم نکن... بیا و بزرگی کن.-

 

ی پلک راست ژیکال نیشتر زد و نگاهش روی اشک تا گوشه

 های سنگی پشت سر هامین جلو رفت.پله

 

های سنگی محضرخانه را داشتند... با انگار تمامشان حکمِ پله

 درد ازشان باال رفته بود و با مرگ پایین آمده بودشان.

 آن روز هیچ کس در حقش بزرگی نکرد... حتی او.

 

 هایش را تا افسوسِ نگاهِ هامین باال کشاند و لب زد:مردمک
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حتی  هایی که نبودی، خیلی چیزها عوض شده،تو این سال -

 نشونی آدمها.

 

 لبش به نیشخند تلخی باز شد و هامین بیشتر لب فروبست.

 شناختیش، االن جلوت واینستاده... تالشت بیهودهاونی که می-

 است.

 

ژیکال تنش را جلو کشید و هامین دستش را روی دیوار ستون 

 کرد.

 

 مسیر رفتنش را بست و گفت:

 نوی نمیذارم برم.ترین آدمِ شهر... تا حرفام رو نشغریبه-
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 ژیکال خسته بود... از یک نبرد نابرابر.

 هایش عقب کشید تا هوا به جانش برسد.سرش را دور از شانه

 هوایی که آلوده به عطر آشنای هامین نباشد.

 خوام برم.برو کنار می-

 

 عجب دل سنگی داشت که التماس نگاهش را ندید.

 ش را هم رها کرد و...هامین مستاصل و درمانده آخرین تیر

 

 قسم به جانِ جهانت یک ساعت بمون.-

 

 ی غم تا بطن قلب ژیکال فرو رفت.اسم جهان را آورد و گلوله

 

 دستش را به دیوار گرفت و برافروخته به جانِ هامین سنگ زد.
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 بار آخرت باشه اسمشو آوردی.-

 

 دانست که جهان تمام دنیای ژیکال است.می

 اش داشت که دست روی نقطه ضعفش گذاشت.خبر از وابستگی

 با همین یک قسم تمام وجود ژیکال را بهم ریخت.

 

 زده لبش را گزید و دلش ریش شد.ژیکال آشوب

انصاف مگر خبر نداشت که جهانش اسیر درد و رنج شده بی

 یِ برایش را هم قسم داد!؟است که همین چند نفس باقی مانده

 

 تر از قبل جدی و محکم گفت:مالحظهآورد و بی مچش را باال

 وهفت دقیقه مونده.پنجاه-

 

 شد... باید!باید از شر حضور این مرد راحت می
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 هامین کمی آسوده پرسید:

 بریم کافه یا جایی؟-

 

 اهمیت از درخواستش اولین پله را طی کرد.ژیکال بی

 

 ورده بود.برایش مهم نبود حرفهای هامین اگر اسم جهانش را نیا

 

خیابان را رد کرد و ریموت ماشین را فشرد. قبل از سوار شدنش 

دانست پشت سرش راهی شده است، خطاب به هامینی که می

 گفت:

 سوار شو.-

 

 یک بهت بزرگ فراتر از انتظار هامین شکل گرفته بود.

 کرد.تازه داشت معنی حرفهای افشین را درک می

 این همه تغییر برایش غیر قابل هضم بود.
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 دختر مقابلش زیادی بزرگ شده بود.

هایش منتظر گل بیشتر از آن که به صورتش زل بزند و با حرف

 هایش باشد.انداختن گونه
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هامین تنش را جلو کشید و دستش را قبل باز شدن در ماشین 

 رویش قرار داد.

 

 سمتش برگشت. ی ژیکال با تلخیصورت جا خورده

 

 بریم دلکده؟-
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 زانوهایش لرزید و سنگینیِ بار خاطرات روی قلبش نشست.

چقدر همه چیز سخت شده بود. حتی نفس کشیدن زیر چتر 

 آسمان.

 

 هامین منتظر جوابش مانده بود و

 ژیکال شاپرکهای دلش سالخورده و

 پیر در انتظار مرگ بودند.

 

 ؟استبریم... فقط چندتا خیابون فاصله-

 

ژیکال لبش را باز کرد تا بگوید دست از سرم بردار ولی صامت و 

 خاموش پلک روی هم گذاشت.

اش بود... شبیه جهانی که دیگر عمو سلطان دلگرمی

 حسش را پشت کمرشهای  بیتوانست دستنمی

 بگذارد و بگوید غمت نباشد. 
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و تا به تر از قبل راهی شد هامین که تنش را عقب کشید، ناتوان

 هایش لرزید.پایین میدان رسید، پلک

 کرد.اش را در واقعیت تماشا میداشت بزرگترین کابوس زندگی

تر از قبل حتی کابوس روزی که او برگردد و ژیکال درمانده

 نتواند بپرسد 

 چرا رفتی؟؟؟

 

منتظر نماند تا هامین هم جای پارک پیدا کند و باهم قدم 

 بردارند.

 م رفیق موندن، خو گرفته بودند.ه پاهایش با بی

 

 داد.خاک اینجا بوی کهنگی روزهای قدیم را می

داشت جلوتر سرش پایین بود و نگاهش با هر گامی که برمی

 رفت.می
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حال آدمی را داشت که میان افکار و احساس ضد و نقیضش 

 معلق مانده بود.

انقدری که با صدای هامین به خودش آمد و تا نگاهش را باال 

 شاند، از دیدنش جا خورد.ک

رویاهایش بیرون آمده  یادش نیامد که مردِ کنارش از اعماق

 اش بود!های آشفتهاست؟ یا تعبیر خواب

 

 از این طرف باید بریم.-

 

گردن کشید و به مسیری که چشم بسته بلدش بود و حاال 

 اشتباه آمده بود با افسوس نگاه کرد.

 

 اش نشست.قسمت چپ سینهدستش ناخودآگاه باال آمد و روی 

 کوبید... غریب و نامنظم و...بد می
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هایِ داخل قفس هم نتوانست حالش صدای خروش رود و قناری

را جا بیارد نه تا وقتی که عموسلطان پر هراس مقابلش ایستاد و 

 اش نشست.از دیدن مرد پشت سرش اخم به چهره

 

 خانم!؟ قرار نبود چشمهام اینجوری ببینتت زندگی-

 

 هایش خشکِ خشک بودند.بغض دل ژیکال ترکید ولی چشم

 

 چشمهاتون رو پرتوقع کردید عمو... فرارین ازم.-
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های بلند و عموسلطان کالفه دست کشید روی ریش

 اش.خاکستری

 کور بشن اگه برات کم بذارن.-

 

 سالم عمو... سالم خاله ژیکال!-

 

تر از صدای سالم کردنِ آشنای زهیر، ژیکال را خراب و ویران

 قبل کرد.

 

هایش شنید که هامین جوابِ زهیر را با محبت داد و مردمک

های دو دو ی عموسلطان و چشمروی پیشونی عرق کرده

 رمق باال و پایین شد. اش، بیزده

 

 خوب شد که هیچ وقت باورم نشد عمو.-
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 مندگی داشت.عموسلطان نگاهش رنگ شر

 من مهمون غریبه بودم... ببخشید.-

 

 ژیکال؟-

 

 نفهمید التماس صدای هامین را وقتی صدایش کرد.

درست فکر کرده بود. همان بارِ قبلی که آمده بود، حضور هامین 

 را تا اینجا هم لمس کرده بود. 

 

 ی کوتاهش را با عموسلطان پر کرد.فاصله

اش را بزرگترین دلگرمی ترکید و انگار هامیندلش داشت می

 هم از او گرفته بود.

 

صورتش را جلو کشید تا جایی که بتواند آهسته لب بزند و 

 رسد.مطمئن شود حرفهایش به گوش مرد پشت سرش نمی
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از یه ببخشید عمو که خودخواه شدم... تقصیر روزگارم بود که -

جایی به بعد نیاز پیدا کردم، که تصور کنم شما فقط مالِ من 

 هستید.

 

اشک چمبره زده بود پشت پلکهای ژیکال. عمیق نفس کشید تا 

 اش را بخشکاند.ریشه

 

عمو سلطان صبور بود ولی نه برای این حال خراب ژیکال که 

 دستهایش با خشم مشت شد.

 

هامین را به او  ژیکال شکست با فکر اینکه عموسلطان هم

 تر از قبل زمزمه کرد:ترجیح داده است که مغموم

 

 آدما از یه جایی به بعد ترسو میشن عمو.-
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اش سُر خورد و ژیکال حتی برای برداشتنش بندِ کیفش از شانه

 دوال نشد.

 عبور کرد و پناه برد به همان تخت همیشگی.

 ه بود.تختی که پاتوقِ روزهای نحسش از بعدِ رفتن هامین شد
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 هایش را در بیاورد و در خودش مچاله شد.یادش رفت کفش

 

اش مقابل نگاه دیگر برایش مهم نبود به چشم آمدن بیچارگی

 .در هامیندربه

 هامینی که خنجر به جانش کشیده شد و فقط یک کلمه گفت:
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 شرمندتم عمو.-

 

 وای به حالت مو از سرش کم شه شازده... وای به حالت.-

 

هامین دست روی چشمش گذاشت و عمو سلطان زیر لب 

 استغفراهلل گفت.

 

کیف ژیکال را از روی زمین برداشت و با تکوندن خاکش 

 وجودش پرغبارتر شد.

 

 ی ژیکال موند.های بستهجلو رفت و مات چشم

 

ی پشتی پاهایش را داخل شکمش جمع کرده و گردنش را از لبه

 به سمت عقب خم کرده بود.
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 ی تخت نشست و کیف را کنار خودش قرار داد.لبه

برای آدمی که مرگ را با تمام گوشت و پوستش لمس کرده بود، 

دیدن حالِ خراب کسی که نفسش بندِ به جونش بود، هزار برابر 

 تر از جان دادن بود.سخت

 

ی ما هنوز به پایان نرسیده... بگی برو میرم... ولی نه قبلِ قصه-

 گفتن حرفام.

 

های تیزی گلوی ژیکال را چنگ دای هامین شبیه ناخنص

 اش ماند.انداخت تا جایی که کمر صاف کرد و خیره

هر بار که نگاهش را باال کشاند، هامین از دیدن نفرت میانشان 

 .به خودش لرزید و نهیب زد

چقدر عمر دلخوشیهایشان کم بود که حاال باید برای دوباره 

انصافش بیزارتر ژیکال از خودِ بیدیدن صورت خندان و مهربان 

 شد.می
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تفاوت ترین لحن را ژیکال لبش را تر کرد و تالش کرد تا بی

 داشته باشد.

 ولی حساب جانِ کلمات را نکرده بود.

 اش حبسشان کرده بود.کلماتی که پنج سال تمام میان سینه

 

شکافتم و خودم و از وسطش اگه قدرت داشتم زمان رو می-

 شیدم تا تنم انقدر زخم روزگارش رو نخوره.کبیرون می

 

 داد.حاال که شروع کرده بود باید ادامه می

اش بود و جای میالد خالی بود تا ی زندگیاین قاعده

 نیاوردنش را ببیند و تحسینش کند.کم

 

یه جای از زندگی با شوق میری جلو که بسازیش... عاشق -

. هدیه میخری... قرار گی دوست دارم..میشی... دل میبندی... می

 میذاری... هی دلت تنگ میشه.... هی قربون صدقه میری...
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 هایش هوا را پس زدند.نفس کشید و ریه

 

داد برای این پریشانی ژیکال و هامین داشت جان می

 هایش بسته بود.دست

 رحمی روزگار.ی بیی تقدیر... بستهبسته
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ی ما به سر نرسید چون من دیر گی قصهتو راست می-

های یک طرفه تهش فهمیدم... دیر متوجه شدم که همه عالقه

 پس زده شدنه.

 



 

 

819 | P a g e 
 

 صدایش تحلیل رفت و زیر لب زمزمه کرد.

 ای دست و پا میزدم که از اولش یه بازنده بودم.من تو رابطه-

 

 نبودی.-

 

ه صدایش را لرزانده ژیکال حرفش را آرام گفته بود. با بغضی ک

 بود. ولی هامین شنید.

 

 طاقت جواب داد.شنیده بود که بی

 هیچ کدوم اون احساسات یک طرفه نبود... من دوست داشتم.-

 

دوستش داشت! امان از فعلهای که خبر از نداشتن و گذشته 

 دادند تا خنج به دل ژیکال بیندازند.می
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خواست یک نفر تاب و عصبی... دلش میژیکال خندید... بی

بیاید و یک سیلی محکم به صورتش بزند تا از این خواب شوم 

 بیدار شود.

خبری و تا التماس دقایق را بکند و برگردد به همان روزهای بی

 اش.پریشانی

 

من وقت برای شنیدن این اراجیف ندارم... برامم مهم نیست -

 که چی بوده و چی شده.

 

 خیز شد تا برود.از جایش نیم

ای به خودش آمده بود و از گفتن حس و حالش به هامین لحظه

 پشیمان شده بود.

 

ارزش شده بود که حتی دلش این آدم انقدر برایش بی

 .خواست به غرورش خدشه وارد شودنمی
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یکهویی ایستاد و خودش هم از این همه تغییر حالش متعجب 

مله ماند. چه برسد به هامین آچمز شده که فقط توانست یک ج

 بگوید:

 خوای بدونی که چرا رفتم؟نمی-

 

 ها خشک شد.شبیه مجسمه

این همه سال با فکر اینکه چرا رفته بود، شبهایش را روز کرده 

 بود و تهش رسیده بود به قلبی که دلیل تپشش نشده بود.

 

******** 
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های کهنه به اطرافم نگاه کردم و یادم آمد که دنیا برای غصه

 آورد.سر تعظیم فرود نمیی من شده

 کردم!؟پس من اینجا چه می

 چه ساده همراهش شده بودم.

 

 پشیمان بودم از آمدنم و حرفهای که به زبان آوردمشان.

ایستادم و برای برداشتن کیفم از کنارش، کمی خم شدم که 

 دستش روی کیفم نشست و گفت:

 خوای بدونی که چرا رفتم؟نمی-

 

 خشکم زد.ها شنیدم و شبیه مجسمه

این همه سال با فکر اینکه چرا رفته بود، شبهایم را روز کرده 

 بودم و تهش رسیده بودم به قلبی که دلیل تپشش نبودم.

 

 او هم ایستاد وقتی نگاه منتظرش حریف سکوت لبهایم نشد.
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 کنم... دلیل رفتنمو بشنو.همه چیزو برات تعریف می-

 

 شنیدم که چه بشود؟می

 

 برام مهم نیست.-

 

ترسیدم چون دروغ گفتم... شنیدنش برایم مهم بود... فقط می

دیدم... دیگر توان اینکه دیگر جسارت گذشته را در خودم نمی

هایم زل بزند و بگوید دوستم نداشته است. یک بار دیگر به چشم

 نداشتم.

 

ایش و خاطره رفتم... باید از اینجا و مرد ایستاده در کنارمباید می

 کردم، تا جانم سالم بماند.فرار می
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های که تو کنم ژیکال... به حرمت اون آیهازت خواهش می-

 اون روزها دالمونو محرم هم کرد... نرو.

 

داد... مثلن به همان شبی که در کاش به چیز بهتری قسمم می

اش ماندم و با وجود حسِ خواستن هر دویمان، حرمت خانه

 داشت.مهمان بودنم را نگه 

 

 اش را از عمق نگاهم بخواند.معرفتینگاهش کردم تا اوج بی

 تو از حرمت مگه چیزیم سرت میشه؟-

 

 سکوت کرد... نگاهش شرمندگی داشت ولی پا پس نکشید.

 

ترین آدم زندگیت بودم ژیکال معرفتترین... بیمن سیاه-

قبول... ولی حداقل بشنو شاید اینبار بدون هیچ حبابی منو توی 

 هنت تصور کردی.ذ
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رسید... ی کیفم را کشیدم... زورم به قدرت دستش نمیدسته

رسید... نه حتی آن وقتهایی که میانِ حصار هیچ وقت نمی

 کرد و راه گریزی نداشتم.بازوهایش محصورم می

 

 تر شدم.بیشتر که نگاهش کردم، کالفه

 داشت.هایم همه جا را برمیماندم بوی تعفن زخماگر می

 

 گار حال خرابم را برای اولین بار فهمید که کیفم را رها کرد.ان

ی روشن از تخت پایین آمدم و تا نگاهم را باال کشاندم، صفحه

 موبایلش مقابلم قرار گرفته بود!
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آشنا بود ناباورانه به عکسِ روی صفحه نگاه کردم... برایم هم 

ای دچار ایست شد... حس کردم هم غریبه... قلبم برای لحظه

 که نکوبید... که چیزی شبیه متالشی شدن درونش رُخ داد.

 

 دست لرزانم را پیش بردم و موبایل را از بین انگشتهایش ربودم.

 

چه تصویر تلخ و پر دردی بود... مرد مریضی که روی تخت 

 های پزشکی بود.ها و دستگاههبیمارستان تمام تنش وصل به لول

 

ی خواستم رویش زوم کنم ولی دلم پا پس کشید و یک نهمی

 بزرگ در گوشم زمزمه کرد.

 و تا آمدم چیزی بگویم، شنیدم: لبم را گزیدم

 میشناسیش؟-

 

 نفسم از سوالش بند رفت... ولی خودم را نباختم.
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 چرا باید بشناسم!؟-

 

 بتونی تشخیص بدی کیه. ورق بزن عکسو... انقدری هست که-

 

 هایم را از سر درد گردنم در هم کردم.سگرمه

 موبایل را مقابلش گرفتم و توپیدم:

 من از این بازیها خوشم نمیاد.-

 

 اش در هم گره کرد.دستهایش را روی سینه

 صدایش یک خش بزرگ و عمیق برداشت.

هیچ چیز تو اون عکسها بازی نیست ژیکال... اونا تصویر -

 ترین قسمتهای زندگی یه آدمه.حقیقی

 

 هایش.لعنت به او و صدایش... لعنت به تمام ژیکال گفتن
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 ام صفحه را لمس کردم.با انگشت اشاره

عکس بعدی هم همان مرد از یک نیم رخ، با موهای تراشیده و 

 های بسته بود.چشم

 

تر عکس بعدش تصویر کامل صورتش از یک نمایی نزدیک

 رنگ.بی مو... بی ابرو... با صورتی استخوانی و پوستی بیبود... 

جانی و عذاب را در جسمش توانستی ردِپای بیبه راحتی می

 تماشا کنی.

 

نتوانستم طاقت بیاورم... تمامِ آشوب دنیا در وجودم به یکباره اوج 

 گرفت.

 

 عکس را تا روی اَبروی مرد بزرگ کردم.

 حس شد.رد و بیتمام تنم از دیدن شکستگی رویش، س
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 باور کردنی نبود.

 هایم از دیدن صورتش جمع شد.سرم را باال گرفتم و پلک

 گرفتی؟مَ... منو... مسخره-

 

ها صدایم التماس داشت... انگار هنوز هم درد و رنج داخل عکس

 روی جای جای صورتش نمایان بود.

 

م... و ام، خواستم که باور نکناز ته اعماقِ قلبِ ژیکال بیست ساله

 این تنها راه فرارم بودم.

 

 خیلی بیشعوری.-

 

اش کوبیدم و تا خواستم از کنارش فرار موبایلش را به تخت سینه

 کنم، مچِ دستم را اسیر انگشتهایش کرد.
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هیچ چیز تو این دنیا قدرتمندتر از عشق من به تو نبود ژیکال... -

 جز مرگ.
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اش پر از لرزش بود و من نفسم جایی میان تارهای صوتی

 گرمای سرانگشتهایش حبس شده بود.

 

مرگ دست آدمها نیست... به اون خدایی که اون باال بارها -

 جون دادن منو دید.

 

 نفهمیدم که چرا بغض کردم و فریاد زدم.
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بعد پنج سال کوفتی اومدی با یه مشت عکس که با هزار تا -

ه دیگه میشه درستش کرد، کی چی رو توجیه کنی؟ فتوشاپ و را

 رفتنت رو!

 

های دستم را حرصی و پرغضب کشیدم و سایش مچم با انگشت

 اش پوست دستم را قرمز کرده بود.مردانه

 

 

لوحم جمع کن این حقه بازیهارو... نه من دیگه اون دختر ساده-

 کنی.ات میخوره که بخوای شبیه احمقها رفتار نه تو به قیافه

 

این شازده اهل هر چی که تو بگی، میگم هست جز شامورته -

 بازی، زندگی خانم.
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شنیدن صدای عموسلطان و شازده گفتنهای از سر عشقش 

 تنهایی و غریب بودنم را بیشتر فریاد میزد.

 

دانم در صورتمان چه جلو آمد و روبروی هر دویمان ایستاد... نمی

 دید که نفسش را سخت رها کرد.

 

 معترض درخواستش شدم:

گی کلک نیست عمو... منم میگم چشم... آخرش که شما می-

 چی؟

 

آخرشو نه من میدونم نه تو... چند دیقه بشین حرف این شازده -

رو کم و زیاد... تلخ و شیرین بشنف... سلطون نیستم اگه نگم 

 نوکرتم زندگی خانم.

 

م فرار کرده پاهایم جان ماندن نداشتن... قلبم که زودتر از جسم

 بود که با خواهش زمزمه کردم.
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 عمو لطفن.-

 

اش کشید و من های خاکستریبا خواهشم دست روی ریش

اش را سنگ همان جا برای تمام روزهای که مرام و مردانگی

 هایم قرار داده بود، ایستادم.صبور غم

 

ها آن سالتوانست من را ویرانتر از برای شنیدن داستانی که می

 بکند... خرابتر از روزی که دیگر او را نداشتم، ایستادم.

 

 بشین اینجا.-

 

نفهمیدم عمو کی دوباره از ما دور شد... فقط زنگ خوردن 

 صدای آشنایش مرا از عالم دورم به حال برگرداند.

 به تخت پشتمان اشاره کرد.
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و  هایم را گرفته بودهمان تختی که برای اولین بار خودش دست

باهم رویش نشسته بودم... چفت به چفت همو گاهی خزیده در 

 آغوشش.

 

 اش.امروز ولی یکی آن طرف بود و دیگری لبه

 

 هایم را درآوردم.اینبار کفش

ها را جایی میان صورت من گم منتظر گفتنش ماندم و او دقیقه

 کرد.کرده بود، که نگاهش را دریغ نمی

 

خیلی راحته... انقدر که زورِ  کردم گفتنش برامهمیشه فکر می-

دنیا رو زدم تا یبار دیگه بهت نگاه کنمو بگم هیچی شبیه اون 

 چیزی که نشونت دادم نبود.
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کردم که وسط یک خواب عمیق و طوالنی من هنوزم تصور می

 ام.معلق مانده

 رسد.و صدای هامین از پس خاطرهایم به گوشم می

 

دادیم... چه توی ت دوپینگ میما هر بار برای مسابقات تس-

اردوی تیمی و مسابقات کشوری... چه آسیایی و جهانی... 

 های سالمتی هم که جای خودش.چکاب

 

 نفس گرفت و نیم رخ صورتش جایی مخالف من چرخید.

 

تو روزایی پر از هیاهوی مراسم خواستگاری و عقدمون بودیم -

مثبت شده.... که خبر دادن تست دوپینگم تو مسابقات انتخابی 

خبرش مثل بمب تو تیم پیچید... درست وقتی که عالوه بر 

 انتخابی تیم ملی قرار بود برای مسابقات جهانی اعزام بشیم.
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دستم را آرام از زیر شالم روی گردنم قرار دادم... دردش داشت 

 برید و به قلبم هم سرایت کرده، بود.اَمانم را می

 

میردم یه باورش برام سخت بود... اونم منی که اگه از درد می-

کردم... تقویتی و هزار چیز دیگه بدون مسکنم استفاده نمی

کردم... اسمم خط خورد از تیم تجویز پزشک تیم مصرف نمی

ملی... ولی نذاشتم به گوش کسی برسه... فرصت خواستم... 

میشد هامین صولتی که  دنبال چاره بودم... دنبال راه بودم... مگه

اسمش برای مسابقات رد شده بود یک روزه تمام رویاها و 

 آرزوهاش تموم بشه.

 

کرد... سرش پایین بود و مرتب پلکهایش را باز   و بسته می

 آمد.انگار از پس یادآوری آن روزهایش برنمی
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هیچ کس پشتم واینستاد... پشت اسمم... پشت مدالها و -

 کشور کسب کرده بودم.مقامهایی که برای 

 

 ی تخت جمع کرد و درست مقابلم نشست.پاهایش را از لبه

نذاشتم بفهمی... نخواستم تو ذوق و شوق کارها و خریدامون -

بهت استرس وارد بشه... ولی همه چیز به همون جواب تست 

ختم نشد... با افشین افتادیم دنبالش که بتونیم متقاعدشون کنیم 

آزمایش رو انجام بدن، ولی نشد و حاال  که یک بار دیگه این

 تر این بود که پزشک تیم اعالم کرد آزمایشاتم خبر مهم

هست و باید آزمایشات الزم رو "سرطان"مشکوک به کانسر 

 انجام بدم.

 

هایش لرزید و من میانشان دختری را دیدم که با لباس مردمک

 نباتی رنگش لبخند به لب، منتظر ایستاده بود.
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یز شبیه یه شوخی زشت و کریه بود... شوخی با منی که همه چ-

ی ازدواجم ایم روی هوا رفته بود و حاال در آستانهزندگی حرفه

تونستم... از پسش کردم... نمیباید به یه بیماری فکر می

اومدم... حرفشون رو پشت گوش انداختم به امید اینکه برنمی

 بود.یکی بیاد و بگه همه چیز اشتباهه... ولی ن
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 شنیدم.هایش را روی هم میصدای سایش دندان

گرفت یا اش و سری که مدام یا باال میهای جمع شدهدست

ی تلخی و سختی حرفهای بود انداختشان فقط نشانهپایین می

 که هنوز نگفته بودشان.
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حریف افشین نشدم... گفت باید آزمایش بدی... رفتیم پیش یه -

ون دیگه دنبال جوابش نرفتم تا فردای متخصص... بعد از ا

 است.عقدمون که از آزمایشگاه تماس گرفتن جوابهام آماده

 

ناخواسته بود که از یادآوری روز عقدمان هر دو بهم خیره ماندیم 

 و کسی که نگاهش را دزدید من بودم.

 

از فردایی عقد زندگی برای من شد جهنم... جهنمی که هر -

 نقطه پایانیش مرگ بود. کرد ودکتری تاییدش می

 

اش ی سینهسخت نفس کشید و من از تکان خوردن قفسه

 شنیدم.متوجه شدم. وقتی ناباورانه و گیج حرفهایش را می

 

 گفتن تهش چهار تا شیش ماه بیشتر زنده نیستم.-
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ام امانم خواستم بزاق دهانم را ببلعم اما گلوی متورم شدهمی

 نداد.

 اش ماندم.خواستم نگاهش نکنم... ولی خیرهمی

ی هامینی که مطمئن بودم حاضر بودم برایش جان هم خیره

ی گفت و من کجای قصهبدهم و حاال او از جان نداشتنش می

 تلخش جا مانده بودم؟

 

در عرض یک ماه... هامین صولت موند و  پیچدن خبر تست -

د و خبر روزهای پایانی  ها... هامین صولت موندوپینگش تو رسانه

عمرش... هامین صولت موند و تازه عروسی که قرار بود رخت 

سیاه تن کنه و من برای غمِ میون چشماش حاضر بودم هزار بار 

 جون بدمو شاهدش نباشم.

 

 های آتش تمام جان و جسمم را سوزاند.حرفهایش شبیه گداخته

ن آخرین زدم حتمقلبم شرحه شرحه شده بود و اگر فریاد نمی

 کرد.تپشهایش را هم از من دریغ می
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درست کجای اون روزای به قول خودت سیاه و نحست به -

 فکرت رسید که منو خط بزنی از زندگیت؟

 

 گلویم از تیزی صدایم زخم برداشت.

 این مرد با من چه کرده بود؟

 دانست دیوانه وار عاشقش است؟با ژیکالی که می

عشق و قلبش برای او تمام با دختری که بعد از جهانش، 

 شد؟می

ها به تصورش که با نو عروسی که تمام اون روزها و دقیقه

 ترین دختر دنیا است، چه کرده بود؟خوشبخت
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هایم را روی هم کوبیدم و قلبم با یادآوری آن روزها پلک

 تر شد.بیچاره

 

یک روز مانده به عقدمان، رفته بودم از پاساژ نزدیکی شهرک، 

 یک ست لباس خواب ارغوانی رنگ خریده بودم.

 

اش منتظر بودم تا بعد از رفتن پدر و مادر هامین با خودم به خانه

 ببرم و شبهای که قرار بود کنارش باشم، تنم کنم.

 

حاال پنج سال گذشته و من هنوز همان لباس خواب ارغوانی را 

 ام.داخل چمدانم نگه داشته

نه برای اینکه باهاش خاطره بازی کنم یا عزای روزگار از دست 

 .ام را بگیرمرفته

دارمش تا مثل امروز با شنیدن حرفهای هامین، مرگ و درد و 

 هایم از خاطرم نرود.دریدربه
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ام تا باخودم روراست باشم که این جان دیگر توان نگهش داشته

 مالِ کسی شدن را ندارد.

 

 کرد.سلطان داشت با نگرانی نگاهم میمهم نبود که عمو 

 

 هایم خیس شده بود.مهم نبود که چشم

کرد اگر کسی مهم عقدهای درونم بود... دیگر چه فرقی می

ه تمام معنی ای بگفت این دختر یک عقدهکرد و مینگاهم می

 است. وقتی حسرتِ میان وجودم را ندیدند.

 زمانیکه پرپر شدنم را ندیدند.

 هانم را ندیدند.قربانی شدن ج

 

به خودت اومدی گفتی اولین نفری که خطش میزنم ژیکال -

 باشه... نه؟
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 ام ماند.سرش با تعلل باال کشیده شد و با درماندگی خیره

 

تو که دنبال بهونه بودی برای نخواستنم... خدا هم گزک دست -

 داد؟

 

های آدمیزاد باز ی قدیمی رنجامان از روزی که درِ صندقچه

 .بشود

 

هیچ چیز تقصیر تو نبود هامین... این من بودم که زیادی پای -

 دوست داشتنت خودم رو حقیر کردم.

 

 جانِ هامین اینجوری نگو.-

 

ام کوبیدم... خواستم به قلبم ثابت کنم دست از سر به سینه

 ام کرده بود.مالمت کردنم بردارد... خسته
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 م؟ هان؟چه جوری بگم که کمتر از اون روزها آتیش بگیر-

 

 

خدا را با نفسهایم صدا زدم، وقتی خیسی اشک میان چشمهای 

 اش جمع شد.مردانه

سرم را باال گرفتم... گردنم پیش درگاهش شکست... شکسته تر 

 ام.از خودِ درمانده

 

کردی شازده... کاش حالمو انقدر از این دنیاتو آدمهاش بد نمی-

 کاش.

 

ژیکال من تا عمر دارم شرمندتم... تا نفس دارم برای بخشیدنم -

 کنم... ولی از تصمیمی که گرفتم پشیمون نیستم.تالش می

 

 ام سوخت از رنجِ صدایم.حنجره
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 لعنت بهت... لعنت بهت که گند زدی به کل دنیام.-
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من اهل نفرین نبودم... اما نفرینش کردم وقتی با چشمهایم 

 ام.یک بار دیگر ناعادالنه همه چیز را باختهدیدم که 

 

کردم تنها دلیل اگر تا چند ساعت قبل و تمام این سالها فکر می

جداییمان دوست نداشتنم است... حاال با فهمیدن حقیقت دوباره 

 خاکستر شدم.

عشق آدمو جسور میکنه... حس اینکه یکی تو این دنیا دلش -

ه... دوست داشتن اگه بد بود وصله بهت شبیه یه بُرد تمام عیار

چه نیازی بود که خدا انقدر تو وجود آفریدهاش بزرگش کنه و 

 بهش تاللوهای نور بتابه... ولی...؟
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 تر شود.کمرم را صاف کردم تا صدایم رسا

هر کسی... هر آدمی لیاقت این دوست داشتن رو نداره... و تو -

رات زیادی هامین صولت امروز ثابت کردی که تموم اون عشق ب

 بود.

 

 ایستادم و اینار زهر کالمم بیشتر شد.

امیدوارم یه روزی حالت شبیه تموم این سالهای من بشه... -

و پا بزنی تا با چشمهای ات دستانقدر برای ثابت کردن عالقه

 خودت ببینی، قاتل روح و احساس کسی بودن یعنی چی.

 

 اشتم.هایم شبیه دو بود از بس که میل فرار کردن دقدم

 

 کجا میری زندگی خانم؟-
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عمو من هیچ جایی از این دنیا رو بلد نیستم که برم خودمو با -

ی جهانم... ولی این نامرد با غمهام خالی کنم جز روی سینه

زندگی من کاری کرد که جهانم پنج ساله که کمرش چسبیده به 

 تخت و چشماش مهمون یه سقفِ تکراریه.

 

 چه اتفاقی برای پدرت افتاده؟-

 

 خبرش.ی به ظاهرِ در هم رفته و بیمضحک بود دیدن چهره

 

خواستم نفرتم را در صورتش بکوبم ولی حرمت مرد مقابلم زبانم 

 را الل کرد.

 از دلکده بیرون زدم تا اشکهایم راحتر سرازیر شوند.

 

 ژیکال صبر کن...-
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 آمد؟برای چی دنبالم می

 اَلیم است برایم.که دیدنش عذابگفتم چطور می

 دویدم و اشک دیدم را تار کرده بود.می

 

 کنم صبر کن.خواهش می-

 

 من هم خواهشش کرده بودم.

 دنبال من نیا.-

 

 هایم کشیدم.هایم را به چشمسرآستین

کرد، از بس که اگر نشاط اینجا بود با دیدن این کارم ذوق می

 کردم.جامش شماتتش میبیزار بودم از این حرکت و برای ان

 

ی تنش از باالی تر از من بود... انقدری که سایهقدمهایش تند

 سرم، مقابل پاهایم افتاد.
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 آروم برو ژیکال... زمین خیسه... شیب داره.-

 

 ام جا میدادم؟جنبهاش را کجای دل بیدلنگرانی احمقانه

 

کنارش یی پلهنفسم تنگ شد و تا آمد مقابلم بایستد از روی لبه

پریدم و فریاد ژیکال گفتنش با دردی که در جانم نشست، به 

 هوا رفت.

_____________ 

 

 

 نفرینت کردم که به دردم دچار شوی

 دردی بزرگتر از دوست داشتنت.
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 امروز دوباره دیدمش...

 سال! ۱۸بعد از 

 ی جلو نشسته بودم.تو تاکسی، روی صندل

تو دنیای خودم بودم که یه صدای خیلی خیلی آشنا گفت: 

 مستقیم...

 فکر کنم قلبم برای چند لحظه از حرکت وایساد!

 راننده چند متر جلوتر توقف کرد.

 در ماشین باز شد و صاحب اون صدای آشنا نشست تو ماشین.

 که برگردم عقب و نگاهش کنم رو نداشتم.جرئت این

 ه بغل ماشین نگاه کردم.از آین

 خودش بود...

 خشکم زد.

 حس شد.توی یه لحظه کوتاه تموم بدنم بی

 داشت به بیرون نگاه میکرد.
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یک لحظه سرش رو چرخوند و نگاهمون توی آینه ماشین به 

 هم برخورد کرد.

 به سرعت نگاهش رو ازم گرفت.

 نمیدونم اونم من رو شناخت یا نه...

 ینه ماشین داشتم نگاهش میکردم.توی تموم مسیر از توی آ

 ها بود.مثل همون موقع

 فقط چنتا خط روی پیشونیش اضافه شده بود...

 رسیدیم،کاش هیچ وقت به مقصد نمی

 سال پیش نرسیدیم... ۱۸طور که همون

 اما رسیدیم!

 آقا، ممنون. -

 پیاده میشیم.

 ماشین متوقف شد.

 در ماشین باز شد.

 رو به راننده میداد اسمم رو صدا زد!در حالی که داشت کرایه
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 تموم بدنم یخ کرد.

 برگشتم.

 سال دلتنگی، ۱۸خواستم به اندازه می

 ..."جانم"با تموم وجودم بگم 

ای که از ماشین پیاده شده بود زودتر از من گفت: بله اما پسربچه

 مامان؟!

 تار ببینم.لرزش اشک توی چشمام باعث شد تصویر پسرک رو 

 نگاهش کردم و بهش لبخند زدم.

 اونم نگاهم کرد،

 اونم لبخند زد...

 

 صالحی_نژاد_علیرضا#��
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روزگار همیشه یک برگ برنده برای رو کردن داشت. آن هم 

هایش کردم از پس تمام چالشدرست زمانی که تصور می

 ام.سربلند بیرون آمده

 ترین برگش را روی میز تقدیرم گذاشت.وَ امروز آس

 

 

شد که من یک کردم بیشتر باورم میبه خودم که نگاه می

های عمرش لنگ در هوا باقی ام... آدمی که در ثانیهجامانده

 مانده بود.مثل روزهای گذشته و دور.
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بودم،  روزهایی که من دورنش یک ژیکالِ بیست و دو ساله

 ایم خورد وقه بودن به شخصیت اجتماعیوقتی مُهر مطل

ترین انتخابم با این باور جلو رفتم و زندگی کردم که در حساس

 ام.ام اشتباه کردهبرای آینده و زندگی

اشتباهی که منجر به یک تاوان بزرگ بود و جدایی سختی 

 داشت.

 

وَ حاال هامین بعد از این سالها آمده بود تا تمام تالشهای من را 

 زند.بهم ب

 ی منطق خودش.آن هم با مقیاس و اندازه

خودش که فکر کرده بود اگر مرا از سر راه روزهای سیاهش 

دانست که بردارد، لطف بزرگی در حقم کرده است... اما نمی

کنند ها را کسانی به آدم میزنند که تصور میترین زخمکاری

 بیشتر از اطرافیانت، دوستت دارند.
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چید یک لحظه نفهمیدم که چی شد... فقط هامین که مقابلم پی

 ام و حاالتا به خودم آمدم دیدم که پخش زمین شده

آمده بودیم به درمانگاه تجریش... شصت دست چپم در رفته بود 

 و روی صورتم چند خراش کوچک افتاده بود.

 

ی پله که پریدم، برای حفظ تعادلم دستم را به دیواری از لبه

هایش، موجب شد انگشتم ن قلوه سنگی مابیگرفتم که فاصله

 برگردد.

 

درد داشتم بیشتر از آنکه باور کنم دردِ روحی داشتم، از مردی که 

اش را به چهارچوب در تکیه زده بود و نگاهش به منی بود شانه

 که چشم به پرستارِ باالی سرم دوخته بودم.

 

 خیلی طول نکشید تا برای انگشتم آتل بستند.

تمیز کردند و به تجویز پزشک برایم سرم  هایم راروی زخم

 وصل کردند.
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... خودم ساخته بودمش تا نازپروده حال جسمم ولی خوب بود

 نباشد.

 روحم ولی سرگردان بود.

 

 تونم یه خواهشی ازتون بکنم؟می-

 

هایش را با نگاه پرستار که به سمتم برگشت، مهربانی مردمک

 تبسمی هر چند کم جان، پاسخ دادم.

 

 البته... بگو جانم.-

 

 به سمت در نگاه نکردم... آهسته و شمرده نجوا کردم. 

از اون آقایی که همراهم بود، لطفن گوشی موبایلم رو برام -

 گیرید؟می
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 همون که پیراهنِ چهارخونه تنشه؟-

 

یادم نبود... انقدر در آشفته بازارم گم شده بودم که به چشمم 

 نیامد لباسش چه طرحی دارد!

ی آستین پیراهنش را به سختی م را کمی باال گرفتم و گوشهسر

 از کنار درگاه در دیدم.

 

 بله خودشه.-

 

پرستار که از اتاق خارج شد، قطرهای جاری سرم را با نگاهم 

 باال و پایین کردم.

 

 چیزی الزم داری؟-
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باالخره فاصله را شکاند... آمد و کنار تختی که رویش خوابیده 

 بودم، ایستاد.

 خواستم نگاهش کنم... نه از ترس یا دلهره.نمی

از اینکه باالی سرم ایستاده بود و حاال داشت مرا در وضعیتی 

 کرد که بعد از رفتنش بارها دُچارش شده بودم.تماشا می

 بارهایی که فقط من و میالد از دفعاتش با خبر بودیم و بس.

 

 موبایلم رو بده.-

 

 .کاری داری بگو خودم انجام بدم-

 

توانستم قاعده و قانون زندگی جدیدم را برایش کاش می

 مشخص کنم.

 جا ممنوع... محبت از سر ترحم ممنوع.دلسوزی بی
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ام اجازه دادم تا برای چیزی نگفتم...سکوتم کردم و به ریه

اش هم شده، عطرش را ببلعد... دستم را مقابلش دلخوشی

 را داخلش گذاشت.آنقدری نگه داشتم تا موبایلم 

 

ی بی هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت و من با آخرین شماره

 داخل مخاطبینم تماس برقرار کردم.

 آخرینی که همیشه برایم اولین مانده بود.

 

 جانم ژیکال؟-

 

 کجایی میالد؟-
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 تازه رسیدم خونه... لباسامو درآوردم تو در حمومم.-

 

 های خشکم کشیده شد.منحنی لب

 موبایلت رو تو حمومم میبری؟-

 

نه خیر بامزه... شمارتو دیدم برداشتم جواب بدم... امری باشه -

 حاال!؟

 

ها بند رفته ام بند رفت... مثل نفسی که با دیدن  آن عکسخنده

 بود.

 

 بیا جمعم کن میالد.-

 

 صدایش اوج گرفت.
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 کجا خراب کردی؟-

 

 هایم داشت.ام... خبر از خرابیدانست که کم آوردهمی

 

 درمانگاهم... خوبم... فقط...؟-

 

 در صدمی از ثانیه لحن خوشش، رنگ نگرانی گرفت.

 اونجا چرا ژیکال!-

 

 چیزی نشده میالد... برات لوکیشن میفرستم بیا.-

 

 همین االن راه میفتم... تصادف کردی؟-

 

 نه.-
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 پس چی!؟-

 

 کنم.ت تعریف میببینمت برا-

 

 خیله خب راه افتادم.-

 

تماسم که قطع شد نیم رخم را به سمت مخالفم برگردانم و فقط 

 قرار دیدم.یک جفت چشم بی

ی مقصد جا مانده قرارهایی که دیر رسیده بودند و از قافلهبی

 بودند.

 

کرد، من هم به حاال که داشت مستقیم و پر حرف تماشایم می

ادم تا پیش بروند و مقابلش بایستند... بایستند هایم اجازه دچشم

 و در برابر ظلمش قد علم کنند.

 آمد!چقدر ظالم بودنش به چشمهایم نمی
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 جواب مانده داشتند از این آدم؟چقدر سوالهای بی

 

*** 

 

های سرمم، آمدن میالد طول ی خالی شدن قطرهبه اندازه

 کشید.

 

آمدنش و ماندنش پیش مردی که سر به زیر فقط داشت به 

 داد.حرفهای میالد گوش می

 

از حد  میالد عصبی بود، این را از باال و پایین کردنهای بیش

 دستهایش فهمیدم.

چرخید و از سری که مدام هنگام حرف زدنش به سمتم می

 نشست.دوباره روی صورت هامین می
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ام افتضاح بود... اما از میان باز و نفهمیدم چه گفت... لب خوانی

 های لب هامین، فقط اسم خودم را تشخیص دادم.بسته شدن

 

 میالد چی گفت و چی شنیدش را متوجه نشدم.

فقط دیدم که یک مرد با حالی خراب از کنارش عبور کرد و مرد 

 دیگر نگاه مهربانش، خشم داشت وقتی به سمتم قدم برداشت.

 

 شین رو بیارم.یکم بشین تا برم ما-

 

 ی تخت پایین آمدم و گفتم:از لبه

 باهم بریم... اینجا دیگه نمیمونم.-

 

 سرش را تکان داد و دلخور صورتش را برگرداند.
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توانستم حاال که میالد پشت فرمان نشسته بود، راحت می

 چشمهایم را ببندم.

 

 میالد؟-

 

 منتظر ماندم و وقتی جوابی نداد دوباره زمزمه کردم.

 زبونت بند رفته جواب نمیدی؟-

 

 هایم را باز کردم.الی یکی از پلک

یک چشمی نگاهش کردم و دستم که سمت بازویش جلو رفت 

 بهم توپید:

 بشین سرجات تا برسیم ژیکال.-
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 قهر نباش باهام.-

 

 ام؟مگه بچه-

 

 نمیدی! پس چی... عصبیی... جوابمم-

 

انگشتهایش را دور فرمان بیشتر فشرد و خیره به خیابان مقابلش 

 جوابم را داد:

کنم دارم دیدنت رو تو اون وضع برای خودم حالجی می-

کنم... ژیکال... دارم دَخل و رَبطت رو با اون آدم باال و پایین می

نیم ساعت وقت بده... بعدش چشم هی تو بگو میالد هی من 

یالد... میالد که یه رفیق بیشتر نداره که اینجوری میگم جانِ م

 براش بهم بریزه ژیکال خانم.
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 بغضم را با بزاق دهانم بلعیدم و آهسته زمزمه کردم.

 پس نرو شهرک.-

 

 به سمتم برگشت و من در جایم بیشتر تکان خوردم.

 ببرم بام.-

 

 محک؟-

 

خت تا پلکم را باز و بسته کردم و میالد ماشین را به راه اندا

گاهی که صدایمان... دردهایمان مال خودمان برویم به خلوت

 باشد و از سر مصلحت از کسی پنهانشان نکنیم.

 

 خورشید غروب کرده بود وقتی رسیدیم بام... بامِ َمحک.
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در اسمی که من رویش گذاشته بودم از همان اولین باری که 

مسیرش، وقتی چشمم به بیمارستان مَحک افتاد این نام میان 

 .ذهنم ثبت شد

 

ها و از مقابل بیمارستان که عبور کردیم ناخودآگاه آن عکس

 تصویر مرد داخلش پشت پلکهای خیسم نقش بست.

 هنوز هم برایم باورش سخت و دور بود.

خواست کسی بگویید پشتش یک شوخی عکسهایی که دلم می

 مسخره است. زشت و

 

ی پیش روی ندادم... بسشان بود هر چه هایم اجازهبه اشک

 امروز برای خودشان جوالن داده بودند.

 

 زودتر از میالد پیاده شدم.

جلو رفتم و هم زمان با چسباندن تنم به نردهای سبز رنگ، 

 ساعد دستم را هم رویشان گذاشتم.
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ه بود و هوا تاریک شهرِ آماده را نگاه کردم... خورشید غروب کرد

 شده بود.

اش را درون خودش شهر مهیا بود تا دردها و آدمهای خسته

 ببلعد.

 رحمی بود؟عجب شهر بی

 

 

حضور میالد را از شنیدن صدای ریموت ماشین کنار خودم حس 

 کردم.

ها گذاشت و تنش را ام، ساعدهایش را روی نردهمماس با شانه

 کمی به سمت جلو خم کرد.

 

 

 گرفت؟شد اگه آدم تو شبا فراموشی میچی می-
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اش بیرون فرستاد و بدون نگاه کردنم نفس پرصدایش را از بینی

 با لحنی پر از عتاب گفت:

 

 گردی!؟باز کجا کم آوردی که دنبال راه فرار می-

 

 بست بود! کدوم فرار؟من که به هر راهی رسیدم تهش بن-

 

 ام را سمت جلو خم کردم.من هم مثل میالد باال تنه

هوس جمع کردن چوب و آتیش به پا کردن داشتم، ولی جانی 

 برای اجرا کردنش نبود.

 

 ای؟پس دنبال پاک کردن صورت مسئله-
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 سوال میالد نیاز به فکر کردن داشت... زیاد و عمیق.

 

وم من بخوامم پاک نمیشه... خیلی وقته که فکر کردم تم-

 شده... ولی نشده.

 

چی تموم نشده ژیکال؟ قشنگ حرف بزن... حتی اگر مطمئنی -

 من از چیزهایی که قراره بشنوم بدم میاد.
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 ام بود. ولی فکرم پراکنده بود.نگاهم به انگشت آتل بسته

بخشی از آن پیش مردی جاماند که آمده بود یک بار دیگر من 

 را ویران کند.
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نارم با احتیاط پایین رفتم و پشت به جایی که از روی سکوی ک

 یِ جلویم ایستادم.میالد ایستاده بود در قسمت سراشیبی تپه

 

 ام کند.منتظر ماندم تا میالد هم همراهی

با صدای موسیقی بلندِ ماشینی که از سمت مخالفمان نزدیکمان 

 های میالد در هم شد و سریع کنارم ایستاد.شد، دیدم که اخم

 

 نیم؟بشی-

 

 یکم دیگه هوا سرد میشه... بیا بریم تو ماشین.-

 

 چقدر نگاه کردن از این ارتفاع خوب بود.

 گیره میالد... سردم شد پا میشیم... باشه؟تو ماشین نفسم می-

 

 دست کشید روی صورتش و سرش را به اطرافمان چرخاند.
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فهماند که تکه کارتونی از کنار دیوار پیدا کرد و با اشاره بهم 

 رویش بشینم.

 

زانوهایم را بغل گرفتم و از دردِ پیچیده در انگشتم، پلکم را 

 فشردم.

 

 میالد ساکت بود و منتظر.

 کردم.ی دلم را باز میمن ولی باید اول در صندقچه

 آوردم.ام را بیرون میهای دست نخورده و پر خاطرهقواره

عد خاطرهایش کردم و بکشیدم... لمسشان میرویشان دست می

 کردم.را برای میالد تعریف می

 

هامین همیشه یه جور خاصی از ورزشش حرف میزد... یه -

ی خاصی به کشتی داشت... انقدر که بارها به عشق و عالقه

 ترین رقیبِ زندگیمون ورزشِ هامینه.خودم یادآور شدم که جدی
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ترمان داشتند آتش روشن صدای دختر و پسری که کمی آنطرف

 کردند، حواس هر دویمان را پرتشان کردند.یم

 رسیدند.از من و میالد به ظاهر کوچکتر به نظر می

 

ای شد من تو دلم خالی اون روزا وقتی خبر دوپینگش رسانه-

شد میالد... گفتم تکلیف زندگیمون چی میشه... چون خبر از 

حس هامین داشتم... وقتی گفت برو... گفت کات... گفت تمام... 

ا خودم گفتم باالخره رقیبه کار خودشو کرد... تا دید خودش کله ب

 خواد به در کنه... ولی...پا شده منو هم از میدون می

 

تر نفسم را تازه کردم و باد میان تار و پود شالم رقصید و عقب

 بردش.
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هامین من رو غافلگیر کرد وقتی گفت دوست ندارم برو... هیچ -

که بگم فدای سرت من هستم... اسمی از ممنوعیتش نیاورد 

 سازیم.دوباره باهم از اول می

 

 

زانوهایم خسته شده بودند... صافشان کردم و رویشان دست 

کشیدم... سنگینی روزگارم همیشه رویشان بود... بس که برای 

 هایم دویده بودند.رسیدن

 

همه چیز رو طوری برنامه ریزی کرده بود که راه برگشتی باقی -

تر از اونی بودم که حتی یک درصد باور، سادهنِ خوشنمونه و م

 بخوام به رفتارهاش شک کنم.

 

 

میالد خم شد و از روی زمین خاکی کنارش چند ریگ کوچک 

 برداشت تا پرتاب کند.
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 دستش را باال برد و قبل از انداختن پرسید:

 به چی شک کنی!؟-
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 گردنم را باال گرفتم... آسمان صاف بود و تماشایی.

چرا باید باورم میشد، آدمی که اون همه خاطره ساخت... اون -

 همه حرف عاشقانه خرجم کرد باید دوستم نداشته باشه؟

 

 چون آدمها یه وقتای آدم نیستن... گرگن... نامردن.-

 

 دلم برای حرص و خشم صدایش رفت... رفیقم را عصبانی کرده

 بودم.
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 اون... گرگ نبود.-

 

گلویم درد گرفت... نفسم حبس شد و صدایم لرزید وقتی میالد 

 به سمتم برگشت و من حیرت نگاهش را ندیده، فهمیدم.

 

میالد من دو سال با اون آدم رفتم و اومدم... زندگی کردم... هر -

چند کم و محدود ولی اونقدری بود که بفهمم حسش بهم چقدر 

 واقعیه.

 

اال که چی ژیکال... چی تو گُوشِت خونده که اینجوری دو ح-

 دلت کرده!؟

 

 

 تنم را عقب کشیدم و مات صورتش شدم.

 من دو دل نشدم.-
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های از جنس خودش، خدا را پوزخند زد و من برای تمام مهربانی

 شکر گفتم.

اون من امروز چیزهایی رو دیدم و شنیدم که شبیه هیچ کدومِ -

 حرفهایی نبود که موقع رفتن زد.

 

هایم یک دنیا حسرت و هایم نشست... میان مژهباد روی مردمک

اندوه جا مانده بود و غبار گرفته بودند... کاش با خودش 

 میبردشان.

 

دستم را جلو بردم و تا خواستم روی زانواش بگذارم، جمعش 

 کرد.

 دی؟نگاهم کن میالد... تو که اهل قضاوت کردن نبو-

 

 جدی و محکم جوابم را داد.
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فهمیدی دیدنت روی من قضاوتت نکردم ژیکال... کاش می-

اون تخت چه حسی داشت... کاش یادت میموند پنج سال 

 دری و سگ دو زدنم برای خوب شدن حالت یعنی چی؟دربه

 

 سَدِ بغضم را شکاند.

های رقصان هایم گذاشتم و شعلهشالم را از دو طرف پشت گوش

 .هم دلم را گرم نکردآتش 

 

هیچ چیزی عوض نشده... فقط اون آدم اومد و یه مشت -

واقعیت رو مثل اسید پاشید روی قلبم... آتیش گرفتم... سوختم... 

 گُر گرفتم... خاکستر شدم میالد.

 

ام را باال کشیدم و میالد بیشتر اخم کرد و آب راه گرفته از بینی

 ایستاد.

 

 کجا؟-
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 تنت کنی.برم کتمو بیارم -

 

 شلوارش را کشیدم.

 سردم نیست بشین.-

 

 برای همین داری دندونک میزنی؟-

 

 لرزم از یادآوری همان عکسها بود.

 من به مرگِ دشمنم هم راضی نبودم چه برسد به او.

 هایم فشرد.ی شلوارِ بینوای میالد را میان انگشتپارچه

 

 نگاه کن ببین رفتن... بریم بغل آتیششون؟-
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دستش را دراز کرد و من به حرمت تمام اعتقادهایش خودم 

 ایستادم.

خواستم حرص بدهم اذیتش میالد را فقط وقتهایی که می

 کردم.می

 

هایش کم هایمان را روی هرم گرم آتش گرفتیم... شعلهدست

 جان بود ولی گرم.

 

جون خوابیده بود... یه رویِ تخت بیمارستان یه مردِ نحیف و بی-

اش پیدا بود، هاش پهن بود نه گوشهای شکستهنه شونه مرد که

 ها بود.بس که شبیه مرده

 

تر کرده بود. روبرویم ایستاده بود و نور آتش صورتش را روشن

 ام را.پسرک سبزه روی کودکی
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 ها ناپدید شد.سرم را پایین انداختم و اولین اشکم میان شعله

 

تن و جونش  یه جوری دوستش داشتم که اگر یه خراش به-

 میفتاد تا چند روز آدم نبودم و اون...

 

لرزید... زانوهایم شل کرده بودند و من فقط با انگشتهایم می

جان قلبم سرپا ایستاده بودم... به حرمت مرد نوای کند و بی

 مقابلم و انتظارش از من.

 

دکترا جوابش کرده بودن... توی آزمایشات تیمیش بهش -

گیره، بهش میگن که بالش رو میمشکوک میشن و وقتی دن

 فقط...

ای های بلند و زنانهلبم را گزیدم... انگار صدای ضجه و جیغ

 ی گوشم پخش شد و زیر لب استغفار گفتم.میان پرده

 

 یعنی چی که جوابش کردن!؟-
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 اش را.فهمیدم... بُهتش را... ناباوریحال میالد را می

 

هامین من رو از زندگیش حذف کرد چون دیگه زندگیِ برای -

ادامه دادن نداشت... اون عکسا واقعی بود میالد... نگاه عمو 

 سلطان پر از تایید بودن.

 

 دستش مشت شد و مقابل لبش نشست.

 جان از بین شیار لبهایش بیرون جهید.ی خفیف و بییک نه

 

آدم نبودم که از من بازی خوردم... من قربانی شدم... من -

 چیزی خبر دار شم... من...

 

 کنترل اشکهایم دیگر دست خودم نبود.

 ام.پناهیصورتم خیس بود به تاوان تمام بی
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 هامین منو کشت... قبل از اینکه خودش....-

 

 نگو ژیکال.-

 

اش را داد... کاش سوال بعدیکاش میالد بهم اخطار نمی

 پرسید:نمی

 ... ببخشیش؟خوای چکار کنی حاالمی-

 

 به واهلل که حاال وقتش نبود.
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 وسط زار زدنم، خندیدم.
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 ببخشم! چی رو؟-

 

 دستهایم را در هوا پرت کردم و از درد انگشتم نفسم بند رفت.

 

اون دنیا جواب قلبمو چی بدم؟ جواب پنج سال اسیر شدنش -

هامو چی بدم... شبهای که خیره بودن به سقف رو... جواب چشم

 یا از اشک خیس بودن.

 

 به پاهایم کوبیدم و صدایم باالتر رفت.

 مگه کم برام دوئیدن؟ کم ازشون کار کشیدم؟-

 

تاب شده لب ی مخالفم نشست و بیدست سالمم روی شانه

 زدم:

بار هخم شدن زیر بارِ عشقی که ازش فقط براشون یه کول-

 ی نحس کنار گذاشتم.خاطره
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 نفس گرفتم... لبم را گزیدم تا صدایم کمتر بلرزد و ناله کردم.

 

همه اینا به کنار میالد... جواب کمر شکستمو پیش غمِ و درد -

جهانمو چی بدم؟ تکلیف شرمندگیم پیش مامان محبوبه و 

 خجالتم پیش نشاط چی میشه پس؟

 

 آروم باش ژیکال... لطفن.-

 

ال که کسی اینجا نیست... بذار خودمو خالی کنم میالد... بذار حا-

 بگم دارم برای چندمین بار مرگ رو تجربه میکنم.

 

 نفس نفس زدم و سرم درد گرفت.

 ام جوشید و باال آمد.حس کردم چیزی در معده

 دستم روی دهنم نشست و میالد برافروخته نزدیکم شد.
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 پرسیدم... ببخشید.کنی با خودت؟ اشتباه کردم چکار می-

 

بازویم را فشرد و من جان کندم تا لبخند بزم به صورت نگرانش، 

 از بس که جان نداشتم.

 

تو این دنیا یکی با سالح آدم میکشه... یکی با حرفش... هر -

دوش مُردنه ولی دردش یکی نیست... زجرش یه اندازه نیست... 

 انصاف نیست.

 

 و نالیدم. دندانهایم را با حرص روی لبم فشردم

هامین با تصمیمش در حق من خوبی نکرد... باور منو کُشت... -

 ها بدون باورشون دیگه آدم نمیشن میالد.آدم
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با نوک کفشم روی آتش خاک ریختم و قبل رفتنم به سمت 

 ماشین گفتم:

بشم... من دیگه هیچ وقت اون آدم گذشته نمیشم... نمیشه که -

 ی پایان ما خیلی وقته که گذاشته شده و تمام.نقطه

 

 هایش تنها گذاشتم.سوار ماشین شدم و میالد را با شنیده

 

او هم نیاز به زمان داشت وقتی بالهای پرواز من برای 

 هایم بود.پریدن

 

من بدون میالد حتمن یک جایی از این مسیر به ته دره پرت 

 شدم.می

 ی درهایش را به رویم نبسته بود.خوب بود که خدا همه

 

*** 
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هایم به دنیای سیاه پشتش عادت کرده بودند... به کِرختی چشم

 که من را وارد یک تونلِ بزرگ، از رهایی کرده بود.

 

کرد و من در رویای خویش وارد تونل زمان ماشین حرکت می

 شده بودم.

و جفت زمانی حول محور لبخندهای شیرینی که مخاطبش د

 چشمِ مهربان و براق از عشق بود.

خواستم دستم را به سمت آغوشش دراز کنم و به غنجی که می

 بر دلم نشسته بود، بیشتر بها بدهم... ولی؟
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 خوای بیدار شی... نیم ساعته رسیدیم!؟نمی-

 

صدای میالد پایِ احساسم را وسط تونلِ زمان از رفتن، باز 

 ایستاند.

ام را به سختی گشودم و خیابان آشنای هپلکهای به هم چسبید

 مقابلم را گنگ تماشا کردم.

 

در همین دقایق اندک روحم چنان از تنم رها شده بود که میلی 

 به بازگشت نداشت   

 کرد.حوصله و کم انرژی برای جسمم دهان کجی میو حاال بی

 

 

فکر کنم باید یه سرم دیگه میزدی ژیکال... رنگ به صورتت -

 نیست.
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گیر را پایین دادم و میان تاریک حرف میالد نگرانم کرد... آفتاب

 و روشن فضای ماشین خودم را نگاه کردم.

 

 هر چی نباشه انگشتم از جا در رفته... بذار یکم نازمو بکشن. -

 

گردی تو یه عمره دور و برت پر از نازکشه دنبال چی می-

 دیگه؟

 

 

ی و به ماشین پارک شدهی میالد را گرفتم ردِ نگاه پر از طعنه

 اروند رسیدم... بیشتر از یک هفته بود که خبری از او نداشتم!

 

خواستم دوش ام میالد... میاوف... مهمون بازیه حتمن... خسته-

 بگیرم، بخوابم.
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اش را به سمت عقب چرخاند با برداشتن کتش جوابم را نیم تنه

 با خنده داد.

و برت بچرخه... یه دو تا  حاال بذار یکم عموزاده جانت دور-

 حرفِ خوب بزنه بهت... بعد اگه تونستی بخواب.

 

ای که دلم به دستم داده بود و میالد خوابم بهانه بود... بهانه

 فهمیدش.

 

 من برم دیگه... کاری داشتی، یه زنگ بزن.-

 

 

اش ماندم و نگذاشتم حرفم با تبسمی اندک ولی واقعی خیره

 روی دلم خاک بخورد.
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زحمت انداختمت میالد... حاللم کن... یه روزی که دیگه از به -

 این همه گرفتاری رها شده بودم، از ته دلت حاللم کن.

 

 

 سوییچ را سمتم گرفت و پوزخند زد.

 حرفت بوی رفاقت نمیده، رفیق.-

 

 

 رفیق پردردسری مثل من به چه درد میخوره؟-

 

اش را پشت انگشتهایش به صورتش دست کشید و نفس کالفه

 پنهان کرد، وقتی با غیظ نگاهم کرد.

به درد االنم نمیخوری که... چند ساله جز دردسر هیچ مزیتی -

 نداری... ولی...؟

 



 

 

895 | P a g e 
 

ی هایش رنگ و بوی مهربانی داشت گوشههای که خندهوقت

 خوبش.شدم از حال افتاد و من باخبر میهایش چین میچشم

 

جا یادت بیاد اون روزهایی رو که اگه نبودی من به هیچ-

بار برات یادآوری کنم، که رسیدم... باید هر چند وقت یکنمی

گاهم شدی و تونستم پا بذارم تو شدی حامیم... که تکیه

 دانشگاه؟
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ما روزهای طالیی زیادی باهم داشتیم... روزهایی که مرورش 

 کرد.ربلند میمن را پیش میالد س
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ی ده تا مرد و رفیق پسر کنارم بودی... حتی یک بار دیر اندازه-

 بستهای زندگیم.نرسیدی تو بن

 

آورد که دیر اش بود که به رویم نمییادش رفته بود... از مهربانی

مان جا گذاشته و من فهمیدم دلش را میان چهاردیواری خانه

 نتوانستم برایش کاری بکنم.

 

ر آدمی هستی که این همه استعداد و پشت کار خودت جوتو چه-

 رو مدام مینویسی پای من!؟

 

 

جوابم را نداد... فقط دست کرد داخل جیب کتش و کیف پولش 

 را بیرون آورد.

اش یک کاغذ چندال تا شده را بیرون از زیر کارتهای بانکی

 کشید و تا مقابل صورتم بازش کرد، پر شدم از شوق و بغض.
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نه برای قبضی که پرداخت آخرین قسط شهریه کالسِ کنکورِ 

 آن سال میالد بود، نه.

ی میالد پرداخت فقط پرت شدم به روزهایی که تمام دغدغه

شان کفافش را هایی بود که درآمد زندگیی کالسهزینه

 داد و من فقط تالش کردم، برای رفیقم کاری کرده باشم.نمی

 

 چرا نگهش داشتی میالد؟-

 

 که یادم نره.-

 

مگه قرار نشد تو قلبمون دفنش کنیم... مگه قول ندادی که -

 هیچ وقت ازش حرف نزنیم؟

 

قول داده بود... خودم قسمش دادم که کسی نفهمد پول 

کردم و هر سه ماه انداز میداد را پسای که جهان بهم میماهانه

 کردم.بار برای آموزشگاه واریزش مییک
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من او بداند و خدایی که باالیی سرمان ایستاده قرار بود بعد از 

 بود به تماشا.

 

های روزگار نانجیب میشه ژیکال... قلب آدما پر میشه یه وقت-

گیرن... یادشون میره که از کجا به کجا از زنگار... فراموشی می

 رسیدن...

 

 کاغذِرسید را دوباره به داخل کیفش برگرداند و ادامه داد:

که اگه یه روزی جایگاهمو یادم رفت و فکر  اینو نگه داشتم-

تفاوت رد کردم فقط دستهای خودم صدا داده... یا از کنارت بی

شدم، به خودم تلنگر بزنم... به دستی که پشتم گذاشتی و هولم 

 دادی جلو رفیق.

 

لبم را گزیدم تا بغضم فروکش کند... ولی جواب نداد، وقتی که 

 هایم فرونچکد.کسرم را باال گرفتم تا نیشتر اش
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 لعنت بهت میالد.-

 

 دیگر پیاده شده بود وقتی که زمزمه کرد:

نمون تو ماشین... بیا برو تا منم برم... ماشینم صبح میام برات -

 جابجا میکنم اگه خواستی.

 

پیاده شدم و وقتی انگشتم روی شاسی زنگ نشست، برایش 

 دست تکان دادم.

ی ن نگاه رنگِ سبزهای که تو اولیی بامزهبرای پسر بچه

 پوستش برایم جالب آمده بود.

ی تمام منتظر بود تا جای دندانی که یک هفتهبرای میالد بی

اش زیر بالشتش یک هدیه باشد و زمانی که پدرش دندان افتاده

ی شهرک دست دوم خرید، تمام محوطهی برایش یک دوچرخه

 را من و نشاط را نوبتی ترک خودش نشاند و دور چرخاند.
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در را پشت سرم بستم و دستم را طوری کنار تنم گرفتم که 

ام ای برای خراش روی گونهزیادی به چشم نیاید... ولی چاره

 نداشتم.

 

 سالم اهل خونه.-
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نیدم، اما قبل از آن قامت صدای مامان را از سمت آشپزخانه ش

 اروند بود که مقابلم نمایان شد.

 

 سالم... خو...-
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تر از همیشه قدم برداشتم و از کنارش ماتش برد و من راسخ

 عبور کردم.

 

 صورتت چی شده ژیکال؟-

 

 ی شبم را رقم زد.تُن نگران صدایش، چالش تازه

 

 صورت کی!-

 رد.همین یک سوال اروند مامان را هم دلنگران ک

 

 بینید که.چیزی نیست... می-

 

 جلوی کانتر ایستادم و مامان وا رفته نگاهش پایین رفت.

 دستت چی پس؟-
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 خندیدم تا شاید کمی خون به صورتم بدود.

 

خوردم زمین مامان... اینم آتله بستن... همه چیز روبراهه... -

 نترس.

 

را انقدر تند و پشت هم گفتم که نفسم تنگ شد و حضور اروند 

 کنارم حس کردم.

 کجا خوردی زمین... چرا نگفتی بیام ببرمت دکتر؟-

 

 ام گرفت.از این همه اعتراض و سوال هم زمانش، خنده

 

کردم... رفتم درمانگاه... االنم مگه چی شده که همرو خبر می-

 با میالد برگشتم.
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ها قدم بردارم که صدای خواستم سمت راهروی منتهی به اتاق

 یدم:مامان را شن

 کجا خوردی زمین... صورتت کبود شده دورت بگردم.-

 

ی امروز شل شد و توان دوباره گفتن پاهایم از یادآوری چندباره

 اتفاقات امروز را نداشتم آن هم االن و در حضور اروند.

 

یه سر رفتم دلکده... زمین خیس بود، عجله کردم پام سُر -

 خورد.

تعریف کردم و به راهم  دروغ نگفتم... فقط جزی از ماجرا را

 ادامه دادم.

 روم.مامان محبوبه خبر داشت که برای چی به دربند می

ی پیش کی میروم و از کجا شده بودم مشتری قدیمی دلکده

 عموسلطان.
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ها هم خوابسنگینی نگاه اروند را تا بعد از پیچیدن سمت اتاق

 حس کردم.

 

 نشاط را شنیدم. هنوز وارد اتاقم نشده بودم که صدای حرف زدن

 اش را دیدم.جلو رفتم و از الی در نیمه باز اتاقش سایه

صدایش پر بود از دلخوری و داشت با مخاطب پشت موبایلش 

 کرد.تلخ صحبت می

 

من تا چهار صبح منتظرت بیدار بودم... حتی به خودت زحمت "

  "ندادی یه پیام بدی بگی نمیام

 

 جلوتر رفتم و در را کمی به عقب هول دادم.

 

 نگاهم چرخید و به تختی رسید که مانلی رویش غرق خواب بود.
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 "سهراب من حق دارم بدونم که چرا شب رو نیومدی خونه"

 

 دانم چه شنید که صدایش لرزید.نمی

 "مگه کارهای شرکت چقدره که بخوای تا صبح بمونی؟"

 

های که داشتم هر کردن شکافزیادی برایم سخت بود، تماشا 

 دیدم.تر شدنش را میروز عمیق

 

گردم چون بعد از یک هفته من اومدم شهرک... شبم برنمی"

دیگه حوصله ندارم تا دیر وقت منتظرت بمونم... هر وقت 

ات کارهاتو سبک کردی بیا دنبالمون... البته اگه دلت برای بچه

 "تنگ شد
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های منی که داشتم آالرمتماسش را قطع کرد... مثل نفسِ 

 شنیدم و ساکت مانده بودم. هشدار زندگیشان را می

 

 نشاط!-
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صورتش را پشت انگشتهایش پنهان کرده بود، وقتی اسمش را  

 زمزمه کردم.

 

 های سُرخش با دیدنم لغزیدند.به سمتم برگشت و مردمک

 چی شدی تو؟-

 



 

 

907 | P a g e 
 

تریم... من یا رانتماشایش کردم و از خودم پرسیدم کداممان نگ

 او؟

 

 یک هفته تنهایی و االن اومدی؟-

 

رخش را برای فرار لبش را گزید... راضی نبود از سوالم وقتی نیم

 .جهت چرخانداز نگاهم، سمت مانلی بی

 

 اومد... دیشب ولی...تنها نبودیم... سهراب دیر می-

 حرفش را خورد و من ادامه دادم.

 

 گفته تو شرکت کارش زیاده؟-

 

 میگه یکم حساب و کتابهام ریخته بهم.-
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 پس اعتراضت برای چیه؟-

نگاهم کرد... نگاهی که پر بود از دلخوری و غم... غمی که بوی 

 داد.کهنگی می

 

 گرده.خبر نداد که برنمی-

 

 از کنارم رد شد و من فرار کردنش را دیدم.

 من برم کمک مامان... نگفتی دست و صورتت چی شده.-

 

طور خم شده جهت روی تن مانلی مرتب کرد و همانیپتو را ب

 نگاهم کرد.

 

 خوردم زمین.-
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تا کنار در جلو رفت و انگار که پشیمان شده باشد دوباره به 

 سمتم برگشت.

مراقب خودت باش ژیکال... من این روزا خیلی درگیر -

ام... نمیتونم مثل قبل بیام... کنارتون باشم و به مامان مانلی

 .. ولی تو که خوب باشی منم خیالم راحته خواهر.کمک کنم.

 

 نایستاد تا مصلحتش را در گفتن حرفهایش به رویش بزنم... ته

مان یادش رفته بود که یک عمر برای خودش خوش تغاری خانه

های اطرافش، ها و حال آدمخیال مسئولیتگذرانده بود و بی

 زندگی کرده بود.

 

 هایم دو چندان شد.خستگی شانه

 

کیفم را روی زمین رها کردم و فکر به حال نشاط در سرم چرخ 

 خورد.



 

 

910 | P a g e 
 

وقفه و های بیخیلی وقت بود که دیگر خبری از آن خنده

هایش نامرئی شده بودند و بلندش نبود... سهراب سهراب گفتن

دیگر در اجزای صورتش ردی از نشاط بازیگوش و سرخوش 

 نبود.

 

رسیدم... از همان روزی که تترسیدم... پنج سال بود که میمی

 عاشق شدنش را هویدا ساخت بر خودم لرزیدم.

کرد خواهر کم سن و سالم داشت راهی را برای رفتن انتخاب می

 که تباهی من را درونش دیده بود.

آن هم با این تفاوت که تا قبل از آن نه خبری از عالقه و توجه 

ب و تابش سهراب به نشاط بود نه عشقی که نشاط یکباره از ت

 به وجد آمده بود.

 

هایم را داخل سبد یک دستی موهایم را شانه کردم و لباس

 انداختم.
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 کیفم را برداشتم و موبایلم را روی میز مقابل آینه گذاشتم.

ای به در خورد و ام بود که ضربهحواسم پی گوشوارهای کج شده

 تا بفرما گفتم، عطر تلخ و تند اروند به داخل آمد.

 

ام دست ی گونهتر شدهام به کبودی پررنگگشت اشارهبا ان

کشیدم و پلکم را به عمد باز نگه داشتم تا باز هم شاهد 

 خوردم باشد.های که از او میزخم

 

 زن عمو برات آب سیب گرفته.-

 

طفلکی مامان محبوبه... انگار بختش را با پرستاری کردن بسته 

 بودند.

 دست درد نکنه... بذارش رو میز.-

 

 لیوان را آهسته کنار دستم قرار داد.
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 جلوتر آمد و کنارم ایستاد.

 نیم رخش را از داخل آینه تماشا کردم.

 اش را.موهای مثل همیشه مرتب و باال زده

شرت اسپرتی که به تن داشت را تازه داشتم شلوار جین و تی

 دیدم.می

 ... آراسته و خوش پوش.شبیه اروند همیشگی بود

 

 

 دستش را که باال آورد متعجب شدم و ناخواسته تکان خوردم.

 

 کمی ابروهایش بهم نزدیک شد و گفت:

 تار موهات به گوشوارت گیر کرده.-
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ی گوشم برخورد ام باال پرید وقتی سر انگشتش به اللهشانه

هایم از ریشه کشیده شد وقتی دست اروند دور کرد... تارهای مو

 ه.شد، ولی صورتش ن

 

خواستم یک ژیکال عاشق و نگاهش کردم... مات و دقیق... می

 هایش پیدا کنم.نی مردمکشیفته را در نی

 کسی شبیه خودم.

 پیدا کردم... ولی؟

معصومیت نداشت... عشق اروند عشق بود اما پاک نبود... عشقی 

 ی دخترِ دیگری بود.که بهایش دلِ شکسته

 

و قبل از رساندنش به لبم  دستم را به لیوان آب سیبم رساندم

 سمتش چرخیدم و پرسیدم:

 از این طرفا؟-
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 هایش را عقب کشید و جوابم را داد.او هم شانه

ی سهراب نه زنگ زدم بهت، نه سراغتو از شب مهمونی خونه-

گرفتم... منتظر نبودم تو حالمو بپرسی، ولی دیگه بیشتر از این 

 نتونستم نبینمت.

 

بخورم، لیوان را میان حصار دو دستم  یک قلپ بیشتر نتوانستم

 فشردم.

 درگیر بودم اروند.-

 

خواست ادامه ندهد و از اتاق خارج شویم، ولی وقتی روی دلم می

 صندلی کنار میزم نشست، منتظر حرفهای بعدش ماندم.

 

عمو پرسیدم گفت دنبال کارهای باشگاهی... تونستی از زن-

 جایی رو پیدا کنی؟
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 لیوان را برگردانم روی میز... دست کشیدم دور لبم.

ی یه پیشنهاد کاری داشتم... البته شراکت برای یه مجموعه-

 ورزشی.

 

 چه خوب.-

 

دانستم کجای این ای که نمیترسیدم از نقطهاز همینش می

 ماجرای جدید بگذارم.

 

 ام را برداشتم.کشو را بیرون کشیدم و حوله

 کنم.میدارم در موردش فکر -

 

 کنجکاوی صدایش بیشتر شد.
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اگر نیاز به تحقیق داره بگو انجام بدم... شرایطش مناسب بود -

 ازش استفاده کن.

 

دادم تا نگاهم دور تا دور اتاقم چرخ خورد... داشتم فراریشان می

 مستقیم به صورت اروند زل نزنند.

 نیاز به تحقیق نیست... آشناست... باهاش قرار داد بستم.-

 

ام... درد گردنم دوباره برگشته دانستم پمادم را کجا گذاشتهمین

 بود.

 

 آشنا! کیه؟-
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گفت پشت حرفهایتان محکم بایستید مامان محبوبه همیشه می

کرد که حتی اگر کسی با دلیل و برهانش شما را متقاعد می

 گویید.تر میکنید، با کمال احترام بگویید شما درستاشتباه می

 

 هش کردم و جوابش را محکم دادم.نگا

 مدیر باشگاهیه که افشین مربیشه.-

 

 هایش را باریک کرد.چشم

 آشنایه افشینه!؟-

 

 ی لبم از سرِ درد کشیده شد.گوشه

 دانستن که این آشنایی افشین چه بر سرم آورده است.همه می

 

 ام شد.صدای زنگ موبایلم، ناجی لحظه
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ی ناشناس رویش با تعجب نگاه موبایلم را برداشتم و به شماره

 کردم. 

 اش انگار برایم آشنا آمد.دو صفر آخر شماره

 

 جواب نمیدی؟-

 

دانستم منظورش چه بود... جواب سوال قبلش، یا مخاطب نمی

 ناشناس پشت خطم!؟

 مهم نیست... ناشناسه.-

 

 هایش مملو از سوال بود.چشم

 مایشگاه میبری؟وسایلت رو از ن-

 

 هایم چرخاندم.موبایل را میان انگشت
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فعلن نه... دارن ساختمون باشگاه رو باسازی میکنن... هنوز در -

 مورد خیلی چیزا باهاش صحبت نکردم... تا ببینم چی میشه.

 

 هایش فرو برد.ایستاد و دستهایش را میان جیب

 ممکنه باهاش به توافق نرسی؟-

 

 الت بود تا باهاش به توافق برسم!ممکن که نه... جز محا

 

جا هم برای اروند تعریف کرده بودم که بیخیال سوال تا همین

 های مداومش بشود.کردن

شاید او آخرین رفتار مادرش را به مصلحت از یاد برده بود، ولی 

من همان شب بعد از بیرون آمدنم از اتاق مانلی تصمیمم را 

 گرفتم.

عمو های زنساختن با هامین صولت بهتر از اروند و سرزنش

شد بین بد و بدتر، تن سوری نبود... ولی گاهی آدمی ناچار می

 بدهد به بدی.
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من همه جوره پشتتم ژیکال... تو بخوای یک ماه نشده تو یه -

 ی عالی صاحب یه باشگاه درجه یک میشی.منطقه

 

 ه روی تخت دیدم.از کنار بازوی اروند پمادم را افتاد

 جلو رفتم و برای برداشتنش خم شدم.

 

خوام... نه االن... نه هیچ وقت دیگه دونی که من نمیتو می-

های من رو باور اروند... هی مدام تکرارش نکن... چرا خواسته

 نداری آخه؟

 

اش خارج شد، بس نفس کشید و حجم زیادی از اندوه از سینه

 که نفس کشیدنش صدا داشت.

 ی اُمیدم نابود شده ژیکال.هاتو باور کنم، همهاستهخو-
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 از کلک زدن به خودت راضی هستی؟-

 

ام... از اینکه یه روزی از تالش کردن برای تو بیشتر راضی-

 کوبم.ببینی که چقدر دارم برای داشتنت خودمو به در و دیوار می

 

روند... از ی اقاعدهدلم لرزید... از هزار رنگی دنیا... از خواستن بی

 همه چیز.

 

کاش بیدار بشی اروند... کاش بیشتر از من برای خودت احترام -

 قائل باشی.

 

 ی چوبی تخت برخورد کرد.نزدیکترم شد و ساق پایم به لبه

یک عمر گفتن عقد دختر عمو و پسرعمو رو تو آسمونا بستن... -

نمیدونم چرا آسمونش تا به من رسید، ابری شد و سیاه... فقط 

 هام بهم فکر کن.بار وسط این همه تقال کردنی
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هایی که حالش را اینطوری آمد، وقتچقدر از خودم بدم می

ی روزهای دور و درازمان دیدم... من اروند را اندازهپریشان می

ی خاطرهایمان... ولی اسم هر دوست دوست داشتم... اندازه

 داشتنی که عشق نبود؟

شد و آمد شکل دنیا عوض مین میاصلن تا پای این واژه به میا

 تر.تر و عطرش قویرنگش عجیب

 

ام نشست... نوازشش کرد و من انگشتش اینبار روی کبودی گونه

 حس تماشایش کردم.مات و بی
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هایم لرزید... شماره را نگاه کردم و باز موبایلم باز میان انگشت

 همان عددهای ناشناس نقش بسته بودند.
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 ناشناسِ سمجیه!-

 

 زمان با پلک زدنم صورتم را عقب کشیدم.لب گزیدم و هم

کرد... فکرم خوره وار چرخ خورد و عطر نفسش داشت اذیتم می

 هایم پخش شد.یک صدای ملیح و ناز میان حلزونی گوش

بوسیدم ژیکال... رفتم رو ابرا... مست شدم از عطر نفسش... "

 "موی زرنگت شدم من؟چی شد که انقدر عاشقِ این پسرع

 

 تر شد.بغض به دلم چنگ زد... قلبم فشرده

 آمدم.کاش از پس فراموش کردن گذشته برمی

خواد یه روزی انقدر محکم بغلت کنم که همه دردامو دلم می-

 تسکین بدم باهات.

 

 هایم تیر کشید.ام از سوز اشکی بینیتیغه
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. همین قدر من مسکنت نمیشم... من فقط دختر عموتم اروند..-

 نزدیک بمون... همین اندازه حرمتمو نگه دار.

 

 دستش پس رفت و گلویم بیشتر درد گرفت.

مونه دخترعمو... یه روزی باورت دنیا که همیشه اینجوری نمی-

دونی که کوتاه نمیام... که پا پس میشه این همه خواستنمو... می

 کشم.نمی

 

 ام.اه شدهام... امان از قلبِ سیآخ از دلِ سنگ شده

 

برو اروند جان... برو دنبال زندگیت... هیچ وقت اون روزی که -

 کنم برو.ازش میگی محقق نمیشه... خواهش می

 

 قبل از این که از اتاق بیرون برود، فقط یک حرف زد.

 حرفی که دلم را عجیب سوزاند.
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 دل شکستن کارِ تو نیست ژیکال.-

 

ها از یک دانست که آدمنقطه ضعفم دستش بود... ولی نمی

شوند که نه درد کشیدن را شان انقدر سر میجایی به بعد زندگی

 فهمند نه زخم زدن را.می

 

عصبانی بودم و صدای موبایلم موجب تشدیدش شد، که تا 

آیکون سبز رنگ را لمس کردم و کنار گوشم قرارش دادم، بلند 

 م:و طلبکارانه پرسید

 بله؟-

 

 سالم.-
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وا رفتم از شنیدن صدایش... روی تختی که اگر پشت سرم نبود، 

 من نقشِ بر زمین شده بودم.

 

 چرا هی زنگ میزنی؟-

 

 که هی حسرتِ شنیدن صدات به دلم نمونه.-

 

ی تحمل پرسیدم که آستانهسرم را باال گرفته... باید از خدا می

 من را تا کجا تخمین زده بود؟

 

فتار من باعث شد که فکر کنی میتونی باهام ارتباط کجای ر-

 بگیری!؟

 

شدم ول شده بیام دمِ درِ شهرک ولی تا از حالت خبر دار نمی-

 کن نبودم.
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 سفتیِ پماد را میان دست گیرم فشردم.

 

ول کن آقا... تمومش کن این مسخره بازیهات رو... مگه داری -

میزنی که هی چرت ی محتاجِ توجه حرف با یه دختر دنیا ندیده

 گی؟و پرت می

 

 

له ترکه... تو بگو چرت و پرت... من میگم لهنگم که دلم می-

 زدن برات.

 

 هایم خیس شد.ی پلکگوشه

 دونی چرا؟دلم برای خودم میسوزه آقای بکتاش... می-

 

 لرزش صدایش را حس کردم وقتی با تعلل جواب داد:
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 چرا؟-

 

_189 

 

 

 دم و بازدمم را با کرختی و تنگای دلم به سامان رساندم.

 

انقدر ساده بودم که چوب حراج زدم به احساسم با توی -

 لیاقت.بی

 

هایش دهد... هامین عصبانیتدانستم صبورانه گوش میمی

 خاص بود... خاص؟

 

دلم میسوزه که فکر کردم انسانی... که قلب داری... منطق -

 داری.
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 نگفت... ولی من خالی نشده بودم.باز هم چیزی 

وجدان که گند زدی به این آخه چه سمی بودی تو... توی بی-

 همه سال زندگیم.

 

 آمد؟خدایا روسیاهی به من بیشتر می

 

ای از همون راهی که اومدی برگرد... برگرد همون جا و نقطه-

 تونی جای من تصمیم بگیری.که فکر کردی می

 

 گفت؟ی نمینفس نفس زدم... چرا هیچ

 داد!چرا جوابم را نمی

 

 بغضم ترکید و نالیدم.
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لعنت بهت... لعنت به تموم وجودت که با خاک یکسانم -

نگرانی... کردی... حاال برو زندگیتو بکن... بی عذاب وجدان... بی

 فقط برو.

 

 

 گوزلرین قاداسین آلیم... ژیکال.-

 

هقم شده بود ضجه و زاری وقتی حرفش را برایم معنی کرد هق

 و من آتش گرفتم.

 

 

 دردِ چشمات به جونم... ژیکال._

 

 دردِ کدوم چشما؟ همونا که کورشون کردی؟-
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 خدا نکنه.-

 

 

 صدایم بلند شد شبیه فریادی که زخم جدایی داشت.

 خدا نکرده... تو کردی نامرد... تو.-

 

 من شرمندتم.-

 

 کنه؟دگیت چی رو درست میشرمن-

 

 کنم همه چیزو... باور کن ژیکال.درست می-

 

 آخ قلبم... بینوا جهانم... آخ خدایا.

 



 

 

932 | P a g e 
 

بیا درستش کن... جهانم پنج ساله مثل یه تیکه گوشت افتاده -

رو تخت... بیا درستش کن.... بیا نکبت زندگیمو تموم کن... بیا 

بیا خاموش کن آتیش جونمو... خاک بریز روی شرمندگیم... 

 خوای درست کنی تو؟کجاشو می

 

 

 هام.صورتم خیس بود و بالشتم باز شد همدم غصه

 شدم از فریادهایی که نزده بودم.داشتم خفه می

 شدم از بس که زخم خوب نشده داشتم.داشتم منفجر می

 

تونی بگی ببین چقدر دنیامو سیاه کردی که دیگه حتی نمی-

 شرمندتم.
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رفت... انتهای فلزِ قوطی پماد داشت داخل گوشت دستم فرو می

 ولی مگر مهم بود.

 

 گردنم پیشت خمه زندگی خانم.-

 

 چرا شبیه عمو سلطان صدایم کرد!؟

 حق نداری... حق نداری اینطوری صدام کنی تو.-

 

 رحمتر شدم.با درماندگی پرسید و من بی

 نخوره؟ تو بگو من چطور صدات کنم که حالت ازم بهم-
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من و او هیچ راهی برای بازگشت نداشتیم... زندگی فقط یکبار 

داد و حاال ما دیگر آن فرصت برای خوشبخت شدن فرصت می

 را نداشتیم.

 

صدام نکن... هیچ جوری... هیچ مدلی... فقط برو... برو باز گم -

 و گور بشو تا من کمتر بسوزم با ندیدنت.

 تونم برم دیگه... از پسش برنمیام که نداشته باشمت.نمی-

 

 میل از سنگینی رویش باز نگه داشتم.هایم را بیپلک

ی عروسیت رو ندیده بودم... کاش حداقل اون کلیپ مسخره-

 کاش یکم مردتر مونده بودی آقای صولت.

 

 .ژیکال جانم-

 

دستم برای نگه داشتن گوشی موبایلم شل شده بود و خسته. 
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 شد؟چرا حرف حالی این بشر نمی

 کردم.باید خودم تماسش را برای همیشه قطع می

 

 صدایش بلند بود و رسا... آنقدر واضح که 

بازهم با عقب کشیدن موبایلم از کنار گوشم شنیدم که چی 

 گفت:

 من ازدواج نکردم... اون کلیپ واقعی نیست.-

 

که میان  یک لحظه بود نکوبیدن قلبم... یک آن بود دردی

 ام پیچید.سینه

توجه به صورتم ام باز افتاد به درد وقتی بیانگشت آتل بسته

 فشارش دادم و نالیدم... از میان کارزار روحم نالیدم:

 گی؟چرا دروغ می-
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 حقیقته... مگه جز تو میشه که کسی بیاد تو کنج دلم؟-

 

 صدا و مسکوت... ولی او به حرف آمده بود.الل شدم... بی

 

لیاقت بودم بازم قبول... ولی من خطا زیاد کردم ژیکال... بی-

فقط یبار عاشق شدم... عاشق دختری که خودش من رو دچارش 

کرد... کجا دنیا رو بگردم که مثلت پیدا کنم و باز ببینم چقدر 

 محتاجم به خودت؟

 

 نگاهم مات سقف اتاقم مانده بود... قلبم از نفس افتاده بود.

 

 

من انقدر حواسم پرتته که، وقتهایى که دلتنگت میشم حواسم -

 نیست که دیگه ندارمت... که دیگه نیستی.
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های مرطوبم را خام خودش گرمای صدایش داشت چشم

 کرد.می

 

... توانستم باورش کنم... دیگر جان خواستنش را نداشتمنمی

 های من هیچ جایى نداشت.هامین وسط روزمرگی

 

 کنم آقای بکتاش.یه نصیحت بهت می-

 

 پوزخند صدا داری زدم تا زهرش به گوشش برسد.

 

ببخشید آقای صولت، من مدام هویت جعلی شما رو فراموش -

 کنم.می

 

 

-تو چه میدونی که با تو عاشقی کردن چه عالمی داره ژیکال؟ 
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لرزید مثل ی اتاق گاهی میانگار باد میآمد که چهارچوب پنجره

 دل بینوایم.

 

 ی گوشت کن و هیچ وقت فراموشش نکن.ینو از من آویزها-

 

ی گردنم... از ژیکالِ پیرو فرتوت خسته بودم از درد کهنه

سال رویاهایم، هم دیگر داشتند های کهنوجودم... پرنده

جان هوا و بیکشدیدند زمانی که بیهای آخرشان را مینفس

 نجوا کردم.

 

 

 .هرگز عاشق نباش... نذار دلت بسوزه-
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دیگر هیچ صدایى نشنیدم... شارژ موبایلم تمام شد و صداها در 

هایم را به خاموشی مطلق فرو رفتند و من سیاهی پشت پلک

روشنایی غمیگنِ دنیای بیرونش ترجیح دادم، هنگامی که جنین 

هایم جسمم وار در خودم پیچیدم و از  تکرار درد و مصیبت

 هوش شد.بی

 

** 
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 سالم بابا جونم... صبحت بخیر.-
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باز را به سمت عقب هدایت کردم و وارد اتاق با دستم در نیمه

 شدم.

 

ی روی های جهانم را از دور دیدم ولباسهای تا کردهزدنپلک

 دستم را تا جلوی درآور بردم.

 

کشوها را به ترتیب بیرون کشیدم و لباسهایشان را مرتب 

 داخلشان گذاشتم.

 

 ف کردم تا کنار پنجره پیش رفتم.کمر که صا

 یکم باز کنم هوای اتاق عوض شه بابا؟-

 

منتظر پاسخ جوابم مانده بودم... به طرفش برگشتم، یادم رفته 

 بود که زبانش در مردمکهایش جا گرفته است.

 هایش را آهسته بست و من هم پنجره را تا نصفه باز کردم.پلک
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حموم... داره براتون  خواد ببرتتونمامان محبوبه گفت می-

 کنه.شیرعسل درست می

 

کنار تختش نشستم و کف دست مخالفم را روی صورتش 

 گذاشتم.

 

موهاتون بلند شده... بهتون میاد بابا... دوست نداشتی بگو -

 خودم محبوبه جانتو متقاعد میکنم بهشون دست نزنه.

 

 هایش تند و پیاپی روی صورتم در گردش بود.چشم

توانستند ها در اوج بیماری و ناتوانی باز هم میدمخوب بود که آ

 با نگاهشان حرف بزنند.

 

 صورتم را نزدیک بردم و لُپم را روی نیمه صورتش گذاشتم.
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ته ریشش صورتم را سوزن سوزن کرد... ولی من بیشتر خودم را 

 هایم تنش را بغل گرفتم.بهش چسباندم و با دست

 

 کاش یک بار دیگه دستات دورم حلقه بشه بابا.-

 

کردم... تند و ضربان قلبش را از زیر ساعد دستم حس می

 کوبید.وقفه میبی

 

خواستم دردم را تماشا خواستم بغض به نگاهم بشیند... نمینمی

هایم که از سر رنج و فکر و خوابیکردم با بیکند... اما چه می

 خیالم بود.

 

هایش دنبالم ردم و دیدم که چقدر سریع مردمکتنم را صاف ک

 آمد و پایین کشیده شد.
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 انگار دنبال چیزی در من بود.

 هایم نگاه کردم و خنده به لبم برگشت.به اطرافم و دست

 

 کرد.آتلش رو باز کردم... خیلی هم درد نمی-

 

 شستم را چندبار مقابلش تکان دادم تا خیالش راحت شود.

 

 برم یه جای خوب.خوام امروز می-

 

 از حس خوب سرازیر شده به قلبم، روی لبم گل لبخند شکفت.

 

خوایم جهازشو باهم آسایش داره عروس میشه بابا... می-

بچینیم... میگه من که خواهر ندارم تو باید برام سنگ تموم 

 بذاری.
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 ی چشمش رسید و روی پنجره نشست.مردمکش به گوشه

 هایم ناسزا گفتم.ده در چشملب گزیدم و به اشک نیشتر ز

 نشست.حرف عروسی که میشد غم دنیا به دلش می

 عروسی هیچکداممان را ندید... نه من... نه نشاط را.

 

 اش دست کشیدم و موهایش را کمی عقب زدم.روی پیشونی

 

 بابا چرا من قدرتش رو ندارم که دورتون بگردم!؟-
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و باز هم من مانده بودم و اتاقی که مهمانش یک مرد خاموش 

توانست با آن صدای خاص و گرمش جوابم را بود که دیگر نمی

 بدهد.

 

با انگشت شستم به کف دستم فشار آوردم و روی خطوط در 

 همش را لمس کردم.

 

برای آسایش خیلی خوشحالم... مطمئنم با افشین خوشبخت -

 میشه.

 

آیم غم را مهمان ر وقت که به این اتاق میخواست هدلم نمی

 قلبِ جهانم کنم.

 

خانومت نبود... ولی هیچ کس بختش به قشنگی محبوبه -

درسته که خیلی هواتونو داره ولی هنوزم که هنوزه یه سرو گردن 

 ازش باالترید.
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 هایش بیشتر لرزید.خواست بخندد و پلکمی

 

... هر وقت عکسهای ها ولی خیلی زرنگ بودهمیدونم مامانمه-

دلون میفتم شما رو تو اون کنم یاد آلنعروسیتون رو نگاه می

 ژست و کت و شلوار میبینم... خدا شانس بده فقط.

 

 

 صورتم را نزدیکش کردم و خیلی جدی گفتم:

مادرجون حق داشت که هیچ وقت دلش باهاش صاف نشد... -

 دخترخالتون یه چیز دیگه بود.

 

 

میگن دختر هوی مادرشه.... دروغ نیست پس... هر وقت -

 فرستادمت اینجا یه دسته گل برام آب دادی.
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 هایم را لوچ کردم.لبم را گزیدم و چشم

 ی لب جهانم بیشتر کشیده شد.به خدا دیدم که گوشه

 

 

 ایستادم و جهان هم نگاهش هم پایم ایستاد.

 

گفتم چه بابا می فقط ذکر و خیرتون بود مامان... داشتم به-

 انتخاب عالی داشته با شما.

 

برایم پشت چشم نازک کرد و ولیچر کنار اتاق را تا نزدیک تخت 

 جهانش جلو آورد.

 

 سی ساله کسی نتونسته بین منو جهان تفرقه بندازه.-

 



 

 

948 | P a g e 
 

دانستند منظورش خیلی ریز به مادرجون خدابیامرز بود... همه می

هرش را برای بابا جهان خواسته دختر خواکه چقدر دلش می

 ای سُریده باشد.بگیره و امان از دلی که جای دیگه

 

پایین تخت بابا ایستادم و از قاب مقابلم لذت بردم... لذتی که 

 تهش طعم گس و تلخی داشت.

 

روی صورت جهان دست کشید و سایه تنش را روی چشماهای 

 جهان انداخت.

باش هر وقت که داشت  ژیکال از روز اولم بابایی بود... تو بلد-

 پشت من میزد یه اخم درست و حسابی بهش بکن دم در نیاره.

 

 ام را بلند و صدادار رها کردم.خنده

 

 کمکتون کنم؟-
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 خواست بابا را از تخت تا روی ویلچر جابجا کند.می

 

 نه عزیزم... برو به کارت برس... آسایشم منتظرته معطل میشه.-

 

 اش را عمیق و از ته دل بوسیدم.گونه

 خیلی دوست دارم مامان.-

 

هایش لرزید... دیدم که غمش را تمام این دیدم که مردمک

 سالها به رویمان نیاورد.

 

 برای جهان دست تکان دادم و باز به اتاقم پناه بردم.

 

به سرپناهم... به معبدی که کنج به کنجش برایم یادآور 

 ای نفرین شده بود.های دراز و روزهشب



 

 

950 | P a g e 
 

 

هفت روز از دیدن هامین گذشته بود... هفت روزی که بعد از آن 

 شب دیگر موبایلم را هم روشن نکردم.

 هایم با آسایش و میالد از خانه بود.تمام تماس
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 های وجودم تنهایی را انتخاب کردم.میان اندوه و دلهره

 

این همه وقت یکباره برای دلم اعتکاف کردم تا حالش را بعد از 

 و یکهو خراب نکرده باشم.

ها و کم برایش نجنگیده بودم... کم برایش با کنایه

 هایم ستیز نکرده بودم.دریدربه
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تمام ماجراها را از ابتدا و تا آخرین باری که هامین را داخل 

 درمانگاه دیدم، برای مامان محبوبه تعریف کردم.

 

فقط گوش کرد... شبیه همیشه... نه اخم کرد... نه جا خورد... 

زد و آوردم در اتاقم را میمثل تمام بارهایی که تا نفس کم می

 شد.گاهم میتکیه

 

های روی مقابل آینه ایستادم و لبخند زدم... دیگر ردی از زخم

 ام نبود.گونه

 

از گفت گفت خودت را بسپار به تقدیر... میمامان محبوبه می

 ها فرار نکن... حتی اگر نبخشیدی.واقعیت
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 تر شدند.هایم را چندبار پشت هم ریمل زدم... بلند و سیاهمژه

 

های عاشق جایز نیست گفت خطا برای آدممامان محبوبه می

 ولی ممکنه.

 

 

هایم رنگ سرخ بِراش را آغشته به پودر کردم و روی گونه

 پاشیدم.

 

ی عاشق همیشه یک پایشان هاگفت آدممامان محبوبه می

 لنگد.می

 

 

 ی خودم ماندم.ابروهایم را دست کشیدم و خیره
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ها باهم جفت میشن فقط گفت وقتی ستارهمامان محبوبه می

 کند.مرگ از هم جداشون می

 

 هایم.یک چیز کم بود... یک رنگ مالیم روی لب

 

گفت آدمی که از مرگ برگشته است نظر مامان محبوبه می

 خداست. یکرده

 

هایم مالیدم و از بوی بالم لبم را چندباری روی گوشت لب

 خوبش لذت بردم.

 

 

 الخطا.است و ممکن گفت هامین هم بندهمامان محبوبه می
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 اسبی بستم. موهایم را محکم و سفت باالی سرم دُم

 

کند اگر هنوز گفت بخشش دلت را سبک میمامان محبوبه می

 هم حسی توی قلبت به هامین داری.

 

 

 یک بار دیگر خودم را برانداز کردم.

 هایم خالی مانده بودند.گوش

شان را که با به سمت کمد رفتم و از میان ست گوشوارهایم یکی

 تاپ داخل تنم هم رنگ بود برداشتم.

 هایم آویزانشان کردم.به گوش

 

 های مامان محبوبه قشنگ بود و اصالت داشت.حرف

 اصالت از دل یک عاشق... ولی...؟
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 مانتو و شالم را برداشتم و کیفم را روی دوشم انداختم.

قدی هنوز از اتاق خارج نشده بودم که بازم به سمت آینه

 برگشتم.

 

تر شد وقتی که سبکتر از هفت روز قبل و بعد از لبخندم عمیق

میم را هفت روز توانسته بودم با خودم و افکارم کنار بیایم و تص

 بگیرم.
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ی بیست و هفت سالگی... نه دیگر ژیکال شایگان در آستانه

عاشق بود... نه به بخشش اعتقادی داشت... من تمام 
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کرده بودم تا هوس ستاره دار هایم را هم با آسمان کممالقات

 شدن به دلم نیفتد.

 ولی یک چیز را از روزگار خوب یاد گرفته بودم.

 ها تسویه کنم.دنیا با آدمحسابم را همین 

 

هامین صولت زیادی به من بدهکار بود و من طلبکار 

ی انصاف و دل رحمی نبودم، وقتی او از من یک مردهخوش

 متحرک ساختو وسط گورستانِ سرنوشتم رهایم کرد.

 

 

باز حمام صدای آرام صحبت کردن مامان محبوبه از الی در نیمه

 را شنیدم.

 

 مامان من رفتم کاری ندارید؟-
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 اش را از الی در بیرون آورد.تنهنیم

 

 گردی؟شب برمی-

 

فکر نکنم در حدی چیده باشه که بتونیم بمونیم... شما منتظرم -

 نباشید.

 

 ام کرد.سرش را آرام تکان داد و با نگاهِ گرمش بدرقه

 

ماشین را جلوی اتاقک نگهبانی نگه داشتم و عمو حسن جک را 

 رایم باال داد.ب

 

 برایش دست تکان دادم و به راه افتادم.
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ای خامهترین شیرینی فروشی محله یک جعبه ناناز نزدیک

 گرفتم.

 

در دلم ذوق خاصی در جریان بود... برای دوستم... همدمم... 

 رفیقم... خواهرم.

 

 در را که برایم باز کرد گفت تا ماشین را داخل پارکینگ ببرم.

 

 وش ساخت و تمیزی بود.آپارتمان خ

ی واحدی که افشین و آسایش انتخاب کرده بودند در طبقه

 پنجم بود.

 

رنگ  های تازهوارد خانه که شدم بوی نویی وسایل و چوب

 به مشامم رسید. های مبلشده
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 چرا زحمت کشیدی عزیزم.-

 

برایم ی شیرینی را به دستش دادم و با لبخندی که زیادی جعبه

 ارزشمند بود گفتم:

 ی نوتون مبارک.خونه-

 

 

 خوش آومدی.-

 

 

ی مبل کنارم گذاشتم و هایم را روی سلفون باز نکردهلباس

 هایی که آسایش برایم آورده بود را پا کردم.دمپایی

 

 خب از کجا شروع کنیم؟-
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تا آب جوش بیاد و چایی بخوریم، اول بیا خونه رو بهت نشون -

 بدم.

 

 ا گرفت و به سمت اولین اتاق انتهای سالن برد.دستم ر

دنبالش به راه افتادم و تصویر مات و مبهم آرزوهایم را از خیالم 

پراندم تا بروند و از من دورتر شوند، وقتی دیگر حتی تمایلی به 

 فکر کردنشان نداشتم.

 

 های سحرمرادی:وی ای پی رمان
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شی موبایل را بین دارش پنجه کشید و گوما بین موهای نم

 گوش و

 .اش فشردسرشانه
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 های از سر دوستی مَزدک را داد.جواب گالیه

 

 یکم کارهای اینجا رو سامون بدم میام پیشت.-

 

 شد.صدای مزدک کمی قطع و وصل می

تمریناتت رو پشت گوش ننداز... چشم باز کنی رسیدی به روز -

 مبارزه.

 

خیسی مابین موهایش را با عقب و جلو کردن تارهایش کمتر 

 کرد و گفت:

 

من منتظر انتخاب سازمانم... باید ببینم این بار حریفم کی -

 میشه.
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من اینجا سالن برات گرفتم... به محض اینکه جدول مسابقات -

 سازمان چیده بشه باید خودتو برسونی سنگاپور.

 

ا داخل کمد برگردوند و اش رهامین ساک و شیکر خالی شده

 سمت در اتاق مدیریت راهی شد.

 

ها حواسم به همه چیز هست... از تمرینام عقب نموندم... برنامه-

 رو دادم دست افشین... خیالت راحت داداش.

 

مراقب خودت باش هامین... تا میتونی این مدت که ایران -

 هستی از حاشیه دور بمون... دیگه مزاحمت نمیشم... فعلن.

 

لبش را آهسته باز کرد و قبل از قطع کردن تماسش، یاحق 

 گفت.

 



 

 

963 | P a g e 
 

نگاهش از سالن تقریبن خالی، چرخ خورد و روی افشینی که 

 شد، نشست.نزدیکش می

 خسته نباشی.-

 

رویی جواب ی دور گردنش را برداشت و با گشادهافشین حوله

 هامین را داد.

 گشت.سالمت باشی... محمد تو سالن دنبالت می-

 

با خنده نفسش را از شنیدن اسم محمد پوف کرد و موبایلش را 

 کنش سُر داد.داخل جیب گرم

 

 چی شد پس؟!-
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از دستش دیوانه نشم خیلیه هامین... هر چی بهش میگم من -

قرص و آمپول ندارم معرفی کنم... میگه خودم چندتا مارک 

 خوبش رو سراغ دارم... بیارم.

 

 

 ابرو در هم کرد از حرفی که شنید.

 

مقصر اینا نیستن افشین... چندتا غیر ورزشی بابت پول، اسمشو -

خوان ره صد ساله برن... بگو انداختن سر زبونا... اینام یه شبه می

 بیاد پیش خودم... تو باشگاه من قرص و آمپول ممنوعه.

 

 

تونستی متقاعدش کنی، یه دمت گرم داری... این -

 ریش هم خودش رو بسته به پودر و مکمل.همینجو
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 هامین از کنارش حرکت کرد و مقابلش ایستاد.

خودم باهاش حرف میزنم... برو آماده شو برسونمت اگه ماشین -

 نیاوردی؟
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 نگاه افشین با تردید باال آمد و دستش پشت گردنش نشست.

 ید دارم.خوام پیاده برم... برای خونه خرماشین نیاوردم ولی می-

 

 ی نچیده مهمون دار شد!؟خونه-

 

زیرکانه و با سیاست پرسیده بود، وقتی متوجه شد که افشین 

 برای زدن حرفش تعلل کرد.
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مهمون که نه... آسایش و ژیکال از صبح مشغوله چیدن وسایل -

 شدن.

 

هایش دوید یک حس قوی شبیه جریان و شتاب خون میان رگ

 و تنش را گرم کرد.

دن اسمش کافی بود تا دنیا را تعطیل کند و مقابلش تنها شنی

 کمر خم کند به ستایش کردنش.

 

 کار ما که هنوز تموم نشده!-

 

ها و لوسترها را همین دیشب با افشین رفته بودند تا چوپ پرده

ی کار را گذاشته نصب کنند... ولی دیر وقت شده بود و ادامه

 بودند برای شب دیگری.
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همین دیشبم کلی زحمتت دادم... خسته از باشگاه کشوندمت -

 اونجا.

 

افشین خواست به سمت اتاق رختکن برود که با سوال هامین 

 ی راه توقف کرد.میانه

 

 خوای امشب اونجا باشم؟با من تعارف داری یا نمی-

 

کرد، اگر یک دوربین عکاسی بود و از هامین تصویر برداری می

گذاشت ی تخس و لجباز را به نمایش میقطعن یک پسر بچه

 کوبید.اش داشت روی زمین پا میکه برای خواسته

 

 دمت گرم داداش این چه حرفیه... من فقط...-

سخت بود... گفتن از خواهش و التماس آسایش برای نبردن 

 هامین به خانه کار افشین نبود.
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 پشت گردنش دست کشید و مطمئن لب زد:

 س عوض کنم بیام.آتیش کن تا من لبا-

 

 هیچ حرفی رفتن افشین و محو شدنش را از سالن تماشا کرد.بی

های نافرمان و دلتنگش داشتند از پایش قلبش... همان ماهیچه

ی تمام زنگ زد و صدایی نشنید... انداختند وقتی یک هفتهمی

پیام داد و جوابی دریافت نکرد... ویس فرستاد و هیچ تیک دومی 

 شد.کنارش خورده ن

 

 تو که هنوز اینجا وایسادی!؟-

 

ی گذر افشین حاضر و آماده مقابلش ایستاده بود و هامین متوجه

 زمان نشده بود.
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هایش با کرختی تا سوییچ میان دستش پایین رفت و با مردمک

 شباهت با دقایق قبلش بود زمزمه کرد.صدایی که بی

ومدم افشین، اگر روزی دیدی از پس این زندگی و غمش برنی-

 فقط بهش بگو تنها حسرت زندگیم بود و موند.

 

 گی هامین... قرار شد تالش کنی دیگه؟چرا اینجوری می-

 

 کف پاهایش را بیشتر روی زمین فشرد و پر دلهره جواب داد:

 بریم کباب بُناب بگیریم... ژیکال خیلی دوست داره.-

 

ی های افتادهپشت کرد به افشین و نگاهی که از درد شانه

 رفیقش کدر شده بود.

 هر دو دستهایشان را مشت کرده بودند.

اش و دیگری از سر غم طویل و یکی از سر دردهای حل نشده

دانست از وسط کارزار مرگ و زندگی خسته عمیق رفیقی که می
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ی هزار فریبش و بریده فقط به یک امید وصل این دنیا و چهره

 شده است.
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وصفی آتیش کرده بود و و ذوق بیهامین ماشین را با شوق 

ی کبابی نگه داشت... حتی اجازه نفهمید که چطور مقابل مغازه

 نداد افشین از ماشین پیاده بشود.

ها را با مخلفاتش سفارش داد و با حسی که پر از انتظار و کباب

 ی افشین روند.دیدن دوباره بود، تا مقابل خانه

 

 گرد کرد.اشین ژیکال عقبافشین ریموت در را زد و با دیدن م
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 جا پارک کن هامین... تو پره.همین-

 

هر دو با دستهای پر وارد کابین آسانسور شدند و وقتی پشت در 

ی آسایش و ژیکال را واضح شنیدند واحد ایستادند، صدای خنده

و نگاه هامین پشت درِ بسته از نفس افتاد و قلبش برای 

 ای نکوبید.لحظه

 

سایش اگه تو این ظرفا به من غذا ندی گذرم آازت نمی-

 بخورم... چرا انقدر قشنگن؟

 

تعلل سر افشین با تردید تا صورت هامین چرخید و انگشتش بی

 روی شاسی زنگ نشست.

 

آسایش با شنیدن صدای زنگ موهای بازش را باالی سرش 

 سنجاق کرد و با لبخندی ملیح به استقبال افشین رفت.
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اش رسید... تنهی خانه تا به روی تاپ نیمنگاهِ ژیکال از در بسته

زیادی کوتاه و باز بود... انقدری که برای برداشتن شالش سمت 

 اتاق خوابی که لباسهایش را گذاشته بود پا تند کرد.

ها نبود... ولی همیشه یک لباس ساده اهل اینجور مراعات کردن

هایش یی که بسته بودن یقههاو اسپرت به تن داشت... لباس

 برایش شده بود عادت... عادتی از سر یک خواهش بود.

 

ای رسید که نگاهش قبل از برداشتن شالش به پیراهن چهارخانه

 .حس کرد به نظرش  آشنا آمد

اهمیت به تصویری که پس ذهنش ثبت شده بود و با خیال بی

وی میز برش اینکه پیراهن متعلق به افشین یا آسایش باشد، از ر

 داشت. تنش کرد و سمت سالن برگشت.

 

 رسید.صدایی به گوشش نمی

چشم چرخاند و آسایش را کنار دو مردی که در درگاه آشپزخانه 

 ایستاده بودند، پیدا کرد.
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 پیدا کرد و خودش در دم و بازدمش گم و محو شد.

 

ی خشکش بیرون ای خفیف از حنجرهسالمش شبیه ناله "س"

 آن سه نفر رسید. آمد و به گوش

 

اش با وجود کارهایی که همراه آسایش کرده بودند، تمام انرژی

هنوز پابرجا بود و حاال به یکباره با دیدن مرد مقابلش تحلیل 

 اش افتاد.رفت و پیش پاهای خشک شده

 

صورت آسایش پر از نگرانی و شرمندگی رویش نشست و صدای 

 ش به گوش ژیکال رسید.دارتر از مرد کنار دستسالم افشین جان

 

 خوبی ژیکال جان؟-
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های هایش برای بستن دکمهاختیار بود باال رفتن انگشتبی

 اش... ولی...؟پیراهن و کیپ کردن یقه
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هایش باحرص جمع شدند و این حرکتش از نگاه هامین انگشت

 دور نماند.

 

ی هامین از دلش پرسید مگر دیگر اهمیتی هم ژیکال خیره

 ات!؟های گذشتهها و ارزشاشت خواستهد

اینکه روزگاری برای احترام به مردی که حاال ماتش مانده بود، 

کرد و حاال هایش خیلی چیزها را رعایت میدر پوشیدن لباس

 کرد؟ای این کار را میدیگر به چه بهانه
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ژیکال تالش کرد تا بخندد و انگار اجزای صورتش فلج شده 

 بودند.

جان قدم برداشت و سمت مخالف کانتر روبه افشین سخت و بی

 ایستاد.

 خوبم ممنون... مبارک خونتون باشه.-

 

 سالمت باشی... امروز حسابی افتادی به زحمت... خسته شدی؟-

 

رنگش را حفظ کرد و خیلی عادی جواب لبخند تصنعی و بی

 سالم هامین را پاسخ داد.

اش از شب راهنِ جاماندههایش از روی پیهامینی که مردمک

قبل، که حاال به تن ژیکال بود تا روی صورتش پر عطش دوید 

 و جایی وسط لبخندش از نفس  بازماند.
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ی کباب در فضای آشپزخانه، نخوردن ناهار را بوی پیچیده

 حسابی به روی ژیکال زده بود که پرعجله جواب افشین را داد.

 

ام... این آسایش دیشب خسته که نیستم... ولی حسابی گرسنه-

انصاف نگفت یه لقمه غذا گفت یه کارگر ساده نیازمنده... ولی بی

هم نمیده... آخر شب خواستم برم یادت باشه حسابش کنم 

 باهاتون.

 

ها جون کشداری گفت... ی فویل را کنار زد و با دیدن کبابلبه

کشید آورد... داشت خودش را به خاک و خون میداشت کم می

 ضور هامین را نادیده بگیرد و سرپا بماند.تا ح

 

گفتم به افشین نذاره بفهمه تو اینجایی... باز خرابکاری کرده... -

 ببخشید.
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وار و آهسته در گوشش گفته بود و ژیکال آسایش زمزمه

 خیالی باز و بسته کرد.ی بیهایش را به نشانهپلک

 

ی فقط ی عروس شدنش، وقتگفت به رفیقِ در آستانهچه می

 دانستند که درونشون چه بلوایی به پا بود.خودشان می

 

 افشین رو به آسایش پرسید.

 سفره بندازم؟-

 

مرسی عزیزم... هامین رو سرپا نگه ندار... من و ژیکال میاریم -

 وسایلو... برید بشیند.

 

 ی راه کنار رفت و گفت:هامین از میانه

 شما هم حسابی خسته شدید... کاری هست بگید.-
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آسایش پراسترس از لرزش نفسهای ژیکال که به خوبی از 

 شنید، لبخند زد.کنارش می

 کاری نیست... بچینم روی میز یا زیر انداز پهن کنم؟-

 

ژیکال تا بخواهد جواب بقیه را بشنود، ظرف غذاها را برداشت و 

 سمت سالن راهی شد.

 کنما.بیار... به خدا االن از گرسنگی غش می آسایش بردار-

 

هامین پر رضایت از انتخابش برای شام، سمت سینک 

هایش را آب بزند و بقیه مشغول چیدن ظرفشویی رفت تا دست

 سفره وسط سالن شدند.

 زیر انداز را پهن کردند و وسایل را چیدند.

 

هارو برات بیارم ژیکال توش شام واجب شد اون بشقاب-

 ری.بخو
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تا آسایش خواست از کنارِ ژیکال بلند شود دستش را گرفت و 

 اش شد.مانع

 

خواد... من تمام لطف کباب خوردن به الی نون بودنشه... نمی-

 یه چیزی گفتم حاال.

 

خیز شده را وادار به نشستن کرد و بغض بزرگی با آسایش نیم

ید های بناب رسدرد از گلویش فرو رفت، وقتی نگاهش به کباب

طرف و با ترس و تعجب تا قامت هامین پیش رفت که داشت آن

 .نشستسفره و روبرویش می
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ها را به چهار قسمت تقسیم کرد و رویش به تعداد هر افشین نان

 نفر کباب و گوجه به همراه ریحان و نارنج و سماق گذاشت.

 

دل ژیکال ضعف رفت و در هم پیچید از تکرار و تکرار 

 ها.یادآوری

 

ژیکال تو یه طوری بااشتها کباب میخوری که آدم جای سیر "

 "تر میشهشدن هی گشنه

 

 

ی هامین روی صورتش افتاد با درد گردنش را باال گرفت تا سایه

 و نگاهش کرد.

ی گذشتشون فقط نگاهی که از پس شاخ و برگِ خشکیده

 داد.صدای شکستن و ترک برداشتنِ بیشتر می
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هامین غریب و دلتنگ تماشایش کرد... نفسش حبس شد وقتی 

دارش را نمی باز تاپ ژیکال رسید و دستهایش به یقهمردمک

 کالفه روی صورتش کشید.

 

 اهلل... بخورید تا از دهن نیفتاده.بسم-

 

 با صدای افشین توجه ژیکال، سمتش جلب شد و زیرکانه پرسید:

 دارم!؟دونستی من بناب دوست از کجا می-

 

  ِی صورت افشین ماند که دستطوری پرسید و منتظر، خیره

 ی راه خشک شد و به غذای جلویش نرسید.آسایش میونه

 

 افشین جدی و بدون هیچ انکاری حقیقت را زبان زد.

 خواستم براتون پیتزا بگیرم... کباب پیشنهاد هامین بود.من می-
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ن با عجز و گردنش تیر کشید و نچرخید تا مات صورت هامی

 چرا؟-مندی بپرسد: گله

خفقان گرفت تا دلش پرپر تر نشود وقتی تاب و تحملش دیگر 

 نبود.

 

 آسایش مضطرب از جو سنگین بینشون گفت:

دستون درد نکنه... من برای ظهر هم خواستم زنگ بزنم غذا -

 بیارن ژیکال انقدر گرم کار شده بود که نذاشت.

 

 هامین آهسته نجوا کرد.

 ونتون.نوش ج-

 

گفت که شد حسرت و اندوه به دل ژیکال و از کدام جان را می

 سرجاش بلند شد.
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نخواست که تلخی کند زیر سقفِ تازه و پرعشق عزیزانش... 

 اش را به زبان آورد.نتوانست که نفس بکشد و بهونه

 

 لیوان یادمون رفت... برم بیارم.-

 

 بیا بشین ژیکال خودم میارم.-

 

 رسیده بود به آشپزخانه که جواب آسایش را داد.

 میارم من.-

 

ی باال چیده بودند... یادش بود لیوانها را در کابینت آخری، طبقه

 درش را باز کرد و صورتش را پشت در بازش پنهان کرد.
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چی شد که هوایی دیگر برای نفس کشیدن نداشت و گریخت... 

هایش رسوایش یسی چشمفرار کرد و پناه آورد به آشپزخانه که خ

 ها رسید.های لرزانش به لیواننکند و دست

 

کرد خواست... از همین کنار آشپزخانه در را باز میدلش رفتن می

 نفسی همه چیز تمام شود.دوید که از بیو انقدر می

تمامِ تمامِ... آخر تا کجا باید پای این خواستن نیمه تمام تاوان 

 داد؟پس می

حکمتی که ازش دم میزدند که حاال باید پس کجا بود آن 

های کور نشست و هر چه نفرت بود توی چشمروبرویش می

 گذاشت؟اش به نمایش میشده
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 با رفتن ژیکال اخم و درد باهم روی  صورت هامین نشست.
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تکه های سماق پاچیده را تکهپوست کرد و کبابها را بیگوجه

 کرد.

پای روزگار قدیمشان را وسط  داشت خودش را گول میزد یا

ی مقابلش را دانست وقتی ظرف آمادهکشید خودش هم نمیمی

های سرخ با ظرف ژیکال جابجا کرد و تا نگاهش به چشم

 هایش بسته شدند.آسایش افتاد، پلک

 

 است هامین، به جون همه کسم.دستم برات بسته-

 

ند آسایش با اشک لب زد و هامین سرش را سمت آشپزخانه بل

 کرد و نجوا کرد:

برای دعا کردن که بازه... دعا کن بتونه تحمل کنه منِ -

 معرفت رو.بی

 

 افشین با خود خوری قاشق را میان مشتش چنگ کرد.

 تر میشه.آسایش تو االن گریه کنی که اون دختر حساس-
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 آسایش هق زد و نالید.

بیاره... کنم اینطوری میبینمشون... نرفت که لیوان دارم دق می-

 رفت نفس بکشه آخه.

گفت و از کنار سفره به سمت سرویس رفت تا صدای هقهقش 

 به گوش ژیکال نرسد و افشین هم دنبالش راهی شد.

 

های از دهن افتاده و مردی که عجب شام خوردنی شد؟ کباب

 پاهایش از سر غمِ وجودش سرِ سر شده بودند.

 

بود که با شنیدن ضربان قلبش از باالی یک بلندی سقوط کرده 

 صدایِ پاهای ژیکال باز جان گرفت برای پاشدن و ایستادن.

 

 عه... کجا رفتن پس!-

 



 

 

987 | P a g e 
 

ها سمت ژیکال دراز کرد و جواب دستش را برای گرفتن لیوان

 داد.

 تلفنشون زنگ خورد... میان االن.-

 

ژیکال سرجایش نشست و تا غذای جلویش را دید پوزخند زد... 

 را تماشا کرد.تلخ و پرمعنی هامین 

 

 شما به غذای من دست زدی آقایِ... صولت!؟-

 

 زد:تر بود که لبآقایِ صولت گفتنش از صدتا فحش برایش تلخ

 پوست گوجه دوست نداری که.-

 

من دستم شکسته! یا با شما درست رفتار نکردم که به خودتون -

 دید اجازه می

 تو کارهام دخالت کنید؟
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اش را ی بینیرا، حتی باز شدن پرهحالش را... پرشِ پلکهایش 

فهمید چه بر سر این دختر آورده که صبورانه فهمید... میمی

 پرسید:

کنم تا هر طور خودت دوستی داری با غذای خودم عوضش می-

 بخوری.

 

اش شد و زیر لب و تا خواست دستش را دراز کند، ژیکال مانع

 حرصی زمزمه کرد.

 

 زیاد خوردم ازت... یه امشبم روش.-

 

اش پایین فرستاد... اش را با بغضِ گوله شدهو لقمهگفت

فهمید و اشتهایش کور شده بود... هیچی از طعم غذایش نمی

 هایش تاب آورد.ی دوستفقط به احترام حال گرفته شده

 تاب آورد و اولین نفر تشکر کرد و کنار کشید.
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ا موبایلش گرم کرد و با جمع شدن دقایقی سرش را بیهوده ب

 سفره، شستن ظرفها را بهانه کرد.

 

 بیا برو بشین ژیکال... به خدا دیگه روم نمیشه نگاهت کنم.-

 

 ی گاز گذاشت.کتری را پر از آب کرد و روی شعله

کنیم... امشب پردها رو بزنن، بیشتر فردا دیگه تمومش می-

 کارها رو انجام دادیم.
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990 | P a g e 
 

های پر از نگرانی آسایش کرد تا از چشماشت تالش میژیکال د

زد که هایش، بخیه میها را به دقیقهفرار کند... داشت ثانیه

 ی رفتنش را فرار محسوب نکنند.لحظه

 

 

آورد که سختش بود، نفس کشیدن در به روی خودش نمی

ای که تا ساعتها قبل برایش جذاب و پرانرژی بود، اما هوایِ خانه

 آلوده به عطر حضور هامین شده بود.االن 

 

های آستین پیراهن داخل تنش را یک الی دیگر تا زد و لبه

 ها را داخل سینی چید.فنجان

 شنید.هایشان را میصدای حرف زدن

 دادند.ی نصبشان نظر میها و نحوهداشتند در مورد چوب پرده

 

ها از چای تازه دم ریخت و هر چه با خودش داخل فنجان

 نجار رفت باز همه چیز برایش مثل خواب آمد و خیال.کل
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ی وارد شدنش به داخل آشپزخانه شد و خیال مردی که متوجه

 تر میان انگشتهایش فشرد.ی قوری را محکمدسته

 

 هامین کنارش ایستاد و پرسیدن سوالش را بهانه کرد.

 یه چاقو بهم میدی؟-

 

ی یک تکان خوردن کوچک فقط چندسانت کوتاه، به قاعده

بینشان فاصله بود، آنقدری که تا ژیکال خواست دست دراز کند 

و کتری آب جوش را بردارد، بازویش به بازوی هامین برخورد 

 ی سینی کج شد.کرد و لبه

 

 ای وای.-

 

ها را بگیرد و ناخودآگاه نتوانست جلوی لیز خوردن فنجان

 رای نگه داشتن سینی جلو کشید.شکمش را ب
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ی سینیِ استیل از روی چُدنی گاز لیز خورد و چای داغ روی لبه

 شکم ژیکال ریخت.

جانی از هایش جمع شد و آخ بیاز سوزش عجیبش پلک 

 گلویش استخراج شد.

 

هامین ترسیده و عصبی سینی را با دستش به عقب هوا داد و 

 پرسید:

 طوریت شد ژیکال؟-

 

ی خیس فرو بسته، کف دستش را از روی پارچهژیکال لب 

ی تاپش روی شکمش گذاشت و نگاه پر دردش نفس شده

 هامین را بند برد.

 

 تقصیر منِ احمق شد.-

 با حرص و عصبانیت گفت و منتظر نگاه ژیکال ماند.
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آسایش از شنیدن صدای بلند هامین سمت آشپزخانه رفت و 

 نالید:

 ژیکال جانم... خوبی؟-

 

ی ر از سکوت و غمگین ژیکال از روی صورت سرخ شدهنگاه پ

 داری کند.هامین سمت آسایش برگشت و سعی کرد خویشتن

 خوبم... چرا ترسیدی تو! -

 

صبرانه موقعِ خودِ نحسش، بیهامین در حد انفجار از حضورِ بی

 واپرسی کرد.

 

 شکمت سوخت آره؟-
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 توجه به سوال هامین، سمت آسایش رو کرد.ژیکال بی

 

آسایش اینطوری زل نزن به من... میگم چیزی نشد... فقط -

 گند زدم به وسایلت.

 

 جونِ آسایش بگو که خوبی؟-

 

خوب بود... فقط کمی پوست شکمش سوزشش داشت واز درد 

 آمد.که نه از غصه اشکش داشت درمی

 

 برم لباسم رو عوض کنم بیام.-

 

 فرار کرد.گونه آسایش را بوسید و این بار به معنای واقعی 

 

 وارد اتاق خواب بهم ریخته شد.
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 نگاه چرخاند و در بالکن را باز کرد.

تا هوای خنک و تازه روی صورتش نشست لبش را از شدت غمِ 

 دلش به دندان گرفت.

 

 ی تاپش را آرام باال زد و قرمزی پوستش به چشمش آمد.لبه

 

 رد.نگاه به آسمان آهسته زمزمه کگردنش را بیشتر خم کرد و بی

 روزگار سختی ساختی برام... این رسمش نیست.-

 

 ژیکال جانم؟-

 

قلبش نکوبید... نه از جانی که هامین به اسمش پیوند زد... بلکه 

 ی دلش دیگر نکوبید.از غم حجیم شده
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 پماد سوختگی را مقابل ژیکال گرفت.

 آب رو آتیش میشه... سوزشش رو میندازه.-

 

حرف پماد را از دستش گرفت و دستور عمل رویش را ژیکال بی

 خواند.

 آتیش قلبمو چی! رو اونم آب میشه؟-

 

حرفش را... حسرت وجودش را به روی صورت هامین کوباند و 

 کمرش را به دیوار سنگی پشتش تکیه زد.

 

 جنگم.تو بخواه، من خودم برای درمون دلت می-

 

 دست خودش نبود که پوزخند زد.
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من از آدمهای جنگجو بدم میاد... از کسایی که از جنگیدن -

 فقط شعارها و خاطراتش رو بلدن که به زبونشون بیارن، بیزارم.

 

 هنوز اون حرفم یادت هست؟-

 

 .یادش بود که حاال گالیه داشت

ی عقد همون بار اول پشتمو به همون گرم کردم که پای سفره-

 بهت بله گفتم.

 

وار و تب دار روی صورت ژیکال نشست... نگاه هامین سلسله 

 چه کرده بود با اعتماد این دختر؟

 

هنوزم وقتی طبل جنگ کوبیده بشه، مرد از نامردش مشخص -

 میشه هامین؟
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 گفت هامین و هر دو نفس کم آوردند.

 

 

ژیکال... نگاه کن به من... فحشمم خواستی بدی نگاهم کن و -

 بگو... بذار رنگ چشماتو ببینم.

 

 اش باال کشید.ژیکال صورتش را از روی پاهای برهنه

 

بیشتر که نگاهت کنم... بیشتر ازت متنفر میشم... مشکلی -

 باهاش؟نداری 

 

جلو رفت و دستش را لبهی قرنیزهای سنگی گذاشت و از 

خودش پرسید توان تحمل کردن این فاصلهها را تا کی تاب 

میآورد؟ 
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خواست دستش را دراز کند و به این هجران پایان دهد ولی 

کرد این آرزو حسابِ حالِ این آهوی گریز پایش را اگر نمی

 شد و ناممکن.محال می

 

تو از نفرتی حرف میزنی که نه بلدش هستی نه از پسش -

 برمیای... طبل جنگ رو که زدن من نامرد نشدم.

 

 رد و حرفش را ادامه داد:هایش را به سفتی سنگ فشپنجه

گی نامردم، ولی مجبور بودم که سیاهی رو دونم که میمی-

 . انتخاب کنم تا تو کمتر عذاب بکشی

 

تر که نگاهش کرد، های هامین... با دقتخندید به توجیه کردن

ی موهاش زیادی به چشمش اومدند... پیر تارهای سفید شده

 ها؟ د تو این سالشده بود یا گرفتاری و رنجشش زیاد بو

اش گرفت، آخر مگر غم و غصه به موی از تحلیل کردنش خنده

 شد؟ی خودش چی میشده سفید بود؟ پس تکلیف دل هزارپاره
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های منتظر هامین جواب هایش را صاف کرد و به مردمکشانه

 داد:

التحصیل مکتبی هستم نفرت رو از خودت یاد گرفتم... من فارغ-

 ورای نامردی داشت جناب.که استادش، پورفس

 

حرفش را کوبنده ادا کرد و تا خواست از کنار هامین عبور کند، 

 سد راهش شد.
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دونم حسابم پیشت سنگینه... فقط بذار یکی یکی بهش می-

 رسیدگی کنیم.
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و آمد کرد... تا میپلکهایش لرزیدند... خدا را باید صدا می

داد... بلکه دست از شهادت روزگارِ سیاهش را به این مرد می

شد که جانی برای داشت... شاید که باورش میسرش برمی

 ایستادن نداشت... چه برسد به حساب و کتاب.

 

 زیر سقف آسمان هم هوا کم داشت وقتی 

 پر از دلخوری جواب هامین را داد.

حسی رو از ی مَردم، اومدی که ردپای کدوم نتو خونه-

روزگارمون پاک کنی... چطوری دو دو تا کردی که خیال برت 

داشت همه چیز صاف میشه... تسویه میشه... بگو تا منم از این 

به بعد هر جا راه رفتمو زخم زدم به جون آدمها بعدش با خیال 

 راحت برگردم و باهاشون رودر رو بشمو...

 

باسش نشستند ی لهایی که دو طرف یقهنفسش رفت با انگشت

 ی اول پیراهنش را بستند.و دکمه

 نالید ولی صدایش شبیه هشدار بود تا خواهش.
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 نکن.-

 

ی لباسات هیچ وقت باز نباشه ژیکال... خودت بهم قرار بود یقه-

 قول دادی.

 

 شرت هامین را چنگ زد.ی پایینی تیلبه

 

 به روزگار جدیدم دست نزن هامین... به لباسم دست نزن... به-

 خاطراتم دست نزن...

 

هایش برنگشت... این مرد بدتر از نفس گرفت و باز هوا به ریه

ی دختر ها را از سر گذرانده بود که حاال پیش کلمات برندهاین

 صبورانه ایستاده بود. مقابلش
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 ی دوم پیراهن را هم بست و جواب داد:دکمه

ی لحظههایی تا یه چیزای تا ابد نباید عوض بشه... یه قول-

 مرگ نباید شکسته بشه.

 

ژیکال حالش خوب نبود... فریاد زدن را کم داشت و کوبیدن 

 هایش را به صورت هامین.حرف

نم بهت... به حرمت سقف احترامی کخوام بیبرو عقب... نمی--

باالی سرمون با من بازی نکن... دیگه پوستی برام نمونده که 

 بخوای کُلفترش بکنی.

 

 خندید و سرش به عقب متمایل شد. از سر حرص و غم

بازی؟ کدوم بازی ژیکال! به علی قسم که داری چشم بسته -

 کنی برام.حکم صادر می

 

های ژیکال را شنید و با سرسختی صدای فشرده شدن دندان

ی دیگر مانده بود تا ی سوم را هم بست... فقط دو دکمهدکمه
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محفوظ کند... تا نگذار ها تن عزیزش را پشت این چهارخانه

 کسی نگاه به حصار قلبش بیندازد.

 

سال نداشتمت... حسرت ندیدنت شد چین و چروک دور پنج-

چشمام که دَندَم نَر... ولی حاال که اومدم، بمون... بذار فقط 

 حست کنم... قد یه دَم که سرپا

 هات.گیریبمونم پای سخت

 

 

 یش بیزاری دارد.هابندد و از خیسی الی مژهژیکال پلک می

داری منت رفتنت رو سرم میذاری... تو چه آدمی هستی... تو -

 انصافی هستی!؟چه بی

 

درنگ بر سر هایی که داخل قفس بیاش، هماندستهای مردانه

آمدند، داشتند شدند و فرود میهایش مشت میو صورت حریف

 لرزیدند از بس که جان نداشتند.می
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 ژیکال جانم؟-

 

 جون داری برام مایه میذاری؟از کدوم -
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اندازد که جوابش را ارتعاش صدایش به قلب هامین خنج می

 دهد.درنگ میبی

 

دارم... یه جونِ نصفه و نظر کرده دارم که فقط مال توئه -

 ژیکالم... خانمم.
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ی شود از اشکهای سرکشش و هامین دکمهصورتش خیس می

نگ این حرفها کدر و غبار بندد... چه قدر رچهارم را هم می

 گرفته شده بود برای دلِ پرحسرتش.

 

 باشه هامین... تو بردی.-

 

هایش شل کنار تنش معلق شود و دستقلب هامین خالی می

کند که مانند، وقتی ژیکال گردن کج کرده انقدر نگاهش میمی

 افتد.ماسد و از دهن میحرفش در گلویش می

 

شرت هامین را صاف ی تیشده ی جمعحاال اوست که لبه

 نشیند.کند و هرم نفسش روی صورتش، میمی

 

رنگش خواهد هامین دیگر تماشایش نکند... صورت بیدلش می

اش... اش را.. امان از چشمهای ویران شدههای کویرزدهرا... لب

آورد که لب باز اش... کم میامان از قلب چاک چاک شده
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کند و صدایش انگاری که دردِ تمامِ این دنیا را یکجا روی می

 کند.خودش تحمل می

 

سال ی پنجام... به قاعدهسال ندیدنت خستهی پنجاندازه-

 نداشتنت بریدم از خودم هامین.

 

اش خراش کوبد و حنجرههایش را بر صورت هامین مینگفته

 هایش.زباندارد از زخمبرمی

 

های که باید ازت متنفر تموم اون روزها و شبی من به اندازه-

 میشدم دلتنگ و دلتنگترت شدم... ولی؟

 

لرزند و تیرخالص را به سمتش شلیک هایش میمردمک

 ای  هم داشت؟کند... مگر راه و چارهمی
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 خوامت.نمی دیگه-

 

ایستد تا تکه ی پنجمش هم بسته شود... نمیایستد تا دکمهنمی

 قلبشان را جمع آوری کند. یپارهای ولو شده

 

نشیند، برای نقش شود و تا نگاه آسایش رویش میوارد خانه می

 دهد.گرفتن لبخند روی صورتش جان می

دلیل های هامین را بعد از خودش شنیده بود که بیصدای قدم

 نگاه چرخاند برای پیدا کردن موبایلش.

 

 با من کاری ندارید برم؟-

 

یند چه بر سرش آمده است که اینگونه ژیکال حتی برنگشت تا بب

 صدایش ارتعاش داشت.
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 این دو شب خیلی به زحمت افتادی... جبران کنم برات.-

 

 خندد تا صورت نگران افشین از کما بیرون بیاید.هامین می

ام بوده... منتی سرتون ندارم... از ته دل آرزو دارم برای وظیفه-

 خوشبختیتون.

 

های توجهی ژیکال را که خودش را زده بود به کوچهبیند بیمی

 ناشناس این شهر.

ی میان گیرد تا شهر آوار شدهبیند که حتی سرش را باال نمیمی

ای به جانش های هامین را ببیند... ببیند که چه زلزلهمردمک

انداخت که کمرش در عرض چند ثانیه خورد شد زیر بار 

 هایش.خرابی

 

دونستم کجاست... ... نمین پیرهنتو برات بیارم هامینصبر ک-

 افشین االن بهم گفت که دیشب جا مونده... ببخشید.
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زند و نگاهش... نگاه دلتنگ و غریبش روی تن ژیکال تلخند می

 نشیند.می

فدای سرت... دنبالش نگرد... تو تن ژیکال دیدمش از جا -

 گذاشتنش خوشحال شدم.

 

العمل ژیکال شود منتظر عکسمی هامین حرفش که تمام

ماند... ژیکالی که ناباورانه از روی پیراهن داخل تنش به می

 ماند.چشمهای مغموم هامین خیره می

 

 دونستم پیرهن توئه.نمی-

 

لحن کالمش پوزخند دارد و کنایه، وقتی مقابل نگاه مات افشین 

ا با هایش ری پیراهن تا خط پایین دکمهو آسایش از باالی یقه

 آورد.کشد و پیراهن را از تنش درمیحرص می
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ی هامین دستش زور دارد وقتی که پیراهن را به تخت سینه

 ی مرد مقابلش را.شنود نفس تنگ شدهکوبد و میمی

 

اندازد و نگاهِ تلخش روی مترِ میان افشین سرش را پایین می

 انگشتهایش است.

 

ی ی برهنهی سینهقفسه نگاه هامین ولی با درد از روی بازوها و

رود و پیراهن را با حرص میان ژیکال تا گودی کمرش پیش می

های پرسد، پس تکلیف دکمهفشارد و از خودش میمشتش می

 شود؟اش چه میشده کنده

 

شود وقتی که برای جمع کردنشان روی کمرش رگ به رگ می

ز نظر شود... فقط چهار تا بودند... دور و برش را ازمین خم می

ی پنجم را... همانی که ژیکال کند، دکمهگذارند و پیدا نمیمی

 اَمان به بستنش نداد.

 



 

 

1012 | P a g e 
 

هیچ کدامشان انتظار چنین برخوردی را از ژیکال نداشتند... 

شود و حال ژیکالی که به آنی لباس پوشیده مقابلشان ظاهر می

 پریشانش دیگر دست خودش نیست.

 

نفر بود از بازیچه شدن... آن هم با بیزار بود از رَکب خوردن... مت

 حساسیتش روی رفتارهای هامین.

 

فردا دوباره میام... میگم مامان محبوبه برامون ناهار بذاره که -

 بیشتر به کارهامون برسیم.

 

 کند.بوسد و سریع از افشین خداحافظی میی آسایش را میگونه

 

های پیاپی باز شده کرد تمام منافذ پوستش از این اتفاقحس می

بودند و کسی روی سوختگی شکمش نمک پاشیده بود که به 

 دقیقه نکشیده خودش را به پارکینگ خانه رساند و تا خواست
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و به ماشینی که  ریموت را بزند، شل و وار رفته عقب ایستاد

 پشت ماشینش پارک شده بود، نگاه کرد.
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کرد هیچ راهی برای بیرون آوردن ماشینش هر چه نگاه می

 گشت.زد، تا فردا که دوباره برمینداشت و باید قیدش را می

 

موبایلش را درآورد تا از اسنپ ماشین بگیرد و بعدش به آسایش 

 پیام بدهد که ماشین را نبرده است.

، اینترت موبایلش را روشن کرد و تا خواست وارد برنامه بشود

 شنید:

 

 چرا اینجا وایسادی ژیکال!؟-
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ی راستش سمت افشین برگشت و دید که هامین از از روی شانه

 پشت سرش از کابین آسانسور پیاده شد.

 

 همسایهاتون خوششون نیومده انگار ماشینمو آوردم تو.-

 

 سر افشین سمت جای پارکینگشون برگشت.

 

 دارن.حتمن اشتباه شده... االن زنگ میزنم بیان بر-

 

زنگ چندتا واحد و این وقت شب میخوای بزنی... مهم نیست -

 گیرم، میرم... فردا که اومدم اینا هم رفتن دیگه.اسنپ می

 

ی ای به هامین انداخت و تا آمد صفحهژیکال نگاه گوشه

 موبایلش را باز کند، دید که نزدیکش شد.
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 من میرسونمت.-

 

خواست لب باز کند و بگوید نه و از کنارش عبور کند... ولی 

های خودش هم نفهمید که چرا سکوت کرد و تا مسیر چشم

صدا و پررنگ از بین افشین را دنبال کرد، یک خواهشِ بی

 .هایش به سمتش ساطع شدمردمک

 

 مسیرتون دور میشه که؟-

 

ری کرده سپ هامین کمی سردتر از لحظاتی که باهم داخل خانه

 بودند، لب زد:

 مهم نیست.-

 

 رو کرد سمت افشین و با فشردن دستش گفت:
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کار داشتی نمیخواد زود بیای باشگاه... منم باید یه سر برم سر -

 ساختمون.

 

 کار خاصی ندارم... تو برو خیالت راحت.-

 

 خداحافظی کرد و کنار ماشینش منتظر آمدن ژیکال ایستاد.

 

حرف و مین در را برایش باز کرد... بیژیکال کنار ایستاد و ها

 نگاه.بی

 

های سرکشش، سکوت و پَکر بودن هامین را زیر نظر با چشم

 گرفت و سوار شد.
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هامین تک بوق ریزی برای افشین زد و ندید که نگاه ژیکال 

 اختیار روی کنسولِ مابینشون نشست.بی

پر از خواست درش را باز کند و ببیند هنوز هم داخل می

 هایِ ترش و رنگی و شکالت است یا نه؟وگن

 

ی این ماشین همان ماشین نبود، ولی صاحبش چرا... مرد نشسته

پشت فرمان همانی بود که با آن دویست و شش دلفینی رنگش 

آمد و تا ژیکال حرف از تنهایی و  خجالت میزد، پا به پایش می

 کرد.تفاوتی پر از توجه خرجش مییک بی

 ل و هوای آن روزها را کم داشت.چقدر حا

 

هامین ضبطش را روشن کرد و آهنگی را که مد نظرش بود پلی 

 .کرد

 

 با شنیدن صدای موسیقی صورت ژیکال سمت خیابان چرخید.
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 زد.شنید و دلش پیچ میهای ریز هامین را زیر لبش میزمزمه

که تر شده بود، وقتی حاال واضحتر شنید چقدر روزگارش سخت

 هامین همخوانی کرد.

 

 

 تو چقد نابی"

 کنیبس که جذابی منو دیوونه می

 رو چه حسابی

 "کنی با من اینجوری بیخودی! بازی می

 

 

 نفس ژیکال به یغما رفت وسط تلنگرهای صدای هامین.

 

 

 همینجوری بمون"
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 نذار تغییرت بدن این آدمای بد

 تو چش نباش اصن

 "این حسودا آدمو چش میزنن فقط

 

ف دستش را روی زانوهایش کشید و زیر چشمی دید که ک

 حواس هامین فقط به روبرویش بود.

انگار این شعر را حفظ بود و عادت داشت به خوندنش که 

 توجه به حضور ژیکال تو دنیای خودش غرق بود.بی

 

 دلبر ناب دلم"

 باچشای خوشگل مشکیت یکم

 یه نگاه ریز زیر چشمی به من

 شم بنداز که من دیوونه 

 "ای وای من
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های مشکی ژیکال را هوا برگرداند و چشمهامین سرش را بی

غافلگیر کرد، دستش را با استرس تا زیر قلبش پیش برد و 

 های لب هامین پایین رفتند.هایش تا روی تکانمردمک

 

با احتیاط و آهسته ماشین را کنار کشاند و تا ایستاد صدای 

 آهنگ را کم کرد.

 

خونم بازم صدام به گوشت چرا هر چی با این آهنگ می-

 نمیرسه؟

 

 چرا !؟

این چه سوالی بود که از ژیکال پرسید وقتی که بند رفتن نفسش 

 را دید و باز ادامه داد.

چرا ژیکال... تو که بیشتر عاشق بودی پای این رابطه... تو بگو -

 مرگ و زندگی آدمها دست خودشونه یا نه؟
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ترین ملودی دنیا را شده بود از آالتی که غمگیننگاهشان پر  

 نواختند؟می
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ژیکال لبش را... لپش را از داخل... بارها و بارها گزید و گاز 

گرفت و تا خواست حرفی بزند، گردنش تیر کشید... پلکهایش 

 روی هم کوبیده شد و مشتهایش از سر درد باز و بسته شد.

 

 

پای دردش صبوری کنند و آهسته  ها التماس کرد تابه دقیقه

 نجوا کرد.
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 مرگ و زندگی دستمون نیست... هیچ وقتم نبوده.-

 

ی گردنش را شالش را کمی عقب کشید و شاهرگ برجسته شده

لمس کرد.. دید که هامین با اخمِ از سر نگرانی تماشاش کرد و 

 ادامه داد.

 

 ها از یک جایی به بعد این خودمون هستیم که توما آدم-

 گیریم عاشق بشیم... عاشقزندگیمون تصمیم می

 بمونیم یا عاشق بمیریم.

 

هایش روی سقف گردنش را با آه کم جانی باال گرفت و مردمک

 سیاه رنگ ماشین نشست... رنگش شبیه آسمانِ بختش بود.

 

با من انصفایته که ترازویِ تقدیر و حکمت خدا رو از سر بی-

سبک و سنگین کنی... من سنگ محک خوبی نبودم و نیستم... 

 فقط اینو بدون که...
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آورد از بس که داشت حرفهایش را آرام و خونسرد به زبان می

ی قلبش شده بود که از هیجانات نترسد سِر شده بود و پیر حادثه

 و نهراسد از جدایی.

 

 

حقی که مال هامین تو حق الناس بزرگی در حق من کردی... -

تونم ببخشمت... من بود و تو با خود خواهیت ازم گرفتیش... نمی

خوام که در موردش حتی باهات تونم ازت بگذرم... نمینمی

بینم که من خوام التماست کنم که بری ولی میحرف بزنم... می

شبیه تو نیستم... من آدما رو از روزگارم حذف نمیکنم... من هر 

گردم و کنم... باز برمیگردم و نگاهت مییروز و هر لحظه برم

بینم که تا ابد جات میبینم که دیگه برای همیشه ندارمت... می

 تو وجودم خالیه... من این دردها رو تاب میارم چون باید بیارم.
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اش و سختی نفس ی زنانهکشد روی صورت تکیدهدست می

 شنود.هامین را می

 

ار کردی... چه بالهایی سرم باید که یادم نره تو باهام چک-

آوردی... باید وایسمو منتظر بمونم که دنیا دور خودش بچرخه و 

 جون جهانم رو پس بگیره ازت...تقاص جسم بی

 

 ی تقاص و مستاصالنه زمزمه کرد:هامین دردش آمد از واژه

 

 بابت پدرت متاسفم واقعن.-

 

 آورد.میبیند و باز سختی روزگارش را تاب پوزخند ژیکال را می

 

نباش... چیزی درست نمیشه که... فقط بیشتر تو چشمام سقوط -

 کنی.می
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 چه کار کنم که دوباره جون بگیرم تو شهر چشمات ژیکالم؟-
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 صدای ژیکال از سر حرص و بغضی که داشت، لرزید. 

 

شد آب میگفتی ژیکالم و من قند تو دلم از اون وقتایی که می-

 انقدر گذشته که دیگه عق به دلم میشینه با شنیدنش.

 

های هامین خاموش شدند و با خودش فکر کرد چقدر مردمک

سرد و خشک حرف میزد دختر کنارش... چقدر این ژیکال براش 

 دور و غریبه بود.
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چرا انقدر عوض شدی؟ کجاست ژیکال من! کجاست اون -

 رفت؟تنم میداد اگه خار به دختری که جون می

 

ژیکال بیشتر تو صندلیش فرو رفت و سعی کرد لحن پر از 

 تمسخرش حالش رو خرابتر نکنه.

 خدایا حواست پی توقعاتش هست دیگه!؟-

 

ها قلبش نکوبید و بعد دوباره بوم... منفجر شد از خشم و ثانیه 

 مندی.گله

 

تو گند زدی... گند زدی به عاشقیمون... گند زدی به -

گردی .. االن دنبال مقصر برای عوض شدن من میزندگیمون.

 هامین؟

 

اش روی صورت سرش را بیشتر از تنش جلو برد و تا سایه

 ژیکال افتاد پچ زد:
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 چطوری بگم که هنوزم دوست دارم؟-

 

 

هاش از این نزدیکی هامین چنگ شدن روی کاورِ چرمیِ انگشت

 صندلی ماشین.

 

توانم نیست که دوست ... من دیگه در نگو... نخواه هامین-

داشته باشم... راحتم بذار... دور شو مثل این سالها... فکر کن 

نیستم... کاش هیچ وقت از خدا نخواسته بودم شده یک روز به 

آخر عمرم هم شده بفهمم که چرا نخواستیم... کاش هنوزم فکر 

کردم دوستم نداشتی... که زندگی خودت بوده...  که دلت می

بمونم دیگه... یه عمر تو باتالق ندونستن  نخواسته من توش

 دست و پا زدن بهتر از این بود که...

 

اش حرفهایش بنزین شد روی آتیش دلِ هامین... قلب گر گرفته

 پرحرارت و ملتهب شده به تاالپ و تولوپ افتاد.
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 صدایش ناخواسته اوج گرفت.

 

 میذاشتم جون دادنم رو ببینی؟-

 

 اش بیشتر از قبل متالشی شد.دل مردانه

 

مو شدنم رو... میخواستی بیای و آب شدنم رو تماشا کنی... بی-

الغر شدنم رو... روزای که حتی جون نداشتم وقتی آب 

میخواسم تلفظش کنم... دستم رو تکون بدم... طاقت داشتی 

سیزده بار تا پشتِ درِ اتاق عمل باهام بیای و جون بدی و خدا 

 التماس کنی برام ژیکال؟ رو

 

های هامین را شاهد ژیکال پلک بسته بود تا لرزش مردمک

 نباشد.
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 نگو.-

 

 ی ژیکال گذاشت.دستش را به عمد روی شانه

چرا نگم... مگه ندیدی اون عکسای کوفتی رو... مگه باورت -

ی افتاده رو تخت منم... هنوزم بعد این چند سال نشد اون جنازه

تو قلبم جا مونده... یا کریم گفتنای بابام تو  های مامانمضجه

ی افشین جلوی ی اشکهای مردونهگوشمه... قطره به قطره

موند تو اون روزها که حریص چشممه... دِ آخه چی ازت باقی می

 شدی به دلیل نبودنت؟

 

 ژیکال خسته بود و کم طاقت... برای امشبش بس بود دیگر.

 

 ادامه نده هامین.-
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.. بذار بدونی که وقتی دکتر باالی سرت میگه متاسفم بذار بگم.-

یعنی چی... من انقدر جون نداشتم که بخوام به عزرائیل التماس 

 کنم جلوی چشمای تو جونمو نگیره.

 

باالی صدایِ پر از زخم هامین فریاد زد و برید مثل طنابی که 

 دیگر جان نداشت برای وصل شدن.

نباید... تو درد کشیدی من  گرفتی...نباید جای من تصمیم می-

جون دادم... تو هر بار رفتی زیر تیغ عمل من این سر دنیا بیشتر 

در و مردم بعد از تو... به خیالت که زندگی کردم وقتی دربه

های بیمارستان شدم... وقتی بهم گفتن فشار پلهی راهآواره

های پدرته... همه از وابستگی خاص جهان به عصبی دلیل سکته

خبر داشتن... همه میدونستن زهرِ سیاه بختی من شد بالی من 

 کنی؟جونش... چند چند داری حساب و کتاب می
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ی ژیکال رسید وزن دنیا توی دستش پیش رفت و تا زیر چانه

 قلبش جمع شد.

 

کنیم تاریکی روزگارمون رو... تو میسازیمش باهم... کم می-

ا باال میرم برای حال های دنیکنارم باشی من حتی از شونه

 خوبت... برای جبران کردنام.

 

صورتش لمس شده بود از گرمای دست هامین و لبهایش را با 

 تعلل و دشواری برای گفتن حرفش باز کرد.

 

باشه قبول... جهانم رو سالم بهم برگردون... زن نیستم اگر از -

 کنارت تکون بخورم.

 

 آه از نهاد هامین درآمد با شرط ژیکال.
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 میدونی که نمیشه.-

 

تونم آره میدونم... فقط خواستم درک کنی وقتی میگم نمی-

 یعنی چی... چه حالی داره.

 

ی دلتنگی روی انگشت شستش را محتاط و با حسِ لبریز شده

 دانست هیچ راه گریزی براش نیست.صورت ژیکال کشید و می

 با خودمون این کارو نکن ژیکال.-

 

ت و تا جان داشت فشار داد... لبهایش را به دندان گرف

 خواست درد را لمس کند و از کما بیرون بیاید.می

ما خیلی وقته راهمون جداست از هم... چرا اینو یادت میره... -

حرفِ من رفتن و شکستنم نیست دیگه... من اگر قصد ازدواج 

 ام دیگه تو نبودی.داشتم قطعن گزینه
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 هامین وا رفت و پرسید:

 یونه ژیکال؟پای کسی در م-

 

 شد بهشان داد.آخ از سوالهایی که هیچ جواب واضحی نمی

 

 گردی؟ها تو زندگی من هست... دنبال چی میرد پای خیلی-

 

 ی لب ژیکال را لمس کرد و ژیکال آتش گرفت.گوشه

 دنبال یه امید برای خودم.-

 

سرش را خواست عقب بکشد و مگر این صندلی نحس جایی 

 بود!برایش باقی گذاشته 

ام رو قربانیت کردم... سالها پیش یک بار ژیکال بیست ساله-

 تونم.دیگه نمی
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 کشم.ولی من عقب نمی-

 

لبش برای زدن نیشخندی کشیده شد و پوستش زیر انگشت 

 هامین گزگز کرد.

 

 مچ دست هامین را پایین کشید و تلخ گفت:

نه حرفی برای گفتن بهت دارم... نه گوشی برای شنیدنت... -

 خوبه که به تقدیرمون... به راهی که جلوی پامونه راضی باشیم.

 

عمیق و دلتنگ نگاهش کرد و کف هر دو دستش را روی سرش 

گذاشت... شده بود تکه سنگی که داشت زیر پتک متالشی 

 شد.می

خدا دو گروه رو خیلی دوست داره... یکی بچه پرروها... یکی -

ببینی... چون من هم بچه ها... نخواه که عقب کشیدنم رو جنگده

 پرروعم هم جنگنده.
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ژیکال زبانش برای کم کردن رویِ این زندگی پرمهارت شده 

 بود.

 

میگن مردا برای عزت نفسشون خدایی میکنن... چطور از -

خودت بدت نمیاد وقتی یکی تو صورتت نگاه میکنه و میگه ازت 

 متنفره و باز اصرار داری به چی!؟

 

 دردهای مردانه پشتش پنهان شده بودند.های خندید از همان

من همیشه عزت نفسمو دوست دارم و کم نمیارم تا وقتی که -

 حرف دلم با زبونت یکی بشه.

 

 آه کشید تا کمی از گرفتگی قلبش کم شود.

یکی نمیشه... خودتو اذیت نکن... منو اذیت نکن... این روزگار -

 نکن. ی خودش سخت هست... تو سختر از قبلشبه اندازه
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لحن صدایش انقدر تحلیل رفته بود که صورت ژیکال کامل به 

 سمتش چرخید.

 

تو بیشتر از من اذیت شدی... آسیب دیدی... انقدر که حاضرم -

یک بار دیگه اون همه درد و رنج رو تحمل کنم تا که از غم تو 

های آخر زندگیم هم فقط به تو فکر کم بشه... ولی من تو ثانیه

 .. به تو چشمات که دلیل زندگیم شدید.کردم.

 

 

 ی در را کشید تا هوا را ببلعد.دستگیره

 قصد دارد پیاده شود و باز به سمت ژیکال برگشت.
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تر بود تو بودی توی این سرنوشت اونی که همیشه عاشق-

تر شد من بودم... بذار یبار دیگه ژیکال... اونی که سرشکسته

 و سرنوشت بجنگم.برای داشتنت با خودم و دنیا 

 

 پای چپش هنوز به زمین نرسیده بود که بازویش کشیده شد.

ی ژیکال را تماشا متعجب و پردلهره صورت خسته و رنگ پریده

 هاش دردش آمد.ی اشک میان چشمکرد و از دیدن حلقه

 

 میگی هنوزم دوستم داری؟-

 

 کوبد.قلبش نمی

 به دوست داشتنت شک ندارم.-

 

هایش از نفس شود و جهان دور نفسمی مژهای ژیکال خیس 

 افتد.می
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 بمونی اذیت میشم... من...-

 

 آخ از دردهای خفته

 

 دیگه این دوست داشتن رو...-

 

 امان از آرزوهای جوانمرگ شده.

 خوام.نمی-

 

 بازویش را رها کرد و رو برگرداند.

 مات ماندن هامین را ندید.

 و جا نزند.هامینی که آمده بود همین حرفها را بشنود 

 

 دانست راهش سخت است و غرور عشقش زیاد.هامینی که می

 دانست و این دانستن را به جان خرید که گفت:می
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هارو... این توام یک بار دیگه عاشق میشی... یادت میره سیاهی-

خواست انقدر تلخ باشه جای قصه اینجوری که تموم نمیشه... می

 قبر سرد و سخت بود.من یه سنگ

 

 در ماشین را رها کرد و به کاپوت تکیه زد.

ی امیدش، نور را های ترک برداشتههوا را کم دارد برای شیشه

کم دارد که اتاقک کوچک و نمور قلبش جان بگیرد برای نبرد 

 این زندگی.

ی تنها و غریبش گشت وقتی سرش را باال گرفت و دنبال ستاره

 زمزمه کرد.

 

.. مال من میشی بازم ژیکال عاشق میشی بازم ژیکال جانم.-

خانم... عذاب این دنیا نباید رو دلت بمونه... شده به تاوان 

 شکستن غرور من.
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های نفس گرفت و وقتی پشت فرمان ماشین نشست که چشم

ای که برسند مقابل ژیکال به مصلحت بسته بود، تا لحظه

 شهرک و باز کلی خاطره روی سرشان آوار شود.
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شین را زیر همان دوتا درخت چنار قدیمی، روبروی درِ هامین ما

 های ژیکال را.شهرک نگه داشت و دید لرزش پلک

 

 

 حرف و تشکری پیادهخواست بی

 شود که هامین لب زد:

 صبر کن یه لحظه.-
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ژیکال برنگشت تا نگاهش کند... در حال حاضر فقط رفتن و دور 

 خواست.شدن را می

 

ی بیا سر ساختمون... باید در مورد یک فردا هر زمانی که تونست-

 سری از مسائل صحبت کنیم.

 

های ژیکالش را وقتی از ماشین پیاده شد و دید جمع شدن شانه

 به سمتش چرخید.

 

های غریبش را باال کشاند و روی اش را... مردمکزدهنگاه باران

 شان داشت.صورت هامین نگه

 

 بعدازظهر میام.-
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خواستند زانو پاهایش قوت رد شدن از خیابان را نداشتند و می

بزنند... ولی صبوری کرد و التماس تا شکستش به چشم مرد 

 ی پشت سرش نیاید.جامانده

 

ی ی محو میالد را پشت پنجرهعرض خیابان را رد کرد و سایه

 کوچکِ اتاقک نگهبانی دید که تکان خورد و فوری بیرون آمد.

ی ماشین هامین مانده بود و و پر اخم خیره دست به سینه

 هایش باز کرده بود.ی عرض شانهپاهایش را به اندازه

ی چندمتری برای مرد پشت فرمان انگار قرار بود از همین فاصله

و نشان که نگاهش روی تن ژیکال به امانت مانده بود خط

 بکشد.

 

 طرفا که؟شیکه باز شد اینپایِ آقا-

 

ی ژیکال تا اخمِ روی پیشانی میالد باال آمد و تهصورت غبار گرف

 با لبخندی تصنعی لب زد:
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 سالم.-

 

 

********************** 

 

 

های میالد از خیابان با حالی نزار رد شدم و نگاهم روی سگرمه

 جاماند.

 

ی قلبم یک های زنگار گرفتهتالش کردم تا از پشت دریچه

بیاورم و روی صورتم به لبخند خاک خورده و قدیمی را بیرون 

 نمایش بگذارمش... ولی ناکام ماندم.

 

 سالم.-
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حواسش نبود تا جوابم را بدهد... مشغول خط و نشان کشیدنش 

برای هامین بود... مردی که تمام جانم را امشب از من ربوده 

 بود.

 

علف زیر پات سبز نشه؟ تا صبحم نگاهش کنی نخواد بره، -

 نمیره.

 

صاحب گیر آورده؟ اگه دلش به ا تو رو بیشهر هرته مگه! ی-

های استخونیم عجیب های تنش خوشه که منم مشتعضله

 میل فرود اومدن تو صورتش رو دارن.

 

مشخص بود که چقدر میالد عصبانی است... حتی قبل از آنکه 

 بخواهد برای هامین رجز بخواند.

 بازویش را گرفتم و کشیدم.

 بیا بریم تو میالد.-
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 هایم پس زد و گفت:دستش را با کالفگی از میان انگشت

 تا این نره، من از جام تکون نمیخورم ژیکال.-
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دلم به پرسیدن نبود... به دانستن دلیل ناراحتی میالد... میالدی 

گرفت و حاال عجیب در که رگ عصبانیتش هر ده سال یکبار می

 برابر هامین قد علم کرده بود.

 

اش برنیامدم که برگشتم و آن طرف خیابان را یاز پس خیرگ

هایش ما بودیم... مایی که هر دو منتظر نگاه کردم... مسیر چشم

مان ی این دوئل باشیم و او انگار به نیتایستاده بودیم تا برنده

پی برده بود که از ماشینش پیاده شد و تا خواست از عرض 

 خیابان رد شود من لبم را با استرس جویدم.

 بهت میگم بیا بریم تو... اگه گوش کردی تو؟-
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 بذار ببینم چی میخوادش دیگه.-

 

گشتم تا مجبور به نگاه کردنش نباشم... کج ایستادم و برنمی

 هایش را حس کردم.فقط نزدیکی قدم

 

 سالم.-

 

ام را شکاند وقتی میالد صدای هامین بود که سکوت پر از دلهره

رش را به عنوان جواب فقط دست به جیب نگاهش کرد و س

 تکان داد.

 

 خوبی آقا میالد؟-

 

 ی من.باز هم سکوت... باز هم دلهره
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 کاری داشتی اینجا؟-

 

با سوال پر از سردی و لحن خشک میالد، تنم را چرخاندم و  

ی هامین مابین من و میالد به گردش زدهدیدم که نگاه شوک

 افتاد.

 

 ژیکال کیفش رو جا گذاشت تو ماشین...-

 

 ژیکال!؟-

 

ام از روی کیفم، داخلِ دست هامین به صورت نگاه وا رفته

دانستم حالش چرا انقدر امشب خراب اخموی میالد رسید... نمی

 بود... یعنی تمامش برای حضور هامین بود؟

 هامین جوابی نداد و میالد برای گرفتن کیفم دست دراز کرد.
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کنید، اینو  نسبتی ندارید که بخواید با اسم کوچیک صداش-

 یادتون نره آقای صولت... به سالمت.

 

ی هامین را بعد از حرف میالد ندیدم. وقتی دستم را کشید قیافه

 و سمت اتاقکش برد.

 

 بغض داشتم هم از سر خوشی هم آشفتگی.

 ی هامین.بغض حمایت میالد و آشفتگی صورت مات مانده

 

 خوبی تو؟-

 

 ش.نگرانش بودم... نگران حال ناخوش االن

 

 کیفم را روی میز نگذاشت بلکه با حرص کوبیدش.
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 میالد؟-

 

 باز هم دور خودش چرخید و سمتم برگشت.

 

 برای چی سوار ماشین این بودی تو؟ -

 

 نگاهش پر از شماتت شد.

 

 ماشینمو از پارکینگ افشین نتونستم در بیارم.-

 

 خب؟-

 

پرسی... شرایطم طوری نبود که بخوام چرا اینجوری می-

 درخواستش رو رد کنم.
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 اش.پوزخند زد و ندید که دلم گرفت از نامهربانی

 

 گیره... نه؟این آقا شیکه، خیلی ریز داره باز مخت رو کار می-
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 هایم را برایش باریک کردم.چشم

نه اینطور نیست... من انقدرا هم احمق نیستم که بخوام دوباره -

 بهش برگردم.

 

کوتاهش... برگشتن من به هامین درد  دست کشید پشت موهای

 دانستیم.امشب میالد نبود... این را هر دویمان خوب می
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دار رها کرد و من کنار اتاق منتظرش نفسش را سخت و مکث

 نایستادم.

اش دیدم که ماشین آن سمت کمی جلوتر رفتم و از پشت شانه

 خیابان رفت.

ان روی کره ترین انسی میالد رفت و من سرگردانآقا شیکه

 زمین ماندم.

 

 میالد جان... چته تو؟-

 

 امروز خیلی روز گندی بود ژیکال... آخرش هم گندتر شد.-

 

 احتیاطم را در حرف زدنم بیشتر کردم و گفتم:

 خواستم از دستم ناراحت بشی.من نمی-
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 باز هم داغ کرد.

 

که ناراحت شدم... نه برای االن و امشب... برای اون وقتهایی -

ای نکن و گفتم خودت رو درگیر هر کار و هر رابطهبهت می

 کردی.

 

ها را جمع مگر چه گفتم که این را گفت! چرا داشت رابطه

 بست؟می

 

 یک قدم عرضی برداشتم و مقابلش ایستادم.

 تر از دقایق قبل پرسیدم.جدی و محکم

 میگی چی شده یا نه.-

 

 ن بود.نگاهش را باال کشاند، سرش ولی هنوز پایی
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ی آدمای مزخرف زندگیت یهو باهم هوس برگشتن چرا همه-

 کردن؟

 

 قلبم فرو ریخت و تازه نگاهم به خراش پشت دستش افتاد.

 

 بزاق دهانم را با هراس بلعیدم و پرسیدم:

 

 کی برگشته میالد... دستت چی شده؟-

 

قول بده ژیکال... قول بده که هیچ وقت اون ژیکال قدیم -

بده که این همه سال جنگیدن رو فراموش نمیشی... قول 

 کنی؟نمی

 

کوبید... مثل همان شبی که هامین را بعد از پنج سال قلبم نمی

 دیدم و حاال باز.
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 ام را.عقب کشیدم ژیکال مهجور مانده

 دلخوری نگاهم کرد.

خجالت کشیدم و با نگاهی پر از شرمندگی کنارش نشستم... 

 آرام و مسکوت.

 

ی اتاقک پیش میالد با شنیدن صدای بوق ماشینی تا کنارِ پنجره

 رفت و شاسی را برای باال رفتن جک فشار داد.

 

 عقب ستون تنم کردم.هر دو دستم را از 

 

دستش را با احتیاط گرفتم و لبهی تخت فلزی میالد نشاندمش. 

روی سرش دست کشیدم. 

موهایش را نوازش کردم و تا خواستم روی سرش را ببوسم با 
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توانستم بیشتر برای باور گذشت و من میخوب بود که زمان می

کردنش با خودم کلنجار بروم وقتی برعکس برگشتن هامین، 

 همیشه منتظر او بودم.

 منتظر بودم که بیاید و یک بار دیگر ببینمش.

 ام را برایش بگویم... ولی...؟ببینمش و هزاران حرف نگفته

 

گفت چرا انقدر خودت را ف سرسختش بود... میمیالد مخال

 دانی که مسببش نبودی.مقصر اتفاقی می

 

های گذشته جا گذاشته خبر نداشت که من روحم را میان الشه 

 ام کرده بود.بودم و زندگی با یک جسم خسته پیر و فرسوده

 

 ام ماند.به سمتم برگشت و منتظر سوالِ نپرسیده

 

 وقتی پرسیدم: صدایم دردِ سونامی داشت
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 برگشته؟-
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 اش داد و من باز سمج شدم به دونستنش.جوابم را با نگاه کالفه

 کی اومد؟-

 

 حق نداری بری سمتش ژیکال... حق نداری.-

 

 تو دیدیش میالد؟-
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میالد ایستادم و باز نشستم... پر شده بودم از اضطراب و شوک... 

هم دست کمی از من نداشت... میالد هم شاهد روزهای تلخ و 

شیرین من بود... میالد هم از وابستگی من به او خبر داشت... 

 انقدری که بداند حال االنم را... بفهمد آشوب قلبم را.

 

چند وقت پیش زنگ زد به بابام گفت یکی رو ببره خونه رو -

.. نگو دروغ گفته... صبح تمیز کنه میخوام مشتری بفرستم براش.

 از فرودگاه یک راست اومد اینجا.

 

شد هایش رگ گردنش متورم نمیکاش انقدر میان تعریف کردن

 کردم از حالش بپرسم و بگویم: خوب بود؟ تا من جرات پیدا می

نوک زبانم را گاز گرفتم تا هوس به زبان آوردنش در سرم 

 نپیچد.

 

 دستت چی شده... چرا زخمه؟-

 



 

 

1058 | P a g e 
 

 خراشهایش را لمس کرد. روی

اَهرم جک یهو خراب شد صبحی، رفتم بدمش باال، تا نگاهم -

 ی فلزیش.بهش افتاد نفهمیدم چطور کشیده شد به لبه

 

 نزدیکش شدم و نگاهم قفل دستش شد.

 میشه انقدر حرص نخوری؟-

 

های صاف و خندید... مرز میان حال خوب و بدش همین خنده

 اش بود.ساده

 

رو نریزن بهم من خَم به ابروم نمیارم... کاری به  زندگیِ تو-

 کاریشون ندارم ژیکال... ولی وای به روزی که بخوان

گند و کثافت روزهای گذشته رو دوباره پهن کنن وسط...  

اونوقت منم دیگه اون پسری که بودم نیستم... حالیشون 

 کنم.می
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گاهم شده بود و حاال داشت برایم بزرگ شده بود رفیقم... تکیه

 دَرید.می یقه

 

 دعوایی بودن بهت نمیاد استاد... تو قرارِ -

 گلهای این مملکت رو تربیت کنی.دسته

 

به مزاحِ پشت حرفم نیشخند زد و سمت میزش چرخید. فالسک 

 چایش را برداشت و پرسید:

 بریزم برات؟-

 

 م.کیفم را برداشت

 نه میخوام برم خونه.-

 

 بیام باهات؟-
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 دانستم پشت سوالش چه منظوری دارد.می

 

ی خوام قدم بزنم میالد... االن وقت خوبی برایِ درِ خونهمی-

 مردم رفتن، نیست... خیالت راحت.

 

ام ای از هوای تازه را به ریهاز اتاقک بیرون زدم و جرعه

 فرستادم.

 

ای دیگری داشت... گرفته آسمانِ شهرک امشب حال و هو

 نبود... اما دَم داشت.

 

قبل از رسیدنم به اَواسط کوچه دستم را برای درآوردن کلیدم 

 داخل کیفم کردم.
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 ای نشست که برایم ناآشنا بود.هایم روی بستهانگشت

ی پاستیل میان دستم هایم مات بستهبیرونش آوردم و مردمک

 ماند.

 نفسم را قفل کرد. های نواری و رنگی داخلشوَگن

 

دانستم کار خودش است... نیازی به فکر کردن نبود وقتی که می

های هامینی که عادت داشت کیفم را پر از پاستیل و شکالت

محبوبم بکند... هامینی که همیشه مدعی بود، دستهای سرد و 

افتاد جانم مییخم از فشار پایینم است نه لرزی که با دیدن او به 

 و فقط خودم خبر از  حالِ دلِ عاشقمِ داشتم.

 

کلیدم را میان مغزی در فرو کردم و تا برگشتم نگاهم روی 

 ی روبرویی از نفس افتاد.های روشن خانهپنجره

 

بغض به گلویم چنگ انداخت و یک قطار خاطرات ریز و درشت، 

 از ریلِ 



 

 

1062 | P a g e 
 

 آهنی ذهنم سوت کِشان عبور کرد.

 ی خوبی نبود.خرمان، خاطرهی آخاطره

 

 در حیاط را آرام پشت سرم بستم و بهش تکیه زدم.

 پلک بستم و صورتش را با لبخندی شکیل تصور کردم.

 

 خوش اومدی رفیق... خوش برگشتی ترالن.-

 

******* 
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 الو نشاط... صدات قطع و وصل میشه... یه جا برو آنتن بده.-
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 قرار دادم و فرمان را چرخاندم.گوشی را مابین شانه و گوشم 

 

 خوب شد... داری صدامو؟-

 

 نگاهم به روبروم بود و گوشم به نشاط.

 

رفت... الزم نبود تو گم مامان خودش میخوبه صدات... می-

 مانلی رو بذاری پیشش... بچه اذیت میشه که؟

 

 صداش باز هم کمی دور و نزدیک شد.

 

گیرم... تونم با بابا تنها بمونم... میدونی که استرس میمن نمی-

 مامان خودش حواسش هم به مانلی هست... هم بابا.
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شد ندادنم... یا یادم نیاید که همان یکباری که مامان مگر می

مجبور شد به ختم یکی از بستگانش برود و نشاط پیش بابا ماند، 

، وقتی شاهد تشنج بابا بعدش تا چند روز تو حال خودش نبود

 شده بود.

 

صحبت کن زود جوابا رو به دکتر نشون بده و برگردد... بچه -

 کرد... زنگ زدم خونه.قراری میبی

 

 میدان را دور زدم و از فرعی سمت چپ باال رفتم.

 

 دو نفر تو نوبتن جلوم... ولی خیلی دلشوره دارم ژیکال.-

 

 وصله رها کردم و گفتم:حدار و بینفسم را از سر کالفگی مکث
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هارو میشه صدات انقدر نلرزه... بابا هر سه ماه این آزمایش-

 ده.انجام می

 

 آمدم.فهمیدم حالش را... ولی باید از پس ترسهایم برمیمی

 

 گردم زود... تو کاری نداری دیگه؟باشه... کارم تموم شد برمی-

 

 نه... مراقب خودت باش.-

 

و دستم باالی فرمان گرفتم و به موبایل خاموش را  بین د

 فکرهای سیاه پشت سرم، دهن کجی کردم.

تر از مالقت کردم و هیچ چیزی دم دستباید ذهنم را گمراه می

 امروزم نبود.

 

 های کمی آشنای اطرافم توجه کردم.به خیابان
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 ها گذشته بود.از آخرین باری که این مسیر را آمده بودم مدت

 

درست در همین میدان پایین بود که ماشین سیاهش را دیدم و 

 حس کردم حضور مجهولش را.

 

ی باشگاه بستی، که ساختمان نیمه آمادهانتهای خیابان بن

 داخلش قرار داشت، یک جای پارک مناسب خالی بود.

 

اش ی پارک کردنم تا آوردن شمارهخیلی زمان نبرد از لحظه

یلم... ولی تعللم برای گرفتن ی موباروی کیبوردِ صفحه

اش به درازا پیوست... انقدری که وقتی موبایل میان شماره

 هایم ناخودآگاه بسته شد.دستانم لرزید، پلک

 

کردیم... خواستم باور کنم که هنوزم حضور هم را حس مینمی

 اما با شنیدن صدا و سوالی که پرسید به یقین رسیدم.
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... دارن سنگ میبرن... فعلن تو اینجا یکم هواش گرد و خاکه-

 ماشین بمون... من میام پیشت.

 

_216 

 

 

 

ی من بود... مثل تمام این منتظرش ماندم... انتظار، پیشه

 ثمرم تصورش کردم.ی انتظارهای بیهایی که در گوشهسال

کاپ دارش را از پشت به سر گذاشته و آن دیدمش که کالهمی

 برد.دلم را می خط باریک باالی ابرویش هنوز هم

 

 ای که زهر داشت و غصه.خندی کشیده شد... خندهلبم با کج
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ی وسط ماشین گردنم را کمی سمت راست کشیدم و از آینه

 آمد.مردی را دیدم که به سمتم می

مردی که کاله کاپ دارش را برعکس روی موهایش گذاشته 

 بود.

 

 بلندتر خندیدم و زیر لب با حرص زمزمه کردم.

 .احمق-

 

کردم خودم را گفتم... احمق بودم که هنوزم تصوراتم را مرور می

 کرد.و باز او غافلگیرم می

 

 سالم گفتنش هم نتوانست مرا به خودم بیاورد.

ام سمتش کج شدم و خواستم که باور کنم امروز از سر شانه

 های پوچ و بیهوده بود.انتهای همان انتظار
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 ژیکال؟-

 

خوابم برده بود... درست روی خطِ شکستگی باالی ابرویش... 

ی روی کالهش... همان کالهی گلدوزی شده "ع"درست روی 

 که خودم برایش خریده بودم و او هنوز داشتنش!؟

 

هایم تکان داد به خودم آمدم و آبرویم دستش را که مقابل چشم

 را میان مشتم سفت نگه داشتم.

 

 مون؟تموم نشد کارهای ساخت-

 

 نگاهش پر از گیجی و سوال بود به من.

 

ی آینده کردم... تا آخر هفتهقبل از اومدنت داشتم صحبت می-

مونه که تمومه... فقط خرید وسایل و چیزهای که الزم داریم می
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باید با چندتا شرکت معتبر صحبت کنیم و بروشورهاشون رو 

 ببینیم.

 

ام... دلم یک هدروغ نبود، غلیان کردن احساسات سرکوب شد

ام فشار وارد ی سینهطورهایی جمع شده بود و داشت به قفسه

 کرد.می

 

 ما هنوز در مورد خیلی چیزا صحبت نکردیم.-

 

دستش را روی پای مخالفش قرار داد و تنش را کمی به سمت 

 من متمایل کرد.

هایم کدر و تر شد... دیگر مثل کابوستصویرش واضح و شفاف

 .غبار گرفته نبود

 

 کنی؟صحبت می-
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 متوجه منظورش نشدم و او باز ادامه داد.

 

 کنی؟چیزها با من صحبت می تو در مورد خیلی-

 

خواست که زرنگ خواست توپ را در زمین من بیندازد... میمی

 بودنش را به رخم بکشد.

 

هر چیزی که الزم و واجب این شراکت اجباری باشه، در -

 کنم.موردش باهات صحبت می

 

 نگذاشتم که از کلمات به نفع خودش استفاده کند.

 

برای شروع، توافقِ خوبیه... این شراکت یه توفیق اجباریه... -

 ذارم پشیمون بشی.نمی
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 ابرویم را با دلخوری باال انداختم.

 تجربه ثابت کرده که از پس پشیمون نشدنم برنمیای.-

 

آمد... یهامین از آن دسته مردهایی بود که اخم به صورتش نم

حالت صورت و چشم و ابرویش یک جدیت خاصی را داشت که 

نیازی به درهم کردن ابروهایش نبود... ولی برای نشان دادن 

 اعتراضش به من هم که شده، ابروهایش را در هم زنجیر کرد.

 

ها همیشه اونی که ها رو بازم میشه تجربه کرد... آدمتجربه-

ن با سختی روزگار... پوست مونن... بزرگ میشبودن، باقی نمی

هاشون... تکیه کردن ها و از دست دادنمیندازن پشت شکست

 تازه، ولی پر از تجربه ترسناک نیست... اگر...؟به یه آدم
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 های پرنفوذش روی اجزای صورتم مردمک

ای از تایید یا تکذیت حرفش رقصیدند و فهمیدم که دنبال نشانه

 حم در حال حاضر سکوت بود.در من بود... و من ترجی

 

بار دیگه اعتماد کنی، این بار همه چیز بهتر از قبل اگر یک-

 پیش میره.

 

 هوا سمت موهایم بردم... عقبشان دادم و گفتم:دستم را بی

خوام بدونم چه میزان پول سهم من از این شراکت چقدره... می-

 باید به عنوان سهمم تقبل کنم؟

 

به خوبی متوجه شد که نخواستم فهمید که دورش زدم... 

 ی حرفش را بگیرم.دنباله
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نصف... نصف... این ساختمون رو االن نخریدم که با نرخ روز -

حسابش کنم... یه مبلغی رو بابت کرایه هرماه از سودت کم 

کنم...  باقی موارد هم باید صبر کنیم ببینم چطور جمع می

کردم که یکی یکی ها و الباقی رو لیست میشه... خرید دستگاه

 بریم دنبالش و...

 

 تونم.من نمی-

 

 حرفش را قیچی کردم.

 

من از پس شراکت و مخارج اینجوری برنمیام... دستگاهام همه -

جدید و نوست... ته نقدینگیم هم به شراکت مساوی نمیرسه... 

بهتره از همین االن بدونیم که نمیشه با تعارف و خیاالت خام 

 جلو رفت.
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مهم نیست ژیکال... االن نیازی به پول نداریم... همیکنه بدونم -

 کنیم بسه.تو کنارمی و داریم باهم کار می

 

اشتباه فکر کرده بودم... فشرده شدن دلم؛ از غرورم بود... غروری 

 که این سالها زیادی برایش جنگیده بود.

ی یادم نمیاد اهل صدقه گرفتن باشم... این معامله رو پایه-

لک و دروغ نوشته شد... االنم داری باهاش بهم توهین ک

 کنی... تمومش کن لطفن.می

 

های سختش را به وضوح رویم را برگرداندم و صدای نفس

 شنیدم.

 

 این چه حرفیه میزنی؟-

 

 ام یا احمق... کدومشم هان؟ مگه من بچه-
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شناختی االن کنارت نشسته که بگی اون ژیکال کودنی که می

اهت ماهانه کم میشه... باقیش بمونه برای بعد چون کرایه باشگ

نیاز نیست... من نیومدم اینجا که اجازه بدم کسی به شخصیتم 

توهین کنه... پول زیادت، اصول شریک داشتن رو ازت صلب 

کرده... کی بهت اجازه دادم که برام ببری و بدوزی... که تصمیم 

 ات؟فهبگیری... منو با چه اصولی آوردی وسط کار و حر

 

ناخواسته بود باال رفتن تن صدایم... ولی او خواست و صدایش 

 باال رفت.

 

من کی برات تصمیم گرفتم... کی توهین کردم... کجا -

 احترامی کردم آخه؟بی

 

های هام پر شد از خراش حرفهایم... حرفهایی که عقدحنجره

 پشتش زیادی سرو صدا به پا کرده بودند.
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یر آوردی... یه بسته پاستیل بندازی تو تو فکر کردی بچه گ-

ام کنی که چی کیفم... بکشونیم اینجا و با این ساختمون وسوسه

خوام سرت رو شیره بمالم... لطفن یبار دیگه بشه... دقیق بگو می

 خر شو ژیکال... درازگوش بودن خیلی بهت میاد ژیکال.

 

 هایم را به هوا پرتاب کردم و او مچم را گرفت.دست

 کنم.به خودت توهین نکن... خواهش می-

 

اش من از التماس نگاهش بیزار بودم... از لرزش صدای مردانه 

 بیشتر.

 

خوای منو با پولت بخری... کنی... میتو داری بهم توهین می-

انقدر منو ساده فرض کردی... انقدر منو ظاهر بین و محتاج 

 دیدی که به خودت اجازه میدی....
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دستش روی داشبورد ماشین اللم کرد... رگ  صدای کوبیدن

 گردنش متورم شده بود.

 

من غلط کردم ژیکال... غلط... کی خواستم توهین کنم... فقط - 

گفتم مجموعه که افتتاح شد و خروجی درآمدت تو ماه معلوم 

شد، میتونی پرداخت کنی... این حرف بدیه؟ کجاش توهین تلقی 

 میشه که بگم شکر خوردم!؟
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دانستم از بلندی صدایش بغض به گلویم نشست... خودم هم نمی

آوردم دردم دانستمو به روی خودم نمیمرگم چیست... یعنی می

 را.
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سر من داد نزن... برای من تصمیم نگیر... چرا هی یادت میره -

خوای همه چیزو عادی که هیچ نسبتی با من نداری... چرا می

زنی... گیری... حرف مییم میجلوه بدی... چرا جای من تصم

 نظر میدی؟

 

 

 هایش را با ناراحتی باال گرفت.دست

 تسلیم... اشتباه کردم.-

 

 دیدمش.هایم را بسته بودم روی احساسم که نمیمن ولی چشم

 بیخود کردی با یه اسم دروغی باهام قرارداد بستی.-

 

 قبول... بیخود کردم... ولی خوب کردم.-

 



 

 

1080 | P a g e 
 

از این خودخواه بودنت بیشتر از هر چیزی ازت بدم میاد... -

چیزم... متنفرم... یه بار جای من انتخاب کردی گند زدی به همه

 دم که بخوای بهم آسیب برسونی.دیگه بسه... دیگه اجازه نمی

 

 هایش بیشتر از صدایش لرزیدند.مردمک

 خوام اذیتت کنم ژیکال.من نمی-

 

 فهمید.حالم را میکاش یک ذره ویرانی

 

کنی... کی گفت کنی... ببین... داری نابودم میداری می-

برگردی... کی گفت دوباره پاتو بزاری تو زندگیم... چقدر باید 

برای انتخابت تاوان پس بدم... تا کجا باید جزای این راه کج رو 

 پس بدم....

 

 دستش به سمتم آمد و من خودم را عقب کشیدم.
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 حرص نخور ژیکال... آروم باش.-

 

 

هایم به سقف ماشین خورد انقدر که باال و پایینشان نوک انگشت

 کردم.می

ولم کن برو... چی از جونم میخوای... چی رو میخوای جبران -

ی وجودم کنی... مگه تو من چی دیدی که سنگ به شیشه

میزنی... اون وقتی که گذاشتیم زیر پاتو لهم کردی به خداوندی 

برنگرد به عقب... هی هم نزن خدا همه چیز رو تموم کردی... 

 ی نحس رو.اون گذشته

 

 زنم... ببین منو.زنم... دیگه هم نمینمی-

 

دانستم سوزد... میکردم صورتم گر گرفته است و میحس می

 فشارم باال است.
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 تا آمدم به سمتش برگردم گردنم تیر کشید و اشکم سرازیر شد.

لقه کردم و نفسم بند رفت و هر دو دستم را پشت گردنم ح

 نالیدم.

 آخ... گردنم خدا.-

 

 چی شدی ژیکال... ببینمت... گردنت چی شد؟-

 

 ام نشست.سنگینی دستش روی شانه

 

 دستو بردار بذار ببینمت.-

 

کشیدم از لرزش دم و بازدمم هم، توانستم... نفس که مینمی

 کشید.گردنم تیر می

 اشکهایم سرازیر شده بود.
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آخه من انقدر ارزش دارم که بخوای این بال رو سر خودت -

 بیاری؟ من هر چی گفتم اشتباه بود... تو فقط آروم باش.

 

 

ام در ی گوشم تا روی گودی شانهدرد با سرعت نور از زیر الله

 حال پیش روی بود و نفسم را بند آورده بود.

 

 هایم نشست زیر لب نالیدم.دستش که روی دست

 وای.-

 

هایم را نرم پایین ی انگشتهایم را از هم باز کرد و دستنجیرهز

 آورد.

 

شالم را کنار زد و گرمای کفِ دستش روی پوست گردنم 

 نشست.
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 بذار ماساژش بدم.-

 خوام... دردش بیشتر میشه... برو عقب.نمی-
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هایش، نفسم بند زیر بازی انگشتبه حرفم اهمیتی نداد و من 

 رفت.

 

انگشت اشاره و شستش را روی شاهرگرم گذاشت و باال و پایین 

 کرد.

 

جان نداشت دیگر، وقتی زیر لب زمزمه کردم. 
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 انقدر حرص نخور.-

 

 پلکهایم را بیشتر بهم فشردم.

 

 از من عصبی نشو.-

 

 شد.هرم نفسهای گرمش روی گردنم پخش می

 

 خوشی تو این دنیا ندارم ژیکالم.من جز تو دل-

 قلبم... بیچاره وار و بینوا کوبید.

 

کمرم خم شده زیر بار عذاب وجدان... گردنم بشکنه که اذیت -

 شدنت رو نبینم.

 

 نفسم را به یغما بردند، لشکریان ظالم سرنوشتم.



 

 

1086 | P a g e 
 

 

 بذار مرهم بشم روی زخمهایی که خودم بهت زدم.-

 

مُردم... تمام شدم وقتی رطوبت لبهایش روی نبض شاهرگم 

 بش را به پوستم فشرد.نشست و ل

 

ی لطیف و نازک شالم را میان مشتشان له هایم پارچهدست

 کردند و سرم میان آغوشش فرو رفت.

 

 از بس نقشِ چشماتو به قلبم زدم، پیرِ خواستنت شدم.-

 

 قطرهای اشکم راهی سرآستینِ گرمکنش شدند.

 کردم.از هر چشمم، یک درد متفاوتم را گریه می

ود برای دلم و چشم چپم حیران مانده بود چشم راستم خون ب

 وسط بزرخ حرفهای او.
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 تر شد.دلم با حرفهایش سنگین

 خجالت کشیدم از حالم و حالش.

کرد، وقتی لب اش گزگز میگردنم آرامتر بود، ولی جای بوسه

 زدم.

 میشه بری عقب؟-

 

 تر کرد.هایش را تنگحصار دست

 بذار بوت کنم ژیکال.-

 

 داری آزارم میدی.-

 

برید از حرفم... کوتاه آمد و صدای زنگ موبایلم وادارش کرد به 

 جدا شدن.

 

 نگاهم روی اسم اروند و تصویرش مات ماند.
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دلیل و همین چند شبِ پیش از سر بیخوابی، عکسش را بی

خواستم پاکش کنم و یادم رفته بود هدف گذاشته بودم... میبی

 درگیر بود.از بس که ذهنم آشفته و 

 

 اش شدم.ی نگاه زیر چشمیمتوجه

 ام را باال کشیدم و با نفسی عمیق، خشِ صدایم را گرفتم.بینی

 

 سالم اروند.-

 

 ژیکال جانم.-

 

اخم کردنش وَ دستی که روی پاهایش مشت شد از سر بلندی 

 صدای اسپیکر موبایلم بود.
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است ی تمات رو االن دیدم... یکم شلوغ بودم متوجهشماره-

 نشدم... کاری داشتی خانم؟

 

خواستم اذیتش کنم... ولی تالشی هم برای پنهان کاری نمی

 نداشتم.

 

 کارت داشتم... تا کی نمایشگاهی؟-

 

 هستم حاال... منتظرت میمونم.-

 

 باشه... یک ساعت دیگه اونجام.-

 

 

 تماس را قطع کردم گردنم را تکان ندادم.



 

 

1090 | P a g e 
 

امروز هم روز مزخرفی شد... حساب این مدل روزهایم از دستم 

 در رفته بود.

 

آهسته و از سر ترسِ دلم سمت صندلی عقب برگشتم و کیفم را 

 برداشتم.

 خودکار و دسته چکم را بیرون آوردم.

 

اش نوشتم و یک چک به مبلغ پولِ رهن باشگاه سابقم، در وجه

 امضا زدم.

 

 زدم.از قبل لببه سمتش گرفتم و آرامتر 

 تا آخر هفته یه چک دیگه هم میدم و مبلغش رو بهت میگم.-

 

وار رویم نشست... تردید داشت برای گرفتنش... نگاهش سلسله

 ولی گرفت.
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هامو برام مهم نیست که سهمم از این شراکته چقدره... دستگاه-

هم میفروشم، کمِ کم پول پیش قسط سری نوش جور میشه... 

 باز چک مدت دار میدم.باقیش رو هم 

 

 کنی... من؟با کی لج می-
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 با خودم بیشتر از او لج داشتم.

خواست دستم را دراز کنم و کالهش را از روی سرش دلم می

 بردارم.

 برد.ی دیدن داخلش داشت صبرم را زیر سوال میوسوسه
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داخلش هایمان را هم روزی که سفارشش را دادم، گفتم تا اسم

 گلدوزی کند.

 خواستم مطمئن شوم، همان کاله می

 است یا نه؟

 

خوای که این شراکت با رضایت پیش بره، پس موظفی اگر می-

 های من هم احترام بذاری.به خواسته

 

 چک را با نارضایتی زیر و رو کرد و زیر لب زمزمه کرد.

 هر چی تو بخوای.-

 

 ام فهمید که باید برود.از نگاه خسته

هایش تنها بگذارد... برود و این جنگ رود و من را با عطر نفسب

 نابرابر را خاتمه بدهد.
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مات  "ع"هایم روی حرف کاپ کالهش را برگرداند و مردمک

 ماند.

 دید شکستِ نگاهم را... انقدری که به زبان آورد.

 

 همون کالهیه که خودت برام گرفتی... یادته؟-

 

 ز دلم جواب دادم.سوییچ را چرخاندم و از سر سو

 

 نه یادم نیست.-

 

حرف خواست ترسو بودنم را به رخم بکشد که پوزخند زد و بی

 دیگری پیاده شد.

 مثل همان روز تلخ و پر شماتت نگاهم کرد.

ی کشتی آنقدر منتظرش خبر، روبروی خانههمان روزی که بی

 اش.ماندم که آمد... خسته و با موهای خیسِ ریخته روی پیشانی
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ی چپش و تا سرش را باال اکش را انداخته بود پشت شانهس

 گرفت، من را دید و مات ماند.

دید که ابتدای خیابان درختی، رنگ پریده و پراضطراب 

 منتظرش ایستاده بودم.

 شد.زمستان بود و هوایی که زود تاریک می

افشین روزها نقشه کشیده بودم تا توانسته بودم از زیر زبان 

 آدرسِ محل تمریناتش را بفهمم.

 

هایش خداحافظی کرد و با عصبانیت به سمتم پا تند از دوست

 کرد.

 

 ی کی اومدی اینجا دیوانه؟با اجازه-

 

 صدایم مملو از بغض و ناراحتی شد وقتی بهش سالم کردم.
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 بازویم را کشید، وقتی که برگشتم تا راه آمده را بازگردم.

ترسیدم ولی، هامین انقدر تلخ و خیابان می از تاریکی و خلوتی

 پرشماتت نگاهم کرد که رفتن را به ماندن ترجیح دادم.

 

 هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که دستم دوباره کشیده شد.

 کجا سرتو انداختی پایین برای خودت میری!؟-

 

 دلخور شدنم را از حالت صورتش فهمیده بود.

 

 دستمو. خوام برم خونه... ول کنمی-

 

 کردم.شکستن دلم را شنید... متوجه شد که نگاهش نمی

 ام قرار داد و نفسش را چندبار پر و خالی کرد.دستش را زیر چانه
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شی... دونستم عصبی میخواستم غافلگیرت کنم... نمیمی-

 ببخشید.

 

 اش نشست.شکست و صورتم آنی روی سینهبغضم

 حال آدمی را داشتم که قایقش به گل نشسته بود.

 های من کنارم آویزان بود.هایش دورم حلقه شد و دستدست

 

 حق نداری گریه کنی.-

 

 آمد.دلم از دستش گرفته بود و اشکهایم بند نمی

 

 کنه!دختر خوب که گریه نمی-

-اینجا محل خوبی نیست که یه دختر تنها این وقت شب توش 

باشه... باید قبلش بهم میگفتی. 
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داد و من به یاد کردنم بود... ولی جواب عکس می قصدش آرام

 شدم.ام بیشتر غمگین میشور و هیجان ناکام مانده

 

 روی سرم را بوسید و تاکید کرد.

کنما... فین فین نکن... االن کل آبِ دماغتو مجازاتت می-

 مالی به لباسم.می
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قدر نازم را خواستم بدانم چام گرفت و خوردمش... میخنده

 خرد.می

 

 مشت ریزی به بازویش زدم و گفتم:
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اشتباه کردم خواستم خوشحالت کنم... یادم نبود که توی مغرور -

 و یک دنده اصلن این چیزا حالیت نیست.

 

من فقط حالیمه که ناموسم این وقت شب تو کوچه و خیابون -

 یشه.نباشه تنهایی... اونم اینجا که آدم ناجور زیاد توش پیدا م

 

 دلم غنج رفت از معنی حرفش و موذیانه گفتم:

 من ناموست نیستم... فقط دوستتم.-

 

 تر آورد و کنار گوشم زمزمه کرد.سرش را پایین

دوست دخترمی... ناموسمی چون اسمم روته... حرف اضافه -

 نشنوم... بگو چشم.
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دارم کم توانستم ذوقم را وصف کنم... فقط یک دوستنمی

 داشتم تا دنیا به کامم شود و هی دورش بگردم.

 

 سرم را باال گرفت و با لبی کج شده نگاهم کرد.

خدا به دور... چرا انقدر زشتی تو آخه... االنم که تا روی لپت -

سیاهی چشمات، کشیده شده... تو انقدرا هم داغون نبودی 

 ژیکال... چی شد یهو شدی آنستازیا؟

 

 دم که زیر لب گفت جان.ام نمایان شد و شنیخنده

 نگاهش یک جوری شد... گرم و پرحرارت.

سرش را سمتِ چپ و راست خیابانِ سوت و کور چرخاند و 

 ی درخت پشتمان کشید.دستم را دنبال خودش تا زیر سایه

 

الی شاخ و نورِ چراغ برق روی درخت افتاده بود و از البه

 کرد.رقصی میهایش خوشبرگ
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 اون چیه دستت؟-

 

 ک کادویم را باال گرفتم.سا

 برای تو خریدم.-

 

 برای من!؟-

 

 سوالش تعجب و خوشحالی داشت.

 ساک را بهش دادم.

 

 ببین خوشت میاد؟-

 

دستش را داخل برد و وقتی کاله را بیرون آورد لبخند روی لبش 

 نشست.

 با لحنی مهربان پرسید:
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 ع؟-

 

 وَ من لب زدم

 عشق... یعنی تو.-

 

بار با برق و هایش بازهم روی صورتم رقصیدند اینمردمک

 هیجان بیشتری.

 روی کاله را لمس کرد و روی سرش گذاشت. "ع"

نگاه من هم با حرکت دستش باال کشیده شد و تا آمدم بگویم 

هایش به وجودم آیند از نفسمبارک باشد، یک عطر خوش

 تزریق شد.

هایم گذاشت و روی لب ی درخت... لبزیر نور چراغ برق و سایه

 برای اولین بار بوسیدم.

ای از زمان یونان باستان من مات و مبهوت... شبیه مجسمه

عطرش را بلعیدم و نفس کشیدمش... دستم دور گردنش حلقه 

خواستم تا کم خواستم این وصل شدن تمام شود... میشد... نمی
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قتی آوردن هر دویمان به این عشقبازی بها بدهم و دادم... و

اش را هایم را حرکت دادم و جواب بوسهناشیانه و نابلدانه لب

 عمیق پس دادم.

 

 سرم از مرور آن شب سنگین شده بود.

دنده عقب گرفتم و از دلِ خاطراتم پرت شدم وسط اندوه و 

 حسرت این روزهایم.

 

هایش بود، هنوز هم کنار ماشینم با چکی که میان انگشت

 ایستاده بود.

 

هایم را به زبان آوردم و بهش گفتم... تو من را برای در دلم حرف

هم میان خیابان درختی... وَ این سرآغاز . آناولین بار بوسیدی..

 پیوند دلهایمان بود.

 پیوندی که با دستهای پُر زور خودت ویرانش کردی.
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از هامینِ دمق و مات مانده به خودم، دور شدم و به سمت 

 نمایشگاه اروند راهی شدم.

 

 رفتم تا اولین قدم را برای این شراکت بردارم.باید می

 

 شراکتی که قرار بود من را یک بار دیگر به خودم ثابت کند.

 ژیکال مقاومم را.

 نفسش را.ژیکال متکی به عزت

 ژیکالِ تنها ولی مصمم روی تصمیماتش را.

توانستم به راهم و من هنوز هم با وجود، حضورِ غایبِ هامین می

 ام ادامه بدهم.زندگی

این شراکت بهترین زمان برای اثبات من به همه بود. وقتی در 

 ای نه جایی برای برگشت هامین بود نه مرد دیگری.آینده
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های فروشی نمایشگاه داخل ماشینم را هم ردیف ماشین

 روی عریض و طویل جلویش پارک کردم.پیاده

 

نگاه به رخشی که یک روزی برای کیفم را برداشتم و بی

 هایم، پر از ذوق شده بودم، پیاده شدم.خریدنش از سر زحمت

 

دانستم دلتنگی برای یک ماشین شدم با آنکه میدلتنگش می

 دار به نظر بیاید ولی من روزهای خوبشاید خنده

 زیادی را کنارش سپری کرده بودم. 

ر هم دویدیم تا به مقصدهایمان برسیم و روزهایی که هر دو کنا

 حال باز معرفت از او بود.

 

 گذشتم.پای من بود میداشتم برای مقصد بعدیم از او که هم
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هایم طبق عادت همیشه بین وارد نمایشگاه شدم و مردمک

 های مختلف چرخ خورد.ماشین

اروند عادت داشت عروسک خطابشان کند. ولی برای من همان 

 ها و مدلهای مختلف. ند با رنگماشین بود

 

 

صدای سالم کردن شاگردش سرم را سمت مخالف جایی که 

 ایستاده بودم، برگرداند.

 

 اروند نیستش؟-

 

کنن داخل دفتر... بفرمائید از این دارن با تلفنشون صحبت می-

 طرف.
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راهنمائیم کرد سمت دفتری که بلدش بودم و من پشت سرش 

 راهی شدم.

 

شدم اروند با لبخند آرامی از من استقبال کرد و به  وارد دفتر که

 های روبرویش اشاره کرد تا بشینم.مبل

 

نشستم و نگاهش با من همراه شد... به ظاهر حواسش با 

ی من را مخاطب پشت موبایلش بود، ولی داشت لحظه به لحظه

 کرد.رصد می

 

 مدارک ماشین و سوییچ را روی میز مقابلم گذاشتم.

 

 خوش اومدی... چی میخوری بگم برات بیاره؟-

 

 چیزی نمیخورم ممنون.-
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 از پشت میزش بلند شد و روبرویم نشست.

 

خواستیم با مامان یه سر بیایم خونتون... کارم طول دیشب می-

 کشید... زنگ زدم بهت، گفتی میای اینجا خوشحال شدم.

 

با سکوت مخصوص به خودم به تعریفاتش گوش دادم و باز 

 اروند سوال پرسید:

 

 خب چه خبرا؟-

 

 سوییچ و کیف مدارک را از روی میز به سمتش هول دادم.

 

 با تعجب پرسید:

 اینا برای چیه!؟-
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 واکنش گفتم:آروم و بی

 بفروشش برام.-

 

 بیشتر نگاهم کرد انگار دنبال شوخی یا جدی بودن حرفم بود.

 خوای عوضش کنی؟بفروشمش! می-

 

 نه.-

 

 عمیق شد. اشخط پیشانی

 پس برای چی... تا حاال که ازش راضی بودی؟-

 

 هایم را داخل هم چفت کردم و تنم را کمی جلو کشیدم.دست

پولش رو الزم دارم... خیلی وقته تصمیم گرفته بودم... االن -

 دیگه وقتشه.
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به دلم گرفت از حرفم... ماشینم رفیقم بود... رفیق صبور و گوش

 فرمانم.
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دست کشید روی زانوهایش، فهمیدم که مدام حرفش را برای 

 داد.زدن قورت می

 

 تونی بمونی... بگو چقدر الزمته؟ژیکال بدون وسیله که نمی-

 

 انتظارم را با گفتن حرفش به پایان رساند.

 من اومدم اینجا از تو پول قرض بگیریم؟-
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ی زیر نه نیومدی... ولی منم خوشم نمیاد به خاطر پول وسیله-

 پات رو بفروشی.

 

نتوانستم به حرفش هیچ واکنشی نشان ندهم... لبم کج شد و 

 هایم ریز.چشم

اروند من به خوشایند تو چه کار دارم... تو از قیمت و عرف بازار -

دونی که نه خبر داری... ردش کن بره... ولی مفت نه... می

 تاحاال تصادف داشته نه رنگ کاری.

 

ی دیگری ام... ولی من هم چارهاش کردهمتوجه بودم که عصبی

 نداشتم.

ماشین االن قیمتش نوسان داره... خرید و فروش خوب -

 گم بیاریش.نیست... ببرش هر وقت اوکی شد می
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اش بلند شد و تا پشت میزش که رفت، یک دم از روی صندلی

 زیر لبش غر زد.

دسته چکش را بیرون آورد و بدون حرف دیگری شروع به 

 تن کرد.نوش

 

شناختم که سوییچم را چنگ زدم و اروند و رفتارهایش را می

 کیفم را برداشتم.

 

 کجا به سالمتی؟-

 

 چپ چپ نگاهش کردم.

تو خریدار نیستی ... میبرمش یه جای دیگه که نوسان بازار هم -

 نداشته باشن.
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و تر فقط یک قدم بلند عرضی برداشت و مقابلم ایستاد... عصبی

اش بیشتر شده بود... تر از قبل... حاال خطوط روی پیشانیکالفه

هایش عمیقتر نشده بود بوتاکسشان رفت و تا خطباید می

 اش استاد این کارها بود.کرد... مامان سوریمی

 

همیشه و همه جا باید حرف خودت رو به کرسی بشونی... برو -

 بشین ژیکال.

 

 وای بخری، میرم اروند.تو داری منو بازی میدی... نمیخ-

 

شبیه همیشه محکم و راسخ نگاهش را جواب دادم و حرفم را 

 زدم.

 

میخرم برو بشین فقط... میشه روزی بیاد که من حریف زبون -

 تو و رفتارات بشم؟
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 ام گرفت از حرص خوردنش.خنده

 فکر نکنم همچین روزی بیاد... دلخوش نباش.-

 

 شایدم اومد... خدا رو چه دیدی.-

 

شانه باال انداختم و پشت بهش سمت صندلی که از رویش 

 برخواسته بودم، رفتم.

 

از الی درِ نیمه باز دفتر شاگردش را صدا زد و سفارش چای و 

 شیرینی داد.

 

 حس کردم موبایلم داخل کیفم لرزید.

پاسخ و یک پیام داشتم، هر دو بیرونش که آوردم یک تماس بی

 از یک نفر بود.

 پیامش را باز کردم.
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زنگ زدم جواب ندادی ژیکال... گفتم پشت فرمونی... برای "

ها فروش لوازم فردا هماهنگ کردم بریم یکی از همین شرکت

 "ورزشی... گفتم بهت اطالع بدم

 

ی قبل بود و تا آمدم جوابش را بنویسم پیامش برای دو دقیقه

 اش هم آمد.پیام بعدی

 

ت برام عکس بفرست... مشتری خوب اگر تونستی از دستگاها"

 "سراغ دارم با مال خودم یک جا ردشون کنم بره

 

 ژیکال؟-

 

 تا گردنم را باال گرفتم، اروند را باالی سرم ایستاده دیدم.

 ی روشن موبایلم روی ران پایم.اختیار بود برگرداندن صفحهبی
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 نگاهم لرزید و دستم قاب گوشی را میان مشتش فشرد.

 

 آوا لب زدم:مزیر لب و ک

 بله.-

 

 دیدم که نگاهِ کنجکاوش روی صورت و دستم در گردش بود.

 

 خوای؟پول ماشینت رو برای باشگاه می-
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 حرفش را تایید کردم.

 برای سهمم تو باشگاه میخوام.-
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 چک را مقابلم گرفتم.

 باالترین قیمتی که میشه فروختش اینه.-

 

خط قشنگ اروند نگاه اش کمتر از دستبه صفرهای ردیف شده

 کردم.

 

 خوام از جیبت بذاری روش.نمی-

 

 زد:طور ایستاده لبعقب رفت و نشست... همان

ی نمایشگاه... هر وقت فروشمش... میذارمش گوشهنمی-

 خواستی بیا ببرش.

 

 عجیب بود ذوقی که با حرفش به دلم نشست... نه از سر توجه

افتاد یشگی اروند... از اینکه رخشم دست کس دیگری نمیهم

 خوشحال بودم.
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 صاحبش االن تویی دیگه.-

 

نگاهش باز روی دستم بودم... اگر شک داشتم حاال مطمئن بودم 

 که پیام هامین را خوانده است.

 

های چای را روی میز چید و شاگردش با اجازه گفت و فنجان

 ی من گذاشت.ای را جلوخامهظرف پر از نان

 

 هایم تا لبخند کم جان روی صورت اروند کش آمد.مسیر چشم

دانستم جواب برق نگاهش را جز حواسش باز هم بود و من نمی

 لبخند کم جانی، چه بدهم.

 

 آقای شایگان مشتری دیروزی که باهاش قرار گذاشتید، اومده.-
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ی بزرگش به روی مشتری نگاهش از پشت سرم و دیوار شیشه

 د که شاگردش خبر آمدنش را داده بود.رسی

 

 

برو راهنماییشون کن سمت ماشینی که پسندیدن، منم االن -

 میام.

 

 مزاحم کارت شدم؟-

 

 تو مهمتر از کارمی.-

 

 هایم لرزید و لب گزیدم.پلک

 ی حالم شد که طعنه زد.متوجه
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چه عجب نمردیم و دیدیم ژیکال خانم یه واکنشی به من -

 نشون داد.

 

ی راه خشک شد و منصرف شدم از برداشتن فنجان دستم میانه

 چای مقابلم.

 خودش دوال شد و فنجان را به دستم داد.

 

تا بخوری منم میام... بعدش کاری ندارم خودم میرسونمت -

 خونه.

 

خندید و از داخل کشوی میزش اودکلنش را بیرون آورد و به 

 روی پیراهنش چند پاف زد.

 

ن این روزها حالم دست خودم نیست... نایستاد نماند تا بگویم م

خندم تو اما باورت نشود... من دیگر حتی شبیه تا بگویم من می

 خودمم نیستم.
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 فنجان را روی میز برگرداندم و موبایلم را روشن کردم.

 برایش نوشتم:

 

 "ها رو میفرستمپیامتو االن دیدم... عکس"

 

 کیفم را برداشتم و از دفتر خارج شدم.

کردم سر تا سر نمایشگاه بزرگ اروند انقدری ماشین نگاه که می

بود که آدمها به خوبی مابینشان مشخص نبودند... فقط کمی 

 آمد.صدای حرف زدنشان می

 

های قسمت مخالف جایی که صدایشان را شنیدم، سمت پله

 ی باال رفتم.آهنی منتهی به طبقه

 

 ها را پوشانده بودند.روی دستگاه



 

 

1121 | P a g e 
 

 ی  کاور را کنار زدم.دوربین موبایلم را روشن کردم و گوشه

دستم کمی خاکی شد... پشت هم چند عکس گرفتم و باز کاور 

 را رویشان برگرداندم.

 

هایم بود که هنوز چند جعبه از آن پودرهای مکمل کنار دستگاه

 شان شدم.موقع عکس گرفتن باز متوجه

 

ک لحظه حس کردم صدای موبایلم را داخل کیفم برگرداندم و ی

 حرف زدن کسی را شنیدم.

 برگشتم و پشت سرم را با تعجب نگاه کردم.

جز من کس دیگری باال نبود و تصور کردم که صدا از پایین 

 آمده است.

 

 کمی راه رفتم و باز از قسمت دیگر دستگاها را عکس گرفتم.

 



 

 

1122 | P a g e 
 

اینبار عالوه بر صدای حرف زدن، شنیدم که چیزی افتاد و 

 .شکست

دلیل بود که ترسیدم و نگاه کنجکاوم رسید، روی درِ کوچکی بی

 ی وجودش نشده بودم.که تا به آن لحظه متوجه

 

 ام یک بار دیگر برگشتم و به اطرافم نگاه کردم.از روی شانه

 حدس زدم که شاید یک انبار کوچک باشد.

ها را آوردیم انقدر ذهنم آشفته و درهم بود که روزی که دستگاه

ی هیچ چیزی نبودم و حاال داشتم اطرافم را به خوبی وجهمت

 کردم.رصد می

 

دلیل بود دانستم بیچند قدم جلوتر رفتم و کنار در ایستادم... نمی

 یا نه... ولی حس کردم کسی پشت آن در بسته است.

ی در هایم که روی دستگیرهکمی گنگ و کمی شوکه به انگشت

 نشسته بود، چشم دوختم.
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 م از حس متفاوتی که دچارش شده بودم، متعجب شدم.خودم ه

 

خواستم ببینم پشت در چیست... حس کردم که شاید دچار می

 ام.توهم شده

دستگیره را آهسته خم کردم و تا آمدم رهایش کنم از ترسِ 

 ام نشست جیغ خفیفی کشیدم.گرمای دستی که روی شانه
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 هایم باال پریدن و صدای اروند میان حلزونی گوشم پیچید.شانه

 

 نترس منم.-

 

 به سمتش نیم چرخ زدم.
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 کنی!؟قلبم ریخت... چرا اینجوری می-

 

 دستم را از روی دستگیره پس زد و گفت:

 چرا اومدی اینجا؟-

 

 نرم و عادی گفت ولی صداش توبیخ داشت.

 گرفتم؟باید اجازه می-

 

 خم کرده جوابم را داد.دست به کمر و ا

 گفتم چرا اجازه نگرفتی؟-

 

اومدم چندتا عکس از دستگاها بگیرم... حس کردم از اینجا -

 صدا میاد.

 

 خندید به حرفم.
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چه صدایی آخه! اینجا انباره دختر... پر از خرت و پرت -

 نمایشگاه.

 

ها و میز چوبی قدیمی به درش را باز کرد و نگاهم روی صندلی

 آمد.گردش در 

همین پارسال بود که یک بازسازی اساسی و تغییر دکوراسیون 

 کلی به نمایشگاه داده بود.

 

 

احتمالن یا صدا از پایین بوده... یا وسایل اینجا داشتن -

 شکستن.قولنجشون رو می

 

ای گذشتم و روی اولین پله به سمتش حرف اضافهاز کنارش بی

 برگشتم.
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کرد... دست هنوز همان جا ایستاده بود و داشت تماشایم می

خودم نبود که حس کردم از دیدنم کنار آن در شوکه شد و 

 ترسید.

را پایین رفتم و باز فکر کردم که شاید من زیادی بزرگش  پله

 کردم.

کنار در خروجی منتظرش ایستادم... غرق شده بودم میان 

میرفتند و حسابی هیاهو   سوالهایی که پشت هم داخل سرم رژه

 کرده بودند.

 

 بریم؟-

 

 کت پوشید و آماده مقابلم ایستاده بود.

 

شد... خوب بود که همیشه رخش نگاهم از روی رخشم کنده نمی

 دار بود برایم.کردم از بس که سفید و جانصدایش می
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ولی امروز گذشتم از داشتن بیشترش... از راحتی که با او 

ای رسیدن به هدفی بزرگتر... گذشتم چون راه داشتم... گذشتم بر

 دیگری نداشتم که غرورم را پیش او باال نگه دارم.

 

سوار شده بودیم و سکوت بینمان را موسیقی که از ضبط پخش 

 شد، شکسته بود.می

 

هایی را که انداخته بودم باال و پایین کردم و عکس

 ترینشان را برای هامین ارسال کردم.واضح

 

 خوب پیش میره؟ کارهات-

 

 سرم را باال نگرفتم ولی جواب اروند را دادم.

 تا االن که خوب بوده.-
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 دیدم که به سرعت کنار هر عکس تیک دوم خورد.

 

 خوای منو با شریکت آشنا کنی؟نمی-

 

 هامین در حال تایپ کردن بود و من غافلگیر از سوال اروند.

 

کردم به این زودی عکسارو بفرستی... رفتی سالم... فکر نمی"

 "نمایشگاه؟

 

دیگر برایم تعجب نداشت... اینکه هامین تمام مسائل مربوط به 

 دانست.من را می

 

 هایشان یک حس موذیانه را در من بیدار کرد.سوال

 

 "نمایشگاهم... پیامت اومد عکسها رو گرفتم"
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 باز شروع به تایپ کرد. بالفاصله دوباره تیک خورد و

 

 رخ اروند را بهتر ببینم.گردنم را کمی کج کردم تا نیم

 افتتاحیه باشگاه نزدیکه.-

 

 جوابم انقدر رک و صریح بود که نخواهد پیچ و تابش بدهد.

 

خوای بری و برگردی بدون هر روز این مسافت رو چطور می-

 وسیله؟

 

 حواسم به پیام در حال تایپ هامین بود.

کند که بیشتر از یک دقیقه کردم مدام پیامش را پاک میحس 

 در حال نوشتنش بود.
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 مگه هر کی ماشین نداره جایی نمیره... سرکار نمیره!؟-

 

نگفتم نمیره... گفتم سختت میشه این همه راه رو هر روز -

 بخوای با...

 

 نگذاشتم حرفش را توجیه کند.

 کنم.فعلن یه مدت با اسنپ رفت و آمد می-

 

 داری؟چرا ماشین عمو رو برنمی-

 

ماشین جهان مالِ جهان بود و بس... اگر سوارش میشدم  درد 

 کرد.اش پیرترم میناتوانی

 باهاش راحت نیستم.-
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تنها دلیلم برای حال پریشانم در این سالها همین بود... بزرگی و 

کردم تا دلم ریشتر و شاسی بودنِ ماشین جهان را بهانه می

 دیدم.شود، وقتی قامت زیبایش را پشت فرمان نمیتر نآشفته

 

ی هامین بود... دلهره ی باز ماندهنگاهم هنوز هم منتظر صفحه

ی کردم کلی حرف قرارست روانهداشتم از پیامی که حس می

 دلم کند.
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 هایش را پر اخم از روی موبایلم به صورتم رساند.چشم

ابی اروند را کالفه کرده امروز این موبایل به دست گرفتنم حس

 بود که طاقت نیاورد و گفت:

تا جایی که یادمه زیاد اهل موبایل بازی نیستی یا آدم جدیدی -

 توش پیدا شده؟
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ی اطرافم زیاد شده بودند... مثل ترالنی های جدید و کهنهآدم

 خبر بود.که همین دیشب برگشته بود و او بی

 

 نی اروند؟کتو هم بوی آدمهای جدید رو حس می-

 

 به وضوح از حرفم جا خورد.

 ی منظورت نشدم!متوجه-

 

 چقدر بین دنیایمان فاصله بود!

 منظوری نداشتم.-

 

صورتم را برگرداندم... کاش آدمها قدرت این را داشتند تا درون 

های شکافتیم به اتفاقهم را ببینند... شاید اگر همدیگر را می
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اهمون... حس قلبمون رسیدم... ممکن بود رنگ نگبهتری می

 هم تغییر کند.

 

تمام فکر و ذهنم پیش خاموش شدن هامین ماند... 

دانستم کلی حرف را فاکتور گرفت و شناختمش که میمی

 آفالین شد که تحریک نشود برای گفتنشان.

 

دلیل پرسید اطرافت کسی هست شاید اگر  همان روزی که بی

 که خواهانت باشد،

کردم که حالش آوردم االن هم خیال نمیاسم اروند را نمی

 چیست.

 

 بازار فکرهایم بیرون آمدم.ماشین که مقابل خانه ایستاد از آشفته

 

 بریم تو؟-
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 ی آستین کتش را مرتب کرد.های کج شدهلبه

نه دیگه دیرم میشه... قرار دارم برم آژانس برای مامان بلیط -

 بگیرم.

 

 ی تفهیم باال انداختم.نهابرویم را به نشا

الوصل بود به هم... هنوز چمدان عموی سوری دائم سفرهای زن

 شد.مسافرت قبلی را باز نکرده، راهی سفر دیگری می

اش این بود که از بعد فوت عمو آخرش هم به قول نشاط عقده

زندگی به کامش تلخ شده و پسرهایش هوایش را ندارند که 

 فرستَنش.به اروپا نمیمدام جای ترکیه و دبی، 

 

 به زحمت افتادی... ممنون.-

 

 ام رساند.ساعد دستش را به پشتی صندلی
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 برخورد سر انگشتش را به روی شالم حس کردم.

کاری نکردم که نیاز به تشکر باشه... فقط تا یادم نرفته -

 خواستم بگم فکر کردم بد نباشه یه سفر بریم شمال.

 

هایش ی روبرو رسید... چراغهنگاهم از کنار صورتش به خان

 همچنان خاموش بودند... ولی...؟

 بریم شمال! االن؟-

 

 هایش کشید و موهایش را عقب راند.لبش را میان دندان

هایش روی صورت من، خودش را داخل قبل از رسیدن مردمک

 ی وسط ماشین تماشا کرد.آینه

میم ها یکم حال و هواشون عوض بشه... یکم بفهبریم که بچه-

 درد این روزاشون چیه.
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اش برای زندگی سهراب و مات حرفش ماندم... مبهوت نگرانی

 نشاط.

 

کنم یه ریزی میتاریخ سفر مامان رو هماهنگ کردم برنامه-

 چند روز بریم... موافقی که؟

 

 موافق بودم... برای عالج درد عزیزانم شدن همیشه موافق بودم.

 

 باشه... شرایط جور باشه حرفی ندارم.-

 

ام انداختم و تا خواستم پیاده شوم، صدای باز کیفم را روی شانه

ی روبروی سر و نگاه هر جفتمان را به آن شدن درِ حیاط خانه

 سو کشاند.
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نگاهم پرواز کرد به سمت دختری که میان درگاهِ در نمایان شد 

شد، ی آتش تبخیر میهاای که در شعلهو قلب من شبیه قطره

 هایم نیشتر زد.بخار شد و به مردمک

 

 نه جان حرف زدن داشتم نه تکان خوردن.

های شنیدم و دستام را میهای سخت شدهفقط صدای نفس

 ی اروند به دور فرمان ماشینش را دیدم.شدهمشت

 

 ام مشت کوبید.وَ بغضِ دلتنگی که به سینه

 مش را زمزمه کردم.صدا نادردم آمد که زیر لب و بی

 

 ترالن؟-
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 کی برگشت!؟-

 

 لرزید.صدایش مثل نفس من نمی

 

 دیشب.-

 

 دستگیره را کشیدم و تنم را التماس کردم تا سرپا شود.

نگاهش روی ما بود... مایی که آتش به جانش شده بودیم و 

 خنجر به قلبش.

 

 خوای بری چی بگی؟ری... میژیکال کجا می-

 

 ساعد دستم را روی سقف ماشین گذاشتم و نالیدم.

 میشه بری... اینجا نمون اروند... برو.-
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 در ماشین را پشت سرم کوبیدم.

او هم کامل بیرون آمده بود... شال یشمی رنگش زیادی به 

 آمد.صورت گرد و سفیدش می

 

 به سمتش قدم برداشتم و او در حیاط را پشت سرش بست.

 

رنگ، ی طالییدختر سفید رویی که سایههمان بود... همان 

 زد... جذابتر... زیباتر از قبل.موهایش مثل همیشه برق می

 

زبانم به سقف دهانم چسبیده بود از زور فشار و استرس که لب 

 زدم:

 سالم.-

 

 سالم.-
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 آرام گفت و صدای ملیحش به قلبم خوش نشست.

 

 د نشست.ام به روی اروننگاهش آتشم زد وقتی از کنار شانه

 اروندی که صدای پیاده شدنش را شنیده بودم.

ترین آدم این روزهای، روزگارم شده بود. اروندی که زبان نفهم

 دانست حاال و اینجا، جای ماندنش نیست و باز ایستاد.وقتی می

 

 ژیکال جان؟-

 

 نفسم بند رفت... قلبم نکوبید و عمرم ختم به ناباوری شد.

 

خواستم خواستم زمین دهان باز کند و من را ببلعد... میمی

گاهم شود... الل شده بودم... آنقدری که دستی بیاید و تکیه

 نتوانستم بگویم اروند تمامش کن.
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نه سالم کرد... نه حضور ترالن را جدی گرفت... جلو آمد و 

 ام ایستاد.مماس شانه

 

 عزیزم گواهینامتو داخل مدارک ماشینت -

 ا گذاشته بودی.ج

 

 دنیا دور سرم چرخید و به دست اروند رسید.

تفاوت ترالن یک کوه بیچارگی روی دوشم آوار شد و به نگاه بی

 رسید.

 

 هایش پر شد از تاسف.نگاهش کردم و رنگ مردمک

 کرد تا اروند را نگاه نکند.داشت تالش می

 ترمز.ای بیاروند ولی یک دیوانه بود... دیوانه

 

 دیدار خانم گودرزی... خوب هستید؟ مشتاق-



 

 

1142 | P a g e 
 

 

ام را از میان تعلل جلو رفت و کارت گواهینامههایم بیانگشت

 دستش چنگ زدم.

 

ترالن کمی جلو آمد و با همان لبخند زیبای روی صورتش ما را 

تماشا کرد... من و اروندی که کنارم به قصد و نیت خودش 

 داشتم. ایستاده بود و من میل زیادی برای محو کردنش

 

کنم اشتیاق برای دیدن من، وقتی کنار همسرتون فکر نمی-

ایستادید قابل درک باشه آقای شایگان... هنوز هم مشغول جابجا 

 کردن مرزهای شرافت هستید!؟

 

دلم خنک شد از جواب دندان شکن ترالن به اروند... اما آشفته 

ش ای همسری که به زبان آورد و حس کردم کنایهشدم از واژه

 را.
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 کرد سرکارخانم... وَ گرنه که...رسم ادب حکم می-

 

 اروند؟-

 

آنقدر محکم و کوبنده اسمش را زمزمه کردم که نگاه 

اش از روی ترالنِ خونسرد با شماتت به روی صورتم برافروخته

 نشست.
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 صدای پیچیدن ماشین به داخل کوچه صورت ترالن را کج کرد.

 

من باید برم... حتمن به عنوان یه دوست قدیمی برای تبریک -

 این پیوند مزاحمت میشم جانم... امیدوارم خیلی دیر نشده باشه.
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 اش نگاه کردم.مات و گنگ به دست دراز شده

فهمیدم... سردرگم و معلق مانده بودم وقتی سرمای حالم را نمی

درد از عمق هایش تالقی پیدا کرد و دستم، با گرمای انگشت

 اش پیش رفت.هایش تا پشت لبخند ظاهریمردمک

 

خواست... دلم جبران پنج سال نبودن دلم بغل کردنش را می

 ای جز احتیاط نداشتم.عطرش را طلب کرده بود... ولی چاره

  

دستم را فشار کمی داد و سمت ماشین حرکت کرد... پژواک 

 و شد.های بلند کفشش میان سرم و خاطراتم اکپاشنه

کرد... ترالن برعکس من بود... به وقت داشت نقش بازی می

کرد... االن هم کف دستش زیادی اضطراب و عصبانیت تب می

 داغ بود!
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من درد مشترک داشتم با او... اویی که یک شب وسط همین 

 لیاقت.کوچه اعتراف کرد... از عشقش به اروند گفت... اروندِ بی

 

و وقتی دیگر رَدی از او باقی نماند، دور شدنش را تماشا کردم 

 ام را رها کردم.نفس حبس شده

 

 ی اروند کوباندم.گواهینامه را به تخت سینه

 

 انقدر جا موندنش مهم بود... آره!؟-

 

 اش نگه داشت.دستش باال آمد و کارت را روی سینه

 گفتم بهت پیاده نشو.-
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خوای یاد خوای بفهمی... کی میبه تو چه آخه... کی می-

بگیری که راهت اشتباهه... با این مدل رفتار کردنت فقط بیشتر 

 از چشمم میفتی.

 

 پوزخند زد... زهر دار و عمیق... رنگ نگاهش برایم ناخوانا بود.

 

از من انتظار درک داری بعد خودت یه سر سوزن نداریش... هر -

 و فهمیدی بیا سر من هوار بزن و خراب شو.وقت تو درد من

 

 پشت دستم را روی دستش زدم.

تو هیچ دردی نداری... هیچی اروند... یه نگاه به دور و برت -

بکن... اون دختر رو دیدی... یادت که نرفته چطور  شکستیش... 

چطور بهونه کردی که چون عاشق تو بودم رفتم سمت 

ه خدا اروند... به ارواح خاک دوستت... که بهت نزدیک باشم... ب

بابات قسم ته نامردی بود کارت... بفهمم... باهاش کنار بیا... 

هزار بار گفتی... ده هزار بار شنیدی من هیچ حسی بهت ندارم... 
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تو برام همیشه یه پسرعموی عزیز بودی... مگه خواستن زوریه... 

 مگه دوست داشتن انتخابیه؟

 

ادرش جمع شده بود از ترس. قلبم شبیه جنینی میان بطن م

 وقتی خودم به خودم زخم زدم... زخم نامردی روزگار را.

 

منم عاشق شدم... منم دوست داشتن رو تجربه کردم تا روزی -

خوامت... گفت برو از زندگیم... من از زندگیش رفتم گفت نمی

اروند... من نخواستنش رو با مرگ قبول کردم... ولی التماسشو 

 گذاشتی اون غیرتت رو!؟ نکردم... کجا

 

دست آزادش را روی دستم گذاشت... حاال میان هر دو دستش 

 به حصار درآمده بودم.

گی التماس... من میگم جنگیدن... میگم تالش... تو تو می-

نجنگیدی... تالش نکردی چون دیدی اون آشغال یه نامرد همه 



 

 

1148 | P a g e 
 

میذارم  چیز تموم بود... من ولی شده تا آخر عمرم پات وایسم نه

 کسی دیگه بهت نزدیک بشه... نه مال کسی جز من بشی.

 

 خواست برای من... برای تمام باورهایم حکم صادر کند.می

 

بهت اجازه نمیدم با احساس آدما بازی کنی... نمیذارم یبار -

 دیگه منو پیش ترالن سیاه کنی.

 

دستم را با حرص و غضب کشیدم و پشت به او برگشتم... 

خودم، خودم را میان گورستانِ آرزوهایِ ناکامم دفن برگشتم تا 

 کنم.

 

ژیکال انقدر خودخواه نباش... انقدر نقش مادرخونده رو برای -

ترالن بازی نکن... من در حقش بدی کردم، قبول... خودش 

 زبون داره بیاد بگه... تو دخالت نکن.

 



 

 

1149 | P a g e 
 

 صورتم را پشت دستهایم پنهان کردم.

پناه گرفتم تا نبینم که خودخواه بودنم از نظر اروند یعنی وجدان 

 دردم برای دوستم.

 

خواستم زنگ خانه را بزنم ولی یک حرف... یک جمله ته می

 وجودم پنج سال خوابیده بود.

 

گی... من مادرخونده بودن رو زیاد دونی چیه تو راست میمی-

زی که آه دلِ بلد نیستم... تو ولی منتظر باش... منتظر رو

شکستش دامنت رو بگیره... انقدری که ندونی و نفهمی از کی و 

 کجا این عذاب ریخت روی سرت.

 

شاسی زنگ در را فشار دادم... نتوانستم که بگویم خودم هم دارم 

 زیر همین عذاب 

 دهم.هر روز و هر لحظه جان می
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لبِ توانِ به زبان آوردنش را نداشتم که بگویم من با ترسِ آهِ ق

 ترالن شب و روز ندارم.
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 قبل از بستن در حیاط خودش را بهم رساند.

 

 کارت گواهینامه را دوباره سمتم گرفت.

 

هایش، ترین آدم را بعد از شنیدن حرفخیالامروز باید اُسکار بی

 کردم.به اروند اهدا می

 

نیازی نیست ذهنت رو درگیر این چیزا بکنی... به فکر آینده و -

 زهای قشنگش باش که حسابی براش برنامه دارم.رو
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تفاوتی دانستم واقعن حال درونش هم به همین بیکاش می

خواست کمی اندوه میان رگ و ظاهرش است یا نه!؟ دلم می

 اش پیدا کنم تا کمی خیال خامم آسوده گردد.پی

ی رفتارش زدهاروند نه امروز بلکه بارها و بارها من را شگفت

 کرده بود.

 

 به عموجهان و مامانت سالم برسون.-

 

عقب که رفت در را به رویش بدون جواب یا خداحافظی بستم و 

 خودم پشتش جاماندم.

 

ها بود... همین انگار قسمت من از زندگی همین جاماندن

 دید.هایی که کسی تنهایی میانشان را نمیقراریبی
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 نمیای تو... با کی حرف میزدی!؟-

 

سرم به سمت جایی که نشاط ایستاده بود چرخید... پشت 

ای که به این ی اتاقِ جهان و محبوبه...به یاد روزهای تازهپنجره

هایی که غمِ زندگی نشاط خانه آمده بودیم افتادم... یاد وقت

 ی پنجره و دیدن حیاط بود.رسیدن قدش به لبه

 

 ه.میام االن... تو ببند پنجره رو... هوا سوز دار-

 

افتادم... راه رفتن زیر هایم میآمد یاد خیابان گردیپاییز که می

 خِش برگهای خشک شده.درختهای پارک و صدای خِش

انقدر قامت برگها را زیر پاهایم شکستم تا توانستم قامت خودم 

 را برای این دنیا و آدمهایش راست کنم.
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دم و ی حیاط؛ نگاه دزدیی جهان گوشهاز ماشین چادر کشیده

قراریهایم را به رفتم تا مُسکن بیها را باال رفتم... باید میپله

 آغوشم بکشم.

 

اش خوابیده بود و تالش ی بازیهای اِل، روی تشکچهکنار مبل

 کرد تا پای راستش را به دهانش برساند.می

 

 نفس خاله ژیکالش کیه؟-

 

 هایش را قلقلک دادم و ریسه رفت برایم.زیر بغل

 وی فیروز میداد موهای کم پشت و مرطوبش.بوی شامپ

 

 اومدی ژیکال جان؟-

 

 دلخور جواب سالم مامان را دادم.
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 کردید منم بیام بعد حمومش کنید.خیلی بدید، صبر می-

 

 جان... بچه کالفه بود.دیر کردی مامان-

 

هایم نشست به های کوچکش روی لببلندش کردم و تا انگشت

 دهانم کشیدمشان.

 

 بچمو تمومش کردی... خوردیش.-

 

ای مثل مانلی... مسکن بود و چقدر حس خوبی بود داشتن فرشته

 مورفین... قوی و انرژی بخش.

 

 دونی چند روزه من نخوردمش... دلم غش کرد براش دیگه.می-
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جا وقفه بوسیدم و همانبه تنم فشردمش... صورتش را بی

تکان بخورم و تصاویر  ترسیدم از بغلشکنارش اتراق کردم... می

دقایق پیش مقابل نگاهم بزرگ و بزرگتر بشود... واهمه داشتم از 

 ی احساسم، که بریزد و بمانم زیر آوارش.سقف ترک برداشته

 

 تو کی برگشتی از دکتر؟-

 

این را از نشاطی پرسیدم که صورت و نگاهش روی موبایلش 

 قفل شده بود.

 

ی شان دست کشیدم... ریشهکش دور موهایم را باز کردم و میان

 موهایم کوفته شده بود از کشیدگیشان.

 

 نشاط... کجایی!؟-
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 ای زد و جوابم را داد:به رویم لبخند نصفه و نیمه

سر راه رفتم یه جفت پاپوش برای مانلی گرفتم... بزرگشه -

 دادم ببینم تعویض دارن.داشتم پیام می

 

 نلی دراز کرد.تنش را جلو کشید و دستش را برای گرفتن ما

 بده بهش شیر بدم... گرسنشه-

 

اش اشاره کرد سمت مادرش گشنه بود که تا نشاط به سینه

 رفت.

 روی موهایش را بوسید و کنار گوشش لب زد:

 ها... باشه دخترم.مامان و گاز نگیری-

 

 نگاهم کرد و انگار تازه یادش افتاده باشد گفت:

 کاش برات چایی آورده بودم..-
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 خوام... خودم میریزم.نمی-
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 آمد.صدای کار کردن مامان محبوبه از آشپزخانه می

 

اختیار بود کیفم را کنارم کشیدم و موبایلم را بیرون آوردم... بی

آید و من دانستم نمیگشتم... پیامی که میکه دنبال پیامی می

 متعجب بودم از واکنشم.

 

ت ژیکال... همون داروهای دکتر بابا چیزی خاصی به من نگف-

 همیشگی رو نوشت... فقط پرسید چرا مامانت خودش نیومد.
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 سرم را باال گرفتم و متعجب از حرفش پرسیدم:

 

 چطور!؟-

 

ی مانلی را با کف دستش عقب زد و قبل از موهای عرق کرده

 بوسیدنش غمگین نگاهم کرد.

 

ر من و تو دونم... تو این سالها جز مامان، فقط یکی دو بانمی-

ی بابا رو گرفتیم... ولی هیچ وقت اینطوری نگفت رفتیم و نسخه

 که به مامانت بگو خودش بیاد.

 

 قلبم لرزید و به روی خودم نیاورم که ته دلم خالی شد.

 صبوری کردم و قبل از ایستادنم جوابش را دادم.
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نگران نباش... باالخره مامان خودش از روند درمان بابا -

 تمن خواسته با خودش صحبت کنه.مطلعه... ح

 

لبش را گزید تا حس ترسش را از چشمهای من پنهان کند و من 

 نیز

 خودم از او گریختم و به آشپزخانه پناه بردم.

 دلشوره به جانم افتاده بود.

 

 خوای درست کنی مامان... بگو کمکت کنم؟چی می-

 

 ی داخل بشقاب اشاره کرد.به پیازهای خاللی شده

 خسته نیستی تفتشون بده.-

 

موهای بازم را از پشت داخل تیشرت تنم کردم تا جلوی دیدم 

 نیاید و زیر ماهیتابه را روشن کردم.
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 روغن ریختم و پیازها را اضافه کردم.

 

 مامان؟-

 

 دستش را زیر شیر آب گرفته بود.

 جانم.-

 

 چرا دکتر خواسته حتمن خودتون برید پیشش؟-

 

 داد و سمتم برگشت. اهرم شیر را پایین

 کمی فکر تا گفت:

داروهای جهان که تغییر میکنه باید ساعت و دوز مصرفش رو -

 برام توضیح بده.
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 شعله را کم کردم و به کابینت تکیه زدم.

 

 کنید.چرا مامان؟ چی رو پنهون می-

 

های سفید موهایش ای بود و من نگاهم روی ریشهاخمش لحظه

 جا مانده بود.

 

 کارهای باشگاهت درست شد؟-

 

آمد، همین بود همیشه... تا پای جهان و مسائلش به میان می

 .مامان موضعش را تغییر میداد

 

 گید؟زنید در موردش... چرا هیچی بهمون نمیچرا حرف نمی-
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باسوالم به سمت سالن گردن کشید... نگران شد که صدایم به 

 گوش نشاط نرسد.

 

ماها تاثیری تو بهبودی و سالمت پدرت داشت اگر دونستن ش-

دادم... االنم بهتره من اولین نفر شما دو تا رو در جریان قرار می

خوام جای دلواپس بودنت به کارهای خودت برسی... نمی

 پریشون بودنت

رو ببینم ژیکال... اگه به روت نمیزنم دلیلش نفهمیدنم نیست... 

 اینو بدون.

 

های الکی صاف کردم تا از مردمک هوا وابروهایم را بی

 گرش فرار کنم.کنکاش

 

 من خوبم مامان... نگران چیزی نباشید.-
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ی جلو آمد وکنارم ایستاد... نگاهش جای صورت من به ماهیتابه

 روی گاز بود.

 

 ماشینت رو... فروختی؟-

 

 شوکه شدم از سوالش... مگر چند ساعت گذشته بود!

 

 دونید!؟شما از کجا می-

 

 یدم که با اروند برگشتی و...د-

 

 ی حرفش را بزند.کمی تعلل کرد تا ادامه

 

 دونی که حس مادر بودنم همیشه درست بوده؟می-



 

 

1164 | P a g e 
 

 

محال بود که اشتباه کند... آنقدری که حتی بداند تصمیماتم 

 چیست.

 

دم مطمئن بودم میالد از برگشتنش بهت گفته... خواستم بیام -

 در... وقتی دیدم اروند اومد کنارت ترجیح دادم عقب بمونم.

 

 هایم جلو آمد.دستم روی بازویش نشست و حرفم تا پشت دندان

 

یهو همه با هم برگشتن مامان... چرا اینطوری شد؟ پنج سال -

خبری... بعدش هامین از یه طرف... ترالن از یه تو عذاب و بی

 طرف دیگه برگشت.

 

همه ثابت شده ژیکال جانم... منتظر حکمتش  صبوری تو به-

 بمون.
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 چی! هامین و ترالن برگشتن؟-

 

صدای شوکه و پر از تردید نشاط حواسم را از نگاه پر از دلگرمی 

 مامان پرت کرد.

 

 چرا به من نگفتید... اینایی که گفتید راسته!؟-

 

ام گرفت... صندلی را های نشاط خندهاز حجم درشت شدن چشم

 یدم و قبل از نشستنم پرسیدم:عقب کش

 

 مانلی خوابید؟-

 

 آره.-
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 تا خواست مقابلم بشیند گفتم:

 

حاال چایی بریز بخوریم... یه بسته پاستیل هم تو کیفمه بیارم -

 بخوریم باهاش.

 

با خنده سینی را برداشت و سر قوری را داخل فنجانها کج کرد... 

 انگار که چیز خاصی را کشف کرده باشد.

 

 پاستیل!!! یادمه میگفتی نمیخورم دیگه! نظرت عوض شد باز؟-
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صورتم گر گرفت بیشتر از متلک نشاط از لبخند محو روی لب 

 مامان.
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 پشیمان شدم و سر جایم ماندم.

من را چه به پاستیل خوردن... آن هم وقتی هامین داخل کیفم 

 گذاشته بودش.

 

 نمیری بیاریش؟-

 

 ثابت موند. نگاهم روی سینی چایی

 

 خورم.خوای برو خودت بردار... من نمینه... می-

 

 شوخی کردم... ناراحت شدی؟-

 

ی سر زدن به بابا بیرون رفت... از حرف نشاط مامان به بهانه

 ناراحت نشدم... از سوتی که خودم داده بودم رنجیدم.
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 ام مگه.برای چی ناراحت بشم... بچه-

 

بخند زدم... خاصیت لطافت و دستش که روی دستهایم رسید ل

 اش بود.محبت خواهرانه

 

ولی من ناراحتم... از اینکه هیچی بهم نگفتی... نگفتی که -

 شوهر سابقت... یعنی هامین... نه اون...

 

 حرفش را خورد و با پشت دستش به لبش کوبید.

 

 وای... الل بشم بهتره... نمیدونم بهش چی بگم ژیکال.-

 

 تنم را جلو کشیدم و دستش را پایین آوردم.

 کنی.اسمشو بگو نشاط... چرا انقدر سختش می-
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 خوام تو اذیت بشی.نمی-

 

 ام نداشت.خواهرم خبر از پوست کلفتی

 

دست و پا فرض کردی که با یه اسم چه اذیتی... انقدر منو بی-

ن ترم کرد، هم دیدبهم بریزم... این مدت هم اومدن هامین خیره

 امروز ترالن.

 

 کرد بازم برگرده... اروندم دیدش؟اصلن فکرشو نمی-

 

 ی ترالن روی من و اروند، وسط قلبم را فشرد. مرور نگاه جامانده

 

 دیدش.-
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 خب چی شد!؟-

 

پرسید... منتظر بود تا همه چیز را بداند نشاط پشت هم سوال می

همه  های این روزهایمها و سختیرقم تمام خستگیو من علی

چیز را از شب برگشتن هامین تا همین یک ساعت پیش برایش 

 تعریف کردم و بغض چشمهایش را به جانم خریدم.

 

نشاط اشک ریخت اما من کمی آرامتر و سبکتر بودم... فنجان 

های نشاط گرم چایم سرد شده بود... اما دلم به محبت و حمایت

خواست فت و میرام میبود... وقتی عزیز و مهربان قربان صدقه

انداز کوچکش... که روی کمکش... روی بودنش... روی پس

های غریب و متفاوتش حساب بزرگی باز روی تمام خواهرانه

ها روی آغوش ناب و گرمش کنم... و من جای تمامی این

 حساب باز کردم و عطر مهرش را نفس

 کشیدم.
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******** 
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 حوله را از دور موهایم برداشتم و سشوار را به برق زدم.

 

 قبل از روشن کردنش جواب آسایش را نوشتم.

کارم تموم بشه بهت زنگ میزنم... ولی تو برای فردا "

 "هماهنگش کن... امروز فکر نکنم برسیم

 

 برس را برداشتم و موهایم را تقسیم کردم.
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رهاتو امروز انجام بده ژیکال فردا فقط باید با من باشی... کا"

 "دیگه

 

آسایش ذوق لباس عروسش را داشت وَ من ذوق سفید 

 ایش را.بختی

 

 "ای؟چشم عروس خانم... امر دیگه"

 

 موهایم را زیر و رو کردم و باد گرم سشوار به تنم چسبید.

 

 "امر که نه لطفه توعه"

 

 برایش چند قلب قرمز فرستادم و وسایلم را چک کردم.

 

 را برداشته بودم و فقط مانده بود امانتی داخل کمدم.چک اروند 
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 دیگر وقتش بود تا به صاحبشان پسش بدهم.

 

ام گذاشتم و آماده از ها را داخل کولهی کوچک سکهصندوقچه

 اتاق بیرون رفتم.

 

 خانه در سکوت بود و مامان روبروی قبله

 به نماز ایستاده بود.

 

 مقابلش ایستادم و قبل از رکوع رفتنش آرام زمزمه کردم.

 

 التماس دعا مامان... من رفتم.-

 

نگاهش به مهر و تسبیح مقابلش بود ولی من متوجهه حس 

 "خیر پیش"ی شیرینِ اش شدم... انگار زمزمهقشنگ مادرانه

 گفتنش به گوشم رسید.
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بینم هم از باید تا جلوی شهرک پیاده میرفتم تا هم میالد را ب

 اسنپ ماشین بگیرم.

 

 رفتم.روزهایم شده بود مثل اولین روزهای که دانشگاه می

آمدم و یکم با میالد پیاده و بدون وسیله، قبل از رفتنم اول می

 ام چندبرابر شود.حرف میزدم تا انگیزه

 

 داد.فودی شهرک پول میاز دور دیدمش، داشت به پیکِ فست

ل گرفت و تا نگاهش به من افتاد دست ی پیتزایش را تحویجعبه

 پاچه خندید.

 

 قایمش نکن دیدم دیگه.-
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ات پیدا میشه... ناهار قشنگ یه موقع که نباید برسی سر و کله-

 خوردی؟

 

 های شالم را مرتب کردم.دسته

 

گم نخور... فقط بعدش که نمی دیر صبحونه خوردم سیرم... من-

 درد دارم نمیتونم راه برم.آه و ناله نکن که پام باد کرده... 

 

 خندید در جعبه را که باز کرد بوی پیتزا زیر مشامم پیچیده.

 

 بیا تو بزنیم بر بدن... نوشابه خنک هم دارم.-

 

ساعتم را برای قراری که با هامین داشتم چک کردم... دیرم 

 خوردم.و با میالد ناهار می ماندمشد اگر میمی
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 نوش جونت... من باید برم.-

 

 ماشین نیاوردی؟-

 

 کنم.ردش کردم رفت... یه مدت با خط یازده سیر می-

 

با جوابم به چشمهایش رنگ ناراحتی نشست... یکم نگاهم کرد 

 و بدان آنکه سوالِ بیشتری بپرسد گفت:

 خری... کارت واجبتره.بهترش رو می-

 

قدر ساده و راحت به دلم حجم زیادی از انرژی مثبت همین

 بخشید.

 

 صدای بوق ماشین از میالد خداحافظی کردم و سوار شدم.با 
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 هامین فقط گفته بود که برای بعدازظهر قرار گذاشته است.

 دیگر نه آدرسی فرستاده بود نه ساعت دقیقش را.

 

 ی پیامش را باز کردم و برایش نوشتم:صفحه

 

 "سالم... من تو راهم آدرس نفرستادی... کجا بیام؟"

 

روی صفحه برنداشته بودم که میان دستم هنوز نگاهم را از 

 اش افتاد.لرزید و شماره

 

 سالم.-

 

 ی ماشین را باال دادم تا بتوانم بهترشیشه

 صدایش را بشنوم.
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ی تماس ی پیامک، گزینهبدون شک موبایلت به غیر از صفحه-

 هم داره؟

 

وقفه پر هایش بیصدایش لرزش داشت... مشخص بود که نفس

 شود.و خالی می

 

 تمایلی به استفاده ازش ندارم.-

 

معذب بودم که آرام صحبت کردم تا صدایم به گوش راننده 

 نرسد.
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 بیشتر از چند ثانیه سکوتش طول نکشید تا دوباره گفت:
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 کجای راهی؟-

 

 اولین میدون بعد از شهرک.-

 

ها حس کردم... سرو صدای پشتش به پایین رفتنش را از پله

 خورد.یسالن باشگاهش نم

 بیا سر ساختمون... از اینجا باهم بریم.-

 

 لبم را کالفه گزیدم.

 آدرس بده خودم میام از این طرف.-

 

 ایستاد، چون که صدایش جان گرفت.

 بیا اینجا... باهم میریم ژیکال.-

 



 

 

1180 | P a g e 
 

ی تماسش دستم را تا آمدم جوابش را بدهم صدای بوق آزاد شده

 از سر حرص مشت کرد.

 

 تغییر مسیرم را برای راننده توضیح دادم

 و کمی غر زدن زیر لبش را شنیدم تا زمانی که رسیدیم.

 

 کرایتون رو اینترنتی پرداخت میکنم.-

 

 لطف کنید نقد بدید خانم.-

 

ام پول کیفم را زیر و رو کردم جز چک داخلش و کارتهای بانکی

 نقدی همراهم نبود.

 

 نقد همراهم نیست جناب.-
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 اش با اخم و تغیر سمتم چرخید.ی شانهاز رو

وسط راه آدرستون عوض شده... تو سیستم ثبت نشده که -

خواید اینترنتی پرداخت مازادش رو حساب کنن... چطور می

 کنید؟

 

 تُن صدایش به حدی زمخت و بلند بود که عصبیم کرد.

 

گید من چکار کنم... شماره کارت خودتون رو بدید به االن می-

 ت به کارت کنم.اون کار

  

 دستش را هم زمان با لحنش بلند کرد.

 ها.من کارت ندارم خانم... عجب گیری کردیم-

 

ی جلو دستگیره را هنوز نکشیده بودم که سر هامین از شیشه

 داخل شد.
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 چقدر میشه کرایه؟-

 

تا جایی برای اعتراض کردنم نبود وقتی خودم هم، قصد داشتم 

 برای دادن کرایه صدایش بکنم.

 

 تراول را روی صندلی کمک راننده انداخت.

 آرام ولی مستحکم لب زد:

 

 ای که تو رانندشی رو باید دَرش رو گل گرفت.اون خراب شده-

 

 به روی هامین پوزخند زد:

 

برو عمو... برو اعصاب ندارم... صبح تا بوق سگ گاز و کالچ -

 با هر کسی یکه و به دو کنم.گیرم که سر یه کرایه نمی
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 عجب آدم مغلطه کاری بود.

هایش ی مردمکای خرجم کرد و با اشارههامین نگاه گوشه

 گفت که پیاده شوم.

 

اعصابت درست نیست خودتو درمون کن... اخراج که شدی -

 برات درس عبرت میشه.

 

حرف هامین برایش گران تمام شد که گادر گرفته از ماشین 

 و تا پیاده شد 

نمایان شد، نگاه پر از شرش عقب  هامین از پشت ماشین هیکل

 نشینی کرد.

 

خواست... با آنکه هیچ حقی به دلم تماشا کردن دعوایشان را نمی

ی دانستم این روزها آستانهدادم جز مشکالتی که میراننده نمی

 ها را کم کرده است.تحمل و صبر آدم
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 با نگاهم ی تیشرت هامین را کشیدم و لبه

 اش را ببازد.خواهش کردم که دعوای بُرده

 

های باز حرف نگاهم را فهمید... خیره و پر اخم با همان شانه

 اش آنقدر مرد را نگاه کرد تا سوار شد و رفت.کرده

 

 موبایلتو بده من.-

 

 خوایش چه کار؟می-
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 خوام باهاش آپولو هوا کنم... بده من.می-
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هایش کنده شد، تازه به وضع و احوالش نگاهم که از روی اخم

 دقت کردم.

 اش.های کثیف شدهبه سر و صورت خاکی و لباس

 

 من خودم از پس هوا کردنش برمیام.-

 

 به سمت ساختمانِ پشتم برگشتم.

 

خوام بهش امتیاز منفی بدم... بره هر وقت که یاد گرفت بده می-

 بشینه پشت فرمون.چطور با مسافرش رفتار کنه 

 

 های عصبانیت داشت.هنوز هم صدایش رگه

 من به سمتش برنگشتم... خودش جلو آمد و مقابلم ایستاد.
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دونم چه امتیازی بهش مسافر اون ماشین من بودم... خودم می-

بدم... توام اگه زیر آفتاب داغ دستات روی دنده و فرمون مدام 

یاز منفی رو به اونی بده لرزید، حتمن یه دردی داشتی... امتمی

 ی مردم تبر میزنه.که از سر شکم سیری به جون و ریشه

 

 هایش روی صورتم به رقص در آمدند.مردمک

 چرا با ماشین خودت نیومدی؟-

 

از دیروز تا حاال هامین سومین نفری بود که در موردش از من 

 کرد.سوال می

 از کنارش گذشتم و هم زمان جوابش را دادم.

 

 فروختمش.-
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العملش را ببینم... وارد حیاط ساختمان شدم و نایستادم تا عکس

 سر چرخاندم به اطرافم.

تر از روز اولی بود که آمدم و خبر نداشتم پشت مالکیتش مرتب

 کسی جز هامین نیست.

 

 وسایلم رو بردارم بریم.-

 

 خوام بیام داخل ساختمون رو ببینم.می-

 

 تکاند.هایش را میداشت خاک لباس

 

 ببین وضع منو... بذار برای بعد لباسات کثیف میشه.-

 

ها را دو تا یکی باال رفت و آمدنش قد چند نفس بیشتر طول پله

 نکشید.
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 جا پارک نبود، ماشین رو سر خیابون گذاشتم.-

 

 هایش فاصله گرفتم و گذاشتم تا جلوتر از من برود.از قدم

آرام و کوتاهش برای  هایفهمیدم... قدمتعلل کردنش را می

رسیدن من بهش بود... منی که پیش از این از او جامانده بودم و 

 دیگر نفسی برای دویدن نداشتم.

 

از صبح زود اومدم اینجا... نه صبحونه خوردم نه ناهار... وضع و -

 اوضاع لباسامم که این شد.

 

هایش چیست... یا بهتر بود دانستم منظورش از این تعریفنمی

م میلی برای تعبیر کردن حرفهای هامین نداشتم... نگاهم بگوی

فقط به خیابانی بود که پیچیدن هامین داخلش قلبم را پرتپش 

 کرد و پرسیدم:
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 ات!؟میری خونه-
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 آره.-

 

 مان.پشیمان شدم از آمدنم... دلم به شور افتاد... شورِ زهرِ گذشته

 

 آدرس داده بودی من خودم میومدم.-

 

 صورتش را به سمتم نچرخاند، فقط خیلی عادی جوابم را داد.
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تونستم بیام... یه دوش بگیرم... لباسامو اینجوری که نمی-

 عوض کنم بریم.

 

اش... از این همه برای خودش حرص خوردم... از خونسردی

 تصمیم گرفتنش.

 

تونستم انجام بدم، جای من هزار تا کار نکرده داشتم که می-

 از این طرف به اون طرف کشیده بشم. این که هی

 

اش نگه داشت، ماشین را که مقابل در نیمه باز پارکینگ خانه

هایم به یغما آشوبهزبانم الل شد... نفسم جایی درست میان دل

 رفت و ته کشید.

 

اش را بعد از داخل رفتن و پارک موبایل و کیف کوچک کمری

 کردن ماشینش برداشت و لب زد:
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 .پیاده شو-

 

 خونسرد و عادی گفت ولی من آتش گرفتم.

 

 کجا پیاده شم!؟-

 

 هایی که ذوق کاری را داشتند.لبش کج شد، مثل پسربچه

 

 بریم باال دیگه.-

 

 ام را محکم فشردم.بند کوله

 بیام باال چه غلطی بکنم؟-

 

 تر شدم.هایش که در هم شد من هم جَریاخم
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ام که دنبال خودت کشوندیم تا اینجا؟ این چه مدلشه بچه-

 دیگه!

 

 ژیکال؟-

 

گفتم درد... زیر لب به خودم گفتم که با ژیکال گفتنش ماهی 

 ای نگاهم پیچ و تاب خورد.کوچک و قرمزی میان حوضِ فیروزه

 

 سکوتم را پای قهر کردنم گذاشت.

 امروز حسابی اذیتت کردم... ببخشید.-

 

رداندم و دیوار سنگی کنار ماشین، تصویر قاب سرم را برگ

 هایم شد.چشم
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خواد با تو هر این رفتارت خیلی زشته هامین... من دلم نمی-

 جایی بیام.

 

اینجا خونمه ژیکال هر جایی نیست... تو قبلن هم بارها اومدی -

 اینجا.

 

امان از همان بارهایی که آمده بودم و حاال مثل بختک به جانم 

 اش.ود دلهرهافتاده ب

 

 من غلط کردم... شکر اضافه خوردم که اومدم.-

 

 های سخت و صدا دارش فضای ماشین را پر کرده بود.نفس

 

درست نیست بشینی تو ماشین... خوشم نمیاد تو پارکینگ -

 ام یه دختر بمونه تو ماشینم و...خونه
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 حرفهایش شبیه اسیدی بود که دلم را سوزاند و جمع کرد.

 

منتظر باقی حرفش نشدم... بدون مکث از ماشینش پیاده شدم و 

هنوز دومین قدم را برنداشته بودم که صدای کوبیده شدن در 

 سمت خودش را شنیدم.

 

 صبر کن ژیکال!-

 

 کردم که خودم را بیشتر شکنجه کنم... که چه شود؟صبر می

 

 نایستادم و بازویم را گرفت... گرفت و سمت خودش کشید.

 

 سر تو انداختی برای خودت میری؟کجا -
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 رو. باید توضیح بدم برات... ول کن دستم-

 

دستم را که ول نکرد هیچ، محکم و پر زور به سمت آسانسور 

 دنبال خودش کشاندم.
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در آسانسور را باز کرد و من هیچ مقاومتی به رفتارش نکردم... 

 حتی زبانم نچرخید که سرش فریاد بکشم.

 

 اش را یککرد... که همراهش بروم و خانهگیری می دلم بهانه

 بار دیگر ببینم.

گردد؟ من هم گفتند که روح آدمیزاد باالی قبرش برمیمگر نمی

 مایل بودم به برگشتنِ باالی قبرِ آرزوهایم.
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 چه زود شکست خوردم وقتی رنجش صدایش به گوشم رسید.

 

ام خفتت ام... نه آوردمت تو خونهنترس نه من لولو خورخوره-

 کنم.

 

 پوزخند کنج لبم برای رسوا نشدن حال ناخوشم بود.

اش پیچیدیم الل شدم و من همان وقتی که داخل خیابان خانه

 زبان دلم بند رفت.

 

 داد و هوار کردنم برای رسوا نشدنم بود.

 جودم شرمنده بشوم.خواستم پیش ژیکال مایوس و مهجور ونمی

 

 خواستم میل وجودم را جدی بگیرم.نمی
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تنم را کنار کشیدم و کنج آسانسور به صورتش زل زدم. به 

د چیزی بگویند و من درِ خواستناش که میهای خیرهچشم

 های روحم را گرفته بودم تا نشنوند.گوش

 

 های بدون صُبحم، جا موندم بعد از تو.من هنوزم تو شب-

 

هایش هایم را از روی لبقف کابین آسانسور مردمکصدای تو

 فرار داد.

 

 اش.خواستم بگریزم از برق نگاهِ دیوانه کننده

 ام سنگ کوبید.خواستم و تا از کنارش گذاشتم، باز به سینه

 

 خوای یه درد شیرین بمونی برام؟تا کی می-
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حس کردم که روح از تنم گریخت و رفت... رفت و جایی وسط 

 رها شبیه یک باد سرد وزید.شالیزا

 

جسمم را... همان ژیکال درمانده شده را به زور تا کنار در 

اش پیش بردم و خودم را مواخذه کردم، که اگر باز نگاهش خانه

 کنم، تنبیهش خواهم کرد.

 

کلید را از در باز شده بیرون آورد و منتظر ماند تا اول من داخل 

 بروم.

 

 امکوله اختیار بود که دستم رویبی

 ام از نگاه مواخذگرش دور نماند.چنگ شد و حالِ رمیده

 

 برو تو ژیکال.-
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چقدر جنس حرفهایمان تغییر کرده بود. بار اولی که آمدم گفت 

 بفرما ژیکال.

 

 هایم خشکشان زده بود.قدم

 

که هایم نشستند و نفهمیدم هایم با ناتوانی روی کتونیمردمک

 چرا برای باز کردن بندهایشان او خم شد؟

 

هایم روی دیوار گچی راهرو چنگ شد وقتی دستش روی ناخن

 مچ پایم نشست.

 اش گذاشتم.دستم را با خواهش روی شانه

 

 سرش را باال گرفت و حرفم را خواند.

دردم را شنید... رنجم را دید که کنار کشید و من با آشفتگی 

 هایم بسته شدند.تا وارد خانه شدم، پلک پاهایم را تکان دادم و
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 خوش اومدی.-
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 ام میانش نپیچد.مانده بودم چه بگویم که دست و پای گم شده

 

 یک صوت ناخوانا از گلویم خارج شد و

تا برقهای خانه روشن شدند خودم را به اولین مبل نزدیک به در  

 رساندم.

 

های و به انگشت ی مبل نشستمهای خطا کار لبهشبیه آدم

 دستم زل زدم.
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 هایم سفید شده بودند.زیر ناخن

 های جمع شده را از زیرشان تکاندم.دست کشیدم و گچ

 

ی خانه ترسیدم سرم را باال بگیرم و یک اقیانوس خاطرهمی

 خراب کن روی سرم آوار شود.

 

ی پشت سرم صدای باز شدن شیر آب و فندک زدن از آشپزخانه

 آمد.می

 

آب گذاشتم جوش بیاد... میرم دوش بگیرم... اگر زحمتی نیست -

 یه چایی دم کن.

 

اش که از مقابل پاهایم فرار کرد دلم را به دریا زدم و گردنم سایه

 را باال گرفتم.
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 خندیدم نه از سر ذوق... از سر ناباوری حال ناخوشم خندیدم.

 

دم، حتی اگر ای که بار آخر قسم خوردوباره برگشته بودم به خانه

اینجا تنها مامن و پناهم در دنیا باشد، پاهایم را خواهم شکست و 

 دیگر محال است که برگردم.

اش داشتم ولی حاال بعد از چند سال دوباره میان چهار دیواری

 کردم.خودم را مالمت می

 

انگار قرار نبود، تراژدی میان من و این خانه و صاحبش تمام 

 شود!

 

 کنار پایم روی زمین افتاد.ایستادم و کیفم 

های زبرایی که جایگزین حریرهای ساده شده بودند، جز پرده

همه چیز همانی بود، که آن سالها بود... فقط اندکی رنگ و بوی 

 کهنگی به خودشان گرفته بودند.
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سوت بلند کتری سرم را به عقب و بخار بلند شده رویش 

 برگرداند.

 لی...؟میلی برای چایی خوردن نداشتم و

 

 قوری و چای خشک همان جا کنار گاز بود.

 

چایی را دم کردم و پاهای نافرمانم تا کنار همان اتاق خواب 

 کذایی پیش رفتند.

 

 های سردم را به دیوارش زدم.کنار چهار چوبش دست

روحم رها شده بود میان این خانه و از پس مهار کردنش 

 آمدم.برنمی

 

ی اتاق به گوشم وارد اتاق شدم و صدای شرشر آب از گوشه

 رسید.
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 جلوتر رفتم و تخت مقابلم پای تمام خاطراتم را به میان کشاند.

 پشت دستم را محکم کوباندم رویشان.

 از بس که طاقت مرورشان را نداشتم.

 هایم میان این اتاق برایم دشوار بود،تاب یادآوری ضجه

 

شد و تا آمدم مسیر آمده را بازگردم، با در حمام باز و بسته 

 ی دور کمرش جلویم ظاهر شد.موهای خیس و حوله

 

رویم را برگرداندم و برای خفه کردن حس سرکش و کنایه زن 

 جان زمزمه کردم.وجودم یک ببخشید بی

 

 ژیکال.-
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ی اش ریخته بود و قفسهموهای خیس و پر آبش روی پیشانی

 رفت.ن میاش آرام باال و پاییسینه

 

جانم رسیده بود به لبم و هامین دست از سر نگاه کردنم 

 داشت.برنمی

 

 انگار که قرار بود مُچ احساسم را بگیرد.

 

هایم را هر سمتی فراری دادم بازم برگشتند و رویش مردمک

 نشستند.

 

 کنی؟یه پیرهن برام اتو می-
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 جای برگشتنم به سالن کمرم را به دیوار چسباندم.

کنم، ولی زبانم از دلم اجازه گرفت و خواستم بگویم نه اتو نمی

 اش را نالید:حرفهای تلنبار شده

 

مامان محبوبه همیشه میگه هیچ وقت کسی رو نفرین نکن... -

گرده سمت میگه نفرین کردن سنگینه... ناحق که باشه برمی

 خودت.

 

اش... به اتاقش چشم دوختم... به رنگ سیاه شده به سقف

 های کم و زیادش.ترک

 

نفرینت کردم... نفرین کردم که سقف این خونه روی سرت -

 خراب بشه هامین.
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پشت سرم را هم به دیوار پشتم رساندم و از خودم پرسیدم که با 

 شود؟این بدن خیس سردش نمی

 

و شکستم زیر آوارش خراب شد ژیکال... از همون روزی که دلت-

 موندم.

 

 لب باالیم را زیر دندانهایم کشیدم.

ات باز روی سرم نفرینم اگر حق بود االن و اینجا سقف خونه-

 شد که!خراب نمی

 

 انگار هامین هم دنبال همین فرصت بود که لب زد:

 تو که رفتی سقفش سُست شده بود.-

 

 پوزخندم پر صدا بود.

 انداختی... یادت رفته؟من نرفتم... تو منو بیرون -
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 گفت نه و سرش را پایین انداخت.

 هایش جا ماندند.هایم میان مرز پهناور شانهچشم

 

چطور میشه که هم یکی رو از ته دلت دوست داشته باشیو هم -

 خودت با دستای خودت جونش رو بگیری؟

 

 سوالم را که پرسیدم، نفهمیدم کی حرکت کرد و مقابلم ایستاد.

 حتی نفهمیدم کی کف دست راستش روی صورتم نشست.

 

فقط تا به خودم آمدم دیدم که میان حجم سفت و سخت 

 ام.هایش فرو رفتهعضله

 

هامین مرزهای ناباوری من را به یک باره شکاند، زمانی که 

 اش روی موهایم نشست.بوسه
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 کوبید جای تعجب داشت.قلبم اگر می

 ادش منقلب شده بود.حالم از این آغوش و گرمای زی

 خواستم رها شوم و جایی برای تکان خوردن نداشتم.می

 

من اون روزا آدم نبودم... از آدمی که تو یه مشت ترس غلت -

 زد چه توقعی داشتی ژیکال؟می

 

 قربانی کردنم محالترین توقعم بود.-

 

 ترسیدم ژیکال... از نداشتن تو بیشتر.من از مُردن می-

 

ست... دلم برای هامین پرغرور و سربلند، بغضم با حرفش شک

 انگیز مرگش.ی غمروزهای دانشگاه شکست... برای تصور واژه

 حتی با ترسیمش هم نفسم بند رفت.
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 موهای خیسش سرم را مرطوب کرده بود.

 حس کنار بدنم مانده بودند وقتی ناخوانا نالیدم:هایم بیدست

 

 من دوست داشتم.-

 

 نه روز نداشتنش را.هق زدم... پنج سال شبا

 مردم.من برات می-

 

 صورتم خیس از اشک بود و قلبم مچاله.

چطور میشه یکی رو انقدر دوست داشت که تو نداشتنش هی -

وار بهش ها جنونمرد و زنده شد؟ هی جون داد و مثل دیوونه

 در دیدی که دنیام رو سیاه کردی؟چنگ زد؟ چی تو من دربه
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هایش تکان خوردند... حس کردم که او هم لرزید... لرزید و شانه

 هایش را حس کردم.من عطر اشک

 

_240 

 

 

 بازوهایم از شدت فشرده شدن به درد آمدند.

 

 تونم نفس بکشم هامین... برو عقب.نمی-

 

فقط یکم ژیکال... انقدر تو خواب و خیال نفست کشیدم که -

 باورم نمیشه.

 

سبید... دنبال راه فرار بودم... دنبال گریز از او... زبانم به کامم چ

 اویی که درد بود و رنج... غم بود و آشوب... مرگ بود و ناکامی.
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ام... چقدر غریبم من تموم شدم هامین... بین چقدر خالی-

 باهات.

 

هایم را به صورتش سرش را باال گرفت و من تازه توانستم چشم

 ملتهب از اشکش.های سرخ و برسانم... به چشم

 

انقدر دوست داشتم... انقدر عاشقت بودم که حتی دیگه -

 تونم باز، دوباره اونجوری دوست داشته باشم.نمی

 

 هرم نفسش روی صورتم بساط پهن کرد.

 میشه دیگه اینجوری نگی؟-

 

های خودش کرد، حساب اشکهای من را پاک میاو که اشک

 شد؟چه می
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 ن؟نگم، چیزی عوض میشه هامی-

 

 هاش خشک نمیشه.میره... ساقهمن امیدم نمی-

 

 هایم تکان خوردند و روی بازوهایش نشستند.باالخره دست

 فهمیدم.اش را میی سینهتکان خوردن قفسه

 

هاش رو از خاک بیرون آوردی... هر چی آب خودت ریشه-

گیره... آفت انداختی بهش که پاییز بریزی پاش باز جون نمی

 نرسیده، خزون افتاد به جونش.

 

درست میشه اگه تو ببخشی... بذار یه مشت خاکستر از این -

عشق دود بشه و بره تو هوا... تو بخواه... من و تو هیچ کجای 

 تونیم بدون هم باشیم.این زندگی نمی
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م و حصارش را شکستم ولی از پس دستهایش را از دورم باز کرد

 آمدم.هایش برنمیآتشفشان چشم

 

اگر دردم یکی بود، عالجش هم راحتر بود... این دختری که -

االن جلوت وایستاده، شبیه اونی که زیر سقف این اتاق آتیشش 

زدی نیست... من و تو هیچ وقت دیگه... هیچ گوشه از این دنیا 

 تونیم با هم باشیم هامین.نمی

 

ام ام را عقب زدم و او مات جای خالیتار موهای پریشان شده

 ماند.

 

دانستم ولی خودم یک مشت فریاد نزده داشتم... حال او را نمی

 مکید.ی جانم را مییک کوه درد تلنبار شده که داشت شیره
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ی چوبی و کوچکم را از میان کنم و صندوقچهام را باز میکوله

 ن کشیدم.خرت و پرتهای داخلش بیرو

 

هایمان را هامین اگر ترازو داشت همین حاال و همین جا اندوه

کردیم تا ثابتش شود، وقتی پوست یک انسان کنده وزن می

شود یعنی تمام تار و پود وجودش الیه به الیه آمیخته با رنج می

 و عذاب شده است.

 

لباس پوشیده از مقابلم عبور کرد و وقتی با دو فنجان چای 

و کنارم روی مبل نشست، صندوقچه و چک ماشین را گشت بر

 مقابلش روی میز قرار دادم.

 

دیدم ولی از جنس صدایش تعجب و خشمش صورتش را نمی

 پیدا بود وقتی پرسید:

 

 اینا دیگه چیه!؟-
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 دیگر انرژی برای حرف زدن نداشتم.

کنار ای که با خودش جوابش را ندادم... ساکت ماندم تا لحظه

 آمد و دستش را برای برداشتنشان دراز کرد.

 

اول چک را نگاه کرد... چندباری پشت و رویش کرد و در نهایت 

 روی میز پرتش کرد.

ی سبک کاغذی چک روی هوا معلق چرخید و جای میز، برگه

 روی زمین افتاد.

 

 در صندقچه را باز کرد... زیر و روش کرد.

 دند.رسیهایش پر وزن به گوشم مینفس



 

 

1217 | P a g e 
 

 

 اینا چین ژیکال؟-

 

 پرسید... من توان توضیح دادنش را نداشتم.کاش نمی

 

 میگم اینا چیه... جواب بده!-

 

 دستم را برای برداشتن فنجان چای دراز کردم.

 سینی را عقب زد و تنش را به ستم کج کرد.

 

 هایم لرزیدن میان اخم صورتش.مردمک

 آمد.های پر میته ریش به صورتش بیشتر از ریش

 

 چک برای حسابم از شراکته.-
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 ان!؟اون آشغال رو نگفتم... اینا چی-

 

ی مانتوام را هایم را باز و بسته کردم... لبم را گزیدم و لبهپلک

 روی پاهایم مرتب کردم.

 

جاشون گذاشته بودی قبل از رفتنت... امانت رو باید پس داد -

 دیگه.

 

 منفجر شد... یک باره و تلخ... ترسیدم از ناگهانی ایستادنش.

های داخلش پخش روی صندوقچه را روی زمین کوباند و سکه

 فرش شدند.

 

 شدم.هایش پشت گردنش نمیکاش شاهد قالب شدن دست

 

 این چه کوفتی بود دیگه؟-
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های روی هایم به سکهرویش... ولی چشممن هم ایستادم... روبه

 ام کوبیده شد.د که دستش وسط سینهزمین بو

 

 زور نداشت... محکم نزد... اما دردم آمد.

ی چک باز از زیر دستش لیز خورد ما بین بغض کردم و برگه

 پاهایمان افتاد.

 

پاشدی رفتی نمایشگاه اون پسر عموی اَلدنگت... رفتی ماشین -

زیر پات رو فروختی... چک اونو برداشتی آوردی که چی رو بهم 

 ابت کنی؟ث

 

 فریادهای بلندش چهارستون بدنم را لرزاند.

 

 ها رو آوردی که داغ دلم رو تازه کنی؟این سکه-
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دادم وقتی زبانم بند رفته بود و از هایش جواب میچطور به سوال

 هایش جوی خون به راه بود.چشم

 

عقب رفت و مشتش را نه یک بار و چند بار به دیوار کوباند و 

 عربده زد.

 

 ن درد دارم... درد... بفهم.م-

 

های من هم خیلی وقت بود که زیر بار دردهایم له شده شانه

 دیدشان!؟بودند... مگر نمی

 

 من داغ از دست دادن زندگیمو دارم.-

 

 چقدر حرفهایش، کهنگی داشت!
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 صورتش جمع شد از مشتی که به زور بازش کرد.

 

 من درد نداشتن زنمو دارم... خدایاااا.-

 

 ام را از روی زمین سرپا کردم.بغضم ترکید... مُردم و دوباره جنازه

 

 کی قرار بود عاشقت بشم که اینطوری بسوزم پات ژیکال؟-
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 های صدایش پر از مصیبت و عذاب بود.رگه

 های خیسم و او باز نعره کشید.پشت دستم را کشیدم روی چشم

 

 انصاف.ی بیتو منو دچار کردی... منو دچار خودت کرد-
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اش برگشت و تابلوی روی دیوار را برداشت، عکس قهرمانی

بود... روی سکوی اول ایستاده بود و مدال طالیش را تا کنار 

... لبش باال آورده بود... چشمش کبود بود ولی لبش خنده داشت

 های حال خوب کن.از همان خنده

 

میان هایش بلندش کرد تا خواست روی زمین بکوباندش، چشم 

 ام قفل شد.در و رمیدههای دربهچشم

 

دار قدیم... داشت حالش خوب نبود... هامین خوددار و خویشتن

 زمین و زمان را به هم گره میزد.

 

 این چه مجازات کردنیه آخه... میدونی که من ازش بدم میاد.-

 

گفت... مگر دیگر فرقی هم داشت که هامین حسش اروند را می

 به او چی باشد؟
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آمدند جمع هایم بند بیایند... اگر بند میخواستم اشکنمی

 شدند.شدند و توی دلم غمباد میمی

 

توقع داری درکت کنم... که برام مهم باشه نظرت به پسرعموم -

 چیه؟

 

 تو حق نداشتی ماشینت رو بفروشی ژیکال.-

 

 لبم کج شد و پوزخندم عمق گرفت.

 م... زانوهای غمم را.روی زمین نشستم و زانوهایم را بغل کرد

 

 توام حق نداری برای من تعیین و تکلیف کنی هامین.-
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ها شدم... صندوقچه را برداشتم و مشغول جمع کردن سکه

خراب کن پشتشان برایم اهمیت قیمتشان مهم نبود... دلیل خانه

 داشت.

 

ی از محضر که اومدیم بیرون، این صندوقچه رو مثل بچه-

و بغلم... بهای عشقم بود... قیمت هفت روز نداشتم، گرفته بودم ت

 عروس بودنم... عروسی که...؟

 

 لبم را گزیدم و شوری اشک روی زبانم نشست.

نگفتم که تو، تب تنت سوختم... به زبان نیاوردم که تمام 

 احساسم بعد از تو مُرد و به تاراج رفت.

چقدر ذوقش را داشتم... چقدر این یکی شدن را با هامین 

 اش کرده بودم.سازیستم... هزاران بار میان ذهنم صحنهخوامی

خودم را میان پیچ و تاب بدنش ترسیم کردم... آنقدر خیال 

اش کرده بودم که بار آخر با لبخندی میان خواب و پردازی

ام را با عشق به او تغییر دادم و شدم بیداری دیدم که دخترانگی
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هایم را چند ماهی از رفتن هامین گذشته بود و من غرامت خواب

 میان این صندوقچه پس گرفته بودم از او.

 اویی که آمد و مقابلم نشست و من نگاهش نکردم.

 

 های محضرخونه خوردی زمین... کمرم شکست.رو پله-

 

 چشمم بارید.

 دستش باال آمد و من رد خون را رویش دیدم.

هایش را برساند زیر چشمم ولی نگذاشتمش خواست انگشتمی

 با عقب کشیدن صورتم.

 

رسیدم خونه دیدم زانوی شلوارم پاره شده و پوست پام خونی و -

 زخم بود.

زنی که لبریز از عشق شکوهمند همسرش است... همهاش رویا 

بود و خواب... بیدار که شدم  
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 انگیزتر از هر شیونی و آهی است.هایی که غمخندیدم از همان

 

کردم تا به چرخاندم... باید خونش را پاک مینگاهم را به اطراف 

 اش نمالد.کل زندگی

 

 مونه تا ابد ژیکال.دنیامون که اینطوری نمی-
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 عمیق و پر سوال تماشایش کردم.

توی این پنج سال از یک چیز بیشتر از همه سوختم... از یک 

خداحافظی ساده... مگر چقدر بد بودم که حتی یک جداشدن 
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نصیبم نشد... از همان مدلهایی که یکدیگر را به  معمولی هم

 کردند.کشیدن و برای هم آرزوی خوشبختی میآغوش می

 

 وقتی فهمیدم داری میری... اومدم فرودگاه.-

دار به نگاهش ادامه خواستم واکنشش را ببینم ولی ساده و غم

 داد.

 

 دیدم که لبخند روی لبت بود و رفتی دلم بیشتر ترکید.-

 

یین افتاد و متعجب دیدم که دارم دستش را میان سرم پا

 دهم.هایم فشار میانگشت

 

 تر باور کنی.خندیدم که عوضی بودنم رو راحت-

 

 قلبم نکوبید و هامین نفسم را میان مشتش له کرد.
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گرفتم کردم... یه لحظه سرمو باال داشتم پاسپورتم رو چک می-

 و دیدم که پشت ستون سالن خودت رو قایم کردی.

 

 هق زدم.

 رحمی.خیلی بی-

 

تر بخندم... تا بتونم بهت با افشین شوخی کردم تا بتونم راحت-

 بقبولونم من آدمت نبودم که رفتم.

 

هایم را تنش را جلو کشید و من پس رفتم... این بار اگر اشک

 آوردم.کرد کم میپاک می

 

ی آخر هامین که حال بَدِ روزهایم را با همان خندهیادم آمد 

 دادم.تسکین می
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هر شب برای خودم الالیی خواندم که حالش بدون من خوب 

است... که من را هیچ وقت دوست نداشته و همه چیز یک 

 اشتباه بزرگ از طرف من بوده.

 

 چطور دلت اومد این کارو باهام بکنی؟-

 

کردم تا از عقب نقش بر زمین دستش را رها کردم و ستون تنم 

 نشوم.

 

هیچ جوره نمیتونم حال اون روزهام رو برات توصیف کنم... -

 حال مرد خرابی که قبلِ موعدِ مُردنش، خودش خودکشی کرد.

 

 شرتش را درآورد و دور مچش پیچاند.تی

 

 آرنجم یکباره خالی کرد و کمرم به فرش زیرم رسید.
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ی بزرگ و ردم  یک سایهخواستم خودم را جمع کنم که حس ک

 پر وزن تمام من را احاطه کرد.

 

هایش را دو طرف تنم هامین روی تنم جلو آمده بود... دست

 گذاشته بود و نفسش پخش صورتم شد.

شبیه مورفین بود عطر نفسش که سست شدم و سرم پایین 

 رفت.

هایمان ی صفر تالقی لبلبم را گزیدم وقتی صورتش به نقطه

 رسید.
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کرد هایم برخورد میزد پوست مرطوب لبش، به لبحرف که می

 شدم از خودم.و من رها می
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خنده... نه ام... یه آدم که نه میمن بدون تو یه آدم زخمی-

ایم که بال و کنه... بدون تو ژیکال شبیه همون پرندهزندگی می

 است.پرش شکسته

 

 نده است.هایش ماهایم قفل تصویر خودم میان چشممردمک

خودم را دیدم که چقدر کوچیک و دور به نظر میرسیدم میان 

 رسید.های که دستم به گرفتنشان نمیسیاهی مردمک

 

دار پر و خالی شد و گرمایش جایی هایم مقطعی و مکثنفس

 های هامین جا ماند.های تیز و کم پشت چشمهمیان مژ

 

یِ،  خفتهیِهایم را روی زمین فشار دادم و با ضجهکف دست

 قلبم نالیدم:
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 من و تو... دیگه مال هم نیستیم هامین.-

 

 تنم سفت و منقبض شد زیر حصار تنش.

ی یک جرم بود، حال االن من و هامین... شبیه بازسازی صحنه

 جرم ما عاشقی به بهای جدایی و دوری بود و بس.

 

 صورتش مو به موی صورتم قرار گرفته بود.

م و قبل از آنکه تالشی کنم برای گرمای پوستش را حس کرد

 هایش شد.هایم تسخیر عطر نفسرهایی، لب

 

هایمان متری صورتی میلیزده از همان فاصلهشوکه و غم

 نگاهش کردم.

بود... برخالف منی که داشتم زیر  هایش برخالف من بستهپلک

دادم... منی که هم هایش برای هزارمین بار جان میفشار لب

 ام.ید، هم دلِ آوارهلرزدستم می



 

 

1233 | P a g e 
 

 

اش شبیه هیچ کدام از آن چند بار اندکی که طعم بوسه

 هایمان مهمان هم شده بود، نبود.لب

یک تازگی تلخ و دیوانه کننده داشت... یک زَهر مُسری که در 

 تمام رگ و پی جانم 

 پیچید و سَمَش به قلبم نشست.

ه گوشتی که ی روزگارم با او... همان تکقلبم همان دیوانه خانه

 افتاد.هایش میرسید یادِ تمام درد و مرضتا به هامین می

اش به کوبید تا صدای دلتنگیام میخودش را به در و دیوار سینه

 گوش او برسد.

کرد تا سنگینی وزنش روی تنم قالب نشود هامینی که تالش می

 و من زیر بار 

 احساسم، مدفون نگردم.

 

فرمان از عقلم باال رفتند و میان موهایش چنگ هایم بیانگشت

 شدند.
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هایش من را در خودم و غرورم سقوط کردم وقتی لذتِ بازی لب

 های یک دستش پهلویم را فشرد.و انگشت دُچار خودش کرد

شبیه یک درد شیرین بود... همان دردی که هامین به من 

 نسبتش داده بود.

 

ام را کی روی گوشت لبم صدای آخ خفهحسِ درد و سوزش اند

 در آورد.

 

هایم را باز کردم و هامین را دیدم که ترسیده و نفس الی چشم 

 ی صورتم مانده است.زنان خیره

 اش خیس بود و پر رطوبت.پیشانی

 

خودم را تکان دادم... تالش کردم و با اندک جانی که در بدنم 

گرفته سرش را عقب مانده بود، پسش زدم... سخت و با صورتی 

 ام، مخالف او چرخیدم.برد و من روی شانه
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 با حس خیسی لبم رویش دست کشیدم و 

 رنگ صدای نگرانش به گوشم رسید.

 

 ژیکال جانم؟-

 

 کف دستم قرمز شده بود از رد خون لبم.

 کمرم را تکان دادم و مبهوت از دقایق سپری شده گفتم:

 خوام بلند بشم.برو عقب هامین... می-

 

 تکان خورد و هم زمان لب زد:

 ببینمت ژیکال!-

 

هایش بود وقتی تر از ترس چشمارتعاش صدایش کم رنگ

 صورتم را به سمتش برگرداندم.



 

 

1236 | P a g e 
 

 

 لبت!-

 

وا داد... یکه خورده و هاج و واج به دسته گلی که آب داده بود 

 زل زد و من با کمری خشک شده ایستادم.

 

 اش فرار کنم که دستم را گرفت.خواستم سمت سرویس خانه

 

 خواستم اینطوری بشه.من... نمی-
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داد، در اوج ناباوری درکش دانستم... حتی اگر توضیح هم نمیمی

کردم... هامین آدمی نبود که بخواهد به من آسیب برساند... می

حرص و ترها پس داده بود ولی حساب این رفتارهایش را قبل

 خشم االنش برایم تازگی داشت.

 

 زدی.خواستی اذیت بشم دست به حریمم نمینمی-

 

 جوری حرف نزن.نگو ژیکال... این-

 

ی چی بگم که خوشت بیاد... بگم غرق لذت شدم از این بوسه-

جنجالیت... بگم دست درد نکنه که زدی دهنمو سرویس 

 کردی!؟

 

از گردنش نروند و  ترهایم مرز کشیدم تا پایینبرای چشم

 حریص نشوند به جوالن دادن.
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هوای این خانه خطرناک شده بود برایمان... باید هر چه زودتر 

 گریختیم از هم.می

 

 دونی دلتنگی یه آدم چه قدر میتونه خطرناک باشه؟تو چی می-

 

 

 کر شدم و صدایش را نشنیدم.

پشیمان شده سمت کیفم روی مبل رفتم... قبلش از روی میز 

دستمالی برداشتم و روی زخم لبم فشارش دادم... اهل کولی 

 تر از این زخم نتوانسته بود از پا درم آورد.بازی نبودم وقتی کاری

 

ی دلت فقط یه آدم ی متروکهدونی وقتی تو جزیرهتو چی می-

 زنده باقی مونده باشه، یعنی چی؟
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ی میز شالم را روی سرم مرتب کردم و دستمال مچاله شده را رو

دانستم کار درستی نیست ولی جان تا آشپزخانه گذاشتم... می

رفتن و انداختنش داخل سطل زباله را دیگر نداشتم... موبایلم را 

ام بیرون آوردم و چک کردم... قبل انداختن بند کیفم روی شانه

اش قدم برداشتم... بدون نه تماسی نه پیامی... به سمت در خانه

 ش کنم.آنکه برگردم و نگاه

 

های چشمِ عشقت سقوط کنی، چه دونی وقتی از پلهتو چی می-

 حسرتی داره آخه؟

 

 ی در رسید، داد زد.دستم که روی دستگیره

گردی تو روم و دی خوش انصاف؟ چرا برنمیچرا جوابمو نمی-

گی حست چیه آخه؟ چرا کنی... چرا نمیبهم اخم نمی

ب رو؟ چرا هیچی کنی این عذابخشیم... چرا تموم نمینمی

 گی ژیکال!نمی
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ی موبایلم... به قامت هایم نگاه کردم... به تصویر زمینهبه دست

مان... جگرم آتش گرفت ی جهانم در عکس دو نفرهایستاده

ی این روزگار از وقتی جواب تمام سوالهای هامین یک گوشه

 .نفس افتاده بود

 

 

 ی چپم به سمتش چرخیدم.از روی شانه

 

شین هامین... بشین و برای آخرین بار... آخرین حرفای برو ب-

 منو خوب گوش کن.

 

اش بود، وقتی که جلو های قدیمی خانهمسیر دستم همان مبل

 رفت و 

 منتظر رویش نشست.
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ای از میان ام شدم... یک فیلم چند دقیقهی گالریوارد پوشه

 های دیگرم انتخاب کردم و موبایلم را سمتش گرفتم.فیلم

 

 

متعجب از کارم دستش را برای گرفتنش دراز کرد و من همان 

 جا روبرویش ایستادم.

 

مان رسید، صدای فیلمِ جشن موسیقی ضعیفی که به گوش

 تولدی بود که پارسال برای جهانم گرفته بودیم.

 

های ی موبایلم بود و مسیر مردمکهای هامین به صفحهچشم

 های در همش.من به اخم

 

چند ماهه دیگه پنج سال کامل میشه که نه حرف میزنه... نه -

خوره... تنها عضو متحرک ره... نه میشینه و نه تکون میراه می
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هاشه... یه وقتایی که زیادی خوشحال میشه لباش بدنش چشم

 لرزه و یه صدای خیلی ضعیف و بمی از گلوش می

شارشو خفیف هایی که درد داره انگشت ابیرون میاد... یه موقع

 تکون میده.
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کلمات را پشت هم از قلبم بیرون ریختم و به فکر نفس تنگ 

 ام نبودم.شده

 

دویدم به انتهایش امروز از همان روزهایی بود که هر چی می

 رسیدم.نمی

 

 نگاهش که تا روی صورتم باال آمد من هم اخم کردم.
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 ا نه؟خواستم ببینم باز هم حرفی برای گفتن دارد یمی

 

 خب نظرت چیه هامین؟-

 

 گوید.هیچی نمی

 

 عاقد خبر کنیم و جلوی چشمای بابام یه بار دیگه ازدواج کنیم؟-

 

 کند.هایش پر از تلخی شده است و مالمتم میچشم

 

کنه... آخه شب بابام منو تو لباس عروس ببینه خیلی ذوق می-

عروسی نشاط هم خیلی ذوق کرد... هی چشماش پر شد و هی 

تونه گفتن عروس بابا داره ولی نمیخالی شد... تو مراسم می

تونه حرف بزنه... ولی ما دیگه تونه راه بره... نمیبیاد... نمی

گیم کنیم... میریم زل میزنیم به صورتشو میاینجوری نمی
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سال پیش به این روز انداختیمت... ببخشید که با ببخشید که پنج

.. حاال پشیمون شدیم دوباره ات بازی کردیم.احساس پدرانه

 خوایم باز با هم باشیم.می

 

 خواهم دیگر در این خانه بمانم.پاهایم نای ایستادن ندارند... نمی

 

اختیار از تصمیمم به عقب برگشت و به آن نقطه از سرم بی

فرش نگاه کردم که دقایقی قبل مهمان تن و جانش بودم... یک 

 زده.مهمان ناخوانده و غم

 

 عقب رفتم و کنار در خانه به دیوار تکیه دادم.

فیلم تمام شده بود که هامین هم ایستاد... ایستاد و تا مقابلم جلو 

 آمد.

 

 زد.حس کردم که رنگ صورتش به سرخی می
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 ژیکال... من...-

 

ام هایم را روی سینهحرفش را نصفه و نیمه خورد و من دست

 چفت کردم.

 

یه بار دیگه منو از بابام خواستگاری  نگفتی نظرت چیه هامین...-

 کنی و...

 

 هایم بلرزد.بلعم تا صدایم کمتر از مردمکبغضم را می

 

فقط بابام دیگه قامتش صاف نمیشه... دیگه تو صورتم نگاه -

 کنه...نمی

 

 شرمندتم.-
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 میدونی غیرت یعنی چی؟-

 

 خواستم آقا جهان اینطوری بشه.به علی قسم من نمی-

 

اش یه مرد غیرتش له بشه برای شکست و غرور بچهدونی می-

 چه عذابیه؟

 

 ژیکال من تا ته دنیا شرمندتم.-

 

 بابام که شکست... جهانم نابود شد.-

 

 چه کار کنم برای دلت؟-

 

 با این سوالش بریدم... ته کشیدم و ضجه زدم.
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قسم جهانم... جهانمو سرپا کن باز... به همونی که رو اسمش -

گم خوردی رو حرفت دیگه حرف نمیزنم... یه عمر فقط بهت می

 چشم.

 

های راه دوباره پایینش انداخت... دستش را باال آورد و نیمه

 اش.زدهاستیصالش هویدا بود از رفتارهای شتاب

 

است دونی نمیشه... من چه کاری از دستم ساختهتو که می-

 آخه؟
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 .. اینو که دیگه از پسش برمیای؟بذار به درد خودم بمیرم.-
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 ی مخالفت تکان داد.سرش را به نشانه

 

خوام تونم... نمیاینجوری حرف نزن... اسم مرگ رو نیار... نمی-

 دیگه نداشته باشمت.

 

های بی حس و حال نگاهش کردم... آرام بودم... از همان آرامش

 آید.یکه فقط خودم خبر داشتم بعدش چه بر سر گردن بینوایم م

 

قیمت داشتنم باالست هامین... قیمت شرمندگیم پیش چشمای -

 ام قابل پرداخت نیست.بابام و خانواده

 

یک قدم جلو آمد و من کف دستم را با اخطار روبرویش باال 

 گرفتم.
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 آقا جهان خیلی دوست داره... درکمون میکنه ژیکال.-

 

 چقدر راحت بود همه چیز از زبان هامین.

 

 تونم تو چشماش نگاه کنم.نمی-

 

 بخشه.قلبش بزرگه... ما رو می-

 

 من چی... من مهم نیستم برات؟-

 

 تو تموم زندگی منی ژیکال.-

 

 ای که درد داشت برایم.چشمهایم جمع شد از سر خنده
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کنه که دست از سرش االن تموم زندگیت داره التماست می-

 برداری.

 

 خودش را زده بود به نفهمیدن.

 تونم.نمیشه... نخواه... نمی-

 

 اش کوبیدم.آهسته ولی از سر خشم و دلخوری به تخت سینه

 

سال شب و کاش هیچ وقت به درد من مبتال نشی... کاش پنج-

روز خودت رو مسبب حال بد عزیزت ندونی... کاش بدونی که ما 

خیلی وقت پیش از خط پایان هم رد شدیم و دیگه راه برگشتی 

 نداریم.

 

 اش جمع شد وقتی با اصرار لب زد:ست پیشانیپو
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سازم... میام عذرخواهی... میام و خودم نوکری خودم پل می-

 کنم.بابات رو می

 

 پسش زدم تا از مقابلم کنار برود.

 

مامان محبوبه نمیذاره کسی نزدیکش بشه... بعد تو میخوای -

 چه کار کنی براش که آرومت کنه؟

 

 من توان بیشتر زخم زدن به مرد مقابلم را نداشتم.

 

گوش کن هامین... من شده تا آخر عمرم یه کوه درد و تو -

ام تحمل کنم... حسرتام و به دوشم بکشم ولی دیگه باهات سینه

کنم... قبول کن... باهاش کنار بیا... مثل تموم این ازدواج نمی

 مدتی که زندگیتو کردی.
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 و شکننده. پوزخندش عمیق است

 من زندگی نکردم... فقط دویدم که برسم به تو دوباره.-

 

 دانستم، سرانجامی ندارد.خسته بودم از تکرار حرفهایی که می

 

ام اهمیت بده... ما راهمون جداست... یه بارم شده به خواسته-

زندگیم ترکیده... هر طرفشو که بگیرم یه جاش میلنگه... انقدر 

گشتنت توش گم شدین هامین... ما بزرگتر زخم دارم که تو و بر

تر... انقدری حالیمون هست که نخوایم با شدیم... با تجربه

احساس و عواطف هم بازی کنیم... من دیگه اون ژیکالی نیستم 

که عطش قربون صدقه رفتنمو داشته باشم... همین حاال و 

 کنیم.همین جا برای همیشه حرفش رو تموم می

 

 نگیر. از طرف من تصمیم-
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 گیر شده بود.مات حرفش ماندم... هوای اطرافم نفس

 

من نمیدونم با این اصرار کردنهام چقدر پیش چشمت کوچیک -

خوام بدونی که من برنگشتم که دوباره یا بزرگ میشم... فقط می

ببازم... که رابطمون رو مرهم نذاشته باز عقب بکشم... من 

روندم... تا یه جایی خواهشت های زیادی رو از سرم گذحادثه

هات راه میام... ولی کنم ژیکال... تا یه مرزی با دلت و تلخیمی

وقتی دستمو بکشی و هی بکوبونیم تو دیوار منم روشم عوض 

 کنم.میشه... منم یه مدل دیگه اقدام می

 

 گیرم.هایش را جدی نمیحرف

 زورگو بودن بهت نمیاد.-

 

 اش بیشتر نمایان شد.ت شکستگیتای ابرویش را که باال انداخ
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وقت کردی یه سر تو گوگل بزن... اسممو سرچ کن... چندتا از -

اون مبارزهامو ببین... اگر تونستی هامین گذشته رو پیدا کنی، 

 زورگو نشدن االنمم باورت میشه.

 

 تر حرفش را زد.مات و گنگ نگاهش کردم و او راسخ

 

ترین دلیل اینجا اولین دلیلم برای برگشتنم تو بودی... مهم-

بودنم خودتی... قرار بود تنها بمونم این فاصله رو کوتاه 

 کردم.نمی

 

 مگه من ازت خواستم بیای که منتشو سرم میذاری.-

 

 دلگیر شده تماشایم کرد.

 من االن منت گذاشتم سرت!؟-
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ظارش از کنارش لحن صدایش خشم دارد و من بی توجه به انت

 گذشتم و موبایلم را برداشتم.

 

اش فرار کنم... نه از سر خواهم از خانه و نگاه عصبانیمی

قراری دلم... واهمه دارم بمانم و همه چیز ترس... از سر بی

 خرابتر شود.

 

 کجا!؟-

 

 گردم خونه.برمی-

 

 مگه کارمون تموم شد؟-

 

 با کنایه جوابش را دادم.
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ینجا اومدیم تا هی یه مشت حرف بی سر و ته کارمون! اینکه ا-

 رو زیر و رو کنیم شد کار؟

 

 جود که جوابم را بد ندهد.لبش را می

نگاهش را با چرخیدن به سمت آشپزخانه از صورتم گرفت و 

 اندکی بعد با یک لیوان آب برگشت.

 

 بخور... تا لباس بپوشم بریم.-

 

 دستش را پس نزدم... گلویم خشک شده بود.

 

هایم روی لیوان را باال بردم و قبل از چسباندنش به لبم، مردمک

خط عمیق پشت گردنش جا ماند... خطی شبیه بریدگی و بخیه 

 خوردن.
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ام اش، مشغول بستن بندهای کتونیی خانهپشت در باز مانده

 بودم که آمد.

 

هایش در فضای حاضر و آماده با عطری که تمام مولکول

 ود.اطرافمان پخش شده ب

های تماشا شرت مشکی و شلوار جینی که پا زده بود، ثانیهتی

 کردنش را بیشتر تمدید کرد.

 

 آسانسور رسید... بریم.-

 

هایم... بیشتر از آن دلم برای هر خجالت نکشیدم از خیرگی چشم

 دویمان سوخت.

فکر و اندیشه پشت ذهنم آنقدر سوخت که فکر شوم و تلخی بی

 ام را سوزاند.و نفسم سینه نقش بست
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********* 
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ی ارسال را انتخاب کردم و پیامی که فرستادم را بار دیگر گزینه

 ی موبایلم خواندم.قبل از خاموش شدن صفحه

 

کاتالوگ میان دستم را روی صندلی عقب قرار دادم و منتظر 

 ماندم تا هامین تلفنش تمام شود.

 

به تاریکی رفته در نگاهم از روی ساعت ماشین تا هوای رو 

 گردش بود.

 رنجاند.هوای که حال و روز پاییزی بودنش دلم را می

 دل سرما زده و غمگینم را.
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باز و بسته شدن در ماشین را که شنیدم، حواسم بیشتر جمع 

 بودنش شد.

 مان داشت.بودنی که رنگ متفاوتی از گذشته

کرد مثل لحظاتی که داخل شرکت و مقابل مدیر جوانش، تالش 

های اطرافمان ی بینمان را به زور به رخ آدمتا صمیمیت مُرده

بکشاند و من هر چه گفته بود و نظرم را خواسته بود، به لبخندی 

 رمق بسنده کرده بودم.کوتاه و بی

با دلش راه آمدم... راه آمدم که دستش یا روی بازویم نشست یا 

ی جانم خرجم اش راه آمدم که وقتپشت کمرم... با غرور مردانه

 اش را له نکنم.کرد، به خودم اصرار کردم تا جانِ نظر کرده

 

 برسونمت خونه؟-

 

ها کردم و پیامکی که برای سهراب بار دیگر حواسم را جمع ثانیه

 فرستاده بودم.
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خواستم قبل خانه رفتن یک سر به شرکت بزنم و با سهراب می

 حرف بزنم.

 ولی جوابی برای پیامم نفرستاده بود!

 

 شم... جایی کار دارم.سر بلوار پیاده می-

 

 کجا؟-

 

ترهایش بود... همانقدر این کجا گفتنش به محکمی همان قدیم

 مصمم و مُحق.

 

 دید که جوابی برایش ندارم و باز پافشاری کرد.

 

 گفتم کجا کار داری برسونمت؟-
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 مگه شدی راننده شخصی من! خودم میرم.-

 

 دراز کرد و سریع گفتم: دستش را برای روشن کردن ضبط

 روشن نکن.-

 

نگاهش نکردم ولی متوجه شدم که به سمتم برگشت و عمیق 

تماشایم کرد... مثل دقایقی که داخل آسانسور تالش کرد تا 

هایش را بدهم ولی من درست در همان لحظات جواب چشم

 کور مادر زاد شده بودم.

 

 میزون نیستی ژیکال!؟-

 

 .پس گردنم را چسباندم به پشتی صندلی

 باید باشم؟-
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 افسوس صدایش زیاد بود.

 بینمت.من سر جنگ دارم با خودم... وقتی این شکلی می-

 

کرد که انتظارهای نابجای هامین روی دوشم سنگینی می

 صادقانه پرسیدم:

 

 تو جنگیدن با خودت رو بلدی؟-

 

حالتش راضی دست کشید الی موهایش... مشخص بود که از 

 نبود.

 

کاش بلد نبودم... اینطوری زندگیمون یه شکل دیگه شده بود -

 حتمن.
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تصویرهای پشت کالمش برایم محو و گنگ بود که باز واپرسی 

 کردم:

 شد؟چه شکلی می-

 

 هایم رسید.اش به گوشنفسش را طوری رها کرد که سنگینی

 کجا ببرمت ژیکال؟-

 

دیگر ادامه ندهم و من هم از  سوالم را با سوالش جواب داد که

 خدا خواسته دیگر ادامه ندادم.

 

 مسیر شرکت بابام یادت هست؟-

 

هایمان هم باز تا کجا قرار بود پای روزهای گذشته تا وسط حرف

ی بلد بودنش تکان حوصلگی به نشانهباشد که سرش را با بی
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داد و من در تمام حرکاتش یک حس سرخوردگی عمیق را 

 تماشا کردم.

 

ای که پایم حسی که در من هم فوران کرده بود، درست از لحظه

اش گذاشته بودم و حاالیی که تمام وجودم یک را داخل خانه

کوفتگی و خمیدگی عمیق داشت... شبیه آدمی بودم که زیر 

مشت و لگد کسی مانده بود و االن نیاز به یک مرهم خوب و 

 آسا داشت. معجزه

 

نفهمیدم کی به مقصدم رسیدیم... انقدر در خیاالتم گم شده 

گرد بودم که تا به خودم آمدم یک خیابان آشنا و ساختمان نیمه

 سرِ نَبشش من را به خودم آورد.

 

 به زحمت افتادی... ممنون.-
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ی لجوج و سرتق درون جوابی نشنیدم... مشخص بود پسر بچه

را نگاه کرد و من از  هامین قهر کرده است، که فقط مقابلش

 ماشینش پیاده شدم و سمت ساختمان شرکت قدم برداشتم.
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کف دستم که روی خنکی شیشه میرال نشست، کمی هُلش 

 دادم و از در نیمه باز شرکت وارد شدم.

 

 سوت و کوری داخلش به خاطر تمام شدن ساعت کاری بود.

 

 سالم خانم شایگان... مشتاق دیدار.-
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ی چپم به سمتِ دستِ خانم و نرم از کنار شانه سرم آهسته

مشفقی، منشی باسابقه و قدیمی شرکت برگشت... سالهای 

زیادی بود که از زمان حضور خود بابا هم اینجا مشغول به کار 

 بود.

 

 خوب هستید خانم مشفقی... جویای احوالتون هستم همیشه.-

 

چشم  دستش را نرم رها کردم و به ظاهر آماده برای رفتنش

 دوختم.

 

شما لطف دارید... آقای شایگان مهمان دارن... با اجازتون منم -

باید برم دنبال پسرم... اگر کار واجب دارید بمونم به آقای 

 شایگان اومدنتون رو اطالع بدم؟

 

حس جوابش را کیفم را روی میزش رها کردم و با لبخندی بی

 دادم.
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 مونش بره.شما به کارت برس... منتظر میمونم تا مه-

 

ی میان دستِ دیگرش را داخل کشوی میزش گذاشت و برگه 

 برایم دست تکان داد.

 سالم من رو خدمت خانواده برسونید.-

 

نگاهم دور تا دور سالن چرخ خورد... روی تابلوهای که هر کدام 

 های وارداتی شرکت بودند.عکسی از دستگاه

 

کردم، به جز صدای فن، پژواک حرف زدن خوب که گوش می

ی کالمش شنیدم، ولی متوجهسهراب را هم از اتاقش می

 شدم.نمی

 

 انگیزه و تلخ به اطرافم بیشتر نگاه کردم.بی
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به واحدی که روزهای خوبی را کنار بابا داخلش تجربه کرده 

قامت  بودم... اما حاال برایم غریب و منزجر کننده بود، وقتی

 دیدم.اش نمیجهان را هیچ گوشه

 

های امروزم پوستم را زدم... گریهباید دست و صورتم را آب می

 جمع و خشک کرده بود.

 

وارد سرویس شدم و از ژیکال درون آینه برای تمام حال بد 

 امروزش معذرت خواهی کردم.

 

برای استرسی که در این روزها تنها پیشکشم به تن و قلبم شده 

 بود.

 

هایم رسیدگی باید دوباره قوی و با رفتاری منجسم به برنامه

 کردم.می
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خبری، خودش را برای شدم که در اوج بیباید همان ژیکالی می

 روزهای دشوارتر از این ساخته بود.

 

 هایم زیر سردی آب، به بازی در آمده بودند.انگشت

رِ مشتم را پر کردم و تا روی صورتم ریختم صدای باز شدنِ د

 اتاقِ سهراب آمد.

 

 هایم روی زخم کوچک کنار لبم، ثابت ماند.مردمک

 گفتند همین بود حتمن؟زخم کاری که می

 

 کنم.یکم بهم زمان بدی، همه چیزو روبراه می-

 

 اَهرم شیر را پایین زدم و انگشتم روی لبم نشست.

ی کوچک را محو و ناپدیدش کنم ولی از خواستم همان نقطهمی

 آمدم.یپسش برنم
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منو بیشتر از این منتظر نذار سهراب... تحملم زیاد نیست که -

 هی امروز و فردا کنی.

 

 هایم با بُهت روی دختر وا رفته داخل آینه از نفس افتاد.چشم

 

 ای که به گوشم رسید.اشتباه نبود، شنیدن طنینِ صدای زنانه

 

که میدونم عزیزم... حق داری ناراحت باشی... ولی خودت -

هام رو مرتب کنم که بتونم به شاهد کارهام هستی... باید برنامه

 قولم عمل کنم یا نه؟

 

خوای بکنی سهراب من دیگه طاقت  ندارم... هر کاری می-

 ی کار رو نیار.زودتر تمومش کن... انقدر بهونه
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های محکمی روی گلویم نشست قلبم نکوبید... حس کردم پنجه

 ت و نفسم به تنگنا افتاد.ام سوخو فشردش... سینه

 

لبم را طوری گزیدم که سوزش عمیقی بار دیگر  در جانم ریشه 

 دواند.

 

 نه آنقدر ساده بودم که خودم را گول بزنم.

ی کاریشان باور که حرفهایشان را بر حسب رابطهنه خوش

 بگذارم.

 

های غرورم زیر امیدم برای خوشبختی ریختم... شکستم و خرده

 و ته نشین دلم گشت. خواهرم له شد
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شک، که با کمک دست دیگرم به زور دستم فلج شده بود بی

 ی در رساندمش.روی دستگیره

 

بیشتر از صدای آن دو نفر پشت در، که یک نفرشان داشت به 

ی هایم پردهانداخت، صدای خس خس نفسام خنج میسینه

 داد.گوشم را آزار می

 

.. فقط یک چشمم، تماشاگر جهنم الی در را آهسته باز کردم.

 پشتش بود.

 

بزرخی که میان آغوش سهراب خزیده بود و من از تموم زندگی 

 تهی شدم.

 

سرش را بوسید و من با خودم فکر کردم قبلترها چندبار نشاط را 

 اینطوری بوسیده است؟
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اش... رضایت پشت لبخندش تفاوت داشت در حدی عُمق بوسه

 که از فشارِ واقعی بودنش کمرم راست نشد.

 

دستم روی دیوار نشست تا زمین نخورم... تا از خواب تلخی که 

 دیدم، بیدار نشوم.داشتم می

من از بیدار شدنم واهمه داشتم، از حال زهرمار بعدش بیشتر 

 هراس داشتم.

 

 

ام بیچاره های کفشش توی سرم اکو شد و مردمکصدای پاشنه

اش، خودش را های بلند کفشِ زنانهشیده و پاشنهروی قامت ک

 به دار آویخت که سیاهی رفت و تار شد.

 

خدا را شکر کردم که صورت سهراب مقابل من بود و ندیدم 

 اش را.چهره
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شد اگر با دیدنش دست به مقایسه با نشاطم دلم دیگر دل نمی

 داشتم.برمی

 

دیگر آن زن بود  چشمم سوخت و تا پلکم را باز و بسته کردم نه

 و نه سهراب.

 

 مانده بودم چه کنم.

ام را جان ایستادن نداشتم... در را باز کردم و جَسد سنگین شده

 به دوش خسته از سرنوشتم کشیدم.

 

کیفم را از روی میز چنگ زدم و دست دیگرم را روی دهنم 

 فشردم.

 

 درِ اتاقش نیمه باز بود که دیدمش.
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داشت کجای این شهرِ شبیه خودِ پشت به در و سیگار به دست 

کرد که دست دیگرش پشت گردنش نشست نامردش را نگاه می

 تر رفتم.و من یک قدم عقب

 

های راه به خودم آمدم و دیدم چند آنقدر عقب رفتم که میانه

از وجودم را روی یکی از  ام و هر تکهطبقه را پایین دویده

 ام.های پشت سرم جا گذاشتهپله

 

 تر.به کف خیابان که رسیدم همه جا تاریک بود و دل من مچاله

 

هایم با صدای غرش رعد و برقی لرزیدند و انگشتزانوهایم می

 که زد مشت شدند.

 

 نه حال من خوب بود نه آسمان.

 نه دل من آرام بود نه آسمان.
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 های من خالی بود نه نگاهِ آسمان.نه چشم

 

از چشمم بود یا آسمان... فقط  ی زیر پلکمنفهمیدم اولین قطره

گریستم و دویدم و میوقتی به خودم آمدم که دیدم داشتم می

 زدم.زیر باران تند شده نفس نفس می

 

پیاده روها خلوت بودند و آدمهایش پناه آورده بودند به 

های در ترافیک مانده که صدای بوقشان زیر رگبار باران ماشین

 ر سرم.بیشتر از همیشه اکو شده بود د

 

پشت پلکهایم را دست کشیدم و تا آمدم یک قدم دیگر  به جلو 

 بردارم صورتم مهمان جسمی سفت و گرم شد.

 

 ژیکال!؟-

 



 

 

1277 | P a g e 
 

نرفته بود... صاحب صدایی که حاال باز دستش روی بازویم 

 نشسته بود، نرفته بود!؟

 

 تو که رفتی!-
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شدند هایش نفهمیدم که میان اجزای صورتم چه دید که چشم

 دو گوی آتش.

 

های پر از سوالش روی صورتم من به عبور و مرور مردمک

اعتنایی نکردم و تا خواستم از کنارش گذر کنم، صدای خشک و 

 پر از شماتتش را شنیدم.
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بیشتر از نیم ساعته تا پاتو از اون ساختمون گذاشتی بیرون -

چی پیچی از درد... داری مثل یه آدم مار گزیده دور خودت می

 سرت اومد اون تو ژیکال!؟

 

دردم را دیده بود... فهمیده بود که نیش یک افعی به قلب و 

 روحم بالی جانم شده است و کاش که مقابلم نایستاده بود.

 

 من باید برم... دیره.-

 

لرزید و داغ نگاه هامین حالم را لبم از شدت استرس و آشوب می

 کرد.خرابتر می

 

 سوار شو بریم.-
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ی خیابان مانده به ماشینش اشاره کرد که پشت سرمان گوشه

 بود.

 

جان شده توان مخالفت کردن نداشتم... فقط پاهایم کمی بی

 بودند که انگار فهمید و دستم را گرفت.

 

 گرفت و دنبال خودش کشاند.

 

 

ی ی پیچیدهی زمین، رایحهبعد از عطر باران و خاک نم خورده

کرد جریان ود که به من یادآوری میعطر هامین داخل ماشین ب

 زندگی را.

 

های پنلش را سمت تنم بخاری ماشین را روشن کرد و پره

 تنظیم کرد.
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دار به تصورش که لرزشم از سرمای هوای بارانی و لباسهای نم

های وجودم تنم بود... ولی اشتباه بود... من زیر فشارِ ناباوری

 تشنج کرده بودم.

 

ا بود که در خودم مُچاله شدم و مصیبت تماشا درونم بَلوایی برپ

 های هامین به جان خریدم.کردنم را درون چشم

 

 هر دو فرو رفته بودیم در خاموشی مختص به خودمان.

 سکوت بود و صدای بارش باران.

 های نصف و نیمه من.سکوت بود و نفس

های که ها... ماشینسکوت بود و خیابان بنده آمده از ماشین

 انش انگار محکوم شده بودند به حبس ابد.سرنشین

اش را به در تکیه داده بود و فقط سکوت بود و مردی که شانه

 کرد.من را نگاه می
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 نگاهی با چاشنی اخم و دلواپسی.

 

 تو شرکت چه اتفاقی برات افتاد که انقدر بهم ریختی؟-

 

 دهد.اشتباه فکر کردم که به خاطر حالم به سکوتش ادامه می

 

از حرف زدن فراری نبودم... از بغض حجیم میان گلویم 

هایی که منتظر یک اشاره بودند تا گریختم... از مردمکمی

 ویرانتر شوند.

 

ژیکال حرف بزن... چرا اومدی بیرون خوب نبودی... چرا -

 دویدی!؟کردی و میداشتی گریه می

 

 لبم را اول گزیدم تا صدایم نلرزد.
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 نم بود.گریه کردنم از افتاد-
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 گی!؟افتادی... طوریت شد... چرا هیچی نمی-

 

 نشینی کردم.یک باره سمتم هجوم آورد و من بیشتر عقب

 

گردنم را سمت خیابان چرخاندم و نفسم برید... تیر کشید 

بار دیگر نبض حیاتش بریده اش که امشب یکرگ لعنتیشاه

 شد.
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ی بغضتو قورت کنه که هبرگرد ببینمت... کجات درد می-

دی... یک ساعته نشستیم اینجا بعد تو یه کالم حرف می

 نمیزنی؟

 

خبر خوبی داشت هامین که چه دل خوشی داشت... چه حال بی

 هایش.حسود شدم به دلنگرانی

 

دستم باال رفت و روی گردنم نشست، با زجر و بدبختی سمت 

که اشکهایم سُر اش برگرداندمش ی جلو آمدهتنههامین و نیم

 خورد و طعم شورش زیر لبم نفوذ کرد.

 

ها افتادم پایین... از بلندی انسانیت من از باالی اعتمادم به آدم-

 ی مردهای اطرافم.ته کشیده

 

هایم... فهمیدم که هایش باریک شد و ترسید از حرفچشم

 ا به گردنم برساند نالیدم:ترسید و تا خواست دستش ر
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راحتم بذار... قد چند دقیقه فقط گوش باش... غریبه باش... -

نشناس منو... زجرامو نبین... له شدنم رو تماشا نکن آقای 

 صولت.

 

صورتت گر گرفته... خیسِ عرقه از درد... فشار نده گردنتو -

 ژیکال.

 

 کوبیدم روی دستش... کوبیدم و نعره کشیدم.

 

دم... فدای تار . به درک که دارم از دردش جون میبه درک..-

موی عزیزام که نبینم تباهی زندگیشون رو... فدای مانلی عزیزم 

که من حالم خوب نیست... اون فقط خوب باشه... اون بخنده... 

 خوام.اون شاد بزرگ بشه... بسمه... دیگه هیچی از خدا نمی

 

بیچاره وار میان نفسم بند رفت از گرفتگی گردنم... سرم را 

 هایم گرفتم و زار زدم.دست



 

 

1285 | P a g e 
 

 

 ذارم مانلی اذیت بشه.نمی-

 

 دیگر هیچ چیز برایم مهم نبود.

 مگر چیزی هم مانده بود که مهم باشد؟

ی دغدغهامیدم در این باال و پایین روزگارم به زندگی آرام و بی

 نشاط و سهراب بود که آن هم پرپر شد.

 

 شد حاال؟اش چه میز زندگی تازهسهم مانلی کوچک و شیرینم ا

 

های وجودم در خودم پیچیدم و دستهایی محکمتر از خودم، گره

 را باز کردند.

 

ی ام را به سمت عقب خواباند و دستش را روی قفسهصندلی

 ام محتاط فشار داد تا رویش بخوابم.سینه
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پر از ماشین را از میان خیابان باز شده کنار کشاند و سکوت 

حرفش بیشتر از همیشه آزردم... از کی حرف گوش کن شده بود 

 که فقط عربدهایم را شنید و مات حالم ماند!؟

 

توانستم ام هم میسنگینی نگاهش را از پشت پلکهای بسته

 حس کنم.

 

 همیشه انقدری که االن میبینیم، رِقت انگیز نیستم.-

 

 چند وقته گردن درد داری؟-
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هایم را بستم تا نبینم هایم را باز نگه دارم... پلکچشم نا نداشتم

 حالش را بعد از جواب دادنم.

 

 درست از وقتی که رفتی.-

 

 شد.تر میتر و خفهفضای ماشین هر لحظه برایم تنگ

 

از روزی که رفتی هر مرض و مصیبتی بود سرم آوار شد -

 هامین.

 

م نزدیکتر هایش سخت و سنگین شده بود و من داشتریتم نفس

 کردم.به صورتم احساسش می

 کشید.های قلبم تیر میکردم بطنوقتی اسمش را زمزمه می

 

 تو فکر نابجای من بودی هامین.-
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کردم... اگر پوست کلفت نبودم، دیگر اسمش را زمزمه نمی

 ام زنجیر کردم و گفتم:هایم را روی سینهدست

 

روز اول انتخابت  همیشه و همه جا فکر نابجای من بودی... از-

اشتباه بود... آسایش گفت دورت خط بکشم... گفت به درد هم 

نمیخوریم... گفت تو مغروری... خودخواهی... ولی من دلم گیرت 

بود... بیشتر از دلم فکرم شب و روز بهت وصل شده بود... 

تونستم ازت بگذرم... بلد نبودم دوست نداشته باشم... انگار از نمی

 ام.ت شدی صاحب روح لطیف و بکر دخترونهروزی که دیدم

 

 لبخندش کم رنگ است ولی جان دارد و امید.

 

این از خوشبختی من بود ژیکال... تو شدی همه زندگی کسی -

کرد بعد از خدا و پدر و مادرش، فقط ورزشش مهمه که فکر می



 

 

1289 | P a g e 
 

تو شبیه همین هوای رگباری بودی... و اولویت داره براش... 

 ی قلبم.خبر و یکباره اومدی نشستی پشت پنجرهبی

 

از سر غصه و حرص به حرفهایش واکنش نشان دادم و بلند 

 خندیدم.

ات و بازش نکردی... دیدی تقال دیدی خودمو کوبیدم به پنجره-

 هات رو کشیدی!؟کردنم و باز پرده

 

دانم که چرا شالم را یند و نمینشام میهایش روی شانهانگشت

 دهد.عقب می

 

 کنه.درش بیار خیسه گردن دردت و تشدید می-

 

هایم را بیشتر باز کردم... این همان هامینی بود که الی چشم

دید! اگر شالم را پشت کرد اگر گردنم را کسی میرگش باد می

 کرد.گوشهایم میزدم روزگارم را کوفتم می
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خوای نشون بدی که نگرانمی... چرا یدرش بیارم!؟ چرا م-

 هامین؟

 

 هوا روی گردنم گذاشت و من از شدت درد نالیدم:دستش را بی

 لعنت بهت.-

 

جوریشم دارم زیر بار بیشتر از این لهم نکن ژیکال... من همین-

 کشم.آسیبی که بهت زدم نابود میشم... ولی عقب نمی

 

کرد و من لب گزیدم  رگم باال و پایینچهار انگشتش را روی شاه

 تا دادم، هوار نشود.

 

نباید عصبانی بشی... نباید حرص بخوری... من به درک... تو -

 مراقب خودت باش.
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 کردم و باز ناآرام بودم.جریان خون را زیر ماساژ دستش حس می

 

 اگر دردم یکی بود، عالجش هم راحتر بود.

 ام؟ کردم با غم جدید خانهچه می

 کردم؟ام چه میبا مظلومیت نشاط و چشمای پرذوق مانلی

 

 دادم؟قرار جهان را چه میجواب نگاه بی

گفتم که این دخترت هم سفید بخت به محبوبه با کدام رو می

 نشد؟

 

ساعد دستش را سفت و محکم گرفتم... جا خورد و من 

 هایم را با تمامِ جانِ اندکم دور دستش حلقه کردم.انگشت
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خوام به خودت اجازه بدی و خوام بهم نزدیک بشی... نمینمی-

 هی بهم دست بزنی.

 

 وا رفته صدایم کرد.

طوری نده... بذار ژیکال اینجوری نگو... جواب بد بودن منو این-

آروم بگیریم باهم... بذار بفهمم این همه رنج و عذابت از سر 

یبار  چیه... بذار بزنم دهن هر کی که هست و صاف کنم... بذار

دیگه روت برای تموم زندگیم حساب باز کنم... بذار و مال من 

باش... من مَرهم میشم روی دلت... انقدر این دنیا رو برات زیر و 

 کنم که دیگه یادت نیاد خطاهام رو.رو می

 

 زور زدم تا دستش را پس زدم.

 خواست؟دیوانه شده بودم که دلم آغوشش را می

 است!خودلم نوازش کردنش را می

دیوانه نبودم... به خودم که آمدم دیدم دارم از رنج تنهایی به 

 پیچم.خودم می
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به خاطر فکرهای ناجورم لب گزیدم و موهای کم و نامرتب رویِ 

شمار ذهنم دستش را شمردم... باید خودم را از بین عددهای بی

 گرداندم سرجایش.کردم و برمیپیدا می

 

گفتم برای چی ذاشتم و میسرش میه سربهیاد روزهای افتادم ک

 کنی؟موهای بدنت را شیو می

دانست که کشید... میام را محکم میخندید و نوک بینیمی

خواهد میان کلماتم حق مالکیت دانم و باز دلم میدلیلش را می

 برای خودم پیدا کنم و

 هایتبگویم من دوست دارم دست
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 پر مو باشد.

 

ریخت... بعدش دیگه کردم همش میشیمی درمانی که می-

 مثل قدیم پر نشد.

 

درمانی را بارها میان ذهنم هجی کردم و یک ی شیمیواژه

تصویر گنگ و محو از هامین پشت ذهنم نقش بست... تصویری 

 که قادر به تماشا کردنش نبودم.

 

 هوای کهنه و دَم دار ماشین را بلعیدم و زمزمه کردم:

 

تونم هیچ حسابی باز انقدر داغونم که خودم رو خودم نمی من-

 گردی هامین؟کنم.... تو دنبال چی می

 

 دنبال آرامشمون... دنبال حقم از تو.-
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 من حقش بودم! دقیقن از کی؟

 

دونی چی شد که قلب آدما سنگی شد؟ چی شد که همه تو می-

 راحت پا گذاشتن رو دل و غرور هم؟

 

لم... به علی قسم نیستم که دارم جلوت من سنگ نیستم ژیکا-

 پرپر میزنم.

 

 حالم بده... حالم از این زندگی بده.-

 

گی رفتی تو شرکت چی شد... چی دیدی که اینطوری چرا نمی-

 ریختی بهم!؟
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نگاهم سرگردانی داشت... سرگردان یک جرعه صداقت... یک 

 کف دست معرفت... یک خشت انسانیت.

 

سرو ته و نامربوط بود... های هامین بیهایم برای سوالجواب

من داشتم کنار هر پرسشش خودم را... شوک درونم را خالی 

 کردم تا باز بتوانم سرپا بشوم.می

 

چسبید که با هر ها رو بند میزدن... بهشون میقدیما که چینی-

بار نگاه کردنش یادشون نیفته چرا شکسته... تو االن شدی 

خوام قایمت کنم هامین... پشت کلی میی دلم... چینی بند زده

ی آرزوهام... من توان چشم دوختن به هام... ته همهروزمرگی

ی دلم رو ندارم... من آدمش نیستم... آدمت چینی بنده زده

 نیستم.

 

 دستش را عقب کشید و روی فرمان مشت کرد.
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هی اش های پیشانیمشغول کلنجار رفتن با خودش بود که خط

 شد.محو و پیدا می

 

 های منو پای بقیه ننویسی.کاش بدی-

 

ها نداشت... چه برسد به من کاشخدا هم جوابی برای این ای

 مهجور مانده.

 

آدم خوبای زندگیم ته کشیدن... آرزوهام همشون نقش بر آب -

شدن هامین... تو که غریبه بودی باهام، مصیبت بزرگتر از 

از کسی که حکم برادرم رو اگر  نامردی دیدن از هم خونم؟

 نداشت ولی مرد این روزای خونمون بود!

 

 با بهت و گیجی پرسید حدسی را که زده بود.

 مدیر شرکت االن سهرابه؟-
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 سرم را تکان دادم و او ادامه داد.

 داره زیر آبی میره؟-

 

 بازم جای زبانم سرم را تکان دادم... 

 سوخت.یام، مزبانم از حجم داغی کلمات نگفته

 

 کنید... چرا نمک میذاری رو زخمت؟چرا برکنارش نمی-

 

هام... بخوام قیدشو بزنم اول باید سهراب وصله به جگر گوشه-

 غم و ناراحتی عزیز کردهامو تاب بیارم.

 

براشون توضیح بده ژیکال... اونا بدونن  پشت کارت منفعت و -

 دن.منطق همتون دخیله، بهت حق می
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های مزخرفش دهن ی گردنم کشیدم... به چروکشالم را از رو

 کجی کردم.

 

کردم حتمن پای یه نفر سوم تو یه مدت مدام باخودم فکر می-

 رابطمون باز شده بود، که من خط خوردم.
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 سرم را کمی خم کردم و آرام شال را روی موهایم گذاشتم.

 

سخت بود... کنار اومدن باهاش... جنگیدن با فکری که -

 ی روحت بشه دشواره.خوره
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 روی صورتم و زیر پلکهایم دست کشیدم.

 

یه زجر بدی داره این فکر... هر جور که نگاهش کنی... زیر و -

روش کنی بازم نمیتونی بگی باشه، کنار میام باهاش... از خودت 

متنفر میشی... پر میشی از حس کمبود و عیب و ایراد گذاشتن 

 به روح و جسمت.

 

 تاطانه و نرم به طرفش چرخاندم.سرم را مح

 

من پنج سال با این سَم مُهلک زندگی کردم... نمردم... خیلی -

وقتا فکر کردم اگر همین باشه، اینم جزی از تقدیر منو حق تو 

برای زندگیته... تالش کردم که بپذیرمش... هیچ وقت مطمئن 

نبودم که دلیل جداییمون ممکنه همچین چیزی باشه... ولی به 

دم یاد دادم که اگر روزی فهمیدم که غیر از این نبوده، خو

بپذیرمش... دیگه دنبال دلیل و منطق و احساس و برهان 

 نگردم... اینجوری خودمو ساختم و روزهامو اومدم جلو... ولی...؟
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 برق نگاهش آمیخته به حس تحسین و شرمندگی بود.

 

 لبهای خشکم را با زبانم تر کردم و ادامه دادم.

ی درست روزی که اون کلیپ رو دیدم... به خودم اومدم و ول-

دیدم تا این دنیا پابرجاست توان دیدن اون نفر سوم رو ندارم... 

شکستم تو خودم... یه مشت احساس رسوب کرده باز تو وجودم 

به غلیان دراومد... اونجا بود که فهمیدم محاله یه زن... توی 

النه و صبورانه برخورد هیچ موقعیتی نسبت به این مسئاله عاق

 کنه.

 

ی در را کشیدم و حرفم را قبل از پیاده شدنم کامل دستگیره

 کردم.
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من هیچ وقت توان اینو ندارم که به نشاط بگم، با نفر سوم -

ات منطقی رفتار کن... من برای گفتن این فاجعه انقدر رابطه

 بزرگ نشدم که قبل از خواهرم خودم نابود نشم.

 

 میشی؟کجا پیاده -

 

به آسمان چشم دوختم... قهر کردنم با خدا تمامی نداشت انگار 

خواندم... که ببین حالم هایم برایش روضه میکه داشتم با چشم

 ی رینگت.را... باز هم اگر خواستی من را بنداز گوشه

 

 جواب هامین را دادم.

 خوام نفس بکشم... دارم خفه میشم این تو.می-

 

 او هم بالفاصله پیاده شد.

 کنار خیابان چسبیده به کاپوت ماشینش ایستادیم.



 

 

1303 | P a g e 
 

 کردیم.ی آدمها حسادت میداشتیم به زندگی ناشناخته

 شان.های گره شدهمن به لبخندشان... هامین به دست

چقدر خوشبختی را کم داشتیم... چقدر زندگی را گم کرده 

 بودیم؟

 

میرم چکاپ... برای تو هم تو این مدت هر شیش ماه یک بار -

گیرم... گرفتگی گردنت رو نباید ول کنی... پیش دکترم وقت می

 اگه دلیلش هم عصبی باشه باید معاینه بشی.

 

 اون زخمای پشت گردنت، به خاطر بیماریته؟-

 

من دیگه بیمار نیستم ژیکال... اونا هم به خاطر عملهایی که -

 انجام دادم.

 

 به گوشم رسید.هوا باال رفت و دستم بی
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مان خبری از پرسیدم از تمام روزهای دور و گذشتهکاش می

 ام دارد؟ی گوشوارهلنگه

 

 نپرسیدم فقط زمزمه کردم.

 خوشحالم که سالمتی... سالمت و موفق.-

 

خوام که تو کنارم باشی... که این سالمتی و خوشبختی من می-

 رنگ و بو بگیره... کامل بشه.
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 حوصله جوابش را دادم.خسته و بی

 نقص.همه اینارو بدون من هم داری... کامل و بی-
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 گی کامله؟ندارم... تو چی از من و اون روزهام دیدی که می-

 

این مگه گذاشتی که ببینم... یه چاقو گرفتی دستت رگِ حیات -

رابطه رو زدی... االنم با همکار و شریک بودنمون کنار بیا... راه 

بیا هامین... من توان اینکه هر روز هر لحظه اون روزا و اتفاقات 

کوفتیشو کالبد شکافی کنم ندارم... االن که دارم پا به پات حرف 

کنم و ادامه میدم به خاطر اینکه چندسال حرف میزنم... گله می

دارم... حرفای که گفتنشون رو به خودم بدهکارم... تلنبار شده 

همشو که بگم... ته که بکشه حتی دیگه شاید نبینمت... 

 نشنومت.

 

 نزدیکتر آمد و مقابلم سد شد.

 

کنی که نخوای منو ببینی یا بشنوی... صبر منو تو بیخود می-

نسنج ژیکال... اگه منتظر ته کشیدنشی سخت نیست که بشم 
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خواه و لجباز قبل... ولی من االن و اینجا فقط همون هامین خود

کنم... باشگاه و هزارتا دارم برای خواستن و داشتن تو تالش می

است... دو دقیقه فکر کن... یکم با خودت کار دیگه فقط بهونه

 روراست باش... بعد تو چشمام زل بزن و از تصمیمت بگو.

 

 

نجیدم نابجا سانتظارش نابجا بود... با هر سنگ محکی هم می

 بود که گفتم:

تو یه چیزی رو از وجودِ من کندی که خودتم نمیتونی پسش -

هام خو گرفتم... اذیت بدی بهم... من با سرگردونی و بالتکلیفی

شم... ولی از مسیری که یک بار رفتمشو تهش رسیدم به نمی

 کنم.بست دیگه عبور نمیبن

 

 ش زیادی بود.ی صورتپسندم... به جذبههایش را نمیاخم

 

 دونی چرا؟حرف زدن باهات دیگه خیلی راحت شده، می- 
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سرش را سخت و با اکراه تکان داد و من با آرامشی که در آن 

 ها نفهمیدم از کجا به جانم سرریز شد جواب دادم:ثانیه

بار طعم ترسم از دستت بدم... مثل آدمی که یکچون نمی-

 از رفتنت.مرگ رو مزه کرده، دیگه خوف ندارم 

 

 

هایش را با عتاب در هوا باال و پایین کرد تا بگوید چه دست

 اندازه کالفه و عصبی است.

 

مونه به دی ژیکال... هیچی ازت نمیداری خودتو زجر می-

 علی... من به درک با خودت یکم مهربون باش.
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 دلم جمع شد از نصیحتش که سرد و خشک زمزمه کردم.

 دم.چشم... اگر بذارید منم بیشتر به خودم اهمیت می-

 

ام... من هم باز خیره ماندم به خیابانی سکوت کرد در برابر کنایه

 شد و ما باز کنارش جا مانده بودیم.که هر لحظه خلوتر می

 

 بردار.-

 

 سرم را کج کردم و نگاهم با تعجب به دستش رسید.

ی از کنارم رفته بود و از انقدر غرق افکارم بودم که نفهمیدم ک

 آبمیوه فروشی آن سمت خیابان آبمیوه گرفته بود.

ی خنک لیوان بلند آب هویج چسبید، هایم که به دیوارهانگشت

 ام آرام شد.جیگر گُر گرفته

 

 هویج با بستنی وانیلی.آب-
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خوب یادش بود عادتهایم را... شبیه اولین باری که وقتی بهش 

نتی بگو برایم بستنی وانیلی بریزد و به گفتم به جای بستنی س

 ام خندید.خواسته

 

 نگاهم به محتویات لیوانم بود.

 یادم نیست آخرین بار کی خوردم! چند سال پیش؟-

 

بعد از رفتن هامین قحطی شد برایم... خیلی جاها نرفتم دیگر... 

خیلی چیزها نخوردم دیگر... خودم را محکوم کردم و پای حکمم 

 م.راسخ ایستاد

 

باهم خوردیم... بهار ترافیک... داشتیم از بهارستان پیاده -

 رفتیم سمت جمهوری.می
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های عروسی ایستادم و کارتیادم آمد... پشت ویترنِ مغازها می

اش کردم... هامین که دستم را با اخم ساختگیرا نگاه می

هایش را آمدم و او برق چشمکشید، برایش چشم و ابرو میمی

 کرد.خرجم می

 

ی جدول کمی تعارف لیوانم را سر کشیدم و عقب رفتم... لبهبی

 تاسطح خیابان اختالف داشت... رویش نشستم و آمد کنارم.

 

من بدون دغدغه و حرفی لیوانم را تمام کردم ولی هامین 

 کرد.برعکس من داشت با قاشقش زیر و رویش می

 

 خریدی خب!میل نداشتی نمی-

 

 

 یه چیزی تو گلوم گیر کرده ژیکال.-
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 متعجب شدم.

 یعنی چی؟-

 

 لیوانش را سمتم گرفت.

 تو بخورش.-
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من هم دیگر میل نداشتم ولی دستش را پس نزدم... خواهش 

 قرارش بود.های بیرنگتر از مردمکمیان کالمش کم

 

 

 یه جمله ترکی هست که میگه؛ -
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 "نن! گتمه گوزوم نن گدرم اوزوم"

 "ازجلو چشم دور نشو که، مجنون میشم"یعنی... 

 

 راه گلویم مثل خودش بسته شد و فهمیدم مشکلش کجاست.

 

خیلی جنگیدم تا اون روزها بابا و مامان کنارم نباشن... -

کشیدم خواستم تو تنهایی خودم با خدا راه بیام... خجالت میمی

کنم... یه  غصه خوردن مامانمو ببینم... پیر شدن بابام رو تماشا

پرستار سیاه پوست بود اسمش ساموئل بود... خیلی زمان برد که 

فهمیدم مسلمونه... یه شبای درد تا مغز استخونام میرسید... انقدر 

شدم... تب حال میسخت و دردناک بود که از زورش بی

 گفتم.کردم... هذیون میمی

 

رد... انگار من زانوهایم را بیشتر جمع کردم و او پاهایش را دراز ک

 زد!هنوز هم درد به مغز استخونهایش می
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داد...  دکترا ناامید بودن... یه شب تو مرز هام جواب نمیعمل-

مرگ و زنده بودن، صداشو شنیدم... باالی سرم نشسته بود و 

ی خاصش پر از خوند... صداش با اون لهجهداشت قرآن می

ی وی سینهآرامش بود برام... انگار مشت، مشت آب خنک ر

 شدم.ریخت که آروم میام میآتیش گرفته

 

های روشن نگاه هر دویمان به آن سمت خیابان بود... به چراغ

 های مقابلش.آبمیوه فروشی و مشتری

 

بعد از خوب شدنم دیگه ندیدمش... سراغشو که گرفتم، گفتن - 

 به یه بیمارستان دیگه منتقل شده.

 

موبایلش را به سختی از جیب تنگ شلوار جینش درآورد و یک 

 عکس نشانم داد.
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نما کنار ای دندانیک مرد بلند قامت و سیاه پوست با خنده

 شباهت با روزهای دور و امروزش بود.هامینی ایستاده بود که بی

 

مدتها بعد خیلی اتفاقی دیدمش... وقتی دید سرحال و خوبم -

کردم باهم یه قهوه بخوریم... توی  خوشحال شد... دعوتش

صحبتهامون ازش پرسیدم من خواب دیدم یا تو واقعن باالی سر 

 خوندی؟من قرآن می

 

نفسش را یکباره و محکم بیرون فرستاد... طوری که هرم 

 رخ صورتم نشست.گرمای نفسش روی نیم

کمی سر جایش جابجا شد و گردنش را به سمتم کج کرد... 

ی ی دیدش را بهتر کند و من منتظر ادامهیهخواست که زاومی

 حرفش بودم که پرسیدم:

 چی گفت بهت؟-

 

 جوابی که بهم داد دقیقن مصداق همین شعر بود.-
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 فهمد فقطحال یک دیوانه را دیوانه می"

 فهمد فقطبلبل باغ مرا ویرانه می

 درد بی درمان گرفتن چون نباشد مشکلم

 "فهمد فقطمرهم زخم مرا جانانه می

 

سکوت بعدش از سر تامل و تعللش نبود... حالش خراب بود که 

 زانوهایش را جمع کرد و سرش را پایین انداخت.

 

ساموئل برام تعریف کرد که تو، تو تموم روزهایی که حالت -

گفتی فقط یه اسم رو زمزمه خوب بود یا بد بودی و هذیون می

نی کی؟ یعنی چی؟ یع "ژیکال "کردی... از دوستت پرسیدم می

همون شب  "عشقش"یعنی  "تموم زندگیش "بهم گفت یعنی

هایش قسم دادم تا تو رو خوب کنه و ی آیهخدا رو به واسطه

عشقت درد از دست دادنت رو نچشه... بهش گفتم ساموئل 

کنن و کنارش هم مرگ رو.. ی آدما عشق رو تجربه میهمه
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اره داشتنت منم شبیه همه... جوابی که بهم داد من رو برای دوب

 تر کرد ژیکال.مصمم

 

هایش دلتنگ و هوا خواهِ دلم روی اجزای صورتم چرخ مردمک

خوردند و من محو نگاهش مانده بودم... نگاهی که یک می

 ی قوت قلبم بود.روزی تمامِ نقطه

 

ساموئل گفت یک سال پیش درست چند روز مونده به مراسم - 

دم... من این درد عروسیمون عشقم رو توی تصادف از دست دا

 بدون تو نمونه. "ژیکال"رو لمس کردم و از خدا خواستم تا 

 

 حرفش که تمام شد به خودم لرزیدم.

 ام زل زدم.سردم نبود ولی دندانک زدم و به بندهای کتانی

 چقدر بین خدای من و ساموئل فرق بود؟

 چقدر دلگیر بودم ازش؟
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من زیاد جنگیدن رو زیاد بلدم ژیکال... ته این مبارزه... یا من -

تونی میبرم یا تو... اگر تو بردی یادت باشه که هیچ وقت نمی

ترین خاطرهات حذف ترین روزها و خصوصیمن رو از مهم

دونم چطور باهات زندگی کنم که کنی... اگر من بردم که می

 خودت با خودت زندگی نکرده باشیش.

 

هایش که ته کشید از کنارم بلند شد... نماند تا ویرانی فحر

ام را ببیند... نماند تا ژیکال پریشان حالم را تماشا کند دوباره

ی دارتی که روزگار هر شباهت نبود به صفحهوقتی که احوالم بی

گرفت و تیرهایش را به لحظه و هر دم مرکز قلبم را نشانه می

 کرد. سمتم پرتاب می

 

******* 

 

_259 
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ی باران خیال بند آمدن نداشت... شالقی و محکم روی شیشه

کرد و صدای برف پاکن شده بود ریتم ماشین اصابت می

 های سپری شده در سکوتمان.ثانیه

 

های همیشگی باز ایستاد و من روبروی شهرک زیر همان درخت

 آرامتر از همیشه برای همراه بودنش تشکر کردم.

 دلم نشست نه حس واقعی قلبم بود.تشکری که نه به 

 

پیاده نشو... لباسات تازه خشک شده باز خیس بشه، مریض -

 میشی.

 

خواست با هامین وارد شهرک گفت ولی من دلم نمیراست می

 مان بروم.بشوم و تا جلوی خانه
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اختیار سمت ورودی شهرک چرخید و با دیدن ماشین سرم بی

اختیار عقب ، تنم را بیاروندی که در حال بیرون آمدن بود

 کشیدم.

خواست هیچ کس من را کنار هامین حس بدی بود که دلم نمی

ببیند... مثل همان روزی که دوست نداشتم ترالن ناظر حضور 

 اروند کنارم باشد.

 

 منتظر نماند تا عدم موافقتم را اعالم کنم.

 راهنمای ماشینش را زد و عرض خیابان را دور زد.

 

ی سمت خودش را جلوی ورودی شهرک منتظر ماند و شیشه

 پایین داد.

 

های میالد لبم را من یک لحظه سرم را خم کردم و با دیدن اخم

 گزیدم.
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پلکهایم را طوری روی هم فشردم که خودم هم نفهمیدم با 

 سوال هامین چرا حالم زیر و رو شد.

 

 چرا رفیقت انقدر از من متنفره!؟-

 

 یالد بود که شانه باال انداختم.منظورش همان م

 

 دونم.نمی-

 

دانم... جان زیر و رو کردن احساس میالد به دروغ گفتم که نمی

 هامین را نداشتم.

 

خواستم برای آدرس خانه راهنماییش کنم ولی مسیر خانه را می

 هنوز یادش بود.
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ها و بلوارهای با آنکه چندباری بیشتر نیامده بود از پس خیابان

 به هم شهرک برآمد و تا مقابل خانه توقف کرد، گفت:شبیه 

 

 خوام برم پیش رفیقت.می-

 

 که چی بشه!؟-

 

دست کشید روی ساعد دست مخالفش و جای نگاه کردن به 

مان را برانداز کرد... حالش شبیه روبرویش سرک کشید و خانه

 کردند.های بود که داشتند فکرهایشان را زیر و رو میآدم

 

 نه دارم باهاش.حرف مردو-

 

 خشک و عاری از هر نرمشی گفت.
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حس کردم این هامین نشسته کنارم با آن هامین جامانده کنار 

 خیابان و جدولش زمین تا آسمان فرق داشت.

 

انگار همان چیزی که راه گلویش را بسته بود، باز شده بود و 

 اش.ی گذشتهدوباره برگشته بود به پوسته

 

ای نرمش لحن و کالمش کم شده بود که بدون حرف اضافه

 زمزمه کرد.

 

 شبت بخیر.-

 

 گفت و من دلخوری میان کلماتش را با گوشِ جانم شنیدم.

 

 تر از هامین متغییر بودم.با این هامین راحت
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هایش گاهی من را دچار هامینی که غمِ خانه کرده در چشم

 کرد.تردید و شک می

 

رم را سمت خانه چرخاندم صدای حرکت کردن پیاده شدم و تا س

 ماشینش را شنیدم.

 

شده بود عادت که قبل از باز کردن در خانه به ساختمان 

اش خانهدانستم صاحبروبرویی نگاه کنم آن هم حاال که می

 برگشته است.

حساب و کتاب از گذشته به برق روشن اتاقِ ترالن لبم را بی

 لبخندی کج کرد.
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وقت بود و خانه جز تیک تاک ساعت دیواری هیچ صدای دیر 

 میانش به راه نبود.

 

های دلتنگم از خواب ایستادم و باز مردمککنار در نیمه باز اتاق

 های مامان محبوبه، به جهانم رسید.روی شانه

 

 کیفم را همان جا رها کردم و چند قدم داخل اتاق شدم.

 

 طاق باز و آرام خوابیده بودند.

 

شان هر دو انگار یک کوه حرف نزده پشت لبهای بهم چفت شده

 داشتند که رنگ و بویی از لبخند و راحتی نداشتند.

 

 هایشان انداختم.ی پتو را آهسته باال بردم روی شانهلبه
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خواستم آرامش نسبی همین چند ساعتشان را بهم بزنم که نمی

خواب وشن شببیرون آمدم و قبل از رفتن به داخل اتاقم، برق ر

 اتاقِ نشاط ابروهایم را بهم متصل کرد.

 

ی نشاط هایم تا روی تخت تک نفرهدر را باز کردم و مسیر چشم

 پیش رفت.

مانلی غرقِ خواب را دیدم، متعجب به اطراف سرک کشیدم و 

 خبری از نشاط نبود!

 

ای به جانم افتاد که تا آمدم به داخل راهرو باز دلهره لحظه

 دمش که از سرویس بهداشتی بیرون آمد.سرک بکشم دی

 

هایش انقدر میان دنیای خودش گم شده بود که با دیدنم شانه

 باال پرید و سریع دستش را روی لبهایش گذاشت.
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 ترسوندمت... ببخشید؟-

 

نزدیکتر که شد صورت خیس از آبش را بهتر دیدم... حتی 

 هایش را.قرمزی زیر چشم

 

 خیلی دیر اومدی ژیکال!-

 

 ز کنارم گذشت و من هم پشت سرش وارد اتاقش شدم.ا

 

 دونستم اینجایی... کارم طول کشید.نمی-

 

 برای خودش روی زمین جا پهن کرده بود.

 روی مانلی را چک کرد و دور تا دورش بالشت چید.
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با سر شب اومدم... سهراب گفت کارش دیر تموم میشه... منم -

 مانلی اومدم اینجا... بچم کالفه بود، تازه االن خوابش برد.

 

او دوال شد تا موهای دخترکش را ببوسد و من سرگردان کار 

 نیمه تمام سهراب مانده بودم.

 

 شالم را از سرم کشیدم و محتاط پرسیدم:

 سهراب میمونه شرکت؟-

 

 اش روی صورتم نشست.نگاه جاخورده

 چطور!؟-

 

 شود.والم انقدر منقلب میداستم از سنمی
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شید میاد خونه اذیت می هیچی... اینجوری که یه شب درمیون-

 که... اگر حجم کاراش انقدر زیاد شد بگو نیروی کمکی بگیره.

 

پاهایش را از سر کالفگی که قصد پنهان کردنش را داشت، 

 روی تشکش دراز کرد و جوابم را با تلخی داد.

 

تماد ندارم... دستگاها که از گمرک گفتم... میگه به کسی اع-

 ترخیص شه کارم سبکتر میشه.

 

هزار حرف و دلخوری تا پشت لبم جلو آمد و باز قورتش دادم... 

ترسیدم... از نسنجیده عمل کردن واهمه داشتم برای می

 زندگیشان.

 

 مامان برات شام گذاشته تو فر... برو بخور ژیکال.-
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 امروز کنارش دیده بودم.حواسم پیش سهراب و زنی بود که 

 

 ژیکال! شنیدی چی گفتم؟-

 

دانستم آبستن کدام رویداد برایم خسته و ناامید از فردای که نمی

 است، شب بخیر گفتم.

 اما قبل از بیرون رفتنم از اتاق یادم به ماشین اروند افتاد.

 

 عمو اینجا بودن؟اروند و زن-

 

اش به سمتم موهایش را از زیر سرش بیرون آورد و روی شانه

 چرخید.

 نه اینجا نبودن... چطور!؟-
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کمی به چیزی که دیده بودم شک کردم و زیر لب آهسته هیچی 

 گفتم.

 

تا آشپزخانه با افکاری بهم ریخته، رفتم و اول لباسهایم را داخل 

 ماشین لباسشویی انداختم.

 

های بیرون آوردم و نگاهم روی تکهظرف غذا را از داخل فر 

 ای داخلش ماند.فلفل دلمه

 

 سخت بود تصمیم گیری.

گدار به آب بزنم و همین ام بیتصمیم نداشتم تا مطمئن نشده

 اندک حرمت میانشان را هم از بین ببرم.
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شد که تمام درها رو باهم بست و راه به قول بابا جهان نمی

 وروری باقی نگذاشت.

 

ی بینشان... دلم گانهم خوش بود به یک رفتار و تصمیم بچهدل

 گرم بود به یک قهر و لجبازی... باورش برایم سخت بود.

 

 ای جز صبر و کنکاش کردن نداشتم.هر چه فکر کردم چاره

 

شدم، بعد راهی پیدا باید ابتدا از نسبت آن زن مطمئن می

 کردم.می

 

بردم و طعم تند و های مرغ فرو نوک چنگالم را داخل تک

اش حس شیرینی که میان پرزهای دهانم جا مانده بود، را نمکی

 از بین برد.
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 مرز بین خوشبختی و غم هم همینقدر کوتاه و کم بود.

و ات سرشار از رضایت یک روز که نگاهت به دنیا و زندگی

بود، آسمانِ صافِ سرزمینِ سرنوشتت چنان ابری و  شادکامی

آمد هوای آفتابیِ قبلش چه شد که سخت یادت میرگباری می

 لذت و حالی داشت.

 

***** 

 

 "هامین"

 

 

ژیکال را که پیاده کرده بود، بدون هیچ مکثی دنده عقب گرفت 

 و از خیابانشان بیرون آمد.
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اش با ژیکال در خیالش، این کرده آنقدر میان روزهای زندگی

توانست مسیر را رفته و آمده بود که چشم بسته هم می

 برساندش به مقصدش.

مسیرش افتاد تا زمانی که همراه و هممقصدی که از پا نمی

 نشود.

 

های کم و زیاد این روزهایش بهش فهمانده بود که فقط تالش

 باید تغییر رویه بدهد.

گفت نه، هیچ اعتراض و میبشود همان هامینی که وقتی 

 شنید.مخالفتی دیگر از ژیکال نمی

 

تر از اتاقک نگهبانی پارک کرد و ماشین را کنار بلوار کمی پایین

 ی مقصدش شد.با کمی تردید روانه
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حرف زدن با میالد از آن شبی که ژیکال را رسانده بود و کیفش 

خشک و  را جا گذاشته، میان ذهنش تکرار شده بود، وقتی رفتار

 پر از تهدید میالد را دیده بود.

پسری که جدای رفیق بودن برای ژیکال، تنها آدم مطمئن 

 کنارش بود.

 

ی در با نوک کلید داخل دستش چند ضربه کوتاه به شیشه

 تر راند.اتاقک زد و صدای بله گفتن میالد تنش را کمی عقب

 

 در آهنی که با کشیدگی خاصی باز شد، همان پسرک سبزه و

 الغر اندام روزهای دور پشتش نمایان گشت.

 

میالد همان بود... کمی بزرگتر شده و با ته ریشی که حاال 

 تر کرده بود.اش را به نظر هامین مطلوبصورت استخوانی

 

 تونم بیام تو؟می-
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میلی پس رفت و تنش ی میالد با کمی تردید و بینگاه جاخورده

 را کنار کشاند.

 

هایش را بیرون آورد متعجب به فضای تاریک هامین که کفش

 اتاقک نگاه کرد.

 

به حالت معذب و سردرگم هامین که نگاه کرد سعی کرد 

 حرصش را زیر پوستی محو کند.

 بشین.-
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ی اتاقک بود... همانی که مسیر دستش همان تخت فلزی گوشه

 ژیکال مهمان اول و آخرش بود تا قبل از امشب.

 

خت نشست و به جای صورت میالد، به سوییچ میان ی تلبه

 دستش نگاه کرد.

 

 مزاحم کارت نیستم؟-

 

های بلوری روی میزش را از چای پرد کرد و قندان میالد لیوان

 استیلش را کنارشان داخل سینی گذاشت.

 

 دادم.دونستم قراره گذرت به اینجا بیفته، راهت نمیمی-

 

 ار داد و پرسید:سینی را بی تعارف کنار هامین قر

 من به تاریکی عادت دارم... اذیت میشی روشن کنم برقو؟-
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با تکان سرش جواب رد به سوال میالد داد و سوییچ را کنار 

 تنش، سمت مخالفی که سینی قرار داشت، رها کرد.

 

تونستم پیاده کنم خیس بشه... همراهمو زیر بارون که نمی-

 تونستم؟می

 

ی گرم لیوان قفل شد اش دورِ دیوارهانگشتهای کشیده و مردانه

 و 

اش به لَنگ زدن کوتاه میالد نگاه کرد، تا وقتی که روی صندلی

 ی کوچک اتاقک، رو به ورودی شهرک نشست.پشت پنجره

 

 

همراهت بدون تو هم تاحاال زیر بارون نمونده بود که فکر  -

 القمر کردی.کنی شقمی
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 روی میالد بود... معترض و رک. منتظر همین

 

 نمونده... ولی من تو مرامم نیست بذارم خیس بشه.-

 

ی زمخت و پرتمسخر میالد ابروهایش را بهم پیوند شلیک خنده

 زد.

 

 های خوبت؟مرام! دیگه چه خبر از مرام-

 

دلخوری ازم... ناراحتی باشه قبول... ولی مردونه حرفتو بکوب -

 ک شنیدن خوشم نمیاد روراست.تو صورتم... من از متل

 

تر از قبل تر و تلخجدی و بدون رودربایستی گفت و میالد محکم

 نگاهش کرد و پرسید:
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ی اتاقک شدی و تا وقتی بمونی حرمتتو دارم... مهمون ناخونده-

چایت از دهن نیفته... رفتی در رو پشت سرت محکم بکش تا 

افتاده بهش... وای  چفت بشه، آهنه ولی از نامالیمت روزگار تاب

 به حال آدمیزادش.

 

های میالد باالجبار از روی قامتش کنده شد و ایستاد و مردمک

 با بوق ماشین بیرون از اتاقک سرپا شد.

 

های هامین را مجاب به صبر اش قدمپرسیصدای سالم و احوال

 کردن کرد.

 

 

آدمیزاد حرف میزنه قد دفاع کردن از خودش و روزگارش... -

شنید و شد اگه یبار اول میزاد اهل حکم صادر کردن نمیآدمی

 زد.بعد طعنه می
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توپش پر بود برای مردی که هر بار آقا شیکه خطابش کرده بود، 

 ذوق را میان پوست و خون ژیکال دیده بود و حاال...

شد گالیه خیلی از روزها را کرد که با لحنی سوالی و عاری از می

 لطافت پرسید:

 

من جای شنیدن، دیدم جناب صولت... قد پنج سال تماشا -

 کردنش کمه بازم؟
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 طعنه؟حرف بزنیم... بی عصابنیت... بی-

 

 میالد نزدیکترش آمد.
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من لحنم همین شکلیه... تو فکر کن زیادی دلخورم که زبونم -

 چرخه... مشکل نداری بمون حرفتو بزن.به نرم گفتن نمی

 

 اش گرفت.سر مقابلش خندهاز سر تخس بودن پ

 گفت مثل کوه پشتشی، دروغ نبود پس!افشین می-

 

گاهه برای بقیه نیاز به آدمی که خودش کوهه... خودش تکیه-

 مثل من نداره جناب صولت.

 

االن با همین حرف زدنت ته اعتراض و خشمتو نشونم دادی... -

 خواد هی بگی جناب صولت... آقا میالد.نمی

 

 ده حرفشو زد و پرسید:محتاط و شرمن

 پات طوری شده؟-
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 میالد فکری لب زد:

 طوری نیست.-

 

 ژیکال از دلیل رفتنم بهت گفته؟-

 

 ی اعتراض آهسته به بازوی هامین کوبید.مشتش را به نشانه

گفتم بگو خانم شایگان... صنمی نداری باهاش که هی -

 کنی!ژیکال... ژیکال می

 

ابرویش را باال انداخت و خوشش آمد از این همه سرسختی 

 میالد.

اش اش را عقب برگشت و باز سرجای قبلیهای جلو آمدهقدم

 نشست.
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چه بگم خانم شایگان... چه ژیکال صداش کنم فرقی به حال -

روزگار از دست رفتمون نداره... فقط یه سر سوزن جیگر گُر 

تونم و صداش بزنم... صداش ام میام خنک میشه که زندهگرفته

 بزنم آقا میالد؟

 

هایش غمِ دارد که لیوان را مقابل اش جدی است اما چشمچهره

 گیرد.میالد می

 کنی؟سرد شد... داغش می-

 

دست میالد که سمتش برای گرفتن لیوان دراز شد، نفسش را 

دار و مقطعی بیرون راند و گردنش را سمت سقف کوتاه مکث

 ت.اتاقک باال گرف

 

بنده... همیشه دوست داشتن همیشه دست و پای آدمو می-

پشتت ترسه از دست دادن لونه کرده... تو تاحاال عاشق شدی 

 پسر؟
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میالد به لحن خاص و متفاوت پسر خطاب کردنش  ناخواسته 

 خندید.

 

بچه که بودیم پشت شهرک... ته خیابون بهار یه میوه فروشی -

فتن موال... تابستونا کم کمش روزی گبود... به صاحبش می

گرفتو رفتم برای خرید... خیلی وقتا ژیکال هم اجازه مییکبار می

خورد... موهای باهام میومد... موال چاق بود... سخت تکون می

بستشون و تند تند سیگار بلند و یک دست سفید داشت که می

 کشید.می
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لیوان پر شده جلو آمد و سمت دیگر هامین روی تخت نشست... 

 از چای داغ را دستش داد و ادامه داد.

 

بار اولی که ژیکال باهام اومد ازش ترسید... موال بهش گفت -

خوای پسر... ژیکال فکر کردن با منه... ولی موال عادتش چی می

گفت پسر... این گفت دختر... به دخترا میبود... به پسرا می

حسنم برای خرید  خصلتش برامون بعدش شد سرگرمی... بابا

خودمون میگفت پیش موال نرو... میوهاش درجه یکه ولی از 

همه جا گرونتره به سفره ما نمیخوره... ولی من به هوای ژیکال 

گفت چی میخوای دختر، ژیکال قایمکی میرفتم... تا بهم می

 کرد... خوشش میومد.میزد زیر خنده... کیف می

 

نی نگاه هامین را روی پای پر از دردش را دراز کرد و سنگی

 خودش حس کرد.
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ها تو زندگیمون کم نداشتیم... میدونی بعد تو، ما از این بازی-

 و زمان رو بهم دوختم تا بخنده و نخدید!؟چقدر زمین

چقدر تو گوشش خوندم که دنیا به آخرش نرسیده و ژیکال 

دنیاش به آخر رسید... نه فقط برای تو و حسش بهت... زندگیش 

 هاش هزار برابر شد...زیر و رو شد... غصه

ته شهرک، کنار دیوارِ کانال، یه درخت گردوی قدیمی هست... 

شب به شب ژیکال زیرش تا خود صبح زل میزد به آسمون... نه 

که  کرد نه حرف میزد... انقدر حالش ترس داشت برامگریه می

یه پام تو اتاقک بود یه پام ته شهرک که بالیی سرش نیاد... که 

 تر نشه... که نفسش ته نکشه.کمرش خم

 

 ی قند را سمت هامین گرفت.حبه

 نذار دوباره از دهن بیفته.-

 

 تر شده، نگاهش کرد.هامین تلخ و با دلی هزار برابر سنگین

 برگشتم که اون روزا رو جبران کنم براش.-
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 دای هر دویشان افسوس بود و آه.ته ص

 

دوستش داشتی... ولش کردی رفتی با هر دلیل و منطقی... -

 خوادت فراموشش کن... راحتش بذار.حاال که نمی

 

ی از سر حرص هامین، از هزارتا فحش برای میالد شلیک خنده

 بدتر بود که خشک و مستحکم لب زد:

 

ه همینجوری الکیه!؟ مگه یه شبه یه روزهه دلبستش شدم ک-

راحت فراموشش کنم؟ جون کندم که شد این... حرف یه عمر 

دونی یعنی چقدر؟ به سال و ماه و هفته ... یه عمر میدل بستنه

خیالش... یه عمر یعنی بخوابی و روز و ساعت که نیست بگم بی

و عاشقش باشی... بیدار شی و باز ببینی دوستش داری... راه 

ی و خاطرهاتو مرور کنی... بخندی و بری و تصورش کنی... بشین

دلت هواشو کنه... تب کنی و حسرتشو بکشی... پلک بزنی و 
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اسمش تو خیال و قبلت ورق بخوره... حساب و کتابِ یه عمره... 

 گی!؟مگه الکیه فراموش کردنش که می

 

 عاشق بود خوش انصاف!

 

راست بود که هیچ کس از پس درک کردن درد دیگری 

 آمد.برنمی

 

من دردم، درد مشابه نیست با ژیکال... به علی قسم نیست -

میالد... ژیکال عاشق من بود و اومد تو دل بازی... ولی من ذره، 

ا به خودم اومدم دیدم ذره... لحظه به لحظه وابستش شدم و ت

هیچ وقت هیچ کسی رو اینطوری دوست نداشتم که ژیکال رو 

 دارم.

 

-تو ژیکال رو با کاری که کردی خیلی وقته از دست دادی... یه 

رسیدنهایی شاید دیگه صالح نباشه... اون که بیشتر از تو 
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 سرپا شد و پشت گردنش را مالش داد از سر زهر وجودش.

 

کردم، همون دختریه که روز اولی که دیدمش فکرشم نمی-

 قراره بعدها براش هزار بار بمیرم.

 

 سکوت کرد تا ارتعاش صدایش به گوش میالد نرسد.

 

به خدا سخته... انصاف نیست عمر منو نادیده گرفتن... یه عمره -

که دوستش دارم... یه عمر یعنی بهار بیاد و خودش نباشه ولی 

له بزنی ولی داغ یادش باشه... تابستون بشه... گرما زده بشی... له

نداشتنش هی بسوزونتت... پاییز که دیگه نگم برات چه غربتی 

ج شدم... فلکل فصل پاییزو کور میخواست داره... دلم می

شدم که هی این دلم نخوادش... عطرشو نخواد... سگ جون می

توروق سوختن بودم که رسیدم به زمستون... هی صدای تَرق

هیزوما اومد و باز من یخ بستم از نبودنش... من تموم عمرمو 

 باهاش اینطوری سر کردم، این شکلی... بازم فراموشش کنم!؟
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 یالد کنارش ایستاد و حاال آرامتر بود.م

 کنی هنوز دوستت داره؟فکر می-

 

دلش لرزید و ترسید... از سوال هزار پهلوی میالد خوف به 

 جانش نشست.

 

لبش را برای گفتن حرفی باز کرد و باز در خودش فرو ریخت... 

توی دلش شورش بود... انقالب به پا شده بود از تصور  فکری 

 قش بست.که پس نگاهش ن

 

 داره... دوستم داره.-
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شد به نگاهش اشک بشیند و با دوستش داشت دیگر؟ مگر می

دیدن هامین غم خانه نکند در وجودش... اسمش را چه باید 

 گذاشت جز دوست داشتن!؟می

 

 میالد متفکر و با صورت درهم تماشایش کرد.

 براش خط و نشون کشیدم... گفتم حق نداره اسمتو بیاره.-

 

 هامین سفت شد و میالد منتظر همین بود.فک 

 کوبید.اش میجا به سینهباید سنگش را همین

همین حاال که هامین پرسیده بود عشق را تجربه کرده است یا 

 نه؟

 

با دلیل و مدرک بگم بهت فکرت اشتباهه، میری و پشت سرتو -

 نگاه نکنی؟
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آمدند که صریح چشمای سیاهش از پس نحسی روزگارش برمی

 و پرغرور لب زد.

 محاله.-

 

جوابش به دل میالد خوش نشست ولی تظاهر کرد که برایش 

 اهمیتی ندارد.

 

کنی ژیکال دوست داشته باشه، خودش یه جا که تصورشم نمی-

گرده سمتت... ولی االن... بذار یکم خودشو خالی کنه... بذار برمی

سرانجام  در و دیوار رو بهم بکوبه... آروم نشه نه تنها خواستنت

 اش بیشترم میشه.گیره... بلکه کینهنمی

 

 رم.کشم... هیچ رقمه عقب نمیمن پا پس نمی-
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دستش را روی بازوی هامین گذاشت... به اختالف قدی و 

شد از حرفی که کرد باید منصرف میاندامیشان که نگاه می

آمد برایش هیچ خواست بزند ولی پای رفیقش که وسط میمی

 د.چیز مهم نبو

 

کنم... یه من دنیا رو بدون هیچ فکری برای یه نفر خراب می-

کنم هامین... نفر که ازت شکوه کنه دنیاتو روی سرت آوار می

بینی نیست... چه اینو تا ابد یادت باشه که آدمیزاد قابل پیش

 برسه به من.

 

سوییچش را از روی تخت برداشت و قبل از بیرون رفتن از 

 گشت.اتاقک سمت میالد بر

 

ها... من از پایان قرار نبود رسم عاشقی کردن ما بشه جزء قصه-

 سرانجام.باز بیزارم... ترجیحم یه تلخی ابدیه تا یه انتظار بی
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زمان باال پریدند، آخرین حرفش را پشت ابروهای میالد که هم

 درِ بازِ اتاقک جا گذاشت و رفت.

 

د ازدواجمون خوبه که رفیق ژیکالی و تنها نیست... ولی بع-

بیفت دنبال سامون دادن به خودت... خیلی خوش ندارم ببینم 

 زیادی قبولت داره.

 

در را پشت رفتنش باز گذاشت و میالد زیر لب با تغیر زمزمه 

 کرد.

 

صبر کن دستت به گوشت برسه بعد پنجول بکش بهم آقا -

 شیکه.

 

**** 
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ات نشه شنبه داداش که مجتبی جان فقط سه روز... جمعه-

 همین جوریشم خیلی عقبمم.

 

 مکث کرد تا صدای مجتبی را از پشت موتورش واضحتر بشنود.

 

زارم... فاکتورمو تحویل بگیرم خیالتون راحت... االن سمت الله-

 میرم سمت ساختمون... خیالتون نمونه پیشش سلطان.

 

تبی راحت بود که تمام کارهای برقی خیالش از کاربلدی مج

 ساختمان را سپرده دستش.

 نفسش را کمی نرمتر رها کرد و از پشت میزش بلند شد.
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 صدای باز شدن در اتاق سر و صدای سالن را به گوشش رساند.

موبایلش را روی میز گذاشت و موهای نامرتب آیهان به 

 اش انداخت.خنده

 

 ومدی که!ت درست بود ایک ساعت پیش قیافه-

 

تنش را روی صندلی رها کرد و از باالی چشمانش به هامین 

 خیره ماند.

 

کل انداختم با افشین دیگه از همه جام مایه گذاشتم این شد -

 اش.نتیجه

 

های ساختگی روبرویش روی میز کوتاه و آهنی نشست و اخم

 اش انداخت.آیهان به خنده

 با موهات پرس سینه زدی یعنی!؟-
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تش را روی کمرش کشید و زیر لب شروع کرد به غر آیهان دس

 زدن.

 

تو روح هفت جد و آباد خودت و اون افشین... خط به کمرم -

 بیفته جواب فرهاد خان و آرزوهاش رو خود ناکستون باید بدید.

 

 اش گرفت از سیاه نمایی آیهان.خنده

 

کنی یه شب میای که این میشه هفت روز هفته لطف می-

بعد فحشش مال منو افشینه به کنار... پای آرزوهای وضعت... 

 عمو رو چرا کشیدی وسط؟

 

 لبش را تظاهری کج کرد.
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دهنت سرویس افشین که نفس برام نذاشتی... توام که -

 ی خدا دو زاریت کجه.همیشه

 

هایش را کمرش را با آخ و اوخ به نرمیِ صندلی تکیه داد و چشم

 به ظاهر بست.

 

و چشم انتظاریشون از من... این کمر شل یه خاندان صولته -

ها رو زنده نگه داره... خواد نسل صولتبشه... عیب کنه کی می

 های من چی میشه... ناقص نشن یه وقت؟تکلیف بچه

 

 به لودگی کالم آیهان خندید و گفت:

 

آیهان داداش چی زدی باز... وضع حمل با تو نیستا به خودت -

 بیا.

 



 

 

1359 | P a g e 
 

پسر موندی مخت تاب برداشته... کی  تقصیری نداری... پیر-

بچه رو راه میندازه اَخوی... مریم مقدس که نگرفتم.... باید همت 

 کنم تا چوب تو....

 

 آیهان!-

 

درد... مرتیکه پاشو یه شام و ناهاری بیا اونطرف... این عموت -

 ما رو آسفالت کرد انقدر سراغتو گرفت.

 

ی نشست... با لذت چالهای آیهان با خوشنگاهش روی برق سیاه

 به حال میزانش چشم دوخت.

 

موندم تو شرمندگیش... یکم کارای باشگاه سبک شه میام... -

 دلم برای عمو تنگ شده.
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کارای باشگاه سبک شه که دیگه پا برات نمیمونه... دیگه دلِ -

 دل کندن نداری از اونجا اَخوی.

 

 به نگاه منتظر و گرم آیهان خیره شد و لب زد:

دل زندگی کردم کجای دنیا رو مه سال دویدم... بیاین ه-

 گرفتم که نچسبم بهش؟

 

تنش را سمت هامین خم کرد... اگر درد روزگار را نکشیده بود، 

 فهمید که زمزمه کرد:حال االنش را نمی

 

پا درت فرسا نیست... ترس داره ولی از دردش زیاده ولی طاقت-

نمیاره هامین... سخت بچسب بهش... یه جوری که حتی یه 

مورچه هم ردپاش نمونه تو گذشتت که هی بخوای دلمرده 

 حسرت و افسوسش رو بخوری... سخت جون شو براش.
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صدای لرزش موبایلش کالمش را قطع کرد و مسیر 

 های هامین روی لبخند آیهان نشست.مردمک

 

 جونم عیال؟-

 

 ید که عمق لبخندش چند برابر شد.نفهمید چی شن

 

 ام.هنوز باشگاهم... یکم دیگه خونه-

 

........ 

 

 ای نمیخوای؟چشم... چیز دیگه- 

 

.......... 
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موبایل را بیشتر به لبش نزدیک کرد و به خیالش که هامین 

 اش را نشنید.زمزمه

 

 اونجوری قرو قمیش به صدات نده... میرسیم به هم.-

 

د با صدای آخ ضعیفی ایستاد و تا درِ اتاق را تماسش که قطع ش

 افشین باز کرد بلند گفت:

خشتک براتون نمیذارم کمرم عیب دار بشه... ما رفتیم امری -

 نبود؟

 

 هامین برایش دست بلند کرد و افشین با خنده به سالمت گفت.

 

 تمومی هامین! بریم؟-
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انگار ویروسِ حال دلِ آیهان زیادی فعال بود که حس خوبش به 

 دل هامین هم سرایت کرد و ایستاد. 

 

 بپوشم بریم.-

 

*** 
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 های برقی پاساژ ایستاده بودند و منتظر جواب آسایش.روی پله

 

 ی دومیم آسایش... شما کجایید؟طبقه-
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شد سر افشین که سمت چپ برگشت نگاه هامین هم همراهش 

 و تا آسایش را تنها دید نگران پرسید:

 

 مگه نگفتی ژیکالم باهاشه!؟-

 

 چرا... با هم بودن از صبح.-

 

سمت آسایش قدم برداشتند و تا جواب سالمش را دادند، افشین 

 پرسید.

 

 ژیکال کو پس؟-

 

 اونجاست... االن میاد.-
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مسیری که آسایش بهش اشاره کرده بود، جلوی ویترین 

د که ژیکال پشت به آنها مشغول صحبت با دختری ای بومغازه

 بود.

 ی نسبی هم به چشم هامین آشنا آمد.دختری که از این فاصله

 

 آشناست؟-

 

حوصلگی جواب خواست مطمئن شود که پرسید و آسایش با بی

 داد.

 

ترالن دیگه... دوستش... همسایه روبرویشون... همون که قرار -

 بود با اروند...

 

گر هامین انگار تازه متوجه شد با سر برگشته و چشمای کنکاش

 که زیاد از حد در موردش توضیح داد.
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 قرار بود با اروند چی؟-

 

 افشین کالفه پوف کشید.

 چیز مهمی نیست ولش کن.-

 

ولش نکرد، دوباره برگشت و دید که ترالن با صورتی گرفته و 

 کرد.ف میناراحت مرتب داشت چیزی را برای ژیکال تعری

 

یک چیزهای گنگ و مبهم از تعریفات ژیکال یادش آمد... از 

 دانست که پرسید:ی اروند با دوستش... چیز بیشتری نمیرابطه

 قرار ازدواج داشتن؟-

 

 تا آسایش سرش را تکان داد مجدد واپرسی کرد:

 وَ چی شد که ازدواج نکردن!؟-
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اطل و گندیده ازدواج نکرده بودند... به طور واضحی یک فکر ب

 توی فکر هامین جا خوش کرد.

 

 ی آسایش ماند که مجبورش کرد به توضیح دادن.به حدی خیره

 

شما که از هم جدا شدید، اروند هم با ترالن بهم زد... گفت که -

 ای نداره.بهش عالقه

 

را اش ظاهرش را حفظ کرد... آنقدر سرد و گرم روزگار نکبتی

 چشیده بود که تا ته ماجرا را بخواند.

 

کسی ندید که سفتی و سختی کلید میان دستش به داخل 

 شد.پوستش مدام فشرده می
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 برو صداش کن آسایش.-

 

 بد گفت با لحنی که عصبانیت داشت.

 

 کنن... زشته.دارن صحبت می-

 

 زشته صداش کنی!؟-

 

 داد.جواب آسایش را بازخواست کرد و افشین جوابش را 

 

یکم صبر کن میاد خودش... بچه که نیست بریم دستشو -

 بکشیم بیاریمش.

 

ی پوزخند روی لبش به حرف افشین نبود... به تُن باال رفته

 صدای ترالن بود که زیر لب به تمسخر گفت:
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 اوکی.-

 

 نایستاد و خودش تا پشت سر ژیکال جلو رفت و شنید:

 

 باشه؟ تونه پست و حقیرمگه یه آدم چقدر می-

 

 ژیکال جان؟-

 

اول نگاه و سکوت لب ترالن روی قامتش نشست و بعد آهوی 

گریز پایش طوری نگاهش کرد که سقف بلند و گنبدی شکل 

پاساژ روی سرش ویران شد، از سرخی نگاه و غم مواج میان 

 صورتش نفسش بند رفت.
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 دست ژیکال باال آمد و روی بند کیفش نشست.

 سالم.-

 

های ترالن با شگفتی از دیدن هامین تعجب نکرد ولی چشم

 روی هامین باال و پایین شد.

 

 ها منتظرت هستیم اگر صحبتتون تموم شده؟با بچه-

 

 کلماتش را شمرده اما با حالتی پر از جدیت بیان کرد.

 

صورت ترالن پر از آشفتگی بود... آشوبی که فقط ژیکال خبر از 

 اش داشت.دل حادثه
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جان و مختصری صدای قدم عقب رفت و با خداحافظی بییک 

 های بلند کفشش به گوش هر دویشان رسید.پاشنه

 

های ترالن بود و هامین نگاه ژیکال به قدم و ریتم آشنای کفش

 کنار گوشش آهسته پرسید:

 

 بریم جانم؟-

 

باالجبار با حالی زیر و رو شده رو گرفت و راهی مسیری شد که 

 شده بود. هامین پیش قدمش

 

ها را از صبح تا خود االن که سرشب بود کلی با آسایش مزون

زیر پا گذاشته بودند و کارهای لباس عروس آسایش را تکمیل 

 کرده بودند.
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حاال نوبت به خرید کت و شلوار افشین رسیده بود که هر سه 

 نفرشان منتظر به در پرو چشم دوخته بودند.

 

فت، نگاه ژیکال با خستگی به افشین که آسایش را صدا زد و ر

 اطرافش چرخ خورد.

 

 ای... خسته و پژمرده.خسته-

 

 عقب رفت و روی باکس چوبی که پشت سرش بود نشست.

هامین که مقابلش ایستاد و مسیر نگاهش را مسدود کرد، 

 گردنش را باال گرفت.

 

 روبراه نیستی ژیکال!-

 

 رمق و خسته خندید.بی
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بست هیچی رو به کدوم راه نیستم که تا بهش رسیدم جز بن-

 نداشت؟

 

ی ریز آسایش را هر دو شنیدند که سرشان به سمت صدای خنده

 صدا چرخید.

 

 چشمات حالشون خوب نیست.-

 

 چه خوب آنالیزش کرد که لبش به اعتراض باز شد.

 

 تازه خبر از حال دلم نداری!-

 

 ز کرد و گفت:دستشو برای گرفتن دست ژیکال درا

 دی بهم؟از حالش بپرسم... خبر می-
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 جای جواب دادن به سوال هامین به دستش چشم دوخت.

 

 کنی تو انتخاب؟خوام... کمکم میبرای عروسی لباس می-

 

تر شد و دستش را گرفت و ژیکال که مردد تماشایش کرد، خم

 کشید تا سرپا شود.

 

 دل ندارم ببینم اینجوری پریشونی.-

 

هایش را تکان داد، ها ایستادند و تا ژیکال انگشتکنار رگالِ کت

 هامین دستش را محکمتر از قبل گرفت.

 

 جاشون خوبه... سعی نکن بکشیشون بیرون.-
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رنگ قرار داد و تا هامین نچ دست دیگرش را روی کت یشمی

 گفت از کنارش عبور کرد.

ه ته اش روبدانست باطریشده بود یک عروسک کوکی که می

 کشیدن است.

 

ی هامین وارد بدون پسند از در فروشگاه بیرون رفتند و با اشاره

 ی دیگری شدند.مغازه

هامین طوری دست ژیکال را سفت گرفته بود که انگار ترس گم 

 کردنش را داشت.
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ی مشترکشان چشمای هر دویشان را هم زمان روی ست سلیقه

 شکالتی رنگ پشت ویترین نشاند.
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قتی فروشنده سایز هامین را با نگاه کنجکاوش تحویلش داد، و

 باالجبار دست ژیکال را رها کرد.

 زد:کسی حواسش نبود وقتی هامین کف دستش را بوسید و پچ

 

 کاشکی گرمای تنت از کف دستم نره هیچ وقت.-

 

ی پرو رفت انگشتای ژیکال جمع شدند و روی وقتی پشت پرده

 قلبش نشستند.

 

اش را زن و سنگین امروزش زیادتر از حد توانش انرژیدنیای پرو

کشیده بود، که وقتی هامین برای سومین بار صدایش کرد تازه 

 به خودش آمد.

 

 بله؟-
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 به پیراهنی که سمتش گرفت نگاه کرد.

 بگو یه سایز بزرگتر بده.-

 

به ی هامین سایز پیراهن را عوض کرد و تا دوباره طبق گفته

 سمتش گرفت، مُچ دستش کشیده شد.

 

 کنی!چکار می-

 

ی هاش روی تن برهنهکنار آینه، کنج دیوار ایستاد و چشم

 هامین متوقف شد.

 

دیدم خیلی تو فکری گفتم بیای اینجا که خودم فکرتو درگیر -

 کنم.
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اش گرفت... از همان دیشب فهمیده بود از تخسی هامین خنده

ی سابقش برگشته است و حاال با که هامین به همان پوسته

 هایش.همان غرور منحصر به فردش زل زده بود به چشم

 

های پیراهنش را با تعلل بست و صدای زنگ موبایل دکمه

 ژیکال حواس هر دویشان را پرت کرد.

 

 اسم اروند نگاه خشک ژیکال را پایین کشاند.

 ی صورت هامین لب زد:موبایل را کنار گوشش گذاشت و خیره

 

 سالم اروند.-

 

های هامین از قاب آینه کنده شد و روی دید که مردمک

 صورتش نشست.
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 زنگ زدم گفتم ویال رو تمیز کردن... برای فردا آماده باش.-

 

 فردا! چه زود شد؟-

 

 نزدیک شدن هامین را حس کرد و صورتش را باال کشاند.

 

 چند روز گذشته... تو زیادی سرت گرمه به چشمت نمیاد.-

 

 از متلک انداختن اروند خوشش نیامد که پرسید:

 

 منظورتو واضح بگو.-

 

ی هامین تنش صدای حرص خوردن اروند و چشمای برافروخته

 را بیشتر به دیوار پشت سرش چسابد.
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خری که نصف شب باهاش برگشتی خونه، همون اون نره-

 شریک کاری جدیدته دیگه؟

 

 ی منظورش شد.تازه متوجه

های دودی ل را همراه هامین دیده بود و شیشهپس دیشب ژیکا

 ماشین نذاشته بود تا هویت هامین را به خوبی تشخیص بدهد.

 

 نیشخند زد و تلخ جواب داد.

 

من با شریکم برگشتم خونه... برامم مهم نیست که کی زاغ -

سیاهمو چوب میزنه... تو... تو شهرک چکار داشتی که نشاط 

 گفت نرفتی خونه!؟می

 

ی مکث و جاخوردگی اروند شد ولی حواسش پی چشمای متوجه

پر از شماتت هامین بود که حاال دستش را روی پهلوی ژیکال 

 گذاشته بود.
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 قطعش کن.-

 

هامین تلخ و دستوری توی صورت ژیکال گفت و ژیکال از اروند 

 پرسید:

 

 چی شد سکوت کردی پس؟-

 

 کار داشتم... دیدم دیر وقته برم خونه برگشتم.-

 

ش بهم خورد از دروغی که شنید و لبش را گزید از هرم دل

 ی گوشش.نفسهای هامین زیر الله

 

 گی یا من بگم؟خودت به سهراب و نشاط می-

 

 شنید که کسی بلند آن سمت خط صدایش کرد.
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من باید مامانو ببرم فرودگاه... خودت هماهنگ کن تا ساعت -

 دقیق حرکتو بهت بگم.

 

دار ای گفت و تا تماسش قطع شد صدای پرخش و بمآرام باشه

 ی هامین توی صورتش غرید:شده

 

 کجا به سالمتی؟-
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ناخواسته از حسادت میان کالم هامین خوشش آمد... ولی تا به 

 خودش آمد یک پشت دست محکم به دلش حواله کرد.
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 خوام برم سفر.می-

 

 ه شد.پهلویش هم وزن تلخی هامین فشرد

 با کی اونوقت... اونم حاال که کلی کار ریخته سرمون؟-

 

ی تخس وجودش شده بود همان هامین زورگویی که پسربچه

 کرد.ادبی میبی

 

کنی شریک... هم سفرمم که کارها رو که تو ردیفشون می-

 گوش وایسادی و شنیدی کیه.

 

 ناموس دورت باشه.خوام اون بینمی-

 

 ارونده، نه تو هامین.اونی که بوده و هست -
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 تر کرد.حرفش گرون بود و سخت که هامین را عصبی

 

 قلم پاشو خورد میکنم... حق نداری بری.-

 

خواست دستای هامین را از تنش پس بزند که موبایلش سر 

 خورد و زیر پایشان افتاد.

 

 اگر اذیت کردنم حالتو خوب میکنه ادامه بده.-

 

دوباره بلند شدن صدای زنگ موبایل ژیکال باروت روی آتشش 

نشد تا وقتی که سرشان را خم کردند و باز اسم اروند روی 

 اش نقش بسته بود.صفحه
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ژیکال خواست دوال شود و برش دارد ولی ترسید... از 

برافروختگی هامینی که کف پایش را نه یک بار و چندبار پشت 

 اش را بیرون ریخت.دل و رودههم روی موبایلش کوباند و 

 

ات مثل کفتار چرخید دورت تا مهر طالق نشست تو شناسنامه-

 آره؟

 

 بلند گفت و ژیکال خجالت زده به کنار پرده نگاه کرد.

 

 زشته... تو فروشگاه مردم داد نزن... من به جهنم.-

 

 هامین چند بار پشت هم دم و بازدمش را پر و خالی کرد.

 

 و زیر لب با تغیر به ژیکال گفت: تنش را عقب کشید
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 برو بیرون.-

 

اش را بردارد که بازویش ژیکال خواست تا موبایل متالشی شده

 را گرفت.

 

 دست نزن بهش.-

 

 

 صورتش را با اخم برگرداند و از در فروشگاه بیرون رفت.

 

ی فروشگاه روبروی به آسایش و افشین نگاهش از روی شیشه

 کردند.افتاد که لبخند به لب داشتند با مرد فروشنده صحبت می

 

تا سر آسایش به سمتش برگشت و برایش دست تکان دادن 

 جانی به رویش زد.جان کند و لبخند نیمه
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های دانست به پای درد ودلحالی امروزش را نمیکرختی و بی

ترالن بگذارد یا موهایی که دیشب خشک نکرده باهاش خوابیده 

 بود و عالیم یک سرماخوردگی حسابی را داشت.

 

هدف کنار راهروی تنش را از سر راه مردم کنار کشاند و بی

 پاساژ ایستاد.

 

 ی بیرون آمدن هامین شد اما اعتنایی نکرد.متوجه

 

حال بود که حتی فرصت غبطه خوردن به حال آدمها و انقدر بی

 اش را هم نداشت.گوشی نو و شکسته

 

 بریم.-

 



 

 

1388 | P a g e 
 

 عجب از حرف هامین پرسید:مت

 

 کجا... اومدیم خرید عروس و داماد یا هنرنمایی تو؟-

 

ی داخلش اشاره به نایلون داخل دست هامین و موبایل شکسته

 کرد.

 

اش ته کشیده بود... بد هم ته کشیده بود که بازوی حوصله

های اضطراری پاساژ راهی ژیکال را گرفت و از در جَکی پله

 پارکینک شدند.

 

 ژیکال هم کم آورد و شکایت کرد.

 

بدم هر  ات نیستم که بهت اجازهمثل آدم رفتار کن... من برده-

 طوری خواستی برای خودت بتازونی.
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هر دو به نفس زدن افتاده بودند وقتی هامین ریموت ماشین را 

 فشرد و لب زد:

 

 فعلن فقط سوار شو.-
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 مات جدیت و عصبانیت همچنان پایدار هامین مانده بود.

 

 سر من داد نزن.-

 

اش پیش های پیوند خوردههامین که جلوتر رفت نگاهش تا اخم

 رفت.
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 سرت داد نمیزنم اگه همین االن -

 سوار این لعنتی بشی.

 

تالش کرد تا با مالیمت بگوید ولی خبر نداشت که ژیکال پر 

 شده بود از خشم.

 

 م شرط میذاری!؟برا-

 

صدایش زیر سقف کوتاه پارکینگ اکو شد و باز به گوش خودش 

 برگشت.

 دید تالش هامین را برای صبوری کردنش.

 

 ژیکال لطفن سوار شو... بذار از این خراب شده بزنیم بیرون.-
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هامین که از جلوی نگاهش رد شد با نفسی که سعی داشت 

 ر باز ماشین چشم دوخت.آرامتر و متعادلتر باشد، برگشت و به د

ی های درهمش خیرهاش که پشت فرمان و با سگرمهبه راننده

 دیوار سیاه و سیمانی مقابلش مانده بود.

 

سختش بود ولی رفت و بعد از نشستنش داخل ماشین در را 

 محکم بست.

 بده من گوشیمو.-

 

تا صورت هامین به سمتش چرخ خورد اخم کرده و جدی 

 نگاهش کرد.

 

توجه به حرف ژیکال از پارکینگِ پاساژ ماشین را استارت زد و بی

 خارج شد.
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دنیا شده دنیای نامردا... شده برای هر کی که از راه رسید یکی -

بهت زد و عین خیالشم نبود... رفت و وقتی برگشت باز طلبکارتر 

 از قبل بود.

 

به  هایش تیز بود و گزنده برای هامینی که انبار باروتش روحرف

 انفجار بود.

 

خراب شه اون دنیا رو سر من که نفهمم بعد رفتنم یه مشت -

 کفتار دورات کردن.

 

دانست که ژیکال پشت روزهایش چه حالی را تجربه چه می

 کرده است؟

 زد:حوصله لبتفاوت و بیژیکالی که بی

 

سر یه کالف پر از گره رو نگیر دستت و هی ادعا کن فالن -

کنم... چرا اینجوری شد... چرا اونطوری میکنم... بیسار می
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کرد... بچه که نیستم که باور نکنم شبیه توپ فوتبال تو کم و 

کنید این طرف و اونطرف... بذار دنیا زیاد زندگیتون شوتم می

شکلش همینطوری گند و سیاه برام بمونه... همش نزن 

 خواهشن... بدترش نکن... نابودترم نکن.

 

 حوصلگی میزنی آره؟سط اومد دَم از بیتا اسم پسرعموت و-

 

قیدی کنایه هامین بیشتر از اروند برایش گران تمام شد که با بی

 جواب داد.

آره... من روش حساسم... واکنش نشون میدم به اسمش... -

 حرفیه؟

 

های دیگه فقط از سر حاضر دور زدن پر از تغیر و غُرش به راننده

 جوابی ژیکال بود.

 

 ه حسابی، حساسیت داری بهش!اونوقت رو چ-
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هایش را با پشت ژیکال دست کشید روی صورتش... پشت پلک

هایش ضربه زد و خواست که خونسرد باشد... خواست که انگشت

پایان به راه نیندازد صدایش باال نرود... خواست که یک جنگ بی

 که گفت:

 

هامین... ام حوصلهتو االن زیاد از حد عصبانی هستی و من بی-

 سر چهارراه نگه دار من برگردم خونه.

 

عصبی بود که تظاهر کرد و باز صدایش و لحن کالمش 

 های خشونت داشت.رگه

 

داریم حرف میزنیم... باید تکلیف خیلی چیزا رو امشب معلوم -

 کنمو تا نفهمم چی به چیه دور خونه رفتنو خط بکش.

 



 

 

1395 | P a g e 
 

سرازیر ژیکال باز نفس کشید و حس کرد هیچ اکسیژنی 

 هاش نشد.ریه

 

برو به کارات برس هامین... سرک نکش تو زندگی من... -

سرک نکش وسط روزای که جز خستگی و بیزاری هیچی ازش 

 بیرون نمیاد.

 

 ترسی ژیکال!؟تو از چی می-

 

خندید... کریه و کج و کوله... کجا این روزگار ایستاده بود که از 

 پرسید؟ترسهای ژیکال می

 

 . دلم نمیخواد با تو حرف بزنم... بفهم.ام..خسته-

 

 فهمم.متاسفم نمی-
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 بار ژیکال بود که دلخور و حق به جانب لب زد: این

گم کار به زندگیم خب نفهمم... چه کارت کنم هان؟ می-

گم سرتو از نداشته باش چون به تو مربوط نیست حرفه زوره؟ می

ای داد و فریاد بکشی... خوزندگیم و روابطم بکش بیرون باز می

ی خدا تو با کدوم چرتکه حساب و کتاب کردی که همیشه

 طلبکاری و من بدهکار؟

 

نگاهش به خیابان بود و حواسش پی لرزش کلمات بیرون آمده 

ی ای یادش به شناسنامهی ژیکال... ژیکالی که لحظهاز حنجره

 جا مانده در کیفش افتاد.
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ی دوم و اسم خط بیرونش آورد و مقابل صورت هامین صفحه

 اش را نشانش داد.خورده

 

ای برام... یه اسم که حتی انقدر تو فقط یه اسم خط خورده-

ی سفید و المثنی دیگه بزرگ نیست که بخوام برم و یک صفحه

برای خودم بگیرم... کوتاه بیا تا منم کمتر بگم که نسبتت با من 

 هیچه که حتی نمیشه به زبون آوردش.انقدر پوچ و 

 

ی ژیکال را از دستش گرفت و با تلخی و کالفگی شناسنامه

 نگاهش کرد.

 

 اش که زیادی دور و کهنه بودند.های ثبت شدهبه تاریخ

 

چون اسم من خط خورد هر کسی باید به خودش اجازه بده -

 بهت نزدیک بشه... برات تعیین و تکلیف کنه؟ ببرتت مسافرت؟
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ای به حال خراب هامین حق بدهد و خواست ذرهژیکال دلش می

 هر چه تقال کرد نتوانست.

 

اروند پسر عموی منه... برادرشوهر خواهرمه... اِنقدر نسبت قوم -

و خویشی داریم باهم که حتی اگر خودمم نخوام اون بتونه 

 باهاش بهم نزدیک بشه.

 

نیدن حرفش بهم دید پوزخند زدن هامین را... دید که چطور از ش

 ریخت و تو خودش بیشتر فرو ریخت.

 

عالم و آدم باهات نسبت دارن جز اونی که میدونی دلیل رفتن -

 و برگشتنش چی بود... نه؟

 

 اش را  از هامین گرفت.دستش را دراز کرد و شناسنامه
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خواست ولی یکباره و از سر هر دلش خاموش بودن را می

 ت:تصمیمی که بود لب باز کرد و گف

 

ی یک روز و تازه... از اروند منو دوست داره... نه یه عالقه-

 پشت روزهای که شاید 

 تو هم توی زندگیم نبودی حسش همین بوده.

 

تمام کلماتی که ژیکال به زبان آوردشان جز یک سنگینی بزرگ 

 ی دیگری نداشت.روی قلب هامین هیچ نتیجه

 

 اش له شد و گفت:غرور مردانه

 تو رو دوست داشت و رفت سراغ دوستت!؟-

 

گفتند آجر به آجر و همین بود دیگر... دنیای نامردی که می

 ساختندش.ها با رفتار خودشان میخشت به خشتش را آدم
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 دی؟چی شد چرا جواب نمی-

 

ی خصوصیه هامین... سوال کردن و حرف زدن این یه مسئله-

 رست باشه.کنم االن و اینجا ددر موردش فکر نمی

 

 

چرا چون اون شازده حضور نداره... یا تو زیادی هوا خواهش -

 شدی؟

 

کجای این دنیا سرگردان و خسته ایستاده بودند که توی هیچ  

 توانستند با حالِ کمی خوش پیاده شوند؟ایستگاهش نمی

 

 خواد از روابطم برای یه مرد غریبه بگم.نه چون من دلم نمی-
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ی د... هامین که به درش تکیه زد و خیرهماشین که کنار ایستا

دانست دیگر نفس و با قلبی که میصورت ژیکال ماند... بی

 شود پرسید:برایش قلب نمی

 ات منم یا...؟مرد غریبه-

 

 "کنی باهامیا داری شوخی می "زبانش نچرخید تا بگوید 

 

ی ژیکال کش منتظر ماند و انتظارش آنقدر روی صورت برگشته

 ستش را دراز کرد و روی دست ژیکال گذاشت.آمد که د

 

 اَمون بده نگاهتم کنم یکم.-
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دستش زیر گرمای نوازش دستِ هامین تب کرده بود و قلبش به 

اش را بشکافد و فریاد ی سینهخواست که قفسهسرعت نور می

ام را چه کنم اَمانت بدهم دلِ گیر افتادهبزند تا ته این دنیا هم 

 ات را نگیرد؟که هی بهانه

 

غیرت دارم روت هنوزم... غیرت دارم که آتیش گرفتم االن -

 کوبی که پسرعموم هنوزم دوستم داره.وقتی تو روم می

 

ژیکال تماشایش کرد و تا خواست چیزی بگوید حرفش را با 

 کلی بغض و حسرت قورت داد.

هایش پناه و سرگردان میان انبوهی از غصهکه بی شده بود زنی

 حیران مانده بود.

 

ام نزن ژیکال... عمرم... نفسم... زندگیم... دلیل تیشه به ریشه-

 بودنم... خانومم.
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های هامین... از لحن گیرا و سحر کم آورد از صراحت چشم

هایشان ماند اش... کم آورد که سرش خم شد و مات دستکننده

ید جانم... جان نصفه و نیم بندم برایت... اینجوری صدام تا نگو

 نکن فقط.

 

 یه چیزی بگو حداقل بفهمم شنیدیم؟-

 

تر برای هامین که حتی از قربان سوختن از این دردناک

 هایش هم دید که دردش گرفت!صدقه

 

لبش را با خیسی زبانش تر کرد... دستش را مشت کرد و تا 

صورت هامین نزدیکی صورتش صورتش را برگرداند دید که 

 قرار گرفته است.

 جلوتر آمده بود و ژیکال لبریز از اندوه وجودش لب زد:
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خوام که با گفتن حقیقت زندگیم اذیت شدی... معذرت می-

هاش قدر دردناک نیستن... فقط بعضیها همینی واقعیتهمه

 برن... غیرت که جای خودشو...بدجور نفس آدمو به تاراج می

 

ش تمام نشده بود که میان آغوش هامین فرو رفت... میان حرف

حجمی از گرما و عطر آمیخته به وجودش... جای شبیه سراب... 

 ها تنهایی.سراب بودنش پس از سال

 

کنی هامین... داری به شعور جفتمون توهین داری سختش می-

 کنی.می

 

اش زمزمه های بستهلبش را به گوش ژیکال چسباند و با پلک

 رد:ک

تر از اینکه نگاه غریبه روت باشه و من دستم کوتاه سخت-

 ازت؟

 تر از این؟سخت
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حال من شبیه اون آدمیه که دست و پاشو بستن و انداختنش 

 توی آب.

است که دارم اینجوری شنا کردن و بلدم ولی دست و بالم بسته

 کنم و پرپر میزنم.جلوت تقال می

  

 

ژیکال که معترضانه تکان خورد، کمرش را نوازش کرد و روی 

 سرش را بوسید.

 نفسام بند رفتن باز این تو که!-

 

های که وقتی بار اول دیدشان گفت گفت... همانموهایش را می

 ترش شد.عاشقشان شده است و دل ژیکال بیچاره

 

 خیلی وقته دوستشون ندارم... نه رنگشو... نه بلندیشو... خیلی-

 وقته که...



 

 

1406 | P a g e 
 

 

 تر نکن.هیس! هوای دلمو بارونی-

 

صورتش را جایی میان شانه و گردن هامین نگه داشت و با حالی 

 ویران شده جواب داد.

یادت نرفته که من دختر زمستونم... برف و بارون و سرما -

 خاصیت وجودمه.

 

ی تماشا کردن هامین سرش را کمی عقب کشید فقط به قاعده

 یان بازوانش.های دخترِ مچشم

 

خوای انکارش کنی ژیکال؟ بدنت تب داره... چطوری می-

 خوای ببری ازم؟چطوری می
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لبخند غمگینی زد به اطمینان کالم هامین و مشتش را میان 

 هایشان جا داد.تن

 

خواد تب دارم بس که تنم درد و عفوت داره... بس که دلم می-

ال... باهام بیا... حالِ خیال دنیا، ژیکیکی دستامو بگیره و بگه بی

خوبت با من... بس که آرامش ندارم... قلبم امنیت نداره... 

 روزگارم سامون نداره.

 

هیچ کدامشان در قید جایی که ماشین متوقف شده بود، نبودند... 

ها به خیالشان که دنیا روی دور کندش در گردش است و آدم

ژیکال خم شد، توان دیدنشان را ندارند که تا هامین نزدیکترِ 

ژیکال دستِ حالِ نزارش را گرفت و پس رفت... عقب رفت تا 

 طالب این مهرنوازی نشود.

 

اعتنایی های پرنفوذش گله کرد و ژیکال بیهامین با چشم

 خرجش کرد.
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آورد که هایش چه به سرش میمگر خبر داشت که بعد از بوسه

 کرد؟این گونه با تغییر نگاهش می

 

معنی و های دنیا بیشدم، تموم کلمهمن اگر عاشقت نمی-

شدن ژیکال... تموم دردهای عالم لوس و تکراری ناقص می

 موندن.بودن... کل آرزوها پوچ و توخالیو سرگردون می

 

ژیکالِ مهجور درونش تقال کرد تا نهیب دلش به چشم هامین 

نکوبد...  هایشانامان قلبش بین مرزِ تننیاید... تا ضربان بی

 خراب شدنش، دلش را رسوا نکند. تالش کرد تا دور شود و خانه

 

ی هامین نرسید... نرسید و تا زورش به جان سخت و سفت شده

خواست لب به اعتراض باز کند صدای آژیر ماشینی را شنیدند و 

هر دو از نوری که داخل ماشین تابید، سرشان به سمتش 

 چرخش کرد.
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 انندگی بود.پلیس راهنمایی و ر

ی سمت هامین ایستاد با نوک انگشتش پیاده شد و تا کنار شیشه

 ی پایین دادن شیشه زد.چند ضربه به نشانه

 

 ژیکال آرام و خجالت زده تو خودش جمع شد و شنید:

 نامه لطفن.مدارک ماشین و گواهی-

 

هایی که بیشتر دست هامین سمت داشبورد دراز شد و با اخم

 کیف مدارکش را سمت پلیس گرفت. حالت جدیت داشت
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نگاهی سطحی به مدارک انداخت و خطاب به هامین در حالیکه 

 نگاهش سمت ژیکال بود، پرسید:

 نسبت خانوم چیه؟-

 

 خشک و با لحنی عاری از نرمش پرسید.

 نفس باال جوابش را داد.هامین هم خونسرد و با اعتمادبه 

 

 موردی پیش اومده؟ همسرم هستن!-

 

 همسرم را با قاطعیت زمزمه کرد.

 

پلیس نگاهش را دوباره مابینشان به گردش درآورد و قبل از 

 حرکت کردنش گفت:

 

 بد جا ایستادید... حرکت کنید.-
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 هامین مدارک را پس گرفت و تا ماشین پلیس به راه افتاد شنید:

 

 همسر سابقم!-

 

 ای به راه افتاد.به تاکید ژیکال پوزخند زد و بدون حرف دیگه

 

کرد... عادت کم کم داشت به زهرمار شدن اوقاتشان عادت می

کرد که پای این خواستن پر از حرف و گله کوه باشد و می

 استوار.

 

اش کنار اش را بدون توجه به شمارههموبایلش زنگ خورد

ی عمو سلطان نگران و آشفته گوشش قرار داد و تا الو گفت صدا

 بلند شد.
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 تو خبر از ژیکال داری شازده؟-

 

 ای به ژیکال انداخت و جواب داد.نگاه گوشه

 پیش منه عمو... چطور!-

 

 صدایش بیشتر شبیه اعتراض بود.

 

 پس بیارش اینجا.-

 

 خیره؟-

 

جواب هامین را نداده تلفن را قطع کرد و نگاه پر از بهت هامین 

 خاموش موبایلش مات ماند.ی روی صفحه

 

 عمو سلطان بود!؟-
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اش به حدی تُن صدای عموسلطان بلند بود که ژیکال هم متوجه

 شده بود.

 

 گفت ببرمت دلکده... ببرمت؟-

 

 با تلخی و کنایه پرسید و ژیکال هم به تقابل حرفش جواب داد.

 عمو خواسته آره.-

 

 

دمغ شده به راه افتاد... راهی که هر دو فرو رفته در خود و 

 فکرهایشان بودند.

 

ی بزرگی توقف کرد و تا حواس ژیکال جمع هامین مقابل مغازه

 تابلوی باالی مغازه شد واپرسی کرد:
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 کجا؟-

 

نایلون موبایل شکسته را برداشت و قبل پیاده شدنش با اشاره به 

 داد.تابلوی موبایل فروشی، جواب 

 

 سواد داری که!-

 

تر و اش بود... دلخوری که عمیقتلخی کالمش از سر دلخوری

 تر شد با حرف ژیکال.پرتداوم

 

بخوای گوشی بخری بالیی رو سرش میارم که خودت امشب -

 سر گوشیم آوردی.

 



 

 

1415 | P a g e 
 

دستش را با جدیت سمت هامین دراز کرد و تا هامین خواست 

 هایش کشید.تچیزی بگوید نایلون را از میان انگش

 

کنی شی برای خودت... میزنی همه چیزو خراب میعصبانی می-

 که اینجوری صورت مسئله رو پاک کنی!

 

ی ای را بدون حرف و فرو غلتیده در سکوت خیرهچند ثانیه

 ژیکال ماند و بعدش

 باز هم زورش به پدال گازِ زیر پایش رسید.

ی از زبانش را با غیظ و ولی طاقت نیاورد و کلمات جاری شده

 برافروختگی هوار کرد.

 

موبایلتو شکستم تا صدای نحسشو ببرم... خوب کردم... پاش -

 کنم.بیفته تصویرشم مخدوش می
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شد، انگار ژیکال هم به همان تر میهر چه هامین عصبانی

که آنی جوابش  شدمیزان قدرت مقابله به مثلش با او بیشتر می

 داد.را می

 

الت شدی پس! زبونت شده زور بازوت... دیگه خبری از اون -

 مَنم و جَنم و روح پهلونیت نیست نه!

 

 هایش فشرد.فرمان را محکم میان انگشت

 

 کنی؟تو مگه گذاشتی که من آدم بمونم؟ که حاال اعتراض می-

 

 حوصله روی موهایش جلو کشید.شالش را بی

 

 من هنوزم کوتاهه! پس دیوار-
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حرف ژیکال را شنید و سرش را برنگرداند سمتش، فقط از زیر 

 هایش رصدش کرد.چشم

 

کاش زبونت کوتاه بود... کاش هنوز همونقدر خجالتی و حرف -

 گوش کن بودی... کاش.

 

اش را برگرداند و به سرباالی خیابان روبرویشان نگاه کِدر شده

که قدم به قدم این خیابان را نگاه کرد... به خاطرات مشترکی 

 احاطه کرده بودند.

مانی خواست از افسوس کالم هامین بگذرد ولی زبانش الل

 نگرفت و قبل از پیاده شدنش جواب داد.

 

هات بودم، زدی دمارمو اون روزگاری که شبیه این ای کاش-

تونم درآوردی که شدم گرگ بارون دیده... شرمندت که باز نمی

 کودن باشم.

 



 

 

1418 | P a g e 
 

 یکال بدون مکثی پیاده شد و پشت کرد به ماشین.ژ

 

 هامین برافروخته ریموت ماشین را فشرد.

گیرتر دختر ایستاده کنار خیابان مثل همین سرباالیی دربند، نفس

ها و تر شده بود برایش، که کنار تمام حال خرابیو پرجاذبه

 هایش حرص خوردن

 لبش به لبخند محوی کج شد و

 زیر لب زمزمه کرد.

 

 تو که دلت با منه... باز نگاهتو دریغ کن... باز تلخی کن.-

 

***** 
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 زودتر از هامین قدم برداشتم.

هایم را جمع کردم اش را حس کردم و ناخودآگاه انگشتنزدیکی

های او به جانشان بیفتد و که مبدا وسوسه زنجیر شدن با انگشت

 خرابم. باز من بمانم و خماری حال

 

 ی عمو سلطان.شد تا برسم به دلکدههنوز هم نفسم سنگین می

هامین ولی راحت بود... ربطی به ورزشکار بودنمان نداشت... من 

های بینوایم را هم به این دوئل خاطرات و واقعیت باز پای ریه

کرده بودم که تا صدایش از پشت قاب خاطراتم به گوشم 

 برید.میرسید، تنگی نفس امانم را می

 

یکادشو بخونم فوت کنم دورت بعد زنگ و صبر کن اول وان-

 بزنم، بریم تو دلکده.

 

 الرحیمالرحمناهللبسم"
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 هِمْ لَمََّا سَمِعُوا الذَِّکرَ وا لَیزْلِقُونَک بِأَبْصَارِ وَإِن یکادُ الََّذِینَ کفَرُ

 "لْعَالَمِینَلَِّ وَیقُولُونَ إِنََّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلََّا ذِکرٌ

 

اختیار به سمتش برگشتم... نگاهم تا لبهای متحرکش پیش بی

 ها نبود!رفت و تازه متوجه شدم که خبری از خاطره

 

اش را های تالوت کردهسرش را به سمتم کج کرد و عطر آیه

 دور سرم فوت کرد.

عطر نفسش مثل تاللوی از آرامش پیش رفت و تا روی قلبم 

 نشست.

 

حس کردم همان جانِ اندک ونیم بندم هم آرام آرام از پاهایم 

 خارج شد و سرد شد تنم.

 

خدا را شاهد گرفتم به حال خرابم که توانم را بیشتر از این 

 های منتظرش غرق نشوم.نسنجد و من باز میان گرمای مردمک
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 من خدا را شاهد گرفته بودم، به همین آیات قسم!

ام... به جان دادنهایم به مرگ تدریجیبه روزهای بعد از او... 

 شاهد گرفتم که پای لنگیدنم را قطع کند.

پس چرا لبریز شدم از حسی که انگار کسی چنگ زده بود و 

 ها از قلبم روبوده بودتش؟سال

 

 حالی لبخند زد.به رویم با کرختی و بی

 لبخندش خستگی توام با اندوه داشت.

 

نگ باالی در ناخودآگاه تا دستش را دراز کرد برای زدن ز

 ساعدش را گرفتم.

نفهمیدم چرا ترسیدم... چرا در خودم فرو ریختم و باختم... فقط 

با نگاهی پر از عجز و استیصال التماسش کردم تا صدای آن 

 زنگ را در نیاورد.

 ترسیدم با صدایش قلبم دیگر نکوبد.می
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 دانم در من چه دید که رنجور و دمغ شده لب زد:نمی

 و تو.بر-

 

اش از میدان صدایش دو رگه شده بود... انگار که تارهای صوتی

 کارزار برگشته بودند.

 

 تعللم را که دید مات صورتم ماند.

 معرفت.پاهایم جان نداشتند... بریده بودند از منِ بی

 

 ی مقابلم دادم.نگاهم را از رویش برداشتم و به پله

صدای فروخورده همان هایم را بستم و زیر لبم آرام و با پلک

 هاآیات را زمزمه کردم و وقتی که پلک گشودم پایین پله

 مقابل عمو سلطان ایستاده بودم.
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رفته رفته یک نیروی عجیب و مملو از آرامش در تمام رگ و 

 ام جاری شد.پی

 سالم عمو.-

 

 صورتش اخم داشت نه عمیق و باز نشدنی.

معرفتی سالمم نکنی عزیزی زندگی خانم... ما رو به کدوم بی-

 فروختی که دیگه گذرت نیفتاد به منِ چشم به راه!؟

 

 لبم را از سر خجالت گزیدم.

 

تر از خودم سراغ ندارم عمو... بذارید پای لنگ زدن معرفتبی-

 روزگارم.

 

 مگه من مردم که تو پای روزگارت لنگ بزنه؟-
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 اش.وشن شود از دلخوریخندیدم تا دلش ر

رودربایستی شدن... تنتون سالمت عمو... آدما زیادی باهام بی-

 خوان.دونم دردامو یادشون رفته یا سنگ جون بودنمو نمینمی

 

حرفم که تمام شد بغضم را همان ته مهای گلویم خفه کردم و 

های هامینی که داشت پر توقع تا چشمم باال رفت رسید به چشم

 کرد.یتماشایم م

 ام بود.اش از سختی و تلخیحالش را فهمیدم... گله

 

 سر پا نمون... برو بشین.-

 

ی عمو چشم گفتم و شنیدم که پرشماتت به هامین به خواسته

 گفت:

دونی چیه شازده... دو کلوم حرف دارم نخود سیاه که می-

 باهاش.
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 دیگر نشنیدم که هامین جوابش را چه داد.

ه تکیه زده به کنج تخت از میان تاریکی فقط خودم را دیدم ک

 کردم.شب داشتم خروش آب را تماشا می
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تخت که از نشستن عمو تکان خورد، حواسم را جمع لبخندی 

 .کردم که با تمام توانم روی لبهایم نشاندمش

 

به روی نوبت آخر دلخور رفتی از اینجا... دلنگرونت موندم... -

 هات شد چهار هفته و نیومدی دلکده.خودت نیاوردی که جمعه

 

 با شرمندگی به رویش لبخند زدم.
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 ببخشید.-

 

 توقع داشتم روبراه تر ببینمت زندگی خانم.-

 

 گفتم رو من زیادی حساب باز نکنید.-

 

پای جمع شده زیر تنش را تکان داد و نگاه کوتاهی به هامین 

 نشسته پشت دَخل انداخت.

 

 هنوزم مثل قدیم دوست داشتنتو بلده؟-

 

من هم مسیر نگاهم را رساندم به هامینی که سرش گرم موبایل 

 ی مقابل بود.متالشی شده

 



 

 

1427 | P a g e 
 

گوشت لپم را از داخل دهانم گاز گرفتم تا صدای مهیب سقوطم 

 به گوش عموسلطان نرسد.

 

 بلده.-

 

 بلد بود دیگر!؟ 

 

. مثل پسری که روزگار این شازده یه حساب سوای داره برام..-

 داشتنشو برام زیادی دونست.

 

توی استکان کمر باریک داخل سینی مسی، برایم چای ریخت و 

 جلویم گذاشت.

 

بینم مثل گل شاداب بودی و حاال، بهار به بهارم تو رو که می-

 های خودم یادم میره.شکوفه نمیزنی یک عمر حسرت و نداشته
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هایم را رساندم به گرمای استکانِ چای و جای دستم، انگشت

 دلم گرم شد.

 

 ی عمو یکه خوردم.صورتم را که باال کشوندم از نگاه خیره

 

 جانم عمو؟-

 

 نگاهش پر از سوال بود.

 

جواب موندم... طاقتم تاب شد امروز که هی شمارتو گرفتم و بی-

 دی!گفتم یعنی انقدر بریدی که جوابمم نمی

 

موبایلم از دستم افتاد شکست... من شکر بخورم که جواب شما -

 رو ندم.
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 ات زد و داغانش کرد.نگفتم که شازده

 های بلند و مرتبش.دست کشید به ریش

هایم روی برق انگشترهایش چرخ خورد و رسید به مردمک

 هایش.ای رنگ دور ریشی نقرهحلقه

 

ریشهای بلند تجسم ناخودآگاه و برای اولین بار جهانم را با 

 کردم.

آمد هیچ وقت با ریش دیده باشمش... نه آن وقتهایی یادم نمی

کرد و نه حاالیی که که صبح به صبح صورتش را اصالح می

داد لباس تنش به بیست و چهار ساعت جانش اجازه نمیمحبوبه

 برسد.

 

 دیشب حاج صولت زنگ زد بهم.-
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 افتاد.گردنم از شدت یکباره چرخیدنش به گزگز 

 گفت!پدر هامین را می

 

 انتظار نگاهم را دید و باز پرسید:

 دونی برای چی؟می-

 

 آمد.سلطان نمیبدجنس شدن به عمو

 کوتاه جواب دادم.

 نه.-

 

 که زنگ بزنمو از خانوادت اجازه بگیرم.-

 

 همه چیز را فهمیدم... حتی فاکتور گرفتن اسم بابا جهانم را.

 

 انگشتانم را به بازی گرفتم و نگاهم را پایین انداختم.
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من اول باید با خودت حرف میزدم زندگی خانم... جوابِ چشم -

 انتظاریشونو چی بدم؟
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 دوباره به هامین نگاه کردم.

 ام را فهمید که لب زد:انگار چرایی نگاه خیره

ارم وقتی هامین از چیزی خبر نداره... از دیشب آروم و قرار ند-

 برای اولین بار غم و بغض صدای حاج صولتو شنیدم.

 

دلم پر تب و تاب شد... مثل همان روزهایی که هامین بعد از دو 

مان گفت و پدرش به بابا جهان زنگ سال از رسمی شدن رابطه

زد... اما حاال فرق داشت... تب و تابش از سر بیچارگی و 

 ام بود.آشفتگی
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 با جهانم زنگ نزده؟نپرسیدید چرا به با-

 

اش را هم تماشا دیدم شرم نگاهش را... به عرق نشستن پیشانی

 کردم.

مگه رسم نیست عمو... مگه دختر و از باباش خواستگاری -

 کنن!؟نمی

 

تاب بیار روزگارتو عمو... کم میاری به موال پیشش... مگه حد -

 و توانت چقدره که بسوزی و بسازی؟

 

 ام نیشتر زد.خورد به خنجرهبغضم از زیر دستم لیز 

 من... سگ جونم عمو... جهانم ولی نه.-

 

 ببخشش... دوست داشتنت انقدر قدرت داره که پاش بجنگی.-
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 جان شدند و تنم به سرما نشست.پاهایم دوباره بی

گفتم بگو جنگیدم... یه وقتی که تک و تنها یه طرف ایستادم و -

عیبم چیه... گناهم چیه که روز خوش بهم ندادی... بخت سفید 

 بهم ندادی.

 

 روی زانوهایم دو پایی نشستم.

 به خدا نای جنگیدن ندارم.-

 

زیر لب نفس کشیدنش هم من را یاد جهانم انداخت و پر شدم از 

 افسوس.

 

 حساب دلت چی میشه پس؟-

 

 چقدر سوالهای امشب عمو سلطان سخت بود.
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 دلم عمو!؟-

 

 سرش را تکان داد به جوابِ سوالم.

 

 این دلم که دیگه دل نمیشه.-

 

 خوار شدم به دلش... خفیف شدم به چشمش عمو.-

 

 کرد.ام را مینفهمیدم کی به سمتمان آمد که حاال داشت گالیه

 

 من سکوت کردم نه برای اینکه تحت تاثیر 

 هایشان قرار گرفته باشم... نه.حرف

م تا به حرمت موی سفید عموسلطان تلخی دلم به خاموش ماند

 زبانم نرسد.
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 هامین ولی برعکس من میل به گفتن داشت.

 تالش نکن... زندگی خانومت دلش باهام نیست عمو.-

 

 وری به تخت تکیه زد و پوزخند به لب ادامه داد.تنش را یک

 

 خواهان و خاطرخواه داره که شازدت به چشمش نیست.-

 

 هامین؟-
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 تا صدایش کردم نگاهم کرد.

برای اولین بار در این مدت از برق غمناک نگاهش شرمنده 

 شدم.
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 من قصدم تحقیر کردنش نبود.

 

 موبایلش را سمتم گرفت و لب زد:

سیم کارتتو انداختم بهش... بمونه دستت تا بدم موبایلتو درست -

 کنن.

ت از زور دیدم یا دستش داشدانستم من داشتم اشتباه مینمی

 لرزید.دلخوری و خشم می

 

نگاهم از روی صورتش به نگاه مهربان ولی دلواپس عمو 

 سلطان رسید.

ی صبور بودنم روی هم فشرد و تا من پلکهایش را به نشانه

ی موبایل را از دستش گرفتم تنش را جلو کشید و شانه

 عموسلطان را بوسید و بدون نگاه کردنم 

 زمزمه کرد.

 تو ماشینم.-
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همین را گفت و رفت و ندید بغض شبیه سمی مهلک به 

 ی قلبم زد و از تپش ایستاد.ریشه

 

 درست میشه.-

 

 این هم اختتامیه حرفهای عموسلطان بود.

 اش برای دستم بدقواره بود.بعدش من ماندم و موبایلی که اندازه

نوازی برای فرم و چشممثل عشقی که هیچ وقت لباس خوش

 روحم نشد.

 

 تر از قبل از دلکده بیرون زدم.وسایلم را برداشتم با دلی سنگین

 

 آنقدر پریشان و مشوش حال بودم که
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های راه میان گوش صوت خیرپیش گفتن عموسلطان  هم نیمه

 ام تکرار شد. و حافظه

 دیگر چیزی از حرفها و امید دادنهای آخر حرفش یادم نماند.

 حتی یادم نماند سراغ زهیر را بگیرم!

 

سرازیری را تند و نگران پایین رفتم و وقتی جای خالی ماشینش 

 را دیدم، پاهایم پس رفتند.

 عقب رفتم و روی دیوار سنگی کوتاه کنار خیابان نشستم.

 

ی خانه ارههایم ثابت ماند و تا شمهایم جایی میان کفشمردمک

روی موبایلِ غریب میان دستم نقش بست، صدای بوق ممتد 

 های خیسم را باال کشاند.ماشینش چشم

ام روی هم سوار های نم گرفتههایم با زجر کشیده شد و مژهلب

 شدند.
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 تو راهم مامان محبوبه... دارم میام.-

 

دیدمش که نگاهش رویم نشست و تا خواستم به سمتش قدم 

هایم را میخکوب زمین ای قدمبردارم صدای ژیکال گفتن مردانه

 کرد.

 

به سمت صدای  آشنایش برگشتم و تا  نفهمیدم با چه حالی

هایم را نگاهش کردم، صدای دنده عقب گرفتن هامین انگشت

 جمع کرد.

 ی آخر برگشتم و پوزخند کنج لبش به قلبم خنج زد.لحظه

**** 
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 روم.می

 ای که تک مسافرش من نیستم... اما...؟روم سمت جادهمی

 ام غریب و تکیده پشت سرم مانده است.دل جامانده

ی یکباره اروند، دیدم از همان دیشبی که با پیدا شدن سر و کله

که چگونه پریشان و سرخورده عقب نشینی کرد و من دلم میان 

 اش خون چکید.بند بند انگشتانم مچاله شد و از تمام رگ و پی

 

 

ام فشردم و ی سینهصورت غرق خواب مانلی را روی قفسه

اش را با نوک انگشت شستم های جمع شده، مثل غنچهلب

 لمس کردم.

 

را زیر ناخن انگشتم نگه داشتم تا باد کمتری  شاسی باالبر شیشه

 به صورتمان بوزد.
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 اذیت شدی ژیکال... بدش من.-

 

نگاهم را با اکراه از سرسبزی جاده گرفتم و از ما بین دو صندلی 

 ی نشاط رساندم.به روی صورت برگشته

 خوبه... راحتم.-

 

هایم را روی پش بند حرفم لبخند ریزی زدم و باز مردمک

 سهراب رساندم.

های دودی عینکش پنهان بود و جز سالم نگاهش پشت شیشه

و احوالپرسی که موقع راه افتادن باهم کرده بودیم، دیگر نه اون 

ور چیزی گفت نه من... حتی نشاط هم در دنیای خودش غوطه

 کرد.بود که مدام روی یک آهنگ پلی می

 

 "هایم چه مانده جز درد ای عشقهایم جز درد شانهاز عاشقانه "
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 موبایلم را با احتیاط از داخل کیفم بیرون آوردم.

تمام شب را مشغول جمع کردن وسایلم شده بودم تا صبح زود 

 راهی شویم.

 

ا هامین تماس ای بخواستم قبل از راه افتادنم به بهانهمی

 اش را پیدا نکردم.بگیرم... اما بهانه

 

 هیچ تماس و پیامی از هامین نداشتم.

ای پرت کرد و به صدای بوق ماشین کنارمان حواسم را لحظه

 ماشین آشنایی اروند رساند.
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که موقع نگاهش گذار و دلخورانه از رویم به صورت مانلی رسید 

اش کنم، بودن با مانلی سوار شدن وقتی خواسته بود تا همراهی

 و کمک کردن به نشاط را بهانه کردم سوار ماشین سهراب شدم.

 

ی خاموش موبایلش گاهی نگاهش تا روی صفحهسهرابی که گه

ی جاده و پیچ و رفت و مثل آدمِ چشم به راهی خیرهپیش می

 شد.خمش می

 

 را ترک کرده بودماز دیشب که دلکده 

 آسمان دلم ابری و بارانی شده بود.

یک چیز... یک حس سرکش و رسوب کرده میان وجودم به 

 جریان افتاده بود و غم نگاهِ آخر هامین شده بود سوهان روحم.

روحی که هر چه برایش خط و نشان کشیدم باز کار خودش را 

 ی چتش شد.کرد و وارد صفحه

 

 زگی زده بود.آخرین بازدیدش را به تا
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گشتم روی عکسی که از یک نگاهم به جاده بود و باز برمی

 خودش روی پروفایلش گذاشته بود.

 

یک دستم به دور مانلی حلقه بود و دست دیگرم معلق نوشتن 

 مانده بود.

 

ای دِرنگ بارها نوشتم و پاکش کردم و در نهایت بدون لحظه

 فرستادم.

 

ام رو ودم... غیبت چند روزهمن از حضور اروند دیشب مطلع نب "

 "کنم شریکبه محض برگشتن برای افتتاحیه جبران می

 

 با یک تیر، دو نشانش کردم.

هم بابت اتفاق دیشب و اصرار اروند به همراهی کردنش، هم به 

دانستم به محض مطلع شدنش بهم خواهد خاطر سفری که می

 ریخت.
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شدم از به محض خوردن تیک دوم و آنالین شدنش پشیمان 

 فرستادنش.

منتظر ماندم تا چیزی بگوید یا اعتراضی در جوابم بفرستد... ولی 

 در کمال ناباوری خاموش شد.

 

 گه.سهراب ببین اروند چی می-

 

ام را به سمت جاده و لب قرار شدهصدای نشاط حواس بی

 .های اروند پرت کردزدن
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 صدای اروند را نشنیدم ولی سهراب درخواستش را به زبان آورد.
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 گه خوابم گرفته... ژیکال بیاد جام بشینه.می-

 

ی موافقت ی وسط که نگاهم کرد، سرم را به نشانهاز داخل آینه

 تکان دادم و موبایلم را به داخل کیفم برگرداندم.

 

وقف کند و هایم خواباندم تا ماشین تمانلی را آهسته روی دست

 نشاط سر جای من بنشیند.

 

پیاده که شدم همراه کیفم ماگ پر از چای هم داشتم که نشاط 

 ریخته بود تا بدهم به اروند.

از داخل همان ماشین روی صندلی بغل جابجا شد و من بعد از 

 برداشتن موبایلم برای ورود مجدد به جاده راهنما زدم.

 

 چقدر چسبید... دست درد نکنه.-
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 اش اشاره کرد و من به زدن لبخندی بسنده کردم.ماگ خالیبه 

 

 ی صورتم ماند.سرش را چسباند به پشت صندلی و خیره

 

 تو که خوابت نمیاد؟-

 

ی از آینه بغل ماشین سهراب را دیدم که پشت سرمان با فاصله 

 راند.کوتاهی می

 

 من عادت دارم به شب نخوابیدن... تو بخواب.-

 

هایش خمار خواندم که چشمانگار که داشتم برایش الالیی می

 شده بود ولی راضی به بستنشان نبود.
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ام سبقت گرفتم و تا سرعتم را ثابت نگه داشتم از ماشین جلوی

 موبایلم میان پاهایم لرزید و زنگ پیامش بلند شد.

 

ی ی اروند نگاه انداختم و بعد صفحههای بستهناخواسته به چشم

 بایل را باز کردم.مو

 باالخره جواب داده بود.

 

اهمیت یه چیزهای به اتفاق نیفتادنشونه... سفر خوبی داشته "

 "باشی شریک

 

 نفهمیدم که چرا چشمهایم از تصور غم نگاهش لرزید.

اصلن از خود دیشب تا االن چه اتفاقی افتاده بود که دلم اینگونه 

 کرد!؟قراری میتاب و بیبی
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هایم را مدام روی هم فشردم تا نیشتر اشک دم و پلکلبم را گزی

 را پس بزنم.

 

 خوبی!؟-

 

 ام را باال کشیدم و اروند را نگاه نکردم.آب بینی

 

 نخوابیدی!؟-

 

تا میام بخوابم یادم میفته که هیچ وقت انقدر نزدیک به خودم -

 نداشتمت، منصرف میشم.

 

 دل پیچه به جانم افتاد.

ام حیران و سرگردانِ وحشت ام... ماندهگیام وسط برزخ زندمانده

 و ناباوری قلبم.
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 ام.قلب مچاله شده

 قلب دلتنگم.

 

 زیادی بیدار موندی هذیون میگی اروند.-

 

های ای جز این نداشتم وقتی حرفمیزنم به در شوخی... چاره

 دادند.ترالن میان ذهنم جوالن می

 

ی من و ژیکال اومده در خونه میگه حق نداری وسط عالقه"

 "باشی... جمع کن برگرد همون جایی که تاحاال بودی

 

های الک انگشتهایم را انقدر دور فرمان فشار دادم که زیر ناخن

 ام سفید شد.نخورده
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خواب بودنم به به من رسید شد هذیون... این همه سال بی-

 تو. چشم خودم نیومد چه برسه به

 

 دستم را برای روشن کردن ضبط دراز کردم.

حس گرمای دستش که روی پوستم نشست، منصرفم کرد از 

 ادامه دادن.

 هایش را به دور مچم فشرد و نگذاشت تا عقب ببرمش.انگشت
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نگاهم را ناخواسته به ماشین سهراب دادم و دیدم که مشغول 

 حرف زدن با موبایلش بود.

 

 ی ترالن که چی بشه؟رفتی دم خونه-
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جا خوردنش را با عقب کشیدن دستش نشانم داد و من مصمم 

 نگاهش کردم.

 های درهمش.چه اهمیتی داشت سگرمه

 

 جاسوست هنوز فعاله تو شهرک؟-

 

 اش به میالد بود.با پوزخند گفت و اشاره

 من هم به تبعیت از خودش لبم را کج کردم.

 

دیروز ترالن رو دیدم تو پاساژ... حرف زدیم باهم... گفت که -

 تهدیدش کردی.

 

 خندید تا حرص نگاهش را کمتر ببینم و من عصبی شده گفتم:

 دست از سرش بردار اروند... کاری به زندگیش نداشته باش.-
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 حرف منم همینه اتفاقن... که بره و به زندگیش برسه.-

 

 لیف کنی! هان؟تو چکارشی که براش تعین تک-

 

هایش عادت کرده خوابی زیادش بود یا دستدانم تاثیرات بینمی

 بودند به هرز رفتن که جلو آمد و روی ران پایم نشست.

 درنگ نکردم برای پس زدنش.

 حواست به رفتارات باشه اروند.-

 

 من یا تو؟-

 

 شمرده و آرام گفت و من مات حرفش ماندم.

 

 به سرعتم افزودم. شالم را با غیظ جلو کشیدم و
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 متلک چی رو بهم میندازی!؟-

 

تر کرد و مثل من نگاهش را رساند به کف تنش را کمی صاف

 جاده.

 ناموس.یه عمر بال بال زدم جلوت و دلت سُرید برای اون بی-

 

 ناموس!گفت بیهامین را می

 

ی اون شریک مرموزت پیدا شده دوره افتادی االنم تا سروکله-

 و اون بر.باهاش این بر 

 

 درد آمدنش از ارتعاش صدایش هویدا بود.

 

 درست حرف بزن اروند.-
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 درست حرف زدنم نمیاد دیگه... مشکلیه؟-

 

دستم را روی بوق گذاشتم و به مرد جوانی که داشت باهام کل 

 انداخت، هشدار دادم.می

 

 

مشکل تو اینکه تو مسائلی که بهت مربوط نیست دخالت -

 کنی... یاد نگرفتی که پاتو از گلیمت درازتر نکنی.می

 

 

من صدایم ناخواسته و از حرص وجودم بلند شده بود و طبیعی 

 بود که اروند هم این زور شنیدن را به گمان خودش برنتابد.

 

ی خودت نکن... گلیم من تویی... بفهم... انقدر منو بازیچه-

 ه باال میذاری؟دردت چیه... چیه که هی انقدر برام طاقچ
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اش کردم ولی به زبان از ته اعماق دلم یک احمق حواله

 نیاوردمش.

 

 

مقصر خودتی که دنبال من راه افتادی... ببین من شعور درک -

کردنتو ندارم... راهتو بکش برو... به چه زبونی بهت بگم بتونی 

 درکش کنی؟

 

ی... به همون زبونی که تو ماشین اون یارو با خیال راحت نشست-

فکر کردی متوجه نشدم دیشب تا منو دیدی چقدر خورد توی 

 ذوقت؟

 

گفتن همین بود دیگر... اینکه بزنی همه چیز را سیم آخر که می

 خرابتر کنی.
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گی... دیشب وقتی دیدمت خیلی حالم گرفته شد... تو راست می-

 چون اونی که باهاش اومده بودم دربند تو ماشینش منتظرم بود.

 

 زیر لب چرت و پرت گفتنش را به خوبی شنیدم و پرسیدم:

 خوای بدونی شریکم کیه؟می-

 

ی چشمم دیدم و تا برگشتن سرو گردنش را سمتم از گوشه

 سکوتش ممتد شد گفتم:

ی اون ماشین کسی نیست جز هامین صولت... شریک راننده-

 کاری جدیدم.

 

 

شت شد هایش که ناباورانه و مبهوت روی پاهایش مانگشت

 راهنما زدم و جلوی ویال توقف کردم.
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 اش را بر سرم خالی کند.نایستادم تا خشم کنترل نشده

 

 جان درخت نارنج کنج دیوار ایستادم. ی کمپیاده شدم و زیر سایه

 

اعتنایی تمام دیدم که متحیر و خشمناک نگاهم کرد و من با بی

ی از ماشین رویم را برگردانم سمت نشاطی که داشت همراه مانل

 شد.پیاده می

 

***** 
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هایم را نرم و آهسته باز کردم، تاریکی فضای اتاق الی چشم

 نمک بر نگاهم سوار شد.نم
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های طالیی رنگ روی تخت غلتی زدم و مسیر نگاهم به پرده

 روی پنجره رسید که شب پشت قامتش قد علم کرده بود.

 

هایم را ببینم و چشم ی موبایلم را روشن کردم تا ساعتصفحه

 از دیدن زمان زیادی که گذشته بود، گرد شدند.

 

ها را که جابجا کرده بودیم هر کدام برای استراحت راهی وسایل

 ها بود که خوابیده بودم!اتاقمان شده بودیم و حاال من ساعت

 آنکه به نگاه دلخور و عصبی اروند فکر کرده باشم.بی

 اش را میان ذهنم تکرار کرده باشم.آنکه کنایهبی

 "هی سر جنگیدن با من داری چرا؟  "

 

ی مامان را اهمیت به حالم شمارهکرد و بیکمی سرم درد می

 گرفتم تا خبر رسیدن و جاگیر شدنمان را بدهم.
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 هر چه منتظر ماندم تماسم را پاسخ نداد.

 

جهت دادم و نگاهم  حوصله و کالفه طاق باز روی تخت تغییربی

های روشن شیربانی کنده شد و به موبایل داخل دستم از چوب

 رسید.

 

 تازه یادم آمد که از دیشب موبایل هامین را به دست گرفته بودم.

 

هر چه گوش تیز کردم سروصدای از بیرون نیامد و انگار که 

 ی خود فرو رفته بودند.همه در خلسه

 

 ک شدهدلیل و با حس کنجکاوی تحریبی

 هایش شدم.ی عکسوارد پوشه
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اش رد شدم و به کارههای باشگاه و ساختمان نیمهاز روی عکس

 عکسی رسیدم که کنار پدر و مادرش انداخته بود.

تر از آن سالی شده بودند که به خواست هامین به تهران شکسته

آمدند و برای مراسم خواستگاری و عقد چند روزی را مهمان 

 ن بودند.ی پسرشاخانه

 

انگار غم این سالهای پر از سختیِ پسرشان روی لبخندشان هم 

 خانه کرده بود.

 

 اش را دوست نداشتم.های بعدیعکس

هایی که بهترین وضعیتش برای زمانی بود که کنار همان

ساموئل ایستاده بود و بعد از آن یک بغض شیرین و غریب میان 

 قلبم به جریان افتاد.

 

 نداشتم. توقع دیدنشان را
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انتظار تماشا کردن تصاویری که برای من همان روزهای ابتدایی 

 ام پاک شد. نداشتم.ی گوشیجداییمان از حافظه

 

یادم نبود که عکاسمان نشاط بود یا آسایش، فقط محو لبخند 

 هایمان بودم.شیرین روی لب

ی عقدمان نشسته هر دو قرآن به دست و پرخنده باالی سفره

 بودیم.

 

 کرد.عکس بعدی داشت حلقه به انگشت نشانم می

 ای بود که روی دستم نشانده بود.تصویر بعدش بوسه

 

 ام.های سوزاندهیک نگاهم لبخند بود و نگاه دیگرم داغِ اشک

 

فهمیدم... فقط انگار پر شده بودم از دلتنگیِ که حالم را نمی

 ی احساسم را بدجور چسبیده بود به خودش.یقه
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 یر صورتش زوم کردم.روی تصو

 روی لبخند دندان نمایش انگشت کشیدم.

 

دلم لرزید و قلبم پر شد از یک شور عجیب و ناشناس، وقتی 

هایم گذاشتم و پلک فرو بستم دیگر قاب صورتش را روی لب

 خودم نبودم.

 

 تصور کردم که عطر لبخندش میان جان و وجودم پیچید.

 ذهن و قلبم. بوسیدمش از پشت هزاران فکر و دلتنگیِ

 

 آوری شده بود.وجودم سرشار از یک حس ناشناخته و دلهره

 

 شبیه روزهایی که تازه دلم را به نگاهِ نافذ و جذابش باخته بودم.
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های ی قلبم گذاشتم و لباش را روی دریچهتصویر بزرگ شده

 لرزانم تلخترین

 ام را سرودند.آوای زندگی

 

 قویممهای تاز بعد رفتن تو تمام شنبه"

 "مُردند.
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 ی وجودم آماده شدم تا بیرون بروم.برای رهایی از دلهره

 

 ام را روی دوشم انداختم.شال پشمی

نسیم خوش طراوت پاییز و زمستان عجول باهم تالقی دلچسبی 

 را به نمایش گذاشته بودند.
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گاماس خواستم گاماس ام را گرفته بودم و میدستِ دلِ شکسته

 تا نزدیک دریا ببرمش.

 

ی جلوی اتاقم پایین رفتم و از در به خوبی چفت از تک پله

 ی اتاق سهراب و نشاط صدای حرف زدنشان را شنیدم.نشده

 

 هایم گره خوردند.اخم

ی های فروخوردهزدند بیشتر شبیه اعتراضحرف که نمی

 وجودشان بود.

 

.. اومدیم دو روز فارغ بذار کنار اون موبایل کوفتیت رو سهراب.-

 از همه چیز بهمون خوش بگذره.

 

 قصدم شنیدن بیشتر و فال گوش وایستادن نبود ولی...؟
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تونم بگم که شما هم کارتون رو تعطیل تماس کاریه... نمی-

 کنید چون من اومدم مسافرت.

 

اش را ی نشاط بیشتر شبیه پوزخند بود با آنکه چهرهخنده

 دیدم.نمی

 

اینش نکن سهراب... کدوم همکارته که شب و نصف  خرابتر از-

کنی... پس چرا تا شب داری باهاش یا حرف میزنی یا چت می

 گیری!؟خوره از من فاصله میتلفنت زنگ می

 

 . زمخت و طلبکارانه از نشاط واپرسی کرد

 منظورت چیه؟-
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هایش منظور نشاط واضح بود اگر سهراب دست از سیاه نمایی

 داشت.برمی

 

 خودت میدونی دارم چی میگم.-

 

رسه... یادت که نرفته من نه من شعورم به منظورِ حرف تو نمی-

شعورم که از پس درک کردن زنم هیچ وقت کلن یه مرد بی

 برنمیام.

 

 سهراب؟-

 

ادامه ندیم نشاط... دو روزی که اینجاییم گند نزنیم به اعصاب -

ون باقی بمونه... و روان بقیه... زندگی سگی ما بذار برای خودم

 طَبل رسواییشو نگیر دستت.
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من یا تو که عالم و آدم متوجه تغییر رفتار و حالت شدن... این -

 کنی.تویی که داری همه رو نگران زندگیمون می

 

 خوام دوش بگیرم.تمومش کن نشاط...برام حوله بذار می-

 

 وَ سکوت.

ر های خانه خراب کن زیادی برای نفیسکوتی که پشتش غم

 کشیدنش جا مانده بودند.

 وَ من از حجم غمِ مواج صدای نشاط به خودم لرزیدم.

 

 آمده بودم کنار دریا تا به دلم و احواالتش آوانس بدهم.

گفتم، قلبم اگر توان وصف کردن شرایطم را داشتم باید می

 قطبی بود که بعد از ماها گرمای نور خورشید بهش تابیده بود.

 

 دن صدایش زیادی تردید داشتم.برای زنگ زدن و شنی
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گیر، سرگشته و ناالن ی وجودم که مثل کودکی بهانهبرای بهانه

 کوبید، نگران بودم.روی زمین پا می

 

هایم را کمی دورتر از مرز دریا و اش را گرفتم و صندلشماره

 ساحل از پاهایم بیرون آوردم.

 

 

توانستم تا نور پراژکتور ویال کمی ساحل را روشن کرده بود و می

 تر را هم ببینم.چند متر آنطرف

 

 

اش خَش دار و های خیس ایستادم و صدای دورگهروی شن

 خشک به گوشم رسید.

 

 درست شماره گرفتی!-
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 اش لبم را خنداند و جواب دادم.حق داشت... که کنایه

 

 خیلی مطمئن نیستم.-

 

 خوبه که با خودت روراستی.-

 

 نفهمیدم حرفش از متلک بود یا صداقت.

 شد.حس کردم جای دراز کشیده که صدایش پس و پیش می

 

کمی جلوتر رفتم و سرمای آب دریا تنم را لرزاند و ناخواسته 

 گفتم:

 وای.-

 

 چی شدی!؟-
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 خندیدم از میان بغض شیرین نگاهم.

 سردم شد.-

 

 کجایی؟-

 

 شنوی صداشو.روبروی دریا... می-

 

ها را بشنود و انقدر ممتد و سکوت کردم تا صدای خروش موج

 دار شد سکوتش که پرسیدم:کش

 

 عکسامو هنوز داری!-
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لحنم نه سوالی بود نه خبری... یک ذوق نایاب و پنهان در 

 آهنگِ صدایم جریان داشت.

 

 فضولی کردی؟-

 

 تر شده بود.تر و بمحاال کالمش نرم 

 

 کنجکاوی کردم.-

 

 کار دستت داد؟ کنجکاویت-

 

 مقصودش را فهمیدم و دل لرزه یک قدم دیگر جلوتر رفتم.

 تنم پر شد از سرما.
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 کار دستم داد... گوششو گرفتم آوردم تنبیهش کنم.-

 

 شبیه خواب و رویا بود حرف زدنم.

 

خوبه دیگه... هر چیزی که به من ختم بشه میزنی از وسط -

 کنی.نیست و نابودش می

 

 

 ص خوردنش خوشم آمد.ظالمانه از حر

 

 بازیگوشی االنم رو پای هیچی نذار.-

 

خوای بزنم دهن چشم... دیگه... امری بود بگو انجام بدم... می-

 شه؟دلمو صاف کنم... خیالت راحت می
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 موج بلندی سمتم اومد و اینبار بلندتر گفتم:

 وای.-

 

 

کیلو نچ... کوفت... زنگ زدی به من که دلمو خون کنی یا کیلو -

 ی قلبم کنی!؟حسرت روونه

 

های فرو رفته و سرمایش شبیه گیر کردن ایستادنم وسط شن

 ی دلم بود.میان مخمصه

 ام به دروغ گفتم:با حس قلقلک درونی

 

 زنگ زدم بگم اون عکسارو پاک کردمش.-

 

 ژیکال!-
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 نفسم بند رفت از داد زدنش و لبم را گزیدم.

 جانم؟-

 

 ه بود وقتی دوباره لب زدم.شبیه خودم از نفس افتاد

 من راضی نیستم عکسمو داشته باشی.-

 

 

یکی از اون عکسا پاک شده باشه فقط... به علی قسم پا میشم -

 میام به آتیش میکشم خودمو جلوت.

 

لبم بیشتر از دلم لرزید وقتی بدون هیچ رحم و شفقتی زمزمه 

 کردم.

 

 فن.پاکشون نکردم هامین... ولی تو پاکشون کن... لط-
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حس کردم از جای که بود فاصله گرفت که نفس نفس زدنش 

 به گوشم رسید.

 

 گشت.رفت و برمیانگار داشت طول و عرض جایی را می

 

کل دارایی من از گذشته اون عکساست...  مُسکن دردای -

ننداز به جونم ژیکال ام دیدن اون تصویرهاست... درد شبونه

 شی.وقتی انقدر خوش انصافی که مرهم نمی

 

 روی داغ دلم سرپوش گذاشتم و آه کشیدم.

 

 آه نکش... آه نکش لعنتی.-

 

 کردم به گوشش برسد.فکر نمی
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 هامین؟-

 

اش گوش خراش بود و لرز افتادن به جانم دیگر خس سینهخس

 از سرمای آب نبود.

 

 دِ شیرین... جانم عذاب الیم؟چیه دردِ هامین... بله در-
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 گفت بله و تمام.کاش فقط یک کلمه می

 کاش اصلن زنگش نزده بودم.

ی کوتاهم تا ویال... به پشیمان به عقب نگاه کردم... به فاصله

های پنهانی که فقط ازشان ها و موجصدای ضعیف پارس سگ

 رسید.یک ملودی تکراری به گوشم می
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کنم... جون یمو پس بده... من با اینا دق میاومدم تهران گوش-

 ندارم که هی یادم بیاد چی کشیدم.

 

 

 اش گوشمو پر کرد.نفسش را یکباره رها کرد و صدای خسته

 

کاش نرفته بودی... کاش اینجا بودی و میدیدی که چه آشوبی -

 رو به جونم انداختی... کاش یکم فقط منو میدیدی ژیکال.

 

 

هایم یکی یکی کنار هم جمع پوست لبم را جویدم... انگشت

 شدن و مشتم تا روی قلبم باال آمد.
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خواد ژیکال... سفالگری بلد نیستم دلم یه مشت خاک رس می-

ات رو بشکافمو خوام سینهخوام یه قلب گِلی بسازم... میولی می

کنه گرمای نفسهام می بذارمش وسطش... ایمان دارم که معجزه

شی ام میشی باز... دلبستهکه آمیخته شده بهش... عاشقم می

یکاد میخونم به خاکش... قسمش میدم به تموم دوباره... وَان

 های بیابونا که صبرمو بیشتر از این نسجنه باهات.ریگ

 

 نفهمیدم با آخرین موجِ دریا صورتم خیس شد و یا...؟

 

 نباید بهت زنگ میزدم... نباید.-

 

 

 فریاد زد.

 



 

 

1480 | P a g e 
 

هات... باید بری وَرِ دل گی... باید بری پی خوشیآره راست می-

اون آشغال تا هی برات چشم و ابرو بیاد... تا هی من نباشم و 

 اون جامو اِشغال کنه پیشت.

 

 بهش گفتم... گفتم که برگشتی.-

 

های امشبم تمامی نداشت انگار... پشیمان شدنم سودی خریت

 نداشت برایم.

کردم... هی نو بالغ داشتم هی شیرین زبانی می یمثل دختر بچه

 بردم.لرزاندم و کیفش را میدل می

 از کی تا حاال ذاتم انقدر خراب و کج شده بود دیگر!؟

 

 باید بابت گفتنش ازت تشکر کنم؟-

 

 من باید برم... اینجا خیلی سرده.-
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کنم... خوام فرار کنم... بگو زنگ زدم که خون به دلت بگو می-

 بگو و قطع کن.

 

صدایش پر شده بود از اندوه و من چقدر به آن قلب گِلی نیاز 

 داشتم.

 

انگار یک نفر روحم را از جسمم جدا کرد و با خودش به اعماق 

 دریا برد که گرفته و اندوهگین جواب دادم.

 

 

 اشتباه کردم بهت زنگ زدم هامین... فراموشش کن.-

 

 ال.لعنت بهت... لعنت بهت ژیک-
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گوشم تیر کشید نه از بوق ممتد پشت خطِ تماسم... گوشم زنگ 

 هایش.خورد از پژواک نعره

 

صندلهایم را هول کرده، پا زدم و با حالی ویرانتر از قبل سمت 

 ویال قدم برداشتم.

 

 لرزید و دندانک میزدم.تمام تنم داشت می

 

 تنها راهی که به نظرم رسید پناه بردن به آب گرم بود.

هقهایم زیر دوش آب آخرین تقالیم برای ه کردن صدای هقخف

 خرابکاری که کرده بودم، باقی ماند.
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دارم را باالی سرم جمع کردم و به دنبال نشاط به کل موهای نم

 اتاقها سرک کشیدم.

 

 خبری از هیچ کدامشان نبود.

 

در اتاق اروند تا انتها باز بود و هنوز نرسیده لباسهایش روی 

 خت و زمین ولو شده بود.ت

بیشتر که دقت کردم متوجه شدم که انگار هر کدامشان را با 

خواب کنار ای پرت کرده است که تا روی شبحرص گوشه

 شرتش افتاده بود.تختش هم تی

 

 نشاط را داخل آشپزخانه پیدا کردم... مشغول چیدن میز شام بود.

 

 گفتی بیام کمکت.می-
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 سرش را باال نگرفت و جوابم را داد.

 حاضری هر چی بود آوردم سر میز... اومدم دیدم تو حمومی.-

 

 یک تکه از خیارشور را داخل دهنم گذاشتم و پرسیدم:

 

 بقیه پس!؟-

 

 ها جا داد و آهسته لب زد:ها را میان بشقابلیوان

سهراب رفت نون بگیره... اروند هم تا رسیدیم لباساشو عوض -

 و رفت. کرد

 

 پشت صندلی نشستم و همان لحظه در ویال باز شد.

ای از خریدهایش داخل آشپزخانه آمد و سهراب با کیسه

 سرسنگین به نشاط نگاه کرد.
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 اروند هنوز نیومده!؟-

 

 من به جای نشاط جواب دادم.

 

 دونی کجا رفته؟نه... می-

 

 گفت:اش را گرفت و قبل از جواب دادن به سوالم پر اخم شماره

 هنوز خاموشه موبایلش.-

 

از لحنش بیشتر از دلخوری، عصبانیت لبریز بود تا نگرانی برای 

 برادرش.

 

یک برگ از ژامبون را الی نانم گذاشتم و تا آمدم به دهانم 

برسانم صدای کوبیده شدن در فلزی ویال نگاه هر سه نفرمان را 

 به سمت حیاط برگرداند.
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سمت حیاط رفت و در ماشین سهراب زودتر از من و نشاط  

 اروند را باز کرد.

 

 این چرا اینجوری کرده با خودش؟-

 

 دانستم ولی توان گفتنش را نداشتم.جوابِ سوال نشاط را من می

 

اینکه بخواهم بگویم چون خبر برگشتن هامین را شنیده داغ کرد 

و حاال با سر و وضعی داغان و بهم ریخته برگشته در حد 

 نبود.ظرفیت خودم هم 

 

پسر جوان دیگری که پشت رُل نشسته بود. پیاده شد و با گفتن 

 توضیحاتی به سهراب از ویال خارج شد.
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گرفت خورد و اگر سهراب زیر بازویش را نمیاروند تلو تلو می

 شد.همان دَم که از ماشین پیاده شد، با صورت نقش بر زمین می

 

هنرنمایی این چه وضعشه اروند... میذاشتی برسیم بعد -

 کردی.می

 

لحن پر از عتاب و شماتت سهراب برایش اهمیتی نداشت وقتی 

 خوند.خندید و زیر لب برای خودش شعر میبلند بلند می

 

 برو یه لیوان شیر بیار نشاط.-

 

نشاط با حرف سهراب به داخل ویال برگشت و اروند را نفس 

 نشاندش.ها باال آورد و روی تخت چوبی زیر پنجره زنان از پله
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های مثلِ کمی جلو رفتم و تا نگاهم به موهای پریشان و چشم

 ی خونش افتاد، گفت:کاسه

 چطوری جوجو؟-

 

 ام بگیرد مات نگاه پر از غمش ماندم.بیشتر از آنکه خنده

 

سهراب به داخل ویال برگشت و اروند مدام روی گلویش دست 

 کشید.

 

 چقدر هوا گرمه... چقدر دَم داره هوای گهی اینجا.-

 

 همه چیز بر خالف توهمات اروند بود.

ی باال پیراهنش را باز کنم که مچ دستم جلو رفتم تا چند دکمه

 هایش فشرد.را گرفت و میان پنجه
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 نگرانم شدی؟-

 

یک جوری پرسید که داغیِ اشکِ از سرِ استیصال و درماندگی به 

 تر زد.هایم نیشچشم

 

 کجا رفتی... چرا اینجوری کردی با خودت!؟-

 

صورتش را جلو آورد و تا نفسش به صورتم خورد دستم روی 

 دهانم نشست.

بوی گند و ترشیدگی که از نفسش استشمام کردم دلم را بهم 

 ریخت.

 

 رفتم یه جا که یادم بره ازم متنفری جوجو.-
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کشم فشار دلم در هم پیچید و تا خواستم تنم را عقبتر ب

 انگشتهایش را بیشتر کرد.

 زورش انگار چندبرابر حال خرابش بود.

 

 گم جوجو... بدت میاد که بغض کردی؟بهت می-

 

رنگش ماند... انگار فقط برای ترسیم نگاهم مات صورت بی

ها و قرمزی سفیدی صورتش از رنگ سیاهی میان مردمک

 هایش استفاده کرده بودند.چشم

 

های حالی بود... مثل لببود رنگ باختگی و بیغیر از آن هر چه 

 کبود و خشکش.

 

خوای اعتراف... کنی... که دوس..تم... داری... پس کی... می-

 آخ...ه.
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 نفسش گرفت و صدایش به سکسکه مبدل شد.

سهراب با لیوان شیر بیرون آمد و دستم را از حصار 

 هایش رها کرد.انگشت

 

ی لیوان را به دهانش چسباند و تا قلپ اول را خورد معترضانه لبه

 گفت:

 خان.این چه کوفتیه بابا... مگه من مستم سهراب-

 

 سهراب اخم کرد و با تغیر جوابش را داد.

 

نه مست نیستی که... فقط خری... یابویی که با زن و بچه -

 یادت به گه کاری افتاده.

 

 اش را باال آورد.حتویات معدهسکسه کرد و در یک آن تمام م
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ی مانلی به داخل برگشت و سهراب نشاط با شنیدن صدای گریه

 تشرم زد.

 

 برو تو... اینجا نمون ژیکال.-

 

 کرد.اروند داشت عق میزد و سرفه می

 دست تنها آخه.-

 

صورت هردویمان جمع شده بود... از خشم... از نگرانی پرسه زده 

 در جانمان.

 

 آب و شلنگ کنار حیاط افتاد. نگاهم به شیر

ها را دو تا یکی پایین رفتم و شیر آب را باز کردم و برگشتم پله

 باال.
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سر شلنگ را گرفتم و سهراب در یک حرکت انتخاری سر اروند 

 را زیر آب سرد گرفت.

 

 فریاد زد.

 بر... پدر و مادرت... لعنت... دیوث.-
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دانستم از سر حرص و ناراحتی وجودم بیشتر بخندم یا به نمی

 روی بیشتری بدم.ى پیش هایم اجازهاشک

 زحمت بکش از اتاقش یه دست لباس و حوله براش بیار.-
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چشم گفتم و قبل از وارد شدن به اتاق اروند به نشاطی که 

 مشغول شیر دادن به مانلی بود گفتم:

 

ز سر شب هر چی گرفتمش جواب یه زنگ بزن به مامان... ا-

 نداده... نگرانم.

 

 باشه چشم... اروند چطور شد.-

 

 سهراب کردش تو حموم... اومدم براش لباس ببرم.-

 

اش ضربه پاهای مانلی را که باال آمده بود و داشت به زیر چانه

 زد مهار کرد و پرسید:می

نی تو میدونی چرا اینطوری شد... خوب بود که صبحی راه افتاد-

 کلی سرحال بود؟
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 اختیار روی موهایم کشیدم.لبم را گزیدم و دستم را بی

 تقصیر من شد... بهش گفتم شریکم هامینه.-

 

 متاثر شدن نگاه نشاط را دیدم.

تو هیچ تقصیری نداری ژیکال... اروند خودش داره با خودش -

فهمید تا انقدر اذیت نکنه جنگه... کاش فقط یکبار حرفتو میمی

و... انگار ماها که با کلی تب و تاب همو خواستیم و زندگی خودش

 کردیم کجای دنیا رو فتح کردیم که این ترس نرسیدنشو داره.

 

 مات صورت محزون و لحن غمناکش ماندم.

 

 ژیکال اومدی؟-

 

صدا زدن سهراب پاهایم را باالاجبار تکان داد و وسط اتاقش 

 چشم چرخاندم برای پیدا کردن چمدانش.
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******** 

 

 

دلم آرام و قرار نداشت... نه تا وقتی که مامان محبوبه نه جواب 

 داد نه نشاط را.من را می

 

اش را گرفتم و در برای آخرین بار مضطرب و ناامیدانه شماره

 اش را شنیدم.کمال ناباوری صدای گرفته و خسته

 

 مامان... مامان جون به سرم کردی... کجایی دورت بگردم!؟-

 

های حزن و اندوه هویدا ید و از پشت مستحکم بودنش رگهخند

 بود.
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خواستم یه روز با شوهرم تنها باشما اگه گذاشتید... تو زنگ -

 بزن... نشاط بزنه... بابا وا بدید دیگه.

 

 متعجب و دلواپس گفتم:

مامان تو اصلن به ما زنگ نزدی... جوابمون هم ندادی... -

 خوبی... بابا خوبه!؟

 

 

مادر... نگران چیزی نباش... سعی کن سفر بهتون خوبیم -

 خوش بگذره.

 

ی اولش پر از اضطراب و دلهره شد... سفری که از لحظهمگر می

 خواست زار بزنم.بود تا خود االن که دلم می

 

 تماس تصویری بگیرم بابا رو ببینم... دلم براش تنگ شده؟-
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 سکوتش کشدار شد... نفهمیدم برای چی فرصت خرید.

 

جهان خوابه مادر... انقدر کنار گوشش از خاطراتمون گفتم تا -

خوابش برد... فردا خودم زنگ میزنم... فقط به نشاط بگو لباس 

 خوب تن مانلی کنه هوا سرد شده.

 

 قبل از خداحافظی کردنم با آشوب زدگی وجودم لب زدم.

 کنم.مراقب خودتون باشید... خواهش می-

 

 

****** 
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خوابی به سرم دانم از سر چندساعتی که خوابیده بودم، بینمی

 زده بود یا فکر و خیال به جانم قالب شده بود.

 

های پارکت زیر فشار پاهایم ها را پایین رفتم تا چوبپاورچین پله

 نوایی نکنند.خوش

 

 چشم چرخاندم و اروند را در هال روی کاناپه پیدا کردم.

 جمع شده بود.کز کرده بود و تو خودش 

 

 با احتیاط جلو رفتم و سمتش خم شدم.

اش باال کشاندم و همان جا کنارش روی ی پتو را روی شانهلبه

 نفره تو خودم جمع شدم.مبل تک
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یک نگاهم به اروندِ غرق در خواب بود و نگاه دیگرم به 

 های آبی و قرمز شومینه.شعله

 

و پای درد و ی خیالم را بگیرم دانستم دست کدام بچهنمی

 هایش بشینم.دل

 

ی وجودم مالش دادم و بیشتر از آنکه برای دلم را از بزرگی غصه

 ی حال اروند را داشتم.خودم نگران باشم، دلهره

 ترساند همیشه.طلبش من را زیادی میخوی پرخاشگر و حق

 

سهراب مان هنوز یادم است وقتی میان یکی از بازیهای کودکانه

 به عمد هُلم داد و خوردم زمین چکار کرد.

 

 سوخت.هایم خراش برداشته بود و میکف دست
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مقدمه و ناجوانمردانه های روانم را دید با مشتش بیوقتی اشک

 کوبید زیر چشم سهراب... برادر بزرگترش.

برایش خط و نشان کشید که بار آخرت باشد ژیکال را انداختی 

 زمین.

 

 اش را کرد که جواب مشتش را نداد.سهراب مالحظه

 !اش را کردامشب باز هم مالحظه

 

گردنم را از باالی مبل به سمت عقب برگرداندم و هوس هوای 

 تازه و خنک بیرون قامتم را راست کرد.

 

آهسته از ویال بیرون زدم و کمی از سرمای هوا در خودم جمع 

 شدم.
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ی سنگی ویال جاده یام را روی سرم کشیدم و روانهکاله هودی

 شدم.

 

هایم را باز کردم تا عطر نارنج به هایم را بستم و دستچشم

 هایم حس طروات ببخشد.ریه

 ام را زد.بیشتر نفس کشیدم و بوی توتونِ سیگار بیشتر بینی

 

ای نگاهم را از کنار کاجِ های مردانهپچسر چرخاندم و با حس پچ

 کوتاه قامت به عقب کشاندم.

 

را دیدم که روی میز و صندلی فلزی زیر آالچیق سیگار سهراب 

 کرد و با موبایلش حرف میزد.دود می

 

بهت گفتم این دو روز و یکم مراعات کن... هی پشت هم -

 زنگ نزن... گوش دادی تَر...
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ی نگاهش روی قامتم مبهوت ایستاد و من فقط به دو واژه

 آخری که هجی

شروع  "تَر "های با م چه اسمکرد، فکر کردم و از خودم پرسید 

 شدند؟می

 

 "تَرگل... تَرانه... یا تَرالن؟ "

 نفسم بریده بریده با مشقت بیرون آمد.

 

موبایلش را خاموش کرد و قبل از آنکه از سرجایش بلند شود من 

 مقابلش نشستم.

 

کشید ناراحت و ناراضی یادمه همیشه از اینکه بابات سیگار می-

 بودی!؟
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هایش اشاره کردم و او روی ی میان انگشتسوختهبه سیگار نیم

 میز خاموشش کرد.

 

شد کشید شباهتش به اروند بیشتر میبه موهایش که دست می

 اش.با بلند شدن پیشانی

 

کردم بابام از سر خوشی زیاد که زیر دلش ها فکر میاون موقع-

ه خوشی زده، رو آورده به سیگار... االن ولی خودم از بس ک

 ندیدم نخ به نخ دود میکنمش.

 

هایش را به بازی گرفت تا کمتر به صورتم نگاه کند و من ناخن

 مقدمه پرسیدم:بی

 از کی؟-

 

پرسوال و مبهم نگاهم کرد تا واضحتر منظورم را بگویم و من 

 هم برایش سنگ تمام گذاشتم.
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دقیقن از کی خوشی ندیدی که تصمیم گرفتی هم سیگار -

 به نشاط خیانت کنی؟بکشی هم 
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جا خوردنش مثل رگبارهای تابستانی یکباره و غافلگیر کننده 

 بود.

 

خواست بایستد و فرار کند. ولی من دستش را نگه داشتم و می

 اش خبر داشتم گفتم:زیر لب با حالی که خودم از میزان خرابی

 

بمون سهراب... من سواالم رو بدون جواب گرفتن از تو -

 کنم.ش نمیفرامو
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 میل دستش را عقب کشید.با اکراه و بی

بعضی سواال رو نپرسی بهتره... ندونی حالت کمتر از آدمای -

 خوره ژیکال.دورت بهم می

 

 حالش بیشتر از کلماتش من را ترساند که پرسیدم:

 چی سرتون اومده... چی شدید که زندگیتون رسیده اینجا!؟-

 

پوزخندش میان تاریک و روشن جایی که هر دو مقابل هم 

 ایم به خوبی نمایان شد.نشسته

 

 یکم دیر نیست؟-

 

 شوکه شدم و دلخور جواب دادم.
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از کی دلخوری سهراب... من یا مامانم که هر بار خواست -

بهتون نزدیک بشه راهتونو کج کردید رفتید و گفتید همه چیز 

 خوبه!؟

 

 را نه ببیند نه بشنود. نیت کرده بود که من

دونستن االنت به هیچ دردی نمیخوره... پاشو برو بخواب... برو -

 به زندگیت برس.

 

 نشاط زندگی منه.-

 

کردی... که گند زندگیت بود... برات مهم بود... کمکش می-

 نزنه به زندگیمون... به عالقمون.

 

 دلش پر است و عصبی.

 هایش را مدام باز و بسته کرد.انگشت
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هایش به جریان افتاده بود قراری ناشناخته وسط مردمکیک بی

 که تاب تحمل کردنش برای من هم دشوار بود.

 

بگو چی شده... چی شده که تو دیگه عاشقش نیستی و -

 اینجوری در موردش حرف میزنی؟

 

مشتش را بلند کرد... مانده بود حیران که به کجا بکوبد و دلش 

 آرام بگیرد.

 

نفهمیدم میان نگاهم چه دید که منصرف شده سرش را برگرداند 

 و از بین شاخ و برگ درختان روی صورتش سایه افتاد.

 

نشاط خواهرته... حق داری نگرانش باشی... چی بگم که -

بعدش از قضاوت شدنم آتیش نگیرم... کجاشو برات تعریف کنم 

ال مثل که زخمای دلم تازه نشه باز... مرور کردن این پنج س

 نمک ریختن روی 
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ترسم ژیکال... من از آدم بد این خاطرات سیاه و تلخمه... می

 قصه شدن واهمه دارم.

 

پایش هایش پایین افتاد و من هم پابهسرش دیرتر از شانه

اش ترسیدم... خوف کردم از غم النه کرده میان تارو پود حنجره

 که صدایش را عاجزانه و علیل به گوشم رساند.

 

 کنم... نه تا وقتی که ندونم چه اتفاقی افتاده.ضاوتت نمیق-

 

های کم و محوش به ریشتردیدش را با دست کشیدن به ته

 نمایش گذاشت و من باز سماجت کردم.

 

 لطفن سهراب.-

 

 گفت و من از همان کلمات ابتدایی در خودم حل شدم.
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من و نشاط تو زندگی مشترکمون درد داریم ولی نه درد -

تر ک... شاید اگر از زبون نشاط بشنوی برای منم راحتمشتر

 تر باشه که آدم سیاه زندگیم باقی بمونم.باشه... آسون

 

 زده و آشفته نگاهش کردم.وحشت

 

 مگه نشاط چکار کرده؟-
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هایش را پنهان کرده خندید... از همان خندهایی که درد شانه

 بود.
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 نشاط منو دوست نداره.-

 

دارتر شد و نگاه من وق زده و ناباور صدایش گرفته و خش

 رویش باال و پایین گشت.

 نشاط هیچ وقت منو دوست نداشت... منو نخواست... منو ندید.-

 

 نه!-

 

ام بیرون افتاد و نگاه سهراب ی خفیف از گلویی قفل شدهیک نه

 به بندهای انگشتش بود.

 

قشی... کسی خیلی سخته که بدونی زنت... کسی که عاش-

مادرت مالمتت کرد برای انتخابش... بهت به عنوان یه راه فرار 

نگاه کنه... مامان سوری مخالف بود چون معتقد بود ما جنسمون 

از هم نیست... من نشاطو دوست داشتم و باور داشتم اونم منو 

 دوست داره... ولی اشتباه بود تصورم.
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ک در میان کند و های قلبم یآورم که تپشبه روی خودم نمی

 کندتر شد و ته دلم خالی شد.

اما نشاط پر از شوق بود... دوست داشت  که وقتی تو تموم اون -

روزای بد و خراب زندگیمون بهش تشر زدم که رو انتخابت 

بیشتر فکر کن... تو ده سال از سهراب کوچیکتری... شاید دچار 

 ش دارم.یه هیجان زودگذر شدی تو روم ایستاد و گفت که دوست

 

لبش کج شد و تا خواست لبخند بزند نفسش سخت شد که 

 دستش را جلوی دهانش گرفت و نالید:

 

مردایی که بلد نیستن گریه کنن... بلد نیستن درداشونو دور -

کشن وقتی زنشون تو بریزن چی سرشون میاد ژیکال؟ چی می

گه انتخابت کردم تا فرار کنم... از غم و چشماشون زل میزنه می

مریضی بابام... از شکست و اشکای خواهرم... چه پوست کلفتم 

کنم که تو که پنج سال دارم زیر یه سقف با زنی زندگی می
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بازار چشمام خیره شد و گفت جز تو انتخابی نداشتم که از آشفته

 خونمون راحت بشم.

 

ی شدم تا شاهد نگاه پرپر شدهام و کاش کور هم میالل شده

 .سهراب نبودم امشب

 

رسید که پر از شوق و روزای نامزدی خوب بود... به نظر می-

 شوره... ولی تاریخ انقضای حال خوبش تا شب عروسیمون بود.

 

اش از سر دود پاکت سیگارش را در آورد و صدای دورگه شده

 اش نبود.فروغلتیده میان ریه

 

اش زد. من میان همان تاریکیِ انگشتانش را که به پیشانی

 فمان باز لرزششان را دیدم.خاص اطرا
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ی کرد یا کجای قصهدانستم داشت همان شب را مرور مینمی

زندگیشان از نفس افتاده بود که تا نخ سیگارش ته نکشید لب 

 باز نکرد.

 

سه سال سکوت کردم... سه سال خودمو تموم نیازهامو -

ترین رحمانهسرکوب کردم... سه سال هر وقت رفتم سمتش بی

 ن اتفاق افتاد.جنگ بینمو

 

ام... ولی فلج شده خواهم بگویم ادامه نده... پشیمان شدهمی

 است تمام اعضا و جوارحم.

 

اوایلش گفتم شاید از اختالف سنیمون ترس داره... شاید -

ای دیده... ترسیده که پسم میزنه... براش هدیه فیلمی، صحنه

های کردیم... دورهمیخرید میبردمش... خریدم... سفر میمی

کردم کردم تا دلش آروم بگیره... سعی میدوستانه برگزار می

فضای بینمون رو آروم و تلطیف نگه دارم... ولی وقتی میرسیدیم 
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شدیم جز جیغ و ضجه و به بستری که باید مال هم می

 شنیدم.التماسش و نفرت هیچی نمی

 

ی صورتم نشستن هایش با یک حال غریب و تلخی رومردمک

 ام حبس شد و بند رفت.که نفسم میان سینه

 دانم چرا از برق نگاهش شرمم آمد.نمی

 

هایی که خواستم به خاطر عشقم درکش کنم شد روزها و ماه-

یک سال... شد یک سال که زنم شبا یا زودتر از من خودشو به 

کرد خواب میزد یا اگر حرفش به میون میومد کلی حرف بارم می

خوای... خودِ من برات تو فقط منو برای نیازهای جنسیت می که

 هیچ اهمیتی نداره.

 

فندکش را مدام روشن و خاموش کرد و من میان آتیش کم 

 جونش متالشی شدم.
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انقدر دوییدم که پاهام پسم زدن... انقدر این مشاوره و اون -

مشاوره رفتم که یه وقتایی باورم شد مشکل از منه... من مرد 

 ی هستم که زنم سه سال تموم تو تختم بود ولی...؟بد

 

 لبش را به دندان کشید و من سرم به زیر افتاد.

 چرا نفهمیده بودم من خانه خراب؟

 

هزار بار بهش گفتم من برات کم گذاشتم... من مشکل دارم -

گی مامانت تونی به من بگی برو به مامانت بگو... میبگو... نمی

دونی برگشت چی به خواهرت بگو... می خودش گرفتاری داره...

 جوابمو داد؟

 

 سرم را با ندامت تکان دادم او حرفش را با تلخی زد.
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شدم... گفت اگر قرار بود که اونا رو ناراحت کنم که زن تو نمی-

کردم از تو اگر قرار بود که یه بار رو دوششون باشم که صبر می

 .بهتراش بیان سراغم که منو برای تنم نخوان

 

 سهراب؟-
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 اش قلبم را مچاله کرد.صدای شکستن غرور مردانه

گفتن نشاط امید داشتم به زندگیم... به دکترای که هر چی می-

کرد... من براش کم داد... با من لج میبهشون گوش نمی

 نذاشتم... من دوستش داشتم ولی اون...
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 ی روان اشکم را میان لبم به اسارت در آوردم.داغی قطره

ی سهراب آخرین پیش بینی من از این بزرخ دیدن غرور شکسته

 بود.

 

ی خودمون میخوایم بریم یه جای یادته وقتی فهمیدید از خونه-

ی خوب و دیگه همتون چقدر تعجب کردید که مگه اون خونه

 بزرگ چیش بده؟

 

 کم جان تایید کردم.

 یادمه.-

 

خوای صدات مدیر ساختمون برام پیام فرستاد که تا کی می-

 ی زنتو تموم مردای ساختمون بشنون.جیغای شبونه

 

 لبم را با تمام توانم گاز گرفتم و سهراب هیستیرک خندید.
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شنیدن... ولی مردای ساختمون صدای جیغ زنمو... ناموسمو می-

اومد... چی هیچ کدومشون نشنیدن که من چه بالیی سرم 

ام وقتی آخرین دکتر بهمون کشیدم تو سه سالِ سگی رابطه

 گفت که نشاط مشکل جینوفوبیا داره.

 

 ناباوانه پرسیدم:

 دلیلش چی بود؟-

 

ی هزار لک میز انگشت کشید تا مجبور به نگاه روی شیشه

 کردن من نباشد.

 

شن که بعضیا به خاطر آزارها و تجاوزهای جنسی دچارش می-

اط خداروشکر این مشکل رو نداشت... بزرگترین مشکل خب نش

نشاط عدم اطمینانش نسبت به بدنش بود که همین محرک 

 "واژینیسموس"شد و دچار انقباضات غیرارادی بدنش می
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کرد که قراره یه آسیب بزرگ بهش برسه... یه شد... فکر میمی

تی و اتفاق جبران ناپذیر... خیلی وقتها بر اثر خشم من... ناراح

کرد که همراهی کنه ولی اون عذاب وجدان خودش تالش می

شد براش قابل تحمل نبود و دردهای شدیدی که دچارش می

 عذاب آور شده بودن براش.

 

 

 مستاصل و منقلب شده اسم مانلی را به زبان آوردم.

 مانلی نزدیکه یک سالشه سهراب... چرا االن؟-

 

اش بلند شد... کش و قوس کمی به تن کرخت از روی صندلی

 اش داد و باز به سمتم برگشت.شده

 

سال سوم زندگیمون بود... من تبدلیل شده بودم به یه جسم -

حوصله... یه زندگی سرد و کسالت آور... روح... خسته و بیبی

مشکلمون طوری نبود که بتونم باهر کسی در میونش بذارم... 
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کرد که داره به درمانش داشت... نشاط وانمود میرنمیغرورم ب

ادامه میده... برای من دیگه اهمیتی نداشت... هیچی دیگه رنگ 

 و بو خوشی نداشت.

کردم و اون برای خودش... گاهی فکر من برای خودم زندگی می

توجهی به خودش میاردش ولی کردم این کناره گرفتن و بیمی

 بازم خیاالت خام بود.

 ها که رفت و آمد خانوادگی داشتیم رفتیم شمال.چندتا از بچه با

کردیم که عاری... تو ظاهر یه جوری رفتار میزده بودم به در بی

کردن همچنان عاشق و معشوق همیم... مست همه فکر می

ها زده بودم... نشاطم با خانوما نبودم ولی چند پیک با بچه

 قمون خوابیدم که...؟مشغول بود... خسته بودم رفتم تو اتا

 

سرش را باال گرفت و دیدم که امتداد نگاهش به چراغ خاموش 

 اتاقشان رسید.
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خودش اومد... خودش شروع کرد و من با کلی ترس و دلهره -

اش دادم... باور کردنی نبود... حتی نفهمیدم که چی شد... ادامه

چی شد که تا صبحش تو بغل هم اشک ریختیم و از درد دلمون 

الیدیم... بعدشم که خیلی زود متوجه شدیم نشاط بارادره و باز ن

 های جدید.تنش
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هویتش خیلی زود از روی صورتش محو جان و بیی بیخنده

 شد.

نه ماه بارادی... بعدشم افسردگی پس از زایمان و منی که -

ی این زندگی نداشتم جز وجود ای برای ادامهدیگه هیچ انگیزه

 مانلی.
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 ا تردید و دل آشوبگی پرسیدم:ب

 مانلی حالتون رو بهتر نکرد؟-

 

های یک دونی ژیکال من و اروند قربانی خواستنمی-

ایم... به هر چیزی هم چنگ میزنیم بازم تهش سقوطه... طرفه

 خاریه... فالکته...

 

 با پایش به تکه سنگ جلویش ضربه زد.

 

 من هیچ جای زندگیش نبودم و نیستم.-

غم خونتون فرار کرد و به من رو آورد...من براش کم نشاط از 

نذاشتم... خودش دور شد... خودش پشیمون شد... خودش کم 

ترین لحن ممکن برگشت تو صورتم آورد و آخرین بار با بیرحمانه

گفت برو زن صیغه کن نیازهاتو برطرف کنه... دست از سر من 

 بردار.
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ام مشت کوبید و دردش تا رسید پشت دیدم که کسی به سینه

 پلکهایم نیشتر اشک شد.

 

کاش مرد بودی که حس آتیش گرفتنمو بفهمی ژیکال... که -

بهت بگم خواهرت یک تنه چطور تو این سالها منو نابود کرد و 

 باز اونی که در حقش ظلم شد اون بود نه من.

 

دانم برای اق دهانم را... نمیدانم بغضم را قورت بدهم یا بزنمی

 خواهرک بینوایم بگریم یا غربت نگاه سهراب.

 

 کنه.اینطور نیست سهراب... کسی ندونسته مالمتت نمی-

 

 هایم رسید پر شد از دلخوری و گالیه.مسیر نگاهش که به چشم
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گی دیگه چه فرقی داره برام... چه فرقی داره وقتی بهم می-

شاطی که منو از دنیا برید... از خیانت نکن به نشاط... ن

خوشبختی که قولشو بهش داده بودم... ما دیگه همراه هم 

 نیستیم ژیکال.

 

 درست میشه.-

 

 خودم هم نفهمیدم چرا این حرف را زدم.

 

فکر کن احساسات من و آرزوهام... عالیقم شبیه یه بادکنکه... -

هی پرش کردم هی خالیش کرد... هی خواستم براش بهترین 

ترین که حاال باید از سر اشمو شدم بدترین... شدم نانجیبب

 حرص و خشم و غرور له شدم یا از این زندگی بکنمو برم یا...؟

 

ی نحس خیانت را به زبانش نیاورد و من و با سکوت کرد تا واژه

 پریشانی گفتم:
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چرا اون... چرا با ترالن... رفیق من... کسی که قرار بود زن -

 چرا سهراب!؟ برادرت بشه...

 

حس... و من هرچه تالش کردم تا فقط نگاهم کرد... سرد و بی

هایش ببینم هیچ چیز نبود... برهوت و جاخوردگی را میان چشم

 تهی.

 

 از کنارم رد شد و بدون هیچ جوابی فقط لب زد:

 شب بخیر.-

 

دروپیکر و یک به سمت ویال حرکت کرد و من با یک دنیای بی

 ماندم.مشت غم جدید تنها 
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مانده بودم دست تنها که کجای روزگارم جایشان بدهم که لبریز 

 نکنند.

 

با کدام توان تحملشان کنم و باز به روی خودم نیاورم که روزگارِ 

مان تا کجا قرار است پنجه بکشد به به قول سهراب سگی

 آرامشمان؟

 

خدا را با ناباور و مستاصل اسم ترالن را زیر لبم زمزمه کردم و 

 تمام توانم صدا زدم.

 

 نفهمیدم کی رسیدم به مقابل دریا.

 

 ام.شکوفه زده های تازهکی رسیدم به انتهای زخم
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مان سبب رنج شد که نشاط دختر پرجنب و جوش خانهباورم نمی

 اش شده باشد.و عذاب خودش و شریک زندگی

 

 مگر من را ندیده بود؟

 

را از نزدیک تماشا نکرده بود که ام حالیها و پریشانمگر ضجه

 خودش شد یک درد مشترک مثل هامین.

 

ی سهراب خیره های مردانهحاال دیگر با کدام رویی به چشم

 کردم؟شدم و طلب حق خواهرم را میمی

 

کردم با بهترین رفیقم به عزیزترینم خیانت چطور التماسش می

 نکند؟

 

 از ترالن چه بپرسم؟
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 بزنم؟با کدام سنگم مَحکش 

 

 بگویم خواستی تالفی کنی پس چرا سراغ خودم نیامدی؟

 

ها جا روی شنسردم بود ولی از درون گر گرفته بودم که همان

 سرد و خیس نشستم.

 داد.کرد برای من هم معجزه رخ میشاید خورشید که طلوع می

 کرد.های فراموشی میشاید هم خواب مرا با خود مهمان موج

 شاید؟

 

********** 
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 ها را سریع کنار زدم تا نور خورشید به داخل اتاق بتابد.پرده

 

 به سمت تخت برگشتم و الی حوله را آهسته باز کردم.

 

دارش زل زده بود به های خیس و موجی برفی با مژهیک گوله

 هایش از دمای آب گرم حمام قرمز شده بود.و لپصورتم

 

 من دور شما بگردم یا نه؟-

 

 اش دلم را ضعف انداخت.زدههای نیشو دندانخندید 

 

 با مامان نشاط رفتی آب بازی؟ تمیز شدی... عسل شدی.-
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 هایش را محتاط تنش کردم و کمی نق زد.لباس

ی ی کوچک جمع کردم و وقتی ضربهموهایش را با یک گیره

ی آرامی به در خورد، سرم را با تعلل به عقب و سهرابی که میانه

 باز اتاقشان ایستاده بود، برگرداندم.درگاه نیمه

 

 بیام تو؟-

 

تالش کردم تا یادم نیاید دیشب وقتی از لب دریا خسته و ویران 

ی دیگر اش را روی کاناپهبه ویال برگشتم و تن مچاله شده

سالن دیدم، دلم جمع شد از غریبی دنیا و سرنوشت غبار 

 شان.گرفته

 

 خندیدم شده  به زور و التماس.

 عروسک خاله رو ببین، باباش... شده یه تیکه ماه.-
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تر شد زمانی که غم نگاهش با لبخند روی لبش کم رنگ

هایش برای بلند کردن مانلی جلو آمد و من خودم را تا دست

 کنار همان پنجره عقب کشیدم و به تماشایشان ایستادم.

 

کرد... یک جوری که برایم یک جور خاصی مانلی را ستایش می

 ازگی داشت.ت

 کرد.انگار با بوسیدن و بوییدنش دردهایش را مرهم می

 

 کنه.اش میبچم مگه چقدر مو داره که براش میبندید... کالفه-

 

 اختیار لب زدم.بی

 نشاط گذاشته بود... منم بستم.-

 

هایی که رنجور و تلخ به در دیدم فرار نگاهش را... یا مردمک

 ی حمام رسیدن و گفت:بسته
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کنم وقتی ها به نشاط گفتم موهاشو نبند... من عشق میبار-

 شه.بینم اینجوری با موی باز انقدر خوشگل میمی

 

 فکر کرد نشنیدم وقتی زیر لب زمزمه کرد.

 

 مگه من آدمم که بهم گوش کنه.-

 

 اروند بیدار شده؟-

 

آره... رفت تو حیاط... نشاط اومد بهش بگو ببینید کجا دوست -

 برنامه بریزیم بریم.دارید برید تا 

 

دانستم سهراب و تعجیلش برای رفتن قصد فرار کردن از نمی

ی نشاط. که وقتی های قرمز و پف کردهمن را داشت یا چشم

دلیلش را از نشاط پرسیده بودم هزار و یک بهانه آورد تا شک 
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نکنم به اینکه دیشب پای این پنجره ایستاده است، تمام 

 شنیده بود.های من و سهراب را حرف

 

 ما بریم پایین تا با مانلی خانم بابا صبحونه بخوریم.-

 

مثل یک آدم مسکوت مانده تماشاگر حس و حالش بودم تا 

 وقتی که قبل از بیرون رفتن کاملش از اتاق لب زد:

 دیشب که شام نخوردید... زودتر بیاید، نون تازه گرفتم.-

 

گویم ممنون، آهنگ صدایم رسا و استوار خواستم زمانی که می

 باشد، ولی نبود.

 

حوله را برداشتم و پشت در حمام منتظر بیرون آمدن نشاط 

 ایستادم.
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 نگاهش چرخید و تا جای خالی مانلی را دید پرسید:

 مانلی کوش؟-

 

 پیش باباش.-

 

 تلخی کالمم را حس کرد.

حد عصبی و دلخور بودم از  به روی خودم نیاوردم که تا چه

 دستش.

 

هایش را بپوشد و وقتی که صدای پشتم را کردم تا آسوده لباس

 برس کشیدن موهایش را شنیدم لب زدم:

 

 دیشب از کی تا کی پشت پنجره بودی؟-
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ی رفلکس پنجره پر از انعکاس تصویرش داخل شیشه

 جاخوردگی و ناباوری بود.

 

 و اختیار زبانم را از دست بدهم.ترسیدم برگردم سمتش می

 

ها، حلزونی گوشم پر ترسیدم که جای صدای پرتکرار موجمی

 های صدای سهراب.ها و رنجشود از خراش

 

 

 چشمات برای همین قرمز بود! حس عذاب داشتی یا خجالت؟-

 

هایش بود که پیچیده بود میان فقط پر و خالی شدن نفس

 چهاردیواری اتاق.
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 تر شد.تر و لحنم گزندهاینبار کمی صدایم خشک

 

من مرده بودم یا مامان محبوبه از دنیات دست کشیده بود که -

 یه تنه گند زدی به زندگیت؟

 

 باز هم سکوت.

 

له زدنمو برای یه جو معرفت... ندیدی روزگار منو... ندیدی له-

کی بهت این همه بزرگواری رو یاد داد نشاط... من... مامان 

 محبوبه... یا بابا جهانی که از برگ گل کمتر نگفت بهمون!؟

 

ای به خودم انگار مادر زادی الل به دنیا آمده بود که لحظه

 آمدم... برگشتم تا ببینم سرجایش هست یا نه.

 مثل یک مجسمه ایستاده بود جلوی میز درآور.
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 هنور برسش داخل دستش بود و نگاهش مات و مبهوت من.

 ام... عصبی و دلخور... دلخور و رنجیده.صبیفهمید که عمی

 

دیشب هر چه داد زدم... هر چه قدر نعره کشیدم تا دردم را دریا 

 ببلعد، نشد.

 رحمانه پس زد به صورتم.هایش بیهمه را با موج

 گفتند دریا نامرد است؟پس چرا می

 

 

با این همه مصیبتی که سرش آوردی چطور روت شده بهش -

ه کن؟ چی رو خواستی ثابت کنی... غرور گند بگی برو زن صیغ

برداشتتو یا زیر سوال بردن شان و جایگاه خودتو به عنوان یه 

زن... چه کار کردی باهاش نشاط... حواست هست سهرابم 

فهمی غرور داره... اصلن آدمه... قلب داره... احساس داره... می

 حالیته این چیزا؟
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م روی هم تیر کشیدن ولی من هایهایم از زور فشردن دندانلثه

 هنوز خیلی حرف داشتم... خیلی.

 

کمی جلو تر رفتم و برس را از میان دستش گرفتم و پرت کردم 

 جلوی آینه.

 

 جا خورد مثل کودکی توقع سرزنش شدنش را از مادرش نداشت.

 

برایم مهم نبود که اشک به سرعتِ نور آمد و مهمان 

 هایش شد.مردمک
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االن وایسادم حق سهراب رو ازت مطالبه کنم... االن یادم -

می... االن نیست که خواهرمی... که عمری... که جگر گوشه

 فقط دنبال منطقتم... بنال نشاط.

 

رنگ و باریکش را به دندان کشید و مقهور گشته های بیلب

 نالید:

 چی بگم؟-

 

رحم بیبگو دردت چی بود... چی کم داشتی که انقدر تلخ و -

 شدی.

 

نگاهش دو دو زد میان اتاق و من به تماشای مقاومتش ایستاده 

 بودم.

خواست برگردد به داخل کردم دلش میدانستم اگر ولش میمی

 حمام و زیر دوش آبش زار بزند.

 ولی بسش بود هر چه برای خودش خودسرانه تصمیم گرفته بود.
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گفتی منم می مریض بودی... مشکل داشتی... باشه... یه کلمه-

 اینجوریم... به منم توجه کنید... به منم کمک کنید..

 

هایم را پرتاب کردم میان هوا و نفسم شبیه آهی سرد دست

 بیرون آمد و روی صورتم نشست.

 

 جواب بده نشاط؟-

 

گفتم... تو حالت خوب نبود... بابا روی تخت بود... چی می-

 مامانم که...

 

برای تو یکی فقط... چون خواهرت  پس دنیا به آخر رسیده بود-

جنگید برای زنده طالق گرفته بود و داشت باخودش می

بودنش... چون بابات مریض بود و حواس مامانت بیشتر جمعش 
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کردی قربانی کردی و سهرابو میبود باید ازمون فرار می

 ات؟خواسته

 

 جواب که نداد فریاد زدم.

با کدوم منطقت این کارو کردی نشاط... چطور دلت اومد... تو -

 که دیدی جهنم زندگیمون رو.

 

ی چوب ای بود که روی کندهنالید... صداش مثل سنباده

 کشیدند.می

 زمخت و آزاروهند.

 

 ترسیدم... من فقط ترسیدم.-

 

ام شرحه شرحه شد ولی مقاومت دلم برای خواهرک ترسیده

 کردم.
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اب چی بود این وسط؟ اونکه دوستت داشت... عاشقت گناه سهر-

 بود... چرا خواستی که اذیت بشه؟

 

هایم التماس کردم تا جان سرش پایین افتاد و من به گوش

سختر بشوند برای محکم بودنشان... برای درک چیزهایی که 

 شنیدند.می

 

 یک قدم جلو آمد و با حالی پر از شرمندگی جواب داد.

 

دیدم موندم خونه... بابا رو میهراب نداشتم... میای جز سچاره-

دیدم نابود کردم... تو رو اونجوری مظلوم و غمگین میدق می

شدم... من مثل شماها نبودم... بلد نبودم محکم باشم... می

 بجنگم و سرپا بشم.

 های سحرمرادی:وی ای پی رمان
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 کرد.کاش هنوز هم ساکت مانده بود و فقط تماشایم می

 داد من برای خودم بدوزم و ببرم... کاش؟کاش اجازه می

 

سهراب که گفت دوست دارم فکر کردم میرم و فراموش -

هقای تو و کنم... میرم و دیگه نیاز نیست شبا صدای هقمی

مامان محبوبه رو بشنوم... دیگه مجبور نبودم از سر ترسم شبا 

 کشه یا نه.س میصد بار برم باالی سر بابا که ببینم هنوز نف

 

 

 های نشاط.آوردم پیش ترسکم

 دید... حواسش به من نبود... حتی...هیچکس منو نمی-
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اش را نتوانستم پر بکنم حرفش را خورد و من جای خالی کلمه

 که پرسیدم:

 حتی چی؟-

 

های دستش را به بازی گرفت و من نگران موهای انگشت

 خیسش بودم که سرما نخورد.

 

انقدر برای گفتن حرفش تردید داشت که من مجبور شدم دوباره 

را  "میالد"سوالم را بپرسم و در اوج ناباوری در جوابم اسم 

 بشنوم.

 

حتی اونم دیگه حواسش به من نبود... اصلن جز تو کسی رو -

دید... تموم فکر و ذهنش شده بود تو... من اونقدری براش نمی

وش کنم... کی رو داشتم جز مهم نبودم که بخوام بهش دل خ

 ی سهراب.ابراز عالقه
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های خودم دیدم که جانم اندک اندک از جسم وا دادم... با چشم

 پر کشید و من روی تخت آوار شدم.

گرفتم بدون شک روی زمین سقوط اگر دستم را به تاجش نمی

 کرده بودم.

 

آمدم که یک اتفاق ناگوار از سر چطور باید با خودم کنار می

ی اطرافیانم را مختل ندگی من تمام آسایش و آرامش و آیندهز

 کرده است.

 

 کردم؟با غمِ حسرتِ نگاه و قلب نشاط چه می

 ی میالد؟با عشق ناکام مانده

 

خواستم خودم را قربانی دریا بکنم و یک با سهرابی که دلم می

هایش را موقعی ادا بار دیگر غم خانه خراب کن میان چشم

 اط نبینم.کردن اسم نش

 ی عزیزانم.نبینم که حال خراب من شد. سونامی به جان و ریشه
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برای همین میالد و کنار گذاشتی... چون درگیر من و -

هام بود... چون مامان محبوبه مجبور بود که شوهرشو خرابی

پرستاری کنه... چرا برای زندگیت تالش نکردی... چرا نخواستی 

گفتم عجوالنه تصمیم نگیر که خوشبخت بشی؟ چرا وقتی بهت 

 زل تو چشمام که دوست دارم و به انتخابم ایمان دارم!؟

 

کنارم که روی تخت نشست دستش را با تردید روی زانوام سُر 

 داد.

 

دونستم اینجوری میشه... اون ترس خیلی خراب کردم... نمی-

کوفتی تو وجودم هم شد مزید بر علت... سهراب خوب بود ولی 

حالم باهاش روبراه نبود... همش نقش بازی من اون اویل 

ام... کردم... که شماها باورتون بشه چقدر خوشبختمو راضیمی

زندگیمون که شروع شد اون اتفاقهای مسخره پیش اومد... به 

حدی تلخ و اضطراب آور بود که من ناخواسته سهراب رو باعثش 
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خواد می خواد بهم آسیب برسونه...کردم میدونستم... فکر میمی

اذیتم بکنه... بدم میومد ازش... از روزای که به شب ختم 

چال عمیق باید با ناتوانیم مواجه شدن و من باز تو یه سیاهمی

 شدم بیزار بودم.می

 

دستش را لمس کردم... نفهمیدم دست من زیادی سرد بود یا 

 انگشتهای نشاط کوهی از آتش شده بود.

 

مگه باهات مدارا نکرد... نبردت پیش مشاور... چرا اون موقع -

 نخواستی که درستش کنی؟

 

 هایش را پاک کرد.با دست دیگرش زیر اشک

چون که بریده بودم... مثل تو که با رفتن هامین از همه و همه -

رسید که این یه بیماریه و من با مداوا چیز بریدی... عقلم نمی

ی حل بکنم... انقدر دیر فهمیدم که اندازهشدنم میتونم مسائلمو 
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ی عمیق بینمون فاصله افتاد... یه جدایی عاطفی تلخ و یه دره

 آور که تا بعد به دنیا اومدن مانلی هم باهامون بود.عذاب

 

 با تغیر و غضب گفتم:

برای همین بهش گفتی زن بگیره... که چی رو به خیال خودت -

 جبران کنی براش؟
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ی هایش و فین فین کردنش بیشتر از توان خواهرانهن شانهلرزید

 من بود که تاب بیارم و به آغوشم نکشمش.

 

خواستم یه نفر خواستم بار گناه خودمو کم کنم ژیکال... میمی-

دیگه این کمبودها رو براش جبران کنه... من قدرت گفتن 
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 پشیمون بودنم رو نداشتم و ندارم... توان این که تو چشماش

خیره بشمو بگم اگه بهت گفتم برو با یه کی دیگه از سر سوز 

 دلم بود، تو چرا باور کردی.

 

 ام و کمرش را مالش دادم.سرش را چسابندم به سینه

 دوستش داری؟-

 

 تر شد.تر و کشندهبغضش حجیم

 

 گی که پشیمونی؟چرا بهش نمی-

 

 هایش با درد روی بازوهایم جمع شد.انگشت

 

اره... کی میتونه اون غم نگاهِ از سر دوست سهراب دوست د-

 داشتنشو بهت منکر بشه؟
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من یه آدم مریضم ژیکال... سهراب پنج سال پای من -

 سوخت... یه زندگی آروم و یه شریک خوب حقشه.

 

 مشتم را آرام و نمادین به کمرش کوبیدم.

 

نه این حقشو باید قبل از به دنیا اومدن مانلی بهش میدادی... -

 حاال که اون طفل معصوم تو زندگیتونه.

 

 به خدا نفهمیدم چی شد... اصلن مگه ما چقدر باهم بودیم که...-

 

 هیس... حق نداری به وجود مانلی معترض باشی... فهمیدی؟-

 

 بچم تباه میشه.-
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نذار... زندگیتو حفظ کن نشاط... تو از مامان محبوبه ضعیفتر -

ی که نتونی از پسش بربیای... نیستی... تو از من کمتر نیست

دادی کاش از من بزرگتر بودی و تو اون روزا مدام بهم یاد می

 که چکار کنم... چه تصمیمی بگیرم.

 

 های صدایش پر از افسوس و حسرت بود.رگه

همه چیز تو حرف ساده است... خیلی از مرزها بین منو سهراب -

نم... چطور خراب شده... چطور پای اون زنو از زندگیش حذف ک

 بگم که اشتباه کردم؟

 

هایم را آرام روی هم گذاشتم تا اسم ترالن را به زبان پلک

 نیاورم.

تر از یک دوست دارم گفتن بود و بعدش شان آسیب دیدهزندگی

از نو شروع کردن و این یعنی مدتها زمان الزم دارد برای 

 اش.بازسازی
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ا انقدری بجنگ که صورتتو بشور بریم پایین... برای زندگیت ی-

مثل االن من بدونی تهش هدف و تصمیمت چیه... یا منتظر 

 روزهای بدتر از این هم باش.

 

خواست بشوم یک عصا و نشاط نقش تنهایش گذاشتم... نمی

های نابینا را با من بازی کند... باید از یک جایی به بعد آدم

 داشت.هایش قدم برمیبزدگتر از واهمه

 

ی پایین شدم و تا نگاهم به صورتش راهی طبقهبعد از بوسیدن 

نگاه قهرآلود اروند گره خورد، رویش را برگرداند و سالمم را 

 نشینده گرفت.

 

ی های جاماندههایم تا لقمهپشت میز نشستم و خط مردمک

 رویش پیش رفت.

 

 اگر نشاط نمیاد پایین براش ببرم باال؟-
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تر از آن بود که بخواهم با سوال سهراب کورسوی حالم گرفته

 امیدی پیدا کنم.

 

 موهاشو خشک کنه میاد.-

 

ی بینمان ی رخ دادهسرش را پایین انداخت و من میان فاجعه

 سرگردان مانده بودم.

العمی نشان سهراب عکس "ترالن"اگر دیشب با آوردن اسم 

 تمان را آنالیز کنم.توانستم بهتر موقعیداده بود حاال می

 

شاید آنوقت راهی داشتم برای رفتن و برای رسیدن به انتهایش 

 کردم.تقال می

ماندم تا ببینم ای و منتظر میایستادم گوشهولی حاال باید می

 کند.اش چه مینشاط برای حفظ زندگی
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 این آشفته بازار به راه افتاده با حرف

 رسید.سرانجام نمی های منو... داد و فریادهایم بهزدن

 

شان را نگذارند ی به مو رسیدهخواستند تا رابطهخودشان باید می

 پاره شود.
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ای نان و پنیر خوردم و با آمدن نشاط از جو چای تلخم را با لقمه

 سنگین بینشان جدا شدم.

 

 صدای زنگ موبایلم نگاهم را از اروند و مانلی جدا کرد.
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های مانلی برای عمویش تم ولی مات خندهگشباید به اتاقم برمی

 شده بودم.

 

تر کرد ی ناشناس روی موبایلم ابروهایم را به هم نزدیکشماره

و وقتی صدای ملیح و پرناز پشت خط را شنیدم ناخواسته جانم 

 پر شد از نبض.

 

یا جلوی دچار هیجانی شدم که قبل از آن با دیدنش میان پاساژ 

 شان بهم دست نداده بود.خانه

کردم او، رقیب شاید تنها دلیلش این بود که حاال فکر می

 خواهرم شده است!

 

 ی منو از کجا آوردی؟شماره-

 

 اش بود.هوا پرسیدم و سکوتش نشان از جاخوردگیبی
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 از مامانت گرفتم.-

 

 به همین راحتی... چرا به فکر خودم نرسیده بود؟

 

 شد.دلخور بودم که حتی زبانم به گفتن حرفی باز نمی چرا انقدر

 

 حرف دارم باهات.-

 

 با من سر چی حرف داشت!

 

 تهران نیستم.-

 

 انقدر تلخ و سرد گفتم که معذبش کردم.
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خواستم مزاحمت بشم... فقط خواستم بگم که برگشتی یه نمی-

 قرار بزاریمو...

 

 در مورد چی؟-

 

تر او بعد از من مکثش طوالنینگذاشتم حرفش را کامل کند و 

 شد.

 

 مِن مِن کرد و در نهایت جواب داد.

 در مورد یه مسائلی که الزمه بدونی.-

 

 من اما دنبال  خود مسئله بودم.

 چه مسئلیه که بعد این همه سال برگشتنت من باید بدونم!؟-
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... باشدگرفتم باز هم او باید دلخورتر اگر جانب حق را در نظر می

 ولی از دیشب تاحاال هزاران بار از خودم پرسیده بودم

 یعنی حقیقت دارد؟

باید باورم بشود که برای تالفی سر من و اروند خواسته باشد 

 زندگی نشاط و سهراب را متالشی کند؟

 

 در مورد نشاط و زندگیش.-

 

چرا فقط اسم نشاط را آورد! پس سهراب کجای این ماجرا بود 

 اد حذفش کند؟که ترجیح د

 

 نفهمیدم چیزی در جوابش گفتم یا نه.

 حتی به خاطر ندارم که او تماس را قطع کرد یا من؟
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ام و به جای فقط تا به خودم آمدم دیدم روی تخت دراز کشیده

 های که نتواسته بودم بخوابمتمام آن ساعت

دانستم کی از طرف هامین آمده زل زده بودم به پیامی که نمی

 اش شده بودم.تازه با تماس ترالن متوجه بود و من

 

 گوشی موبایلت درست شد... مثل قبلش نشد ولی..."

 "از سفر که برگشتی خبرم کن

 

کردم. تا بیاید و آثار به گشتم باید خبرش میاز سفر که برمی

 های بعد از رفتنش را با چشمان خودش ببیند.جامانده از  ویرانی

 

رحم به جای امضا ی بیرماندهببیند که روزگاری مثل یک ف

روی گردانِ افکارش را داد و هیچ کردن اَمان نامه، دستور پیش

 هایی پشت تصمیمش از نفس افتادند. وقت نفهمید چه سرنوشت
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********* 
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ی ماشین لباسشویی را موهایم را باالی سرم جمع کردم و درجه

 کنش تنظیم کردم.روی خشک

 

خواستم قبل از بیدار شدن مامان و دیدنم بساط صبحانه را می

 آماده کنم.

 

سماور را پر کردم و برای درآوردن نان از داخل فریزر به سمت 

 عقب برگشتم.
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ی بزرگ شیرینی کنار باکس ماکروفر با تعجب نگاهم روی جعبه

 ثابت ماند.

 

بیرون دانستم محال است در نبود ما مامان محبوبه از خانه می

 برود، حتی اگر هم 

سفارشش را به قنادی داده بود این حجم بزرگ جعبه برایشان 

 زیاد بود!

 

ی رویش را خواندم و نگاهم روی کنجکاو آدرس مندرج شده

 اش کمی  گنگ و مبهوت ماند.اسم قنادی

 

 "شیرینی اِنسی"

 

 ها را بیرون آوردم.تای ابرویم با حس فضولی باال پرید و نان
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 صندلی منتظر نشستم تا صدای بیدار شدنشان را بشنوم.پشت 

 

ی کوچکی که میان قفسش به تکاپو دلم برایشان شده بود پرنده

 افتاده بود.

 

کمتر از نیم ساعت بعد صدای سالم کردن مامان من را از عالم 

 هپروتم بیرون آورد.

 

 برگشتید!؟-

 

 پشت سوالش کلی دلواپسی و شگفتی بود.

 

 صورتش را بوسیدم و قوری را از آب جوش آمده پر کردیم.

شد جایی رفت... دیدیم تو ویال هوا سرد و بارونی بود... نمی-

 است برگشتیم.موندن خسته کننده
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 فاکتور گرفتم همه چیز را جز اجبارمان به برگشتن را.

 

ظرف کره و پنیر را روی میز گذاشتم و نگفتم که اروند یک روز 

ی به ظاهر مهم را بهانه کرد و تنهایی ما یک معامله زودتر از

 برگشت.

 

اروندی که از آن شب و حال خرابش تو یک سکوت ممتد فرو 

 ای حرف نزد.مان کلمهرفته بود و با هیچ کدام

 

ماگ بابا را پر کردم از شیر گرم شده و یک قاشق عسل داخلش 

 ریختم.

برگشتن مامان  اش را کامل داخل سینی چیدم و منتظرصبحانه

 از سرویس شدم.
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آهنگ تمام شدن زمان شستشوی ماشین باز دلیلی شد برای 

 بلند شدنم.

 

ی شیرینی را باز اختیار در جعبهها را داخل سبد ریختم و بیلباس

 کردم.

 

 ایش چشماهایم را برق انداخت.های کرهردیف شیرینی

 

 گاز کوچیکی به شیرینی داخل دستم زدم و پرسیدم:

 همون داشتید؟م-

 

اش چسبیده مامان پشت میز نشست و موهای خیس کنار شقیقه

 ی عینکش.بود به کنار دسته

 

 یکی از آشناهای پدرت اومده بود عیادتش.-
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 به حالت استفهام ابرویم را باال انداختم و گفتم:

 ی بابا رو بدم بهش.برم صبحانه-

 

 خودت که نخوردی چیزی... بشین یکم برام تعریف کن.-

 

 از چی تعریف کنم!-
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به تکه نانش بود و من مضطرب  مامان مشغول مالیدن کره

 منتظر جوابِ سوالم.

 

 سفرتون دیگه... چطور بود... خوش گذشت؟-
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 زیر لب آهسته آهانی گفتم.

 خوب بود... جاتون خالی.-

 

 مانلی بچم اذیت نشد؟-

 

 ی کانتر.کمرم را چسباندم به لبه

دختر گلی بود مامان... تو راه رفت و برگشت که همش خواب -

 بود تو ماشین.

 

اش خورد و نیم خیز پشت بند حرفم یک قلپ چایی روی لقمه

 شده بلند شد.

 چند بسته مرغ از داخل فریزر بیرون گذاشت.

 

ینجا... صبحانه بابات رو که دادی زنگ بزن بگو ناهار بیان ا-

 دلمون پر کشید برای مانلی... جهان چند روزه چشمش به درِ.
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 چشم آرام و پرلبخندی گفتم و سینی به دست داخل اتاق شدم.

 رویش سمت پنجره بود وقتی با ذوق گفتم.

 الدوله... سرور دلِ من.سالم بر جهان -

 

 هایش را تکان داد و من روی سرش را بوسیدم.پلک

 خان.چقدر دلم برات تنگ شده بود جهان-

 

ی کوچک داخل های زیر سرش را مرتب کرد و لقمهبالشت

 دستم را نرم نرم داخل دهانش گذاشتم.

 

 هایش روی صورتم ثابت مانده بود.مردمک

گفت از دوستانتون اومدن ما نبودیم خوش گذشت... مامان می-

 عیادتتون؟
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ر از تعجب و مایوسانه نگاهم . انگار پرنگ نگاهش تازگی داشت

 کرد!می

 

 به سرفه که افتاد نفهمیدم چطور دست و پایم را جمع کنم.

سریع دستمال را جلوی دهانش گرفتم و از پارچ کنار تختش 

 برایش آب ریختم.

 تر کند.ترسیدم شیرینی شیروعسل راه گلویش را  ملتهب

 

 ببخشید باباجونم... لقمتون بزرگ بود؟-

 

هایش پر از اشک شده بود و من از برق خاص ی چشمکاسه

 نگاهش تنم لرزید.

ها مسکوت مانده به انقدر محو و مات نگاهش شدم که ثانیه

 صورتش زل زدم.
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 کرد!نفهمیدم که چرا یک طور خاصی نگاهم می

 

فقط تا به خودم آمدم و مامان را باالی سرم دیدم ایستادم و 

 شد. ام چنگی سینههایم روی قفسهانگشت

 

 عقب ایستادم تا مامان همه چیز را راست و ریست کند.

هایم را بهم گره زدم و وقتی تن مامان از کنار تختش انگشت

ی کبودی روی ساعدش تکان خورد، با درماندگی تمام خیره

 شدم.

 

 دست بابا چی شده!؟-

 

 ناشناختههای ترین سوال دنیا بود که اخمانگار که سوالم ممنوعه

 ی مامان محبوبه نصیبم شد.و غریبه
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مطمئنم بودم قصد جواب دادنم را ندارد و بودنم داشت هر 

کرد، وقتی نگاهم به خیسی روی شلوار بابا دویشان را معذب می

 افتاد.

 

 از اتاق بیرون نیامدم... فرار کردم.

تا خود آشپزخانه و برداشتن سبد رختها دویدم و نفسم را حبس 

 .کردم

ها امان گلویم منفجر شد و روی پلهبه حیاط که رسیدم بغض بی

 آوار شدم.

 

**************** 

 

ها را روی میز گذاشتم و منتظر ماندم تا ی کادویی کلوچهجعبه

 تلفنش تمام شود.
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 های روی میزش خیره ماندم و جهت و از سر ناچاری به کتاببی

 هایش را زیر و رو کردم.ورق

 

 افتادی... دستت درد نکنه. به زحمت-

 

 ها بود.تشکرش بابت کلوچه

 

 نوش جونت... برات گردویی گرفتم که دوست داری.-
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 چایی بریزم برات؟-
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ی سرم را به جهت مخالفت باال انداختم و از داخل پنجره

 کوچک اتاقک به خیابان زل زدم.

 رسد.گفته بود که کمتر از یک ساعت دیگر می

 

 منتظرم موبایلمو بیاره.-

 

 کی!؟-

 

 به سمتش برگشتم... دستش داخل 

 ها بود.ی کلوچهبسته

 هامین.-

 

 کنه!؟موبایلت دست آقا شیکه چکار می-

 

 بی اهمیت به لحنش، یادم به سوال خودم افتاد.
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 میالد تو دوست بابام رو دیدی؟-

 

 متعجب نگاهم کرد.

 دوست بابات! کی... کجا؟-

 

 ش نشستم.اروی صندلی

 این دو روز که نبودیم کی اومد خونمون؟-

 

 قیدی باال انداخت.هایش را با بیشانه

 

شناسم اگرم دیده باشمش... کل دیروز دونم... من که نمینمی-

 حسن شیفت بود جای من.هم دانشگاه بودم... مش
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کردم مامان دلیل نبود که حس میتیرم به سنگ خورده بود و بی

گوید مثل دلیل پرسیدن سوال یز را به من نمیمحبوبه همه چ

 ام از میالد.بعدی

 

 بابات کمک مامانم بود که جهانمو بردن دکتر؟-

 

 آره بودش... چطور؟-

 

 هایمان همین بود.پس دلیل جواب ندادن تماس

 

 دکتر خودش بردنش؟-

 

 زمان به سمتم برگشتند.سر و صورتش هم

 

 پرسی ژیکال؟برای چی این سواال رو می-



 

 

1576 | P a g e 
 

 

لبم را به دندان گرفتم و گزیدم تا درد، انقالب درونم را مالیمتر 

 کند.

 

پرسم چون نمیدونم کی رفته و بابام رو دیده... چون دست می-

خواد که همه بابام کبود و ورم کرده است و مامانم همش می

 چیز رو ازمون پنهون کنه.

 

 لرزه!... چرا صدات میآروم باش ژیکال-

 

ای که به جانم ام بود... از دلشورهلرزش صدایم از بغض لعنتی

 ام کند.افتاده بود و بیخ گلویم را چسبیده بود تا خفه

 

 حالم خوب نیست میالد... یه ترس بدی افتاده به جونم.-
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او هم سکوت کرد... انگاری حرفی برای گفتن نداشت چه برسد 

 به دلداری دادنم.

 

خواد که چیزی بدونی... یا درگیر مداوای پدرت اگر مامانت نمی-

 نشی... به خاطر این نیست که نخواد تو رو در جریان قرار نده.

 

 پس به خاطر چیه!-

 

 پرخاشگرانه گفتم و میالد باز هم پر از آرامش جوابم را داد.

 

یه خواد ی کافی برای خودت مسئله داری... نمیبه اندازه-

 ی دیگه از ذهن و فکرت هم بمونه پیش آقاجهان.گوشه

 

 بابام برام از هر چیزی مهمتره... برام قابل درک نیست.-
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جلو آمد انقدری که قامتش روی صورتم سایه انداخت و یادم آمد 

 که چقدر گرمای وجودش را الزم داشتم.

 

 یه وقتای بلد باش... یاد بگیر که جهت مخالف آب رودخانه شنا-

بکنی... همیشه بلد بودن... همیشه محکم بودن... همیشه به 

 فکر همه بودنم خوب نیست...

 

 ستونِ نگاهش محکم بود ولی مثل همیشه مهربان و دلسوزانه.

 

شکنی... مگه تو چقدر توان داری که کم میاری ژیکال... می-

 بخوای خودت رو درگیر همه مسائل بکنی؟

 

 م و بازمم را ندارم.حس کردم که توان رها کردن دَ

سمت در رفتم و کنارش ایستادم... از الی در نیمه بازش کمی 

 هوا برای نفس کشیدنم به داخل اتاق در جریان بود.
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جهان تمام زندگی منه... جهان مسئله نیست میالد... جهان -

 تمامِ منه.

 

 زیر لب چیزی گفت که پشت آهنگ موبایلم گم شد.

 

ی میالد و قاب پنجره، به ماشین آشنایش هنگاهم از پشت شان

 آن طرف خیابان رسید.

 

دسته کلیدم را از روی میز برداشتم و قبل از بیرون آمدنم از 

 اتاقک شنیدم.
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 توکلت به خدا باشه ژیکال... بسپر به خودش همه چیز رو.-

 

 ی دیگری هم داشتم؟مگر جز توکل راه و چاره

 

عرض خیابان را با احتیاط رد شدم و وقتی دیدم که قصد پیاده 

 شدن را ندارد.

 ماشین را دور زدم و درش را باز کردم.

 

رسیدم سرش گرم آدمِ پشت انگار قرار بود امروز به هر کی می

اش باشد که نگاهش رویم نشست ولی زبان و گوشش به خطی

 تماسش بود.

 

امه دادم... اما گوشم با کلمات ی مقابلم ادمن به تماشایی منظره

 کوتاه او همراه شد.
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 هاش پرسیدم... گفتن که از اینجا رفته.رفتم از همسایه-

 

........... 

 

 افشین داداش دو ساله که از اون خونه و محله رفته.-

 

 

فهمیدم در مورد چه کسی انقدر مبهم و مصرانه صحبت نمی

 کنند.می

 

و او با گفتن کلماتش تعجیلش  به تاروپود شلوارم دست کشیدم

 برای خاتمه

 هایش را نشان داد.دادن حرف 
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در هر صورت تنها راه ما پیدا کردن اونه... باید بدونم از کجا -

خراب شد روم... کی بهش نخ داد که تست منو دست کاری 

کنم... حتی بهم بگن مرده... کرد... زیر سنگم باشه پیداش می

 ش بیرون.کشمرم از تو قبر میمی

 

های خشم و حرص بود حتی وقتی که با سکوتش پر از رگه

ای سکوت کرد و بعد به افشین خداحافظی کرد هم برای ثانیه

 سمتم برگشت.

 نگاهش از روی اجزای صورتم تاب خورد به گوشم رسید.

ام افتاد و شالم را از قصد ی بلند و طرح پرندهیادم به گوشواره

 با نگاهی پر از دلخوری سالم کرد.روی گوشم جلو کشیدم او 

 

 سفر خوش گذشت؟-

 

حس کردم در این چند روز که ندیده بودمش او پر شده بود از 

 حوصلگی.کالفگی و بی
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 تر از اون بود که بشه به خوشیش فکر کرد.کوتاه-

 

تای ابرویش را باال انداخت و طوری نگاهم کرد که نگفته 

 حرفش را بخوانم.

 

کردی خیلی کم اینجا کار داری... یه ماه دیگه تمدیدش می-

 این سفر واجبتو.

 

برای حفظ حالت عادی صورتم رویم را برگرداندم سمت خیابان 

 و او برای برداشتن چیزی سمت صندلی عقب 

 خم شد.

 

 هایش بیاید.ام به چشمخواستم خندهنمی

 ولی او زرنگتر از من بود.
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 خندیدن تو میخوره و بس. روزگار من فقط به درد-
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 به ساک کاغذی داخل دستش نگاه کردم و خیلی جدی گفتم:

 

 دونی که پشت خندهیتو چی می-

 های تلنبار شده؟آدمها چه مصیبت 

 

 من چی میدونم از تو!؟-

 

 مات صورتم حرفش را زد.
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 شناسمت که بدونم توی دلت چه خبراست؟مگه دیگه می-

 

دستم را برای گرفتن ساک به سمتش دراز کردم و او حرکتی 

 نکرد.

 منتظر جوابی برای سوالش بود و من تهی بودم از هر حرفی.

 

باید عوضش کنی... دیگه اون گوشی سابقت نمیشه... هر -

 وقت،وقت داشتی بریم یه مدل انتخاب کن.

 

ی ترک برداشته و قاب خط خطی هایم از روی صفحهمردمک

 هایش رسید.به انگشت اششده

 

خوبه که با دیدنش یادم بمونه آدما همیشه خودخواهِ خودشونو، -

 هاشونن.خواسته
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 سیم کارتم را از داخل موبایلش بیرون آوردم.

 

 من خودخواهم ژیکال!؟-

 

 خودخواه بود.

 

 جوابش را ندادم... گوشی موبایلش را سمتش گرفتم.

 

 صحیح و سالم.-

 

 دی؟دست به عکسام که نز-

 

اهمیت به ای پرسید و من بیبا یک حالت پرواهمه و اخطارگونه

 سوالش گوشی درب و داغان و بینوایم را روشن کردم.
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هایش را باال و ی عکسی چشمم دیدم که داشت پوشهاز گوشه

 کرد.پایین می

 

 خواستم پیاده شوم که گفت:

 

 باید بریم لب مرز.-

 

ی حرفش ابروهایم به هم نزدیک شدند و پراستفهام منتظر ادامه

 ماندم.

 

ها باهاش قرار داد متاسفانه مدیر شرکتی که برای خرید دستگاه-

 بسته بودیم، فوت شده.

 

 ناباورانه و مات شده، گفتم:
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 خیلی جوون بود که!-

 

 مگه مرگ سن و سال داره؟-

 

بود که انقدر زود گفت نداشت... ولی مگر چندسالش راست می

؟ همان روز هم وقتی دیدمش تصور اش خاتمه یافتزندگی

 کردم هم سن و سال خودمان باشد.

 

 از اینجا میرم آژانس بلیط بگیرم برای رفتنمون.-

 

 چرا ما بریم... مگه خودشون قرار نبود اینجا تحویلمون بدن!؟-

 

یک دستش را روی فرمان گذاشت و با دست دیگرش به 

 دست کشید. اشچانه
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این چند روز مدام درگیر رفت و آمد به شرکت بودم... تا -

کارهاشون راست و ریست بشه یه چندماهی طول میکشه... ولی 

ها رو تحویل ما خودمون میتونم با اصل قرارداد اونجا دستگاه

 بگیریم.

 

 فهمیدم.اش را نمیعجله

 خب صبر کنیم.-

 

ی باشگاه آخر همین ماهه... چند ماه صبر کنیم؟ تاریخ افتتاحیه-

 اینجوری فقط کار خودمون عقب میفته.

 

 هنوز هم گیج بودم که باز گفتم:

 خب خودت برو... من برای چی بیام دیگه؟-

 

 اش را دیدم.های مردانهسفت شدن گونه
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دیدم که دندان غروچه کرد و نگاهش را از روی صورتم به 

 ن انتقال داد.خیابا

 

چند نفس پشت هم کشید و بعد با لحنی که سعی در کنترلش 

 داشت جواب داد.

 

امضات پای فاکتور خرید هست... خودتم باید باشی... و گرنه -

 خودم تو این چند روز رفته بودم.
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 اش ادامه داد.آهان کم جانی گفتم و او باز به نگاه عصبی

 

 پرت برای خودت بردار.آماده باش... یکم خرت و -
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 مگه قراره چقدر طول بکشه؟-

 

آمد که به خوبی مشخص بود سواالتم به مذاقش خوش نمی

 اش را به سمتم خم کرد.پرغضب و با حرصی فرو خورده نیم تنه

 

نمیدونم چقدر طول بکشه... برامم مهم نیست که مجبور باشم -

فقط اینو  چند روز لب مرز منتظر بمونم تا بارهامون برسه...

میدونم که توقع دارم یکم... شده در حد توانت به این فکر کنی 

خوای کنارم باشی... من که قرار نیست مدام حالیم کنی نمی

نفهم نیستم ژیکال... اُکی... خیلی خوب همه رفتارهاتو میتونم 

 آنالیز کنم.

 

 اش دلم را خنج انداخت.صدای دو رگه شده

دم و قبل از پیاده شدنم فقط توانستم لب خشکم را با زبانم تر کر

 بگویم:
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 منتظر تماست هستم.-

 

 ای خرج حرفم کرد.نه نگاهم کرد نه باشه

آف ماشینش از جلوی فقط تا به خودم آمدم دیدم که با یک تیک

پایم کنده شد و تا سرم را باال گرفتم دیگر ردی از حضورش 

 نبود.

 

******** 

 

نوک انگشتم را با دلهره و تردید به روی شاسی زنگ رساندم و 

 پلکهایم را روی هم فشردم.

ام را میان مشتم وقتی صدای دینگ زنگ بلند شد انگشت اشاره

 جمع کردم.

 

 انتظارم به آنی با صدای تیک باز شدن در 
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 به پایان رسید و پردلهر به داخل خانه پا گذاشتم.

مان افتاد که داشتم بعد از سالها خانه قبل از بستن در نگاهم به

 گذاشتم.پشت این در و این سمت کوچه جایش می

 

شان چرخ نگاهم جسورانه و کنجکاوانه دور تا دور حیاط خانه

 .ی قلب و ذهنم شدخورد و کلی خاطره از سر و رویش روانه

 

ی ی ایوان قالیچهشبیه خواب یا رویا نبود، روزهای که زیر پنجره

 کردیم.کردیم و با ترالن خاله بازی میی را پهن میکوچک

 

گشتیم و تا در مورد هایی که خسته از مدرسه برمییا وقت

 شدیم.کارهایمان با هم حرف نمیزدیم از هم دور نمی

 

 سالم... خوش اومدی.-
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سر و گردنم با تعلل به سمتش باالی ایوان برگشت و از خودم 

 شد؟کش سردش نمیپرسیدم با آن یک ال لباس ناز

 

هایشان به پاهایم قول دادم یک بار دیگر مهمان خاطره بازی

 ها را با طمانینه باال رفتیم.شان که همراهم شدند و پلهبکنم

 

اش را لمس نکرده بودم که اَبرهای سیاه هنوز دست دراز شده

باالی سرمان سرو صدا به پا کردند و زمستان سخت امسال را 

 د.مان کشیدنبه رخ

 

هایم پشت سرش وارد راهرو شدم و قبل از در آوردن کفش

 های پاشنه بلندش ثابت ماند.نگاهم روی کفش
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شان همان بود... همان وسایل و همان چیدمان... با این خانه

 داد.تفاوت که بوی کهنگی و غبارگرفتی می

 

 چای یا قهوه؟-

 

 قبل از نشستنم آرام زمزمه کردم.

 هیچ کدوم... بیا بشین.-

 

 راه رفتنش همیشه یک رقص خاصی داشت.

داشت که داری قدم برمیانگار که با یک ریتم خاص و تاب

 کرد به همراه شدنش.ها را متقاعد مینگاه

 

 جلو آمد و مقابلم روی تک صندلی نشست.
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 پای راستش را خم کرد و روی زانوی پای چپش انداخت.

 

هایی تراشی داشت... از همانم و خوشهنوز هم هیکل خوش فر

کند که همیشه معترض بود که نظر مردها را به خودش جلب می

اش شنود و من به اعتراض بامزههایشان را میو متلک

 خندیدم.می

 

شد و من زد روی لب باالیش یک چاک ایجاد میحرف که می

 هایش بودم.همیشه محو فرم لب

 

 

ا نگاه کردنش گم شده بودم میان کرد و من باو مرا نگاه می

 مان.روزهای دور و گذشته
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 کی برگشتی؟-

 

 زیرکانه جوابش را دادم.

 خوای بگی خبر نداشتی!می-

 

ام های استیضاح کنندههایش را از چشمنامحسوس مردمک

 فراری دارد.

 ولی امروز روز ماندن و شنیدن بود.

 

 صبحی دیدم که رسیدید... یه جورای منتظر اومدنت بودم.-

 

 فقط منتظر من!؟-

 

 هایم به ستوه آمد انگار از دست کنایه

 که دلگیرانه گفت:
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 بله منتظرت بودم... چیش برات عجیبه؟-

 

 کردمچرا هیچ وقت به این فکر نمی

روزی مقابلش خواهم نشست و برای زندگی خواهرم با او  

 کرد؟ مناقشه خواهم

 

... پس نخواه این دو روز بیشتر از ده بار به سهراب زنگ زدی-

 که انتظارتو باور کنم ترالن.

 

تر تر و جدیتر نشست... رسمیپایش را پایین آورد و کمی راست

 نگاهم کرد.

 

 مان تبدیل شد به دادگاهی که هیچ قاضی نداشت.مجلس دونفره

 ما هر دو شاکی بودیم.
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 از روزگار.

 نوشت.از سر

 ها.از نامردی آدم

 از یکدیگر.

 

 کثافتِ رفتار اروند و با ساده دلی نشاط جبران کردی؟-

 

 اخم به صورتش نشاند ولی هنوز هم مجذوب کننده و زیبا بود.

 

ژیکال تو بزرگترین حُسنت این بود که همیشه اهل قضاوت و -

 داوری نبودی.پیش

 

هارو روش خاک ریختم ترالن... االن اهل خیلی چیزا گذشته-

 هستم... مثل فهمیدن دلیلِ حال خرابم.
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های هایش روی گلسرش را پایین انداخت... دیدم که مردمک

 قرار چرخ خوردند و باز به صورت من رسیدند.قالی بی

 

من خودم خواستم که بیای... خودم خواستم که حرفامو -

 بشنوی.

 

رم را به پشتی مبل تکیه زدم و تا دستم را روی لبم پسِ س

 ام نشست.کشیدم، عطر آشنای هامین زیر بینی

 

کمی گیج و گنگ به خودم نگاه کردم و یادم آمد که گوشی 

هایش گرفته بودم و طبیعی بود جا ماندن موبایلم را از کف دست

 عطرش.

 من ولی فراموش کرده بودم عطر بزنم.
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ن دنیای خودم غرق شده بودم که تا به خودم نفهمیدم چقدر میا

دیرتر از عطرش  آمدم میز مقابلم چیده شده بود و فنجان قهوه

 مقابلم گرفته شد.

 

 گرفتیم؟یادته فال قهوه می-

 

 های کوچکمان را.یادم بود... خوشی

 

 گفتیم یه مرد قدبلنده.دیدیم، میهر خط درازی رو که می-

 

 هش بغض داشت وقتی که لب زد.خندید به حرفم... اما نگا

 

 مون چه کار کردن با ما؟مردای قد بلند قصه-
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گه مرد تو قدش بلندتر بود ترالن... مامان محبوبه همیشه می-

 خوبه آدم معرفتش بلند باشه نه قدش.

 

 هایم مثل ترالن خیس شد.ی چشممن هم خندیدم و گوشه

 

هامون هم مثل قرار بود تو یه شب عروس بشیم... بچه-

 خودمون صمیمی رفیق بشن باهم.

 

ی پایان را هایمان که جای تمام نقطهامان از آه انتهای حرف

 گرفته بودند.

 

 

 کی برگشتی... چرا برگشتی... چرا اینجوری ترالن!؟-
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 لبش لرزید و من باز محو چاک روی لب باالیش شدم.

 

 رسی چرا رفتم ژیکال؟پچرا نمی-

 

 دونم.نمی-

 

 هایم را.سرم را پایین انداختم و او تماشا کرد شرمندگی چشم

 

رحمانه شروع دانستم ولی مجبور شدم منکرش شوم و او بیمی

 کرد.

 

ی شما و خودمون شبونه رفتم... وقتی که دنیام مابین خونه-

 برای همیشه نابود شد.

 



 

 

1604 | P a g e 
 

 دلخور بودنم را نشانش دادم.

 

 وَ من شدم باعث و بانی تمام این ویرانی... نه؟-

 

 دار و تلخ بیرون فرستادم.سرش را تکان داد و من نفسم را مکث

 

 کردی ژیکال؟تو بودی جای من چه کار می-

 

انقدر معرفت داشتم که بمونمو از خودت همه چیزو بشنوم... -

بشنوم و بعد قضاوتت کنم... اونم توی روزهایی که خودم 

ترین آدم بودم و فقط رفتن تو و متهم شدنم رو کم داشتم آواره

تا باورم بشه چقدر میتونم بیچاره و تنها باشم که حتی رفیقم... 

 دوستم باورم نکرد.
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 اش را باال کشید.اشک نداشت... فقط آب بینی

اروند منو سالخی کرد... منو قربانی احساس ناکام موندش به -

 تو کرد.

 

ی تو اروند ایستاده بودم ترالن... کجای قصه من چه کاره بودم-

 که آخرش شدم محکوم؟

 

 لرزد.اختیار از احساسم میخواهم زار بزنم ولی صدایم بینمی

 

کردی... وقتی یکی رو انقدر تو جای من بودی چه کار می-

دوستش داری که نفست بهش بنده... وقتی خودت رو داری 

کنی.... تو باورت به ده میبرای داشتنشو زندگی کردن باهاش آما

این رویات که اون دیگه شریک و همراهته پر و بال میدی و 

 بعد....

 

 قرارش تازه کرد.مکث کرد و نفسش را با نگاه بی
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ژیکال من لباس خریده بودم... بابام میوه و شیرینی گرفته -

بود... ژیکال من بیخبر بودم از همه جا... فقط چشم دوخته بودم 

اروند قرار بود با دسته گل و خانوادش بیاد و برای  به دری که

دونستم... نه تو این وصل شدن خوشحال بودم... من هیچی نمی

دیدم سرد شده ولی باور بهم از جداییت گفتی نه اروندی که می

 کردم.نمی

 

 

خواهد برای غم مستولی گشته در صدایش در آغوشش دلم می

 بکشمش ولی توانش را ندارم.

 

گفت دوست داشتن تو فقط روزا اگه هامین بهت می همون-

اش بوده تو چه حالی برای فراموش کردن عشق از دست رفته

 شدی؟می
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تر ژیکال متهم مانده از آن بیچاره ترالن آن روزها... بیچاره

 روزها.

 

تو جوابمو بده ژیکال... مگه من چقدر توان داشتم که اروند -

صورتم بگه که از اولم تو رو دوست داشته و من فقط براش یه 

ی پوشالیِ کسی بودن چه فهمی عالقهراه گریز بودم... می

 دردی داره؟

 

 هایش را باور نکنم.توانستم حرفکاش می

ی محکم و کوبنده بگویم و حساب توانستم یک به من چهمی

 زندگی نشاط را طلب کنم.

 

من که تموم حق رو به تو دادم! چرا باز  من که پشتت بودم...-

 منو متهم کردی؟
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برای فرار از نگاه منتظرم سیب سرخی را پوست گرفت و تکه 

 کردش.

 

ی نافرجام پای تو وسط برای منم قبولِ اینکه تو این رابطه-

عموت یه جورای منو ترسوند... باشه سخت بود... ولی حرفای زن

 خوردم که بهت شک کردم ژیکال.من وقتی دومین ضربه رو 

 

های سیب را داخلش قرار دستی را جلویم گذاشت و تکهپیش

 داد.

 

 عمو سوری بود.های کورم از سر آمدن اسم زناخم

 

 مگه چی گفت بهت!؟-



 

 

1609 | P a g e 
 

 

هایش را با دستمال تمیز کرد... مشخص بود که دنبال دست

 خریدن زمان است.

 

 ه حالمون داره؟گفتن و دونستنش االن دیگه چه فرقی ب-

 

های سرسام آورش باال آمدند و میان حس کردم که قلبم... تپش

 گلویم راه نفسم را بند آوردند.

 

این حَقه منه که بدونم... بدونم که چرا با وجود نامردی اروند -

 منم به همون چشم دیده شدم.

 

 اش خورد.ی سرد شدهیک جرعه از قهوه

 هایش به خودم لرزیدم.نگاهم کرد و من از حجم غم چشم
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زن عموت ناراحت و شرمنده اومد که از بابام عذرخواهی کنه... -

من توی اتاقم بودم که اجازه گرفت تا ببینتم... حرفاش قلبمو 

 آتیش زد.

 

 ترالن نفس گرفت ولی من هوای برای نفس کشیدن نداشتم.

 

طه داشتید... سر یه دعوای گفتش که تو و اروند باهم راب-

کوچیک و لجبازی تو رفتی سمت هامین و اونم اومده سمت 

من... ولی بعد یه مدت هر دوتاتون پشیمون شدید... تو از هامین 

 جدا شدی و اونم منو رها کرده تا دوباره باهم باشید.

 

 خراش... تلخ و سیاه.خندم... بلند... گوشمی

 

 ف کردنش را نداشتم.ایستم با کمری که قدرت صامی
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کردم برای چیزهای که هایم اعتماد میدانم باید به گوشنمی

 شنیده بودم یا نه؟

 

شناختی... مگه خبر از دل تو چرا باورت شد... مگه منو نمی-

 صاحابم نداشتی که بند هامین بود؟بی

 

 ام جلو آمد.او هم ایستاد و تا کنار شانه

 

 و بابام.باور نکردم... به روح مامان -

 

دلم لرزید... نگاهم چرخ خورد و روی قاب عکس هر دویشان 

 خوان شومینه افتاد.روی پیش
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باور نکردم تا وقتی که اروند کلی پیام و چت دونفرتون رو برام -

فرستاد... اصلن تمام این حرفارو خود اروند به خورد مغز و باور 

 مامانش داده بود.

 

 زانوهایم لرزیدند و نالیدم.

 پیام چی!؟-

 

برام کلی از حرفای خصوصیتون عکس فرستاد که توش به -

 اروند ابراز عالقه کرده بودی.

 

 داد زدم ناباورانه و شوکه.

 

 من ترالن!!! کدوم پیاما؟-
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ی خودت بود... نوشته بودی که پشیمونی... که بدون شماره-

گیری و تونی ادامه بدی... که از هامین طالق میاروند نمی

کنید... اروند هم اسم منو آورده بود گیتون رو با هم شروع میزند

و گفته بود که دلش نمیاد با احساسم بازی کنه... ولی تو 

 متقاعدش کردی... با حرفای عاشقونت.

 

 های سردم روی گلویم چنگ شد.دستم باال آمد و انگشت

 ام نداشتم.هر چه تقال کردم اکسیژنی برای رساندن به ریه

 

فهمیدم که چرا زن عمو سوری از من بیزار بود و این یحاال م

 دانست.همه مدت من را مقصر جدایی اروند و ترالن می

 

 مگر عشقم را ندیده بودند!

 حال زار و نزارم را ندیده بودند!
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 اش من بودم؟ها را فرستاده بود که ارسال کنندهاروند کدام پیام
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ام ن نشست و با حال آشفتهدستم با بیچگاری روی بازوی ترال

 پر غضب نالیدم:

اگه مثل بزدال فرار نکرده بودی... اگه مونده بودی زودتر از اون -

شد... که انقدر خام و که فکرشو کنی دروغاشون برات رو می

ی ساده و آبلهانه دوست چندین و چند سالتو نفروشی به توطئه

 ی اون نامرد.طرح ریزی شده

 

خواهم که رود و میدست خودم نیست که صدایم باال می

 دیوارهای خانه از هیبت بُهت و غم وجودم به لرزه بیفتد.
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شماره خودت بود... آیدی خودت بود... عکس پروفایل خودت -

کردی بود... حتی یه ویس بود که توش داشتی گریه می

 م.خوام به آرامش برسام... بریدم... فقط میگفتی خستهمی

 

تری را هایم با درد بسته شدند و دلم گواه روزهای تاریکچشم

 داد.

 

کردیم یادم آمد که یک شب که به اصرار اروند باهم چت می

دانستم که درد و حوصله برایش ویس فرستادم... نمیخسته و بی

های آن شبم... آن شب کوفتی که فقط چند روز از جداییم با دل

 است بشود طناب دارم.هامین گذشته بود، قرار 

 

 همش دروغ محض بود ترالن.-

 

 سرش را با شرم پایین انداخت.
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 من خیلی دیر فهمیدم واقعیتو.-

 

و پر از پشیمانی جوابم را داد ولی خبر از آتشفشان حالم مغموم

 نداشت.

 

برای همین پیش خودت گفتی بهترین راه تالفی کردن، خراب -

نجوری با یه تیر دو نشون کردن زندگی نشاط و سهرابه... ای

 گرفتی هم اروند.زدی... هم از من انتقامتو می

 

اسمش را که به زبانم آوردم درد بدی میان قلبم پیچید و زیر لب 

 آخ گفتم.

 

 نه... نه اینجوری نیست... باور کن ژیکال.-

 

 پس چه جوریه؟-
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ام زنگ خورد وَ من خواست جوابم را بدهد که موبایل کوفتیمی

 الی که دیگر کنترلش دست خودم نبود با ح

 جواب دادم.

 

 بله؟-

 

 اش بود.سکوتش نماد جاخوردگی

 

 طوری شده؟-

 

 آنقدر عصبانی بودم که دیگر هیچ چیز برایم اهمیت نداشت.

 

 تلخ و گزنده لب زدم:
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 کاری داشتی که زنگ زدی؟-

 

 خواستم اطالع بدم که بلیط گرفتم.-

 

 کوتاه و مختصر گفتم.

 باشه.-

 

 خوای بدونی برای کی و چه ساعتی!نمی-

 

دانست که کوه صبرم فهمید که حالم ناخوش است. فقط نمی

 خیلی غیرمنتظره ریزش کرده بود.

 

 ی اینا رو بگی هامین.تونستی تو یک پیامک همهمی-

 

 منتظر جوابش نماندم و تماسش را قطع کردم.
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 ه بود.وقتی برگشتم ترالن با یک لیوان آب پشت سرم ایستاد

 

 نگاه من دلخوری داشت و نگاه او پریشانی.

 

جویی بود که از من به حال من طوفان زده بود و او حاال پناه

 خودم پناه آورده بود.

 

قدر مسخره و نانجیب ی زندگی گاهی همینوَ رسم و قاعده

 آورد.بازی در می

 

میشه اول این آب رو بخوری... من به تموم سواالت جواب -

 کنم.میدم ژیکال... فقط یکم آروم باش خواهش می

 

 ها طول کشید.زمان آب خوردن من و آرام شدنم دقیقه
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 آنقدر که هامین سمجانه برایم پیام فرستاد.

 

 "این چه طرز حرف زدنه؟"

 

 و من سرکشانه و خصمانه جوابش را دادم.

 

طرز حرف زدنمو... طرز زندگی کردنمو... طرز تصمیم "

های من یه خط قرمز بکش تا بیشتر از دور تمام طرز گرفتنمو...

 "این اذیت نشی

 

 "من نگرانتم ژیکال"

 

 پوزخندم مملو از رنج بود.
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ممنون میشم نگرانم نباشی... بزرگواریتو در حقم کامل کن "

 "لطفن

 

فردا شیش صبح میام دنبالت... اونجا هوا خیلی بیشتر سرده... "

 "لباس گرم یادت نره

 

هایش من را به تمسخر کشانده تم به دنیایی که آدمگفچه می

ها محکوم به بودند... شبیه مترسک سر جالیزی بودم که سال

آور شده بودم و در نهایت کسی از من یک زندگی راکد و کسالت

 برد.حسابی نمی
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 سوخت.دلم برای خودم می
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و درد آورتر از این که خودم بدانم چقدر در دنیای اطرافم 

 ام.عزیزانم خوار شده

 

 ی عمیق ایجاد شده است.میان قلب و ذهنم یک حفره

ای که فقط دو اسم میانش من را سرگردانِ احساساتم نگه حفره

 داشته است.

 کنم.ی اسم اروند نفرینش میدست خودم نیست که با زمزمه

 

مان را به که راضی شد همگیآخر این چه دوست داشتنی بود 

 د؟زار بکشلجن

 

 خواهم دور اسم هامین را خط قرمز بکشم.می

 به سمتش نروم و یادم نیاید او هم کم مقصر نیست.
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خواهم یادم بماند دنیا با من سر نامردی برداشته است. ولی تا می

 نشیند.اش مقابلم میهای نگفتهترالن با دنیایی از حرف

 

 

اب هفت ماه پیش دوباره برگشتم... برگشتم که حساب و کت-

سهام بابام رو انجام بدم... هر ماه سود سهام رو سهراب به 

 کرد.همون حساب همیشگی واریز می

 

خواهد ترالن را بزنم روی دور تندش حوصله دلم میخسته و بی

دانم قرار است یک بار دیگر دچار مرگ و برسم به آنجای که می

 تدریجی باورهایم بشوم.

 

اب که شرکت به مشکل برام یه ایمیل اومد از طرف سهر-

 خورده و اگه فکری براش نکنیم باید اعالم ورشکستگی بکنیم.

 

 چرا من خبر از هیچ کدام این اتفاقات نداشتم!
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 با سهراب ارتباط داشتی؟-

 

 صادقانه و محکم نه گفت.

 

نیومدم که بمونم... یا خودم رو درگیر زندگیش بکنم... تو -

لی روی شراکت بابام پا دونستی که آقا جهان خیخودت خوب می

رو کرد... تموم این سالها من فقط نخواستم که گذشتهفشاری می

هم بزنم وگرنه همون روزهای بعد از رفتن بابام باید تکلیف 

 کردم.سهامشو مشخص می

 

 هایم را جلو دادم.کمرم را راست کردم ولی شانه

از گردن کردم تا به روی خودم نیاورم که امروز داشتم تقال می

 درد خواهم مُرد.
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کجای این برگشتنت وصل به احساس سهراب شد... از -

 اونجاش بگو ترالن؟

 

هایش... لب گزیدن و حس برایم مهم بود لرزیدن مردمک

 اش هویدا بود.ندامتی که میان چهره

 

آدما شبیه آهنربان ژیکال... غم و احساس مشترکشون نیروی -

 جاذبه داره.

 

 

 ی صورتم پر داد و لب گزیده گفت:نگاهش را از رو

من خوب نبودم... تنهایی نمیذاره که آدم سرپا بشه... اینکه یه -

تر از اون چیزیه که شبه همه چیزتو از دست بدی، خیلی سخت

هام بجنگم و تو سن من و تو، با تنها بودنم بتونم با غم

 فراموشش کنم.
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 کشیده.اینبار سرش را پایین انداخت و روی انگشتش دست 

 

 اش.حلقه ماندهحسرت داشت نگاهش به انگشت بی

 

 تر.من تنها بودم... سهراب از من خراب-

 

 ام بلعیدم.بزاق دهانم را با بغض سنگین شده

 

 کس بودم... نه پدر و مادری... نه خواهر و برادری...من بی-

 

 نگاهم کرد و با حسرت آمیخته به پریشانی لب زد:

 نه رفیقی.-

 

و مغموم... حرفی برای زدن نداشتم جز گوش کردن به  تلخ شدم

 تراژدی پیش رویم.
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کس بود... عشق داشت ولی سهراب توی پُر کَسیش... بی-

 سهمش جدایی و دوری بود.

 

دلم جمع شد از عشقی که یک طرفش وصلِ به نشاط عزیزم 

 بود.

 

مدام انگار خدا در من آنقدر جان سخت بودن را دیده بود که 

 داد.برایم شگفتانه ترتیب می

 

 فهمیدم وقتی با ترس پرسیدم: حالم را دیگر نمی

 

 این مدتی که برگشتی و اینجا نبودی... پیش سهراب بودی؟-
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شناختم... اگر روزهای دور و کودکیمان به هایش را نمیاگر چشم

گفتم ترالن یک هم پیوند نخورده بود، بدون شک می

 واقعی است. یهنرپیشه

 

نه... سهراب سر زندگیش بود... من از روز اول رفتم هتل... -

خواستم برگردم شهرک... دوست نداشتم کسی رو چون نمی

 ببینم و باز گذشته روی سرم خراب بشه.

 

 ایم میان مرز باور و انکار.هر دو مانده

 

تو شرکت جلسه بود... دیر وقت تموم شد... سهراب خوب -

کرد... سرشو مینداخت پایین... بار اولی که م عرق مینبود... مدا

بهم گفت با نشاط ازدواج کرده کلی خوشحال شدم... عکس 



 

 

1629 | P a g e 
 

مانلی رو که دیدم دلم براش ضعف رفت... ولی سهراب داغون 

 بود... خیلی خراب بود.

 

 رسیده بودم به روزهایی که سهراب از ویران شدنش گفته بود.

 

دونم چرا از شرکت بزنم بیرون... نمیخواستم مثل بقیه منم می-

موندم... چی شد که نگران حالش شدم... حال کسی که از هر 

شد به تو و اون داداشِ کردم وصل میطرف نگاهش می

 نامردش.

 

 عقب عقب رفت و تنش را تکیه زد به دیوار پشتش.

 من ولی توان ایستادن نداشتم.

 آوار شدم... خراب شدم.
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من هیچ وقت اشک مردا رو ندیده بودم... حتی وقتی که مامانم -

رفت بابام گریه نکرد... گفت نمیتونم... اشک ندارم... ولی 

 لرزید.هاش از شدت غمش میسهراب... سهراب اون شب شونه

 

هایم ترالن کنار دیوار سر خورد و من صورتم را پشت دست

 پنهان کردم.

 

دلش آتیش بود... قلبش جهنم نشاط بهش گفته بود برو... -

زد و من فقط به نشاط بود... باورت میشه سهراب ضجه می

کردم... به زنی که همسرش داشت از پس زده حسادت می

 شدنش بال بال میزد؟

 

به پشت سرم نگاه کردم... به حسرتم برای یک بار دیگه روشن 

هایم این همه شدن چراغ این خانه... کاش مثل تمام خواسته

 رسید.شد و باز پاهایم به داخلش نمیابت نمیاج
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نفهمیدم چطور بهم نزدیک شدیم... چطور شدیم سنگ صبور -

 هم... چطور شد که...

 

 ی حرفش را خورد.ام که نگاه کرد ادامههای برزخ شدهبه چشم

 

 توام گفتی بهترین موقعیته... میتونم انتقام بگیرم؟-

 

های ای چشم دوختن به گلسرش را پایین انداخت... اینبار ج

 قالی به همان انگشت دومش نگاه دوخت.

 

خوام از سر زخمای خواد نفر سوم یه رابطه باشم... نمیدلم نمی-

خوام نامرد باشم وقتی خودم به نشاط از پشت خنجر بزنم... نمی

خودم سالهاست تو کابوس روزهای تلخم جون میدم و باز 

 ام.زنده
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 خبر از تزلزلش داشتم. ایستادم رو پاهایی که

 نزدیکش شدم و مقابلش روی زمین نشستم.

 

هایم شیار باریکی ایجاد شد تا اندکی اکسیژن، گرفتگی بین لب

 ام را کم کند.سینه

 

 دوستش داری؟-

 

ی سهراب را گفتم... نگاهش را با تلخی باال کشاند و از گوشه

 هایش اشک روانه شد.پلک

 

 به نشاط کمک کن خوب بشه.-

 

 جواب سوالم این نبود!
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 حست به سهراب چیه ترالن؟-

 

 اش را باال کشاند و موهایش را عقب راند.بینی

 

انقدر مانلی رو دوست دارن که بتونن به خاطرش یک بار دیگه -

 بهم فرصت بدن.

 

 دید که قلبم دیگر تپش نداشت؟داد! چرا نمیچرا جوابم را نمی
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 دستش را گرفتم... سرد بود.

 رنگ و لبای خشکش اگر از صورت بی

 دردِ دلش نبود پس از چی بود؟



 

 

1634 | P a g e 
 

 

پرسم شبیه یک خودسوزی است ولی دانستم سوالی که میمی

ام و باز امید داشتم به شبیه آدمی بودم که تا پای طناب دار رفته

 برگشتن.

 

 خواستم ترالن با جواب دندان شکنشمی

 یک خط بطالن بکشد دور باورهایم.

 

خوب بشه... سهراب دلش گرم زندگیش بشه... تهش  نشاط-

 حال و روز تو چی میشه؟

 

 اینبار ترالن بود که دستش را روی دستم گذاشت.

ها از زنای که وسط یه رابطه ایستاده همیشه تو فیلما و تو قصه-

بودن و منتظر بودن تا روی ویرونیش، کاخ آرزوهاشونو بسازن، 

 متنفر بودم ژیکال.
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کاش با صدای وَ من در آن لحظه فقط به این فکر کردم که ای

 بلند گریه کردن را یادم نرفته بود.

 

ژیکال خیلی از حرفای این دنیا دروغه... اگه زمین خوردیو هر -

تر کنی... قویکی بهت رسید و گفت غمت نباشه... فراموش می

دو روز میشی... اگر برات زمزمه کردن که حتمن لیاقتتو نداشته و 

 گرده... باور نکن.خوره و برمیدیگه سرش به سنگ می

 

 دانم من دست او را فشردم یا او دست من را.نمی

فقط حس کردم که هر دوی ما یک جای ما بین رویاهای 

 ایم.مان جا ماندهجوانی

 مثل قطاری که هرگز به ایستگاه مقصدش نرسید.

 

ش وقت گرفتم... ی دیگه ازیه دکتر خوب پیدا کردم... هفته-

 نشاطو ببر پیشش... مطمئنم همه چیز درست میشه.
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هایم وقتی با صدای خشدارم با غمی لبم لرزید بیشتر از مردمک

 تر شده واپرسی کردم:عمیق

 

 تو چرا باز سوختی؟-

 

 روح بود.لبخندش یخ بسته و بی

 

 راهم کج بود.-

 

 پدرِ روزگارت باز دراومد ترالن!-

 

 خو گرفتم... اینم روش.پدری من به بی-

 

 نگاهش خواهش داشت... که بروم... که تنهایش بگذارم.



 

 

1637 | P a g e 
 

 

سهاممو بفروشم... میرم... اون تماسها هم برای دست دست -

 کردن سهراب بود.

ما هیچ قول و تعهدی بهم ندادیم و نداشتیم... سهراب مرد 

 موندنه.

 

 دیگر توان برگشتن و دیدنش را ندارم.

شاید اگر خواهرم عاقالنه و بالغانه رفتار کرده بود، حساب تک به 

های که به جانش داده بودند از هر دویشان پس تک رنج

 گرفتم.می

 

  ِشان بیشتر از دیگری قربانی این بازیام کدامولی حاال مانده

 اند؟برندهبی

 

 در مرهم باشند؟کدامشان قرار است پای این زخم بیشتر دربه
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هق ترالن پشت سرم جا ا که پشت سرم بستم صدای هقدر ر

 ماند.

 مان.های نابمان... مثل خندهمثل کودکی خوش

 

 

******** 
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ی نگاهم به تابلوی اعالناتِ زمان پروازها بود و دستم روی دسته

 چمدان کوچکم.

 دانستم برای چه و با چه حالی بسته بودمش؟چمدانی که نمی
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 اد گرمای تنش را به خوبی حس کردم.کنارم که ایست

 

 گفتن تاخیرش به خاطر شرایط جویه.-

 

های چمدانم پشت نگاه از کنارش عبور کردم و صدای چرخبی

 سرم بلند شد.

 

تر چند صندلی خالی بود و من به سمت تک کمی آنطرف

 صندلی رفتم که هر دو طرفش مسافرها نشسته بودند.

 خواستم پاپیِ حالم شود.خواستم کنارم بشیند... نمینمی

 

ام و دیدم که با کلی تعجب هایم را گره زدم روی سینهدست

 حواسش روی 

 من معطوف است.
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 موبایلم را بیرون آوردم و برای نشاط پیامِ  صوتی فرستادم.

 چه خبر؟-

 

از  دانستم جز اینکه یک گوشهدلیل سوالم را، خودم هم نمی

 بودم. لبم را کنارشان جا گذاشتهق

 

ی مامان محبوبه به کمکش آمده بود، که دانم شَم مادرانهنمی

رغم میل باطنی سهراب، پیشنهاد اش را بهانه کرد و علیدلتنگی

 داد که مانلی را پیش خودش

 نگه دارد.

 

نشاط میل به رفتن داشت ولی سهراب بنای ماندن گذاشت و 

 نه کرد که بمانند.قراری مانلی را بهابی
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 کردم رسید.جوابش زودتر از آنچه که فکر می

تازه بیدار شدیم... سهراب رفته برای مانلی پوشک بگیره... تو -

 کجای راهی؟ خوبی؟

 

 شان بخوابند.ام تا همگیگویم که تمام دیشب را بیدار ماندهنمی

آورم که صدای حرف زدنشان را تا حتی به روی خودم هم نمی

 ام.دَمای صبح شنیده دَم

 

 تو سالن فرودگاه نشستم.-

 

با لیوانی که مقابلم قرار گرفت سرم را به خیال اینکه شاید همراهِ 

ام باشد باال نگرفتم، تا صدایش با یک گرفتگی خانمِ کنار دستی

 خاصی به گوشم رسید.

 

 ژیکال؟-
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زیر لبم را تر کردم و نگاهش کردم قبل از آنکه عطر قهوه 

 ام کند گفتم:مشامم بپیچد و  وسوسه

 

 میل ندارم ممنون.-

 

خواستم تمام طول پرواز را بخوابم و جبران کنم دقایقی را که می

مثل مرغِ سرکنده میان چهاردیواری اتاقم از درد به خودم پیچیده 

 بودم.

 

 تعلل سرجایش نشست.ام بلند شد و هامین بیخانم کنار دستی

 

تا سوار هواپیما بشیم... پاشو بریم کافه یه  ممکنه طول بکشه-

 چیزی بخوریم.
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 حوصله و بغ کرده جوابش را به دروغ دادم.بی

 من صبحانه خوردم... وسایلتو بذار اینجا خودت برو.-

 

موقع حرف زدن به سمتش برنگشتم ولی سنگینی نگاهش را 

 روی خودم حس کردم.

 

ای جز زدیکی هامین، چارهموبایلم دوباره لرزید و اینبار با وجود ن

 ام نداشتم.وصل کردن هندزفری

 

 تا برگردی اینجا هستیم.-

 

 با آنکه جمع بسته بود ولی باز مردد پرسیدم:

 

 سهراب اذیت میشه که؟-
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 جا پیشتون.خودش پیشنهاد داد... گفت خودمم میام همین-

 

اختیار لبخند محوی روی صورتم نقش بست و به روی خودم بی

که قرار بود همین امروز ترالن پای تمام تردیدهایشان را نیاورم 

 از ریشه ببرد.

 

 نذار مامان خسته بشه نشاط... نذار از پیش بابا تکون بخوره.-

 

 ام نلرزد و باز لرزید.مُردم تا صدایم موقعی فرستادن پیام صوتی

 

نشاط همان لحظه چند عالمت سوال و تعجب فرستاد وَ من 

 فهمیدم که همان دیشب ته دلم از جا کنده شده بود!

 

های که شبیه ان نشاط... از اون خستگیمامان و بابا خسته-

 نداره... مثل نداره.
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لبم را روی هم فشردم تا نگویم دیشب کلی کمدِ اتاقشان را 

 گشتم تا باالخره

 ی پزشکی بابا را پیدا کنم.توانسته بودم آخرین پرونده

 

کردم و سرم را برای کج کردن و کم کردن درد خداحافظی 

گردنم چپ و راست کردم. تازه متوجه شدم که از کنارم رفته 

تر است و مشغول صحبت کردن با مردی غریبه کمی آنطرف

 ایستاده.

 

های شلوار کتانش فرو کرده بود و هایش را داخل جیبدست

 نوازی را با روشنیِای رنگش تضاد چشمپلیور قهوه

 شلواراش ایجاد کرده بود. رنگ

 

****** 
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بیشتر از سه ساعت از زمانی که رسیده بودیم به هتل ماکو 

 خوابیده بودم.

خواست های مکرر هامین نبود دلم میخوابیده بودم و اگر تماس

 تا صبح فردا به همین روند ادامه بدهم.

 آمد.حال بودن خوشم نمیولی از همسفر بی

 

 ندبرابر صبح به تن کردم.هایم را چلباس

 گفت که سرمای اینجا استخوان سوز است.هامین راست می

 

کلید اتاقم را برداشتم و به محض بیرون رفتن دیدمش که مقابلِ 

 درِ کناری، داخل راهرو منتظرم ایستاده است.
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یک کاپشن بادی سیاه رنگ به تن داشت و روی سرش همان 

 دارش را گذاشته بود.کاله کاپ

از هتل که بیرون زدیم به پیشنهادش سمت مرکز شهر روانه 

 شدیم.

 

 خوای ماشین بگیرم؟می-

 

ام حوصلگیام را بر حسب بیآرام قدم برداشتن و کم حرفی

 گذاشته بود.

 

 نه خوبه... گفتی که خیلی راه نیست. -

 

ای ی تاکید تکان داد و من بی حرفِ اضافهسرش را به نشانه

 گام با او قدم بردارم.تالش کردم تا هم 
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 پیشنهاد هامین برای شام دُنرکباب بود.

 

تمام گرسنگی پنهان وجودم از خود صبح و ناهاری که به 

 خوابیدن ترجیحش داده بودم با بوی مطبوع کباب، هویدا شد.

 

 تا حدی ساندویچم را با ولع خوردم که

وقتی سرم را چرخاندم نگاه مات و لبخند محو روی صورت 

 ام کرد.زده، خجالتهامین

 

صبح که الکی گفتی صبحانه خوردم... ناهارم که خودتی زدی -

 گیرم.به خواب... یکی دیگه برات می

 

از اینکه فهمید، پیچانده بودمش، پر شدم از یک حس مشمئز 

 کننده.
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نیتم چزاندن هامین نبود، ولی یک فکر عوضی در جانم ریشه 

 دوانده بود و به زبانم رسید.

 

 هامو میشمری؟هلقم-

 

 خیز شده ماند و با تلخی تماشایم کرد.نیم

 

توجه به دور لبم را با احتیاط پاک کردم و سینی مقابلم را بی

 اش، پس زدم.دوباره نشستن هامین روی صندلی

 

دیروز هاتو میشمرم که یادم بمونه یه مرگت هست که از لقمه-

ی آتیش... که منتظری هی گُر بگیری... هی به شدی یه گوله

 آتیش بکشونیم با اون زخم زبونات.

 

 ی مرگ وا ماند.دهانم از شنیدن کلمه
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خودش هم فهمید که مثل یک شی پر از باد، فِسم خوابید و 

 ناباور تماشایش کردم.

 

 ترسیدم؟ی مرگ میدانست که من از کلمههامین نمی

ی پزشکی جهان را زیر ست که یک شب تا صبح پروندهداننمی

و رو کردن چه عذابی دارد وقتی بدانی همه چیز خراب و ویران 

 است؟

 

دانست، محال بود خبر از ها را هم میحتی اگر هامین این

 متالشی شدن قلبم داشته باشد، وقتی میان کارزار رفاقتم با

 ترالن حتی نتوانستم دُشنامش بدهم 

خودم را سبک کنم... از من با یک روح سرگردان و و کمی  

 مفلوک چه انتظاری داشت! 

 

 سکوت پر از وَهمم را که دید، متاثر ایستاد.
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تا رفتن و دست پر برگشتنش من فقط زل زده بودم به جای 

 اش.خالی

 

 حالم یک جورهای بود... معلق... سرگردان.

ر بودم... راهی که کردم دنبال راه فراتر که فکر میبیشتر و عمیق

 بتوانم با صدای بلند قهقه بزنمو همه چیز این دنیا را منکر بشوم.

 

ای که گرفته بود های دیگهی ساندویچم را کنار ساندویچاضافه

 تر از من درخواست کرد تا برویم.قرار داد و با حالی گرفته
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 تیم.حرف راه آمده را بازگشتا خود برگشتن به هتل هر دو بی

 

حتی وقتی که نایلون را کف دستم قرار داد و گفت گرسنه که 

 شدم بخورمشان

اش را با کوتاه و مختصر کردن باز تالش کرد تا ناراحتی

 هایش به رویم بیاورد.حرف

 

 ها را سمتش گرفتم.یکی از ساندویچ

ام بدون تکان دادن زبانم، با نگاهم خواستم که او هم همراهی

کند... انصاف نبود که به خاطر خلق تنگ من از صبح تا االن 

 گرسنه بماند.

 

کردند برایم مهم نبود که مسافرها از داخل راهرو رفت و آمد می

 یا نه.

ی انتهای راهرو حتمن یا مدیریت هتل از دوربین نصب شده

 زد.مان پوزخند میانظباطیداشت به این لودگی و بی
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تکیه زدم و هامین هم مقابلم روی زمین همان جا به در اتاقم 

 نشست.

کمی برایش تا کردن زانوهایش در آن جین تنگ و چسبان 

ام سخت بود، ولی با دلم راه آمد و من بغضم را پشت هر لقمه

 پنهان کردم.

 در توانم نبود پای سیاه روزی من عذاب بکشد.

 

ی قلپ آخر آبم را که خوردم پر شده بودم از ترکیدن... به رو

خودم نیاوردم که یک چیز مثل سنگ راه گلویم را بسته است و 

 دادم.همه چیز را با ذلت قورت می

 

 کرد.هامین هم با غذایش بازی بازی می

 

شد... حتی وقتی که دوباره ایستادم و نگاهش از رویم کنده نمی

 تشکر کردم.

 نفهمیدم با چه قدرتی در را باز کردم و پشتش آوار شدم.
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 دای باز و بسته شدن درِ اتاقِ او را.نشنیدم ص

 ترسیدم و دستم را مقابل دهانم فشردم.

هایم را خفه کردم تا به گوشش نرسد هقم را... نالهخودم را... هق

 دانستم که پشت در ایستاده است.وقتی می

 

 

********* 

 

 ها افتاده بود روی دوش هامین.تمام دوندگی

یم و رسیده بودیم به گمرک از صبح که از هتل حرکت کرده بود

 لب مرز تا خود االن مدام در حال رفت و آمد بود.

 

من یک گوشه از ماشینی که کرایه کرده بودیم کز کرده بودم و 

 دادم.به شور و شوق آسایش پشت خط گوش می
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 از وقت آرایشگاهی که برایم گرفته بود.

اینکه از آماده شدنم و همراهشان بودن به عنوان ساقدوش تا 

 ام مسافرت.کلی به جانم نق زد که چرا آمده

 

به خدا عقل تو کلتون نیست... من اینجا دارم از زور استرس -

 ذوب میشم ژیکال... تموم امیدم تو بودی.

 

 نفس کشیدم و بیشتر توی خودم جمع شدم.

با آنکه بخاری ماشین روشن بود ولی یک سرمای متفاوتی در 

 جان من رخنه کرده بود.

گردیم... هنوز سه روز ه محض اینکه کارمون تموم بشه برمیب-

 مونده آسایش... من که نیومدم اتراق کنم اینجا.

 

 ام گرفت.بغض کرد و من خنده
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ژیکال حرص میخورم از دست افشین... چرا انقدر آروم و -

 راحته؟

 

تری در زانوهایم را صاف کردم... زیر داشبورد گرمای مطلوب

 جریان بود.

 

تری... ون که افشین تو رو داره که براش از همه چیز با ارزشچ-

 آسایش لذت ببر از روزایی که تکرار شدنی نیستن.

 

نیتم آرام کردن آسایش بود ولی با دیدن قامت هامین و نزدیک  

شدنش، قلب خودم تیر کشید. از تکرار و تکرار و تکرار 

 هایمان.ناکامی

 

 ش حسابی قرمز.اصورتش سرخ شده بود و نوک بینی

 هایش را جلوی دهانش گرفت و ها کرد رویشان.کف دست
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 تموم شد.-

 

 زحمتش افتاد گردنت.-

 

آمد از رسمی حرف زدنم که ابروهایش را در هم خوشش نمی

 کشید و استارت زد.

 

 ات میکشه بریم یه سمتی؟اگر حوصله-

 

بود، که بدم نیامد از پشنهادش... بهتر از منتظر ماندن در هتل 

 پرسیدم:

 ساعت پروازمون کیه؟-
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اش نگاه کرد... انگار که بخواد حرفش را سبک و به ساعت مچی

 سنگین کند.

 

نمیدونستم کارمون چقدر طول میکشه اینجا... با یکی از -

گفت بعید میدونم بتونی یه روزه دوستام که صحبت کردم می

 کارتو راه بندازی.

 

 کرد.داشت مقدمه چینی می

 

 کنم.برگردیم هتل لیست پرواز و چک می-

 

 مصمم حرفم را زدم که بداند فرصت اتالف وقت نداریم.
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 باید زودتر برگردیم... آسایش زنگ زد کلی غر به جونم زد.-

 

 گفتی مجبوری شدیم... فردا تهرانیم.می-

 

 گفتم.-

 

 سرش را تکان داد و به راه افتاد.

از داخل داشبورد بروشور گردشگری را به دستم داد و انتخاب 

 هردویمان دیدن تاالب شد.

 

 

تر و پربارتر هر چه پیش رفتیم و از شهر دورتر شدیم، هوا گرفته

 شد.
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ی راه از فروشگاهِ بین راهی یک فالسک چای و هامین میانه

 تنقالت خرید.

ه زده به ماشین مسیر دقیق را هم پرسیده بود و حاال هر دو تکی

 بودیم."گلآغ"محو تماشای تاالب 

 

 ها پرآب بود.تاالبی که در فصل بهار و زمستان

 

 هوا سرد بود اما دلچسب.

های جامانده بر کرد، برف بود و سفیدیهایمان تا کار میچشم

 کوه و زمین.

 

 هامین موبایلش را بیرون آورد و چند عکس گرفت.

نی که داشتم از بخار مطلوب یک عکس یکهویی هم از من، زما

 چایم لذت میبردم، انداخت.

 



 

 

1661 | P a g e 
 

ی با حس خیسی روی صورتم سرم را باال گرفتم و اولین دانه

 برف کف دستم سقوط کرد.

 

 برف میاد!-

 

ی آسمان ای را خیرههامین هم سرش را باال گرفت و چند ثانیه

 گرفته، ماند.

 

م تبدیل شود فقط چند دقیقه زمان برد تا آن برف لطیف و مالی

 به کوالک.

 

به اصرار هامین سریع سوار شدیم تا اوضاع خرابتر نشده 

 برگردیم، ولی انگار برای همه چیز دیر بود.
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با وجود زنجیرهای چرخی که هامین بست و با احتیاط تمام 

 کرد،رانندگی می

 همه جا محو و تار بود. 

 

تمام وسعت دید ما در حد یک متری جلویمان بود و جاده شبیه 

 آن مسیری که آمده بودیم، نبود.

 همین هامین را بسیار نگران کرده بود.

 

های نگرانی که سعی در پنهان کردنش داشت و من از انگشت

اش های ناگسستنیاش به دور فرمان و اخمجمع شده

 اش را درک کنم.توانستم عمق نگرانیمی

 

 زنگ میزنیم، امداد بیاد.-

 

 تالش کردم تا آهنگ صدایم پر از اطمینان و صبوری باشد.
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 با کدوم آنتن؟-

 

آورترین داد و این شاید دلهرههایمان هم آنتن نمیحتی گوشی

 قسمت ماجرای در راه ماندنمان بود.

 

 کردم... اونم اینجا!باید وضعیت هوا رو چک می-

 

ام را خودش بود و من پیشانی هامین مشغول مالمت کردن

 چسبانده بودم به شیشه.

 همه جا سفیدپوش شده بود ولی یک چیزهایی شبیه قبل نبود.

آنقدری یادم مانده بود که مسیر سنگالخی و بدون آسفالتی که 

 آمده بودیم این شکلی نبود.

 

 گردیم!داریم اشتباه برمی-
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 پر تعلل و مات نگاهم کرد.

وقف کرد و بعد از پیاده شدنش صدای کوبیده شدن ماشین را مت

 مشتش را به سقف ماشین شنیدم.

 

 دانستم حالمان را چگونه وصف کنم.نمی

اما معلق ماندن در وضعیتی که هیچ اطالعی از موقعیت و 

 انگیز بود.آور و رعبشرایطمان نداشتیم، دلهره

 

ی بیسکوئیت را مقابلش گرفتم... برایش چای ریختم و بسته

تر با موقعیتمان تصور کردم ممکن است با انرژی گرفتن. راحت

 کنار بیاید.
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ی اصلی یا همینجوری کم کم میریم جلو تا برسیم به یه جاده-

 روستایی چیزی.

 

موقع گرفتن لیوان از دستم، سرمایِ سرانگشتهایش دلم را 

 لرزاند.

 

میشه تکون بخوریم ژیکال... ممکنه از مسیر اصلی هی دورتر ن-

 بشیم.

 

 پس چکار کنیم؟-

 

 یکم صبر کنیم... شاید برف بند اومد یا بارشش کمتر شد.-

 

 دانستم!آسمان را نگاه کردم... من که بعید می
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آنقدری که صبر کردیم بیشتر از یک ساعت بود... نه برف بند 

 آمد نه بارشش کمتر شد.

 

 گشتیم هتل.کردی... باید برمیباید پیشنهادمو قبول مین-

 

ی کنارِ دستم، من را از زور فشار و هامینِ عصبی و کالفه

 داشت.استرس به خنده وا می

 

 تصمیم گرفتی منو مقصر جلوه بدی االن؟-

 

 ی پلیورش را پایین داد و با دستش گلویش را لمس کرد.یقه

 

 دم بگمو توام بگی باشه.کرتصمیم نگرفتم... فکرشم نمی-
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 ی اعتراض در هوا پرتاب کردم.هایم را به نشانهدست

 گی.باشه... تو درست می-

 

 ی اتاقک ماشین را پر کرد.هایش فضای تنگ شدهریتم نفس

 

قرارت نفسمو تو مقصر نیستی ژیکال... ولی اون چشمای بی-

 بند آورده... از دیروز صبحه یه نفس راحت نکشیدم کنارت.

 

صدایش به مراتب اوج گرفت و انتهایش با یک دلزدگی عظیم 

 تماشایم کرد.

 

خواستم یکم حالت روبراه بشه... که یادم نره دیشب فقط می-

چطور پشت درِ اتاقت آوار شدی... که دردت چیه که این همه 

 ریشه کرده توی وجودت؟
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 هایم را از سر اضطراب بهم مالیدم.دست

و حجم زیادی از  سوزِ سرما روی تن و  در ماشین را باز کردم

 صورتم نشست.

 

به جلوی پایم توجه نکردم و فرو رفتم در حجمی از آب گل 

 شده.

 

 آور.ام سنگین بود و ضربانش سرسامی سینهقفسه

توانستم به روی خودم نیاورم که قلب جهانم کوک چطور می

 اش از کار افتاده بود.نبود.که یک کلیه

هایم آرام ها را دانست و باز خوب ماند؟ باز چشمشد اینمگر می

 ماند؟

 

 سوار شو.-
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 کاپشنش را روی دوشم انداخته بود.

 

 بذار بمونم لطفن.-

 

 سرما میخوری.-

 

 یخ بزنم شاید حالم بهتر شه.-

 

ام نکن... یک کلمه بگو چکار ژیکال وسط این گرفتاری دیوونه-

 کنم؟

 

خم شدم... یک مشت برف از روی زمین برداشتم و کوبیدمش 

 به قلبم.
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یه ساعت کوکی که  انگار اسید پاشیدن روی قلبم... شده شبیه-

 باطریش روبه تموم شدنه.

 

 اسمم را شماتت بار صدا کرد و من باز ادامه دادم.

 

 حالم خوب نیست... خوب نیستم و بریدم.-

 

اش جمع کرده ا روی سینههایش ربه سمتش برگشتم... دست

 بود.

 

برن... همونایی هستن که حتی هامین آدمایی که از دنیا می-

 پادزهرم بهشون نرسیده؟

 

های که فقط خودم خبر از اش کرده بودم با حرفکالفه و عصبی

 داغ پشتش داشتم، که رگ گردنش برجسته شده بود؟
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 لعنت به این روزگار، که زندگی نکرده، پیرش شدیم.-
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به ماشین تکیه زدم و به این فکر کردم اگر این پایان راهمان 

 باشد، خیلی هم تلخ نیست.

 

های درخت روی سرم مقابلم ایستاد... تنش مثل شاخ و برگ

 سایه انداخت که گفتم:

 

بابا جهانم میگه هر درختی که کاشته میشه باید با درخت -

 بعدیش شیش متر فاصله داشته باشه.
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 برف روی دوشش را تکاندم... کداممان حالمان بدتر بود؟

 

ی بینشون رعایت نشه، بزرگ که بشن شاخ و میگه اگه فاصله-

برگشون سوار میشه روی هم... اونکه زورش بیشتره میره باال و 

اونکه کم میاره زیر بار این فشار له میشه... خراب میشه.... گل 

 نمیده... میوه نمیده.

 

 

 باال کشیدم... صورتم از فرط سرما سِر شده بود. ام رابینی

 

شد، رسید مینگاهش آتیش داشت ولی به جون من که می

 زمهریر.

 

ما که عشقمون رو با فاصله کاشتیم... ما که حواسمون پیِ همه -

 چیزش بود... پس چرا موندیم زیرش!؟
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 کف دستش را گذاشت روی صورتم.

 د.به گمانش که گرما داشت ولی سرد بو

 سرد و سرد و سرد.

 

من باغبون خوبی نبودم... من خودخواهی کردم... ندیدم که تن -

 رنجور و نحیفت طاقت نمیاره.

 

 اینبار برخالف همیشه جای اندوه و بغض لبخند زدم.

دانستم هنوزم دوستش دارم و هنوزم لبخند زدم به مردی که می

 مثل بارون برام پاک و روان بود.

 

 کنم و بگویم. خواهم لب بازمی

 بگویم که...؟
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 اون نورِ ماشینه!؟-

 

 من هم متعجب به سمتی که اشاره کرد، برگشتم.

 یک نورِ ضعیف در حال هویدا شدن بود.

 

گذاشتم که دمِ معرفتش زیر لب داشتم خدا را تو رودربایستی می

 گرم.

 

ماشین هامین آهسته و با احتیاط قدم برداشت و وقتی به جلوی 

 رسید، یک نیسان آبی نزدیکش ایستاد.

 

صدایشان را واضح نشنیدم... فقط دیدم که به سمتم آمد و گفت 

 که سوار شوم.

 

 باید دنبالش بریم.-
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 تند و پرتحرک سوار شد و ماشین را روشن کرد.

 به سختی دور زد و پشت نیسان به راه افتاد.

 

 بدون سوال کردن من شروع به توضیح دادن کرد.

 

میگه راه اصلی بسته شده... باید صبر کنن راهداری بیاد باز -

 کنه.

 

 االن داریم کجا میریم پس!؟-

 

سرش را جلوتر از تن و فرمان نگه داشته بود تا بتواند به خوبی 

 مقابلش را ببینید.
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همین نزدیکی یه روستاست... بریم اونجا تا هم برف بند بیاد -

 هم راه باز بشه.

 

 ا توضیحش چند برابر شد.ام بنگرانی

 هامین اگر چند روز زمان ببره چی؟-

 

 یک جور خاصی به سمتم برگشت و نگاهم کرد.

 

انقدر امتداد نگاهش روی صورتم پایدار ماند که پر هراس تاکید 

 کردم.

 جلوتو نگاه کن.-

 

با روی ترش کرده برگشت و زیر لب از قصد و طوری که من 

 بشنوم گفت:
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صد سال یبار لطف میکنه میگه هامین... اونم وقتی که هم -

 دستم بنده... هم چشمام.

 

ام را پشت لبم پنهان نگه داشتم و همان لحظه با خودم خنده

 تر رفتار کنم.هایش مالیمعهد بستم با دنیا و آدم

شان حال و ی دعای خیرشان یا از سر صدقِ دلشاید به واسطه

 د.شروزگار من هم خوش می
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 ساعته رفته بودیم.ای را نیمی مرد راننده مسیر ده دقیقهبه گفته

 رسیدیم به یک روستای کوچک.

های شان، فقط دیوارجایی که جز درهای چوبی و رنگی

 شان نمایان بود.خشتی
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 ماشین را که پارک کردیم و پیاده شدیم

 برف تا زیر زانوهایمان باال آمده بود.

 

هایم دانستم قدما طوری محکم گرفته بود که نمیهامین دستم ر

 هایم را له کردی.را با احتیاط بردارم یا به او بگویم انگشت

 

کرد، انگار کرد ولی با هر فشاری که به دستم وارد مینگاهم نمی

 قرار بود ثابت کند یک جورِ عجیب و غریبی کنارم مانده است.

 

ده با مادر پیر و زمین ای که همان مرد راننرفتیم داخل خانه

 کرد.گیرش زندگی می

 

با ارتفاع چندپله از سطح زمین وارد بهارخوابی شدیم که چند در 

 آبی رنگ و مشبک کنار هم ردیف شده بودند.
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 ها شویم.تعارفمان زد تا وارد یکی از همان اتاق

درش را که باز کرد بوی نم و سرمای آمیخته به کاهگل به 

 ام رسید.شامه

 

ی کوچک کنج اتاق را رود تا هیزم بیاورد و شومینهگفت که می

 روشن کند.

 

 قدر سرد بود که بیرون سوز داشت.داخل اتاق همان

 

های تور انداخته نشان از این بود که های رنگی و طاقچهپشتی

 این اتاقِ مهمانشان است.

 

 های که دیده بود گفتم:یکباره به یاد فیلم

 کاش کُرسی داشتن.-
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 هامین داشت با موبایلش ور میرفت.

 

 به سمتم چرخید و لبخندی که زد ناخواناترین بود برایم.

 

آویز چوبی کردم که روی دیوار ام را آویزان رختپالتوی نم گرفته

ی گرد که دور تا دورش را کچ گرفته بودند، نصب کنار یک آینه

 شده بود.

 

 رفتم و کنج اتاق به انتظار نشستم.

 زد،حاال هامین او را اکبر صدا میمردی که 

 ها را داخل شومینه گذاشت.داخل آمد و هیزم

 

 کمی بنزین رویشان ریخت و کبریت روشن را میانشان انداخت.
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 ها که مشتعل شدند ایستاد.چوب

 

داد که داخل اتاق خودشان داشت برای هامین توضیح می

من ما بخاری نفتی دارند و اگر وضعیت مادرش سخت نبود، حت

 کرد.را به آنجا دعوت می

 

 ام.ها بود و فکرم پیش خانوادههای سرخ هیزمنگاهم به شعله

 

 گیره.یکم بگذره هوا می-

 

 کز کردنم از سرما نبود... خو گرفته بودم.

 دلتنگ مامان محبوبه بودم و جهان آرامم.

 

 نه من حرفی برای گفتن داشتم نه هامین

 تا وقتی که اکبر دوباره در زد و یک سینی پر از خوراکی آورد.
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ی محلی مرغ آبپز شده با نان و کرهخوردن سیب زمینی و تخم

اش نگاه گاه و بیگاه هامین و خالی از لطف نبود وقتی چاشنی

 هایش بود.لقمه گرفتن

 

 غذایم را که خوردم پالتوام را پوشیدم.

 

 کجا!؟-

 

 میام االن.-

 

ین سرما... یه وقت لیز میخوری... بگو چی میخوای من تو ا-

 بیارم؟

 

 کمی با تغیر نگاهش کردم و او خونسردانه 
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 منتظر واکنشم مانده بود.

 

 ابروهایم را باال انداختم و با تخسی جوابش را دادم.

 

 دستشویی دارم... کاری از دستت برمیاد!-

 

 اش را رها کرد و با پرروی گفت:خنده

 هاست.خب از اول بگو... دست چپ زیر پله-

 

 چشم و ابرویم را برایش نازک کردم و از اتاق بیرون زدم.

 

دندانک میزدم و با خودم فکر کردم اگر تو این شرایط قرار بود 

 زندگی کنم چی؟

 

 افتادم. از فکری که در سرم چرخ خورد خودم به خنده
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وردم تا مجبور ختو این موقعیت حتمن صبح تا شب چیزی نمی

 نشوم برای یه دست به آب رفتن انقدر مشقت بکشم.

 

 سعی کردم با کمترین سروصدای ممکن به داخل اتاق برگردم.

 

 هایم نشست و برگشتم.هایم روی دستتا در را بستم بخارِ نفس

 

هایم به کف اتاق هامین را متکا به دست دیدم و مسیر مردمک

 کشیده شد.

 

 شوم... جا خوردم و شوکه شدم. ببشتر از آنکه عصبی

 

انگار تازه یادم آمد که باید شب را با او داخل همین اتاق تا صبح 

 سر کنم.
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ها توجه کردم باز هم به نظرم هر چه دقت کردم و به رختخواب

 کم بود که گفتم:

 

 چرا بهشون نگفتی که زن و شوهر نیستیم؟- 

 

 بود یا اذیت کردن من؟اش تفاوتیدانم جوابش از سر بینمی

 

 چون که نپرسیدن.-

 

 کنم.های روی زمین اشاره میاز سر حرص به رختخواب

االن با یه پتو تشک چطوری تو این سرما بخوابیم جناب -

 باهوش؟
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نگاهش شبیه من سرگردان نبود... عصبی نبود و به راحتی 

توانستم برق رضایت را از وضع موجودمون درون می

 هایش شکار کنم.مردمک

 

اینکه تو این بر و بیابون تا کمر گیر کردیم تو برف و نتونستیم -

 برگردیم تقصیر من نیست ژیکال.

 

تر کردم تا خشمِ صدایم از اتاق کوچیک و مان را کوتاهفاصله

 اش به بیرون درز نکند.گلیدیوارهای کاه

 

تونستی بهشون بگی گی تقصیر تو نیست... ولی میراست می-

تونیم بچپیم تو بغل همو تا صبح ما به هم نامحرمیم... نمی

 جیکمون هم از سرما در نیاد.

 

 حرف که زد الل شدم.
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تو هیچ وقت بهم نامحرم نشدی... پنج سال پیش زنم بودی -

 االنم برای من همون نسبتو داری.

 

 ی وجودم.ای تلنبار شدهخندیدم از سر درده

از خودم پرسیدم هامین حالش زیادی خوب بود یا من را به 

 تمسخر گرفته بود؟

 

روزی که التماستو کردم نری... روزی که ضجه زدم بعد هفت -

روز ازدواجمون مهر طالق و رو پیشونیم نزنی یه تنه تموم 

نه ها رو نابود کردی هامین... بکش بیرون از حرفای عاشقانسبت

زدن... یه جوری رفتار کن که خودمون با تکرارش حالمون بهم 

 نخوره.

 

 حرفم که تمام شد یادم آمد که باید نفس بکشم.
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نفسی که با نزدیکی هامین گرمایش روی صورت خودم 

 برگشت.

 

 من میرم تو ماشین میخوابم... به چیزی فکر نکن.-

 

 اخم کردم به پیشنهادش.

 

 کنیم.خوای یخ بزنی! یه فکر دیگه میمی-

 

 این خونه همین دو تا اتاقو بیشتر نداره ژیکال.-

 

 سکوتم از سر استیصال و اضطرابم است.

 و او از رفتارش مشخص است که برای گفتن حرفی تردید دارد!

 

 خوای بگی هامین؟چی می-
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 فقط یک آن به پشت سرمان نگاه انداخت و بعد...

 ل دیگه بیشتر ندارم.من یه راه ح-

 

ام از سرمای کف اتاق... پلک زدم تا حرفش را کامل کند... خسته

 از عطر نفسهای او.

 خواهد.دغدغه میدلم یک خواب راحت و بی

 

 یه شب تا صبح با تنفرت که نه... با دلت محرمم شو.-

 

خواهم مات  حرفش ماندم... گیج حرفی که شنیدم و نمی

 ام ترجمه کنم.جنبهمعنایش را برای دل بی

 

هایش دنبال جدیت حرفش گشتم و مات ی صورت و چشمخیره

 و مبهوتش ماندم.
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 ترم شد.عقب رفتم و او نزدیک

 

ام را التماس کردم تا آوایش را به گوش مرد مقابلم حنجره

 برساند.

 ام جوشید و راه نفسم را بست.حس کردم تمام محتویات معده

 

 ی منظورت نشدم!متوجه-

 

 شود.هایش کشیده مینگاهش جدی است ولی منحنی لب

 هایش، ماه دارد... درخشند و پرتاللو.مردمک

 

 برای گفتن راه حلش مصمم است که راحت لب زد:

 آیه میخونم... تا وقتی اینجاییم زنم شو.-
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 میل به گریه کردن دارم. اما بدنم واکنش عکس نشان داد.

 

درد از این بیشتر که دوباره محرمش شوم و باز رنج و مصیبت 

 جدایی سراغم بیاید.

 به بازویش با آشفتگی و پریشان حالی چنگ زدم.

 

یک نفر زیر پاهایم را خالی کرده بود و خوف کردم از سقوط 

 ام.دوباره

 

 ام... کنی؟!صیغهخوای... ... میمی-

 

هایش جوابم را با ذکری که در گوشم خواند داد و من میان دست

 دری سقوط کردم.با دربه

از میان تارهای صوتیام با ذلت و بیچارگی یک "چی" پرتعجب 

استخراج کردم. 
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ضعف کردم... صدایش برایم گنگ و ناشناس بود وقتی میان 

 حلزونی گوشم مدادم تکرار کرد.

 

 بهم اعتماد کن ژیکال.-

 

زم داشتم تا خواستم چه کار وقتی فقط یک سیلی الاعتماد را می

 ام مشخص شود.مرز میان خواب و بیداری

 صدایش موقع تلفظ آیات یک خش و دورگی خاصی داشت.

 مشخص بود که از فرط هیجان و عجله

 دستپاچه شده است.
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کرده بود تا ها را حفظ انگار کلمه به کلمه... واو به واو این آیه

شان کند و دخلِ دل یک بار باالخره کنار جان و تن من زمزمه

 نوایم را بیاورد.بی

 

 ام یا طلسم صوت صدایش؟دانم مستش شدهنمی

 

 ی جانم را کشیده.جان است و انگار کسی شیرهتنم بی

 

هیج نیرویی در من جز تپش قلبم در جریان نبود تا بتوانم 

 جوابش را بدهم.

 

قرار های بیرای بار چندم است که زیر گوشم با آن چشماینکه ب

 "اش به دور تنم، تکرار کرد های حصار شدهو دست

نه قابل شمارش است نه بدون شک در عالم  "التَّزویج قبلتُ

 بیداری من.
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 های من را ها و ناباوریی ترسهامین پرده

 با اطمینان کنار زد.

 انصاف.به چی شک داری خوش-

 

گذاشتم که زبانم به اش را کجای قلب چاک چاکم میوریدلخ

 تلخی باز نشود؟

 

تمام حسم... تمام خرابی وجودم شد یک کلمه و او با شنیدنش 

 ام را بوسید.پیشانی

گفتم قبلتُ... گفتم بله... گفتم باشد یک امشب خودم را درست 

 ی معروف.یا غلط میزنم به همان کوچه

و به تمسخر بخت من بچرخد. شاید یک امشب دنیا به کام تو 

 اش تغییر کرد و همه چیز از یادم پر کشید و رفت.اینبار قاعده

 



 

 

1695 | P a g e 
 

 کشد تا سفتر و محکمتر میان بازوهایش فرو بروم.دستم را می

 

نفسش کشیدم... شبیه همان روزی که بعد از عقدمان شیطنت 

 کردمو پایش را به اتاقم باز کردم.

خواستم طعم اولین بود... میدلم بوسیدنش را طلب کرده 

مان بعد از محرمیتان را یک جور نابی تجربه کنم و حاال او بوسه

 ام.هایش را چسبانده بود گونهلب

هایش سوخت و دود ای از صورتم که زیر رگبار نفسبه نقطه

 شد.

 

 دونی بزرگترین دروغِ دنیا چیه ژیکال؟می-

 

 ام.قدرت تکلمم را از دست داده

 سرم را به سختی تکان دادم و او ادامه داد.
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 بار عاشق میشن.دروغه که میگن آدما فقط یک-

 

 ی پالتوام را باز کرد و ناغافل روی لبم دست کشید.دکمه

 شم؟این چه حکمتیه که من هر بار با دیدنت... باز عاشقت می-

 

 هایم به اسارت درآوردم.لبم را میان فشار دندان

 

ها رو ثبتش کنم... به روی کی بیارم که من لحظهکجا برم این -

 آدم کم آوردن برای تو نیستم؟

 

 هایست که منتظر تاییدند.حالش مثل آدم

 منتظر همراهی.
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در سرم ولوله به راه افتاد، وقتی که قامتش را عقب کشید و 

 گفت:

 میرم بیرون ببینم موبایلم آنتن میده.-

 

پنهان کردن حال ناکوکش کاپشنش را برداشت و از پس 

 برنیامد.

 

 جاتو پهن کن بخواب... برگشتم بازم هیزم میذارم تو شومینه.-

 

ای که ایستاده بودم ام در همان نقطهگانهتمام حواس شش

جاماند. ولی دلم دست در دست هامین از اتاق بیرون رفت و 

میان حصار تنش، خودش را روی بهارخواب از سرِ سوزِ قلبم 

 جمع کرد.

 



 

 

1698 | P a g e 
 

************** 

 

 "هامین"

 

عجیب بود که میان این کوالک، دلش آتش گرفته بود و 

 شد.خاموش نمی

 

 یک لحظه به خودش آمد و از سر خشم

 اش را به کف دست دیگرش کوبید.دست مشت شده

 

 پشیمان نبود... پریشان ولی چرا.

رنجیدن و هزار و یک فکر  خوف داشت از دلزدگی ژیکال... از

 ناجور کردنش.
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به آسمان چشم دوخت و تصور کرد دلش عین همین هوا گرفته 

 و نا آرام  است.

 

 

یک پایش مانده بود در اتاق و پای دیگرش فرار کرده بود... 

 گریخته بود از آشوب و تمنای وجودش.

 

 موبایلش را مدام خاموش کرد و روشن.

تواند زنگی بزند... نه آسمان باالی نه خبری از آنتن بود که ب

 سرش خیال بند آمدن داشت.

 

ی اتاق را تماشا ی بخار کردهاش برگشت و شیشهاز سر شانه

 کرد.

خواست آنقدر لفتش بدهد که دخترک با خیال راحت بخوابد... می

 بدون هیچ فکر و قضاوتی.
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سر به زیر و خرامان به سمت کوچه قدم برداشت تا خلوت میان 

 جودش را با شنیدن آهنگی کامل کند.و

 

ای سرش را به صندلی تکیه داد و به جای نگاه کردن به شیشه

که کیپ تا کیپش پوشیده از برف شده بود، ترجیح داد تا 

ی ژیکال را مدام هایش را ببندد و نگاه هاج و واج ماندهپلک

 برای خودش ترسیم کند.

 

تجسم کند لرزش صدایش را وقتی که پرتردید و پر واهمه 

 جوابش را داد.

 

اش داشت، نجوا زیر لب و باحالی که خودش هم خبر از رسوای

 کرد:

 

 آرام و روان و نرم و سنجیده رود "
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 ما ناله کنان و یار نشنیده رود 

 یک عمر گذشت و عاقبت فهمیدیم 

 "از دل نرورد هر آنکه از دیده رود 

 

 "ستاد شهریار ا "
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اش را با تردید و های کشیده و مردانههایش را... انگشتدست

 ی قدیمی درِ چوبی.هیجان رساند به دستگیره

 

خواست با کمترین صدای ممکن وارد بشود و ژیکال را خواب می

 زده نکند.
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 خاموشی مطلق اتاق کمی چشماهایش را جمع کرد.

 مچاله شده زیر پتو دید.نگاهش را چرخاند و ژیکال را 

 

بر سرگرم کرده حدود یک ساعت خودش را در آن سرمای نفس

بود، تا با نَفسش و خیال خامش کنار بیاید... تا پاهایش فراتر از 

 باور و آرزوهایش نروند.

 

کاپشنش را کنار پشتی اول روی زمین انداخت و آهسته و 

 ها را داخل شومینه چید.صدا هیزمبی

 

ه تکیه زد به دیوار و یک پایش را داخل شکمش جمع کنار شومی

 کرد و پای دیگرش را دراز کرد.

 

ی قرمز و تابنده شومینه آنقدری بود که بتواند موهای رها شعله

هایش را با افسوس ی ژیکال را روی بالشت ببیند و پلکشده

 روی هم بفشارد.
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قدمت شان به ظاهر کمتر از یک متر بود ولی عمقش به فاصله

شان هایی بود که بدون هم با تنهایی و سرخوردگیروزها و شب

 سَر کرده بودند و جانشان از قامت افتاده بود.

 

ی لمس موهایش جمع کرد و با دلش هایش را از وسوسهدست

جنگید و مدام برای خودش نسخه پیچید فقط امشب... فقط یک 

 آغوش... فقط یک داشتن چند ساعته.

 

 د و دید که ژیکال کمی تکان خورد.بی دلیل ایستا

 حس کرد که هنوز هم سردش است.

ی لحاف را تا زیر گردنش باال کشید که هرم خم شد و لبه

 نفسش، پوست دستش را به گزگز انداخت.
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طاقت میاورد تا صبح بایستد و تماشایش کند ولی کَمش بود... 

د بَسش بود هر چه به خودش وعده داده بود که تمام خواهد ش

 های سیاه.این شب

 

هایش را به موهای کنارش روی تشک نشست و نوک انگشت

 ژیکال رساند.

 

 باز هم حس کرد که ژیکال تکان خورد و زیر لب پرسید:

 بیداری؟-

 

 ژیکال خودش را بیشتر جمع کرد.

 بیدارم.-
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آمد که حاال تا سرش مگر از پس یک دنیا فکر و خیال برمی

دغدغه یش بسته شود و راحت و بیهانرسیده به بالشت، چشم

 بخوابد.

 

 خوابی!؟چرا نمی-

 

 سوالش از هامین بدون برگشتن و نگاه کردنش بود.

 

 نفسش را صدا دار و پر ریتم رها کرد و جواب داد:

 خواستم بیدارت کنم... تو بخواب.نمی-

 

اش چرخید و برق چشمای سیاهش میان کمی روی شانه

 های هامین گره خورد.مردمک
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بخواب هامین... من اهل فرار کردن نیستم... این شب زیادی -

درازه... بیشتر از اونکه طاقت بیاری و بخوای به آسمون برفیش 

 خیره بمونی تا صبح.

 

 هامین همین یک خصلتشان را زیادی دوست داشت.

 اهل تعارف و سانسور خودشان نبودند.

 

 شی؟کنارت دراز بکشم اذیت نمی-
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ی قلبِ ژیکال ی ترک برداشتهبا حرفش سنگ به شیشههامین 

 زد و تا خواست فرار کند، ژیکال مچ احساسش را گرفت.
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هایش فشار داد و پراخم به لبش را از سر حرص میان دندان

 هامین نگاه کرد.

 

رحمی این روزگار، آوارگی کشیدیم که یه امشبو ما انقدر تو بی-

 .بتونیم، بذاریم پای خواب و خیال

 

هامین نفهمید با چه حس و آشوبی پاهایش را کنار تن ژیکال 

 دراز کرد و سرش را روی بالشت نزدیک سر ژیکال گذاشت.

 

ها یک جایی از این دنیا باز بهم خواهند گفتند آدمهمین که می

 رسید، اینجا بود دیگر... رسیده بودند؟

 

اشکال داره توی این تاریکی، وقتی حواس هیچکس بهمون -

 یست، یکم بغلت کنم؟ن
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دانست هامین پای کدام ژیکال خندید... یادش آمد... می

 شان را به میان کشیده است که جواب داد:خاطره

 

خوام فیلممو نگاه کنم هامین... سینما که جای ابراز من می-

 محبت نیست.

 

 رفته بودند سینما و ردیف انتهایی سالن تنهایی نشسته بودند.

ی سینما بود و نگاه هامین به او که نگاه ژیکال مشعوف به پرده

 وار جوابش را داده بود.شیطنت

 

 منم میخوام تو رو تماشا کنم.-

 

ای که بغض کمی موهای ژیکال را عقب زد و ژیکال با خنده

 داشت گفت:
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بخشمت... تو فقط هیچ وقت بابت پیشنهاد اون روزت نمی-

 با دیدن اون فیلم. میخواستی اشک منو دربیاری

 

 با حالتی از گیجیِ توام با مظلومیت گفت:

 مگه مرض داشتم ژیکال!-

 

 دید دو دو زدن چشمای ژیکال را.

 

بله مرضت واگیر داشت هامین... یه جور مورفینِ وجودتو به -

خواست بیام تنم تزریق کردی که بعد از اون روز هر بار دلم می

 تو بغلتو، گُم بشم.

 

گفت انگار به اش میر بار که ژیکال از وابستگیخندید... ه

الحال خوردش میِ ناب داده بودند... مست... مدهوش و معلوم

 شد.می
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کردم پسرای که نامزد یا دوست دختراشونو با همیشه فکر می-

خودشون میبردن سینما که راحت باشن، چقدر مضحک و 

 دارن.خنده

 

ن شد و هامین عمیقتر های ژیکال از پشت لبخندش نمایادندان

 ماتش ماند.

 

 مسخرشون کردی سر خودتم اومد.-

 

تو سرم آوردی... توو اون شالِ صورتی که سرت کرده بودی... -

 با اون لبخندای دلفریبت... کاری جز بغل کردنت از دستم

 اومد.برنمی

 

 نفهمید که ژیکال با چه حال و حسرتی زیر لبش گفت:
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 یادش بخیر.-

 

 هامین دستش را جلو برد و به دست ژیکال زیر لحاف رساند.

 

شان باهم تن ژیکال را منقلب کرد و تالش کرد تماسِ پوستی

 های عمیق و کشدار بکشد.برای حفظ ظاهرش نفس

 

 تو که هنوز سردی!-

 

 سردم نیست.-

 

آلود نگاهش کرد... مثل خودش که دید که هامین جدی و اخم

ی روزهای گذشتشون و باز ن گردونهدستش را کرده بود میا

  قدیمی را داد. ِهمان جواب
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 ی النگرهانسم، باز بازی درآورده.جزیره-

 

هر دو یکباره خندیدند و هامین نفهمید که چطور مرز میانشان را 

 به صفر رساند و عمیقن تمام عطر وجود ژیکال را نفس کشید.

 خریدم.باید برات شکالت می-

 

ی ژیکال نشاند و کف وتاهی روی شقیقهی گرم ولی کبوسه

 اش جمع شد.ی سینهدست ژیکال روی قفسه
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حکمت باید باورت بشه که برف امروز و توی راه موندنمون بی-

 نیست ژیکال.
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هایش باورش شده بود که با گرمای صدای هامین، پشت پلک

 شد.تر میداشت سنگین

 

 مون رو تجسم کنم.تونستم االنحتی توی بیداری هم نمی-

 

 ژیکال کمی شل و خمار پرسید:

 چرا؟-

 

 دستش را رساند روی بازوی ژیکال.

چون که خواستی برام سراب باشی... ولی من از زمین خوردن -

 برای تو خوفی ندارم.

 

 تو چی بلدی آدما چطور مبتال میشن به فراموشی و سازش؟-

 

 تر شد.هامین خیره
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فراموشی فقط از پس دردای سطحی برمیاد ژیکال جانم... -

 باقیش میشه اسکار... جاش اذیتت میکنه.

 

 اراده از خودش باالژیکال دستاش بی

 آمد و روی صورت هامین نشست. 

 هایش را لمس کرد و با حالیته ریش

 پر از درماندگی زمزمه کرد. 

 

میده... که مغزم فقط امشب... که یادم بره دلم داره بهم هشدار -

 پشتشو کرده بهم... هی داد میزنه پس غرورت چی!

 

 هامین دلش شد جهنم و تب کرد.

 من نوکر غرورتم هستم ژیکال.-

 

 طعم لبخندهایشان مملو از اندوه بود.
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بخوابیم هامین... یه امشبو بدون درد و ترس و کابوس -

 بخوابیم.

 

 اش لرزید.صدای مردانه

 ترسم ژیکال.ز خوابیدن میولی من امشب زیادی ا-

 

 از چی!؟-

 

 اش را چسباند به پیشانی ژیکال.پیشانی

وقتی که حرف میزد نرمی و رطوبت لبای ژیکال را حس 

 کرد.می

 

بخوابم... صبح بشه... پاشم ببینم که نیستی... که ندارمت باز... -

 و خیال. که خواب بودی
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 پلکای ژیکال با دلتنگی بسته شدن و هامین ادامه داد.

 است؟ تا حاال شنیدی میگن فالنی سینه سوخته-

 

بار انگشتایِ ی تایید تکان داد و اینژیکال سرش را به نشانه

 محتاج به نوازش و لمس هامین روی گردنش نشستند.

 

 من سینه سوختتم ژیکال.-

 

یکال رسید و لبش یک جوری بود وقتی که صدایش به گوش ژ

 لرزید.

 وقتی که صورتش را تکان داد نه تردید داشت نه خوف.

رویش همان هایش را بست و تصور کرد که مرد پیشپلک

 هامین گذشته است.
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همانی که برای یک دَم با او بودن زمین و زمان را بهم میبافت 

 کرد.و لباس دلدادگی به تنش می

 

یک آه تلخ و پرسوز  لبش برای گفتن حسش باز شد ولی جز

فقط حجم بزرگی از غم و اندوه بود که مجابش کرد، تا 

 هایش را به روی صورت هامین بچسباند.لب

 

هایش را بزاق دهانش را قورت داد و زبری ته ریش هامین لب

های یک جور عجیبی آزرد... ولی دلتنگی بود که شد قطره

 و ولع وجودش را عمیقتر کرد.اشک

 

 خواستن و مملو از عشق تماشایش کرد.هامین پر از 

جان ژیکال دنیا را برایش گلستان ی کوتاه و بیهمین یک بوسه

 کرد.
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ژیکال مردد خودش را کمی عقب کشید و به جای نگاه کردن 

 های هامین به  ساعد دستش نگاه دوخت.به چشم

 

پای دلی که یه روز باهات سرجنگ داره... یه روز سر صلح، -

ن... شدم وصف حال خزون... یه روز آفتابیم... یه روز نمون هامی

 اَبری اَبری.

 

 تن ژیکال را عزیز کرده به خودش چسباند.

 

 حرف بزنیم در موردش؟-

 

 ی اَبروی هامین نگاه کرد.لبش را تر کرد و به شکستگی گوشه

 

 حرف زیاد دارم... ولی زدنم نمیاد.-
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ابروهای ژیکال را با نوک انگشتش صاف کرد و از امتدادش به 

 اش رسید.گونه

 

تو بچگیامون وقتی میخواستیم از خیابون رد بشیم دلمون -

قرص بود که دستمون بندِ دستای مادرمونه... ترس نداشتیم... 

فکر نداشتیم... تمومِ خودمون رو میسپردیم بهشون... تجربش 

 کردی ؟

 

مین بود و چشمش به ردی که انگشتش گوشش به صدای ها

نداخت.. شبیه نوک یک قلم داشت خودِ ژیکال روی صورتش می

کرد.. با رنگی از محبت و دوست را توی خودش نقاشی می

 داشتن.
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 مامان محبوبه همیشه یه دستش من بودم... یه دستش نشاط.-

 

ار گیرم... چشماتو ببند... یه بشو ژیکال... دستاتو محکم میبچه-

 دیگه اعتماد کن تا باهم از خیابون سختیهامون رد بشیم.

 

دلِ ژیکال افتاده بود به آشوب، ولی جنسش با همیشه تفاوت 

 داشت.

 انتظار را شکار کرد میان نگاه و صورت هامین.

 ی هامین گذاشت.سرش را جلو کشید و نرم روی سینه

 

شنید و اش را های قلب مردانهتقال... فقط تپشحرف... بیبی

مست وجودش به خواب رفت... شبیه یک رویای شیرین و ناب... 

 مثل آدمی که رها شد از درد و رنج.
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اش را روی هامین پر از امید... پر از انگیزه برای شروع فردا، چانه

 سر ژیکال گذاشت.

 

هر چه امشب داشتش باز هم کم بود... باز هم عطشش را 

داشت... هراس بی او بودن را... ولی به خودش قول داد که 

 بیرون بریزد تمام مالیخولیای ذهنش را.

 

اش جز خوشبختی با ژیکال چیز دیگری مثبت فکر کند و اندیشه

 نباشد.

 

****************** 
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 "ژیکال"

 

 ی موبایلم را نزدیکتر گرفتم و کمی بیشتر نگاهش کردم.صفحه

 

 ام را بگیرم.ین بود تا جلوی خندهسعیم بر ا

 دیدنش در آن کت و شلوار تمام امیدم را دود کرد و فرستاد هوا.

 

 یه دور دیگه بچرخ... بذار قشنگ ببینمت.-

 

هایی که ذوق تایید مادرشان را داشتند، به کت و مثل پسر بچه

 شلوارش دست کشید.

 

 ای رسیدم؟دونی تازگیا به چه نتیجهمی-

 

 ش نشان داد که کاملن حرصم را درآورده است.ابا خنده
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به این نتیجه رسیدم که وقتی تنهایی میفرستم خرید... سرتو -

گی لطفن هر چی میندازی پایین... میری تو اولین مغازه و می

جنس به دردنخور و قدیمی که قصد دور انداختنشو دارید، بیارید 

 من بخرم.

 

خیلی بدجنسی ژیکال... با چه شوقی این کت و شلوار و -

 خریدم... کلی پول پاش دادم.

 

از صدای بلند سشوارهای روشن و آهنگی که از خود صبح داخل 

ام... اگر شوق بود، دیگر کالفه شده سالنِ آرایشگاه پخش شده

همراه بودن با آسایش نبود، محال بود این همه ساعت اینجا 

 معطل بمانم.

 

میالد االن پیرمردای هشتاد سال به باال میرن کت وشلوار -

ای سوخته میخرن اونم بازاری دوزش... کاش پیشت بودم و قهوه
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تا میخوردی، میزدمت تا یاد بگیری مناسب سنت لباسو رنگ 

 انتخاب کنی.

 

 ی سقف شده بود.به جای نگاه کردن به دوربین موبایلش، خیره

 

 کنی!؟ام... کجا رو نگاه میاَلو... عمو... من اینج-

 

 صدایش کمی خنده و اندکی مزاح دارد.

 

تصویر پشتت خوب نیست ژیکال جان... داری منو آلوده به -

 کنی... خدایا از شر این شیطان به خودت پناه میارم.گناه می

 

به خانمی که درست انتهای سالن مشغول عوض کردن لباسش 

ی خدا بند لباس دم... بندهاست، مبهوت نگاه کردم و لبم را گزی

 چرخید.اش را گم کرده بود و داشت دور خودش هی میمجلسی
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 ی دیدش را کور کنم.ام را چرخاندم تا زاویهصندلی

 

آید، روغنش دانستم از این مسائل خوشش نمیاز آنجایی که می

 را بیشتر کردم.

 

شانسم نداری که... همین دو دقیقه پیش شصتا مدلِ عروس -

 ته بود اینجا.ریخ

 

تو هیچ وقت نخواستی از سر حسادت بپذیری که من هنوزم -

تونه جاشو برام پر عاشق مادربزرگه آسایشم و هیچ کس نمی

 کنه.

 

زدم زیر خنده و یادم به حرفِ سرِ صبحی آسایش افتاد که چقدر 

از دستش کفری بود... از اینکه خواسته بود همراه آسایش بیاید و 

 ش میکاپ و شینیون انجام بدهند.شبیه خودش برای
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 با کی میری باغ؟-

 

 ام چیست.به ذهنم فشار آوردم تا یادم بیاید برنامه

 با عروس و داماد... میخوایم کلیپ پر کنیم... توام دیر نیا.-

 

های دستش کتش را از تنش بیرون آورد و موبایلش همراه تکان

 باال و پایین شد.

 

 سرم گیج رفت میالد... وایسا دیگه.-

 

 به روی موهایش دست کشید.

 

 خیلی کار دارم... توام که هنوز آماده نیستی؟-
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 ام دست کشیدم.به موهای اتو کرده

تو نوبتم... کار آسایش تموم بشه من میرم... کاری نداری -

 فعلن؟

 

 بست تاسرش را به نشانه نه باال انداخت. داشت در اتاقک را می

 شان برود.به سمت خانه

 

تماس تصویری را قطع کردم و برای هزارمین بار آخرین پیام 

 هامین را بعد از برگشتنمان به تهران خواندم.

 

 "چه زود شد، که دلتنگت شدم"
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 فردای همان شبی که خودم هنوز 

 نفهمیدم چگونه و با چه هیجانی 

 میان حصارِ تنگ آغوشش، صبح شد.

 یه یک معجزه اتفاق افتاد.همه چیز شب

ها... ی آن آسمان گرفته و باز کردن جادهاز آفتابی شدن یکباره

تا هامینی که تمام تالشش را کرد و توانست برای برگشتنمان 

 شرایط را فراهم کند.

 

صبح که یک روز گذشته بود. نه او زنگ زده بود و نه من... فقط 

بیدار شدم دیدم این پیام را فرستاده و تنها چیزی که این میان 

 برایم بیش از حد تعجب داشت، حس و حال متفاوت و آرامم بود.

 خواستم!اینکه من هم این دلتنگی را می

 

های مثل همان وقتهایی که عادت داشتم تمامِ روزم را با پیام

 .کوتاه و از سرِ ابرازِ دوست داشتن سر کنم
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 آسایش فراتر از حد تصورم زیبا شده بود.

 یک عروس برازنده و شکیل.

با دیدنش یک بغض شیرین به گلویم نشست... درست مثل برق 

چشمای افشین وقتی که دسته گلش را داد و با عشق 

 اش را بوسید.پیشانی

چه روزهایی را از سر گذرانده بودیم تا رسیدیم به این لحظه و 

 حال خوبش.

 

 لحظه به بعد من در یک دنیای متفاوتری سِیر کردم. از آن

 گاهی شادمان و گاهی غمگین.

اما تمام تالشم برای آن قسمت شاد وجودم بود که با حضور 

 تر شد.طبع افشین به عنوان ساقدوش، تکمیل برادرهای شوخ
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ها و کلیپشان زیادی خسته کننده و برداری عکسساخت و فیلم

 بر بود.زمان

 

هایم متوجه شدم برای منی که موقع عوض کردن لباس آن هم

 ام.ام، لباس زیر برنداشتهکه مناسب حریر روشن پیراهن مجسلی

 

مجبور بودم لباسم را تن کنم و به روی خودم نیاورم که قرمزی 

عقل بودنم است و نشاطی که هویدا شده از زیرش برای بی

ه خودش بیاورد. ام را همراوقتی از او خواستم وسایل جامانده

مریض حالی مانلی را بهانه کرد تا به عروسی نیایند و پیش 

 مامان و بابا بمانند.

ی حال دانستم که نشاط هم متوجهآورد ولی من میبه رویم نمی

 قراری بود.ناخوش بابا جهان شده است و بی

 

 میالد هم به موقع خودش را رساند.

 دیدنش از نزدیک در آن کت و شلوار
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 تر از پشت دوربین بود.پذیرش قابل

 

 بریم اونجا بشینیم؟-

 

سرش را با دیدن میزی که بهش اشاره کردم، تکان داد و راه 

 افتاد.

 

فکر کردم االن ببینمت تا هفت طبقه موهاتو باالی سرت -

 بردی باال... صورتتم که خداروشکر همون ژیکال همیشگیه.

 

ی لباسم را صاف ام گرفت و کالفه یقهاز توصیفات میالد خنده

 کردم.

 

چندبار تا حاال دیدی من آرایش غلیظ بکنم یا هفت طبقه -

 موهامو شینیون کنم؟
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یک شیرینی برای خودش برداشتو یکی هم برای من داخل 

 ام گذاشت.پیش دستی

 

 خود بشی.گفتم عروسی دوستته یه وقت از خود بی-

 

 ام محتویات داخل دهانم هویدا نشود.جمع کردم تا با خنده لبم را

 

 ژیکال جان عروس و داماد دارن میان.-

 

 صدای شاهین برادر وسطی افشین صورتم را به عقب برگرداند.

 

 شما برید من االن میام.-

 

 با میالد تعارف کرد و رفت.
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 دارم میرم هنرنمایی کنم... تو نمیایی؟-

 

 مجلس مردمو خراب نکن... بشین سرجات.نه جان من نرو... -

 

 پشت لباسم را صاف کردم و ایستادم.

 پس بشینو تماشا کن.-

 

 ی پر اضطرابی تحویلش دادم.خنده

های خاصی نیستم... خیالش خبر داشت که من اهل هنرنمایی

راحت بود آن ژیکال بازیگوش و سرخوش وجودم سالها پیش 

ای از رویاهایش جا ماند و هرگز برنگشت... میان ایستگاه متروکه

 جانش!حتی جسد بی
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پشت سر آسایش و افشین... با آهنگی که نواخته شد دوش تا 

 های دیگر وارد سالن شدیم.دوش ساقدوش

خواندن کردند و  یک گروه زنان دایره به دست شروع به زدن و

 شان از اعماق وجودم آرزو کردم.من برای خوشبختی

 

 شوق برادرهای افشین از خودش بیشتر بود.

 کشیدند.گرفتند و وسط میهمه را می یکی یکی دست

 

من ولی خیلی زیرکانه از جمعشان فاصله گرفتم و تا خواستم به 

 سمت میز حرکت کنم نگاهم روی آن دو نفر مات ماند.

 

 مین و دختری که کنارش ایستاده بود!ها
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 ها.کجا میری ژیکال... فرار نداریم-

 

ی لباسم را شاهین کمی کشید و همان لحظه نگاه هامین گوشه

 هایم حلقه شد.میان مردمک

 

فقط چند ثانیه بود نکوبیدن قلبم وقتی که دست دختر روی 

 رخش را توانستم ببینم.بازویش نشست و نیم

 

نفهمید که چطور مقابل آسایش قرار گرفتم و با هر دیگر 

 لبخندش، من بیشتر جان دادم.

 

دانستم... فقط خیلی ناشیانه خودم را با ریتم دلیل ترسم را نمی

اش دانستم چقدر شاد است و خوانندهآهنگی که حتی نمی

 کیست، تکان دادم.
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 خوشبخت بشی عزیز من.-

 

 های آسایش را خواست... برق نگاه افشین را.دلم جنس خنده

 

عقب کشیدم و خودم هم نفهمیدم دیدن هامین با آن دختری که 

دانستم کیست من را بهم ریخت یا آرزوهای که در وجودم نمی

چالشان کرده بودم و امشب یکی یکی داشتند برایم قد علم 

 کردند؟می

 

پیست رقص شدم که متوجه کنار سالن ایستادم و انقدر مات 

 نشدم کی پر و خالی شد.

کی عروس و داماد نشسته بودند در جایگاهشان و حاال فقط 

 ها بودند که مشغول رقص و پایکوبی بودند.مهمان
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 بفرما.-

 

 سرم چرخید و رسید به لیوان شربتی که شاهین مقابلم گرفت.

یش را دغدغه رفتارهاشد بیتر از خودم بود و میکم سن و سال

 اش گذاشت.گرمیپای معرفت و خون

 

 ممنون.-

 

 کنارم ایستاد و گفت:

 گردن.فکر کنم اون آقا دنبال شما می-

 

 با گفتن آقا دلم هری فروریخت.

 مسیر نگاهش را گرفتم به صورت جستجوگر میالد رسیدم.
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بدون حرف با نگاهش خواست که به سر میز برگردم و من تمام 

های ها و پاشنهریختم تا بتوانم با آن کفشجانم را در زانوهایم 

 بلندش متعادل قدم بردارم.

 

خوف داشتم زمین سست شود و من یک بار دیگر سقوط کنم. 

قبل از آنکه هامین مقابلم بایستاد و با نگاهی پر از حرف... پر از 

 دلخوری... پر از دلتنگی سالمم دهد.

 

یجی کمی تعلل دستش را به سمتم دراز کرد و من فقط از سر گ

 کردم... آنقدری که ابروهایش گره خوردند.

 

زیر لب و نرم جوابش را دادم و سردی دستم میان گرمی 

 هایش جا ماند.انگشت

 

 سالم ژیکال جون.-

 



 

 

1739 | P a g e 
 

 مات لحن مهربان و صمیمیت کالم دختر جوان ماندم.

تا به احترامم ایستاد و من با درماندگی به میالد چشم دوختم 

 شاید کمکم کند.

 

 هایش را که روی هم فشرد من کمی آرام گرفتم.پلک

 

 بینمتون.وقتم که از نزدیک مینورا هستم خوش-

 

دانم ذهنم چه مرگش شده بود... نه توان آنالیز موقعیتم را نمی

 داشتم نه شناخت اسمی که به نظرم آشنا آمد؟

 

 دستش را فشردم و روی صندلی کنار میالد نشستم.
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ام بیش از حد درمانده شده بود که سه جفت چشم انگار چهره

رویم میخ مانده بود و من فقط توانستم با پایم به کفش میالد 

 ضربه بزنم و برای عوض شدن جو 

 دلیل بپرسم.بی

 

 موبایلم زنگ نخورد؟-

 

 حال و هوای میالد هم دست کمی از من نداشت.

فهمیدم تمش نمیشناخاش خیس از عرق بود اگر نمیپیشانی

 چقدر معذب شده است.

 

 میالد!-

 

 انگشترش را میان بندهای انگشتش به بازی گرفته بود.
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 جانم؟ چیزی گفتی!-

 

برای حفظ موقعیتمان خندیدم... کاش هامین و آن دختر جوان 

 داشتند.دست از سر نگاه کردنم برمی

 

 زیر لب طوری که فقط خودمان بشنویم پرسیدم:

 خوبی... حواست کجاست؟-

 

 کنی؟خوبم چرا شلوغش می-

 

ای جواب کالفه پوف کشیدم و لبخند دختر را با لبخند متظاهرانه

 دادم.

 

قدر زیبا و دوست داشتنی هیچ تغییری نکردید... هنوزم همون-

 هستید.
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 شناخت!؟مگر من را می
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ی نفهمیدم سکوتم را به پای چی گذاشت فقط وقتی جمله

اش را ادا کرد من مثل یک بادکنک فِسم خوابید و شوکه بعدی

 شدم.

 

دانشگاه تهران کار داشتم... شدم مهمون ناخونده... بعدش -

 همراه عمو هامین اومدم عروسی.

 

 عمو هامین؟ نورا؟
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هایش با تلخی نگاهش که کردم انقالب وجودم را دید و مردمک

 ی لباسم جدا شد.از روی یقه

 هایش پیدا بود.از خط کنار چشم دلخور بودنش

 

 سرم را برگرداندم و با شرمندگی پرسیدم:

 شما دختر آقا هامون هستید؟-

 

 بله.-

 

ناز خندید و من تازه توانستم کمی آسوده زیبایی صورتش را 

تماشا کنم... صورت گرد و سفیدش را... موهای طالیی رنگش 

 نوازتر بود.که زیر حریر آبی روی سرش چشم

اش کمی بلند بود ولی موهای ریخته روی صورتش جای پیشانی

 گذاشت.هیچ ایرادی را باقی نمی

 کرد.هامون برادر هامین تبریز پیش پدر و مادرش زندگی می
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یادم آمد که برای خواستگاری و مراسم عقدمان نتوانسته بودند 

 هایشان را شنیده بودم.بیایند و من فقط اسم

 

 تبریک بگم.ها من میرم به بچه-

 

 اش کرد.هامین ایستاد و میالد هم همراهی

 

 ی آبی پشت سرش روانه شدند.هایم شدند کاسهچشم

 

خیلی دوست داشتم از نزدیک ببینمتون... یعنی اگر باور کنید -

 آرزو داشتم.

 

 دستش که روی دستم نشست پر شدم از انرژی.

م که شرایطم مساعد نبود تا از محبتش تشکر کنم و نشان بده

 قدردان لطفش هستم.
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حق دارید از عموم دلخور باشید... راستش من فقط حالتون رو -

پرسم... ولی وقتی دیدمش متوجه شدم که هنوز به اون ازش می

 آرامشی که باید نرسیده.

 

تر بار عمیقی تشکر روی دستش گذاشتم و ایندستم را به نشانه

 و از ته دلم به رویش لبخند زدم.

 

ی لبخندِ روی لبامون نیست نورا من و هامین قصهی قصه-

 جان.

 

 دونم سختی زیاد کشدید... ولی عموم خیلی دوستون داره.می-

 

عمو هامینش خیلی دوستم داشت... من هم خیلی دوستش 

 هایمان را متغییر کرده بود؟ داشتم... چقدر زمانه فعل
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مادر جونم ازم قول گرفت که اینو هیچ وقت برای کسی -

 تعریف نکنم.

 

 گفت مادر جون.به مادر هامین می

 لبش را از سر تعلل تر کرد و با نگاهش دنبال هامین گشت.

 

عمو وقتی مداوا شد و برگشت چندماه تبریز پیش ما زندگی -

کرد... شبا از تو اتاقش صدای یه آهنگ میومد... یه آهنگ که 

 کرد و...باهاش زمزمه می

 

ه ماند. ولی دلِ من که تمام شد و با برگشتن میالد حرفش نیم

 ته کشید و خاکستر شد چه؟
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کمرم را به صندلی تکیه زدم و متوجه نشدم میالد از نورا چه 

 پرسید.

 

پاسخ ی روشن موبایلم زل زدم و تماسش که بیفقط به صفحه

 مانده بود.

 کی رفت و زنگ زد!؟

 

 اش را گرفتم.عذر خواهی کردم... ایستادم و شماره

 

 یی هامین؟کجا-

 

 بیا بیرون... تو باغم.-

 

 بیرون که زدم آسمان تاریک شده بود.

 دانستم.ها نمیمهتاب بود یا نور ریسه
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 فقط چشم چرخاندم برای پیدا کردنش.

 های پهن و استوارش را.دیدم قامتش را... شانه

 

 دیدم مرد هزار دردم را... هامینم را.

 قلبم حالش خوب نبود... درد داشت.

 درد نداشتنش را.

 

پشت سرش ایستادم و در خیالم به آغوشم کشیدمش... اگر 

هایم نبود، زار میزدم روی حساب سیاه شدن زیر چشم

 هایش.شانه

 

چقدر خوب بود گرمای بازوهایش... چه رویایی خوب و شیرینی 

ها با همین خیال داد تا ساعتگشت و اجازه میبود اگر برنمی

 خامم زندگی کنم؟
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 شد؟خورد که هامین مریض نمیکجای دنیا برمی به

 شدیم؟شد اگر ما از هم جدا نمیکدام روز و شب خدا جابجا می

شد اگر جهانم سرا پا مانده بود و از کدام بزرگی خدا کم می

 سالم؟

 

 نگاهش زخم داشت... زخم زبان.

 

 نگاه من درد داشت... دردِ دل.

 

من نبودم ولی هامین سرش هایمان... برنده دوئل بود میان چشم

 را پایین انداخت.

 

اش مشت کرده ایهای شلوار پارچههایش را میان جیبدست

 بود مثل همیشه.



 

 

1750 | P a g e 
 

 

کت و شلوار خوش دوخت مشکی رنگش زیادی خوش به تنش 

 نشسته بود.

 کاش یادم بماند برایش اسپند دود کنم.

 

 سید:ی جلوی پایش را ضربه زد و بدون نگاه کردنم پرریزهسنگ

 

 واجبه که مرکز توجه باشی؟-

 

 ی زمین بود.به خودم با شک نگاه کردم و او باز خیره

 

واجبه که یه جوری لباس بپوشی که شبیه چراغ سبز باشی تو -

 این همه چشم سگ مصب؟

 

 طعم دهانم تلخ شد و زبانم مثل چوب خشک خشک.
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 این چه طرز حرف زدنه!-
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 ها سرش را باال آورد.مثل دیوانه

به سمتم قدم برداشت و مچ دستم را طوری گرفت که دردم آمد 

 و ناخواسته آخ گفتم.

کشان کشان پشت سرش مرا تا پشت ماشینش برد و ندید که 

 کردم.نزدیک بود زمین بخورم اگر دستم را آویزان بازویش نمی

 

ون که مثل کنی هامین... گفتی بیام بیرچرا اینجوری می-

 ها بیفتی به جونم؟وحشی
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 با پشت دستم کوبیدم به ساعد دستش تا مچ بینوایم را ول کند.

 

 خشمناک و برافروخته نگاهم کرد.

هایش داشتم ولی کجای دلم را بندش من خبر از حساسیت

 کردم که باورم شود او هنوز همان نسبت سابق را با من دارد؟می

 

 از توی گلویش غرید:هوا جلو آورد و سرش را بی

 

ات پیداست... این چه توری قرمزِ لباس زیرت از تو یقه-  

 کوفتیه تنت؟

 

 سوزاند.نفسهای پر از حرصش پوست گردنم را می

 من نوازشش را کم داشتم نه شماتتش را.

 

 قدر بیکاری که به یقه لباس من گیر میدی!؟تو اون-
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ام دوباره مکث کرد و با اندوه تر نگاهم کرد... روی یقهعصبی

 واضحی گفت:

 

ها بازتره مگه نباید شبیه هم ی ساقدوشی لباست از همهیقه-

باشید! چطور مال اونا اینطوری شل و باز نیست که دار و 

 ندارشون به نمایش بیفته ژیکال!؟

 

.. دلم کردم از خودم.تنم ضعف کرده بود وَگرنه دورش می

فهمید من دیگر توان تحمل هایش... کاش میشکست با حرف

 این رفتارها را ندارم.

تیز و گستاخانه جوابش را دادم که من هم متقابلن آتش به 

 جانش بیندازم.

 

طوری باشه... بابتش ی لباسم اینچون خودم دوست داشتم یقه-

 باید به تو هم جواب پس بدم!؟
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ی لباسم را از دوطرف با خشم بهم هدستانش را جلو آورد و یق

 نزدیک کرد. گرمای نفسش اینبار روی لبهایم نشست.

 

بینی چجوری ژیکال تو مشکل بینایی داری... کوری... نمی-

 ام کنی؟کنن! میخوای دیونهنگاهت می

 

شد... مرد مقابلم... هامینی که پنج سال پیش باورم نمی

این همه حساسیت فقط ام  زد، دارد طالق را به پیشانیمهر

کردم که دهد... چرا فکر میی باز لباسم به خرج میخاطر یقهبه

دار و ها خندهها و تعلقدیگر بین ما این شکل از خواستن

 مضحک است؟

 

 کنم:از حرص خوردنش راضی هستم که زمزمه می
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نگاه کنن منم یکی مثل بقیه چه عیبی داره؟ اصلن تو چته که -

 کنی برام؟نهی می اینجوری امر و

 

 نگاهش با غضب روی صورتم رقصید و نجوا سر داد:

خوادت و ام... یه دیوونه که هنوز عاشقته و میآره من دیوانه-

اگر یه نفر دیگه نگاهش روی اندامت بیفته میرم با همین دستام 

 چشماشو از کاسه میکشم بیرون ژیکال.

 

 هایش.ترسم از برق میان مردمکمی

اش گذاشتم تا بین تنمان کمی فاصله روی سینهساعدم را 

 بیندازم... زور بیشتری زدمو او مانعم شد.

 

اش دستش روی گودی کمرم مشت شد و گرمای تن تب کرده

 به جانم چسبد.

سرش را خم کرد و هُرم نفسهایش تمام وجودم را لرزاند وقتی 

 توی گوشم پچ زد:
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من بی همه چیز چشم ندارم کسی نگاهت کنه... کسی جز من -

 بخوادت.

 

 امانم بهش توپیدم:از حرص و تپش قلب بی

 

دونی که برای فوران تمام این احساسات دیر خودت خوب می-

 شده آقا.

 

 از سر خشم و غیظش است که توی بغلش دفنم کرد و غرید:

 

 برای هیچی دیر نیست... هیچی ژیکال.-
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آرام نفس بکشم که لبهایش حریصانه روی لبهایم چفت  خواستم

شد... لبهایش قدرت طلبانه تمام سرخی لبهایم را به کام خودش 

 دار خارج شد.ام از گلویم بم و خشکشید و صدای ناله

 

 تنم سست شد و دلم زیر و رو.

میان آغوشش تقال کردم و به نفس نفس افتادم که صدای 

اش دستانم را روی پیراهن مردانههای پایی، نزدیک شدن قدم

 چنگ کرد.

 

 ژیکال! تو اینجایی؟-

 

دید... این ممنوعه را ترسیدم... فرو ریختم... نباید ما را باهم می

 دید اویی که از قرارم با دلم خبر داشت.نباید می
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 خودم را مذبوحانه پشت قامت هامین پنهان کردم.

 

ام ی گذشتهزدهوزگار مصیبتخجالت زده نبودم... از خودم و ر

 شرم داشتم.

 گر میالد.از چشمای مهربان و حمایت

 از شب و روزهایی که پا به پای من ایستاد و کمر خم نکرد.

 

هایمان فاصله بیندازم که هامین محکم و خواستم اندکی بین تن

 اخم کرده نگهم داشت.

 

 گرانه تماشایم کردند.های خمار و مستش، شماتتچشم
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هامین بدان آنکه برگردد با احترام در جواب میالدی که آنطرف 

 ماشینش ایستاده بود، جواب داد:

 

 پیش منه ژیکال... یکم دیگه میایم.-

 

 دستم را همزمان با حرفش فشار داد و من ذوب شدم در خودم.

 

خواست بهم بفهماند که این ماندنم، پای او و انگار که می

 گریزی نیست. اش تاوان دارد و راهبوسه

 

 میالد رفیق بافهم و شعور من بدون هیچ حرف دیگری رفت.

دیدمش که نگران و دلواپس از منِ ندیده، دور شد و من از 

 دست خودم عصبانی بودم و کالفه.

 

 هارو میشکنی هامین.داری حرمت-
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 چکار کردم مگه؟-

 

ام شتاب زدههای ریملسرم را کمی باال گرفتم... سنگینی مژه

 ک زدنم را گرفته بودند.پل

 

اگر اون شب کنار هم بودیم... اگر سکوت کردم و با پیشنهادت -

 راه اومدم دلیلش این نیست که...

 

 باز شروع شد!-

 

 بذار حرفمو بزنم.-

 

اش گره زد و مات ی اعتراض روی سینههایش را به نشانهدست

 صورتم ماند.



 

 

1761 | P a g e 
 

 

هایش هایش... زیر رقص مردمکگُر گرفتم زیر گرمای چشم

تر رفت، روی اجزای صورتم... نگاهش که از گردنم پایین

 برگشتم و به کاپوت ماشینش تکیه زدم.

 

قرار نیست مثل دختر و پسرهای  هیچی بین ما عوض نشده...-

 زده رفتار کنیم و یادمون بره که کارمون اشتباهه.هیجان

 

 ام قرار گرفت، وقتی کنارم ایستاد.اس شانهاش ممشانه

 

کن بگیرم کجای کارمون اشتباهه ژیکال... بگو من پاک-

دستم... هی غلطشو بگیرم... بگو برم یه ورق سفید بیارم... قلم 

 بیارم...  تو از اول بنویسیمش؟

 

 دار روی زمین تکان دادم.ام را ریتمنوک تیز و براق کفش وِرنی
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... یبار من خواستم خوشبخت باشیم... عاشق یبار نوشتیمش-

گم تو نخواستی... میگم قسمتمون بمونیم... نشد... دیگه نمی

 

نفس گرفتم... یک جوری استایلم را حفظ کردم که خودم هم 

 هایم ایمان دارم.باورم بشود چقدر به حرف

 

هایش را دور از بدنش روی کاپوت قرار داد و سرش را باال دست

 گرفت.

 

 کاش قدرت خواندن فکرش را داشتم.

 

نبود هامین... شاید به قول مامان محبوبه مَصلحتمون به جدایی 

بوده... فقط االن میخوام اینو بدونی که من آدم دوباره شروع 

کردن نیستم... دیگه برام زندگی مشترک و هیجاناتش معنیِ 

نداره. 
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 برای آخر هفته آماده هستی؟-
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 هایم را نادیده بگیرد.و اعتراض چقدر بلد بود من

 آماده برای چی؟-

 

 مراسم افتتاحیه رو برگزار کنیم.-

 

 دلم پر شد از هیجان و پرسیدم:

 یعنی تموم کارهای باشگاه انجام شده؟-
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باز هم امتداد نگاهش آسمان بود و ستارهای کم رنگ و 

 محوَش.

 

 ها میرسه... دوست داشتی بیا که مطابقصبح زود وسیله-

 ی خودت چیده بشن.سلیقه

 

تفاوت بودنش را ام شد به آسمان و خواستم که بیحسودی

 تالفی کنم.

 

 من میرم تو.-

 

 نگذاشت... مچ دستم را گرفت.

 پوست دستم به گزگز افتاد و هامین باز حواسش پیش من نبود.

 

 میخوام برم تو سالن.-
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 ی لباستو کیپ کن ژیکال.یقه-

 

اش آچمزم به تو نیامده که با حرف بعدیآمدم باز بگویم ربطش 

 کرد.

 

 خانمی کن.-

 

 وصف.دلم لرزید... قالب تهی کردم از شور و هیجانی بی

 

نفهمیدم چطور خودم را به افشین رساندم و سوییچ ماشینش را 

 هایم را بردارم.گرفتم تا ساک دستی لباس

 

خسته ام بینی کرده بودم شاید از بلندی لباس مجلساز قبل پیش

 شوم و با خودم یک شومیز و شلوار برداشته بودم.
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لباسم را بدون اندکی فکر، عوض کردم و تالش کردم تا 

 نبینمش.

 

ها خاموش بود و به سختی توانستم میالد را بین جمعیت چراغ

 پیدا کنم.

 

اش با ترس به رویم های وق زدهدستش را کشیدم و چشم

 برگشت.

 

 کنی؟چرا اینجوری می-

 

 ی حرفش نشدم.ای موزیک بلند بود و متوجهصد

 

 گی؟چی می-
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خواستم به هیچ چیز فکر کنم... حتی به حسِ ناب چند نمی

 لحظه پیشم با او.

 

مطمئن بودم االن یک گوشه کمین کرده است و دارد تماشایم 

 کند... ولی برایم مهم نبود.می

 

 برقص میالد.-

 

 سن رسیدیم. قصد ول کردن دستش را نداشتم... تا روی

 

 من رقص بلدم ژیکال!؟-

 

 کاری نداره که فقط خودتو مثل من تکون بده.-
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گرمم بود... عصبی بودم و آشفته... دنبال راهی بودم برای 

پراکندگی افکارم... خوف داشتم کمی فکر کنم و باز تهش خودم 

را سرزنش کنم برای رفتارهایم... برای گوش دادن به حرفش... 

عوض کردن لباسم... برای لذت بردن از گرمای  درنگبرای بی

 وجدان تنش.بی

 

حرکت مقابلم ایستاده بود و من با هر تکان خوردنم به میالد بی

 کردم.ی کسی اصابت میتنه

 

 برای چی اومدی دنبالم تو باغ؟-

 

 کنار گوشش داد زدم.

 اخم کرد و من خندیدم.

 

دونستم کارت به جیک جیک با آقا شیکه رسیده... وَگرنه نمی-

 پا نمیومدم وسط محفلتون.یه لنگه
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 عادی گفت... بدون دلخوری و سرزنش کردنم.

 

 کردم باهاش؟پس دیدی... دیدی که داشتم غلط اضافه می-
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 سرش را که پایین انداخت به حال خودم افسوس خوردم.

 

 تو نگاهم کن. باختم بهش میالد...-

 

 اهمیت نداد به حرفم.

 

 میگم نگاهم کن.-
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هایم را پرت کردم یک طرف به نفس نفس افتاده بودم... کفش

 و باال و پایین پریدم.

 تپید!؟چرا قلبم هنوز برایش می

 

ژیکال زندگی تو به خودت ربط داره... هر کاری بکنی... هر -

 تصمیمی که بگیری برای من عزیز و محترمی.

 

 دار شدند.هایم نمهخندیدم... حس کردم مژ

 

زدم زیر قولم بهت میالد... زدم زیر قولم به دلم... این کجاش -

 قابل احترامه؟

 

یک قدم جلو آمد و من موهایم را با ریتم گردنم تکان دادم... 

 گردنم تیر کشید و من باز خندیدم.
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 محترمه... چون پای دلت وسطه.-

 

 یدم... قبل از رفتنم به سمتش گفتم:آسایش را وسط جمعیت د

ی گند بزنن بهش... گند بزنن که یه عمر منو مصیبت زده-

 و عزیزام کرد.خودم

 

 نفهمیدم با دستم چه کسی را عقب زدم.

 جلو رفتم و دور تا دور آسایش چرخیدم.

 

دستای همدیگر را گرفتیم و چرخ زدیم... رقصیدیم و خندیدیم... 

توانستم از پس نقشم بازیگر خوبی بودم... می پروا... منبلند و بی

 خوبی بربیایم. به

 

 عروسی خودت خواهری جونم.-
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تر های عرق از ستون فقراتم سر خوردند و کمرم را مرطوبدانه

 کردند.

 

 گفتم که جواب خوبی باشد به آرزوی آسایش؟چه می

 

 هایم.سکوت کردم و همه چیز را سپردم به چشم

 جزای صورتم.ترین ابه مظلوم

 

مان کاملتر شد و فقط جای خالی یک افشین که وسط آمد، جمع

 نفر بینمان هویدا بود.

 

اون رفیق من فقط قد بلند کرده و هیکل گنده... موندم یعنی -

 خواد برقصه؟شب عروسی خودشم نمی
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فقط خندیدم... دَوای دردم کرده بودمش که جای هر واکنشی 

لبخند زدم و به روی خودم نیاوردم رفیقش همان پنج سال پیش 

قد یک کوه برایم شرط و شروط گذاشته بود تا رضایت بدهد و 

 مراسم عروسی داشته باشیم. 

 

 هایم نه.حریف دلم شدم ولی چشم

 دنبالش گشتم و دیدمش.

 ها ایستاده بود.کنار یک ستون همان نزدیکی

 

 کرد.تماشایمان می

 کرد.و دور از ما... نگاهمان میغریب 

 

های پایِ راستم متوجه نشدم درد با چه سرعتی توی انگشت

 پیچید.
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فقط تا به خودم آمدم دیدم که زیر فشار کفش شاهین پایم له 

 شد.

 

 آخ گفتنم به گوشش رسید و ترسیده پایش را عقب کشید.

 

 وای... چی شدید!-

 

 چیزی نیست... خوبم.-

 

 خوب بودم فقط ناخن انگشت کوچکم شکسته و خونی شده بود.

هایم سُر تر اشکام جور شده بود تا راحتخوب بودم فقط بهانه

 بخورند و بریزند روی صورتم.

 

 

لبم را گزیدم و اشک میان کاسهی چشمانم غلتید. 
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 دستم را باالجبار گرفت و از میان جمعیت کنار آمدیم.

 

ستم و افشین هم روی اولین صندلی خالی، پشت به جمعیت نش

 مشغول شماتت کردن خودش شد.

 

 ... ببخشید.متوجه نشدم... نفهمیدم-

 

چند دستمال روی هم گذاشت و تا آمد روی انگشتم بگذاردشان 

 دستی بازویش را کشید.

 

 شما پاشو برو به کارت برس.-

 

 دار و بَمش صورتم را چرخاند.صدای خش
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 شاهین دستش را عقب کشید و با استیصال نگاهم کرد.

 

هایم را با اطمینان روی هم فشردم و تا افشین دور شد، پلک

 فشار خاصی به انگشتم وارد کرد.

 

 کرد.مشخص بود که داشت حرصش را خالی می

 

 العملی نشان نداد.ساعدش را کشیدم ولی عکس

 فقط زیر لب و پرغیظ غرید:

 واجب بود نه؟-

 

 گرانه مشغول مُداوایم بود.واخذهم 
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 چرا کفشاتو در آوردی؟-

 

خواستم باهاش حرف بزنم... واهمه داشتم لب باز کنم و پق نمی

 بزنم زیر گریه.

 

ی قامت خم الی دستمال را با احتیاط باز کرد و من خیره

 اش مقابلم ماندم.شده

 

 یکم ناخنش شکسته... گوشتشم کبود شده... درد که نداره؟-

 

 ساکت ماندم.

 سرش را با تعلل باال گرفت و پر اخم زل زد بهم.
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خبر داشتم اینجوری اون نیش زبونت غالف میشه، خودم لهش -

 کردم... نه اون جوجه فکلیِ...می

 اش نشدم.ناسزایش را زیر لبش داد و من متوجه

 

 خیلی وقته غالفم کردی.-

 

به نظرش مغموم  ام زیادیشاید صدایم... یا حتی نگاه شبنم زده

اش را ی داخلِ ریهو مظلوم آمد که ایستاد و هوای جمع شده

 پوف کرد.

 

 کنم بریم.نورا و میالد و صدا می-

 

 عروسی که هنوز تموم نشده!-

 

 صبر من که تموم شده.-
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اش را به خوبی مشاهده شد کالفکیراست بود حرفش... می

 کرد.

 

 کفشاتو کجا انداختی؟-

 

 ست کشیدم.هایم دزیر چشم

 

 میالد برشون داشت.-

 

 یک قدم برداشت که برود ولی پشیمان شد و برگشت.

هایش را به صورتم رساند و تلخ و سرد امتداد برقِ چشم

 مستحکم و عاصی شده تکرار کرد.
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من از این لحظه به بعد رفتارم دست خودم نیست ژیکال... -

بشین تا جمع کنم بریم، قبل از اینکه پشیمونی بار بیارم برای 

 هر دومون.

 

 این روی هامین، همان روی سرکش و خشمناکش بود.

همانی که زبانم را چفت کرد روی هم و مطیع شدم به 

 دستورش.

 

افشین اعتراضِ آسایش را به رفتنمان سرکوب کرد. وقتی هامین 

وضیح مخصوص به ای زیر گوشش حرف زد و تچند لحظه

 ی رفتن پیچید.مان نسخهخودش را داد و برای همگی

 

 آسایش را بغلش کردم و بوسیدمش.

 خوشبخت شو... خیلی خیلی زیاد.-
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دانستیم قصد نداشتم اشکش را در بیاورم ولی هر دویمان می

فارغ از تمامی هیاهویمان چقدر دلمان برای این لحظه پر کشیده 

 .بود

 

ا افشین را نداشتم نگاهش کردم و او یک توان حرف زدن ب

جوری که انگار بخواهد هامین هم صدایش را بشنود خواهش 

 هایم را خواند و گفت.چشم

 

ترین و اولین اولویت زندگیم آسایش باشه... قول میدم مهم-

قول میدم که تمام تالشمو بکنم که برای خوشبختیش کم 

 نذارم... قول میدم ژیکال.

 

افشین برای این همه مرد بودنش قدردانی  چطور باید از

 کردم؟می

 

 هات.ایمان دارم به قول-
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های تختش را برایشان دست تکان دادم و به اصرار نورا  صندل

 پا زدم و تا دَم ماشین همراه هم شدیم.

 

تا رسیدنمان به شهرک جز میالد که قصد داشت نورا را در روند 

من حرف زدم نه اویی خیره اش راهنمایی کند نه کارهای اداری

 مانده بود به خیابان.

 

خداحافظی که کردیم قرار شد یک روز با نورا همدیگر را ببینیم 

 و او هم تا زمان افتتاحیه تهران بماند.

 

را برای نورا دست تکان دادم و هامین فقط جواب تشکر میالد 

های امشبمان یک نگاه دلگیر و ی رویارویداد و برای اختتامیه

 ی زیادی سیاه به جا گذاشت و رفت.یک نقطه

 

 دانستولی من ایمان داشتم که او هم می



 

 

1783 | P a g e 
 

 داشتیم.ها برمیی پایان را از کنار آرزوهای تمامی آدمباید نقطه

 

 گرفتیم که هیچ رویایی اتمام یافتنی نیست.باید یاد می

 

ایم به شورِ عشق، برای ماند تا روزی که زندهباید یادمان می

 دلمان خواهیم جنگید.

 

************* 
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 تر نکن.بِرس به زندگیت ژیکال... انقدر روزگارتو تلخ-

 



 

 

1784 | P a g e 
 

های تا شده را از روی زمین برداشتم و داخل کشوی لباس

 درآورم گذاشتم.

ه بودم به جون کردم و از حرص افتادداشتم خودخوری می

 نوای لبم.پوست بی

 

 شعورم؟ مامان از نظر تو من یه دختر کودن و کم-

 

های من را دیگر نداشت مامان محبوبه بریده بود... توان سرزنش

 و این از 

 های نجیبش هویدا بود.غم چشم

 

ندازید شماها... اون از نشاط که روز و چرا آتیش به جیگرم می-

ممون زهر کرده... اینم از تو... بس کنید شب زندگی رو به کام ه

 دیگه... مگه روز اولیه که جهان تحت مداوا قرار گرفته؟
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 ی تختم که نشست و بازویش را مالیدلبه

 فهمیدم که او هم کم آورده است.

 

که تو انقدر تو خودت نریز مامان... کم میاری... مگه من مُردم -

 بخوای یه تنه بار این همه مسئولیتو به دوشت بکشی؟

 

تر اش لبخند زد ضربان قلبم محکممامان که با مهربانیِ ذاتی

 شد.

 

جهان از من قول گرفته ژیکال... نخواه که پیشش شرمنده و -

خواد سربارِ تو و نشاط باشه... درکش کنید... رو سیاه بشم... نمی

 رید.اش احترام بذابه خواسته

 

خواستم صدای زنگ آیفون حواسم را پرت کرد از حرفی که می

 بزنم و سمت حیاط سَرک کشیدم.
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 عمو سوری داخل آمد و پشت بندش اروند.دیدم که اول زن

 

 ابروهایم با سوال مامان جمع شد.

 کیه؟-

 

 اروند را از بعد سفر شمال ندیده بودمش.

 عمو و اروند.زن-

 

 ذاشت تا برخیزد.دستش را روی زانوهایش گ

 

 برم من.-

 

 مامان؟-
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نگاهم که کرد حالت صورتش خواهش داشت برای مدارا 

دانست من سر جهان با خدا هم کردنم... ولی خودش خوب می

 کردم.مدارا نمی

 

 گیریم براش.برای بابا پیوند میزنیم... کلیه می-

 

 دیدم.های مامان نمیمردم و سقوط امید را در چشمکاش می

 

 فهمیدم که دلش نیامد دلم را بشکند.

 هایش را روی هم گذاشت و گفت:پلک

 توکلت به خدا باشه.-

 

 خواست از اتاق بیرون برود که دوباره برگشت.

 بیا توام... نمون اینجا.-
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 تکیه زدم به میز و با خودم روزها را شمارش کردم.

 کاش خبر داشتم چقدر زمان دارم.

 ی جهانم با این دنیا بجنگم؟چقدر توان دارم برای زندگ

 های سحرمرادی:وی ای پی رمان
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های بیرونم را پوشیدم تا با دیدنشان جای اعتراض و حرف لباس

 باقی نماند.

 

به ساعت نگاه کردم... قرار بود قبل از ظهر باشگاه باشم و حاال 

 خیلی وقت نداشتم... به میالد هم پیام داده بودم پیشش میروم.

 

 عمو از جایش بلند شد.رفتم و تا سالم کرد زن بیرون
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 نگاهم رویش ماند تا سُر نخورد و به صورت اروند نرسد.

 

 خوبی عزیزم... دلتنگت شده بودم.-

 

مبهوت لحنش ماندم و تا نشاط را نگاه کردم چشم و ابرو 

 هایم را جمع کرد.آمدنش لب

 

 لطف دارید... سفر خوش گذشت؟-

 

گفتم حتمن عالی بود ژیکال جان... داشتم برای محبوبه می-

 باید یه بار بیاد مجردی بریم.

 

اش مشخص بود های برجسته شدهو گونه از پوست برنزه شده

 که چقدر به خودش رسیده است.
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 شما خوبی؟-

 

 ام را داد.پرسیاروند سرد و خشک جواب احوال

 اشت.اش را همچنان دقصد نشان دادن ناراحتی

 

هایی که مادربزرگش برایش بازیها و اسبابمانلی وسط لباس

 سوغاتی آورده بود

 سرخوشانه، مشغول جنب و جوش بود.

 

 ژیکال جان باشگاهتون افتتاح نشد؟-

 

 نه فقط من بلکه مامان و نشاط هم از این همه لطف و توجه

 عمو سوری نسبت به من گیج و مبهوت مانده بودند.زن

 

 به زودی.-
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ها به بیشتر از این توضیح ندادم که پسرش یاد بگیرد مثل بچه

 مادرش نسپرد زیر زبانم را بکشد.

 

حتمن برای افتتاحیه بهم بگو... ترکیه که بودم با دوستام قرار -

گذاشتیم این دوره از فیتنسمونو تو باشگاه خودت و زیر نظرت 

 شروع کنیم.

 

 یم هم سرایت کند.هالبخندم را کشیدم تا باالجبار به چشم

 

 خیلی هم خوب... با اجازتون من دیگه باید برم.-

 

 درنگ اروند را نگاه کرد و مِن مِن کنان گفت:بی

یه سوغاتی ناقابل برات آوردم... البته که ارزش خودت خیلی -

 بیشتره... ولی دوست دارم ایشاال خیلی زود توی تنت ببینمش.
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 امروز روز غافلگیری بود.

 

 عمو.به زحمت افتادین زن-

 

بدون جواب و تعللی ساک بزرگ زرشکی رنگِ کنار پایش را باز 

کرد و با بیرون آوردن کاور لباس، کمی گنگ و شوکه شده 

 ماندم.

 

ها ام پیراهن نباتی رنگی بود، که بیشتر برای عروسسوغاتی

 مناسب بود نه من!؟

ی ول شدهو این سوالی بود که با نگاه کردن به صورت متح

 اش، جوابش را دریافت کردم.اروند و نگاه زیرکانه
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ی از سر حرصش را کنترل کند و مامان نشاط لب گزید تا خنده

 محبوبه متاثر تماشایم کرد.

 

 عمو.دستتون درد نکنه زن-

 

جا روی مبل کنار دست نشاط قرارش لباس را گرفتم و همان

 دادم.

 

 زحمت بکش اینو بذار تو اتاقم.-

 

 نشاط باشه گفت و من بدون اندکی درنگ خداحافظی کردم.

هنوز در حیاط را باز نکرده بودم که صدایش را از پشت سرم 

 شنیدم.

 

 ژیکال؟-
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 اش ندیدم.هایش را از پشت قاب عینک دودیبرگشتم و چشم

 

 میشه حرف بزنیم؟-

 

 آرام بودنش زیادی برایم غریب و تعجب برانگیز بود.

 

 بهت زنگ میزنم... االن باید برم.-

 

 جلو آمد و دستش را باالی دستم روی درِ حیاط گذاشت.

 

 میرسونمت... تو راه هم حرف میزنیم.-
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 پیشنهادش بدک نبود.

 باشه.-

 

ام پیچید... یک بوی سوار ماشینش شدم و بوی تندی زیر شامه

 مشمئز کننده.

 

 ند به راه افتاد.شال گردنم را از دور گردنم باز کردم و ارو

 

این مدت انقدر درگیر کار بودم که نشد بهت سر بزنم... از -

 سهراب شنیدم رفتی ماکو.

 

 نفسم را طوری که به گوشش نرسد پوف کردم.

 

 شرایط کاری ایجاب کرد.-
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 کارای باشگاه به کجا رسید؟-

 

 کرد.گرانه نگاهم میحواسم رفت به میالد که داشت مواخذه

 

 دانم چرا یک لحظه یاد دیشب و حالم با او افتادم.نمی

 سرم را ریز برایش تکان دادم.

 

قبل از بیرون آمدنم از خانه برایش پیام فرستاده بودم که یک 

 سر پیشش میایم و حاال سوار بر ماشین اروند داشتم میرفتم.

 

از شهرک بیرون زدیم و من نگاهم به تضاد آسمان ابری و 

 ان اروند بود.عینک روی چشم

 

 را ... ماهِ تولدم را. حال و هوای زمستان را دوست داشتم... فصلم
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بابت اتفاقاتی که تو شمال افتاد ازت عذر میخوام... میدونم -

 یکم برای گفتنش دیره... ولی باید با خودم کنار میومدم.

 

عمو ی ظاهری اروند و زنچرا حس کردم پشت این پوسته

 اه است؟سوری خبرهای در ر

 

 نیاز به عذرخواهی نیست.-

 

 نمیخوام دلگیر باشی از من.-

 

کاش بلد بودم به دروغ هم که شده بگویم نیستم... از تو و 

 رفتارهایت دلخور نیستم... سکوت کردم.
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خوام برمو از ترالن عذرخواهی کنم... ازش بخوام که منو می-

 ببخشه.

 

 

 یعنی چی!؟-

 

 

کمی مسکوت ماند و باالخره عینکش را تا روی موهایش باال 

 زد.

 

مگه همیشه از دستم دلخور نبودی... همیشه سرکوفتم نزدی -

 که دلشو شکستم؟

 

برگشتن صورت و سرم چنان پرشتاب بود که رگ گردنم کشیده 

شد. 
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که اروند حرف امروز و دیروز نیست که... من از همون شبی -

ترالن رفت سرکوفتشو به جونت زدم... ولی تو چه کار کردی در 

عوضش... صاف زل زدی تو چشمامو راحت گفتی کار اشتباهی 

 نکردم.

 

هایم تند و تیز شد... اگر کمی رنگ صدایش بعد از شنیدن حرف

 شد جای تعجب داشت.نمی

 

 هر چی مال قدیم بوده رو بریز دور... هر چی رو... هر کی رو...-

 تا کی میخوای نبش قبرش کنی؟

 

 چقدر همه چیز از منظر نگاهش ساده بود و حل شدنی!
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من با ترالن حرف زدم... همه چیزو برام تعریف کرد... تموم -

اون دروغا و اراجیفی رو که تحویلش دادی و منو مقصر جلوه 

 دادی رو.

 

 سرعتش را زیاد کرد و الینش را تغییر داد... انگار برایش اهمیت

 نداشت تعریفاتم.

 

 بازش نکن ژیکال... بذار گنداب گذشته تو گذشته باقی بمونه.-

 

 اش.به جانبیماتم برد... کم آوردم از حق

 

االنم فقط به خاطر تو میخوام از ترالن عذرخواهی کنم... و اِال -

هاشون دنیا پره از آدمهایی که به هزار دلیل بهم نرسیدن و رابطه

 کات شده.
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 ز این همه خودخواهی اروند.اَمان ا

 

 منو قاطی نکن اروند.. قاطی هیچ کدوم از تصمیماتت نکن.-

 

 دیره... برای قاطی نشدنت خیلی دیره.-
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اش روی دل من تر شد، انگار سایهتر و اَبریآسمان که تیره

 سنگینی کرد.

 

کنم... چه تو راضی باشی چه نباشی... من با ترالن صحبت می-

عمو محبوبه و عمو جهان صحبت کن... البته به توام با زن
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مامانم گفتم که همین امروز اجازشو بگیره و یه تاریخ بگید که با 

 مامانم بیایم برای...

 

 دستم را باال بردم تا اعتراضم را نشان بدهم.

 اش نده.ادامه-

 

باوری قلبم... لوحم سوخت... برای خوشدلم برای خودِ ساده

 بود فکری که از سرم گذشت و گذاشتمش پای وجدانش. بیهوده

 

این حق منه که بیام خواستگاری و اگه قراره باز جواب رد -

 بشنوم مثل تموم آدمای دنیا از خودت بشنوم.

 

تر از خودم را سراغ نداشتم وقتی که صدایش لرزید و من احمق

 از خش انتهای کلماتش دلم جمع شد.
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 زار بودم.ا بیهمن از له شدن غرور آدم

 هایشان.از نادیده شدن احساس و قلب

ها اروند انقدر با مالطفت و مبادیِ آداب بودن، در تمام این سال

 از من درخواست نکرده بود، که بگویم باشد حق باتوست.

 

 وقتی پیچیدداخل میدان مات و مشکوک پرسیدم:

 من بهت گفتم میام باشگاه!؟-

 

 راحت جوابم را داد.

 تی.نه نگف-

 

 آدرس اینجا رو یادم نیست بهت داده باشم؟-

 

 ندادی.-
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 پوف کردنم دیگر دست خودم نبود.

جای ساکت ماندن خفه شدم... جای اعتراض کردنم... الل 

 شدم... جای شماتت کردنش... نفسم را حبس کردم.

 

در جلوی ورودی باشگاه ایستاد و تا نگاهش به هامینِ ایستاده 

 خیابان رسید، سریع پیاده شد.

 

 در را برایم باز کرد و با صدای به عمد بلند شده گفت:

 

 بفرما ژیکال جان.-

 

 ی هامین باهم به سمتمان برگشت.نگاه و شانه

 هایش با دیدن اروند در هم شد و من با تردید پیاده شدم.سگرمه

 

 پشت به او و مقابل اروند ایستادم.
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ور کردی... ولی یادت باشه من از اینکه ممنون که راهتو د-

 تعقیبم کنی بیزارم.

 

حس کردم که لبخند روی صورتش زیادی گشاد و ساختگی 

 است.

 

گاهی الزمه برای بدست آوردن تموم مسیرها رو امتحان کنی -

 جانم.

 

حاضر بودم قسم بخورم که دستش را به عمد و از قصد روی 

 بازویم گذاشت و فشردش.

 

ام از شباهت همان آورد... نزدیک صورتم... بینیسرش را جلو 

 شد، جمع شد.ای که از نفسش ساطع میبوی مشمئز کننده
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 بوی شبیه الکل یا مشروب!

 

تموم مسیرها رو برای داشتنت امتحان کردم... این آخریشه -

 ژیکال... یا به انتهای خوبش میرسیم... یا...؟

 

ای تند و از سر لجبازی حرفِ پر از تهدیدش را خواست با بوسه

ام  به اتمام برساند که به موقع صورتم را عقب کشیدم روی گونه

 ومانعش شدم.

 

 نفهمیدم چشمک بعدش برای چی بود؟

 ی پشت سرم زد و رفت!؟یا پوزخندی که به مرد ایستاده

 

بود، وسط شبیه علف هرزی که میان یک باغ پر از گل روییده 

خیابان قد کشیده بودم و داشتم دست دنیا را برای ترمز بریدنش 

 کشیدم تا بلکه بایستد و من را پیاده کند.می
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اگر نمایش مضحکت تموم شده بفرما تو... تا بیشتر از این -

 نمایی آدما نشدیم سرکار خانم ِ شایگان.انگشت

 

 گذاشتم؟این را دیگر کجای دلم می
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ی لنگ زدم و راه افتادم که انگار کسی زده بود قلم یک جور

 پایم را شکانده بود.

 

نه ساختمان کامل شده را دیدم نه سالنی که انقدر زیبا و شکیل 

 شده بود را.
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کیفم را روی صندلی چوبی کنار دیوار گذاشتم و خیره شدم به 

 پسر جوانی که مشغول بستن پریزهای برق بود.

 

ای کرد و وقتی برگشت سالم محجوبانههامین، مجتبی صدایش 

 بهم زد.

 

هایش به گوش راستش مثل هامین شکسته بود و کول

 ورزشکارها شباهت داشت.

 

 ام را دادم به دیوار و در سکوت تماشایشان کردم.تکیه

 

یک جوری تو کمای رفتار و حرکات اروند مانده بودم که هنوز 

 به حال طبیعی خودم برنگشته بودم.

نه تا وقتی که پژواکِ صدای بلند هامین میان سالن اکو شد و 

 من ترسیدم.
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تو فقط تعقیبش کن... یه جوری که بو نبره... بین کجا میره... -

 با کی میگرده... سرِ جدت این دفعه از دستمون لیز نخوره.

 

 های مشکوک!؟باز هم همان حرف

 

 فتم:تفاوت به نگاهش رو به مرد جوان گجلو رفتم و بی

 خسته نباشید.-

 

 سرش را بیشتر پایین انداخت و آهسته جوابم را داد.

 سالمت باشید.-

 

های ریز و درشت رویشان نشان هایش... خطزل زدم به انگشت

 از کاری بودش، بود.
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افشین من حسابمو باهاش بدجور صاف میکنم... این همه سال -

ردی که حسرتو میندازم به جونش... به جون خودش و هر نام

 باهاش بود... فقط صبر کن و تماشا کن.

 

 صدایش بیش از حد بلند شده بود.

 

 پشتش ایستادم و پرسیدم:

 اتفاقی افتاده؟-

 

 هایش جا خوردم.به سمتم که برگشت از غضب چشم

 هایش هویدا بود.های سرخ میان مردمکعصبانیتش از رگه

 

 تو شهیاد محبی میشناسی؟-

 

 اندکی فکر کردم و چند باری زیر لب اسمش را زمزمه کردم.
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 باید بشناسم؟-

 

پنج سال پیش پزشک تیم ملی بود... کسی که تست منو دست -

 کاری کردی و بعدش...

 

ی اش را میان موهایش چنگ کرد و من جای ریشهپنجه

 هایش.موهایش دردم آمد از فشار سرانگشت

 

 پیداش... کردی؟-

 

 م گفت:خراب ولی مصم

 بد جور تالفی میکنم سرش.-

 

 چیزی درست میشه؟-
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 منحنی لبش که کج شد، متوجه شدم که خوشش نیامد از سوالم.

 

همیشه که قرار نیست چیزی درست بشه... یه وقتای باید بزنی -

 از پایه ویرون کنی... نکنی ویرونت میکنن.

 

 پسندیدم... ولی حق با او بود.اش را نمیایدئولوژی

 

 ا نمیری شکایت کنی... از طریق قانون؟چر-

 

موبایلش را سمتم گرفت تا برایش نگه دارم و حین بستن 

 اش، گفت:ی کتونیبندهای باز شده

 

 لنگ کامل شدن مدارکمم... سپردمش دست وکیل.-
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تر شد... اما او خیال مدارا کردنِ با من را خیالم کمی آسوده

 نداشت.

 

اون عنترو برای چی راه انداختی دنبال خودت... نمیشد یه -

 اسنپ بگیری و بیایی؟

 

اش خوشم مات نگاهش کردم و فهمید که از صفت به کار برده

 نیامد.

 خواستم راهم را بکشم و از کنارش بروم که لب زد:

 

 کجا؟-

 

دور بشم ازت بهتره... یکم که فکر کنی یادت میاد از دیشب -

 ای.به خونم تشنهتاحاالست که 
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یک تایی ابرویش را باال انداخت و تالش کرد تا صورتش 

 کمترین انعطاف ممکن را داشته باشد.

 

حساب و کتاب همه چیز سر جاشه خانم شایگان... خیالت -

 راحت.

 

شایگان گفتنش من را یاد همان روزهای اول دیدارمان در 

 دانشگاه مینداخت.

کند فقط از سر اجبار است که کرد که ثابت یک جوری تلفظ می

 آورد.نام کوچکم را به زبانش نمی
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 کار رفت.سمت همان پسر جوان و برق
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 کمی برایش توضیح داد و باز به سمتم برگشت.

 

 بریم باال؟-

 

بدون اعتراض پشت سرش راه افتادم و موبایلش را میان 

 هایم چون شی ارزشمندی فشردم.انگشت

 

 نورا کجاست؟-

 

های استیلش به هایش از میان نردهها ایستاد و مردمکباالی پله

 رویم نشست.

 

 میالد بهش گفت ساعت سه دانشگاه باشه.-

 

 اومده بمونه؟-
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 ها را باال رفت.کمی متعجبانه بهم خیره ماند و سپس باقی پله

 

 بهش پیشنهاد تدریس دادن.-

 

 اینکه خیلی خوبه!-

 

 .در را باز کرد و کنار ایستاد

 داخل شدم و مات زیبایی مقابلم ماندم.

 

ی باال... بازی کردی... طبقههیچی نشده برای خودت پارت-

 سالن بزرگتر... رنگایِ قشنگتر؟

 

 تا برگشتم دیدم که پشت سرم ایستاده است.
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مشکی و طالیی باشه  ها دوست داشتی ترکیب رنگاون موقع-

 سالنِ ورزشیت.

 

. نه برای اینکه یادش بود انتخاب و ناباورانه تماشایش کردم..

 رنگ دلخواهم چیست.

ی چیدن کشانده بود و حاال داشت برای اینکه من را به بهانه

 داد.سالن آماده و حاضر را نشانم می

 

 دلخوریات تموم شد االن؟-

 

 نچ گفت و سرش را باال انداخت.

 

 خندیدم و با ذوق خاصی به اطرافم نگاه کردم.

هایی که هر کدام بخشی از وجود ما را به نمایش گذاشته به آینه

 بود... درست شبیه همین تناقضِ حالِ حاضرمان.
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 چرا پایین کامل نیست؟-

 

 برای افتتاحیه میزو صندلی باید بچینیم.-

 

 مهمون زیاد داری؟-

 

 تو مهمون نداری؟-

 

ستم هایم با کف دشالم را که داشت میرفت سُر بخورد روی شانه

 نگهش داشتم و گفتم:

 نه به اون صورت... نهایت پنج و شیش نفر.-

 

 حتمن یکیش هم همین پسرعمویِ...-
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 میشه طعنه و کنایه نزنی؟-

 

 صادقانه جواب داد:

 نه نمیشه.-

 

 اش کردم.وَ من زیر لبم یک به درکِ غلیظی حواله

 

 برو بیرون میخوام خودم تنهایی کِیفشو بکنم.-

 

 ی شالم را بین دو انگشتش به بازی گرفت.یشهجلوتر آمد و ر

 

 ی منصفی باش.همکار خوبی باش... همسایه-
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 هایش کنده شد و به تههایم از روی بند انگشتمردمک

اش رسید... من دختر خنگی بودم که هنوز های مرتب کردهریش

 اش ضعف میرفت؟دلم برای ابروی شکسته

 

من سَرم گرم کار خودمه جنابِ صولت... شما هم اگر کاری -

 داشتید قبلش حتمن هماهنگ کنید.

 

با دستم به درِ خروج اشاره کردم و او زیرکانه تبسم کرد و 

 پرسید:

 

 اینجوریاست؟-

 

 شانه باال انداختم.

 

 بله اینجوریاست.-
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 عقب رفت و قبل از دور شدنش موبایلش را گرفت.

زت عکس بگیرم... چشمات حالشون خریدار دیشب نشد که ا-

 داشت.

 

 حس کردم که جهان دورِ قلبم به پایکوبی ایستاد.

 تو منو نزن... عکس پیش کشم.-

 

 مقابله به مثل کرد و سریع گفت:

 

 تو منو نخور... مظلومیتت رو قلبم.-

 

 سرم را از سر عجز و ناتوانی پایین انداختم و او راهی شد تا برود.

 

 هامین؟-
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 جانم؟-

 

 گفتنش بودم. "جان"چقدر دلتنگِ همین 

 

 ممنون بابت اینجا.-

 

مشتش را روی قلبش گذاشت و چندبار رویش ضربه زد وَ من 

 ی عشق خندیدم.ای از قافلهحریصانه چون جامانده

 

******* 
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ی دست دومش را بعد از ظهرهای تابستان میالد دوچرخه

 اری یاد بگیرم.آورد، تا بتوانم دوچرخه سومی

 ی شیرینی بود برایم.حس خوبی داشت... تجربه

 

ام کیفور بودم، دور ذوق داشتم و یک روز که حسابی از یادگیری

باره نگاهم به ماشین بابا بلوار رکاب زدم و چرخیدم که یک

 جهان افتاد و ندیدم که 

 چطور خوردم زمین.

 

 سر زانویم زخم شد و پوستش خراش برداشت.

 

جهان ماشینش را همان دَم ورودی شهرک رها کرد و سمتم بابا 

دوید ولی میالد زودتر از بابام به من رسید و دستش را زیر سرم 

 گذاشت.
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 جهان نوازشم کرد... بوسم کرد و از روی زمین بلندم کرد.

 میالد نگران و شرمزده بابام را تماشا کرد.

 "منونم"جهان دستش را فشرد و فقط یک کلمه بهش گفت... 

 

شاید فهمیدن مفهوم حرف بابا اون زمان برای سن و سال من و 

مان فهمیدم که برای این میالد سخت بود. ولی تو عالم بچگی

 .رفیق بودنش از میالد تشکر کرد

 

 زانوی بابا زخم شده بود.

رو مامان محبوبه زیر دستش خالی کرده بود و موقع نشاندنش 

 ی درِ حمام.ویلچر سر زانویش خورده بود به لبه

 

مالیدم... داشتم با سرانگشتهایم خاطراتم داشتم برایش پماد می

 کردم.ی پای بابا مرور میرا روی پوست خراشیده
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 مامان محبوبه پناه برده بود به آشپزخانه.

 هایش را ببینیم.دوست نداشت نه بابا نه من اشک

 

عمو و سهراب جمع کرده بودند و ب با زننشاط هم همان دیش

 .شانبرای چند روزی رفته بودند خانه

 

 ی شلوارش را آهسته پایین کشیدم.در پماد را بستم و لبه

ام را با دستمال پاک کردم و زل زدم به های چرب شدهانگشت

 صورتش.

 تر از قبل شده بود.الغرتر و شکسته

 

 امشب افتتاحیه باشگاهه بابا.-

 

 م را غریبانه روی هم فشردم.لب
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 جاتون مثل همیشه خالیه کنارم.-

 

 هایش تماشا کردم.پلک زد و من خودم را میان برق مردمک

 

دانستم دلیلش جهانم مضطرب بود و پریشان... خودم هم نمی

 چیست.

ولی هر چه کردم رویم نشد اسم هامین را این وسط به میان 

 بیاورم.

 

نجیبش که این روزها انگار یک سوز  شرم داشتم از نگاه پاک و

 عجیبی داشت برایم.

 

باید برم به کارهام برسم بابا... فقط خواستم بدونید که تمام -

ایم به زنده های شماست... زندهدنیای ما متصل به نفس
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که از این دنیا بریدید و خسته شدید، بودنتون... برای هر چیزی 

 قبلش به ما فکر کنید... ما جهانمون با شما روشن و گرمه.

 

هایش به آنی از روی صورتم فرار کردند و رویش را مردمک

 برگرداند.

 نفهمیدم چرا نگاهم نکرد... چرا تلخ شد کامش؟

 

 سرش را بوسیدم و کنار گوشش تکرار کردم.

 و روشنه بابا. ما جهانمون با شما گرم-

 

 هایش که روی هم چفت شد ناامیدانه از اتاقش خارج شدم.پلک

 ولی به دلم نوید روزها و اتفاقات بهتری را دادم.

 

******** 
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های ها و تالشیک جا ایستادن و تماشا کردن ماحصل زحمت

 هامین یک شوق و شعف خاصی برایم داشت.

 

گفت و من یک آمد میوشکت و شلوار پوشیده به مهمانانش خ

 گوشه به ثبت حال خوشش ایستاده بودم.

های معرفت و انسانیتش پشت و پناه من هم حال خوبی که رگه

 شده بود.

کاری و دوز و کلکش شاید همان روزی که همه چیز با پنهان

شروع شد، تصور حال االنم برایم غیرممکن بود، ولی گاهی 

خواب عمیقی از یاس به سر دهد که ما در معجزه زمانی رخ می

 میبریم.
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آسایش... نشاط و سهرابی که کنارم بودند تمام مهمانان من 

بودند... وَ میالد و اروندی که هنوز نرسیده بودند و من عجیب 

 اضطراب حضور اروند را داشتم.

 

 نورا مثل اسمش یک ذات درخشنده و مهرنواز داشت.

به خوبی برگزار شود و  پا به پای هامین تالش کرد تا این مراسم

ای از این جشن خودم را محق ندانستم، که من در هیچ ثانیه

 بخواهم عرض اندام کنم.

 

حس خوبی بود که میان شلوغی اطرافت یک نفر گاه و بیگاه 

 تماشایت کند و به رویت لبخند بزند.

 

تر حال خوبم با آمدن میالد و دختری که همراهش بود، تکمیل

 شد.

اش یک کوه قرار و پر از دلتنگیدیدنش اینجا با آن نگاه بی

 پریشانی را از روی دوشم برداشت.
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مان سالم و تعارف کرد شاید وقتی که ترالن جلو آمد و با همگی

العمل سهراب بود... های من منعکس عکستمام ذهن و چشم

 اما ته وجودم برای دوباره دیدنش مسرور بودم و خیالم آسوده بود

 از

ی نشاط حلقه کرده بود و در هایش را دور شانهسهرابی که دست

 کمال احترام جواب سالم ترالن را داد.

 

وَ من دیدم که در نگاه هر دویشان یک حزن و پشیمانیِ عمیق 

 جاری بود.

 

اش را بسازد... مثل منی که با ترالن آمده بود تا بودن دوباره

 دوباره ساختم. های هامین خودم را برای بقایسماجت

 

گفت و دخترها سربه سرش اش میآسایش از شیرینی زندگی

 خوشانش است.گذاشتند که هنوز خوشمی
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میالد کنار نورا یک جورهای بود... یک طورهای ساده ولی 

تماشایی. کنار هم ایستاده بودند و این ایستادن ختم شده بود به 

 همکار شدنشان داخل دانشگاه.

د تا تدریسش را شروع کند و میالد به عنوان یک نورا پذیرفته بو

 همکار کنارش بود تا کمکش کند.

 

 ترین مهمان امشبمپیش رفتم به سمت سهراب ساکت

. 

 از روزگارتون چه خبر؟-

 

رنگ و کوتاه اش اگر چه کمسرش را باال گرفت و لبخند مردانه

 بود، ولی دروغی و مصنوعی نبود.

 

 متولد شدیم ژیکال. این روزا حس میکنم دوباره-
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 اش ماندم و امتداد نگاهش روی نشاط رسید.خیره

 

هنوز کلی راه نرفته داریم... کلی مشکالت حل نشده... ولی -

 پذیرترش کرده.همین پشت هم بودنمون تحمل

 

 امشب هم گویی خدا با من سر سازشش شده بود.

 

ته ها رو دست کم نگیر سهراب... وقتی یکی از آرزوی آدم-

خواد که خوشبختیتون رو ببینه دنیا یه شکل و شمایل دلش می

 ای پیدا میکنه.دیگه

 

هایش را روی میز مقابلمون گذاشت و عمیقن حرفش را دست

 زد.

 میشه خوشبختی من و نشاط همیشه جز آرزوهات باشیم؟-
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 مگه میشه نباشه؟-

 

ژیکال من یه عذرخواهی بزرگ به همتون بدهکارم... حتی -

 .به..

سرش را چرخاند و همان لحظه صورت ترالن هم سمت ما 

 برگشت.

 

خوام یه نامرد باشم... از قول من ازش بخواه که ببخشدم و نمی-

 فراموش کنه اگر طوفان شدم به آسمون زندگیش.

 

هایم جواب دادم و مطمئن جواب سهراب لبخند ترالن را با چشم

 را گفتم:

 ن اینجا بود؟تو فکر میکنی اگر نبخشیده بود اال-
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 تا آمد جوابم را بدهد با شنیدن اسمم به عقب برگشتم.

 

 سالم ژیکال خانم.-

 

ی صورت سفید و کمی گنگ از نشناختنش، اما با مهربانی خیره

 اش شدم.های عسلیچشم
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ام کلنجار بروم او خودش را قبل از آن که من بخواهم با حافظه

 معرفی کرد.

 

مروارید هستم... عروس عموی آقاهامین... بابت افتتاحیه -

 گم.مجموعه بهتون تبریک می
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هایش که به دستش را فشردم و دسته گل را از میان انگشت

 طرفم گرفته بود، پذیرفتم و تشکر کردم.

 

 اومدید. خیلی ممنون... خوش-

 

 ژیکال خانم... مشتاق دیدار!-

 

 تر شد.هایم پهنبآیهان که پشتش ایستاد منحنی ل

ی عمو سلطان شان را داخل دلکدهیادم آمد که عکس دو نفره

 دیده بودم.

 

 خیلی دیره برای تبریک گفتنم... ولی پذیرا باشیدش.-
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مروارید با لبخندی ملیح و نگاهی شفاف، از تبریکم تشکر کرد. 

 بارید.اما همسرش شرارت از وجناتش می

 

 نیم باهم.تونیم دیر کردش رو حساب کمی-

 

 به مزاحش لبخند زدم.

 من در خدمتم.-

 

ی مقابلم موهای بورش را زیر شالش دخترک زیبا و ریز جثه

هایش هامین را صدا کرد تا فرستاد و آیهان با چشم و ابرو آمدن

 به سمتمان بیاید.

 

به یمن حضورمون توی مراسمتون، یک سال عضویت رایگان  -

 گیره.به من و مروارید تعلق می
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 هایش را برایش ریز کرد. هامین چشم

 

قدم مروارید خانم رو چشممون... اون وقت تو رو به چه -

 مناسبت؟

 

ی دیر کرد تبریک بهمون دادن... تو خودتو ژیکال خانم هدیه-

 ناراحت نکن شازده.

 

 شازده گفتنش مثل عموسلطان بود.

 

 آیهان جانم؟-

 

 خوشم آمد از لحن صدا کردن مروارید و شیطنت آیهان.

 

 عزیزم چند بار بگم توی جمع اینجوری صدام نکن.-
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 اش لوچ کرد.هایش را برای مروارید درخشندهچشم

سرش را کمی جلو آورد و برای اینکه صدایش به هامین نرسد 

 پچ زد:

 

های اندام سر فرصت بهتون میگم که روی کدوم قسمت-

 بیشتر کار کنید.مروارید 

 

لبم را به دندان گرفتم و صورت سرخ از خجالتِ مروارید را تماشا 

 کردم.

 

 گی آیهان!؟چی می-

 

 شماتتِ لحن هامین پر از صمیمیت بود.
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چیز خاصی نگفتم... فقط طلب صبر کردم براشون و بقای دوام -

 با حضور گرمت.

 

با همان صمیمیت عیانش همسرش را بیشتر تنگ آغوشش 

 فت و من یکباره دلم فرو ریخت.گر

نه از سر آغوشی که نداشتمش... فقط از روی دلتنگی روزهای 

 مان.قدیم

 

طبق دستورت دوربینو آوردم شازده... اکی بودی بگو شروع -

 کنم.

 

روی سخن آیهان با هامین بود... هامینی که سخت و تلخ 

 نگاهش را از رویم برداشت.

 

دوستان هر کدوم تمایل داشتن صداشون کن... ما هم االن -

 میایم.
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 ترم ایستاد.آیهان و مروارید که دور شدند، نزدیک

 یادم نمیاد ناجور بغلت کرده باشم!-

 

اش ماندم و از سر هیجان سرم را برای گمراهی به مات گله

 جهت مخالفش چرخاندم.

 

 نجوا کرد:اش کردم با سکوتم که قبل از رد شدنش حرصی

 شایدم محبت من... خار داره برات؟-

 

هایش را ببینم... کنار باقی آقایان رفت و نایستاد تا رنگ چشم

 های آیهان شد.ی لنز دوربین میان دستخیره

ای از این شد، وقتی که او گوشهبه حتم که عکس زیبای می 

 تصویر حضورش داشت..
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ر گوشه از سالن با ورود های اهدایی بود که هنگاهم به گل

 شد.مهمانی چیده می

 

 باالخره رسیدی به اون جایگاهی که الیقش بودی.-

 

 واقعن رسیدم میالد؟-

 

 کردیم.ها را تماشا میآمده بودیم به کُنجی و داشتیم آدم

 

مرورش کن ژیکال... روزهایی رو که تالش کردی... خسته -

. وَ االنی که شدی... باب میلت نتیجه نگرفتی... بریدی..

 حداقلش میدونی یه جایگاه ثابت و محکم داری.
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 من هم شبیه میالد دست به سینه شدم.

 یعنی راه درستی رو انتخاب کردم؟-

 

 حست به انتخابت چیه؟-

 

 حسم برایم گنگ بود و ناشناخته.

 

 های مثل حاال از اعتراف کردن خوف دارم میالد.یه موقع-

 

 تو همیشه قوی بودی و محکم... ترس و از کجا پیدا کردی؟-

 

هایش... ایستادنِ حواسم پیش هامین بود... پیش حرف زدن

اش که امشب مختص به خودش... لبخندهای کوتاه و مردانه
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لرزاند... هم برد... هم مییک مدلی بود انگار... هم دلم را می

 داد.ام میریکرد و هم در اوج ناباوری فراقرارم میبی

 

ترس یه حس فطریه ولی من تا قبل از این اتفاقات حتی -

دونستم چطوریه... االن ولی لمسش هم نکرده بودم... اصلن نمی

چرخونم... تا میخوام یادم بره که ممکنه دنیا همین تا سرم رو می

 شکلی نمونه، یهو میبینم یه جای کار ایراد داره.

 

 ت کجاست!حساس شدی ژیکال... پس توکل-

 

 توکلم را گمش کرده بودم... یک جایی شاید همین اطراف!

 

هامین همون هامین قدیمه... حتی بیشتر از اون وقتا میخوادت، -

 چون با رنج دوست داشتنت بزرگتر شده ژیکال.
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 دار و شمرده رها کردم.نفسم را مکث

هایش دنبالم گشت و وقتی پیدایم نکرد. دیدم که چشم

 ر هم شد.هایش دسگرمه

 

کنم... زخمش تر و ترسوتر شدم... اذیتش میمن ولی شکسته-

ها زمان ببره که یادم بره... ولی هربار میزنم... شاید روزها و ماه

که درد کشیدن جهانو ببینم... تحمل و شکست مامان محبوبه 

کشم میالد... من ام بهش خجالت میرو ببینم از حس دوباره

 که یک بار بازندش شدم.الیق عشق نیستم زمانی 

 

به احترام خرابی و ویرانی وجودم مسکوت ماند و من خودم را به 

 ی باال رساندم.طبقه

 ها را روشن نکردم.برق

 خیره ماندم به روزگار جدیدم.

به سرنوشتی که قرار بود در این چهار دیواری شروعش کنم و او 

 انگار که وصل شده بود به دنیای ابدیِ من.
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 چرا اومدی باال!؟-

 

 گشتم.دنبال یکم تنهایی می-

 

 نزدیک شدنش را حس کردم و گفتم:

 تو برگرد پایین.-

 

 ام نشست.دستش روی شانه

 خودم برم پایین... دلمو که اینجا پیشته چه کار کنم؟-

 

هایم از زور استرس و غم مشت دید دستخوب بود که نمی

 شدند تا لرزششان را نبینم.
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کنم... به دلت بگو ژیکال خوب نیست... بگو که خواهش می-

 ترسیده... بگو که...

 

 بازویم را فشرد و برم گرداند سمت خودش.

صورت سخت و خشمگینش در این تاریکی من را بیشتر از قبل 

 کرد.دُچارش می

 گاه شدندش.ی تکیهدچار وجودش... وابسته

 

 چیزی شده؟-

 

جزای صورتم دو دو هایش روی اسرم را تکان دادم و مردمک

 زدند.

 

 کسی حرفی زده که برنجی؟-
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 اش و عقبش زدم.دستم را گذاشتم تخت سینه

 

 احتیاج دارم یکم تنها باشم... فقط همین.-

 

نگفتم که احتیاج داشتم یکم او نوازشم کند... یکم کنارم باشد... 

 یکم من را برای همیشه تنگ آغوشش بگیرد.

 

 عقب که رفت به میل خودش و

 اش نبود.های استیضاح کنندهچشم 

های خیسم چرخید و با تعلل از سالن خارج به احترام مردمک

 شد.

 

 وَ من ماندم و کابوس نوظهور وجودم.

 مان را به تاراج ببرد.که باز او را داشته باشم و کسی خوشبختی

 



 

 

1848 | P a g e 
 

من ماندم و پیامکی که از سمت اروند روی موبایلم نقش بست و 

 از قبل در سراب محبتش غرق کرد. باز من را بیشتر

 

کار واجبی برام پیش اومد... نشد که خودمو برسونم عشقم... "

 "جا کنارت هستم ولی بدون که از این به بعد همه

 

******* 
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 شد.جای برای همیشه تمام میریختم نفسم یکاگر اشک نمی
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 های جهان حال و هوای غریب و عجیبی داشت و این تبچشم

 دانم؟کوفتی با چه رویی به جسم نحیفش شبیخون زده بود، نمی

 

ی وجودم به زیر چشمم کشیدم و دستمال را از سر حرص و کینه

 اش برداشتم.دستمال مرطوب را از روی پیشانی

 

مامان از منتظر بودم تا سُرمش تمام شود و پرستار جوانی را که 

اورژانس شهرک خبر کرده بود، صدایش کنم تا دوباره وضعیت 

 بابا را چک کند.

 

تونستم چنگ بزنم به جونت بابا... هر چی درد بود از کاش می-

تو وجودت بکنمو بریزمشون دور... دیگه بسته این همه مردونه 

 پاشون موندی... بهشون بگو برن.

 

 شنود.داشتم صدایم را می هایش بسته بود، ایمانبا اینکه چشم
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هایم طواف دادم و نوازشش کردم... دست و صورتش را با بوسه

 به روی خودم نیاوردم که مامان چقدر شماتتم کرد.

ام و از حال ناخوش چقدر دعوایم کرد که چرا به نشاط زنگ زده

 ام.بابا گفته

 

 دلشوره امانم را بریده بود.

 را گرفتم و او پاسخ نداد.ی آسایش بیشتر از ده بار شماره

 بیشتر از چندبار خط هامین را گرفتم و باز جواب نداد.

 

 ناامیدانه روی تخت ولو شدم و زل زدم به سقف باالی سرم.

 

ی باشگاه گذشته بود و یک شور و انرژی یک هفته از افتتاحیه

 خوبی در من و آسایش در جریان بود.
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خراب شد، شبیه یک سیل اما از دیروز که به یکباره حال بابا 

 روند تمام دلخوشی این روزهایم را با خودش شست و برد.

 

صدای حرف زدن مامان را شنیدم که داشت پرستار را بدرقه 

 کرد.می

 پشت پنجره ایستادم و دیدم که نشاط هراسان وارد خانه شد.

 صورتش زار و ترسیده بود.رنگ

 

ر از این در روحم خواستم ترس وجودش بیشتبیرون نرفتم... نمی

 سرایت کند... من به معجزه ایمان داشتم.

 

زنگ موبایلم که بلند شد و اسم آسایش نقش بست، دلخور و 

 کالفه توبیخش کردم.

 

 کجای آسایش... چندبار باید زنگ بزنم من؟-
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 ژی... کال.-

 

شدن هایش تند و پشت هم خالی و پر شد و ریتم کوبیده نفس

 ها هم در گوشم نواخته شد.هایش روی پلهقدم

 

 نشنیدم... گوشیم مونده بود تو کشو.-

 

 لبم را جویدم و پرسیدم:

 خودت کجا بودی پس... هامینم جوابمو نداد که!؟-

 

ها رو بدم... گوشی هامین دستش بند بود... بذار کارت بچه-

 دستت.
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ی نداد تا متوجهمنتظر ماندم و صدای موسیقی داخل سالن اجازه 

 هایش بشوم.حرف

 

 ژیکال... حال بابات چطوره؟-

 

 بابام تب داره... ولی از دیشب یکم بهتره.-

 

 خداروشکر... خوب شد که موندی خونه.-

 

 کمی مشکوکانه پرسیدم:

 چیزی شده؟-

 

 مشخص بود که حرفش را مزه مزه کرد و بعد بیانش کرد.
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اد... خیلی شرایط جالبی راستش امروز اینجا یه اتفاقاتی افت- 

 نبود.

 

 ور شد.ام دوباره شعلهدلهره

 

 چه اتفاقی... میشه قشنگ تعریف کنی آسایش؟-

 

تو سالن مردونه چندتا قوطی پودر تقلبی پیدا کردن... یعنی -

 اونا هم اومدن گشتن پیدا کردن.... ۱۱۰یکی زنگ زده بود 

 

 ابروهایم بهم نزدیک شد.

 

 یعنی چی... مال کی بوده!؟-
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دوربینارو چک کردن دیدن یکی به هوای ثبت نام اومده... -

 ها که حواسشون نبوده رفته اینارو گذاشته تو اتاق هامین.بچه

 

 نزدیک بود که قلبم بایستاد.

 چرا آخه... هامین کجاست االن؟-

 

هامین با مامورا رفت کالنتری، شکایت نامه تنظیم کنه... فیلم -

رو هم بردن ضمیمه کنن... معلوم نیست کدوم آدم نامردی هنوز 

 کارمون شروع نشده، دشمنیش گرفته.

 

 دانستم خیالم آسوده باشد یا تا مرز سکته بروم؟نمی

 

 آسایش مگه اون یارو تو فیلم نیستش... پیداش میکنن دیگه؟-

 

 نفس راحتش را که شنیدم کمی خیالم راحت شد.
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های منطقه است... خواستن ر باشگاهافشین میگه شاید کا-

 اسممون رو بد نام کنن.

 

های هامین سوخت... خستگی را به ها و تالشدلم برای زحمت

 ها.انصافتنش گذاشتند بی

 

 تو فیلمو داری برام بفرستی؟-

 

 تعلل کرد تا حرفش با مربی جدیدمان پریسا تمام شود.

 

خواهد آهسته و زیر لب جوابم را داد... مشخص بود که نمی

 مان چیزی بفهمد.کسی از مکالمه
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کنم فیلمو ندارم ولی افشین از پودرا عکس انداخت... قطع می-

 اونا رو برات میفرستم.

 

 تماس را قطع کردم و منتظر ارسالشان ماندم.

 ها آسایش برایم نوشت.قبل از باز شدن عکس

 

خبر نذار ژیکال... الزم بود خونه بمونی، خیالت دت بیمنو از خو-

 از اینجا راحت باشه خواهری.

 

روی اولین عکس زوم کردم و یادم رفت که جواب پیام آسایش 

 را بدهم.

 

مغزم در عرض یک ثانیه فلش بک خورد و دچار شوک بزرگی 

 شد. از کار افتاد و فلجانه به تصاویر چشم دوختم.

 



 

 

1858 | P a g e 
 

هایم را از دور موبایلم سست کرد و با انگشتژیکال گفتن نشاط 

 سَرِپا شدنم، از کنار پاهایم به زیر تخت سُر خورد.

 

 

****** 
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 "هامین"

 

کلیدها را از آقا نعمت نگهبان باشگاه تحویل گرفت و بعد از 

جا کنار خودش روی ی داخل دستش را همانخداحافظی جعبه

 های حیاط گذاشت.پله
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اش را ها آوار شد و فقط به یک امید سینهوی پلهیک جورهایی ر

 از هوا پر و خالی کرد.

 

های از زانوهایش را صاف کرد و با سر دردی عجیب به تماس

 اش چشم دوخت.دست رفته

 

ی ژیکال، با نورا تماس گرفت و گفت که قبل از گرفتن شماره

 شب را منتظرش نماند.

 خوابد.گفت که کار دارد و شب را هم داخل باشگاه می

 

باالی موبایلش را به لبش چسباند و تمام روز مزخرفش را مرور 

 کرد.

از خودش پرسید کجای این زندگی نامردی کرده بود، که حاال 

 سنگ جلوی پایش انداختند!؟
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ی ژیکال را اش نگاه کرد و شمارهی کتونیبه بند باز شده

 گرفت.

 های آزاد و ممتد.آمد از شنیدن صدای بوقمی بدش

 نگاهش را باال کشاند و آسمان پر سوز  زمستانی را تماشا کرد.

 ی معروف.شب یلدا بود... همان چله

همان شبی که مامان محبوبه و بابا جهان ژیکال را هدیه دادند 

 به دنیا... سپردنش به قلب ناسور هامین.

 

 کال را پشت موبایل شنید.فقط ریتم ضعیف نفس کشیدن ژی

 

 نتونستم جوابتو بدم... شرمنده.-

 

ژیکال حتی سالم هم نکرد و هامین همه چیز را گذاشت به پای 

 اش.دلخوری
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 ژیکال جان؟-

 

 سکوتش کش آمد تا لب باز کرد.

 بله؟-

 

 ی ژیکال نگرانش کرد.صدای پر از خش و دو رگه

 

 چرا صدات گرفته!-

 

دید... بغض های ژیکال را نمیخوب بود که لب گزه

 هایش را شاهد نبود.خوردن

 

 خواب بودم... با زنگت بیدار شدم.-

 

 ابروهای هامین از سر تعجب جمع شدند.
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خواب بود آن هم امشب... شب تولدش... اصلن چرا امروز نیامده 

 بود باشگاه!؟

 

ود، مزمت هامین خودش را برای دروغی که مجبور به گفتنش ب

 ای نبود.کرد. ولی چاره

 

 داشتم درارو میبستم برم... حس کردم از واحدت بوی گاز میاد.-

 

 ژیکال نگران شده گفت:

 خب برو ببین یه وقت گاز باز نمونده باشه.-

 

 هامین باز گردنش را باال گرفت و از آسمانِ توی دلش پرسید:

 "ها؟خوایی بباری... کیف شب یلدا به برفشهنمی"

 

 هایش را با حال بهتری بست.پلک
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کلید ندارم... من درگیر بودم... اومدم دیدم که آسایش در و -

قفل کرده و کلیدارو برد... یدکی رو برمیداری بیایی یا بیام 

 دنبالت؟

 

 ای ندارد گفت:ژیکال که دید چاره

 میام خودم.-

 

 ها رو باال رفت و برق راهرو را پشت سرش خاموش کرد.پله

 

ر سالن را باز کرد و نگاهش روی میز کوچکی که گفته بود آقا د

های رویش را نعمت برایش  داخل سالن بگذارد ماند... گل

 دوست داشت یک دسته رز سرخ.

 شان را روی زمین نداشت.دل پرپر کردنشان و ریختن

 آمد از این کارها.اصلن خوشش نمی
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هایش از روی عکس لبخند ی کیک را باز کرد و مردمکجعبه

 اش رسید.ی هدیهژیکال به جعبه

عقدشان...   همان روز لعنتیسویِای جامانده از خوشی کمهدیه

همان روزی که باور و قلب ژیکالش را زیر سرخوردگی، وجودش 

 له کرد و سوزاند.

 

 ال ماند.همه چیز را مرتب روی میز چید و منتظر آمدن ژیک

اش فقط به شوق تولد از پس امروز مسخره و خسته کننده

 ژیکال سرپا مانده بود.

 

 سمت آشپزخانه رفت و دنبال یک مسکن گشت.

 داد دیگر؟سردرد لعنتی را کجای ظرفیتش جا می
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ی هامین را ژیکال ترسیده و نگران از ماشین پیاده شد و شماره

 گرفت.

 

 من پشت درم... باز کن.-

 

های روی ین باشه گفت و هم زمان با روشن کردن شمعهام

 کیک آهنگش را هم آماده کرد.

 

خواست تولد عشقش را کم شبی نبود که بعد از پنج سال می

گذاشت بارید، نمیجشن بگیرد و اگر از آسمان، سنگ هم می

چشمان امشب دنیا به کامشان تلخ شود و چشم شور سیاه

 شان را برنتابد.خوشی
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ها را با هراس باال رفت و تا پاهایش به داخل راهرو ژیکال پله

 رسید حس کرد که صدای موزیک آرامی از داخل سالن

 ی مقابلش به گوشش رسید.مردانه

 

کمی گنگ و گیج جلو رفت و نیم نگاهی به راهروی تاریک 

 ی باال انداخت.طبقه

 

هامین  باز گذاشت و با هل دادنش قامتدستش را روی در نیمه

 ها هویدا شد.سویِ شمعاز میان تاریکی و نور کم

 

هایش لیز خورد و صدای اصابتش دسته کلید از میان انگشت

 روی زمین میان هیاهوی اوج صدای خواننده گم شد.

 



 

 

1867 | P a g e 
 

دلیل باال آورد و با تبریک هامین روی لبش دستش را بی

 گذاشت.

 

 تولدت مبارک زندگی خانمم.-

 

. چرا یادش نبود... امشب تولدش بود و انقدر خواب بود یا خیال..

حالش خراب بود... امشب تولدش بود و حال ناکوکِ بابا جهانش 

 نفسش را بند آورده بود.

 

هامین جلو رفت و اجازه داد قدرت احساساتش از دور 

 هایش به تن و روح ژیکال تزریق بشود.دست

 به آغوشش کشید و روی سرش را بوسید.

 

 من. اومدنت مبارک-
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 امانی توی نگاهش جا خوش کرد.لبای ژیکال لرزید و بغض بی

سرمای وجودش میان گرمای تن و قامت هامین گم شد... ذوب 

اش چنگ ی سینهشد و قلبش کوبنده و سرکشانه به دیواره

 آویخت.

 

 ژیکال توان زدن هیچ حرفی را نداشت.

 با دست هامین هدایت شد به پشت میز و ناباورانه به عکس

 رخش روی کیک نظر دوخت.نیم

های که های تکی روز عقدشان بود... هماناز همان عکس

کند... هامین گفته بود هر شب قبل از خوابش نگاهشان می

 های که تهدیدش کرده بود حق پاک کردنشان را ندارد.عکس

 

 هامین کیک را باال آورد و لب زد:

 آرزو کن.-
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 را ندید. خوب بود که هامین پوزخند روی لبش

 آرزو! مگر جانی هم برایش مانده بود؟

 

بغضش را... غم خانه خراب کن وجودش را با بزاق دهانش بلعید 

 و دست دیگر هامین دور کمرش حلقه شد.

 

بود اش یادش رفته جای بابا جهانش خالی بود... مامان محبوبه

امسال برایش کادو بخرد... پس چرا نشاط تولدش را تبریک 

 پرتش! نگفته بود؟ خواهرک حواس

 

ی بیست و هفت سالگی از خدا آرزو کرد... مرگ را... در آستانه

 خواست تا این مصیبت و رنج را برایش تمام کند.

 

 هایش را باز کرد و به خاطر هامین باالجبار لبخند زد.پلک
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 فوت کرد و با حالی نزار و داغان زمزمه کرد:ها را شمع

 ممنون هامین.-

 

 های هامین جمع شدند.چشم

 کیک را روی میز گذاشت و به سمت دیوار کنارشان رفت.

های هر دویشان کلید برق را زد و با روشن شدن سالن چشم

 جمع شد.

 

 جلو رفت و از دیدن صورت ژیکال مات ماند.

 بی رنگ و نزار.

 ایش دریای خون بود.هسفیدی چشم

 

 این چه حالیه؟-
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خواست هامین مُردنش را ژیکال خودش را جمع کرد... نمی

 شاهد باشد.

 دانست که این راه آمدن نداشت... ماندن نداشت.خوب می

 

ی معروف و عاری... زد به همان کوچهخودش را زد به در بی

 خواست که یک االن را 

 .پا بزند به بخت نکبت و سیاهشپشت

 

 امروز جواب ندادی نگران شدم... آسایش گفت که چی شده.-

 

 حرفش را مزه مزه کرد و پردلهره پرسید:

 نفهمیدی کار کیه؟-

 

های اش تا گوشهامین نگاهش از روی شال افتاده

 اش سُر خورد.گوشوارهبی
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نگرانی خوام در موردش حرف بزنم... اونم امشب... تموم نمی-

 من این بود که ختم بشه و بتونم کنارت باشم.

 

شد... چقدر حس خوب و چقدر دلش برای هامینش تنگ می

 مثبتی به این مجموعه داشت.

چه شروع تلخ و پایان زود هنگامی نصیبش شده بود، بعد از این 

 همه سال انتظار.

 

تر تماشایش تر و کفریهامین مقابلش ایستاد... داشت عصبی

 رد.کمی

ی مقابلش روحش را حال ژیکالش خوب نبود... این دخترِ ایستاده

 با خودش نیاورده بود انگار!

 یک جسم سرد بود و بریده از دنیا.
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ی گوش ژیکال رساند و متعجب به تکان دستش را به الله

 خوردنش چشم دوخت.

 

ژیکال شبیه آدمی ایستاده در باالی پرتگاه تالش کرد تا حالش 

 تر از آنی که بود، به چشم هامین نیاید.ابخر

 

 زیر لب و پررنج زمزمه کرد.

 

 دست به گوشم نزن.-

 

هایش است و باز هایش ممنوعهدانست که گوشهامین می

 شان به بازی گرفته بود!دستهایش را برای لمس
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 یه امشب رو تلخ نباش ژیکال.-

 

سال نداشتنش... به اش... پنجسال دوریی پنجتلخ بود به اندازه

ی دلتنگی تمام عمرش و اش... به قاعدهی رفتن اجباریاندازه

 کشید.اش به کول میحاال باید بریدن و رفتنش را با خود بیچاره

 

های دنیا... بلد های ژیکال شده بودند ریاکارترین چشممردمک

 های مقابلشان.به چشم بودند خوب بازی بدهند

 

ی گوشوارم برای آخرین باری که بهشون دست زدی، لنگه-

ام مهر طالق همیشه گم شد... دلم پرپر شد و توی شناسنامه

 نشست... تو از زندگیم رفتی... یادت که هست؟

 

اَخم عمیقی به صورت هامین نشست و از خودش پرسید... چرا 

 تلخ شده بود باز!؟
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 بش قبر نکن.قدِ یک ساعت ن-

 

ی ژیکال را پر کرده هی کم تمام ریعطرش از همین فاصله

بود... داشت با خودش به یادگار میبردش و در دلش عاجزانه 

شدند، ی یک کاشی از هم دور میخواست که کاش فقط اندازه

توانست مُشتش را روی قلبش بکوبد و بگوید زبان نفهم تا می

 احبم.قرارم... دلِ بی صنشو دلِ بی

 

دست دیگر هامین که روی بازویش نشست، گرمای نفسش هم 

 ی گوشش، تنِ ژیکال را لرزاند.زیر الله

 

بذار یکم نفست بکشم... خفه شدم از این همه نداشتنت... از -

 این همه دور بودنت.
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قرارِ هامین میان گودیِ شانه و گردنِ های بیاصابت نفس

 کرد، بد کرد.می ژیکال حالش را بیشتر از آنکه تصور

 

یاد خاطرات اندکی که با هم داشتند افتاد، همان احساسات 

لطیفی که نشکفته پژمرده شده بود و  سالها دمار از روزگارشان 

 درآورده بود.

 

 خوای بازم بشکنم؟ بازم خورد بشم هامین؟تو می-

 

های هامین دلش را ریش کرد... بیشتر از غمِ میانِ مردمک

 ش آورد.فشاری که به تن

 

 قرار نیست دیگه از دستت بدم.-

 

 داد تا ژیکال اندکی حرفش را آنالیز کند.کاش اَمانش می
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فرصت که نداد هیچ... نفسش را هم گرفت... نفسی که آغشته 

 هایش بود.به عطر لب

 

شد انگشتان ژیکال چنگ شدند روی بازوهای هامین... مگر می

 از سقوط نهراسید؟

 

جانش هیچ مقاومتی در برابر هیجانی که از باال و پایین تن بی

 داد.شدن دمای بدنش به وجود آمده بود، نشان نمی

  

سرش را کمی با عجز عقب کشید اما دست محکمی تکیه گاه 

 سرش شد تا به دیوار پشت سرش برخورد نکند.

 هایشان نزدیکش شده بودند.قراری بدندیواری که با بی

 

 یکال میان چشمهای پر تَمنای هامین ساکن شد.نگاهِ ژ 
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شرمی از بوسیدنش نداشت وقتی پر ولع و حریصانه خودش را در 

او حل کرد تا جایی که شبیه هم نفس نفس زدند و ژیکال 

 جان معترض شد.بی

 

 بسه دیگه.-

 

 هایش روی قلبش چنگ شد.هامین ندید که چطور انگشت

 

معلق و سرگردان با ژیکال ولی وسط برهوت مغز و قلبش 

 کرد.خودش و خیال تلخش دست و پنجه نرم می

گاه تاوان داده بود و امشب باز هم روزی برای این سکونت

کرد... ای که راهش نداده بودند، عبور میداشت از همان جاده

 کرد که برود و پایان بدهد به غم هجرانش.عبور می

 

 گردنش خم شد و واگویه کنان نالید:
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 دردام نشو. نمک به-
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زهرمارِ عجیبی، وسط خوشی ناچیزشان، طعمِ تلخ وجودِ هر 

 دویشان شد.

 

 ژیکال دیگر هراسی از باختن نداشت نه یک بار و نه هزار بار.

اما حماقت بود نفس کشیدن زیر سقفی که آرزوهایش محال بود 

 برایش.

 

 دوباره زخمم نزن هامین.-
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تلخی مطلق دهانش را با بغض دردناکش تسلی بخشید، برای 

 حرفی که نه نیاز به تفکر داشت نه مزه کردن.

 

 برو کنار...دیره... باید برگردم... منو چرا کشوندی اینجا؟-

 

 ژیکال!؟-

 

 هایشان فضای سالن را پر کرده بود.شکستن نفس

 ژیکال. هامین متحیر مانده بود به بیگانگی حال پریشان و ویران

 ولی هنوز هم رسم عاشقی کردن را بلد بود.

 

 خواستم اذیت بشی.نمی-

 

نگاهشان روی غم وجود هم دو دو زد و باز هامین بود که لب 

 باز کرد.
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 خواستم این همه نبودنم رو کمی جبران کنم برات.می-

 

 دید که ژیکال خندید ولی باورش نکرد.

 .ترسید و یک وحشت بزرگی دورش حصار کشید

چرا اینجوری شد پس؟ چرا زندگی خانمش بریده بود از خودش 

 و او!؟

 

 کمی عقب رفت و جعبه را از روی میز برداشت.

ی گوشواره را مقابل نگاه ژیکال باال آورد، بازش کرد و تا لنگه

 ژیکال فرو ریخت.

حکایت این لنگه از گوشواره... حکایت غریب جاماندن و 

 شان بود.جدایی
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های این شهر نبالش گشته بود... چقدر پشت ویترینچقدر د

چشم چرخانده بود تا شاید بتواند جای خالی حسرتش را باز پر 

کند و هر چه بیشتر گشت، پیدایش نکرد و حاال او بود که داشت 

 بست!قفلش را پشت گوشش می

 

های های که مال دورههامین شده بود کوه صبر... از همان کوه

ها سر به فلک کشیده بود... ود و از دل آبما قبل تاریخ ب

 همانقدر استوار و مقاوم.

 

هامین سرش را باز جلو برد و اینار عطش وجودش را با حس 

 تری سیراب کرد.عمیق

لبای ژیکال چفت شده بودند روی هم و چشمای هامین ناباورانه 

 های روانش بود.به اشک

 فکر کرد که ترساندش... که دلخورش کرد.

هایش هدایت را عقب کشید و موهایش را پشت گوشسرش 

 کرد.
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 ی دیگر گوشواره خالی بود و توی چشم میزد.جای آن لنگه

 

از خودش بدش آمد که باز هم امشب درد به جان عزیزش 

 ریخت و خاطرش را مکدر کرد.

هایش قاب گرفت و محتاطانه و با صورت ژیکال را میان انگشت

 لحنی لطیف نجوا کرد.

 

تو همیشه برای من طعم گسِ خرمالوی پاییزی رو  لبای-

 داشته... شیرین و دلچسب.

 

ترین حسِ صورتش را غمگینانه عقب کشید و ژیکال در عمیق

هایش تمام ی درونش غرق شد و او باز با انگشتمدفون شده

 اجزای صورتش را به بازی گرفت و ژیکال نالید:

 

فصل خرمالوها... روزی که ترکم کردی نه پاییز بود... نه -

 درست وسط یه بهارِ نفرین شده پسم زدی و رفتی.
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آسمان غرش کرده بود و صدای رعد و برقش به گوش 

 هردویشان رسید، وقتی

 زده پرسید:که ژیکال تلخ و آشوب

 

به تاوان کدوم گناه عروسِ هفت روزتو رها کردی و رفتی؟ -

 ندن ندارم.کجا رفتی که حاال بعد از پنج سال من دیگه پای مو

 

هامین مشکوک و عصبی به حال و روز ژیکال چشم دوخت و 

 اش نقش بست.های خاکستریکلی سوال میان سلول

 

 خودم پات میشم.-

 

 نفس ندارم.-
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 خودم نفست میشم.-

 

 کرد.های که درد و رنج ازش چکه میژیکال خندید از همان
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شد همان شب برفی که ژیکال از خودش پرسید که چی می

افتاد مانده بودند داخل آن اتاقک برای همیشه زمان از نفس می

 کردند؟و میان آغوش هم تا ابد سر می

 

کاش تو سیاه چشمی آدما یکم هوای منو داشتی... اگر از سر -

گرفتی... اگر منو آدم حساب خودخواهیت تصمیم نمی

االن داشتم آلبوم زندگیمون رو ورق میزدم...  کردی... منمی

 دونی چیه هامین؟اصلن می
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 هامین سرش را با تردید تکان داد.

حالم از خودم بهم میخوره... بدم میاد از خودم بس که به خاطر -

نداشتنت هی به جونت سنگ زدم... هی مالمتت کردم... هی 

 خودمو زلیل دوست داشتنم کردنم.

 

 رف میزنی... چی شدی!؟چرا این مدلی ح-

 

های مجنون  با خودش اندیشید که به کجای ژیکال شبیه آدم

خورد اگر یک امشب در مغزش را چفت و بست دنیا بر می

 داد؟کرد و ادامه میکرد و برای دل بینوایش زندگی میمی

 

 خوبم... خیلی خوبم... کیک بخوریم؟-
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ای تندِ ژیکال هی هامین رویش ماند و پشت قدمنگاه مات زده

 به آشپزخانه رسید.

 

 چایتون کجاست؟-

 

ی باالی پشت سرش ایستاد و دستش از کنار تن ژیکال به قفسه

 سرش رسید و از او درخواست کرد:

 کنی؟برام قهوه دم می-

 

 وقفه نفس کشید و بدون نگاه کردن به هامین گفت:تند و بی

 بشین تا آماده بشه.-

 

خوب بود تغییر رویه دادن... تهش این بود که حسرتش با دلش 

 ماند قبل از رفتنش.نمی
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توانست روزگارش را ساخت که تا عمر داشت مییک خاطره می

 باهاش سر کند، حتی آن سر دنیا.

 

ها بشقاب و کارد و چنگال را برداشت و کنار از داخل قفسه

 کیک، مقابل هامین روی کانتر قرار داد.

 

 های قهوه را پر کرد و همراه با خودش برد.جانفن

 

ی کیک مقابلش چشم فنجان خودش را برداشت و به تکه

 دوخت.

وار نگاهش جلو رفت و تا بشقاب هامین را دید لبش مجنون

 کشیده شد.

 

 چشمشو گذاشتی برای من اونوقت خودت...-
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به اخم تظاهری هامین خندید و دید که نوک چنگالش را فرو 

 وی نقش لبای سرخش که روی تکه کیکِ جلویش بود.برد ت

 

من میخوام تمامت برای من باشه ژیکال... نمیخوام دیگه توی -

ام... فکرم هی به نبودنت فکر کنم... نَبریدم ولی سرخورده

ام... به هر چی که چنگ میزنم باز تهش میبینم که تو رو کالفه

 ندارمت... که حالم بدون تو حال جالبی نیست.

 

اش را لب زد... تلخ بود و داغ... مثل طعم دهانش... فنجان قهوه

 شبیه داغی قلبش.

 

ما همیشه برای هم بودیم هامین... از اون روزی که توی -

سرویس بهداشتی دانشگاه اون مدلی نگاهم کردی... تا آخرین 

باری که توی خونت بهم گفتی برای همیشه برو و بیرونم 

 کردی.
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داد... باری به حرفای ژیکال گوش میسفیک جور خاص و تا

 نگران بود و مضطرب.

 

من گوشام درازه ژیکال؟ که داری برام هی نقش بازی -

 کنی!می

 

 هایش را لوچ کرد تا دستش رو نشود.ژیکال چشم

 تا هامین نمایشش را باور کند.

 

یه حرف زدم... مدیر کافه دیدار دیروز داشتم تو اینستا چرخ می-

گفت خوشبختی رنگ نداره... اگر خیلی قشنگی زد هامین... می

بهش رنگ تعلق بگیره، هر کسی یه طوری تعبیرش میکنه... 

 رنگ باشه، قشنگ و پاک میمونه.ولی وقتی بی

 

اش را بخورد... خوف هایش اشاره کرد تا هامین هم قهوهبا چشم

 .شان سرد شود و از دهن بیفتدداشت مثل خوشبختی
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 اون گوشه از قلبم که مال توئه همیشه خوشبخته هامین...-

هایش به اسارت گرفت تا پشت پا بزند لبش را میان فشار دندان

 هایش.به اشک

 

 دستش را جلو برد و نرم روی دست هامین گذاشت.

هر دو داغ بودند و گرم... انگار که خودشان را الی صد ال پتو و 

 لباس پوشانده بودند.

 

ر جا که باشم... با هر کی که باشم... تهش خوشبختیم من ه-

وصل همون یه تیکه از قلبمه... یه جوری دوست دارم که قراره 

خوام ازش بپرسم انقدری که من باهاش با خدا بازی کنم... می

 تو رو دوست دارم... اون تا حاال منو داشته؟
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نقدر دید از کوره در رفتن هامین را... فنجانش را عقب زد و ا

ضرب دستش شتاب داشت که فنجان چپه شد و از روی کانتر 

 قل خورد... افتاد و شکست.

 نهیب شکستنش بلندتر از داغ دل ژیکال نبود.

 

گی... گی امشب... زیادی داری چرت میداری مزخرف می-

 حواست هست؟

 

های قهوه لباسش را کثیف ژیکال تنش را عقب کشید تا قطره

 نکند.

 

 کنم هامین... باورشون کن.تراف میفقط دارم اع-

 

 گند بزنن به این اعترافت... این چه مدلشه دیگه!-
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 صداش باال رفته بود و از خونسردی ژیکال خوف کرده بود.

 با پشت دستش کوبید به هزار جور فکر و خیال خام و ناجورش.

 

 باید ازت خواستگاری کنم یا...؟-

 

های روان روی صورت ژیکال خورد و هامین حرفش را با اشک

 کنی که عقد کنیم؟جوری قبول مینپرسید که یا همین
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های جاری میان ژیکال هم مثل او ایستاد و حس کرد که خون

 های بدنش آغشته شد به َسم تصمیمی که گرفته بود.رگ
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پرسه چطوری تونه ازت ببیای خواستگاریم... بابا جهانم نمی-

 خوای خوشبختم کنی.می

اش داشت لبش را تر کرد و با حالی که خودش خبر از دربه دری

 نالید:

 من با تو خوشبختم هامین.-

 

کردن  دستش را روی قلبش دیگه نگذاشت... دندان قروچه

ها به چند تردمیل چیده هامین را شنید و نگاهش از بین دستگاه

 شده کنار هم رسید.

 

ایستاد... شاسی شروع را میزد و مدام رفت و رویش میباید می

 کرد.سرعتش را زیاد می

 خواست با آن... به نفس افتادن تهش برسد.می

 

 اش برگشت.از روی شانه
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ی پاهایش بلند شد و کف دستش را روی کمی روی پنجه

 صورت هامین گذاشت.

 قراری رسیدند.هایش روی شکستگی ابرویش به بیچشم

 

 ی خوبش ازت ممنونم.مشب و خاطرهبرای ا-

 

 ی خوب؟به کدوم قسمتش گفتی خاطره-

 

 جهت صاف کرد و  آهسته لب زد:ی پلیور هامین را بیلبه

تونم که دوست نداشته اونجاش که فهمیدم هیچ وقت نمی-

باشم... دقیقن اون جاش که وقتی گوشوارمو انداختی توی گوشم 

 باز من زنده شدم.

 

 ی جا مانده در گور.لبش را جوید و نگفت که یک زنده

 یک قدم عقب رفت و باز لب زد.
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 مراقب خودت باش.-

 

چرخید تا برود ولی دستش کشیده شد و میان آغوش هامین 

 محسور شد.

 

 من از دستت نمیدم... من نمیذارم که بخوای ازم دور بمونی.-

 

شمار ل را بیتنش را بیشتر به خودش فشرد و  روی موهای ژیکا

 بوسید.

 

کردم بستم و تا بازش میشد همین حاال چشم میچی می-

دیدم که بازم تو همون اتاقکِ روستایم... چی رو جا گذاشتیم می

 تابت شدم ژیکال!؟توش که از وقتی برگشتیم این همه بی
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دلش ریش شد از خیال مشترکش با هامین... جان نداشت باز 

م را با تو در آن اتاقک جا گذاشتم... اعتراف کند من تمام روح

 فقط نالید:

 برام وان یکاد میخونی؟-

 

 هامین مات خواهش ژیکال ماند.

 چرا این دختر امشب قصد جانش را کرده بود باز؟

 داد!وفایی میچرا یک جوری حرفهایش بوی بی

 

 لبش را چسباند به همان گوشی که گوشواره داشت.

 را صیقل داد. صدای گرم و پرمهرش روح ژیکال

 آرام شد و نرم نرمک تنش را کنار کشید.

 دیگر به صورت هامین نگاه نکرد.

ی ریز بارانی بیرون زد و تا پایش را داخل حیاط گذاشت، قطره

 صورتش را خیس کرد.
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 سرش را باال گرفت و نالید:

 دونم که حواست بهش هست... کمکش کن خدا.می-

 

 یک جور غریبی گفت خدا و هامینش را سپرد بهش.

 این روزها حساب و کتابش با خدا زیادی سنگین شده بود.

 گذاشت پیشش.داشت تمام عزیزانش را یکی یکی امانت می

خواهد برود و معلوم نیست کی برگردد، ولی تو گفته بود که می

یم هایم باشد... تو خدایی کن و جهانم را براحواست به دارایی

 دار... کمکم کن تا غم غربت را با ندیدنشان تاب بیاورم.نگه 

 

هایش را باز و هایش را از پشت سرش شنید و پلکصدای قدم

 بسته کرد.

 لبش را باز کرد و نفسش شد آه سردی معلق در هوای سوزناک.

 سرش را داخل شال گردنش فرو برد و شنید:
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 بریم؟-

 

 دلسپردگی نگاه کرد. ی هامین باهای دراز شدهبه دست

 

هایش، های او تا هامین رساندش به لبدستش را رساند به دست

ی اشکش میان کانوایی شال گردنش گم شد تا اولین قطره

 فریاد نزد:

 

 امبگذار به غنیمت ببرمشان... برای روزهای جنگ زده"

 "امزدهبگذار گرمایشان... بشود مرهم روزهای طاعون

 

*********** 
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 "ژیکال"

 

چرخیدم دور خودم... کشو را زیر و رو کردم تا توانستم پیدایشان 

 کنم.

 

 هر دویشان را داخل کیفم گذاشتم و از اتاق بیرون زدم.

 

مان را اش به غذا همگیمیلیتب بابا قطع شده بود. ولی بی

 کرد.دلواپس می

 

سر غذا کشید و نشاط باالی ها را جارو میمامان داشت زیر مبل

 ایستاده بود.
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 دستم را روی شاسی جاروبرقی گذاشتم و خاموشش کردم.

 اول مامان با تعجب نگاهم کرد بعد نشاط.

 

 میشه حرف بزنیم؟-

 

جا روی مبل پشت سرش نشست و نشاط مامان همان

 هایش را شست و آمد.دست

 

 حس گنگ، تلخ و غریبی داشتم.

 گفتن از چیزهای که همیشه حذر داشتم 

 ی از فکر کردن بهش.حت

 

 لبخندم نمادین بود و برای ارتباط چشمی پر از آرامشم.

هایم پنهانش کرده بودم و داشتم آرامشی که ال به الی انگشت

 کردم.هایم لهش میمیان مشت
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یه روزای از زندگیمون باید جلوی تموم اون چیزهای که ازش -

 فراری بودیم، بایستیم و باهاش مواجه بشیم.

 

 ی مامان از نشاط آرامتر بود.چهره

 

توان توضیح دادن ندارم... جون حرف زدن ندارم... فقط -

خوام که کنارم باشید... هر اتفاقی که افتاد و هر تصمیمی که می

 گرفتم مثل همیشه حمایتم کنید.

 

 چرا این مدلی حرف میزنی!؟-

 

 سوال نشاط شبیه برق چشمای مامان بود.

و دست نشاط را گرفتم... اما خیره ماندم کمی تنم را تکان دادم

 به صورت مامان.
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 دونید که من اهل جا زدن نیستم؟می-

 

 سرش را تکان داد.

 

خوام عقب نشینی کنم... فقط من ترسو نیستم مامان... نمی-

باید این راهو برم... برم که به خودمو، غرورم بدهکار نمونم... 

ی از دست رفته و آرزوهام نشم... گردنم پیش ی روزهاشرمنده

 هام شکسته نباشه.های این سالحسرت

 

قول میدی که آخرش این تو نباشی که بیشتر از همیشه آسیب -

 دیدی؟

 

 دست نشاطِ مسکوت و مبهوت مانده، را فشردم.



 

 

1904 | P a g e 
 

هایم همچو درختی نحیف تنم در برابر سوال مامان لرزید و شانه

 شد... اما ایستادم.و مانده در طوفان خم 

به خودم قول داده بودم که این بار بیشتر از همیشه مراقب خودم 

باشم... این باری که قرار بود من آن نفری باشم که دیگران را 

 رود.شکند و میمی

 

 

 از روی مبل برخاستم و گفتم:

قول میدم مامان... روزای سختی خواهد بود. برای هممون ولی -

 من ایستادن و تماشا کردنه.ی جوابِ دل شکسته

 

یه جوری حرف بزن بفهمیم چی میگی... مگه قراره چی بشه... -

 چی کار میخوای بکنی ژیکال؟

 

با نگاهی سرشار از شرمندگی به تالطم نشاط چشم دوختم و 

 کیفم را روی دوشم انداختم.
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 قبل از بیرون رفتنم از خانه لب زدم:

 

ه... من از سر این نفس دردی که به استخون برسه... نفس بر-

بریدن دارم یک بارم که شده خودم آتیش جهنمم رو به پا 

 کنم.می

 

زیادی برای جبرانِ ستم اروند بود، اما من های کردم، راهمی

ها روحم از آرامش و تالفی کردن انتهایی هیچ کدام آن انتخاب

 شد.ارضا نمی

 

 برای آخر هفته آماده باشید... مهمونی داریم.-

 

نشاط دهانش باز مانده بود و مامان کف هر دو دستش را 

 مذبوحانه سَرِ زانوهایش مالید.

متوجه بودم که با حرفهایم بیشتر از همیشه مضطرب... نگران 

و گیجشان کردم... چارهای نداشتم دیگر... اگر عاقالنه فکر 
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دوید تا نگاهم را هم آوار کند... اما م، میبغض خانه خراب کن دل

اش دریغ کردم های مادرانهمن با عجله و شتاب رویم را از چشم

 و گریختم.

 

رفتم قبل از آنکه با خواهش مستولی شده از باید می

 هایشان پشیمان شوم و نادم.مردمک

 

 

های و ایستادن مقابل نمایشگاه اروند، شبیه پرواز پرندهرسیدن 

 مهاجر بود.

 دیر... طوالنی... سخت و مسیری دشوار.

 

نشاط را با دنیایی از سواالت ناتمامش تنها گذاشتم و رفتم. 
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این طرف خیابان زیر تابلوی حمل با جرثقیل، منتظر ماندم که 

 مطمئن شوم اروند، داخل نمایشگاه نیست.

 نه خبری از ماشینش بود نه خودش.

 سرک کشیدم.از عرض خیابان گذشتم و محتاطانه 

 

 ی زِبرای دفترش هم پایین.نمایشگاه خالی بود و پرده

 

 ها را باال رفتم.صدا پلهآهسته و بی

 نفسم تند و بریده بریده، شده بود.

های کنار سالنِ باال نبود. نگاه من ولی دیگر خبری از کارتون

 فقط به همان در بسته بود.

گذشته و حال من دانستم جهنم عیانِ روزگارِ همان دری که می

 و هامین است.
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در را به عقب هُلش دادم و پاهایم لرزیدن وقتی که از مرز 

 چهارچوبش گذشتند.

 

 موبایلم را در حالت سکوت گذاشتم و در را پشت سرم بستم.

 

ها و وسایل چیده، پر شده بود. از میان راه باریکی که با کارتون

 جلو رفتم و گذشتم.

 

 ام به اوج خودش رسیده بود.آور در سینهضربان قلبم سرسام

 

 لرزید.ام خیس شده بود از عرق سرد و تنم میپیشانی

نه از ترس و خوف دیده شدنم... از هیبت آنچه که پیش رویم 

 بود.
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پری که روی میز بزرگ و طویل های خالی و نیمهاز قوطی

 رت گرفته بود.اش صومقابلم تمام مراحل ساخت و بسته بندی

 

های که آسایش عکسشان را برایم فرستاده همان بودند... همان

 بود.

 

 لبم را گزیدم تا اندکی درد من را از شوک خارج کند.

 االن فرصتی برای جان دادن و مردن نداشتم.

 

در پی چند عکس انداختم و فیلم موبایلم را روشن کردم و پی

 گرفتم.

به اطراف چرخاندم تا مبادا  ی آخر ترسیده، نگاهم رالحظه

 دوربینی دستم را رو کرده باشد.
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ی جان دارم را به روی دوشِ از همان راهی که آمدم، جنازه

چال ام یدک کشیدم و با خودم به سیاهآرزوهای کال و نرسیده

 زمان بردم.

دانستم حذف شدن هامین از تیم ملی برایش به روزهایی که می

 مرگ پیش رویش داشت.حکمی بدتر از بیماری و 

 

نیم ساعت بعد من همان ژیکالی بودم که لبخند به لب داشتم و 

 کردم.های چراغانی و مشتاق اروند را تماشا میچشم

 

ها را پلهسر و صدا شبیه معجزه بود، رو نشدن دستم... اینکه بی

ی دفترش بهش زنگ زدم که داخل پایین آمدم و پشت در بسته

نمایشگاه منتظرش هستم. فقط از پس ژیکالِ جسور و چابکی 

اش روبروی طلبی زندگی از دست رفتهآمد که به حقبرمی

 پسرعموی نامردش نشسته بود.
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رفتم تا ساختمون پزشکانِ خیابون پشتی... یکی از دوستام -

 ت چندتا آمپول تقویتی برای عموجهان بگیرم خوبه.پزشکه، گف

 

کمرم را از حالت چسبیده به صندلی خارج کردم و با حالتی پر از 

 قدردانی گفتم:

 به زحمت افتادی که!-

 

اش زیر نور مستقیم ی میزش یک وری نشستو صورت مردانهلبه

 لوستر باالی سرش درخشید.

 

 است.اینا زحمت نیست ژیکال خانم... وظیفه-

 

هایم جمع کردم تا توانستم از پس های پایم را داخل کفشپنجه

 هایم بر بیایم.تبسم روی لب
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 تفاوتی، ولی سوال برانگیز پرسیدم:با یک حالت بی

 شناسم؟من این دوست پزشکتو می-

 

 سرش را سمت میزِ وسطمان چرخاند.

از داخل ظرف میوه که شاگردش برای پذیرایی آورده بود، یک 

 ز برداشتو داخلِ بشقاب جلویم قرارش داد.مو

 

چند وقت پیش اینجا بودی بهم معرفیتون کردم... شهیاد... -

 یادته؟

 

انصاف؟ شود از یاد ببرم خوشتو و آن شهیادِ شیاد را مگر می

 خودم را زدم به گنگی و تفکر.

 

 نمیدونم... چیزی خاطرم نیست.-
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 پوست بگیر بخور.-

 

ی حس تهوع وجودم از میان کلمه به کلمهپیشنهاد خوبی بود... 

 شد.مان به قلب و روحم تزریق میمکالمه

 

با چاقو سر موز را باز کردم و پوستش را به همان شکل معروف 

 باز کردم.

 نپرسیدی چرا اومدم اینجا؟-

 

اش های یک دست و کامپوزیت شدهلبخندش از پشت دندان

 هویدا شد.

 

دونم چرا دلم گواه دلخوشی داد زنگ زدی گفتی اینجام... نمی-

 ژیکال.
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 دلخوشی تو یعنی ویرانی من اروند.

 

 حجم بزرگی از دردِ گلویم را، با گازم به موزم بلعیدم.

 

 آره اومدم بهت دلخوشی بدم اروند.-

 

با صورتی پر از تردید و سوال منتظرم ماند و من تمام 

مو اجرا کردم... دیشب وقتی هامین مقابل هایم را مو به دیالوگ

ی صبح با خودم مرورشان ام کرد تا خودِ سپیدهشهرک پیاده

 کردم.

 

شب افتتاحیه خیلی منتظرت بودم که بیایی و راجع بهش -

 صحبت کنیم.
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 طاقت نیاورد که دور بماند.

اش را به صفر رساند و روی صندلی چسبیده به من فاصله

 نشست.

کردم به ای دیدنش کمر و گردنم را هم زمان کج میحاال باید بر

 سمت چپ.

 

 میشه بگی این حرفت یعنی چی ژیکال!-
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 عطرش همان بود. ولی دلم را در هم پیچاند.

 اروند شاهد جان دادن من نبود.

دید که داشتم با چه فالکتی خودم را در برابرش شرحه نمی

 کردم تا غم نگاهم را نخواند.شرحه می
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هایم را خریدار بود، بعد از این چه بر سر راستی او که غم چشم

 آمد؟روزگارش می

 

 سر 

داوری و وسط کشیدن منطق بهش فکردم... بدون هیچ پیش

 گذشته.

 

اش، پیچ ی صندلیدن دستش را دیدم که دور دستهسُر خور

 خورد.

 

توانستم پسش بزنم و بگویم چطور میخوای شاهدِ بد بود که نمی

 جان دادن من زین پس باشی؟

 

-به پیشنهادت فکر کردم... البته که تو برای هزارمین بار 

مطرحش کردی... با این تفاوت که من برای اولینبار عمیق و از 
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من لبم را از سر خشکی و التهاب وجودم با زبانم تر کردم. ولی 

های اروند به رویش برایم پر از نفرت و پایین آمدن مردمک

 رنجش بود.

 

دادم تا باورش بشود، چطور خودم را مشتاق و معقول نشان می

 خواستنم را؟

 

اش کردم از نگاه و نزدیکیکردم و فرار میکاش در را باز می

 برای همیشه.

 گریختم از صدای دو رگه و معترضش وقتی که گفت:می

 گی حرفتو؟جون به لب شدم... چرا نمی-

 

 پرسید؟نمیراستی چرا هیچی از باشگاه و اوضاعش 

 خواست بداند چه بر سر هامین و اعتبارش آمده است؟چرا نمی
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خوام که به خودمون یه فرصت بدم اروند... فرصت بدم تا می-

 بتونیم یه مسیر جدیدی رو باهم شروع کنیم... یه زندگی تازه.

 

 یکباره و ناغافل ایستاد و سر من هم با قامتش باال کشیده شد.

 

 دستم انداختی؟-

 

 هایم چنگ انداخت.وارانه به گلویم... به چشمدلم ضجه

 

 ی االن باهات جدی نبودم.هیچ وقت اندازه-

 

 تقویمش را از روی میز کارش برداشت.

 هایش رویش چرخ خوردند.مردمک

 دانم دنبال چه بود!نمی
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ژیکال میشه قشنگ و واضح بگی که منظورت از این حرفات -

 چیه.

 

 هایم له شده.ام میان انگشتخوردهمهحواسم نبود که موز نی

 بشقاب را برگرداندم روی میز و مقابلش ایستادم.

 

 کنم دیگه نیازی به برگزاری مراسم خواستگاری نباشه.فکر می-

 

ای نفرین شده تصور کردم که خندیدم و خودم را شبیه عجوزه

کرد کمی داشت به دامنِ سرنوشتِ شومش، ملتمسانه اصرار می

 مُدارا کند.به حالش 

 

حسرت جوانی و خوشی روزگارش بر دلم مانده بود و از من یک 

 دخترِ فرسوده ساخته بود.
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 نفهمیدم دستم را کی گرفت و فشرد.

 

 بگو جان اروند باهات شوخی ندارم؟-

 چرا صدایش ارتعاش داشت و ناباور بود؟

خواست! مگر من را جوانمرگ عشقم نکرد که مگر همین را نمی

 برسد. به اینجا

 مگر هامین را له نکرد که به جواب مثبتم برسد؟

 

 قول بده که خوشبختم میکنی اروند... قول بده که...-

 

قول میدم... مگه میشه خوشبختت نکنم... تموم دنیامو به پات -

 میریزم ژیکال.

 

 ام را به اتمام برسانم.های پوشالینگذاشت قول

 دستم را مدام فشرد و نوازشش کرد.
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من جسمم را به او داده بودم... روحم ولی دیشب میان آغوش 

 هامین برای همیشه مومیایی شد و ابدی گشت.

دارم و توانستم تمامش را برای خودم نگههامینم... کاش می

 اش.نترسم از نداشتن درباره

 

 ژیکال... یکی بزن زیر گوشم... به روح بابام باورم نمیشه.-

 

 مع کردم.هایم را معترضانه جچشم

 خوای اگر پشیمونی برگردم؟می-

 

 موهایش را باال زد و جوابم را با شعفی نمایان داد.

 نمیذارم بری... تو مال منی ژیکال.-
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گفت... من مالش بودم... همانی که به قیمت این را راست می

گزافی خریدم... به قیمت نامردی کردن به عشقم... به قیمت 

 قم.سوزاندن احساس و غرور رفی

 

 

باید به مامان سوری بگم... باید دست به کار بشیم ژیکال... -

 خوام خیلی زود محرمم بشی.می

 

 هایش.قصد داشت مرا بِکشد میان حصار دست

خودم را عقب کشیدم... خوف داشتم که تمام نفرتم را رویش 

 باال بیاورم.

 

 موافقم.-

 

 باز هم توانستم با حرفم آچمزش کنم.
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 بار شاهد خوشبختیم باشه.بابا جهان یکم بهتره... میخوام این-

 

ی خودکشی را برای خودم ترین شیوهمن پردردترین و وحشتانک

 ام.برگزیده بودم که از جهانم هم دریغ نکردم برای نقشه
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 باز تقویمش را به دست گرفت و گفت:

 رسیم.آخر هفته خوبه... به کارهامون هم می-

 

 خوام اروند... خودمون باشیم کافیه.جشن نمیمن -
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هر طور که دوست داری... برنامه ریزیش باخودت... من فقط -

 میگم چشم.

 

هایش زل هر کاری که کردم نتوانستم به دروغ و نامردیِ چشم

 بزنم.

 کیفم را برداشتم و قبل از بیرون رفتنم لب زدم:

ام بده... ما ی خودش کارهارو انجبگو مامانت مطابق سلیقه-

 یکم درگیر اوضاع بابا شدیم این روزا.

 

 صبر کن خودم میرسونمت.-

 

 خوام برم باشگاه... سر راه چندجا کار دارم.می-

 

 دیدم که دنبال سوییچش گشت.

 راستی...؟-
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سرش را از کنار کشوی باز میزش باال گرفت و منتظر نگاهم 

 کرد.

 

و حسابی یه نفر برای آقای صولت پاپوش درست کرد -

 انداختش تو دردسر.

 

های درهمش قلبم را فشرد... روح انسانیتم را به تاراج برد و اخم

 از خودم پرسیدم از کی انقدر سیاه و کثیف شده بود؟

 

خواد بهترین کنیم... دلم میسر فرصت در موردش صحبت می-

 باشگاهو برات تو تهران بزنم... برای خودت... بدون سر خر.

 

 منظورش از سر خر هامین بود!
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گشتم ای وجدان برایش مینگاهم به اطراف چرخید... دنبال ذره

که انگار خیلی سال بود یک جایی همین اطراف گمشان کرده 

 بود!

از دفترش زدم بیرون... ترسیدم بشکنم. طاقتم تمام شود و یک 

 سیلی نثارش کنم.

با اویی که  ام به سرانجام نرسد و حسابمخوف داشتم خواسته

 پشت سرم ایستاده بود بماند برای آن دنیا.

 اش.همان دنیایی که دیگر دست من کوتاه بود از خوبی

 

 تمام مدتی که در راه بودیم او حرف زد و من شنیدم.

هایش گفت و من به زدن لبخندی اروند از رویاها و خواسته

 جان بسنده کردم.سو و بیکم

توانستند نفس بکشند و ها هم میچرا کسی باور نداشت که مرده

 هایشان بنشانند؟لبخند به لب
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... هم تو... شیمبه زودی از دیدن این ساختمون گند راحت می-

 هم من.

 

با حسرت امتداد نگاهم را از روی اروند به ساختمان باشگاه 

 رساندم.

 

خوای که از خودت من مشکلی با محل کارم ندارم اروند... نمی-

 ون بدی؟حساسیت نش

 

خودش هم از تند حرف زدنش پشیمان شده بود. این را از توجیح 

 کردنش متوجه شدم.

 

خواد برات سنگ تمون بذارم... نه مشکلی ندارم... ولی دلم می-

 دغدغه.خوام اونطور که الیقشی زندگی کنی... راحت و بیمی

 



 

 

1928 | P a g e 
 

حرص خوردنم... عصبانیتم و اعتراضم اگر قرار بود اهمیتی 

 باشد. حتمن این سالها افاقه کرده بود.داشته 

 

 هامون صحبت کنیم؟شب برگشتی خونه بیام در مورد برنامه-

 

 صدا رفت و آمد کند.شیار میان لبم را باز نگه داشتم تا نفسم بی

 میردم.سروصدا میاین روزها باید بی

 

کامل خوام بدون استرس امشب لیستمو باشه برای فردا... می-

 کنم... ببینم چیا الزم داریم.

 

 باشه عزیزم... برو به کارت برس.-

 

خداحافظی کردم و پیاده شدم... دیگر در توانم نبود برگردم و 

 برایش دست تکان بدهم.
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 کردم اروند پسری باهوش اما جاه طلب است.همیشه فکر می

 القلب بود. رحم و قسیولی حاال از نظرم او یک انسان بی

ای که رویش برچسب که برای یک حس درونی... عالقهکسی 

های اطرافش آسیب و عشق چسبانده بود. داشت به تمام آدم

 کرد.خسارت وارد می

 

********** 

 

 تونم بیام.یه مدت نیستم آسایش... نمی-

 

ام برای حالِ بابا... آسایش نیامدنم را گذاشت پای دلنگرانی

 طور که خودم خواسته بودم.همان

 

تو نگران نباش ژیکال... من که حواسم هست... افشین و -

 هامین هم، همین پایین هستن... کاری باشه بهشون میگم.
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هایش فراموش شدنی نبود... حتی اگر ده سال آسایش مهربانی

کرد و ای از این دنیا پیدا میدیگر در اوج ناباوری من را گوشه

م. حتم داشتم که باز خبر رفتپرسید که چرا بیگرانه میشماتت

 کشید.کرد و به آغوشم میهم بغض می
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ترین محکومیت این انتخاب بیرحمانه خداحافظی رفتن تلخبی

 برای من بود.

 

همیشه آسایش این باشگاه هیچ وقت متعلق به من نبوده... ما -

باهم بودیم... کنار هم... چه من باشم... چه نباشم باید اینو خوب 

 بدونی که اینجا متعلق به تو هم هست.
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ام گذارد به حساب مهربانیهایم را میدانستم که باز هم حرفمی

 و خبر ندارد که رفیقش مسیر نامردی را پیش گرفته است.

 

 ود.ی روزهای دلتنگی و دورم شبوسیدمش تا توشه

 

 هرچه منتظر ماندم تا هامین را ببینم نیامد.

ی آخرین تولدم با او خودم را با آنکه شب قبل در لحظه به لحظه

اش بدرقه کردم. ولی باز هم دوست داشتم که به نداشتن ابدی

ببینمش... قبل از آنکه او بشود آدمِ خوب این قصه و من سیاه و 

 منفور بشوم.

 

 فرنگی خریدم.میان راه برای میالد توت

ها خواندم که برای نقرسش خوب است دیشب در یکی از سایت

 و برایش بردم داخل اتاقک.
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 رفتی بازار تجریش؟-

 

 دهانش را پر کرد و من تصویرش را میان چشمانم قاب گرفتم.

 

 نه دور بودم به بازار.-

 

 مات صورتش مانده بودم و او کمی گنگ نگاهم کرد.

 ؟چیه... خوشگل ندیدی!-

 

بردم بدون خندیدم... از این به بعد باید کجا درد و دلهایم را می

 او؟

 

 میالد؟-

 

 با دهان پر هوم گفت که یعنی بله.
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اگر یه روزی دلت بخواد بَدی یه نفرو جبران کنی چه کار -

 میکنی باهاش؟

 

 دور لبش را با دستمال پاک کرد و قامت راست کرد.

 

بستگی داره باهام چه کار کرده باشه.... متناسب با ظلمی که -

 شه.کنم که میدونم شایستهبهم شده براش حکمی رو صادر می

 

 ام را زیر بغلم پنهان کردم.سرانگشتهای سرمازده

 

فکر کن هم تو زندگیت اختالل ایجاد کرده... هم غرور و قلبتو -

 جوره نابودت کرده.شکسته... هم همه
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ریز کرد. محال بود که نفهمد پشت این سوالهایم دلیلی چشم 

 وجود ندارد!

 

من تا حاال از یه آدم این همه آسیب ندیدم ژیکال... اصلن -

دونم از پس تحملش بر میام یا نه... چه برسه به حکم صادر نمی

 کردن براش.

 

 تا حاال دلت شکسته؟-

 

 ی میانمان را کمتر کرد.جلو آمد و فاصله

 با تامل و تفکر نظر دوخت. به صورتم

 

 مگه میشه نشکسته باشه!-

 

 باعث و بانیشو بخشیدی؟-
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 سپردمش به عدالت و دادخواهی خدا.-

 

 آروم شدی بعدش؟-

 

 آره... آروم شدم... چون فهمیدم جزی از تقدیرم بوده.-

 

 از روی تختش پایین آمدم.

 کیفم را برداشتم.

ماندنم بی کردم و میکردم کلمات را گم مینگاهش که می

 واژه.

 

 ولی من آروم نمیشم میالد... این خیلی بده؟-

 

 ی نفی تکان داد.سرش را به نشانه
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 دیدم که ترسید و سوالش را نپرسید.

 تا جلوی در اتاقک پیش رفتم و باز توقف کردم.

 

بار داد...  تابستون سال آینده... وقتی درخت گردوی ته شهرک-

کردیم یادت باشه که چقدر برای چیدنشون دست دراز می

میالد... چقدر آرزو داشتیم زودتر بزرگ بشیمو قدمون به 

 هاش برسه.شاخه

 

 محال بود از میالد خداحافظی کنم... محال بود.

 

ام به سمتش برگشتمو با لذت نگاهش فقط کمی از روی شانه

 کردم.

 چیزی بگویم.دلم نیامد زبان باز کنمو 

 به زدن لبخندی بسنده کردم و رفتم.

 دارم نشود.رفتم تا حسرت ندیدنش خار به چشمانِ نم
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 مقصدم خانه بود، ولی رسیدم به انتهای شهرک.

صدای جریان آب از داخل کانالِ پشت دیوار، سکوت منحصر به 

 فردش را شکانده بود.

 

داخل شکمم ی قطور درخت گردو تکیه زدم و پاهایم را به تنه

 جمع کردم.

 زمین سرد بود... ولی اهمیتی نداشت.

 هوا سوز داشت... اما مهم نبود.

 

های عریان و خشکش به الی شاخهگردنم را باال گرفتم و از ال

 های آسمان گشتم.دنبال تکه
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1938 | P a g e 
 

 

سامان من گشته یا قهرش گرفته بود یا غضبش نصیب دلِ بی

 بود که رعدبرق بلندی زد.

 

 ها بودم ولی خشکِ خشک بود.منتظر چکیدن اولین قطره

 

صدای آهنگ موبایلم سرم را پایین کشاند و به اسم نمایان 

 ی هامین رساند.شده

 

قدم شد. بدون آنکه بداند زنگ زد! خودش برای این پایان پیش

 ای نافرجام در انتظارمان است.آینده

 

شد و باز من آنقدر مات و گیج اسمش ماندم که تماسش قطع 

 و یک دنیا بیچارگی.ماندم
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وار طلب شنیدن طنین صدایش را داشت و عقلم قلبم دیوانه

 کشید.و نشان میدست به کمر برایم خط

 

ی موبایلم مسرورانه آیکون سبز را لمس کردم و با لرزیدن دوباره

 ی آخر متوجه اسم اروند شدم.لحظه

 

 برگشتی خونه عزیزم؟-

 

 ه بودم!چه زود عزیزش شد

 

 یک ساعتی میشه.-

 

یک پایم را دراز کردم و باز حریصانه به آسمانِ گرفته چشم 

 دوختم.

 خواست.دلم باران می
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مامان سوری تو پوست خودش نیست... میگه معجزه شده که -

 ژیکال باالخره ما رو دید!

 

از هر دو ی لبم را هایم گوشهآمد... با انگشتام نمیچرا خنده

 ها بر بخت بلندم بخندم.طرف کشیدم تا شبیه دلقک

 اما چشمانم که بارانی بود چه؟

 

 عمو.سالم برسون به زن-

 

ژیکال تا این چند روز تموم بشه و تو بشی برای من... سکته -

 نکنم خوبه.

 

 تُن صدایش آرامتر از لحظات قبلش شده بود.
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هایش قراریخواهد، صدای بیمشخص بود که دیگر دلش نمی

 اش بشنود.را مامان سوری

 

 تموم میشه اروند... فقط چند روزه در برابر چند سال انتظار.-

 

پوزخند روی لبم بدون اجازه از من آمده بود و جا خوش کرده 

 بود تا رنگ آه و افسوسم به گوش هیچ احدی نرسد.

 

 صبح میام دنبالت... خریداتو لیست کردی؟-

 

 یس از عرق بود وقتی جوابش را دادم.گردنم در این سرما خ

 

 بیا... منتظرتم.-

 

 ام بیرون شتافت.هر چه ناآرامی بود شد یک آه سرد و از سینه
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خواستم او با ی درخت زدم. میپسِ سرم را کمی محکم به تنه

 تنومند بودنش من را از خواب زمستانیِ دلم بیدار کند.

 

 ی هامین را گرفتم.بار خودم شمارهاین

 داد!گار قصد تالفی کردن داشت که جوابم را نمیان

نوای صدایش نا امیدانه قصد قطع کردن داشتم که آهنگ خوش

 گوشم را نوازش کرد.

 

دی... یا مشغول صحبتی... الیق دونستی یه نیم یا جواب نمی-

 نگاهی هم به ما بنداز.

 

 خندیدم پقی میزدم زیر گریه.اگر نمی

 چطور توانسته بودم دلنوازی این صدا را فراموش کنم!

 

 سرم شلوغه... باید وقت قبلی بگیری.-
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 وقت قبلی رو باید از قلبت بگیرم؟-

 

 کرد.کاش حداقل یک امشب را مراعاتم می

 کندم.یک امشب را که باید برای همیشه از او دل می

 

 خودم را به نشنیدن زدم.

 م نیومدی؟اومدم باشگاه... منتظر موند-

 

از صداهای پشت موبایل مشخص بود که در حین رانندگی با 

 من هم حرف میزند.

 

رفت تا کمی از وسایلشو رفتم نورا رو ببرم فرودگاه... باید می-

 بیاره تهران... برگشتم آسایش گفت تازه رفتی.
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 بوق زدنش که به گوشم رسید نگران گفتم:

 کنم پس.پشت فرمونی... قطع می-

 

 کن. صبر-

 

 صبر کردم... برای او تا ته دنیا صبر داشتم.

 

 رسیدم... بیا ببینمت زندگی خانم.-

 

 ناخواسته سرک کشیدم... انگار که از این انتها همه جا پیدا بود.

 ام سوخت.زدهدلم برای خود بینوا و آشوب

 

 کجایی!؟-
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آورد... های آدم پر در میشد یه موقعروبروی شهرکم... چی می-

 کرد، جای راه رفتن روی زمین؟پرواز می

 

 نفهمیدم پاهایم چطوری صاف شدند و جان گرفتند.

ی بعد از انتهای شهرک خودم را به جلوی در کمتر از یک دقیقه

 رساندم.

 

 های آهنی ماشینش را دیدم.از پشت نرده

 

قطع کن... اینجوری نفس نفس نزن پشت موبایل جان ژیکال-

 خب!

 

 اش شد آب سردی روی آتش وجودم.نچ گفتن کالفه
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 داد.ام مجال میهای تند شدهحالِ زارم خنده داشت، اگر نفس

 از خیابان رد شدم و خودم را فوری به ماشینش رساندم.

 

کردم هامین آمده است تا من را برای همیشه با خودش فکر می

 د.ببر

 ببرد و مال خودش کند.

 

 زمان شد با جلو آمدن سرش.نشستنم داخل ماشین هم

ام از التهاب و هیجان آرام ی سینهمن دنبال زمان بودم تا قفسه

 اش را هم روی سرم کاشت.بگیرد و او دومین بوسه

 

 منو نگاه کن!-
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ی نازک هایش از پشت الیهگردنم را چرخاندم و او انگشت

 دستمال کلینکس روی صورتم نشست.

 

های مرطوب عرقم را در این سرما از روی صورتم داشت دانه

 زار دلم نداشت.کرد و خبر از شورهپاک می

 

 طوری به نفس افتادی!؟کجا بودی که این-

 

ته شهرک... یه درختِ گردوی قدیمی هست... پشت دیوارش -

 هم یه کانال

 بزرگ آبه. 

 

 شه پس؟باید جای خوبی با-
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هر وقت بخوام تنها باشم یا فکر کنم میرم اونجا... البته میالد -

 هم مشتری دائمشه.

 

 لبخند دلنشینی روی صورت مردانه و آرامش نشاند و پرسید:

 کنی؟وقتی میری ته شهرک به منم فکر می-

 

منتظر جوابم نماند و دستمال را با یک تعلل خاصی پشت لبم 

 کشید.

 ه جسم کرخت و سردم جان دوباره بخشید.گرمای انگشتهایش ب

 

از روزی که پای تو باز شد به زندگیم، شد خلوتگاهم... قبل از -

بست بود و یه درخت گردو که چشممون به اون فقط یه بن

 گردوهاش بود.
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نادیده گرفتم وقتی که دیدم همان دستمال را تا کرد و داخل 

 جیب پیراهنش گذاشت.

هایمان سَر باید دوباره با یادگاری مگر  او هم خبر داشت که

 کنیم و جان بدهیم!؟

 

 شام خوردی؟-

 

 تعارف گفتم نه.بی

 

 منم از صبح گشنه موندم... بریم یه چیزی بزنیم؟-

 

 شد.این دلم بود که داشت با او هم پا می

 هایم موافقتم را اعالم کردم و او به راه افتاد.با بستن پلک
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های بدنم از پشت میز رستوران که نشستیم حس کردم سلول

 سرمازدگی نجات پیدا کردند.

 

نگاهم از روی پیراهن سدری رنگش باال رفت و به تبسم روی 

 لبش رسید... چقدر سَبک و ساده بود دوست داشتنش!

 

هایش انگار منتظرم بودند، که تا بهشان رسیدم برق خاصی چشم

 .میانشان به جریان افتاد

 

 بگم چی بیارن؟-

 

 منو را نگاه کردم و گفتم جوجه.

پلو با ماهیچه سفارش داد و تا هامین هم برای خودش باقالی

 آوردن غذا نان روی میز را به دهانش گذاشت.
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 خواستم با نورا برم تبریز... ولی نشد... یعنی نرسیدم.می-

 

 هایم را مقابلم روی میز در هم کردم.دست

 

 رت سر بزنی؟به پدر و ماد-

 

ی اش را صاف کرد و یقهمنتظر همین سوالم بود که سینه

 پیراهنش را نمادین مرتب کرد.

 

خواستم یه تیر، دو نشونش کنم... هم رفع دلتنگی کنم... می-

 هم بگم که دوباره آواز دلدادگی پسرتون گوش فلکو پاره کرده.

 

و ندید خودش از تعبیر حرفش ذوق کرد که عمیقتر از من خندید 

 چنگی به دلم انداخت. که چه
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 لرزیدم... این بار از گرمای آتشینی که بر جانم مستولی گشت.

 کاش بلد بودم کمی نقش بازی کنم.

خواهد به خجالت بکشم مثل همان بار اولی که وقتی گفت می

ام بیاید در پوست خودم نگنجیدم و به آغوشش خاستگاری

 پریدم.

 

 اش.االن ولی عزا دار بودم... عزا دار نداشتن ابدی

 

 ی حرفش را پیش گرفت.سکوتم که طوالنی شد خودش ادامه

ی من را زنده خواست با آب و تاب دادنش اشتیاق مردهشاید می

کند و خبر نداشت که سرنوشت شوم و تلخی در انتظارمان کمین 

 کرده بود.
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بتونم یکم سرمو خلوت مونه تا من نورا گفت چند روزی می-

 کنم و برم.

 

 کی میری؟-

 

 به احتمال زیاد آخر هفته.-

 

 خوب بود که جسم و روحش در این شهر 

 ام با اروند.شد بعد از شنیدن خبر نامزدیآوار نمی

 

 گردی؟کی برمی-

 

 پرسم.دانستم چرا اینگونه میخودم هم نمی
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ودنو هر وقت که بهم اجازه بدی یک بار دیگه خوشبخت ب-

 باهات تجربه کنم.

 

 تلخ شدم و عصبی.

 شاید اجازه ندادم.-

 

کنم ولی اندکی بعد اخم به اولش فکر کرد که شوخی می

 اش نشست.چهره

 

 چرا این مدلی حرف میزنی ژیکال!؟-

 

های غذا مجبور به سکوت با آمدن گارسون و چیدن ظرف

 شدیم.

او گرسنه بود ولی من اولین قاشق غذا را طوری پر کردم و به 

 دهانم رساندم که نتوانم لب از لب باز کنم.
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 کمی مشکوکانه و متعجب به حرکاتم توجه کرد.

 خودم را به خوردن غذایم مشغول کردم.

شدم... هر چه بود بغض بود و غم چیزی از طعمش متوجه نمی

 دوری.

 زجر بود و ناقوس مرگ.

 

ن یه چند روز نمیام باشگاه... امروز به آسایش هم گفتم... م-

 برای همینم اومده بودم.

 

تای ابرویش را که معترضانه باال انداخت دلم هری فرو ریخت از 

 حرفش.

 

 اومده بودید... تو با پسرعموت.-
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زد یک چیزی نمی گفت و به رویمدانستم که اگر این را نمیمی

 ماند.روی دلش می

را چک کرده و دیده که  شناختمش که بدانم دوربینمی آنقدر

 ام.من همراه اروند به باشگاه رفته

 

 تلخ و خشک پرسید.

 خوای چه کار کنی؟چرا نمیای باشگاه... می-

 

 هنوز نیمی از غذایش باقی مانده بود.

 اشاره کردم.

 سرد شد... بخور.-

 

 بشقابش را با تغیر عقب زد و تنش را سمتم جلو کشید.

 نیومدنت که ربطی به اون...-
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نخواست که اسم اروند را به زبانش بیاورد... همیشه امتناع 

 ای در وجودش بود.کرد و یک خشم ناشناختهمی

 

به کی قسمت بدم... چجوری ازت خواهش کنم که به اون آدم -

 نزدیک نشی ژیکال؟

 

 ه به راه انداخت و برایش ضعف کرد.دلم زنجمور

 

ات معقول نیست هامین... تو از اون بدت میاد... ولی خواسته-

 تونی منکر نسبتش با من بشی که!نمی

 

 بذار دهنم بسته بمونه.-

 

مشتش را آهسته روی میز کوبید ولی صدای بلندش، نشان از 

 داد.قدرتش می
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ک لحظه از خودم لبم را گزیدم... ترسیدم از عصبانیتش... ی

دانست و بعد خودم را متقاعد پرسیدم شاید او هم همه چیز را می

های اروند دارد. پس چرا کاری کردم که اگر خبر از کثافت

 سکوت کرده است؟

 چرا نرفته بود تا شکایت کند؟

 

اینکه من اسم اروند و نیارم... یا باهاش برخورد نداشته باشم -

خوای بازم فروخته میشی... میانقدر مهمه که اینطوری برا

 موبایلمو بدم تا ایندفعه خوردترش کنی؟

 

 های اطرافمان بود.ام به نگاهکنایه

 اش تکیه زد و نفسش را پوف کرد.به صندلی

 

 دور شو ازش ژیکال... اینو چه شکلی فرو کنم تو سرت؟-
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 ی غذایم سرگرم کردم.خودم را با ته مانده

 خوف داشتم نگاهش کنم و همه چیز را لو بدهم.

هایم گوش بدهی، حتمن خواهی مثلن بگویم اگر به نوای تپش

 ام.فهمید که چرا هنوز کنار اروند ایستاده

کردم که نه من دیگر با دنیا سازش داشتم نه او ولی چه می

 برایم جای پشیمانی باقی گذاشته بود.

 

ارا کن ژیکال... این بار حتی فقط ده روز... ده روز با من مد-

ذارم یه پشه از کنار خوشبختیمون رد بشه... چه برسه به نمی

 کسی که بخواد آتیش به پا کنه باز.
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ی سرنوشتم را ده روز زیاد بود... من آخر همین هفته دفترچه

 شدم دختری که کمبستم و میهای خودم میخودم با دست

 آورد و فرار کرد.

 ها.ها و مجلهشدم سرتیتر روزنامهیشاید هم روزی م

 

عروسی که پس از سالها رنج و مرارت فرار کرد و گریخت از "

 "اشداماد اجباری

 

 دستم را رساندم به دستش که روی میز جامانده بود.

اش را سمتم برگرداند و من برای آخرین بار، با صورت چرخیده

 یک عطش بدون وصفی صورتش را تماشا کردم.

 ی الی ابرویش را.خط بخیه

 چشمان سیاهش را.

 رنگش را.های بیخط ریش مرتب و لب
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من از پس تموم دردهای این دنیا برمیام هامین... جز نداشتن -

 ی تو.دوباره

 

هایش دوباره برق زدند من دلم بیشتر وقتی که مردمک

 فروریخت و آوار شد.

را  برایش انگار خیلی چیزها تعبیرشان عوض شده بود که سرش

ام را اهمیت به محیطِ پیرامونمان، دست بلند کردهخم کرد و بی

 به لبهایش رساند.

 

 

 شاید قشنگی دنیا به همین تضادهای کوچک و بزرگش بود.

داد و هامین او را به اینکه حرف من بوی مُردن بعد از او را می

 ی خودش معنا کرده بود.خواست و عالقه
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وقتی که ایستاد تا برود پول غذایمان را حساب کند، به رویش 

لبخندم را عاشقانه و صادقانه پاشیدم و نگذاشتم که ببینید چطور 

 پشت دستم را به لب خودم چسباندم.

هایش باقی مانده بود ای که جای رطوبت لبدرست همان نقطه

 کرد را.و داشت گزگز می

 

های پهن و استوار روی شانهوَ نگاهم را برای یک عمر جدایی 

 جا گذاشتم.

 

***************** 

 

 

های خمار از خواب ساعت از دو نیمه شب گذشته بود و چشم

 ترالن زیادی تماشایی بود.
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 زدت کردم؟دیر شد ببخشید... خواب-

 

انقدر به سقف اتاق زل زدمو با خودم تکرار کردم که ژیکال -

 پشیمون بشه و نیاد که خوابم برد.

 

پاسپورتم را که همان ابتدای نشستنم بیرون آورده بودم به 

 سمتش گرفتم.

 

 چرا باید پشیمون بشم؟-

 

اش را باال دستش را برای گرفتنش دراز نکرد و به جایش شانه

 انداخت.

 

 چون که دیدم سوار ماشینش شدی و با هامین رفتی.-
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ز ناخودآگاه باز دست کشیدم پشت دست مخالفم... پوستش را ا

 هایم قرمز کرده بودم دیگر.فشار انگشت

 

ما باهم حرف زدیم... قرار گذاشتیم ترالن... من امروز رفتمو -

 همه چیزو به اروند گفتم... قرارمون شد آخر همین هفته.

 

 وای... وای... ژیکال.-

 

 خواندم.اش زد... انگار که برایش ذکر مصیبت میبه پیشانی

 

ام که نتوانم تعبیر کنم ترالن دانم... به حدی خستهنمی

 اش از چیست.آشفتگی

 منتظر ماندم تا خودش شروع کند.

 هایم را داخل ماشین هامینمن تمام جان
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مان جا گذاشتم و حاال تنها یک جسم ی خداحافظیلحظه

 فرتوت و مچاله بودم.

 

دی... باید میرفتی پیش پلیس... عکسارو بهشون نشون میدا-

 گفتی.همه چیزو می

 

خواستم از گرمای فضای خانه گرمم شده بود. ولی نمی

 هایم را در بیاورم.لباس

 های هامین را گرفته بود.شال گردنم بوی دست

ترسیدم به همین زودی عطرش را از ترسیدم دور شوم... میمی

 خاطرم ببرم.

 

... من کنهبهت گفتم رفتن پیش پلیس دردی رو از من دوا نمی-

 ی اینا فکر کردم ترالن.به همه
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 ایستاد و غضبناک نگاهم کرد.

 خوای زنش بشی!خوبه... فکر کردی و باز می-

 

 با دلخوری حرفش را اصالح کردم.

 زن نه... نامزد فراریش.-

 

نگاهم با کالفگی چرخید و به کنج خانه رسید... به آن روزی که 

آوردم به اینجا... تا  بعد از دیدن عکسهای ارسالی آسایش پناه

 ام ته نکشد.خفه نشوم... تا جانِ به لب رسیده

 

پلیس اروند و دستگیر کنه... رفیق شیادش اعتراف کنه... -

تر کنه... براش حکم ببرن... بندازنش هامین هم پروندشو سنگین

 زندان.... ولی من آروم نمیشم... آتیش دلم خاموش نمیشه.
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 حاال که رسیده بودم به اینجا.

حاال که جز من و ترالنِ شبیهِ من... کس دیگری نبود که دنبال 

 توانستم با خیال راحت زار بزنم و ضجه کنم.دردهایم بدود می

 

زندگیمونو نابود کرد... پنج سال خون به دلم ریختم... پنج سال -

. به درد رفتن تو و هامین زخم شد به دلم... جیگرم خون شد..

 خدا خیلی براش کمه که با یه دستبند فقط راهی زندون بشه.

 

 صدای ترالن بدتر و خرابتر از من است.

شیم... شیم... تبعید میبازم این من و تو هستیم که دور می-

خوادت... باهاش این پناه و تنها... هامین دوست داره... میبی

 کارو نکن.
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از کردم... حس خفگی دور خودم چرخ زدم و شال گردنم را ب

 امانم را بریده بود.

 

شناسم... باهاش بزرگ شدم... وقتی بفهمه من اروند و می-

ترکه... نابود ولش کردمو رفتم با خاک یکسان میشه... می

میشه... همون جوری که تو رو با حرفاش نابود کرد... همون 

های زندون شکلی که با زندگی من بازی کرد... میره پشت میله

و با فکر اینکه... نامزدش... محرمم ازش فرار کرده... ذره ذره 

 شکنجه میشه.

 

 جلو آمد و بازویم را فشرد.

به هامین و غرورش فکر کن ژیکال... مگه خودمون کم دردِ -

ندیده شدنو کشیدیم که بتونیم بایستیمو داغشو تماشا کنیم... 

 طاقت نمیاره بدون تو دیگه.
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.. لعنت به عطر هامین که گم و کم لعنت به حرفهای ترالن.

 شد.نمی

های که در سر و دلم وول خورد بیزار از خودم برای گفتن حرف

 شدم.

 

مگه وقتی که ولم کرد و رفت به من فکر کرد... فکر کرد که -

 چی سرم اومد... اصلن میدونی چیه ترالن؟

 

 سرش را گنگ و گیج به ندانستن تکان داد.

 

 معرفتیِ هامینه.از خودِ بی کشمهر چی کشیدم و می-

 

 ام.انصافیزار زدم با حرفم... با بی
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چطور اون دلش اومد منو طالق بده و بره... من که کاری -

خوام یکم قیل و قال کنم و بعدش کنم باهاش... فقط مینمی

 برم گم و گور بشم از زندگیش.

 

و امان از همان بعدش... همان بعدش بود که نفسم را برید 

 سقوط کردم روی زمین.

 ترالن هم جلویم زانو زد.

 

من از حقِ دلم گذشتم ژیکال... به کی قسم بخورم که بدونی -

 اروند برای من یه آدم مریض و بیچارست.

 

 همین بیچاره بازم بتونه به زندگیمون شبیخون میزنه.-

 

 انقدر عصبانی نباش... باز فکر کن... ما هنوزم فرصت داریم.-
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 هم صدای وجدانم را بشنوم.خوانمی

دانم بعدن مثل همان حیوان چهارپا ام... میبا خودم لج کرده

پشیمان خواهم شد ولی االن جهنم دلم را فقط با سوزاندن اروند 

 توانستم خاموش کنم.می

 

ی بازی عوض بشه... اروند از من رو دست بذار اینبار قاعده-

ببینه میتونه ببخشدم  بخوره... هامین دردای من رو بکشه و بعد

 یا نه؟

 

 اشکهای ترالن جگرم را شرحه شرحه کرد.

 

 بابات چی... به آقا جهان فکر کردی؟-

 

 آخ جهانم.
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است... مثل ماهی بیرون افتاده از دلم براش مثل مرغ سرکنده-

آب... بابام شعورش از من بیشتره... درکم میکنه... مامان 

 . سپردمشون به خدا.ام مراقبشه تا من برگردم..محبوبه

 

 هایم دست خودم نبود.دیگر لرزش شانه

 های من برخالف ترالن صدا نداشتند.اشک

ام تارهای انگار یک نفر دستش را فشرده بود دور گلویم و حنجره

 اش از بین رفته بودند.صوتی

 

 براشون نامه مینویسی؟-

 

 سَرِ سنگین و پر از دردم را تکان دادم.

 

 قول میدی اگه پشیمون شدی بهم بگی؟-
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 گردنم برای برگشتن و نگاه کردنش خشک و پر درد شده بود.

 ام بود.تکیه زده بودم به دیوار و سر ترالن کجکی روی شانه

 

ی این دیم همهشدم و میکاش یه روز صبح از خواب پا می-

سالهای سخت و تلخ خواب و خیال بوده... بعد من دوباره پوالمو 

کردم که همون دفتر خاطرات موزیکالو برای تولدت جمع می

بخرم و تو ببری بدیش به میالد که برات توش شعر سهراب 

 بنویسه ژیکال.

 

_362 

 

 

 چه طعم گسی داشت خاطراتمان.
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گفت نشاط انقدر باهاش وَر رفت تا خرابش کرد... همش می-

 صدای آهنگش از کجا میاد.

 

 

خواد... میالد سهمشو بده ه رو میدلم کیک هویجای خاله نیر-

 به تو... تو نصفش کنی بدیش من.

 

 ام لرزید.ام از سر خندهشانه

 

یادته دعواتون شد... میالد برگشت بهت گفت میمونِ دماغ -

 گنده.

 

 مرز باال رفت.اش بیصدای خنده
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از خواب پاشدم دیدم، نوک دماغم قرمز شده... باد کرده... فکر -

 ه بودش.کنم حشره گزید

 

 قیافت تماشایی بود ترالن.-

 

 کردم واقعن خیلی زشتم... دلم  گرفت از حرفش.فکر می-

 

 لبم را گزه گرفتم.

 

خب توام جوشای روی صورتشو مسخره کردی... از پس هم بر -

 اومدید... خیالت راحت.

 

پشت چه روزایی بود... اولین روزی که رفتی دانشگاه... من -

ی اتاقم نگاهت کردم و گریه کردم... بابام نذاشت به غیر پنجره
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ای انتخاب کنم... چقدر سخت بود برام ی دیگهاز ریاضی رشته

 دوری ازت.

 

موهایم را عقب زدم و صدای آه کشیدن ترالن به دلم خنج 

 انداخت.

 

های هام، هامینو تو راه پلهدرست یک ماه بعد از شروع درس-

 های تیمی برگشته بود.دم... از مسابقهدانشگاه دی

 

 اش.ام سنگین و پرحجم شد از یادآوریسینه

 

نگاهمون که به هم تالقی کرد... اون یه لحظه خندید... ولی -

 من یک عمر درگیرش شدم.

 

 دستم را فشرد و من جلوی فوران احساساتم را گرفتم.
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یالد... که یادته یه مدت گیر داده بودم بیا دو تایی بشیم زن م-

 هیچکس جدامون نکنه؟

 

 دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم.

پقی زدم زیر خنده و از شدت لرزیدنم ترالن سرش را از روی 

 ام برداشت.شانه

 

 باور کن خیلی خنگ بودی ترالن.-

 

 خواستم خودم از میالد درخواست ازدواج کنم.من... حتی می-

 

 ی چشمم راه گرفت.اشک از گوشه
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منم هی میگفتم اگه بری بگی با من طرفی... میالد از ما -

 کوچیکتره و نمیشه.

 

 حاال دیگر هر دویمان روی زمین ولو شده بودیم.

خواری، هر  روی و مِیمثل آدمهای مستی که به موقعی زیاده

 ریختند.چه داشتند و نداشتند را روی دایره می

 

امین نشده بودی... اگه میالد کوچیکتر نبود... اگه تو عاشق ه-

اگه من گول اروند و نخورده بودم... ما حاال کجای این زندگی 

 ایستاده بودیم ژیکال؟

 

 

 سوال ترالن از آن سوالهای بود که هیچ جوابی برایش نداشتم.

 هیچ جوابی جز سکوت و تامل.
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 "چه کسی جز او بر احوال و سرنوشت ما آگاه است."

 

 

**** 
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 ؟ژیکال بیام تو-

 

ام لحظه به حوله را از دور موهایم باز کردم... سر درد لعنتی

 لحظه بیشتر شد.

 

 بله نشاط؟-
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بینم که نشاط با داخل شدنش سرم گرم کار خودم هست و نمی

 کند.کجای اتاق ایستاده است و دارد تماشایم می

 

وسایلم را یکی یکی جمع کردم و کاور لباسم را از داخل کمد 

 بیرون کشیدم.

 

 کاری داشتی؟-

 

باز هم بدون نگاه کردن بهش، از نشاط پرسیدم و وقتی دیدم که 

سکوت پیشه کرده است. قبل از برداشتن کیف مدارکم، سمتش 

 برگشتم.

 

 جا نزدیک در کمرش را به دیوار چسبانده بود.همان

اش هایم که در نگاهش تالقی پیدا کرد، به یکباره چانهمردمک

 لرزید و نالید:
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ود صبح پلک روهم نذاشتم... نه فقط دیشب... تموم این تا خ-

 چهار روز حالم این بود.

 

 ام اما خودم را به ندانستن زدم.منظور حرفش را گرفته

 چرا... چیزی شده!؟-

 

 مشخص است که از پرسشم عصبانی شده است.

اش که شروع به لرزیدن کرد، نفسِ از سر حرصم را پوف چانه

 کردم.

 

تمومش کنی ژیکال... چرا انتظار داری که ما  جامیشه همین-

 هی سکوت کنیمو باهات کنار بیایم؟

 

وسط این همه کار جای کمک کردن اومدی داری منو مواخذه -

 کنی نشاط!می
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 ام.او جلوتر آمد و من یادم آمد گوشوارهایم را برنداشته

چرخیدم به سمت کمد و خودم را شماتت کردم از حواس 

 ام.پرتی

 

رابم عصبانیه... میگه من از ژیکال مطمئن نیستم... میگه سه-

تونم باور کنم که انقدر ساده... یهو قبول کرد که زن اروند نمی

 بشه!

 

 

در کمد را به عمد بهم کوباندم... انقدر این چهار روز از ترالن و 

میالد نصیحت شنیدم... انقدر مامان محبوبه با زبان نگاهش ازم 

 فکر کنم که که تا خرخره پرم.خواست تا بیشتر 
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تفاوتی و صورتی برگردانده، کردم میان صندقچه و دستم را با بی

 یک جفت گوشوار برداشتم.

 

خوای یه چیزی بهت بگم که خیالت دونی چیه نشاط... میمی-

 راحت بشه؟

 

تر از قبل با لحنی پر از شکایت نگاهش را دزدید و من برافروخته

 از عالم و آدم گفتم:

 

 

خوام دقو دلیم رو خالی کنم... اینجوری الاقل دیگه مدیون می-

خطا جلو میرن و به فکر دلم نیستم نشاط... اونایی که همیشه بی

همه هستن مدیون دلشون میشن و همیشه هم یکی هست که 

بهشون بگه چرا گذشتی؟! چرا نرفتی؟! چرا اِل کردی... چرا بِل 

خوام زخم این ار بمونم... نمیخوام به خودم بدهکنکردی... نمی

روزا، نفس فردام رو ببره... دیگه چه فایده که من بشم 
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ترین آدم... وقتی یک سر سوزن توان برای باشعورترین و فهمیده

 ایستادن و جنگیدن ندارم.

 

وقتی که دوباره اعتراض کرد، مطمئن شدم که حرفهایم را درک 

 نکرده است.

 

خوام بعد این همه کال... من نمیاروند برای من مهم نیست ژی-

 سال صبوری کردنت باز شکستنتو تماشا کنم!

 

 کیف و وسایلم را از روی زمین برداشتم.

 روز از خاموش کردنش  ِتفاوت به موبایلی که چهار شبانهبی

 ی آخر ایستادم.گذشته بود، از کنار نشاط گذشتم ولی لحظه

 

از آدما پس بگیرم  بذار یک بارم که شده... من حساب دردامو-

 خواهری.
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آنقدر پا تند کردم و با عجله از خانه بیرون زدم که یادم رفت، 

 قرار بود جهانم را بوسه باران کنم.

ترسیدم برگردم و این دَم رفتن با دیدنش پاهایم سست شود و 

 بازبماند.

 ام.ی جهان کافی بود برای عقب نشینیهای مظلومانهچشم

بردم و یک دل تمن به آغوشش پناه میامشب قبل از رفتنم ح

 بلعیدم.سیر عطرش را می

 

اش حال من شبیه زندانی بود که خودش به حکم صادر نشده

 آگاه بود... اما؟

گشت باز هم مرتکب دانست که اگر هزاران بار به عقب برمیمی

 شد.همان جرم می

 

 قبل از باز کردن در حیاط و دیدن اروند، مشتم را باز کردم.
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های شب تولدم از نفس های بینوایم روی گوشوارهمردمک

 افتادند.

 

 شد اگر االن هامین پشت در ایستاده بود.چه می

زد و دست و پایم را به غل و یک سیلی محکم به گوشم می

 بست.زنجیر می

چه زود دوباره بی او شده بودم و دست به دامن خاطراتمان، 

 گاهم شدم.راهی مسلخ

 

************* 
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 "هامین"

 

 با حالی سبک و آرام از اتاقک نگهبانی کالنتری عبور کرد.

 

ی داخل دستش بود و نگاه دیگرش آشفته یک نگاهش به برگه

 ی خاموش موبایلش.به صفحه

 

 از خودش برای به موقع عمل کردنش راضی بود.

اگر دیشب با کمک افشین مطلع نشده بودند که شهیاد قصد فرار 

 حاال هم حکم جلب اروند میان انگشتهایش وجود نداشت.دارد، 

 

 ی ژیکال را گرفت.نهایتمین بار شمارهبرای بی

ژیکالی که از آن شب دور شد و موبایلش جز اعالم خاموش 

 بودن دیگر برایش پیامی نداشت.
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آسایش گفته بود که اوضاع جسمانی آقا جهان خوب نیست و 

 رگیر پدرش است.ژیکال این روزها بیشتر از قبل د

 

با همین فکر و خیال این چند روز را بی او و نگاه قشنگش تاب 

 آورده بود.

توانست با همین برگه به سراغش برود و تمام تا اینکه حاال می

 ماجرا را توضیح بدهد و دلگرمتر شوند به آینده.

 

 هیچ تعللی شهرک بود.استارت زد و مقصدش بی

هنوز از دور برگردان سرخیابان نپیچیده بود که اسم افشین روی 

 ی نمایشگر موبایلش حک شد.صفحه

 

 جانم افشین؟-
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 کجایی داداش؟-

 

 راهنما زد و هم زمان گفت:

 حکمو گرفتم... دارم از کالنتری میرم یه سر پیش ژیکال.-

 

کمی به سکوت گذشت تا افشین توانست کلمات را راحتر ادا 

 کند.

 

 خواد ببینتت.شهرک نرو... بیا باشگاه... یه نفر اینجاست که می-

 

 هایش در هم شد.از سر فکر و شنیدن حرف افشین سگرمه

 

 کیه!؟-

 

 غریبه نیست... بیا زودتر.-
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من باید یک ساعت دیگه برگردم کالنتری افشین... با مامور -

 برم نمایشگاه اروند.

 

 کرد.صدای رها شدن نفس افشین کمی نگرانش 

 بیا حکمو بده من خودم میرم پِیِش... بیا تا دیر نشده.-

 

 دلشوره به جانش افتاد و پرسید:

 میگی چی شده؟-

 

 صدای هامین از حد معمولش باالتر رفت.

 

در همین حد بدون که اگر دیر کنی... یک بار دیگر ژیکالو از -

 دست دادی.
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خودش هم نفهمید که چطور پایش روی ترمز کوبیده شد و 

 تنش با اندکی تامل به جلو متمایل شد..

 ژیکالو برای چی از دست بدم؟-

 

 های خودش را خراش انداخت.اش اول از همه گوشنعره

 

 اش پیچید، نالید:تا صدای از افشین نشنید با دردی که در سینه

 تنم رفت.دِ حرف بزن مسلمون خدا... جون از -

 

من چیزی برای گفتن ندارم هامین...یکم طاقت بیار و خودتو -

 برسون باشگاه.

 

 نفهمید تماسش با افشین کی قطع شد؟

هایش سر خورد و پایین پاهایش موبایلش چطور از میان انگشت

 افتاد؟
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ی پالکش را ضبط با چه سرعتی راند و چند دوربین شماره

 کردند.
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 کوباند و حتی سالم آقا نعمت را هم نشنید. در ماشین را بهم

 

بندش هم با ها را دو تا یکی باال رفت و همان یک نفسِ نیمپله

ی کنارش بند های روان آسایش و دختر ایستادهدیدن اشک

 رفت.

 

 هیچ چیز را ندید... حتی سالن خالی را!

و جلو رفت و خدا را التماس کرد تا آنچه را که برایش خوف 

 ترس بود بر سرش آوار نشده باشد.
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نشنود که ژیکالش... زندگی خانمش خواسته که دست به کار 

 وحشتناکی بزند.

 

طنین لرزان و سالم گفتن ترالن پاهایش را از حرکت باز 

 ایستاند.

 

 اومدی از ژیکال چی بگی به من!؟-

 

های افشین یک جوری صدایش درد و رنج داشت که دست

 آسایش شد سیل روان.مشت شد و اشکهای 

 

ترالن با حالی که دست کم از خرابی بقیه نداشت دست داخل 

 کیفش برد و پاسپورت ژیکال را مقابل هامین گرفت.
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زده به سرش... از روزی که تو باشگاهتون اون پودرها پیدا شد -

خواد بره... امشب شبِ نامزدیش با و فهمید که کار اروندِ... می

 کنه... جلوشو بگیر لطفن.دشو قربانی عشقتون میاروندِ... داره خو

 

 هامین دیگر نه چیزی دید و نه شنید.

 فقط یک جمله در سرش دَنگ خورد.

 "امشب شبِ نامزدیش با اروندِ "

 

 تکرار و تکرار شد تا جایی که هامین باز نالید:

 دور هم جمع شدید به من بخندید! شوخیه؟ -

 دور خودش چرخید و داد زد.

 مخفیه؟ دوربین-
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ترالن ولی به خودش قول داده بود تا جلوی این اتفاق شوم را 

 بگیرد.

 

کنم برو دنبالش... اون االن تو آرایشگاه منتظره خواهش می-

ی که اروند بره سراغش... عاقد خبر کردن براشون خطبه

 محرمیت بخونه.

 

 های هامین سیاهی رفت و زمزمه کرد.چشم

 محرم کی بشه وقتی هنوز زن منه خاکبرسره!؟-

 

حرفش انقدر آتش و عذاب داشت که بقیه را هم مات و گنگ 

 کرد.

 

تا به خودش آمد. تا فهمید که دنیایش در حال ویران شدن 

 است، پرسید:
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 ژیکال کجاست االن؟-

 

 ترالن مضطرب و تند تند گفت:

امشب بریم...  قرار بود من برای هر دوتامون بلیت بگیرم... که-

که ژیکال داغشو به دل اروند بذاره... ولی من میدونم خودش 

گیره... خودش نابود میشه... من براش بلیت نگرفتم... آتیش می

فقط ترسیدم که زودتر بهت بگم... ولی حاال ازت خواهش 

کنم جلوشو بگیر... ژیکال نابود میشه اگه محرم اروند بشه... می

 های اروند رو سرش بیاره.کارها و بدیخواد انتقام اون می

 

 در توانش بیشتر از این شنیدن نبود.

 

 لقمه رو نذار تنگ اسمه...بسه... انقدر اسم اون حروم-

 هوا نداشت تا اسم ژیکال را تلفظ کند.
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 هایش باز نشده بسته شد و رو به افشین گفت:لب

ن نامرد بیا حکمو بگیر... اسمتو دیگه نمیارم افشین اگه پای او-

 امشب به اون مراسم برسه.

 

تا افشین به سمتش قدم برداشت و چشم گفت، بدون نگاه به 

 ترالن زمزمه کرد:

 

آدرس اون آرایشگاه کوفتی رو برام پیامک کن... فقط خداکنه -

که دیر نرسم... خدا کنه زودتر از من اون دیوث، ژیکالمو ندیده 

 باشه.
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 آسمان شده بود نقشِ کوالک و بوران.
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خواست و یک دلش فقط مثل قلب هامین یک دلش باریدن می

 کشید.عربده می

 

چندمتر آنطرف از آرایشگاه ایستاده بود و منتظر به صدای 

 داد.ی ترالن از پشت موبایلش گوش میمضطرب و آشفته

 

 اروند بهش زنگ زده گفته براش یه کاری پیش اومده... خود-

ژیکال بره خونه تا اونم خودشو برسونه... االناست که آژانس بیاد 

 دنبالش.

 

 خوبه.-

 

 هایش شد، نگاه تیزبین عقاب.همین یک کلمه را گفت و چشم
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ها... هر لحظه ی چینیدلش بازار مسگرها بود و نگاهش محله

 رفت.ی یک خاطره و یک آرزو از سرو کولش باال میسرو کله

 

اش زمزمه پوت ماشینش چسباند و با خود آوارهکمرش را به کا

 کرد.

 

حکمت زنده بودنت همینه آقا هامین... که بمونی و تا آخر -

عمرت درد نداشتنشو بکشی... ولی دنیا اینجوری اَمن و اَمان 

 مونه اگه این اتفاق بیفته.نمی

 

 

کمرش را از سر استیصال و پریشانی خم کرد و نجوا کرد با خود 

 خرابش:

دایا چطوری عرشت به لرزه در نمیاد اگه ناموس من محرم خ-

 اون نامرد بشه؟
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 دلش با دیدن پژوی که مقابل در آرایشگاه 

توقف کرد، پیچ خورد و نفسش جای حوالی قلبش شد یک 

 سنگ سفت و محکم.

 

پشت فرمان نشست و از دور دختری را دید که با آن شال حریر 

 .درخشیدبر میسفیدش نفس

 

زده دنبال ماشین راهی ولی داغون... با احتیاط اما آشوب آهسته

 شد و 

 تا به یک فرعی خلوت رسیدند با 

 هایش برایش عالمت داد.چراغ

 

 اعتنایی راننده را دید وقتی بی

 مشتش را روی فرمان کوباند

 و داد زد:
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 وایسا دیگه.-

 

و به سرعتش اضافه کرد و ناغافل جلوی پژو، روی ترمز زد 

 فریاد راننده را شنید:

 خوای رد بشی بیا برو!این چه وضعشه... می-

 

های به سرعت پیاده شد و در عقبِ پژو را که باز کرد چشم

انصافش دنیا را روی سرش های بیژیکال و برق آن مردمک

 آوار کرد.

 

 بیا پایین خانم شایگان.-

 

 ی ژیکال.دلش چنگ شد از زیبایی چند برابر شده

 

 هراسان و متعجب از دیدن هامین آرام لب زد: ژیکال
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 من باید برم.-

 

هامین سرش را خم کرد و دست راستش را روی سقف ماشین 

 گذاشت.

 

بیا پایین جون هر کی که برات عزیزه... بیا خودم میرسونمت -

 خانم.عروس

 

لحن کالمش انقدر دردِ آمیخته به تهدید داشت که تا مچ دست 

اش شد مطیعانه پشت سرش، ی مردانههاژیکال اسیر انگشت

 پیاده و راهی شد.

 

 دیدن هامین برایش شوک بود و ناباوری.

همین امروز صبح قبل از روبرو شدن با اروند آرزویش کرده بود 

 و حاال با دیدنش نفسش به انتهای بودنش رسیده بود.
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نبود که کرد و برایش مهم وار رانندگی میهامین دیوانه و جنون

اش جمع شده قرارش در صندلیژیکال از سر ترس و دلِ بی

 است.

 

در پی و ترمزهای که اگر هامین به موقع های پیصدای بوق

گرفتشان معلوم نبود چه برسرشان بیاید، صدای اعتراض نمی

 توام با دلواپسی ژیکال را بلند کرد.

 

 تر... مگه میخوای به کشتن بدی خودتو؟یواش-

 

دید که هر لحظه صورت هامین کبودتر و رگ میژیکال 

 شد.تر میگردنش متورم

هایش ترسید ولی هراس جانِ عزیز او را داشت که تا انگشتنمی

 قراری روی دست هامین نشست نعره زد:با تردید و بی
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بشین سرجات ژیکال... فقط تحمل کن و دعا کن که سالم -

 ی من.شدهبرسیم به خراب

 

های ل را پس زد که با شتابِ دستش، انگشتطوری دست ژیکا

های هایش پر شد از حلقهژیکال به صورتش کوبیده شد و چشم

 داغ اشک.
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 اش از دهانش نفس کشید.ژیکال جای بینی

 

خواست بغضش خراب شود و صدای شکستنش به گوش نمی

 اش برسد.رحم شدههامین بی
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شیرینش... از  اش و داشت از دردچسبیده بود به صندلی

 ی دلچسبش با او لذت میبرد.شکنجه

 

با خودش فکر کرد، مگر همین را نخواسته بود که هامین بیاید و 

 نجاتش بدهد؟

 

ی صدای باز و بسته شدن درِ سمت هامین، ژیکال را متوجه

موقعیتشان کرد و تا سرش را باال گرفت. هامین را خشمگین و 

 قابل خودش دید.دست به سینه جلوی کاپوت ماشین، م

 

 اش نشد!؟از خودش پرسید کی پیاده شده بود که او متوجه

 

هامین طوری با سرش اشاره کرد پیاده شود که اگر امتناع 

 کرد. بعید نبود جان سالم به در ببرد!می
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ی حریر لباسش را باال گرفت و دیگر اهمیتی نداشت ژیکال لبه

 که شالش سر خورد و زیر پایش افتاد.

تا خواست خم شود و شالش را از زیر رکاب ماشین بردارد، 

 بازویش گرفته شد.

 

 ولش کن اونو.-

 

هامین و حاالتش زیادی غیر طبیعی بودند که حاال برایش 

 اهمیت نداشت ژیکالش شالش افتاده باشد!

 

های خشک و صدادارشان وارد حرف و با حکومتِ نفسبی

 آسانسور شدند.

 

 ل خشم و بازخواست برقرار بود.هایشان دوئمیان چشم
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تا رسیدن به واحد هامین، هیچ کدام نگاهشان را از هم دریغ 

ی این جنجال نکردند و این هامین بود که صدایش اختتامیه

 غریب بود.

 

 تشریف بیارید عروس خانم.-

 

 هامین درِ آپارتمانش را باز کرد و با دستش به داخلش اشاره کرد.

 

واحد روبرویی را شنید. پشت قامت  تا صدای باز شدن درِ

اش را ژیکالش قد علم کرد. تا آبشار موهای براق و مواج شده

 کسی تماشا نکند... کسی تحسینش نکند، جز خود دربه درش.

 

ای پرت کرد و از صدای اهمیت به گوشهسوییچش را بی

ای که شنید خوشش نیامد... کم بود... دردش را دوا ضربه

 کرد.نمی
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ای ز سوییچش ساعتش را باز کرد و آن را هم به گوشهبعد ا

 نامعلوم پرت کرد.

 

 شد.هایش از روی ژیکالِ هراسان، کنده نمیمردمک

 .با دنیایی از طلبکاری زل زده بود به صورتش

به صورت ژیکالی که حاال خودش را در موقعیت و مکان 

 کرد.تری از ماشین حس میامن

 

های نیمه بلندش را بیرون آورد، صدای دو رگه تا ژیکال کفش

 ی هامین میان چهار دیواری خانه پیچید که گفت:شده
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 در بیار اون آشغال رو از تنت.-
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 خبری از مالیمت و لطافت نبود.

مقابل ژیکال یک مرد برافروخته و خشمگین که حساب دلِ 

 .صاحابش به جانش رسیده بود ایستادهبی

 

آمد. انگار که ژیکال هم از بازی خطرناک به راه افتاده بدش نمی

 که تخس جواب داد.

 

 آشغال نیست... چشماتو باز کن ببین... لباس عروسمه.-

 

خواست فریادش از هامین بلندتر باشد... اما هامین از او دلش می

 تر بود.عصبی

 

ژیکال باهاش جلوی من نَچرخ... این ریختی جلوی من -

 شم روی سرت... خرابترم نکن.اش... به علی خراب مینب
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 مقابلش ایستاد... چشم در چشمش به تن غرورش خنجر کشید.

هایش توانست آخرین عقدهاگر اینجا آخر دنیا بود، ژیکال هم می

 را خالی کند.

 

دادی... االن که تازه امروز یادت افتاده که نباید از دستم می-

اد دنبالمو عاقد منتظرمونه... چی باخودت زنگ بزنمو... داماد بی

ها اگه از جلوی آرایشگاه به فکر کردی هامین... که مثل بچه

 زور و کلک برم داری همه چیز منتفی میشه؟

 

دانست که او ترش کرد و هامین میهای ژیکال عصبیحرف

کرد... روی سر داشت تمام کمبودهایش را روی سرش آوار می

 پرستیدش... ولی او...؟قانه میمردی که یک روز عاش
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خواد... من خواد... دوست داشتن مردونگی میعشق لیاقت می-

 و تو کدومشو داشتیم؟

 

 کنترل احساساتشان از دستشان خارج شده بود و هر دو زده

 آخر.بودند به سیم

 

 تر گفت:ی هامین کوبید و محکمبه شانه

 خوام برگردم... نگرانم میشن.باز کن اون درِ کوفتی رو می-

 

ی هامین تنش را لرزاند و دست ژیکال روی حریر صدای عربده

 لباسش مشت شد.

 

شده تا صد سال دیگه تو همین خراب شده. نگهت دارم، -

 نمیذارم پات به اون مراسم لعنتی برسه ژیکال.

 



 

 

2012 | P a g e 
 

ی پشتش تکیه ستههامین جلوتر رفت و ژیکال بیشتر به در ب

 داد.

 

 نمیذارم زنِ کسی بشی... تو مال منی تا ابد.-

 

ی ژیکال نشست و صورت هامین را اشک میان نگاهِ درمانده

 مات دید.

 

 انصاف.من زن تو بودم... تویِ بی-

 

مشت هامین که کنار سرش روی در نشست پلکهای ژیکال با 

 دردِ کالمش بسته شد.
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تیمونو ندیدن... امشب با من چه کار نذاشتنم لعنتی... خوشبخ-

تونستی آتیشم بزنی و خواستی بکنی ژیکال؟ چطور میمی

 سوختنمو تماشا کنی المصب؟

 

 ژیکال پر حرص دست کشید روی صورتش و نالید.

 

 شیم باهم.حساب میمنم تو آتیش تو سوختم... داریم بی-

 

ازی هامین دلگیر و غریبانه انگشتش را روی صورت ژیکال به ب

 در آورد و نگاه پریشانش قلب ژیکال را چنگ زد. 

 

 معرفت.من خیلی دوست دارم بی-

 

ژیکال توان پس زدنش را نداشت... زانوهایش با هر کالم هامین 

 .تر شدندسست
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من اسمتو... تنتو... عطر نفستو به هیچی نامردی جز خودم -

 نمیدم ژیکال.

 

ی ژیکال خاکستر لبش را با انگشتانش لمس کرد و تن گُر گرفته

 شد.

 

 لباستو خودم در میارم.-

 

های خواست مخالفت کند ولی جان نداشت و گرمای دستمی

 رقصید.رحمانه میهامین روی پوست سرد و نازک تنش بی

 

 اش را التماس کرد تا توانست بگوید:حنجره

 خوای چکار کنی هامین!می-
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 ای صدایش نه ناز داشت نه عشوه.آو

اما یک دنیا آتش به جان هامین انداخت که تنش را به تن 

 ژیکال چسباند و پچ زد:

هامو... نداشتنامو تموم کنم خوام کابوسامو... پریشونیمی-

 ژیکال.

 

دستش رسیده بود به زیپ پشت لباس ژیکال و حالش حال 

 آشفتگی دریای طوفانی بود.

 

د ژیکال امتناع کند و فرار... ولی وقتی خودش فکر کرد که شای

 اش روی سر ژیکال فرود آمد.را میان آغوشش جا داد. چانه

 

باید برم هامین... نَرم دردش تا ته این روزگار هی پشت قلبم -

 زُق میکنه... هی نفسو میبره... هی عزرائیل میشه به جونم. زُق
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های هامین ملتمسانه دستای ژیکال باال آمد و پر از زجر به بازو

 چسبید.

 

 تو در مورد من چی فکر کردی ژیکال؟-

کردم که ببخشیمو و باورت بشه این چی کار باید می

 سرنوشتمون بوده؟

 خواستی دوست داشتنتو بهم ثابت کنی؟اینجوری می

بری زن اون نامردی بشی که زهر وجودشو هی تزریق کرد به 

 رابطمون؟
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دید که ژیکال با چه حسرت و دلتنگی هوای تنشو هامین نمی

 نفس کشید و بلعید.
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کرد... یکی باالخره یکی باید یه جایی این درد و تمومش می-

کوبید تو صورت اروند... من باید باید تموم کثافتای وجودشو می

دیدم... باید به ذلت افتادن اروند و خودم با چشمای خودم می

 زم دیر نشده... هنوزم فرصت دارم تا برم و...ببینم... هنو

 

 دست هامین گذاشته شد روی دهانش.

ی جا کنار قامت ایستادهاش را کنار کشید و همانتن مردانه

 ژیکال، روی زمین سقوط کرد.

 

خواستی چه کار کنی با دونی میگی... میفهمی چی میمی-

 من و خودت!؟

 

د و سرش را برای دیدنش ژیکال هم بازویش را به در تکیه دا

 پایین انداخت.
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 کردم.فقط یکم از نامردیشو جبران می-

 

 اش بود.ی سینهولو شدن پاهای هامین از سر سنگینی قفسه

 

 تو چه میدونی که وقتی بفهمی زنت داره -

 خبر ازت محرم یکی دیگه بشه، چه جهنمی داره؟میره که بی

 

 کنی؟رش میمن زنت نیستم هامین... چرا مدام تکرا-

 

 اش را پوف کرد و ضجه زد.هامین هوای جمع شده در سینه

 زنمی... محرممی... همه کسمی.-

 

 نگاه ژیکال جمع شد و ناباورانه پرسید:

 یعنی چی!؟-
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های ریز و درشتی هامین به بندهای انگشتش نگاه کرد... به خط

 دادند.که هر کدام انگار داشتند یه مسیر تازه را نشانش می

 

 اون شب توی خونه روستایی خودم محرمت کردم.-

 

 اش را عقب زد.ژیکال موی جلو آمده

 

امون کلی گذشته هامین... از اون شب و محرمیت یه شبه-

 گی!معلوم هست چی می

 

تر کرد به دونستن اش ژیکال را مضطربخندید و صدای خنده

 واقعیتی که واهمه داشت از دونستنش.

 

مدتش که رسید آروم و با کلی واهمه  یه شب نخوندم... به-

العملتو ببینم... ولی وقتی گفتم یک سال... منتظر بودم عکس



 

 

2020 | P a g e 
 

دیدم قبول کردی خیالم راحت شد... اولش فکر کردم شنیدی... 

بعد که دیدم نه چیزی پرسیدی نه اعتراضی کردی، متوجه شدم 

 که مدتشو نشنیدی.

 

سرش کوبیده  ی حرفای هامین پتک شد و رویکلمه به کلمه

 شد.

ی هامین کمرش را چسباند به در و همان جا کنار جسم مردانه

 نشست.

 

 چکار کردی هامین!-

 

 معرفتی.محال بود از دستت بدم... حتی با بی-

 

 چِ... چرا زودتر نگفتی بهم؟-
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 پس سرش را به سفتی در فشرد.

 

یه حس غریبی داشت ژیکال... دوباره داشتنت بدون اینکه -

 داد.داد... انگیزه میاخبر باشی، به من قدرت میخودت ب

 

اش ی سینهی ژیکال به حدی پایین رفت که به قفسهچانه

 چسبید.

 

بازم خودت برای خودت انتخاب کردی... تصمیم گرفتی و -

 گفتی گور بابای ژیکال؟

 

اش سمت ژیکال برگشت و تمام اجزای صورتش را از روی شانه

 رصد کرد.
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تو چطور دلت اومد انقدر خودتو قشنگ کنی و بگی گور بابای -

 هامین؟

 

 یک چیزی این وسط دل ژیکال را شرحه شرحه کرد.

تجسم اینکه زن هامین باشد و بعد بخواهد محرم اروند بشود... 

 خدایا چه اتفاق نحس و شومی بود.

 

ی میان ی چشمای سرگردانِ هامین و اشک جمع شدهخیره

 اتش برد.هایش ممردمک

 

 کی بهت گفت بیای دنبالم... ترالن؟-

 

هایش کار دستش هامین سرش را باال گرفت تا خیسی چشم

 ندهد.
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 رفاقت کرد... خواهری کرد در حقم.-

 

 تو... تو میدونی چرا اروند نیومد؟-

 

 اش تیر کشید.ی بینیهامین تیغه

 

.. حکم جلبشو گرفتم... اون شریک نامردشو هم... دکتر قالبی.-

 دیشب موقع فرار گرفتنش دستگیرش کردن.

 

 ژیکال سراسیمه و ترسان ایستاد.

 

 باید زنگ بزنم خونه... االن نگرانم شدن.-

 

 هامین هم کمر راست کرد.
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 دونن که تو پیش منی.ترالن و آسایش رفتن اونجا... می-

 

 مقابل ژیکال ایستاد و انگار تازه دیده باشد، پرسید:

 ات قرمز شده!؟چرا رو گونه-

 

ی ژیکال روی صورت های پر از نگرانی و دل آشوبهمردمک

 هامین چرخ خورد.

 

 تو ماشین دستمو پس زدی خورد تو صورتم.-

 

اش، دست کشید روی قرمزی پوست با پشت انگشت اشاره

 ژیکال و لب زد:

 بشکنه دستم.-

 

 ژیکال زیر لب تکذیب کرد دعای هامین را.
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 و مستحکم گفت:پراخم 

دونی چه شد و من باز بی تو میشدم... میاگر امشب... شب می-

 داد ژیکال؟جنونی بهم دست می

 

 ژیکال سرش را تکان داد.

 

با چند لیتر بنزین و یه فندک خودمو وسط شهرک آتیش -

 میزدم.

 

 نفس ژیکال بند رفت از تصورش.

 

فکر کردم  ای که برسم جلوی آرایشگاه هزار بار بهشتا لحظه-

 و مطمئن بودم که انجامش میدم.
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 ژیکال لب گزید و با لبای لرزان زمزمه کرد.

 

من از تصمیمم پشیمون نیستم هامین... ولی تو ببخشم... -

ببخشید که خشم و کینه چشممو گرفت و پشت کردم به 

 احساسم.

 

دستای هامین دور کمرش حصار شدند و موهایش سر خوردند 

 روی صورتش.

 

فکر نداشتنت هر شب منو کشت... من از حال دل هم -

هام خبر ندارم ژیکال... ولی مردی که دلش تکیه تیکه جنس

شده باشه... خیلی جاها کم میاره... خم میشه... خورد میشه... 

 انگیز.تموم میشه... یه پایان غم

 

 تن ژیکال را به خودش نزدیک کرد و باز ادامه داد.
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 ی هامین گذاشت.سرش را آرام روی سینه

 اروند و دستگیر کردن االن؟-

 

 کردن.-

 

 میبرنش زندان؟-

 

 باید داداگاه براش حکم صادر کنه.-
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-بیا و به این کهنه درختِ دلِ شکسته تکیه کن... شاید گرمای 

تنت، شاخههامو جون بخشید زندگی خانم! 
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 چهره. دلم شور افتاده هامین... غوغاست پای این زندگی هزار-

 

 چه طوری آرومت کنم؟ بشم قرارت...-

 ی اَمن جهانت؟بشم نقطه 

 

 ی هامین فشرد.اش را بیشتر روی سینهگونه

 

ام... نشاط... خوام برگردم خونه... پیش بابام... مامان محبوبهمی-

 قشنگم.مانلی

 

 دست هامین باال آمد و روی موهای ژیکال  نشست.

 

 پس من چی؟-
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تو! همه جا هستی... توی خیالم... توی دلم... توی خوابم... -

توی بیداریم... همیشه هستی... انقدری که تو... تو منی... خودم 

 نیستم هامین.

 

یک دسته از موهای ژیکال را باال آورد و انتهایش را به 

 هایش رساند.لب

 

 آخر شب میبرمت... یکم پیشم بمون.-

 

ی بینشان رفت و به مرز ناپدید شده ی ژیکال پسنگاه هراسیده

 رسید.

تکرار اینکه میان آغوش همسرش ایستاده است، داشت تب و 

 کرد.تاب دلش را بیشتر می

داد و عجیب های کم سوی دلش پروبال میداشت به خوشی

 راضی بود از این اتفاق.
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 اش کاشته شد.ی بعدی هامین روی سرشانهبوسه

 

 انگار یه چیزی از ته دلم کنده شده.حالم خوب نیست هامین... -

 

 ی هامین رویش باال کشیده شد.زدههای شبنمچشم

اینجا... توی این خونه... زیر این سقف... با منی که دارم برای -

جنگم یه چند ساعت طاقت بیار داشتنت هی با خودم و نَفسم می

 ژیکال.

 

 اش را روی صورت هامین رساند.های یخ زدهسرانگشت

ترسم حسرت نداشتن این سالها... بچسبه بیخ گلومو با می-

 خیال اینکه دارم برای شوهرم ناز میکنم پا به پات بیام هامین!

 

پس چطور توقع داری باور کنم دلت باهامه وقتی رخت -

 ای تنته؟عروسی کس دیگه
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انگار که حرفش تیغ داشت و قلب ژیکال را برید... آه کشید و 

 راهن هامین را باز کرد.ی پیاولین دکمه

 ی بهار بود... یک دَم ابری و دَمی دیگر آفتابی.حالش هوای تازه

 

بعد از پنج سال دوری... باید فریاد چشمامو بشنوی... اینجوری -

 باورش کن

 آقای صولت.

 

هایش نشست و با کمی خم کردن دست هامین روی دست

 سرش نجوا کرد.

 

خوام رخت عروس تنت میخوام مجبورت کنم ژیکال... نمی-

کنم... روی سرت گل و گالب بریزم... بعد قدماتو بزاری روی 

 تخم چشمامو ببرمت توی حجله... امَّا؟
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امان از همان ولی و امَّای بعدش که دستای ژیکال را باز نداشت 

 های بعدی را هم باز کرد.و دکمه

 هر دویشان به این ثبات نیاز داشتند... نیاز داشتند که مهر

 مالکیت بخورند بهم.

 

 ی آهنگرا بود، از تب و تاب و التهاب وجودشان.دلشان کوره

 

وار و غریب روی هامین بند اول انگشت شستش را دیوانه

 برجستگی لبای ژیکال کشید.

 

کاش تاب بیارم تا تهشو، نترسم از اینکه  یه خواب شیرین -

 نیست.
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ت هامین اش روی انگشهای ژیکال نمدار شد و بوسهمژه

 نشست.

 

ماشین زیپِ لباسِش با بلندترین صدای دنیا پایین کشیده شد و 

 های هامین.ی عشق میان مردمکاش شد شعلهتن برهنه

 

در و پیکر هامین روی های بیبه تن هم هجوم بردند و نفس

 جای جای تن ژیکال مهر شد.

 

 حال دلِ دیونمو ببین ژیکال!-

 

ژیکال خندید. ولی لبخندش شرم داشت و ستایشِ همراهی 

 کردنش.
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نگاه هر دویشان رقصان و غلتان به تخت داخلِ اتاق رسید، 

وقتی که هامین از سر حرص و غضبِ بخیل بودن روزگار، لباس 

های ژیکال را زیر پاهایش له کرد و مسیرشان را با نوازش

 هایش هموار کرد.دست
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ا رخوت و هیجان روی بالشت فرود آمد و هامین سر ژیکال ب

 شان.قراری جسمسایه انداخت به بی

 

 روی تن ژیکال خیمه زد و زیر گوشش تکرار کرد.

 

 داره میزنه نبض زندگی... ببین.-
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تر دستای ژیکال دور گردن هامین حلقه شد و سر هامین پایین

 رفت.

 

ی یک ژیکال حس کرد که یک قدمی مرگی شیرین به تماشا

پایان و یک شروع متفاوت ایستاده است. وقتی رطوبت لبای 

 اش خوش رقصی کرد.ی سینههامین روی قفسه

 

خواست که نابترین خورشید غروب کرد و دامن سیاه شب می

 شان را ستاره باران کند. اما؟شب زندگی

 

بلند شدن صدای هم زمان موبایل هامین و آیفون خانه نگاه 

ی آشوبهاز چشمای وحشی هامین کند و به دل ی ژیکال رارمیده

 انتهاش رساند.بی
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افشین با سری پایین افتاده پشت در ساختمان ایستاده بود و اسم 

ی موبایل هامین آسایش یک جور تلخی داشت روی صفحه

 کرد.خودنمایی می

 

هامین مجبورانه پیراهنش را از روی زمین چنگ زد و تا گوشی 

 تعلل گفت:فشین بیآیفون را برداشت، ا

 

 یه جوری که ژیکال مشکوک نشه بیا پایین.-

 

سرش برگشت خورد. سمت دختری که برهنه روی تختش 

 خوابیده بود و...

های پیراهنشو یکی در میان انداخت و به صورت منتظر دکمه

 ژیکال توضیح داد:

 

 گردم.افشین پایینه... زود برمی-
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درِ آپارتمان را پشت سرش بست و ندید که دنیا یک جور غریبی 

 به قلب ژیکال چنگ زد.

 

ی پتو را روی ژیکال غریب و ناباور به خودش نگاه کرد و لبه

 خودش باال کشید.

تا خواست نگاهشو به آرامش و سکون دعوت کند، دوباره موبایل 

 هامین زنگ خورد.

 

ل دستش را سمت میز روی تخت نشست و برای برداشتن موبای

 پاتختی

 دراز کرد.

 

آیکون سبز رنگ را لمس کرد. موبایل را به گوشش رساند و 

 شنید:
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وای هامین، ژیکالم... کجایید پسر... بدبخت شدیم هامین... -

 هامین آقا جهان...

 

ی آسایش نفسش را برید و گوشی موبایل میان آه و گریه

 انگشتان ژیکال چنگ شد.

 نالید:لباش باز شد و 

 با... بابام... چی آسایش!؟-

 

هق و شیون بود که گوشش را پر کرد و بعد از فقط صدای هق

 اش را زنده نکرد.های هامین هم نگاه مات زدهآن ژیکال گفتن

 

تمام شد... ته کشید... کسی دست انداخت و جیگرش را چنگ 

 زد.

 



 

 

2039 | P a g e 
 

 ژیکال جانم... خانمم ببین منو!؟--

 

ی میانش، سمت هامین پلک زد و دستش با موبایل جا مانده

 دراز شد.

 

************* 

 

 "ژیکال"

 

 دندونک زدنم دست خودم نبود.

 سرما عجیب و غریبی به جانم رخنه کرده بود.

 

 دار.نگه-

 

 ی هزار ترک.صدایم شده بود شیشه
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 هامین که بی درنگ سر کوچه توقف کرد.

ین رساندم و تا پایم روی زمین رسید. ی ماشدستم را به دستگیره

 ترین انسان روی زمینم.وزنتصور کردم که بی

 

داشتم و برایم مهم نبود که او داشت با چه روی هوا قدم برمی

 کرد.حالی صدایم می

 

 ی ترالن گذشتم.از مقابل خانه

 دروغ بود؟

 خواب بود؟

 کابوس بود؟

 

 و آمد. کوچه شلوغ بود و پر رفت
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و سهراب را دیدم که با سری میان گریبانش به  جلو رفتم

 مان تکیه زد.چهارچوب در خانه

 

 ایستادم و یک لحظه به عقب برگشتم.

 کرد دیگر!؟ماشین آمبوالنس اینجا چه کار می

 

_372 

 

 

داشتم که تمامی نداشت انگار داشتم به سمت محشر قدم برمی

 این راه کوفتی.

 

 نه سالمی را جواب دادم نه شنیدم که بعدش چی گفتند.
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ها روی هم هموار شده بودند و تا دستم پشت در خانه کفش

روی در نشست و به عقب هُلش دادم، موجی از غم... شیون و 

 ضجه به گوشم رسید.

 

 کرد!صداها برایم آشنا بود... نشاط بود که داشت بابا... بابا می

 

 بود؟مگر جهانم کجا رفته 

 

اولین نفری که دیدم عمه بود. کنج مبل با پیراهنی سیاه روی 

 کوبید.پاهایش می

های سرخشان من را ترالن و آسایش سمتم آمدند و چشم

 ترساند.

 

 دستم آرام باال آمد و پسشان زدم.

 ندیدم پایم را روی چی یا کی گذاشتم و عبور کرد.



 

 

2043 | P a g e 
 

 ستم.خودم را داخل اتاق انداختمو در را پشت سرم ب

 

دیدم که مامان محبوبه مثل پیرزنی قد خمیده پایینِ تختِ 

 جهانم در خودش جمع شده بود.

 

 بابا جهانم خواب بود... خوابِ خواب... اما؟

 ای سفید پوشانده بودند!چرا رویش را با پارچه

 هایم روی پارچه چنگ شدند.جلوتر رفتم و انگشت

 

کنارش زدم و صورت پر از آرامشِ جهانم لبم را به زدن لبخندی 

 تحریک کرد.

 اش چسباندم و بوسیدمش.لبم را به پیشانی

 

 سالم بابا جانم.-
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 اومدی مادر... اومدی دختر قشنگ جهان؟-

 

 مامان... فردا من بابا رو ببرم حموم... اجازه هست؟-

 

 اد.ی چشمم دیدم که سخت و نفس بُر ایستاز گوشه

 

 منتظر تو بودیم مادر... جهانو باید ببرن.-

 

اش دست کشیدم... تازه دیدم که چند روی ابروهای پر و مردانه 

 .تارَش سفید شده بود

 

مامان، یکم پماد روی لبشم بزنیم... خشک شده ترک -

 برداشته... بیا ببین.

 

 دور خودم چرخیدم و پمادش را روی طاقچه پیدا کردم.
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 م ولی دستم نرسید.دست دراز کرد

 تخت را دور زدم و از کنار پنجره دیدم که

سهراب داشت با اشک و آه برای هامین چیزی را تعریف 

 کرد.می

 

 ژیکال جانم... باید بابات و ببرن مادر.-

 

در پماد را باز کردم... کمی نوک انگشتم مالیدم و بعد آهسته و 

 نرم کشیدمش روی لب بابا... لبش کبود بود.

 

ابا جانم... جهان خان... یک لحظه چشماتو باز کن... صبحی ب-

 کردم بابا.خواستم بیام ببینمت... نشد... آخه داشتم فرار میمی

 

های مامان دور بازویم چنگ شد، سرم را خم کرد و تا انگشت

 نگاهش کرد.
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ی هایش دریای خون بود و موهای پریشانش از گوشهچشم

 اش نامرتب زده بود بیرون.روسری

 

محبوبه جانت خیلی از خودش دست کشیده بابا... یکم بهش -

 سخت بگیر... این چه وضعشه؟

 

 لبم را باز چسباندم به گوشش.

 یه چیزی بگم بین خودمون بمونه بابا.-

 

 خندیدم و شنیدم که در اتاق باز شد.

 

ی ما رو ات خیلی حسوده... چشم نداره پدر و دخترمحبوبه-

ببینه... پنج ساله داره برام چشم و ابرو میاد... هر چی میگم... 

 میگه جهان دوست نداره... جهان بدش میاد.

 



 

 

2047 | P a g e 
 

اش را که بوسیدم دیدم که بعد از سهراب و میالد او داخل شقیقه

 .اتاق آمد

 

 ی تخت چنگ شد از ترس.هایم لبهدست

 

 .بابا به زنت بگو کالهمون نره یه وقت تو هم-

 

 دو مرد با برانکارد داخل آمدند.

 خواستند دوباره روی بابا را بکشند که زدم روی دستشان.می

 

 بابام خوابه... فقط یکم سردشه... دست نزنید بهش.-

 

 برافروخته سهراب را نگاه کردم و خطاب بهش گفتم:

صد بار به زنت گفتم میای اینجا پنجره رو باز نذار... تو -

 ود سردش میشه... گوشش بدهکار نیست که.گرمایی... بابا ز
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 خودم را روی تن جهان انداختم و نگذاشتم بلندش کنند.

 

 پاشو ژیکال جانم.-

 

 دانم.صدای میالد بود یا او نمی

 فقط داد زدم.

 

 ذارم ببرینش... دست به بابام نزنید.نمی-

 جهان بدون ما هیچ جا نمیره... مامان تو بگو... تا حاال شده بره؟

 

 هایم را نگه داشت.کسی با قدرت من را عقب کشید و دست
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ی دورم را پس زدم ولی رهایم های مردانهبا تقال و آشوب دست

 نکرد.

 

ی مامان محبوبه برایم مثل های نشاط و کمر خمیدهضجه زدن

 دور تند یک فیلم غمگین و ترسناک بود.

 

مان از خانهآن شب... همان شبی که بابا جهان برای همیشه 

 جهان کرد تا صبحش صد سال گذشت.رفت و ما را بی

 

دانم چطور گذشت... حتی یادم نیست سرم را کجای خانه نمی

 روی زمین گذاشتم.

فقط وقتی که چشم باز کردم دیدم که روی تخت باباجهان 

 لرزم.ام و دارم به خودم میمچاله شده
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عزیز جانمان بود، روز خاکسپاری... روزی که وداع آخرمان با 

 سرپا ایستادم.

 

من نه بلد بودم مثل نشاط شیون و زاری کنم و به سر و صورت 

ام را مثل جان شوم که کسی زیر شانهخودم بکوبم... نه آنقدر بی

راست قامت و استوار به جای پسری که جهانم نداشت. ایستادم 

 تا مراسمش چیزی کم نداشته باشد.

 

جسم جهانم آهسته و غمناک روی دوش سهراب و میالد... 

 اش.افشین و هامین تشیع شد به سمت مقصد ابدی
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پا به پای تابوتش تا باالی سر مزارش رفتم و اگر میالد بر سرم 

رفتم و برایش تلقین کشید. خودم داخل قبر میفریاد نمی

 خواندم.می

 

 م صورت مردانه و مهربانش را برای آخرین بار ببینم.خواستمی

 خواستم از جهانم حاللیت بطلم.می

ات حکم مرگت را امضا کرد و خواستم بگویم، دختر نازدانهمی

وقتی تو داشتی میان زندگی و مرگ دست و پنجه نرم 

 کردی، من میان آغوشمی

 مردی بودم که نگاهش از من شرم 

 داشت و افسوس. 

 

ها را بجز همان قسمت آخرش به میالد گفتم تا در این یهمه

 گوش 

 جهانم بخواند و خواند.
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سال خاک ریختند... گالب ریختند... جهانم آرام گرفت از پنج

 درد و رنج و بیماری.

 قلب ناسورش به سرزمین وصال شتافت.

 

**** 

 

کرد بنرهای سر در خانه و دیوارهای اطرافش تا چشم کار می

 مان.یت بود برای عزیز از دست رفتهپیام تسل

 

 "مهندس جهان شایگان"

 

خانه در غمی ناباورانه فرو رفته بود و من دیگر هیچ کجایش 

 آرام و قرار نداشتم.

 مثل خطا کاری که واهمه داشت تا 
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 کسی گناهش را به رویش بزند، از

 گریختم.همه می

 

ی داشتم و به خانهها مانلی را برمیها قبل از آمدن مهمانصبح

 رفتم.ترالن می

 

خودم را... حال عجیب و غریب و دردناکم را پشت لبخندهای 

 مانلی دفن کرده بودم.

 

 ترالن و آسایش شده بودند رفیق روزهای تنگ.

آسایش گفت که هامین به احترامم سه روز باشگاه را تعطیل 

 کرده است.

 ا جواب دادم.هایش ربعد از روز خاکسپاری نه دیدمش نه تماس
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ی دادم و خیرهطور روی پاهایم تکان میمانلی خوابیده را همین

 روبرویم بودم.

 هایم کجا پر کشیدهدانستم در این سه روز اشکخودم هم نمی

 بودند که 

 شدند.هایم هم نمدار نمیحتی چشم

 

 برات غذا گرم کنم؟-

 

 ی تلخم بیرون آورد.سوال ترالن من را از خلسه

 

 نه.-

 

ی درست غذا هم ژیکال... میدونی این چند روز حتی یه وعده-

 نخوردی؟
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 دستم را کشیدم روی گلویم.

 

کنم گلوم وَرم کرده... میلم نمیکشه ترالن... از دیشبه حس می-

 گیره.بزاقمو قورت میدم درد می

 

روبرویم روی زمین نشست... از فرط خستگی زیر چشمهایش 

 گود افتاده بود.

 

 یم دکتر... مانلی رو من میبرمش پیش مامانش.بپوش بر-

 

 سرم را تکان دادم و تا آمدم جوابش را بدهم زنگ خانه بلند شد.

 به خیال جفتمان که یا سهراب است یا آسایش.

ام بینیولی وقتی تردید و رسمی حرف زدن ترالن را دیدم، پیش

 را پس زدم.
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 بفرمائید تو.-

 

 به سمتم برگشت و سریع گفت:

یه آقاست ژیکال... گفت بگو عمو سلطانم... تعارف کردم... -

 گفت تو حیاط منتظرته.

 

هایم لرزیدند و پاهایم را باز کردم تا مانلی را بدون برهم مردمک

 زدن خوابش روی زمین بگذارم.

 

 شال سیاهو چروکم را روی سرم کشیدم

 و از خانه بیرون زدم.

 

ولی تنها نبود... با او آمده دیدمش که پشت به من ایستاده بود... 

بود که باز شده بود غمِ پنهان وجودم و نگاهِ آشوبش مرا بیشتر از 

 کرد.قبل از خودم بیزار می
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 صدایی برای سالم دادن نداشتم.

 ی آمدنم شد.ی هامین متوجهبا نگاهِ مغموم و گرفته

 مان را با عطر تنش پر کرد.به سمتم برگشت و فاصله

 

 مو.جهانم رفت ع-

 

 مرا به خودش فشرد تا گرمای حضورش را بچشم.

 

منِ روسیاهو دیر خبر کرد این شازده... که شرمندی روت -

 بشمو، ندونم چطور بگم غمِ آخرت باشه زندگی خانم.

 

 ی عمو سلطان سرک کشیدم و دیدمش.از پشت شانه

دانست که من هایش حرف بزند و نمیخواست با چشممی

 ام؟بریده
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به شازدت بگو بره عمو... من بلد نیستم حرمت بشکنم... -

 حرمت عزای بابامو محاله بشکنم... ولی شما بهش بگو بره.
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 هایش دست کشید.عقب ایستاد و روی ریش

 

زیادی ریختی زندگی خانم... نه امید تو نگاهت هست نه تو -

. صدات... جهانت اینطوری دوست داشت؟ که بعدش از خودتو..

 خانوادتو... آدمای که دوست دارن و دنیات، دست بکشی؟

 

 ادبی بود، ولی توان ایستادن نداشتم.دانستم بیمی
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 جانم ته کشیده بود.

 

 روی اولین پله نشستم و عمو هم کنارم آمد.

 

کنم برید اینجا... تو حیاط خوب نیست... میالد و صدا می-

 ی خودمون.خونه

 

 تو صاحب عزا نیستی؟-

 

ی شتم سمتش و گیج نگاهش کردم. فهمید که متوجهبرگ

 ام که دوباره لب زد:حرفش نشده

 

باید کنار مادرت و خواهرت باشی... باید کنارشون عزاداری -

 کنی... بری سر خاک پدرت... اشک بریزی... خودتو خالی کنی.
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 اومدن دنبالتون که برمگردونن اونطرف؟!-

 

لطان کرده بودند... که از روز ام را به عمو سدلم گرفت که گلگی

خاکسپاری خودم را از همه دریغ کردم و پناه آوردم به کنج 

 عزلت خودم.

 

 هامین نگرانته.-

 

باز حیاط و سرش به موبایل داخل تکیه زده بود به در نیمه

 دستش بود.

 

از نباشه... هیچ کس نگرانم نباشه... من دیگه چیزی برای -

دست دادن ندارم... یک تیکه آبرو داشتم... یک کف دست 

 معرفت که همون روزِ آخر همشو آتیش زدم رفت عمو.
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ام رسیدم... چرا یادم رفته سرم را پایین انداختم و به پاهای برهنه

 بود دمپایی پام کنم!؟

 

داد کجا بودم... از شازدت پرسیدی وقتی بابام داشت جون می-

شور میزنه... آشوبه... ولی گوشم یه چیز دیگه چقدر گفتم دلم 

شنید و دلم یه چیز دیگه خواست عمو... من که انقدر بد نبودم... 

انقدر کثیف نبودم... چی شد که خودمو فروختم به هوای دل و 

ام کرد پای انتقامی که نفسم... چطوری خدا انقدر زود تنبیه

ی ترازوم انقدر فرصت نکردم بگیرمش... من کجای این دنیا کفه

سنگین شد که این همه بدهکار شدم بهش... که جهانم... همه 

 هام؟کسمو دادم پای تموم خودخواهی

 

هایم... ولی خبری از ی چشمخوشحال شدن از سوزش یکباره

 اشک نبود و یک تلخی عمیقی طعم دهانم را زهر کرد.
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خودت رو برای مرگ پدرت مالمت نکن دختر... حیات و ممات -

 ایمایم... وسیلهدستِ اوس کریمه... من و تو بهونه

 تو این زندگی.

 

روزی زانوهایم دست کشیدم... حس آدمی را داشتم که صد سال 

 ام.ی زندگی نکردهاست... خسته بودم... خستهاز تولدتش گذشته

 

تا سرم را باال کشیدم نگاهم روی صورت هامین خیره ماند... چه 

 ده بود؟هایش بلند شزود ریش

 او هم زل زد به من... پیراهن مشکیِ

 تنش مثل خار بر دلم فرو رفت. 

 

 غم دلِ من... جهانمو پرپر کرد.-
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گیرن پدرت مرد بزرگی بود... مردای بزرگ نه کینه به دل می-

 مونه.معرفتی آدما جا مینه چشمشون پشت بی

 

 ام را تکیه زدم به دیوارِ کنارمو شانه

 هش.سرم را چسباندم ب

 

یه عذاب بدی بیخ گلوم چسبیده عمو... عذاب آخرین روزی که -

یه دل سیر نگاهش نگردم... عذاب تصمیم نادرستی که گرفتم... 

ترسم از مامانم بپرسم... از عذاب وجدان دارم عمو... می

کنم... های آخر... که بابام فهمید قراره با اروند نامزد لحظه

متوجه شد که اروند و دستگیر کردن... اگه بابام به خاطر من 

 قلبش از تپیدن ایستاده باشه چی؟

 

کنی... من که مادرتو تو داری خودتو قصاص قبل از جنایت می-

دیدم... من که تسلیت گفتم... پس چرا انقدر دلواپست بود؟ هان 

 بابا؟
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 فتم:دلم ریش شد از بابا گفتنش و نفهمیدم چرا گ

 

 مثل جهانم گفتید بابا.-

 

 خودم هم بعدش فهمیدم که چی گفتم و صدایش لرزید.

 

منم یه روزی خیلی چیزا رو تو این دنیا از دست دادم... یهو به -

خودم اومدم و دیدم نه دیگه زن و زندگیمو دارم و نه پسر تو 

 راهمو...

 

 دست به زانو زد و ایستاد.
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ی ندی بیا دلکده... بیاوو قصههر وقت سنگاتو با خودت وا ک-

عذاب وجدان سلطان دربندی رو بشنو... شاید قرار گرفتی تو 

 روزگارت، زندگی خانم!

 

 هایم را دنبال خودش کشاند.هایش مردمکصدای قدم

 اش نشدم.چیزی به هامین گفت که متوجه

 روی بازویش زد و از در بیرون رفت.

 

 دیدم که هامین به سمتم اومد ولی 

 ایستادن و رفتن نداشتم. جان

 

کمی این پا و آن پا کرد تا لب زد... با صدای که انگار از کارزار 

 برگشته بود،

 بس که خش داشت و مرتعش بود.
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 تا ته دنیا خواستی باهام قهر باشی... باش... ولی فرار نکن.-

 

 نفهمیدم کی خم شد و سرم را بوسید.

 تنم گر گرفت و ضربان قلبم ناهنجار کوبید.

 

های خانه یک دختر وقتی که رفت و درِ حیاط بسته شد، روی پله

 مغموم و کز کرده جا مونده بود.

 

هراسیدم... با منی که حتی از دیدن خودم وحشت داشتم و می

 کرد.هایم سنگینی میباری از رنج و مالمت که روی دوشکوله

 

************* 
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 "ده روز بعد"

 

 

 ها شبیه سمفونی مرگ بود.صدای جارو و شرشر آب از روی پله

های این روزها تمیز خاله نیره داشت حیاط را از ریخت و پاش

 کرد و مَش حسن زل زده بود به عکس اعالمیه بابا روی در.می

 

 پرده را رها کردم و از پشت پنجره کنار آمدم.

کردم که قبل از آن حتی را تجربه می من این روزها داشتم غمی

 ندیده بودمش.

 غمی که شبیه هیچ حس و تلخی نبود.
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مان غبار ناامیدی کده بود و روی صورت همگیمان ماتمخانه

 ریخته شده بود.

 

 

 موبایلم را بعد از سیزده روز روشن کردم و کنج مبل کز کردم.

 

از همان شبی که میالد برایم خط و نشان کشید که باید برگردم 

جان یک جا و کنار مامان و نشاط باشم، مسکوت و بی

 آمد که باید نفس بکشم.نشستم و گاهی هم یادم میمی

 

های تسلیتی که برایم فرستاده شده بود را جواب خواستم پیاممی

 بدهم.

غروب آماده کرده بود، بوی زعفران حلوای که خاله نیره قبل از 

 هنوز در هوای سنگین خانه جاری بود.
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های باشگاه برایم داخل پیجِ مختص به مجموعه ورزشی بچه

 پیامِ ابراز همدردی فرستاده بودند.

 

 "خدا به دلتون صبر بده خانم شایگان"

 

 "غم آخرتون باشه ژیکال جونم"

 

درک  منم مثل شما پدرمو از دست دادم ژیکال جان... غمتو"

 "کنممی

 

 شد.خواندم و درد گلویم بیشتر میهمینطور می

به روزگاری رسیده بودم که محتاج چند قطره از اشک بودم تا 

 ی دلم آرام بگیرد.زدهصحرای عطش
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مبل که تکان خورد سرم را برگرداندم و نشاط را دیدم که ماگ 

 بابا دستش بود.

 

 پس رفت. بخار چای داخلش روی هوا بلند شد و نفس من

 

 عمو بره؟چرا گذاشتی زن-

 

 آهسته پرسیدم تا صدایم به گوش سهراب نرسد.

 

 با سهراب بحثش شد، رفت.-

 

 ابرو باال انداختم و پرسیدم:

 سر چی؟-
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ی ماگ را به دهانش رساند و کنترل تلویزیون را از روی میز لبه

 مقابلمان برداشت.

 

سر اروند... سر اینکه چرا سهراب دنبال کارهاش نیست... چرا -

 گیره.براش وکیل نمی

 

 من کجا بودم پس... کی بحث کردن؟-

 

 گردنش را کمی به سمتم کج کرد.

 زد.هایش توی ذوق میگودی فرو رفته و سیاه زیر چشم

 

تو حموم بودی... مامان بهش گفت بمونه... گفت میخواد صبح -

 ان مالقات.زود بره زند
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سهراب چرا کمکش نمیکنه؟ نشاط وای به حالت اگه تو بهش -

 گفته باشی که به خاطر من قید برادرشو بزنه.

 

 .برایم اخم کرد و پر غیظ نگاهم کرد

 

به من هیچ ربطی نداره ژیکال... من انقدر خودم داغون هستم -

که نخوام تو مسائلشون دخالت کنم... سهراب خودش مشکل 

 گه.خودش از اروند بریده... هیچی هم به من نگفتو... نمی داره...

 

کم خودم مشغله داشتم که نشاط هم این را بهش اضافه کرد و 

 ها را باال و پایین کرد.تفاوت تلویزیون را روشن کرد و شبکهبی

 

مامان سینی چای را سمت حیاط برد و سهراب با مانلی از 

 آشپزخانه بیرون آمد.
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 خودشه! این هامینه؟-
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 با شنیدن اسمش باز ضربان قلبم اوج گرفت.

هایم هر بار که آن ها وسط خواب و بیداری شباین شب

اش رخ داده بود، را های آخری که داخل خانهلحظات و صحنه

شدم و و هیجان مضاعفی میتابی کردم دچار یک بیتصور می

حس ندامت و عذاب وجدان برای اتفاقی که باز هم قسمتمان 

 کرد.ام میچسبید و دیوانهنشد، بیخ گلویم را می

 

سرم را باال گرفتم و با دیدنش در قابِ تصویرِ تلویزیون 

 ناخودآگاه ایستادم.
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خودش بود. روی یک صندلی چرم سفید رنگ روبروی همان 

 ی ورزش نشسته بود.شبکه مجری معروفِ

 

 اش را.های بلندتر شدهتماشایش کردم... ریش

با پیراهن مشکی و کت و شلوار دودی رنگِ داخل تنش، باز هم 

 اش هویدا بود.هیبت و اندام برازنده

 

بهتر نیست بهمون بگید چه چیزی باعث شد که از تیم ملی -

شوری و کنار گذاشته بشید؟ بعد از اون همه مقام و مدال ک

جهانی... درست وقتی که طرفدارنتون منتظر بودن شما رو روی 

 سکوی اول مسابقات المپیک با مدال طال ببینن!؟

 

کمی در جایش جابجا شد و شنیدم که نشاط با لحنی پر از 

 هیجان مامان را هم صدا کرد.

کرد. صدایش که داشت با عمو حسن و خاله نیره خداحافظی می

 د.رسیکمی به گوش می
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 هامین گلو صاف کرد و گفت:

همه چیز از یه تست ساده و روتینِ همیشگی شروع شد... با -

 مثبت شدنش

 من رو برای همیشه از ورزش ملی کنار گذاشتن.

 

 حسرت و افسوس مواج صدایش قلبم را جمع کرد.

 

جای خوندیم که توی مصاحبتون با مطبوعات گفته بودین -

 ن بوده؟پشت این تست یه توطعه در جریا

 

دونستم اون روزا صد در صد مطمئن نبودم... فقط این رو می-

ای استفاده زا یا داروی ممنوعهگونه مواد انرژیکه من هیچ

نکردم و حتما پای کسی در میونه... وَ االن اون افراد خاطی 

 منتظر مجازاتشون هستن.
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 تر رفتم و کنار مامان ایستادم.کمی عقب

ام خو گرفته بودم که برای خودم رمزمه من به ذکرهای ته دلی

 کردم:

توانستم یک دل سیر تماشایت کنم مرد اگر تنها بودم. می"

 "پناه قلبم.بی

 

 یک مدت درگیر بیماری سختی بودید، درسته؟-

 

کاش قدرتش را داشتم، داد بزنم و بگویم با این سوالهایت 

 اش.ذشتهزجرش نده... بسش است مرور نحسی گ

 ام را نلرزاند.ام چانههایم جمع شدند. تا دلِ مچالهانگشت
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اولین دلیلی که باعث شد دیگه پیگیر محرومیتم نشم بیماریم -

ی خدا... بود... شرایط و روزای دشواری بود. که به لطف معجزه

 محبت پدر و مادرم از پسش براومدم.

 

ی ریزِ کنار هاکمی سرش را باال گرفت و نور پراژکتور خط

چشمش را هویدا کرد و آن شکستگی ابرویش دلم را خنج 

 انداخت.

 

ها را میانِ شد آدمهمان لحظه از خودم پرسیدم که چرا نمی

 رویاها به آغوش کشید... بوییدشان و لمسشان کرد؟

 

 خواید از اون روزها و جنگیدنتون بگید؟می-

 

کرد یه میهای مامان را حس کردم... داشت گرلرزیدن شانه

 یعنی!؟
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ی تلخ، درد و رنج برام مونده... از اون روزا یه مشت خاطره- 

های بزرگی گرفتم... تو روزای که داشتم ولی من کنارش درس

 کردم به فرصت کمم فکر می

ام از جلوی چشمم عبور کردن و خیلی از آرزوهای برآورده نشده

 وانم بجنگم.من بهشون قول دادم برای رسیدن بهشون با تموم ت

 

 مجری با کمی زیرکی دوباره واپرسی کرد:

 چه آرزوهایی!؟-

 

خواست دانستم که میهامین سرش را کمی پایین انداخت... می

 اندوه نگاهش را کسی نبیند.

 چند ثانیه طول کشید تا خودش را بازیابی کرد و باز جواب داد:

 

ویاهام من به آرزوهام قولِ محقق شدن دادم... اون بخشی از ر-

ی که مختص قلب و احساسات شخصیم بود. بزرگترین انگیزه

 من شد
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 گاه، مثل یک دیوارِ و شبیه یه تکیه

 محکم پشتم قرار گرفت برای ایستادن

 ام.و جنگیدن دوباره

 

جوری دوربین را نگاه کرد که نفسم بند رفت از برق و حرف 

 ی نگاهش.نگفته

 پس رفتمو روی مبل پشتم آوار شدم.

 دیگر نشنیدم چه گفت و چه شنید.

هایم از زبان و قراریهایم فشردم و تا بیفقط سرم را میان دست

 چشمم بیرون نریزد.

 

_377 
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اینکه سهراب خودش را با مانلی سرگرم کرده بود. یا نشاط 

داد. یا حتی مامانی ی ماگش را میان انگشتانش فشار میدسته

مه و همه به خاطر بخت که اِبایی از اشک ریختنش نداشت ه

 سیاه من بود!

 

طاقت تمام کشوها را بیرون ریختم تا سوییچ ماشین منی که بی

 بابا را پیدا کنم.

 

 دنبال راهی برای فرار بودم.

 برای کمتر فکر کردن. ولی تمام محاسباتم اشتباه بود.

وقتی که چادر ماشین را کنار زدم و سوارش شدم. حس کردم با 

ی ال هنوز هم عطر تن بابا و آن رایحهگذشت این همه س

 مالیمش داخل اتاقک ماشین جریان دارد.

 

چه دردناک بود چنگ آویختن به اشیایی که دیگر ردی از 

 صاحبشان در این دنیای فانی باقی نمانده بود.
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 به آویز دور آینه دست کشیدم.

 یاد سفر یزدی افتادم که چهار نفری با همین ماشین رفتیم.

 هایمان کوتاه بود.ر خوشیچقدر عم

چقدر من عمرم به زندگی نکردن گذشته بود...به افسوس 

 خوردن و حسرت کشیدن.

 

دستانم را دور فرمان و همان حالتی که از بابا به یاد داشتم، 

 گذاشتم و پَسِ سرم را به صندلی تکیه زدم.

 

 "شی ژیکالی خوبی میتو راننده"

 

 هنوز این حرفش میان ذهنم زنده بود.
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ای به شیشه خورد و تا رویم را برگرداندم سهراب را دیدم ضربه

 که در را باز کرد و کنارم داخل ماشین نشست.

 به بوی  چرا باز عطرِ تلخش آمیخته

 سیگار بود!

 چرخید.هایش داخل ماشین میمردمک

 

 منم زیاد سوار این ماشین شدم... یادش بخیر.-

 

 ی پر وزنی بود. یاد خیلی چیزها بخیر.چه جمله

 

همه چیز از گذشته تا االن خیلی تغییر کرده... مثل همین -

ی حرکت مونده... مثل عالقهماشینی که سالهاست بی

ی اروند... وقتای که به عشق زیادش بهت فکر کورکورانه

 شدم.کردم گاهی از دستت دلخور میمی
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 ین حرفی را نداشتم و پرسیدم:دانم چرا انتظار چننمی

 چرا؟-

 

ال ژیکال چیه گفتم اروند همه چیز داره... مگه ایدهبا خودم می-

 که حتی بعد از جدایش هم باز بهش اهمیت نمیده.

 

 کردی؟تا کی اینجوری فکر می-

 

 سکوتش کشدار شد. در حدی که به سمتش برگشتم.

 

هست... البته من تر هم مگه معتقد بودم از من و اروند بدشانس-

 اش با...؟هیچ وقت با موضوع قطع رابطه

 

 کمی تعلل کرد تا اسم ترالن را به زبان آورد.
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کرد... ولی وقتی حرفای نباید با احساسات اون دختر بازی می-

ترالن رو شنیدم، متوجه شدم که اروند مسیر درستی رو انتخاب 

میره و االن از اینکه هیچ وقت انتخابت نکرده... داره بیراهه 

نبود، خوشحالم... زیر پا گذاشتن مرزای انسانیت و وجدان تو 

هیچ جایگاهی قابل پذیرش نیست ژیکال... اما اینو خوب 

میدونم... زندگی با نشاط به من ثابت کرد که گاهی آدم چنان 

 .درمونده میشه ممکنه از خیلی ارزشها بگذره و حرمتها رو بشکنه

 

 سخت نفس کشیدم... سخت و درمانده.

 

برای تمام خسارتهایی که اروند به زندگیت زد متاسفم و -

امیدوارم زندان براش یه دور برگردون مفید باشه... چون در غیر 

این صورت تا آخر عمرش توی یه رنگ سیاه و تاریک دست و 

 پا میزنه و از غرق شدنش هراسی نداره.

 

 شیدم.روی صورتم کالفه دست ک
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 کمکش کن سهراب... تنهایى براش سَمه... پشتش وایسا.-

 

 خیلی سخته ژیکال.-

 

 کردیم... به دیوار.هر دو داشتیم به روبرویمان نگاه می

 

 تونی امیدوارش کنی به آینده.تو برادرشی... مطمئنم که می-

 

 آوای صدایش پر از اندوه بود.

 چطور با شرمندگیِ پیش شما، کنار بیام؟-

 

 ام را بیشتر چرخاندم.نهشا

ما هیچ وقت و هیچ جا قرار نیست چوبِ اشتباهات اروند رو تو -

 صورت تو بکوبیم.
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 وقتی بری سر زندگیت ممکنه که-

هامین نخواد پای من تو زندگیتون باز بشه... من با این تصمیم  

مشکلی ندارم... فقط میخوام بدونی که هامین دقیقن همونیه که 

شه... حتی اگر بهایی به بزرگی دوری از ما داشته باید کنارت با

 باشه.

 

با تفسیر قسمت اول حرفش به عرش رسیدم... ولی محال بود 

 هامین سهراب را به خطای اروند پس بزند!

 

 

ی تلخی این باهاش خیلی خوشبخت شو... جبران کن همه-

 روزا رو.

 

سازی ام گرفت... فرو خوردمش تا دلم رسوا نشود از آیندهخنده

 که کردم.
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سهراب که شب بخیر گفت و رفت. من ماندم و افکاری که 

 زدند.داشتند دور سرم چرخ می
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ام چفت هایم را روی سینهکمی خودم را تکان دادم و دست

 کردم.

 

ن بخوابم... جا داخل ماشیخواست، همیندانم چرا دلم مینمی

 انگار پر شده بودم از آرامش.

 هایم را بستم.کمی پشتی صندلی را خواباندم و پلک

 

 

 ژیکال جان؟-
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 هایم را با کرختی باز کردم.الی پلک

 کنارم روی صندلی نشسته بود.

 

 کی اومدی بابا!؟-

 

 چرا اینجا خوابیدی؟ سردت میشه!-

 

دست بابا جهان ولی خواستم دستم را برسانم به لبخند زدم... می

 سنگین شده بودم.

 

 دلم براتون تنگ شده بود.-

 

پاشو برو تو... لباسات کمه... سرمابخوری تا یک هفته باید -

 ها.دمنوشای محبوبه رو بخوری
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کجا بودی بابا... چرا انقدر دیر اومدی... من خیلی منتظرت -

 بودم؟

 

 هایش را مدل پرفسوری زده بود.خندید... مثل همیشه ریش

جانش را یک لحظه یادم آمد که بابا مُرده است... خودم جسم بی

 در آغوش کشیده بودم... پرهراس اسمش را تکرار کردم.

 

 باباجهان؟-

 

 جانِ باباجهان؟-

 

بابا تو رفتی... تو مُردی... پس چرا برگشتی دوباره... مى خوای -

 بمونی!؟ پیشمون
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خندید... نگاهش که توی نگاهم چرخ خورد، دستش را به 

 صورتم کشید.

 هیچ حسی نداشتم... نه گرما... نه سرما.

 

خوانی کنم... رنگ وقتی که لب زد به سختی توانستم لب

اش را مقابل نگاهش را غم عجیبی گرفت و دستِ مشت شده

 صورتم باز کرد.

 اما گفت: توی دستش خالی بود... خالیِ خالی

 

نگاه کن بابا... تموم درداتو دارم با خودم میبرم... برو راحت -

 زندگی کن.

 

هایم به طرز عجیبی بهم خواستم صدایش کنم ولی لبمی

 چسبیده بودند.
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ی کرد که پیاده شود و برود. لحظهداشت در ماشین را باز می

 آخر به سمتم برگشت و گفت:

 

 ده ژیکال.بهم سر بزن. دلم برات تنگ ش- 

 

 یک داد... یک کوه فریاد نزده در گلویم جمع شد.

ام باز نشد که بازویش هایم از روی سینههر چه کردم قفلِ دست

 را بگیرم.

هایم از شدت فشرده شدن روی هم درد گرفته بودند و دندان

 نتوانستم صدایش کنم و بگم نرو بابا... بمان دلتنگتم.

 

به یکباره از خواب پریدم و تا نگاهم به سقف ماشین افتاد، دهانم 

 ای از اکسیژن باز کردم.را برای جرعه

 ام به خس خس افتاده بود.سینه

 نگاهم با پریشانی از پتوی رویم به صندلی کنارم رسید.
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 خالی بود... خالیِ خالی!

 

 بابا رفته بود!

 گری حسش کردم.باز از دستش دادم و میان خوابم یک جور دی

 سبک... رها... خوشحال اما دلنگران.

صورتم را که میان آینه وسط دیدم، ترسیدم... وحشت کردم... 

 انگار هیچ ژیکالی در من وجود نداشت.

یک دختر سرخورده و جامانده که مدام آخرین حرف پدرش را 

 کرد.تکرار می

 

برو راحت نگاه کن بابا... تموم درداتو دارم با خودم میبرم... "

 "زندگی کن.
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 نفهمیدم چطور حاضر شدم و دست و رویم را شستم.

 

فقط وقتی مامان با نگرانی پرسید که این وقت صبح کجا میروم 

 یک جمله

 "بابا جهان منتظرمه"گفتم که  

 

 یه لقمه صبحانه بخور میگم سهراب ببرتت؟-

 هایم را پا زدم.تند و با عجله کتونی

 ان... سهرابو بیدار نکن... اسنپ گرفتم.میل ندارم مام-

 

 کنی!دیشبم شام نخوردی... ضعف می-

 

 اش را بوسیدم.کمرم را صاف کردم... سمتش برگشتم و گونه
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 ... من خوبم مامان.نگران نباش-

 

 اش خندید.دیدم که با چشمهای اشکی

 من هم خندیدم.

یه  یک حال غریبی داشتم مثل اینکه تمام ترسها و هراسهایم

 گوشه از قلبِ جهانم آرام گرفته بود.

 

 از ماشین اسنپ که پیاده شدم تازه اوایلِ صبح بود.

 کرد.کمی گردنم به خاطر مدل خوابیدنم درد می

 

سرم را متعجبانه چرخاندم... به همین زودی این همه قبر پر 

 شده بود!

 

 جلو رفتم و اولین پالکِ قبر را خواندم.

 نکردنش. دلم لرزید از ترس پیدا
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چهارده روز از زمانِ خاکسپاری گذشته بود و من حاال 

 دانستم کدام سمت قطعه را نگاه کنم.نمی

 

فقط یک لحظه چشمانم را ریز کردم و دیدم که یاکریمی روی 

 یک پالک نشسته است.

 نفهمیدم چرا پاهایم لرزید.

هایم را گرفت و وقتی نزدیک قبر شدم، دیدم کسی آمد دست

 گندم پخش و پال رویش ریخته است.های دانه

 

 سرم را باال گرفتم و اسم روی پالک را خواندم.

 

 پیدات کردم بابا.-

 

 خندیدم و درد گلویم بیشتر شد.
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 نفهمیدم که چقدر گذشت که روی زمین نشسته بودم.

 همه جا خاک بود و من حتی فراموش کردم که گل بخرم.

 

 دیشب نتونستم بغلت کنم بابا... نشد صدات کنم تا بمونی.-

 

ام کرد و گلویم داشت خفهسوخت... گردنم درد میام میمعده

 کرد.می

 کردم جز کنار خودش؟کجا باید این همه درد را خالی می

 

 تر باشیم بابا.شد که خیلی خوشبختمی-

ه سال یه من دختر خوبتری باشم... کمتر آزارتون بدم و این هم

 بار اضافه روی قلبتون نباشم.

 

 زهرا خلوت بود.چقدر خوب بود که این وقت صبح بهشت
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 های اشتباهم.بابا من برای تموم انتخاب-

دار کرد ازتون هام که قلب شما رو جریحهبرای تموم شکست

 خوام.عذر می

 

دست کشیدم روی گردنم... کمی گلویم را ماساژ دادم و دستم 

 ام چنگ شد.روی معده

 

دلم برات تنگ شده بابا... خیلی زیاد کمتون دارم... انقدری که -

حاضرم با خدا معامله کنم... تموم عمرمو میدم که فقط یکبار 

 دیگه بغلتون کنم.

 

ی دستش یک خانم چادری را دیدم که از داخل کیسه

 ریخت.کرد و روی قبرها میهایش را پر از گندم میمشت
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یدی که وقتی بهت گفتم ما بدون تو هیچیم... چرا بابا چرا نشن-

گوش نکردی... چرا نذاشتی چشمای قشنگتو یبار دیگه باز 

 ببینم؟

 

 زن چادری رسیده بود باالی سر من.

 خواست روی خاک بابا گندم بریزد.می

 لبخند زدم به رویش.

 دست داخل کیفم کردم و اسکناسی برایش درآوردم.

 

 خدا رحمتش کنه... نور به قبرش بباره.-

 

 ام جوشید.حس کردم چیزی درون معده

 هایم را بستم و نفس کشیدم.چشم

 داد.جا بوی خاک و غمِ گِل شده، می همه
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چرا بلد نیستم برات عزاداری کنم... فریاد بزنم... ضجه بزنم... -

 خودمو خالی کنم... منو نفرین کردی بابا؟

 

 م.روی شکمم خم شد

 زد.ام بیرون میدرد ریشه کرده بود به جانم و داشت از سینه

 

 بابا از وقتی که رفتی من دیگه اشک ندارم!-

 

ی بزرگ از دستم را جلوی دهانم گرفتم و دیدم که یک سایه

 روی سرم رد شد و مقابلم روی زمین افتاد.
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 ضجه زدم.
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ن دیگه نفس بابا منو ببخش... دختر خطاکارتو ببخش... ببی-

ندارم... جون زندگی کردن ندارم... تو که حتی چشم دیدن یه 

 درد و تب ما رو نداشتی... ببخش منو جهانم.

 

 دستهایم از شدت درد روی خاکش چنگ شد و به خودم لرزیدم.

 

 ژیکال؟-

 

 هایش زودتر از صدایش دور بازویم حلقه شد.انگشت

 

بابا پاشو یه چیزی بهم بگو... چرا نذاشتی توی خواب بغلت -

 کنم... نموندی پیشم؟

 

 هایم سیاهی رفت.چشم
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 ژیکال پاشو... بسه دیگه.-

 

 دادم.راه نفسم بند آمده بود و داشتم جان می

 هیییععع.-

 

 هامین ترسیده مقابلم نشست.

ا هایش رصورتم را باال گرفت و من عذابِ خانه کرده در چشم

 تماشا کردم.

 

 پاشو بهت گفتم.-

 

 جَ... جوابمو نمیده دیگه!-

 

 دست انداخت زیر بغلم و پاهایم شل و وِل راست شدن.
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من را کشان کشان تا جدولِ کنار خیابان برد و من همان جا ته 

 ی جانم را عُق زدم.مانده

 دادم.انگار داشتم جان می

 کنارم نشسته بود و زیر گوشم حرف میزد.

 

 ی نیست... نترسیا.چیز-

 

 ترس از چی! مرگ؟

 

 ی قطعه رفت.ی گوشهدلم که آرام گرفت، بلند شد و سمت دَکه

 با یک شیشه آب معدنی بزرگ برگشت.

 

 یکم بخور گلوت تازه بشه.-

 هایم خانه کرده بود میانش.کردم... غمام میگلویم داشت خفه
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 کمی از همان آب را به صورتم پاچیدم.

 

 کمکم کرد و سوار ماشینش شدیم.

 

 شماتت گرانه گفت:

 اومدم دنبالت!چرا تنها اومدی... زنگ میزدی خودم می-

 

 ی بابا را داشتم.هایم را بستم... توهم دیدن دوبارهچشم

 

 گی حالت بد شه کی به دادت برسه؟نمی-

مَرد نداری تو؟ کس و کار نداری که تو همه چیز مختار شدی و 

 کنی؟عمل میبرای خودت 

 

 ام شد.به حالش حسودی
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توانستم خودم را کاش من هم مثل هامین طلبکار بودم و می

 خالی کنم؟

 

بریدم از دستت ژیکال... کم آوردم با ناسازگاریت... یک کلمه -

بگو دردت چیه من بی همه چیز یا از پسش برمیام یا سرمو مثل 

 کبک میکنم تو برف تا بدبختیامو با تو نبینم.

 

 اش بودم! من؟من بدبختی

 

هایم بسته بماند. خواستم چشمشکمم را مالش دادم. می

رویاهایم را تصور کنم و صدای هامین با همان غیظ و غضبش 

 برایم بشود الالیی.

 

 اش بودم.چشم که باز کردم داخل پارکینگ خانه

 من را برای چی آورده بود اینجا!؟
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کمکم کرد تا پیاده شوم و من مسکوت اطاعت کردم از 

 هایش.خواسته

 

وارد خانه که شدیم دستم را گرفت و من را یک راست سمت 

 حمام داخل اتاق خوابش برد.

 های مانتوام را باز کرد.دکمه

هایم ی شلوارم نشست، انگشتشالم را برداشت و تا دستش لبه

 روی دستش مشت شدند.

 

ی کالِ آن شبمان ت پشت سرش و خاطرهمن نگاهم به تخ

 مانده بود.

همان آغوشی که به وصال نرسیده، پاره شده بود با زنگ افشین 

 و آسایش.
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 کمرش را صاف کرد و مقابلم ایستاد.

 منتظر بودم که سرش را پایین بیندازد و برود.

 رفت... ایستاد و تماشایم کرد.ن

باقی لباسهایم را از تنم بیرون آوردم و در حمام را مقابل نگاه پر 

 از سرزنشش بستم.

 خودم را سپردم به گرمای مرهم بخش آب و آرام گرفتم.

 حس کردم که بغض دارم.

 خواهد.حس کردم که دلم زار زدن می

 

 ام را چنگ زدم.خم شد و سینه

 ام تیر کشید.ی بینیتیغههایم سوخت و چشم

سنگینی نگاهش را روی خودم حس کردم و آهسته لب زدم: 

-خودم انجام میدم. 
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داغی اشک را زیر شرشر آب روی صورتم حس کردم که روان 

 شد.

 زانوهایم خالی شد و زیر آب زانو زدم.

 نالیدم:

 خدایااا.-

 

های کوتاهم روی سرامیک کف حمام کوبیده شد و بیشتر ناخن

 ضجه زدم.

 ام.خدایااا... خسته-

 

شد و گویی من از ام با شدت باال و پایین میی سینهقفسه

 ی سفرکردگان جامانده بودم.قافله

 

 بریدم... تنگ اومدم... جون ندارم.-
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در با صدا و شتاب باز شد و قامت نگران هامین میانش ظاهر 

 شد.
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 ژیکالم!-

 

 تصویرش پیش چشمانم مات و لغزان بود.

 

 بریدم هامین... بریدم.-

 

 سردم شد و خودم را زیر آب مچاله کردم.

 هق.ام شده بود هقگریه
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 من با این همه درد و نداشتن چطور زندگی کنم؟ تو بگو؟-

 

 در را پشت سرش بست و مقابلم زیر دوشِ بازِ آب نشست.

نفهمیدم او مرا به آغوشش کشید یا من خودم به مامنش پناه 

 بردم!

 

 وزه که نیست.دلم براش تنگ شده... چهارده ر-

 

 موهایم را نوازش کرد.

 هایش خیس آب شده بودند.لباس

 

 گریه کن جانم... خالی کن خودتو.-

 

 اش.سرم را چسباندم روی پیشانی
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ام... از اَدای آدمای محکم رو من از ژیکال بودنم خسته-

 درآوردن بریدم.

 

هامین با باال و پایین کردن کف دستش رویِ بازویم. قصدش 

 پناه دادنم به قلبش بود.

 

پاشو داد بزن سرم... بزن تو گوشم... بگو بسه دیگه ژیکال -

 پاشو... نگاه کن ببین همه چیز سرجای خودشه.

 

 سکسه کردم.

 نِ... نِ...می... کِ... شَم-

 

 صورتم را عقب برد.موهایم را پس زد و تماشایم کرد.

 را. امهایم را... بیچارگینگاه خیسم را... سیل اشک
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 کوتاه ولی محکم گفت:

 من کنارتم زندگی خانم.-

 

 اش.سرم را باز چسباند به سینه

اینجا برای توئه... توش جون بگیر... محکم شو... قدرتمند -

 ادامه بده ژیکالم.

 

 هایم را بستم.هایم را دور کمرش حلقه کردم و چشمدست

ن هایم رود روانی بودند که داشتند به سرمنزل مقصدشااشک

 رسیدند.می

 نَمک آرام گرفتم.هامین به نوازشش ادامه داد و من نَم

 

************ 
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های خاکی و کثیفم داشتند سر صبر و حوصله داخل لباس

 چرخیدند.ماشین می

 

ی چایم را به لبم رساندم و با چرخش مخزنِ خوردهلیوان نیم

 ماشین لباسشویی نگاهم را همراهش کردم.

 مثل بازی بود.

 

هامین مشغول حرف زدن با موبایلش بود و وقتی که گفت: 

فهمیدم که  "خیالتون راحت خانم شایگان ژیکال پیش منه"

 محبوبه است.مخاطبش مامان

 

 ی آمدنش به آشپزخانه نشدم و فقط صدایش را شنیدم.متوجه

 

 کنم.برو یکم استراحت کن... ناهار که آماده شد بیدارت می-
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 وی صورتش.موهایش ریخته بود ر

هایم عقبشان بزنم... موهای من را خواست با انگشتدلم می

 خیال نمِ موهای خودش شد.خشک کرد و بی

 

در آن تاپ و شلوارک طرح نایکش، با آن ژولیدگی خاصِ سر و 

 صورتش یک جوری متفاوتی دلنشین شده بود برایم.

 

 دستش را جلوی چشمانم تکان داد.

 کجایی!؟-

 

 بلوزم را پایین کشیدم. یایستادم و لبه

رفتم ناف و های نورا کمی برایم کوتاه بود و راه که میلباس

 شد.کمرم هویدا می

 

 هاتو کوتاه کن هامین.ریش-
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 چرا!؟-
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 میز ناهارخوری را دور زدم و کنارش ایستادم.

 مجبور شد سمتم بچرخد.

صبح ذاشت... تو این پنج سال بابا جهانم هیچ وقت ریش نمی-

 کرد.به صبح مامان محبوبه براش اصالحشون می

 

 خندید... نرم و زیرکانه جواب داد.

 بابا جهانت، یه محبوبه خانم داشت... من چی؟-

 

 هایم عقب زدم.او چی! لبم را جویدم و موهایم را از روی شانه
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 چرخیدند.هایش با حرکت دستهایم میمردمک

 

 تو عوضش بدبختی داری.-

 

 پوزخند زد و به آنی آسمان نگاهش ابری شد. امبه کنایه

 

 قدمِ کوتاهش از میان برداشت. مان را با نیمفاصله

 کنم.این بدبختی رو با دنیا عوضش نمی-

 

 قافیه رو باختی پس؟-

 

 یک قدم عقب رفتم.

 

 همیشه باختن که بد نیست زندگی خانم؟-
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ن بروم، همان یک قدم را جلو آمد و تا خواستم از آشپزخانه بیرو

 کمرم را گرفت.

 

اش به راحت به دست آوردن شاید قشنگ باشه ولی ریشه-

 ی دوست داشتن من نمیرسه.محکمی ریشه

 

 باز دستش را به جای خالی گوشوارهایم رساند.

اینطوری که من عاشقت شدم و خواستم کسی تا حاال تو دنیا -

 عاشقی کرده؟

 

 کرد.تر میی ترازوی خودش را سنگینانصاف داشت کفهبی

سرش را جلو کشید و تا هرم نفسش روی صورتم نشست، 

 اختیار بسته شدند.هایم بیپلک

دانستم منتظر چی بودم ولی وقتی که دیدم هیچ اتفاقی نمی

 نیفتاد، چشم باز کردم و نگاه پر از لبخندش حرصم را در آورد.
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ردم و خواستم از حصار دستش رها شوم که به روی خودم نیاو

 هایم را بوسه زد.مرا سمت خودش کشید و تند پشت چشم

 

 اینجوری با نگاهت منو ذوب نکن!-

 

مات ماندم وقتی که حرفش را جدی و مستحکم گفت و از من 

 دور شد.

 

یه ذره مرد بودنِ منو جدی بگیر اونم وقتی که میدونی -

 محرممی.

 

 وز ایستادن و منتظر ماندنشان مواخذه کردم.پاهایم را برای هن

 قرارم.او رفت سر گاز ایستاد و من گریختم با قلبِ بی
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ی از خوابیدن داخلِ اتاقِ خوابش صرف نظر کردم و روی کاناپه

 داخل پذیرای دراز کشیدم.

های خواستم صدای کار کردنش را بشنوم و با سمفونی نفسمی

 گرم وسبکش به خواب بروم.

ی موبایلم را باال و پایین کردم و بعدش تسلیم صفحهکمی 

 ی خواب شدم.سلطه

 

 ی موبایلم پلک گشودم.با حس ویبره

 خانه در تاریکی غروب فرو رفته بود.

 گنگ و گیج به اطرافم نگاه کردم تا یادم آمد کجا هستم.

 

ام را به آهستگی تکان دادم و روی مبل کمر خشک شده

 نشستم.

پتو را از روی پاهایم کنار زدم و به دنبال موبایلم زیر بالشت را 

 گشتم.
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 نشاط برایم پیام فرستاده بود.

 

 "گردی؟سالم خواهری مامان میگه شب برمی"

 

مضطرب و نگران از سکوت خانه سرچرخاندم و از خودم پرسیدم 

 ی محرم شدنمان را؟دانستند... قصهیعنی همه چیز را می

 

مان بگو ژیکال گفت یک دنیا حرف دارم باهات... نشاط به ما"

 "میشه هر وقت که دلم راهیم کرد برگردم؟

 

 پیام را که ارسال کردم، ایستادم.

 آشپزخانه خالی بود با میزی که چیده شده بود.

 قرار بود ناهار بخوریم... من چرا انقدر راحت خوابیده بودم پس!؟

 

 بیرون آمده بود.ی اتاقش فقط کمی نور از زیر درِ بسته
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به خیال اینکه آنجا باشد جلو رفتم و در را باز کردم. پشتش به 

 من بود.

روی تختش یک چمدان باز بود که داشت از داخل کمدش 

 گذاشت!کرد و داخل چمدان میهایش را تا میلباس

 

 خوای بری!؟جایی می-
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 ای سمتم برگشت.پاچهبا لبخند دست

 بیدار شدی؟-
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 ل شدم و کنار تختش به دیوار تکیه زدم.داخ

 

 شد، سفرش حتمن طوالنی بود!؟چمدانش داشت پر می

 

 ی قلبم نشست.دست خودم نبود که غم به خانه

 غمی ناشناخته و آزار دهنده.

 

 بریم غذا رو گرم کنم بخوریم.-

 

 قصد داشت در کمدش را ببند و برود که گفتم:

 جوابمو ندادی هامین... کجا میری تبریز؟-

 

 نه.-

 

 ی قاطع ولی مخوف.یک نه
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 گم.بیا بریم... برات می-

 

 دستش را سمتم دراز کرد و باهم راهی آشپزخانه شدیم.

ی راه کلیدهای پریز را زد و خانه از آن ماتمِ پنهانش خارج میانه

 شد.

 

را هم با  هایشروی برنج زعفران دم کرده ریخته بود و زرشک

 شکر تفت داده بود.

 ی بزرگی از مرغ را داخل بشقابم گذاشت.برایم تکه

 

 غذا بخوریم... بعدش یه چایی منو دعوت کن.-

 

 پرم سرم را تکان دادم.با دهان نیمه

خوردم و برایم لذت بخش بار اولی نبود که دست پختش را می

 بود.
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ساخته بود  سالیان سال مجردی زندگی کردن از او مرد مستقلی

 و مهارتش در پخت غذاها از من بیشتر بود.

 

ها را به اصرارش روی همان سینک قرار دادم و زیر کتری ظرف

 را روشن کردم.

 

 ی گز را بیرون آورد و روی میز گذاشت.از داخل فریزرش بسته

 مقابلم نشست و من فنجان چایی را جلویش قرار دادم.

 

اش کج شد و کشوی اول دستش را دراز کرد و کمی هم صندلی

 کابینت را بیرون کشید.

از داخلش یک پاکت با لوگوی شرکت هواپیمایی بیرون آورد و 

 روی میز گذاشت.
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دانستم چرا هر چی استرس و اضطراب بود. به جانم سرازیر نمی

 شد و دستم لرزید.

خواستم قندم افت یی گزم را باز کردم و گازش زدم... نمبسته

 کند.

 

 .مادرت از محرمیتمون اطالع داره ژیکال-

 

 دانستم... همین امروز فهمیدم.می

 ام ماند.لبم را بهم فشردم و هامین با گردنی کج خیره

 

بهشون گفتم که جسارت کردم... پررویی کردم... ولی محال -

 بود از تو بگذرم.

 

 م.هایم لرزید و سرم را پایین انداختپلک
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 ببخشید که نتونستم از بابا جهانت خاستگاریت کنم.-

 

 هایم کی خیس شدند.نفهمیدم مژه

 تر گرفتم.ی فنجانم را محکممن فقط دسته

 

ی تو نه... اما تلخترین اتفاق برام مرگ پدرت شاید به اندازه-

بود... خیلی سخته که بدونی عزیزترین آدم زندگیت تو رو مقصر 

 .حال بد پدرش بدونه

 

 

 آمدم.من از پس نگاه کردنش، برنمی

 

 

 من با غم چشمای تو داغون میشم ژیکال.-
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 های غریبم.دست کشیدم روی اشک

 

 نگاهم کن!-
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 صورتم را باال گرفتم و تصویر لغزانش نگاهم را پر از آشوب کرد.

 

 چکار کنم که چشماتو دیگه غمگین نبینم؟-

 

 هایم روانه شد بر قلبم.سیل اشک

 دست خودم نبود که هق زدم:

 خوب میشم هامین؟-
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 تر شدند.هایش عمیقاخم

 

 تموم میشه غمام؟-

 

 اش.اش چسبید به سینهچانه

 داد؟جوابم را چرا نمی

 

طرفم بود، پر دلم برای اون روزای که تمام ترسم عشق یک-

 زده.

 

 دستم را جلو بردم و روی دستش گذاشتم.
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کاش برگردیم به همون روزی که تو سرویس دانشگاه کاپشنتو -

تنم کردی... چه حالی داشتم هامین... چه آشوبِ قشنگی 

 انداختی به دلم.

 

 دستم را گرفت و فشرد.

 

یک بار دیگه زل بزنم تو چشمای جهانمو وقتی ازم پرسید -

ازه خواسته بیاد خاستگاریت دلم یکی به اسم هامین صولت اج

 غنج بزنه برات.

 

 

 ی خیسش روی دستم، دلم را منقلب کرد.بوسه

 

چجوری انقدر برام عزیز شدی؟ از کجا یهو پیدات شد که تا -

 عمر دارم نتونم از دوست داشتنت دست بکشم!؟
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 دستانم را عقب کشیدم و هامین در پاکت را باز کرد.

 

 که هیچ جوابی برایش نداشتیم.ما پر از سوالهای بودیم 

 

 دارم میرم سنگاپور.-

 

 ام بود.ام از روی ناباوریخنده

 

مسابقاتم چند روز دیگه شروع میشه... باید زودتر میرفتم... -

 دونستم حالت انقدر خرابه بذارمتو برم.تونستم وقتی مینمی

 

 

 من حواسم جای توضیحاتش به دو بلیط داخل دستش بود!؟
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کنه که کی مسابقاتم دونم کی برگردم... مشخص نمینمی-

 تموم بشه.

 

 دلم ریش شد از فعل نیامدنش.

 

 برات بلیط گرفتم ژیکال.-

 

 برای من!؟-

 

ام برق زد و من دستم را برای چشمانش از بهت و ناباواری

 گرفتن بلیط دراز کردم.

 

 باهام میای؟-
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ید و لبم از گزش ام ته کشالل شدم... نفسم در کارزار سینه

 هایم سوخت.دندان

انقدر تماشایش کردم در سکوت مدفون دلم که لبخند زد و از 

 اش برخاست.روی صندلی

 

 

 من را سر یک دو راهی بزرگ تنها گذاشت و رفت.

 انگار با همان برق نگاه منتظرش برایم اتمام حجت کرد!

 بروم... یا نروم؟ دلم در هم پیچید.

 

 اش را نداشت.خالیدلم تاب دیدن جای 

 دنبالش گشتم و مقابل تلویزیون ایستاده دیدمش.

 

 هامین!؟-
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صدایم پر از ترس و دودلی بود که سخت به رویم لبخند زد و 

 گفت:

 فیلم ببینیم؟-

 

ام به بلیط جامانده روی سرم را تکان دادم و از روی شانه

 میزناهارخوری نگاه کردم.

 کردم؟باید چکار می

 

تیزر فیلم جهان پهلوان تختی که پخش شد با حالی ملتهب و 

 معترض سمتش برگشتم.

 

 خوای منو تموم کنی امشب؟می-

 

 خندید... رندانه و مطمئن.
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 خوام یه خاطره قشنگ دیگه باهات داشته باشم فقط.می-

 

 دستم را گرفت و هر دو روی کاناپه نشستیم.

 

 ک بریزم؟من بازم دعوات کنم... با این فیلم اش-

 

 قرار.صریح جوابم را داد. با نگاهی که هنوز منتظر بود و بی

 خوام ژیکال.آره می-

 

 چرا هامین؟-

 

 ام را نوازش کرد و گفت:گونه

که وقتی غرق تماشاش شدی و حواست نبود، یه دل سیر بغلت -

 کنم.
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ام حصار کرد و من با شروع فیلم خودم را دستش را دور شانه

 ع کردم.میان آغوشش جم
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 اینبار شبیه بار قبل نبود.

ی تلویزیون بود، اما دل و حواسم پیش من چشمانم به صفحه

 هامین و رفتن با او بود.

 مانده بودم چه کنم.

مگر چند ساعت فرصت داشتم که بخواهم برای رفتن یا نرفتنم 

 تصمیم بگیرم؟

 مامان محبوبه که خبر نداشت!
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خودم چه؟ آماده بودم که همه چیز را دور  بریزم و فراموش 

 کنم؟

ام یادم برود که هیچ وقت دیگر او را مقصر درد و رنج خانواده

 ندانم؟

 آمدم؟قضاوت زندگی کردنِ باهاش برمیاز پس بی

اینکه یک عمر یادم نیاید یک روزی زیر سقف این خانه 

 التماسش کردم بماند و او رفت؟

 همه چیز را فراموش کنم؟ توانستممی

توانستم با هامین از اول و تازه شروع به خوشبخت شدن، می

 بکنم؟

هایش تا روی تیزر پایانی فیلم نگاهم از روی نوازش سر انگشت

 کشیده شد.

 

 

 نفهمیدم که چرا یکباره نشستم و تماشایش کردم.
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 تعجب کرد و منتظر ماند چیزی بگویم.

 ر از پریشانی و آشفتگی بودم.من ولی حرفی نداشتم وقتی پ

تن و روحم دریای ملتهبی بود که از پس خروش موجهایش 

 آمدم.برنمی

 

 دانم در نگاهم چه دید که لب زد:نمی

 برسونمت خونه؟-

 

 بغض داشتم.

 نمونم پیشت؟-

 

 نفسش را از سر کالفگی رها کرد و ایستاد.

 ژیکال چرا انقدر مضطربی؟-
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خواست... این چه رنجی بود که هم دلم زار زدن می

 هایم بازی کردم.ترسیدم. با انگشتخواستمش هم میمی

 

 چته ژیکال؟-

 

 مسکوت ماندم.

 

کنم خودتو کنم باهام بیای... مجبورت نمیمن مجبورت نمی-

 اذیت کنی.

 

 دستش که پشت گردنش چنگ شد، دلم ترکید از درد.

 گفتم خدایا؟چه می

 دادم؟رمانده، جوابش را چه میمنِ د

اش کرد. نایستاد و سمت اتاق سکوت و نگاه خاموشم عصبی

 خوابش رفت.
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 خواستم.من فقط کمی زمان می

 کمی فکر کردن.

 توانستم یکباره تصمیم بگیرم.نمی

 کندم.هایم را با خودم وا میباید سنگ

 .کردم از ذهن و قلبمباید ژیکال طلبکار از هامین را پاک می

 گرفتم... از مامان محبوبه مشورت.باید از باباجهان اجازه می

 پس چرا دلم باهاش راهی شده بود؟

 

 دنبالش رفتم. میان چهارچوب درِ اتاق خوابش ایستادم.

 .ی تخت نشسته بود و سرش را میان دستانش گرفته بودلبه

 

 کمی این پا و آن پا کردم تا گفتم:

 میشه امشب اینجا بمونم؟-

 

 ش با ناباوری سمتم برگشت.سر
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 ی خودت از من اجازه نگیر.برای موندن تو خونه-

 

 ای از خودش پشت سرم جمع کردم.موهایم را با تکه

 شد!از حاال دلم برایش تنگ می

 

 اش قرار دادم.ام را مماس شانهکنارش روی تخت نشستم و شانه

 ببخشید.-

 

 سخت و تلخ، فقط برای دلگرمی حال من لبخند زد.

 اش کنج اتاق.دلم ریش شد از دیدن چمدان بسته

 

هایم روی زانوهایم جمع شدند و دلگیر شدم از سکوت و انگشت

 قرارمان.های بیریتم نفس
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کاش جسارتش را داشتم و فارغ از هر چیزی که قرار بود، در 

های گرمش ه دستآینده برایمان پیش بیاید. خودم را ب

 سپردم.می

شناختم... بعدها از سر اما توانش را نداشتم... خودم را می

 کشاندم.سرزنش کردن، خودم را به مرز نابودی می

 من هنوز با خودم روراست نشده بودم.

 

های داغش که روی گودی کمرم نشست سمتش انگشت

 برگشتم.

 بهش فکر نکن.-

 

 بود، اما دلم را ملتهب کردقصدش صاف کردن نمادین ابروهایم 

 پچ کرد.زمانی که توی گوشم پچ
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خوام آشفته ببینمت ژیکال... تو فقط حالت خوب باشه... نمی-

من پام برسه سنگاپور یکی دیگه میشم... یه آدم که دنیاش 

 تعطیل شده... یه جنگنده که حتی از مرگ هراس ندا...

 

تم از روزهای بی هیچ فکری لبم را روی لبش فشردم و نگذاش

 .بی منش بگوید

های هامین روی دستهایم دور کمرش چنگ شدند و انگشت

 پهلوهایم.

 

 دوئل نابرابری بود این حجم از آشوب دوست داشتنش!
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با سنگینی تنش من را وادار به خواباندن روی تخت کرد و 

 خودش هم کنارم دراز کشید.

 گذاشت اتصال بینمان را قطع کنم.نمی

 شبیه کودکی ترسیده از جدایی به تمام جانش چنگ انداختم.

 

اون شب همه چیز همین جا... روی همین تخت نصفه رها شد -

 ژیکال.

 

 خواستم نگاهش را حفظ کنم.جلوی پلک زدنم را گرفتم... می

 

 ی تلخ ازش موند.برات یه خاطره-

 

 کردم پوستش ملتهب شده است.لبم را تر کردم... حس می

 م را به زخم ابرویش رساندم و او صورتش را باز جلو آورد.انگشت
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 آمد... دوست داشتم فقط هامین نجوا کند برایم.حرف زدنم نمی

 

خواست... یه روزای... یه وقتایی دلم فقط یک ثانیه داشتنتو می-

امروز از صبحه که پیشمی... االن تو بغلمی و من 

 .. هیچ ترسی ندارم.ترینم... دیگه هیچ آرزویی ندارم.خوشبخت

 

 اش چسباندم.ام را به پیشانیپیشانی

 کرد.هایم به پوست صورتش اصابت میپلک که میزدم مژه

 

 اش.ی سینهشرتش رساندم تا روی قفسهدستم را از زیر تی

 قلبش را لمس کردم... گرم و تپنده بود.

 

 هایم را آهسته بستم و شنیدم که نجوا کرد:پلک

 تو راحت بخواب... من حواسم به قلبامون هست زندگی خانمم.-
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هاش مورفین داشت... تمام دردهایم را تسکین داد و با نفس

 وجود اینکه ساعت زیادی را خوابیده بودم، باز هم آرام گرفتم.

 با یک حال خوب و متفاوتی.

 

 اش دلم را چنگ زد.وقتی که پلک گشودم، جای خالی

ر چرخاندم. هوا هنوز تاریک بود و خبری از هراسیده نشستم. س

 هامین و چمدانش نبود.

 

 بغض کرده و پشیمان شده صدایش کردم.

 هامین جانم؟-

 

پتو را کنار زدم و تا کف پاییم روی سرامیک رسید متوجه دمای 

 باالی بدنم شدم.

 حس کردم سرم کمی گیج رفت ولی ایستادم.
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 ود.از اتاق بیرون زدم... ساعت پنج صبح ب

 جلو رفتم و نگاهم به روی کانتر افتاد.

 غربت عجیبی به دلم نشست.

 

 کنار بلیطم یک کاغذ تا شده بود.

 هایم زودتر از زانوهایم لرزیدند.انگشت

 

 سالم زندگی خانمم"

 

 دلم نیومد بیدارت کنم.

 ای داشتی قشنگم.یه خوابِ معصومانه

 

 گرفتم.ژیکالم من نباید برات بلیط می

 م نبود که خودخواه شدم به بردنت.دستم خود

 ام.دونم که من بدون تو یک تنگ بدون ماهیفقط می
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 دوست دارم.

 "مراقب خودت باش

 

های پاره ی اشکم چکید روی کاغذ و دستم روی تکهقطره

 ی بلیط خشک شد.شده

 سویچ ماشینش را هم برایم گذاشته بود.

 باور نداشتم رفتنش را.

ای که بدون او داخلش مانده گلویم ورم کرد و بدم آمد از خانه

 بود.

 اش را بارها بوسیدم.نامه

هایم را تعویض کردم و سوییچش را برداشتم و از خانه زدم لباس

 بیرون.

 

کردم که در آغوشش پناه کاش هنوز هم خواب بودم و خیال می

 ام.گرفته
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*************** 
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 پر از سوال است. نگاه میالد

 منتظر است تا بگویم که چرا سوار ماشین هامین هستم؟

 چرا پریشانم؟

 تاب و سُرخند؟هایم چرا بیچشم
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پیاده شدم و حواسم نیست که در ماشینش از دستم در رفت و 

 صدای کوبش دلم را بهم ریخت.

 

 درنگ نکردم برای پناه بردن به آغوش میالد.

 متعجب مانده است... حیران و سرگردان.

 

 رفت!-

 

 صدایم از پس جنگ قلبم برنیامده بود.

 سوخته است و خاکسترش به گوشم رسید.

 

 

 پا شدم دیدم نیست.-

 

 هایش با تعلل دورم حلقه شد.دست
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 برایم مهم نبود که مرز اعتقاداتش را شکستم.

 من به دلداری دادنش نیاز داشتم.

زنشم کند و من دردهایم را از تنم بیرون نیاز داشتم کسی سر

 بیندازم.

 

اش جا ماشینشو برداشتم و اومدم میالد... ولی خودمو تو خونه-

 داشتنمو...گذاشتم... رویاهامو... دوست

 

 میالد زمزمه کرد چیزی را که توان 

 گفتنش را نداشتم.

 وَ ترسهاتو!-

 

 انگشتهایم خم شدند روی پاهایم.

 و به صورت متاثرش چشم دوختم.تنم را عقب کشیدم 
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 ترسیدم میالد... چرا آدمای عاشق این همه ترسوان!؟-

 

 چون زیادی دوست داشتنو بلدن.-

 

باید باهاش میرفتم... باید کنارش میموندم... بسمون بود این -

 همه دوری و جدایی!

 

 ی شالم را از زیر گلویم باالتر کشید و گفت:لبه

 جبران کن براش.-

 

گنگ نگاهش کردم... چشمانم از تابش مستقیم آفتاب جمع شد 

اش روی هم. بند کیفم را کشید و در پناه دیوار زیر سایه

 ایستادیم.
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جدا سفر کردن آدما دلیل به مقصد مشترک نرسیدنشون، -

 نیست.

 

 پلک زدم تا سنگینی بغضم کمتر شود.

 

 سفر کن... تنهایی... برس بهش.-

 

 ام.بود برای روح جامانده حرفش شبیه صدور حکم

 هایم سبکتر از قبل، از کنار میالد دور شد و رسیدم به خانه.قدم

 

 نگاهم از روی ماشین بابا کنده نشد.

 چادرش را پایین کشیدم و خواب قشنگ آن شبم را مرور کردم.

 

 عمو سوری سکوت خانه را شکانده بود.ی زنصدای گریه

 مندی.خوری و گلهنگاهش به سهراب بود... پر از دل
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 چطور دلت میاد نادیدش بگیری... اون برادرته سهراب؟-

 

 ژیکال؟-

 

 .یک حالتی اسمم را گفت... صدایش پر از عجز و البه بود

 

خواستت... اشتباه کرد... ولی تو ی من عاشقت بود... میبچه-

 هیچ وقت بهش فرصت ندادی.

 

عمو هایم روی صورت زنبلند شدن مامان را دیدم و باز مردمک

 برگشت خورد.

 

 

سالم کردنم بینشان تنفس انداخت. 
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عقده داشت... انقدر پسش زدی که حرص تموم وجودشو -

 برداشت.

 

خوای به چی برسی... چرا سوری جان با گفتن این حرفا می-

 خوای خطاهای اروند و قبول کنی؟نمی

 

 .با دلخوری و شماتت مامان محبوبه را تماشا کرد

 

بچمو مدام کوچیک کردید... هی گفت فقط ژیکال... ولی -

 ژیکال چی؟ همیشه تحقیرش کرد... خوردش کرد.

 

 مامان متعجبانه گفت:

دختر من هیچ وقت اروند و تحقیر نکرد... با واقعیت کنار بیا تا -

 .این همه اذیت نشی

 



 

 

2154 | P a g e 
 

 بار به سهراب تشر زد.نیشخند زد و این

 کنی!؟یدن مادرتو تماشا مینشستی و داری سرکوفت شن-

 

 سهراب سرش را پایین انداخت ولی گفت:

بارم که شده بلد بودی جان... کاش یکسرکوفت نیست مامان-

براش مادری کنی... بهش یاد بدی که راهش درست نیست... 

 که داره میزنه به بیراهه.
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 خواد به من درس بدی... خوب پرت کردن.تو نمی-
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دیدم که صورت مامان با تاسف چرخ خورد و نشاط 

 هایش را مشت کرد.انگشت

 

 عمو سوری ایستادم.جلوتر رفتم و نزدیک زن

 

عمو... بینید زنشما بازی کردن با روح و زندگی آدما رو نمی-

 یادتون رفته!؟

 

 منظورت چیه؟-

 

 ام برگشتم سمت عقب و اشاره کردم.از روی شانه

ی روبرویی یه دختر هست که تموم خونه اون سمت کوچه، تو-

 احساس و امیدشو، اروند زیر غرور و خودخواهیش له کرد...
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پول داد تا توی تست هامین، دست ببرن... اون پودرهای تقلبی 

کار عمو... اینا برای اثبات گناهبه کلی آدم آسیب رسونده زن

 بودن اروند بس نیست!؟

 

 دارد. صدایم بلند نیست ولی جدیت و تحکم

 

انسانیتی آدما وجدانی و بیلطف کنید و پای عشقو وسط بی-

 نکشید... سهراب 

میاد و از برادرش حمایت میکنه چون برادرشه... ولی حق ندارید 

ای داشته باشید... بذارید پسرتون ام توقع دیگهاز من یا خانواده

 تنبیه بشه... شاید اینجوری یکم مردتر شد.

 

مان ایجاد شود. فقط شنیدم که با بیشتر بین نایستادم تا تَنشی

 ناله گفت:

 انصافی... اون به خاطر تو کارش به اینجا رسید.خیلی بی-
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عمو سوری حکایت همان آدمی بود که خودش را زده بود به زن

کردیم تا خودش خواب... هر چقدر هم که تالش می

 کشید.خواست از خواب و خیالش دست نمینمی

 

 هایم کمتر از یک ساعت زمانو عوض کردن لباس حمام کردنم

 برد.

 خواستم بروم دلکده پیش عموسلطان.می

 باید باهاش حرف میزدم.

 

سهراب همراه مادرش رفته بود و نشاط از دلخوریهایش به 

 گفت.مامان می

 نگاهشان که بهم افتاد، نشاط پرسید:

 جایی میری!؟-

 

 از انتظار مامان خجالت کشیدم.
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گفتم... معذرت دونم باید خودم همه چیزو بهتون میمی-

 خوام مامان.می

 

 ادامه دادنش سخت بود.

 

تو اونقدری بزرگ شدی که بدونی چه کاری باید بکنی -

ژیکال... اون پسر حواسش بهت هست و من دیگه نگرانت 

 نیستم.

 

 اختیار از غرورم، شروع به لرزیدن کرد.ام بیچانه

 عت پیش رفت سنگاپور مامان.اون پسر چند سا-

 

 لبم کج شد. "الهی"نشاط که با تاسف گفت 
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مامان منتظر بود بیشتر برایش توضیح بدهم و من ماتم گرفته 

 بودم.

 

 با بندهای انگشتم بازی کردم و لب زدم:

 برام بلیط گرفته بود که باهاش برم.-

 

 هر دو واکنششان اخم بود. جای سرزنش کردنم.

 

دیدمتون... باید خودمو سبک امان... باید میدو دل بودم م-

 کردم اول.می

 

 ژیکال یکم زندگی کن... تو رو خاک بابا...-

 

اش با حرفش را خورد... قلبمان تیر کشید و نشاط از روی صندلی

 غم برخاست.
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رفتن با اشکش را تماشا کردم و بعدش جایش را روی صندلی، 

 کنار مامان پر کردم.

 

 نرفتنم اشتباه بود؟-

 

 پرسی ژیکال!چرا از من می-

 

 تر از قبل نگاهم کرد.دستم را فشرد و عمیق

 خواست مثل همیشه حس امنیت وجودم را بیشتر کند.می

 

 به خودت رجوع کن... با رفتنش چیزی ازت کم شد یا نه؟-

 

 مامان... من...؟-
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 لب گزیدم و دستش را اینبار من فشردم.

 

نیست، خودمو گم کردم مامان... یه تنهایی وقتی دیدم -

 ای تو وجودم ناشناخته

 گرده.شکل گرفت... با اینکه میدونم برمی

 

 لبخند روی لبم برای حس حضورش بود.

این حرفارو بهتون میگم چون میدونم منم شبیه شما زیادی -

الی تاروپود لباساش جا موندم... عشقو باور دارم... مامان من البه

یِ سنگینی روی قلبم سوار شده و داره هی تو وجودم یه سبک

 پرسه میزنه.

 

 به آغوشم کشید و بازویم را فشرد.

 دلم "وقتش رسیده"وقتی که گفت 

 خالی شد.
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 برو سر زندگیت ژیکال... برو خوشبخت شو.-

 

 های غمگینِ این روزهایش سرازیر شد.اشک از کنار چشم

 

 با رخت عزا برم! بدون رضایت بابا؟ بدون لبخند شما؟-
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 اینبار جای من خودش را بغل کشید.

 

اون روز آخر نذاشتم بابات از تصمیمت باخبر بشه... -

قرار خوشبختی تو ی رفتن هم بیخواستم قلبش حتی لحظهنمی

 باشه.
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 هایمان لرزیدند.شانه

 

 زندگیت موافق بود.جهان با برگشتن دوباره هامین به -

 

 متعجب و گنگ به لبهایش برای شنیدن بیشتر زل زدم.

 

 وقتی رفتید سفر... اومد دیدن پدرت.-

 

 هامین!؟-

 

 ترسیدم که اشتباه متوجه شده باشم و مامان سریع تاییدش کرد.
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ام از شنیدنش... مرور کردم آن روزها را و رسیدم به شوکه شده

 ی بزرگ شیرینی.همان جعبه

 

 اونی که گفتید از دوستای باباست... هامین بود!؟-

 

به تاکید سوالم، سرش را تکان داد و من چون ماهی بیرون 

 له زدم.اش لهافتاده از آب برای شنیدن باقی

 

 بابام... هامینو دید!؟-

 

 صدایم مرتعش از اندوه و غصه بود.

-از میالد شمارمو گرفته بود... زنگ زد و خواست که باهامون 

حرف بزنه... به جهان که گفتم نگاهش تلخ و کدر شد... باهاش 

صحبت کردم تا رضایت داد. 
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خیلی باهم حرف زدن... هامین همه چیزو تعریف کرد... از -

 دلیل رفتنش و جداییتون تا برگشتن دوبارشو خواستن تو.

 

 :ی جانم نالیدمبه مچ دستش چنگ انداختم و با ته مانده

 بابا جهانم چی گفت؟-

 

 اش برای جهانش لبخند زد.ی دلتنگیمامان از انتهای جاده

 

از جهان چه توقعی داری جز محبت و معرفت... شاید اگر اون -

لحظه که هامین دستشو بوسید و ازش خواست که حاللش کنه، 

کردم... کنارشون نبودم، بعد این همه سال لبخند جهانو باور نمی

هامین دوباره کنارت باشه... با نگاهش... با پلک  راضی بود که

زدناش... با لبخندی که براش کلی تالش کرد، به هامین 

 فهموند که پا پس نکشه برات.
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 بغض امانم را بریده بود. 

 بابام بخشیدش... جهانم، هامینو بخشید!؟-

 

 ی مامان آرام گرفت.انقدر  گفتم و زار زدم که صورتم روی سینه

 

برو ژیکال... برو به روزگارتون سامون بده... هیچ وقت پاشو -

یادت نیاد که تو سبب بدی حال بابات بودی... ما هممون 

دونیم که هیچ موقع در برابر حکمت خدا، قادر به مقابله می

نیستیم... من هفت ماه تموم برای بیشتر زنده موندن جهان یک 

خواست تو میتنه جنگیدم ژیکال... نذاشتم بفهمید، چون دلم 

آرامش کنارش باشید و بهش انرژی بدید... زندگی تو و نشاط... 

خوشبختیتون بزرگترین آرزوی من و جهان بود و هست... به 

 روح پدرت آرامش ببخش با ساختن آرامش خودت.

 

 

 دوباره برگشتن نشاط را حس کردم.
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 خواستم خودم را خالی کنم.می

 

 دم انقدر خوشبخت بشم که...قول می-

 

 سرم را بوسید و دستای نشاط دورم حلقه شدند.

 

ی درخت سیبِ سرخ، های به بار نشستههر سه، شبیه شاخه

مان را... جای ایم درون هم تا غمایم بهم... سر خم کردهپیچیده

 مان تسکین ببخشیم.ها و امیدهای گرمخالی عزیزمان را با نفس

 

 

********** 
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ام و فقط اش را گرفتهیادم نیست که برای بار چندم شماره

 شنیدم که خاموش است.

 

دلهره بخشی از وجودم شده بود و حتی افشین هم خبری از 

 هامین نداشت.

 

ی عمو سلطان... بیشتر شبیه سختم است تنهایی آمدن به دلکده

 خودآزاری بود تا تجدید قوا.

 

م را پس زدم که نگاه پر از تقدیر و مهربان افقط وقتی پریشانی

 عموسلطان به رویم نشست.

 

 بازم بدون دعوت اومدم.-
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ی سرم را بوسید... از روزی که جهان رفت، یک حس پدرانه

 اش.ای در نگاهش پیدا کردم و خودم را سپردم به مهربانیخفته

 

 ی زهیر سر چرخاندم سمتش.با صدای خنده

ی از وجودم از نگاه براق و اد، گوشهبرایم که دست تکان د

 اش آرامش گرفت.شادی نمایان چهره

 

 وضو گرفتم... بشین یه چای بخور تا من بیام زندگی خانم.-

 

 پشتش قدم برداشتم و گفتم:

 

 کنید؟دعام می-

 

 دار از آبش دست کشید.روی صورت نم
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یکی انگشترهایش را از داخل جیب شلوارش بیرون آورد و یکی 

 دستش کرد.

 

من تعداد آدمای تو قلبم کمتر از انگشتای دستمن... نکه آدم -

 دلی باشم... نه.سنگ

 

 کنار ایستادم تا سد راهش نباشم.

 

 ده بابا.دعا کردنم براشون به خودم آرامش می-

 

 داد.هایی که بوی، اشک میذوق کردم از همان

 

 کنی.یفرمانی مخیلی وقته بعد شازدها داری توش حکم-

 

 توی قلب عموسلطان بودن برایم لذت بخش بود.
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ی خاموش موبایلم نگاه از کنارم که گذشت دوباره به صفحه

 کردم.

 شنیدم.دلم شور میزد... کاش صدایش را می

 

های زیر پایم را فرشپاش را برداشتم و سنگجای نشستن آب

های زردشان را خیس کردم... روی گلها دست کشیدم و برگ

 ا کردم.جد

 

 تو از اون آدمای هستی که پی خودت  رایحه داری.-

 

 گیج و گنگ عموسلطان را تماشا کرد.

 

 تو دومین نفری که بوی زندگی میدی.-
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 دومی بودم!؟

 

ی تخت به تخت پشتم اشاره کرد تا بشینم و خودش هم لبه

 نشست.

 

 من اومدم بشنومتون عمو.-

 

 آه از گلویش سنگین آزاد شد.

 

منو شنیدی، نه تو نگاهت آه باشه نه ترحم... من با غمام پیر -

 شدم ولی نذاشتم کسی باهاشون برام مرثیه سر بده.

 

یک پایش را روی تخت دراز کرد و با پای دیگرش روی زمین 

 ضرب گرفت.

 



 

 

2173 | P a g e 
 

جا دنیا اومدم... بزرگ شدم و ی همین ده باالم... همینمن بچه-

کردم... زحمت کشیدم... جوونی موندم... از سیزده سالگی کار 

 کردم... دل بستم... دلم شکست... باز بزرگ شدم.

 

ی دور و به اینجای حرفش که رسید نگاهش روی یک نقطه

 نامعلوم ثابت ماند.

 

عاشق از مابهترون شدم... یه دختر سانتال، مانتال... دل بود -

ه دیگه حالیش نبود که نباس یه پسرِ کارگرِ کبابی دل ببنده ب

دوختم به در رو چشم میها... عین هفت روز هفتهاون باالیی

ترش میاد اینجا که ببینم کی با رفیقای از خودش، آدم حسابی

 تو.

 

 سو شد.خندید ولی دیدم که برق نگاهش کم

ماه... فرستاد تو آسمونا... شد پنجبهم که لبخند میزد منو می-

تم یه چی بگم ماه... شد یک سال... هر بار خواسشده هشت
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ام گفتم بهش، دیدم روم نمیشه... دل و جراتشو ندارم... به ننه

ام خیلی دلم رفته، زد تو سرمو... تا نشونش دادم، گفت لقمه

 کنه.ات نکنه حتمی فلجت میبزرگه... اگه خفه
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پاهایم را جمع کردم داخل شکمم؛ زل زدم به صورت غرق 

 فکرش.

 

دیگه یه روز زدم به سیم آخر... گفتم تهش که بدتر از مرگ -

نیست... منتظر بودم بیاد... همچین که پا میذاشت اینجا، یه 

عطری داشت وجودش... به خودم رسیدم... دادم پشت موهامو 

برام سشوار کشیدن... لباسای پلوخوریمم تنم کردن... آماده و 

. تا دیدمش دلم با اون پراسترس خیره موندم که بیاد... اومد..

 لباسای فرنگی قشنگش سرید زیر پام... ولی؟
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 هایش دست کشید.به ریش

لباساش سفید بود... یه فُکل کرواتیم کنارش... تو انگشتشم -

 انگشتر.

 

 آن یکی پایش هم باال آورد.

 

عاری و خرابی... شبا مست دیگه نشدم سلطون... زدم به در بی-

کرد. یه شب ام یه شب گریه می. ننهو پاتیل میرفتم خونه..

نفرینم... تا اینکه تو گوشش خوندن براش زن بگیر تا سر به راه 

بشه... برای یه آدمی که دیگه احساس نداشت، دختر نشون 

کردن... همون وقتا فرهادخان بابای آیهان و اخویش بابای 

هامین که اینجا باهام رفیق شده بودن، از ماجرام خبر داشتن، 

کم کردن سه دنگ اینجا رو از حاجی بخرم... که برام بشه کم

طرف آب پیش خواست بره اونامید و انگیزه... حاجی می
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 ای که عاشقش بودم، ملیحهاوالداش... زن گرفتم... جای پروانه

برام گرفتن... ولی من سلطون بودم... یبار عاشق شدم تا روز 

 مرگم... ملیحه پاسوز قلب سوختم شد بینوا.

 

کف هر دو دستش را کشید روی صورتش و من با تردید لب 

 زدم:

 

 شید با گفتنش؟دارید اذیت می-

 

 سرش را سنگین تکان داد تا حرفم را نفی کند.

 

ملیح دختر خوبی بود ولی من عاشقش نبودم... شبا دیر -

ام همین ده باالی میرفتم... صبحا زود میومدم دلکده... خونه

ونجا نبود... نسبت بهش عذاب وجدان دربند بود ولی دلم ا

کرد، تا اینکه یه آزار زندگیشو میداشتم... صبور بود... آروم و بی

رفت و اومد  "سیژتله"روز با قابلمه غذا اومد پایین... ما باید با 
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کردیم... اومد و به خیالش غافلگیرم کرد... خبر داد تو راهی می

م... هم نداشتم... نخواستم داره... دارم پدر میشم... هم حس داشت

دلش بشکنه... از اون به بعد یکم بهتر رفت و آمد کردم... بیشتر 

هواشو داشتم... یکم زندگیم گرم شد... یکم امید اومد تو وجودم 

 تا اینکه؟

 

 زهیر را صدا کرد تا برایش آب بیاورد.

 

زمستون بود... روزای آخر بارداریش... قرار بود بیارمش  چله-

ام که اگه دردش بیشتر شد. ی خالهببرمش تهرون خونه پایین

برسونمش زایشگاه... سر شب بود، مشتری خیلی کم بود... 

آسمون برفی و خراب... اون شب کوفتی مشتری اومد که نباید 

 کرد.ام یاد هندستونشو میدیدمش و باز فیلمیومد... نباید می

 

ترسیدم از شنیدن کمرش را تکیه زد و آسمان را نگاه کرد و من 

 پایانش.
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پروانه اومد... تنها... تا دیدمش جون از تنم رفت... خراب -

خواست... اون حرف زد شدم... غمگین بود... دلش درد و دل می

و من شنیدم... اون از شکستش گفت و من خورد شدم... اون 

اشک ریخت و من یادم رفت که یه مرد متاهلم... یه مرد که 

ن و زندگی خودش باشه... اون شب لعنتی باس حواسش پی ز

دلم شد شمر به روزگار ملیح... باز مست کردم... باز بعد رفتن 

پروانه مثل آسمون برفی کوهستان کوالک به راه انداختم... دیر 

شد تو اون بارندگی با تله برگردم باال... روی یکی شده بود... نمی

 از همین تختا تا صبح مثل خرس افتادم.

 

عمو سلطان دیگر نفس نداشت... داشت با خودش کلنجار 

های قالیچه را میان انگشتانش چنگ کرد . وقتی ریشهرفتمی

 من به جای تمام روزگارش دردم آمد.
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صبح تو کل ده و دربند پیچید که زن و بچم سر زا رفتن... که -

قابله نتونسته نجاتشون بده... که اگر سر شب آورده بودمشون 

 االن پسرم هم قامت هامین بود و ملیح همدم زندگیم. پایین.

 

 اختیار و با صدا فروان کردند و نالیدم:اشکهایم بی

 مُردن!؟-

 

هایش مشت شدند و تا نگاهم کرد دلم با دیدن خیسی انگشت

 هایش فروریخت.مردمک

 

نمردن... پرپر شدن... قربانی خودخواهی من... تباِه دلِ -

ا رفتن زیر خاک... پاک و مطهر... من مصب من شدن... اونسگ

موندم و داغ نداشتنشون... من موندم و حسرت یه ابراز محبت به 

ملیح... من موندم و حسرت پسری که هنوزم جای نداشتنش 

وچهار سال گذشته ولی من سیصدسال رنج میسوزه... سی

 کشیدم و به درگاه خدا استغاثه کردم.
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 شان زار زدم.نوهایم و برای همهسرم را گذاشتم روی زا

دانستم پشت من عموسلطان را دوست داشتم... حتی حاال که می

 نگاه و قامت محکمش چه رنج عظیمی در جریان است.

 

از دنیا هیچی دیگه نخواستمو نمیخوام... فقط اون دنیا ملیح -

منو ببخشه تا بتونم راحت جون بدم و برم پیششون... زندگی و 

 شده تبعیدگاه. عمر برای من

 

 تر تماشایش کنم.پلک زدم تا شفاف
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هامین عاشق و تو معشوق... تا فرصت هست... تا عمر و -

جوونی هست... ببخش و دل بده بهش... نذار دیر بشه... نذار 

 یک عمر تو آتیش پشیمونی و دیر شدنش بسوزی زندگی خانم.

 

 د.دست کرد و از گردنش همان کیف چرم کوچک را بیرون آور

 به سمتم گرفتش و پرسیدم:

 این چیه عمو؟-

 

 تنها یادگاری من از ملیح. "ع"جواددعای حِرز امام-

 

 دست روی دستش گذاشتم و عقب راندمش.

 ی مخالفت تکان دادم و معترض شد.سرم را به نشانه

 

شادی بذار به آرامش برسم... بذار یک کاری تو این دنیا برای -

دلم کرده باشم... ملیح پاک طینت بود... مثل تو... مراقب خودت 
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و عشقت باش... من نبودم... من فرصتامو از دست دادم... من 

محکومم به سوختن... تو بساز زندگی خانم... تالش کن و به 

 سعادت برس.

 

 جلوتر آمد و خودش گردنبد را انداخت دور گردندم.

 چه حس خوبی داشت.

 م فشردمش و به لبهایم چسباندمش.میان دست

 اش ماندم.های افتادهایستاد و من مات شانه

 انگار که سنگینی داغش باز تازه شده بود برایش.

 

بگو زهیر برات جیگر بندازه تو آتیش... من رکعتای نمازمو -

 اشتباه شُردم بابا.

 

 رفت... خمیده و سر به زیر.
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های اش... فرصترفته باری از زمهریر روزهای از دستبا کوله

 اش.تباه شده

 

 ی افشین را گرفتم و سریع شنیدم:فکر شمارهدرنگ و بیبی

 

گوشیش هنوزم خاموشه ژیکال... یا دیر رسیده خوابه... یا -

 تمریناش شروع شده.

 

 نرمی کیف چرمِ دعا را بین انگشتانم لمس کردم.

 

 برات زحمت دارم.-

 

 کمی سکوت کرد.

 

 زحمتی نیست... بگو.-
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ی آن اتاقِ کردم پشت در بستهسرم را باال کشاندم... حس می

های یک مرد در حال لرزیدن است و انتهای دلکده شانه

 قرارش کرده است.ی دل بیهایش را بهانهرکعت

 

 خوام برم پیش هامین.می-

 

 جدی!!!-

 

 برای خودم جای هیچ تعجبی نداشت.

 

 افشین؟گیری برام بلیط می-

 

 با خوشحالی گفت:

 رو چشمم.-
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 ی بهار.من هم سرمست شدم و دلم پر شد از هوای تازه

 

 خوام غافلگیرش کنم.به خودش چیزی نگو... می-

 

ای این بار افشین باز هم گفت چشم و من با یک حال ناشناخته

 به دلکده نگاه کردم.

 

 هایش در حال بگو وروی یک تختش دختری دلفریب با دوست

 بخند بودند و پشت دخل پسر جوانی دلداده و شیدا.

 

 

تر زنی محجوب و ملیح داشت برای همسرش کمی آنطرف

ی آمدن مهمان کوچکشان کرد تا مژدهبساط ناهارش را پهن می

 .را بدهد
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انتهای دلکده روی تختی که رودخانه از زیرش در جریان بود، 

 دن هامین بودم.خودم را دیدم که خیره به خروش آب منتظر آم

 

از دلکده بیرون زدم و تمام خاطراتِ از نفس افتاده را، میانش 

. تا به آینده و حال خوشِ با او بودن برای همیشه جا گذاشتم

 برسم.

 

************** 
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 زیپ چمدانم را کشیدم و کنار دیوار گذاشتمش.
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که چیزی نگاه اجمالی به اتاق انداختم و هی با خودم فکر کردم 

 را جا نگذاشته باشم؟

 

اش را میان از روی میز الک سیاهم را برداشتم، شیشه

 هایم به بازی گرفتم و رسیدم به سیاهی لباس تنم.انگشت

 به رخت عزای جهانم.

 

 یک جور خاصی میان خودم مچاله شدم.

ام... هایم را بستم و تصور کردم که در آغوش جهان آرامیدهپلک

 دوست نداشت. جهانم سیاهی را

ی صدفی رنگ را الکِ سیاه را برگرداندم روی میز و اینبار شیشه

 برداشتم.

 هایم؟هایم یک چیزی کم داشتند! شاید هم انگشتناخن
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ی الک را روی تخت کنار دستم گذاشتم و سمت کمد شیشه

 دیواری رفتم.

ی های داخلش حلقهدر جعبه را باز کردم و از میان خرت و پرت

 را برداشتم.هامین 

 

با یک شوق و لذت خاصی به لبانم چسباندمش و داخل انگشت 

 دومم کردمش.

 چرخید و ترسیدم که گمش کنم.بزرگ بود... داخل انگشتم می

 زنجیر دور گردنم را باز کردم و حلقه را داخلش انداختم.

 ام نشست، مسرور گشتم.خنکی فلزش که روی پوست ترقوه

 

فتم و از میان در نیمه باز دیدم که مامان صدا از اتاق بیرون ربی

 روی زمین، کنار تختشان برای خودش جا پهن کرده است!

 

 خواستم بیدارش کنم.داخل شدم. نمی
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 تکان ریزی خورد و من صدای فین فین کردنش را شنیدم.

 آهسته پشتش نشستم و صدایش کردم.

 مامان... بیداری؟-

 

 دستپاچه دست کشید روی صورتش.

 بیدارم عزیزم... کاری داری؟-

 

اش به سمتم برگردد، دست روی بازویش خواست از روی شانه

 گذاشتم و کنارش از پشت بغلش کردم.

 سرم را کنار سرش روی بالشتش گذاشتم و پچ زدم:

 یه تخت یه نفره بگیریم براتون؟-

 

 نه... برای چی؟-
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شده  موهایش را نوازش کردم... چقدر تعداد سفیدهایش بیشتر

 بودند!

 شید.روی زمین اذیت می-

 

 ی صورتش روی بالشت گذاشت.یک دستش را زیر نیمه

ها پاک بشه ژیکال... دارم خوام بوی جهان از روی ملحفهنمی-

کنم... دارم از این پایین لبخند زدنشو خاطرهامو باهاش مرور می

 بینم.می

 

 رحمی فشردم.هایم با بیلبم را میان دندان

 حال بابا که شما رو داشت... حتی حاال که نیست. خوش به-

 

هایمان بغض و حسرت و افسوس هر دو صدایمان بیشتر از نفس

 داشت.
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اینا همش خاصیت عشقه... من هیچ وقت از جهان عاشقتر -

ی اون حواسم به عالقمون نبودم... هیچ موقع نتونستم اندازه

 باشه.

 

 مامان! تو برای بابا چیزی کم نذاشتی.-

 

برگشت و طاق باز خوابید... نگاهش از میان تاریکی به سقف 

 باالی سرش بود.

 

دارم... جهان کنم، کم بهش گفتم دوستحاال که خوب فکر می-

 مرد پراحساسی بود.

شنیدن این جمالت رو دوست داشت... ولی انقدر منو به محبت 

خودش عادت داده بود که لوس شده بودم... بهش معترض 

 کنی آقاجهان.ری به دخترات بیشتر از من توجه میشدم دامی

 

 هر دو خندیدیم.
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 شما حسودترین مامان دنیاید.-

 

 ترین زن دنیام.من عاشق-

 

 کمی خودش را تکان داد و نگاهم کرد.

 زار ساخته بود.هایش آشوببرق خیسی نگاهش از چشم

 

خواست جهان فقط عاشق من باشه و من عاشق من دلم می-

من فقط شیش سالم بود که پدرمو از دست دادم شماها... 

 ژیکال... جهان برام پدر بود... برادر بود... عشق بود.

 

 دستم را جلو بردم و روی صورتش گذاشتم.

 من و نشاط چرا شبیهتون نشدیم.-

 

 اخم کمرنگی به صورتش نشست.
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چون تالش نکردید... نشاط نخواست که سهرابو بیشتر از -

 اشه و تو...؟خودش دوست داشته ب

 

هایش روی صورتم را دوست داشتم... به من رقص مردمک

 داد.انرژی می

 

صبح با این لباسا نرو ژیکال... به صورتت دست بکش... به -

لبات رنگ ببخش... وقتی دیدیش قشنگترین لبخند عمرتو 

 بزن... برای رفتن تو آغوشش تعلل نکن.

 

ش را استشمام نوای نفسسرش را جلو کشید و من گرمای خوش

 کردم.

یک جوری هامینو دوست داشته باش که اگر مدام از خودت -

پرسیدی چقدر دوستش داری، نتونی براش حد و مرز مشخص 

 کنی.
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 موهایم را پشت گوشم فرستاد و من دستش را بوسیدم.

یه پیراهن سفید برات گرفتم... آویزونش کردم داخل کمدت... -

 بپوشش و به خواست شوهرت و دلت...؟

 

 ی حرفش را از نگاه مهربان و لبخند روی لبانش خواندم.ادامه

 کرد.داشت من را برای عروس شدنم، نصیحت می

 

 من با تنهایی شما چه کار کنم پس؟-

 بق کرده و نگران گفتم.

 

من تنها نیستم ژیکال... جهان همیشه کنارمه... تو و هامین -

 اط و سهراب هستن.هستید... نش

 

 خندید و با عالقه گفت:
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ی شرکت کمکش کنه... سهراب از نشاط خواسته بره و تو اداره-

خوام مانلی رو نگه دارم... وقتش رسیده که مادربزرگ می

مهربونش بشم... باید برات جهیزیه تهیه کنم... زن عموتم چند 

وقت دیگه آروم میشه... به حرفای اون روزش فکر نکن... 

 سوری زود جوش میاره... خودشم زود پشیمون میشه.

 

 هایش مهر تایید بزنم.پلک روی هم گذاشتم تا به تمام گفته

 

 میشه امشب اینجا پیشتون بخوابم؟-

 

 هایش گفت:خندید و با همون غم پنهان چشم

 پاشو از تو کمد برای خودت پتو و بالشت بیار.-

 سید:نیم خیز شدم و باز صدایش را شنیدم که پر

 صبح با میالد میری؟-
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 در کمد را پشت سرم چفت کردم.

 میاد دنبالم.-

 

ام بازویش را کنارش دوباره دراز کشیدم مثل روزهای بچگی

 چسبیدم.

 شد.ام شروع میاز فردا زندگی

 

********* 
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تا هایم فشردم و منتظر ماندم ی چمدانم را میان انگشتدسته

مرد جوانی که پیش از رسیدنم از طریق افشین با او صحبت 

 کرده بودم، به استقبالم بیاید.
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 قدبلندتر و درشتر از هامین بود.

اش میان آن همه های بلندش چهرهبا آن موهای مشکی و ریش

 بیگانه، برایم آشناتر از هر غریبه آمد.

 

 خوش اومدید.-

 

 ممنون.-

 

نم دراز کرد و تا بفرمائید گفت دوش دستش را برای گرفتن چمدا

 نواز چانگی خارج شدیم.تا دوشش از فرودگاه زیبا و چشم

ی دلنشینی را روی رطوبت باالی هوا و گرفتگی آسمان سایه

 سطح شهر پهن کرده بود.
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 ی کنار پارکینگ اشاره کرد.به ماشین پارک شده

 

د که خودش ام نباشادبیی بیمانده بودم که عقب بشینم و نشانه

 در جلو را برایم باز کرد.

 

 هایش رسمی نبود.لباس

های قرمز به تن یک دست ست ورزشی مشکی رنگ با خط

 داشت.

 

 من محو تازگی و زیبایی شهر بودم.

ای... ولی دلم مانده بود، پیش سوالی های بلند و شیشهساختمان

 دانستم باید بپرسم یا نه؟که نمی

 

کنن با کارت خیلی از مسافرها اینجا از مترو استفاده می-

 گردشگری.
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دانست که من را از آن سکوت کالفه ی خودش میانگار وظیفه

 کننده بیرون بیاورد.

 

 آقای...؟-

 

 ام اسمش چی بود؟مانده

سرش که کمی به سمتم مایل شد، خجالت زده نگاهم را دریغ 

 کردم.

 

 مزدک هستم.-

 

 تونم هامین رو ببینم؟قای مزدک... من کجا میببخشید... آ-

 

 تر از قبل با لحنی جدی جوابم را داد.کمی جدی
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 فعلن نمیشه.-

 

 ماتم برد و فِسم خوابید.

 چرا؟-

 

 پشت چراغ قرمز ایستاد.

ایش به خودم ی نگاه گوشهمن را نگاه نکرد ولی من متوجه

 شدم.

 

تونه تمریناتشو میاست... نی هامین دو روز دیگهاولین مسابقه-

رها کنه و از کمپِ تیم بیاد بیرون... خودتون گفتید که هامین 

 فعلن از اومدنتون چیزی ندونه.
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هایم را با تمام توانم داخل گوشت دستم فشار دادم تا نوک ناخن

 اشکم مقابلش فرو نچکد.

 

 باید سه روز صبر کنم؟-

 

میبرمتون هتل استراحت کنید... جای خواستید برید باهام -

 تماس بگیرید.

 

 خواست جوابم را بدهد!؟نمی

 

 سماجت کردم به پرسیدن و گفتم:

 من باید هامین رو ببینم آقای مزدک.-

 

 تاکید کردم و اخم غلیظش را به روی خودم نیاوردم.

 



 

 

2202 | P a g e 
 

ز به خانمِ شایگان االن شرایطش فراهم نیست... هامین نیا-

تمرکز داره... قبل از مسابقات باید وجود هر احتمال و خطری رو 

 است.براش در نظر بگیریم... ما دستمون بسته

 

پیاده شد و چمدانم را از صندوق عقب بیرون آورد تا باهم وارد 

 هتل شویم.

گفتم که تمام ذوق و شعفم زیر پاهایم ماند، دروغ نگفته اگر می

 بودم.

در این کشور غریب تنها بمانم و دور از او،  فکر اینکه سه روز

 کرد.من را دیوانه می

 

 

************* 

 

_395 
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خوابیدن... دوش گرفتن... پشت پنجره ایستادن و شهر را تماشا 

 های من.کردن شده بود کار این ساعت

 

ی اول از آسمان گرفته و رطوبت هوا خوشم دیگر مثل لحظه

 آمد.نمی

 های بلندی که معماریشان خاص و زیبا بود.از ساختمان

 

ای بودم که در سرم سودای رسیدن داشتم... گشتهمن شبیه گم

 به فکر وصال بودم.

 

مزدک هم دیروز و هم امروز صبح با من تماس گرفت تا بپرسد 

 چیزی کم و کسر نداشته باشم.
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تا خواهر حتی وقتی صدای گرفته و دلگیرم را شنید، پیشنهاد داد 

ها بیاید و باهم به گردش و دیدن شهر برویم، ولی یکی از بچه

 من در کمال احترام پیشنهادش را رد کردم.

 

 خواستم در کنج عزلت خودم بمانم و فقط به هامین فکر کنم.می

 

ی افشین را گرفتم و تا بله گفت در کمال ناباوری بغض شماره

 به گلویم چنگ زد.

 

 افشین؟-

 

 ل!؟چته ژیکا-

 

 نمایی.اشکهایم کمی نامردی کردند و خودشان را زدند به سیاه

 دارم دق میکنم اینجا.-
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نفسش را کمی راحت و اندکی بعد با ناراحتی رها کرد که 

 صدایش پریشان به گوشم رسید.

تقصیر منه... شرایط رو در نظر نگرفتم... یادم نبود که مزدک با -

 کسی شوخی نداره.

 

 که از مزدک بدم آمد. فقط یک لحظه بود

 مثل دیواری مستحکم بین قلب من و هامین ایستاده بود.

 

بگو افشین... یه فکری کن... یه کاری بگو تا من بتونم -

ببینمش... اگه با خودش اومده بودم چی؟ بازم باید جدا 

 موندیم!می

 

 شنوم.صبر کن برم تو اتاق... تو سالن درست صداتو نمی-
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 منتظر ماندم ولی به سمت کمد رفتم.

 نگاهم به پیراهن سفیدی بود که مامان محبوبه برایم خریده بود.

 رنگ زیبایی کار شده بود.های لیموییروی نوار کمرش گل

 

 ژیکال هستی؟-

 

 با افسوس به حریر لباس دست کشیدم.

 همینجام.-

 

 من یه فکری به ذهنم رسید... فقط میترسم از پسش برنیایی-

 نتونم بعدن جواب هامین رو بدم.

 

 حرفش شبیه تابش نور در دل تاریکی و ظلمات بود.

 

 کنم بگو؟خواهش می-
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تو تا نیم ساعت دیگه حاضر باش... برو تو البی هتل منتظر -

 باش تا دوباره بهت زنگ بزنم... ولی؟

 

 دادم.داشتم مدام به دلم وعده و وعید می

 ولی چی افشین؟-

 

 ا خورد.پایان حرفش ر

 موبایلت دم دست باشه... منتظر باش.-

 

نفهمیدم چطور حاضر شدم... چطور موهایم را جمع کردم و 

 ام را برداشتم.بارانی

های طالیی رنگ البی تا به خودم آمدم دیدم که روی مبل

 دهم.ترین موسیقی دنیاام گوش میام و دارم به ناشناختهنشسته
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داشت حتمن دست از سرم برمی اگر فرصتم کافی بود یا دلشوره

 کردم.یک فنجان قهوه خودم را دعوت می

 

 موبایلم لرزید و با جواب دادنم، همزمان ایستادم.

 

 

کنم احساساتی یه نفر بیرون هتل منتظرته... فقط خواهش می-

 برخورد نکن ژیکال... هر چی گفت بهش گوش کن.

 

 دهانم برای گفتن حرفی باز شد و هیچ صوتی بیرون نیامد.

 

 برگشتی هتل بهم زنگ بزن... باشه ژیکال؟-
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 بدون هیچ حرفی تماس افشین را قطع کردم.

 

زمان با بیرون رفتنم از در هتل چتر باز را باالی نگهبان هتل هم

 سرم گرفت.

ه افشین های من دنبال مردی کشدت باران زیاد بود و مردمک

 اش را داد.نشانه

 

 دیدمش که برایم دست تکان داد.

 جلو رفتم و سوار ماشینش شدم.

 ای بود... من را یاد عموسلطان انداخت.مرد جا افتاده

 

 خان گفتن ببرمتون از دور آقاهامین رو ببینید.افشین-

 

 از زور هیجان بزاق دهانم را مرتب بلعیدم.
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 چطوری!؟-

 

 لگرمی داشت.اش دخندید... خنده

 

 خواد برات کاری کنه غمت نباشه.وقتی مصیب می-

 

 خیلی ممنون.-

 

تابی دل من کش دانم مسیر هتل تا باشگاه دور بود یا بینمی

 آمده بود!؟

 

بارید ولی شدتش کمتر شده وقتی رسیدیم باران همچنان می

 بود.

 از ماشین پیاده شدیم و آقا مصیب به من یک چتر داد.
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 اینجا همیشه باید چتر و بارونی همراهت باشه.-

 

 جلوتر رفت و ساختمان را دور زدیم.

 ترددى در مقایسه ی خلوت و کممحله

 با جاهای دیگر شهر بود.

 

 دم.ده سالی هست که اینجام و کارای باشگاه رو انجام می-

 

دسته کلیدش را بیرون آورد و ما از کنار ساختمان به یک داالن 

 سیدیم.باریک ر

 

 جاست.امم همینام... خونهیه جورای سریدارم... آشپزم... راننده-
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ی چتر از سر اضطراب گشت و دستهداشت دنبال کلیدش می

 هایم لرزید.میان انگشت

 

 در را باز کرد و قبل از داخل شدنش گفت:

 با کمترین صدای ممکن بیا.-

 

 چتر را بستم و دلم هم با آن جمع شد.

دستم را به چهارچوب گرفتم و پشت سرش از تاریکی راهرو 

 گذشتم.

 ی مارپیچ آهنی بود.انتهای راهرو یک پله

 

 برگشت تا از جانماندم خاطرجمع شود.

 دویدم.خبر نداشت که داشتم با قلبم می

 

 تر نگاهش کردم.روی آخرین پله ایستاد و من یک پله پایین
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 و لب زد: زیر لب و محتاط سرش را پایین آورد

ها سالن مشخصه... کم کم دارن خودشونو گرم ی نردهاز گوشه-

میکنن... افشین گفت که خانمشی... خداحفظتون کنه برای 

خان توی حرفه با من هم... آقا هامین خیلی بزرگه... ولی مزدک

 ریش سفیدم

تعارف نداره... تا هر وقت خواستی بشین تماشاشش کن... اما 

 صدات در نیاد.

 

 ست میان جیبش کرد و من فریاد قلبم را شنیدم.د

 سوییچ ماشین را سمتم گرفت.

 

 کارت تموم شد از همین راه برگرد. بشین تو ماشین تا من بیام.-

 

 ی کوتاه را پایین آمد و از کنارم عبور کرد.همان یک پله

 ام را عقب زدم.کلید را داخل جیبم گذاشتم و کاله بارانی
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که بعدش فقط یک راه باریک و کوچک به  از در کوچک و آهنی

جا کنار در و سقف شیربانی سالن بزرگی بود. گذشتم و همان

 ها پناه گرفتم.نرده

 

نفسم را حبس کردم... پاهای لرزانم را وادار به نشستن کردم و 

 خیره شدم به چند مرد داخل سالن.

 

 کوبید... تاالپ و تلوپ.قلبم داشت میان دهانم می

چرخیدند دیدم... سه نفر دیگر هم داشتند دور زمین میمزدک را 

 و او...؟
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ی جانم صدای هی هی گفتنش شد دردِ شیرینی که به ریشه

 افتاد.

 لباسهایش سرتاپا سیاه بود.

 

های فرد مقابلش روی پاهایش بند نبود و داشت به دستکش

 کرد.کوبید و با هر مشتش صدایش را رها میمشت می

 

 هِ... هاها... هی...-

 

 هایم دور نرده حلقه شدند.انگشت

 

 دور موهایش را خالی کرده بود.

 

 عالیه... ماشاال مرد... عالیه هامین.-
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 هایم تار شد و لغزید.رحمانه مقابل چشمتصویرش بی

 

 ترین و دلتنگترین حالت ممکن زمزمه کردم.اسمش را با خراب

 هامینم؟-

 

هامین مرد مقابلش را به دیوار نرم و توی خودم جمع شدم... 

 توری چسباند و پاهایش را نمادین مدام تا شکمش باال برد.

 

صورت سردم را داغی اشکهایم جال بخشید و قلب مهجورم را 

 ی هامین.چهره

 زد.نفس نفس می

ای ایستاد و باز مزدک با مشتی که به بازویش زد، وادار به لحظه

 حرکتش کرد.
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هایش را در هوا رها کرد و آخر سمت د... بعد مشتاینبار طناب ز

 مزدک یورش برد و نقش بر زمینش کرد.

 

خواندم و از یکاد مییادم نیست برای بار چندم بود که داشتم وان

 کردم.این باال به سمتش فوت می

نفسم با دراز کشیدنش روی زمین و زل زدنش به سقف بند 

 رفت... ته کشید... به تاراج رفت.

 

 مان زیاد بود ولی من میان نگاهش غرق شدم.فاصله

هایش نبود، از همین باال صدایش ها و زحمتاگر حساب تالش

 کردم.می

 بردم.گذاشتم زیر پاهایم و به آغوشش پناه میدلم را می

 

ای بود که من در پناهش ی نقطههایش درست خیرهچشم

 نشسته بودم.
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 ترسیدم.

خواستم افشین م شود و هم نمیی حضورخواستم متوجههم می

 و لطف

 مصیب را فراموش کنم. 

 

 ام را به نرده چسباندم.پیشانی

اش و نشستنش آسوده گشت که زیر لب خیالم با برگشتن شانه

 زمزمه کردم:

 

تو شبیه بقیه نیستی... اصلن اگر قرار بود مثل بقیه باشی که -

سر  من اینجوری دوست نداشتم... اینجوری دلم با دیدنت

 خورد کف دستم آقا.نمی

 

هایم دست کشیدم. انگار باور داشتم هامین صدایم را زیر پلک

 خواهد شنید.
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گیرم... کجای معرفتت حساب االن و ندیدنتو ازت پس می-

 باهاش راه میای که سه روز تنها و بدون تو باشم؟

 

ام را باال کشیدم و امتداد نگاهم با اخم روی مزدک آب بینی

 نشست.

 

معرفته... ایشاال حال من سرش اون مربی بداخمتم خیلی بی-

 تابی یعنی چی.بیاد بفهمه بی

 

 ام گرفت از بچگی میان کلماتم.خودم هم خنده

 هامین... عزیز دلم... مراقب خودت باش.-

 

 تنم را عقب کشیدم و ایستادم.
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ام سخت تکان ضربان قلبم طوری باال رفته بود که سینه

 خورد و منمی

 این حالم را دوست داشتم. 

 دانستم این آشفتگی پر اضطراب را که می

 های هامین.تهش ختم شده است به صعودِ مورفین نفس

 هامین قاتل اهلی من.

 

********** 
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بیشتر از یک ساعت بود که از خواب بیدار شده بودم، نگاهم 

 همچنان به سقف بود.
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 ام.الت روز گذشتهسوخت از شوریدگی احواهایم میچشم

حوصله... دلتنگ بودم و تنهایی این جا و توی کرخت بودم و بی

 این اتاق چسبیده بود، بیخ گلویم.

 

هنوزم صدای فریادها و تصویر تقالهایش مثل سربازهای 

 رفتند.رزم مقابل نگاهم رژه میخوش

 

 رفت و...؟امروز مسابقه داشت... امروز داخل قفس می

 دوست نداشتم.من این ورزش را 

دوست نداشتم هامین را میان کارزارش تماشا کنم، اما انگار که 

 مجبور بودم.

 

ام اتاق را بهم های کثیف روی میز و لباسهای پرت شدهظرف

 رسوند.ریخته به نظر می
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 ایستادم و سرم را خاراندم.

شدم و یک کوه استرس دور من را احاطه کرده باید آماده می

 بود.

 

 ی خودم در قاب آینه ماندم.م را جمع کردم و خیرههایلباس

های سرخ، سوغات های پف کرد و چشمموهای ژولیده... پلک

 دیدار دیروزم بود.

 

 نفهمیدم چقدر گذشت تا حوله پیچ جلوی آینه دوباره ایستادم.

 شدم.شدم... باید راهی میباید حاضر می

 پیراهن و شلوار جینم را پوشیدم و زنجیرم را به گردنم آویختم.

 زد.ی هامین میانش برق میحلقه

 

مضطرب بودم... دلم آشوب بود و حال قلبم... امان از تب و 

 تابش.
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ام نه از هتل که بیرون زدم تازه یادم آمد که نه چتر برداشته

 بارانی.

ه راننده گفتم و تمام ام بآدرس را با همان زبان دست و پاشکسته

 ی وجودم جویدم.آشوبههایم را از سر دلمدت در مسیر راه، ناخن

 یادم رفته بود، آخرش هم رویشان الک بزنم.

 

 پاهایم شده بودند دو چوب خشک.

 جان تکان دادنشان را نداشتم.

پیاده شدم و با ورودم به سالن مسابقات حجم زیادی از گرما و 

 رتم نشست.عطرهای متفاوت روی صو

 ام را پیدا کردم و نشستم.صندلی

های ساعتم... به ترس داشتم... به اطرافم نگاه کردم... به عقربه

 دادم.هایم را بهم فشار میخودم باز نگاه کردم که داشتم انگشت
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ها خواست ورود بازیکنصدای نَکره و کلفت گزارشگری که می

 ر کرد.را اعالم کند، صدای هیایوی جمعیت را بیشت

 پسری که کنارِ دستم نشسته بود، فریادهایش گوششم را زد.

 

 اسم هامین را که آورد، قلبم استپ کرد.

 ها ایستادند و من نفسم بند رفت.تماشاچی

 دانستم قرار است از داخلش بیرون بیاید.خیره به دری که می

 

 ی صندلی مقابلم چفت شد.هایم رویِ لبهانگشت

 اش سپر شده.... سرش باال... سینهآمد... راسخ و مقتدر

هایش را باال برد و همه یک صدا برایش سوت زدن و هورا دست

 کشیدن.

 شناختنش! هامین من را؟می

 

 شرتش را قبل از وارد شدن به رینگ بیرون آورد.تی
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 های به همان رنگ دستش بود.کشیک شورت سیاه و دست

 ها باال رفت و من یادم رفت که باید نفس بکشم!از پله

 های دنیا برایم کم بود.نفس کشیدم ولی تمام اکسیژن

 به حریفش دست داد و داور سوت شروع را زد.

 

 از پشت سرم شنیدم.

 قول میدم زیر پنج دقیقه بردش.-

 

تا سرم دوباره سمت رینگ چرخید، قلبم ایست کرد با مشتی که 

 ورتش فرودآورد.حریفش روی ص

 

 آخ.-
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بار و چندبار توی صورت هامین تمامی نداشت انگار... نه یک

 کوباند.

 ام سوخت.دستم مشت شد و سینه

گیر بود... قهرمان ملی بود... حاال اینجا داشت هامین من کشتی

 کرد؟ها مقاومت میزیر بار این مشت

 

ی کاسه هایم را روی هم فشردم تا داغی اشک  داخلپلک

 هایم جا خوش نکند.چشم

 

جایشان عوض شد. هامین خروش کرد و حریفش را روی تشک 

 خواباند.

تعلل و درنگی فرود هایش روی سر و صورت حریفش بیمشت

 رفت.می
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 داور باالی سرشان ایستاده بود.

فقط دیدم دانستم که چه اتفاقی افتاده است من بلد نبودم... نمی

 که یکباره همه هورا کشیدند و ایستادند.

ی قدرت اش به نشانههامین دور تا دور رینگ چرخید و به سینه

 کوبید.

 صورتش خونی بود... من مُردم.

 

 کردم.ام و به شادی سختشان نگاه میچسبیده بودم به صندلی

 توان ایستادن نداشتم ولی تالش کردم.

 زد.داشت برایش دست می مزدک را دیدم که بیرون رینگ

 داور دستش را به عنوان فرد پیروز باال گرفت.

 حریفش وضعیتش از هامین به مراتب بدتر بود.

 جان کندم و ایستادم.

 ته دلم خالی بود.خالی... خالی... یک خال پر از درد.

 از داخل رینگ با پرچمی که روی دوشش داشت بیرون آمد.
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 ند.مزدک بلندش کرد... با هم چرخید

 توی زبانم چسب ریخته بودند.

 اش.چرخید و هامین دور پیروزیسالن دور سرم می

 

تر رفتم و حس کردم پاهایم روی زمین و هوا یک پله پایین

 معلق است.

 وزن.شده بودم قاصدکی بی

خواستم بگریزم... دیدن این تصاویر برای من قابل هضم می

 نبود.

از نظر من  شد ولییک ورزش محسوب می MMAهر چند

 خطرناک و کم عقلی بود.

ی آخر قبل از بیرون رفتن از جایگاه تماشاچیان برگشتم و لحظه

 نگاهش کردم.

 صورت کبودش را... خون روی لبش را.

 کرد.داشت جمعیت را تماشا می
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لبخند داشت... لبخندی که یکهو محو شد و جایش را بهت و 

 حیرت گرفت.

انستم، فقط دیدم که با ناباوری دبرایش خواب بودم یا توهم نمی

 به صورت خیس از اشکم خیره شده است و من آسمان دلم 

 زودتر از آسمان شهر باریده بود.

 

 ای که به بازویم خورد، از جایم تکان خوردم.با تنه

ام را وصلِ نایستادم... برنگشتم تا دوباره امتداد دلتنگی

 هایش کنم.چشم

 ها را پایین رفتم.پله

یک جای از وجودم ترک برداشته بود... شکسته بود... شاید هم 

 هایش دست و پا میزدم.آوار شده بود و من داشتم زیر ویرانه

 

 حس کردم که صدایم کرد.

 ژیکال؟-
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 دیر شده بود... به هوای تازه احتیاج داشتم برای زنده ماندن.

 بارید... من نه چتر داشتم نه بارانی.باران می

 

 رفت نگاه کردم.نی که هر کس از سمتی میبه خیابا

 چپ یا راست؟

 مهم نبود به راه افتادم.

خودم را بغل کردم... نفهمیدم که چرا نماندم... چرا جلو نرفتم و 

 ندیدمش.

 قلبم به درد آمده بود... ترسیده بودم.

 این آن چیزی نبود که من در خیالم گنجانده بودم.

 ده.هامین با سر و صورت زخمی و ترکی

 دلم لرزید.

 متوجه نشدم چند خیابان گذشتم؟
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ام را به کجا بودم! کجای این شهر غریبه که داشت، مدام تنهایی

 کشید.رخم می

 

 باران شدت گرفته بود و من مانده بودم سرگردان و مغموم.

 هایم چسبیده بودند به تنم.موهایم خیس بودند. لباس

 خیابان خلوت و تاریک و دور بود.

 دم چرخ زدم و پلک زدم.دور خو

 چقدر راه آمده بودم که حاال اینجا بودم؟

 

 ی آقا مصیب را بگیرم.فقط به ذهنم رسید که شماره

 

 صدایش آرام و مطمئن بود.

 بله خانم ژیکال؟-

 

 من گم شدم!-



 

 

2232 | P a g e 
 

 

 حاال صدایش رنگ و بوی هراس داشت... ترسیده پرسید:

 کجای االن؟-

 

 به اطرافم چشم دوختم.

 باالی یک پلم.-
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های اطرافم توجه کردم و اسمی را که رویش نوشته به ساختمان

 بود خواندم و گفتم.

 

 جا... اومدم.بمون همون-
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 ام.شان نزدیک شدهجا ماندم... زود آمد و گفت که به محلههمان

 نگاهش شماتت داشت ولی لحن کالمش نه.

 

 نگفتم هر جا خواستی بری بهم زنگ بزن؟-

 

 ی سرم را چسباندم به شیشه و درخودم جمع شدم.نیمه

 حس کرد که شاید سردم شده است.

 ماشینش را روشن کرد. بخاری

 قصدش عوض کردن حالم بود که گفت:

 شو بُرد.خداروشکر آقا هامینم مسابقه-

 

 چقدر راحت خدا را شکر کرد و تبریک گفت!

ای که به صورتش خورد چطور کسی ندید که من با هر ضربه

 جانم به ناکجاآباد رفت و برنگشت.
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 مقابل هتل که ایستاد نفسش را کشدار رها کرد.

ی حالم شده بود و به احترامم سکوت کرد، مثل همان متوجه

ها کنج ماشینش نشستم و دیروزی که بعد دیدن هامین ساعت

رگ و کوچک شهر گرداند تا کمی های بزمن را میان خیابان

 حالم عوض شود.

 

 بهتون زحمت دادم... ببخشید.-

 

هر جا خواستی بری زنگ بزن... من خودمو میرسونم... تنها -

 نچرخ توی شهر.

 

 پلک روی هم نهادم تا خیالش آسوده شود و پیاده شدم.

اش، متعجب سرو های ریز و بادامینگهبان هتل با آن چشم

 رد.وضعم را نگاه ک
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 رساندم.آوردم و خودم را به اتاقم میسردم بود، کاش پَر در می

رفتم و داخل وان آب گرم خودم را... سرماهایم را... باید می

 سپردم دست گرما و جریان آب.هایم میواهمه

 

ها روشن در را باز کردم و کارت را داخل دستگاه گذاشتم تا برق

 شوند.

م و تا خواستم که از تنم بیرون های پیراهنم را باز کرددکمه

 بیاورشم،

 ای به در خورد.ضربه

 

کالفه پلک زدم... با خودم مرور کردم که چیزی سفارش 

 ام... حتی کارت نظافت هم پشت در نگذاشته بودم!؟نداده

 

 جلو رفتم. ولی دستم به دستگیره نرسیده شنیدم:

 ژیکال؟-
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 اختیار کنج دلم نشست.لبخندی بی

انگار لبش را چسبانده بود به دَرز در که صدایش بم و محو به 

 گوشم رسید.

 

 کنی درو!؟باز نمی-

 

 هایم دور دستگیره حلقه شدند.انگشت

 توانستم پایین بدهمش!جانم رفته بود و نمی

 دست دیگرم را هم رویش گذاشتم.

 در باز شد و من پشتش پناه گرفتم.

های پایم به کتونی نگشتهایم از روی اسرم خم شد و مردمک

 سفید هامین رسید.

 

 در را سمت خودش کشید و من باز گردنم خم بود.
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 کنی!؟چرا نگاهم نمی-

 

دانست که طاقت دیدن چرا با مالحظه و دلخور پرسید؟ مگر نمی

 هایش را ندارم؟ها و کبودیزخم

 

 چرا هیچ کس بهم نگفت که تو اومدی!؟-

 

 ی تکان خوردنش شدم.متوجه

 نش را جلو کشید و بعدش؟ت

 نوای من؟وای از بعدش و قلب بی

وقتی به آغوشم کشید. جریان خون به قلبم دوید و از آنجا به 

 تمام رگ و پی جانم پمپاژ شد.

 چطوری دور موندی ازم؟-
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 گرمای لبش روی فرق سرم نشست.

هایم را باال بیاورم و دورش دلتنگش بودم و جان نداشتم دست

 حلقه کنم.

های نداشتنش به خودش مین من را به جای تمام این ساعتها

 ام شد به حالش.فشرد و من حسودی

 بغضم را قورت دادم و گلویم درد گرفت.

 های نفس او!هنوزم سردم بود حتی میان شعله

 

صبر سرتو بگیر باال... چرا اونجوری رفتی از سالن... چرا -

 نکردی... من تا بفهمم و برسم اینجا هی مردم و زنده شدم.

 

 سرم باال رفت، به خواست و زور هامین.

ی لبش با زجر کنده شد و هایم از چاک و پارگی گوشهمردمک

 باالتر رفت.

 چشمانم لغزیدند و کبودی زیر چشمش دلم را ریش کرد.
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ند و هایم مظلومانه و ترسیده از کنج چشمم سر خورداشک

 های هامین شدند.مهمان لب

 اشک نریز جون هامینت؟-

 

 لبم را به داخل کشیدم. انگشتم را رساندم به زخم لبش.

 

 خیلی درد داشت؟-

 

 عادت دارم.-

 

 کرد.حرف که میزد هرم نفسش صورتم را نوازش می

 

انگشتم را تکان دادم تا برسانم به کبودی چشمش ولی پیش 

 به نوک انگشتم. دستی کرد و لبش را چسباند
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 انگشتم ماند میان لبش.

 هایش دلتنگی را پس گرفتم.گنگ نگاهش کرد و از مردمک

 

 قصد ول کردن انگشتم را نداشت.

ام گرفت... یاد روز عقدمان افتادم.وقتی عسل گذاشتم خنده

 دهانش همین کار را کرد.

آن روز چقدر گر گرفتم... چقدر سرمست شدم و حاال مثل 

ام... هامین زیباترین تادم به تماشای اثر هنریهنرمندی ایس

 تابلوی نقاشی دلم بود.

 

 زخماتو تمیز کنم؟-

 

باالخره انگشتم را رها کرد و من رطوبت لبش را میان مشتم 

 حفظ کردم.
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 سرش را تکان داد و تا خواستم بروم گفت:

 لباساتو عوض کن... خیسه سرما میخوری.-

 

 های بازم چشم دوخت و من سمت کمد رفتم.به دکمه

 ها... خواستی چیزی تنت نکن.هوای اتاق خوبه-

 

 داد.رندانه و خبیثانه پشت سرم ایستاده بود و داشت پیشنهاد می
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 ام را بوسید.سرش رو جلو آورد و سرشانه

 پیرهنم را بیرون کشید و زیر گوشم پچ زد:

 لباس تنت نکن.-
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 آرامش داشت... هیپنوتیزمم کرد.صدایش 

 دستم روی کاور لباسهایم خشک شد.

 کشم.دید که چطور منقلب و سخت نفس می

 ی تخت نشست.دور شد و لبه

 کردم.باید خودم را جمع و جور می

دار شده کنارش ای نماز روی میز کرمم را برداشتم و با حوله

 نشستم.

 نیست خندید.وقتی که سر برگرداند و دید که هیچی تنم 

 دردش آمد و صورتش جمع شد.

 

ی حوله را جلو بردم و چسباندمش روی لبش، از سر درد بود لبه

اش چین افتاد و پلک دانم که چرا به پیشانییا سوزش نمی

 بست.

 ترسیدی؟-
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 اش با نَمِ حوله، حوله را قرمز کرد.قرمزی خون خشک شده

 کنی.دیدم که چطوری مبارزه میکاش هیچ وقت نمی-

 

 برد.لبش کشیده شد.داشت از نگرانی من لذت می

 

من با هر مشتی که سمتت پرتاب شد، مُردم... تموم شدم -

 هامین.

 

خوب شد ندیدمت پس... وگرنه االن داشتی جنازمو جمع -

 کردی.می

 

 باز کرد.هایش را دستم خشک شد... ماتم برد... فهمید و چشم

 

 ترسیده عقب رفتم.

 هایم مچاله کردم.حوله را میان انگشت
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 ببخشید.-

 

 معرفت.بخشمت بیسرم را تکان دادم که یعنی نه... نمی

 

 تنش را خم کرد و سرش را رساند و روی پاهایم گذاشت.

 دلم مچاله شد و دستم را گرفت.

 حوله را کشید و روی زمین انداخت.

 

ی تو مداوا میشه زندگی خانم... هر بوسه های من باتموم زخم-

 گیرم با نفسات.جون می

 

هایش را باز بست... توی خودش چنگ زدم الی موهایش. چشم

 جمع شد.

 دیدم که منتظر است و متوقع.
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 خواست و توجه.خواست... بوسه مینوازش می

 اش را بوسیدم.سرم را خم کردم و عمیق شقیقه

 

 دوست دارم مرد سخت من.-

 

 دستم را میان آغوشش نگه داشت و فشرد.

 با دست آزادم موهایش را نوازش کردم.

 طلبکار بودیم هر دویمان.

طلبِ یک زندگی آرام و پرشور... یک باهم بودن پر از شوق و 

 عالقه.

 

هایش انقدر روی پاهایم در همان حالت ماند که از ریتم نفس

 فهمیدم خوابش برده است.

رام بیرون آوردم و خودم را از عقب روی دستم را محتاطانه و آ

 تخت رها کردم.
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 شبیه یک رویای شیرین و مالیم بود.

انگار یکی دستم را گرفته بود و داشت دنبال خودش توی 

 دواند.های خیس و گرم دنبال خودش میساحل، روی شن

باد میان موهایم پیچیده بود و پیراهن حریرم با دویدنم توی تنم 

 ید.رقصمی

 

 خوابی!؟چه طوری میشه که انقدر قشنگ می-

 

هایش را پر کرد و هامین را دیدم که پا توی آب گذاشت، مشت

 روی صورتم پاچید.

 هایم را نرم باز کردم.الی پلک
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 لبخندش خاص و مختص به خودش بود.

 

 بیدار شدی!؟-

 

 خواب دیدم یک خواب شیرین.

 

ام را بوسید و بعد زمزمه جای جواب دادن به سوالم اول چانه

 کرد:

 

 نن! گتمه گوزوم نن گدرم اوزوم-

 

 اش را یادم بود که زمزمه کردم:معنی

 از جلو چشم دور نشو که، مجنون میشم.- 

 

 یادته!-
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 کف دستم را چسباندم به صورتش و سرم را تکان دادم.

 

 کنه؟چشمت دیگه درد نمی-

 

 وقتی رسیدم اینجا خوب خوبم ژیکال. من از-

 

خیلی نگرانت شدم... خیلی ترسیدم... دوست ندارم دیگه -

اونجوری ببینمت... که یکی بهت حمله کنه و صورتت نابود 

 بشه.

 

 هایش مصلحتی بود چون که خنده داشت.اخم

به علی قسم این حرفارو هم نزنی من به حد کافی خرابت -

 بم اینجوری؟هستم زندگی... نکن با قل
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 خودم را لوس کردم... االن و حاال دیگر وقتش بود؟

 صورتم را جلو بردم و آهسته نجوا کردم.

بیشتر دورم بگرد... منم قلبم درد میکنه... باید خوبش کنی -

 هامین.

 

 هایم نگاه کرد.مشکوک و ناباور به چشم

 فهمید!ام را میکاش حرفم را... خواسته

 

 فهمید که پرسید:

 خوای؟مطمئنی که اینو می-

 

خوام خودمو تو وجودت تموم کنم... اینکه دارم به اینکه می-

زبون میارم مرد من... شوهر من... رفیق من... با من به از این 

 خواد از نظرت؟باش... اطمینان می
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اوه... خدایا... خوابه... رویاست... دوربین مخفیه... دمت گرم -

 االن وقتش نیست!؟

 

 

 هایم را برایش ریز کردم و خندیدم.چشم

 

 ی تک تک ضربان قلبمون هامین.ما واقعی هستیم، به اندازه-

 

 آخ ژیکال... آخ از تو.-

 

 صورتش را بیشتر فشردم.

 

دری اون شب وقتی خواب بودی و اومدم ندیدی چه حال دربه-

داشتم... بد بود... خیلی مزخرف بود جا گذاشتنت تو خونه... حتی 



 

 

2251 | P a g e 
 

م ببوسمتو بیدارت کنم... امروز وقتی بین جمعیت دیدمت، ترسید

 گفتم خدایا دمت گرم، دیگه با من اینجوری شوخی نکن.

 

 گفتم که ما واقعی هستیم.-

 

 حرفم را تاکید کرد.

 ما... خیلی... واقعی هستیم.-

 

 

 سکوت کردیم و همو تماشا کردیم.

 هامین کالفه و یکباره نشست.

 کمی سرچرخاند و باز من را نگاه کرد.

 

 خوای!؟چیزی می-
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 نه.-

 

 خوای بگو؟هامین چی می-

 

 تو رو؟-

 

 دهانم باز ماند و از تخت پایین رفت.

 کنار پنجره ایستاد و بیرون را تماشا کرد.

 جلو رفتم و بازویش را گرفتم.

 

 من اینجام هامین... برای این خواستن!-

 

 چنگ شد.هایش الی موهایش انگشت

 

 اینجوری... با صورت داغون... با یه چشم بسته.-
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 دلم فروریخت برای حال عجیبش.

 چه اهمیتی داره؟-

 

بعد این همه سال هیچ کاری برات نکردم... لباس عروس تنت -

 نکردم... چقدر احمقم من؟

 

هایم را دور کمرش حلقه کردم و جلویش ایستادم... دست

 پرسیدم:

 روس تنم باشه؟خوای من لباس عمی-

 

هایش را سَرخورده باز بیرون را نگاه کرد تا شرمندگیِ چشم

 نبینم.

 دانستم که چه کار کنم؟ولی من می
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 های روی صورتت بره؟میری دوش بگیری؟ خون-
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 موهایم را عقب زد و ناخنش را زیر گلویم کشید.

 لرزم گرفت و چشمک ریزی به جانم زد و رفت.

 

صدای باز شدن دوش آب را که شنیدم، پیراهنم را از داخل کمد 

 بیرون آوردم و تلفن داخل اتاق را برداشتم و سفارشاتم را دادم.

 

 موهایم را باالی سرم جمع کردم.

تر و رنگهایم رژ خوشکمی آرایش کردم. روی لب

 نوازتری زدم.چشم
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 خودم را تماشا کردم.

 ؟عروس شدم در همین چند دقیقه!

 وسایلم را زیر و رو کردم و الکم را بیرون آوردم.

 

هایم را الک زدم... لبخند زدم... عطر زدم... با احتیاط انگشت

لبخند زدم... گوشوارهایم را انداختم... لبخند زدم... دور خودم 

 چرخ زدم... لبخند زدم.

 

ی اتاق گوشه های وارمری که برایم آورده بودند را گوشهشمع

 چیدم.

 

های رز و عروس کنارش با شعف چشم به کیک کوچک و گل

 دوختم.

 

 همه چیز آماده بود... من... قلبم... رویاهایم.
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 آمد.کشید... صدایش میهامین داشت موهایش را سشوار می

 

 برایش کت و شلوار نداشتم... مگر مهم بود؟

 های لیمویی پیراهنم دست کشیدم.به گل

 

 پشت میز منتظرش ایستادم.

 کوبید.وقفه میقلبم تند و بی

 هیجان داشتم ولی سبک بودم.

 

ای که انگار تازه در من جوانه زده یک حال عجیب و ناشناخته

 بود.

 

 درِ سرویس باز شد و هامین با سری پایین گفت:

 ها برام لباس بیارَ...؟باید بگم بچه-
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 سرش باال آمد.ماتش برد. دهانش بازماند.

 

 و نالید:چشمِ بازش درشت شد 

 ژی... کال!-

 

 بله؟-

 

اش میان اش شل شد و من به حلقهیِ حولهدستش از روی یقه

 دستم نگاه کردم.

 

 جلو آمد و وقتی مقابلم ایستاد.

 هایم پر شده بود از سوت و جیغ و هیاهو.گوش

 میزدند. "سرنا"ها داشتند برایمان سازِ سورنا فرشته

 

 مقابلش زانو زدم.
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پیش ناباوری صورتش و با بغضی شیرین و مچم را باز کردم 

 عجین با روحم پرسیدم:

 

آقای هامینِ صولتِ عزیز... با من برای اَبد... برای همیشه... -

 کنی؟ازدواج می

 

 نگاهش پر از شوک و بهت بود.

هایش از دردی گسی تو هم رفت و دستم را گرفت تا سگرمه

 بایستم.

 

 چرا تو خانمم؟-

 

 گردنم را کج کردم و موهایم پشت سرم تاب خوردند.

 

 مگه دیگه مهمه!؟-
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وصف داخل انگشتش کردم دستش را گرفتم. حلقه را با ذوقی بی

 و تا خواستم ببوسمش با شتاب خاصی

 در حصار بازوانش محسور گشتم.

 

 لحنش اندوهِ همراه با شادی داشت.

 اتو نیاوردم که؟من حلقه-

 

 مهم نیست هامین.-

 

 هایش روی صورتم رقصیدند.ام را بوسید و مردمکپیشانی

 

 اش.هایم داغ شدند از شور و نوای بوسهلب

 زد.نفس نفس می

 چکار کردی با من؟-
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 هایش چرخ خوردم.دستم را باال گرفت و من زیر دست

 

 تماشایی شدی... ماه شدی.-

 

 عروس شدم.-

 

 باالخره عروسم شدی.-

 

 هایش به ی موهایم را میان انگشتدسته

 بازی گرفت.

 خندید و با شیطنت گفت:

 سختش کردی... خیلی سخت شد.-

 

 به خودش اشاره کرد.



 

 

2261 | P a g e 
 

 ی تنی آخه!؟داماد با حوله-
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 هایمان قطع شد.یمان میان اتصال لباوج خنده

 چسبیده بودم به جانش و تمام جانم

 نبض میزد. 

 هایم آتیش.ف دستپاهایم سرد بود و ک

 

 ی هامین را باز کردم و شنیدم:کمربند حوله

 

 ژیکال؟-

 

 جانم؟-
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 یعنی من امشب نفس کم نمیارم با تو؟-

 

داری لوس میشی... اونی که باید ناز کنه منم هامین... دقت -

 کن.

 

 لبش را کج کرد و پرخنده گفت:

حلقه آخه تو برام عروسی گرفتی... پیشنهاد ازدواج دادی و -

 دستم کردی... حق دارم کم بیارم.

 

 اش.های سینههایم را رساندم روی عضلهانگشت

 ی پاهایم بلند شدم و پچ زدم.روی پنجه

امشبمو خیلی قشنگ بساز هامین... ما فالمون خیلی وقته به -

 اسم هم دراومده.
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****** 

 "هامین"

 

 گردنش را کج کرد و دستش را رساند به پشت لباس ژیکال.

 این چه آشوب قشنگی بود دیگر؟

هایش پایین دید که ژیکال تکان خورد و لباس را از سر شانه

 فرستاد.

 

 پوست لطیف و قشنگش نگاه هامین را پر کرد.

حریص... دلتنگ... خودخواه... شیفته... شیدا تن گرم ژیکال را به 

 تن خودش چسباند.

 

 م.باید خدا رو برای این همه زیباییت، شکرگذاری کن-

 

 حرف و منتظر بود.ژیکال ولی ساکت بود... بی



 

 

2264 | P a g e 
 

 

های هامین به تن ژیکال شبیه با شی ممنوعه و گرانبهایی دست

 کرد.رفتار می

 

پرمالحظه و مراقب ژیکال را روی تخت خاباند و خودش هم 

 کنارش رفت.

 

 یک استرس غریبی به جانش افتاده بود.

ترسید های لطیف گل دست بزند، نمیانگار که قرار بود به برگ

 خواست هر حرکتشان سالها زمان ببرد.ولی دلش می

و به خواب  "کهف"حال بشنود اصحابِ دلاصلن همین

 سیصدساله بروند در آغوش هم.

 

 یکاد خواند.هامین توی دلش با تمام شوق و آرزوهایش وان
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و آتش وجودش را به بهارستان دور تا دور تن عزیزش فوت کرد 

 ی ژیکال هدیه داد.جزیره

 

 از نوک پایش تا فرق سرش را بوسه کاشت.

هایش شدند ستایشگرترین زبان صامت نوازشش کرد و چشم

 دنیا.

 ی میانشان را.دید لذت و نیاز و اوج فوران شدهمی

 دید و حسرت بسته بودنِ یک چشمش خار شد به قلبش.می

 

گزیدن ژیکال افتاد، دلواپس های بسته و لبکتا نگاهش به پل

 پرسید:

 داری اذیت میشی؟-
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 ژیکال با نگاهی پرحرارت و آوای پرنیاز زمزمه کرد:

 خوبم.-

 

هایش دور گردن خوب بود که لبخند داشت... خوب بود که دست

 هامین حلقه شدند و نگذاشت که تنش را عقب بکشد.

 خوب بود؟

 

سوغات ارزشمندی  ی هامین امشبکوره شدهنگاه ملتهب و تن 

 ی ژیکال داشت.را برای جسم و جان لطیف و دخترانه

 

 نفسش را مقطعی و محتاط بیرون فرستاد.

 تر از بدنش نگه داشت.سر و گردنش را پایین

 های سرخ و کبود ژیکال چسباند.لبهایش را فاتحانه به لب
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تنش را برای آخرین بار و اولین دلیل حال خوبشان تکان داد و 

اش فشرد و تا صدای آخ گفتن ژیکال را شنید، سرش را به سینه

 تکرار کرد.

 جانم... جانم خانمم. -

 

شان بود... شبیه اسمش درد نبود... بیشتر شبیه رعدِ آسمانِ عشق

زریق اولین باران بهاریِ که هامین به جسم و روح ژیکالش ت

 کرد.

 

ژیکال کمی در خودش جمع شد و هامین تمامش را به نوازش 

 گرفت.

هایش را بارها بوسید و هایش را... گونهروی سرش را... چشم

 شکمش را ماساژ داد.

 

 نگاهشان بهم گویای انقالب درونشان بود.
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ژیکال وقتی نگرانی و تلخی صورت هامین را دید به زور لبخند 

 زد:

 هامین.همه چیز خوبه -

 

 تنت خیس عرقه... رنگ صورتت پریده ژیکال؟-

 

ی ستبرش چشم جای نگاه کردن به صورت هامین به سینه

 دوخت و سخت توضیح داد:

 خب... اُم... مال تو شدن... سخت بود... ولی دوستش داشتم.-

 

 کنی؟حاال چرا نگاهم نمی-

 

 همینجوری... فقط...؟-
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ن، روی پهلویش چنگ کرد هایش را به دور از چشم هامیانگشت

 تا به روی خودش نیاورد چه درد و سوزش عمیقی داشت.

 

 فقط چی جانم!؟-

 

 کمی روی تخت تکان خورد و جواب هامین را داد.

 باید برم دستشویی.-

 

 به سمت ژیکال خم شد.

 کمکت کنم؟-

 

ژیکال آرام سرجایش نشست و تا به هامین نه گفت، 

 های قرمز زیر پایش مات ماند.روی لکههایش مردمک

 ی لب گزید و از زیر چشم به خنده
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هامین چشم دوخت، دست خودش نبود که یک کوفت قشنگ و 

 دلنواز نثار هامین کرد.

 

پاهایش را روی زمین راست کرد و تا خواست بایستد 

 هایش سیاهی رفتند.چشم

بود و خواست دستش را جای بند کند، تا نیفتد اما دیر شده 

 ی میز پاتختی اصابت کرد و آخش بلند شد.پهلویش به لبه

 چی شدی ژیکال!؟-

 

دستش را لب تخت گذاشت... خندید تا هامین را از نگرانی 

 بیرون بیاورد.

 سرم گیج رفت یهو.-

 

 دست ژیکال را گرفت.سرد بود.

 حتمن فشارت افتاده.-



 

 

2271 | P a g e 
 

 

 آره... مال فشارمه.-

 

 :هامین اخم تو هم کشید، پرسید

 ناهار خوردی؟-

 

 نه.-

 

 تر پرسید:کالفه

 صبحانه چی؟-

 

 تر کرد.ژیکال خودش را جمع

 یه قهوه فقط.-

 

 گی!هیچی از صبح نخوردی و یک کلمه نمی-
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پراخم اطرافش را نگاه کرد و کیک روی میز را برداشت و باز 

 کنار ژیکال نشست.

 اش را کنار زد و از کیکش داخل دهن ژیکال گذاشت.خامه

 طعم شیرینش کمی ته دل ژیکال را قرص کرد.

 

افت قند اصلن چیز خوبی نیست ژیکال... یک روز کامل لب به -

 چیزی نزدی... االنم که کلی...؟

 

 ی حرفش روی هوا معلق ماند؟ژیکال که خندید ادامه

 

 خندی حاال؟به چی می-

 

به شوهر غرغروم... یک بند داری میگی... اونم تو اولین شب -

 ی مشترکمون... پشیمونم نکن هامین.زندگ
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 اش را گاز گرفت.سرش را جلو برد و ناغافل گونه

 

 هامین!-

 

 کنیا؟بار آخرت باشه منو با پشیمونی تهدید می-

 

ژیکال با نوک انگشتش از خامه کیک برداشت، روی بینی 

 هامین مالید و تخس گفت:

 تونم قول بدم... ولی چشم.نمی-
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اش را پاک کرد و سرش ای شدههامین با خنده روی بینی خامه

 را جلو برد.

 

 زنگ بزنم برات غذا بیارن؟-

 

 نصف کیکو دادی به خوردم... نه دیگه جا ندارم.-

 

 نوش جونت.-

 

ی لبش را پاک کند که دستش مهار شد و ژیکال خواست گوشه

 عطر نفسِ گرم هامین کنج دلنشینِ لبش جا خوش کرد.

 

ین در همان نزدیکی با ضربان قلبی که قصد آرام گرفتن هام

 نداشت زمزمه کرد:

 پیراهنت خیلی قشنگ بود.-
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 های ژیکال با ناز و عشوه لرزیدند.پلک

 مامان محبوبه برام خریده... سفارش کرد که برات بپوشمش.-

 

 داد.اش بوی آسودگی میی مردانه و رها شدهلحن خنده

 شه باالست.پرچم مامان محبوبه همی-

 

 چرا... چون گفته برای تو بپوشمش؟-

 

 تخس و مغرور سرش را تکان داد.

 ی دامادشو داشته... بهترین مادرزن دنیاست.هوای دلِ سوخته-

 

 هر دو تکیه زدند به تخت و پاهایشان را دراز کردند.

 

 زندگی خانم؟-
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 ژیکال خسته ولی شیرین هوم گفت.

 

هام ی پنج سال به این گوشهوم چیه... فقط بگو جانم... اندازه-

 جان شنیدتو بدهکارم.

 

 جانم آقا هامین؟-

 

 ام یا پاهام.جونت سالمت... سرتو بذار یا روی شونه-

 

حرفش را زد و ندید که چطور دل ژیکال مثل شبنمی از روی 

 گلبرگی، سر خورد و سهم زمین شد.

وهایش روی پاهای هامین پخش تنش را خم کرد و گرمای م

 شدند.
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های حریص و انحصارطلب هامین فرو رفتند میان تار پنجه

 موهایش.

 نوازشش کرد... تار به تار موهایی را حکم نفس داشتند و حیات.

 

 حال االنت چطوره ژیکال؟-

 

ژیکال پلک زد و کف دستش روی ساق پای هامین ساکن شد... 

 زه و سبک پر شد.اش از حجم هوای تااینار سینه

 

سبکم... آزاد... رها... قابل توصیف نیست هامین... شبیه یه -

نقاشی خاصه... یه تصویر بکر که تاحاال کسی نتونسته نقاشیش 

 کنه.

 

های هامین الی موهایش، ژیکال رابرده بود حس بازی انگشت

 ی شیرین.به یک خلسه
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 میدونی حال من چه طوریه؟-

 

ژیکال نُچ گفت و هامین قبل از گفتن هر حرفی سرش را خم 

 ی ژیکال را بوسه زد.ی برهنهکرد و سرشانه

اش شد و وقتی کمرش را صاف کرد و چسبید به بعد نوبت گونه

 چوب تخت پچ زد:

 خدایا برای همه چیز شکرت.-

 

 ژیکال پلکایش را بست و هامین زمزمه کرد:

 زمینم.ترین غریبِ این سرمن خوشبخت-
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ها هامین خیره ماند به روبرویش، انگار که داشت به دور دست

 کرد.نگاه می

 

خواد حالی دلت میهای از زور خستگی و بیدیدی یه وقت-

کنی خوابت نمیبره... یه کالفگی بخوابی ولی هر کاری می

خاصی داره آدم... یه چیزی که شبیه دردِ... ولی درد نداره... زجر 

 ج نداره؟و رن

 

 ژیکال تو گلو باز هوم گفت و هامین بدون پلک زدنی ادامه داد:

امشب وقتی مال من شدی... هر بار که لمست کردم توی -

ذهنم... توی دلم تکرار کردم تموم شد هامین... ببین خوشبختی 

کنه... هر مهر مالکیتی که روی تنت داره تو بغلت جاخوش می

شد و رفت... شدی پادزهر... خیلی هام کنده زدم یه زخم از زخم

 بهت نیاز داشتم ژیکال... به این بودنت... اینجا و کنارم.
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 هایش جمع کرد.تمام موهای ژیکال را میان پنجه

 

من تو رو برای یک ساعت و یک روز... یک هفته و یک سال -

خوام... حتی برای خوام ژیکال... تو رو، خودخواهانه مینمی

خوام با تو هر چیزی رو تو این نمم... میسوختن تو آتیش جه

 دنیا تجربه کنم.

 

هایش تکرار ژیکال با همان حال خوب از میان شیار باریک لب

 کرد:

 دوست دارم... دوست دارم هامین.-

 

اش میان دو انگشت هامین ای گوشوارههای صورتی و شیشهگل

 فشرده شد.

 



 

 

2281 | P a g e 
 

ین و آخرین زندگی من یه جعبه کبریت سوخته بود... تو اول-

چوب کبریت سالم مونده توی جعبه بودی... روشنی دادی... گرما 

 دادی... امید دادی زندگی خانم.

 

بر ژیکال را به آغوشش چسباند. عین پدری که سخت و نفس

 ترس گم شدن کودکش را در شهر ناشناس داشت.

و رو ی ژیکال دلش را زیر های پر آرامش و پلکهای بستهچشم

 ی سفید را بیشتر دور تنش پیچاند.کرد. ملحفه

 آهسته و محتاط برش گرداند روی تخت.

 

 سرش را به اطراف چرخاند.

خواست این تنِ لطیفی که شبیخون عشق بهش زده شده نمی

 بود، تا صبح سرد شود و مریضش کند.

 

شان را که فوت کرد یک آرزو ها را خاموش کرد... هر کدامشمع

 یرون ریخت.از دلش ب
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صدا پشت ژیکال دراز کشید و پتو را روی هر دویشان نرم و بی

 باال کشاند.

 هایش مثل پیچک، اندام ژیکال را در برگرفتند.دست

هایش را با درد بینی و لبش را چسباند به موهایش و پلک

 شیرینی بست.

 دردی به قشنگی وصال با او.

 دنیا. دردی پرلذت و خواستنی... تا ابد... تا ته

خواست آن هم در هامین شده بود نقالی که دلش قصه گفتن می

 این شب رویایی.

 

ی دردها که بد نیستن... مثلن دونی عزیزتر از جونم... همهمی-

همین که هر بار یادم بیاد با مرگ برای داشتنت دست و پنجه 

نرم کردم، یک دردِ پر لذت و شور میون رگ و پی وجودم به 

.. یادم میفته که چقدر بیشتر از خودم دوست دارم و جریان میفته.

 برام همه کسی.
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 خودش هم پرآرامش پلک بست.

 بخیر دردِ شیرینم.شبت-

 

*************** 

 

 "ژیکال"

 

موهایم را با حوله خشک کردم و باد گرم سشوار از پشت سرم، 

 نگاهم را میخ آینه کرد.

 

 خودم خشک میکنم هامین!-

 

 این همه سال خودت کردی... یه امروز من انجامش بدم!-
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ی به روی مهربان و آرامش لبخند زدم و دلم از دیدن دوباره

 های روی صورتش گرفت.زخم و کبودی

 

 باید برگردی اُردو؟-

 

 با یک دلهره و دلگیری خاصی از هامین پرسیدم.

 

 امروز فقط اینجام... پیش تو.-

 

های براقم کرد و سمت سرویس ی چشمچشمک ریزی حواله

 حرکت کرد.

 

 اتو بخور ژیکال.منم یه دوش بگیرم، بیام... تو صبحانه-

 

 ی روی میز نگاه کرد.ی چپم به وسایل چیده شدهاز روی شانه



 

 

2285 | P a g e 
 

 

 منتظرت میمونم تا بیایی باهم بخوریم.-

 

 دیدم که سرش را از میان در حمام بیرون آورد.

 کال خانم.یه حموم دو نفره طلب من ژی-

 

 کرد.داشت برای بیدار نکردن و پیچاندنش، مزمتم می

 ولی من احتیاج داشتم که این بار را هم تنهایی حمام کنم.

ام به عشق او اتمام و حجت کنم خواستم با جسم تسخیر شدهمی

 مانها و نیازهای هامین و قلبکه پیش خواسته

 صبور و مقاوم باشد.

 

لب گزیدم و هامین صورت پرشوقش را پشت در حمام پنهان 

 کرد.
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 لباس پوشیده و آماده پشت پنجره ایستادم.

 

 تر از روزهای قبل شده بود.ی شهر برایم تماشاییچهره

 آسمان آفتابی و صاف بود.

 ی مامان را گرفتم.از بین مخاطبینم شماره

و شب قشنگی که از خواست بعد از این روزهای انتظار دلم می

 سر گذرانده بودم، اول با خودش حرف بزنم.

 

 ژیکال جانم... سالم دخترم.-

 

 بغض ناخودآگاه و یواشکی به چشمانم سرک کشید.

 خواب بودی مامان... زود زنگ زدم بیدارت کردم... ببخشید.-
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 باز هم با همان لحن آهسته و کوتاه جوابم را داد.

مانلی رو پام خواب بود گفتم بیدار جان... بیدار بودم مامان-

 نشه... تو خوبی... چه خبر؟

 

 ی پرده کشیدم.انگشتم را به نرمیِ پارچه

 مضطرب بودم ولی اضطرابم از سر غوغای درونم بود.

 

 ما خوبیم مامان.-

 

سکوت کردم، منتظر بودم مامان همه چیز را از آن مایی که 

 گفتم بفهمد و فهمید که پرسید:

 ته؟هامین پیش-

 

 هایم.نور خورشید مستقیم افتاد روی چشم
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 تر کشیدم و جواب دادم:نفسم را عمیق

 اش.هامین از دیشبه پیشمه مامان... از بعد مسابقه-

 

 چقدر سخت بود، توضیح دادنش.

انگار شرایط برای مامان محبوبه هم به سختی من بود که بعد از 

 کلی سبک و سنگین کردن، با تردید پرسید:

 پیراهنتو تنت کردی ژیکال؟-

 

 هایم خندیدند.هایم زودتر از لبچشم

 قلبم پرهیاهو شروع به کوبیدن کرد.

 ام افتاده بود جلوی پاهایم.سرم را پایین انداختم. سایه

 پیراهنم شبیه یک رمز بود برایمان.

 رمز شوریدگی من.
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دیشب تنم کردمش... همون جوری که گفتین... همون طور -

 دادین. که یادم

 

 بغض شیرینش مسری بود و به جانم سرایت کرد.

 مبارکت باشه عزیزم... مبارکت باشه مامان جان.-

 

خواستم صدای شکستن بغضم به گوششان برسد... به گوش نمی

 مامان محبوبه و هامین.

 هایم جمع شدند و زمزمه کردم:انگشت

 

ارم سبک شدم مامان... حالم یه جور عجیبی خوبه... انگار د-

 کنم... عین یه حبابم.توی خواب و رویا سیر می
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ترکن ژیکال جانم... تو خالی شدی از رنج و غم... از حبابا می-

دوری و نرسیدن... این حالی که داری روز به روز برات قشنگتر 

 میشه.

 

 ام فشار دادم.شست پایم را به نرمی دمپایی

 باشه و... باید برامون دعا کنید... باید حواستون بهمون-

 

هنوز حرفم کامل نشده بود که از پشت میان حجمی از گرما و 

 محبت هامین محسور شدم.

 

رسیدم... باید برات کاش نزدیکت بودم... االن باید بهت می-

دونم که هامین مثل کردم... ولی میسور و سات درست می

 چشماش حواسش بهت هست.

 

هایش، روی گردنم نفسم بند رفت و هامین با حس رطوب لب

 موبایل را از میان گوش و دستم بیرون کشید.
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 با تعجب سمتش برگشتم و با اطمینانی عمیق برایم پلک زد.

صدایش دیگر شبیه گذشته نبود. وقتی که پشت خط به مامان 

 گفت:

 یِ زندگی خانمم.سالم عرض شد مامان محبوبه-

 

 کرد از همین حاال!انی میداشت چرب زب

 

دخترتون هوش و حواس برام نذاشته، اگر جسارت کردم بدون -

 قراریم ببخشید.کسب اجازه ازتون. به بزرگی قلبتون و بی
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شنیدم که مامان جوابش را چه داد و چه گفت که هامین نمی

 پشت هم تکرار کرد:
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و دریغ جاش روی چشم منه... آدما که از چشماشون، نور ر-

کنن که من بخوام به منبع حیاتم کم توجهی کنم... مراقبش نمی

اتون حاال دیگه بیشتر از هستم، خیالتون راحت که جگر گوشه

 قبل، جزی از من شده، مامان محبوبه خانم.

 

 

اینبار دیگر صفت مادر بودنش را به من نچسباند. محترم و از ته 

 دل اسمش را تکرار کرد.

 

وار کنار پنجره و هامین موبایل خاموشم را داخل تکیه زدم به دی

 جیبش سر داد.

دستش را از کنار نیم رخ صورتم، تکیه داد به دیوار و عطرِ خوش 

 ام نشست.دارش زیر بینیشامپواش از میان موهای نم

 

نشد که یکم خجالت بکشم وقتی مامان محبوبه تبریک -

 گفت... شرمنده.



 

 

2293 | P a g e 
 

 

تای ابرویش را خبیثانه باال داد و دست دیگرش رسید به گودی 

 کمرم.

 

 گفت یه چیزای بخرم بخوری... تا قوتت بشه.-

 

 تا آمدم نگاهم را بدزدم، مچ قلبم را گرفت:

چی میشه مثلن من ذوق مردمکاتو ببینم... قول میدم روم زیاد -

 نشه.

 

 باید مراقبم باشی.-

 

 جا.هستم... همیشه... همه-
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باید قول بدی که تو تموم لحظات غم و خوشحالی باهم و کنار -

 هم باشیم؟

 

 دم زندگی خانمم.قول می-

 

باید قول بدی که هیچ وقت... هیچ وقت هامین... تحت هیچ -

شرایطی حتی برای رفاه حال من، چیزی رو از من پنهون 

 نکنی... تنهایی تصمیم نگیری.

 

 هایش به کمرم فشار آورد.با پنجه

 

 قول میدم ژیکال جانم.-

 

 مسرورانه خندیدم و تا لب از لب باز کردم و گفتم:

 باید قول بدی که...-
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هایم چسباند و تمام به لب هایش را منحصرانه و ماهرانهلب

 وجودم پر شد

 از مهر و عشق وجودش. 

 

های دنیا را انگار قرار بود پشت تحکم دَم و بازدَمش، تمام قول

 به دلمان بدهیم.

 که بی هم نباشیم.

که تو این دنیای فانی، جز هم کسی مهمان ابدی قلبمان نشود، 

 شود، با او پرواز را تجربه کرد.همان مهمانی که می

 

کنم تا من قول میدم که با تو انسان کاملتری باشم... تالش می-

 تر برای زندگیمون قدم بردارم.تر و مستحکمکم خطا
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هایمان باقی کشیدم، دیگر مرزی میان نفساگر سرم را عقب می

 ماند.نمی

 در همان حال گفتم:

من بهت ایمان دارم... اینجایی که از زندگی ایستادم، باورم -

 نسبت به تو

تونیم زندگی دونم که حاال کنار هم میبیشتر از گذشته شده، می

 بهتری رو بسازیم هامین جانم.

 

اتمام و حجت کردنمان با واهمه و هایمان شبیه حرف

 هایمان بود.هراس

ام را میان گوشم صاف کرد و به نرمی گوشم هامین گوشواره

 دست کشید.

 هایش وقتی باال آمدند که پر شده بودند از جدیت.مردمک

 

های بعد، من و های بعد... شاید هم ماهدونی ژیکال... سالمی-

یا سر هر چیزی کوچیک های دنی زوجتو هم ممکنه شبیه همه
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اهمیتی دعوا کنیم... قهر کنیم... از هم برنجیم و باز به هم یا بی

پناه بیاریم... ولی مهم اینکه خوشبختیم... خوشبختیم چون دلیل 

حال خوب همدیگه شدیم و قراره که توی این زندگی 

تر بشیم... تری رو باهم بسازیم... عاشقهای قشنگخاطره

 ای هم.عزیزتر بمونیم بر

 

 

 نظیری بود، داستان زندگی من و هامین.ی بیقصه

 

 من آرزو کردم که مهرمون بهم به-

قشنگی عشق مامان محبوبه و باباجهانم باشه هامین... ولی با  

 این تفاوت که جهان من همیشه سالم و محکم کنارم بمونه.

 

 ام فشرد.اش را روی پیشانیپیشانی
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یاد بکن... چون من خیلی دلم از این آرزوهای خوب، خوب ز-

 خواد شبیه بابا جهانت، غرق بشم از محبت و توجه همسرم.می
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اش قول داده که مراقب زندگیش همسرت به مامان محبوبه-

 باشه.

 

 با هر دو دستش پهلوهایم را گرفت:

من دور همسرم بگردم... لطف کن و یکم حرفای عاشقونه -

 خانمم.یادم بده... نباید جلوت کم بیارم زندگی

 

هایش داشت من را لبریز از شکیبایی و شعف هامین با حرف

 کرد.می
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تر از این نیست ای برای من عاشقانهای... هیچ کلمههیچ واژه-

خانمم من خودم رو توی تموم گی زندگیکه وقتی بهم می

 .کنم... فقط بگو که دوست دارماصواتت حس می

 

 دوست دارم.-

 

اش از هامین تصویرِ خندیدم و تماشایش کردم... چشم باد کرده

 مردی جسور و قدرتمند، وَ در عین حال مهربان ساخته بود.

 

 زنگ بزنیم آقا مصیب بیاد ببرتمون ساحل؟-

 

 نگاهش پر از بهت از روی لبم تا چشمانم رفت و آمد کرد.

 شناسی؟آقا مصیب! تو اونو از کجا می-
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دستش را تا کنار میز صبحانه دنبالم خودم کشیدم. حس خوبی 

 اش.داشت فشردن سفتی و زمختی دست مردانه

 

 ما با هم آشنا شدیم و حاال رفیقیم.-

 

 هایش و آن اخم شیرینش دلم غنج زد.از ریز شدن چشم

 

 شما کی و کجا باهم آشنا شدید که حاال رفقید باهم!؟-

 

 دی برایم خوشایند و جالب بود.هایش زیابوی جستجوگری سوال

 

هایمان را از چای پر کردم. بخار چندانی نداشت و به نظر فنجان

 رسید که سرد شده است.می

 

 من وقتی رسیدم اینجا، آقای مزدک اومد دنبالم.-
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 تر از قبل به نگاهش ادامه داد.باز هم مبهوت

 دادم تا خیالش آسوده شود.باید همه چیز را توضیح می

 

خواستم ببینمت افشین باهاشون هماهنگ کرده بود، من می-

تونی از تو باشگاه تا روز مسابقه ولی گفتش که نمیشه... نمی

بیای بیرون... سخت بود هامین... سه روز تنها و اینجا بدون 

 گذشت.دیدنت زمان نمی

 

 ی فنجانش حلقه کرد.هر دو دستش را دور دیواره

 

کنم... م طاقت ندارم... دارم دق میمن زنگ زدم افشین... گفت-

بعد آقا مصیب اومد دنبالم... آوردم باشگاه و از باالی سقف 

 شیربونی دیدمت.
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 هیجان صدایش برایم دلنشین بود.

تو! تا باشگاه اومدی... منو دیدی و من االن باید بفهم که -

 نذاشتنت بهم نزدیک بشی؟

 

اشم نگاه تیزش قاشق را میان ظرف عسل چرخاندم تا مجبور نب

 را تماشا کنم.

برای آرامش خودت بوده حتمن... سخت بود ولی اون شب -

 کنی آروم شدم.وقتی دیدم چطوری داری تمرین می

 

 ی لبش نیشخند کم عمقی شکل گرفت.گوشه

 دارم برای همشون... به خصوص آقا مزدک.-

 

 جانم!هامین-

 

 بخور تا بریم ساحل... ظهر شد و هنوز تو هتلیم.-
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 عصبانی باشی نمیام.-

 

 ی میان دستم را به دهانش گرفت.دست دراز کرد و لقمه

 

عصبانی نیستم... خوشم نیومد که آدم حسابم نکردن... حتمی -

که افشین نسبتتو باهام، بهشون گفته... معرفت داشتن یک کلمه 

 دادن.اطالع می
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 تنم را عقب کشیدم و بغ کرده تماشایش کردم.

 

 برای شوهرت لقمه بگیر.-
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 شانه باال انداختم و تخس خندیدم.

 

 خوام... خودت لقمه بگیر.شوهر بداخالق نمی-

 

 تنها یک راه داری که االن منو خوش اخالق کنی.-

 

 چه راهی؟-

 

 موذیانه به تخت انتهای اتاق اشاره کرد و لب زد:

 های زنانه.سیاست-

 

آنکه پیشنهادش زیادی  ایستادم، قر ریزی به گردنم دادم. با

وسوسه کننده بود، ولی خودم را از تک و تا نینداختم و قبل از 

 برداشتن کیفم جوابش را دادم:
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ی دیگه نیای... زنگ میزنم و با آقا آقای صولت تا پنج دقیقه-

 مصیب میرم دریا.

 

 

ام از روی صندلی که به قصد گرفتنم خیز برداشت، صدای قهقه

 رها شدم.

 تو شکر خوردی با اون آقا مصیبت.-

 

 همه چیز شبیه همان خواب بود.

هامین دستم را گرفته بود و داشت با خودش توی ساحل، روی 

 دواند.های خیس و گرم دنبال خودش میشن

باد میان موهایم پیچیده بود و پیراهن حریرم با دویدنم توی تنم 

 رقصید.می
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ه بود و من مستانه آسمان برخالف چند ساعت قبل ابری شد

 خندیدم.پوش احساس هامین میمیان تن

 

 دریاش قشنگه هامین.-

 

 تنم را بیشتر به خودش فشرد و موج روی پاهایمان رژه رفت.

 

قشنگ نبود... من قبل از االن، بارها اومده بودم... دلگیر بود... -

 عمیق و مغموم... تو اومدی و قشنگش کردی.

 

مهار کرد تا با وزش باد روی صورتش  هایشموهایم را با انگشت

 شالق نشود.

 



 

 

2307 | P a g e 
 

دیگه بدون من نیا هامین... اصلن دیگه توی اون رینگ نرو... -

من با هر کدوم اون مشتای که توی صورتت خورد، تموم شدم... 

 نفسم بند رفت.

 

 دستش مهرطلبانه روی شکمم باال و پایین شد.

راهنم هم ی پیانقدری حرارت داشت که حتی از روی پارچه

 کردم.حسش می

وقتی توی گوشم لب زد، متوجه شدم که سرش را خم کرده 

 است.

 

کنم، دستشو قلم من اگر خبر داشتم که تو داری نگاهم می-

 کردم که با نفس تو بازی نشه زندگی خانمم.می

 

ی کمی لرز به تنم نشست و تا سمت هامین چرخیدم، قطره

 باران روی صورتم چکید.
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 فت هامین!بارون گر-

 

 او هم مثل من آسمان را نگاه کرد.

 بریم تا خیس نشدیم.-

 

 کف هر دو دستم را در هوا باال بردم.

کنه... بمونیم هامین... دلم نمیاد نم نم که خیسمون نمی-

 اش زود تموم بشه.خاطره

 

 ام را کوتاه بوسید.گونه

موش شیم ی دیگه تو ماشین نباشیم، میخانمم تا یک دقیقه-

 آب کشیده... اونم با این لباسی که تنته.

 

آید و باز به ام خوشش نمیدانستم که از پیراهن ساحلیمی

 خاطرم به روی خودش نیاورده بود.
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ی بعد گفت هامین، این را وقتی فهمیدم که چند دقیقهراست می

ی ماشین سوار ماشین شدیم و رگبارهای تندی روی شیشه

 بارید.

 

 خندیدم.و هیجان می از زور دویدن

الی موهایش آب چکه بهنفسم هنوز جا نشده بود و هامین از ال

 کرد.می

 

 لباسامون خیس شد... چه کار کنیم هامین؟-

 

 موهایش را با دستش عقب زد.

 گیرم، یکم گرمت بشه.بخاری می-
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هایم به نگاهش با چرخیدن سرش سمتم برگشت و از روی لب

 ی لباسم رسید.یقه

 ی خیس و ملتهبم، هوس آغوشش را داشت.ی سینهقفسه

 هایش را و خودم را سمتش کشیدم.دیدم حال چشم

 

شد زیر دلنوازی باران و رقص قطرات، دل به عشق مگر می

 نسپرد؟

آن هم میان ماشین آقا مصیبی که هامین با کلی غیض و 

ات معرفتیطلبکاری قرضش گرفته بود و گفته بود که حساب بی

 ت برای زنم، دَر.به مرام

 

توانستم روی پاهایش بشینم. ولی هایمان بلند بود و نمیقَد

ها و ام در آماج نوازشهمین که نیمی از تنِ باران زده

 قرارم بس بود.هایش جا خوش کرده بود، برای قلب بیعضله
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هایمان به تنگا افتاد، حریص و مستحکم هایمان که از بوسهنفس

 توی گوشم خواند:

داری... از این به کنی برش میرسیدیم هتل این پیرهنتو تا می-

پوشیش ژیکال ی خودمون میبعد هم فقط برای خودم، تو خونه

 جان.

 

محکم گفت ولی آهنگ صدایش مهر و عطوفت داشت و من 

 هم میان گوشش با شوق و خرسندی زمزمه کردم:

 چشم همسرم.-

 

*********** 
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2312 | P a g e 
 

 

ماند که من جسم و روح عاشق و یادت میدانی سرزمین؟ می

 گر  تقدیر سپردم.ام را میان غربت تو به دست سلطهخسته

 

ماند روزی یک دختر پیراهن سفیدش را به تن زد و یادت می

 ترین و بکرترین لبخندش پریدبعدش با قشنگ

 های دوست داشتن؟میان شعله

 

م از دهم، میان خاطراتتو یادت بماند... من هم قول می

 نواز بودنت تقدیر خواهم کرد.مهمان

 

 ها را وقتی که چمدانم را تمام این

 بستم با نگاهی گذار به اتاق هتل و سرزمین سنگاپور گفتم.
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ی هواپیما نشستم و پروازمان شروع حتی وقتی که کنار پنجره

شد، قبل از باال رفتن از ابرها برای این تکه از زمین باوفا دست 

 تکان دادم.

 

 هامین به حالم خندید... شاید هم من را

ای دید که سرم را سمت خودش کشید و با نگاهش دیوانه

 فهماند که همان جا مستقر شوم.

 اش!روی ارتفاعِ دلنشین شانه

 

 عجیب سرش مدام داخل موبایلش بود.

تمام این دو روز آخرِ ماندنمان در سنگاپور را به طرز 

 ای در حال مخفیانه حرف زدن یا پیام دادن بود.مشکوکانه

کردم، حرف میانمان را وَ من هر بار که در موردش سوال می

 کرد.عوض می
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 به مامان محبوبه زنگ زدی؟-

 

 هایم را باز کردم.الی یکی از پلک

 

مانلی رو برده بود واکسنشو بزنه... براش پیغام گذاشتم... میگم -

 هامین؟

 

 جانم؟-

 

 جوری... بدون دعوت داریم میریم تبریز؟زشت نیست همین-

 

ام بود. با آنکه باهم این تصمیم را زدگیسوالم از سر هیجان

گرفتیم و هامین خواست که اگر مخالفم بگویم ولی دلم 

 جورهای شوریده بود.یک
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 اش زشته آخه!؟کدوم عروسی با شوهرش بره تو خانواده-

 

دنش را نداشتم ولی الزم بود که تاکید قصد تکرار و ناراحت کر

 .کنم

 

ما عقد نکردیم هامین... من یکم از این بابت معذبم... راستش -

 ای بشه.خوام که برداشت دیگهنمی

 

 ابرو در هم کشید ولی مهربان پرسید:

 چه برداشتی جانم؟-

 

 ام.تر کردم و کمرم را کج چسباندم به پشت صندلیسرم را صاف

بدون حضور پدر و مادرت و بزرگترامون... خودمون تصمیم -

 احترامی نباشه؟گرفتیم... بی
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 خندید و سرش را جلو آورد.

ی زخمِ رنگ شدههای مرتبش به رد کمنگاهم از ردیف دندان

 ی لبش بود.گوشه

حاال کبودی و وَرم دور چشمش هم خیلی بهتر شده بود و به 

 کرد.تر تماشا میقول خودش من را بیشتر و وسیع

 

 

ی تو، چه حالی تو اگه بدونی پدر و مادر من از داشتن دوباره-

 دارن همچین فکری به سرت نمیزنه.

 

 دستم را گرفت و فشرد.

اش باشد و حواسش بود یک جوری حرف بزند که فقط او گوینده

 اش.من شنونده
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ام بسه زندگی همین که حال من با تو بهشته، برای خانواده-

 انم.خ

 

 اینبار من هم دستش را فشردم... قوت قلبم بود گرمایش.

 

دارم براشون عروس میبرم... ژیکال خانمم رو... زندگی خانمم -

 رو.

 

کاش آسمانِ مقصدمان انتهای نداشت تا من بیشتر غرق 

 شدم در عشقم به او.می

هایش شاعرانه من هایم و چشماویی که زل زده بود در مردمک

 کردند.شان حل میرا درون خود

 

ای که با او در سنگاپور بودم، هر بار که خسته از این دو هفته

تمرینات و مسابقاتش آمد و گفت چه لذتی دارد بودنت، به خودم 

 بالیدم برای داشتنش.
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هایش را روی ستون فقرات و ی عملهر بار که جای بخیه

اش شکر کردم که تنش گردنش لمس کردم، خدا را به بزرگی

 سالم است و قلبش گرم.

 نفسش پایدار است و نگاهش برق امید دارد.

 من به همین یک وجب خوشبختیِ عمیق راضی بودم و شاد.
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 مسافرتمان طوالنی بود و از تهران هم راهی سفر تبریز شدیم.

و با آنکه دوست داشتم به خانه بروم... کمی استراحت کنم 

تجدید قوا... ولی حتی از گفتنش هم منصرف شدم... دلم 

های خودم خوش خواستهآمد شوقِ وجود هامین را دستنمی

مان احترام کنم، آن هم زمانی که مامان محبوبه به تصمیم

 مان کرد به رفتن.گذاشت و تشویق
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 ی راه از گل فروشی بزرگی سبد گلی تهیه کردیم.میانه

 

و من برای مادرت و خانم هامون هدیه کاش وقت داشتیم -

 گرفتم؟می

 

هایش یک برق متفاوتی به رویم با مهر نگاه کرد... مردمک

 داشتند... مثل تاللوی آفتاب پس از باران.

 

 کنیم... فعلن بهش فکر نکن.سر فرصت باهم این کارو می-

 

ها و نفسشان کشیدم تا آرامشم بیشتر سرم را فرو بردم میان گل

 شود.
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ی ویالیی نگه داشت هامین دستم را تاکسی که مقابل خانه

 فشرد.

ی مقابلم هایمان را تحویل گرفت و من محو  زیبایی خانهچمدان

 ماندم.

 

ام یا نه؟ چراغانی باالی از هامین نپرسیدم که درست فکر کرده

 ی بزرگش حس خوب آشنا بودن را به جانم سرریز کرد.دروازه

 

 جانم فشردم و هم قدم هامین جلو رفتم. سبدِ گل را بیشتر به

 پشت در ایستادیم و دستپاچه به شالم دست کشیدم.

هایم را چندبار باز و بسته لبم را کمی با زبانم تر کردم و چشم

 کردم.

 

به حدی تند تند در سرویس بهداشتی فرودگاه آرایش کرده بودم 

 که تا آمدم بیرون هامین به خنده و تعجب گفت:
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 "تی تو هلو اومدی بیرون!لولو رف"

 

انگشتش را روی شاسی زنگ فشرد و دستش را دور کمرم حصار 

 کرد.

 انگار کیلو کیلو انرژی و امید به جانم تزریق شد.

 

 .ای با دودِ اسپند ظاهر شددر باز شد و از پشتش قامت مردانه

 

ی پدر هامین را به یاد نیاز به معرفی نبود وقتی هنوز چهره

 داشتم.

 یک قدم جلو رفتم. سالم و قدم بعدی را پدرجان برداشت.

 اسپند را دور سرم چرخاند و سرش را جلو آورد.

 ام را بوسید و پشت هم زمزمه کرد:پیشانی

 

 گوزلَریمیز آیدین... خوش گَلمیسن گوزَل گَلینیم.-
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 "چشممون روشن... خوش اومدی عروس خوشگلم"

  

 معنا کرد. هامین کنار گوشم حرف پدرش را برایم

 

 خیلی ممنون پدرجان.-

 

ام حاال به جز دست هامین، دستای پرمهر پدرجان هم دور شانه

 بود و چه لذت عمیقی داشت برایم این عزیز بودن؟

 

های ایستاده در حیاط مات و متحیر جلو رفتم و نگاهم به آدم

 ماند!

بع کردن گوسفندی من را به آنقدر شوکه شدم که فقط صدای بع

 آوردم. خودم

 

 خواست قربانی کردنش را تماشا کنم.عقب ایستادم... دلم نمی
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 های خوشحال و شاداب عزیز جانم!چشم دوختم به اشک چشم

 ام هویدا شد.زبانم بند آمده بود و بغض دلنشینی در سینه

 

 برگشتم تا هامین را نگاه کنم.

نگاه کنم و بگویم برای زندگی خانمت سنگ تمام گذاشتی با 

 فت.معر

 

 نورا جلو آمد با خنده و ذوق گفت:

 عموجان بزن با پاهات اینارو بریز و بیا تو.زن-
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 سرم پایین افتاد و رسید به دو ظرف مسی جلو پاهایم.
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 های برنج.تشت آب و دیگری پر بود از دانهداخل یکی

 

 برو عزیزم.-

 

 صدای هامین مشوق جانم شد.

 اول زیر ظرف آب زدم و با پایم ریختمش، بعد هم ظرف برنج.

 

ریختند دلم را های که روی سرمان میصدای کل کشیدن و نقل

 پر کرد از غوغای دلپذیر.

 

بر جمال محمدی صلوات... دو کفتر عاشقمون هم رسیدن بزن -

 کف قشنگرو.

 

صدای شوخ و گرم آیهان بود... باز هم کنارش همان دلبرِ چشم 

 اش ایستاده بود و لبخندش برایم زیادی دلنشین بود.سلیع
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 جلوتر رفتیم... مقابل مادر هامین ایستادم.

یک جور غریبی، پر از شوق و بغض من را سفت به تنگ 

 آغوشش چسباند.

 

 اِویمیزی ایشیخ الندیردین قیزیم... قَدم لَریوه قوربان اولوم. -

 "تخونه مون رو نورانی کردی... قربون قدما"

 

های پر از اشکش کرد و داشت با چشمهایم را رها نمیدست

 رفت.ی من و هامین میقربان صدقه

من نَمُردم و دیدم این روز رو... عروس خانم تا عمر دارم ازت -

 ام نور بخشیدی.ممنونم که به دل بچه

 

 هایم.لبریز شد اشک چشم

 مانده بودم میان آغوش مادر جان و هامین.
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ام که تنها دستم را دراز کردم و رساندم به دست مامان محبوبه

 ایستاده بود... همه کسم... مادر مهربان و عزیزم.

 

ها وقتی تمام عزیزانم را کنارم دیدم و دلم شده بود باغ شاپرک

 های هامین را هم فهمیدم.کاریدلیل پنهان

 

 زد.می میالد آقامنشانه ایستاده بود و به رویم لبخند مطمئنی

جان را سهراب مانلی را نگه داشت بود و داشت گوسفند بی

 داد.نشانش می

ی عروس شدن خندید... آسایش قربان صدقهنشاط با اشک می

رفت... همه بودند و من سرشار بودم از خوشی... دوستش می

کرد ولی دلم به خوشی که جای خالی جهانم آن را کدر می

 و پایدار.ام گرم بود خوشی و خوشبختی

 

 مهدیه مادر نورا خانم مهربان و خوش زبانی بود.
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هر چقدر هامین شبیه به مادرش بود، آقا هامون به پدرش 

 کشیده بود.

 

ی داخل های چیده شدهشان... میز و صندلیحال و هوای خانه

 داد.باغ نشان از جشن بزرگتری می

 

ی انهآنقدر بزرگ که من را همراه با دخترها فرستادند به خ

 هامون که آنطرف باغ و مجزا بود.

آرایشگر خبر کرده بودند و گفتند که تا دو ساعت دیگر عاقد 

 رسد.می

 قرار.من مات بودم... مات و متحیر و بی

هایش دستش را کشیدند و بردنش تا قرار هامینی که رفیقبی

 داماد را هم آماده کنند.
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رست کند گفتم که به خانمی که قرار بود صورت و موهایم را د

ترین حالت ممکن من را حاضر کند و الحق که همان در ساده

 هم شد.

 

 شماها کی اومدید؟-

 

کرد و نشاط داشت موهایش را باالی سرش با گیره جمع می

 آسایش جوابم را داد:

 

 صبح زود... چند ساعت قبل از شما.-

 

اش را با رژ مایعهایم را باز نگه داشتم تا خانم آرایشگر  لب

 وسواس خاص خودش برایم بزند.
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است که از اون سر دنیا داره تدارک هامین بیشتر از یک هفته-

 بینه... عاقد... لباس... مراسم... غافلگیر کردنت.امروز رو می

 

کرد و ها را نشاط با یک هیجان دلنشینی برایم تعریف میاین

 گشتم از داشتنش.من هر لحظه مسرور می

 

 نورا در زد و با یک کاور بزرگ آمد.

 ام.خودش کِل کشید و گفت که لباس عروس را آورده

 نظیر.ی بیرنگ لباسم اما قرمز بود... یک پیراهن کار شده

 

 عموجانم همیشه و همه جا خوش سلیقگیشو نشون میده.-

 

 خودم را در آن پیراهنِ زیبا باور نداشتم.

 کردم.ن آینه نگاه میمتحیر و شوکه داشتم به ژیکال درو
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اش بود و هم قرار بود به به عروسی که امروز هم روز عقد دوباره

 شان برایمان حنابندان بگیرند.رسم

 برای ما... من و هامین.

 گاه مستحکم روح و جانم.ام... تکیهمرد زندگی
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 آماده و حاضر ایستاده بودم.

را به دنبال  زیبا و انگار که در خودم یک رویای ناتمام

 کشیدم.می

 

 دخترها بغض داشتند.

 گر احوال متفاوت هم بودیم.هر کداممان در سکوت نظاره
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حتی وقتی به دنبال نورا، مروارید هم داخل آمد با دیدنم لب به 

 تحسین باز کرد.

 

 تونم بگم، تا حاال عروسیبه جرات می-

نقص و و معصومیت شما ندیدم... همه چیز بیبه برازندگی  

 عالیه... چقدر توی نگاهتون انرژی خوب هست ژیکال جان.

 

 ها را با فشردن دستم زمزمه کرد.این

دانستم مروارید چندسالی از من کوچکتر با آن که به وضوح می

 تر از سنش بود.است ولی زبان و بیانِ کالمش پخته و کامل

 

ری عزیزم... خوشحالم که افتخار دادی و خیلی به من لطف دا-

 کنارمون هستی.
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آیهان برای این مراسم خیلی وَجد داشت... راستش آقا هامین -

فهمم... خبر براش خیلی عزیزه و همیشه میگه که من حالشو می

 دارم که تو قلبش چه بلواییه.

 

 دست خودم نیست که جانم با شنیدن اسمش، به تکاپو افتاد.

 

ان هم سختی زیاد کشیدیم... خیلی چوب روزگار رو من و آیه-

خوردیم تا دالمون پیش هم اُنس گرفت و آروم شد... ولی وقتی 

بینم، برق دوست داشتن رو توی چشمای پسرعمو هامین می

 کنم.حس نابش رو بهت درک می

 

ام زد و با لبخندی که پر بود از ی نرم و آرامی روی گونهبوسه

 ام کرد.دلگرمی کالمش را تم

دنیای عاشق و معشوق شاید به ظاهر یکی باشه... اما حال -

 دلشون زمین تا آسمون با هم فرق داره.
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 من معشوقم مرواریدجان؟-

 

 معشوقی که پیش از این تو مکتب عاشقی درس خونده.-

 

 تک به تک کلماتش به جانم خوش نشست.

 همگی اتاق را ترک کردند و من منتظر بودم.

 تر از دقایق خلوتم با هامین... نابانتظاری ناب.

 

گویان مقابلم ایستاد برای بوسیدن وقتی مامان محبوبه تصدق

 دستش خم شدم.

دستش را پس کشید و جایش گرما و مهر آغوشش را به من 

 ارزانی کرد.

 

 ای بریم دختر قشنگم؟آماده-
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 ی بازویش.پلک روی هم نهادم و دست انداختم دور حلقه

مان را برای نبود جهانمان با هر دویمان داشتیم بغض و دلتنگی

 زدیم.لبخندی سفت و استوار پس می

 

 ی هامون پایین رفتیم.های خانهاز پله

های عور مرز میان من و هامین، داالنی بود پیچیده از شاخه

 های رنگی و چراغان زیبایش کرده بودند.زمستانی که با ریسه

 بینمان فاصله بود.دانم چند متر نمی

دیدنش در آن کت و شلوار مشکی و قامت بلندش، به قشنگی 

 دُب اکبر در آسمان بود.

 

 مامان محبوبه؟-

 

 جانم مامان؟-
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 چرا انقدر طنین صدایمان لرزان و مرتعش بود!؟

 

 میشه یواشتر قدم برداریم.-

 

 قدمش را کوتاهتر کرد.

 

هشت سالگیم جا شبیه رویاست مامان... انگار که توی خواب -

کرد تا موندم... اونوقتا که بابا توی تختم میومد و نوازشم می

آروم آروم بیدار بشم... حتی توی خوابم لبخند داشتم و حالم 

 خوب بود.

 

 از دور دیدم که هامین سرش را پایین انداخت و باز باال گرفت.

 

امشب شبیه آرزوی جهانه... ببین چقدر قشنگ دعاهاش -

 شدن ژیکال؟مستجاب 



 

 

2336 | P a g e 
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 گفت مامان محبوبه، آرزوی جهان برآورده شده بود.راست می

 

 با دستم کمی دامن پیراهنم را باال گرفتم.

 

هایش لبانم بهم متصل شدند زمانی که دیدم هامین روی چشم

 دست کشید!

وزنی مطلق مرد من اشک داشت... اشک شوق! و من در یک بی

 به سمتم پرواز کردم.

 

 

 ا کنارش بودند.پسره
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 یک طرفش افشین و طرف دیگرش آیهان.

 

لبخند زدم و به دلم قول دادم که میان خلوتمان به خواهشش 

 عمل کنم.

 حاال وقت بازیگوشی از سر شعفش نبود.

 

 هایم پرغرور سمت هامین بودند.مسیر مردمک

 دیدم نه صدای برای شنیدن بود.جز او نه کسی را می

 

 کردم.شدم سبکبالی خوبی را حس میمیهر قدم که نزدیکترش 

 

 هایش؟گلی از رز سرخ بود و چشمهایش دستهمیان دست

هایش خنده داشت ولی خیسی امان از حال عجیبش... لب

 داد... قدرتی به مستحکم بودن هایش به من قدرت میمژه

 راه پیش رویمان.
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 مان را مشترک برداشتیم.آخرین قدم

 رو در روی هم ایستادیم.

مامان آهسته و نرم دستم را میان دستان گرم و ملتهب هامین 

ی جهان را بر ترین بوسهای بعد لبانش عادالنهجای داد و ثانیه

 ام نهادند.پیشانی

 

 ماهِ من... زیبایِ من... زندگی من.-

 

 وَ من مسرورانه در تکاپوی لذتِ داشتنش بودم.

 

قفل کردم و از خدا خواستم که این دستم را دور بازویش 

ها تا آخرین نفسم بر روی زمین، تنها متصل به جسم و انگشت

 روح او باشد.
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 ی ورودمان نبود.خانه به خلوتی لحظه

ی سالن هایشان نشسته بودند و میانهها روی صندلیمهمان

 ی عقد برپا بود.بساطِ زیبای سفره

 

 

روی موهایم شال توری به رنگ لباسم بود و وقتی مادرِ هامین 

 با چادری سفید به سمتم آمد به احترامش ایستادم.

 

دی چادر عروست رو بندازم روی می عروسِ هامینم اجازه-

 سرت؟

 

د، مادرجان بازهم با همان همه چیز تکرار همان عقدمان بو

 کرد.ی میاش داشت از من کسب اجازهمهربانی ذاتی

سالمها و تبریکهای کوتاه و پر مهرشان را با گشاده رویی 

پاسخ دادیم و روی کاناپهی باالی سفر نشستیم. 
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 اش خم کردم.لبخند زدم و سرم را پیش قامت بزرگواری

 

شنیدم که هامون یااهلل گویان ورود عاقد را اعالم کرد و دست 

 منجی هامین، دستان سرد و یخم را به امانت گرفت.

 

 چرا انقدر سردی ژیکال؟-

 

 م لرزید... توان حرف زدن نداشتم.اچانه

 غمی شیرین آمده بود و در کنج دلم النه ساخته بود.

 غم تکرار خاطرات عقد اولمان!

 غم نبودن و جای خالی جهان!

 های مهربان پدر و مادرهایمان باعث لرزشم شدم.غم چشم

 

ژیکال عزیزم... ببین منو... من کنارتم... اینجا... نگران چیزی -

 نباش!
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 دردم را فهمیده بود.

 جان کندم تا دست و پایم را جمع و جور کردم.

ام را به ی صیغهماندهتا عاقد جلو آمد و خواست که مدت باقی

 هامین ببخشم و هامین مِهرم را بدهد.

 

قدر ساده و دوست داشتنی، مهرم پنج شاخه گل رز بود... همین

 شبیه برق چشمانش.

اکتفا نکرد و جایش دور دستم  اما هامین به آن چند شاخه گل

 دستبد ظریفی بست و منتظر ماندیم تا خطبه خوانده شود.

 

هایم به خطِ خوش قرآن بود ولی دلم پیش صوتِ خوش چشم

 طنین هامین.
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وقتی برای بار سوم و بعد از شیطنت دخترها همگی منتظر جواب 

 من ماندند، ریتم نامنظم و پراسترس نفسِ هامین را شنیدم.

ی سرد و تاریک به سمتم نور و روشنایی ار داشتیم از یک درهانگ

 کردم.حرکت می

هایم جز صورت مامان محبوبه جای دیگری را تماشا چشم

 کرد.نمی

لبان خشکم را با زبانم تر کردم و  گلویم خنج برداشت از سر 

 اضطراب وجودم.

 

بونم ی مهراز روح پدرِ بزرگوارم... مامان محبوبه با کسب اجازه-

 و تموم بزرگترهای جمع برای یک عمر زندگی عاشقانه... بله.

 

ی  ها بلند شد. ولی من فقط شنوندهصدای کل و جیغ خانم

 ی هامین بودم.های رها شدهنفس

 ترین لحن ممکن زیر لبش پچ زد:به صورتم زل زد و با مظلومانه
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 مردم و زنده شدم که؟-

 

 را دادم.قرار و سنگینم جوابش از پس دل بی

دونی که چقدر اینجوری مظلوم نگاهم نکن هامین... می-

 دوست دارم؟

 

 نُچ کرد و سرش را خبیثانه باال انداخت.

 باید میزان دوست داشتنتو بسنجم.-

 

 

 آقای داماد وکیلم؟-

 

 عاقد با تاکید پرسید تا به رویمان بیاورد که حواسمان پرت است.

هامین اما همانگونه مات و مسحور مانده، قاطع و با صدایی رسا 

 گفت:
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 ی بزرگترا... بله.با اجازه-

 

_417 

 

 

 ام را بوسید.تنش را سمتم خم کرد و باز روی پیشانی

 ی آخر قبل از عقب رفتنش توی گوشم نجوا کرد.لحظه

خانم... االن درست یه جور متفاوتی حالم باهات خوبه زندگی-

 وزن معلقم تو هوا.و بیسبک 

 

هامین خودش هم خبر نداشت که چه شور عجیبی را به دلم 

 انداخت.

ی هایمان را دست هم کردیم و من نفسم با دیدن هدیهحلقه

 مامان ته کشید.
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بستن ساعت یادگاری بابا جهان دور مچ هامین، یعنی عزیز 

 بودن خاطرش برای مامان محبوبه.

 

 

ت را کنار هامین تنها باشم... سفت به خواست این لحظادلم می

 هایش سیراب کنم.آغوشش پناه ببرم و خودم را با نوازش

 اما رسم بر این بود که بمانیم.

 های عزیزانمان تشکر کنیم.از تبریکات و هدیه

 

 

 خوام براشون عقد آریایی هم بخونم.حاج آقا با اجازتون می-

 

 مان را غافلگیر کرد.درخواست پر از جدیت آیهان همه
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هر طور صالحتونه... من دیگه کارم تموم شده... با اجازتون -

کنم... سالمتی و تندرستی... رزق حالل و عاقب رفع زحمت می

 خوش نصیب خودتون و زندگیتون باشه.

 

 

ی عاقد رفتند و آیهان با صدای هامون و پدرجان برای بدرقه

 مروارید را صدا کرد.بلند 

 خانومم کجایی... یه عالمتی از خودت بده بهم!؟-

 

مروارید از پشت کاناپه و کنار نشاط و آسایش که باالی سرمان 

 سابیدند سمت همسرش رفت.قند می

 جانم آیهان؟-

 

گم خدایا چرا صدا هست ولی تصویر نیست... نگو من هی می-

ون من... خوب بلدی مهتابی خانم منو بردن اون پشت مشتا بد

 ها!عروس بفرستی دنبال گل و گالب
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 مروارید سمتم برگشت و با خنده نگاهم کرد.

 عروس امشب خودش گل و گالبه جانم.-

 

 

خوام برای این دو تا کفتر جَلد وایسا بغل دست شوهرت که می-

 عقد آریایی بخونم.

 

 تو بخونی جانم!؟-

 

و ابرو باال انداخت... من اش گرفت آیهان از تعجب مروارید خنده

داشتم به تصور آن سختیهایی که مروارید ازشان گفته بود فکر 

 کردم... َو االنی که نقل زبانشان بهم جانم و عمرم بود.می
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های عسلی و زیبایی همسرش روی من نگاه آیهان بعد از چشم

 برگشت.

 

که کنم... کم چیزی است دارم شب و روز تمرین مییک هفته-

 نیست.

 

هامین که با صدا کردن هامون رفته بود. برگشت و دست روی 

 بازوی آیهان گذاشت.

 

 شلوغش کردی چرا؟-

 

هایش را برای هامین در هم کرد و مغرورانه با حالتی نمادین اخم

 گفت:

برو دست ژیکال خانم رو بگیر هر چی من تو صورت مروارید -

 .نگاه کردم و گفتم توام همونو انجام بده
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 هر سه نفرمان زدیم زیر خنده.

 

ها هم تکرار آیهان جان چرا تو به من بگی... خب بخون بچه-

 کنن دیگه.می

 

 .دستش که به صورت مروارید رسید، لبخندم کش آمد

ی تغییر حالتش شدم که ی کوتاه هم متوجهاز همین فاصله

 جواب مروارید را اینگونه داد.

 

یم... دست عشقو از سر هر خواد ماهم تکرارش کندلم می-

چهارراهی که بگیری و بیاری بزاریش بغل دستت، بازم برای 

بزرگ کردنش دیر نیست... چه اشکالی داره ماهم عشقمون رو 

 بزرگترش کنیم؟
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 میالد پشت آیهان در آمد.

 حق با آقا آیهانِ... از لحظاتون لذت ببرید.-

 

اش به انگیرفتم و رفیقم را با آن همه مردشد جلو مینمی

 کشیدم؟آغوش می

 هامین دستم را فشرد و من سرم را به سمتش برگرداند.

 

ترها کنار بزرگترها از سالن بیرون رفته بودند و بیشتر ما جوان

 هم مانده بودیم.

 

سهراب و میالد... افشین و آسایش... نورا و نشاط و چندنفری که 

 من شناخت درستی از نسبتشان نداشتم.

 

جای عمو سلطان و ترالن حسابی خالی بود تا شاهد لحظات 

 هایمان باشند.خوبمان و شریک دلخوشی
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آیهان و مروارید عشق قشنگی دارن ژیکال... آدمای که من -

ازشون جنگیدن و مقاوم بودن رو برای بدست آوردنت یاد 

های زیادی ها و نشدنگرفتم... یاد گرفتم چون از پس سختی

 .براومدن باهم

 

 اش نگه داشت و فشرد.های مردانههایم را میان انگشتانگشت

 

هایمان بهم متصل صدای گرم و محکم آیهان لبخند را میان لب

 کرد.

 اتصالی دلنشین و خواستی.

 

ی چشمان های آیهان با فشردن دستم و خیرههامین بعد از گفته

 مشتاقم لب زد:
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از میان این همه  به نامِ نامی یزدان... تو را من برگزیدم-

خوبان... برای زیستن با تو، این همه گواهان... بر لب آرم این 

 سخن با تو، وفادار خواهم ماند.

 شوی آیا؟در هر لحظه در هر جا پذیرا می

 

 

گفتند که هول شده است یا شدم نمیاگر همین حاال فدایش می

 ذوق مرگ است!؟
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هایم به بیرون تراوش ژهتند تند پلک زدم تا خیسی از الی م

 نکند.
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بعد از آیهان نوبت مروارید بود تا کلمات را بخواند و من تکرار 

 کنم:

 

شوم، مهر تو را از جان، هم به نام نامی یزدان... پذیرا می--

 گویم میان انجمن با تو، وفادار تو خواهم ماند...اکنون باز می

 در هر لحظه، در هر جا!

 

 های هر دویمان غلتان اشک بود و دلدادگی.مردمک

مان که دانم خاصیت این کلمات بود یا دلِ  رنج دیدهنمی

طاقت به آغوش هم پناه بردیم و دلمان هوس حل شدن در بی

 یکدیگر را کرد؟

 

عطر تن هامین مسکن روحم شد و نجواهای آرامش دلیل حال 

 خوبم.



 

 

2354 | P a g e 
 

 

اد باش... هر چیزی که امشب شب توئه ژیکال... بخند... ش-

 الزم داشتی اراده کن تا برات فراهم کنم.

 

 همه چیز عالیه هامین... بهتر از این نمیشه.-

 

 تر فشرد.کمرم را سفت

ی قشنگی که با کش مهربونی و هدیههر چی که هست پیش-

 وجودت بهم دادی.

 

 

 خب دیگه ما بریم تو مردونه.-

 

 بار افشین بود که معترض شد.این
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مونه... مراسم شماها بفرمائید... داماد پیش عروسش می-

 حنابندون داریم.

 

شان داد و وقتی بیرون هایش راه خروج را نشانآسایش با چشم

 رفتند، هامین شالم را از روی سرم برداشت.

شد تا در آن لحظه من تمام خود را خرج این همه کاش می

 کردم.وقارش می

 

 جانم؟میگم که ژیکال-

 

سم به نورا و مروارید بود که داشتند سفره را با احتیاط و حوا

 کردند.سرصبر جمع می

 

 جانم هامین؟-
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 سرش را خاراند و آهسته گفت:

مارک پیرهنم داره گردنمو اذیت میکنه... بریم یه دقیقه تو -

 اتاقم برام قیچیش کنی... تا دخترا اینجا رو سرو سامون میدن؟

 

باورانه قبول کردم و همراهش برای اولین بار پا در اتاقش خوش

 گذاشتم.

 

 

اتاقی ساده و دنج... انگار که سالها بود هیچ کسی داخلش پا 

 نگذاشته بود از فرط مرتب بودنش!

 

ای که روی میز تحریرش چند عکس خانوادگی بود و پنجره

 مشرف بود به ویوی کامل باغ.

 ی پایین بود.طبقه هوای این باال نابتر از
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 قیچی کجاست؟-

 

جواب که نگرفتم صورتم را از چهارچوب پنجره گرفتم و تا 

 ام و پشت سرم دیدم.برگشتم هامین را یک وجبی

 

 نواز بود.هایش روحبرق چشم

نمیشه نریم پایین... یعنی خوب بود دیگه تا اینجا... بقیشو -

 خودشون جشن بگیرن؟

 

 .غد حرف میزدهای تخس و شبیه پسر بچه

 مارک پیرهنت بهونه بود، آره؟-

 

 ام.دست انداخت دور شانه

 

 وَهلل تا آخر شب من با رسم و رسومات اینا تاب نمیارم.-
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همین... حتی نگذاشت حرفش را تحلیل کنم... طوری غافلگیرانه 

ام هایم چسابند که نفسم میانه سینههایش را روی لبو هول لب

 بند رفت.

 

دستم از زیر کتش روی پیراهنش چنگ شد و پس سرم چسبید 

 به کف دست گرمش.

 

 ها... مین؟-

 

 خندید و مرموز لبم را نگاه کرد.

 

 است؟ خداروشکر از ایناست که رنگشون چهل و هشت ساعته-
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 های لوچ کرده تاکید کردم.های لرزانم با چشماز میان نفس

 ا رژلبای ضد آبه... راحت باش.بیست و چهارساعت هامین... این-

 

انگار حرفم را باور نکرد که روی لب خودش دست کشید و تا 

 دید پوستش سفید است باز سرش را جلو آورد.

 

دمشون گرم... برمیدارن یه کاری میکنن همون اول کاری پدر -

کنن... من تو این لباس دیدمت احساس داماد و زیر و رو می

به علی قسم بدون ضربان تا اینجا اومدم قلبم دیگه نزد ژیکال... 

 جلو.

 

صورتش را لمس کردم... حس گرمایی که زیر پوستم دویده بود، 

 به من جانِ شیرینی بخشید.
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 حال منم همین بود هامین جانم.-

 

انگار برای تصدیق حرفم نیاز به دلیل داشت که خط نگاهش را 

 قطع نکرد و اینبار من بودم که بوسیدمش.

 ت دارم.. دوست داشتنی که شروع و پایان نداره.خیلی دوس-

 

 کرد!باز هم داشت زرنگی می

 بیشتر از من؟-

 

 اونی که اول عاشق شد من بودم هامین!-

 

ات هزاربار جون داد من اونی که پای برگشتن و داشتن دوباره-

 بودم ژیکال.

 

 اش را میان انگشتانم کمی فشردم.چانه
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 پس هر دومون خیلی عاشقیم.-

 

 سرش را پایین کشید و دستِ متصلم به صورتش را بوسید.

 

هم عاشقتم... هم تا عمر دارم ممنونت که در حقم لطفت رو -

 کامل کردی.

 

هایم از پشت تبسم عمیقم نمایان شدند و دلم غنج زد با دندان

 گرمای تعریفاتش.

من هر کاری که کردم اول برای دل خودم کردم هامین... من -

 توی دوست داشتنت ترسی ندارم. خودخواه بودن

 

هایش به صدا درآمدند و من داشتم هایم با فشار دستاستخوان

 کردم.باز به همان توصیفش فکر می

 به اینکه همیشه دردِ شیرینش باقی خواهم ماند.
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********* 

 

اش ظرف حنا را به دست گرفته نورا با آهنگ آذری درخواستی

 رقصیدن بود.بود و جلوی من و هامین مشغول 

 

ها برایش اهمیتی ندارد دانستم هامین این مراسمبا آنکه که می

و خیلی در قید و بند تشریفاتش نیست و برای خوشحالی من 

اش را همه چیز را تدارک دیده است، ولی باز هم تمام سعی

 مسیر شود.هایم همکرد تا پا به پای من با ذوقمی

 

ضایت بدهد ک ظرف حنا را چند تروال مقابل نورا گرفت تا ر

 مقابلمان بیاورد.

 

مان های طالیی رنگ بود که هر کدامداخل ظرف پر از سکه

 گذاشتیم.باید داخل دست همدیگر می
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زمانی که گرمای انگشت هامین با خیسی حنا کفم دستم 

 هایم رویشان جمع شدند.نشست، انگشت

 

 داد.مامان محبوبه پر از شوق من و هامین را نشان مانلی می

مانلی قشنگ و نازم با ذوق و هیجان به سمت آغوشم آمد و تا 

 روی دامنم نشاندمش شنیدم:

 ایشاال دختر خودمون.-

 

هایم تاخت... نه حس کردم که خون با سرعت نور به سمت گونه

و حرف  از سر شرم یا خجالت... فقط یک آن تمام خواسته

هامین را پیش خودم ترسیم کردم و دلم برای کودکمان ضعف 

 رفت، من هم  زمزمه کردم:

 ایشاال.-
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دخترها به خصوص نورا و آسایش اصرار داشتند که هامین باید با 

ام گرفته من برقصد و من حسابی از اخم روی صورتش خنده

 بود.

 

همینم مونده  به اینا بگو خندهای منو خیلی جدی نگیرن...-

 وسط این همه خانم شلنگ تخته بندازم.

 

صورتم از حجم خنده سرخ شده بود و هامین زل زده بود به 

 فرشِ زیر پاهایش.

 

وقتی آهنگ نواخته شد و من ایستادم هامین بدون توجه به 

اش کناری ایستاد و من را با آن نگاه مملو های برادرزادهتحریک

 از حظش همراهی کرد.
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فقط من و او از دل و شوریدگی هم خبر داشتیم یک حالِ اینکه 

 خوبِ تماشایی بود.

 

هایم را من هم رقص چندانی بلد نبودم... در حد همین که دست

 کمی تکان بدهم و هامین از روی سرم شاباش بر زمین بریزد.

 

های دیگرشان بود که جای دادن شاباش به این هم از رسم

 ریختند.دستم، روی سرم می

 کمی دامن لباسم را جمع کردم و دور خودم چرخیدم.

 دوست داشتم جز او کسی تماشاگرم نباشد.

 اش.های فروخوردهمن باشم و خنده

 هایش.من باشم و شادی بزرگ میان مردمک

 

ی احترام و تشکر در نهایت مقابل هامین نفس زنان به نشانه

 ام قرار دادم.کمی خم شدم و دستم را روی سینه
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هامین که به دعوت از گروه موزیک و پسرها به قسمت مردانه 

 اش را نشاط پر کرد.رفت، جای خالی

 

 خسته شدی حسابی؟-

 

 زحمتا با شما بوده... من االن خستگی ناپذیرم.-

 

 دستم را فشرد و با انگشتش نوازشش کرد.

 

خداروشکر که اینجاییم... دور هم... عروسی و خوشبختی تو رو -

 ریم.گیجشن می

 

 کمی در جایش تکان خورد و بعد با همان لحن مهربانش گفت:
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برام خیلی دعا کن ژیکال... دعا کن تا زندگی من و سهراب -

 هم گرمتر بشه و من براش همسر و همراه خوبی باشم.

 

 نگران و کمی جاخورده پرسیدم:

 اتفاقی افتاده... سهراب که حالش خوبه!؟-

 

 سرش را پایین انداخت.

مشاورمو دارم میرم... یه سری دارو و پماد هم بهم  جلسات-

کنم... راستش از مهربونی و صبوریش داده که استفاده می

خوام که هر چه زودتر این مسئله بینمون کشم... میخجالت می

 حل بشه و من دیگه شرمندش نباشم ژیکال.

 

 

اش قرار دادم و ام را مماس شانهاین بار من بودم که شانه

 ا فشردم.دستش ر
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 هات هست... حالش با تو خوبه.ی تالشسهراب متوجه-

 

 

 هایش لرزید و سرش را پایین انداخت.پلک

پسرعموی هامین دست خانمشو گرفته بود و داشت عقد آریایی -

 رو زمزمه کرد،

یه لحظه نگاهش کردم ژیکال... چشماش خیلی افسوس 

 داشت... من با این همه خوب بودنش چه کار کنم؟

 

 تر بود و من از او.نشاط از من کم تجربه

 باید دو تایی بریم کالس همسرداری.-

 

خاطری که از سهراب سراغ داشتم دلش خندید و من با اطمینان

 را قرص کردم.
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 ترین حرکت شروع کن... از اولین و کوتاه-

جا برات تو اولویته... حتی بهش نشون بده که همیشه و همه

 ده یا محبت معمولی.ی ساشده با یه کلمه

 

ها ته مان میان شادی و پایکوپی مهمانهای خواهرانهحرف

 کشید.

پای مردها را تماشا مادرجان صدایم کرد تا از پشت پنجره رقص

 کنم.

ی مردانه مثل خورشید فجر دلم از دیدن هامین در آن حلقه

 مثالی در روح و جسمم به جریان در آمد.درخشید و گرمای بی
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خواستم حسم را توصیف کنم، کلمات را الیقش اگر می

 دیدم.نمی

من زنی بودم که در شب پیوندم با او، دوباره و دوباره عاشقش 

 شدم.

مردی که قابلیت این را داشت تا با هر رفتارش من را در گرداب 

 دوست

 داشتنش اسیر خودش کند. 

 

 

 ی پنجره جمع شدند.انگشتانم روی شیشه

ی شیرین را جای گرفت و آن خندهباال میکاش سرش را 

 کرد؟پاشیدن در صورت افشین و آیهان به نگاه من حواله می

 

پسرعمو هامین یه جوری به درخواستمون اخم کرد که من -

 گفتم محاله تا حاال دست و پاشو تند تکون داده باشه.
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که ای گفت و من رویم نشد مروارید با حالت متعجب و با مزه

 تصدقم را بلند بگویم.

 

 روش نشد تو خانما برقصه... ولی االن تو آقایون راحته.-

 

باید با آیهان یکم مخلوطشون کنیم... از این همه وقار و -

 طبعی و شیطنت آیهان.جدیت آقاهامین بدیم به شوخ

 

 سرم را کمی سمت مروارید کج کردم.

مهربونی و ادب خدا حفظتون کنه برای هم... آقا آیهان در عین -

 کنن.شوخی می
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دیدن این روزا و این حال آیهان دو سال زندگی سرد و -

 بالتکلیف پاش ریخته شده.

 

صدایش نه حسرت داشت نه غم... انگار که داشت به یک 

 .زدی نزدیک پاتک میگذشته

 

 

 به سمتم برگشت و با لبخندی مطمئن گفت:

و برات تعریف باید یک بار سر فرصت حسابی داستانمون ر-

 کنم.

 

 نتوانستم هیجانم را کنترل کنم.

 چقدر خوب.-
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به شرطی که توام بهم بگی چطوری این همه پسرعمو هامین -

 عاشق و شیدات شده؟

 

 ها.ی جالبی بود، شنیدن روایت عشق صولتمعامله

مروارید دستم را گرفت و اعتراف کرد که دیگر نگاه کردنشان از 

 پشت پنجره دلچسب نیست.

ها روی تراس خانه ایستادیم و تماشایشان همراه خیلی از مهمان

 کردیم.

 

 من زبانشان را بلد نبودم.

 نواختن را هم.های که میآهنگ

 مروارید هم بلد نبود ولی هر دو ذوقی شیرین داشتیم.

فردی بود که با یک زبان ناشناس به سمت مهم حس منحصربه

 شد.ما هدایت می
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ی آشنایی کردم با دیدن چهرههر گوشه از حیاط را که نگاه می

 شد.دلم نورانی می

افشین که پرهیاهو بود... سهراب که کنار میالد ایستاده بود و 

ی بردن مانلی رفت و دوشا دوشش دیدم که نشاط به بهانه

ایستاد... دست سهراب که دور کمرش حلقه شد، طعم گس 

 ر نگاهم نتوانست غلبه کند.دهانم به شیرینی اشک پرشو

 

 

 گرده.ات میژیکال جانم... آقا هامین داره پی-

 ام به حرف مروارید جمع شد.توجه

ی اسکانسی را باز کرد و روی نور چشم دیدم که پدرجان بسته

 من ریخت.

 "دوست دارم"هایم رسید، لب زدم تا مسیر نگاهش به چشم

 

تا توانست من را مهمان  در توانش نبود که جوابم را بدهد. اما 

 اش را پاک کرد.برق نگاهش کرد و عرق روی پیشانی
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پرسید که بار دیگر دوست داری در اگر خدا همین حاال از من می

قالب چه موجودی پا به این دنیا بگذاری؟ قطعن و بدون شک 

های هامین ساکن خواهد شدم که روی عرض شانهشاپرکی می

 شد.

 تر از گلِ عشق او !؟مگر داشتیم خوش طراوت
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ها را خرامان و با تنی سبک پایین رفتم و کنار هامین پله

 ایستادم.

 

 خواستم چشم از نگاهش بردارم.نمی
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 صورتش شبیه زیباترین پالنِ یک فیلم عاشقانه، مهیج بود.

 

 نفست جا اومد؟-

 

ابروی های رویمان باال بردم و دستم را بدون توجه به نگاه

 اش را صاف کردم.شکسته

 

 نتونستم حریف آیهان و افشین بشم.-

 

 هایش با حظ و تحسین میان صورتم چرخ خوردند.مردمک

 

های که پشتش کلی ی عجیبی جاری بود. از هماندر دلم ولوله

 شور و شوق و دیوانگی نهفته است.
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حسابِ دلِ من که نیستی آقا... آوردیم توی دیار خودت و هی -

 کشی؟اری برای دوست داشتنم شاخ و شونه مید

 

 هایش.دستم از کنار تنم سرید میان پنجه

 دیدم که پدرجان نزدیکمان شد.

 

 ترا دختر صبورتری بودی؟قدیم-

 زد!انصاف داشت حالِ غریب و پرعطشم را به رویم میبی

 

 نهایت شیدا حرفم را تمام کردم.زیر لب و با حالی بی

رفت... اینجوری با روح و روانم بازی  ما خراب شما شدیم-

ترسم آخرش پس بیفتم... یکی توی صورتم آب بپاشه نکن... می

و ببینم همش خواب بوده... طاقتمو جلوی فامیالت نسنج آقا 

 هامین!

 



 

 

2378 | P a g e 
 

خوب شد که دستم را فشرد و گرنه معلوم نبود این بغض 

 ام چطور سیالب شود به روی صورتم.غریبانه

ری تمام این سالهایمان با هم دست به یکی کرده انگار زجر و دو

 بودند و حاال آمده بودند تا با منِ سرگشته تسویه حساب کنند.

 

های که گفتی اگه منِ بینوا باهات کردم، ی این غلطهمه-

 خودمم نوکرتم زندگی خانم.

 

پدرجان و مادرجان با یک سینی که داخلش قرآن و آب و صدقه 

 ند.بود، مقابلمان ایستاد

 

 ام.سرچرخاندم برای دیدن مامان محبوبه

 کرد.داشت با پر شالش زیر چشمش را پاک می

 مادرجان رد نگاهم را گرفت و به سمتش رفت.

 ی مامانم شد.در آغوشش پذیرای دلِ مکدر شده



 

 

2379 | P a g e 
 

کرد که اینطوری هایش سنگینی میچقدر تنهایی روی چشم

 سرخ و ملتهب شده بودند؟

 دید خانم شایگان؟اجازه می-

 

 مامان محبوبه لبخندی به وسعت دل مهربانش به پدرجان زد.

وقتی که حرف زد من برای آن غم و لرزش طنین صدایش جان 

 .دادم و دست هامین از پشت دور کمرم پیچید

 

 ها شمایید.بفرمائید...بزرگ و سرور بچه-

 

های تارم مهایش نیم رخ نشاط داشت مقابل چشاز پشت شانه

 لرزید.می

 

دستم که میان دست بزرگ و محکم پدرجان قرار گرفت حس 

 کردم روحی تازه به جسم ملتهبم دمیده شد.
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دستم را میان دست هامین گذاشت و با نگاهی پدرانه و گرم لب 

 زد:

 

عاقبت به خیر اوالسیز... اوغولی قیزیلی اوالسیز... قیزیل بخت -

 اوالسیز.

 

باشین... پسر دار و دختر دار بشین... بختتون عاقبت به خیر "

 "مثل طال باشه
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نفهمیدم چطور به آغوش اَمن وجودش پناه بردم و سرم را 

 اش.ی پدرانهگذاشتم روی سینه

وقتی هق زدم... وقتی جای خالی جهانم خار شد به قلب و 

 هایم را مالش داد.گرش شانههای نوازشام دستسینه

 

نور چشممونی... تاج سرمونی... خدا به من و حاج خانم باز -

 جانم.دختر داد... رحمت داد... غمت مال من باشه عروس

 

رغم میل شد و من علیام باال و پایین میدستش روی شانه

 ریختم.محابا و خارج از کنترل اشک میام بیباطنی

 

اگر بود؟ ام میشد اگر جهانم شاهد این خوشبختیچی می

 ی پرغصه به روشنایی و نور رسید؟دید که آخر این قصهمی

 

های درگوشی هامین سرم پچپدرجان بارها سرم را بوسید و با پچ

 را عقب کشیدم.
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خواستم سختیِ آمیخته به شیرینی این لحظات را به تن نمی

 رنجور مامان محبوبه انتقال بدهم.

ام راحت برداشته بگذار از این به بعد خیالش از من و دلِ ترک

 باشد.

 

مادرجان و مامان محبوبه را به آغوش کشیدم اما با خواهش 

 هامین خودم را کنترل کردم.

 

 بذار طبیبت فقط خودم باشم... جان هامینت نریز اون اشکهارو.-

 

 ش را بوسیدیم.از زیر قرآن سه بار رد شدیم و کالم اهلل

 

قابلمان شروع به های سرخ از منورا با یک سبد پر از گلبرگ

 حرکت کرد و زیر پاهایمان پرشد از رزهای سرخ.
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ها و تبریکات شیرینشان گذشتیم و وقتی از پیش روی مهمان

ها را باال رفتیم من تصور کردم که مقصدمان اتاق هامین پله

 است.

 

 ی دوم بود.ولی رسیدیم به دری که انتهای راهروی طبقه

 

 رسید.ها به گوش میانهنوز هم صدای موسیقی و بزم مهم

 

 نورا در را باز کرد و هامین کمی به کمرم فشار آورد.

 منتظر بودند تا اولین نفر من داخل شوم.

 

 بفرما عروس خانم.-

 

جا بیرون اتاق ایستاد و وقتی من و نورا با لبخند و شادمانه همان

 هامین داخل شدیم، در را پشت سرمان بست.
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 صدای بسته شدن شبیه زیباترین 

 سمفونی نواخته شده بود.

 

 با روشن شدن فضای اتاق کمی به عقب برگشتم.

هامین را دیدم که کلید را میان قفل در چرخاند و به رویم لبخند 

 گرما بخش و پرامیدی را پاشید.
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 سرم با سبکبالی به اطراف اتاق چرخید.

 ارهای سفیدش!داد دیوبوی نو و رنگ شدگی می
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پایین تخت بزرگ و پر منبت طالیی رنگ یک ست زیبای 

لباس خواب حریر کرم رنگ با حوصله و دقت خاصی گذاشته 

 شده بود.

اش یک قدم جلو رفتم و نوک انگشتم روی لطافت پارچه

 نشست.

ی تکان خوردن هامین را از انعکاس قامتش داخل شیشه

 روبرویم متوجه شدم.

 

ن شده، زودتر از آن چیزی که انتظارش را عطر اسماج روش

 داشتم میان هوا پخش شد.

 

ی راستم به سمتش مایل شدم و دیدم که کمی از روی شانه

 کتش را بیرون آورد از تنش.

جا کنار میز توالت روی ی کراواتش را باز کرد و همانگره

 صندلی انداختشان.
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ی دارچین نفسم را عمیق کشیدم و از بین بوی تیز رنگ، رایحه

 و اسطوخودوس به مشامم رسید.

 

 اینجا رو برای ما آماده کردن.-

 

 داد، همه چیز مشخص بود.حتی اگر توضیح هم نمی

 

 به زحمت افتادن.-

 

 تر شد.جلو آمد و صورت گرم و مهربانش برایم شفاف

 

 خواستم ببرمت هتل.می-

 

 های پرهیاهواش موجب  فروریختن دلم شد!برق چشم
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 دستش باال آمد و روی بازوی چپم ساکن شد.

 

ام پدر جون برام خط و نشون کشید که عروس منو از تو خونه-

حق نداری ببری بیرون... از این به بعد اینجا میشه اتاق تو و 

 ژیکال و...

 

 

ام کرد و آن ی حرفش، چشمک پر شیطنتی حوالهجای ادامه

 یکی دستش هم روی بازوی راستم نشست.

 

 چقدر بهش رنگ و بوی زندگی بخشیدی، زندگی خانمم.-

 

گوید، ولی وقتی دستم را بلند کرد و اولش فکر کردم اتاق را می

 نشاند روی قلبش فهمیدم که منظورش
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 ی دلش است.خانه 

 

 خب چکار کنیم؟-

 

 

ی معنی حرفش را نگرفتم و خودم را هم زدم به همان کوچه

 معروف.

 

 کنم.من باید برم دوش بگیرم... روی پوستم حس سنگینی می-

 

اخمش را بیخودی در هم کشید ولی نگاهش همچنان لبخند 

 داشت.

 

 چرا از اولش رفتی آخرش... عجله داری ژیکال!؟-
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هایم نفسم را لب لبم را به دندان گرفتم و امتداد نگاهش روی

 سنگین کرد.

 پر شده بودم از هیجان و التهاب.

انگار که بار اولی بود که با هامین زیر یک سقف و این همه 

 نزدیک ایستاده بودم!

 

 

 ریز و با ریتم خواند:

 یه امشب، شب عشقه.-
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 لبخندش مسری بود و به جانم سرایت کرد.
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ام نشست وی گونهسرش را جلو آورد و وقتی هرم نفسش ر

 پشت هم، تند تند پلک زدم.

 

 باهم برقصیم؟-

 

 چه کار کنیم!-

 

 ام ضربه زد.با انگشتش به نوک بینی

 

 کنی برام؟چشماتو چرا درشت می-

 

 خوای که...؟آخه تو پایین با من نرقصیدی... اونوقت االن می-

 

 سرش را تکان داد.
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هر دو دستش را دور کمرم حلقه کرد و شکمم را چسباند به 

 شکم خودش.

 

کرد تا دار میطوری بم و خشانگار که از قصد صدایش را این

 تاب من را رسواتر کند.دلِ بی

 

 آدم عاشق همیشه دنباله خلوته...-

گرده که تو یه گُله جا با معشوقش تنها باشه... طالب پی این می

از اونایی که فقط خودمون دوتا باید حسش عشق یواشکیه... 

 اش کنیم و شاهدش باشیم.کنیم... تجربه

 

 مچ دستم را محکم گرفت و باال برد.

 تو حصار دستای من پیچ و تاب -

 خوردنت خودِ عبادته.
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من را وادار کرد به چرخ خوردن زیر دستش و باز در وصفِ حال 

 شیدایم لب زد:

 لبم.قبول باشه این بندگیت به ق- 

 

هایم خانه یک سوز عجیبی از کنج قلبم باال آمد و توی چشم

 کرد.

 ی زیبا.شد اشک و نبارید... یک آسمان مه گرفته

 

هایش فقط سرم را با احتیاط و صبوری جلوبردم و شکار لب

 اش از من بود.اراده

هایم به دستم اش دیگر من یک عروسک چوبی بودم و نخباقی

 گردانم.عروسک

 

کمکم کرد تا لباسم را با آن ستِ زیبای لباس خواب تعویض 

 کنم.
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ای رویش ها و تاج ریسهموهایم را از بند قفل و بست سنجاق

رها کردیم و خودش هم ترجیح داد که پیراهنش دیگر تنش 

 .نباشد

خواهم اینبار گفت انگار روی پوستم روغن داغ ریختند، میمی

 زنند.های تو روی تن من مهرعشق بنفس

 

 سمت موبایلش رفت و یک آهنگ ترکی را پلی کرد.

 

 یک دستش را دور کمرم و دست دیگرم چفت انگشتهایش بود.

 

هایمان با او هایش و کوبش قلبنوای نفسداشتم با ریتم خوش

 خوردم.تکان می

دانست و با هامینی که این حال را فقط مختص خودمان می

 ی نامحرم.ترسم از چشم زخم آدمهاگفت میمی
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شدم ولی هامین هر من هیچ چیزی از متن آهنگ متوجه نمی

کرد که دیگر اختیار بیت را زیر گوشم طوری برایم معنا می

 هایم دست خودم نبود.حرکات و واکنش

 

 خندیدم.چرخیدم و میشبیه مجنونی به جان رسیده می

 

سوزاند هایی که روح را میببین که برای دیدن این چشم-

 ام.آمده

 

 ام لیز خوردند و پشتم ریختند.موهایم از روی شانه

 

های تو که برایم مثل آب حیات هستند، مثل تم تا با حرفآمده-

 یک گل شکوفا شوم.
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من نابلدی بودم که بدون هراس از غرق شدن، داشتم در دریای 

 زدم.هایش به دلِ آب مینفس

 

 کامل شوم.آیم تا من عاجز و ناقص هستم، به سمت تو می-

 

 هایم روی پوست تنش، جمع شدند.انگشت

 

های بندهای لباس خوابم لیز خوردند روی بازوهایم و مردمک

های رقصان یک آتش دلنوازانه رسیدند به هامین شبیه شعله

 ام.ی سینهقفسه

 

 سوزد، باالتر از تو کسی نیست.درونم می-

 

 

-مثل بلبلهای شیدا، آمدهام تا روی شاخههای گل بنشینم. 
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ی پاهایم بلند شدم. چه خوب بود که کمی روی پنجه

ام های زیر پاهایم خنک بودند و از گر گرفتگیسرامیک

 کاهیدند.می

 

هایم را حلقه کردم دور گردنش و باز با لبخند دلنشینی دست

 رایم خواند:ب

 

 از جانم چیز با ارزشتری ندارم-

 ام که از جانم بگذرم.آمده

 شود، ای سلطانمقبول کن، چه می

 ام که بسوزم.بخاطر عشقت آمده

 

 ام چسباند.پیشانی به پیشانی

 

-حرفهایم میسوزند، به چشمانت نمیتوانم نگاه کنم. 
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 ام که درست در وسط کوه و سنگ و خاک باشم.آمده-

 ام که خودم را بیابم.بدون عشق یک درمانده هستم، آمده

 

هایش از روی رون پاهایم پیش روی کردند و رسیدند به دست

 پشتم.

 

ام که درحالی که میل به باور چیزهای اشتباه داشتم، آمده-

 واقعیت را مشاهده کنم.

 

 دست انداخت زیرم و با جهش من بلندم کرد.

ای که روی گردنم پاهایم را دور کمرش حلقه کردم و با بوسه

 زدم.زد، مستانه و خمار قهقه 

 

 پس از زندگی کردن مثل یک مرده،-
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 ام که در قلبت دوباره متولد شوم.آمده 
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من را دور خودش چرخاند و بعد با موسیقی دوباره تکرار شده، 

 هر دور روی تخت افتادیم.

 های ماالمال پر از سودای رسیدن.زنان... با سینهنفس

 رسیدنی که هربارش تازگی داشت و یک حال منحصربه فرد.

 

 ی تنم بود.لباس خوابم فقط مهمان چند دقیقه

 بعد از آن نفهمیدم کجای آن اتاق روانه شد.
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ی عشق هم که تا به خودمان آمدیم، آنقدر مست بودیم از باده

 هادیدیم که با تمام شدن هیاهوهای میان حیاط و مهمان

 و با تنی به تب نشسته زنانما هم نفس

 ایم.بار دیگر در روح و جسم هم حل شده

 

های خمارش... تنش هنوز هم گرم بود و پرحرارت... مثل چشم

 گرش.های سلطهمثل لب

 

 خواست مرا تا داخل حمام بغل کند، اما امتناع کردم.می

 خواستم تن خیس از عرقش دچار شوک شود.نمی

ی آب داغ خودم را به دست ندهفقط تا توانستم زیر گرمایِ رو

 های سپردم.نوازشش

 

 انداخت.مسکن بود برای آتشی که خودش هربار به جانم می
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 شد این خوشیها عمرشون بیشتر بود؟چی می-

 

 بیشتر نمیشه ولی عمیقتر که میشه.-

 

 آب موهایم را با فشردن دستش نرم گرفت.

 

 سال دیرکاری رو چطور جبران کنم!؟االن من پنج-

 

 های درشت شده از حیرتم را به صورتش دوختم.چشم

 خواستم ببینم پشت حرفش جدیت است یا مزاح؟می

 

 

من قرار نیست فرار کنما... تا ته زندگی چسبیدم به بیخ ریشت -

 آقا.
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 به موهای خودش هم دست کشید و عقبشان زد.

های گفت حتمن داخل اتاقیک جور آرامی حرف میزد و می

مهمان خوابیده است... نباید صدایمان به گوششان  بغلمان االن

 برسد.

 

 ببین ژیکال؟-

 

یک طورِ جدی صدایم کرد و من هم حواس جمع نگاهش 

 کردم.

 

 

کنی... تحت هیچ شرایطی تو زندگیمون جاتو از من سوا نمی-

قهر کردیم... دعوا کردیم... باز باید پیش خودم باشی... حتی 

ه من بکنی... من هر بار که پلک توی خواب هم نباید پشتتو ب

 بزنم باید صورت قشنگت مقابلم باشه.
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 آورد؟خندیدم... خبر نداشت، که چه بالیی داشت سر دل من می

 

 خواستم بهت بگم!؟بعدش دیگه چی می-

 

ی آبی که از به خودش حالت متفکری گرفت و من با هر قطره

 افتاد، دلم سر خورد.روی موهایش به صورتش می

 

 خوام.ژیکال من دو تا پسر می-

 

 چی!!!-

 

 صورتم رو قاب گرفت.
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دونم شاید خودخواهی باشه... ولی با دلم راه بیا... برای می-

آوردنشون خیلی صبر نکنیم... اختالف سنیشون هم فقط یک 

 سال باشه... یعنی شیره به شیره.

 

 اخم در هم کشیدم.

 ... چه خوش اشتها!؟خوای... فقط دو تا پسرحاال چرا دختر نمی-

 

 ترسم؟می-

 

 یک جوری مظلومانه گفت که دلم ریش شد.

 ترسی؟از چی می-

 

معرفتی عین خودم... که دخترم بزرگ بشه... بیفته دست یه بی-

 اش نمیذارم به علی.بعد من دیگه زنده
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 هامین؟-

 

 بحث نکن ژیکال... فقط پسر.-

 

 مگه دست ماست؟-

 

موم سعیمو بکنم... خودتم هی کنم که تدیگه من تالش می-

 باید بهم رسیدگی کنی.
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انقدر جدی و مصمم حرف میزد که من هاج و واج مانده، باز پناه 

 بردم به زیر دوش آب.
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فکر های هامین و داشتم با خودم غرق شده بودم توی خواسته

تواند سخت سن چقدر میکردم بزرگ کردن دو تا پسر هممی

 باشد که از پشت در حصار آغوشش فرو رفتم.

 

 ام.سرش فرو رفت توی گودی گردن و شانه

 پوستم به گزگز افتاد و شنیدم:

 

گم همش بستگی به تو خواد و چی میاین که من دلم چی می-

ه باشی من حتی بهش داره جانم... تا وقتی تو آمادگیش رو نداشت

کنم... به االنم کاری نداشته باش... دارم یکم فکر هم نمی

 ام.گم... بس که حالی به حالیهذیون می

 

 تنم را میان بازوانش جمع کردم.

خیلی جدی گفتی... فکر کردم قبل از سالگرد ازدواجمون اولین -

 بچمون به دنیا میاد!
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ریتم قشنگش در فضای اش را کنترل کند و دیگر نتوانست خنده

 گرم حمام اکو شد.

 

رنگی سفید هستی... انتخاب هر کسی تو درست شبیه مداد-

کشن چون بلدش نیست چون خاصه... باهاش نقاشی نمی

نیستن... با تو میشه تو سیاهی شب یک عالمه ستاره کشید... 

میشه کلی موج زنده و خروشان روی اقیانوسا کشید... با تو میشه 

 رو رنگ کرد و خوشبختی بخشید بهش.کل دنیا 

 

صدا و آرام ی زیر پاهایمان نگاه کردم، که چه بیبه آب رونده

داد و محیای یک مان را به پاکی صیقل میداشت روح و جسم

 کرد.زندگی تازه و پرماجرا می

 

 ترین خواب عمرم فرو رفتم.تنگِ دلِ هامین به عمیق

 زیبایی. خوابی که شبیه رنگین کمان پر بود از
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هایش کشیده شد و تا الی موهایم از حس خزش سرانگشت

 هایم را باز کردم لبخندش را به صورتم هدیه کرد.پلک

 

 صبحت بخیر زندگی خانمم.-

 

پوش پوششم میان تنکش و قوسی به تنم دادم و به اندامِ بی

 مهربانی هامین نگاه کردم.

اس تنم کنم خیره سری کرده بودم و شب قبلمان هر چه گفت لب

 به حرفش گوش ندادم.

قیدانه و مسرورانه خودم را بسپارم به نبض گرم و خواستم بیمی

 آرام وجودش.

 

ی پتو را تا زیر گردنم باال کشیدم و سرم را فرو بردم در لبه

 اش.ی سینهقفسه

 خوابم میاد بازم.-
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 صدایم گرفته بود.

 

اش روی موهایم را از روی صورتم کنار زد و خیسی بوسه

 ام نشست.شقیقه

 

ی عروس بیارن... بعدشم حاضر بشی خوان برات صبحانهمی-

 برای پاتختی.

 

 وای هامین... باز مراسم... نه؟-

 

 اش انداخت.ام به خندهقیافه

 

کنه... از این در که بیرونی کلی مادرشوهرت ناز و نوازشت می-

 ان برات سنگ تموم بذارن عروس خانم.خومی
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 پس تو چی... کجا میری!؟-

 

 میرم واحدِ هامون پیش آقایون تا مراسمتون تموم بشه.-

 

 خودم را لوس کردم.

خوام امروز فقط تو همین حالت بمونم... خواهش من می-

 هامین.

 

 تنم را بیشتر به خودش فشرد.

نیاز به پاتختی تو که خبر از دل من داری... من گفتم دیگه -

نیست... مادرِ دیگه آرزو داره... میگه نباید بین عروسام فرق 

 باشه... اینا براش میشه خاطره.

 

 هایم را بستم.تسلیم شده پلک
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بگیرم... نورا میاد کمکت... چیزی اگر کم و کسر بود بگو برات -

گم زودتر تمومش فکر نکنم به زیادی دیشب مهمونا باشن... می

 کنن که توام خسته نشی.

 

خواستم حرفی بزنم که با خوردن چند ضربه به در نگاه می

 جفتمان روی در نشست.

 

 

 جان بیدارید؟عموهامین... ژیکال-
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 هامین از روی تخت بلند شد.

 جانم نورا... بیداریم؟-

 

 انه آوردم... بیا بگیر عمو.براتون صبح-

هامین سریع در کمد را باز کرد و اولین چیزی که به دستش 

 رسید را به تن زد.

 من ولی همچنان زیر پتو سنگر گرفته بودم.

 الی در را باز کرد و من باز خودم را زدم به خواب.

هایشان را شنیدم تا پچکمی با هم حرف زدند و من فقط پچ

 اتاق بسته شد و هامین سمتم آمد.وقتی که دوباره در 

 هایش بود.با سینی بزرگی که میان دست

 

 پوشی خانمم؟لباستو می-

 های بسته نفس کشیدم.سر جایم نیم خیز شدم و با چشم
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 چه عطر خوبی داشت این صبحانه.

 گشنم شد هامین.-

 

 ی کمد رفت.سینی را روی تخت گذاشت و سمت درِ باز مانده

هایم را عقب زد و بعد برایم یک پیراهن کوتاه رگال لباس

 صورتی رنگ بیرون آورد.

من دستم سمت نان داخل سینی رفت و هامین پشت سرم 

 نشست.

 وای به حالت شب بگی بدنم درد میکنه.-

 

ی پیراهن را ی نان را داخل دهنم گذاشتم و هامین یقهتکه

 داخل سرم کرد.

دهایش رد کرد و بعد آمد مقابلم هایم را هم از زیر بندست

 نشست و من سرخوشانه پرسیدم:

 اینا چیه؟-
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 های قشنگ تزیین شده اشاره کرد.با دستش به ظرف

 

کاچی... نیمرو با روغن محلی که بهش میگیم ساری یاغ... -

 عسل سبالن... سرشیر... نون روغنی و سنگک.

 

تا مقابل لبم هایم را بهم زدم و هامین قاشق پر از کاچی را دست

 جلو آورد.

 

 بخور یکم قوتت بشه از پس اذیتای من بربیای.-

 

 هایش.ی لبم را با انگشتم پاک کردم و زل زدم به چشمگوشه

هایش به جریان بود... یک غرور بزرگ اما دلنشینی در مردمک

 دانست.شبیه مردی که خودش را یک فاتح می
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 ما قراره باهم پرواز کنیم هامین.-

 

مق چشمانش خوشبختی جوانه زده بود تا روی گل از ع

 لبخندش.

 

من خیلی وقته پریدم ژیکال... از همون شبی که تو شدی -

 آسمون و بال پروازتو بهم دادی.

 

 دستم را مشتاقانه به سمتش دراز کردم و نجوا کردم:

 ناآرومه.اش نباشی، غبار گرفته و آسمونی که تو پرنده-

 

 پشت دستم را نوازش کرد و من برای هزارمین بار اعتراف کردم.

 خیلی دوست دارم.-

 

 هامین پلک روی هم نهاد و من از دلفریبی 
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 هایش خواندم:چشم

گذارند دست صیادی، گلی هایی که نمیدوستَت دارم چون تیغ"

 را بچیند.

ی عقابی که قرار است به اوج دوستَت دارم شبیه پرهای ریخته

 .برسد

دوستَت دارم همانند هیاهوی دُم جنبانکی که از این شاخه به آن 

 پرد.شاخه می

ی یک قالیِ قدیمی ولی خوردههای آفتابدوستَت دارم عین ترنج

 "اصیل، زیر تاللوی خورشید.

 

 

******************* 
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ام و نور خورشید از پشت شاخ و هایم را سرخوشانه بستهچشم

 ی صورتم سرک کشیده است.ها به روبرگ

 

ام و بادِ سردِ ی پایین ماشین بیرون فرستادهدستم را از شیشه

 ام.هایم به بازی گرفتهالی انگشتصبحگاهی را البه

 

 

های یک گوشم به هوهوی باد است و گوش دیگرم به زمزمه

 زیر لب هامین.

 کند.خوانی میبا آهنگ در حال پخش، هم

خوش است و حال من با خوشی او  حالش با موسیقیِ زبانش

 تر.خوش
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 ی شالم کشیده شد و متعاقبش طنین گرمِ صدایش را شنیدم.لبه

 

 ها!خوریبده باال شیشه رو... سرما می-

 

 لحنش پر از شیرینیِ یک دلنگرانی ناب است.

وار دورم چرخید و حواسش پی دلم مثل این چند روزی که پروانه

 بود.

 

بریم تهران دیگه از کجا این هوا رو پیدا کنم... بذار نفسش -

 بکشم.

 

 زند به احساساتم با تحکم کالمش.ذوقانه پشت پا میبی
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گم خوب خشک گم صبح پانشو برو دوش بگیر... میبهت می-

دی... االنم که سر سوزن حرفم برات کن موهاتو، گوش نمی

 خریدار نداره!

 

کنم و به روی خودم هوا باز و بسته میهایم را بیشتر در پنجه

 اند.هایم از سوز سرما، سِر شدهآوردم که گونهنمی

 

 

نرمک باال داد و تا دستم میانش ماند با اخم و شیشه را نرم

 ناباوری سمتش گردن کشیدم.

 

 شوهر بدجنس.-

 

 خندید.
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خوام چکار؟ ببرمت زنِ سرتق... تازه عروس فین فینی می-

 یهت کنم!تهران باید تنب

 

سَقش سیاه است که همان لحظه سه بار پشت هم عطسه 

 میزنم.

 

 بیا... نگفتم... مریض کردی خودتو رفتی.-

 

 ام کشیدم.دستمالِ میان دستم را محکم به روی بینی

 

سرماخوردگی ویروس مسری داره شازده! غرغر کنی زمختاشو -

 ها!فرستادم سمتت

 

 برای تهدیدم چشم باریک کرد و من خودم را سمتش کشیدم.
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ی زمستانی مقابلمان پرتِ من شد و دست من حواسش از جاده

 سرید دور گردنش.

 

 نگفتی منو کجا میبری؟-

 

 یه جای خوب.-

 

از همان دیشب که خبر داد، فردا باهم به تفریح خواهیم رفت 

م چیزی نگفت و خواستیم برویالم تا کام در مورد جایی که می

 های دیگرمان شدم.من هم سرگرم بدرقه کردن مامان و مهمان

 

خواستم صدایش را در بیاورم که لبم را چسباندم به گوشش و 

 گرمای نفسم را رها کرد.

 دستش سریع روی پایم نشست.
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 خوای به کشتمون بدی! بشین سرجات تا برسیم ژیکال.می-

 

 و هامین کالفه نچ گفت: ام را باز نامردانه رها کردمخنده

 کنما... االن جای شیطنته ژیکال!؟چپ می-

 

پرسم... جواب سرباال بهم کنم... هی ازت میدارم تالفی می-

 دی.می

 

 هایش را روی پایم فشرد و مستاصل لب زد:پنجه

خوام زمینی که بابا زد به نامت رو نشونت میریم هِروی... می-

 بدم.

 

ام ماسید نه از سر غم... ب کشیدم... خندهتنم را تسلیم وارانه عق

 کردم.داشتم گذشته و آن روز را مرور می
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ای که پدرجان سر اولین عقدمان به من داد سند یک هدیه

دانستم در کدام منطقه است و هکتار زمین بود که من نمی

 ها کنج کمدم خاک خورده بود.سندش در تمام این سال

 

 تا رسیدن به خود مقصدمان دیگر چیزی نگفتم.

 کرد.گشت و نگاهم میهامین مدام برمی

شاید که به خیالش باز احساساتم بهم ریخته بود و داشتم با 

 کردم.هایم دست و پنجه نرم مییادآوری

ی، بعد از یک روز اما من آرام بودم شبیه آسمانِ آفتاب زده

 .بارانی
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 ببندی.چشماتو باید -

 

 منتظر بودم تا هامین قفل در آهنی بزرگ را باز کند.

های عور و خشک به اطرافمان که چشم دوختم جز انبوه درخت

 زمستانی، ویالهایی بود که نماد سرزندگی این منطقه بودند.

 

 های سیاهش من را خاطر جمع کرد.نگاهش کردم و با مردمک

 نشست. هایش روی پهلوهایمپشت سرم ایستاد و دست

 

زیر پاهایم سنگ ریزها را حس می کردم که آمیخته به صدای 

 رخم بود.های گرم هامین کنار نیمها و نفسخش برگخش

 

 آنقدر جلو رفتیم که خسته پرسیدم:

 تموم نشد؟-
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 یکم دیگه.-

 

 چند قدم دیگر رفتیم و بعد هامین گفت که بایستم.

 هایم را گرفت و فشرد.مقابلم آمد و دست

 

اش نمیشه توش زمینی که صاحب داشته باشه بدون اجازه-

 ساخت و ساز کرد... ولی...؟

 

 لبم را زبان زدم و پا بلندی کردم.

 هیجان خاصی به قلبم لبریز شده بود.

 

هر بار که اومدم، یه تیکه از خاطراتمو برداشتمو باهاش -

هامو اینجا سر کردم... انقدر نداشتنت طول کشید که تنهایی

 خاطرهامون هم عوض شد. شکل
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های هامین، هایم را باز کردم و برقِ مواجِ میان چشمالی پلک

 به لبم لبخند بخشید.

 

قامتش شبیه یک مه محو و تازه از پیش رویم کنار رفت و 

 ی مقابلم مات ماند!نگاهم با بهت و ناباوری به منظره

 

 ی چوبی پیش رویم.قابل وصف نبود کلبه

 

 ختی!؟اینو... تو سا-

 

ساختمش کارِ دلم میفتاد به توی زمین غصبی... نمی-

 بیچارگی... به دیوونگی.

 

دانم اشک است یا سوز سرما که به چشمانم نیشتر زد و من نمی

 ی هامین.های باز شدههجوم بردم به دست
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 خوار دنیایی.ترین زمینتو دوست داشتنی-

 

تن شالگردنش به دور ام را با انداخاش را بوسیدم و او بوسهچانه

 گردنم جواب داد.

 

 دستم را گرفت و من چون کودک سبکبالی در پِیَش دویدم.

در کلبه با یک صدایِ خشک و دلنشینی باز شد و من حریصانه 

 زل زدم به داخلش که تاریک بود.

 

 ای کشیدم.هامین برقش را زد و من جیغ خفه

 

 وای هامین... خدای من!-
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های در را پشت سرم بست و من محو و متحیرِ ریسه

شان کلی عکس سیاه و سفید زنی بودم که روی همگیچشمک

 و رنگی آویزان شده بود.

 

 دور خودم چرخیدم...روی تک به تکشان دست کشیدم.

 

هر چه عکس دونفره و تکی از آن سالها داشتیم همه را چاپ 

 کرده بود.

 

. برای خوشبختی که آغشته بغض کردم برای دلِ خوشحالم..

 شده بود به بوی چوب سوخته.

 زد.هایی که هامین داشت داخل شومینه آتششان میچوب

 

 ای که هامین طراحی کرده بود کوچک بود اما همهکلبه

 امکاناتی داشت... شبیه یک سوییت، دنج و دلنشین.
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هایی که مادرجان ماگ پر از چای را به دستم داد و خوراکی

 ان گذاشته بود را روی میز چید.برایم

 

پتوی مسافرتی را از روی پای خودم به روی پایش انداختم و 

 کنج بغلش خودم را جمع کردم.

 

کردم که کرد و من به این فکر میداشت موهایم را زیر و می

کاش قرار نبود شب به تهران برگردیم و امشب را اینجا ای

 ماندیم.می

 

 ؟کنی هامینبه چی فکر می-
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چند قلپ از چایم را با شکالتی که داخل دهانم گذاشته بود، 

 خوردم و طعم هل داخلش برایم مطبوع و خوشایند بود.

 

برد بازار که بچه که بودیم بابا شبای عید من و هامون رو می-

برامون خرید کنه... هامون اختالف سنیش با من زیاد بود... بین 

 دختر به دنیا اومده بود که زنده نموند.من و هامون یه 

 

هایش به بخار روی ماگش بود و امتداد نگاه من به مردمک

 چشمهای قشنگش.

 

 چند وقتش بود؟-

 

 کی؟-
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 همون دختر بچه؟-

 

 دستش از حرکت ایستاد.

یک سال... نارسایی کلیوی داشته و نتونستن براش کاری -

خیلی قشنگ بوده... کنن... من که ندیدمش... ولی هامون میگه 

بعد از اون مامانم تا به دنیا اومدن من خیلی سختی کشیده... بعد 

ده انگار از چندسال که باز باردار میشه و خدا من رو بهشون می

یه جور خاصی هر دوشون روی من حساس میشن... یه ترس 

 درونی داشتن که نکنه من رو هم از دست بدن.

 

های زیادی را خواندم... هسکوت کرد و من از سکوتش ناگفت

 چیزی عین درد از دست دادن و جدایی.
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ی آبی خرید... وقتی برگشتیم بابا برام یه پیراهن چهارخونه-

خونه سریع بازش کردم، از توی کارتون و جلدش بیرونش 

کشیدم... انقدر هول بودم که ندیدم روی دوخت کنارش هنوز یه 

هشدار داد و ولی من گرد جامونده... مامانم بهم سوزن ته

 نشنیدم.

 

اش را تصور کنم... شبیه همان عیدهایی که توانستم خوشیمی

کرد و ما مستانه با او همراه بابا جهان برایمان خرید می

 شدیم.می

 

وقتی پیراهنو تنم کردم... وقتی پهلوم رو تکیه زدم به دیوار و -

تنم برای خودم ژست گرفتم تازه یه سوزش و درد عمیقی توی 

 پیچید... نوک سوزن فرو رفت توی پوستم و صدای آخم دراومد.

 

 الهی... خیلی دردت گرفت حتمن؟-
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 آمد از این کار.موهایم را میان دستش جمع کرد... خوشش می

 

دردش بد نبود... یاد گرفتم که برای هر کاری عجله نکنم... -

ی تنم اون پیرهن چروک بود... تنمو زخم کرد... ولی روز اول وقت

کردمش هنوزم دوستش دارم... هنوزم  بوی نو بودنش و ذوق 

 خریدنش برام لذت بخش بود.

 

ی مبل تنش را بیشتر به تنم نزدیک کرد و با عقب رفتنم، دسته

 به کمرم فشار آورد.

 

ی چهارخونهژیکال خواستن تو درست شبیه همون پیراهن-

چروک بود... انقدر عجله کردم که باز تنمو زخم زد... باز تنتو 

زخم زدم... یادم رفت باید صبوری کنم... باید عاقلی کنم... باید 

مراقبت باشم... پشیمون نیستم... باز برگردیم عقب... باز برای 

خواستنت هول میزنم ولی اینبار حواسم هست هیچ سوزنی توی 
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ه باشه... اصلن دوست داشتنی که تار و پود عشقمون جانموند

 زدگی و دستپاچگی نباشه صفا نداره که.توش شتاب

 

 

هایش میان هایش قاب گرفت و مردمکصورتم را با انگشت

 هایم دوید.چشم

 

عشقه... درختا گل میدن... بههاش واقعن اردیاینجا اردیبهشت-

تونیم نواز میشه... دلت خواست میهمه جا سرسبز و چشم

لترشم بکنیم... یه ویال بندازیم ضلع شرقیش... یه استخرم کام

 جلوش.

 

 ی تکان دادن به سرم را نداد.هایش اجازهحصار محکم دست

فقط همین کلبه توش باشه... فقط خودمون بیایم اینجا... باشه -

 هامین؟
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ها به کجا رسیدند که منتظر پاسخش بودم ولی نفهمیدم که ثانیه

 هایش شنیدم:از کشیدیم و خیره به مژهکنار هم روی مبل در

یکم استراحت کنیم، قبل از تاریکی راه بیفتیم... باید به پرواز -

 شب برسیم.

 

 من االن سرماخوردم خودتو چسبوندی بهما!-
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 ی معروف و خبیثانه جواب داد:خودش را زد به همان کوچه

 ویروسش اهلیه... با دل من سازگاری داره.-

 

 

 یفمو بگردم ببینم قرص همراهم هست.بذار ک-
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 ای یکهو پرسید:زدههای وقبا چشم

 قرص چی بخوری!؟-

 

اش از کمی باتردید نگاهش کردم تا فهمیدم تعجب و جاخوردگی

 چیست، پیازداغش را زیاد کردم.

 

باالخره همینطوری که نمیشه... باید جلوش رو گرفت که یه -

 وقت...

 

 دستش را با اخم روی لبم فشرد.

خوای قرص بخوری ژیکال یک کلمه به منم بگو خب... می-

که چی بشه... اولش که من خودم حواسم هست... دومش هم 

که همه چیز دست اون باالییه... هزاران زوج بودن که با هزارتا 

روش به قول خودشون پیشرفته و مطمئن بازم تا به خودشون 

 ر از کار گذشته و پای یه... بجنبن دیدن که کا



 

 

2436 | P a g e 
 

 

 

بود، ضعف  ای که پشت دستش پنهان ماندهداشتم از شدت خنده

 کردم که گاز ریزی از انگشتش گرفتم.می

 

 کنی.آخ... چرا یهو غرش می-

 

 دستش را عقب کشید.

 

خوام... قرص سرماخوردگی بخورم ها... مین... جان... می-

 عزیزم.

 

 را بوسیدم. ی پنچر شده و لب کجشقیافه

 خوب رفتی سرکارها!-
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اش روی تنم دستش را دور کمرم حلقه کرد و با چرخیدن شانه

 سایه انداخت.

 منو دست میندازی حاال؟-

 

 ذهن منحرف... مسیرش هم انحرافیه جانم.-

 

 اش سرید.نگاهش از روی صورتم به ساعت مچی

 فقط یک ساعت وقت داریم که از اینجا بریم.-

 

 ام را دید و به حساب دلم با دلش رسید.نیش شل شده

 دلی که اسیر کمان ابرویش بود و تب تند نگاهش.

کرد با خاطرات گس دلی که میان لحظات نابش مدارا می

ای که قرار بود، در زمان حالمان محو محوتر بشوند و گذشته

جایشان را تصویر این کلبه و بوی سوختگی چوب و تنِ 

 به محبت هم بگیرد.ی ما آمیخته
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************ 
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 ها شبیه هیچ صبحی نیست.بعضی از صبح

 ایم نیست.شبیه هیچ کدام از روزهایی که گذرانده

 یک فرق بزرگ دارد؟

 یک تفاوت اساسی!

ی ی یک انسان... شروع دوبارهو آن هم چیزی جز لبخند تازه

ناگسستنی یک زندگی... وَ عمق بخشیدن به یک پیوند از هم 

 بود.
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 هایم را به شماره انداخته بود.دویدن روی تردمیل نفس

 ام سرخورد و راهی گردنم شد.ی درشت عرقی از کنار شقیقهدانه

 

قدی مقابلم متوجه یشدن در سالن را از داخل آینه باز و بسته

 شدم.

صبح جمعه... باشگاه تعطیل و مدیری که داشت با یک نگاه 

 داشت.ضاح کننده، به سمتم قدم برمیخبیثانه و استی

 

ی سرعت تردمیل برای اینکه مقابلش خودی نشان بدهم درجه

 شد.تر از قبل باال و پایین میام پرشتابرا زیاد کردم و حاال سینه

 

 



 

 

2440 | P a g e 
 

های پرشیطنت و این ضربان تند... این هیجان باال رفته با نگاه

 قابل تحسین

 هامین مملو از گرمای مطلبوی شد. 

 

 ما قرار نبود با هم بیایم؟-

 

 لبخندم را کنترل کردم و خودم را به نشنیدن زدم.

 

 من دیشب نگفتم خودم صبح میام دنبالت؟-

 

ام ی نفهمیدن تکان دادم و موهای دم اسبیسرم را به بهانه

 ام ضربه زدروی گونه

 و دیدم که چطور چشم باریک کرد.
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ز مقابل تردمیل وقتی دید تخس و سرتقانه نگاهش کردم، ا

 حرکت کرد و اندکی بعد پشتم روی دستگاه ایستاد.

ی متحرک قرار پاهایش را از دو طرف باز کرد تا روی صفحه

 نگیرد.

 

 سرش را جلو کشید و با خم کردنش لبش را چسباند به گردنم.

بوسیدتم یک حسی... یک انرژی مضاعف و عجیبی وقتی می

 آورد.ی خود در میتمام رگ و پیِ وجودم را تحت سلطه

 

خانم روزهای جمعه باشگاه تعطیله... دارید مقررات رو نقض -

 کنید!می

 

 پارتیم کلفته آقا.-

 

 ها و سرعت را کم کرد.دستش را رساند به شاسی
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 کمی تپش قلبم آرام گرفت و نفسم جا آمد.

 

 شاید این آقا خواست یکم زیرآبی بره... اونوقت چی؟-

 

 اش دور کمرم محکم حلقه شد.و آمدهتکان خوردم و دستِ جل

 

این آقا سه روزه به من قول داده که بریم دنبال خونه... دیشبم -

من بهش گفتم با موندش مشکلی ندارم، ولی تنهایی نورا هم 

 شرط بود که برگشتی و رفتی دیگه؟

 

حس مان ی رفتنش از خانهدانم که چرا دیشب آخرین لحظهنمی

 کردم که حالش میزان نیست!

 

کرد رفتم نورا باز پافشاری میقربون زنِ همه چیز فهمم... نمی-

که برم خوابگاه بگیرم... یا خونه اجاره کنم... کلی باهاش حرف 
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زدم تا متقاعد شد که ما قرار نیست تو اون واحد زندگی کنیم... 

لتون کشم اول زندگیتون اومدم وبامیگه از ژیکال خجالت می

 شدم.

 

 کنم... نگران نباش.خودم باهاش صحبت می-

 

 با یک گام کوچک تنم را عقب کشیدم.

 حاال به تالفی بغلی که دیشب بهم-

 ندادی، بغلم کن.

 

 تونم.شرمنده... نمی-

 

 مات و گنگ به جدیت حرفش چشم دوختم.
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 هامین به تعجب صورتم نیشخند زد.

 

یده زندگی خانم... نه که کم دلم به یه بغل خالی رضا نم-

 ندازه.ها... بَسَم نیست... کارِ دلمو راه نمیباشه

 

 

کرد یا اش، صورتم را نقاشی میداشت با نوک انگشت اشاره

 دانم.زد و تب عاشقی نمیطرح عشق می

فقط تا به خودم آمدم دیدم که هزارباره هیپنوتیزم نگاهش 

 ام.شده

 

 باشگاه خالی... هوا دو نفره... دل من بیقرار... نظرت؟-
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 هایم برایش چرخاندم.ی چشمهایم را در کاسهمردمک

 زشت بود اگر داد میزدم نیکی و پرسش؟

 

خوای که از فردا تا پام و گذاشتم اینجا محل کار ماست... نمی-

 توش برم تو هپروت و...؟

 

 اش دل من را لرزاند.شلیک خنده

ودم ساقیتم... تو هپروتم رفتی میام بهت رسیدگی من خ-

 کنم خانم.می

 

 دلیل خاراندم و نچ گفتم.ام را بیپیشانی

 

قاعده و قانون بازی رو عوض نکن... ما قرار بودیم بریم دنبال -

 خونه!
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 بند حرفش از روی تردمیل پایینم کشاند و دستم را گرفت.پشت

 

سر میریم پیش قرارمون هنوز سرجاشه... بعدشم یه -

 عموسلطان.

 

دنبالش روانه شدم و تا دستش به تشکِ کنار دیوار رسید، بزاق 

 دهانم را بلعیدم.

 دلم به ضعف افتاد از حکم سخت و بدون انعطافش.

 دادم.از طرفی هم به هامین و خودم حق می

یک هفته از آمدنمان به تهران گذشته بود و ما فقط دیشب را 

م... باقیش همه صرف کارهایمان شده چند ساعت کنارهم بودی

 بود.

مامان محبوبه سخت مشغول خرید جهیزیه بود و اگر 

 شدم.اش میکردم، موجب ناراحتیاش نمیهمراهی
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 به تشک کنارم اشاره کرد و گفت:

تو دراز نشست میزنی... من شنا شکم... هر کسی بیشتر زد کل -

 امروز حرف حرف اونه.

 

 ی بود.اپیشنهاد وسوسه کننده

 بدون حرفی قبول کردم و روی تشک دراز کشیدم.

 هامین مچ پاهایم را گرفت و تنش را صاف کرد.

 

 کمی استرس و هیجان داشتم.

 سه... دو... یک... شروع.-

 

هایم جمع کردم و بلند شدم... هامین هایم را از کنار گوشدست

 ام کرد.صورتش را باال گرفت و چشمک ریزی را حواله
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ام تحلیل رفت... ولی ام گرفت و حس کردم کمی انرژیخنده

 کرد.هامین با صدای بلند شمارش می

 

 و هفت... چهل و هشت... چهل-

 

اش از من بیشتر است و من کاملن واضح بود که قدرت بدنی

 ای جز تقلب کردن نداشتم.چاره

 

 اینبار وقتی خواستم تنم را به سمتش باال بکشم، بیشتر خودم را

 هایش چسباندم.کشیدم و تا صورتش جلو آمد لبم را روی لب

 

 هایش بسته شد و من سریع خودم را عقب کشیدم.پلک

های هامین از دور مچِ پاهایم شل شدند و من آخرین دراز دست

 نشستم را در حالی رفتم که با صدای بلند اعتراضش را شنیدم.

 چموش بازی در نیار.-
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ی پاهایم را سمت خودش کشید روی ام را خوردم و وقتخنده

 زمین ولو شدم.

 

 سه تا بیشتر زدم... تمام... من بُردم.-

 

 اش گفت:ی محکمی به پام زد و با اخمهای مصلحتیضربه

نفس کم داری... باید بیشتر تمرین کنی که نیفتی به دوز و -

های بعد کلک... انتظارم ازت بیشتر بود... از این به بعد تایم

 کنی.باخودم تمرین میباشگاه؟ 

 

 هایم را برایش در حدقه چرخاندم و لب زدم:چشم

 چشم مربی جان.-

 

 پاشو تنتو خشک کن بریم به زندگیمون برسیم.-
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 زمان با ایستادنش، من را هم بلند کرد.دستم را گرفت و هم

بروم خالف جایی که هامین ایستاده بود چرخیدم تا سمت اتاقم 

هایم را تعویض کنم که دستم با سرعت بیشتری کشیده و لباس

 شد و میان حجم زیادی از گرمای تنش فرو رفتم.

 

 بغلت فراموش نشد.-

 

 ام را بوسید و من اعتراف کردم:پیشانی

 بدجور بدعادتت شدم... چند شبه خواب درست نکردم هامین.-

 

گوشش نفهمیدم چرا صدایم مرتعش شد و حسم با بغض به 

 رسید.
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پس خبر از حال من نداری زندگی خانم... شدم مثل -

های بهونه گیر و کم سن و سال... یه شب دم دمای پسربچه

چهار صبح بود زد به سرم بیام شهرک دنبالت... آخ ژیکال... آخ 

 اگه بدونی چه حالیه، حالم باتو؟

 

ونو تقصیر خودته... من که گفتم آپارتمان برامون بسه... زندگیم-

 جا شروع کنیم... خودت اصرار کردی که...همون

 

 دستش را کشید پشت گردنش و کالفه گفت:

ی ی تحویل سال نو... ما تو خونهبیا برو حاضر شو... لحظه-

 خودمون هستیم ژیکال خیالت راحت.

 

 تری از کنارش گذشتم.اینبار با فکر آسوده

ی اهی طبقههایم را برداشتم و با قفل کردن در سالن رلباس

 پایین شدم.
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 هامین جان... حاضری؟-
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ام کشیدم و حس کردم که از سمت تنهشرتم را روی نیمتی

 انتهای سالن صدای شرشر آب آمد.

 

جلو رفتم و وارد اتاقی شدم که هامین برای استراحت خودش، 

 مجزا درستش کرده بود.

 ی باال شبیهش وجود نداشت.ای که در طبقهاتاق اضافه
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ای افتاد که در را به عقب هل دادم و نگاهم به دیوارهای شیشه

 گرفت.هامین پشتش داشت دوش می

ی در تکیه زدم و با یک دلتنگی بزرگ و از سر کمرم را به لبه

 نیاز تماشایش کردم.

 

ی ن به خانهاز اینکه حاال مجبور بودیم تا سروسامان داد

جدیدمان و رعایت حضور نورا از هم دور باشیم، یک حس غریب 

 و غمگینی کلِ وجودم را در برگرفته بود.

 

 ترین اشک دنیا در چشمانم نرقصد.لبم را گزیدم تا نیشترِ شیرین

 

دلم به آنی هوس برق نگاهِ پرمهرش را کرد و لبریز شدم از 

رو ریخت و وسوسه... ته وجودم چیزی شبیه دومینو ف

 تعللشرتم بیهایم روی نرمی تیانگشت

 به بازی درآمد.
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دانستم محال کسی بیاید باز هم پشت در اتاق را با اینکه می

 هایم را هم پشتش جا گذاشتم.سرم قفل کردم و کفش

 

هایم نبود که چند دقیقه بعد باید فکر کثیف حواسم به لباس

 کردم.شان میخوردم و جمعشدن و چروک بودنشان را می

 

به خودم آمدم و دیدم که در آن لحظه فقط و فقط کنار هامین 

خواهم. کنار همسرم بودن و از آرامش وجودش گرو بودن را می

 گرفتن را.

 

اش هایم دور کمرش حلقه شدند کمی جاخورد و شانهوقتی دست

 باال پرید.

هایش با لبخند روی لبش خیلی زود یکی ولی حساب مردمک

 شد.
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هایش پناه بردم و دست هامین روی اَلمک ه حصار اَمن دستب

 دوش آب نشست.

 تن هامین خیس بود و تن من خشک.

تازی هایمان پیشوار قلبمان از صدای قلبهای دیوانهتپش

 کردند.می

 

 باالخره فکر دلِ منم کردی!؟-

 

 انقدر هیجان و شوق داشتم که فقط خندیدم.

ای دیدم که میان خندیدم و خودم را ژیکال بیست ساله

 های هامین بود.اش غرق نوازشهای دخترانهفانتزی

 

 موهایش را باال زدم و موهایم را پشت گوشم روانه کرد.
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تره ی ترازوی دل من همیشه سنگیناینو یادت باشه که کفه-

 .هامین

 

 ژیکال!؟-

 

زیزتری... بگو عمرتری... اعتراض نکن... بگو چشم... بگو تو ع-

ی ی پنجم گمشدهتری... بگو تو همون دکمهکسبگو تو همه

پیرهنمی که وقتی پیداش کردم ، دیگه دلم نیومد بدوزمش ولی 

 تو بیشتر منو دوست داری... بگو هامین؟

 

یک جوری زل زده بود به صورتم که داشتم زیر مغناطیس 

 شدم.نگاهش ذوب می

ای از او داشتم... به زبانِ که چه خواستهبه روی خودش نیاورد 

 دلِ خودش لب زد:
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به نظرت یه مرد برای خوشبخت بودن اَبدیش چی بیشتر از -

 خواد زندگی خانم؟این می

 

ترین هایم... به مقدسبه صورتم دست کشیدم و حاال به اشک

 ی جاری شدن دادم.ام اجازهدارایی

 

ات هستم... همه جوره جور پخوام بدونی که همهمن فقط می-

خوام فقط اینو بدونی که منطق... میدوست دارم... با منطق... بی

 ترین اتفاق برای منترسناک

ندیدن لبخند توئه... دلیل حالِ خوبت نشدنه هامین... اگه یه 

روزی بیاد که دیگه مثل امروز برات عزیز نباشم، بدون شک 

 میرم.می

 

حرفِ آخرم تنم را به دیوار  برایم مهم نبود که وقتی از غیظ

 ای پشتم چسباند چه حالی داشت.شیشه
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ترسیدم که ها بودم و میحتی مهم نبود که نگران لرزش شیشه

 زمان با هیجاناتمان بالی سرشان بیاید.هم

 

نظیرترین سمفونی دنیا بودم که یک ریتم من فقط دنبال بی

 نواز داشت.گوش

یک نفس سخت، گرم و بلند از هامین... وَ یک صدای خفه و پر 

 از خوشی از قلب من.

 

های عاشقی بود که برای یک لحظه با هم حال ما وصفِ آدم

 کردند.بودن بیشترشان، حتی از آتش جهنم هم عبور می

هایم از سر مستی و سبکیِ جسم ملتهبم که انگشت حتی زمانی

 ین با آنروی پوست تنش چنگ شد و هام

 خراب کنش زیر گوشم پچ زد:طنین خانه 

 

 بی مهابا بغلم کن وسطِ مردمِ شهر"
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 "اَرزدبخدا عشق به رسوا شدنش می

 

 پورمهدی_آرش#

 

 های سحرمرادی:وی ای پی رمان
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هایم کمی گشادتر از حد معمول چسبیده بود به تصویر چشم

شت تماسش، هامین که جلوی کاپوت ماشین داشت برای فرد پ

کشید و با آوردن اسمش من تازه فهمیدم که خط و نشان می

 پای افشین بینوا در میان است.
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ببین افشین داداش... آب پاکی رو بریز رو دستشون... بگو -

 حرف اول و آخرم از حاال تا صد ساله دیگه نه است.

 

 تنم را جلو کشاندم و سر و نگاه هامین به سمتم کشیده شد.

ر به رویش لبخند زدم و هامین انگار که داشت اختیابی

کرد، که ای را میان اجزای صورتم جستجو میگمشده

 هایش آرام و قرار نداشتند.مردمک

 

 دمت گرم... تمومش کن بره این ماجرا رو.-

 

تماسش را قطع کرد و قبل از آمدنش به سمت ماشین نگاهش 

 را سمت آسمان باال کشاند.

 هایش گالیه داشتند انگار؟چشم
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 اش را چرخاند سمتم.داخل ماشین شد و شانه

 خوای بپرسی چی شده؟نمی-

 

 گردنم را صاف کردم.

 گی؟نپرسم بهم نمی-

 

 ام ضربه زد.اش به نوک بینیبا انگشت اشاره

 به نظرت من تازگیا زود از کوره در نمیرم؟-

 

 واب بدم.تونم به سوالت جتا دلیلشو ندونم نمی-

 

چرا من انقدر دلهره دارم ژیکال... این چه حس مزخرفیه افتاده -

 بهم؟

 

 دستم را برای نوازشش جلو بردم.
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 چی شده هامین؟-

 

ی نفسش را که پوف کرد تالش کرد تا لبخند کوتاهی روانه

 قرارم کند.صورت بی

 

 

ی دعوت به همکاری چند وقت پیش از فدراسیون کشتی نامه-

 اومد برام.

 

 متعجب پرسیدم:

 خب این کجاش بده!؟-

 

ای من همون آدمیم که پنج سال پیش اسم و رسممو رسانه-

کردن و گفتن که دوپینگ کرده... چطوره که حاال از در دوستی 
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وارد شدن... برم کمک مربی تیم ملی بشم که کدوم خاطرهای 

 تلخم از یادم بره؟

 

 

 هایم نگه داشتم.دستش را فشردم و میان انگشت

کنی... دوست نداری به هامین چرا خودتو اذیت می-

 پیشنهادشون جواب رد بده... ولی خودخوری نکن.

 

 هایش آتشفشانی از حسرت و اندوه بود.داخل مردمک

 کرد.هایی که خودش، خودش را مالمت میگرفت وقتدلم می

 

قدر با افشین دوییدم که باور کنید چطوری خودخوری نکنم... چ-

خوام برای دارو میاست... االن دیگه نوشپشت این ماجرا توطئه

 ام؟جبران کدوم آرزوی جامونده
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 اش ، زل زد به صورتم.سرش را کج تکیه داد به پشتی صندلی

 

خواستم که حاال من از اون روزا فقط جبران داشتن تو رو می-

یه بکنم که چی بشه وقتی دلم از دارمت... خودمو وارد حاش

 زندگیمو با تو بودن راضیه.

 

هایش. خیره... مطمئن و پشت دستم را رساند به گرمای لب

 مصمم لب زد:

 

بریم دنبال کارهامون... به افشین گفتم جواب منفیم رو باز -

 بهشون بگه... حسابی امروز عقب افتادیم از همه چیز.

 

به روی خودمان نیاوردیم که  هر دو به روی هم لبخند زدیم و

درونمان پر شد از اندوهی که با ما خو گرفته بود هرچند اندک و 

 محو شده.
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 مسیری که هامین واردش شده بود، زیادی برایم آشنا بود.

 آنقدری که وقتی تابلوی آبی کوچه را خواندم با ناباوری گفتم؛

 هامین... اینجا... پیچک ششم!؟-

 

 

حجم خاطراتی که یکباره بر من مستولی به خودم لرزیدم از 

 گشت.

دیدم، که بار قبلی که با اروند آمده بودم حتی در خواب هم نمی

 بار دومش را به عنوان همسر هامین باز به این خانه برگردم!
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برگشتن و دیدن لبخندش دهانم را از فرط خوشی و هیجان باز 

 نگه داشت.

 گفتم:متحیر مانده بودم و گاهی به خودم می

 صبر کن ژیکال... از کجا مطمئنی؟-

 

کلیدش را بیرون تر از آن که هامین دستهمطمئن بودم قبل

 بیاورد و در حیاط را باز کند.

 های روی در یادم بود.هنوز هم همان نقش گلدان

کرد برای ای که زیادی عرض اندام میشدهیا آن سرو خزه پیچ

 دلم.

 ی دیوار غنج زد.سرچرخاندم و قلبم از دیدن تاب سفید گوشه

 چقدر خاطره به این خانه بدهکار بودیم.

شاید هم این خانه قرار بود به ما خاطرات مشترک و زیبایی 

 ارمغان بدهد.

 داند از فردای خودش؟کسی چه می
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 ای که مزایده رو برد تو بودی پس؟اون غریبه-

 

های کاپشنش فرو برده بود و با جیبهایش را داخل دست

 لبخندی عمیق تماشاگرم بود.

 

 یه همچین روزی رو تصور کردم که خریدمش.-

 

 دونستی که من این خونه رو خیلی دوستش دارم؟می-

 

 ابروهایش را باال انداخت و با تبسم جوابم را داد:

 دونم که خیلی دوستم داری.بله می-

 

 نش تعلل نکردم.برای پناه بردن به دوست داشت

 خودم را جمع کردم و هامین روی سرم را بوسید.
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 با تو اینجا زندگی کردن چه صفایی داره ژیکال.-

 

 ممنون که فکر همه چی بودی.-

 

 ی هامین رسید.نفسم در هوا بخار شد و به نفس پخش شده

 

 ی این حال خوشیا شدی زندگی خانم.ممنون که دلیل همه-

 

 ها را باال رفتیم.دستم را گرفت و همراه هم پله

 

 خب نظرت چیه... اینجا یکم نیاز به بازسازی داره.-

 

زدم... اولین باری که با اروند آمدم دلم داشتم دور خودم چرخ می

 لبریز از حسرت و بغض حل شده بود.
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 فقط تمیزش کنیم هامین... همین شکلی بمونه... سنتی و دنج.-

 

 شت پنجره ایستادیم.کنار هم پ

هایش درز کرده هوای خانه سرد بود و سوز زمستان الی خشت

هامین به جانم امید و انرژی مضاعفی  بود، اما گرمای دست

 بخشید.می

 

خوام خیلی طول بکشه ژیکال... خوشم نمیاد بیشتر از این نمی-

 از هم دور باشیم... باید از همین امروز شروع کنیم.

 

 هایش به دورم گره زدم.دست داخل حلقههایم را دست

رسیم منم موافقم... تا سال نو فقط یک ماه وقت داریم... می-

 یعنی؟
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 اش را روی سرم فشرد.چانه

ای من از بیرون میام، بیا پشت این پنجره وقتایی که خونه-

 وایسا برام دست تکون بده.

 

 با صدای بلند خندیدم و هامین صدایم کرد.

 ژیکال؟-

 

 جانم؟-

 

 دی؟یه قول بهم می-

 

 چه قولی؟-

 

 هامون با صدای بلند نخند.هیچ وقت به خوشی-
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 ی پنجره نگاه کردم.مات و گنگ به انعکاس تصویرش در شیشه

 چرا هامین!؟-

 

خندی دلم یجوری میشه ژیکال... یه حظِ بدون وقتی بلند می-

خوام با گوش نامحرما قسمتش کنم... وصفی داره که نمی

خوام طنین قشنگت بره برسه به گوش بخیل و حسود... تو مین

حواست بیشتر باشه... اصلن هر وقت خواستی اینجوری غش 

 بری لباتو فرو کن تو گوش خودم فقط.

 

سرم را برگرداندم و لبم را فرو بردم در گوشش. خندیدم و آرام 

 کردم: زمزمه

 چشم جانم.-

 

******** 
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 وی در قابلمه فشردم تا بخارش بیرون نیاید.دستم را با وسواس ر

 ها را پر کردم و داخل سینی چیدمشان.فنجان

 

ی دامن و قرنیز چوبی سینی را کمی باال گرفتم تا حواسم به لبه

 درِ بالکن باشد.

 

دست درد نکنه ژیکال، امشب تو و هامین خیلی به زحمت -

 افتادید.

 

 چه زحمتی جانم... فردا شب قراره برات جبرانش کنیم.-
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افشین از کنار منقلِ کباب برایم چشم لوچ کرد و به رویش 

 خندیدم.

 بذار نونتون از گلومون پایین بره... بعد چتر بشید روسرمون!-

 

خواستم سمت مامان محبوبه خم شوم، هامین پیش دستی کرد 

 و کنارم ایستاد.

 

 .. بشین یکم.بده من خسته شدی.-

 

 شد هربار!در گوشم که پچ میزد ضربان قلبم غیرقابل کنترل می

 

ای از کنارش گذشتم و خودم را به زور وسط با نگاه قدرشناسانه

 مامان و نشاط جا کردم.

 به منم یکم جا بدید.-
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نشاط برایم چشم و اَبرو آمد و مامان محبوبه لطفش را بلند بیان 

 کرد.

 بیا بشین عزیزم.-

 

خیلی حس خوبیه که دور هم هستیم... خونتون پر از انرژیه -

 ژیکال.

 

 نشاط هم حرف ترالن را با تکان دادنِ سرش تایید کرد.

 

ها بشینم روی خواد برم ساعتهر بار که میایم اینجا دلم می-

اون تاب و هی تاب بخورم... اینا خونشون هم مثل خودشون 

 باصفاست.

 

 بفرمائید چای.-
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 دست نشاط را فشردم و با صدای هامین سرم را باال گرفتم.

 

 یادم رفت ظرف شیرینی رو بیارم.-

 

 بلند شدم و صدای سهراب را شنیدم:

 آتیش آماده است... بچینیم کبابارو؟-

 

 هامین سمت پسرها رفت و من وارد آشپزخانه شدم.

هایی را که ترالن با در یخچال را باز کردم و رولت

 اش درست کرده بود، بیرون آوردم.سلیقگیخوش

 

 خانمم؟-

 

کمی شالم را عقب دادم و سواستفاده گرانه به مهربانی 

 هایش زل زدم.چشم
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اش از روی تکیه زده بود به درگاه آشپزخانه و نگاهِ یک وَری

 صورتم سر خورد و رسید به پاهایم.

 

 ام گرفت و خودم را زدم به گیجی.خنده

 الزم داری؟جانم هامین... چیزی -

 

ام را با سرش به قدِ دامنم اشاره کرد و من با گزیدن لبم خنده

 خوردم و الکی گفتم:

 چی شده... سوسک اومده!؟-

 

 خودم را به حالت ترسیده کنار کشیدم و هامین بازویم را گرفت.

 

اون سوسکی که قراره تو ازش بترسی هنوز کسی تخمشو -

 ات کنی؟خوای یه چیز بلندتر پنذاشته... نمی
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دانستم خیلی بلد هایی که میپکر شده نگاهش کردم با چشم

 نیستند مظلومانه رفتار کنند.

 

 کوتاهه مگه!-

 

راه که میری مچ پاهات میفته بیرون... من امشب میزبانی کنم -

 یا خونِ دل بخورم با تو؟

 

 هامین سخت نگیر دیگه... حواسم هست.-

 

 یک جوری نگاهم کرد که دلم خالی شد و لب گزیدم.

 تر... پِی حواسِ منم باش خوش انصاف.بِکشش پایین-

 



 

 

2478 | P a g e 
 

اش را ببوسم صدای سهراب به پا بلندی کردم و تا خواستم گونه

 گوشمان رسید:

 

 صاحب خونه یه ظرف بدید برای کبابا.-

 

هامین به رویم اخم غلیظ ولی قشنگی کرد و ظرف را از دستم 

 رفت و رفت.گ

 

ی باال ها ببرد، خودم هم به طبقهنشاط را صدا کردم تا شیرینی

 رفتم و یک ساپورتِ کلفت زیر دامنم پوشیدم.

 

مان کنده شد و به نگاهم از روی قاب عکس باالی تخت

 هیاهوی داخل حیاط رسید.

 سرک کشیدم و مروارید و آیهان را دیدم که داخل آمده بودند.
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برایم پیام فرستاده بود که از دَمِ دانشگاه نورا  میالد همان لحظه

 آیند.دارد و باهم میرا برمی

 

گفته بود که برایش اسپند دود کنم که قرار است از رخشش رو 

نمایی کند و حاال همگی دم درِ کوچه ایستاده بودیم و من با 

 بغض و شوق زل زده بودم به پراید سفیدِ میالد.
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کردم، مامان محبوبه داشتم با نگاهی پر از تحسین تماشایش می

مرغ گذاشتم و هایش تخمبرایش اسپند دود کرد و من زیر چرخ

 همان دَم هامین با خنده گفت:

 حاال هی حس حسادت منو امشب تحریک کن.-
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 تو از این اخالقای بد نداری جانم... ژستشو نگیر.-

 

 و زمزمه کرد: برایم با نگاهش خط و نشان کشید

 کجاشو دیدی حاال ژیکال خانم.-

 

فعال شده بود که پسرکِ جَلَبِ درون هامین امشب زیادی بیش

از زیر رگبارِ فورانش گریختم و برای چیدن میز شام به داخل 

 خانه برگشتم.

 

های افشین مدام جلوی نورا سرخ و سرها و شوخیمیالد با سربه

ی نگاه من بودم که متوجهدانم این فقط شد و نمیسفید می

 شدم یا نه؟هایشان از هم میدزدیدن

 

 شنوید؟شما هم بوی داماد شدنِ میالد و می-
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 سهراب هم پی حرفش را گرفت:

 ام باشه دیگه نوبتِ جنابِ استاده.نوبتی-

 

مامان محبوبه پشتش در آمد و کارش را راحت کرد تا کمتر 

 عرق بریزد.

 

ش هم شیرینی دامادیشو بهتون میده این آقا میالد ما به وقت-

ی خواهرش از بخورید... بذارید امشب دوتا لقمه غذا توی خونه

 گلوش پایین بره.

 

های بهاری انتهای شهرک را مان به هم حال و هوای شبنگاه

 داشت.

داشتم و از عید را برمی های ماندههای که من آجیلهمان شب

نشستیم و از این ها زیر درخت گردو میبا میالد ساعت

 گفتیم.روزهایمان می
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گفتم که مال خودم باشد و میالد از من از باشگاهی می

 دانشگاهی که بتواند داخلش تدریس کند.

 مان از عشق نبود!کداممان یادمان به سهمولی هیچ

 

این برقِ سخت یا آسان... دیر یا زود به رویاهایمان رسیدیم و 

های نوجوانی و آرزوهای مواج در لبخندمان ماحصل همان شب

 اش بود.برآورده شده

 

 

مان را از آشپزخانه بیرون کرد و گفت مامان محبوبه همگی

 بروید دور هم خوش باشید.

خواستم تنهایش بذارم... تنهایی برایش یعنی مرور... مرور نمی

 اش.عزیزِ نداشته

عمو سوری نمانده بود باز من پیش زنشاید اگر مانلی امشب 

 های مانلی است.تر بود که سرش گرم شیطنتخیالم راحت
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 مامان دست تنها خسته میشی دورت بگردم.-

 

 بازویم را گرفت و بیرونم کرد.

 

 برو به مهمونات برس.-

خواست، اش را نمیبوسیدمش... دلم جدا شدن از عطرِ مهربانی

 ش احترام گذاشتم.اولی دل کندم و به خواسته

 

های بهاری را ها را داخل حیاط چیدیم و نسیم خنک شبصندلی

 با آتشی که هامین برایمان به پا کرد، خنثی کردیم.

 

هامین از آیهان خواسته بود تا گیتارش را بیاورد و حاال قرار بود 

 برایمان بخواند.
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ا هالبته بماند که چقدر بدجنسی کرد و گفت من فقط بعد از سال

ام و امشب هم اگر پای هامین وسط نبود، برای مروارید خوانده

 محال بود که این سکوت را دوباره بشکنم.

 

 گیتارش را کوک کرد و من مات رنگِ خاص صدایش ماندم.

 

 من واسه چشمای توئه انقدر تنهام"

 "انقدر زیبایی که یادم میره حرفام

 

 

 انصافی بود فکرم در مورد صدایش.بی

مان نواخت و خواند که نه تنها من که بلکه همگی یک جوری

نقصش در سکوتی عمیق فرو تحت تاثیر آوای قشنگ و بی

 رفتیم.
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 خوامت تموم زندگیم شییه جوری می"

 "خواممن زندگیمو واسه چشمای تو می

 

 

 نگاه مروارید به آیهانش پر از حرفی بود که مدام مهربانی داشت.

ی شعر جاری از زبان آیهان داشتند یک انگار با کلمه به کلمه

هایی که کردند از همانی قدیمی را برای هم مرور میقصه

 تهش حال خوب بود و وصال االنشان.

 

 تو اومدی تا تو جهان احساس باشه"

 تا یک نفر اینقدر نگاهش خاص باشه

 چندساله دیگه بگذره یکی بیاد که

 "ش حساس باشهیه دنیا روی زیبایی
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هایی بود که وقتی هامین حال خوب نگاهشان به هم از همان

دستم را فشرد از گرمای که میان دستم جا ماند، حسش کردم... 

ی سهرابش های پر از مهری که نشاط روانههیا شبیه خند

 کرد.می

 

 تو تو صدای بارونی"

 مثل خودم پریشونی

 دونیتو حال خوب و می

 "باشدلیل حال خوبم 

 

های میالد تا های مهری بودم که از شرمِ چشممن شاهد جوانه

 معصومیت لبخند نورا جاری بود.

 

های مکررش، افشین را حتی وقتی که آسایش با تکان دادن

شد باز ردپای یک دوست کرد هم میوادار به همراهی می

 داشتن عمیق را دید.
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ای ل تازهمان رنگ و بوی فصدوست داشتنی که برای هر کدام

را داشت و ترالن هنوز هم وسط زمستانِ احساساتش در حال 

 تقال کردن بود.

گفت خیالت از بابت من راحت باشد.که همه چیز تقالیی که می

 ام.را فراموش کرده

هایش یا آن ارتعاش صدایش ی مردمککردهولی من با غم خانه

 کردم؟چه می

ی دلم برای کردم که اروند هم خونَم بود و گاهچه می

 شد؟مان تنگ میسیاهیهای بیکودکی

 بازی محبوبم.گاه بود و همهایی که برایم تکیهکودکی

 

 تو که عزیزتر از جونی"

 مثل برف زمستونی

 مونیبا این دیوونه می

 "منم تویی همه دنیاش
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_440 

 

 

هامین برای آوردن میوه و کمک کردن به مامان از کنارم 

 برخواست و نورا هم دنبالش روانه شد.

 

های مسکوتِ آیهان بودم و رد اشکی که هنوزم من مات انگشت

 زیر چشمم جامانده بود.

 

 قرار نبود اشکتون رو در بیارم!-

 

 هایم را به هم مالیدم.کف دست

 اشکش تلخ نیست.-
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 گیتارش را دست مروارید داد و باز گفت:

ون با اشکه... خوشحالید اشک هاتی واکنشها همهشما خانم-

شوق دارید... غمگینید اشک دلتنگی دارید... خداییش تالش 

 العمل تازه از خودتون ارائه بدید.کنید یه عکس

 

 گی که طاقت دیدنشو ندارید؟چرا نمی-

 

سوال من را مروارید زیرکانه پرسید، وقتی که آیهان دست دور 

 اش انداخت.شانه

 

ونید دیدن چشمای خیستون چه عذابی گیم چون نباید بدنمی-

 برامون داره.

 

 چه صادقانه حرفش را زد و بعد هم با شیطنت گفت:



 

 

2490 | P a g e 
 

هام گوش بده... کردم به فالشیه وقتایی هامین رو مجبور می-

بعد کاشف به عمل اومد که خود ناکسش عجب صدایی داره... 

خونه... هیچ وقت نخواست که بخونه... حتی منم دعوا ولی نمی

خیالش بشم... اما من کارِ دلم باهاش راه میفتاد... کرد که بیمی

االنم یه وقتایی تو حموم میزنم زیر آواز مروارید خانم خوشش 

 ها چه گناهی کردن آخه.نمیاد میگه همسایه

 

 با تعجب نگاهش کردم یک طوری تعریف کرد که باورم شدش.

تونم بگم که از کنید... به جرات میدارید شکسته نفسی می-

 ی اصلیِ آهنگ هم قشنگتر خوندید.خود خواننده

 

آیهان صداش یه سوز خاصی داره... من بهش نگفتم نخون -

 ژیکال جان فقط گفتم که...

 

 سرش را کمی جلو آورد و دَمِ گوشم گفت:
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ظورم خوام کسی جز خودمون خوندنشو بشنوه... مننمی-

 هان.غریبه

 

انقدر با احتیاط و حس خاصی حرفش را زد که به رسم احترام 

 ام را خوردم و آیهان به بازویش زد:خنده

 ها؟یواشکی حرف زدن نداشتیم-

 

 کردم جانم.داشتم تعریفت رو می-

 

 آیهان چشم ریز کرد و من شانه باال انداختم.

 مروارید عین حقیقت رو گفت بهتون.-

 

 دن هامین همگی از داخل حیاط به خانه دعوت شدیم.با صدا کر

 

 مامان محبوبه چای ریخته... بفرمائید تو.-
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پشت همه راهی شدم و هنوز پایم به اولین پله نرسیده بود که با 

 صدای سهراب برگشتم:

 کنی؟چند لحظه صبر می-

 

 خوای!جانم؟ چیزی می-

 

 برگشت: ی خانه رفت ونگاهش از روی من تا در باز مانده

دونم درست باشه خواستم یه چیزی بهت بگم ولی خب نمیمی-

 یا نه...؟

 

پشت گردنش دست کشید و پشیمان شده خواست راهش را 

 اش شدم.بکشد و برود که مانع
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 بگو سهراب.-

 

 این پا و آن پا کرد تا لب زد:

 دیروز مالقت اروند بودم.-

 

 منتظر نگاهش کردم.

 ازم خواست که بهت بگم...-

 

 لبش را جوید و نفسش را سخت رها کرد.

ژیکال هیچ دلیلی وجود نداره که بخوای اروند رو ببخشی یا به -

 دیدنش بری.

 

 خواست که برم مالقتش!؟-

 

 پلک روی هم کوبید و خیالش را راحت کردم.
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 ممنون که بهم گفتی.-

 

خورم... دمو میگفتم ژیکال... از سر شبه دارم خونباید می-

 خوام هامین تصور کنه که من این وسط شدم خبر بیار.نمی

 

هامین تو رو برای وجود خودت پذیرفته... بدون قضاوت -

سهراب... دعوت کردن امشب مادرت هم خواست هامین بود نه 

 من.

 

مامان هنوزم دنباله شریک گناه برای اروندِ... تو جمعمون نباشه -

بشه که یک اشتباهِ بزرگ رو با مقصر جلوه بهتره... باید متوجه 

 دادن دیگران نمیشه ترمیم کرد.

 

 یاد تو؟نمی-
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 به روی نگاه پر از سوال هامین با آرامش لبخند زدم.

 

 اومدیم جانم.-

 

_441 

 

 

 

 خوردند.هایش الی موهایم پیچ و تاب میانگشت

 

 خوابت نمیاد؟-

 

سرش را نزدیکم کرد و من دستم را برای روشن کردن 

 خواب دراز کردم.شب
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 روشنش نکن ژیکال... ببین مهتاب از پشت پنجره اومده تو.-

 

 ام چرخ خوردم و نور مهتاب را دیدم.از روی شانه

 بهاری قشنگ و دلنشینی بود.شب

 

 هامین؟-

 

های دور درخت سرو، دورم پیچید همانقدر دستش مثل خزه

 مستحکم.

 

 خوام یه چیزی بهت بگم.می-

 

 کمی در جایم تکان خوردم.

 جوری بود.ترس نداشتم ولی دلم یک

 بگو جانم.-
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 تعارف بهم بگی؟میشه نظرت هر چی بود بی-

 

 دار لب زد:خمار و خش

 شک نکن.-

 

 خواستم اسم سهراب را به میان بیاورم.نمی

 لبم را تر کردم و گفتم:

 خوام اگر موافق باشی برم مالقت اروند.می-

 

 

هایم را روی هم هایش از حرکت ایستادند و من پلکانگشت

 فشردم.

 چی!؟-
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 سکوت کردم و هامین بدون تعلل پرسید:

 دلیلت برای دیدنش چیه؟-

 

 هایم را جمع کردم.انگشت

 دالیلم زیاد بود... به زیادی یک خروار حرف نزده و نشنیده.

 

 ای جوابمو بدی ژیکال؟خونمی-

 

 توضیح دادنش سخته برام.-

 

 هایش را شمردم.سکوت کرد و من از سر پریشانی نفس

 تردید جوابم را داد.تا که بیتا شد یا نوزدهدانم هجدهنمی

 

اگر نظرم برات مهمه و مالکه باید بگم که مخالفم ژیکال... با -

 ... شب بخیر.دونم سهراب از سمتش برات پیغوم آوردهاینکه می
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رویِ موهایم را بوسید و من را تنگ آغوشش فشرد... انقدر تنگ 

 که دیگر جای جنب خوردن نداشتم.

 دانستم که خودش را زد به خواب.می

 خواست چنین چیزی را از من بشنود.دانستم که دلش نمیمی

 خواستم که تالش بکنم.دانستم و باز میها را میی اینهمه

هایش یک تالش بکنم برای دیدن آدمی که برای تمام بدی

 دلیل بزرگ داشت و آن هم به گمان خودش عشق بود.

 

ام رد کردم و شرتش به عادت این چند وقتهدستم را از زیر تی

 رساندم به روی قلبش.

 تپشش باال بود که آرام پچ زدم.

 خواستم ناراحتت کنم.نمی-

 

 یم را داخل پوستش فشردم.هاجوابم را نداد و من انگشت
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 باهام قهر نباش هامین... قولمون که یادت نرفته؟-

 

 ام مگه قهر کنم.بچه-

 

 دی!پس چرا جوابمو نمی-

 

 چون فکرم مشغوله.-

 

 بق کرده پرسیدم:

 مشغول چی؟-

 

کف دستش را روی دستم که متصلِ به قلبش بود گذاشت و پتو 

 را روی سر هردویمان باال کشاند.
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شینه روی صورتم، کشی، گرماش میری وقتی نفس میاینجو-

 آرومم میکنه... زود خوابم میبره.

 

 خواست جوابم را بدهد!نمی

 عمیق و طوالنی نفس کشیدم و سمت صورتش رهایش کردم.

 شب بخیر.-

 

 

*************** 

 

_442 
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 "پنج ماه بعد"

 

 

مدام باید ی مانلی تمام اتاق را پر کرده بود و نشاط صدای خنده

شد تا چیزی را روی خودش نیندازد یا پاهای دنبالش روانه می

 اش خسته نشود و نیفتد.تازه راه افتاده شده

 

 بشین مامان جان... خسته شدم دیگه.-

 

 با جدیت گفتم:

 سرش غر نزن نشاط... برو من مراقبش هستم.-

 

اش مرتب کرد و سمتم شالش را روی موهای تازه کوتاه کرده

 ت:برگش

 تو که اومدی چایی بریزی بیاری!-
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 در کابینت باز مانده را بستم.

 زنگ بزنم هامین میام... تو برو.-

 

 ام گذاشتم و مانلی را بغل کردم.موبایلم را مابین گوش و شانه

 

سمت اتاق خواب مامان محبوبه رفتم و با مانلی پشت پنجره 

 ایستادیم.

 

 بگو ژیکال؟-

 

 روی موهای مانلی را بوسیدم.

 خوان بکشن؟کجای هامین... غذا آماده شده می-

 

 مانلی دست انداخت دور موبایلم تا از چنگم بیرونش بیاورد.
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ها... من دیروز به سهراب گفتم بیشتر ظرف موندم پشت دسته-

بگیریم... گفت بسه... کل محل رو زیر پا گذاشتم تا مغازه پیدا 

 ز تاسوعا!کردم اونم تو رو

 

 آروم لب زدم:

 عزیز خاله وایسا یه لحظه!-

 "بدش من"بِبِش من... بِبِش من-

 

ی مانلی بشوم و تند تند به هامین توانستم حریف خواستهنمی

 گفتم:

عجله نداریم که... تا دست به کار بشن توام میرسی... این -

 وروجک نمیذاره حرف بزنم هامین... فعلن.

 

 موبایلم را جلوی مانلی گرفتم. تماسم را قطع کردم و
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 بفرما بگیر... قطعش کردم خیالت راحت شد وروجک!؟-

 

اش را برایم موش کرد و دندونای کوچولواش دلم را ضعف قیافه

 انداخت.

 روی تخت نشاندمش و نگاهم سمت قاب عکس بابا پیش رفت.

 دست دراز کردم و از روی میزِ پاتختی برش داشتم.

از این همه ماه و هفته و روز باز آرام  بوسیدمش تا دلم بعد

 بگیرد.

هایِ بابا را از روی مانلی هم سرش را جلو آورد و مثل من چشم

 ی قاب عکسش بوسید و لب زد:شیشه

 بابای.-

 

 دلم پر و خالی شد از افسوس و اندوه نبودنش.

 بابا جهان خیلی دوست داشت عزیز خاله.-
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زمان صلوات فرستادن حواسم را پرت حیاط صدای بلند و هم

 کرد.

خواهد برای شادی مامان محبوبه از اول محرم اعالم کرد که می

روح بابا و خیراتش، ظهرِ تاسوعا نذری بپزد و داخل شهرک 

 تقسیم کند.

 

امروز از صبح زود همگی دور هم جمع شده بودیم و دست به 

 کردیم.مان کمک میدست هم داشتیم برای نیت ما

 

 ها رفتم.سهراب پی مانلی آمد و من سراغ ریختن چایی

 

ها بودند و آسایش و نورا حسن مشغول کشیدن برنجمیالد و مش

 ریختند.ها نثار میروی برنج

عمو سوری سینی را دور چرخاندم و به روی خودم نیاوردم که زن

 آمد.مدام برایم چشم و ابرو می

 



 

 

2507 | P a g e 
 

نتونستی از شوهرت اجازه "رانم کرده بود که: باچندباری متلک

وَ من هربار بدون زدن حرفی از  "بگیری بری پسر عموتو ببینی

 کنارش رد شدم.

 

 بوی خوش زعفران و عطر برنج تمام حیاط را برداشته بود.

قدم صدای زنگ حیاط که آمد خودم برای باز کردنش پیش

 شدم.

 

 کش کنم.هایش پر بود و نگذاشت تا کمهامین دست

حسن و من برایش بار مصرف را رساند دست مشهای یکظرف

 چای تازه دم بردم.

 

 بخور خستگیت رفع بشه.-

 

 دستت درد نکنه.-
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 ی تخت.جان حلوا آورد... گذاشتم لبهعمو، ترالنزن-

 

هایش روغنی شده بود و شالش از روی سرش داشت نورا دست

 خورد.لیز می

گرفت و هربار که ام میکرد خندهعمو خطاب میوقتی من را زن

گفت گفتم لزومی ندارد و من را به اسم کوچک صدا کن، میمی

 این یک قول بین من و عموهامین است.

 کدامشان از آن به من چیزی نگفتند.قولی که هیچ

 

ی مات ماندن میالد برای آوردن ظرف حلوا بلند شدم و متوجه

 نورا شدم.روی صورت 

 

 ام را پشت دستم خوردم و کنار گوشش پچ زدم:خنده
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ها... خوردی دختر مردمو که... خوبه عموش روبروت نشسته-

 درویش کن برادرم.

 

_443 

 

 

 

سرش را کج کرد و با لحنی مهربان و یواش که به گوش پدرش 

 حسن نرسد گفت:مش

کمکش کن شالش رو درست کنه.. دستاش کثیف شده انگار -

 تونه.مین

 

 دهانم از فرط ناباوری باز ماند و میالد به رویم اخم کرد.

 

 نه بابا یعنی تا این حد!؟-
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 کوفته... حاال جلوی هامین تابلو نکن سر جدت.-

 

 ام را خوردم و آهسته گفتم:خنده

 خوری؟چشم حواسم هست... تو حلوا نمی-

 

درش اش را پاک کرد و ظرف بعدی را سمت پبا بازویش پیشانی

 گرفت:

 خورم... برو.نمی-

 

ی دادن حلوا به آسایش و نورا کنارشان نشستم و مثلنِ به بهانه

عموی باشخصیت شال نورا را روی سرش خودم شبیه یک زن

مرتب کردم و بماند که اصلن به روی خودم نیاورم که هامین 

 چرا چپکی من و میالد را نگاه کرد.
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 غذاهای آماده را دو قسمت کردیم.

 ها و باقیش هم برای خیرات سرخاک.تعدادی برای همسایه

 

 ژیکال؟-

 

هامین که صدایم کرد سینی را دست میالد سپردم و تاکید 

 کردم:

 صبر کن االن میام.-

 

 نزدیک هامین شدم.

 جانم هامین؟-

 

 سرم درد میکنه ژیکال... میرم یکم دراز بکشم تو اتاقت.-

 

 نگران به صورتش نگاه کردم.
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 هت قرص بدم؟بیام ب-

 

 ایستاد و قبل از رفتنش جوابم را داد.

 خوام یکم بخوابم خوب میشم.قرص نمی-

 

حق داشت تمام دیشب را برای برپایی نذری بیدار مانده بود و 

 هایش به خون نشسته بود.حاال سفیدی چشم

 

 

عمو سوری رو تو حیاط دید بدم ترالن... زن این دو تا رو بذار-

 دونم چرا طفلی برگشت رفت خونه!نمی

 

 شان ایستادیم و قبل از زدن زنگ میالد گفت:پشت در خانه

با میالد راهی کوچههای شهرک شدیم و نذریها را پخش 

کردیم. 
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 ژیکال منو یکم راهنمایی کن.-

 

 بابته؟-

 

روی هایش نفسش را از سر کالفگی پر و خالی کرد و تا مردمک

 ی دلش را خواندم.زمین رسیدند من فاتحه

 

 االن با خودت چند چندی میالد؟-

 

 یعنی چی!-

 

 خوشت اومد... دوستش داری... قصد ازدواج داری یا...!؟-

 

 ی موارد.همه-
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 با حالتی از خوشیِ گنگی زل زده بودم به میالد.

 

 نورا انتخاب قشنگیه برات.-

 

 کج کرد سمت دیگری. سرش را باال نیاورده باز

 

 با خودش حرف بزن میالد.-

 

 چی بگم!؟-

 

 ترین کار دنیا را قرار بود انجام بدهد.انگار که ناممکن
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ات... تصمیمت... خواد بگو... از عالقههر چی که دلت می-

 هدفت.

 

هایش باال و به جلوی پایش ضربه زد و سینی را میان انگشت

 پایین کرد.

 

خوام نظرش رو راجع به من فرصت الزم دارم... ولی اول می-

 خودم بدونم.

 

 نوک انگشتم را به زنگ رساندم فشردمش.

 ترتیب یه قرار رو بذار.-

 

هامین بفهمه ناراحت نشه... باالخره االن جدای عمو بودنش -

 بزرگترش هم هست؟
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 بله؟-

 

 صدای ترالن حواسم را کمی پرت کرد.

 باز کن منم.-

 

 ک باز شدن در دستم را سمت میالد دراز کرد.تی

 یعنی االن برم به هامین بگم؟-

 

 نه!-

 

 از استیصال نگاه و لرزش صدایش به خنده افتادم.

 پس چی میالد؟-

 

 پس سرش را خاراند.

 استرس دارم... نگرانم... اگر نظرش منفی باشه چی؟-
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مطمئن همون اندازه که تو حق انتخاب داری نورا هم داره... -

 باش اتفاقی که به صالحتون باشه میفته.

 

وارد حیاط شدم و تا غذاها را از میالد گرفتم رفتنش را سمت 

 حیاط خودمان تماشا کردم.

 

 

ترالن صورت خیسش را با دستمال میان دستش خشک کرد و 

 مقابلم پشت میزناهارخوری داخل آشپزخانه نشست.

 

 چشمش را نبینم! ی قرمز دورگرفت تا هالهمدام نگاه می

 

 چرا نموندی پیشمون؟-
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هایش را پوست لبش را به دندان گرفت و من پریدن مداوم مژه

 دیدم.

 

 یکم خسته بودم... کارهام مونده بود، دیگه برگشتم.-

 

 ترالن؟-

 

 هایم خیره شد.در سکوتی تلخ به چشم

 

 چی شده... زن عموم حرفی زد بهت؟-

 

 اش.خندید با بغض و لرزش چانه

 

 چه اهمیتی داره؟-
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اش ماندم، اما ترالن داشت چشم ریز کردم و منتظر ادامه

بلعید. آنقدر که طاقت هایش را با بزاق دهانش فرو میحرف

 نیاورد و لیوان روی میز را پر از آب کرد و سر کشید.
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 درپی روی میز  ضربه میزد.دار و پیهایش ریتمبا نوک انگشت

 

 

 چند روز پیش اومد اینجا.-

 

 عموسوری!؟زن-
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 سرش را به تصدیق سوالم تکان داد.

 

 چه کارت داشت؟ چی گفت!؟-

 

اش دست کشید و بعد همان دست را مشت کرد روی زیر بینی

 هایش.لب

 

ام که به خودشون یا آدما خیلی وقیح شدن یا من خیلی بیچاره-

 اجازه میدن غرورمو بشکنن.

 

 کرد.ه دردی از رنجش ترالن دوا نمینفسم شد آهی ک

اولش فکر کردم شاید یه صحبت معمولی باشه... یا ترمیم -

اتفاقات گذشته...  ولی حاال دیگه ایمان دارم که تمام اون 

 حدشکنی و گستاخی اروند ریشه توی رفتار مادرش داره.
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 چی بهت گفت که انقدر آشفته شدی؟-

 

 به بازویش رساندم. سرش را پایین انداخت و من دستم را

 نگاه کن منو... حرف بزن باهام.-

 

بغضش شبیه کوه آتشفشانی منفجر شد و من دلم فروریخت از 

 غم.

 

درِ دوست داشتن آدما نشدم که کسی من انقدر حقیر و دربه-

جا بکنه... که بهم پیشنهاد بده پای بخواد در حقم لطف بی

کنه بعد از آزاد شدنش بیاد منو پسرش صبر کنم تا راضیش 

بگیره... که برم مالقاتشو بهش انگیزه بدم برای فراموش کردن 

 دارن؟تو... ژیکال چرا دست از سرم برنمی
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ام را با یک جان کندنی از ایستاد و من مردمکهای سکته کرده

 اش جدا کردم و به صورت خیسش رساندم.صندلی خالی

 

م پنج سال پیش تحقیرم کردی... برم بگم چی... اروند عزیز-

لهم کردی فدای یه تار موت... بیا همه چیزو فراموش کنیم و باز 

 ارزشم؟از اول شروع کنیم؟ فیلم هندیه یا من زیادی بی

 

کنارش که ایستادم حس کردم قلبم دچار یک گرفتگی عظیمی 

 شد.

 

 حق ندارن باهات این کارو بکنن.-

 

 ی پر آب چشمانش لغزید!دیدم که چطور تصویرم در کاسه

 



 

 

2523 | P a g e 
 

بد کردن باهام ژیکال... خیلی بد کردن... من باهاش کنار -

اومدم... تالش کردم برای مسالمت با سرنوشتم... ولی اینکه 

انقدر مرز گستاخی آدمها زیاده که حتی انسانیت رو فراموش 

ی چه احساسی باز پا میکنن برای من دردآوره... من به پشتوانه

ی تموم شده بذارم؟ برم به پسرش چی بگم؟ پسری تو یه رابطه

 های زندان؟اش به تو شد میلهکه ته خواستن و عالقه

 

اش بدهم ولی ترالن نیاز داشت به تخلیه خواست دلداریدلم می

 اش.های زندگیشدن... به فریاد کشیدن بر سر نامالیمتی

 

خوام دیگه از زندگی؟ یه نفر مثل من دیگه مگه من چی می-

گاه باشه هیچ وقت نیازی به یه همدم نداره... به کسی که تکیه

براش... اگر قسمت و سرنوشت من این بوده من باهاش مدارا 

 کنم... فقط بذارن زندگیمو بکنم... پا تو حریمم نذارن.می
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کنم هایم را برایش باز میحاال که گردنش کج شده است دست

 د.آورزده به آغوشم پناه میو او شتاب

 

 ام و مجبورم که در برابر ترالن خودداری کنم.عصبی

 

 از اینجا میرم... اینبار برای همیشه.-

 

 قلبم تیر کشید.

 کجا بری؟-

 

ای ی هیچ رابطهیه گوشه که خیالم راحت باشه آدم اضافه-

نیستم...یه جا که آدما واقعی دوستم داشته باشن نه از سر تنهایی 

 و ناچاری.

 

 کمرش را مالش دادم و لب زدم:
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به خاطر اون آدما نرو... بمونو بهشون ثابت کن که چقدر برات -

 اهمیتن.بی

 

 کرد.ام خانه میحرف که میزد گرمای نفسش روی شانه

خوام خوام زندگیمو بسازم... میکنم ژیکال... میفرار نمی-

رویی روب تر بشم... این خونه... این شهرک و مهمونای خونهقوی

تش گردونن به گذشته... اومدنم موقتی بود و حاال وقمن رو برمی

رسیده که دوباره برم... حاال که با چشمای خودم خوشبخت 

شدنت رو دیدم... دیدم که چوبِ خدا چطور صدا داشت برای 

 نامردا... االن بهترین زمانِ شروع کردن برای منه.

 

شدم. غمگین میدلم ریش شده است... من هنوز از دور شدنش 

داد باید برای اما االن که طنین صدایش رنگ و بوی ساختن می

 شدم.خوشیِ حالش احترام قائل می

 

 



 

 

2526 | P a g e 
 

 رو کمک من همیشه و همه جا حساب کن.-

 

 فشردمش و او هم من را فشرد.

 تو همیشه کنارم هستی ژیکال... رفیقم.-
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 "هامین"

 

 

اب موهایش با وسواس اش را از روی میز برداشت به خوحلقه

 داخل آینه نگاه انداخت.
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ی پیراهنش را هم که بست باز نگاه کلی به قامت آخرین دکمه

 و تیپ مرتبش کرد.

 

هایش پیش رفتند به ژیکال خوابیده برگشت و تا مردمک

 رسیدند.

 

 ای از گلوی ژیکال خارج شد و پشت پلکهایش لرزید.هوم خفه

 

 بخواب جانم... من دارم میرم.-

 

های بهم چسبیده و خشک ژیکال با کمی زبان زدنش از هم لب

 ای لب زد:جدا شدند و با صدای خشک شده

جلو رفت و آهسته موهای پریشانش را از روی صورتش کنار زد 

و گرمای مطبوع لبهایش را مهمان گونهی خنک و نرم 

ژیکالش کرد. 
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 صبحونه نخورده؟-

 

 بازوی ژیکال را فشرد و قامت راست کرد.

 ناشتا برم یه وقت نیاز به آزمایش بود مشکل نشه.-

 

 اش گرفت.از دیدن یک چشم باز ژیکال خنده

اش پیش نگاه نصف و نیمه تیپیتصویر هامین و آن همه خوش

 ژیکال مات و کدر بود.

 

 هامین من نیام باهات؟-

 

گ چک رو بده دست افشین خواد... رفتی باشگاه اون یه برنمی-

 ببره بانک تا من بیام.

برایش دست تکان داد و تا پشت فرمان نشست تمام دلهره و 

 ذهن آشوبش را سپرد به دست آرامش آیاتِ خدا.
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 خدایا توکل به خودت.-

 

 

تا رسید مقابل مطب صدای ملیح و دلتنگ مادرش پشت خط 

 موبایلش آرامش جانش شد.

 

 ید پیشمون... دلم هواتونو کرده؟دستِ عروسمو بگیر بیا-

 

دستش را روی بوق زد تا موتوری جلوی ماشینش کمی 

 تر برود.طرفآن

 

من و ژیکالم دوست داریم بیایم پیشتون... آخر ماه چند روز -

تعطیلیه حتمن بهتون سر میزنیم... شماهم بیاید قدم رو چشم ما 

 گذاشتید.
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های مادرش را به گوش جان های گرم و تصدق گفتننفس

ی اول مطب را باال رفت، آقای نوروزی های طبقهخرید و تا پله

 منشی آشنای مطب به احترامش از پشت میزش برخواست.

 

 خوش اومدید آقای صولت بفرمائید.-

 

ی ی اتاق پیش رفت و چهرهنگاهش با کرختی تا در بسته

 اضطراب وجودش کاست.خندان دکترموسوی از 

 

 یادی از ما کردی گوش شکسته؟-

 

ی هم را با تامل فشردند و هامین با لبخندی های مردانهدست

 پهن جوابش را داد:
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ذکر و خیرتون همیشه هست دکترجان... کم سعادتی از -

 است.بنده

 

 روی صندلی و مقابل دکتر نشست و تا دکتر پرسید:

 همه چیز ردیفه؟-

 ش دلنگرانی نفیر کشید.ی قلبیک گوشه
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هامین نفهمید با چه دلواپسی تمامِ شرایطش را توضیح داد و از 

 سردردها و دردهای گردنش گفت.

 

برای تو که بیماریت بیشتر از دو ساله تو وضعیت خاموش قرار -

 داره نباید نگران کننده باشه.
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 هایش را در هم کرد.دست

 هاست!آخه دردام خیلی شبیه اون موقع-

 

ی اش برداشت و تا روی برگهدکتر خودکاری از داخل جاقلمی

های هامین ناصبورانه روی ویزتش شروع به نوشتن کرد مردمک

 هایش رقصیدند.انگشت

 

های ام آر آیت رو هم بیار چکاپ کامل انجام بده... عکس-

 ببینم.

 

 

ی میان انگشتش برگه را سمت هامین گرفت و برق حلقه

 کرد.خوشحالش 
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 ازدواج کردی؟-

 

 هامین با نگاهی پر از رضایت جواب داد:

 چند ماهی میشه.-

 

 گفتم راهت ندن.مبارکه... بدون شیرینی باید می-

 

 کنم.به روم نیارید دیگه دکتر... جبران می-

 

 ی هامین لبخند زد و باز پرسید:به صورت بشاش شده

 م دارید؟دار شدن هات قصد بچهبا توجه به شرایط گذشته-
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تالش کرده بود تا بدون انتقال هیچ اضطرابی سوالش را از 

اش را انجام بدهد. ولی بازهم ی کاریهامین بپرسد و وظیفه

 تمام وجودِ هامین را آشوب احاطه کرد.

 

 دار شدنمون داره دکتر!؟بیماریم چه ربطی به بچه-

 

ه هامین جان کنده بود تا پرسید و کوبش قلبش به اوجش رسید

 بود.

 دکترموسوی ترجیح داد برود و روبروی هامین بنشیند.

 

ترین لحن ممکن پریدگی و اضطرابش شد و با عادیمتوجه رنگ

طوری که مثل همیشه بخواهد یک روند پزشکی را توضیح 

 بدهد، شرح داد:

و درمانی روی تقسیمات کل سلولها اثر میذارن داروهای شیمی-

های جنسی هم از این قاعده مستثنی نیستن... پرتو سلول
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تونه میزان زا داره و بطور کل میها اثر جهشدرمانی روی سلول

 باروری رو در فرد کاهش بده.

 

گفت و ندید که هامین یک جوری جانش گُر گرفت که روی  

 پیشانیِ مرطوب از عرقش با زمختی دست کشید.

 

 ه؟این حرفتون چقدر صحت دار-

 

 های با شرایط تو داشتم کهمن مریض-

متاسفانه قدرت باروریشون رو از دست دادن... پس بهتره 

یکسری آزمایشات برای اینکه خیالمون راحت بشه انجام بدی و 

 شرایطت رو بررسی کنیم.

 

یک گوشه از قلب هامین و آن رویای شیرینش لرزید و ترک 

 برداشت ولی ناامید نشد.



 

 

2536 | P a g e 
 

 

 بعدش چی میشه؟-

 

هایش را از روی انتظار نگاهِ دکتر پا روی پا انداخت و مردمک

 های ساعتِ باالی سرش رساند.هامین به عقربه

 

 اگر سلولهای جنسیت سالم باشن که درمان خاصی نداره.-
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هامین دیگر به خودش جرات نداد که بداند اگر همه چیز 

اشد، باید طور که دکتر اطالعات داده بود آسیب دیده بهمان

 چکار کند؟
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خواست به آن بُعد منفی داستان توجه کند. ولی مگر ذهن نمی

 داشتند؟پریشانش دست از سر از افکارش برمی

 

فهمید که قادر به پدر شدن نیست دیگر با داد و میآزمایش می

زد و با شیطنت چه امیدی به صورت زندگی خانمش لبخند می

 هم؟خواگفت که من دو تا پسر میمی

 

اصلن مگر برگشته بود که باز یک درد دیگر به دل جانش 

 بیندازد؟ که بگوید با من حسرت مادر شدن را ببر به ناکجا آباد؟

 

 

به کارتِ ویزیتِ متخصص داخل دستش برای چندمین بار نگاه 

 کرد و نفهمید از کی 

 ها؟مقابل این پارک توقف کرده بود و زل زده بود به آدم
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اش با دکترموسوی چی بود و او حتی یادش نبود آخرین مکالمه

 برای چی به بازویش زد و تاکید کرد که امیدوار باشد!

 

 خالی شده بود مثل حبابی که خیلی زود ترکیده بود.

 هایش را سرما زده بود.شبیه درختی که شکوفه

کند و دیگر تاب کرد وزنش روی پاهایش زیادی میحس می

 را ندارد. حمل کردنشان

 

توجه به موبایلی که برای چندمین ریموت ماشین را فشرد و بی

ی خورد سمت نیمکت فلزی و رنگ پریدهبار داشت زنگ می

هایش را ها اخمکنج پارک رفت و تا نشست هیاهوی بازی بچه

 ی کور کردند.گره

 

شان و نه از مردهایی که هر کدام خوشش نیامد نه از آوای خنده

 گذراندن.در بودنشان داشتند با فرزندانشان وقت میبه حکم پ
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به غرورش برخورد یا احساسش خودش هم نفهمید. وقتی 

گردنش را باال گرفت و تا نگاهش به آسمان آبی افتاد زمزمه 

 کرد:

 داشتیم؟-

 

 

 گردنش را صاف کرد و باز خودش جواب خودش را داد.

خوای پس خوش چرا تو نه هامین؟ این حال بدو برای کی می-

 انصاف!؟

 

 از خودش بدش آمد و زیر لب لعنت کرد فکرهای شومش را.

 

 دست به زانو زد و ایستاد.

انگار که کسی جوابش را داده باشد باز گله کرد. 

-اگه به امتحان شدنه که یکبار دمار ازم دراومد... بازم من؟ 
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 شد.به روی خودش نیاورد که سرش داشت منفجر می

 

فقط پوزخند زد و با اولین قدمی که برداشت زیر لب معترض 

 شد:

 این چند روز از چی ترسیدی و چی سرت اومد!-

 

 

ها و ی موبایلش را باز کرد سیل پیاماستارت زد و تا صفحه

 اش.زدههای ژیکال زهر شد به قلب خجالتتماس

 چی بگم بهت آخه من؟-
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 ؟ دیالو هامین! چرا جوابمو نمی-

 

 سکوت هم دیگر مرهم حال ویرانش نبود.

 

 نشنیدم زنگ موبایلو.-

 

اش زیر سنگینی بارِ تلخیِ کامش له و لَورده شده تارهای صوتی

 بود.

 

نگرانی یعنی چی!؟ از صبحه که رفتی  فهمینشنیدی... می-

 ازت خبری نیست... مردم و زنده شدم تا جواب دادی.

 

 ش خشک شده بود.هاینگاهش روی بندِ بندِ انگشت

کرد به این زندگی و ای که برقش دلش را محکم میروی حلقه

 حاال مانده بود برای دلنگرانی ژیکال چه کار کند؟
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 برم خونه... خودت میای؟-

 

 دل ژیکال فرو ریخت از لحن گرفته و تلخ هامین.

 

 چی شد هامین... دکتر بهت چی گفت!؟-

 

 ام ژیکال... بیا خونه.خسته-

 

 های ژیکال نماند.گفت و منتظر شنیدن دلواپسی

های خاموشش چنگ به حالش در خانه را باز کرد و برق

 انداختند.

میان آن همه تاریکی و سوت و کوری خانه از داخل یخچال 

 بطری آب را برداشت و تا انتها سر کشید.
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های رمق باال رفت و با همان لباسها را الجون و بیپله

 را مهمان نرمی تخت کرد.بیرونش، تنش 

 

 کشیدند از درد.هایش تیر میشقیقه

هایش گذاشت و بزاق دهانش را بلعید و ساعدش را روی چشم

 حس کرد که گلویش سوخت از هوای که سرد نبود.

 

هایش نفهمید کی خوابید که با ظرافت صدای ژیکال و نوازش

 .اش را وادار به از هم باز شدن کردهای بهم چسبیدهمژه

 

 شی؟هامین... شام آماده است پا می-

 

هایش را زد و دردی شبیه رعد نورِ لوستر پشت سرِ ژیکال چشم

 در سرش پیچید.
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ی ژیکال روی صورتش را بوسید و زیر لب پچ کف دستِ نشسته

 زد:

 یه دوش بگیرم... میام.-

 

ی وجودش به ژیکال پرآرامش و برخالف استرس و دلشوره

 رویش لبخند زد.

اتاق بدون پرسیدن حرفی بیرون رفت و ندید که هامین با چه  از

 کرختی سرجایش نشست.

 

هایش از دیوار مقابلش تا بین پاهایش رو قالیچه سر مردمک

خوردند و از خودش پرسید از کجای این ماجرا شروع کند؟ 

 چطور بگوید که دلِ عزیزش نریزد و پر غم نشود؟

 

دار های ریز برس الی موهای نمهبادِ گرمِ سشوار را همراهِ دندان

و تمیزش کشید و تا نگاهش به کارتِ ویزیت روی میز افتاد. درِ 

 کشوی درآور را باز کرد و پرتش کرد داخلش.
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 گندت بزنن.-

 

 خودش هم نفهمید که چرا این حرف را زد.

دید ها سرازیر شد و ژیکال را پشت میز شام فقط وقتی از پله

تمام عضالت صورتش را به کار گرفت تا لبخندی کم و محو 

 هایش بنشاند.روی لب
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ژیکال بشقابِ هامین را پر کرد از ماکارانی و برایش کمی از 

ترشی که مامان محبوبه مخصوص هامین درست کرده بود، کنار 

 بشقابش گذاشت.
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 دست درد نکنه.-

 

 رویش نمک پاچید.بشقاب را از ژیکال گرفت و نخورده 

 

 نمکش کافیه... شور میشه.-

 

سرش را باال گرفت و بدون آنکه متوجه شده باشد ژیکال چه 

 های بلند چرخاند.گفته است چنگالش را داخل رشته

 

 ژیکال نگاهش کرد و حواس هامین سرجایش نبود.

ی هامین چشم غذایش را خورد و به بشقاب دست نخورده

 دوخت.

 کرد و پرسید:دور دهانش را پاک

 گرسنه نیستی یا بیرون چیزی خوردی؟-
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 هامین لیوانش را از آب پر کرد و قبل سرکشیدنش جواب داد:

 طعمش مثل همیشه عالی بود.-

 

 های پراز سوال ژیکال گریخت.گفت و از پیش مردمک

کرد تا ببیند از کجا داشت با خودش همه چیز را زیر و رو می

 شروع کند.

 چطور مطرح کند که ژیکال هم مثل خودش بهم نریزد؟

 

های تلویزیون را باال و پایین کرد و تا ژیکال کنارش شبکه

 اش حلقه کرد.نشست دست راستش را دور شانه

 

 کنی رفتی دکتر چی شد؟تعریف نمی-

 

 تنِ ژیکال را چسباند به آغوشش و روی موهایش را بوسید.
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 بدم ببرم پیشش.برام آزمایش نوشت... انجام -

 

 دیگه چیزی نگفت؟-

 

صدای هر دویشان مرتعش بود. یکی از نگرانی و دیگری از 

 اندوه.

های منتظر ژیکال نگاهش از روی تصویر تلویزیون تا چشم

 برگشت خورد و در سکوت تماشایش کرد.

 

هایشان گذشت که ژیکال با انقدر زمان میانشان به خاموشی لب

 وض شدن حال ناکوک هامین لب زد:برداشتن موبایلش برای ع

 هامین اینو نگاه کن... ببین چقدر ناز و دوست داشتنیه؟-
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سرش را کمی سمت موبایل ژیکال خم کرد و با دیدن تصویر 

 هایش در هم شکست.ی داخل عکس اخمبچه

 

یکی از شاگردام تو باشگاه قبلی ماه آخر بارداریش دیگه -

دیدنمون... وای هامین پسرش نیومد... امروز بعد چندماه اومد 

 هایی بود که تو عاشق چلوندنشی.دقیقن از اون بچه

 

 

 هام؟کی گفته من عاشق بچه-

 

صدایش طوری باال رفت که ژیکال مات و گنگ کنارش صاف 

 نشست با حیرت به صورت سرخ از عصبانیتش چشم دوخت.

 

کنترل از حالش خواست حرفی بزند که هامین خراب و بی

 ها رفت.برخاست و سمت پله
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نگاه غلتان از اشک ژیکال تا روی قامتش جلو رفت و وقتی 

 صدای کوبش پاهایش را شنید دستش روی قلبش مشت شد.

 

اش ولی امان از همه چیز را گذاشت به پای استرس و دلهره

 بهانه به هزار راه برود.فکری که بی
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دست سکوت شب و روی تاب فلزی حیاط خودش را سپرد به 

 چشم دوخت به آسمان.

دلیل و یکباره برسرش فریاد کشیده بود، از وقتی که هامین بی

 پایش برای باال رفتن لنگیده بود.
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ترجیح داد تا کمی تنهایش بگذارد و متوجه بود اون حال و 

 گرفتگی صورتش طبیعی نیست.

 

 ترسید دلواپسش بود... واهمه داشت و می

 سردردها و دکتر رفتن امروز باشد؟همه چیز مرتبط به 

دست خودش نبود که مدام تصویر پنج سال پیش مقابل 

 بستند.هایش نقش میچشم

آن روزهای که خبر از حال خرابش نداشت و هامین تلخ و گزنده 

 راند.او را از خودش می

 

هایش را به اتاق خوابشان که برگشت حس کرد که هامین پلک

قت از این دوری و آشفتگی کنارش طاسریع بست و ژیکال بی

 دراز کشید.

هایش را میان دست هامین قرار داد و وقتی فشردشان با انگشت

قلبی ماالمال از استرس انقدر میان تاریکی نگاهش کرد تا 

 خوابش برد.
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صبح هنگام خوردن صبحانه هر دو خودشان را دعوت کرده 

 بودند به خاموشی.

خواست که ناخواسته کال نمیهامین از خودش عصبی بود و ژی

هامین را مضطرب کند نه تا وقتی که نفهد علت اصلی 

 اش چیست.ناراحتی

 

 خوای بمونی خونه، من خودم برم؟اگر می-

 

 شالش را روی موهایش مرتب کرد و هامین هم کنارش ایستاد.

 صبر کن بپوشم میام... دیروزم کل کارهام موند.-

 

ژیکال میان درگاه خانه به تماشایش ایستاد و حس کرد هامین 

 دزد.یک جورهای نگاهش را می
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 آهنگ گوش بدیم؟-

 

 فرمان ماشین را سمت چپ چرخاند و به ژیکال نگاه انداخت.

 باز هم لب بسته تماشایش کرد.

 

 خوای چیزی بگی؟نمی-

 

 هایش را دور فرمان مشت کرد و زیر لب زمزمه کرد:دست

 خوای بدونی؟می چی-

 

 اش جابجا شد.ژیکال روی صندلی

ی اون چیزی که بعد از جدا شدنت با من برات پیش اومد همه-

 و تورو اینطوری بهم ریخت؟
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دیشب داد زدم نتونستم خودمو کنترل کنم... یه وقتای آدم -

 اونجایی که نباید میشکنه... تو نادیده بگیر ژیکال.

 

 ون ویرونی توی چشماتو؟چی رو... حال خرابتو یا ا-

 

 نفسش حبس شد و درد بزرگی توی سرش پیچید. 

کرد امید از یک در چرا بلد نبود که آرام باشد؟ چرا هرکاری می

 بردش؟شد و ناامیدی از در دیگری باخودش میداخل می

 

منو ببخش ژیکال... ببخش که یبار دیگه دارم گند میزنم به -

 کل زندگی و رویاهات.

 

ژیکال شروع به پریدن کردند و ناخواسته صدایش ته های پلک

 کشید:

 درست حرف بزن هامین.-
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شد وقتی هامین دستش را روی بوق تر از این هم مگر میدرست

گذاشت و تا موتورسواری جلوی ماشینش پیچید پایش را روی 

 ترمز کوبید.

 

 کوری مگه احمق؟-

 

اش سوخت و مشت محکمی وسط طوری فریاد کشید که حنجره

 فرمان کوبید و ندید که ژیکال چطور هراسان تماشایش کرد.
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ماشین را کنارِ خیابان کشاند و انگار که کسی کبریتِ روشنی را 

 در انبار باروتِ دلش انداخته باشد منفجر شد.



 

 

2556 | P a g e 
 

 

ر شب و صبح کردم... داشتم هتازه داشتم کیفِ زندگیمو می-

 گفتم الهی شکر که رسیدم به روزِ خوبش.می

 

 نگاه ژیکال تر شد و نالید:

 هامین جانم!؟-

 

 پوزخند هامین درد داشت.

هامین جانت روزگار خوش نداره که هی باید روزگارتو سیاه -

 کنه.

 

 هایش فشرد.بازوی هامین را میان انگشت

 بهم بگو چی شدی؟-

 

 داشت و فشرد.هایش نگهانگشتهای پردردش را میان شقیقه
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دست و پنجه نرم کردن با مرگ سوختنش خیلی از این کمتره -

 تونی پدر بشی.که بهت بگن نمی

 

 دهان ژیکال باز ماند و دستش روی زانواش چنگ شد.

 

خودم به جهنم... خودم به درک... با دل تو چی کار کنم پای -

 این زندگی؟

 

 از سر ترس بود یا شوک که به حال هامین خندید.

 داری سربه سرم میذاری دیگه!؟-

 

 ی شال ژیکال را دور انگشتش پیچاند.لبه

 کجای حالِ من شبیه آدمهای شوخه؟-
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این حرفا یعنی چی... تو برای دردِ سر و گردنت رفتی و االن -

دار بشی... من چرا تونی بچهمیگی که بهت گفتن نمی

 ممت!؟فهنمی

 

خواست وقتی که ژیکال نفس سرش را کمی جلو برد. می

کشد گرمایش بخورد توی صورتش ولی چرا ژیکالش هم می

 نفس نداشت؟

 

هایی که کردم ممکنه دلیلش درمانی و پرتودرمانیمیگه شیمی-

 باشه.

 

 ژیکال ناباورانه زبانش را بر روی لبش کشید.

 از کجا مطمئنی؟-

 

 غریبی روی صورت ژیکال دویدند.مردمکهایش با یک حال 
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 احتمالش خیلی زیاده.-

 

 اینبار عصبی و با کالفی تکرار کرد.

 از کجا مطمئنی هامین؟-

 

باید یکسری آزمایش انجام بدم... ولی فکرشم داره منو داغون -

 میکنه.

 

برای لحظاتی کوتاه هر دو بهم خیره ماندند و زمانی که دید 

 هامین جوابی ندارد لب زد:

 

االن علم پیشرفت کرده... هر مشکلی براش درمان وجود -

 داره... تو نگران چی هستی؟

 

 اش نلرزد.لبش را به کام کشید و تا صدای مردانه
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چندسال؟ تا کی دنبال خودم بکشمت که ببینم درمان میشم یا -

نه... مگه کم سر زنده موندنم جنگیدم... کم دق به جونت دادم 

 بکنم فکر اینکه...؟ که حاال شب و روزت رو

 

ی هایش خیرهکم آورد. صدایش ته کشید و توی خاموشی لب

 های ژیکال ماند.چشم

 

 ژیکال دست هامین را گرفت و سمت خودش برد.

چرا انقدر زود ناامید شدی هامین! پس توکلت کجا رفته... اون -

هامون برای آیندمون... برای دو تا پسری که همه انگیزه و برنامه

ه من و تو پدر ومادرش باشیم؟ تا همین جا شور و شوق قرار

 داشتی؟

 

هایش دلش ضعف رفت از تصور حرف ژیکال و تا کنار چشم

 چین افتاد درد سرش بیشتر شد و نالید:
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 آخ.-

 

 اش بیرون ریخت.سوزی که از حنجرهحسرتش شد آه سینه

 

میشه کمتر حرص بخوری... میشه انقدر زود خودتو نبازی... -

 گاهم باشی؟خوای تکیهوری میاینج

 

 هایش فشرد و ناله کرد:سرش را میان پنجه

کشم که تحملش کنم... من باهاش کنار نمیام ژیکال... نمی-

ی کافی بها برای زنده موندن و زندگی کردن با تو به اندازه

 دادم... کاش کابوس باشه و فردا دیگه ردی ازش نمونه... کاش.
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اش را پشت لبخند گرمش پنهان کرد زدگیآشوبتمام واهمه و 

 و خودش را سمت هامین جلو کشید.

 

 نگاه کن منو؟-

 

هایش ژیکال را به سمتش که برگشت سرخیِ سفیدی چشم

 تر کرد.غمگین

 

پیش ازش نترس هامین... اینا همش یه احتماله... پنج سال -

همین دکترا بهت گفتن که فقط چندماه برای زنده بودن و 

زندگی کردن وقت داری... اما حاال چی؟ کجای روزگارت 

وایسادی که انقدر زود خودتو میبازی؟ خدا رو که فراموش 

 نکردی!

 

 ی ژیکال تکان داد.سرش را به تایید گفته
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خوام به من اگر تو رو نداشتم دق کرده بودم تا االن... فقط نمی-

 خاطر من بازم اذیت بشی زندگی خانمم.

 

 نمایی تحویلش داد و نجوا کرد.ژیکال لبخند دندان

خواستم اینجوری عاشقت نشم که دندم نرم... چشمم کور... می-

 وقتی سرمم داد میکشی باز نگرانت باشم.

 

 ابروهایش به هم نزدیک شدند.

ر و باز تی ژیکال برایش شفافزد انگار چهرهپلک که می

 شد.تر میمحبوب

 

تو سرزمین قلبت، وسیعه ژیکال... منو بیشتر از قبل توش جا -

بده... بذار همیشه به هر درد و رنجی که رسیدم بیام و فقط با 

 خودت به آرامش برسم.

 



 

 

2564 | P a g e 
 

 شالش را کنار زد و کف دستش روی گردن ژیکال نشست.

ش گرفت و سرآمد اینجوری که گردن ژیکال را میخوشش می

اش یک حال خوبی بهش دست چسباند به کنج سینهرا می

 داد.می

 

جواب اون آزمایشا هر چی که بود... اگه تلخ شدم... بهم -

ریختم... داد کشیدم... باهام مدارا کن... بذار بشم پسر بدِ 

 خونمون...  بذار فقط با تو خودمو خالی کنم.

 

 ژیکال نفس لرزانش را رها کرد و پچ زد:

 کنم آقاهامین.وقتش پسرای بد رو بد تنبیه میمن به -

 

 هامین با درد خندید و قبل از بوسیدن سرش گفت:

 از اینجا تا ته دنیا من دو تا دست و یه پام پیشت باالست.-
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*********** 

 

 "ژیکال"

 

های باشگاه نگاهش کردم و تا برایم دست تکان از باالی پله

 داد، رویم را برگرداندم.

 

جز آسایش هنوز کسی برای ورزش و تمرین نیامده بود و آن هم 

 کرد.هایش را عوض میداشت داخل رختکن لباس

 

 ژیکال من اینجام... بیا.-

 

 اش رسید.کنار در ایستادم نگاهم اول به رنگ موهای تازه

 مبارکه چه خوشگل شدی؟-

 



 

 

2566 | P a g e 
 

 تر کرد.کش دور سرش را سفت

 یه تنوعی بشه برام؟مرسی عزیزم... خوب شده... گفتم -

 

 عالی شده.-

 

ی شلوارم را باز کردم وسایلم را روی میز گذاشتم و تا دکمه

 نفسمو رها کردم.

 کرد.حس تنگی شلوارم این چند روز داشت اذیتم می

 

ژیکال کمر شلوارت چقدر روی شکمت جا انداخته... چاق -

 شدی مگه!؟

 

خودم  با وسواس روی پوست شکمم دست کشیدم و داخل آینه

 را برانداز کردم.
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کنم شکمم اذیت دونم چرا چند روزه هرچی شلوارپام مینمی-

 میشه آسایش... یعنی همشون باهم برام تنگ شدن!؟

 

 ی آسایش خندیدم.های وق زدهبه چشم

 وا... مگه میشه!؟-
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از داخل رختکن بیرون آمدیم و روی ترازوی دیجیتال ایستادم... 

 داد.ام یک کیلو بیشتر نشان میاز وزن ثابت همیشگی

 

 یک کیلو چاق شدم... خدایا!؟-
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خورم تا بپر رو تردمیل... نوتالی صبحونه رو هم خودم می-

 ی سرافکندگی باشگاهمون نشی خانم مربی.مایه

 

 برایم چشم و ابرو آمد و تا از کنارم رد شد با لبهای آویزان گفتم:

 م؟آسایش قهوه بخوری-

 

 از من دور شده بود که کمی صدایش را باال برد.

 کنم.تو چاق شدی... من کاممو اول صبحی تلخ نمی-

 

 سمت میزم حرکت کردم و زیر لب و ناراحت به جونش غر زدم:

معرفت... همش یک کیلو چاق شدم... سه سوته کمش بی-

کنم... همش تقصیر هامینه چرا انقدر غذا خوردن باهاش می

 آخه؟میچسبه 
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ی سیستم را روشن کردم و فکرم را خالی کردم. از دغدغه

 داد.آزمایشاتی که هامین همین چند روزه باید انجامشان می

 ام برای رفتن و دیدن اروند.از تصمیم دوباره

 

های که اشتراک سه ماهه نام را باز کردم تا بچههای ثبتفایل

 دشان کنم.گرفته بودند کدشان را وارد فایل مخصوص به خو

 

نگاهم از روی اسامی به تاریخ ثبت نام و شروع تمریناتشون بود 

 ی بزرگی مقابلم ظاهر شد.که آسایش با لقمه

 

کنی حوصله ندارم شوهرت برام اخم و تخم بیا بخور ضعف می-

 کنه.

 

داخل های ی داخل دستم را گاز زدم و نگاهم از روی تاریخلقمه

 فایل به تقویم کنار دستم افتاد.
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صدای خوش و بش آسایش را که شنیدم گردن کشیدم و باز 

 انگار که دنبال چیزی گشته باشم به تقویم نگاه کردم.

 ام.حس کردم چیزی را گم کرده یا فراموش کرده

 

ها و روزهای پیش رویم یک اتفاق را کم داشتند. یک هفته

ای فراموشش کرده بودم و  ناباورانهعادت ماهانه که من به طورِ

های باریک کرده منتظر بودم تا آسایش بعد از دادن حاال با چشم

 ها به سمتم برگردد.ی تمرینی بچهبرنامه

 

ی کارش که طول کشید خودم برای ریختن چای سمت بوفه

 کوچکمان رفتم.

 چکان برداشتم و پرش کردم.ماگم را از داخل آب

 

ه زانو درد داره من چندتا از حرکاتشو حذف ژیکال این دختر-

 کردم... خودتم یه نگاه بنداز ببینم نظرت چیه بهش فشار نیاد؟
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 آسایش؟-

 

 جانم!-

 

های ی گنگی حالم شده بود و من زل زده بودم به چشممتوجه

 منتظرش.

 دانستم چه بگویم.نمی

 

 من...تا حاال... یعنی سابقه نداشته که پیش بیاد برام.-

 

لرزیدند از هیجانِ توام با اضطراب... از رویایی که هایم میتدس

یکباره و بدون فکر برای خودم بزرگش کرده بودم و حاال از این 

 روی ترس کرده بودم.همه پیش
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 چی پیش نیومده ژیکال... متوجه نشدم چی میگی!؟-

 

 یک قلوپ از چایم را خوردم که زبان و گلویم باهم سوختند.

 کردم و یکباره گفتم: نفسم را پوف

ام گذشته... شاید این اضافه وزنمو سه هفته از سیکل ماهانه-

 سفتی شکمم برای همین عقب افتادگی باشه دیگه؟

 

 آسایش هم به حال من مبتال شد و گنگ لب زد:

 هان... چی گفتی ژیکال؟-

 

 او با لبخند گفت و من با استرس تماشایش کردم.

 

 قبلن هم سابقه داشتی که اینطوری بشه؟-

 

 ی نفی چپ و راست کردم.سرم را به نشانه
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 نه... بار اولمه که این همه وقت عقب افتاده.-

 

اش سرتاپایم را چندبار پشت هم با نگاهی پر از جستجوگری

 برانداز کرد.

 

 گردم فقط...؟من میرم داروخانه ژیکال... زود برمی-

 

اند و با سوالی که پرسید حجم زیادی از لبش را به گوشم چسب

 گرما در جانم به جریان افتاد.

 نفهمیدم که آسایش کی رفت.

کمرم چسبیده به کانتر مانده بود و از ماگ داخل دستم دیگر 

 شد.بخاری بلند نمی

 

هیچ چیز این دنیا قابل پیش بینی نبود، مثل تفاوت حال االنم در 

 سرِصبحی هامین. هایقیاس با اتفاقات دیشب و حرف
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خواست پشت پا بزنم به تمام انکارهای وجودم و دلم دلم می

ی کوچک... دلم گرم باشد باز هم به خوش باشد به همین روزنه

 ی خداوند... به تقدیرش... به حکمتش.معجزه
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 تا آسایش برگردد هزاربار مردم و زنده شدم.

ها بار تقویم را نگاه کردم و داخل اینترنت عالیمم را جستجو ده

 قرارم ندهم.کردم تا بلکه امید واهی و الکی به دلِ بی

 

چک را میان دستانم گذاشت و تا ی بیبیوقتی که آسایش جعبه

مقابل سرویش بهداشتی دنبال خودش کشاندم شبیه جسمی 

 بودم که روحش به پرواز درآمده بود.
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 دیگه... استخاره میکنی!؟ بر تو-

 

های آسایش را شکار کردم ی روی لبسرم کج شد و تا خنده

 زیر لب و آهسته تکرار کردم:

 ترسم آسایش... قلبم سنگین شده چرا!؟می-

 

برو تو ژیکال نهایتش منفی هم که بود متوجه میشیم تاریخ -

 قاعدگیت عوض شده... بجنب.

 

 یم بست.من را هل داد و خودش در را به رو

 شد.من ماندم و دستی که مشتش باز نمی

 ها زندگی کنم.خواستم در همین لحظه و ثانیه، ساعتمی

 خواستم به هامین بگویم باز هم زود کم آوردی.می

 خواستم من نوید بخش یک خوشی عمیق برایش باشم.می
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 برای کنار آمدن با خودم زمان زیادی نداشتم.

های بینوایم را در هم و انگشت هایم را بسته بودمفقط پلک

 پیچاندم.می

ی هایم را باز کردم و اشک حلقه زده از کاسهالی پلک 

 هایم سرازیر شد.چشم

 

شد تا ابد برایش جشن گرفت و این تمام آن اتفاقی بود که می

 خوشی کرد.

ترین رقصیدند واقعیهای قرمزی که مقابل چشمان ترم میخط

 هامین بودند.ی راه من و مسیر ادامه

 

ی قلبم من با چه زبانی این خبر را به تو هامین عزیز کرده

 بدهم؟

چه طور بگویم تا قلب مهربانت کمتر از من بلرزد و مهمان 

 عرش شوی؟
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 ام گواه همه چیز بود.های بارانیبیرون که رفتم چشم

 

به جان افشین صبحی دیدمت فکرش اومد تو سرم.... وای -

 ژیکال... مبارکته قشنگم.

 

 میان آغوشش چالندم و من پرسیدم:

 یعنی این راسته... واقعیه؟-

 

 صورتم را پشت هم بوسید.

 تر میشی.معلومه که راسته... آزمایشم میدی مطمئن-

 

 چطوری به هامین بگم آخه؟-

 

در قلبم غوغای بزرگی برپا بود... آشوبِ نابی که فقط من 

 مین.جنسش را بلد بودم و ها
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 خوام برم آسایش... برم آزمایش بدم.می-

 

 های لرزان پوشیدم.هایم را با دستلباس

کردند و من شاید اولین زنی بودم که قبل از پاهایم خالی می

 ی هامین مسرور بودم.خوشی مادر شدنم برای قلب پدرانه

 

 ی بیرون رفتنم بشود.خواستم هامین متوجهنمی

زنگ زد یا خواست به پایین بروم به آسایش سپردم که اگر 

 برایش بهانه بتراشد.

 

های اطرافِ باشگاه را گشتم تا توانستم آزمایشگاهی تمام خیابان

 را پیدا کنم که جوابم را در عرض چندساعت بدهد.

 های کفش را شمردم.چندساعتی که بارهای بار سرامیک
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رویس هارا باال و پایین کردم و از سر استرس پشت هم به سپله

 رفتم و فقط وقتی که همراه با جوابِ آزمایشم شنیدم که:

 مبارکتون باشه.-

 ام.تازه حس کردم که زنده

 

های پالستیکی زرد رنگ وا رفتم و روی یکی از همان صندلی

 هایم اجازه دادم تا راهشان را از سر بگیرند.به اشک

 ترین بودند و من حالی شبیه تولدها برای من مقدساین اشک

 دوباره را تجربه کردم.
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صبح که هامین را دلداری دادم امیدوار بودم. اما با یک ترس 

دانستیم زمانی که خفیف و دور. هیچ کدام از ما دو نفر نمی

کنیم مان عزاداری میداشتیم برای تلخی و سیاهی خبر شنیده

 ی خداوند در وجودم ریشه دوانده است!معجزه

 

 جا ماشین گرفتم و به خانه برگشتم.از همان

قرار بودم که وجب به وجب خانه را گز کردم و فکر آنقدر بی

 کردم که خبرش را چطور به هامین بدهم؟

 

 خدایا خودت کمکم کن.-

 

ی آسایش را گرفتم و انقدر برایم ایده داد که سرم بیشتر شماره

 سوت کشید.
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ز رزرو کنم... کیک سفارش آسایش من وقت ندارم االن برم می-

بدم... خودم دارم از فرط استرس و هیجان پس میفتم... یکی 

 باید به خودم برسه.

 

 ای آمیخته به ذوق بر سرم داد کشید.با خنده

ای ژیکال... حداقل پاشو شامتو درست کن... جنبهخیلی بی-

ی مامان بعدم زنگ بزن به هامین بگو یک سر رفتی خونه

اجب برات پیش اومده... من خودم کیک و یه محبوبه کار و

 ی سورپرایز سفارش میدم بیارن.جعبه

 

 تر رها کردم.نفسم را حداقل این بار آرام

 مرسی که هستی آسایش.-

 

ببین منو ژیکال... زحمتت اگه نمیشه یه متن بنویس بذاریم تو -

 جعبه.
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 نگاهم را از روی میزِ جلوی مبل گرفتم و پرسیدم:

 متن چی!؟-

 

از زبون اون جیگرطالی من به بابا هامینش... پاشو ژیکال... -

 بهت زنگ میزنم دوباره.

 

از زمان قطع تماسم با آسایش و انجام کارهایم فقط وقتی به 

خودم داخل آینه نگاه کردم که صدای دلخور هامین را پشت 

 تلفن شنیدم:

 ... خودم میرسوندمت!؟دادی به من خبیه خبر می-

 

 تُن صدایم را برای اینکه شک نکند پایین آوردم:

مامان صداش گرفته بود ترسیدم هامین... پایین شلوغ بود -

 دیگه خودم اومدم.
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 های مالمت.صدایش باز پر شد از رگه

 در هر صورت کارخوبی نکردی... االن بهترن؟-

 

 ام نگاه کردم.لبم را گزیدم و به میزِ شامِ چیده

 

 بود... خوبه خداروشکر... خوابیده. یکم فشارش پایین-

 

 از خودم برای دروغی که گفتم خجالت کشیدم.

 

 دنبالت؟ بیام-

 

 نگرانشم هامین میمونم پیشش امشبو.-

 

 شنیدم که چطور نفسش را خالی کرد و به اجبار گفت:
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باشه پس من میرم خونه... کاری داشتی بهونه نیار لطفن زنگ -

 بزن.

 

ام از زور هیجان جمع کرده داخل دمپایی های پایم را کهانگشت

 بودم باز کردم.

 

چشم زنگ میزنم... مراقب خودت باش... از دیشب تو یخچال -

 غذا هستش هامین گرم کن بخور.

 

ای گفت و من به محض تمام شدن سرد و ناراضی باشه

 هایمان خودم را داخل حمام انداختم.حرف

 

 دوش گرفتم و آرایش مالیمی کردم.

هایم همان پیراهنی را انتخاب کردم که کنار ساحل ساز بین لبا

 سنگاپور قول دادم فقط برای خودش بپوشمش.
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ها و ی کوتاهی را که نوشته بودم داخل جعبه و زیر پاپوشنامه

لباسِ کوچیک و قشنگی که آسایش سفارششان را داده بود. 

ور گذاشتم و با ضربان باالی قلبم میان تاریکی و زیر ن

 هایی که هنوز روشنشان نکرده بودم منتظر آمدنش ماندم.شمع

 

حاال که از تمام بدو بدوهایم فارغ شده بودم به خودم جرات دادم 

 و دستم را روی شکمم مشت کردم.

 

 بهم قدرت بده امشب.-

 

 هایم زمانِ هجی کردن کلماتم لرزیدند.لب

 

 باید حالِ بابا هامینتو خوب کنیم.-
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 هایم جمع شد و باز تکرار کردم:اهنم زیر انگشتی پیرپارچه

 

 بهم قدرت بده.-

 

های روی میز را روشن کردم و با شنیدنِ کوبش در حیاط شمع

 ام را از هوای حبس شده پرو خالی کردم.سینه

 

هامین داخل آمد. سوییچش را به جاکلیدی آویزان کرد و تا از 

از  هایش پر شداش به سمتم برگشت، چشمروی شانه

 زدگی.حیرت

 

کمی در همان حالت ماند و بعد دهانش را  با تعلل باز کرد و با 

 نگاهی پرسان صدایم کرد.

 ژیکال!؟-
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 تر ببیند.از روی صندلی برخاستم تا لبخندم را واضح

گه قبل از سالم کردن به شوهرت مامان محبوبه همیشه می-

 بگو خوش اومدی.

 

 هایش کوتاه کرد.مان را با قدماو هم فاصله

یک نگاهش به من بود نگاه دیگرش به میز و چیدمانش... به 

های که داخل گلدان گذاشته بودمشان و عطرشان تمام گل

 محیط دورمان را پر کرده بود.

 

 تو مگه نگفتی که میمونم...!؟-

 

 نگذاشتم حرفش را کامل کند.

 

تم... دستاتو میشوری تا شامو ببخشید که راستشو بهت نگف-

 بکشم؟
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من حالم بیشتر از صورتم گواه خوشی قلبم بود و هامین در یک 

 ی من مانده بود.سرگردانی محض خیره

 

غذا را روی میز گذاشتم و تا هامین سرجایش نشست برایش 

 کشیدم.

 

حالم گرفته شد گفتی نمیام خونه... غافلگیری قشنگی بود... -

 ممنون.

 

 بهش نیاز داشتیم... البته یکمم پسر بد دیشبو تنبیه کردم.-
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 انگار کمی حالش بهتر بود که با خنده غذایش را خورد.

 ها.تا باشه از این تنبیه-

 

دوست داشتم بریم بیرون... بهتر از این به ذهنم نرسید تو وقت -

 کم.

 

 دستش را برای فشردن دستم دراز کرد.

 من هستی.تو... همیشه... بهترینِ -

 

 امانم را بلعیدم.بغض بی

تر کرده هایم را تندتر و نامرتبصدای کوبش قلبم ریتم نفس

 بود.

استرس و شوق خبری که قرار بود بدهم داشت حالم را دگرگون 

 کرد.می
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 امشب یکم بیشتر اینجا بشینیم؟-

 

 کرد تا با دلم مدارا کند.تالش می

 شما امر بفرما بانو... تا خود صبح اینجا میشینیم.-

 

های کثیف غذایمان، کیک از جایم بلند شدم و جای ظرف

 کوچک و باکس سورپرایز را جایگزین کردم.

 

 دوربین موبایلم را روشن کردم و جای همان نزدیکی گذاشتم.

 خواستم بعدها باز این شب را مرور کنیم باهم.می

کردم و تا دوباره روبرویش نشستم، با  آهنگ مالیمی را پلی

 های ریز شده پرسید:چشم

االن که نه تولد منه نه تو... سالگرد ازدواج هم که چندماه -

 مونده هنوز... مناسبتش چیه!؟
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 سرم را گرم گذاشتن تنها شمع روی کیک کردم.

 

 تونی حدس بزنی؟می-

 

ی خیره اش ستون کرده بود وهایش را روی میز زیر چانهآرنج

 صورتم مانده بود.

 

 

 گی هامین!؟چرا چیزی نمی-

 

 چی بگم خب... به ذهنم نمیرسه.-

 

باکس را کمی بیشتر سمتش هل دادم و به رویم خودم نیاوردم 

 تپید.که قلبم باال آمده بود و داشت میان دهانم می
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 پس بیا از این شروع کنیم... بازش کن.-

 

 گردنم را تاب ریزی دادم که معترض شد.

 نیازی به دل بردن نداری... آروم بگیر.-

 

 ابروهایم را حریصانه باال انداختم.

 کاش که حریف زبانم بشوم و دلم را رسوا نکنم.

 

 های رویش را بیرون کشید.درِ باکس را برداشت و پوشال

 شمارش معکوس برایم شروع شده بود.

 یک... دو... سه...

 

 سرکاریه ژیکال!؟-
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 نگاهش کن هامین... من چندبار تاحاال سرکارت گذاشتم آخه!؟-

 

 

 شانه باال انداخت و تخس زیر لب زمزمه کرد:

 همین امشب اولیش بود.-

 

 اش گل کرده بود و قصد فراموش کردن هم نداشت.بدجنسی

 

 کردم.گفتم که باید غافلگیرت می-

 

 آورد. ها را بیرونهم زمان با حرفم پاپوش

پراخم و با صورتی منقبض شده نگاهشان کرد و بعد سرهمی را 

 هم بیرون آورد و با لحنی گس شده واپرسی کرد:

 اینا برای چیه ژیکال!؟-
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 هایم را صاف کردم.لبم را تر کردم و شانه

ی مصمم هایش زل میزنم متوجهخواستم وقتی به چشممی

 بودنم بشود.

 

 است... تا تهش نگاهش کن.همه چیز توی همون جعبه-

 

 

امتداد نگاهش را با تعلل از من گرفت و به کاغذ داخل باکس 

 داد و بعدش...؟

 

 

 چکه!؟ژیکال این چیه... این بیبی-

 

 ی اشک میان نگاهِ پرشوقم نشست.حلقه

 میشه اون کاغذ رو بخونی؟-
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که صدایش خش برداشت هایش دلنگران نبودم وقتی برای اخم

 و زمزمه کرد:

 

 سالم"

ها گرفتن فکر کنم یه شب که خواب بودم دست منو فرشته

 آوردن تو زندگیتون.

 اومدم تا دلتون رو گرم و خودمو براتون لوس کنم.

 مامانی اسم منو گذاشته معجزه... میگه شایدم هدیه...

های خبر این لحظهمامان ژیکال میگه تو قاصدک خوش

 ن شدی.سختمو

 "راست میگه بابا هامین؟ تو هم برای داشتن من خوشحالی؟ 



 

 

2596 | P a g e 
 

 

 برگه را روی میز پرت کرد و با ناباوری و بهت نالید:

 کنی؟ام میداری سربه سرم میذاری یا مسخره-

 

 

 خندیدم میان بغض و ناباوری.

 نه به خدا... همه چیزش راسته... خودت که دیدی!-

 

 

هایش پشت آلود ایستاد و انگشتشتاب زده و با نگاهی عتاب

 گردنش چنگ شدند.

 دور خودش چرخید و باز من را نگاه کرد.

 نگاهی که هزار حرف ناگفته داشت.
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 کنی ژیکال؟این چه کاریه که داری با خودمون می-

 

 من هم ایستادم و پرسوال تماشایش کردم.

دت کردم... ولی این کارها فقط دونم با رفتارم و حرفام ناامیمی-

 تر میکنه ژیکال... نکن با من.همه چیزو خراب

 

 

 جلوتر رفتم و دستش را از پشت گردنش پایین کشاندم.

 

دلیلی نداره بخوام اذیتت کنم... میدونم باورش برات سخته... -

 اما عین واقعیته عزیز من.

 

 هایش شکاراش در هم شد و من رد غم را در مردمکچهره

 کردم.

 کف دستش را روی شکمم گذاشتم و خودم را چسباندم به تنش.
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من اسمشو گذاشتم معجزه.... ما این تو یه مهمون داریم -

 هامین... من رفتم آزمایش دادم... محاله اشتباه شده باشه.

 

ی لباسم مشت شدند وقتی با لحنی هایش روی پارچهانگشت

 ملتمسانه زمزمه کرد:

 

 آخه کی! بگو جون هامین خواب نیست؟-

 

 اش لرزید.ام همراهِ بغض مردانهچانه

 به جون جفتمون راسته... بابا هامین.-

 

نفهمیدم چطور به پرواز درآمدم و اتاق دور تا دور سرم چرخید و 

 من دور هامین.
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 بابا هامین دورتون بگرده.... من قربونتون بشم.-

 

کردم پا به پایش اشکِ شوق هایم را دور گردنش حلقه دست

 ریختم.

 

وقتی ایستاد و من را مقابلش روی زمین گذاشت، نفسم جا آمد و 

 هامین من را میان حصار تنگ وجودش محصور کرد.

 

بخدا خوابه... رویاست... من داشتم تا همین یک ساعت قبل با -

ها و رفتم... با ترس اون حرففکر و خیال نشدنش کلنجار می

کردم... بعد حاال درست تو وجود خودم سرکوبش میکه  آرزوی

ای... ی خیالم اومدی و میگی که حاملهترین لحظهتو ناممکن

میگی که معجزه شده... که هدیه تو راه داری... من چطور دورت 

 بگردم که کمت نباشه؟

 

 گردنش را بوسیدم و کنار گوشش نجواگویانه گفتم:
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ی ط خواست و ارادهخدارو شاکر باش هامینم... این فق-

 خودشه... نه من و تو.

 

 سرش را میان گودی شانه و گردنم فرو برد و هق زد.

 دانستم که از خوشی زیادش حالش منقلب شده است.می

 

خیلی قشنگه همه چیز با تو آقاهامین... این زندگی رو برام -

 کردی گلستون.

 

 های مرطوبش، به رویم لبخند زد.از کنار چشم

 نش کردم یا تو زندگی خانم!؟من گلستو-
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 اش.ام را چسباندم به بینیموهایم را عقب زدم و نوک بینی

 

فرقش چیه... مهم اینکه که هردومون باغبونای خوبی بودیم -

 که باغچمون پراز گل شده.

 

 آمد حرفی بزند که امانش ندادم.

دلم ها زیاد داشتیم و االن فقط ما وقت برای تمام این حرف

 سیراب شدن با او را طلب کرده بود.

 

خانم... انگار از پشت یک سلولِ مهلک آزاد بی قرارتم زندگی-

 شدم و باز بهت رسیدم.

 

هایم را پرعطش و حریصانه به کام خودش کشید و داغی لب

 هایش تنم را به رقص دلدادگی درآورد.دست
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 ها را باال برویم.نگذاشت تا پله

 وم و دوربین موبایلم را خاموش کنم.مهلتم نداد تا بر

ها در هم آمیخیتم و من برای جا زیر نور متراکم شمعهمان

ی هامین را به کامم های شاکرانهبار شوریِ شیرین اشکاولین

 هایم پچ زد:کشیدم، وقتی که مدام کنارم گوش

دونم باید مراعاتتو کنم... آخ خدا چه حالی حواسم هستا... می-

 ؟دادی به من

 

اش کنار زدم و تنگی موهایش را از روی پیشانی به عرق نشسته

 بغلش را برای خودم حفظ کردم.

دونه که من چقدر دوست دارم که اینجوری دارم برات کی می-

 کنم؟غش می

 

 برق چشمهایش را به رخم کشید و مغرورانه جوابم را داد.

 خودم که خبر دارم چطوری جونتم.-
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ونم نره که حسابت بعد از خودم با این هامین خار به پای ج-

 فسقلته.

 

 نرمی و گرمی لبش روی شکمم برای هزارو یکیمن بار نشست.

 

با شما دوتا هر روز زندگی برای من تازه شروع میشه... قول -

دم که مراقب جونتون باشم اگه بهم قول بدید مراقب می

 هام باشید؟جون

 

اش ی سینهپروا رها شد و دستم روی قفسهام مستانه و بیخنده

 جمع شد از دلگرمی و خوشی.

 

 هامین نگذاشت دست به هیچ چیز بزنم.
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یک گوشه نشستم و با حال خوب کار کردنش را تماشا کردم و 

ها به روی خودم نیاوردم که چندبار دیدم یواشکی از من پاپوش

 .هایش چسباند و بوسیدرا به لب

 

 ها نشست.برایم یک تکه کیک و چای آورد و کنارم روی مبل

 

 میگم ژیکال؟-

 

 تکه کیک داخل دهانم را بلعیدم و هوم گفتم.

 تو االن که به چیزی ویار نداری؟-

 

 کمی فکر کردم و شانه باال انداختم.

 نه ندارم.-

 

 هایش را بهم مالید.دست
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 خب خداروشکر.-

 

 

اش است اما با حرف بعدی اولش فکر کردم نگران حال من

 ی کیک در گلویم شکست.شیرینی خامه

 

ترسیدم یه وقت به من ویار کنی... از این لوس بازیا هست که -

 گیره!میگن عزیزم از بوی تنت عقم می

 

 

 هایش را برایم لوچ کرد و من پشت هم سرفه کردم.چشم

 

 آب بیارم برات؟-

 

 آرام به پشتم زد و من کمی از چایم را خوردم.
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کنم هامین من نمیدونم االن دقیقن چند وقتمه... اما فکر نمی-

تو یک ماه هیچ کدوم اینا عالیم مشخص بشه... نگران نباش 

 چسبم بهت.من اگر ویارمم به خودت بود بازم می

 

 نیشش که شل شد دمت گرمی گفت و با هیجان دستم را فشرد.

 

ید یه دکتر خوب پیدا کنیم... ولی من روم نمیشه به کسی با-

 بگم ژیکال... خبرشو خودت به خانوادهامون بده.

 

 من هم دستش را محکم فشردم.

 

اگر موافق باشی صبر کنیم تا خیالمون از همه چیز راحت بشه -

 و بعد به بقیه بگیم؟

 



 

 

2607 | P a g e 
 

 دستش را دور گردنم انداخت.

 دیم.میهر وقت که خودت خواستی مژدشو -

 

خواستم این خوشی ای نداشتم. شاید هم میبرای گفتنش عجله

 دارم. را یک مدت فقط برای خودمان دو نفر نگهش

 

ی باال رفتم و از من زودتر از هامین برای خوابیدن به طبقه

خواهد دقایقی را با خودش و هایش فهمیدم که میتعلل

 احساساتش تنها باشد.

 

بی خودم را به آغوش خودم کشیده مثل منی که به طرز عجی

 بودم طوری که یک جای امن برای مهمانم فراهم کرده

 باشم و به او بگویم: 

 مامانی همیشه مراقبته... مهمون کوچولو.-
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 های سحرمرادی:وی ای پی رمان
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سرک خوابمان ی حریر اتاقبه نور خورشیدی که از بین پرده

 کنم.کشیده بود و روی صورتم تابیده، مسرورانه نگاه می

 

های است که دلم جدا شدن ام و امروز از آن صبحزیر پتو نشسته

 خواست.از او را نمی

 

به تنم کش و قوسی دادم و تا نگاهم به برآمدگی کوچک شکمم 

ماه لبخند روی لبم جا خوش اختیار مثل تمام این سهافتاد بی

 کرد.
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را نرم کنار زدم و تا خواستم آهسته از کنارش بلند شوم مچم  پتو

 هایش نگه داشت و فشرد.را میان انگشت

 

ترین لبخندهای تکراری این ارادهبه سمتش که چرخیدم بی

 روزهایم روی صورتم نقش بست و کوتاه پرسیدم:

 بیدار شدی؟-

 

 یک چشمی به رویم خندید.

 صبحتون بخیر.-

 

 بست.من را به فسقل همراهم جمع می دوست داشتم که حال

 سمت تنش بیشتر خم شدم و اول موهای نامرتبش را عقب زدم.

 ما گشنمونه... تکون بخور بابای تنبل.-
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ی اش افتادم حلقهدستم را بیشتر کشید و تا روی سینه

 تر کرد.هایش را تنگدست

 

چطوره که من دیشب نخوردمتون... بعد شما االن ضعفشو -

 ؟کردید!

 

تر از قبل هایم را فرو کردم داخل موهایش اینبار عمیقباز پنجه

 شان ریختم.بهم

 

تونیم سرت غر بزنیم و تو که ما زورمون زیاده و میچون-

 نازمون رو بخری.

 

اش برایم شد صورت مردانهتر میهایش که کشیدهمنحنی لب

 هایش.شد، حتی با وجود پف پشت پلکتر میجذاب
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 اینجوریاست پس زندگی خانم!؟-

 

 هایش.پوست تنم یکباره دون دون شد از نوازش سرانگشت

کند تنم بیشتر دانست هربار که شکمم را این گونه لمس میمی

شود. ولی باز هم مشتاقانه به عادت این از قبل منقبض می

 داد.اش ادامه میچندوقته

 

 پاشو هامین دیرمون میشه.-

 

 مم جلو آمد که خودم را عقب کشیدم.به قصد بوسیدن شک

های خواستم کار دستم بدهد با شیطنتوقت دکتر داشتیم و نمی

 های خمارش.لبریز شده از چشم

 

 بدجنس نشو هامین... پاشو دیگه.-
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 برسرش غر زدم و باز در کمال راحتی سرش را جلوتر کشید.

 

ی تونی مشتاق به هیچ کاری کنی... کاشکآدم گرسنه رو نمی -

 وفا.یکم از خصوصیات اخالقی شوهرت دستت بیاد ای زنِ بی

 ی لباس خوابم را باز کرد.خندیدم اولین دکمه

 

تنم مور مور شد و ضربان قلبم جایی حوالی گلویم کوبید... این 

من به وجود  حس خوب و متفاوت را هامین هربار و هربار در

 آورد.می

 

 دیر میشه هامین.-

 

 اخم کرد به رویم.

 

با لحنی کشدار و شعرگونه گفت "زنِ بیفا" و تا دید به رویش 
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 تا منو داری غمت نباشه... به موقع میرسونمت.-

 

هایش باز روی نرمی تخت ولو شدم و مست از هرم نفس

 ی تنش تمام صورتم را قاب گرفت.سایه

 

تو که خواب دیشبو بهم حروم کردی... حاال هم، هی بهونه -

 بیار.

 

دستش را برد پشتم و بند لباسم را هم باز کرد... باالخره 

سرکوفت دوری کردنِ دیشب را به رویم زد... دیشبی که کمی 

 حالم نامیزان بود.

 

 لوس شدی هامین... از این اخالقای بد نداشتیا!؟-
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 هایش را برایم ریز کرد.با خنده گفتم و چشم

کال... چندماه کنی ژیتو داری منو از حق طبیعیم محروم می-

دیگه که کلن خود به خود از همه چیز محروم میشم... این 

فسقل هم که به دنیا بیاد دیگه کی به دلِ هامین بینوا اهمیت 

 ده؟می

 

گفتم که اگر از ذوق و شوقش خبر نداشتم بدون شک می

ی حسود درونش باز به تکاپو افتاده است و حاال چه پسربچه

ن و میلم به او، یک ترس و نگرانی کردم که با تمام هیجامی

 خاصی در وجودم ریشه دوانده بود!

هایمان وادار به حسی که در این مدت من را در تمام رابطه

 کرد.مالحظه و مراقبت می

 

به حرمت کوبش قلب ملتهبش سکوت کردم و صورت هامین از 

 تر رفت.مرز گردنم پایین
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 ی دوست داشتنی من.دیوونه-

 

کرد های جدیدم دیوانه خطاب میساسیتمن را برای ح

انصاف... منی که در عین واحد داشتم میزبانی دو عشق را در بی

 خریدم!؟ام به جان میرگ و پی

 

زمان با بسته هایم از سر نزدیکی هامین لرزیدند و همپلک

 شدنشان تلفن داخل اتاق زنگ خورد.

 م.ی هامین را نادیده گرفتکرده لب گزیدم و روی ترش

 

هر دویمان قصد داشتیم به روی خودمان نیاوریم ولی شخص 

دانست که در چه پشت خط انگار دست بردار نبود و نمی

 موقعیتی ما را در تنگنا قرار داده است.

 

 پاشو ببین کیه سر صبحی؟-
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گرفتم تا فکر نکند دنبال فرار کردنم. ام را میباید جلوی خنده

 که نبودم.

 آغوشی نیاز داشتم.من هم مثل هامین به این هم

 مان.مان و نجواهای دلهای در گوشیبه شنیدن حرف

 

 جان!سالم مامان-
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با شنیدن صدای گرمِ مادر هامین ابروهایم را برایش باال 

 انداختم.

 

 خوبید همگی... توراهیت خوبه عزیزم؟-
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نداخت و هامین با ام را به لرز اهوای خنک سر صبح تنِ برهنه

 ام را بیشتر کرد.شکلک درآوردنش عمق خنده

اش در حال ذوب شدن نگاهش هنوز هم گرم بود و من زیر اشعه

 بودم.

 

های مادرجان را دادم. پرسی و سوالنفهمیدم چطور جواب احوال

فقط وقتی که فهمیدیم که آخر هفته قرار است پدرجان و 

ی آن تقال و هیاهو همهمادرجان به تهران بیایند انگار 

 فراموشمان شد.

 

ی مختصری خوردیم تا بعد از وقت ویزیتم برسیم برای صبحانه

 خانه هم خرید کنیم.

هایمان دادیم که از تشکیل ام را وقتی به خانوادهخبر بارداری

شدن قلب فسقل خیالمان آسوده شد و با حجمی از خوشحالی 

 مان بود.عزیزانمان مواجه شدیم که باعث دلگرمی



 

 

2618 | P a g e 
 

 

ی فروشگاه هامین دنبال جای پارک مناسبی داخل محوطه

ای بود و من برای چندمین بار داشتم لیست خریدم را زنجیره

زمان جوابِ پیامک آمده از طرف میالد را کردم و همچک می

 نوشتم:می

 

 تا یک ساعت دیگه خبرشو بهت میدم.-

 

اش مندیزیادی منتظرش گذاشته بودم که با لحنی که گله

 اش را فرستاد.هویدا بود. برایم پیام بعدی

 امیدوارم اینبار دیگه سرکارم نذاری ژیکال خانم؟-

 

لبم را گزیدم و نتوانستم بگویم که آن روی خبیث عموی 

عروس حسابی گل کرده است که هر وقت حرفش را پیش 

 ی معروف.زند به همان کوچهکشم خودش را میمی
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 بریم تو؟-

 

های کنار دیوار هامین دستش را پشتم گذاشت و من به چرخ

 اشاره کردم.

 

 ی مربا بود که گفتم:مشغول خواندن مشخصاتِ رویِ شیشه

 خوام مهمون دعوت کنم.امشب می-

 

 مربای انجیر برداشت. شیشه را داخل چرخ گذاشت و یک شیشه

 

 مهمون! کی؟-

 

ه بدانم الزمم است توجه به آنکی شکر را بیاز کنار دستش بسته

 یا نه، برداشتم و لب زدم:

 نورا و میالد.-
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 سرش را سریع باال گرفت و پرسان نگاهم کرد.

 

جواب اونجوری نگاهم نکن هامین... زشته این همه وقت بی-

 گذاشتیش... خدا رحم کرده بابای نورا نیستی!

 

درازی و خنده گفتم و هامبن هم با حرفش از پس این را با زبان

 ام برآمد.نایهک

 

 پس برو دعا کن که فسقلمون دختر نباشه.-

 

 چرخ را هل دادم و پشت سرم روانه شد.

 

دیروز با نورا تلفنی حرف زدم... بگو بیاد ببینم چی میگه این -

 میالدخان؟
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ام را از دیدن بادی که به غبغش گردنم را کج کردم و خنده

 انداخته بود، پشت دستم فروخوردم.

 وار زمزمه کردم:سرم را کمی باال گرفتم و به شوخی و نیایش

 ی هامین جو نگیرَش؟خدایا داداش هامونو اندازه-

 

های که مملو از برق تالفی بود اعتراف به بازویم زد و با چشم

 کرد:

لفتش دادم تا داداش میالدت یادش باشه که کی و کجا سر -

 اومد.خواستنت برام الکی قد علم کرد و اِنقلت 

 

ی هامین را تماشا مات و با دهانی باز مانده صورت پر از خنده

 کردم.

سه ماه تمام میالد را دست به سر کردم که آقاهامین برسرش 

 تالفی بکند! خدایا!
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هامین قبل از رفتنش سفارش کرد تا دست به چیزی نزنم و 

 منتظر بمانم که از باشگاه برگردد.

را نداشتم. خریدها را جابجا  ی بیکار نشستنولی من حوصله

ی مبل دراز کشیدم تا به کردم و با حس خستگی روی کاناپه

 مامان زنگ بزنم.

 

اکبر گفتن مامان محبوبه پشت تلفن یعنی مشغول صدای اهلل

 نماز خواندن بود.

هایم را بستم و به طنین گرم و تماسم را قطع نکردم. پلک

 مهربانِ صدایش گوش دادم.

 

 مامانم. قبول باشه-

 

 قبول حق... خوبی مادر... هامین خوبه؟-
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 دستم را ستون تنم کردم و صاف روی مبل نشستم.

 خوبیم خداروشکر... اومدم خونه شمارتون افتاده بود؟-

 

ی مانلی گوشم را قبل از شنیدن آوای مامان پر صدای خنده

 کرد.

 

زنگ زدم بگم یکم آش درست کردم... دیروز گفتی هوس -

 تازست بگو هامین بیاد برات بیاردش. کردی تا

 

های های دهانم جمع شدند از یادآوری خوشمزگی آشبزاق

 محبوبه.مامان

 

زحمت افتادی مامانم... حتمن میگم هامین بیادش... اون -

 وروجک خاله داره چه کار میکنه؟
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 مامان انگار از جایش تکان خورد که صدایش مرتعش شد.

 

برداشته چادر منو با مهرو تسبیحمو برده ببین چی میگه -

 ژیکال... گوش کن؟

 

ی تلفن را جلویش برد و من از شنیدن نازِ صدایش ضعف دهنه

 کردم.

 

باشه  "دختر"نی خاله ژیکال مثِ من دُختلجونی... نیخدا-

ام جونی محبوبهبا مامان "بکنم"بازی بتنمبتونم باهاش خاله

 تایی.سه

 

 نستم جلوی فوران احساساتم را بگیرم.نتوا
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خاله ژیکال دورت بگرده قندک من... آخ که من تو رو یه -

 روزی میخورمت مانلی.

 

تا صدایم را شنید گوشیِ تلفن را از مامان محبوبه گرفت و به 

 اش ادامه داد.شیرین زبانی

 

 نی از تو دلت درمیاد بیرون خاله؟پس کى نی-

 

 اَمنِ فسقلم گذاشتم و جواب دادم:یِ دستم را روی خانه

 پنج ماه دیگه میادش پیشت.-

 

از سر هیجان جیغ کشید و با شنیدن افتادن گوشی متوجه شدم 

 که تلفن را سمت دیگری پرت کرده است.
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های مرتب چیده را تا کنار کتری و وارد آشپزخانه شدم و فنجان

 قوری جلو بردم.

 زن عمو بده من بریزم.-

 

 .ام سمت نورا برگشتم و به رویش لبخند زدماز روی شانه

ببرم ولی همان توانستم از عمق احساسش به میالد پینمی

 آرامش و نگاهِ گرمش هم من و هم میالد را امیدوار کرده بود.

 

 کنارم ایستاد و سینی را از دستم گرفت.

شما برید بشینید... خیلی خسته شدین تو این وضعیت حسابی -

 زحمت افتادین. به
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اش شده نورا داشت با من حرف میزد و من غرقِ تماشای چهره

 بودم.

کردم شده بود که در رویاهایمان همسر داشتم با خودم تصور می

 میالد را این شکلی تصور کرده باشم؟

چیزی یادم نبود چون که در من یک خودخواهی عجیبی نسبت 

 به میالد تا سالهای سال وجود داشت.

هایِ دخترِ دانشگاهش هم کالسیهمان روزهایی که از همحتی 

 گرفت.گفت یک حسادتِ خاصی در وجودم شکل میمی

های میالد را برای خودش کند ترس داشتم از اینکه کسی خوبی

 و من تنها بمانم.

ی ام هامین و فرزندِ میانهاما حاال... حاال که سهم من از زندگی

خواستنش را درک کنم و به او  توانستمراهم بود به خوبی می

 برای داشتن یک عشق پراز آرامش کمک کنم.

 قلبم؟مهربان برای میالدِ خوشتر از نورایِ وَ چه کسی برازنده
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کنار هامین روی مبل جاگیر شدم و تمام انرژیِ خوبم را به روی 

 نگاه میالد پاشیدم.

 

 مزاحمتون شدم؟-

 

با میالد خیلی  های صبحش مثل همیشههامین برخالف حرف

 گرم و صمیمی برخورد کرد.

 

 ی خودته راحت باش.خونه-

 

ی در آن کت و شلوار خاکستری رنگش انگار پسرک بزرگ شده

مان  دویده بود و روبرویم نشسته بود که مدام عرق روی شهرک

مان سمتش کرد و با ورود نورا توجه همهاش را پاک میپیشانی

 رفت.
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های که میالد همراه خودش آورده بود فضای میانمان عطر گل

خواست فنجان چایم تر کرده بود و من عجیب دلم میرا تلطیف

 را بردارم و برم روی تاب داخل حیاط بشینم.

 

اش روی مبلِ مقابلِ میالد نورا با همان مالحت همیشگی

 نشست و من یواش کنارِ گوش هامین پچ زدم:

 اییمونو بخوریم؟بریم تو حیاط چ-

 

 دستش را به ته ریشِ کوتاهش کشید و مثل خودم زیر لب گفت:

یعنی محیط درون رو ترک کنیم و به بیرون بپویندیم که اینا از -

 خجالت هم دربیان؟

 

 مگه میخوان جنگ کنن هامین!-

 

 کمرش را صاف کرد و دست راستش را به پهلوی چپم رساند.
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 آخرست؟ مگه نمیگن جنگ اول به از صلح-

 

های هایم را روی رون پایش فشردم و از میان دندانانگشت

 ام پرخنده پچ زدم:چفت شده

 ها!؟پاشو بریم هامین... آخه چرا ماستارو میریزی توی قیمه-

 

خوردش روبه ای که زیادی داشت فرومییکباره ایستاد و با خنده

 نورا و میالد گفت:

وریم... شما هم از ما هوس کردیم بریم تو حیاط چایی بخ-

 هوای درون استفاده کنید فقط...؟

 

 های میالد نگاه کرد.دستم را فشرد و خیلی جدی به چشم

 ما باید باهم حرف بزنیم.-
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میالد به احترام هامین ایستاد و حتمنی در جوابش داد و من در 

 آخرین لحظه دیدم که رفت و روی مبل کنار نورا مستقر شد.

 

میان دستش روی تاب را تمیز کرد تا اگر گرد هامین با دستمالِ 

 هایمان را کثیف نکند.و خاکی رویش نشسته، لباس

 اش گذاشتم.کنار هم نشستیم و من سرم را روی شانه

 کمی که تکان خوردیم گفتم:

 خیلی خوشحالم از انتخاب میالد.-

 

جلو و داشت در سکوت تمام با قدرتِ پاهایش، تاب را وادار به 

 کرد.عقب شدن می

 

 امیدوارم نورا هم حسش به میالد مثبت باشه.-

 

 باز هم در واکنش به حرفم چیزی نگفت.
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 هامین؟-

 

 جانم؟-

 

 گی!؟چرا هیچی نمی-

 

خواد هرچی کی صالحشونه چی بگم وقتی که فقط دلم می-

 براشون پیش بیاد.

 

ین هایم نگهش داشتم... ادستش را گرفتم و محکم میان دست

 داد.کار به قلبم قدرت می
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ها دلم فرومیریزه ژیکال... من هنوزم با شنیدن عاشق شدن آدم-

ی خاکی کسی دوست ندارم هیچ وقت هیچ کجای این کره

 سختیهای مارو تجربه کنه.

 

 تاب خوردنمان بیشتر شد.

 

شاید عشق ما نیاز به امتحان شدن داشت که االن زندگی -

دونیم و تره... که بیشتر قدرشو میبرامون قشنگتر و شیرین

صبورتر شدیم... که یادمون میفته ممکن بود هیچ وقت آرامششو 

هاش، خوشبختی االنمون تجربه نکنیم... با تمام سختیها و تلخی

 رو خیلی دوست دارم... فقط ای کاش...؟

 

صدایم لرزید و به زبان نیاوردم که چقدر جای خالی باباجهانم تا 

 کند.بر جانم سنگینی میته این دنیا 

دیگر نیازی به گفتن نبود. مطمئن بودم که هامین حرف دلم را 

 خوانده است.
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کنم شاید اولین باری که میدونی هامین من همیشه فکر می-

کنن همون وقتیه که روی تاب دخترا عشق رو تجربه می

نشستن و یه مرد با دستای محکمش داره تابشون میده... میرن 

و بدون اینکه بترسن از افتادنشون صدای قهقشون توی هوا 

 همراه باد، میپیچه توی گوششون.

 

 ام.دستش را انداخت دور شانه

 تو عاشق شدنو قشنگ یاد گرفتی ژیکال.-

 

های حیاط با غربت لغزیدند و پوشهایم روی کفمردمک

 لرزیدند.

 معلمم خودش یه عاشق واقعی بود.-

 

 ام.توی دلم زمزمه کردم، بمیرم برای دلِ تنگ مامان محبوبه
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_465 

 

 

 هامین؟-

 

ای دارم و به احترامِ دلِ تنگم سکوت کرد دانست که خواستهمی

 و به جایش بازویم را فشرد.

 

عاشق شدنو خوب یاد دخترمون بده... بهش یاد بده پای دلش -

 و احساسش محکم بایسته. 

 

 ام و سبک رها کرد.نفسش را کنار گوشم آر

 از کجا میدونی که دختره؟-
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هایم پیش رفتند و روی قلبم نشستند، وقتی که نجوا انگشت

 کردم:

 اینجا هیچ وقت بهم دورغ نگفته.-

 

 ی صورتم پچ زد:سرش را جلو آورد و خیره

 اند... من با نگاه کردنهای دیگر چه ساندانم عشقنمی هیچ"

 به تو و

 ام،ه تو زندهب با عشق ورزیدن

 ،که عاشقِ تو بودن در واقع گویی

 است. ذاتِ من

 

 "نرودا_پابلو

 

هایش جاماند هنگامی که ام میان بند انگشتانتهای موی بافته

 زمان باال رفت و به آمدن میالد و نورا رسید.نگاه هردویمان هم
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های میالد روی صورت هر دویشان گل لبخند بود و میان دست

 ظرف شیرینی و چای.

 

 گفتیم ماهم بیایم باهم چایی بخوریم... اجازه هست؟-

 

ام هامین با ایستادنش دست من را هم گرفت و متلکش به خنده

 انداخت.

 

 اینطور که مشخصه بچه مثبتتون مخِ دلِ دخترمونو زد!-

 

 ها باال رفتیم و روی ایوان دور هم نشستیم.از پله

 یرینی گذاشت.میالد برایم داخل بشقاب ش

 

 مبارکت باشه رفیق.-
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************** 

 

کِش چادر سیاهم را روی سرم مرتب کردم و اینبار با استرس 

 کمتری سمت هامین نگاه انداختم.

 

ها و اجزای صورتش نه اخم داشت نه ناراحتیِ که از مردمک

 هویدا باشد.

 خواهم اروند رافقط وقتی برای دومین با او مطرح کردم که می

 ببینم در یک کلمه گفت باشد و تمام.

 

بدون هیچ سوال یا حرف دیگری تا به امروز که وکیلش تماس 

گرفت و زمان مالقت را گفت حتی از من نپرسید که دلیلم برای 

 این دیدار چیست.

 

خواست اروند همان وَ من تنها کسی بودم که هنوز هم دلم می

 اک باقی بماند.هایم با یک قلب مهربان و پبازی کودکیهم
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انگار باز هم کورسوی امیدی در من وجود داشت تا او را نادم و 

پشیمان از کارهایش ببینم و خوشحال باشم که بعد از مدتِ 

 محکومیتش زندگی آرام و بهتری را برای خودش خواهد ساخت.

 

پر از قبل از پیاده شدنم از ماشین، هامین صدایم کرد. با صورتی 

 وار لب زد:جدیت و مصمم تاکید

 مراقب خودت باش... زود برگرد.-

 

سرم را مطیعانه تکان دادم و به روی خودم نیاوردم که رگ 

 اش دلم را خنج انداخت.ی شقیقهشده برجسته

 

چادرم را به سختی از بادی که زیرش پیچیده بود، کنترل کردم 

 و وارد زندان شدم.
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ای سالن مالقات تپش قلبم را باال هنشستن پشت دیوار شیش

 برده بود.

یک لحظه به عقب برگشتم و از خودم پرسیدم کجای 

 سرنوشتمان چنین روزی

 را تجسم کرده بودیم؟ 

 اینجا درست تبعیدگاه رویاهای یاغی اروند بود!

 

 هایم خط بطالن کشیدم.از دور که دیدمش روی تمام افسوس

آنجایی بود که برق نگاهش قبراق و سرحال بود و جای تعجبش 

 ها بود.مثل همان گذشته

 

اروند خوب بود!؟ آن هم اینجا... میان این سلول تنگ و چهار 

آورد این را دیواری خفقانش یا داشت ادای آدمهای خوب را درمی

 دانستم؟دیگر نمی
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_466 

 

 

خندی خند. کجگوشی تلفن را که برداشت صورتش پر شد از کج

 شناختم نه بلد بودم که تفسیرش کنم!ا میکه من نه جنسش ر

 

شد... ولی مامان که گفت قبول کردی بیایی دیدنم باورم نمی-

 حاال اینجا روبروم نشستی دخترعمو؟

 

دانم از لحنش چه برداشتی کردم که گوشی را میان دستم نمی

ی میان انگشتم را غریبانه به رخش چرخاندم و برق حلقه

 کشیدم.

 

لبم را تر کردم و کمی صاف نشستم تا صدایم رسا و مستحکم 

 به گوشش برسد.
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دونستم که کار واجبی نداشتی اروند... فقط اومدم که بهت می-

بگم این روزات که تموم شد تالش کن که از اول شروع کنی... 

ات ی نحس گذشته روی سرِ آیندهتالش کن که هیچی از سایه

 سوار نشه.

 

چشم دوخته بود به صورتم و من کلمات را پر مات و مسکوت 

 استرس گم کرده بودم!

 

تونیم مثل ایم اروند... یه خانواده که باز هم میما یه خانواده- 

 گذشته کنار هم شاد باشیم.

 

تک ابرویش با حرف آخرم باال پرید و سرش را به کندی تکان 

 داد.

 فهمید؟هایم را میکاش منطقِ حرف
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وی سکوی مقابلش گذاشت و اخمِ تلخی به هایش را رآرنج

 اش نشست.چهره

 

زده من الکی اینجا نیستم که بعدش بابتش از خودم خجالت-

 باشم.

 

 گفتم به او!؟وقفه رها کردم و چه مینفسم را پریشان و بی

 

هایی که های جورواجور زیاد هست... آدمدونی اینجا آدممی-

.. یکی آدم کشته... پشت جرمشون هرچی که باشه عشق نیست.

یکی کالهبرداری کرده... یکی دزده... یکی مهریه نداده... ولی 

توشون که بگردی مثل من کم پیدا میشه... مثل منی که حتی 

ها پشیمون نیستم چون تو نخواستی که االنم  توی تمام این ماه

 بشم.

 

 سرم با سنگینی پایین افتاد و زیر لب زمزمه کردم:
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 .. فراموش کن گذشته رو.دیگه تمومش کن.-

 

ی میانمان کوبید تا صورتم را باال با پشت دستش به شیشه

بگیرم و بعد با نگاهی پر از عتاب و زخمتی داغی حرفش را مثل 

 اسید روی صورتم پاشید اما جای صورتم قلبم آتش گرفت.

 

دری کشیدم... خطا کردم... دل این همه سال برات دربه-

... یه بار... فقط یه بار از خودت شکستم... قانون شکستم

پرسیدی دردم چیه؟ چه مرگمه که انقدر نکبت شدم توی زندگیم 

 برای داشتن تو؟

 

 لبم را گزیدم تا اشک ندامتم از آمدنم فرونچکد.

 

بازی خوبم بودی چش بود چرا اروند... مگه اون روزایی که هم-

 که چشماتو بستی و گفتی که عشق کورش کرد... چرا!؟
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 هایش را روی صافی شیشه فشرد.پنجه

 خواست فشارش بدهد و از میانمان برش دارد.انگار که می

 

ی اولش سرحال خندید و تلخ با صدای که حاال دیگر مثل لحظه

 نبود جواب داد:

پرسیدی االن جای حاال اگه سالهای پیش این سوالو اَزم می-

دیده خیلی چیزها فرق داشت... شاید من از حسرت و داغ 

شدم آدم بدِ قصه... ولی حاال که سهمم از دنیا شده نشدنم، نمی

این سلول... حاال که قلبم آلوده شده به گناه دوست داشتن 

 ابدیت، دیگه هیچی برام مهم نیست دخترعمو.

 

 هایش را مشت کرد و کوبید روی شیشه.انگشت

اینبار برخالف آشفتگی نگاهش با تنی آرام داخل گوشی تلفن 

 زد:پچ 
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ها توی تبعیدم پای دلشون وایمیستن...حتی اگر راه آدم-

 برگشتی نباشه.

 

هایم روی چادرم چنگ شدند و اروند امتداد نگاهش را از انگشت

 هایم گرفت.چشم

 بغض عجیب و بزرگی داشتم که نالیدم:

ما سهم دالمون از هم جدا بود اروند... اگر من هیچ وقت ازت -

تو انقدر همیشه مراقبم بودی و هوامو نپرسیدم که چرا... چون 

داشتی که ایمان داشتم جنس احساسمو نسبت به خودت 

میفهمی... میفهمی که چقدر مثل سهراب برام عزیزی... میفهمی 

که عشق پشتش زور و اجبار نیست که دستشو بگیرم بیارمش 

 بشونمش مقابل تو و بهش بگم این آدم و بخواه.

 

_467 

 

 



 

 

2647 | P a g e 
 

 هایم پایین افتاد.سرش با اتمام حرف

مثل اعدامی که چهارپایه را از زیر پاهایش کشیدند با نوک 

 اشانگشت اشاره

 های فرضی کرد.شروع به کشیدن خط

 

 

 مامان گفت که داری مادر میشی؟-

 

ی های باران زدهتر از چشماش خراب بود. ویرانحال حنجره

 من.

 

ام لبم را گزیدم و داغیِ یک غم بزرگ با حرف آخرش در سینه

 ابدی شد.
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میدونی من االن یه آدم سِرَم... یه آدم که شب و روز... بد و - 

 خوب... غم و خوشی براش توفیری نداره.

 

 هایم سقوط کند.ی اشکترسیدم پلک بزنم و گلولهمی

 

 حاال که اومدی اینجا حداقل بهم یه قول بده؟-

 

رم را باال نگرفتم ولی تکانش دادم تا خیالش راحت شود از س

 قولم.

 توانستم برایش انجام دهم.این تنها کاری بود که می

 

 های بد هم حق عاشق شدن دارن.ات یاد بده که آدمبه بچه-

 

 زبانم به حلقم چسبیده بود از زور  بغض و غصه.
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و دیگر آن صورتم را وقتی باال گرفتم که از من دور شده بود 

 ای ندیدمش.سوی دیوار شیشه

رفت و با آخرین حرفش من را در سرابی عمیق حیران و 

 سرگردان رها کرد.

شاید این هم مجازات من بود اگر در حق اروند کوتاهی کرده 

 بودم؟

 

شان را قبل از آمدن کوهی از حرف آماده کرده بودم و حاال تمام

 رفتم.یرون میفراموش کرده بودم و داشتم از زندان ب

ی عاشقی اروند دانستم که اگر من در قصهاما این را خوب می

کوتاهی کرده بودم، خودش در حق خودش بیش از حد جفا کرده 

 بود.

ها فرصت جبران و دوباره این زندگی... این دنیا همیشه به آدم

 داد.زندگی را از نو ساختن نمی
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 خورشید نشسته بود وسط آسمان و

 ه زده بود به کاپوت ماشین.هامین تکی

 خواستم حال خرابم را ببیند کهنمی

 به زور خندیدم و او به سمتم قدم برداشت.

 

 دستم را که گرفت و لمس کرد فقط یک کلمه با شگفتی گفت:

 چرا انقدر سردی!؟-

 

 به رویش لبخند اطمینان بخشی زدم.

 هستم.لبخندی که بداند با او تا ته این دنیا خوبِ خوبِ خوب 

 

ی وگن را پشت فرمان نشست و از داخل کنسول میانمان بسته

 سمتم گرفت.

 

 بخور فشارت بیاد باال.-
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ها حالم را جا به راه افتاد و من حاال که طعم شیرین پاستیل

 آورده بود گردنم را سمتش چرخاندم.

خواستم با او تا انتهای یک نگاهش کردم. مردی را که می

 وم.نهایت بری بیجاده

 

 بریم دلکده... دلم برای عمو سلطان تنگ شده؟-

 

 دستم را گرفت و روی پایش گذاشت.

 وقتی که فشردش قلبم پر شد از نور و گرما.

 گرمایی که نه سوزانده بود و نه کالفه کننده.

 مان.های کوچکمالیم بود شبیه لبخندمان به دلخوشی

 

 بزن بریم.-
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ی موسیقی در ا خوانندههایش رساند و بدستم را به پشت لب

 حال پخش به رویم با صدایی رسا و طنینی انرژی بخش هم

 خوانی کرد:

 

 ایزار باران خوردهدوستت دارم تو گندم-

 ایدوستت دارم مرا دست کسی نسپرده

 

 دوستت دارم شبیه خواب بعد از خستگی

 ی وابستگیدوستت دارم شبیه لحظه

 

 

 ی جانم پر شد از آرامش.همه

 های حیاتمهایم را بستم و به نبضپلک

 گوش سپردم و به جانم سپردمشان.
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ی بهاری هامین و زندگی با او درست مثل خاک باران خورده

 پرطراوت و تازه بود برای دلم.

های دانست دنیا اگر چه بزرگ بود  اما قصهدلم که حاال می

 اش زیادی آشنا و تکراری بود.آشنایی

 

بودیم راحت باهم صحبت کنیم شاید؟ شاید دنیا  ها اگر بلدما آدم

 شد.مان میجای بهتری برای زیستن

 اگر یاد گرفته بودیم بدون قضاوت بهم حق بدهیم.

حق بدهیم که خودمان را بشکافیم... خودمان را تعریف کنیم... 

 شد.تر میاقبالی شانسمان شاید خوشآن روی سکه

کشیدیم و پای طالن میشاید اگر تمام شایدها را دورش یک ب

آوریدم کمی صلح میانمان پایدارتر ها را به میان مینحضورِ انسا

 بود.

 گویم آدمیزاد؟دانی چه میمی

 هایت بیشتر مدارا کن.جنسگویم بیا و با هممی

 بیا و جای قهر و کینه و انتقام بذر محبت و معرفت بکار.
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نکنیم با بغض و اش دنیا محل گذرمان است بیا و بیهوده آلوده

 مان.خشم

 سحرمرادی

 پایان


