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 هدی بهرامی نیا -رمان خانه سیاه است 
 

 
 بخش مطلق اوست شفا

 الزمان و المكان...
دلم شدیدا یه فكر تازه می خواد... یه سری حرف رو كاغذ آوردن كه دچار خط خوردگی 
نشن... یه سری نقطه بدخیم، یه نوستالژی پر خاطره برای نوشتن... یه چیزی باشه كه 

فقط باشه و نشه شوتش كرد تو سطل زباله... یه چیزی باشه كه نشه ازش گذشت و 
 ورش انداخت... دلم اینجوری می خواد... سراغش داری؟د

اینكه بلند می شم... و كنار پنجره می ایستم... اینكه سرما و سوز و كبودی هست... 
اینكه جمله هام تموم دستورای نگارشی رو شكسته... می خوام. می خوام... خط 
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توی چشمام.  نخورم... می خوام درد نخورم... سرما كه هست... چه بیرون... چه
شیشه چشمام بخار نفساتو كم داره... من به همون دید تار هم قانع می شم به خدا... 
كبودم... مثل آسمون قبل برف، مثل هجوم افسار گسیخته ی تو، مثل همه ضربه های 

 روی تنم...
سوز میزنه... سوز سرما... سوز قلبم. سوز تموم دردای توی جسم و روحم... سوز قلبم از 

غی كه روی قلبم گذاشتی... تحمل منو اینجور امتحان نكن لعنتی... كم میارم... می دا
 شكنم... بفهم... ظرفیتم سرریزه.

خسته ام... باهات كلنجار نمیرم... خیلی خسته ام... رمق برام نمونده. نه حرف بزنم... 
... خودم نه متقاعدت كنم... نه حتی منطق تو قبول می كنه... امتحان من تموم نشده

 تموم شدم. خودم نرسیده به آخر... زندگیمو گذاشتم تو حذف اضطراری... میفهمی؟
خسته شدم رضا. برو... جوری برو كه بدونم دیگه بر نمی گردی. جوری برو كه دلم ولوله 

 نكنه برای برگشتنت. فقط برو... .
. چه جوری بگم! دلم از غمت می لرزه. می دونی... آخه؟ هنوزم ته مه های قلبم خب..

دوست دارم دیگه. نخندی... خوبه كه با خودم هرچند الل و پتی رودربایستی ندارم. 
حرفمو می زنم به خودم... تو كه نمی شنوی. اون باالیی هم... . بشنوه، چه فرق؟ وقتی 

 كاری نمیكنه!
برای  نیا طرفم رضا... نیا لعنتی. دیگه تیكه ای نمونده كه بشكنه، كه خرد بشه. میای

 چی؟
دستات كه تو نیمه راه مشت می شن، دلم می گیره. دلم همیشه از این بغض می 

گیره؛ از این خشمی كه روی شقیقه هات بزرگ می شه و حجم می گیره، دلم می گیره. 
دلم از خون مردگی های روی دستت هم می گیره. دلم می زنه از این زندگی، دلم می 

 ون خودت برو... . قسم عزیزتر از خودت ندارم.زنه برات ولی برو... . تورو ج
دلم نمی خواد چشمام به این اوضاع مضحك بیفته. چراغا همه خاموش، زانوها تو 

ب*غ*ل، من اینور تو اون ور. سر خوردم كنار پنجره قدی خونه ی بخار گرفته. سوز می 
می شه  زنه داخل؛ نفس من بخار می شه رو شیشه. دنیا مات می شه مثل من، قطره

راه می گیره تو این ماتی مثل تو. من، ها می كنم سرما قطره می كنه. بازیمون گرفته، 
من و سرما، من و تو، من و دل. همه شو هم دارم می بازم. آی ملت بیاین سر باخت 

 من ش*ر*ط ببندین... .
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بین ما چقدر طوالنی فاصله اس، یه دنیا و چندمتر. دوتا حجم مچاله شده ی سیا، 
راغای گم شده توی مه، نور توی خونه نیست. دلم تاریكه، خونه ام تاریكه، چقدر چ

 سرده خدا... انصافت كجاست؟
چرا نمی ری؟ نمی دونم. چرا می خوام بری رو هم نمی دونم. دل میزنه این ندونستن. 

تیك فندك؛ من بشكه باروتم. سیگار رو نسوزون، منو بسوزون عشقم، از سیگار بهتر 
م می دم. منو بسوزون راحت بشم از این خواستن تو اوج لجن. چشمامون كجا بهت كا

 رو سیر كرد كه زندگیمون رسید به لجن؟
 ــ فراموش می كنیم همه چیو... .

هه هه. عاشق همین زورگویی هاتم. گفتی كه من بخندم؟ مگه میشه فراموش كرد؟ هه
همه ما من؟ حكمتت چیه؟ اینبرام راحته؟ برات راحته؟ خدا یه سؤال بپرسم؟ چرا 

همه ما تو اتهام بودیم، یه بارم تو... یه بارم تو بیا تو مظان اتهام، امتحان دادیم. این
 درست گفتم؟

هیس... پیدا كردم باالخره. گفتم همین دور و برا افتاده بود. تو كه هستی، اینام كه 
 هستن، بزمم كامله. چه بزم دردناكیه خدا.

های ریزودرشت دیوارش. قوطیشو باز می کنم وندگی و كهنگی، تو حبابلیوان آبم تو م
ریزم كف دستم. قرمزی نور سیگار برق چشماتو معلوم میكنه. و هرچی داره و نداره می

بسته می دونم چشمات قرمزه. لیوان رو میندازم، برگشتی. نمی دونی چقدر چشم
م قورتشون بدم. لعنتی تكون سخت بود بین اون همه بغض، تو اون گرفتگی مبهم گلو

 هم نمی خوره، المصب، یا بریز یا برو پایین... این وسط چرا گیر كردی؟
 از صدای لیوان برمی گرده طرفم. عاشق همین رفتاراتم، نمی تونی بی تفاوت باشی.

 ــ چیكار كردی لعنتی؟
 دستاش... آخ گرمی دستاش دورم حلقه می شه، توی گوشش می خونم:

 ز دورها و دورها تو آمدی
 ز سرزمین عطرها و نورها

 نشانده ای مرا كنون به زورقی
 ز عاج ها ز ابرها بلورها
 مرا ببر امید دلنواز من

 ببر به شهر شعر ها و شورها... .
 دستات هرچقدرم گرم باشن دارم یخ می كنم. محكم تر ب*غ*لم كن، این بار آخره.
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 نه قطره قطره آب می شود...نگاه كن كه موم شب به راه ما چگو
 رضا... بعدها نام مرا باران و باد نرم می شویند از رخسار سنگ
 گور من گمنام می ماند به راه، خالی از افسانه های نام و ننگ.

رضا داره سردم میشه. توروخدا... اینجارو نمی تونم تنها برم، پیشم باش. بهت گفته 
 م میوفته؟ نفسام عمیق میشه؟بودم وقتی ب*غ*لم می كنی فشار خون

چقدر نوره این راهرو... چشماتو ببند. نگاهت اون دنیا تو برزخ نگهم میداره، بذار راحت 
 رد بشم برسم جهنم.

 ــ تو از راست برو من از چپ. قسمت باشه همدیگه رو پیدا می كنیم.
شه یخ می شال گردنش را باالتر كشید. بینی اش هم پوشیده شد: حتی اگه قسمتم با

 زنیم كه!
راهم را در سرما از سمت چپ گرفتم و رفتم. قسمت بود كه قسمتم شد. نه ترس دارم 

 نه واهمه از نبودن و نماندنش. قسمت یكبار ثابت
 كرده.

 
جوراب پوشیده بودم. دوتا... كلفت، ولی انقدر سوز داشت كه باز هم با هر قدم حجمی 

 وانم باال میاز سرما از كف پایم تا تیره استخ
 كشید.

 می چرخم و می رقصم و مینوشم از این جام
 بیخود شده از خویشم و از گردش ایام

 این عشق الهی است حق الیتناهی است
 این عشق الهی است این شور خدایی است... .

با دلت بیا رضا، حتما پیدام می كنی. یك صحن رو رد كردم. از روی موكت های یخ 
 آسمون كبوِد. نوستالژی غم و شادی در آسمون نقش بسته.بسته رد شدم. 

 
 نفس كز سینه بیرون میرود ابری شود نزدیك... .

یه امانتی برات آوردم آقا... یه امانتی به بزرگی همه دنیام. برام نگهش دار، حفظش 
كن. می سپارمش دست تو... بذار خیالم جمع باشه دست خوب كسی سپردم زندگیمو، 

 بیمۀ لطفت كن. این زندگی رو برام نگهدار، بهم ببخشش.زندگیمو 
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تكیه زدم به نرده های پنجره فوالد. آقا دالمون رو بهم گره بزن، گره اشو انقدر كور كن 
كه هیچ دستی نتونه بازش كنه. یه قفلی باشه كه هیچ كس به ه*و*ِس باز كردنش 

كه گره بزنم، دستی رو نیفته. دستم به سبزه های گره زده رفت. انگشت چرخاندم 
 انگشتانم نشست. گرما از بند بند وجودم باال رفت.

ــ همیشه می گن گره روی گره بقیه نزن؛ گره اشو بازكن تا یكی از مشكل خودت گره 
 باز كنه. بیا گره اشو باز كنیم تا هیچ وقت توی زندگی خودمون گره نیفته.

. جایی نزدیك قلبم. جایی نزدیك كلنجار چند دقیقه ای مان دو نوار سبز رنگ شد
 قلبش. آخ قلبم... آخ قلبم... .

 
 ساله/دیپلمه/مجرد/اهل و ساكن... /نوبت اول مراجعه 21سیما صالحی/ -1
 

 علت مراجعه: بیمار صحبت نمی كند
 از زبان همراهان: افسردگی از چندماه گذشته

ور * خاصی دچار كاهش ماه گذشته بدون استرس 4ساله یست كه از  21بیمار خانم 
 اشتها و خواب، خلق افسرده، انهدونیا * و... .
 ــ خب واضِح افسردگی داشته... ادامه اش؟

 سر بلند كرد و گفت: عجول... به بعدشم می رسیم.
ــ صبر كن ببینم. این شرح حال مریض طبق قانون دست هیچ كس به جز كادر 

 تو رسیده؟پزشكی مسئولش نمی تونه باشه. پس چرا دست 
گوشه لبش باال رفت و گفت: مسلما مرتكب جرم نشدم. حتما چیزی شده كه دست 

 من رسیده.
 ــ كسی رو كشته؟

 تكیه به عقب داد و گفت: كسی رو كه نه... خ*و*د*ك*ش*ی كرده.
به عقب تكیه دادم و گفتم: خودكشی جرم محسوب میشه؟ تا جایی كه میدونم جرم 

 اش مجازاتی در نظر گرفته شده باشه.چیزیه كه توی قانون بر
زیر چشمی نگاه كرد و گفت: اینارو تو همون دو واحد پزشكی قانونی كه پاس كردی 

 براتون گفتن؟
 با نیشخند سر تكان دادم و گفتم: حاال چه ربطی به تو پیدا میكنه؟
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فتن قفسه سینه اش را پر از هوا كرد و گفت: ماجراش درهِم. طبق چیزایی كه بقیه گ
این خانم با این مشخصات تا قبل از اینكه افسردگی اش شروع بشه یه آدم شاد و 

خندون بوده و ظاهرا هیچ مشكلی نداشته. عالقه به ادامه تحصیل نداشته چون 
دوستاش می گفتن روحیه تنوع طلبی داشته. كالسای مختلفی می رفته كه بیشتر از 

و نقاشی و... چندماه قبل رفتاراش عوض این شاخه به اون شاخه پریدن بوده. گیتار 
می شه. تبدیل می شه به یه آدم عصبی و شكاك. توی چند مورد تا دیروقت بیرون 
بوده كه به خانوادش گفته خونه ی دوستش میره ولی خانوادش می فهمن اونجا 

نبوده و همینم باعث یه دعوا و كتك كاری با پدرش می شه. چندوقت بعد ادعا میكنه 
و تو كیفش گذاشته بوده كه به دوستش بده كه كیفشو ازش می دزدن. طالهاش

بعدشم گوشه گیری و مشكل خواب و اشتهایی كه خانوادش تصور می كردن در نتیجه 
محدود كردنش ایجاد شده و می برنش پیش روان پزشك و نهایتا، تشخیص 

 افسردگی.
 

كه این برگه های شرح حال ــ یه نفس بگیر وسطاش. بازم تا اینجا هیچی به نفع این
 دست تو برسن وجود نداره و جنابعالی كماكان مجرم محسوب می شی.

ــ خسته نباشی. طبق گفته های مادرش تا یك ماهی داروهاشو خیلی مرتب و خوب 
مصرف می كرده، یه مقدارم وضعیتش توی خانواده بهتر شده بوده. محدودیتاش رو 

الساشو می رفته تا اینكه یه روز صبح كه مادرش برای كمتر كرده بودن و بازم مثل قبل ك
بیدار كردنش میره می بینه شدیدا عرق كرده و داره می لرزه. تا می برنش بیمارستان 

تشنج می كنه و بعد نیم ساعت تو بیمارستان فوت می كنه. پزشكی قانونی علت مرگ 
 رو مسمومیت با دارو عنوان می كنه.

ز این داروها برای افسردگی استفاده بشه ولی به هر حال ــ خیلی مرسوم نیست كه ا
 بازم بعضی پزشكا به این دارو اعتقاد دارن.

 ــ مسئله اصلی همین جاست. پزشكش می گه این دارو براش نسخه نشده.
ــ یعنی امكان داره سرخود مصرف كرده باشه؟ شاید كسی توی خانوادشون افسردگی 

 ارو آشنا شده باشه.داشته و به این نحو با این د
ــ فكر نمی كنم. به هر حال از یه جایی فهمیده این دارو هم روی افسردگی اثر میذاره. 
این قسمتش به كنار، همكالسی هاش می گفتن چند روز آخر دوباره مثل سابق شكاك 
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و عصبی شده بوده. اون جوری كه اونا با آب و تاب تعریف می كردن ترس توی 
 كوچكترین صدایی واكنش نشون می داده.صورتش بوده و با 

ــ ببین این ماجرارو هرجوری نگاه بكنی خ*و*د*ك*ش*ی*ه و نمی تونی مدركی 
بیاری كه خالفشو ثابت كنه. اون دارو ها عوارض جانبی شون زیاده، با دوزهایی كه 

برای هرفردی متفاوته باعث مسمومیت می شن و قبل از اینكه پزشك بخواد فكرش 
 ومیت بره و كاری بكنه مریض رو می كشن.سمت مسم

سرش رو به سمت سقف گرفت و گفت: منم می دونم خودكشیه. انگیزه ای كه می 
تونه داشته باشه باعث شده این پرونده دست من برسه. پرینت مكالماتشو گرفتم. تو 
اون چندماه با یه شماره اعتباری در تماس بوده كه وقتی گوشیش رو چك كردم توی 

یش سیو نبوده. خانوادش هم نمی دونستن مال كی هست. اس ام اس های گوش
زیادی برای اون شماره فرستاده كه جورش می کنم، همدیگه رو ببینیم. بعضیاش هم 
التماس و خواهش بود. توی اینباكسش هم یه عكس بلوتوث شده از خودش بود. 

گفته كه ازاله اش وضعیتش توی عكس خیلی بد بود. پزشكی قانونی توی معاینه
 ب*ك*ا*ر*ت شده ولی زمانش مشخص نیست.

ــ خوب این یعنی بیشتر از دوهفته بوده....اگر دوهفته از یه رابطه بگذره تغییراتی 
ایجاد میشه كه پزشك نمیتونه بگه یه ر*ا*ب*ط*ه جدید بوده یا قدیمی. حتی نمی 

 شه گفت كه با رضایت خودش بوده یا بهش ت*ج*ا*و*ز شده.
ره... دكتر پزشكی قانونی هم همینو گفت. اون عكس به وضوح داره میگه یه نفر ــ آ

داشته ازش سوء استفاده می كرده. طالهایی كه با دلیل واهی گفته ازش دزدیده شدن 
و مشخص شده دوستش همچین درخواستی نداشته. افسردگی اش و رفتاراش رو اگه 

یعنی م*ت*ج*ا*و*ز داره برای خودش كنار این بذاریم كه بهش ت*ج*ا*و*ز شده، این 
 می چرخه و ما هیچی ازش نمی دونیم.

ــ با همه اش موافقم به غیر از فرضیه ت*ج*ا*و*ز*ی كه ساختی. ممكنه اصال ربطی 
نداشته باشه به ماجرا، ممكنه رفتار آزادی داشته باشه، ممكنه با كسی دوست بوده 

 باشه، ممكنه این فرهنگش باشه... .
 ند و باری هم شد رفتار آزاد و فرهنگ؟ این كه اسمش بی فرهنگیه!ــ بی ب

ــ باشه. گیرم فرهنگ تو درست، ولی می تونی منكر این بشی تو این شهر بی در و 
پیكر خانواده هایی هم هستن كه براشون مهم نیست بچه شون شب رو كجا سر می 

شه؟ یا اصال بچه كنه؟ تو فكرشون آزاد گذاشتن بچه هاشون باكالسی محسوب می
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هایی باشن كه هركارشون رو با هزار دروغ سرپوش گذاری كنن؟ برای قضاوت كردن 
باید چشماتو باز كنی رضا... تعصب چشمای آدمو می بنده. می خوای بگی یكی ازش 
سوءاستفاده كرده، می خوای به قول خودت م*ت*ج*ا*و*ز*ی كه داره می چرخه رو 

انوادۀ اون دختر هیچ شكایت رسمی نكردن؟ كه احتماال پیدا كنی؛ اونم در حالی كه خ
ترجیح بدن این ماجرا مسكوت بمونه؟ رضا... این پرونده ها مثل یه گندابه، اگه بخوای 

 زیر و روشون كنی باید بدونی بوی گندش خیلیارو آزار میده.
اس *استرسور: عامل هیجانی كه در بیماری های روانی فرضیه شروع بیماری را بر اس 

 وقوع یا عدم وقوع آن می گذارند
*انهدونیا: فقدان ل*ذ*ت بردن از فعالیت هایی كه قبال باعث ل*ذ*ت و شادمانی  

 برای فرد می شدند.
*** 

كتابهایم را از روی تخت جمع كردم و عجله ای روی عسلی كنار تخت گذاشتم. از  -2
میدن. جریان چیه؟ هوایی  اتاق بیرون رفتم: رضا جدیدا پرونده دختر خوشگالرو بهت

 شدی؟
طرف روشویی رفت. طبق معمول جواب سؤالم را با سؤالی دیگر بی جواب گذاشت: به

 گرسنمه... شام آماده اس؟
 حوله را جلویش گرفتم و گفتم: امروز درسام زیاد بود نرسیدم چیزی درست كنم.

روخدا... ظهرم ناهار بو كشید و گفت: ولی بوی غذا میاد؟ یعنی توهم زدم؟ رحم كن تو
 نخوردم.

معلوم بود خیلی حوصله ندارد. با این حال سر به سرش گذاشتم: دنبال دختر خوشگال 
افتادن این عوارضو هم داره. از این خورشت آماده هاست. برنجشم دست پخت 

 پلوپزه كه خوشت نمیاد.
بودی دیگه  بینی اش را چین انداخت: حیف خیلی گرسنه ام. امروز كه همه اش خونه

 چرا؟
در یخچال را باز كردم و گفتم: زن دانشجو داشتن این عوارضو هم داره. خودتم می 

دونی... و كاسه ساالد شیرازی را كه برایش درست كرده بودم روی كانتر گذاشتم. شیشه 
زیتون پرورده كارخانه ای را هم درآوردم و یخچال را بستم. لیوانش را زیر یخ ساز 

و بعد سه چهار قطعه یخ آن را از آب پر كرد خواست به دهان ببرد كه یخچال گرفت 
 گفتم: آب نخور اشتهات كور میشه.
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پوفی كرد و لیوانش را روی كانتر گذاشت. برنج و خورشت قیمه را روی كانتر گذاشتم و 
روی صندلی نشستم. دو سه قاشق اول را با عجله خورد. همیشه وقتی گرسنه باشد 

می خورد. چند قاشق اول را با عجله، مكث و بقیه غذا خوردنش را با همینطور غذا 
 صحبت. چرا ما هیچ وقت تو یه بشقاب غذا نمی خوردیم؟

 ساالدش را پس و پیش كرد، حالش سنگین بود. قاشق غذایم را به زور آب فرو دادم.
 ــ از خونه فرار كرده.

. ناله ام بلند شد: رضا... چرا قاشق از دستم افتاد در بشقاب، صدایش ناهنجار است
 نمیذاری راحت غذا بخوریم؟

بی توجه ادامه داد: هرچی پول و طال تو خونه داشتن رو برداشته و فرار كرده، تو سطل 
زباله اتاقش یه عكس پاره شده پیدا كردن. یه عكس مثل پرونده قبلی... تو همون 

عنی همون آدم... یعنی اون آدم حالت، تو همون زاویۀ تصویر، همون دكور خونه. این ی
معلوم نیس، داره االن از كدوم دختر بدبختی سوءاستفاده می كنه و بعدش برای 

 خودش می چرخه. ذهنم قفله، می ترسم از این همه آبرویی كه داره می ریزه.
خورشت ش بی نمك بود. روی بشقابم نمك پاشیدم. رضا خودش شور بود. اخالقش 

 شوِر عصبانیت بود.
ــ عكسش چطور دستش رسیده؟ قبلیه بلوتوث بود نمی شد رّدش رو زد. ولی این 

 عكسه... .
ــ پیك براش آورده. روز قبل فرارش. گفتم پیك رو دنبال كنن شاید یه آدرس یا تلفن یا 

حتی قیافه ای یادشون باشه. اگه بنفشه پیدا بشه شاید بشه فهمید كار كی بود؛ به 
 رایط فرار كنه كجا میره؟ كجا باید دنبالش گشت؟نظرت اگه كسی تو این ش

شام خورده نخورده از جا بلند شدم و بشقابم را به طرف سینك بردم. نفس... یك نفس 
 عمیق. یك، دو، سه، چهار، پنج. آرام تر شدم.

ــ خونه دوستاش نمیره چون راحت میشه پیداش كرد. شاید بره از این مسافرخونه 
ِبِهش اتاق كرایه میدن. اگه جریانش عشقی باشه شاید بره پیش  ها كه با پوِل بیشتر

 عشقش! آخرشم فقط یه جا باقی می مونه.
بشقابش را كنار دست من گذاشت و به كابینت تكیه داد: نمی فهمم، چی باعث شده 

یكی شون خ*و*د*ك*ش*ی كنه، یكی شونم فرار. دلم می خواد زودتر این پرونده 
این دخترا اونم وقتی من نمی تونم كاری بكنم از تحملم  تموم بشه. بدبخت شدنِ 

 خارجه.
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پشت سرم ایستاد و دستش را از روی شانه ام رد كرد. لیوان سرامیِك چایش از گیره 
باالی سینك خارج شد. یك نسیم خنك كنار گوشم و یك لرز خفیف از ردِّ ل*م*س*ش 

ه ای داشت. همین بود كه روی گردنم و بیرون رفت. محبت هایش هم سردی گرم كنند
من این خاموشی را از اعماق وجودم دوست داشتم. كنارش روی مبل راحتی خزیدم. 

برگه های جزوه ام را روی پاهایم گذاشتم و سعی كردم زیر نگاه او تمركز كنم. همچنان 
خیره ماند. سر بلند كردم. چشمانش پشت عینك قاب مشكِی نازك، كمی درشت تر به 

. خمودگی پلك هایش خستگی اش را می رساند. سرم را بردم روی نظر می رسید
نوشته ها، به اصطالحات چشم دوختم و سعی كردم انرژی ام را رویشان متمركز كنم. با 

خودكار بنفشم زیر بخش های مهم خط می كشیدم. چند صفحه ای با انرژی مثبت 
بعید بود، چون در كنارم جلو رفتم. حواسم عجیب جمع شد. از من و درس خواندنم 

طول روز خیلی كند پیش رفتم. سرم را عقب تر بردم و نیمه خوابیده روی پهلو ادامه 
دادم؛ سرفصل بزرگ بعدی كه رسید نفس آسوده ای كشیدم. روبرویم تلویزیون بود ولی 

خاموش. روی پهلو چرخیدم و سرم را روی پاهایش جابه جا كردم. گردنش كج شده 
چشمهایش بسته و دهانش كمی باز... مثل بچه ها خوابیده بود. روی پشتی مبل بود، 

هوا هم خنك... این را از كرك های روی بازویش كه سیخ شده بود فهمیدم وِاال من كه 
گرم گرم بودم. چین های زیر چشم و گوشۀ چشمش را دوست دارم. ایضا خط خنده ی 

كشیدم. بین دو ابرویش...  باالی لبش را، دستم را باال بردم و روی ابروهایش انگشت
مرد من در خواب هم جدی بود، رئیس بود. دو خط عمودِی بین ابروهایش، اخمش را 
و فك مربعی اش، سرسختی اش را یادم آورد. انگشت لغزاندم از امتداد ابرو تا فكش... 

چندتار موی كوتاه روی گوشش را به پشت فرستادم. شقیقه هایش تك و توك 
ی موهای تازه اصالح شده اش را دوست داشتم، حس ل*م*س خاكستری شده. تیز 

خوبی به سرانگشتانم می داد. چشمم را بستم و نوازش كردم. نفس هایم عمیق 
عمیق... این منبع آرامش از آن من است، همه كنار بروند. این لحظه از آن من است. 

ه دل است؛ كاش هوا نیم خیز، از آینه خودم را نگاه كردم. خنده ام را دوست دارم. از ت
 نه فقط برای من، برای او هم گرم شود.

با صدای زنگ موبایل با وحشت از جا پریدم، تپش قلبم تا گلویم باال آمد. كمی طول 
كشید تا حواسم جمع شود، هنوز هوا تاریك بود. رضا نیم خیز روی تخت، یك دست 

 بزند.درِگرِو گوش دادن و یك دست به ملحفۀ رویش كه آن را كنار 
 ــ خودمو می رسونم. آدرسو واسه ام اس ام اس كن.
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گوشی را روی تخت انداخت و به طرف كمد رفت. همزمان نور اتاق را روشن كرد. 
 دستم را سایبان چشم های روشنایی زده ام كردم.

 ــ رضا منم باهات بیام؟
چ برات تی شرت مشكی جذبی پوشید: اگه میخوای بیای زودباش. تا من یه ساندوی

آماده می كنم آماده شو. كت قهوه ای روشن كتان را از روی جالباسی برداشت. 
ا*س*ل*ح*ه اش را هم برداشت. جلوی آینه دستی در موهایش كشید و آن ها را 

كامل باال زد و عقب كشید. ساعت بند نقره ای اش را به مچ راست بست و با موبایل 
و موهایم را با یك شانه سرسری بستم.  چنگ زده خارج شد. از روی تخت بلند شدم

ساعت چهار و بیست دقیقه بود. سریع لباسم را با مانتو و شلوار عوض كردم. مقنعه ام 
چروك شده بود ولی مهم نبود هوا تاریك بود. مقنعه ام هم زیر چادر بود و چروكی اش 

در دویدم.  پیدا نمیداد. جورابهایم را هم برداشتم و با كیفم دست گرفتم و به سمت
نگاهی اجمالی به آشپزخانه انداختم و سریع در سینك آشپزخانه یك مشت آب به 

صورتم پاشیدم. با تاسف یادآوری كردم وقتی برگردم باید سینك را بشویم، در پاركینگ 
منتظرم بود. از آسانسور با دو به طرف ماشین رفتم. اخم هایش درهم رفت. ساندویچ 

 شت.دستش را روی داشبرد گذا
 ــ چرا دویدی؟ نمیگی حالت بد میشه؟ من كه منتظر بودم.

 خم شدم جورابهایم را بپوشم.
 ــ زودباش كه كمربندتو ببندی. سرعتم زیاده...

پوفی كشیدم و سیخ سرجایم نشستم. به ساندویچ روی داشبرد اشاره كرد و گفت: 
و ریكوردر و دوربین هم  بخور كه قند و فشارت با هم نیفته و ضعف بكنی. لطفا موبایل

 با خودت نمیاری. فعال نمی خوام خبری بره بیرون.
ــ رضا... چته تو؟ خوش اخالقیت فقط مال شباس؟ با این اعصاب داغون جنابعالی 

 بیشتر به اون ساندویچ احتیاج داری كه قند و فشارت نیفته.
سال  12ی. انقدر كه نگاه تند و تیزی انداخت و گفت: بعضی وقتا واقعا ناامیدم میكن

اختالفمون مثل پتك كوبیده میشه رو سرم. من االن اعصاب شوخی كردن دارم؟ یا 
اعصاب سر و كله زدن با تو كه یه دختر بچه لجوج شدی؟ خودت خواستی بیای بهم 
كمك می كنی درسته، ولی اگه نمی اومدی هم مشكلی نبود. االنم تا بیشتر عصبانیم 

 نجام بده.نكردی كاریو كه گفتم ا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – خانه سیاه است

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 4 

 

شیشه سمت خودم را پایین دادم. هوای خنك بیرون به صورتم خورد. سرعت ماشین 
باال بود و جریان باد بدجور در ماشین سروصدا می كرد. داشتیم به خارج از شهر نزدیك 

می شدیم. و اینطور كه از بو می شد فهمید به محل جمع آوری زباله های شهری 
عفن شدید و شدیدتر می شد. دلم از گرسنگی مالش نزدیك می شدیم. كم كم بوی ت

سال  12می رفت، ولی خب لج كردن با رضا هم عالمی داشت. تا دائم بند نكند به 
اختالف سنی... یواشكی آب نبات پرتقالی كوچكی بلعیدم. آرام آرام رویش زبان كشیدم 

ل به رضا تا طعم پرتقالی اش خوب حس شود. با توقف ماشین سربازی جلو دوید. او
احترام نظامی گذاشت و بعد دو ماسك به طرفمان گرفت. معده ام از شدت تعفن در 

حال زیر و رو شدن و به غلط كردن افتادن بود. باز جای شكر داشت كه چیزی نخورده 
بودم. دنبال رضا راه افتادم و به منطقه ای كه روشن تر شده بود رفتم. بوی تعفن در 

. كنار جسد بودیم. چشمانم گشاد شده به دختر شدیدترین حالت خودش بود
ع*ر*ی*ا*ن*ی ثابت مانده بود كه... موهای سیاه رنگی كه گل آلود شده بود. چیلیك، 
عكس گرفتن. چشمهای مشكی باز مانده و كبودی هایی كه بیشتر از رنگ پوستش به 

ن چشم می خورد. خراش های عمیق روی گردن و بازوانش. استخوان شكسته و بیرو
زده ساعد دست راستش كه خون رویش دلمه بسته بود. كبودی های وحشتناك روی 

ساق و ر*ا*ن پا و باالتنه اش... عقب عقب رفتم. از پشت سر بازوهایم محكم گرفته 
شد. یقینا اگر فشار دست رضا برای سرپاماندن نبود همانجا می افتادم. صدای 

 رده؟محكمش كنار گوشم آمد: كی اولین بار پیداش ك
 ــ یكی از كارگرای ماشین جمع آوری زباله.

ــ خوبه. ازش بازجویی كن كه صحنه همینجوری بوده یا تغییر كرده، بعدشم ولش كن 
 بره. هنوز پزشكی قانونی نیومده؟

 ــ تماس گرفتیم گفتن توی راهن.
 چرخش كمی به بازویم داد و گفت: میتونی كمكم كنی؟ بنفشه اس.

 دم: چرا اینو میگی؟چنگی به دستش ز
ــ می شه اول به خودت مسلط باشی؟ چندنفر پیدا می شن با مشخصات بنفشه و 

 اون ماه گرفتگی هاللی روی مچ دست راست؟
مهتابی سیار را روی دست جنازه گرفتم: یه فرضیه اینه كه كبود شده باشه و دومی این 

ساعد شكسته، قاعدتا توی نزاع كه واقعا ماه گرفتگی باشه. با توجه به اینكه دستش از 
استفاده نشده پس شانس كبودی كم می شه، به عالوه رنگش با رنگ بقیه كبودی ها 
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همخونی نداره. اكثریتشون مربوط به یه زمان هستن چون همرنگ هستن. جالب اینه 
كه اگه از شكستگی فاكتور بگیریم این دست تقریبا بدون خراش و كبودیه پس توِی 

كسته شده و ناخن هاش هم نشكسته. در صورتیكه دست چپش ناخن شروع دعوا ش
ها شكسته شده، این كه بین زباله ها انداخته شده كار رو سخت میكنه چون نمی شه 

نمونه های مهمی كه می تونستیم داشته باشیم رو جمع كرد. وقتی یه نفر تحت 
م*ك*ی*د*گ*ی و  ت*ج*ا*و*ز قرار میگیره اولین نشانه ها مربوط به خراش و زخم و

گ*ا*ز گرفتن بدن مخصوصا نواحی... می تونستیم بزاق م*ت*ج*ا*و*ز رو اینجوری 
داشته باشیم. در عوض بنفشه سعی میكنه خودشو آزاد كنه تقال میكنه پس هم كبودی 

و زخماش بیشتر میشه هم اینكه این وسط می تونه پوست یا مو زیر ناخن یا الی 
ه بازم تو این زباله ها می تونه از بین رفته باشه. اگه انگشتاش وجود داشته باشه ك

گ*ا*ز گرفتگی عمیق باشه شاید بشه چیز بدرد بخوری از دندونای فرد م*ت*ج*ا*و*ز 
پیدا كرد. مثال شكستگی یا فرم خاص دندون. دست آخر... باید نمونه برداری بشه 

 .چون احتمال اینكه شیره های زباله بهش نفوذ كرده باشه كمه..
صدای استادم از پشت سرم آمد: سرگرد می بینی چه دانشجوی بی دقتی دارم؟ برای 

مرتبه های اول بد نگفتی ولی قشنگ دقت نكردی. روی موهاش گل خاصیه... مثل گل 
سفالگری یا مجسمه چون رنگش روشنه. ضربه ای كه به سرش وارد شده رو در نظر 

بین... رو نگفتی كه احتماال با یه  نگرفتی كه می تونه عامل مرگش باشه. پارگی
م*ت*ج*ا*و*ز طرف نیستیم. حداقل دو یا سه نفر میتونه باشه، ساعت ده تو سالن می 

 بینمت. نمونه برداری هاش با خودته... بهتره بری تمدد اعصاب كنی تا ساعت ده.
به سمت ماشین رفتم. سرم را روی سقف ماشین گذاشتم. صدای رضا از پشت سر آمد: 

 را نمی شینی؟چ
 ــ حالم داره بهم می خوره.

از صندوق عقب ماشین بطری آبی در آورد و كمك كرد صورت و دهانم را بشویم. هوا 
نسبتا روشن شده بود. آب نبات لیمویی ترشی بلعیدم، معده ی نا آرامم به حركت های 

 ماشین در حال زیر و رو شدن بود.
ی؟ وقتی بهت می گم یه كاری رو بكن می گی ــ بریم بیمارستان؟ می خوای سرم بزن

 بد اخالق... االن خوبه؟
چانه ام لرزید: رضا... ظرفیت ندارم. تو چشماش وحشت بود. می فهمی؟ درك می 

كنی، برای یه دختر هیچ عذابی بیشتر از این وضع نیس؟ می تونی درك كنی چه 
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؟ می تونی از خدا زجری تحمل كرده؟ می تونی بفهمی با یه دسته وحشی طرف بوده
 بپرسی چرا سرنوشتش اینجوری بوده؟

نفسم تندتر شد. با صورت عرق گرفته به زور جلوی تهوعم را گرفته بودم. گوشه خیابان 
نگه داشت و من به سمت در و بعد جوی كنار خیابان خیز برداشتم. عق زدم: رضا بهت 

از شوهرم... هنوزم می  گفته بودم بعضی وقتا یهویی ب*غ*لم میكنی می ترسم؟ من...
ترسم. هنوزم لرز دارم. می فهمی؟ عق زدم... رضا تصورشم نمی كنی... من با تویی كه با 

 اجازه پا تو خلوتم میذاری هم... رضا آخ...
ــ می فهمم. فقط نمی دونم چرا اصرار داری خودتو آزار بدی. پاشو بریم اورژانس. 

 پاشو عزیزم.
چشمانم بسته بود و چشمان گشاد شده بنفشه از دیدم  روی تخت اورژانس خوابیدم.

محو نمی شد. عرق كردم، با دستمالی صورتم خشك شد. تیزی آنژیوكت پشت دستم و 
سرم سردی كه وجودم را به لرزه می انداخت. دست دیگرم را در دست گرفت. چشم باز 

 كردم، ته فیشی دستش بود.
 چك كردن.ــ آزمایش برای چی؟ قندمو كه با دستگاه 

 لبه تخت نشست و دستم را محكم تر فشار داد و گفت: دكتر گفت شاید باردار باشی.
 خیز برداشتم و گفتم: كدوم بی عقلی این فكر رو كرده؟ چرا از خودم نپرسیدن؟

ــ خودت كه ماشاال گیج بودی از من پرسیدن آخرین بار كی بود، منم گفتم بیشتر از 
 یك ماه پیش...

 . ئمی تونستی یه كلمه از خودم بپرسی.ــ رضا..
 ــ ای بابا. حاال یه آزمایشه... حتما كه نگفتن بارداری.

 نگاهی به ساعت دیوار باالی سرم انداختم. هفت و سی و پنج دقیقه صبح بود.
ــ خیلی زود پیداش كردیم. اصال تصورشو نمی كردم به این زودی به این سرنوشت 

 دچار بشه.
یادم نیار... هنوز معده ام آشوبه. ساعت ده هم كه باید برم باال سر جنازه  ــ تورو خدا

 اش. به خدا اعصاب فوالد می خواد گزارش
 مرگ نوشتن برای این موارد.

 ــ با هم می ریم. می ترسم دوباره غش كنی.
از جا برخاستم و نیدل پالستیكی تاشوی آنژیوكت را از پشت دستم در آوردم و 

 ردم.ضدعفونی ك
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رضا هم در این فاصله صورت حساب پذیرش را پرداخت كرد و جواب خنده دار 
 آزمایش بتا را گرفت.

به سمت ماشین رفتیم. در را برایم باز كرد و كنار گوشم گفت: فكر میكنی چقدر دیگه 
 زمان احتیاج هست كه این جواب مثبت بشه؟

 ــ هنوز زوده... هنوز درس دارم.
كه می ترسم از این ز گهواره تا گور دانش بجوی ها باشی... حوصله ــ بدبختی اینه 

خونه رفتن و عوض كردن لباسو ندارم. اول یه سر می رم اداره ببینم به كجا رسیدن. 
 بعد یه جا صبحانه می خوریم بعدشم می ریم پزشكی قانونی. اوكی؟

 ــ من گرسنه نیستم.
ا لجبازی نكن. در ضمن باید باهم حرف اخم كرد: باز شروع شد؟ توروخدا عین بچه ه

 بزنیم.
صدای رادیو جوان ماشین توی سرم اكو می انداخت. دست برم و رادیو ماشین را 

خاموش كردم. حوصله سر و صدا را نداشتم. بعد از مسافتی جلوی ساختمان اداره اش 
ف ایستاد و بدون حرف باال رفت. پشتی صندلی را خواباندم و دراز كشیده به سق

ماشین خیره شدم. طولی نكشید كه با پرونده دستش برگشت. قبل از اینكه چیزی 
بپرسم مثل همیشه خودش شروع كرد: چیز به درد بخوری گیر نیووردن... اتوبانش 

دوربین كنترل ترافیك نداره كه بتونیم ماشینی كه آوردتش رو ردیابی كنیم. هیچی... 
 یه سرنخی بهمون بده. صفریم. فقط امیدم به پزشكی قانونیه كه

رو بده... بازم نمی تونی چیزی پیدا كنی.  DNAــ آنالیزا هم نهایتا می تونه بهت فقط 
 بازم صفر می مونیم. عكسه رو پیگیری كردین؟

 ــ دنبالشیم... نمی تونم تصور كنم همینجوری پروندش بسته بشه.
و مشخصات یا سرنخ  ــ رضا تا حاال كامپیوتر و وسایل شخصیشو گشتین؟ یه اسم

 دوستی و... یه چیزی شاید از توشون پیدا شد.
ــ بچه هارو فرستادم خونه شون تا وسایلشو بیارن اداره... هرچند خانواده شم از 

 همون اول برخورد خوبی نداشتن. االنم بعید میدونم
 حالشون درست باشه... كجا بریم صبحانه؟ با جگر موافقی؟

 . خیلی سنگینه. من یه شیرو كیك بیشتر نمی خورم.ــ اوف نه توروخدا..
ــ ضدحال نشو... شیر و كیك یه نفره اس، یه چیز دونفره بخوریم؟ یه كافه تو پارك 

 می شناسم املت های بیستی داره... بریم؟
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به فاصله ربع ساعت جلوی پاركی ایستاد كه با پله شیب مالیم سرباالیی داشت. كش 
از ماشین پیاده شدم. دستم را گرفت، گرمای دستش را دوست  چادرم را مرتب كردم و

 داشتم. تعادل گرمایی دستش با انگشتان یخ زده من حس خوبی داشت.
 ــ تو هنوزم از من می ترسی؟

 سرم را به سمتش چرخاندم: ترس؟
 ــ خودت گفتی. یعنی من به تو آزار می رسونم؟ وقتی با منی اذیت می شی؟

م فشاری به دستش وارد كردم و گفتم: رضا اصال اینطور نیس... اشتباه با انگشتان الغر
متوجه شدی. وقتی تو هستی همه چیز خوبه همونجور كه وقتی نباشی همه چیز بد 

می گذره، ولی نمی تونم نگم كه عقیده ای كه یه عمر تو ذهن ماها جا كردن انقدر قوی 
 بوده كه زمان میخواد تا عوض بشه.

 بود كه به سن خودت نزدیك تر بود شاید اینجور فكر نمی كردی... آره؟ــ اگه كسی 
حلقه اش را در انگشتش چرخاندم و گفتم: نه... ما همدیگه رو با چشم باز انتخاب 
كردیم. انقدرم اختالف نداریم كه تو همیشه اینجوری فكر میكنی... خیلیا با اختالف 

ل من با روحیه خودمه... من از اول تا آخر سنی بیشتر از اینم با هم ازدواج كردن. مشك
دنیا دوستت دارم، من با تو بزرگ شدم. باورام با تو شكل گرفته هیچ وقت نمی تونم 

تصور كنم كسی غیر از تو می تونست كنارم باشه... فقط زمان می خوام. زمان می خوام 
 تا این نگرش كمرنگ بشه.

فت، سرم را جلو بردم تا از دستش لقمه ی كوچكی از املت جلویمان به سمتم گر
 بخورم. دستش را عقب كشید و گفت: چه دختر لوسی

 دارم من... خودت بخور.
از مچ، دستش را گرفتم و به سمت دهانم آوردم و لقمه را خوردم. پیش خدمت كافه 

نان سنگك داغی روی میز گذاشت. تكه ای را با املت و ریحان پر كردم و به طرف رضا 
ز دستم گرفت و نوك انگشتم را ب*و*س*ید. این محبت عیان را مدیون چه گرفتم. ا

 كسی بودم؟
گان سبز رنگی به تن كردم و قبل از ورود به سالن دكمه تهویه باالی جسد را روشن 

كردم. با وجود تهویه هم شدت بوی فساد خیلی باال بود. كمی بعد هم استادم كنارم 
ه دست گرفتم و سعی كردم بدون تفكر دربارۀ جنازه آمد. سواپ های نمونه برداری را ب

ای كه جلویم بود نمونه برداری را سریع انجام دهم. سواپ ها را در محفظه مخصوص 
 آزمایشگاه گذاشتم و از سالن بیرون آمدم.
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 رضا در راهرو منتظر ایستاده بود. با استاد هر سه به طرف اتاقش رفتیم.
 و بگم یا دو؟ــ خب چندتا خبر دارم... یك ر
 رضا نیشخندی زد و گفت: دو

ــ خبر دومم اینه كه همونطور كه فكر می كردم گل مجسمه سازی بود كه به موهاش 
 چسبیده بود. با توجه به اینكه تو همون قسمت یه

شكستگی ساب گالئال* وجود داره می شه گفت علت می تونه یه مجسمه تازه ساخته 
 اش به سر مقتولشده ی خیس بوده باشه كه باه

 ضربه وارد كردن.
 ــ و اولی؟

ــ اولی اینه كه علت مرگ ضربه ایه كه به پشت گردنش وارد شده. شكستگی مهره 
 های گردنش باعث شده خون رسانی به ساقه مغز

 كه مركز تنفس و ضربان قلبه مختل بشه و نهایتا باعث خفگیش بشه.
 م؟ــ چیزی كه بیشتر بهمون كمك بكنه نداری

از توشون دیتكت كنیم. یه خبر بد  DNAــ نمونه هارو باید آنالیز كنیم. امیدوارم بتونیم 
 هم دارم. زیر ناخن و الی انگشتاش هیچی پیدا

 نكردیم... فكر می كنم تمیز شده باشه.
 ــ می خواین بگین یه حرفه ای اینكارو كرده؟

ده بدجوری مورد سوءاستفاده ــ نه سرگرد... یه جماعت حرفه ای، شواهد نشون می
 قرار گرفته.

 ــ جواب آزمایشاتون كی آماده میشه؟
ساعته... گفتم كه چونه نزنی  24ساعت آینده. حداقلش هم همون  24ــ حداكثر تا 

 سر زمانش.
 چرخید سمت من و ادامه داد: كی امتحان پره اینترنی داری خانم دكتر؟

 اگه خدا بخواد اسفند ماه...چادرم را روی سرم انداختم و گفتم: 
ــ موفق باشی. اگر خواستی می تونی بقیه كارای پایان نامه ات رو بذاری بعد از 

 امتحانت. تا همین جاش هم خوب جلو افتادی... دیگه
 پایان نامه ات زمان زیادی نمی بره.

بعد از خداحافظی بیرون آمدیم. نفس عمیقی كشیدم و عطر جیبی كوچكم را جلوی 
 ینی گرفتم تا آن بوی آزاردهنده جنازه از مشامم پاكب
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 شود.
 ــ رضا می ریم خونه؟

ــ آره... باید استراحت كنم. به بچه ها گفتم عصر كامپیوترش رو برام بیارن خونه. واقعا 
 سرم درد می كنه.

 ــ سر راه غذا می گیری كه من دیگه چیزی درست نكنم؟ منم خیلی خسته ام.
 ر لوس بابا. چی می خوای بگیرم؟ــ باشه دخت

 ــ شوید پلو با ماهیچه. برام ترشی لیته هم بگیر. ه*و*س ترشی كردم.
 ــ مطمئنی جواب آزمایشت منفی بود؟ چه چیزایی ه*و*س می كنی...

مشت آرامی به بازویش زدم: خیلی بی مزه ای. حاال تا صد سال دست از سرم 
 برنمیداره با اون آزمایش مضحك.

ار خیابان ایستاد و خیلی جدی گفت: قراره تا صد سال دیگه هنوز بچه نداشته كن
 باشیم؟

 ــ برو حاال یه فكری به حال اون می كنیم.
 ــ نه همین جا تكلیف منو مشخص كن بعد برات غذا می گیرم. ِكی؟

 ــ بعد دوره عمومی... دوسال دیگه صبر كن.
 ار شدن بكنی؟ اینكه میشه سه سال...ــ دوسال دیگه تازه می خوای قصد بچه د

 ــ رضا. بیش فعال شدی ها... جهنم و ضرر. آخرای اینترنی خوبه؟
ــ خیلی تفاوتی با قبلی نداره. چندماه فقط؟ من یه پیشنهاد دیگه دارم. برای اینترنی 

 اول بخشای سختتو برو. بعد كه باردار شدی مرخصی بگیر تا بعد.
ی ندارین؟ حاال میری غذا بگیری؟ رضا چرت و پرت برای ــ امر و فرمایش دیگه ا

 خودت نگیری معده ات داغون بشه.
اختالل خلقی یه طیف وسیِع از خلق باال تا پایین. بعضی آدما خیلی خیلی شاد و 

سرخوشن. لباسای رنگارنگ. رفتارای ج*ن*س*ی خطرناك. خودشون میگن احتیاج به 
ایه شونو بدون برنامه خرج میكنن. این آدما خواب ندارن. یه دفعه میرن همه سرم

 اصطالحا مانیا یا شیدایی دارن.
سر دیگه ی طیف افسردگی ماژور یا عمده اس كه عالئم خلق پایین و انهدونیا و 

 كاهش اشتها و كندی حركات و رفتار و كاهش وزن و...
فروختگی، دیس تایمی یا بی حوصلگی با عالئم احساس بی كفایتی، احساس گناه، برا

خشم؛ انزوا از جامعه؛ از دست دادن عالیق؛ و بی فعالیتی و فقدان بهره وری. البته این 
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عالئم باید تقریبا تو تمام روزا ثابت باشن نه اینكه كسی یه روز بی حوصله اس یعنی 
دیس تایمی داره... این دیس تایمی توی بچه ها و نوجوونا غوغا میكنه كسی هم 

 متوجهش نمیشه
ی هم سیكلو تایمی یا اختالل ادواری كه یه دوره هایی خیلی خفیف مانیا رو داره و بعد

 یه دوره هایی افسردگی خیلی خفیف.
* شكستگی ساب گالئال: شكستگی های ساده ی سر كه منجر به شكافته شدن پوست 

 جمجمه می شوند.
*** 

گه سفیِد صاِف بی از كجا و چه جوری باید شروع كرد؟ از اول صفحه؟ سر خط؟ بر  -3
خط؟ یا از كاغذ هایی كه مچاله می شن؟ یا حرفهایی كه گفته نمی شن؟ امسال نه 

شاید سال دیگه وقتی پنجره رو باز كنی بشه شاخه های پر از گل بهار نارنج بیاد توی 
این اتاق، شاید اون موقع دلم بخواد باز هم توی این اتاق باشم. شاید... ولی امسال نه، 

ل دیگه... برای امسال خسته ام... برای حرف زدن امسال خسته ام. برای سال شاید سا
دیگه شاید بیام و بگم كه چه خوب می شه اگه میزتو بچرخونی و یه جوری هم تو كنار 

پنجره باشی هم من، اون وقت شاید روی این كاناپه راحتی سبز رنگ بشینم و حرف 
ه پنجره كه باز میشه بوی بهار نارنج مستم بكنه بزنم. بازم می گم شاید... بسته به اینه ك

 یا نه...
یه سری حرف هست كه اگه به زبون بیاری خطرناكه. میگن دیوونه، میگن مجنون، 

یه سری حركات هست كه اگه  .*MDDمیگن سایكوتیك*، اگرم به زبون نیاری میشی 
زیر پوستی، انجام بدی همه شك می كنن. شك می كنن نكنه... مثل همین خنده های 

مثل وقتی تو می پرسی این هفته چطور گذشت... ومن می خندم. خب تو چیكار 
داری... مثال به جون كندن گذشته، مثال رضا نیست، مثال مثال دیگه. قراره هرچی 

گذشته رو دوباره برای خودم یادآوری كنم؟ اونوقت دیوونه می شم كه! من از تكرار 
وده، از مشاوره های زوركی. من فقط دلم می خواد مكررات خسته ام. از گفتنای بیه

 سال دیگه بیاد این بهار نارنج رشد كنه و من بو بكشم...
یه وقتایی آدم با یه سری نوشته ها هم ذات پنداری می كنه. مثل حال االن من و 

نویسنده این ترانه... گاهی وقتها چقدر سخت می شه فریاد زدن در سكوت... پیدا 
ی گاه برای پنهان كردن خود از دید خود. گاهی چقدر سخت می شه در كردن یك مخف

شاید ها غوطه ور شدن، دست و پا زدن، چنگ زدن به ریسماِن به روی خودمون 
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نیاوردن. تو بگو سرده... اونوقت من حتی پنجره های قلبم رو هم برایت می بندم... 
ت هایی هست كه سرده و بگذار راهی كه به جداییمان ختم شد را برعكس برویم. وق

من ترجیح می دهم سكوت كنم... وقت هایی هست كه جان سالم به در بردن از عشق 
محاله. وقت هایی هست كه نفس كشیدن سخته... من، تو هستم و تو تو... تو در 
من و درخودت... با این حال هیچكدام شبیه نیستیم. گاهی سخت میشه باور كنی 

... راستی تو چی؟ تو شده بخوای با من هم ذات این دوست داشتن دروغ محضه
 پنداری كنی؟

همكار محترمی كه فكر می كنی من دیوونه ام... برام مهم نیست. وقتی چیزهایی كه 
 برام مهم بودن وجود ندارن چیزهایی كه مهم نبودن كه ال محل من االعراب...

بهار نارنج لعنتی گوشه ی از جا بلند و بدون كلمه ای حرف از در اتاق خارج شدم. اون 
ذهنم نشسته... باز برگشتم توی اتاق و روی تخت كز كردم. نه حتی فیكس كردن 
صدیقه ی بای پوالر* به تخت توجهمو جلب كرد، نه حتی موزیك شادی كه توی 

غذاخوری بخش گذاشتن. این دكتر ِ همكاِر محترم خوب فهمیده من چطور هیجان 
اندازه پرونده ی جا مانده ی صدیقه و كتاب زده میشم. دیدن هیچ چیز به 

كاردیولوژی* كه به قطع و یقین میگم عمدا جامونده منو هیجانی نمیكنه... اونقدر كه 
و*س*و*س*ه ام بكنه برای جا آوردن حالش كتابو تیكه تیكه كنم ولی از شانسش مهر 

نم. به قول كتابخونه داره... هرچقدرم بی فرهنگ باشم وسایل عمومی رو خراب نمی ك
 خدا بیامرزی از این عادتای جهان سومی ندارم.

دكتر ِ همكار داخل اتاق اومد. تو دستش دوتا لیوان یك بار مصرف بود كه یحتمل 
یكیش دارو و دومیش آب، كپسول های دورنگ فلوكستین و تك قرص ایندرال داخل 

ش... دو ظهر... دو و لیوان بودن. وقتی لیوان رو از دستش گرفتم نگاهم افتاد به ساعت
خورده ای... مسلما كه هم من و هم اون می دونستیم اگه اینارو االن بخورم دیگه 

خوابم نمی بره پس اینم از تالش های فراوانش بود برای اینكه من رو به حرف بیاره. 
لیوان آب توی دستم رو فشار دادم، آب داخلش جهش كرد به سمت باال و روی 

راهنش خالی شد. كپسول های فلوكستین رو باز كردم و پودرش سرآستین روپوش و پی
رو داخل لیوان خالی ریختم. حاال تقریبا بی فایده بود. یه جمله ی گنگ توی ذهنم 

 بود...
ـ اصوال كپسول ساخته شده برای اینكه از دارو در معده حفاظت بشه و ساختارش از  

 ن دارو...بین نره. در نتیجه باز كردنش یعنی بی فایده شد
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 زندگی من مثل این شعر نیماست.
 در فروبند كه با من دیگر

 وعده ای نیست به دیدار كسی
 فكر كاین خانه چه وقت آبادان
 بود بازیچه دست ه*و*س*ی

 ه*و*س*ی آمد و خشتی بنهاد
 طعنه ای لیك به بی سامانی

 دیدمش راه از او جستم و گفت:
 .بعد از اینت شب و این ویرانی..
 بعد از اینت شب و این ویرانی...

 گفتم آن وعده كه با لعل لبت؟
 گفت اندوه سرابی بود آن
 گفتم آن پیكر دیوار بلند؟

 گفت اشارت ز... چرا مرض می ریزی رضا؟
 ــ ضعیفه جای اینكه بری یه چایی واسه مردت بیاری نشستی شعر می خونی؟

 ــ رضا امروز زنگ زد.
من با اسم رضا زیاد می شد، لبخند  body languageش برگشتم. ناخودآگاه به طرف

 مختصری زد.. فقط در حد باالرفتن چند میلی متری یك طرفه ی لبش.
ــ می خواست حالت رو بپرسه... هنوز دوستش داری؟ شایدم به برگشتنش فكر می 

 كنی.
اسم رضا برای  من یه هیچ چیزی جز گم شدن گور تو فكر نمی كنم... بار آخرت باشه از

 به حرف آوردن من استفاده می كنی.
ــ استفاده نكردم. حقیقت رو گفتم. با انتقالیش موافقت كردن، داره میره سمت 

بجنورد. نمیخواد اینجا بمونه، پرونده بسته شده به قول خودش حال موندن تو این 
این حرفایی و شهر مسموم رو نداره... گفت بهت نگم ولی من فكر كردم تو قوی تر از 

بهتره بدونی. دلت میخواد دوتایی بشینیم و پرونده مریضارو بخونیم؟ درست نیس 
اینو بگم ولی بعضی حرفاشون جالبه... بعضی وقتا دوس دارم توهمایی كه دارن رو یه 

بار تجربه كنم ببینم به همون آب و تابی كه میگن هست؟ راستی صدیقه عاشق یكی از 
 طنت كرد مجبور شدیم فیكسش كنیم.بچه ها شده. از بس شی
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 هنوز توی كماست؟
 دو چین عمیق بین ابروهایش افتاد مثل رضا: به اون كاری نداشته باش.

 می خوام ببینمش.
 ــ احتیاجی نیس. اون آشغال كه دیدن نداره.

اون آشغالو من كشتم. باید ببینمش... منو اینجا حبس كردین كه بگین سالمت روانی 
 می خواین یه كاری كنین تبرئه بشم؟نداشتم؟ 

ــ تو در هر صورت محكوم نمی شی، اینو مطمئن باش. برای بیرون رفتن از بخش هم 
 بذار از استادم اجازه بگیرم... اونوقت باشه مشكلی نیست.

دِر بخش باز شد و من انگار از یك سرزمین دور افتاده به مكانی دیگر درآمده باشم، با 
هارچوب در بیرون گذاشتم. اول پای راست و بعد پای چپ. دسِت چِپ تردید قدم از چ

راهرو یك خروجی به بیرون بود، ولی تمایلی به بیرون رفتن از ساختمان نداشتم. به 
سمت راست رفتم... لباس سبز روشن بخش روان بر تنم، حاال فلسفه این رنگ متفاوت 

ناخوداگاه به شالم دست بردم و آن را  را می فهمیدم. دكتِر همكاِر محترم هم كنارم بود.
جلوتر كشیدم... صورتم هنوز كبود بود. سمت چپ صورتم هنوز درد می كرد. تا آخر 

شماره یك... زنگ در را زد و تق باز شد... داخل رفتم. پرستار از پشت  ICUراهرو رفتم... 
فه این رنگ استیشن بلند شد و با دست دكتِر همكاِر محترم دوباره نشست. حاال فلس

خوابیده بود. با كلی دستگاه كه  3سبِز متفاوت با بقیه بخش ها را می فهمیدم... تخت 
به جای جای بدنش وصل شده بود. با بوق بوق منظم مونیتور باالی سرش... با دستان 
ُگِله به ُگِله كبودش كه جای آنژیوكت های مختلف بود. با سر باند پیچی شده، با نفسی 

 ه وصل بود كه اگر خاموشش می كردی معلوم نبود زنده می ماند یا خیر...كه به دستگا
دكتر ِ همكاِر محترم شروع كرد: ورم مغزش از بین نرفته. مجبور شدن جمجمه شو باز 

كنن. مدت خیلی طوالنی اكسیژن خونش پایین بوده، مطمئنا حتی اگه بهوش بیاد هم 
امروز هم می گفتن دست راستش  عوارض مغزیشو گذاشته. خون پاهاش لخته شده.

مشكوك به لخته اس... اوضاع... دستاش؟ همون دستای نفرت انگیز كه تمام وجودمو 
آزار می داد. همون دستایی كه التماس می كردم متوقف بشن. پهلوم تیر كشید. نفس 

گیر، تیز، خنجری، صورتم سوخت. دردم به اوج خودش رسید.... با چشمام التماس 
ستام چنگ زدم... تقال كردم تا راه نفسم باز بشه... سر چرخوندم... دوباره كردم. با د

 صورتم سوخت. مزه ی شور خون تو دهنم... خدا!... كجایی؟
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صورتم كبوده هان؟ بهش التماس كردم. التماس كردم ولم كنه، التماس كردم می 
یوونه اش فهمی؟ صورتم كبوده... مثل دستای رضا... مثل غیرت لعنتیش كه داشت د

میكرد. مثل مشتایی كه به دیوار میزد. داره آزارم میده... نمیخوام بیدار بشه... هرشب 
تو كابوسام میاد. هرشب آزارم میده... هر شب درد دارم... هر شب التماس می كنم. 

 َبَسمه خدا...
 ــ صورتت كبود نیس، میخوای ببینی؟

برد. نگاهم... از دور نگاهم به زن  من را كشان كشان به سمت روشویی و آینه ی بخش
سبزپوش داخل آینه افتاد. با لباس های گشاد. با رنگ زرد، با چشمان به گودی 

نشسته، با لبهای بی رنگ ترك خورده، اثری از كبودی نبود ولی عجیب درد می كرد. 
روحم درد می كرد. پهلویم تیر می كشید. چرا خدا نیس؟ چرا وقتی صداش كردم نبود؟ 

 ا وقتی بش التماس كردم نجاتم بده نبود...چر
ــ خدا بود. خدا بود كه كمكت كرد نجات پیدا كنی... خداس كه داره اونو مجازات می 

 كنه... خدا همیشه هست. بهتره دیگه بریم بخش... برای امروز كافیه.
 اگه خدا هست پس چرا رضا نیست؟

حدیه. خودشو مقصر می دونه. ــ رضا خدا نیست. اونم یه آدمه، ظرفیتش تا یه 
 عذاب وجدان داره. نمیتونه باخودش كنار بیاد.

 قدم قدم به آن كاناپه راحت و آن پنجره بهار نارنج دار نزدیك شدم...
از موقعی كه یادم میاد رضا بود. فقط رضا... نه پدر، نه مادر... اولین آدمایی كه یادم 

قتی شش سالم بود رفت دانشگاه. از اون میاد رضا بود و خانم مدیر پرورشگاه... و
پرورشگاه رفت، لوس شده بودم. غذا نمی خوردم... رضا نبود. بازی نمی كردم... رضا 

نبود. بعد یه هفته كه اومد به پرورشگاه سر بزنه انگار دنیا رو بهم دادن... من تو شش 
 سالگی معنی دوست داشتن و عشقو فهمیدم. رضا برای من مثل یه بت قابل

پرستشه... می فهمی؟ رضا كجاست كه من با این لباس سبز روانی ها اینجا نشستم و 
... 

 *سایكوتیك: جنون جوانی یا همون شیزوفرنی
MDD*: اختالل افسردگی اساسی 

*بای پوالر یكی از اختالالت ُخلقِی كه بیماران اصطالحا دو قطبی میشن یعنی یا خیلی 
 دهشاد و سرخوش هستن یا خیلی افسر

 *كاردیولوژی: بیماری های قلب و عروق
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*** 
 چقدر حرفای تو خوبه صدات همرنگ شعرامه -4

 که با منی هربار همه دنیا تو دستامههمین
 تو می گفتی سفر خوبه تا وقتی آسمون ابره

 تا هروقتی كه می باره تا هروقتی كه بی صبره
 جوان ایرانی سالم

 گین كمون میشهدیگه بند اومده بارون داره رن
 بدون هرجا كه زیبا شد همونجا خونمون میشه
 دیگه بند اومده بارون داره رنگین كمون میشه

 بدون هرجا دلت خوش بود همونجا خونمون میشه
 پر از یاد توام امروز همون وقتا كه دل تنگم

 همیشه صبح خیلی زود با عشقی ساده همرنگم
 یمیون قاب تنهایی كمی هم عاشقم گاه

 تو این بارون آرامش تو اینجایی تو در راهی
 جوان ایرانی سالم

صدای باز شدن در اومد... پشت به در، صندلی رو كشیدم سمت پنجره ی بهار نارنج و 
از پشت شیشه زل زدم بهش... میدان دیدم رو تغییر ندادم. هركی هست مجبوره یا 

تِر همكار بود. صدای رادیو رو كم حرف بزنه یا خودش بیاد توی فیلد بینایی من... دك
 كرد.

ــ دستت درد نكنه خانوم... توی اتاق دكتر كه اومدی، دكورشو كه عوض كردی صدای 
 رادیو رو هم كه بردی تا آخر... شما مریضی آیا؟ از این درخت خوشت میاد؟

 دوباره از اون روزای پر حرفیش بود كه روی اعصاب من پاتیناژ بازی می كرد.
گه دوست داشته باشی می تونم یه سیستم با اینترنت برات اینجا فراهم كنم... ــ ا 

 شاید بخوای وقتتو یه جوری پر كنی؟
با شتاب سربلند كردم. لعنتی... لعنتی... لعنتی كه هربار روی یه نقطه ضعف من دست 

 میذاری. نقطه ضعف منم كه یكی دوتا نیس... المصب رسیده به اندازه موهای سرم.
 ــ از چی می خوای بترسی؟ اون آدم دیگه نیس... اتفاق بدی قرار نیس بُیفته.

اگه یه روزی بهوش بیاد؟ اگه یه روزی دوباره بخواد ...؟ انگشتامو دور دسته ی صندلی 
فشار دادم. انگار گلوی اون باشه كه فشار می دم؛ انگار شاهرگ اون باشه كه می زنم. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – خانه سیاه است

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 7 

 

از خودم كه نتونستم؛ انگار مفصالی انگشتای رضا باشن. انگار جربزه دفاع كردن باشه 
زدم... یه گرمای چندش آور باعث شد دستم محكم بشینه روی تیزی ته ریش روی 

صورتش. بهت زده صورتش رو عقب كشید... دستمو گرفتم زیر شیر آب روشویی. مایع 
تادم... صابون رد ریختم روش؛ یه بار دوبار ده بار. مایع تموم شد با صابون به جونش اف

خراشای ناخنمو گرفت. جای انگشتام رو لبه های سفید شده ی نرمش موند. آب می 
ریخت... اشك می ریخت... یه آدم سعی می كرد رد همه آلودگی هارو همه ی دردهارو 
با صابون بشوره. یه آدم چقدر احمقانه هنوز ایستاده بود، مگه پاك می شد؟ رضا رفت 

ت پاك نشد. پاك نمی شه... دستم به سوزش افتاد. پوستش چون این رد هیچ وق
ملتهب شد... داغ... گرم... چندش... بازم گرفتمش زیر آب سرد... سرد نمی شد... خنك 

 نمی شد... لعنتی... چرا ما خونگرم آفریده شدیم؟
ــ نمی خواستم اذیتت كنم. تو داشتی انگشتاتو می شكستی... فقط خواستم دستتو 

 قصد دیگه ای نداشتم. باز كنی؛
جعبه دستمال را به طرفم گرفت: دستتو خشك كن... ببین چه بالیی سر دستت 

 آوردی؟
وقتی همچین احساسی داری بزن... بشكن... بریز... بپاش ولی تمام اون احساس و 
انرژی منفی رو تبدیل به وسواس نكن. همیشه نمی خوای اینجوری بمونی... باالخره 

كه بخوای دوباره برگردی به اجتماع اونوقت اگه وسواس پیدا كرده باشی یه روزی میاد 
 مشكلت مضاعف می شه.

هرشب می بینمش... هرشب توی كابوسم میگه برمی گرده... دستمالو تو دستم ریز 
 می كنم. روی زمین سر خوردم...

 ــ می خوای برات یه دیازپام بیارم؟
 یاد توی خوابم؟ دوباره بهم بخنده؟ نمی خوام...نه... نه... دوباره بخوابم؟ دوباره ب

 نمی خوام.
 ــ انقد به اون فكر نكن. اون دیشب تموم كرده.

تموم كرد؟ تموم شد؟ من شدم یه قاتل؟ رضا؟ رضا؟ نمیای؟ اینا منو می برن... رضا 
 توروخدا...

ب رو با یه خانم یونی فرم پوش مقنعه سفید جلوم نشسته بود؛ یه لیوان پالستیكی آ
 قرص گرفت طرفم. نمی خوام... قرص نمی خوام.
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رضا میاد نه؟ باید بیاد. پرونده دست اون بوده... بگو رضا بیاد... بگو بیاد... بش بگو 
 می ترسه... بگو قد مردن ترسیده... من

 ترسیدم... بش بگو من ترسیدم... بش بگو به خاطر تو این كارو كردم.
 تا من به رضا زنگ بزنم. تا نخوریش تماس نمی گیرمــ باشه. این قرصو بخور 

با دستای لرزون قرصو گرفتم. سخت از گلوم پایین رفت. با آب هم به زور پایین رفت... 
یونیفرم پوش با احتیاط بازوم رو از روی لباس گرفت؛ گرمای دستشو حس كردم. 

بودم چطور باید از وحشی بازومو عقب كشیدم، ولی پاهام رمق نداشت. تازه یاد گرفته 
خودم دفاع كنم. ولی نشد... وقتی كه باید بلد می بودم نشد. یهو حس كردم چقدر 

گرسنه ام... دلم رفت برای اون خورشتای بی مزۀ آماده كه به قول رضا از دست پخت 
خودم بهتر بود؛ كه می دونستم داره سر به سرم میذاره. تنم رفت توی یه رخوت 

روی كاناپه دراز كشیدم. رضا پتو رو كشیده روم... بیدارم ولی  خوب... یه گرمی خوب؛
دلم می خواست اینجوری كنارم بشینه... دلم می خواست اینجوری دستم بگیره، دلم 

می خواست بازم بگه دستات شیطونه، دلم می خواست اگه گرمی هست گرمی دست 
 اون باشه. دلم... امان از این دل لعنتی.

*** 
م رو خط خطی كردم. خط ها هدف خاصی نداشتن... فقط می كشیدم. كاغِذ جلو -5

سر خودكارو گرفت. خودكار ثابت موند و توی صدم ثانیه از حرارت دستش گرم شد و 
 خودكارو ول كردم.

 ــ چرا از گرمای دست آدما واهمه داری؟
 واهمه؟ بایدم با خیال راحت و خونسرد بشینی و اینجوری بگی. تو هیچ وقت جای

من وامثال من قرار نمی گیری... هیچ وقت نمی فهمی تجربه همچین درد عمیقی چه 
 عوارضی داره...

 سرش پایین بود... تعجب كردم كه چرا جواب نمی داد... مگه نمی شنید؟
 ــ با رضا چطور آشنا شدی؟

 رضا... ر... ضا... چقد اسمشو دوس دارم...
 ــ نمی خوای بگی؟
ورشگاهی بود كه من بودم. یه خونه ی چند طبقه، یه خانم مسن ــ رضا تو همون پر

كه بچه ای نداشت. یه كم قبل تر از اینكه بره دانشكده افسری خونه ی همون خانم 
رفت... چندسال بعدشم اون خانم منو به خونش برد. هركی رو كه فكر می كرد آینده 
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برام معلم می گرفت. روشنی داره و می خواست درس بخونه می برد توی خونه اش؛ 
منو كالس می فرستاد... برای رضا هم اینكارارو كرده بود... می دونی از دستای اون زن 
چندتا آدم تحصیل كرده بزرگ شد؟ ولی وقتی بیست سالم بود فوت كرد. وصیت كرد 

اون پرورشگاه همون جوری باقی بمونه. هنوزم هست... دوباره برگشتم همون 
ایی نبود كه رضا بهم سر بزنه یا حتی بشه ببینمش. بیست و دو پرورشگاه ولی دیگه ج

 سالگیم رو دوس دارم چون با رضا ازدواج كردم.
 ــ اختالف سنی تون خیلی زیاده...

 ــ به تو ارتباطی نداره
خندید و گفت: چندبار اینو شنیدی؟ داری كم كم می شی خودت... همونجور حاضر 

 بیرون؟ جواب. دلت می خواد از بخش بری
ــ برم بیرون؟ بیرون جایی برای من هست؟ دقیقا برم چه كاری انجام بدم؟ درسمو 

 ادامه بدم؟ اونم تو همین بیمارستان كه همه می دونن
 چه اتفاقی برام افتاده؟

ــ مشكلت با كدوم قسمت ماجراس؟ اینكه فكر می كنی همه می دونن؟ خب 
یا استادم هم خیلی جزئیات خاصی  هیچكس چیزی نمی دونه... یعنی حقیقتا من

نمی دونیم حتی پرونده ای هم برات تشكیل نشده. هیچ كدوم از پرسنل بخش نمی 
دونن تو كی هستی و چرا اینجایی. برای ترمت مرخصی رد شده. هروقت كه فكر می 

كنی آمادگیشو داری می تونی دوباره برگردی به دانشگاه و بیمارستان؛ ولی همه ی اینا 
 به خودت داره. اول خودت باید با خودت كنار بیای... بستگی

ــ من تنهام... بیرون كسی رو ندارم. هیچ كسی منتظر برگشتن من نیس... از خونه ام 
 از این شهر از این كوچه ها واهمه دارم. من هنوز كابوس اون عوضی رو می بینم...

بگو... تنهایی روحل می ــ برای تنهاییت یه راه حل دارم. هروقت تصمیمتو گرفتی 
كنیم. در عوضش می خوام همه چیز رو از روز اول برام تعریف كنی... قبل از اون می 
خوام یه سری چیزا رو از خودت دور كنی؛ یه سری وسواس كه پیدا كردی... دستاتو 

نگاه كن از بس شستی پوسته پوسته شده، از آدما و ارتباط گرفتن باهاشون نترس... و 
تی ناراحتی كاغذ خط خطی نكن بهت كمكی نمی كنه. سكوت هم نكن آدما با اینكه وق

 حرف زدن به نتایج شگفت انگیزی میرسن مثل االن.
*** 

 سال قبل 4 -6
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 دست دراز كردم و فنجان چای را برداشتم: چای بخوریم یا خجالت؟
 به سرعت قرمز شد و با ناز گفت: داداش...

امه دادم: آفیس جدیدی كه می خواستی برات خریدم. ــ جون داداش... یواش تر اد
 یه آنتی ویروس جدیدم خریدم نصبش كن هر شبم

 بذار آپدیت بشه. از توی كیفم برش دار.
 قدم تند كرد و از پله ها باال رفت. به سمت عزیز برگشتم و پرسیدم: حنانه كجاست؟

ین... اون بچه رو هم كه دو سه دانه تسبیح رد كرد و با مكث گفت: رفته سر خاك رام
مثل گوشت قربونی با خودش فقط می بره تا دم قبرستون و برمی گردونه. حسین 

مامان دلم پی حنانه اس... تا من و آقات ... ایشاال حاجی صد و بیست سال زنده باشه 
و سایه اش رو سر شما... ولی وقتی نباشیم كی می خواد سرپناه این زن و بچه اش 

كن تا بر و رو داره تا جوونه و خواهون داره ازدواج كنه... بلكم اون  باشه؟ راضی اش
طفلك سایه پدر باال سرش باشه... به خدا جگرم آتیش می گیره وقتی بچه های 

مرتضی بابا بابا می كنن... دلم كباب می شه كه این طفل معصوم چشمش تو دهن 
م پاسوزشه... به خدا چندتا اوناس... از اون گذشته تا حنانه تو این خونه اس ازهار

خواستگار پر و پا قرص داره... حاجی می گه تا حنانه هست دلم رضایت نمی ده پا تو 
 این خونه بذارن...

ــ اگه مشكل منم از اینجا می رم... خداروشكر صدقه سری رامین انقد دارم بخوام 
 گلیممو از آب بكشم بیرون... به آقاجون بگو... .

سلی كنار دستم گذاشتم و به طرف حنانه رفتم. آیلین را از ب*غ*لش فنجان را روی ع
 بیرون كشیدم و برای تاب بازی به حیاط فرستادم.

ــ نمیدونم تو چرا انقد از تربیت من به دوری دختر. یادم نمیاد روزی به روزگاری 
 بهتون گفته باشم صداتونو بندازین سرتون... این خونه حرمت داره... حرمت من كه

هیچ، الاقل حرمت آقات و داداشاتو نگه دار... آقات كی تا حاال باهاتون بلند حرف زده؟ 
كی از برگ گل نازك تر بهت گفته؟ بده حرمتتو نگه می داره؟ بده تو هركاری صالح و 

 مصلحتتو می بینه؟
ــ صالح من اینه كه شوهر كنم برم؟ صالح من چیزیه كه خودم نمی خوام؟ به خدا 

 ..قسم اگه.
بازویش را كشیدم و گفتم: قسم نخور حنانه... حرف ما چیز دیگه ای بود. تو بد جایی 

رسیدی ... بد جایی رو شنیدی و مثل همیشه زود قضاوت كردی. ما خانواده ی تو 
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هستیم... از یه گوشت و پوست و استخوانیم. وقتی می بینیم تو خودتی، وقتی می 
بی سر و سامانی خودت و دخترتو می بینیم  بینیم خنده به لبت حروم شده، وقتی

دلمون درد میاد... چرا اینجوری نگاه نمی كنی كه حرفای عزیز از سر دلسوزیشه؟ از سر 
نگرانیشه؟ چرا خودت به فكر آینده ت نیستی؟ تا كی می خوای كنج اتاقت بشینی؟ دو 

شدی... حنانه ساله رامین مرده... گفتم درست می شی... به خودت میای... ولی بدتر 
یه روزی میاد كه افسوس می خوری ... افسوس می خوری كه كاش اون موقع كه بم 

می گفتن راه درستو انتخاب می كردم... نمی گم راه درست ازدواج كردنه... راه درست 
اینه كه زندگیتو تغییر بدی. راه درست اینه كه از این پیله بیرون بیای... وگرنه تا 

مختاری ازدواج نكنی. خودم نوكرتم... نامردم اگه یه روز صدام هروقت كه نخواستی 
كنی و نیام پیشت. ولی این رسمش نیس خواهر من... بشین با خودت فكر كن. 

حساب كتاب كن ببین كجای كاری... بشین به این فكر كن آیلین كه بزرگ شد وقتی 
عزیز نه  خواستی نصیحتش كنی بدش رو می خوای یا خوبش؟ اونوقت می فهمی نه

 حاجی هیچكدوم بد تورو نمی خوان.
با قدم های شل به سمت پله ها رفت. صبر كردم تا صدای در اتاقش را بشنوم. به 

سمت عزیز برگشتم: شما هم نمی خواد بش فشار بیارین. نگران ازهارم نباشین... اونم 
شوهر پیدا شوهر می كنه می ره. انقدرم دیر نیس كه به تكاپو افتادین برای جفتشون 

 سالشه... 17كنین. ازهار همش 
ــ به خدا مادر جگرم براش خونه... دلم می خواد دوباره خنده شو ببینم. دلم می خواد 

 خوش بختیشو ببینم... من ِ مادر مگه غیِر خوش
 بختی چه آرزویی برا بچه هام دارم؟

... حاال بیا دست پشت كتفش گذاشتم و به سمت آشپزخانه رفتیم: می دونم عزیز من
برای حاجیت یه چای نعناع دم كن كه االنه كه برسه خونه... بشین با حاجیت عشق 

 كن حنانه رو هم بسپر به من.
ــ پسر... حیا كن. این حرفا چیه؟ از سن و سال من و بابات خجالت نمی كشی 

 اینجوری میگی؟
اله ناز داره حاجی هم كه س 14ــ نه واال... سنی ندارین كه... عزیز دلم كه عین دخترای 

 عین جوونای بیست و چندساله اس... بد می گم بگو بد می گی.
ــ ای مادر... بعد یه روز و نصفی كه از بیمارستان اومدی چه جون و قوه ای داری برا 

 حرف زدن... خسته نیستی؟ غذا خوردی؟ چایی تم كه نخوردی.
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 احت كنم.ــ غذا كه خوردم چای هم نمیخوام می خوام استر
 ــ برا شب قیمه بادمجون درست می كنم كه دوس داری...

 خم شدم و دستش را ب*و*س*یدم.
ــ الهی هر چهارتاتون خوش بخت باشین؛ كی می شه من ببینم شماها سر و سامون 

گرفتین. كی می شه ببینم زن می گیری و صدای بچه هات میاد تو این خونه... كی می 
 شه...

برم. یه كم صبر كن همه چی درست می شه. انقدرم وقت و بی وقت ــ قربون دلت 
 نزن توی جاده خاكی زن گرفتن من. زوده...

*** 
 سال قبل 4 -7

با صدای زنگ در به سمت پنجره اتاق و حیاط برگشتم... حاجی و مرتضی وهمسرش 
 فاطمه و پسر و دخترش بودند. دو بسته شیرینی كارگاه قنادی حاجی و كلی پاكت

میوه دست مرتضی بود. از اتاق بیرون رفتم از پله ها سرازیر شدم. دم در هال به 
مرتضی رسیدم و دست دراز كردم تا میوه هارا از دستش بگیرم: سالم داداش. چه 

 خبره؟ اینا برا چیه؟
صدای سالم مرتضی همزمان با آمدن حاجی و بعدش فاطمه شد. حاجی طبق معمول 

جواب داد. البته جواب سالم عزیز كه مخصوص و جداگانه  سالم همه ی مارا یك جا
بود... عزیز همیشه چند قدم جلوتر از آشپزخانه منتظر حاجی بود. اگر هوا گرم بود با 
یك لیوان شربت خنك و اگر سرد بود با یك فنجان چای نعناع از حاجی استقبال می 

ی سرشار و بی كالم آن كرد. همیشه ی خدا هم حاجی یك جرعه می خورد و با عالقه ا
را به دست عزیز می داد و می گفت صبر كند تا دست و رویش را بشوید و برگردد. 

 پاكت های میوه را به آشپزخانه بردم. مرتضی ولی شیرینی ها را به ازهار داد.
 ــ وروجك میدونی اینا برای چیه؟

و پر از شیطنت  به سمت در آشپزخانه برگشت. كسی داخل آشپزخانه نبود. نجواگونه
 گفت: از من نشنیده بگیر... قراره خواستگار بیاد.

 خندیدم: كی؟ برای تو؟ توكه هنوز جوجه كوچولویی...
 ــ داداش!... برای من نه... برای حنانه. نمی بینی بق كرده پایین نیومده؟
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از در آشپزخانه به قصد پذیرایی خارج شدم. حاجی روی تك مبل چوب گردوی تراش 
رده ی تاج دارش نشسته بود. عزیز دست راستش و مرتضی دست چپش نشسته خو

 بودند.
 ــ خبریه حاجی؟ این میوه ها و شیرینی و مهمونی گرفتن؟

تسبیح عقیقش را از دست چپ به دست راست داد و گفت: خبر سالمتی پسرم... مگه 
 باید خبری باشه كه دور هم جمع بشیم؟

 المتی فقط یا من غریبه ام؟پوزخندی زدم و گفتم: خبر س
ــ بیا بشین مادر جون اول یه گلویی تازه كن. خبری نیس كه نخوایم تو بدونی... 

مهلت نبود بت بگیم. راستیاتش خانوادۀ عموت پیغام دادن می خوان امشب یه سر 
 بیان اینجا... همین. این كه قال نداره مادرم!

 صی كه پشتش نیس؟ــ قدمشون سر چشم. خوش اومدن ولی دلیل خا
 ــ واال عصری زن عموت گفت می خوان برای امر خیر بیان.

گر گرفته گفتم: عزیز به اون تسبیح ام البنین تو دستت عصر بهت گفتن می خوان برای 
امر خیر بیان؟ مادر من شما كه یه هفته پیش با حنانه جر و بحث راه انداخته بودین 

انه رو بسپرین به من؟ مگه نگفتم زمان بدین تا بعد میگین عصر گفتن؟ مگه نگفتم حن
 درست بشه؟ چرا انقد عجله می كنین؟ جای كی رو تو این خونه تنگ كرده؟

ــ آقا حسین، آدم جلوی مادر و خواهرش صداشو نمی بره باال... حرمت اهل منزلی كه 
ض نشد. توشی رو نگه دار... این از این... دوما واال ما هرچی زمان دادیم حنانه عو

دختِر بزرگمه به اندازه چشمام برام ارزش داره ولی بچه ش داره بزرگ می شه... پدر می 
خواد. مِن پدربزرگ هرچقدر براش عروسك بخرم هرچقدر دنیا رو به پاش بریزم باز 

اندازه پدر براش مزه نداره... اینارو كه خودت بهتر از من می دونی. رامین بچه ی برادرم 
ود خدا شاهده اگه روزی بین رامین و شما دو نفر فرق گذاشته باشم ولی بود. دامادم ب

االن نیست... االن اهلش، زن و بچه ش دست من امانتن. می خوام این امانت دست 
كسی سپرده بشه كه خیالم چه زمان زنده بودنم چه وقتی توی گورم راحت باشه... پدر 

اگه می خوای برادریتو ثابت كنی نیستی كه بدونی بار امانت چقدر سنگینه. حاال 
راضیش كن. راضیش كن دوباره بشه عروس همون خانواده... اینجور خیالم راحته اون 

 بچه از گوشت و پوست خودشون هم هست... خیالم راحته خار به پاش نمیره.
ــ حاجی از رضا خاطر جمعی درست... رضا به اندازه رامین شایدم بیشتر معتمد باشه 

رفی توش نیست، ولی رضا زن سنتی نمی خواد... چرا نمی گین اونم درست... ح
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مجبور شده؟ رضا خوب... حنانه خوب ولی هر دو خوبی رو كه با هم جفت و جور نمی 
 كنن!

صدای زنگ در دوباره در خانه پیچید. عزیز با هول چادرش را روی سرش انداخت: 
حسین جون عزیز برو حنانه رو  دیدین انقد حرف زدین كه به هیچ كارمون نرسیدیم...

 راضی كن بیاد پایین.
 ــ چرا قسم میدی مادِر من؟

از پله ها باال رفتم و خودم را به اتاق حنانه رساندم. آیلین خوابیده روی تخت با بدنی نا 
آرام ملحفه را دور خودش جمع كرده بود و حنانه كز كرده و مچاله زانوهایش را 

 بلندش از دو طرف بازوانش روی تخت ریخته بود.ب*غ*ل كرده بود و موهای 
 ــ حنانه؟ آبجی؟ حنا خوشگله؟ نمیخوای جواب داداشی رو بدی؟

 ــ بگو برن حسین... من پایین بیا نیستم.
برس را برداشتم و آرام آرام موهایش را شانه كردم: حنانه چقدر حاجی رو دوس داری؟ 

محبته... از هیچی دریغ نكرده... می حاجی به سبك خودش پدر خیلی خوبیه... با 
دونی ماها نه از پدر كم داشتیم نه از مادر... هردو خوب و به قاعده ی خودشون... تو 
درد بی پدری نكشیدی پس حال بچه تو نمی فهمی. حرف من رضا و قبول كردنش 

سالشه متوجه نمی شه ولی به  4نیس. حرف من اینه كه آیلین پدر می خواد ... االن 
حض اینكه مدرسه رفت تفاوت هارو درك می كنه... آیلین یه دختره... دخترا بابایی م

هستن مثل خود تو... مثل ازهار... مثل هانیه برا مرتضی... یادته وقتی بچه بودی 
 حاجی صدات می كرد حنا خوشگله؟ یادته چه ذوقی می كردی؟
در شد؟ مگه دست من با هق هق گفت: چیكار كنم؟ مگه دست من بود كه بچه م بی پ

 بود رامین پرپر شد؟ مگه من كم وكسری رامینو تو زندگیم ندارم؟
ــ كسی نمی گه تقصیِر تو بوده. توی خواستن خدا حرفی نیست. بخواد زنده نگه می 

داره نخواد نه... حرف من اومدن رضاست ... باهاش حرف بزن اگه فهمیدی كه می 
ی بود قبولش كن. اگرم حتی یه ذره ناراضی بودی تونی باهاش كنار بیای، اگه دلت راض

به خودم بگو، تا هرجا بخوای پشتت وایمیستم. حاال بلند شو لباستو عوض كن، یه كم 
 شیك كن تا بریم پایین. عزیز االن شاكی میشه.

با اكراه از جا بلند شد و موهایش را بی حوصله با یك كش بست و به طرف روشویی 
رگشتم. كنار گوشش را قلقلك دادم. فوری چشمان گربه ای اش را رفت. به طرف آیلین ب

 باز كرد. معلوم بود از قبل بیدار بود.
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ــ پاشو عروسِك دایی... پاشو كه كلی كار داریم. باید لباس خوشگل بپوشی بچه ها اون 
 پایین منتظرن بری باهاشون بازی كنی.

دی تنش كردم. ساق شلواری پیراهن پرچین قرمز رنگ با خال های خاكستری و سفی
سفید رنگش را خودش پوشید. موهایش را هم خودش شانه كرد. كفش های پاشنه 

سه سانتی بندی اش را هم پوشید و گیره موی گل دار بزرگش را هم دستم داد تا 
برایش موهایش را ببندم. موهای خرمایی اش دقیقا موهای خود حنانه بود. نرم و 

 لخت.
مه ای با گل های كمرنگ نقره ای جلو آمد و دست آیلین را گرفت. در حنانه با چادر سر

اتاق را باز كردم و دستم را پشت كتفش گذاشتم تا خارج شود. از پله ها پایین رفتیم. 
سالم و احوالپرسی های معمول و همهمه و شلوغی... عزیز نگاه رضایتمندی به من 

نكردم: دستتو بكش نارفیق... اینه انداخت. رضا دستش را به طرفم گرفت. دست دراز 
 رسمش؟ بی خبری؟

زن عمو با خجسته دلی تمام گفت: اشكال نداره حسین جان... تو هم هروقت 
 خواستی نامزد كنی به رضا نگو.

ــ تشریف آوردین قدمتون سر چشم... ولی ما هنوز نگفتیم دخترمونو به شما می دیم 
 كه می گین نامزدی.

: بچه م شوخی می كنه نیره خانم... یه وقت به دل نگیری ازش. عزیز لب گزید و گفت
 حسین مامان بیا یه دقیقه كارت دارم.

دم در آشپزخانه مچ دستم را گرفت و گفت: حاال كه اون دختر كوتاه اومده تو ساز 
 مخالف می زنی؟ یعنی من همه ش باید از دست شماها حرص بخورم؟

یك میكنی؟ مگه حنانه چه عیب و ایرادی داره كه ــ یعنی چی عزیز؟ چرا دخترتو كوچ
حرف این وصلتو تو دهن همه انداختی؟ من كه می دونم سر منشاء همه این حرفا 
خودت هستی مادر من... چه به زن عمو چه به حاجی... كال همه رو اجیر كردی تا 

 ش كنی.اونجوری كه می خوای بشه... بذار حنانه راضی باشه. به خدا گناه داره مجبور
ــ من مجبورش كنم؟ مگه بدشو می خوام؟ مگه رضا بده؟ مگه ناخلف براش انتخاب 

 كردم؟
ــ بی منطق شدی مادر من... هرچی میگم فایده نداره. هركاری دلتون میخواد انجام 
بدین... فقط پای منو دیگه وسط نكشین. از بقیه هم خداحافظی كن. من اینجا نمی 

 مونم.
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 كجا میری؟ زشته پسر. حسین مامان از خر شیطون بیا پایین.ــ حسین؟ حسین؟ 
پشت رل نشستم و در حیاط را با ریموت باز كردم. از خلوتی روز جمعه استفاده كردم و 

 با سرعت به بیمارستان رسیدم. فعال آرام ترین مكان ممكن پاویون پزشكان بود.
*** 

 سال قبل4 -8
 سر این تشك رو بگیرین بذارینش اینجا.ــ حسین مامان؟ حسین؟ بیا با رضا 

به طرف اتاقی كه صدای عزیز از آنجا می آمد رفتم. تشك خوشخواب پالستیك گرفته 
ی گوشه اتاق را می خواستند روی تخت دو نفره بگذارند. با حرص طناب های یك 

سرش را گرفتم و از سمت خودم بلند كردم. رضا هم سر دیگرش را گرفت و روی تخت 
ت. عزیز آرام زیر لب صلوات فرستاد. به سمت در رفتم. بیرون اتاق دستم را گرفت گذاش

 و به اتاق آیلین كشاند.
ــ حسین... انقد اوقات تلخی نكن مادرم. بذار دلمون خوش باشه... به خدا این 

 اخمات كه تو همه انگاردلم چنگ میخوره... همش می ترسم یه بدشگونی پیش بیاد.
مادرم... هنوز مونده كه به حرف من برسین... فعال دارین سر خودتون  ــ هنوز مونده

كاله میذارین كه اتفاقی نمیوفته... اما اگه من حنانه رو می شناسم، اگه من با رضا 
 بزرگ شدم بهتون میگم با هم نمیسازن... این خط اینم نشون.

ضا هم پایین آمد و به طرف پایین رفتم تا فیش های ال سی دی سالن را وصل كنم. ر
 و كنارم مشغول نصب كردن باكس های دیواری شد.

 ــ قبال یه خط برات می گفتم تا آخرشو می گرفتی. حسین چیزی عوض شده؟
ابرو باال انداختم و گفتم: عوض؟ نمی دونم... شاید تو... تو حرف نمی زنی كه بخوام تا 

 آخرشو بخونم.
آیلین برادر زادۀ منه... حرف هر شب پدرم ــ مجبورم حسین، می فهمی؟ مجبورم... 

آیلینه... فكر آینده شه. می فهمی حنانه هنوز برای من زن داداشه؟ می فهمی من چه 
دردی دارم؟ می فهمی حسم حس خ*ی*ا*ن*ت به رامینه؟ می دونی چقدر برام 

 سنگینه؟
 نی.ــ رضا داداشم، خود كرده را تدبیر نیست. هنوزم وقت داری تصمیمتو عوض ك

پوزخندی زد و گفت: فردا عصر عقد می كنیم... وقتی نیست. حتی اگر بود چیزی به 
 اختیار من نیست كه بخوام عوضش كنم.
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از ساختمان بیرون زدم و به سمت خانه خودمان كه یك خیابان باالتر بود راه افتادم. 
لین حنانه مشغول جمع كردن لباس های آیلین در چمدان بود. كنارش نشستم: آی

 كجاست؟
سر بلند كرد. صورت خیسش قلبم را مچاله كرد: مرتضی بردتش با هانیه و علیرضا 

 شهربازی... حسین كاری كه ... حسین این كار درسته؟
 انگشتان الغر و شكننده اش را در دست گرفتم و گفتم: خودت چی فكر میكنی؟

دمو از آب بكشم... تو ــ من فقط به آیلین فكر می كنم. من حتی نمی تونم گلیم خو
این جامعه باال سر یه زن یا دختر باید سایه ی یه مرد باشه... من از فردای آیلین می 

ترسم كه پشت و پناهش به جای یه كوه یه ریشه سست و شاخه ی شكسته مثل من 
 باشه.

 ــ و اونوقت رضا فقط یه پناه برای آیلینه؟ جای رضا توی ذهنت چه جور تعریف شده؟
 برای من هیچی.ــ 

ــ ولی هیچی نیست. حنانه خواهر برادرِي ما نمیذاره راحت حرفمو بزنم ولی رضا از 
فردا قراره همسرت بشه... زندگی مشترك قانون و قاعده خودش رو داره. سعی كن رضا 
رو هم در حد همسر توی ذهنت تعریف كنی. رضا پسر خیلی خوبیه... كافیه فقط دلتو 

قه ی اونو توش جا بدی... حنانه من همیشه بهت گفتم راه حل تو آماده كنی كه عال
تغییر زندگیته... حاال كه داری ازدواج می كنی این تغییر رو باید با پذیرفتن رضا توی 

 قلبت ایجاد كنی.
ــ رامین كه رفت دل منم رفت. من با رامین تجربه یه عشق مخفیانه، یه ترس و 

تم. با رضا هیچی نیست... من هنوزم به همون واهمه لو رفتن و روزای خوب داش
 سردرگمِی اوایل رفتن رامینم.

شانه هایش را گرفتم و گفتم: ولی نیستی... وقتی انقد راحت درباره رامین صحبت می 
كنی یعنی از اون روزای با احساسات منفی و سرخوردگی گذشتی. اما این گذشتن كافی 

عشق مخفیانه و حتی برای صحبت كردن برای  نیست... رامین برای خاطره خوبه، برای
سال دیگه هم خوبه، ولی برای زندگی مشترك نه... زندگی مشترك بین زنده  20آیلین 

هاست نه با مرده ها. با رضا عاشقانه نه عاقالنه زندگی كن. خیلی ها دنبال زندگی 
 میده.عاشقانه هستن ولی می تونم با قطعیت بهت بگم زندگی عاقالنه بهتر جواب 

 
*** 
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 زمان حال -9

عزیز دست هایم را گرفت. قدش تا روی سینه ام هم نمی رسید ولی سفت و محكم 
دست هایم را گرفت و در چشمانم زل زد: حسین جوِن آقات بگو تو با این دختر سر و 

 سری نداری.
م با دلخوری دست هایم راجدا كردم و گفتم: مادر من... مادر مومن من... چرا قس

میخوری؟ چرا درباره یه زن شوهردار این فكر رو می كنی؟ من كه هیچ ولی خدا رو 
 خوش میاد به یه مسلمان اینطوری شك كنی؟ كجای دینت اینو نوشته؟

ــ اگه شوهر داره چرا می خوای بیاد اینجا؟ چرا انقد اصرار می كنی؟ مگه بی كس 
 وكاره؟

لم برای اومدنش به اینجا چیزیه بین ــ شوهر داره... شوهرشم افسر پلیسه دالی
خودمون ولی هیچ ارتباطی به فكرای شما نداره... فامیل و دوست و آشناهم نداره... 
قبال مهمان نواز تر بودی عزیز... چی شده كه در خونه و در دلتو انقدر سفت و محكم 

 بستی؟
 ــ مادر نیستی كه بفهمی...

شد ولی دلیل رفتار شمارو هم نمی فهمم چه ــ بله مادر من. مادر نیستم ونخواهم 
ربطی به مادر بودن داره... دارم میگم مهمون... یه مهمون چند ماهه... به حرمت 

همین ماه اگه فكر بدی توی سرم باشه... من فقط میگم بذار بیاد توی این خونه... 
خودت  طبقه سوم این خونه كه بی استفاده مونده... بذار بیاد چندماه مثل دخترای

باهاش تا كن. فكر كن خدا بهت یه دختر دیگه داده... ِد آخه مادر من، تو كه ده تا 
یتیم رو سرپرستی می كنی دیگه نباید انقد ذهنت دنبال فكر ناجور بره... فكر كن اینم 
یكی از همون یتیم هاست. چی كم میشه از این خونه و زندگی آخه... می خوای گواه 

زنگ بزن به حاجی... تو كه بعد از خدا از حاجی معتبرتر سراغ بگیری، شاهد می خوای 
 نداری تو دلت... به خدا حاجی هم این موضوعو می دونه... شوهرشو می شناسه...

 
*** 

 
زندگی توی خانواده چیزی بود كه هیچ وقت تجربه اش را نداشتم. اینكه دكتر  -10

قانع كند كه مدتی را با آن ها سعادت یا همون دكتر همكار محترم توانست من را 
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زندگی كنم كه به نوعی هیچ چیزش شبیه قانع شدن نبود. بیشتر شبیه یك حكم 
محترمانه بود كه تهش به نظر می رسید خودم هم بی میل نیستم. تجربۀ بودِن كسی 

به سن و سال مادر و جایگاه مادر كه همه عزیز صدایش می كردند یا كسی مثل حاجی 
ی قهوه ای روی شانه هایش بود و تسبیح عقیق در دستانش، كم چیزی كه همیشه عبا

ساله دانشجو هم برای خودش لطف هایی داشت، مثل حرف  21نبود... بودن ازهار 
زدن های تا نیمه شب... مثل غر غر كردن دكتر كه طبقه پایین بود و ادعا می كرد بپر 

ی اعضای آن خانواده یك جوری  بپر ما روی تخت او را از خواب بی خواب كرده... همه
دلنشین بودند... بودن كنارشان حس و حسرت خوبی داشت. حسرت داشتن كسانی 

شبیه خواهر و برادر... من و رضا خیلی تك افتاده بودیم. هیچ نسبتی غیر از زن و 
شوهر نبود. هیچ كس نبود كه از آن حرف های دخترانه یا زنانه برایش بزنم یا بشنوم. 

ازهار از شیطنت هایش در دانشگاه می گفت یا وقتی عزیز از آن نصیحت  مثل وقتی
های مادرانه نصیِب عروس و دخترانش می كرد یا دخترانی كه برای دكتر می پسندید 
را نشان بقیه و من می داد. دخترانی كه اكثرا در مراسم های پخت نذری و ... می دید 

انستم دكتر به دنبال این چنین ازدواج و حتی من هم با شناخت اندكی كه داشتم می د
هایی نیست و یكی هم جنس خودش می خواهد... كه حق هم داشت. نمی خواست 
تصمیم اشتباه خواهر و شوهر خواهرش را تكرار كند. اشتباهی كه حتی من غریبه هم 

متوجهش شده بودم... از همه تعجب آورتر پایان نامه ام بود كه مراحل اولیه اش حتی 
ارائه من تایید شده بود و اسمم برای امتحان پره اینترنی هم رد شده بود كه  بدون

بعید نمی دانستم كار دكتر باشد. مخصوصا كه چند روز بعدش با چند كتاب تسِت 
گزینه برتر و سواالت امتحانات سالهای گذشته به خانه آمد. ته دلم حس غریبی بود... 

م برایم خاطره بدی داشت... از آن خاطره هم دلم می خواست دوباره درس بخوانم ه
هایی كه حضور رضا پررنگ می شد. رضایی كه نمی دانستم از من و خودش به كجا 

پناه برده بود. رضایی كه هنوز نگران زخم معده اش بودم... نگران حرص و جوش 
 خوردنش... رضایی كه دلم برای اخم هایش تنگ شده بود و نبود.

ر درس می خواندم. البته رسما در خانه اساتید خوبی هم داشتم طبق برنامه ریزی دكت
كه مباحث سنگین را برایم روان و راحت توضیح می دادند... مثل خود دكتر و شوهر 

 خواهرش...
روی كاناپه های راحتی نشیمن كنار دكتر سعادِت داماد نشسته بودم و به حرف هایش 

ز برگه و كتاب قطور هاریسون بیماری گوش می دادم. روی گل میز جلویمان هم پر ا
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های غدد و متابولیسم بود. دخترش هم كنار ما دفتر تكالیفش را باز كرده بود و روی 
فرش روی شكم ولو شده بود و مثال با جدیت ما درس می خواند... دكتر هرازگاهی 

 روی دست او هم نگاه می كرد و برای خطش تذكر می داد.
ترین مبحث بیماری های داخلیه و مسلما برای امتحان پره  ـ كتواسیدوز دیابتی سخت

هم ازش سوال میاد. توی بخش هم خیلی به دردت می خوره... االن خوب یادش 
بگیری دستت برای اینترنی پر و پیمونه... معموال توی آدمایی ایجاد میشه كه هنوز 

ده فقط دیابتشون تشخیص داده نشده و اكثرا جوون هستن ولی كتاب قسم نخور
جوونا دچارش بشن... هرچیزی امكان داره... همه چیز با یه عامل زمینه ای شروع 

میشه... یه عفونت ساده مثل عفونت ا*د*ر*ا*ر*ی یا حتی یه ذات الریه و اسهال و... 
باعث میشه قند خون خیلی باال بره و قند توی ادرار دفع بشه بعد از اون آب هم به 

ره اینجوری سیكل معیوب ایجاد میشه... هی بدن آب از دنبالش با قانون اسمز می
دست میده غلظت قند خون باال تر میره و قند بیشتری دفع میشه و دوباره آب 

بیشتری دفع میشه... با همین زمینه خونشون هم اسیدی میشه و متابولیسمشون از 
ز قند به سمت پروتئین میره وكتون هم تولید میشه در نتیجه میشه كتواسیدو

دیابتی... حاال درمانش شكستن این چرخه معیوبه... یعنی به مریض اول از همه سرم 
بدی تا آب از دست نده... این از همه چیز مهم تره و می دونی اینجوری مریض زنده 

 می مونه وگرنه با اسیدوز احتمال كما رفتنش هست... بعد از اون باقی درمان كه...
 اینو حفظ كن. ... KISSمانش صدای دكتر از آن طرف آمد: در

ازهار نخودی خندید... دكتر سعادت حبه قندی به طرف برادر زنش پرتاب كرد و گفت: 
 این چه خالصه ایه كه یادش میدی؟

ـ رضا به جان تو من همینجوری برای امتحان دستیاری قبول شدم... به این شیكی 
 مخفف ساختن براش.

رد و با حركت گردنش گیس های دوگوشی اش را به آیلین سرش را از روی دفتر بلند ك
 عقب داد: دایی كیس یعنی چی؟

 دكتر كنارش نشست و محكم لپ هایش را ب*و*س*ید و گفت: یعنی این.
 ـ یعنی دكتر بره مریضه رو ب*و*س كنه؟

حنانه آمد و دست آیلین را گرفت و گفت: بچه ی منو قاطی حرفای این مدلیتون 
 نكنین.
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خوای تو هم كتو اسیدوز دیابتی بگیر رضا قول میده با همین روش درمانت  ــ حنا می
 كنه...

 ــ الزم نیس... شما پیش هم باشین خوش بگذرونین. بقیه هم كه...
حنانه گفتن دكتر سعادت واضحا عصبانی بود... بی اهمیت شانه ای باال انداخت و 

یره شد. دكتر هم زیر لبی گفت دورتر شد... دكتر سعادت سری تكان داد و به كتاب خ
باز اخالقش... این قسمتش را نفهمیدم. برگه هایم را جمع كردم... خواستم كتاب را 

بردارم كه دكتر سعادت گفت: دست خودش نیس... منظورش با تو نبود ازش ناراحت 
 نباش.

 از پله ها باال رفتم و در نیمه های راه صدایشان باعث شد به خودم بلرزم.
فات و سطح فكرت منو جلوی بقیه شرمنده می كنه حنانه... این چه رفتاریه؟ یه ـ حر

 كم بزرگتر رفتار كن... نذار اینجور فكر كنم تو
 هر برخوردی با بقیه باید از این بترسم و چه رفتاری نشون میدی.

ـ خوبه... خیلی خوبه... آفرین رضا... واسه خاطر كی جلوی من وایسادی؟ فكر كردی 
 بچه ام نمی فهمم دلیل رفتارتو؟من 

صدای دكتر نه خیلی بلند ولی قاطع آمد: بس كنین... با جفتتون هستم. هر حرفی 
دارین دو نفری و دور از بقیه بزنین. شما حنانه خانوم... بار آخری باشه كه میگی بچۀ 

یمت من... آیلین بچه هردوتونه... تو رضا دلیل تمام این بحثا ببخشید ولی ظاهرا مال
توئه. حنانه خانوم این بحثایی كه دیدی صحبتای استاد دانشجوییه معمول توی 

بیمارستانه. كسی هم بد برداشت نمی كنه می دونی چرا؟ چون اكثرا جنبه شو دارن ... 
بگذریم كه یه سری آدم سطحی نگر هم پیدا میشن كه بی جنبه بازی درمیارن ولی اونا 

ظهار نظر خارج می كنن... حواست باشه تو از این دور عمال خودشونو از دور صحبت و ا
 خارج نشی كه پایان خوبی نداره.

ـ خوبه... ملت برادر دارن منم برادر دارم... چی داری میگی؟ اصال این دختره كیه 
 ورداشتی آوردی توی خونه؟ نكنه اینجا می خواد

 كس و كار پیدا كنه؟
 نه... ببرش تا صدام بیشتر از این باال نرفته.ـ رضا زنتو بردار ببر بیرون از این خو

 ـ برم كه خیالت راحت باشه؟ عزیز و آقاجون كه نیستن منم برم كه بعدا...
 ـ حنانه فقط یه كلمه دیگه بشنوم خودت می دونی.
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روی پاهایم ضعف كردم و از ضعف روی پله نشستم. ازهار باال آمد. نگاهش به من كه 
دم افتاد و قدم هایش سریع تر شد. بازویم را گرفت. دستش باالی پله ها نشسته بو

گرم بود... دوباره چندشم شد... از گرمای دستش كه از روی بلوز به تنم چسبیده بود. 
 لرز كردم و چسبیدم به نرده ها

 ـ داداش؟ حسین؟ بیا اینجا
 بازویم را كشیدم و دستش جدا شد. دكتر باال آمد.

 وی اتاقش تا قرصشو بیارمـ ازهار كمكش كن برین ت
 دوباره خواست بازویم را بگیرد كه جیغ كشیدم.

ـ باشه خودت میتونی بری؟ كسی بهت دست نمی زنه... خودت آروم از كنار دیوار برو 
 تو اتاق تا من برات دارو بیارم...

دستم را روی سردی دیوار گذاشتم و خودم را به پله های طبقه دوم رساندم و با قدم 
ی شل به طبقه سوم و اتاقی كه وسایلم آنجا بود رفتم... عكس رضا زیر بالشم بود. ها

 ازهار از موبایلم برایم پرینت گرفته بود.
روز اضافه دارن... برای چی سرخود  4ـ چرا كپسوالتو نخوردی؟ دقیقا به اندازه 

 قطعشون كردی؟
 جواب ندادم. عكس رضا زیر سرم قرچ قرچ میكرد.

داری میشی همون مریض بدرد نخور توی بخش كه فكر می كرد عالم و آدم ـ دوباره 
می خوان بهش صدمه بزنن... اصال خوشم نمیاد تا یه حرف خالف میلت می شنوی 
این ریختی میوفتی یه گوشه و حرف نمی زنی... از خودت دفاع كن. جلوی اونی كه 

كسی هیچ كاری نداره حرف نامربوط میزنه قد علم كن. این موش مرده بودن برای 
فایده ای هم نداره. بار آخری باشه كه اینجوری دیدمت... رضای بدبخت از دست تو 

 چی كشیده... پیرش كردی. همینه كه موهای سرش سفید شده.
 به طرفش برگشتم.

اون عكسو منم دیدم... احتیاجی نیس بذاریش زیر بالش... خیال كردی بذاریش روی -
ی به دیوار كسی بهت چیزی میگه؟ چرا انقدر ترحم برانگیز رفتار میز یا قابش كنی بزن

می كنی. حرفی شنیدی وایستا از خودت دفاع كن... اینجوری كه تو فرار می كنی بقیه 
 یه راه برای آزار دادن تو پیدا می كنن... نقطه ضعف دست كسی نده...

ه رو انتخاب می كنم. در ضمن فقط یكبار دیگه ببینم داروهاتو قطع كردی یه روش دیگ
 از این به بعد جلوی خودم داروهاتو میخوری.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – خانه سیاه است

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 3 

 

 
*** 

 
امروز بعد از دو هفته عزیز و حاجی از كربال برگشتند... ازهار می گفت همیشه قبل  -11

از اربعین برمی گردند. برای همه سوغات آورده بودند. برای من یك قالیچه جانماز آبی 
ی كه گل های درشت كرم رنگ داشت. عزیز یك بسته دیگر تیره و چادر نماز آبی كمرنگ

هم جلویم گذاشت... بازش كردم. لنگه ی بزرگتر همان جانماز بود با انگشتر مردانه ی 
 عقیق سفید. سرم را باال آوردم...

 ــ اینم برای حاج آقات مادر... نگه دار هروقت دیدی بهش بده.
را به عزیز دیدم. عزیز دستی روی سرم كشید و سرم را پایین انداختم ولی اشاره ازهار 

چانه ام را باال كشید: گریه نكنی عزیزم... مرد جماعت هرچقدرم درگیر كارش باشه بازم 
 دلش تنگ اهل خونه اش میشه. مطمئن باش زود برمی گرده.

تكانی به خودش داد و گفت: پاشین دخترا... هنوز هیچ كار نكردیم فردا هم هیئت 
 اینجاس...

 بازویم را گرفت و بلند كرد. صدای یا اهلل پسر ارشد خانواده و بقیه آمد.
 ــ عزیز... دیگارو همونجور كه گفتی شستیم و توی حیاط چیدیم. امر دیگه؟

ــ سرت سالمت باشه مادر. فقط كیسه های برنجو بیارین توی ایوون، سرشونم باز 
زنین ِگالشون شسته بشه... ماشاال كنین. بعدشم برین اون سیب زمینی هارو یه آب ب

حاجی با این خریداش چشم بازارو كور میكنه. به حسین و رضام بگو گوشتارو به قاعده 
قیمه كنن... دكتر بازی سرشون درنیارن فردا آبرومون حراجی یه كاسه خورشت نذری 

حاجی بشه. مرتضی به اندازه ظرِف غذا بگیرین یادتون نره... این دوتا حلب روغنم كه 
 گرفته كمه... هرسال من میگم سه تا ده كیلویی باز میره دوتا میگیره.

 ــ اونم چشم... چرخید به سمت همسرش: شما فرمایشی نداری بانو؟
 ــ َاجرت با آقا... سنگین بلند نكنی كمرت درد بگیره... دونفری كیسه هارو بلند كنین.

وا بود را نشنیدم. استكان های كمر به سمت شیر آب برگشتم و باقی حرفهایشان كه نج
باریِك یك دستی كه در حدود دویست تا بودند و برای همین مراسم ها استفاده می 
شدند كنار دستم بود و آب می كشیدم و درون آبكش پالستیكی كنار دست چپم می 

گذاشتم. سنگین شده از غذای ظهر با چشمانی خسته از بی خوابی كنار سینك مشغول 
 م...شستن شد
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 ــ خوابت میاد برو بخواب بعدا بشور.
به طرفش برگشتم و گفتم: خوبه... یه وقت به خودت زحمت ندی بیای كمك كنی... 

 االن باید بشورم وگرنه بعدا بو میكنه ظرفا.
 كنارم آمد و با دوتا دستمال آشپزخانه سریع بشقاب هارا خشك كرد و در كمد گذاشت.

دونه بشقاب و قاشق این همه غرغر داشت؟ شما خانوما آفریده ــ اینم از این... دوتا 
 شدین برای غر زدن و شكایت...

ــ ببخشین مصالح ما چینی بود تقلبی از آب دراومدیم... شما به ِمید این یورپ 
 خودتون ببخشین.

 ــ فسقلی سرگرد مملكتو دست می ندازی؟ بدم بازداشتت كنن؟
 این خونه مافوق منمــ سرگرد هستی كه هستی... تو 

 شیر آب را باز كرد و گفت: مافوق تویی؟
 دستم رو جلوی صورتم گرفتم و گفتم: رضا نپاشیا... پاشیدی نه من نه تو...

 هـی! ...
 ــ كجایی دختر... سه ساعته دارم صدات می كنم.

 صورت آب چكانم را تكان دادم و گفتم: چیزی گفتی؟
 ت بودی... چی زدی بردتت تو فاز؟ازهار خندید و گفت: تو هپرو

 با دست هلش دادم و گفتم: كم چرت بگو دختر.
 صدای دكتر آمد: ازهار بیا فریزر رو باز كن اینارو بذارم داخلش.

 و به گوشت های قیمه شده ی درون پالستیك اشاره كرد.
كار دكتر سعادت با یك سینی پر سیب زمینی تر و تمیز داخل آمد: حسین بیا بیرون 

 هست... اینجا واینستا بیخود...
 دكتر نیشخندی زد و گفت: تو چیكار داری؟ مفتشی؟ آجانی؟

 ــ بیا برو بیرون خانومت نشسته داره برنج پاك میكنه... بیا ببینش
خنده اش جمع شد و گفت: كدوم خانوممو میگی؟ چندمیشون؟ من هر سال سر یه 

 كدومشون بساط دارم.
د: دلتم بخواد... چه خودشو دست باال می گیره. مطمئنی قبولت ازهار وسط حرف پری

 می كنن كه اینجوری میگی؟
 صدای عزیز آمد: حسین مادر؟ آقا حسین؟ مادرم بیا...
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دكتر حالت خجالتی به صورتش داد: بچه ها یه سینی چایی بریزین ببرم. رضا لباسام 
 خوبه؟ خواستگار پسنده؟

ادت چیزی گفت كه ُهلش داد و از در آشپزخانه بعد خم شد و دم گوش دكتر سع
 بیرونش كرد.

 ــ ببخشید این كودك درونش هنوز در حد پوشك كردنه واسه همین چرت زیاد میگه.
خنده ام شدت گرفت. همان موقع حنانه داخل آشپزخانه آمد و چشم غره بدی نثار 

ت شیر آب برگشتم و همگی مان كرد. ناخودآگاه تمام عضالتم را منقبض كردم و به سم
 بعد از درآوردن دستكش ها به جان دستهایم افتادم كه كثیف بودند.

 ازهار گفت: با مایع ظرفشویی نشور... پوستت خراب میشه.
نفس عمیقی كشیدم. دستام تمیزه... دستام تمیزه... دستام تمیزه... با دستمال هم كه 

كار داریم. االن وقت وسواس تمیزه پاكش می كنم. دستام تمیز شد دیگه... كلی 
 نیس... دكتر بفهمه مجبورم می كنه بدون دستكش كار كنم. نمیخوام بدونه...

دستكش التكس یكبار مصرفی دستم كردم و پشت میز با سیب زمینی ها مشغول 
شدم. ازهار هم بدون حرف كنارم مشغول شد. كمی بعد دكتر هم قرمز شده كنارمان 

 سیب زمینی ها افتاد.نشست و با چاقو به جان 
حنانه به آشپزخانه برگشت و زیر كتری روشن را خاموش كرد و مشغول چای ریختن 

 شد.
 ــ آقا حسین... بیرون كار نبود كه اینجا نشستی؟

دكتر با اوقات تلخی گفت: توام می خوای بفرستیم بیرون؟ من می خوام اینجا كار 
 كنم... به كی ارتباط داره؟

 گفت: خامت كردن... منتهی خودت نمی فهمی. پوزخندی زد و
ــ حنانه حواست به حرف زدنت باشه... حرمتتو خودت نگه دار تا بقیه زیر سوال 

 نبردنش... حرمت بزرگتر بودن منو هم موظفی نگه
 داری.

 حنانه به قهر و تغّیر از آشپزخانه بیرون رفت.
دی؟ انقد عصبانی نشو یه بالیی ازهار گفت: داداش می خوای برات آب بیارم؟ قرمز ش

 سرت میاد خدای نكرده...
ــ چیزی نیس موشه... قرمزیم مال خواستگاره... تو خواستگار برات میاد خجالت نمی 

 كشی؟
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 فاطمه خانم به آشپزخانه آمد و سینی چای را تكمیل كرد.
 ــ فاطمه اگه سنگینه بذار تا بیرون برات بیارمش.

تر برگشت و گفت: سنگین كه نیس ولی زن عمو از خداشه فاطمه خانم به طرف دك
 بیای بیرون با عروس خانم حرف بزنی... اگه

 میای كه بسم اهلل اگرم نه كه صداشو درنیار...
 ــ مرتضی رو صدا كن بیاد چای ببره با عروس خانمم بشینه حرف بزنه.

: خدا ذلیلت نكنه فاطمه خانم لنگه صندلش را درآورد و با آن به شانه ی دكتر زد
 حسین... به شوهر من چكار داری؟

 ــ زود از سنگر من برو بیرون... من اینجا پناه گرفتم.
ــ حسین دختر خوبیه واال... تو كه باهاش حرف نزدی كه... پشیمون میشی ها و 

 سینی چای را بیرون برد.
ی خالل می كرد. سیب زمینی ها را من و دكتر پوست می گرفتیم و ازهار با رنده برق

كمی كه گذشت دكتر سعادت هم با یك سینی پر سیب زمینی دیگر برگشت و با ما 
مشغول شد. چند ساعتی كه گذشت تمام سیب زمینی ها خالل شدند. همزمان با 

آبكش كردن آخرین سبد سیب زمینی ها عزیز با توپ پر به آشپزخانه آمد به دنبالش 
 هم حنانه و فاطمه آمدند.

ین آقا حسین... آفرین... خوب منو سنگ رو یخ كردی... دست مریزاد... آفرین یه ــ آفر
من كه پسرم انقد با معرفته... دستم درد نكنه... كسی دنبالت كرده بود؟ كسی زورت 
كرده بود اال و بال باید همین دخترو بگیری كه اومدی چپیدی تو آشپزخونه؟ یكی هم 

ره. هوا برت داشته چون دكتری خدای رو بهت حرف حق بزنه جلدی بت بر میخو
زمینی؟ نه جانم از این خبرا نیس... از خداتم باید باشه خانواده اون دختر بت نگاه 

كنن. دختره مثل پنجه آفتاب... هم جمال داشت هم كمال هم خانواده خوش آبرو و 
 اصیل... دیگه چی میخوای آخه؟

ده دست عزیز... آره دختره هم خیلی خانوم دكتر با آرامش به ازهار گفت: یه لیوان آب ب
بود هم به چشم خواهری به قول شما جمال و كمال و همه این محاسن نامحرم رو 
داشت. اوال كه االن تو ماه عزا هستیم حتی پیش كشیدن این بحثا اونم هرسال كار 

.. سالشه... من سی سالمه. 18درستی نیس... دوما... آخه مادر من... اون دختر فقط 
 خدارو خوش میاد اصال بخوای مطرحش كنی؟ اصال ما امكان داره همدیگه رو بفهمیم؟
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عزیز برگشت به طرف من: تو بگو عزیزكم... دوازده سال زیاده؟ مگه نه اینکه توأم با 
 شوهرت همینقد اختالف داری... حرف همو

جوون و نمی فهمین؟ دوباره برگشت طرف دكتر و گفت: بده تا تو جوونی زنت هم 
 خوش آب و رنگ باشه؟

ــ استغفراهلل... فردا می خوایم هیئت اربعین به پا كنیم اونوقت شما حرف آب و رنگ 
 میزنی؟ من زن بگیر نیستم یه كالم...

و از در آشپزخانه بیرون رفت. دستم را آب كشیدم و گفتم: عزیز كاری ندارین؟ من برم 
 باال؟

. ایشاال هرچی می خوای حضرت زینب خودش بهت ــ نه عزیزم... دستت درد نكنه..
 بده... اگه فردا می خوای كمك كنی ما بعد اذان

صبح شروع می كنیم. سبزی خوردن و ساالدا هنوز آماده نشدن... روت حساب كردم 
 دخترم.

 ــ چشم... همگی خسته نباشین.
ود. در را ُهل دادم به طبقه آخر رسیدم كه اتاق من در آنجا بود... در اتاق نیمه باز ب

كسی داخل اتاق نبود ولی رد بوی عطر دكتر واضح داخل اتاق پیچیده بود. می دانستم 
هرروز باكس قرص های من را چك می كند و قرص های روز بعد را داخل آن می 

گذارد. در اتاق را بستم و شالم را از سرم كشیدم. جلوی آینه موهایم را باز كردم. موهای 
ی سوخته ای كه تار های سفید در فرق موهایم خیلی هم كم نبود... برس مجعد قهوه ا

را برداشتم و به آرامی در موهایم فرو بردم. وقتی بیمارستان بستری بودم دكتر اجازه 
نمی داد موهایم را خودم شانه كنم چون دست آخر تمام موهایم به فنا می رفت و 

موهایم را برایم با احتیاط شانه كنده می شد. همیشه پرستار بخش با یك دستكش 
میزد و می بافت... رضا هم موهایم را می بافت. دو گیس در دو طرف شانه هایم... 

خودم همیشه یكی می بافتم و كج روی شانه ام می انداختم... موبایلم در جیب شلوار 
جینم ویبره می رفت... خط و گوشی متعلق به دكتر بود و دقیقا نمی دانستم چه 

ردی می تواند برای من داشته باشد كه حتی بیرون هم نمی رفتم. به غیر از شماره كارب
دكتر و شماره خانه شان هم شماره ای در آن سیو نشده بود. شماره ای كه رویش بود 

هیچ آشنایی برایم نداشت. تلفن سبز سمت چپ گوشی را فشار دادم و به گوشم 
من این سكوت را هم می شناختم هم  چسباندم... هیچ چیز جز صدای سكوت نبود...

نه... هم نزدیك بود هم دور... به اندازه ی توهم، واقعی بود... بوق قطع حواسم را جمع 
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كرد. شال و چادرم را سرم انداختم و یك طبقه پایین رفتم. درست همان جایی كه در 
ه در زدم. با طبقه آخر اتاق من بود یك طبقه پایین تر اتاق دكتر بود. دو ضربه آهسته ب

كمی تاخیر در باز شد و دكتر با حوله ی دور گردنش و آستین های باال زده جلویم 
 ایستاد.

 ــ چیزی شده؟ بیا تو.
 داخل رفتم... در اتاق را باز گذاشت.

 ــ اومدم بپرسم شماره سیم كارتی كه دست منه رو كسی داره؟
 و به قبله باز كرد.حوله اش را روی صندلی انداخت و جانماز ترمه را ر

ــ تا جایی كه یادم میاد فقط دوستای نزدیك شماره رو داشتن كه همه میدونن خطم 
 عوض شده. اتفاقی افتاده؟

 اتفاق؟ نه... به جز آن نفس آشنا اتفاقی نیفتاده بود...
 ــ نه چیز خاصی نیست... فقط یه تماس بود گفتم بپرسم.

 ــ ببینم شماره رو؟
دستش دادم. بعد از چند لحظه مكث گفت: شمارش آشناس... بهش اس گوشی را به 

 میدم. اگه اجازه بدی از اذان خیلی گذشته نمازم رو
 بخونم وگوشی را به طرفم گرفت.

ــ من احتیاجی به گوشی ندارم... از این خونه كه بیرون نمیرم كسی هم قرار نیس بهم 
 زنگ بزنه. پیش خودتون بمونه.

رفتم تا گوشی را روی میز بگذارم. دفترچه جلد چرمی مشكی قهوه ای به سمت میزش 
دكمه داری روی میز بود... ناخودآگاه دكمه اش را باز كردم و ورق زدم. داخل جیب 

كوچكش هم دو كلید بود... سِر یكی شان بنفش كمرنگ بود و دیگری آبی... بنفش 
 كلید من آبی كلید رضا... با دفترچۀ رضا.

 ــ این...
 ـ این...

 ــ اون خونه هم رفتین یا خودش بهتون این دفترو داده؟
تسبیح گلی اش را روی سجاده گذاشت و گفت: هم من رفتم هم خود رضا این دفترو 

 داده... اگه می خوایش ببرش... اگه می خوای یه
 روز می برمت خونه خودت... مختاری با اون كلیدا و دفتر هركاری بكنی.

 تون بمونه... اگه می خواست من نگه دارم به خودم تحویل می داد.ــ پیش خود
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انگشتر عقیق زرد درون سجاده اش را به دست كرد و گفت: چه منطقی... هم اون 
 گوشی رو بردار هم دفترچه رو... برو درست رو

 بخون كه امروز به كل هیچی نخوندی.
وشم چپاندم. دست به سینه چراغ خاموش روی تختم دراز كشیدم و هندزفری را در گ

 رو به سقف...
 دست به سینه رو به سقف كنارم دراز كشید. دستم را روی بازویش سراندم.

 ــ چیزی پیدا نكردین؟
ــ هنوز نه... یعنی پیدا كردیم ولی كافی نیس... فردا باید به بچه های كامپیوتر بگم یه 

 سركی توی هیستوری اش بِکشن اگه می تونن
كنن شاید چیز به درد بخوری پیدا كردیم. تو آدرس بارش پر بود از جامعه  ریكاوری

 های مجازی... ولی نمی تونیم همه شو بگردیم.
 معلوم نیس چیز به درد بخوری از توشون پیدا بشه...

ــ رضا وسایل اون یكی رو گشتین؟ كامپیوتر اون... اگه كنار هم باشن شاید بشه 
 اشتراكشون پیدا بشه.

پدرش اجازه نمیده... می گفت نمی خوام بیشتر از این آبروم بره... از اون خونه هم  ــ
 رفتن.

چرخید به سمتم... صدای قژ فنرهای خوش خواب تخت بلند شد. دستم را در دست 
 بزرگش گرفت.

ــ جوجه كوچولو... یه كم كرم به دست و بالت بزن. پوستت خشك شده... دستكش 
 هم كه دستت نمی كنی.

نیم خیز شد و از روی عسلی سمت من قوطی سبز مرطوب كننده هیمالیا را برداشت و 
 انگشتانش راداخلش زد.

 ــ برای منم مرطوب كننده بزن.
 ابروهایش را باال انداخت و گفت: من؟ خودت بزن دیگه...

 ــ ناسالمتی ظرفای خونه تورو میشورم كه دستام اینجوری می شه... فعال برام مرطوب
 كننده بزن فردام میری برام ماشین ظرفشویی

 می خری. چه معنی میده من كاِر خونه بكنم و پوستم خراب بشه؟
 ــ ماشین نمی خواد... میخوای یه زن دیگه بگیرم بیاد كمكت؟

 نیشگونی نصفه و نیمه از بازویش گرفتم و گفتم: مردی برو بگیر...
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باش با خودم میارمش... دیگه مردی ــ ای به چشم. فردا ساعت یك ظهر منتظر 
 گفتن... مرده و حرفش.

 ــ رضا؟
 ــ فردا كتلت درست كن با سیب زمینی فراوون. می خوام هنرتو نشون بدیا.

 ــ برو به همون زنت كه قراره بیاریش بگو برات درست كنه.
وز ــ بیا... آش ندیده و دهن سوخته... زن كدومه؟ من خودم یه جوجه دارم كه هن

 مونده تا بشه خانم مرغه.
ــ برو بابا توأم. معلوم نیس چی خورده... بگیر بخواب. حاال كه اینجور شد فردا 

 ماكارونی رشته ای درست میكنم قیافه ات اون موقع
 دیدن داره.

دستش را دورم انداخت و گفت: جوجه؟ مگه منو دوس نداری؟ دلت میاد این كارو 
 باهام بكنی؟

ایم را از زیر گردنم رد كردم و باالی بالش فرستادم: خیلی خب بابا... خر گیس های موه
 شدم، كافیه... همون كتلت

 كنار گوشم گفت: جیك جیك دیگه ای نداری، بخوابیم؟ خاموش كنم چراغو؟
 نور كمرنگ اتاق هم رفت...

 پرم از خاطره های خوب
 همه شان اما ماضی بعید

 گوش كن: حالم خوب نیست.لطفا كمی حال ساده ی من را 
 )شاهین جهانگیری(

 
*** 

 
هم از خواب بیدار شده بودم هم نه... دلم نمی خواست چشمم را باز كنم. كش و  -12

قوسی به تنم دادم. اتاق تاریك بود پرده ها كشیده شده... از تخت بلند شدم و 
ت را به دنبال روفرشی پیراهنی كه روی دسته صندلی افتاده بود را به تن كردم. زیر تخ

هایم زیر و رو كردم ولی نبود. با اكراه روی كف پوش خنك اتاق راه می رفتم... دست 
آخر بدون رو فرشی از ب*غ*ل تخت درهم و برهم و نامرتب عبور كردم و از اتاق بیرون 

 رفتم... توی آشپز خانه سرو صدا بود.
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 ــ رضا؟ چیكار میكنی؟ بهم نریز آشپزخونمو...
پ تاپش روشن بود و موزیك مالیمی پخش می كرد. لیوان سفالی چای نیمه پرش را ل

 از كنار لپ تاپ برداشتم... هنوز گرم بود. یك
 قلپ خوردم و گفتم رضا؟

به آشپزخانه رسیدم. روفرشی هایم داخل آشپزخانه بود... اه از اینجا تا اتاق را خودم با 
 پای خودم نرفته بودم...

 العاده بودی هانی ــ دیشب فوق
از جایی كنار گوشم بدنم شروع به یخ زدن كرد. لرزیدم... لیوان افتاد... شكست... 

ریخت... سروش... رضا... دیشب... سروش... من... من كجا بودم؟ چی شده؟ ب*غ*ل 
شدم... یك جای سرد... به زور خودم را رها كردم و رسیدم به اتاق... ملحفه ها در هم 

رفتگی روی بالش آن هم دوتا... من چه كار كردم؟ درد تیز و نفس گیری از بود... فرو
 پهلوهایم به كمرم شناور شد. درد سرم تیز تر... من چه كار كردم؟

 ــ رضا؟ رضا توروخدا... كجایی؟ رضا!
 ــ چیكار كردی لعنتی؟

ن... رضا هق زدم: كشتمش... رضا... همه دیوار پِر خوِن... رضا می ترسم... ب*غ*لم ك
 دستام خونیه... خونش رو دستام ریخته... پاك

 نمی شه. پاهام خیسه... صورتم درد میكنه... پهلوم...
دویدم سمت روشویی... دستم را گرفتم زیر آب شیر... كاش به اندازه ی یك دریا آب 

روی دست هایم می ریختند. كاسه ی سفید روشویی صورتی شد... یك صورتی نا 
از صورتی شد... لب به لب... دستم بو می داد... بوی خون... بوی لجن... تمام... پر 

بوی ... شامه ی من قوی شده بود؟ مایع نبود... صابون نبود... تیوپ خمیر دندان رو 
 توی دستم خالی كردم... بوی نعناع زیاد بود ولی بازم خون و لجن غوغا می كرد.

 ــ از من فرار نكن هانی...
ن كشیدم به سمت باال و آینه... سروش... با همان رد خون روی شقیقه یك دفعه گرد

 اش... من با همان رد قرمز جا مانده روی صورتم... پهلویم... آخ ... جیغ زدم... رضا!
نفس عمیقی كشیدم و پلكهای چسبیده ام را به زور باز كردم. تمام تنم خیس بود... 

 د. دكتر هم بود.ازهار با دستمال كاغذی صورتم را خشك كر
 ــ خواب دیدی؟ همش جیغ میزدی...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – خانه سیاه است

R o m a n s a r a . o r g 

 

5 2 

 

بوی خون می آمد... دستانم را بو كردم. بوی مرطوب كننده می دادند. در جا نیم خیز 
 شدم. خشكی كمرم نشانه ی بدی بود همینطور دردی كه زیر شكمم پیچید.

 ــ برید بیرون.
 انده آوردم بخوری.ــ چی چی رو برید بیرون... حالت خوب نیس... برات جوش

 ــ خواهش می كنم برین بیرون دكتر. ازهار تو بش بگو...
به محض بیرون رفتن دكتر پتو را كنار زدم... ملحفه سفید تخت لك شده بود. بلوز و 

 شلوارم هم همینطور.
 ــ ای وای... تو چرا اینطوری شدی؟

 یده.ــ ازهار كمكم كن لباسامو عوض كنم... همه جونم بوی خون م
 ــ بذار من حسینو بفرستم پایین برو حمام دوش بگیر.

 ــ بهش نگی اینجوری شدم.
 چشم غره ای رفت: منم بدو بدو می خواستم برم همینو بذارم كف دستش...

 در اتاق را باز كرد و بعد از سرك كشیدن گفت: بیا... نیستش رفته پایین.
شده بود. شیر آب را باز كردم و بخار تمام تند داخل حمام خزیدم. آیینه حمام برداشته 

حمام را گرفت. بعد از ربع ساعت معقول و بدون بو از حمام بیرون زدم. شال و چادرم را 
سر كردم و به طبقه اول رفتم. سالم بلندی گفتم. اولین كسی كه جواب داد حاجی بود 

سایل صبحانه را آماده و بعدش بقیه... به آشپزخانه رفتم و همراه ازهار و فاطمه خانم و
كردیم. چشمانم از بخار حمام هنوز قرمز بود و می سوخت. بعد از صبحانه همه دست 
جمعی مشغول پاك كردن سبزی هایی شدیم كه شاگرد حاجی تازه آورده بود. در كمتر 

از یك ساعت همه سبزی خوردن ها پاك شد و مردها برای شستن آنها را به حیاط 
همان سرعت آماده شد ولی بسته بندی اش طوالنی شد. مخصوصا  بردند. ساالد هم با

كه به قول ازهار بازهم مثل هرسال ظرف كم بود و تا خریدن دوباره مارا معطل كرد. 
ساعت ده، سه خانِم آشپز هم آمدند و مسئولیت غذای نذری را به عهده گرفتند. به 

انه بودم. كتری آب جوش را خاطر درد كمر و نا آشنا بودن به جمِع حاضر داخل آشپزخ
داخل فالسك استوانه ای استیل خالی كردم و دست به كمر روی صندلی نشستم. 

بشقاب خورش نذری پیش رویم را زیر و رو كردم. یكی از سیب زمینی هایش نپخته 
 بود. ولی كال خوشمزه شده بود. فاطمه خانم به آشپزخانه آمد.

 ــ خسته نباشی خانوم.
 ین شما...ــ مرسی همچن
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 ــ اگه زحمتی نیس كمكم می كنی چای بریزیم؟
استكان ها را داخل سینی های نقره ای دسته دار برگرداندم و فاطمه خانم مشغول 

 چای ریختن شد.
 ــ میرم مرتضی رو صدا كنم بیاد... اشكالی نداره كه؟

آمد و آقا لبهایم را مثل خنده كش دادم. به دقیقه نكشید كه صدای یااهلل خفیفی 
 مرتضی از در حیاط خلوت وارد آشپزخانه شد. یكی از

سینی های چای را بلند كرد و دم در برد: رضا اینارو ببر تا من بعدیشو بیارم و برگشت 
 تا سینی دوم چای را ببرد.

 ــ مرتضی اینا كافیه؟
 ــ بله... دستتون درد نكنه. اگه كمبود باز میگم.

 شكسته را بخر... حسیِن من. مسافر جا مانده را با خود ببر""حسیِن من. بیا این دل 
"آسمانی شده ام بی نشانی شده ام قد کمانی شده ام ارغوانی شده ام خسته حال و 

 پیرم"
 ــ فاطمه خانم؟ كی داره میخونه؟ صداش خیلی آشناس

 دو سه دانه هل و یك قاشق پر دارچین داخل فالسك ریخت و گفت: حسینه. كال این
 نذر، نذر سالمتی اونه... چندماهه بود كه خیلی بد

مریض شد. چهار پنج سالم بیشتر نبود ولی خوب یادمه... اربعین بود... به معنای 
 واقعی مرد و دوباره خدا برش گردوند. این شد كه

 حاج عمو همیشه اربعین نذری داره و هیئت میزنه.
 حسین من. به انتظار مردنم نشسته ام""حسین من. بیا كه از جور زمانه خسته ام... 

صورت نمناك را پاك كردم و استكان های چای را زیر فالسك روی میز گرفتم. سی 
 استكان كه پر شد سینی را بلند كردم كه ازهار

داخل آشپزخانه آمد و گفت: اینارو بده من می برم... سمت مردا هنوز استكاناشونو 
 یام باهمنیاوردن؟ هروقت آوردن صدام كن ب

 بشوریمشون... با این كمرت خیلی سرپا وایسادی.
 سری تكان دادم و گفتم: باشه... اینا كافیه یا بازم بریزم؟

ــ آره یه بیست تای دیگه بریز میام می برم... ماشاال نمی دونم اومدن هیئت یا 
 حرافی... هی حرف میزنن هی چای میخوان.

 ستكان ها شدم.لبخندی زدم و باز مشغول پر كردن ا
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"عقده ام وا شده است، دیده دریا شده است، سینه غوغا شده است، مثل رویا شده 
 است، نذر تو شد جانم"

"این تویی كنار من، ای گل بهار من، سر بریده یار من، تا به آخرین نفس پیش تو می 
 مانم. "

 دست باشد. چند قندان دیگر هم پر كردم و روی میز گذاشتم كه در صورت لزوم دم
 مرگ من بود دمی کز تو جدایم کردند

یك دختر خانم آمد و دیس های خرما را خواست. از داخل كابینت های خالی شده 
 دیس های خرما را درآوردم و یكی را به دستش دادم.

 "گریه ها داشتم از دوری روی تو ولی... خنده ها بود كه بر اشك عزایم كردند"
 و بودم ای دوست... دشمنان یكسره تحسین به وفایم كردند""تا دم مرگ طرفدار ت

روی صندلی نشستم... انگشتم را بی هدف روی گلهای رومیزی می كشیدم. ضربه ی 
كوچكی به در حیاط خلوت خورد. به خاطر كمر درد با مكث بلند شدم. در را باز كردم 

ند قدم آن طرف یك سینی خالی استكان چای پشت در بود. مرد سیاه پوشی داشت چ
 تر به سمت حیاط خانه كه مردها آنجا نشسته بودند می رفت.

 ــ ممنون آقا
بدون برگشتن دو انگشت اشاره و وسط دست راستش را باال آورد. ساعت نقره ای روی 

مچ دست راستش... چند نفر پیدا می شوند ساعت نقره ای ببندند آن هم به دست 
ا گاهی عجیب آشنا در می آیند. رضا؟ رضا؟ راست؟ خیلی... ولی همان خیلی ه

وایسا... پا ب*ر*ن*ه از آشپزخانه بیرون زدم. پایم به سینی استكان گیر كرد و روی 
زمین چپ شد. رضا؟ رضا بسمه دیگه ... وایسا... به سرعت از جا بلند شدم. كف 

ماند و از هردوپایم سوخت... دویدم... چادرم عقب رفت... دویدم... زیر پای خون آلود 
 سرم افتاد...

 "كارم تمومه... نمونده جونی به تنم... یه اربعینه دارم برات زار می زنم. "
 ــ آبجی؟ براچی اینجا اومدی؟

ــ رضا؟ رضا كجاس؟ كجا رفت؟ توروخدا... دلم داره میاد تو دهنم... توروخدا بگین 
 كجاس؟ تورو جون عزیزاتون... خدا!

رفت... ضعف بدی در عضالتم نشست و با پرچم سیاه میخ همه ی حس سرپا ماندنم 
 شده به دیوار پایین آمدم... صورتم خنك شد.
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ــ مرد حسابی بعد چهل پنجاه روز حاالم كه اومدی این ریختی جلوش ظاهر شدی؟ 
 فكر نكردی سكته می كنه؟ این آب قند چی شد پس؟
. این خانما كجان؟ یكیشون بیاد ــ بیا این چایی نباتو بهش بدین. یخ كرد بنده خدا..

 كمك كنه ببرنش داخل.
 ــ از اینجا به باال راه هست؟

چشم باز كردم. َبَسم بود... هرچه منتظر مانده بودم بس بود. رضایی كه گفتم زیر لبی 
 بود ولی با همه توانم.

 لیوان چای را جلوی دهانم گرفت و گفت: یه كم بخور از حال رفتی.
 زدم و تصویر لرزانش را پلك زدم.لیوان را پس 

ــ لیوان كسی نیس. مطمئن باش... ببین اصال خودم هم ازش میخورم و كمی از لیوان 
 را خورد.

شانه ام را گرفت. محكم... سرم را روی شانه اش گذاشتم. صورتم روی سیاهی 
ا به پیراهنش بود... به همین سیاهی قانع بودم. به همین سیاهی... تا نصف لیوان ر

خوردم داد. تمام وجودم گرم شد. نه از چایی نبات لیوان... از خودش. از خودش كه 
میان آ*غ*و*شش بودم. به اشاره دكتر و جمله ای كه كنار گوشش گفت كمی از من 

 فاصله گرفت. من برای رضا وسواس نداشتم... ترس هم نداشتم.
 ــ بلند شو برو داخل... هوا سرده پاهات هم زخم شده.

 برم؟ كجا برم؟ مگر نمی خواست مرا هم همراه خودش ببرد؟ این زجر تمام نشده بود؟
از جا بلند شد. من هم به موازاتش ایستادم. مثل یك درخت استوار... مثل یك شاخه 

 كم جان خم...
 ــ باید همینجا بمونی تا وقتش... نمی تونم تورو با خودم ببرم.

و گفتم: خودخواه تر از تو به عمرم ندیدم سرگرد رضا اشكم را با پشت دست پاك كردم 
 نیكزاد...

*** 
كالفه گوشی را از گوش راست به چپ دادم و گفتم: كی می خوای بس كنی رضا؟  -13

 مگه نمیگی تحمل نبودنش برات سخته؟ احمق
 تر و مغرور تر از تو به عمرم ندیدم... د بیا دست زنتو بگیر و ببر پیش خودت.

ن نه حسین... االن نه. پیش من جاش امن نیست. پیش من باشه تنهاس... ــ اال
 بیرون نرفتنش هم داغونش می كنه. ولی اگه نمی خواید



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – خانه سیاه است

R o m a n s a r a . o r g 

 

5 6 

 

 بمونه اون یه حرف دیگه اس. می برمش خونه های سازمان.
پوفی كردم و گفتم: چرت نگو... می دونی كه حرف من این نیست. اصال تو فكر كن از 

نه بوده. خواهر من بوده ولی االغ داره آب میشه... ورداشتی جلوی اول دختر این خو
همه بهش گفتی نمی تونم تورو با خودم ببرم. آخه تو چه فكری پیش خودت كردی؟ از 

دور تب میكنی براش از نزدیك زهر ماری... االن یه هفته اس به زور از اتاقش میاد 
 تو این غرور مزخرفو داشتی.بیرون. كی می خوای آدم بشی؟ از وقتی یادم میاد 

ــ میگم جونش در خطره... بفهمن كجاس دوباره... تو كه چیزی نمی دونی حرف نزن. 
فكر كردی برام راحته اینجوری سردش كنم؟ فكر كردی راحته با اون حال ولش كنم و 

برم؟ فكر كردی برام راحت بوده جسم نیمه جونشو ببرم بیمارستان؟ یا برام راحت بوده 
رم تو بخش روان پزشكی بستری بمونه؟ مِن خاك بر سر مغرورم درسته ولی نمی بذا

خوام این بار جنازه اش دستم برسه. نمی خوام دوباره یه جنازه توی زباله دونی شهر 
 پیدا كنم.

بوق خط یعنی كه قطع كرده بود. دوباره شماره اش را گرفتم. تماس را رد كرد. تراس باال 
م كه با كمك ازهار بیرون آمد و پتو پیچ روی صندلی داخل تراس را نگاه كردم و دید

 نشست.
ــ بپا سرما نخوری پیرزن... دو تا دونه برف بارید تو فوری پتو گرفتی دور خودت. ازهار 

 زخمای پاش چطوره؟
 ــ خوبه داداش... چرك نداره. هرروزم براش تتراسیكلین میزنم و می بندمشون.

 گفت.با صدای ضعیفی چیزی 
 ــ چی میگه ازهار؟

 ــ نمیدونم داداش. متوجه نمیشم خودت بیا.
تا طبقه سوم و به تراس رفتم. كنار صندلی اش نشستم و گفتم: چیزی شده؟ زخمت 

 درد داره؟
 ــ جورابام خیسه... كثیف شده... همه راهو دویدم... تو بارون...

 شماره رضا را گرفتم و گوشی را روی میز گذاشتم.
 ــ االن جورابات خیس نیستن... بارون هم نمیاد.

ــ چرا... همه وجودم نجس شده... دستام بوِی خون میده... هرچی بارون زد پاك 
نشد. هرچی دویدم تموم نشد... جلو چشمام جون كند... می خندیدن... همه شون 
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دستام... بودن... جیغ می زد. با مجسمه زدم تو سرش... خونش پاشید تو صورتم... رو 
 با مجسمه زدن تو سرش... صدای ترق شكستن دستش تو گوشمه...

 ازهار با اشك سرازیر بیرون رفت.
ــ اشكالی نداره... خواب دیدی... به خاطر قرصاس... اگه قول بدی دختر خوبی باشی 

 برات كمشون می كنم تا دیگه از این خوابا
 نبینی

روز پیش خواب دیدم رضا اومد پیشم. ــ نمی خوام... اینا خواب نیس... چند 
 ب*غ*لم كرد. ولی بازم از خواب پریدم... بهم قرص بده

 بخوابم... به هركی دوست داری قسمت میدم... می خوام دوباره خوابشو ببینم.
 از جا بلند شدم وگوشی را چنگ زدم و از تراس بیرون رفتم.

لیلی كه تو مغزته بیا براش توضیح ــ شنیدی بی معرفت؟ كارت آخر نامردیه... به هر د
 بدی... اشتباه تو اینه كه هنوز به چشم یه بچه

 بهش نگاه میكنی.
 ــ چه غلطی با داروهاش كردی؟ یه هفته پیش خوب بود؟

از پله ها سرازیر شدم و گفتم: سر من داد نزن رضا... من نه زیر دستتم نه وابسته ات. 
حاال شرمم میشه. داروهاش تغییر نكرده این فقط یه زمانی دوستت بودم كه اونم 

خودشه كه نمی خواد داروهاش اثر كنن. هروقت از تو لعنتی ناامید میشه حالش 
 همینه. بی لیاقت تر از تو ندیدم.

ــ االن نه... شاید چند هفته دیگه وقتی اوضاع بهتر شد ببرمش برای یه مسافرت چند 
 روزه

... پاتو اینجا بذاری خودت می دونی و گوشی را حرصی گفتم: مسافرت بخوره تو سرت
قطع كردم. برگشتم و از داخل اتاق دفترچه یادداشت یادگاری دوران دانشجویی ام را 
برداشتم و به اتاقش رفتم. صندلی دیگری از جلوی آیبنه برداشتم و كنار صندلی اش 

و عشق و گذاشتم و گفتم: گوِشت با منه؟ می خوام برات شعرایی كه دانشجویی 
 عاشقیم باهاشون گذشته بخونم. هستی؟

 كزكرده با زانوهای ب*غ*ل گرفته، سری تكان داد و دوباره ساكن شد.
 ــ ای رفته ز دل رفته ز بر رفته ز خاطر

 بر من منگر تاب نگاه تو ندارم
 بر من منگر زانكه به جز تلخی اندوه
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 در خاطر از آن چشم سیاه تو ندارم
 دیده ی من گنگ و خموش است من او نیم این

 در دیده ی او آن همه گفتار، نهان بود
 وان عشق غم آلوده در آن نرگس شبرنگ

 مرموز تر از تیرگی شامگهان بود
 بر من منگر تاب نگاه تو ندارم

 آن كس كه تو می خواهی اش از من به خدا مرد
 او در تن من بود و ندانم كه به ناگاه

 رد و كجا رفت و چرا مردچون دید و چه ها ك
 )سیمین بهبهانی(

 هی هی... جوونی كجایی؟ انگار كلی زمان گذشته از اون روزا...
 ــ اسمش نرگس بود؟

 ــ هـه از كجا فهمیدی؟
 ــ یه جوری خوندینش.

 دست هایم روی سینه جمع كردم و سرم را در یقه ی پلیوِر یقه اسكی فرو بردم.
وا... همكالسیم بود. تا اومدم به خودم بجنبم و با خودم كنار ــ چه یكدفعه سرد شد ه

بیام كه آیا می تونم یه زندگی رو جمع و جور كنم با شیرینی برگشت و گفت عقد كرده. 
دختر خوبی بود ولی خب سرنوشت یه جور دیگه اس... شاید اگه اون موقع باهاش 

بدتر از اون... می شد مثل ازدواج می كردم االن زندگیم خیلی معمولی بود یا حتی 
زندگی حنانه و رضا كه فقط دارن همدیگه رو تحمل می كنن. می دونی هر چیزی تو 
زمان خودش باید اتفاق بیفته... خارج از زمانش یه جورایی شكست خورده محسوب 

میشه. اینكه تو االن اینجایی دلیل بر این نیست كه رضا تو رو نمی خواد یا اینكه 
ت خورده... دلیلش اینه كه باید توی زمان مناسب پیش هم زندگیتون شكس

برگردین... وقتی هردوتون آماده باشین. تو روزای سختی رو گذروندی. باید اثراتش 
پاك بشه. باید دوباره همون آدم قبلی یا حتی بهتر از اون بشی. نگران اون تحفه هم 

 نباش خاك بر سر انقد مغروره كه نمی تونه حرفشو بزنه.
اخم وحشتناكش باعث شد لبخند بزنم و كمی عقب بكشم: خیلی خب... زن و شوهری 

 كارتون فقط اخم كردن و داد و بی داده... در و تخته خوب با هم جور شدن.
*** 
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 پاهایم را جمع تر كردم. خودم را به سمتش كشاندم و گفتم: چه خبر از پرونده؟ -15
دم. نچسب بهم... تو هم می گیری... هیچ شانه اش را عقب كشید و گفت: سرما خور

 خبر.
چای فنجانش را داخل لیوان شیر گرمم خالی كردم و گفتم: خیالت راحت. همین 

االنشم گلوم درده. باِش... نگو. دو فردای دیگه كه باز گیر كردی میای دوباره میگی 
 كمكم كن.

 اعتماد به سقف؟ فنجان خالی را روی میز گذاشت و گفت: تو این موارد چی میگن؟
 سرم را به بازویش تكیه دادم و گفتم: كاری با من نداری؟ لپ تاپو می خوام.

 ــ از اولم كاری باهات نداشتم فنچ كوچولو. برو بذار اخبارمو ببینم.
ته لیوان را هم سر كشیدم و گفتم: تقصیر منه كه این همه بهت می رسم... یه جمله 

 م شود.هست كه میگه لطف مدام حق مسل
گوشم را كشید و گفت: آره اتفاقا یه جمله هم هست كه میگه زبان سرخ سر سبز می 
دهد بر باد. اون چای رو هم كه خودت خوردی آخرش... داری میری یكی برا من بریز 

 بیار
 از جا بلند شدم و گفتم: صدا ضعیفه یه كم بلند تر.

 دختر... انقد سر به سرم نذار.كوسن راحتی را به سمتم پرت كرد و گفت: نا ندارم 
از آشپزخانه برایش یك فنجان چای دیگر و یك قرص سرماخوردگی آوردم: بیا پسرم... 

 بیا بخور كه نخوام آمپولت بزنم.
 با دست گرمش دستم را گرفت نشاند: امروز چیكارا كردی؟

رخت و  شانه باال انداختم و گفتم: هیچی درس خوندم... واسه شوما آشپزی كردم...
 لباس شستم. بگم بازم؟

ــ بیا همین جا كارتو انجام بده... همین چند ساعتی كه پیش هم هستیم نرو تو اتاق 
 دیگه

در دلم از خوشی موج سواری می كردند. نیشم ریزه ریزه باز شد و گفتم: اطاعت سرورم. 
 میام االن.

ردم. روی راحتی دو نفره پا مودم را در همان اتاق روشن كردم. و لپ تاپ را با خودم آو
دراز كردم و لپ تاپ را روی پاهایم گذاشتم. یوزر و پسوردم را وارد صفحه همان جامعه 

 مجازی كردم و ورود را زدم.
 ــ میوه نمی خوری؟
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 سرم را بلند كردم وگفتم: چرا... اگه تو بیاری چرا نخورم؟
 ی مریض داری میكنی؟از جا بلند شد و با باز كردن در یخچال گفت: این جور 

 ــ مریض باید به حرف دكترش گوش كنه... منم گفتم بری میوه بیاری دیگه
نیم خیز یك هلوی زعفرانی برداشتم و هم زمان ادد لیستم را چك كردم كه ده 

درخواست دوستی داشتم و درخواست های خودم هم اكسپت شده بود. ادمین هم 
 االن جزو ادد لیست من بود.

خصوصی پسر تنها را باز كردم و برایش نوشتم: جوجه ی تنها... هستی یا چت روم 
 نیستی برادر؟

 كمی در سایت چرخ زدم و منتظر جواب شدم ولی خبری نبود.
سرفه خشك رضا دلم را ریش كرد. از جا بلند شدم و دستی به پیشانی اش كشیدم: 

 تب داری رضا. پاشو برو بخواب. چی میخوای از
 بار؟جون این اخ

 ــ سرم سنگینه. تمام ماهیچه هامم درد میكنه.
ــ عزیز من سرما خوردی چرا خودتو آزار میدی دیگه... پاشو یه استامینوفن بیارم برات. 

 برو دراز بكش تا بیام.
 ــ تا یه ساعت پیش خوب بودم... نمی دونم یه دفعه چرا انقد سرم درد گرفت.

ما میخوری؟ همین جوریه دیگه... چند ساعت بخوابی ــ ناز نكن حاال... بار اولته سر
 خوب میشی.

روی تخت دراز كشید: وای... چقدر روتختی سرده. انگاری تمام تنمو سوزن سوزن 
 كردن.

دستش را گرفتم و گفتم: رضا عزیزم انقد غر نزن. سرگرد مملكتی... خجالت بكش. یه 
تحمل كن خوب میشی. اگرم  سرما خوردگیه... می دونم تمام تنت درد میكنه ولی

 خیلی اذیت بودی میریم كلینیك.
در خودش مچاله شد. مثل خودم كه هروقت سرما می خوردم لرز می كردم. باالی 

سرش نشستم. پیشانی خیسش را پاك كردم. لپ تاپ داخل هال را به اتاق آوردم. 
 پسر تنها چند پیام فرستاده بود.

 ــ جوجه خودتی...
 ا؟چطوری كتی باب

 الوووووو
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 رفتی؟ نیستی؟ په چرا هنوز روشنی؟
 كتایون: اومدم... نمی شد جواب بدم.

 پسر تنها: اسمایل خنده، دس به آب بودی؟
 كتایون: به تو چی بچه پررو؟

 پسر تنها: یه عكس بذار بات آشنا شیم كتی جون
 داد.یك عكس سه در چهار از خودم روی آواتار گذاشتم. یك دقیقه بعد پیام 

 پسر تنها: این خودتی؟ چشات سگ داره بابا
 كتایون: جدی؟

 پسر تنها: ولی غم داره ها... بریز بیرون كتی بابا... تف كن سر دلت نمونه
 خنده ام گرفت. روی عكسم هم چند پیام نوشته شده بود.

 نیلوفر: چشات چه خوشگله آجی... چه آجی نازی دارم.
 معمولیه سروش: پرروش نكنین بابا...

 محسن فشن: چه عجب ما زیارت كردیم شومارو...
 رضا در جا تكان خورد و ناله خفیفی كرد: نمی تونم نفس بكشم... خوابم نمی بره.

ــ خدا نكنه مردا مریض بشن... وگرنه دمار از روزگار ما زنا در میارن. سرتو بلند كن یه 
 كم بالشتو بدم باال.

به تخت تكیه دادم و گفتم: حاال بخواب... بعد بگو فنچ...  سرش را بلند كرد. بالش را
 بگو جوجه... من نباشم كی انقد ناز تورو می

 كشه؟
كتایون: چشام غم داره چون خودم غم دارم... از این زندگی خسته ام... هیچ چیز 

 اونجوری كه می خوام نیس.
 نیلوفر: چرا آجی؟

 نباتشو ندادن بهش نشسته گریه می كنه. سروش: پاشو جمع كن دختر گنده... باز آب
دوباره صدای رضا بلند شد: خاموش كن بیا بخواب... نورش تو چشممه نمیذاره 

 بخوابم.
كتایون: بچه ها باید برم... داداشم داره بدجور سر و صدا می كنه. خیلی محدودم می 

 كنه. دلم می خواد یه جایی برم كه از دستش
 از جونی نثار رضا كردم.راحت بشم و در دلم دور 

 لپ تاپ و مودم را خاموش كردم و دراز كش شدم.
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 ــ رضا خوابی؟
 ــ هـوم ... جان من تازه نفسم وا شده بذار بخوابم تا دوباره نگرفته.

 ــ وسط تختوگرفتی. برو اونور تر تا منم بتونم بخوابم.
 گیری.كالفه بالش را آن طرف تر كشید وگفت: نه كه حاال خیلی جا 

*** 
تورا به هرچه ندیده ام تشبیه می كنم... و هرچه نداشته ام. ولی این چه ندیدنی  -16

است كه شبیه تو می شود و چه نداشتنی كه دستهایم را به طلب می كشاند... درون تو 
 كدام عصاره نایاب طبیعت است كه مرا شوریده می كند؟ و كدام...

 دی اینجا بازم كتاب دستت گرفتی؟ــ حسین؟ بعد نود و اندی كه اوم
دفترچه ی جلد چرمی مشكی و قهوه ای را بستم و گفتم: كتاب نیست. دست نوشته 

 های یكی از دوستامه ولی چشم. و دفترچه را روی
 كتم انداختم.

رضا روی مبل ب*غ*ل دستی ام نشست و گفت: از بعد اربعین دیگه فرصت نشد 
 ه مثل سابق نشه.حالشو بپرسم... بهتر شد؟ دوبار

بشقاب میوه كنارم را روی پایم گذاشتم و گفتم: نمیشه. قوی تر از این حرفاس. دست 
كم نگیرینش. همین كه تو این مدت كم تونسته ذهنشو جمع و جور كنه خیلیه. و اگه 

اون رضای االغ گند نمیزد به همه چی، می تونستم سه چهار ماه دیگه داروهاشو كم 
 ی خواد لطف كنه میگه چند وقت دیگه می برمش مسافرت.كنم. تازه آقا م

رضا گفت: بد فكری هم نیست. اصال می خوای دسته جمعی بریم مسافرت؟ چند روز 
تعطیلی نزدیكای بیست و دو بهمن هست. اجازه آیلین رو هم از مدیر مدرسه شون 

 می گیرم.
ازه آیلین؟ نه واقعا خندیدم و گفتم: یعنی این همه آدم رو ول كردی چسبیدی به اج

فقط همین ذهنتو مشغول كرده؟ مرخصی من و تو و هماهنگ كردن یه ایل و تبار كه 
به قول عزیز تا قیام امام زمان طول می كشه رو یادت رفت؟ اصال گیرم كه همه 

 هماهنگ شدن باید ببینم میشه رضا هم بیاد؟
 لفیه...ــ البته از حنانه هم غافل نشو كه سیستمش خیلی ساز مخا

 ــ اوی پشت سر خواهر من حرف زدی داماد؟
دستمال مچاله اش را به صورتم پرت كرد: خواهِر تو به اندازه كافی منو اذیت می كنه 

 تو نمی خواد طرفداریشو بكنی.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – خانه سیاه است

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 3 

 

 ــ ببین داداش من... مرد نباس جلوی بقیه از عیالش بد بگه.
 ــ ببخشید شب بود سیبیالتونو ندیدیم جناب مرد.

 از جا بلند شدم و گفتم: بیا بریم اون طرف كارت دارم.
در اتاق خودشان را باز كرد چراغ را روشن كرد و با یك لحظه مكث چراغ را خاموش 

 كرد: بریم اتاق آیلین
 در اتاق آیلین را باز كردم و روی لبه پنجره نشستم.

 ــ دقیقا داره چه اتفاقی میوفته رضا؟ حالتون طبیعی نیست.
تخت از سنگینی نشستن رضا پایین رفت: آره طبیعی نیس. از اولم نبوده ولی االن 

 خیلی شدیده... حسین حنانه خیلی بهانه گیر شده.
دائم جر و بحث... بی حوصله، نامرتب و شلخته، بی توجه به خودش و من و آیلین و 

 خونه...
 ــ از كی اینطوری شد؟

 دماهه بدتر شده.ــ دقیقشو نمی دونم ولی تو این چن
 ــ باردار نیست؟ سر بارداری قبلیش هم...

ــ برو بابا... از من فرار میكنه اونوقت تو میگی باردار؟ از همون اول گفت بچه نمی 
 خوام.

دستهایم را روی سینه قفل كردم و گفتم: تو هم با این مسئله مشكل داری درسته؟ تا 
 شتیجایی كه یادم میاد تو خیلی بچه دوست دا

انگشتان هر دو دستش را به هم چسباند و گفت: بچه دوست دارم. مشكل من جای 
دیگه است. ببین اگه بگه دیگه نمی خواد باردار بشه یا بگه مشكل داره یا هر دلیل 

دیگه انقدر ناراحت نمی شم كه میگه از من بچه نمی خواد. رك بگم حسین، مگه یه 
كه اینجوری بخواد با سرخوردگی اونو بگذرونه؟ آدم چندبار فرصت زندگی پیدا میكنه 

من همیشه تصوراتم درباره زندگی و همسر و بچه چیز دیگه ای بوده... ایده آل هام 
فرق داشته... شاید بنا به شرایط از بعضی هاش چشم پوشی كنم ولی دیگه نمی تونم 

 كامل كنار بذارمشون.
م از همسر یكی بود كه همكار خودم سرش را پایین انداخت و ادامه داد: همیشه تصور

باشه یا حتی اگه خانه داره شخصیت مستقلی داشته باشه. نمیدونم... ازم حرف 
 نكش... وقتی حرفشو می زنم بیشتر عصبانی می شم و از خودم بدم میاد.
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ــ رضا من این روزا رو دیده بودم قبال... بهتون هم گوشزد كرده بودم. نخواستین 
فته بودم به حنانه فرصت بدین تا بتونه خودشو بسازه... اگه اجازه می بشنوین... من گ

دادین من حنانه رو مستقل می كردم. همونجور كه ازهار رو مستقل بار آوردم. حنانه 
سختی های زیادی گذرونده. واقع بین باش رضا... تو بیست و سه سالگیش بیوه شده. 

ه ازدواج اجباری كه نه اون راضی بود نه بدون درمان... بدون روانكاوی... بعدشم كه ی
تو نه حتی خدا... فقط چند نفر به قول خودشون صالحو در این دیدن. بهترین كار اینه 
كه یه مقدار از وظایف خودت رو به حنانه بدی... آوردن آیلین از مدرسه یا گرفتن اجازه 

كارا رو خودش قبول اش كاری نیست كه یه مادر نتونه انجام بده. بهش فشار بیار این 
كنه. یه مدت كه بگذره خودش استقالل بیشتری طلب می كنه. بحث و دعوا رو هم 
كنار بگذارین. هم من حنانه رو می شناسم هم تو... میدونی كه تواناییش در ساختن 

 كوه از كاه خیلی زیاده... حساسش نكن.
 

*** 
ت و بالم را كرمی كردم و قوطی سبز كرم روی میز توالت بود. به قول رضا دس -17

ماساژ دادم. از روشویی بیرون آمد. خواستم سر به سرش بگذارم: ببینم پسرم. َا كن 
 بدونم خوب مسواك زدی یا نه؟

 گیس موهایم را كشید و گفت: شیطون نشو.
ــ نه جان من رضا... سه دقیقه بیشتر تو دستشویی نبودی... خودت حساب كن فین 

 زدن اگه اصولی باشه سهخالی كردن و مسواك 
دقیقه طول میكشه؟ نمی كشه پسر من... گربه شور كردی. برات آب پرتقال میارم بعد 

 برو دوباره بشور.
ــ میگم تو انگار خیلی قصد داری مامان باشی... اگه مشكلی نداری من حرفی ندارم 

 تعارف نكن.
رم كه از آب و گل هم لپش را كشیدم و گفتم: نه دیگه... تا پسر خوبی مثل تو دا

 دراومده دیگه چیكار به بچه دارم؟
 به آشپزخانه رفتم. پاكت آبمیوه را داخل لیوان خالی كردم و برگشتم.

 لیوان را گرفت: خودت نمیخوری؟
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ــ نوش جونت... با اون عطسه هایی كه تو حلق من داشتی احتماال منم فردا مریض 
نی. میرم اون یكی اتاق... كار دارم. بعدا می میشم و این دفعه تو باید مریض داری ك

 خوابم. شبت بخیر
پشت لپ تاپ نشستم و وارد جامعه! شدم. به محض روشن شدن چراغم پسر تنها 

 صفحه چت را باز كرد.
 پسر تنها: كجا بودی دختر؟

 كمی فكركردم تا یادم آمد دفعه قبل چه گفته بودم.
با داداشم داشتم... خودش دنبال دختر بازیه  كتایون: هیچی بابا... یه دعوای مفصل

 فكر می كنه بقیه هم مث خودشن. همش منو محدود
 میكنه... االن گرفته خوابیده كه تونستم بیام اینجا.
 پسر تنها: آخی گناه داری... مگه چیزی ازت دیده؟

 كتایون: نه بوخدا. من اصن تو این خطا نیستم.
 .. صفحه اصلیو نگاه كن یه دیقهپسر تنها: صب كن بینم چی شده.

روی صفحه اصلی رفتم. استاتوس سروش روی پروفایل یكی از دخترها بود. عكس یك 
 دختر با تاپ و شلوارك بود و زیرش نوشته

 بود: همینو برام فرستاده بودی دیگه؟ ه*ر*ز*ه به كی میگن؟
 یك لحظه حس كردم چشمانم اشتباه می بیند.

 ه؟ اینجا چه خبره؟كتایون: پیمان چی شد
 صفحه را رفرش كردم. استاتوس پاك شده بود و همه چیز ظاهرا طبیعی شده بود.

 پسر تنها: خبری نیس... سروش داغ كرده بود. درستش كردم.
 كتایون: اون عكسه مال كی بود؟ و اسمایل گریه گذاشتم.

دوبار با سروش پسر تنها: هیچی بابا... توام چه ترسویی... عكس اون دختره بود. 
 بیرون رفته هوا برش داشته خبریه... حاال بین همه

 چو انداخته بود كه این با من... داشته سروشم عصبانی شده بود و بقیه ماجرا دیگه.
 كتایون: حتما باید عكسشو رو صفحه میذاشت؟ خب به خودش می گفت.

 صفحه چت دیگری باز شد.
 ... حواستو بده تورو هم بالك نكنم.سروش: كتی بابا دارم حرفاتو میخونم

 باید ادامه می دادم؟
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كتایون: سالمن علیكم برادر... چه خبرا؟ این گرد و خاك برا چی بود؟ زبونت 
 اینجوریاس؟

 سروش: نه زبونای دیگه هم بلدم... میخوای؟
 كتایون: نه جان برادر

د میزنن سرتون ساكت سروش: همه تون همینید... هارت و هورتتون زیاده تا دوتا دا
 می شین می ترسین.

 كتایون: ...
 سروش: بیا... اینم از تو. خوشگله نامزدی دوس پسری چیزی نداری؟

 كتایون: خودت چی فكر می كنی؟
 سروش: نداری كه اینجایی... اگه داشتی ور دلش بودی دیگه

 كتایون: بی ادب.
 سروش: برو دیگه حوصله ام سر رفت ازت. شرت كم.

 و صفحه چت بسته شد. بی شعور بی فرهنگ.
 پسر تنها: داشتی با سروش حرف می زدی؟

 كتایون: آره
 پسر تنها: یاهو داری كتی؟

 كتایون: نه... با جی میل وارد شدم.
 پسر تنها: یكی بساز كارت دارم اینجا نمیشه بت بگم.

 كتایون: صبر كن... طول می كشه.
م و ساین آپ را زدم. سریع یك آی دی با اسم كتایون و با صفحه یاهو مكتوب را باز كرد

مشخصات اتفاقی ساختم كه یقینا اگر بعدا پسوردم یادم می رفت جواب هیچ كدام از 
سواالت را برای دسترسی نمی دانستم. آی دی پسر تنها را ادد كردم و برایش یك 

 شكلك خنده فرستادم.
 برایم فقط شكلك گذاشت.

 اشتی گفتی یاهو؟كتایون: كاری د
 پیمان: خواستم بیشتر با هم حرف بزنیم

 كتایون: منو مسخره كردی؟
 پیمان: نه. خواستم بگم خیلی به سروش نزدیك نشو

 كتایون: اونوخ چرا؟
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 پیمان: آدم خیلی خوبی نیس. پشت سرش حرف زیاد می زنن.
 كتایون: مثال چه حرفایی؟

 توصیه بهت بكنم.پیمان: ولش كن. فقط خواستم دوستانه 
 كتایون: من فوزولم... فوزولیمو ت*ح*ر*ی*ك كردی... بگو دیگه

 پیمان: باشه یه وخت دیگه.
 كتایون: چرا انقد بی ادبه؟

 پیمان: تو زیاد پاستوریزه ای. راستی پایه ای بیرون همدیگه رو ببینیم؟
 كتایون: تنها یا گروهی؟ با شكلك متفكر

 ستیم.پیمان: هرجورشو بخوای ه
 كتایون: برادرم گیره... نمی دونم.

پیمان: اه... چقد ترسو. حداقل بیا یه چرخی بزن كه بت گیر داد دلت نسوزه. آخر این 
 هفته هم شاید مهمونی داشته باشیم خونه ی یكی

 از بچه ها... میای یا می خوای ناز كنی؟
 زد.مسلما اگر پایم به این مكان ها باز می شد رضا سرم را می 

 كتایون: نمی دونم... شاید دفعه های بعدی. ولی برام عسكاشو بفرس.
پیمان: برات می فرستم فقط به خاطر اینكه پایه بشی وگرنه عسكامون خصوصی ان... 

 برم دیگه بای.
سیستم را هایبرنیت كردم و به اتاق خواب رفتم. رضا طاق باز خوابیده بود... مثل 

صدای مالیم تنفسش... آرام وزنم را روی تخت رها كردم تا  همیشه با دهان نیمه باز و
بیدار نشود. به سمتش روی پهلو خوابیدم و دستش را در میان دو دستم گرفتم. تكانی 

 خورد: ساعت چنده كه اومدی بخوابی؟
پوستم از جریان هوای سرد داخِل اتاِق پنجره بسته دون دون شد: بیام ب*غ*ل*ت؟ 

 سردمه.
 روت سردت نشه. دیر اومدن این عوارضو هم داره خانوم.ــ پتو بكش 

 سرم را باال كشیدم: ب*و*س*ت كنم آشتی میشی؟
چشمانش را بسته بود. یعنی جواب نخواهد داد. بالشم را عقب تر كشیدم و با فاصله 

به سقف زل زدم. من رسم همسرداری را باید از چه كسی یاد بگیرم؟ كسی نیست... 
 می خواهی نیست. هوا كه سرد باشد... از همیشه بی پناه ترم. همیشه آن كسی كه

*** 
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از صدای شیر آب روشویی بیدار شدم. خودم را گیج خواب نشان دادم. بلند شدم و -18
 چشم بسته به روشویی و مستقیم به سمت رضا رفتم. به یك سفتی خوشبو چسبیدم.

 ریــ حواست كجاست؟ چشماتو باز كن ببینی كجا داری می
نیشم باز شد. موهای آشفته ام را از صورت كنار زدم و گفتم: تو ب*غ*ل تو اومدم 

 دیگه. تالفی دیشب كه ب*غ*ل*م نكردی.
 ــ ژل اصالحم تموم شده. اگه امروز خونه ای یكی برام بخر.

 ــ رفتم مغازه بگم چی؟
نسیتیو... انگشتش را نوك بینی ام گذاشت و شمرده شمرده گفت: ژل... اصالح... س

 نیوآ.
انگشتم را نوك بینی اش گذاشتم و شمرده شمرده گفتم: نه... سیلور... پروتكتش... 

 بهتر... بود.
 اخم كرد و گفت: تو می خوای اصالح كنی یا من؟

 اخم كردم و نیشخند زدم و گفتم: تو می خوای بو كنی یا من؟
شب اومدی خوابیدی... نمی  از شانه هایم مرا چرخاند و گفت: برو بگیر بخواب. نصف

 دونم چرا انقد سرخوشی االن
چشمهایم را كامل باز كردم و گفتم: دیشب كارم طول كشید... این كه دیگه قهر و اخم و 

 سالته مث بچه ها رفتار می كنی. 35تخم نداره. 
 ــ كارت؟ باشه حرفی نیس... این كارارو تا قبل از اینكه من بیام تموم كن.

ی شد: رضا می دونی كه من دانشجو ام... اونم این موقع كه چند ماه دیگه اخمم واقع
 امتحان هم دارم... همه ی اینارو می دونی و باز

 بهانه می گیری؟
گیرم؟ تو واقعا دیشب داشتی درس ام گذاشت و گفت: بهانه میاش را روی شانهحوله

 می خوندی؟ فقط همین یه سوالو جواب بده
دست مچاله كردم... اگه بفهمد چه كاری دارم انجام می دهم مسلما حوله اش را در 

 ساده نمی گذرد.
 ــ نه درس نمی خوندم... ولی بی ارتباطم نبود.

چانه ام را با دست باال آورد: خوبه... خوبه كه دروغ نمیگی. ولی میشه بگی درسات چه 
 ربطی به چت كردن داره؟

 د.عقب رفتم و چانه ام از دستش خارج ش
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 ــ منتظرم جواب بدی.
ــ یعنی من هیچ حریم شخصی نباید داشته باشم؟ از همه كاری و همه حرفی باید سر 

 در بیاری؟ من چی؟ منم می تونم اینجوری پاپیچ
تو بشم؟ دقیقا برای من چقدر اعتبار قائلی؟ چقدر احتمال داره برای نگفتنم دلیل خوبی 

 م.داشته باشم؟ هان؟ تو بگو تا منم بگ
 به سمت اتاق رفت و در را محكم بست.

 ــ آقای با فرهنگ... ملت خوابن. درارو به هم نكوبون.
بعد پنج دقیقه لباس پوشیده از اتاق به سمت در آپارتمان رفت. دنبالش دویدم: رضا... 

 اه... دیوونه وایسا یه چیزی بخور معده ات
 داغون میشه اینطوری.

مگه من بچه ام كه بابت هركارم باید توضیح بدم؟ تو با این مكث كرد. چانه ام لرزید: 
رفتارت خیلی حس بزرگی می كنی؟ اینكه تا هرچیزی میشه فوری راهتو می كشی و 

میری؟ من از اول تنها بودم رضا... هنوزم تنهام... با وجود تو بازم تنهام... می فهمی یا 
 ن حرف بری؟بازم میخوای بازخواست كنی؟ یا اگه دلت نخواست بدو

به طرفم آمد. خوب براندازم كرد و گفت: تو كی انقدر زن شدی كه یاد گرفتی اینجوری 
 پای آدمو سست كنی؟

بینی ام را باال كشیدم: برو صبحانتو بخور بعد برو... نمی خواد اخالق خوشگلت رو با 
 معده درد قشنگ تر كنی تحویل اون بیچاره ها بدی.

د ولی به خدا كه همان نفس یك ذره ای، اكسیژنش ب*غ*لم كرد. نفسم تنگ ش
 بیشتر بود.

 ــ جوجه ی زبون دراز. بخوای اشك بریزی خودت می دونی.
 زدم به بازویش: حتی محبت كردنتم زور داره

 چانه ام را دوباره با دست باال آورد: نگفتی با كی داشتی چت می كردی؟
بازخواست برای تو قانون اول حرصی توی صورتش پوف كردم و گفتم: نخیر... 

 نیوتونه... از بین نمیره فقط از شكلی به شكل دیگه
 در میاد. وقتی منو مثل مجرم می بینی دلم می شكنه رضا.

 ــ خیلی خوب. دیگه نمی خواد آبغوره بگیری. صبحانه چی داریم؟
بلند شدم. دستم را داخل چتری موهایم كشیدم و به سمت آشپزخانه رفتم: دیر تر از تو 

 در نتیجه باید صبر كنی تا آماده بشه. در ضمن
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من كه می دونم ظهر و عصرم كه برگردی خونه باز دوباره همین بحثو میكشی وسط... 
 چای یا شیر؟

 نشست پشت كانتر و سبد نان را جلویش گذاشت: شیر
 نیشخند زدم: سرد یا گرم؟

 حواسش نبود: گرم
 كر؟دوباره گفتم: با شكر یا بی ش

 دقیقه دیگه برم. 20ــ یه چیزی بهت میگما... زود باش می خوام تا 
 داخل شیرش یك قاشق چای خوری شكر ریختم و شیر جوش را روی گاز گذاشتم.

 پنیر و كره گیاهی مورد عالقه اش را هم درآوردم و روی كانتر گذاشتم.
خاموش كردم و ــ نمی خوری خودت؟ و مشغول لقمه گرفتن شد. زیر شیرجوش را 

شیرش را داخل لیوان سفالی بلندی ریختم و حین گذاشتنش جلوی رضا، لقمه دستش 
 را كش رفتم.

 ــ نوش جونت.
 فكم از جویدن باز ماند: خوبی رضا؟

ــ من هیچ وقت نخواستم تنها باشی یا تنها بمونی... من حتی اونطور كه تو حست رو 
كوت كنم و توی سكوت همه چیزو زیر نظر میگی نمی تونم حسمو بگم. یادم دادن س

بگیرم. منم مثل تو كسی رو نداشتم... از همون اولی كه توی پتو جلوی در پرورشگاه 
 پیدات كردم تا همین االن تو تنها كسی هستی كه برام خیلی مهمی.

خوابم؟ حتی تصور خوابش هم قشنگ بود... زیر چشمم خیس شد. انگشت كشید زیر 
دیشب پاك نكردی؟ زیر چشمت سیاه شد... اشكتم واقعا دراومد  چشمم: مژه هاتو

 دیگه.
 دست هایش را دراز كرد و گفت: بیا ب*غ*لم

عقب تر رفتم. متعجب با همان دست های دراز شده خشك شد: این به تالفی 
 دیشب... خداحافظ. روز خوبی داشته باشی

باال دقیقا زیر بینی ام كشیدم. داخل اتاق روی تخت، سر جای رضا كز كردم و پتو را تا 
صدای بسته شدن در آپارتمان آمد. گاز كه خاموش بود. در هم كه رضا قفل كرد كار 

خاصی هم كه نداشتم انجام بدهم. یعنی داشتم ولی حوصله اش را نداشتم. چشمم را 
بستم و خوابیدم. روی پهلو چرخیدم و شقیقه ام را روی مشت بسته ی دست چپم 

ا چه گفت؟ نمی خواهد تنها باشم؟ نمی خواهد و اینگونه راهش را می گذاشتم. رض
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كشد و می رود؟ این حرفها یعنی جمله ی دوستت دارم؟ خیلی زود زندگی ام به 
 یكنواختی رسید. آه عمیقی كشیدم. صدای زنگ اس ام اس موبایل آمد.

 ــ هیچ زنی رو ندیدم كه از آ*غ*و*ش مردش فرار كنه.
ایه میزد؟ غلت زدم و روی شكم، دو آرنجم را روی تخت گذاشتم و تند تند هه... االن كن

 موبایل را لمس كردم: من یه مرد رو دیدم كه
آ*غ*و*ش*ش رو از كسی دریغ كرد كه گفت مهم ترین آدم زندگیش بوده و هست. تو 

 هم دیدیش؟
اصله ها با فاصله دو سه دقیقه اس ام اس رسید: می دونه مردش چه تالشی می كنه ف

 رو برداره؟
نوشتم: وقتی بیست و سه سال باهاش نفس كشیده چطور میتونه مردش رو 

 نشناسه؟
جواب دیگری نیامد. از جا بلند شدم. بلوز و شلوارك خوابم را هنوز عوض نكرده بودم. 
پرده ها را عقب كشیدم. نور خوبی داخل خانه آمد و فضا را روشن تر كرد. آینه دستی 

 رفتم و كنار پنجره، در نو آفتاب خودم را برانداز كردم.كوچكی را گ
 ــ اه! چقدر مو اینجاس... فایده نداره. باید برم آرایشگاه..

ساعت را نگاه كردم. نه و چهل و پنج دقیقه... با همان شلوارك و بلوز گشاد كه از پایین 
از اتاق  استخوان جناغم چین می خورد و سر آستین های كوتاهش فرفری شده بود

بیرون آمدم. كره و پنیر صبحانه روی میز بود و البته كره به فنا رفته بود. سریع پنیر را 
به یخچال و كره را به سطل زباله فرستادم. از داخل فریزر یك بسته مرغ درآوردم و 
داخل كاسه و زیر شیر آب گرفتم. یك پیمانه و نصفی برنج هم خیس كردم و كنار 

ی اش را هم وقتی برگشتم انجام می دادم. سریع تر به حمام رفتم و سینك گذاشتم. باق
دوش گرفتم و موهایم را نیمه خشك كردم. با این حال وقتی از خانه خارج شدم 

ساعت ده و نیم شده بود. از داخل كیف موبایلم را درآوردم و یك اس ام اس برای رضا 
 فرستادم.

 م میرم آرایشگاه. غذا زود آماده نمی شه.ــ ظهر یه كوچولو دیرتر بیا خونه... دار
دكمه سند را لمس كردم و خواستم گوشی را به كیف برگردانم كه جوابش آمد: موهاتو 

 رنگ بكنی خودت می دونی.
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خندیدم و تا آرایشگاه پیاده رفتم. زنگ آیفون تصویری آرایشگاه را زدم و با چند ثانیه 
ادرم را درآوردم و در سالن را باز كردم و سالم تاخیر در باز شد. از همان داخل حیاط چ

 بلندی دادم.
 سحر صاحب سالن سالمم را خیلی گرم جواب داد. شاگردهایش هم همینطور.

روی صندلی نشستم و گفتم: آخیش... خلوته. همه ش نگران بودم خیلی وقتم گرفته 
 بشه. هنوز هیچ كاری توی خونه انجام ندادم.

 ه مشتریای من االن كمن؟خندید و گفت: آخیش ك
مقنعه را هم از سرم برداشتم و گفتم: وسط هفته كی میاد آرایشگاه؟ منم االن یك دفعه 

 به سرم زد.
 ــ كوتاهی؟ رنگ؟ مش؟ چی داری؟

 ــ می خوای شوهرم سرمو بكنه؟ فقط اصالح و یه كم مرتب كردن موهام و سشوار.
از پشت گردن روی سرم آوردم و گره  روی موهایم روسری انداختم و دسته هایش را

 زدم.
 سحر گفت: با شمع میخوای یا بند؟

 جلوی آینه نشستم و گفتم: شمع... یه چند وقتی از شرشون راحت بشم.
سر تكان داد و دو پد خیس رو چشمهایم گذاشت. و كارش را شروع كرد. بعد ده دقیقه 

 پدها را برداشت و گفت: پهن میخوای یا
 باریك؟

خل آیینه چشم چرخاندم و گفتم: پهن بردار ولی كوتاه... میخوام یه كم قیافه ام دا
 عوض بشه.

موچینش را برداشت و گفت: چشمتو ببند كارت نباشه... یه چیزی می سازم خودتم 
 نشناسی خودتو.

حدكت مداوم دست خنكش از این ابرو به آن ابرو تند و فرز بود. دستش از روی 
 .صورتم برداشته شد

 ــ چشمتو باز نكن. رنگ ابرو هم میخوای؟
 ــ آره بی زحمت... یكی دو درجه از موهام روشن تر باشه.

پنج دقیقه ی دیگر هم بابت رنگ ابرو صرف شد. وقتی ابروهایم را پاك كردم واقعا 
قیافه ام عوض شده بود. صورتی كه حاال روشن تر به نظر می رسید و ابروهایی كه نه 

ه خیلی بلند در انتهایشان شكسته شده بودند و دنباله خیلی كوتاهی خیلی پهن ن
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داشتند. با همان خیسی موهای خودم انتهای موهایم را هفت كوتاه كرد. و مشغول 
 سشوار كشیدن شد.

ــ اگه دوتا الیتی چیزی مینداختی رو موهات محشر می شد... رنگ خودشون خیلی 
 به زور خوشگله. اون روز یه خانمه اومده بود

 موهاشو این رنگی درآوردیم.
 ــ مش و الیت نه... از این رنگ موقتا داری؟ یا آبرنگای مو؟

 سر تكان داد و گفت: از داشتن كه دارم ولی بشوری میره
 ــ اشكال نداره. یه كوچولو موهامو فر می كنی؟ فقط آخرشونو.

ا فر خورده با رنگ های بعد از نیم ساعت موهایم از باال صاف و یكدست و در انته
زیتونی و صورتی خیلی روشن شد. ساعت را نگاه كردم. یازده و نیم بود. هزینه 

آرایشگاه را حساب كردم و با تاكسی سرویس به خانه برگشتم. صدای آسانسور و طبقه 
چهارم گفتن لوس صدای ضبط شده و غذایی كه هنوز پخته نشده بود قدم هایم را 

ز را روشن كردم و آب برای برنج ریختم. مقنعه باعث شده بود كمی سریع تر كرد. زیرگا
پف موهایم بخوابد. با كریستال و انگشت دوباره پفشان كردم. كمی ابروی چپ... كمی 

ابروی راست... نه خدا روشكر هردو قرینه شده بودند. مانتو را درآوردم و به آشپزخانه 
به پیشانی ام كوبیدم: ژل اصالح یادم  پرواز كردم. یك دفعه وسط راه ایستادم دستی

رفت. اوف! مرغ های شسته شده را داخل روغن انداختم تا سرخ شوند. برنج را داخل 
آب قابلمه ریختم. همیشه از این مدل زرشك پلو و مرغ درست كردن بدم می آمد ولی 

رضا مزه ی این مرغ را خیلی دوست داشت. به بوی زهمش می ارزید. هود را روی 
گذاشتم. سس مرغ را هم درست كردم و مرغ های سرخ شده را داخلش  2جه ی در

انداختم. برنج تقریبا مغز پخته شده بود را هم آبكش كردم. زرشك و زعفران... و به 
اتاق برگشتم. از كمد لباس دیواری اتاق پیراهن كوتاه حریر آب رنگی سبز و قرمز 

بودم و هنوز فرصت نشده بود بپوشم.  وصورتی ام را برداشتم كه یك ماه پیش خریده
یقه ی شلش را روی تنم مرتب كردم. كمربندش را هم پشت لباس بستم و پاپیون زدم. 

روفرشی های پاشنه دار مهره ای سبز رنگ را هم به پا كردم. عطر محبوبم... رژ لب ژله 
خ كردم و ای و خط چشم. ساعت را نگاه كردم. یك و ده دقیقه... زرشك را با زعفران سر 

سه قاشق از برنج رویش ریختم و گذاشتم برنج رنگ بگیرد. بطری دوغ بدون گاز 
دوست داشتنی ام را هم بیرون آوردم. صدای آسانسور آمد. باز هم همان صدای لوس 
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ضبط شده. كلید انداختن رضا... چشم هایم را بستم و به كانتر تكیه دادم. صدای 
 ك آمد: موهاتومخلوط با عصبانیتش بی سالم و علی

 رنگ كردی؟
 ابرو باال انداختم و گفتم: علیك سالم آقا... با شستن میره.

لب هایش كمی زاویه گرفت. رو به باال: اگه بدونم ته همه دعواها انقد خوشگل میشی 
 حرفی ندارم... هرروز دعوا كنیم

 حرفی نیس. به سمتش رفتم و گفتم: اگه تو دلت میخواد پوالتو تو آرایشگاه خرج كنم
ب*غ*ل*م كرد: این یكی جای دیشب... نفس عمیقی كشیدم. این جای صبح، كه 

 بدون بدرقه ام رفتی... اینم برای االن كه خوشگل
 شدی.

اول پیشانی.. دوست دارم شب به شب مثل بچه ها اینجوری ب*و*س*ت كنم... 
 بعدی گونه... مثل هر بدرقه... آخری... خندیدم.

 خاص و هیجانی. آخری خاص بود.
 ــ چه عجب نگفتی از بیرون اومدی ب*غ*ل*م نكن؟

 زدم روی شانه اش: نامرد... حواسم نبود. بوی بیرون گرفتم.
خندید و رفت سمت اتاق. بعد هم روشویی... حوله برایش بردم و منتظرش شدم. 

 بیرون آمد و حوله را از دستم گرفت: چه بوهای
 خوبی میاد

 رفتم و گفتم: همه ش به فكر شكم باش. ژل اصالحم یادم رفت. به سمت آشپزخانه
 ــ حاال خوبه تو خوشگل و شیك، من اینجوری هپلی بمونم؟

 با بدجنسی براندازش كردم و گفتم: راست میگی... تا مغازه ها با زن برو سریع بگیر بیا.
برنج زعفران و گوشم را كشید. آرام... دردم نیامد. پلو را داخل دیس كشیدم و رویش 

زرشك ریختم. دیس را رضا برداشت و روی كانتر گذاشت. مرغ را هم داخل بشقاب گوِد 
 ِسِت همان دیس كشیدم و بردم. لیوان ها را زیر یخ ساز گرفتم تا پر شوند.

 ــ بدو بیا كه گرسنمه... بدجور. صبحم صبحانه نخوردم.
دی كرد و تمام زرشك و زعفران كنارش نشستم. برنج برای من و خودش كشید... نامر

های دیس را داخل بشقاب خودش خالی كرد. موذیانه خندیدم و ماهی تابه كوچكی 
كه داخلش زرشك سرخ كرده بودم را آوردم روی برنجم ریختم. بعد این همه وقت اگر 

راهكار این نامردی هایش را ندانم كه به درد الی جرز میخورم. قاشقش را در دهان 
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فرصت استفاده كردم و یك قاشق پر از زعفرانی های بشقابش را برداشتم.  گذاشت. از
 قاشقش را گذاشت:

بابت دیروز... یه توضیح بدهكارم. دیروز تدفین بنفشه بود. ناراحت بودم به هیچ جا -
نرسیدیم... پزشكی قانونی هم اعالم كرد جنازه اش تمیز شده... یعنی هیچی... یه صفر 

 ن بود َسِرتو خالی كردم.گنده. اعصابم داغو
دست انداختم دور گردنش: االن مهمه كه همه چیز خوبه... كنار هم نشستیم... زشت 

 وزیبا و به خودش و خودم اشاره كردم
باقی غذایش را از ترس دستبرد من سریع خورد. تا كانتر را جمع كردم و ظرف ها را به 

 ماشین ظرفشویی فرستادم ساعت دو شد.
 شم گرفتم و گفتم: رضا برمی گردی اداره یا می مونی خونه؟از ساعت چ

حلقه و ساعتش را درآورد و گفت: نماز بخونم میرم. و به طرف روشویی رفت و وضو 
گرفته بیرون آمد. حلقه و ساعتش را برداشت و حین بستن خم شد و نم صورتش را 

افتاد. تون  روی گونه ام جا گذاشت. صورت ملتهبم از تماس ته ریشش به سوزش
صدایش موقع اهلل و اكبر گفتن را دوست داشتم... اصال تماشای نماز خواندن رضا را 

بیشتر از نماز خواندن خودم دوست داشتم. روی راحتی دراز كشیدم و دستم را ستون 
سرم كردم و به نماز خواندنش خیره شدم. رضا را نمی دانم... ولی من كه هروقت نماز 

این بیت است... در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد... حالتی بود  بخوانم فقط به عشق
 كه محراب به فریاد آمد... محراب من... قلب من.

 ــ پاشو برو كاراتو بكن... منم زود برمی گردم.
 از جا بلند شدم. پیراهنش را پوشید. كت كتانش را گرفتم تا به تن كند.

 ــ راستی این رنگا خیلی بهت میاد.
 شم باز شد: برم رنگ كنم اینجوری؟نی

زل زد در چشمهایم: نخیر... برو از همین رنگا بگیر كه یه وقتایی بزنی به موهات... از 
 همینا كه میگی با شستن میرن. فعال تا همین

 جاشو بت اجازه میدم.
حرصی نگاهش كردم... و ادامه داد: مردی گفتن... زنی گفتن... اجازه تون دست 

 .ماست فعال
سرم را بلند كردم و گفتم: یه اجازه ای نشونت بدم كه صدتا ستاره و شمشیر و خوشه از 

 بغلش بزنه بیرون.
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 نوك بینی ام را كشید و گفت: میدونی این حرفت توهین به امیر بود؟
دست كشیدم به موهایش: تو اداره افسر ارشدی كه باش... كلی نیرو زیر دستته باشه... 

 ده محسوب میشم.اینجا من فرمان
ب*غ*لم كرد و گفت: فعال برم. شب فرماندهی رو با هم مرور می كنیم. شما نمره ات 

 تو این زمینه ضعیفه... معلم خصوصی می خوای.
 ــ ژل اصالحت یادت نره... همه صورتمو به خارش انداختی.

 ــ چشم. دیگه؟
 دم.در را باز كرد. روی نوك پا بلند شدم و صورتش را ب*و*س*ی

 ــ چشمت بی بال... مواظب خودت باش.
در را پشت سرش بستم. سالنه سالنه به سمت اتاق رفتم و لپ تاپ و مودم را روشن 

كردم. حیف كه می خواستم كمك كنم وگرنه دیگر نگاهش هم نمی كردم... كاری كه 
هو را هم رضا را از من دور می كرد نمی خواستم. یوزر و پسورد ورود را زدم. هم زمان یا

روشن كردم. وارد پروفایل شدم. خواستم به باكس پیام دسترسی پیدا كنم كه یك پیام 
آمد و شماره موبایل خواست. كمی فكر كردم و صفحه را بستم. به یاهوی پسر تنها یك 

آفالین فرستادم كه هروقت آمد جوابم را بدهد. چراغش خاموش بود ولی بالفاصله 
 جوابم را داد.

 ی شده؟پیمان: چ
 كتایون: سایت ازم شماره موبایل می خواد... برا توأم همینطوره؟

پیمان: كار سروشه... باز میخواد دوس دختر پیدا كنه شماره موبایل گذاشته. حتما 
 نمیتونی وارد بشی ها؟

 كتایون: فقط نمی تونم باكس پیامم رو ببینم.
ی هارو بده... از سروش هركاری بر پیمان: اگه خواستی شماره بدی یدونه از این اعتبار 

 میاد.
 كتایون: اوكی مرسی كه راهنمایی كردی. این سروش انگار سابقه اش خرابه ها

 پیمان: كم نه... از همه دخترا یه آتو می گیره كه به موقع اش استفاده كنه.
 كتایون: مثال چی؟

دختره واقعا باهاش پیمان: مثال همون عكس دختره كه رو صفحه اصلی گذاشته بود... 
 دوست بود. وقتی یكی دلشو میزنه عین سگ میشه.

 كتایون: تو از كجا می دونی؟
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 پیمان: به من اعتماد كن... خیلی دور و برش نرو. من خیلی وقته اونو می شناسم
 كتایون: از كجا معلوم تو راست بگی؟ تو دنبال دوست شدن نیستی؟

اعتباری كه نخوایش داری؟ شماره اونو بفرست. پیمان: امتحانش مجانیه. سیم كارت 
 اگه تا یكی دو ساعت دیگه بهت زنگ زد یا پیام

 داد حرف من درسته.
از جا بلند شدم و از داخل كشوی اتاق سیم كارت اعتباری كه مدتها بی استفاده بود را 

ومنی درآوردم و روی گوشی جا زدم. از سایت خرید اینترنتی شارژ، یك رمز شارژ هزارت
گرفتم و سیم كارت را شارژ كردم. شماره اش در خاطرم نبود. شماره ی خانه را گرفتم و از 

روی آی دی كالر تلفن خانه شماره را داخل سایت وارد كردم. بعد از پنج دقیقه صفحه 
 چت باز شد و سروش پیام فرستاد.

ندازم رو گوشیت؟ سروش: به به كتی بابا... تو هم شماره دادی؟ اشكال نداره یه تك ب
 شاید یه وختی خواستیم با هم بیشتر آشنا بشیم.

همان موقع صدای اس ام اس آمد. از جا پریدم. از سروش بود كه نوشته بود: شمارمو 
 سیو كن

اگر رضا می فهمید یقینا سرم را گوش تا گوش می برید. فرصت حرف زدن هم نمی 
 داد.

 روی یاهوی پیمان رفتم.
 س داد.كتایون: بهم ا

 پیمان: دیدی گفتم؟ حاال دیدی كی درست میگه؟
 كتایون: دیگه چی درباره اش می دونی؟

 پیمان: خیلی چیزا... ولی همه اش كه به شوما گفته نمیشه.
 كتایون: لوس نشو. بوگو چی میدونی

 پیمان: فقط همینو بهت بگم كه هیچ وقت عكس از خودت نذار.
 اشتمو هم بردارم؟ با شكلك ترسكتایون: یعنی اینكه االن گذ

 پیمان: نه این كه مشكل نداره ولی عكس دیگه ای نذار.
 كتایون: دیگه چی می دونی؟

پیمان: عكسای دخترا رو تو كامپیوترش نگه میداره... مثل همون عكسه كه از اون 
 دختره گذاشت روی صفحه... كال بهش اعتماد
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اسم سایه... چندوقت بعدش گفتن دختره نكن. قبال هم با یه دختره دوس بود به 
 خ*و*د*ك*ش*ی كرده.

 قلبم ریخت. سریع نوشتم: كی اینو گفت؟
 پیمان: اینایی كه بت میگمو به هیچ كس نگو.

 كتایون: باشه بابا. انگار اسرار سازمان ج*ا*س*و*س*ی موص... رو میگه بم.
ه روز دیگه از اونم خبری پیمان: دوستش بعدا اومد تو سایت غوغا كرد. ولی بعد دو س

 نشد.
 كتایون: دوستش اسمش چی بود؟ آخه فك كنم از یكی از بچه ها این جریانو شنیدم.

 پیمان: شنیدی؟ با شكلك متفكر. از كی؟
 كتایون: یادم نیست... از یكی از دخترا فكر كنم.

نا تو سایت پیمان: ولی هیچ كدوم از دخترا این جریانو نمی دونن... زمانی نبود كه او
 باشن. سروش هم زود جمعش كرد. از كی

 شنیدی؟
 كتایون: یادم نیس. شایدم فقط یه اتفاق آشنا بوده.

پیمان: آها!... من برم. فعال... مشكلی پیش اومد به خودم بگو... خیلی از آدمای توی 
 سایت قابل اعتماد نیستن.

 كتایون: یعنی االن به حرفت اعتماد كنم؟
 به حرف منم اعتماد نكن.پیمان: نه 

 كتایون: راستی برام عسك نفرستادی؟
 پیمان: مهمونی آخر هفته اس... اونارو برات می فرستم.

از جا بلند شدم و سیستم را خاموش كردم و كتابهایم را باز كردم. جزوات داروشناسی 
نم رسید. خودم را باز كردم و یاد ضدافسردگی سه حلقه ای و سیما افتادم. فكری به ذه

گوشی تلفن بی سیم خانه را برداشتم و شماره رضا را گرفتم. بعد از چند بوق دقیقا 
 وقتی كه می خواستم قطع كنم برداشت: بفرمایید

 لبخند صدایم واضح بود: سالم آقا. خسته نباشی. سرت خلوته یه چیزی بت بگم؟
بری فعال... بعدا ــ چند لحظه لطفا... صدایش كمی دور شد: محمدیانی. می تونی 

 خبرت می كنم.
 و ادامه داد: بگو خانوم.

 ــ رضا یادته گفتی سیما از قرص ضدافسردگی سه حلقه ای استفاده كرده؟
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 ــ خب آره... حرف جدیدی داری؟
ــ اوهوم... ببین قرص ... كه تو گزارشش نوشته شده بود موارد مصرف جانبی زیادی 

اری و دندان درد و... هیچ وقت دنبال این رفتین كه داره. از میگرن بگیر تا شب ادر
بدونین از كدوم داروخانه قرص خریده؟ اگه چند بسته بخواد داروخانه بدون نسخه 

 نمیده بهش
 ــ مثال دنبال چی می رفتیم؟ شاید از چندتا داروخانه خریده

 اروخانه.ــ شاید... ولی اینم یه احتماله دیگه... یه نایلون تبلیغاتی یا كارت د
 ــ پیگیریش می كنم ولی فكر نمی كنم جواب بده.

سكوت كردم. هنوز دلم نمی خواست درباره چیزهایی كه فهمیده بودم با رضا صحبت 
 كنم.

 ــ كاری نداری؟
 دوباره لحنش رسمی شد: كسی پیشته رضا؟

 ــ بله.
بدی؟ می خوام  ــ الهی من قربونت برم... یعنی االن هرچی بهت بگم نمی تونی جواب

 برم موهامو مثل همین رنگی كه االن زدم در
 بیارم.

 خنده اش را می شنیدم: پرونده ات سنگین میشه.
 نخواستم وقتش را بگیرم: شام چی درست كنم؟

 ــ میریم بیرون. نمی خواد.
معترض گفتم: بیرون برای چی؟ باز تو یه ماه معده ات خوب بود ه*و*س بیرون رفتن 

 كردی؟
 ــ یه چیز سبك درست كن پس... اصال بشین درستو بخون همون بیرون كه گفتم

 می ریم. چه معنی میده شما رو حرف من حرف بزنی؟
 دوباره اتاقش خالی شده بود كه اینگونه حرف می زد.

 ــ به یه شرط... فست فود نداریم. گفته باشم. یه غذای سالم.
 ــ برو درستو بخون خوشگله. خدافظ.

دهانم باز ماند. تماس را قطع كردم. شوقی زیر پوستم دوید... جلوی آیینه رفتم. دست 
روی گونه های تبدارم گذاشتم. رضا... هیچ زنی به اندازه ی من می تواند این شعف را 

تجربه كند؟ شعفی كه اندازه و حدی ندارد؟ روی عكس دو نفره كنار آیینه دست 
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و نباتی و رضا با كت و شلوار سرمه ای مثل روز و  كشیدم. من با چادر شال دار سفید
شب، دست كشیدم روی صورتش. چند درصد پیدا می شوند كه همسراشان همانی 

 باشد كه در خیالشان متصور شده اند؟ دقیق و عینی...
 دوباره بی خیال درس شدم و سیستم را روشن كردم و مسقیم روی یاهوی پیمان رفتم.

 كتایون: هستی پیمان؟
 با تاخیر یكی دو دقیقه ای پاسخ داد.

 پیمان: داشتم با سروش حرف می زدم. چیزی شده؟
 كتایون: هیچی ... داشتم به اون دختره كه گفتی فكر می كردم.

 پیمان: یادت نیومد از كی شنیدی؟
 كتایون: نمی دونم... با چی خودشو كشت؟

تو نت نمیشه اعتماد كرد... من  پیمان: فكر كنم دوستش می گفت قرص... به این حرفا
 گفتم عكسشو بذار كه مرده ولی اون دوستش

 دیگه جواب نداد.
 كتایون: اسم قرصشو نگفت؟

 پیمان: چرا انقد كنجكاو شدی؟
كتایون: هیچی... همینطوری. آخه می دونی من یه درس روانشناسی دارم قرار شده از 

 این جامعه های مجازی یه چیزایی سر در
 م و توی تحقیقم بنویسم.بیار

 پیمان: واقعا؟ یا چاخان؟
 كتایون: چرا دروغ بگم؟ وگرنه پرسیدنش به چه كار من میاد؟

 پیمان: گفتم شاید بخوای خودتو بكشی هی می پرسی...
 كتایون: نه بابا... من اگه خودمو بكشم و داداشم بفهمه قبل مردنم اون منو می كشه.

 رو چطور تحمل می كنی؟پیمان: این داداش عتیقه 
 كتایون: بی خیال، حاال از كی می تونم بیشتر بپرسم؟

پیمان: اگه دلت میخواد سروش... ولی تضمین نمی كنم یه روده ی راست تو شكمش 
 باشه.

 كتایون: باشه. من یه پیام بدم به سروش.
 ره.پیمان: ببین باهاش از یاهو حرف بزن... زیاد تل نزن بهش. برای خودت بهت

 كتایون: چشم پدربزرگ. فقط آی دی سروشو برام بفرست.
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 آی دی سروش را ادد كردم و از جا بلند شدم و با بشقابی از میوه به اتاق برگشتم.
 سروش: چیزی میخوای در به در دنبالمی؟

 همیشه ی خدا طلبكار است؟
 كتایون: یه چند تا سوال ازت داشتم. وقت داری بپرسم یا نه؟

 بپرس زود شرتو كم كن. سروش:
 كتایون: اینجوری می خوای با من بیشتر آشنا بشی؟

 سروش: ببین آشنا شدن با من مدل خاص خودشو داره... مال این حرفا هستی یا نه؟
 كتایون: اول سواالمو بپرسم به اونم می رسیم

 سروش: بپرس بعدشم شرت كم.
 ا خ*و*د*ك*ش*ی كرده بود.كتایون: از یكی شنیدم چندوقت پیش یكی از دختر

 سروش: احیانا اون یه نفر پیمان نبود؟ بعدشم تو چیكاره ی حسنی؟
 كتایون: من محقق رفتارهای حسنم و شكلك خنده
 سروش: نخیر... جنابعالی فضولی مث بقیه دخترا

كتایون: نه به جون تو... من قرار شده یه تحقیق از جامعه های مجازی داشته باشم 
 م. اینجارو هم شانسی پیدا كردم.برای درس

 سروش: خب چی می خوای درباره اش بدونی؟
 كتایون: با چی خ*و*د*ك*ش*ی كرد و چرا؟

 سروش: با قرص... چون چه چسبیده به را... چون افسردگی داش
 كتایون: واقعا؟ نمی دونی چه قرصی؟

 د خورده بود.سروش: از همون قرصا كه می خورد برا افسردگیش... از همونا زیا
 كتایون: اینارو دوستش گفت بهت؟

 سروش: فرض كن آره... سواالتو پرسیدی؟
 كتایون: می دونی تقریبا كی بود؟

 سروش: یه ماه... یه ماه ونیم پیش... شایدم بیشتر.
 كتایون: یعنی تاریخ دقیقش دستت نیس؟
 سروش: دیگه داری حوصلمو سر می بری.

 و سایت جار و جنجال كرد. یعنی زمانش یادت نمیاد؟كتایون: خو پیمان گفت ت
سروش: روزی ده نفر از این كارا میكنن... قراره همه اش یادم بیاد؟ من بیكارم بشینم 

 چرت و پرت همه رو تو مخم جا بدم؟
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 كتایون: شماره گرفتن از دخترارو كه خوب بلدی.
داخت. از حرفش بدم سروش: خودت دادی. می خواستی ندی و شكلكش ابرو باال ان

 آمد.
 كتایون: باِش. خدافظ

سروش: دیدی گفتم تو این مدالش نیستی... من آدم ل... زدنو از ده فرسخی بو می 
 كشم

 كتایون: با اون دختره كه خ*و*د*ک*ش*ی كرد هم ل... می زدی؟
 سروش: تو كه می خواستی بری.

 كتایون: فك كن پشیمون شدم یه درصد
 ش رفتم بیرون هوا برش داشت.سروش: دوبار با

 كتایون: پس برای همین دوستش اومد و جار و جنجال راه انداخت؟
 سروش: فك می كرد من چیزی بهش گفتم.
 كتایون: اونم تو مهمونی هاتون دعوت بود؟

 سروش: كی از مهمونی حرف زد؟
و این  كتایون: پیمان گفت. یعنی منو دعوت كرد بعد گفت قبال هم مهمونی داشتیم

 حرفا
سروش: این پیمان جدیدن خیلی دهن لق شده. باید یه گفتمان مفصل باش داشته 

 باشم.
 كتایون: حاال بود یا نه؟

سروش: نمی دونم یادم نمیاد بود یا نه... تو چی فك كردی درباره ی من؟ مگه من 
 هارد كامپیوترم اینجوری ازم اطالعات می

 كشی؟ برو دیگه... شرت كم.
 ون: تو همین یه جمله رو بلدی؟ فعال خدافظكتای

میوه های دست نخورده ام را به یخچال برگرداندم و روی تخت دراز كشیدم. ذهنم پر 
بود. خب سیما با سروش دوست بود؟ و یا سروش در تصمیم به خودكشی او نقش 

 داشت؟ و نفر دوم یا همان دوستی كه به قول پیمان جار و جنجال راه انداخته بود
بنفشه بود یا كسی دیگر؟ اصال چقدر فرضیه ای كه برای ارتباط قتل ها ساخته بودیم 
صحت داشت؟ بی خیال خواب شدم و مانتو و شلوار نخودی رنگم را درآوردم و روی 
تخته ی اتو گذاشتم. عالقه ی خاصی به خط اتوی آستین و شلوار داشتم. با حوصله 
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به اتو چسبید و سوخت. ساعت رومیزی را نگاه  هردو را اتو زدم و چندباری هم انگشتم
كردم. تازه پنج شده بود. پیراهن نخودی و شلوار سرمه ای رضا را هم درآوردم و كنار 

لباس هایم اتو كردم. بازهم ساعت خیلی حركت نكرد. اتو را از برق كشیدم و روی تخت 
دس زد روز است یا ولو شدم. پرده های اتاق كشیده بود. و از تاریكی اتاق نمی شد ح

شب! روی پهلو غلت زدم و بالش رضا را ب*غ*ل كردم. باید به تو اطالع بدم یا نه؟ 
اصال تا اینجا رو اشتباه كردم یا نه؟ منطقی نبودن تو دست من را برای گفتن بسته نگه 

 می دارد.
 تر و نمی روی صورتم نشست. گیج چشم باز كردم و زیر لب گفتم: باز تو منو بیرونی

 ب*و*س*یدی؟
جای نم بعدی صدا را از من گرفت. از سرازیر شدن تمام واسطه های مغزی هیجانی، 

 چشمانم را در كسری از ثانیه كامل باز كردم.
 ــ عصرت بخیر خانوم... ساعت خواب. نخیر... درونی ام!

 دست روی صورت صافش كشیدم و گفتم: بوی خوب میدی. از بوش خوشم میاد.
 انداخت: مگه قبال بوی بد می دادم؟ابرو باال 

 نیشم باز شد و جوابش را ندادم.
 ــ می دونی درجه ی خباثتت زیاده؟

سر تكان دادم و باز هم نیشخند زدم. انگشتهایش را روی پهلوها و شكمم انداخت و 
شروع كرد به قلقلك دادن. تمام عضالت شكمم در انقباض و ریلكس شدن بود. در جا 

 ی خوردم تا خودم را آزاد كنم.پیچ و تاب م
 ــ رضا... دیوونه شكمم درد گرفت... آخ.

 دستش به سرعت ایستاد. شكمم را سفت گرفتم و از جا بلند شدم.
 ــ چی شد؟ جاییت درد می كنه؟

 بدجنسی خندیدم و كمی دورتر شدم: تو سرگرد مملكتی؟ چرا گول می خوری؟
 رضا... خله ندو طبقه پایینی فهمید بوخودا. خیز برداشت سمتم. دویدم به سمت هال:

 خندید و گفت: بشنون. من تو جونورو باید گیر بیارم.
پشت راحتی پناه گرفتم و با هر حركت رضا خالف جهتش حركت كردم: فك می كنن 

 دنبال من افتادی منو بزنی. رضا جونم... یه
 ماچت كنم دست بر می داری؟
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بده روشون فكر میكنم. و خیز برداشت سمت راحتی تك ــ پیشنهادای بعدیتو ارائه 
نفره. خواستم از فضای بین آن و راحتی بعدی رد بشوم كه پایم به گل میز دكوری گیر 
كرد و گلدان شیشه ای رویش افتاد و شكست. روی زمین نشستم. آخی... كادوی روز 

 زنم بود:
 رضا. همش تقصیر توئه. من این گلدونو دوست داشتم.-
ـ آبغوره نگیر حاال... خیر سرت از این به بعد قراره روز زن كادو بگیری دیگه... من ـ

 بدبخت باید حرص بخورم كه پول جاش دادم.
تكه های درشتش را با دست جمع كردم... زنگ در زده شد. پشت راحتی نشستم كه 

 در دید نباشم. صدای باز شدن در آمد.
 تن و بزن و بكوب اومد.ــ سرگرد اتفاقی افتاده؟ صدای شكس

 صدای رضا آمد: محمدیانی تو تمام مدت گوشتو چسبوندی به سقف خونه تون؟
 ــ یعنی اتفاقی نیوفتاد؟

 ــ نخیر... گلدون بود كه شكست.
 ــ آها... می خواید براتون جمعش كنم؟

 ــ محمدیانی... راست و پوست كنده بگو دردت چیه... از صبح عین كش شلوار به من
 چسبیدی.

 ــ بد موقع نیس؟ میشه بیام تو؟
خاك برسرم... می خواست داخل بیاید و من با آن لباس كوتاه و سر ل*خ*ت پشت 

 كاناپه سنگر گرفته بودم؟ كاش رضا حواسش باشد.
ــ نخیر... همین دم در بگو. از صبح تا حاال با بهانه و بی بهانه هی اومدی تو اتاقم. می 

 بزنی همون موقع می خواستی نشسته حرف
 گفتی.

ــ آخه... چجوری بگم... باشه باشه میگم. راستش مادرم راضی نمیشه برای من بره 
 خواستگاری.

از پشت راحتی یواشكی سرك كشیدم و رضا را دیدم كه دست به سینه به چهارچوب 
 در تكیه داده است. فوری عقب كشیدم.

 ــ خانم دكتر نیستن؟
 و زنم چیه؟ــ خب ربطش به من 
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دلم از زنم گفتنش غنج رفت... از این بدبخت كه نمی تواند حرف بزند از رضای 
 بدجنس كه می خواهد حرف بكشد.

 ــ خواستم اگه میشه شما و خانوم دكتر با مادرم صحبت كنین.
 ــ درباره ی چی؟

وشم ــ ای بابا... نمی دونم چطور بگم. من با یه دختر خانمی آشنا شدم... ازش خ
 اومده. حاال مادرم قبول نمیكنه حتی بیاد اونو ببینه.

 ــ نكنه باهاش دوستی؟
 ــ نه به روح بابام... فقط باهاش آشنا شدم... اصال از اون دخترا نیست.

 ــ خیلی خب نمی خواد قسم بخوری... برو بعدا میام با مادرت صحبت می كنم.
 ــ پس راضیش میكنین؟

فتم صحبت می كنم... مادرته... بگه نمیشه یعنی نمیشه. من ــ من گفتم راضی؟ گ
 فقط باهاشون حرف میزنم. به سالمت. برو پایین...

 یه بار دیگه هم اومدی باال خودت می دونی!
در آپارتمان بسته شد و صدای رضا آمد: از سنگرت بیا بیرون. رفت. از دوزانو نشستن 

 ندخسته شده بودم. لباسم را صاف كردم و بل
 شدم. از اتاق با جارو برقی بیرون آمد و گفت: برو لباساتو عوض كن آماده شو.

هر دو دستم را پشت كمرم قفل كردم و از پشت كاناپه بیرون آمدم: رضا خوب تمیز 
 كنی ها. شیشه خرده رو زمین نمونه.

یك جلوی در آشپزخانه كه در یكی دو قدمی اش بودم جارو را روی زمین ول كرد و با 
 خیز غافل گیرانه من را گرفت.

 ــ رضا تا امروز همه جهیزیۀ منو ناقص نكنی دست بر نمی داری؟
ــ صداتو برا من باال نبر ضعیفه... خودت تمیز میكنی. چه معنی میده مرد كار خونه 

 بكنه؟ پس وظیفه ی منزل چیه؟
 با من بودی؟چرخیدم و انگشت به طرف خودم گرفتم و گفتم: یعنی ضعیفه و منزلو 

 ــ بعله كه با شما بودم. سر و صدا هم نكن می خوام یه كوچولو بخوابم.
جاروبرقی را تا شیشه خورده ها كشاندم و تمام دور و حوالی گل میز و راحتی را جارو 
كشیدم و دوباره جارو را در تاریكی اتاق به كمد دیواری برگرداندم. چراغ اتاق را روشن 

مرطوب به جان ته مانده های آرایشم افتادم. رضا با غرغر سرش را كردم و با دستمال 
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زیر بالش فرستاد. كرم پودر رنگ طبیعی را برداشتم. سرش را از زیر بالش بیرون آورد: 
 زیاد آرایش نكن ضعیفه... خوشم نمیاد كسی هی تو صورتت خیره بشه.

خصلتو از اجداد غار از آیینه به یك چشم باز و یك چشم بسته اش نگاه كردم: این 
 نشینت به ارث بردی؟

موهایش از اصطكاك مداوم با بالش كه هی روی سرش می كشید و از فضولی دوباره 
 برمی داشت سیخ شده بود. دستم به خط چشم رفت.

 ــ نمیخواد بزنی. چشمتو درشت تر نشون میده.
ی پیشگیرانه  پوف! خط چشم را سر جایش گذاشتم و ریمل را برداشتم. با چشم غره

ای كه رفتم در مورد ریمل چیزی نگفت. از تخت بلند شد و با دقت به صورتم زل زد. رژ 
 لبم را برداشتم.

 ــ اونو نزن. بوشو دوست ندارم. رنگشم خوب نیست. از این برق برقیه بزن.
برگشتم به طرفش: مرد دیده بودی تا حاال تو كارای زنونه دخالت كنه؟ مرد حسابی چه 

 ر به رژ لب من داری آخه؟كا
دست به سینه كنار آیینه ی میز توالت ایستاد و گفت: چطور تو به ژل و افتر شیو من 

 كار داری من نمی تونم؟ اصال ماچ من كو؟
 زبان درآوردم و گفتم: ماچت بمونه برا وقت برگشتن. و خندیدم

و مالیمی هم زدم كه برق لب رنگی طعم هلو را دو دور روی لبم كشیدم. رژ گونه محو 
خوشبختانه به آن گیر نداد و از اتاق بیرون رفت. سایه چشم قهوه ای تیره ای را كمی 

گوشه و دور چشم كشیدم تا همان كار خط چشم راانجام دهد. مانتو و شلوار و روسری 
ام را هم تن كردم. و چادر شالدار مجلسی سنگ دوزی شده ام را هم كنار دست 

در مدت ده دقیقه آماده شد. چادرم را سر كردم و چراغ اتاق را گذاشتم. رضا هم 
خاموش كردم. نگاهی به آشپزخانه و شیرهای بسته ی گاز انداختم. در آپارتمان را باز 

كردم و كفش هایم را از جا كفشی راهرو درآوردم. رضا هم خم شد تا بند كفشش را 
 و دوباره پشیمان می شدم. ببندد. حرفش نوك زبانم بود. دائم مزه مزه می كردم

 ــ رضا اگه یه روز بفهمی یه جایی بهت دروغ گفتم چیكار می كنی؟
 سرش را از كفش بلند كرد و گفت: من تورو بزرگ كردم... دروغ نمی گی هیچ وقت.

 دوباره تالش كردم: اگه بفهمی چیزیو ازت پنهان كردم چی؟
یای ذهنم در تیررسش قرار گرفته. عمیق نگاهم كرد. دلم ریخت. حس كردم تمام زوا

 رضا تیرانداز خوبی است...
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 محكم گفت: ماندال یه جمله معروف داره كه میگه می بخشم اما فراموش نمی كنم.
رسید. رو برگرداندم سمت در آسانسور... یك گرمی خفیف در  4آسانسور به طبقه ی 

گرفت و در آسانسور  چشمم جوشید. مثل چشمه ی آب گرم. از پشت سر شانه هایم را
را بست. كنار گوشم گفت: هیچ وقت... تاكید می كنم هیچ وقت چیزی رو از من پنهون 

 نكن.
دست چپم را فشار داد... حلقه ام فشرده شد... قلبم فشرده شد... یك ضربان عمیق و 

محكم، مستقیم به قصد بیدار كردنم ... حلقه ام كمی بزرگ بود... از اولش همینطور 
.. خودش چه؟ خودش هم برایم زیاد بود؟ من چه كار می كردم؟ امروز همه چیز بود.

حل شد فردا و فردا ها چطور؟ صدای لوس زن داخل آسانسور، پاركینگ را اعالم كرد... 
صدای محكمش اكو شد... می بخشم اما فراموش نمی كنم... می بخشم ... اما... 

 فراموش... نمی كنم!
*** 

 
رمی ام را به مچ دست بستم و جلوی آیینه نگاهی به كت و شلوار ساعت بند چ-19

 مشكی انتخابی عزیز انداختم.
 ــ خوب شد مادرم؟

عزیز چرخی دور من زد و بعد خودش را روی صندلی رها كرد: ای مادر... دیگه پا برام 
. نمونده. سروقت یه نوبت از این دكترای نمی دونم چی چی بیمارستانتون بگیر برام..
زانوهام همش شبا ذوق ذوق می كنه... ماشااهلل... ولی چه فایده؟ من دلمو به چیت 

خوش كنم؟ قربون قد و قواره ات برم كه چی؟ وقتی داری من پیرزنو حسرت به دل می 
 ذاری؟

 روی تخت نشستم و گفتم: شروع كردی مادر من؟ بابا ازدواج برای من زوده.
ی سالته... مردم به سن تو یه بچه دارن. اونوقت تو توی صورتم براق شد: كجا زوده؟ س

سالشه. دست  26هنوز میگی زوده؟ همین پسره كه می خواد بیاد مگه چند سالشه؟ 
 بردار از این همه ادا... اگه كسی رو خودت زیر نظر داری رك و پوست كنده بگو.

خترات كنی ــ كسی رو ندارم ولی االنم نمی خوام ازدواج كنم. شما حواستو جمع د
بهتره... اگه نصیحت داری تو گوش حنانه بخون. مادرم حواست هست كه من گفتم 

دل به این ازدواج خوش نكنی ها... حاال به همون روشی كه هم حنانه هم رضارو 
 مجبور كردی ازدواج كنن خودتم درستش كن.
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رای پشت دستش كوباند: بشكنه دستم كه نمك نداره. هرچی تاخت و تالش میكنم ب
 شماهاس. اونوقت اینه مزدم؟

موبایلم را داخل جیب كتم گذاشتم و گفتم: شلوغش نكن مامان. حرف من این نیس 
كه شما جوش میاری... من میگم با همون سیستمی كه همه رو راضی كردی حنانه رو 

هم راضی كن. اصال یه بار نشستی زیر زبونشو بكشی با رضا چطور رفتار میكنه؟ اگه 
میزنم كه بدشو نمی خوام. داره زندگی رو برای خودش و شوهرش و بچه  من حرفی

 اش زهر می كنه.
 ــ تو از كجا میدونی رضا زندگیو به اونا زهر نمی كنه؟

لبخند زدم و گفتم: چی شد؟ چهار سال پیش كه می گفتی خلف تر از رضا نیست. حاال 
تره... حنانه باید بد شد؟ من با جفتشون بزرگ شدم. می دونم كی منطقش بیش

 حواسشو بده تا این زندگیشم از دست نرفته خودشو جمع و جور كنه.
از اتاق بیرون آمدم. حاجی داخل هال همان طبقه داشت قدم میزد و تسبیح می 

انداخت. چقدر این ابهتش و این جلیقه پوشیدنش در لباس رسمی را دوست داشتم. 
اس پوشیدن بود فقط گذر زمان فاصله های هرچه از بچگی در خاطرم بود همین طرز لب

 چشم هایمان را تقلیل داده بود و جایمان را عكس كرده بود.
ــ ماشااهلل پسر جون... چقد مادرتو اذیت می كنی؟ یه كالم بگو زن می گیری و 

 خالص.
ــ نه پدرم... دو كالم میگم. "زن نمیگیرم". فقط یه چیزی حاجی... بذار ازهار با این 

حرف بزنن... دیگه گذشته از اون موقعی كه مردم شش جلسه رفت و آمد می  پسره
 كردن و تازه بعدش دختر و پسر اجازه داشتن حرف بزنن.

 ــ آخه بابا... مردم چی می گن؟
ــ مردم كجای این خونه هستن؟ نگاه به اون یكی دخترت نكن كه قالب بچه های 

 این حرفاست. برادرت كردیش. دختر شوهر دادن سخت تر از
ــ نمی دونم. توام بزرگترشی... هرجور فكر می كنی درسته همونو بگو. مادرتو هم انقدر 

 حرص نده. تو كه برای همه عاِلمی چرا برا 
 خودت كاری نمی كنی؟

دكمه ی كتم را بستم و گفتم: به دلم نیست حاجی... من همیشه دنبال خاص بودم... 
 خاص به دلم  یه آدم خاص می خوام. می خوام

 بشینه. با همه ی آدمایی كه دیدم فرق داشته باشه.
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دكمه ی كتم را بستم و گفتم: به دلم نیست حاجی... من همیشه دنبال خاص بودم... 
 یه آدم خاص می خوام. می خوام خاص به دلم 

 بشینه. با همه ی آدمایی كه دیدم فرق داشته باشه.
رم بابا جان. راحت بگو داری مارو سر انگشتت می ــ من كه سر از حرفای تو در نمیا

 چرخونی دیگه.
ــ من شكر بخورم اگه بخوام همچین كاری بكنم. فقط با خودم یك دل نیستم. 

همین... زنت سخت می گیره... همه اش به این فكر میكنه یه نفرو به این خونه اضافه 
كر اینو نمی كنه كه من بیچاره كنه و آخر هر هفته وعده شام و ناهار بده و دعوت كنه. ف

اون یه نفرو باید هفت روز هفته تحمل كنم. تازه این زمانیه كه با هم خوب باشن... 
 وای به روزی كه چپ بیفتن با هم.

 صدای عزیز از پشت سر آمد: خوشم باشه ... حاجی هیچی بهش نمی گی؟
ه دخترو بگیره بیاره تو ــ ای بابا حاج خانم... من كه دارم قانعش می كنم بره دست ی

 خونه... بلكم مادرشو هم برای خودم گرفتم.
 عزیز با قهر گفت: اینه مزد زحمتام حاجی؟ با پسرت وایمیستین منو دست میندازین؟
از پله ها پایین آمدم. با خودم فكر كردم حتی عزیز با این سن و سال، زنانه بودنش 

 بیشتر از حنانه است. بدبخت رضا...
و خانواده اش هم پایین بودند. هانیه و علیرضا به سمتم دویدند و به پاهایم  مرتضی

 آویزان شدند.
 ــ آی آی وروجكا... لباسمو خراب نكنین.

 فاطمه گفت: مثل دامادا شدی حسین. نمی خوای زن بگیری؟
نیشخند زدم و گفتم: آره شوهرتم مثل دامادا شده. حواستو جمع كن. جدیدا هم كه 

 سفید میخواد بگیره... مواظب باش تو سال آینده ماشین 
 نخواد سوار بر ماشین سفید بره دست یكی دیگه رو بگیره.

 فاطمه گفت: من به شوهرم اطمینان دارم.
چشمكی به مرتضی زدم و گفتم: مرتضی جریان اون دختره مزاحم تلفنیه كه زنگ میزد 

 به گوشیتو براش گفتی؟
اخته و نگاه پرسشی سمت مرتضی برگشت: كدوم مزاحم فاطمه با ابروی باال اند

 مرتضی؟ گوشیتو یه دقیقه میدی بهم؟
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مرتضی موبایلش را به سمت همسرش گرفت و به سمت من گفت: مرض داری 
 حسین؟ عین این خاله زنكا می مونه... پسر بیا برو زن بگیر شرت كنده بشه.

 شوهرم اطمینان دارم؟ ــ فاطمه گوشیشو برای چی می خوای؟ مگه نگفتی به
 ــ می خوام به تو ثابت كنم شوهرم صاف و صادقه

ــ به من ثابت كنی یا به خودت؟ آخ امان از سوءظن داشتن هوو چیكار كه نمی كنه با 
 این زنا.

ازهار از پله ها پایین آمد. چادر صورتی روشنی پوشیده بود و مثل عروسك شده بود. 
 جانم... چه  فاطمه ب*غ*لش كرد و گفت: ای

 عروس خوشگلی بشی تو.
با لحن شوخی و جدی گفتم: فاطمه. عروس چیه؟ فقط داره خواستگار میاد. تاكید می 

 كنم فقط خواستگار... جلوی بچه ها اسم عروس 
 رو نیار. توی ذهنشون می مونه.

 ــ برو اونور پسره ی عزب. پسره نصف تو سن داره می خواد زن بگیره.
نشستم و گفتم: پس زنگ بزنین بگین دختر ما از پسر شما بزرگ تره نمی روی صندلی 
 خواد بیاید.

عزیز و حاجی از پله ها پایین آمدند و عزیز گفت: انقد نه تو كار نیار... نمی دونی 
 شگون نداره؟ خودت عزب موندی دیگه نمی خواد 

 این دخترو ترشی بندازی.
 برای من برو خواستگاری.برگشتم سمتش و گفتم: اصن همین فردا 
 عزیز ذوق زده گفت: راست میگی مامان؟

مرتضی از آن طرف گفت: ولش كن عزیز... این پسره یه روده ی راست تو شكمش 
 نیس.

حاجی دست عزیز را گرفت و گفت: حرص نخور خانوم... پیر كردی خودتو پای این 
 بچه.

از عاقل شدن این بچه ناامید عزیز دستی داخل هوا تكان داد و گفت: من كه دیگه 
 شدم. ازهار مادر برو تو آشپزخونه هروقت صدات كردیم بیا.

 ازهار آرام گفت: مگه بار اولمه مامان.
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زنگ در زده شد. ازهار در آشپزخانه پناه گرفت. فاطمه هم بچه ها را باال فرستاد و 
نتظر شدیم تا حیاط مرتضی هم دكمه آیفون را زد. با مرتضی دم در سالن ایستادیم و م

 را رد كنند و برسند. از دور شخصیت مزبور را دیدم و زیر لبی به مرتضی گفتم: پسره ی 
 چندش... نكرده حداقل ریشش رو بزنه.

مرتضی چشم غره ای سمتم رفت... خنده ی پهنی كردم و گفتم: ا... حواسم نبود تو هم 
 ریش داری.

. بسه دیگه و بالفاصله گفت: سالم خوش زیر لبی گفت: حسین افتادی رو لودگی..
 اومدین.

سالم و احوالپرسی آغاز شد و با دو سه دقیقه تعارف و مقدم بودن خانم ها و مقدم 
بودن دست راستی ها باالخره رضایت دادن كه همه داخل بیایند. به آشپزخانه رفتم 

ازهار. پسره اصال وبه ازهار كه دستهایش را از استرس به هم می مالید گفتم: بی خیال 
قیافه اش خوب نیس. ریلكس برو تو، فكر كن فقط داری تو یه مهمونی شركت می 

 كنی. چندش حتی ریششو هم نزده.
 دستهایش را باز كرد و خندید.

ــ سینی چای رو بریز من می برم... تو با من بیا. مگه من مردم كه تو بخوای جلو این 
 كنی.جماعت خم و راست بشی و چای تعارف 

 آرام گفت: مامان... من و تو رو پخ پخ و انگشتش را عمود بر گردن كشید.
 ــ مامان با من. فردا می فرستمش خواستگاری.

 صدای عزیز آمد: ازهار جان... دخترم لطف میكنی چای بیاری؟
لیوان های چای خوری پایه دار را پر از چای كمرنگ بدون تفاله كرد و با تردید به من 

كرد. سینی را برداشتم و اشاره كردم دنبال من بیاید. از در آشپزخانه تا پذیرایی  نگاه
چند قدم فاصله بود. از همان دور قیافه متعجب خانواده ی داماد و دهان باز مانده ی 
مرتضی و صورت قرمز شده عزیز پیدا بود. فاطمه هم كه در تمامی حاالت خنثی رفتار 

ازه هركاری به من داده بود. ازهار سالم آرامی كرد و می كرد. حاجی هم كه قبال اج
سرجایش كنار فاطمه نشست. من هم مشغول تعارف چای شدم. مادر داماد حین 

 برداشتن چایش گفت: پسرم رسمه عروس خانم چای رو بیاره.
 قد راست كردم و گفتم: دوره ی این رسما سر رسیده خانوم...؟

 عزیز تند گفت: سعیدی مهر.
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ه دادم: بله خانم سعیدی مهر... من معتقد به پیشرفتم. البته رسوم هم خوب ادام
هستن ولی باید غربال بشن. خوباشون نگه داشته بشن كم اهمیتاشون دور ریخته 

 بشن... روی مبل خالی كنار مرتضی نشستم و گفتم: شما اینطور فكر نمی كنین؟
 سرم.پدر داماد سر تكان داد و گفت: صحیح می فرمایین پ

همه كه مشغول بحث كردن شدند مرتضی به طرفم كج شد و گفت: عزیز امشب 
 فشارش بره باال من می دونم و تو.

زیر لبی با حفظ لبخند گفتم: تو غیرت نداری خواهرت جلو دوتا نره غول بخواد خم و 
راست بشه چای تعارف كنه؟ تازه می خوام بگم برن با هم صحبت هم بكنن. به حاجی 

 فتم.ام گ
 دكمه ی پیراهنش را از حرص باز كرد و گفت: حداقل بذار اونا پیشنهادشو بدن.

همان موقع جمع كمی ساكت شد و مادر داماد گفت: اگه اجازه بدین پسر و دخترمون 
 جدا با هم آشنا بشن... ما هم اینجا با هم آشناتر 

 میشیم. اگه همدیگه رو پسندیدن كه بازهم خدمتتون برسیم.
یز بق كرده با چشم و ابرو به حاجی اشاره كرد. حاجی هم با مكث گفت: هرجور عز

 صالح می دونید البته نظر برادراش هم مهمه.
 ــ برادرای عروس خانوم كه ماشاال جوون و امروزی هستن دیگه...

د. خدا به داد ازهار برسد با این مادر شوهر كنایه ای... به ازهار اشاره كردم از جا بلند شو
داماد كم حرف ریشو هم از جایش بلند شد و ایستاد. به سمت دیگر پذیرایی كه با 

دكور چوبی تقریبا جدا شده بود راه افتادند. موبایلم ویبره رفت. از جا بلند شدم و گفتم: 
 با اجازه من هم برم.

 مادر داماد گفت: یعنی شما هم باهاشون میری پسرم؟
ه خصوصیتش مهم بودن رسم و رسومات است و دیگری در كسری از ثانیه فكر كردم ی

 قضاوت زود هنگام و شاید كمی منفی نگری.
 ــ نه خانم. كاری پیش اومده باید جمع رو ترك كنم.

و به سمت پله ها رفتم. موبایلم دوباره لرزید. اسم رضا روی صفحه افتاد. جواب دادم: 
 سالم

 تا جایی كه برات آدرسشو میگم؟ــ سالم حسین... دستت آزاده؟ میتونی بری 
 ــ چیزی شده؟

 ــ میخوام سریع یه سری فیلم رو برام بفرستی... میتونی؟
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 ــ كجان؟ كامپیوتری... هاردی...
 ــ نه... یه فلش سبز رنگه.

 ــ باشه. خونه اس؟ میخوام بدونم نت داره؟
ین، حالش كه ــ نه.. خونه نیس. سریع بگیرش از خونه خودت برام بفرست... حس

 خوبه؟
ــ بهتر از قبلشه... اگه می خوای دوباره گند بزنی به تمام روانكاویای من همین جا 

 بگو.
 صدا قطع و وصل شد و خش خش و صدای باد داخل گوشی پیچید.

 ــ رضا كجایی؟
ــ حسین زودتر فیلما رو برام بفرست... اینجا نمیشه به اینترنت اعتماد كرد. من تایباد 

 تم. مرز ایران و افغانستان...هس
 صدایم باال رفت: تو مرز چیكار می كنی؟

ــ سر این كالف كشیده شده... معلوم نیست به كجا ختم بشه. فیلمارو به دستم 
برسون. مواظب باش... كسی از اونجا خبر نداره ولی احتیاط كن... پنج تا كوچه باالتر از 

خیابون یه سوپر ماركت هست. برو سراغ كسی به خونه ما... خیابان شهید نیاكی... سر 
اسم امیر محمد رو بگیر... یه پسر قد كوتاهه روی چونه اش ... دوباره صدا خش دار 

 شد
 ــ چی گفتی؟ دوباره بگو.

ــ میگم پسره قدش كوتاهه روی چونه اش هم یه خال داره. بهش بگو از طرف مقداد 
ی من بفرست و فلش رو یه جای امن نگه دار. اومدی تا فلش رو بهت بده. فیلمارو برا

حسین خواهش میكنم زود... و قطع شد. از پله های تراس داخل اتاقم به حیاط رفتم 
 و سوار ماشین شدم. ویبره اس ام اس ... بازهم رضا: به امیر بگو خانه سیاه است.

ده نبود اف ام. صدای خواننده می آمد... سا 88دكمه پخش رادیو را زدم. روی موج 
گذشتن از تو برام... ساده نبود هق هق شب گریه هام... ساده نبود از تو به شب 

رسیدن. راهنما زدم. سمت چپ... اما به انتظار برگشتنت می مونم... نگاهی به خیابان 
انداختم و فهمیدم كه مسیر را اشتباه آمدم... اما به انتظار برگشتنت می مونم... شب تا 

 غزل می خونم. رادیو را خاموش كردم. سكوت انتخاب بهتری بود... سحر به یادت غزل
 به سوپر ماركت رسیدم. ماشین را خاموش كردم و داخل رفتم. كسی پشت دخل نبود.

 ــ آقا ببخشید... سیگار وینستون دارین؟
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 سرش را از پشت یخچال ایستاده بیرون آورد و گفت: بسته میخوای یا نخ؟
 : امیر محمد؟نگاهش كردم و گفتم

 صاف ایستاد و گفت: بله؟
سرم را جلوتر بردم و گفتم: از طرف مقدادم.. اول یه نخ سیگار برام بیار باال... بعد خیلی 

 آروم فلشو بذار توی یه بسته كبریت.
 ــ من مقداد نمی شناسم... فلش كدومه دیگه؟ سیگار می خوای دارم.

ونه سیاهه. اگه گرفتی كاریو كه بت گفتم ــ نشون به اون نشون كه توی اون فلش خ
 انجام بده.

 سیگاری درآورد و بعد از چند دقیقه بسته كبریت را روی پیشخوان گذاشت.
 ــ آفرین... كارت خوب بود. این چند وقته كسی مشكوك به چشمت نیومد؟

 ــ نه... نمی دونم. شما هم همكار سرگردین؟
 ــ نه... بابت سیگار مرسی.

ناس پنج هزار تومنی را روی ترازو گذاشتم. شماره ی سرهنگ را گرفتم: سالم ... و اسك
 كبوتری كه می خواستیم اومده سمتم... پر 

 بدمش سمت صاحبش یا نگهش دارم؟
 ــ بیارش تو آشیانه.

به سمت خانه ی سرهنگ راه افتادم. با فاصله چند دقیقه زنگ خانه را زدم و در باز 
 شد.

 نگ.ــ سالم سره
 با دست اشاره كرد بنشینم.

 ــ خب؟
 ــ رضا بهم زنگ زد و گفت فلشو بگیرم و فیلماشو برسونم دستش. گفت توی مرزه...

ــ این پسر هم سر خودشو هم نیروهاشو به باد میده. كاری رو كه میخواد براش انجام 
 بده سرگرد. مواظب این فلش هم باش. حسین... 

نوز با ما فعالیت می كنی... مواظب باش. نمی خوام مهره با نمیخوام كسی بفهمه تو ه
 ارزشم سوخته بشه.

ــ حتی خود رضا هم فكر می كنه اومدم بیرون... هیچ كس نمی دونه. حتی خانواده 
 ام.

 ــ مواظب خودت باش... زنش چطوره؟
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 ــ داره بهتر میشه. توی دادگاه تبرئه میشه درسته؟
تبرئه است... جرم سروش ثابت شده اس، بقیه رو هم  ــ وكیلش كه می گفت حتما

 باید اعتراف بگیریم... رضا بیخود سركالف رو 
 گرفته... كار اون نیست. باید بده دست بچه های مواد مخ...

سرپا ایستادم و سالم نظامی دادم. باد سردی در كوچه در جریان بود... دست به 
.. موتور سواری با شتاب از انتهای كوچه پدیدار دستگیره ماشین بردم... در را باز كردم.

شد... در را ول كردم و چسیدم به بدنه ی ماشین و دست به زیركتم بردم. ویراژ كنان با 
فاصله ای اندك از كنارم رد شد. نفس عمیقی كشیدم و پنجره ی خانه ی سرهنگ را 

رادیو خاموش... نگاه كردم... پرده ی پنجره افتاد و چراغ خاموش شد. سوار شدم. 
استارت زدم... من... حسین سعادت. فارغ التحصیل دانشكده پزشكی ارتش... 

سرگرد... نیروی مخفی سازمان... نخ سیگار و بسته كبریت را بیرون انداختم و فلش را 
 داخل جیب كتم گذاشتم.

*درجه گرفتن در دانشكده ی پزشكی ارتش متناسب با رشته ی تحصیلی ست. پزشك 
 سرگرد و متخصص سرهنگ. عمومی

*** 
مخلوط سهمگینی از ت*ج*ا*و*ز سبعانه و وحشیگری كه من را میخكوب روی  -20

صندلی كرد. عرق پیشانی ام را پاك كردم. چشم به هم فشردم... مردان دستكش و 
نقاب پوش قهقهه زن... صدای شكستن استخوان ساعد دست راست... ضربه های 

تقال... ت*ج*ا*و*ز*ه*ا*ی دسته جم... ضربان بد شقیقه وحشیانه... لب گزیدم... 
هایم... باز تقال... وحشت... مجسمه ای كه كوبانده شد و شكست... ضربه ای كه به 
گردن دخترك وارد شد و خاموشی... حتی صدای كلیك هم آزارم می داد ... ویدئوی 

رد شكم گنده ی لم بعدی... همان صحنه ها با زاویه دیگر و دوربین كیفیت كمتر... م
داده روی راحتی و خیره به صحنه ی مقابلش... روی میز پر از ا*ل*ك*ل و میوه... 

ل*ذ*ت را از ورای هیكل نجسش می شد فهمید... فیلم را جلوتر بردم. دوباره همان 
صحنه ی آخر... مجسمه... ضربه... خاموشی. ولی هنوز چند دقیقه به تمام شدن ویدئو 

 مانده بود.
 ی مرد بلند شد: اه! ... همه حالمو پروندین. مگه بار اولتونه؟صدا

صدای یكی از نقاب پوشان آمد: كیفش به همینه... صدبار دیگه هم نگاش كنی بهت 
 حال میده.
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 ــ تر و تمیز بندازینش دور... منو هم فراموش میكنین... كامران؟ كیفو بهشون بده.
را باز كردند. یكی از نقاب پوشان مشغول چمدان كوچكی روی میز گذاشته شد. درش 

 شمردن بسته ها شد.
 تا بود. داری میزنی زیرش حشمت خان. 20تاس... قرارمون  15ــ اینا كه 

 5تا بود وقتی شما اینجور كثیف كاری جلوم در نمی آوردین... فك كن اون  20ــ قرار 
و حال شمارو هم من میلیون بابت عشق و حال خودتون از كفتون رفته... پول عشق 

 باس بدم؟ فیلمشو بم بده. تر و تمیز بندازینش تو زباله دونی بیرون شهر.
ویدئو تمام شد. با سردرد از جا بلند شدم. دست كشیدم به صورت... قدم رو داخل 

اتاق... تراس را باز كردم و دكمه های باالی پیراهنم را گشودم... سوز سردی داخل اتاق 
آمد... بی قرار طول و عرض اتاق را طی كردم. فلش سبز هنوز به  آمد... نفسم بند

سیستم وصل بود. فلش را ریجكت كردم و از كامپیوتر كشیدم. روی صندلی چرخان 
كامپیوتر نشستم. با دو انگشت شصت و اشاره دست راست چشمهایم را مالش دادم. 

لرزید... كجا باید  فلش سبز رنگ داخل دستم... كراهت داشت... دستم از گرفتنش می
پنهانش كنم؟ برق سبز رنگش حالم را بهم میزد... سبز فسفری... دفترچه رضا را از كشو 
درآوردم و فلش را كنار كلید آبی و بنفش گذاشتم. تقه ای به در زده شد. كشو را بستم 

 و گفتم: بفرمایید.
 ازهار داخل آمد: نمی خوای بخوابی داداش؟

 امشب چی شد. حرف زدین؟ پسره چی می گفت؟ ــ بیا تو... نفهمیدم
روی تخت نشست و از سرما كز كرد: ووی! چه سرده هوا. برا چی در بازه؟ اول كه 
مامان یه الم شنگه به پا كرد سر چای آوردن تو. دیگه مرتضی هم گفت برو یقه ی 

همون جن دونه ی از ما بهترونت رو بچسب... جلوی بچه ها كه بود بهت گفت جن 
 ونه... میدونی كه منظورش چیه؟د

 لبخند كمرنگی زدم و گفتم: با پسره حرف زدی؟ چطور بود؟
 ــ حرف كه آره... به قول تو چندش... ولی خیلی هم بد نبود.

 ــ خیلی بد نبود یا اصال بد نبود؟ اسمش چیه اصال؟
نه و زندگیش ــ داداش... تو گفتی تعریف كن منم دارم میگم دیگه... ایمان. درباره خو

 گفت. خبرنگاره... گفت فعال اینجاست ولی 
قراره بفرستنش لبنان. اینجا خونه داره بیروت هم قراره بهش خونه بدن. درباره ی 

 اخالق و رفتارش و انتظاراتش هم گفت.
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 ــ خودت چی میگی حاال؟ حرفاش چقدر به نظر خودت صادقانه بود؟
نمی شه گفت كی داره راست میگه و كی  ــ نمی دونم. با یه ساعت حرف زدن كه

 دروغ. ولی فرض كنیم همه چیش هم خوب باشه 
 میخواد از ایران بره.

 سرش را باال آوردم و زل زدم به چشمانش: پس یعنی همه چی منتفیه؟
 سریع گفت: نه... منظورم این نبود.

 خندیدم و گفت: خب منظورتو رك و واضح بگو.
ن یه كم مشكل دارم. یعنی اینو به عزیز اینا هم نگفتم كه میخواد ــ من با از ایران رفت
 خارج از ایران باشه.

 ــ برای همیشه می خواد بره یا برای یه مدت؟
ــ گفت فعال دو یا سه سال... بعدش شاید یه كشور دیگه باشه شایدم ایران. بهم 

 نخندی... از وقتی دیدمش دل پیچه گرفتم. یه جوریم.
دم و گفتم: این اتفاق و شرایط تصمیم گیری برای هركسی پیش میاد. ب*غ*لش كر

مختص تو نیست... خارج از ایران زندگی كردن مخصوصا تو كشورای خاورمیانه انقدرم 
سخت نیست. یعنی من انتظارم از تو خیلی بیشتر از اینه. ولی بشین خوب فكركن. 

ی بهتره به زندگی تو كشور اگه اولویتت زندگی همین جاست اون بحثش جدا میشه ول
دیگه مثل یه تحول نگاه كنی. یه فرصت خوب برای اینكه زندگیتو جوری كه می خوای 

 بسازی. شاید بعدا اونقدر بهش عادت كردی كه دیگه نخوای برگردی اینجا.
 ــ دور بودن از شماها برام سخته...

تره... بیشتر از حنانه یا دست روی موهایش كشیدم و گفتم: انتظار منم از تو خیلی باال
 حتی فاطمه. تو تحصیلكرده هستی... باید توی 

اجتماع بری... باید یه خانم مستقل باشی كه مردت بهت افتخار كنه. كه من و بقیه 
 بهت افتخار كنیم. برو فكرتو بكن بازم باهاش حرف 

 بزن.
باشه دیگه هی نیان  ــ آخه مامان گفت اگه جوابم مثبته دوباره بیان اگه ممكنه منفی

 و برن.
 نفس عمیقی كشیدم: می خوای بیرون از خونه باهاش حرف بزنی؟

ــ داداش این دیگه چای آوردن نیس كه مامان دو تا داد بزنه و تموم بشه. می ترسم 
 خودشم فكر بد بكنه.
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 ــ فكر بقیه رو بنداز دور... من قبال به حاجی گفتم تو نگران نباش... در مورد اون
 چندش خبرنگار هم اگه قراره با یه بار بیرون 

رفتن فكر بیخود كنه بهتره از همین االن خودشو نشون بده. حاال برو یه حوله گرم كن 
 بذار روی شكمت و برو بخواب.

 ــ شب بخیر.
 ــ شب تو هم بخیر عزیزم.

تحمل از اتاق بیرون رفت. دوباره ذهنم به سمت فلش سبز فسفری رفت... چه زجری 
 كرده بود... لعنت به رضا... لعنت به همه... از اتاق بیرون رفتم. سمت پله ها...

ــ همیشه دنبال یه آدم خاص بودم. غافل از اینكه همیشه كنارم بوده... بوده و 
نخواستم دركش كنم. می دونی چیكار كرده؟ رفته به سرهنگ گفته می خواد با من 

یه دختر انقد جرئت داشته باشه؟ سرهنگ بهم  ازدواج كنه... حسین باورت می شه
 گفت اگه انقدر در خودت لیاقت می بینی كه خوشبختش كنی باهاش ازدواج كن.

 ــ اگه خاصه چرا معطل می كنی رضا؟
 ــ می ترسم با من كمبود داشته باشه...

عنی كمبود یعنی بدانی همسرت چه فجایعی را از سر گذرانده و او را رها كنی... خاص ی
كسی كه از همه ی این ها باز هم سر بلند كرده... خاص یعنی آن دختری كه فاصله اش 
تا من یك طبقه به اندازه چند ثانیه است... چند پله مانده بود تا طبقه ی باال... من هم 

دنبال یك آدم خاص هستم... خیلی خاص به دلم بنشیند... آنقدر كه در این چنین 
بینم كسی كه فقط یك طبقه با من فاصله دارد را ... نه... لعنت شبی به خودم بیایم و ب

به من... لعنت به من بی وجدان... قلبم تیر كشید... عمیق... نفس گیر... دقیقا حس 
شعله های آتش زیر قلبم... ایستادم. مات و مبهوت... كجا بودم؟ كجا داشتم می رفتم؟ 

ل شده در همان اتاق؟ محكم لبم را گاز پشت در اتاق خودم یا او؟ وجدانم كجا بود؟ چا
گرفتم. دستم دستگیره در اتاق را ل*م*س كرد... گیج چرخی زدم... من اینجا چه می 

كنم؟ اتاق خودم یا اتاق او؟ چنگ زدم به موها... از پله ها به دو پایین آمدم... همه 
 رش به فرش...شان را... طبقه به طبقه... تا خود حیاط... تا آب یخ شیر حوض... از ع

ــ خدا... یه عمر سجاده نشینی... یه عمر بندگی كردن... یه عمر عزت و آبرو داشتن. 
چرا اینجوری؟ چرا اینجوری خوارم كردی؟ چرا اینجوری آتیش انداختی به جونم؟ چرا 

االن باید بفهمم؟ این همه چرا... بی انصاف اینجوری امتحانم نكن... مگه نگفتی از رگ 
ك تری؟ پس كجا بودی كه من اینجوری لجن مال شدم؟ دیگه چطور سر گردن نزدی
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بلند كنم؟ چطور تو روی بقیه نگاه كنم؟ چطور تو روی بقیه ای نگاه كنم كه سرم قسم 
می خورن؟ سی سال اینارو دادی كه یه شبه... به یه لحظه پس بگیری؟ خدا!... دینم... 

.. تو چرا گذاشتی خطا كنم؟ تو چرا گذاشتی ایمانم... امانتم... خدا منم آدمم... حقیرم.
كج برم؟ لعنتی مگه تو خدا نیستی؟ یعنی سهم من اینجوریه؟ انقدر بی حیا شدم؟ 

انقدر بی وجدان... با كدوم بنده ات اینجوری كردی بی انصاف؟ كی رو اینطور امتحان 
تو  كردی كه من دومیش شدم؟ مگه نگفتی بگو یا غیاث المستغیثین... مگه نگفتی

فریاد بزن من به فریادت میرسم؟ بیا... اینم داد... اینم گلو پاره كردن... كجایی پس؟ 
اینه از رگ گردن نزدیك بودنت خدا؟ مگه نگفتی ادعونی استجب لكم؟ من كه روزی 

هزاربار صدات كردم... چرا اینجوری انداختیم تو جهنم؟ با ابلیس هم اینطوری تا نكردی 
كفر بگم تا از این زندگی راحتم كنی... چرا هنوز نگهم داشتی؟ چرا  كه با من... می خوام

نذاشتی تو همون بچگی بمیرم؟ این فالكت كه از مردن اون موقع بدتره... اون موقع 
بچه بودم. معصوم بودم خدا... االن خوبه كه صاف انداختیم وسط جهنم؟ كه نه راه 

نم؟ این چه آتیشی بود به پس دارم نه پیش؟ چطور می تونم تو چشماش نگاه ك
 جونم انداختی؟ بزرگتر از این گ*ن*ا*ه نبود منو باش امتحان كنی؟

 نفس زنان و دو زانو روی زمین افتادم...
ــ یه عمر سر وقت نماز خوندم. هرجا تونستم نماز شبمو خوندم... اون همه شفع و وتر 

ندن... یعنی من خاك بر خوندن... قرآن ختم كردن... چهل روز چهل روز دعای عهد خو
سر نباید یه خطشو بفهمم؟ كی به امانت دستش خیانت میكنه كه من كردم؟ خاك بر 

سر من كه فقط دوال و راست شدم... نعره زدم: پس تو كجا مونده بودی كه من انقد 
 لجن شدم؟

گلویم گرفت... سوخت... خش برداشت... به جهنم... آتش جهنم بدتر از این حالم بود؟ 
بود؟ سرم را روی سنگ سفید حیاط گذاشتم... پتوی گرمی رویم انداخته شد... سر ن

 بلند كردم.
 ــ چته پسر؟ گوش خدارو بیكار دیدی كه اینجوری عز و جز می كنی؟ دردت چیه؟

صدایم گرفته بود... خیلی گرفته... مثل احوالم: درد؟ دیگه سرم قسم نخور... خیلی بی 
كه امانت دستمو درست نگه نداشتم... دردم خطاییه كه  وجدان شدم... دردم اینه

 كردم.
ــ نمی دونم چی شده... نمی خوامم بدونم. مطمئنی خطا كردی؟ یا خدا همین جاس 

كه نذاشته تا آخر راه خطارو بری... خدا همین جاس كه یقه اتو گرفته كه تو گناه فرو 
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یا غیاث المستغیثین. صبر نری و به خودت بیای. مگه صدا نكردی؟ مگه داد نزدی 
كن... صبر كن تا به دادت برسه... حتما كه همین امشب نباید نتیجه شو ببینی... با 
كفر گفتن درست میشه؟ صبر داشته باش... توكل كن حسین... منم یه بار اینجوری 

نعره زدم... اینجوری گلو پاره كردم تا تورو از خدا پس بگیرم. وقتی تو تب میسوختی 
كفر می گفتم؟ وقتی بهم گفتن تا فرداش زنده نمی مونی باید به خدایی خدا شك باید 

می كردم چون داشت تورو ازم میگرفت؟ صبر كن خدا خودش جوابتو میده. جواب 
دادن خدا روش خودشو داره... این تویی كه باید تا آخرش صبر كنی... یه كاره 

می كه من تورو ازش پس گرفتم. وایسادی برای خدا نعره میزنی كه چی؟ به همون اما
به همون نشونی كه به خاطر نذرم اسمت رو عوض كردم و گذاشتم حسین، میدونم 

پسر من اشتباه نمی كنه اگرم خطا كرد مثل مرد وایمیسته ... خطا كردی وایسا جبران 
 كن... اشتباه كردی قبول كن... داد و قال كردن راه فراره... برای فرار كردن باید نامرد

باشی... می تونی نامرد باشی؟ پاشو برو داخل... لرز افتاده توی تنت... سرما می 
 خوری.

*** 
هوا امشب كمی نمناك شده بود. هوای نمناك همیشه نفسم را می گرفت... باران -21

را دوست نداشتم. از جا بلند شدم و پنجره اتاق را باز كردم. جریان هوای داخل اتاق 
 ریاد بلندی روی زمینه ی خاموش شب افتاد.خنك تر شد. صدای ف

كی رو اینطور امتحان كردی كه من دومیش شدم؟... مگه نگفتی بگو یا غیاث 
المستغیثین... مگه نگفتی تو فریاد بزن من به فریادت میرسم؟ بیا... اینم داد... اینم 

ی ادعونی گلو پاره كردن... كجایی پس؟ اینه از رگ گردن نزدیك بودنت خدا؟ مگه نگفت
استجب لكم؟ من كه روزی هزاربار صدات كردم... چرا اینجوری انداختیم تو جهنم؟ با 

 ابلیس هم اینطوری تا نكردی كه با من...
دكتر؟ این صدای فریاد دكتر بود؟ شاید صدای هركسی را می شنیدم برایم قابل باورتر 

دارم كرد پنجره را ببندم. بود تا دكتر. حس اینكه نباید به خلوت شبانه اش گوش بدم وا
پرده را هم انداختم و تكیه كردم به دیوار خنك... یا غیاث المستغیثین؟ رضا هم داد 

زد... ولی این رو نگفت. گفت لعنتی... گفت كدوم گوری بودی. گفت چطور سرمو بلند 
كنم با این بی آبرویی... گفت فراموش می كنیم همه چیو... كه نفهمیدم اتفاقی كه 

اد رو گفت فراموش می كنیم یا همدیگه رو... كه بیشتر شبیه هردوش بود... یا افت
غیاث المستغیثین... تو كدوم دعا؟ تو كدوم خط؟ تو كدوم دین؟... كاش دكتر اینطور 
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داد نمیزد كه من هم یاد بدبختی هایم بیفتم ... كه رضا نگفت چه زجری تحمل كردی.. 
د... مختومه كرد. دوباره به سمت پنجره گردن كه نپرسید چرا... مسئله رو حل نكر

كشیدم و حیاط را نگاه كردم... كسی آنجا نبود. پنجره را دوباره باز كردم... خیلی زود 
 بوی نم و باران به بینی ام خورد. بوی باران... 

 مست بوی باران شدم: رضا ماشینو بذار جلوی در پیاده بریم... دلم بارون میخواد.
بان نگه داشت و گفت: دلت بارون می خواد حواست هست خوشگلیات گوشه ی خیا

می ریزه پایین قیافت شبیه اژدها میشه؟ خیال نكن نفهمیدم خط چشم كشیدی 
 آخرش.

زدم روی شانه اش و گفتم: اوال كه ضد آبه... اینو گفتم كه اگه خواستی برام بخری 
 حواست جمع باشه... دوما من پیاده روی می 

 تو یه بار به حرف من گوش بدی؟ خوام. شد
ساعته دارم به حرف شما گوش میدم. خودتم كه توهم فرماندهی  24ــ بله؟ من كه 

 داری... دقیقا داری به چی غر می زنی؟ بعدش 
 نمیگی اینجا همه آشنا هستن منو زیر بارون ببینن چه فكری می كنن؟

ه گفته زیر باران باید رفت ــ هیچ فكری... مگه خودشون نمیرن؟ سهراب بیچاره ك
 دلبندم.

ــ دقیقا... ایشون فرمودن ولی جوجه ی من. سهراب شاعر بود به حس و حالش می 
 خورد من و تو به چیمون می خوره؟

ــ شعور از شعر میاد ها... من كه شعورم باالس تو هم اگه می خوای ثابت كنی بیا زیر 
 بارون... اصال بیا سنگ كاغذ قیچی. هركی 

 برد حرف اون.
 ــ جهنم و ضرر... قبول.

با هیجان تمام سنگ كاغذ قیچی گفتم و مشتم را كامل باز كردم. دست رضا را كه دیدم 
 هر هر زیر خنده زدم.

ــ خروس من... همه جا باید قلدری كنی؟ قشنگ میشه حدس زد با این عواطفت 
 سنگ رو می كنی. بپر پایین تا كرك و پرت بیشتر 

 ه.نریخت
قفل پدال زد و از ماشین پیاده شد: جوجه جماعت، وقتی دور بر میداره خیلی زود 

 سرش گیج میخوره میفته زمین... حواست باشه تك 
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 و تنها دور برنداری. كسی نیست مراقبت باشه
 اخم كردم و گفتم: منظورت؟

به سوال قبل دست دور شانه ام انداخت و تمام قد، از پهلو مرا به خودش چسباند: این 
بیرون اومدن، در... شاید به قول بچه ها ادله ی محكمه پسند نداشته باشم كه بگم 

داری چیكار می كنی ولی حسم اونقدر قوی هست كه بدونم یه جای كار داره می 
لنگه... قبل رفتن تو لفافه گفتم االن رك بهت میگم. از پنهان كاری متنفرم. یادت باشه 

خواد اشتباهای آدمو جبران كنه. زنمی، دوستت دارم همیشه كسی نیست كه ب
 درست... ولی من آدم فراموش كردن نیستم.

 دست دور بازویش انداختم و گفتم: رضا این شعرو شنیدی؟
من به رفتار عشق مشكوكم... در دل مشت بسته اش چیزیست... روی رویش شكوه 

 شیراز است... پشت رویش قشون چنگیزی است.
 و گفت: همیشه عوض كردن بحث فایده نداره. سرتكان داد

خندیدم و گفتم: بحثو عوض نكردم... خواستم فضا رو تلطیف كنم. حیف نیس تو 
 همچین هوایی وایسادی دعوا راه میندازی؟

صدای اذان آمد. بلند شدم و بیرون از اتاق وضو گرفتم. سجاده ی سوغاتی رضا را باز 
دو ضربه به در خورد و صدای پایین كشیدن  كردم و چادر پوشیده رویش نشستم.

 دستگیره ی در آمد. سر چرخاندم.
 ــ سالم خواستم بیدارت كنم برای نماز.

 لبخند زدم و گفتم: بیدارم... بیا تو.
 كنار من چهار زانو نشست. پرسیدم: دیشب چطور بود؟ خواستگاری رو میگم.

از دیشب تا حاال دارم از دل پیچه كالفه  كمی هولم داد: دیوونه... دوباره یادم انداختی.
 میشم. وقتی هم یادش میفتم بیشتر میشه

 ــ یعنی انقدر بد بود داماد؟
 سرش را پایین انداخت و گفت: داماد نه... تصمیم گرفتن سخته.

دستش را گرفتم و گفتم: ازهار تو خانواده ی كاملی داری. از اونا كمك بگیر... بذار اونا 
یمت سهیم باشن. تو از یه بعد خاص خودت به زندگی نگاه می كنی اونها هم توی تصم

یه بعد دیگه. هردوی این نگاها باید كنار هم باشه. ازدواج فقط پیوند خوردن دو نفر 
نیست. پیوند دوتا خانواده اس... باید دوتا خانواده با هم جور باشن. دكتر خیلی خوب 

 كمك نمی خوای؟ می تونه راهنمایی ات كنه. چرا از اون
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مشتاقانه خودش را به من نزدیك تر كرد و گفت: اینارو فعال ول كن. اومدم اینو بپرسم 
 ازت ... تو چطور با شوهرت آشنا شدی؟ 

 چجوری ازت خواستگاری كرد؟
ــ خجالت... توكه انقد ذوق داری واسه چی میگی دل پیچه گرفتم؟ پاشو برو نمازتو 

 بخون بذار منم بخونم.
ـ ای بابا... من كه نماز ندارم. اون همه دل درد كشیدم فكر كردی نتیجه اش چی بود؟ ـ

 تو هم بخون دیگه... دو ركعته. نماز جعفر 
 طیار كه نیس. منم همین جام.

 ایستادم و گفتم اهلل و اكبر...
 ایستاد و گفت: اهلل و اكبر از جوونای این دور و زمونه. این حرفت می دونی ممكنه چه

 عواقبی داشته باشه؟ رضا رو نمی شناسی؟ 
 پس فردا تو زندگیتون تقی به توقی بخوره میاد میگه تو خودت خواستی

از داخل كیفم دستمال كاغذی بیرون كشیدم و خیسی دست هایم را پاك كردم. 
 سرهنگ جعبه دستمال كاغذی را به طرفم سر داد: همین 

 جا بود.
دونم واسه چی داره كنار می كشه... میگه سنش خیلی ــ من رضا رو می شناسم. می 

 باالتر از منه. اصال مگه اونی كه باید مشكل 
داشته باشه من نیستم؟ آقا من مشكلی ندارم. انقدرم جرات دارم كه بیام اینجا و از 

 شما خواهش كنم باهاش حرف بزنین.
 ــ یعنی غیر مستقیم برم خواستگاری رضا؟

هنگ، رضا با شما رودروایسی داره ولی با من نه... میزنه توی خندیدم و گفتم: سر
 ذوقم. بهش بگین من فقط با خودش ازدواج می 

 كنم. نه كس دیگه... اگه خیلی نگران آینده ی منه خودش بیاد جلو.
 ال اله اال اهلل... این هم شد نماز خواندن؟

 ــ چی شد پس؟ چرا نمی خونی؟
ت دراز كشیده بود: حواسمو پرت كردی... یاد برگشتم به سمتش كه روی تخ

 خواستگاری خودم افتادم.
 ــ خیلی دوستش داری كلك... خب تعریف كن

 ــ خودم خواستگاری كردم. به مافوقش گفتم راضیش كنه
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روی تخت با هیجان نشست و گفت: راست میگی؟ عجب بالیی تو... چیكار كرد اون 
 وقت؟

 پسر خوب با دسته گل اومد جلوی در دانشگاه.ــ هیچی دوروز بعدش مثل یه 
 ــ چه برشی داشته اون مافوق. هیچ وقت بهت نگفته تو خودت خواستگاری كردی؟

ــ كال آدمی نیست كه این حرفا براش مهم باشه و دلم از تظاهر فعل های حال 
 گرفت... نیست یا نبود؟ حال یا گذشته؟

 تونم این آدمو دوست داشته باشم؟ــ چه باحال و هیجانی. به نظرت من می 
دستش را گرفتم و گفتم: ببین... برای یه بار دیدن و حرف زدن زوده بخوای بگی می 

تونی دوستش داشته باشی یا نه. خیلی بیشتر از این ها باید با هم رفت و آمد كنید تا 
ای. بفهمی می تونی دوستش داشته باشی. فكر كنم بهتر باشه از دكتر راهنمایی بخو

چیزی كه من می تونم بهت بگم اینه كه برای هر مرحله آشناییتون یه هدف در نظر 
بگیر. بر اساس اولویت هایی كه توی ذهنت داری. اینجوری اگه نهایتا از تمام اولویت 

هات تعداد خوبیشون رو داشته باشه میشه باهاش زندگی كرد و شاید دوستش 
من بلد نیستم چون شرایطم به كل با تو  داشت. اگه می خوای از من فرمول بگیری

 فرق داره.
ــ پس من از كی بپرسم؟ حنانه كه مال این حرفا نیس... عزیز هم كه می شینه از مال 
و منال و دین و ایمون آدما فقط حرف میزنه. با مرتضی و حسین هم كه روم نمیشه از 

خورم تو بخوای بری همه چیز صحبت كنم. فقط تورو دارم دیگه. تازه دارم غصه می 
 من باید چه كار كنم.

ــ صبح شد من هنوز نماز نخوندم. بلندشو برو بخواب انقدرم عجله نكن... چه معنی 
میده دختر از همون خواستگاری اول فكرش اینجوری باشه؟ بذار ببینی خانواده داماد 

 اصال تو زلزله رو می پسندن یا نه.
گفت: دیگه بهتر از من كی رو میخوان؟ هم جمال ابرویی باال انداخت و دست به كمر 

 دارم هم كمال به قول حسین تمام محاسن نامحرم 
 رو دارم دیگه...

دوباره ایستادم و گفتم: به همه ی اینا بل بل زبونی رو هم اضافه كن. همین یه چشمه 
 رو ازت ببینن درجا پشیمون میشن.

تاد و ب*غ*لم كرد: خیلی دوستت دارم ــ ووی! تو خوبه فامیل شوهر نشدی ها... ایس
آجی. و گونه ام را ب*و*س*ید. نمش روی پوستم نشست ولی خب... بدم هم نیامد. 
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ب*و*س*ه ی خواهری كم داشتم. زندگی هرچقدر كه رضا باشد باز هم مادر و خواهر و 
برادر و پدر كم دارد. مهم تر اینكه رضا هم كه نباشد این كمبودها بد جور خودش را 

 نمایش می دهد.
بعد از نماز با چراغ روشن و پرده ی كشیده ی پنجره جلوی آیینه نشستم و موهایم را 
برس كشیدم. نوكشان كوتاه و بلند شده بود. روزنامه كف اتاق پهن كردم و با قیچی و 

شانه ی در دست روی روزنامه نشستم. تا كمی كوتاهشان كنم. قیچی اول را كه زدم به 
وردن گردنم موها باز هم كوتاه و بلند شد. در اتاق را باز كردم و داخل هال خاطر تكان خ

 طبقه رفتم: ازهار... ازهار میای موها... هـی!
به دو پریدم داخل اتاق و در را هم بستم. لعنتی... مگر اینجا خانه ی خودم بود كه 

ذاشتم كه بدون روسری این طرف و آن طرف می رفتم؟ دستم را روی قفسه سینه ام گ
آشوب بود و نمی خواست آرام بگیرد. قیچی را به دست گرفتم و باالی مشت بسته ام 

را قیچی كردم... به طرز افتضاحی نامرتب شد... مهم نبود. با كش دوباره موها را دم 
اسبی كردم و روسری ام را گره زدم. روزنامه كف اتاق را با دقت جمع كردم و به دست 

 م. از پله ها پایین آمدم. طبقه پایین با دكتر روبرو شدم: سالمگرفتم تا بیرون ببر
 سر بلند نكرد ولی جواب آرامی داد... االن من باید خجالت بكشم یا او؟

 خالف جهت من از پله ها باال رفت كه صدا زدم: دكتر؟
 ایستاد و چرخید. بازهم سر به زیر: بله؟

 ــ خبری از رضا ندارین؟
و در حین راه رفتنش گفت: اون شماره ای كه روی گوشی افتاده بود  به سمت باال رفت

 مال رضاست... با همون تماس بگیر شاید 
 جواب بده.

دلم ریخت... نه از رفتار دكتر... از حال رضا. اتفاقی افتاده بود؟ دویدم از پله ها باال. 
 جلویش ایستادم و گفتم: نكنه اتفاقی براش افتاده؟ 

 توروخدا بهم بگین. اگه چیزی شده
ــ ببین خانم... گفتی خبر؟ گفتم به همون شماره زنگ بزن... این تو اونم شوهرت... به 

 من چه ارتباطی داره كه بیفتم وسط زندگی شما 
 و بخوام بهتون خبر برسونم از اون یكی؟

 اشك در چشمم حلقه زد: پس چرا تا حاال این كارو كردین؟ مگه من خواسته بودم؟ من
 اجبار كرده بودم؟
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سرش را از بغض صدایم بلند كرد و لحنش عوض شد: معذرت می خوام... سرم درد 
 می كرد تمام شب رو بیدار بودم. ببخشید... منظورم این...

روزنامه ی دستم را مچاله تر كردم و از پله ها پایین رفتم. پشت دستم را روی صورت 
ه رفتم و سالم كردم. فقط حاجی و عزیز كشیدم ولی بی فایده بود. داخل آشپزخان

پشت میز بودند. روزنامه را داخل سطل زباله ی زیر ظرفشویی انداختم. عقب گرد كردم 
 تا از آنجا بیرون بروم كه صدای حاجی آمد: چیزی شده دخترم؟ چرا چشمات قرمزه؟

ی عزیز بلند شد و هر دو دستم را گرفت: چیزی شده؟ خبری شنیدی؟ اول صبحی برا
 چی گریه می كنی؟ دل نگرانم كردی دختر...

 به زور لبخندی زدم و گفتم: چیزی نیست. نگران نباشین.
صدای شاد ازهار آمد كه دورتر از در آشپزخانه سالم كرد. رو به عزیز گفتم: ازهار بخواد از 

 این خونه بره فكر كنم خیلی اینجا 
 ساكت بشه...

می شینم غصه می خورم... جلو چشمم كه باشه باید ــ ای مادر... بذار بره بعد من 
 حرص بخورم... من با غصه راحت ترم تا حرص.

ازهار جلو آمد و با تنه ی خفیفی مرا از مادرش دور كرد و لوس دستش را دور گردنش 
انداخت: آی آی... نداشتیم شوكت خانوم... من رفتم كی می خواد صبح به صبح بیاد 

 دلت برام تنگ شد فكر حرفای امروزت بُیفتی ها... ب*غ*لت كنه ماچت كنه؟
بعد چرخید سمت حاجی و گفت: به به... حاجی حور و پری های اون دنیارو ول كردی 

 چسبیدی به یه پری زهوار دررفته ی این 
 دنیات؟

ــ پدر صلواتی... زن من زهوار دررفته اس؟ بعد چشمك زد و گفت: تو نباید حواست 
 اش یه پری جوون پیدا كنی؟به پدرت باشه بر

لبخند كمرنگی زدم. حتی عزیز هم به این شوخی خندید و گفت: دلم خوشه دختر بزرگ 
كردم... گفتن دختر مونس مادرشه... كو؟ كجا؟ صد رحمت به پسرام... چشمش به 

دكتر كه در آستانه ی در بود افتاد با سوز تازه ای ادامه داد: صد رحمت به پسر بزرگم... 
 وزتر از همه دلس

 تون مرتضی اس... شما سه تا چش سفید نمی دونم به كی بردین.
صدای دكتر آرام به گوشم رسید: بابت اون رفتارم بازم معذرت میخوام... بعد صبحانه 

 میخوام باهات حرف بزنم.
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زیر لب باشه ای گفتم و پشت میز نشستم. دلم برای كانتر كوچك آشپزخانه ی خودم 
ای این طرف و آن طرف نشستن هایمان... برای صبح های رضا كه همیشه تنگ بود. بر

جلوتر از من بیدار می شد و همیشه غر می زد كه چرا صبحانه آماده نیست و دیرش 
می شود و همیشه نگهش می داشتم كه مبادا تا ظهر بدون غذا بماند و معده اش درد 

دم... انگشت هایم را محكم دور بگیرد. به كاسه ی سرشیر و لیوان شیر جلویم خیره ش
بدنه ی شیشه ای اش حلقه كردم. امروز نزده می ر*ق*ص*ی*د*م... نگفته و 

 نخواسته به عقب برمی گشتم...
ــ بخور دخترم... تو چرا انقدر كم غذایی؟ ماشااهلل خودت كه دانایی. لیوان شیرتو بخور 

 اشتهات باز میشه برای صبحانه... خانوم جون 
رزم همیشه می گفت ناشتایی یه لقمه كه بخوری با خودش جای دو لقمه خدابیام

 دیگه رو هم باز می كنه...
با صدای آالرم موبایل از خواب بلند شدم. نشستم و در جا به اندامم كش و قوس دادم. 

صدای آخ آمد... برگشتم به عقب. دستم محكم به دهان رضا خورده بود. دوباره ولو 
چشم در چشم... انگشت شست و اشاره اش را چند بار به دو گوشه شدم روی بالش... 

 ی لب و روی لب زیرین كشید.
ــ بسه دیگه سوسول... دست من مگه چقدر جون داره كه هی چك می كنی خون 

 نیومده باشه؟
ــ این الجونی ات بود كه زدی لب منو داغون كردی؟ خدا به دادم برسه. یه امروز 

 صدای جیغ جیغ موبایلت بیاد تعطیل بودیم. باید 
 بازم؟

 دست كشیدم به موهایش: كار دارم جیگرم.
باالی گوش و پشت سرش كوتاه تر بودند. كوتاه و تیز... انگشتانم را آرام رویشان 

 كشیدم. رفت و برگشت... سر انگشتانم ل*م*س شد
 ــ نكن اینجوری... حس گربه بهم دست میده

 ی خوای بخوابی یا برات صبحانه حاضر كنم...از جا بلند شدم و گفتم: م
پتو را روی سرش كشید و گفت: می خوام بخوابم... معده ام از دیشب تا حاال اذیتم 

 كرده.
 نیم خیز پتو را از روی سرش پایین كشیدم و گفتم: حاال باید بگی؟
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سرم ــ یا حضرت عباس... با این موهای درهم و برهم و چشمای سیاه شده اومدی باال
 چشم غره هم میری... زخم معده كه هیچ. من 

 این ریختی سكته می كنم كه.
اگر می خندیدم پررو می شد؟ پتو را كامل جمع كردم پای تخت و گفتم: بلند شو... 

 حرفم نباشه. بیا برو قرصتو بخور تا من برات 
داری من  صبحانه حاضر كنم... صدبار گفتم بیرون شام نخوریم. تو از كی حرف شنوی

 برم دامن اونو بچسبم؟
 ــ دامن نداره... در اكثریت موارد شلوار و مشتقاتشو می پوشه

به زور جلوی خنده ام را گرفتم و گفتم: خیلی بی ادبی رضا... آدم به مافوقش اینجوری 
 میگه؟ منظورش با سرهنگ بود.

ه بلندشو می پوشه... ــ مگه دارم دروغ میگم؟ هر مردی حداقل یه دونه كوتاه و یه دون
 تازه اگه زیرشلواری نخواد بپوشه...

 از در اتاق بیرون رفتم و داد زدم: بلند شدی یا نه؟
از اتاق چپید داخل روشویی... خوشبختانه با خودش حوله هم برد. بعد پنج دقیقه با 

 صورت و یقه ی خیس بیرون آمد: تو مگه نمی 
نشونه؟ داد می زنی سر من... فكر كردی دونی این علی گوشش چسبیده به سقف خو

 فردا دیگه از من حساب می بره؟
دوتا لیوان پایه دار از ویترین شیشه ای آشپزخانه بیرون كشیدم و گفتم: لباستو عوض 

 كن... عین بچه ها رفته خیسش كرده.
 ــ ولش كن خودش خشك میشه و كپسول اومپرازول را با آب قورت داد.

 ن كشیدم و گفتم: برو عوضش كن... خشك میشه ولی بو می گیره.پاكت شیر را بیرو
جلوآمد و با دو انگشت دماغم را كشید: امان از دماغ تو كه بوی چه چیزایی رو حس 

 می كنه.
 یك لیوان را پر از شیر كردم و دیگری را تا نیمه آب هلو.

موقع درد معده جعبه ی بیسكوئیت صبحانه وانیلی را هم برای رضا بیرون آوردم كه 
اش با خوردنشان راحت تر بود. چشم چرخاندم سمت ساعت... ساعت میوه ای داخل 
آشپزخانه. هشت و بیست و پنج دقیقه... به قول رضا فسقل آشپزخانه چه احتیاجی 

به ساعت دیواری داشت؟ به عقیده ی من ساعت همه جا الزم بود. حتی در فسقل 
 حمام... آشپزخانه... شاید هم در روشویی و
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 ــ به چی فكر می كنی؟
لیوان شیر را جلویش گذاشتم: موقع كنكور با خودم ساعت می بردم تو حمام... برای 

اینكه وقتم تلف نشه... هروقت امتحان دارم و رو ساعت حساس می شم یاد اون كارام 
 می وفتم... چند دقیقه دیگه بخور. هم شیرت یه مقدار گرمتر شده هم زمان دادی تا

 قرصت اثر كنه.
لیوان نیمه ی آب هلو را برداشتم و یك نصفه بیسكوئیت: من برم سر درسام... 

 ب*و*س* ب*و*س تا ظهر... پسر خوبی باش و سر و 
 صدا نكن.

معترض شد: هیچ وقت حس نكردم كاله به این گشادی سرم رفته... ب*و*س* تو 
 هوا؟ بشین صبحانتو بخور جوجه... تو سن رشدی. 

 ا می خوای مرغ بشی... نیازت میشهبعد
 ــ خجالت نكش... ادامه ی مرغ شدنم بوگو دیگه... می خوای برات تخم هم بذارم؟

ــ احساسات خروس وارانه ی منو ت*ح*ر*ی*ك نكن عزیزم... برو درستو بخون. برات 
 صبحانه میارم.

حوصله خوردن چرخیدم سمت اتاق و گفتم: این شد یه حرفی... ولی االن نیاری ها. 
 ندارم.

 صدای در یخچال آمد. گفتم: رضا دست به كره و سرشیر زدی خودت می دونی...
پلك محكمی زدم. رضا و خاطراتش رفت و صدای دكتر آمد: هروقت صبحانه ات تمام 

 شد بیا توی حیاط... باید صحبت كنیم.
انه به قصد لیوان شیرم را یك نفس سر كشیدم و داخل سینك آب كشیدم. از آشپزخ

حیاط بیرون رفتم. از همان حیاط خلوتی كه رضا را آنجا دیدم و گلدان هایی كه 
شكستند و دیگر هرگز سبز نشدند... حیاط خلوت دقیقا تمام پشت ساختمان را دور 

میزد و به حیاط اصلی می رسید. دكتر روی تاب فلزی سفید رنگ بچه ها نشسته بود 
شت. این سر تاب آرام نشستم و ساكن منتظر ماندم كه تشك و پشتی از جنس گلیم دا

 تا مثل همه ی این روزها، او شروع كند.
 ــ بازم بابت صبح معذرت می خوام... ساعتای خوبی رو نگذروندم.

دستهایم را قفل همدیگر كردم... روی پاها: دیشب هوا خیلی نمناك بود... پنجره رو باز 
 بلند  كردم و صداتون رو شنیدم. سرش را كه

 كرد با هول گفتم: البته زود پنجره رو بستم. حس كردم نباید به حرفاتون گوش بدم.
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با حركت پاهایش تاب را حركت داد و گفت: آره. نباید گوش می دادی... ممنونم كه 
 پنجره رو بستی

 ــ خیلی سخته یه غریبه تو خونه ی آدم باشه كه پرایوسی همه رو به هم بزنه؟
 ره... ولی تو غریبه نیستی... دیگه نیستی.ــ غریبه آ

نفس عمیقی كشید و ادامه داد: می خوام آماده باشی برای دوره ی بعدی... دوره ی 
 بعدی مسلما سخت تر و نفس گیرتره... ولی باید 

بتونی باهاشون كنار بیای و اینكه شاید فقط من و تو نباشیم... ممكنه احتیاج باشه 
 ضر باشن.افراد دیگه ای هم حا

 قفل دست هایم را باز كردم و روی تونیكم كشیدم تا خشك شوند: االن نه... من
 می ترسم.

 ــ تا اینجاشو اومدی باقیش رو هم می تونی طی كنی.
 ــ تا اینجاش كابوس نبود... چرا رحم ندارین؟ به اندازه كافی دارم عذاب می كشم

باید این كابوس رو با چشم باز ببینی و ــ اگه می خوای مثل قبل بتونی زندگی كنی 
ازش رد بشی. دنیا همین چهاردیواری دورتا دور این حیاط و آدمایی كه اینجا رفت و 
آمد می كنن نیست. می خوای بری بین مردم یا نه؟ خوب فكر كن. در این مورد تو 

حق انتخاب نداری فقط می تونی زمانش رو مشخص كنی كه تاكید می كنم بیشتر از 
 دو سه هفته نباشه.

 
*** 
رضا جونم خواب بودی نخواستم بیدارت كنم. میرم برای انتخاب واحد دانشگاه.  -22

اگه زودتر از من اومدی غذا دستتو می ب*و*س*ه. دوستت دارم خروس... و دو چشم 
و یك لب خندان كنارش كشیدم و روی بالش سمت خودم گذاشتم. از داخل كمد 

اشتم و داخلش را چك كردم... كیف پول و كارت اعتباری و دیواری كیفم را برد
دانشجویی و عینك آفتابی و دفترچه وخرده ریز... پاورچین پاورچین از اتاق بیرون 

آمدم و آشپزخانه را چك كردم. شیر گاز بسته بود. موبایلم را هم كه از دیشب روی كانتر 
آسانسور شدم كه خوشبختانه در جا مانده بود برداشتم و از خانه خارج شدم... سوار 

مانده بود. احتماال آخرین نفراتی كه از آسانسور استفاده كرده بودند  4همان طبقه ی 
من و رضا بودیم. پاركینگ... لطفا مانع بسته شدن در نشوید... در آسانسور را باز كردم 

دم. جلوی و فاصله پاركینگ و حیاط تا در كوچك مجتمع را طی كردم و از خانه بیرون ز
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نگهبانی منازل نیروی انتظامی سوار تاكسی خطی شدم كه مرا تقریبا تا دانشگاه می 
رساند. بعد از بیست دقیقه نزدیك دانشگاه پیاده شدم. پل عابر پیاده را رد كردم و 
سوار اتوبوس های داخل دانشگاه شدم. چند دقیقه ای صرف شد تا راننده اتوبوس 

ایستگاه روبروی دانشكده پزشكی پیاده شدم. فضای سبز رضایت بدهد و راه بیفتد. 
جلوی ساختمان دانشكده و آب نمای چرخ آسیابی را رد كردم و مستقیم به اتاق 

آموزش رفتم. جلوی پیشخوان بلند ام دی اف كمرنگ آموزش ایستادم و گردن كشیدم 
 تا ببینم كسی پشت میز هست یا نه؟ بود

صبح بخیر... برای بخشای ارائه شده ماه بعد اومدم. ــ سالم خانم كرمی... خوبین؟ 
 چشم ارائه میشه دیگه؟

از باالی چشم و از زیر ابرو نگاهی انداخت و گفت: از ارائه شدن كه میشه ولی دیر 
 اومدی. لیستا بسته شده. اسامی رو فرستادیم بیمارستان برای گروه.

لیست بسته شده؟ من همین  معترض شدم: خودتون گفتین مهر ماه بیام... یعنی چی
 یه بخش رو دارم تا امتحانم... می خواین بهم ارائه بدین یا نه؟

ــ به هر حال برای آبان ماه نمیشه... می خوای درخواستت رو بنویس تا خودم بدم 
 معاون آموزشی. باهاش صحبت می كنم مشكلتو یه جوری حل كنه

خواست... وگرنه زودتر هم می تونستم ــ ببخشید همكارتون گفت مهرماه بیام برای در
 بیام... كم كاری خودتونو توجیه نكنین.

به طرف دفتر معاون آموزشی رفتم و منتظر ماندم تا اتاقش خلوت شود. با اشاره دست 
منشی از جا بلند شدم كه داخل شوم. همان موقع مسئول آموزش داخل دفتر آمد و 

نمی خواد پیش دكتر بری. وزیر لبی گفت:  گفت: بیا... برات سیستم رو باز می كنم.
 همین مونده دوباره شر سر و صدای اون سرمون هوار بشه.

دنبالش تا اتاق آموزش رفتم و منتظر ماندم تا اسمم را در لیست ثبت كرد. بیرون از 
 ساختمان بنر بزرگی توجهم را جلب كرد... جشن 

تا پایان مهرماه. موبایلم را بیرون  ازدواج دانشجویی به مناسبت عید غدیر... ثبت نام
 كشیدم و شماره رضا را گرفتم: الو...

 صدایش در شلوغی بانك ناواضح بود: الو؟ چرا صبح بیدارم نكردی برسونمت؟
 ــ سالم بهترین اتفاق زندگی... خوبی؟ منم خوبم.

 ــ خوبی دیگه... از صدات پیداس شیطون.
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شجویی زدن... برم ثبت نام كنم؟ برای عید غدیره. ــ رضا تو دانشگاه بنر ازدواج دان
 كیف میده ها...

 ــ من و تو ته دیگ ازدواجمونو هم خوردیم دیگه.
 ــ من می خوام... كلی آدم هستن. شلوغ پلوغ میشه. من دلم جشن شلوغ می خواد.

 ــ ببین نوبتمو خوندن... اگه راضیت میكنه برو. برای من فرق نداره
 و هنوز یاد نگرفتی كارای بانكیتو اینترنتی انجام بدی؟ــ پیرمرد ت

ــ از دست تو... بدو برو خونه من غذا می خوام. خریدی داری برای خونه لیست كن 
 یكی از سربازارو می فرستم بخره برات.

 ــ نگران اون نباش. برو به كارت برس. خرید زیادی ندارم.
مورد نیاز برای ثبت نام را گرفتم و از  از معاونت دانشجویی آدرس ایمیل و مدارك

دانشگاه بیرون آمدم. سوار بر تاكسی تا مركز خرید نزدیك خانه رفتم و موجودی 
یخچال و فریزر را كامل كردم و برای رضا اس ام اس فرستادم كه خودش میوه بخرد. از 

آرم فروشگاه تا خانه تاكسی نبود. هن و هن كنان با دستانی پر از پالستیك های 
فروشگاه تا مجتمع را پیاده آمدم. سوار آسانسور شدم. آسانسور طبقه دو ایستاد. 

صدای لوس و كشدار ضبط شده با كلی تاخیر طبقه دوم لطفا مانع بسته شدن در 
نشوید را اعالم كرد... منتظر ماندم تا كسی سوار شود. ولی خبری نشد. دوباره آسانسور 

ض ایستادن زیر لب غرغر كردم: یه روز به عمرم مونده تا طبقه چهار راه افتاد. به مح
 باشه. این صدارو عوض می كنم. چه معنی داره آخه؟ صدا هم این همه لوس؟

دست و صورتم را داخل سینك شستم و به غلط كردن افتادم كه باید آن را بشویم. 
ی لی كردن مقنعه و چادرم را روی مبل ولو كردم. جوراب هایم را هم حین راه رفتن و ل

یكی یكی از پا درآوردم و گلوله شده كنار مقنعه پرتاب كردم. خرید هایم را زیر شیر آب 
 گرفتم تا خاك نداشته مغازه از رویشان شسته شود
 ــ پرسون پرسون یواش یواش اومدم سركوچه تون

 ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونه تون
 را داخل آن جا دادم.در یخچال را باز كردم و خرید هایم 

 ــ یك شاخه گل در دستم، سر راهت بنشستم
 از پنجره منو دیدی، همچون گل ها خندیدی

 آی... به خدا، آن نگه ات... از خاطرم نرود.
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صدایم باالتر رفت: گفتم به خدا قهر گناهه، دل منتظر و چشم به راهه، ای من به 
 كبیری... فدات... ای من به فدات... ای من... ایش ای

 همین االن كه رفتم توحس باید یادم بره؟ هان
 ای من به فدات ناز نكن تو، با چشم سیات قهر نكن تو

 این دو روز دنیا مثل خواب ورویاست، گذرونه
باقی اش را دیگر عمرا به خاطر می آورم. تا همین جایش را هم مطمئن نبودم دارم 

 درست می خوانم یا نه...
و فریز را با هم نگاه كردم: خب... چی درست كنیم كه هم خدا راضی كالفه یخچال 

 باشه هم بنده ی خدا؟
سر جمع خیلی هم وقت نداشتم. دستم سمت تخم مرغ ها و سبزی خرد شده ی 

فریزری رفت. كوكوسبزی با قالب های قلبی كه تازه از فروشگاه خریده بودم انتخابی بود 
مرغ را روی سنگ كابینت رها كردم وبه آشفته بازار  كه زمان كمی می برد. سبزی و تخم

داخل هال سر و سامان دادم. هم زمان كه لباس هایم را تا می كردم مودم اینترنت را 
هم روشن كردم. ساعت حدود یازده بود و احتماال نیم ساعت تا یك ساعتی وقت 

یاهو آف  داشتم سری به ممنوعه جات بزنم. به محض كانكت شدن و بازشدن خودكار
های گذاشته سرازیر شد. همه شان از پیمان بود كه این دو سه روز كه كال نت را تعطیل 

كرده بودم فرستاده شده بودند. چهار عكس هم فرستاده بود. عكس اول مربوط به 
پارك بود. چند دختر و پسر كنار هم در فضای محصور پشت موردهای پارك عكس 

 وی چند نفرشان بود.گرفته بودند. بساط قلیان هم جل
دو عكس بعدی را هنوز باز نكرده بودم. از تصویركوچكشان پیدا بود كه مربوط به 

 مهمانی هستند. آف های پیمان را زیر و روكردم.
پیمان: عكس پارك مال قبله... اون تی شرت آبیه منم. اونی كه تو شب عینك آفتابی 

 گذاشته رو موهاش سروشه. همراه با شكلك خنده
سمت راست من محسن و شراره هستن. اونی كه ور دل سروش نشسته نیلوفره. 
نفیسه هم داره عكس میگیره نیستش. بقیه هم ولو شدن جاهای خوب خوب. از 

عكسای مهمونی های قبل هم برات فرستادم. عكس های مهمانی را هم باز كردم. باز 
وی كاناپه در كردم و حس كردم نفسم تنگ شد... عكس اول سیما رها شده ر

آ*غ*و*ش كسی كه با توجه به توصیف عكس قبلی سروش بود. چند نفری هم در 
حال ر*ق*ص*ی*د*ن كه بین آن ها با كمی دقت قیافه تغییر كرده ی پیمان و بنفشه 
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با پوستیژ موی شرابی را راحت شناختم. باقی عكس هارا سیو كردم. دستم ناخودآگاه 
 مان قرمز شد... روی اسمش كلیك كردم تا صفحه روی میز ضرب میگرفت... چراغ پی

 چت باز شود.
 كتایون: از اون دختره كه خ*و*د*ك*ش*ی كرده بود هم عكس گذاشتی؟ و سند كردم.

 پیمان: شكلك متفكر. من گفتم خ*و*د*ك*ش*ی كرده بود؟
 كتایون: نگفتی؟

ه مطمئنی واقعا پیمان: من گفتم اینجوری خبر دادن. مثل اینكه تو از كسی شنیدی ك
 همچین اتفاقی افتاده

 عرق سردی روی تنم نشست. در صدد برآمدم تا حرفم را طبیعی جلوه بدهم.
 كتایون: سروش خودش گفت.

 پیمان: تو بار اول از كی شنیدی؟
 كتایون: نمی دونم. یادم نمیاد چقدر سوال پیچ می كنی؟ انگار مجرم گرفته

 او می كنه.پیمان: كنجكاویت داره منو كنجك
 كتایون: نگفتی... سیما هم تو عكسا هست؟

 پیمان: سیما؟
پلكم پرید. خراب كرده بودم... بی اراده دست بردم روی پاور لپ تاپ و با فشار پنج 

ثانیه ای خاموشش كردم. مودم را هم همینطور... تمام واكنش های سمپاتیكی ستیز 
كرده با عرقی سرد و دهانی خشك... نشستم  وگریزم* مثل آبشار به راه افتاده بود... یخ

روی صندلی. چرخیدم... تمام تالشی كه كرده بودم... انگشت های سردم را ها كردم 
فایده نداشت... مثل باز شدن یخ در ماكروفر و داغ شدنش سریع از یخ كردگی چند 

یخ پر  دقیقه ای ام به داغی رسیدم. از یخ ساز و مخزن آب روی یخچال یك لیوان آب و
خوردم... بازهم فایده نداشت. پرده روی پنجره های قدی را عقب كشیدم و تا آخر 

نقره ای رضا را  206بازشان كردم. از پشت پنجره باز شدن در پاركینگ و داخل آمدن 
دیدم. دلم دوباره آشوب شد. سریع دویدم سمت اتاق و تی شرت خیس تنم را با تی 

دم. از یقه ی كج بازش شانه ام كامل بیرون افتاد. شرت بنفش گشاد یقه كجی عوض كر
صدای باز شدن در آمد. نفس عمیقی كشیدم و از اتاق بیرون رفتم. رضا در راهروی حد 

 فاصل اتاق خواب ها و آشپزخانه و هال روبرویم سبز شد.
 ــ سالمت كو جوجه؟
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و پیراهن بی حرف در آ*غ*و*شش رفتم. سمت راست صورتم را به سینه اش چسباندم 
 صاف بی چروكش در مشتم چنگ خورد...
 ــ خوبی؟ چرا حرف نمیزنی؟ چیزی شده؟

پشت انگشتانش را كشید روی پیشانی ام. خودم گفته بودم... خودم گفته بودم كه 
تب یك آدم را فقط با پشت دست می شود فهمید... خودم گفته بودم و خودم تب 

 كرده بودم.
 بینم...ــ چرا داغی؟ بیا اینجا ب

در روشویی كنار دستش را گشود و از همانجا شیر آب را باز كرد و دست خیسش را به 
 صورت داغ من كشید.

 ناله كردم... زیر لبی: رضا...
 تكانم داد: حرف بزن... چت شده؟

از آ*غ*و*شش به موازات دیوار سر خوردم و روی زمین چمباتمه نشستم. آب دهانم را 
ی مدت سمپاتیكی به زور قورت دادم و گفتم: باید بهت یه چیزی بعد آن خشكی طوالن

 بگم... ولی توروخدا داد و هوار راه ننداز...
جلویم دو زانو نشست و گفت: این چه حرفیه كه می دونی واسه خاطرش ممكنه داد و 

 هوار راه بندازم؟
 ــ میگم... میگم صبر كن دلم آروم بگیره...

روی كانتر را پر از آب كرد و دستم داد. لب نزدم... مِن لیوان خالی دهان زده ی 
 وسواسی...

ــ اون جامعه مجازی كه... كه گفته بودی... یعنی... رضا تورو خدا داد و بیداد راه 
ننداز... من عضوش شدم... اون آدمایی كه توی لیست بودن... اون مهمونی ها... 

 … جایی كه اون عكسا گرفت
چپ صورتم... دلم شكست... از وسط... چپ و راستش از هم  صورتم سوخت... سمت

 جدا شد...
 ــ رضا...

ــ بیخود رضا رضا نكن. صدبار بهت گفتم... به هر زبونی كه فكر می كردم تو مغزت 
میره بهت گفتم. با مهربونی با قهر با دعوا... منتظر موندم تا خود لعنتیت زبون باز كنی 

ی. به خیالت نمی دونستم؟ یه درصد فكر نكردی من و و بگی داری چه غلطی می كن
آدمام تو اون اداره خراب شده اندازه تو مغز نداشتیم كه بخوایم عضوش بشیم؟ فكر 
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كردی اسم و نشونی و عكست رو بهم نشون ندادن؟ فكر كردی ندیدم داشتی باهاشون 
 چت می كردی؟

 گونه ام نبود... از قلبم بود. دستم روی گونه ام بود. درد نداشت... درد بود ولی از
 ــ من فقط خواستم كمكت...

داد زد: هیچی نگو... من از تو كمك خواستم؟ من نگفتم خودتو قاتی نكن؟ نگفتم 
 خوشم نمیاد؟ نگفتم دور بر ندار برای خودت؟ گفتم یا نه؟

ر را به زور از جا بلند شدم و به سمت اتاق رفتم... كلید اتاق سمت داخلی اش بود. د
قفل كردم. خیلی راحت... پوزخند زدم... به خیالم االن رضا به زور مانع بستن در می 

شود. حتی كلید را هم در آوردم كه اگر خواست از آن سمت در را باز كند بتواند... حتی 
پشت در هم ننشستم كه اگر خواست لوالی در را باز كند باز هم بتواند ولی خبری 

رسید... ساعت ه و الف جمع گرفت. روبالشی خیسم را باز كردم  نشد... دقیقه به ساعت
و روی زمین انداختم... تا ابد كه نمی خواستم اینجا بمانم... میرفتم و آن را میشستم... 
صدای زنگ آپارتمان آمد. بار اول... از جایم تكان نخوردم... زنگ دوم... از جا بلند شدم 

. از اتاق بیرون رفتم و داخل راهرو ایستادم. رضا در را و قفل در را باز كردم... زنگ سوم..
 باز كرده بود... پس بود... نرفته بود...

ــ سالم پسرم... خوبی؟ خانمت خوبه؟ دیگه داشتم می رفتم. گفتم حتما خونه 
 نیستین... براتون غذا آوردم. گفتم خانمت درس داره بلند 

 ن كه؟نشه شام درست كنه... قرمه سبزی دوست داری
 ــ بله مرسی... لطف كردین. اجازه بدین من خالی كنم ظرفشو براتون بیارم.

 ــ عجله ای نیس پسرم. به خانمت هم سالم برسون. شبتون خوش
در كه بسته شد... به سمت من كه چرخید... نگاهش را كه گرفت و بی تفاوت داخل 

و شیشه های رفلكس كه آشپزخانه رفت... از نور داخل هال و پرده های جمع شده 
نگاهم به خودم افتاد... یقه ی كج لباس انگار داشت به تمام زندگی ام دهن كجی می 
كرد... داخل روشویی صورتم را شستم... چشمان پف كرده ام و سرخی كمرنگ گونه ام 

را... با صورت خیس به آشپزخانه رفتم. ساعت هفت و خورده ای عصر... تیك تیك 
 كردن شعله زیر كتری آب... برگشت و به كابینت تكیه داد. فندك گاز و روشن

 ــ آخرین كسی كه فكر می كردم بهم دروغ بگه تو بودی.
 ــ رضا... من

 ــ بدترش نكن... توجیه كردنت آزارم میده...
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 ــ ببخشید...
ــ فقط ببخشید؟ بهت نگفتم فراموش نمی كنم؟ گفتم یا نه؟ می دونستی و اینطور 

 دی برای خودت؟سرخود ش
عصبی داد زدم: تو حتی نمیذاری حرفمو بزنم... رضا من بچه ات نیستم كه اینجوری 

 باهام رفتار می كنی.
پوزخند زد و گفت: اگه بچه ام بودی می گفتم بچه اس... بزرگ میشه. دلم از این می 

 سوزه كه شریك زندگی منی... شریك یعنی خیلی 
 یه خطشو هم بلد نیستی.حرف... خیلی معنا كه تو حتی 

ــ مهم نیس... دیگه مهم نیس... چه فرقی میكنه كه من قصدم چیز دیگه ای بود و 
 می خواستم كمك كنم؟ شامتو بخور... گرسنه نخواب.

داخل اتاق خواب نه، به اتاق مطالعه و پر از كتابم رفتم و از داخل كمد پتو و بالش 
ه هل خورد و دو بار رفت و برگشت و به دیوار درآوردم. رضا پشت سرم آمد. در اتاق ك

 كوبیده شد فهمیدم اوضاع خیلی خراب است.
 ــ اینجا جای خواب نیس. میخوای بخوابی برو تو اتاق.

 پوزخند زدم و گفتم: با این اخالق تو ترجیح میدم فاصله مطمئنه رو باهات رعایت كنم.
یدم... یه شب خارج از اون انگشتش را جلوی صورتم گرفت و گفت: بهت هشدار م

 اتاق بخوابی دیگه جات اونجا نیس
به طرف میز تحریر رفت و لپ تاپ و مودم را از برق كشید و به ثانیه نكشیده در 

 آپارتمان را بهم كوباند.
سالنه سالنه تا اتاق خواب رفتم و با همان لباس ها روی تخت ولو شدم. بالش خودم 

 پایین و سمت رضا سر گذاشتم. روبالشی نداشت... پرتش كردم
 نیست رنگی كه بگوید با من

 اندكی صبر سحر نزدیك است
 هردم این بانگ برآرم از دل

 وای این شب چقدر تاریك است... چقدر تاریك است
 

*ستیز و گریز واكنش های بدوی همه ی موجودات نسبت به محرك های بیرونی 
 ندگی بی امانش.است. برای مثال فرار آهو از پلنگ و دو
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*** 
كلید داخل قفل چرخاندم و در بخش را باز كردم و داخل شدم. خواستم دوباره در را -23

قفل كنم كه دستی روی شانه ام قرار گرفت. به پشت سر چرخیدم و دیدم كه پری یكی 
از بیماران بستری بخش پشت سرم ایستاده. با اخم گفتم: هزار بار بهت نگفتم پشت 

 هر نشو؟ نگفتم خوشم نمیاد بهم دست بزنی؟سرمن ظا
هرهر خندید و گفت: پس كی مامانت میاد خواستگاریم؟ مگه نگفتی اینجا باشم تا 

 بیاد منو ببینه؟
 نه... مثل اینكه امروز روز بسیار فرخنده ای بود!

 ــ فعال برو تو اتاقت، تو راهرو هم نچرخ تا بعد.
بگو چرا نمیاد منو خواستگاری كنه؟ من به این  ــ می خوای یهو بیاریش؟ پشت دره؟

 خوشگلی
آستینم را چسبید و هی دستم را باال و پایین كرد: بهش بگو بیاد دیگه... بگو بیاد... 

 بگو... بگو ... بگو
دستم را آزاد كردم و محلی ندادم كه پشت سرم راه افتاده و قدم به قدم من می آید... 

ر دیگری ایستاده بود تا نزدیك شدم راهم را سد كرد و نزدیك استیشن پرستاری بیما
شروع به خواندن ترانه كرد: چه كنم چیكار كنم... تو منو نشناختی و هم زمان با 
خواندن قر می داد. پری هم از پشت سرم جلو آمد و او هم شروع به قر دادن و 

كنم و به اتاقم همخوانی كرد. نمی دانستم بخندم یا خودم را از فضای كم بینشان رد 
برسم. به هر زور و ضربی از بینشان رد شدم و در اتاق را بستم. هنوز صدایشان می 

آمد. پشت میز داشتم اوردر دارویی پرونده ها را چك میكردم ومهر می زدم كه در با 
 شدت باز شد و پری دوباره گفت: مامانت نیومد تو منو ببینه؟

 : برو بیرون تا ندادم فیكست كنن به تخت.خودكار را روی میز پرت كردم و گفتم
ــ خودت بیا فیكسم كن... خودت بیا... یاال... یاال. از پشت میز بلند شدم كه مثل 

 موش گرزه فرار كرد و پشت در یكی از اتاق ها قایم 
شد. كنار استیشن پرستاری ایستادم و گفتم: خانم فرهیخته... نوبت شوك پری چرا 

 مروز نبود؟عقب افتاده؟ مگه ا
 ــ دستگاه خراب بود دكتر.

با عصبانیت گفتم: یه كم بخش رو سر و سامان بدین... یعنی چی مریضا همه اش 
 دارن توی راهرو چرخ می خورن؟ نصف اینا 
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 سایكوز دارن... نمی گین اگه توهماشون باال بزنه همدیگه رو تكه پاره می كنن؟
زن چهل و خورده ای ساله با شلوار جین و  شانه ام به عقب كشیده شد. برگشتم. یك

 پیراهن مردانه بود.
 ــ میگم خوش تیپ... تو مگه مرخصی زایمان نرفته بودی؟

 نفس عمیقی كشیدم و سعی كردم خنده و خشمم را درجا مهار كنم.
ــ خانم فرهیخته؟ به نظرتون من نباید از مریضای بستری بخش خبردار باشم؟ ایشون 

 بستری شده؟ چرا كسی با من  با نامه ی كی
 تماس نگرفته؟

 ــ ببخشید... نامه دكتر بهرامی رو داشتن. نشد با شما تماس بگیریم و هماهنگ كنیم
موبایلم را یكی از بیماران از جیبم درآورده بود... از دستش گرفتم و اخمی كردم: خدا 

ش با منه خانم آخر و عاقبت مارو بخیر كنه با این بی نظمی. مسئولیت این بخ
فرهیخته... هركدوم از اساتید هم كه بخوان بیمار بستری كنن باید با من هماهنگ 

 بشه. اتفاقی بُیفته من باید جوابگو باشم... لطفا تكرار نشه. پرونده اش رو هم بدین.
 دوباره شانه ام را كشید: بچه ات كجاست؟ كجا بهش شیر میدی؟ تو اتاقته؟

رو درست كنن تا   *ECTو گفتم: لطفا بگین بیان اون دستگاه رو كردم سمت پرستار 
بخش روی هوا نرفته. و در ذهنم اضافه كردم تا مجبور نشدم یك جین آدم رو عقد كنم 

 و مرخصی زایمانم تمام نشده...
بعد از مهر كردن تمام اوردر های دارویی بیماران از بخش بیرون رفتم. از باغچه ی 

نگاه اعصاب و روان رفتم تا دكتر بهرامی را ببینم. پشت در پشت بخش به سمت درما
اتاق مشاوره منتظرش ماندم و بعد از نیم ساعت بیرون آمد. سرش پایین بود و داشت 

 با موبایلش شماره می گرفت.
 ــ استاد ببخشید

سر بلند كرد و ادامه دادم: سالم... وقت دارین چند دقیقه مزاحمتون بشم؟ یه مشكلی 
 وانكاوی هام پیش اومده.توی ر

چند ثانیه مستقیم و نافذ نگاهم كرد و گفت: می دونم مشكل داری... می دونم داره 
بهت سخت می گذره... می دونم خیلی جدیه كه اومدی اینجا و از من كمك می خوای 
و تمام سیم پاتی هایی كه من و تو خوب می دونیم چقدر تشریفاتی هستن ولی االن 

لعاده جدی دارم و باید برم... در اولین وقت هماهنگ كن با هم صحبت یه كار فوق ا
 كنیم.
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كالفه گفتم: ولی استاد... دیره. من دارم می خورم به بن بست... مشكلی كه هست 
 مربوط به بیمارم نیس... مربوط به خودمه و این عصبی ام میكنه.

وم نمیشه كه بگم منتظر ــ ببین االن جلسه دارم توی دانشگاه... مسلما هم زود تم
 بمون. فردا آخر وقت بیا مطب تا صحبت كنیم. خوبه؟

 ــ ممنون دكتر.
ــ عجله دارم حسین جان... باید برم. روزت بخیر... خودت فكر كن و سعی كن فردا با 

 راه حل بیای. خیلی منو درگیر نكن و خندید و با قدم هایی سریع رفت.
ذشت. دوباره داخل بخش برگشتم و در اتاق پشت تا فردا یك قرن به من خواهد گ

پنجره روی كاناپه راحتی بیماران نشستم و سرم را به عقب دادم. موبایلم زنگ خورد 
 پرستار اورژانس بود: بفرمایید؟

ــ سالم دكتر. یه بیمار توی اورژانس هست نامه اتندینگ رو نداره رزیدنت كشیك هم 
 نسو بهم می ریزه دكتر هم نیس...ویزیتش كرده ولی االن داره اورژا

 امروز چه روز خوبی بود! عصبانیت پشت عصبانیت: رزیدنت كشیك كی بوده؟
 ــ مهر دكتر امیری پای شرح حالش خورده شده ولی خودشون نیستن.

از جا بلند شدم و حین خروج از بخش گفتم: همین االن هرجوری میتونین دكتر امیری 
 د پیش من... به هركی رو پیدا كنین و بگین بیا

 سپرده و رفته بگید خبرش كنه. من االن میام اورژانس
در بخش را قفل كردم. و با قدم های سریع به سمت اورژانس رفتم. جلوی اورژانس 

 خیلی شلوغ و پر سر و صدا بود. جمعیت بیكار 
رو بزن  *59جمع شده را كنار زدم و با صدای بلندی گفتم: اینجا چه خبره؟ سمیعی كد 

 تا حراست بیاد... یعنی چی اورژانس انقدر 
 شلوغ شده؟

داخل اورژانس روان پزشكی پشت پارتیشن جدا كننده ی تخت بیماران زن و مرد پسر 
بچه ای باالی ترالی* داروهای اورژانس ایستاده بود وبا توجه به چرخ دار بودن ترالی 

به پشت سرم كردم كه هنوز  هر لحظه امكان حركت كردن و افتادنش بود. نگاهی
 جمعیت زیادی ایستاده بودند و حتی حراست هم ایستاده بود و نگاه میكرد.

ــ سمیعی برو از اورژانسای دیگه دوتا كلردیازپوكساید* بیار. تا دو دقیقه دیگه كسی رو 
 اینجا نبینم... مادر این بچه كجاست؟
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و شلواری كه معلوم بود خیلی  زن جوانی با صورت گریان و موهای آشفته و پیراهن
 عجله ای پوشیده جلو آمد: آقای دكتر توروخدا... 

 االن خودشو میندازه پایین.
 ــ نزدیكش بشی خود زنی میكنه؟ تا حاال تعلیمی هم گرفته؟

ــ میزنه خودشو... دكترش گفت اوتیسمش* تعلیم پذیر نیس... بهم گفتن ببرش 
 نم؟ كی دلش میاد؟ و بذارش تو آسایشگاه... مگه می تو

 دوباره شروع به گریه با صدای بلند كرد.
ــ خانم... االن وقت گریه نیس... صداش كنی ب*غ*لت میاد؟ فعال باید یه جوری از 

 اون باال بیاریمش پایین. اسمش چیه؟
 ــ فرید... حرف گوش نمیده. نمیاد ب*غ*لم.

 ــ با چی بیشتر بازی میكنه؟ رنگ؟ توپ؟ آب؟
 رنگ... عاشق اینه كه دستشو بزنه تو رنگو بكشه به همه جا.ــ 

سرچرخاندم و از بین جمعیت دنبال یك بچه گشتم: خانوم كوچولو؟ میای پیش من؟ 
 و دست هایم را باز كردم تا ب*غ*لش كنم

به سمتم آمد. معلوم نبود پدر و مادرش كجا بودند كه این بچه هم داشت اینجا و بین 
 .جمعیت می چرخید

ــ قراره یه بازی كنیم... من و تو می خوایم یه نقاشی بكشیم تا فرید بیاد پایین... اگه 
نقاشی خوب باشه و فرید بیاد پیش مامانش من بهت یه جایزه میدم. رو به سمت 

پرستار اورژانس كردم و خواستم چند برگه و استامپ را بدهد. دخترك با ذوق در 
ش را روی استامپ فشار داد و هر مدلی كه آ*غ*و*ش*م نشست و تمام كف دست

دلش خواست روی كاغذ كشید. خوب كه كاغذ را پر كرد از گوشه چشم نگاه كردم كه 
 فرید روی لبه ی ترالی نشسته و پاهایش را آویزان كرده.

ــ سمیعی هروقت ب*غ*ل*ش كردم خیلی آروم بهش تزریق كن... دومی رو هم آماده 
 یكی جواب نده. نگه داشته باش ممكنه با

به سمت فرید رفتم و استامپ را جلویش گرفتم تا دستش را داخلش بزند. پر از ذوق 
نقاشی كردن دستش را به سمت استامپ آورد و ب*غ*ل*ش كردم. شروع كرد به 

چنگ زدن و كشیدن روپوشم كه سمیعی آمپول اول را تزریق كرد و از شل شدن 
او را روی تخت خواباندم و دستور دادم دست  عضالتش فهمیدم كه كمی آرام تر شده.

و پایش را با باند پانسمان به تخت فیكس كنند بعد از این همه تازه سر و كله ی 
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امیری رزیدنت سال یك پیدا شد. به سمت اتاق استراحت اورژانس رفتم و گفتم: دكتر 
 امیری... لطفا همراهم بیا.

رو دست رزیدنت سال یك می سپارم چه در اتاق را بستم: امیری وقتی من اورژانس 
معنی داره؟ باید بدون خبر دادن به من ول كنه بره؟ آخر هفته كشیك اضافه داری... 

اگه بازم تكرار بشه مطمئن باش تو ارزشیابی و رد كردن اسمت برای امتحان ارتقا تاثیر 
 مستقیم میذاره.

ی گفت: ولی دكتر من مشكل از اتاق بیرون آمدم. دنبالم راه افتاد و با صدای بلند
 داشتم... یعنی چی كشیك اضافه بدم؟

 نزدیكش ایستادم و در یك نگاه كلی دیدم همه حواسشان سمت ماست.
ــ دكتر امیری عزیز... هرجا كه مشكل داری و هر مشكلی داری می تونی بگی و خیلی 

لوی پرسنلی راحت بری به مشكلت برسی... در ضمن لطفا تاكید می كنم لطفا صداتو ج
كه تورو به عنوان پزشك بیمارستان می شناسن باال نبر... خودت رو خراب میكنی. فردا 
قراره به عنوان پزشك اوردر بنویسی و پرسنل بخش برات اجراش كنن. پس سعی كن 
وجهه خودت رو حفظ كنی. اگر به سر و صدا باشه مطمئن باش صدای من از تو می 

اورژانس اتفاقی می افتاد و سر این بچه بالیی میومد اول  تونه بلند تر باشه. اگه توی
 پای تو گیر بود بعد پای من كه سال باالیی تو هستم.

از اورژانس بیرون آمدم و در پاركینگ بیمارستان سوار ماشین شدم. سر راه از 
جلدی كتاب داستان های شاهنامه ی دو زبانه را  6كتابفروشی برای نوه ها دوره ی 

به سمت خانه رفتم. از ماركت سر خیابان هم یك پالستیك پر از پفك و  خریدم و
خوردنی های دخترانه گرفتم. هنوز از در ماشین پیاده نشده بودم كه هانیه و علیرضا و 

آیلین جلویم دویدند. پر از سروصدا و جیغ كه از بینشان فقط چی برامون خریدی را 
 المتون كو وروجكا؟متوجه شدم. ابرئ باال انداختم و گفتم: س

سه نفرشان مثل گروه سرود دسته جمعی سالم كردند. كتاب هارا دوتا دوتا بینشان 
تا داستان باید كنار هم باشن. هركسی هم باید كتابشو به دو نفر  6تقسیم كردم: این 

دیگه امانت بده... اگه تا تابستون تونستین كامل برام بخونیدشون من بهتون یه 
اال برین داخل سروصدا هم نكنین. داخل ساختمان رفتم و سالم بلند جایزه میدم. ح

باالیی كردم و هركس از یك سمتی جواب گفت. پالستیك خوردنی ها را به سمت ازهار 
 گرفتم و گفتم: چطوری وروج؟
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داخل پالستیك را نگاه گذرایی كرد و گفت: وووی از این آلبالو خشكا كه من دوس 
 ؟دارم... وروج دیگه چیه

ــ اگه در نظر بگیرم كاف آخر وروجك میتونه كاف تصغیر باشه تو االن یه كوچولو 
 نسبت به این سه تا بزرگتری پس وروج حساب 

 میشی.
 ــ لوس سرخوش

پوزخندی زدم و گفتم: اتفاقا امروز بیشتر از هروقت دیگه ای حوصله ندارم. جریان چیه 
 همه اینجا جمعن؟

 ن جماعت همیشه همین جان.ــ چیز عجیبیه مگه؟ ای
گوشش را از روی شالش كشیدم و گفتم: آی آی... تو چرا دلت پره؟ من باز یه حرفی... 

 میگم خسته ام می خوام استراحت كنم. تو 
 چته؟

ــ صبح اون خانمه زنگ زد برای جواب... مامانم همه رو االن اینجا كشونده تا جواب 
 سط.ازشون بگیره... منم كه غازم این و

ــ بیا باال تو اتاقم و به طرف پله ها رفتم كه صدای فاطمه آمد: آی حسین چش سفید 
 فكر نكن نفهمیدم كلی خوراكی خریدی دارین با 

 خودتون می برین باال... منم پفك می خوام
نیمه های راه برگشتم به سمتش و گفتم: فاطمه خجالت داره... دوسال از حوا زن آدم 

 ت پفك می خوای؟كوچیكتری اونوق
به سمت پله ها خیز برداشت تا صندلش را پرتاب كند كه مرتضی او را گرفت. از باالی 

 پله ها گفتم: حرص نخور دختر عموجان... 
 پوستت چروك برمی داره.

 چشمش را ریز كرد و گفت: میای پایین دیگه؟ دارم برات.
 ای فكر كنی؟رو به ازهار كردم و گفتم: خودت جوابی داری یا می خو

ــ می خوام فكر كنم می خوام بیشتر حرف بزنم. باید اخالقش دستم بیاد. نمی دونم 
 مامان چرا انقد عجله داره

ــ می خوای بیان تو خونه و حرف بزنین یا جای دیگه؟ به عزیز هم كاری نداشته باش. 
 من درستش می كنم.

 یرون فكر كنم بهتر باشه.ــ نمی دونم... یه جایی كه اخالقش دستم بیاد... ب
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چرخیدم سمت كشوی لباس و تی شرت و شلواری بیرون آوردم و حین باز كردن دكمه 
های پیراهنم گفتم: ازهار... خوب فكر كن. به چیزایی كه می خوای بپرسی. به هر 
خصلتی كه می خوای داشته باشه. به چیزی كه دوست داری باشه. به چیزی كه 

اهش می كنم تو مثل حنانه زود تصمیم نگیر. من هنوز از كار دوست داره باشی... خو
حنانه عذاب وجدان دارم. نمی خوام انتخاب اشتباه تو هم به عذاب وجدانم اضافه 

بشه. چشماتو باز كن ازهار... زندگی مثل خرید كردن نیست كه بگی دلمو زد عوضش 
 می كنم. آدما زیاد عوض نمیشن. گوِشت با منه؟

ال راحت نشسته بود و لواشك میخورد: من واسه كی دارم الالیی می خونم نه... با خی
 ازهار؟

ــ خو چته؟ من با گوشام گوش میدم با دهنم می خورم با سرم تایید می كنم. حتما 
 باید وسطش اهن و اوهون كنم كه بدونی حواسم هس؟ 

 واال با این نون پختنشون.
 ؟ یه كم مالحت داشته باش ازهار.ــ این دیگه از كجا سر زبون تو افتاده

ــ وووی تو هم شدی مثل مامان. از صبح منو گرفته تو آشپزخونه كه بیا ببینم بلدی 
 فسنجون درست كنی یا نه؟ برنجت قد میكشه یا نه؟ 

 نشسته به قول خودش قاعده ی نمك و ادویه خورشت رو دستم داده
 .ــ خجالت بكش نیم وجبی... می خواد پس نفرستنت

 ــ خیالت راحت پس فرستادنی نیستم.
 ــ بلند شو برو بیرون دختر... هنوز لباسمو عوض نكردم.

 بینی اش را چین داد و خندید و گفت: می بینم سه ساعته دست به كمربند ایستادی.
هلش دادم سمت بیرون و در را بستم. داشتم شلوارم را آویزان جا رختی میكردم كه 

 : پری برو تو اتاقت.یك دفعه در باز شد
 ــ پری؟

 برگشتم سمت در و حنانه را در آستانه ی در دیدم. عجب گاف عظیمی!
 ــ تویی؟ بیا تو.

 اخمی كرد و با ابروی باال انداخته گفت: پری كیه دیگه؟
خندیدم و گفتم: پری عشق منه... یعنی عشق من نیست عاشق منه. از مریضای 

 باز می كنه. عادت كردم بخشه... هی میاد در اتاقمو 
 دیگه هروقت در اتاق باز میشه بگم پری برو...
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 خندید و گفت: مگه دیوونه ها ازت خوششون بیاد.
 ــ اختیار دارین. عاقالش هم كم نبودن عاشق و شیفته مون شدن.

 زد به شانه ام و گفت: خیلی از خود متشكری ها...
ولش كن... تو خوبی؟ آیلین؟ رضا؟ ببینم  نشستم لبه ی تخت و دستش را گرفتم: اونو

 سال نمی خوای دوباره منو دایی كنی؟ 4تو بعد 
زهر خندی زد و دستش را كشید و گفت: یه بار دایی شدی. ازهارم ازدواج میكنه یكی 

 میاره. من براچی باید یكی دیگه بیارم؟
بیشتر از یه  دوباره دستش را گرفتم. محكم و با حس اطمینان. هر دو دستش: خیلیا

 بچه دارن... بخوای نگاه كنی تو یه بچه داری كه 
 از وجود خودت باشه ولی رضا چی؟

 ــ آهان... بحث سر رفیق شفیق جنابعالیه... رضا اینارو بهت گفته؟
ــ حنانه! رضا رو انقدر دور نبین. رضا همبازی بچگی جفتمونه. بین همین بوته ها... رو 

ساله رضا  4ه... چرا انقدر باهاش غریبگی می كنی؟ همین تابی كه توی حیاط
سال یعنی بیشتر از زمانیكه رامین همسرت بود. حنا مشكلت با رضا  4همسرته... 

چیه؟ تو زنی، منعطفی وجودت ساخته شده برای دوست داشتن و عشق دادن و عشق 
 گرفتن... چی شده كه با رضا نمی تونی؟

ه ی حقا با رضاس... من كه متهم اول و آخرم ــ ولم كن حسین... همه ش رضا. هم
 چه فرقی میكنه مشكلم چی باشه؟

 چانه اش را گرفتم تا در چشمم نگاه كند: هی حنا خوشگله... نگو عاشقش شدی
 ــ چرت نگو حسین. عشق كدومه؟

 ــ وقتی تو حرف نمی زنی من مجبورم حدس بزنم... تو خودت بگو مشكلت چیه؟
 ر را باز كرد: بیا برای ناهار. حرف زدن من دردی رو دوا نمی كنه.از جا بلند شد و د

به كمی مكث بعد از او از پله ها سرازیر شدم و سكوت كردم. باید با میل خودش حرف 
 می زد... حرف كشیدن زوری كه فایده ای نداشت.

 ــ سالم دكتر.
؟ می خوام رتبه چرخیدم و گفتم: سالم. خانم دكتر... َدرسا چطوره؟ خوب می خونی

 بیاری ها.
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لبخند شل و ولی زد. و گفت: خوبه... فقط داروها خواب و بیداریمو بهم ریختن... یه 
شبایی فقط دو سه ساعت می خوابم یه وقتایی هم خیلی می خوابم. كال خالی از 

 استرس شدم... برای همین بی خیالی می كنم و یه وقتایی چیزی نمی خونم.
اس... نمیشه كاریش كرد. ساعت داروهاتو بیار جلوتر... وقتی از ــ عارضه ی داروه

 خواب بیدار میشی بخور. اگه بهتر نشدی تا قرص هاتو كم كنم.
به هال خانه رسیدم كه بچه ها در حال پخش و پال كردن وسایلشان روی زمین بودند 

با لبخند  و بزرگترها اجتماع تشكیل داده بودند. كنار حاجی و مرتضی نشستم. فاطمه
سینی چای آورد و مشغول تعارف كردن شد. آخرین نفر من بودم. تشكری كردم كه با 

 لحن خاصی گفت: نوش جان.
به محض دور شدنش فنجانم را آهسته با فنجان مرتضی عوض كردم و منتظر ماندم تا 

قیافه ی مرتضی را ببینم. مرتضی همیشه فنجانش را نگه می داشت تا كمی خنك 
عد از یكی دو دقیقه خوردن چایش مصادف با پس دادنش شد. خنده پهنی بشود. ب

كردم و برای فاطمه ابرو باال انداختم. با یك لیوان آب سریع خودش را رساند و گفت: 
 جز نزنی حسین... واسه چی چایتو با مرتضی عوض كردی؟

ای مغز ــ تقصیر خودته.. با بچه كه طرف نبودی كه بگی نمی فهمه... این نقشه ه
 فندقی فقط از شما خانوما بر میاد.

ــ ای بر ذات خبیثت لعنت... تو مرض می ریزی، فاطمه می خواد تالفی كنه، من چرا 
 باید تاوانشو بدم؟

 ــ چی به خوردش دادی فاطمه؟
ــ چقد فلفل خالی كرده بودی توش خانوم؟ حسین از زیادی فلفلش به تلخی میزد 

 .دیگه... خدا لعنتت نكنه
زدم روی شانه اش و گفتم: بسه دیگه... وایساده منو هی لعنت می كنه. جای این كارا 

 یه كم ابهت داشته باش زنت جرئت نكنه از این 
كارا بكنه و ابرویی برای فاطمه باال انداختم. رو به حنانه گفتم: رضا كجاست؟ نمی 

 بینمش...
گفت: رفته نوشابه برای ناهار بگیره  شانه ای باال انداخت و عزیز كه كنارش نشسته بود

 و بیاد.
 ــ خب چرا نگفتین من برم؟

 حنانه با حرص گفت: داماد عزیزتر از جانشون هستن دیگه...
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ــ چه دل پری... چندبار از دستش كتك خوردی حنا؟ همچین میگه انگار درباره هفت 
 پشت دشمنش حرف می زنه

 غذا رو می كشین؟ صدای ازهار آمد: مامان... رضا برگشت.
عزیز هم در جوابش گفت: خودت غذا رو بكش ببینم بلدی یا نه؟ رو برنج روغن بده 

 بعد كفگیر بزن بهش.
 نشستم كنار عزیز و گفتم: رسما داری شوهرش میدی ها... خب یكی بره كمكش.

عزیز ابرویی باال انداخت و گفت: فكر كنه تو خونه ی خودشه و میخواد مهمان داری 
 نه... باید یاد بگیره یا نه؟ك

مرتضی گفت: راستی حاجی گفتین برم تحقیق كنم درباره ی این خانواده... از محله و 
 كار و همه اینا پرسیدم كسی بد ازشون نگفت. 

 همه تعریف می دادن. جواب شما چیه؟ موافقین باهاشون یا نه؟
 سری به سمت رضا تكان دادم و او هم خندید.

. جواب آخر رو فكر كنم كس دیگه ای باید بده. چرا از اصل كاری نمی ــ مرتضی..
 پرسین نظرش چیه؟

 ــ اصل كاری بزرگتر داره و بزرگترش براش تصمیم می گیره.
صدای حاجی آمد: حرمت همدیگه رو كم نكنین. آقا حسین... شما كه بزرگترش هستی 

 برای چی وسط مجلس بلندشدی رفتی؟ می 
 حرف بزنی حرف بشنوی نظر بدی... شما هم تو بزرگتریت اهمال كردی.خواستی بمونی 

از جا بلند شدم و بلند گفتم: ازهار بیا اینجا... به ثانیه نكشید كه جلوی در آشپزخانه 
 ظاهر شد.

 ــ ازهار تو صد درصد راضی هستی؟
 قرمز شد و زیر لبی گفت: داداش...

نگفتی نمی خواد ایران بمونه؟ چرا نگفتی ــ پرسیدم راضی هستی یا نه؟ چرا بهشون 
خونه و زندگی و كارش اینجا نیس؟ چرخیدم سمت مرتضی و ادامه دادم: اینارو هم تو 

تحقیقاتت فهمیدی؟ یا فقط پرسیدی روزی چند ركعت نماز می خونن و سروقت 
مسجد میرن؟ از آینده اش پرسیدی یا چشمت فقط به ماشین مدل روزش افتاد؟ 

ایین آوردم و جلوی حاجی آرام ادامه دادم: من هنوز عذاب وجدان دارم. از صدایم را پ
سال پیش تا االن یه خواب راحت هم نداشتم كه چرا كاری نكردم. این مدل صالح  4

دیدن ها و بزرگتری كردن ها فایده نداره. به اون خدایی كه می پرستی فایده نداره... 
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ره. یه بار اونجوری دختر شوهر دادی یه بذار باهاش آشنا بشه و خودش تصمیم بگی
بارم به حرف من باش حاجی... یه بارم اینجوری اعتماد كن. بذار من با پسره صحبت 
كنم و تا بیرون همدیگه رو ببینن. من تضمین می كنم هیچ چیزی خالف خواسته ات 

ام سال پیش نیست كه پا پس بكشم. این دفعه ایستادم... تم 4نباشه. این دفعه مثل 
قد... نمیذارم كسی آینده شو به بازی بگیره. نمیذارم خودش آینده شو به بازی بگیره... 

 فقط همین بار منو باور كن حاجی.
توضیح: یك سری بیمارها به خاطر نوع بیماریشون تمایالت ج*ن*س*ی شون باال 

 میره و پیش میاد كه خودشون از دیگران درخواست ر*ا*ب*ط*ه میكنن. این وسط یه
 سری آدم سودجو هم پیدا میشن كه ازشون سواستفاده میكن.

 دستگاه*. ECTیا الكترو كانوالسیو تراپی یا الكترو شوك 
 سیم پاتی: همدلی كردن با بیمار.

 : كد فراخوان حراست و انتظامات به محل مربوطه.59کد  
 ترالی: كمد دارویی سیار اورژانس كه تمام داروهای ضروری

 ساید: آرام بخشكلردیازپوك
اوتیسم: اختالل درخود ماندگی اطفال كه باعث میشه مهارت های رفتاری و كالمی و 

 ارتباطی غیرطبیعی داشته باشن. رفتارهای 
 خودآزارانه و پرخاشگری هم بینشون به وفور دیده میشه.

*** 
هرچند دقیقه یك بار از سر بی حواسی و استرس روی زمین ضرب می گرفتم و -24

منشی هم اخم می كرد. آخرین بیمار استاد كه بیرون رفت با اشاره منشی و دو ضربه 
 در را باز كردم.

 ــ سالم استاد.
 از جا بلند شد و گفت: سالم حسین جان... بیا تو

 ــ مزاحم كه نیستم؟ ظاهرا نوبت دیگه ای نداشتین.
ه داده داخل یعنی اینكه صدایش را پایین آورد و گفت: اگه منشی بداخالق من تورو را

 كس دیگه ای نبوده. چای سبز یا قهوه؟ و در كنج 
 اتاق دكمه ی كتری برقی روی دكور كوتاه چوبی را پایین داد.

 ــ با چای راحت ترم.
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ــ تا من آماده می كنمش حرفتو بزن... این فرصتو بهت میدم كه بدون اینكه تو 
 چشمات زل بزنم مشكلتو بگی.

چرم سبز رنگ داخل اتاق نشستم و شروع كردم: استاد من یه بیمار روی راحتی 
داشتم... یعنی دارم كه به خاطر مشكالتی كه داشت سعی كردم وادارش كنم تا گذشته 
رو برای خودش و من بازسازی كنه... شروع خاطرات گذشته اش تقریبا برمی گشت به 

 استارت اولیه مشكلش.
 پرسم. مجرده یا متاهل؟ و اینكه چند سالشه؟ــ ببخشید توی كالمت اینو می 

ساله... همسرش با من دوسته. به خاطر همین  23ــ خواهش می كنم. متاهل و 
دوستی و دالیل دیگه از اون خواستم بذاره تا من درمان همسرش رو به عهده بگیرم. 

ش نگاه كمكش كردم تا یادش بیاد و بتونه خاطراتشو كنار هم بچینه و از دور به زندگی
كنه تا مشكلش رو بفهمه... می دونین همسرش تقریبا همسن منه و ... من دارم 

 عصبی میشم كه میخوام اینارو بگم.
فنجان چای را روی میز مقابلم گذاشت و گفت: باشه... آرومتر... خودم می پرسم. اینو 

"باز از اینجا تو ذهنت داشته باش كه هروقت طرف مقابل صحبتت آروم نشد سواالت 
پاسخ" *نپرسی. سواالت بسته بهتر جواب میدن. زندگی شخصیش رو برای خودش 

 بازسازی كرد؟
 ــ بله

 ــ تو هم حرفاشو شنیدی؟
ــ همیشه چشماش بسته بود. با چشم بسته حرف می زد و منم با چشم بسته گوش 

 می دادم.
 ــ همسرش همسن توئه و خصوصیات اخالقیش شبیه تو؟

عنی بله... نفسم را حبس كردم و خیلی ناگهانی گفتم: من یكدفعه بهش ــ تقریبا. ی
 حسی پیدا كردم كه نباید...

 ــ كی اینو فهمیدی؟ و چی شد كه فهمیدی؟
ــ همسرش مشكلی رو كه باعث شد به این حال و روز بُیفته رو تمام و كمال به من 

نستن همون ها شروع نگفته بود. یعنی من سربسته یه چیزایی می دونستم و با دو
كردم روانكاوی كنم. اوایل وقتی از گذشته صحبت می كرد یه حسی مثل ترحم داشتم 

ولی وقتی اصل ماجرا یعنی شدت اتفاقات افتاده رو فهمیدم... من نتونستم حس 
 خودم رو كنترل كنم برای اینكه نخوام فیزیكی آرومش كنم.
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 ــ همسرش كنارش هست؟
ی همسرش اینجا نیست و با ما زندگی میكنه. اون شب من بدون ــ نه.. بنا به دالیل

 اراده داشتم می رفتم تا اتاقش... اون موقع نفهمیدم 
چرا... فقط داشتم پله هارو باال میرفتم. حتی تا پشت در اتاقش... تو یه لحظه به 

 خودم اومدم و برگشتم پایین.
 ــ چرا تو خواستی آرومش كنی؟

كارو نكرد... نمی دونم شاید نخواست شایدم زمان نداشت ــ چون همسرش این 
 كنارش بمونه.

 ــ هنوزم دوستش داری؟
ــ به شدت اون شب نه... االن شبیه یه حس عذاب وجدان می مونه. یه چیز سنگین 

 كه نمیذاره باهاش راحت باشم. بعد از اون بازم به 
كرد. حتی بهش گفتم برای حرفاش گوش دادم... بازم كنارم خاطراتش رو بازسازی 

 دفعات بعدی باید آماده یه یادآوری و اتفاق بزرگ 
 باشه...

 ــ توی اون اتفاق آسیب پذیر بود؟
 ــ خیلی... بیش از حد تصور. همسرش فقط مقصر بودنش رو دید.

 ــ چرا فقط از همسرش حرف می زنی؟ بقیه خانواده اش چرا كنارش نیستن؟
 .. نه خودش و نه همسرش.ــ هیچ كسی رو نداره.

ــ و از نظر تو این آسیب پذیر ترش میكنه؟ اینكه تنها گذاشته شده و كسی حمایتش 
 نكرده؟

 ــ مگه غیر از این هم میتونه باشه؟
ــ حسین... حواست هست داری قضاوت می كنی و بدترین كار ممكن توی روانكاوی 

 قضاوت كردنه. االن به نظر تو همسرش توی 
 اوضاع نابه سامان تقصیر بیشتری داره؟این 

ــ به خودش هم گفتم... باید می ایستاد و بهش كمك می كرد. باید دستش رو می 
 گرفت و از این تنهایی مزمن نجاتش میداد.

ــ و تو اون شب می خواستی این كار رو انجام بدی؟ از این تنهایی مزمن بیاریش 
 بیرون؟ خودت مشكل خودت رو فهمیدی؟
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شدم. دارم جای اون حس می گیرم. وقتی خاطراتش   *shareـ میدونم با همسرش ـ
 رو تعریف میكنه من ناخواسته جای رضا قرار 

 می گیرم... اشتباه بزرگیه. ولی نمی دونم چطور باید اصالحش كنم
ــ اشتباه اولت این بود كه خواستی برای كسی كه می شناسی روانكاوی كنی و اشتباه 

بود كه توی خونه این كار رو كردی... یعنی ضمن اینكه بیمارت توی فضای  بعدی این
آروم قرار گرفت تا تصوراتشو بگه تو هم به خاطر آشنایی با فضا تو خلسه ی تصورات 
اون رفتی. دیگه ادامه نده حسین... دیگه روانكاویش نكن. بذار كس دیگه ای بهش 

 كمك كنه.
 كه نمیتونه به آدمای زیادی اعتماد كنه. ــ نمیشه... مشكلش انقد خاص هست

ــ ببین تو اول باید به خودت كمك كنی... همونطور كه به تو و روانكاویت اعتماد كرده 
به آدمای دیگه هم میتونه اعتماد كنه. مگر اینكه تو بتونی با خودت و حست كنار 

زنه... یه لحظه بیای... حسین اشتراك خطرناكه... هم به خودت هم به بیمارت لطمه می
به این فكر كن كه بیمارت هم به تو به چشم همسرش نگاه كنه... می دونی چی 

میشه؟ وجدان كاری و شرافتت رو پای این قضیه نذار. حاال هم اگه اون چای مادر 
 مرده ی یخ كرده رو نمیخوای بخوری بده تا من ترتیبشو بدم.

 شده بود ولی بد مزه نشده بود.خندیدم و كمی از چای داخلش را مزه كردم. سرد 
 ــ تا حاال ناخودآگاه ل*م*س*ش هم كردی؟ منظورم برای حس امنیت و این چیزاس
ــ استاد... من با بیمارای بخش هم این كار رو نمی كنم. فقط اون اوایل یكبار داشت 

 دستشو بد جور فشار میداد و سعی كردم مچ دستش رو باز كنم كه اونم بد جوابمو داد.
 ــ االن داروهاش چیه؟

فنجان خالی را پایین گذاشتم: فلوكستین و ایندرال. درمانش سبكه... داره درس می 
 خونه نمی خوام گیج و سردرگم باشه.

سوال بسته یعنی سوالی كه جوابش با بله یا خیر باشه و سوال باز، پاسخ دقیقا نقطه 
 مقابل سوال بسته اس

share: ت... یه اتفاقیه كه میتونه توی روابط بین آدمها به یا اشتراك گیری شخصی
 وجود بیاد. اشتراك یعنی دو نفر حس و حال مشابهی پیدا كنن.

 
*** 
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شماره ی روی كاغذ را در دستم چرخاندم و منتظر ماندم تا تماس برقرار شود. حد -25
من  فاصل بوق دوم و سوم جواب داد. ازهار گوشش را به گوشی ام چسبانده بود و

 تالش می كردم تا سرش را رد كنم.
 ــ بفرمایید؟

 ــ روز بخیر. آقای سعیدی مهر؟
 ــ بله خودم هستم. شما؟

 ــ من سعادت هستم. مزاحم كه نشدم؟ می خواستم چند دقیقه ای وقتتون رو بگیرم.
ــ آقای دكتر؟ خواهش می كنم. فقط اجازه بدین من جام رو عوض كنم. چند لحظه... 

 چند قدم محكم آمد و فضایی كه از هرگونه  صدای
 صدا خالی بود.

ــ راستش تماس گرفتم چون می خواستم در مورد خواستگاری و پیشنهاد ازدواجتون 
 به خواهرم صحبت كنم. میتونم به اسم كوچیك 

 صداتون كنم؟ برای راحتی میگم.
 ــ خواهش می كنم... فقط نفرمایین كه جوابشون منفیه.

 ی باال انداختم برای ازهاری كه گوش ایستاده بود: براتون مهمه كه مثبت باشه؟ابروی
ــ ترجیح میدم اگه امكانش باشه حضوری بگم. میشه؟ حدود یك ساعت و نیم دیگه 

 تایم ناهاره اگه لطف كنین این فرصتو به من بدین 
 كه توی رستوران میزبانتون باشم ممنون میشم.

هار دادم كه جواب بدهد. دستی روی شكمش به نشانه ی غذا با سر اشاره ای به از
 كشید و خندید.

 ــ حتما ایمان عزیز... فقط آدرس رو به من بدین.
ــ یادداشت می كنین؟ خیابان... رستوران سنتی ترنج. ممنون كه این فرصت رو به من 

 دادین. روزتون خوش.
 رستوران خداحافظ.ــ خواهش می كنم. پس تا یك ساعت و نیم دیگه توی 

 تماس را قطع كردم و به ازهار گفتم: شنیدی كه... برو آماده شو
 دست انداخت دور گردنم و صورتم را ب*و*س*ید و گفت: یه دونه ای داداشم.

به فاصله یك ساعت و سی دقیقه ی بعد روی تخت سنتی رستوران نشسته بودیم. 
 به  سفارش غذا داده شد و به ازهار اشاره كردم كه
 بهانه ای بلند شود تا من با ایمان صحبت كنم.
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ــ خب ایمان عزیز... فكر كنم تا االن متوجه شده باشی من آدم سنتی نیستم. یعنی 
 دلیل اینكه االن همراه خواهرم اینجا اومدم اینه كه 

 عقیده دارم زندگی چیزی ورای رسم های تكراری چندین سال پیشه.
ازدواج سنتی نیستم. وقتی برای خواستگاری می اومدم فكر ــ راستش من هم موافق 

می كردم خیلی راحت زیر همه چیز می زنم و به خانواده ام میگم كه می خوام همسرم 
رو خودم انتخاب كنم. ولی وارد شدن به خانه ی شما همه ی معادالت منو بهم ریخت. 

انی پیدا كنم... اینارو میگم تنها چیزی كه فكرش رو نمی كردم این بود كه یه عالقه ناگه
چون می دونم جنس منطق شما با خیلی های دیگه فرق داره... همین منطقتون باعث 

 شده دعوت االن منو قبول كنین.
گارسون رستوران خواست سفره را پهن كند كه ایمان گفت این كار را خودش انجام می 

 دهد.
ن. اونجا تنهایی خاص خودش رو ــ خواهرم گفت میخواید خارج از ایران زندگی كنی

 داره. چه تضمینی می دین كه خواهر من دچار 
 مشكل نشه؟

ــ خب راستش رو بخواین هیچ تضمینی وجود نداره... الاقل ثبتی و كتبی نیس... 
تضمین های شفاهی هم اگه بخواد ندیده گرفته بشه خیلی ساده اس... ولی تمام 

كنم... هر زمانی هم كه شرایط برگشتن وجود  تالشم رو برای آسایش خانواده ام می
 داشته باشه سعی می كنم حتما اقدام كنم.

ــ من همیشه به باقی دوستان هم گفتم. برای ازدواج دو نفر باید همراه هم باشن نه 
 سد راه هم. با همراهی هر مشكلی قابلیت حل شدن رو داره.

 ــ حاال می تونم به جواب مثبت امیدوار باشم؟
التویم را برداشتم و گفتم: اینو دیگه باید از خود خواهرم بپرسین. من تنهاتون میذارم. پ

قصدم فقط فراهم كردن زمینه برای صحبت شما دو نفر بود و اینكه دارم به عنوان یه 
دوست بهت اطمینان می كنم. بعد از اینكه صحبتتون تموم شد لطفا خواهرم رو تا 

 خونه همراهی كن.
ازهار از سمت سرویس بهداشتی آمد. روی لبه تخت نشستم و كفشم را به  همان موقع

 پا كردم.
 ــ داداش می خوای بریم؟
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لبخندی به صورت متعجبش زدم و گفتم: نه ... شما اینجا بمونین و با هم صحبت 
كنین. من قصد مزاحمت و دخالت ندارم. ایستاده به سمت ایمان چرخیدم و دستش 

 نكنی نمیتونی به هیچ چیز امیدوار باشی... ظهرتون بخیر. را فشردم: تا تالش
از در سنتی و شیشه رنگی رستوران بیرون آمدم. هوا از قبل سردتر شده بود. احتماال 
شروع بارش یه برف بود... ماشین پارك شده را ندیده گرفتم و هوس پیاده روی به 

لی تاریخ معاصر... صد سال سرم زد. پشت ویترین كتابفروشی ایستادم و در یك نگاه ك
كلمه... بیوتن... فرهنگ انگلیسی به فارسی عمید... دوباره  504تنهایی... كتاب زبان 

نگاهم برگشت روی بیوتن رضا امیرخانی چاپ دهم... دو یا سه سال قبل آن را خوانده 
بودم. یادم هست جایی از آن نوشته بود هر زنی رازی است و ازدواج كشف راز نیست 

كه معماری این راز است... موبایلم زنگ خورد. جواب دادم. شماره ی بلوك شده كه بل
 حتما از جانب سرهنگ بود.

 ــ بفرمایید خودم هستم.
 ــ سالم حسین جان. می تونی خودتو برسونی؟

 ــ اتفاقی افتاده؟
 ــ رضا دستگیرشون كرد... توی مرز تركیه.

 ین طرف به اون طرف میره؟ــ این مرد شده مثل ملخ كه هی از ا
 ــ خودتو برسون... كار نیمه تمام رضا با تو.

 
*** 
فضای داخل ساختمان گرم بود. پالتویم را درآوردم و به جالباسی گوشه ی اتاق  -26

آویزان كردم. آستین هایم را باال زدم و ساعتم را از مچ دست باز كردم. از پشت شیشه 
 نگاهی انداختم.

 مشون سرگرد؟ــ اول كدو
چرخیدم به سمت سرهنگ و گفتم: اونی كه مضطرب تره بهتره برای شروع... كسی كه 

خونسرده زمان می بره تا شكسته بشه ولی آدم پر استرس رو راحت تر میشه تخلیه 
اطالعات كرد. سرهنگ چشمای اون یكی رو ببندین ببرینش تو یه اتاق دیگه... می 

 خوام بترسه.
جا با تو. سربازایی كه اینجان از همه ی افرادم مطمئن ترن. بهشون ــ مسئولیت این

 اعتماد كامل داشته باش. پالتویش را به تن كرد. گفتم: می خواید برید سرهنگ؟
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ــ برمی گردم... فعال باید برم و به باالتر از خودم توضیح بدم. حساب پس دادن فقط 
 مختص شماها نیست.

 هستن؟ــ دقیقا چند ساعته اینجا 
ــ خیلی نیست. از زمانی كه رسیدن به شهر تا جابه جا كردن و آوردنشون اینجا خیلی 

 زمان نبرد. شاید یكی دو ساعت... ولی خب 
 زمان زیادی توی راه بودن. موفق باشی سرگرد. و از در ساختمان بیرون رفت.

ر یكی از اتاق چند صفحه پرونده ای كه رضا برای سرهنگ فرستاده بود را خواندم و د
ها را باز كردم و داخل رفتم. اتاق كمی سردتر از بیرون بود و نور كمی داشت. طول اتاق 

را دو بار از اول تا آخر طی كردم و حواسم بود كه نگاهش رفت و آمد و قدم های مرا 
 می پایید. صندلی فلزی ته اتاق را بلند كردم و درست روبرویش گذاشتم و نشستم.

دو راه هست كه تو حرف بزنی... یكی اینكه خودت بخوای كه من ازش  ــ می دونی
 استقبال می كنم و دومی روش منه كه می دونم 

 خیلی خوشت نمیاد ازشون.
 ــ شكنجه خالف قانونه. همه جای دنیا...

 ــ من اسمی از شكنجه نیووردم.
و گفت:  با كفش روی زمین ضرب گرفتم. طولی نكشید كه عكس العمل نشان داد

میشه انقدر نكوبی؟ سرم درد میكنه و شروع كرد به مالش دادن شقیقه هایش... با 
 دستان دستبند خورده و زحمت فراوان. بینی اش را باال كشید و خمیازه ای كشید.
ــ فكر می كنم انتخابت روشای من باشه كه البته خیلی هم ترس ندارن چون من 

 متقاعد كردن شكنجه نمی كنم... من همیشه هدفم 
 آدماس... فقط روشش برای هركسی فرق داره... چطوره از پدرت شروع كنیم؟

 ــ خفه شو
 ابرویی باال انداختم و ادامه دادم: یا از خواهرت...

 ــ گفتم خفه شو... اسم اونارو به زبون نیار عوضی.
دونی من ــ خیلی قشنگه كه تو انقدر خوب به این اسما واكنش نشون میدی... می 

 یه روان پزشكم؟ خیلی ساده اس برام كه اعصابت 
رو متشنج كنم یا حتی آروم كنم... مخصوصا با كسی مثل تو... خواهرت وقتی مرد چند 

 سالش بود؟
 فریاد كشید... مرتعش و متنفر: گفتم اسم اونو نیار عوضی...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – خانه سیاه است

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 3 6 

 

قرص؟ تهران  ــ سرت درد میكنه؟ داری عرق می كنی... چی می زنی هان؟ سیگاری؟
 ــ شیراز*؟ اون روز چی زده بودی؟

 ــ برو بیرون... اینجا كسی نیست منو از دست این دیوونه نجات بده؟
 سرش را باال گرفتم و داخل بینی اش را نگاه كردم... روی دست هایش را...

ــ با اینكه می دونم چی مصرف می كنی یه راه عملی اینه كه نگهت دارم تا چند ساعت 
 یگه... خمیازه های بیشتر... عرق كردن... د

آب ریزشی كه تمومی نداره... خستگی وحشتناك... اونوقت براش التماس می كنی... 
 چطوره ها؟

 از اتاق بیرون رفتم وروی راحتی داخل سالن نشستم.
 ــ سرگرد چای می خورین بیارم؟

وز تا این ساعت ناهار سر بلند كردم و گفتم: بله ممنون میشم. و یادم آمد كه هن
نخوردم و اضافه بر آن هنوز با ازهار تماس نگرفتم. گوشی را از جیبم درآوردم كه تماس 

بگیرم ولی آنتن نداشت. سروانی كه برایم چای آورد گفت: اینجا بلوكر داره... تمام 
 خطوط بلوك میشن. فقط یه خط آزاد هست. اگه كارتون خیلی ضروریه بیارمش.

دم: نه احتیاجی نیست. باید با شماره ی خودم تماس می گرفتم. ستوان سر تكان دا
 ببین حالش چطوره؟

 از شیشه نگاهی انداخت و گفت: خوابیده سرگرد. ولی داره می لرزه...
پرونده اش را برداشتم و گفتم: مهم نیس... داره میره توی ترك. حدودا چند ساعته 

 دستگیر شدن؟
 ساعت. 15یا  14ــ شاید نزدیك 

ــ معلومه قبلش خوب مصرف كرده كه انقدر طول كشیده تا به این حال بُیفته. یه پتو 
 بندازین روش... اتاق سردتر از اینجاست

 ــ اطاعت.
دوباره سر بردم درون پرونده ی فرستاده شده... بینشان تناقضاتی بود... جهت ضربه 

قاتل قد بلندتری داشته یا در ارتفاع منجر به قتل از باال به پایین بود و این یعنی یا 
باالتری قرار گرفته بوده. و از همه جالب تر تخمین وزن ضارب بر اساس شدت ضربه 

كیلوگرم بود. كالفه پرونده را روی میز انداختم و از جا بلند شدم.  90تا  80یعنی بین 
بود هنوز می  در اتاق را كه باز كردم متوجه شدم با وجود پتویی كه رویش انداخته شده

 لرزد. به محض كنار زدن پتو با تن غرق در عرقش مواجه شدم.
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 ــ ستوان عسكری؟ ستوان؟
 ــ بله سرگرد؟

دو انگشت روی نبض دستش گذاشتم: ستوان تا تلف نشده سریع هروئ... براش جور 
 كنین. دو ساعت دیگه اینجوری بمونه جون میده.

 ــ ولی سرگرد...
نجا منم یا تو؟ سریع یه نفرو بفرست بیاره. من این آدمو زنده می داد زدم: مافوق ای

 خوام نه مرده. از توی ماشینم سرنسخه هامو 
 بیار... باید براش سرم بنویسم اینجوری تمام بدنش خشك میشه از بی آبی.

ظرف چند ثانیه سرنسخه هایم را آورد. نسخه اش را نوشتم و مهرم را از جیبم پای آن 
خیال اینكه اسمم فاش می شد ... زنده ماندن این آدم از همه چیز حیاتی تر زدم. بی 

بود. نسخه را به دست سربازی دادم و گفتم: فقط نیم ساعت وقت داری بری اینارو 
بگیری و برگردی... بیشتر از نیم ساعت مطمئن باش توبیخ بدی می خوری. من با 

 كسی شوخی ندارم.
ویال هروئ... و هم سرم و وسایل دیگر جلوی دستم به بیست دقیقه نكشید كه هم 

بود. دستكش پوشیدم و هر دو دستش را برای یافتن رگ وارسی كردم. هیچ رگ 
سالمی نداشت. پاچه شلوارش را باال زدم. و به زحمت یك رگ نازك تقریبا سالم پیدا 

م را آزاد كردم كه بتوانم آنژیوكت سرم را داخلش بفرستم. بعد از تزریق هروئ...، سر
 كردم تا سریع جایگزین مایعات از دست رفته اش شود.

ــ تو اول و آخر یه پزشكی... اشتباه فكر می كردم كه میتونی مثل ارتشی ها خشك و 
 نفوذ ناپذیر باشی...

سر بلند كردم: به خاطر تمام بدبختی هایی كه رضا و همسرش و خیلی های دیگه 
نمی خوام زیر دست من تلف بشه. باید بمونه و تاوان  كشیدن باید زنده بمونه... باید.

كاراشو پس بده. خودتون گفتین به خاطر كار نیمه تموم رضا... من قسم خوردم به هر 
 قیمتی شده اون كارو تموم كنم. حتی اگه كسی اسمم رو پاش ننویسه...
فتین همسر ِسرم را به دست سرباز دادم تا نگهش دارد و از اتاق بیرون آمدم: چرا نگ

 رضا قاتل نیس؟ می دونین چه عذابی داره می 
 كشه؟ رضا هم اون گزارش لعنتی پزشكی قانونی رو خونده بود؟

 ــ آروم باش حسین... من وظیفه ای ندارم كه به تو جواب پس بدم.
 ــ چند نفرو بازیچه كردین سرهنگ؟ شما برای رضا مثل پدر بودین.
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ش كن. اگه می تونی از این آدما حرف بكش... نمی ــ كسی بازیچه نشده... تموم
 تونی بذار روش های خودمونو امتحان كنیم.

شقیقه هایم نبض گرفت. سردرد لعنتی: گفتم كه... من این كارو انجام میدم به خاطر 
 آدمایی كه برام اهمیت دارن. همون آدمایی كه 

 انگار برای شما...
 ــ سرگرد داره بیدار میشه.

 ف سرباز برگشتم كه انگار مرده ی زنده شده دیده باشد.به طر
ــ اگه می خوای از من یه چیزی یاد بگیری بهتره این باشه كه هروئی... معجزه می 

 كنه... مریضی كه از خماری رو به مرگه به 
 فاصله چند دقیقه دوباره مثل قبل شاد و شنگول میشه

مال بیدار شود. صورتش را با دستمال روی زمین كنارش نشستم ومنتظر ماندم تا كا
 كاغذی خشك كردم و بعد در اتاق بسته شد.

 ــ خواهرت...
نفس عمیقی کشید وگفت: خواهرم وقتی مرد هفده سالش بود. خ*و*د*ك*ش*ی 
كرد. چون بهش تج... شد. پدرم... وقتی رسیدم تموم شده بود. وقتی رسیدم دنیا رو 

عاشق مادرم بود. مادرم و خواهرم خیلی شبیه  سرم خراب شد... پدرم جنون داشت.
هم بودن... مادرم طالق گرفت... جنون پدرم كشید باال... خواهرم قربانی شد. قربانی 

دو تا آدم كه یكیشون جنون روانی داشت و یكی جنون خود پرستی و غرور... آره... من 
كشتم چون  سروشو كشتم... ولی بدون هروئ... بدون م*س*ت*ی... بدون جنون...

 خواهرم...
از گریه ی بی صدایی لرزید. كف هر دو دستش را محكم روی صورت فشار داد و صدای 

 خفه ی هق هقش بلند شد.
 ــ آروم باش... برام از اون تشكیالت تعریف كن... به اون قتل هم می رسیم بعدا.

فتی دست هایش را پایین انداخت و گفت: فلش* میدونی چیه؟ میدونی دیگه. گ
دكتری... این بار فلش نداشتم. همه اش خواهرم بود. قدر ده ثانیه دوباره ب*غ*لش 
كردم... دوباره خندید... دوباره مثل همون موقع كه سرخوش م*ی* ر*ق*ص*ی*د... 

خوبی ه*ر*و*ئ*ی*ن همینه دیگه. من خسته ام... می خوام زل بزنم به این سقفو 
 م تا دوباره اون فلش یادم بیاد...خواهرم یادم بیاد. می خوام چشم ببند

 سرمش را بستم و آنژیوكت را بستم: باشه من بعدا میام.
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از جا بلند شدم و گفت: دكتر... من از كاری كه كردم پشیمون نیستم... سروش حقش 
 بود بمیره... حقش بود...

مهم  ــ نمی دونم... شاید... شایدم نه. من دكترم. قسم خوردم كه زندگی آدما برام
 باشه... از مرگ كسی خوشحال نمی شم.

در اتاق را بستم و رو به سرهنگ گفتم: اعتراف می خواستین؟ گفت قتل كار خودش 
بوده. تو یه شرایط رسمی هم احتماال تكرار میكنه. منتهی االن منتقلش نكنین... من 

تو حال  هنوز سوال دارم... نتونست از تشكیالت بگه... هر*و*ئ*ی*ِن دیگه... خیلی
 خودش نیست. همین حرفارو هم با كلی از این شاخه به اون شاخه پریدن گفت.

سرهنگ دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت: برو استراحت كن. قیافه ات داد میزنه 
 خسته ای... من اینجا هستم. طبقه باال یه 

 سوئیت هست.
كه به مرور و خیلی آهسته ــ سرهنگ چیزی درباره ی جذام شنیدین؟ جذام یه بیماریه 

و پیوسته تمام بدن رو می خوره... از همه جالب تر نحوه انتقالشه... باید مدت طوالنی 
كنار یه جذامی بود تا جذام گرفت. آدمی كه توی اون اتاقه مدت خیلی طوالنی كنار یه 

جذام روحی بوده... خیلی آروم و آهسته و بدون نشونی روحش خورده شده... اگه 
ن مثل سر باز شده ی یه زخم عفونی توی جامعه اس حاصل بی توجهی من و شما و اال

امثال ماهاست... نفس عمیقی كشیدم و ادامه دادم: بهش سخت نگیرین... هروقت 
دوباره عالمت خماری داشت بگین تا براش تزریق كنم... مصرفش خیلی باالست... 

اگه رضا و همسرش براتون مهم  البته اگه می خواین زنده بمونه و اعتراف كنه...
 هستن.

سرهنگ سری تكان داد كه نمیدانم به نشانه ی تاسف بود یا چیز دیگر: داری خیلی تند 
قضاوت می كنی... معلومه كه برام مهم هستن. همه ی نیروهای من برام مهم هستن. 

كردم  به همه شون به چشم فرزندان خودم نگاه می كنم. اگه برام مهم نبودن كاری نمی
كه حتی نخواد پای همسرش به دادگاه باز بشه. اگه مهم نبودن این همه روی 

امنیتشون تاكید نمی كردم. اگه همسرش مثل امانت نبود توی كوچه ی شما مامور 
مخفی نمی گذاشتم كه حواسش به همه چیز باشه... دیگه اینطوری در مورد من 

اهش از یه پیرمرده كه یه بار قضاوت نكن... این یه دستور مافوق نیست. یه خو
پسرهاشو تو همین راه از دست داده و نمی خواد این بار سر پسر و دخترش بالیی 
بیاد. من حتی دورادور مواظب رضا هم هستم... حتی می دونم االن كجاست و چه 
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شكلی گریم كرده... من توی زندگیم دیگه چیزی ندارم كه بخواد جایگزین تو و رضا 
اش خیلی مواظبتون هستم... گفتی جذام، منم پسرهامو از دست دادم. بشه. مطمئن ب

 اونا هم بی نشونی بودن... زخم اون ها هم بی صدا و سوزنده بود.
از خودم و حرفم خجالت كشیدم. خم شدم تا دستش را بب*و*س*م ولی نگذاشت: 

 ببخشید سرهنگ. حرفم از سر ناآگاهی بود. ببخشید 
 پدرش شك كرد.كه این پسر ناخلف به 

ــ برو باال استراحت كن. برو... من می خوام این ماجرا زود جمع بشه و همگی به 
 همون حال سابق برگردین.

ــ چشم. من میرم غذا برای همه بگیرم و یه سری به خونه بزنم و بگم یكی دو روزی 
 نمیام. چند نفر اینجا هستن؟

 و به كارت برس و برگرد.ــ احتیاجی نیست بچه ها می گیرن خودشون. بر
آستین هایم را پایین دادم. ساعتم را بستم و پالتو پوش از در ساختمان بیرون زدم. 

نزدیك بیست دقیقه تا شهر فاصله بود. اول به سمت بیمارستان رفتم تا برای سه روز 
 مرخصی رد كنم. بیرون از بیمارستان موبایلم زنگ خورد و اسم ازهار رویش افتاد.

 الم گل دختر.ــ س
 ــ سالم داداش، كجا بودی كه گوشیت خاموش بود؟

ــ ببخشید یه جایی بودم كه باید خاموشش می كردم. تو چیكار كردی؟ حرفاتونو 
 زدین؟ چی گفتین؟

 ــ آره. حرف زدیم. از همه چی... میای خونه بهت میگم. اینجوری پشت تلفن نمیشه.
 جایی برم... یه لحظه گوشی.ــ میام خونه ولی باید دو سه روزی 

بدین. یه  2/3-1/3رو به متصدی داروخانه گفتم: جناب یه سرم نرمال سالین یه 
 هم بذارین. * 20آنژیوكت 

 عینكش را پایین داد و گفت: نسخه تون لطفا.
ــ نسخه ندارم. خودم پزشك هستم و كارتم را روی پیشخوان گذاشتم. دوباره گوشی را 

 و گفتم: ازهار لطفا از توی  به گوشم چسباندم
اتاقم دو تا تی شرت و پیرهن و شلوار بذار روی تخت تا من بیام... جواب آخرتو االن 

 بگو بعدا كه اومدم تعریف كن برام.
 ــ باشه برات یه ساك آماده می كنم. جواب آخرم... خب هرچی شما بگین دیگه.

 ــ شرط می بندم االن كلی قرمز شدی.
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 .. اصال تو كجا می خوای بری این موقع سال؟ــ داداش.
 ــ یه سفر ضروریه... تا برگردم شوهر نكنی بریا.

 ــ بیش تر از سه روز طول بكشه بهت قول نمیدم. و خندید...
متصدی داروخانه فیش هزینه را به دستم داد. هزینه اش را با كارت حساب كردم و 

 مهر پرداخت شد روی آن خورد.
ی دونی وقتی می خندی همه ی دنیای من می شی؟ هروقت و هرجایی كه ــ ازهار م

 به مشكل برخوردی می تونی رو من حساب 
 كنی... اینو همیشه یادت باشه... تو هر حال و شرایطی من پشتت می ایستم.

 ــ تو چرا اینجوری شدی؟ حس می كنم صدات غمگینه.
ی عقب گذاشتم و گفتم: چیزی پشت رل نشستم و پالستیك داروخانه را روی صندل

 نیست عزیزم. دارم میام خونه. می خوام رانندگی 
 كنم. خداحافظت.

 ــ منتظرتم.
از قنادی نزدیك بیمارستان كیك كم خامه ای گرفتم و داخل ماشین گذاشتم. ماشین را 

جلوی در خانه پارك كردم و كیك به دست، دو زنگ پشت سر هم زدم و در كوچك 
كردم. ازهار جلوی در ساختمان منتظر ایستاده بود و صورتش از سرما قرمز  خانه را باز
 شده بود.

 ــ سالم داداشی... این چیه دستت.
ــ سالم وروجك... دیگه داری شوهر دار می شی. گفتم به مناسبت راحت شدن از 

 دستت كیك بگیرم.
وض كردم و داخل كیك را از دستم گرفت و صورتم را ب*و*س*ید. كفشم را با صندل ع

رفتم. سالم كردم. به طرف حنانه كه گوشه نشسته بود و سرش در دفتر مشق آیلین بود 
 رفتم.

 ــ حنا؟
 سر بلند كرد و گفت: جانم حسین؟

ب*غ*لش كردم و گفتم: جونت بی بال... دلم برات خیلی تنگ شده... امروز یه برادری 
 دلش خواهرش رو می خواست و ازش دور 

م حس كردم چقدر دلم برات تنگه... خیلی وقت بود اینجوری ب*غ*لت نكرده بود. من
 بودم.
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 ــ داداش.
ــ حنا برای دو سه روز جایی میرم و برمی گردم. اینجارو به تو می سپرم. مرتضی 

گرفتار زندگی خودشه. ازهارم هنوز خیلی جوونه... باهاش حرف بزن. بهش از زندگی 
دل عزیز بشین. جای من باش حنا... ازت انتظار دارم. از بگو. تو این مدت پای درد 

 خواهرم انتظار دارم. وقتی برگشتم می خوام با هم خیلی مفصل صحبت كنیم.
 * تهران ـ شیراز به روش استفاده ی هروئین و آب كردنش داخل زر ورق اطالق میشه

اوج فلش: سرخوشی بعد از مصرف هروئ... كه حدود ده ثانیه طول میكشه و 
ل*ذ*ت*ی*ه كه یه فرد میتونه تجربه كنه. البته فلش تا ابد برای یه هروئ...باقی نمی 

 مونه، خیلی زود كم و كمتر میشه.
سرم قندی _ نمكی. آنژیوكت هم كه یه نیدل یا سوزن پالستیكی برای  2/3-1/3سرم 

 ول كردن سرم
** 
 ای چیزی بخوری؟سرم بعدی را برایش وصل كردم و گفتم: خوبی؟ نمی خو -27

 چشم بسته سرش را تكان داد و چیزی نگفت.
 ــ از كی به هروئ... معتاد شدی؟

بازهم چیزی نگفت. تكانش دادم. چشمانش را باز كرد: هرچی سعی میك نم دوباره 
 اون ده ثانیه رو تو ذهنم بیارم بی فایده اس.

 ــ پرسیدم از كی به هروئ... معتاد شدی؟
 ــ بعد سروش.

 ـ از اون تشكیالت حرف می زنی؟ـ
ــ من تازه وارد شده بودم. خیلی چیزی نمی دونستم. پوشش اونا خیلی قوی بود. 

 هركسی رو كنارت می دیدی یه ربطی به اونا داشت 
 و نمی فهمیدی دقیقا چكاره اس.

 ــ حشمت رو دیده بودی؟
 سر اون فیلم.ــ آره... یه دیوونه ی عوضی سادیسمی... فقط یه بار. اونم 

 ــ سر فیلم؟ كدوم فیلم؟
بذار ساكت و  ... snuffچشم هایش را بست و گفت: اون فیلم های ا*س*ن*ا*ف 

 آروم چشمامو ببندم. حوصله ی حرف زدن ندارم.
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از اتاق بیرون آمدم. ساعت مچی ام یك صبح را نشان می داد. سربازی روی راحتی 
وی میز انداخته بود. اخمی كردم كه صاف جلوی تلویزیون نشسته بود و پایش را ر

 ایستاد.
 ــ من آدم سخت گیری نیستم ولی نظم و انضباط برام مهمه.

 ــ بله سرگرد. تكرار نمیشه.
به سمت در فلزی ته راهرو رفتم. كمی زنگ زده و روغن نخورده بود و با خشكی و 

چرخید. صدای وحشتناكی باز شد و متهم دست بسته ی داخلش به سمت صدا 
 موبایل و ساعتم را روی میز گذاشتم و به سمتش رفتم.

 ــ چه عجب باالخره یكی توی این اتاق اومد
پوزخندی زدم و گفتم: فكر نكنم آمدن من خیلی برات خوشایند تموم بشه... صاف میرم 

 سر سوال آخرم. حشمتو كجا میشه پیدا كرد.
همه مدت می تونستین پیداش  خندید و گفت: حشمت اگه پیدا شدنی بود تو این

 كنین. بیخود دنبالش نگردین.
ــ جرمای تو اثبات شده است... هر مدركی هم كه فكرشو بكنی ازت داریم. حاالكه داری 

 میری باالی دار بهتره بقیه رو هم با خودت 
 بكشی باال.

نشونی. ــ از من هیچی ندارین... من تو كارم آس بودم و هستم... تر و تمیز و بدون 
 بیخود بلوف نزن. می بینم روزیو كه خودت 

 دستبند از دستم باز می كنی و حرص می خوری كه نتونستی كاری بكنی.
به طرف موبایلم رفتم و گفتم: خیلی مطمئن نباش... می دونی هركسی جای من 

 میومد شاید دستش خالی بود. ولی من دست پر اومدم 
 تو این اتاق.

 و چشم بندش را پایین كشیدم و و گوشی را جلویش گرفتم. فیلم را پلی كردم
 صدای مرد بلند شد: اه! ... همه حالمو پروندین. مگه بار اولتونه؟

صدای یكی از نقاب پوشان آمد: كیفش به همینه... صدبار دیگه هم نگاش كنی بهت 
 حال میده.

 ران؟ كیفو بهشون بده.ــ تر و تمیز بندازینش دور... منو هم فراموش می كنین... كام
چمدان كوچكی روی میز گذاشته شد. درش را باز كردن. یكی از نقاب پوشان مشغول 

 شمردن بسته ها شد.
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 تا بود. داری میزنی زیرش حشمت خان. 20تاس... قرارمون  15ــ اینا كه 
 5تا بود وقتی شما اینجور كثیف كاری جلوم در نمی آوردین... فك كن اون  20ــ قرار 

 میلیون...
فیلم را استاپ كردم و گفتم: حاال چی؟ اون فلش سبز یادت میاد؟ همونی كه خودت و 

 سروش برای آتو گرفتن از بقیه داشتین؟ من با 
 همون می كشونمت باالی دار... به نفع خودته كه حرف بزنی.

اری كه ــ پس كار اون ه*ر*ز*ه ی عوضیه نه؟ هنوز زنده اس؟ خیال می كردم با اون ك
 باهاش كردیم خودشو بكشه... شایدم این ه*ر*ز*گ*ی ها تو ذاتش...

 مشت محكمی به دهانش زدم. خون از بینی و دهانش سرازیر شد.
 ــ مرسی غیرت... اینجوری می خوای اعتراف بگیری؟

روی هر دو شانه اش زدم و گفتم: مطمئن باش به اعصاب خرد كنی من نیستی... 
گت شروع كنیم؟ فكر كن بیاد پشت نرده های محوطه اعدام بایسته... چطوره با مادربزر 

راستی می دونی اعدامت در مال عامه؟ فك نكنم بهش فكر كرده باشی. البته تو 
چشمات بسته اس... ولی می تونی تصور كنی كه اون می بینه تورو... مگه نه كه تازه 

ببینه... ولی فكر نكنم برات آب مروارید چشماشو عمل كرده؟ خیلی خوب میتونه تورو 
دلش بسوزه... احتماال اونم نفرینت میكنه. خم شدم كنار گوشش و گفتم: كه كاش تو 

همون زلزله می مردی و كسی از زیر آوار بیرون نمی آوردت. سی و یك خرداد شصت و 
نه كه یادت هست؟ نوچ... نوچ... نوچ... تنها یادگاری پسرش و انقدر ناخلف... حتی 

 گریه هم نداره... ارزش
 ــ خفه شو.

 ــ حشمت كجاست؟
 ــ نمی دونم. نمی دونم... چندبار باید بگم؟

 ــ انقد تكرار می كنم تا راستشو بگی... حشمت و دارو دسته اش كجان؟
 ــ گفتم نمی دونم. من فقط یه مهره ی جزء بودم.

 ــ مهره ی جزء كه حشمت میومد خونه اش؟
ا من نباشم شما نمی تونین حشمتو پیدا كنین... نمی تونین منو ــ می دونی چیه؟ ت

 بكشین.
 ــ خیلی هم مطمئن نباش ... با تمسخر اضافه كردم: پسِر... تنها!

Snuff: .فیلم های آزار و اذیت ج*ن*س*ی واقعی 
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*** 
 زانوهایش را ب*غ*ل كرد و به دیوار پشت سرش تكیه داد: گفتی روان پزشكی؟ -28

ان دادم. ادامه داد: آره... بهت می خوره. حرف زدن باهات حس خوبی داره. سری تك
 االن حالم خوبه... رو به راهم. جنس خوب بهم 

 می رسه... با یكی حرف می زنم. مهم نیس كه افتادم توی ناكجا و زندونی شدم
 ــ بهم گفتی می خوای حرف بزنی... حرفای مهم. پس حاشیه نرو

گفت: چی می خوای بدونی؟ بپرس تا اگه چیزی می دونم بهت آه عمیقی كشید و 
 بگم... بازم میگم من یه تازه كارم. خیلی اطالعات 

 ندارم در موردشون.
 ــ اون فروم... درباره ی اون بگو.

 ــ یه كم آب بهم میدی؟ یه عطش عمیق دارم. نمی دونم چمه.
ه خاطر از دست دادن مایعات بدنته. از جا بلند شدم و به سمت پارچ آب كنار در رفتم: ب

 فرستادم برات سرم بیارن. لیوانی پر كردم و 
 به سمتش گرفتم.

ــ بذار از اینجا برات شروع كنم. من و سروش و پیمان هر سه نفر توی یه دبیرستان 
بودیم. همسن و سال نبودیم ولی خیلی اتفاقی با هم مچ شدیم. سروش عاشق هنر 

ولی فوق دیپلم كامپیوتر قبول شد. پیمان شیمی منم كه افتادم بود... مجسمه سازی 
دنبال كار و كافی نت و اینا... گه گاهی سروش رو می دیدم. تا اینكه سروش اومد و 
گفت میخواد یه سایت طراحی كنه. چند روز روش كار كردیم. یه جامعه مجازی بود. 

مه نویسی كردم. ادمین اون موقع دلیلشو نمی دونستم. یه قسمتاییش رو من برنا
سایت پیمان بود ولی خیلی زود تو همون چند روز اسمش تغییر كرد و یوزرش شد 

پسِر تنها... و ادمین ظاهرا سروش شد. ولی پنل برا هردونفرشون باز می شد و هر دو 
نفرشون دسترسی به همه چیز داشتن. خیلی زمان گذشت. نمی دونم یه دفعه چرا 

راج شد. می گفت زیرآبشو زدن... دلیلشو هیچ وقت برامون پیمان از دانشگاه اخ
 نگفت.

 سكوت كرد... چند دقیقه. پرسیدم: از اون فروم دخترا رو پیدا می كردن؟
سر بلند كرد: ها؟ آره... من اول در جریانش نبودم. یه بار پیمان گفت یه مهمونی می 

ال این خرجا در حد و اندازه ی خواد بگیره. فكر كردم یه چیز ساده اس ... ولی نبود. اص
پیمان نبود... پیمان یه دفعه از این رو به اون رو شده بود. سروشم همینطور... یه 
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كارشون شده بود عكس گرفتنای بدجور از دخترا... اگه می فهمیدن پولدارن باج می 
گرفتن... سروش شده بود یه دائم ا*ل*خ*م*ر... از صبح تا شب، ازشب تا صبح پای 

م بود. پیمان نقشه می كشید و سروش پیاده می كرد... كم كم تو مهمونی ها پای فرو
قرص هم باز شد. وقتی می خوردن هیچ كدومشون تو حال خودشون نبودن... نه 

 دختر و نه پسر...
 ــ تو نمی خوردی؟

ــ یه بار خوردم ولی بهم نساخت. نزدیك بود تشنج كنم. بعد از اون نخوردم... یه بار 
همون گنگی وتوهم سروش به یكی از دخترا ت*ج*ا*و*ز كرد... وقتی حالشون  تو

عادی شد تازه فهمیدن چه غلطی كردن... اینارو خود پیمان می گفت. من اون موقع 
نبودم... پیمان هم جای اینكه یه كار مفیدی بكنه و بخواد جلوشونو بگیره ازشون فیلم 

ست تو خاطرم نیس... سروش با دختره قرار و عكس گرفته بود. بعد یكی دوهفته... در
میلیون بیاره. دختره هم هرچی طال  4گذاشت. عكسو براش بلوتوث كرد و گفت باید 

داشت رو آورد. پیمان مسخره بازیش گرفت... گفت بذار ببینیم چی كار می كنه... 
بهش فیلمو نشون دادن. دختره داشت پس می افتاد. من اونجا بودم... دختره به 

روش التماس می كرد فیلمو پاك كنه. سروش انداختش بیرون و پیمان رفت س
دنبالش... می دونی پیمان میگرن داره... همیشه قرصای ضد افسردگی برا میگرنش 
استفاده میكنه... احمق به دختره گفته بود كه از اینا بخور و همه چیو فراموش كن... 

ی كرد و می خندید... چند روز بعدش هرچی بیشتر بخوری بهتره... برای ما تعریف م
دوستش اومد و توی سایت داشت غوغا می كرد. اسمش بنفشه بود... گفت كه 

دوستش مرده... خ*و*د*ك*ش*ی كرده. می خواست همه رو لو بده، همه رو داشت 
تهدید می كرد. خونه ی پیمانو هم كه بلد بود. سروشم از همون عكسای كذایی رو كرد 

ی هم از بنفشه پول بگیره هم ساكتش كنه... بنفشه از سروش به و خواست اینجور 
پیمان پناه برد. دختر احمق فكر می كرد این یكی از اون بهتره... دختره هرچی داشت و 

نداشت رو برداشت و فرار كرد. فكر می كرد می تونه یه جا پیدا كنه برا زندگی... ولی 
ببره. اونم نامردی نكرد. اینجا بود كه  آخر شب مجبور شده بود دوباره به پیمان پناه

تازه با یه جنبه ی دیگه فعالیتای سروش و پیمان آشنا شدم... پر كردن فیلمای 
ا*س*ن*ا*ف... اونم برا یه آدم سادیسمی روانی... یه روانی كه دلش می خواست یه 

شو هم گله آدم جلوی چشماش به یه دختر تج... كنن و اون ببینه... نه یه بار... فیلم
میلیون... كی باور میكنه؟ حشمت  20می خواست. پول می داد بابت این چیزا. 
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همونی بود كه اول پیمانو بعد سروشو رسوند باال باالها... قرصا و پول پارتی ها از 
حشمت بود. پیمان اول یه ساقی جزء مواد بود... ولی یواش یواش پیشرفت كرده بود. 

گرفت به خاطر حشمت بود. یه دفعه خواستن رو پارتی و عكس و فیلمایی كه می 
دست حشمت بلند شن... از خودش هم فیلم گرفتن... خواستن آتو ازش داشته باشن. 

اون فلش... فلش دست سروش كه اون دختره برش داشت و فرار كرد. فلشی بود كه 
همه رد و نشونه های حشمت توش بود. هرچیزی كه می تونست حشمتو به لجن 

. سروش كه... بعد سروش پیمان خیلی دنبال فلش گشت دنبال اون بكشونه..
دختره... نمی دونم كی و از كجا به حشمت رسوند كه همچین فلشی هست. همه 

دنبال اون فلش بودن... دختره هم آب شده بود و رفته بود تو زمین... انگار اصال از اول 
بازی كرده بود. فرار كردیم...  همچین كسی نبوده. من آدم كشته بودم پیمانم با دم شیر

 تموم شد. باقیشو خودتون می دونین دیگه...
 ــ سروش رو چطور كشتی؟

به فكر فرو رفت: وقتی رسیدم از صدای جیغای از ته دلش گوشام به زنگ افتاده بود. 
فقط گوشام كار میكرد. كلی رخت و لباس شسته و آویزون روی بند جلوی دیدمو گرفته 

رو چنگ زدم و كشیدم. وقتی رسیدم باال سرش... رو زمین با لباس پاره  بودن... همه
شده... داشت هق میزد... اون طرف بابا... هه... بابا... اون طرف اون آشغال داشت.. 

 من دیر رسیدم...
 یك لیوان آب دیگر به دستش دادم و گفتم: از مردن سروش بگو.

 ین.ــ سروش... من با مجسمه زدم تو سرش... هم
دستی به صورتم كشیدم... به ته ریش چند روزه و زبر صورتم: باید با جزئیات بگی... 

 اینجوری نمیشه.
در آهنی اتاق باز شد. سرهنگ داخل آمد و گفت: باید به مركز منتقل بشن سرگرد... رو 

 كرد سمتش: میخوای به قتل سروش رحمانی 
 فرزند صادق اعتراف كنی؟

 فقط یه بار... نمیخوام چندباره تكرارش كنم. ــ بله... میگم ولی
 ــ بلند شو... كار تو اینجا تموم شده محسن افراسیابی.

*** 
از حیاط داخل ماشین نشستم و چشمانم را بستم تا نگاهم به خیابان و شهر  -29

نُیفتد. دكتر و ازهار و عزیز و من در ماشین دكتر جای گرفته بودیم. ترتیب نشستن 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – خانه سیاه است

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 4 8 

 

هم نفهمیدم. پلك هایم را محكم نگه داشتم كه نه تكان های ماشین نه هر  بقیه را
ناخودآگاه دیگری نتواند بازشان كند و عذاب الیم دیدن این شهر را به من تحمیل كند. 
صدای دكتر كمی از فشار پلك هایم كم كرد: می دونی مثل چی شدی؟ مثل بچه هایی 

 باز كن خارج از شهریم. كه می خوان بقیه باور كنن خوابن. چشماتو
به آرامی اول الی پلك راست و بعد چپ را باز كردم. پمپ بنزین جاده ای بود. هوا 

 تقریبا روشن شده بود.
صدای عزیز آمد: حسین مامان... من میرم عقب. دخترم بیاد جلو... من پیرزن خوابم 

ار عزیز از ماشین می بره تو هم همش نگات به منه و چرت میری خدای نكرده... با اصر
پیاده شدم و جایم را با او عوض كردم. ازهار هم كه از اول خواب بود. چشمم را به 

جاده دادم. ساكت و بی حرف... من اینجا چكار می كردم؟ بین این آدمها... هم سفر 
این آدمها؟ چرا اینقدر تنها و قابل ترحم بودم؟ یك روز... دو روز... یك سال دیگر كجا 

 بودم؟
 ــ تو فكری؟

نفسم رو محكم بیرون فرستادم و گفتم: داشتم به این فكر می كردم كه من چرا اینجام؟ 
 شده تا حاال یه وقتایی یه جایی باشین یادتون نباشه از كجا و چجوری بهش رسیدین؟
راهنما زد برای سبقت گرفتن از ماشین برادرش: آره شده... خیلی هم اتفاق افتاده. به 

 هم رسیدی؟نتیجه ای 
با دندان به جان پوست دور ناخن شست چپم افتادم: درد منم همینه... نمیدونم چرا... 

 كالفه ام میكنه. این تنها بودن... تنها موندن... 
 اینهمه سواالی بی جواب.

 ــ می دونی باید از كی جواب بخوای؟ نكن اینجوری. انگشتت زخم میشه.
اینم نمی دونم... شاید خودم شاید رضا... شاید خدا.  دستم را پایین انداختم و گفتم:

 اینم برام مبهمه
ــ از كوله پشتیم تبلتمو بردار. هندزفری هم هست. روشنش كن تا بگم. جلوی پای 

 ازهاره... فقط آروم كه این زلزله رو بیدار نكنی. 
 بیدار شد نه ما از دستش آسایش داریم نه ایمان

ر را به آرامی بلند كردم. زیپ فلزی اش را پایین كشیدم. چرخیدم و كوله پشتی دكت
كیف تبلت سرمه ای رنگش داخل قسمت محافظ دار كوله پشتی بود. بعد به من می 

 گفت وسواسی...
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 ــ اینا قرصای منه؟
خندید و گفت: آره... این كوله پشتی كال نجات دهنده بشریته. همه چی توش پیدا 

 شه... امیدوارم گره میشه... هندزفری تو جیب رو
 نخورده باشه. تو گالری یه نیو فولدر هست. اونو باز كن و ببین.

هندزفری را داخل گوشم جا دادم. نیوفولدر را باز كردم. چند تراك فیلم بود. اولی 
موزیكی كه با گیتار شروع شد. خندیدم. چقدر سر این آهنگ با رضا بحث داشتم. 

 آهنگ قطع شد.
واقعا فكر كردی من میذارم این آهنگ باشه كه هركی شنید بگه چه  ــ نه یعنی تو

 دوماد زن ذلیلی؟
 دوباره آهنگ را پلی كردم و گفتم: دلتم بخواد... نمی خوای نگه دار پیاده میشم.

 خندید و گفت: جوجه رو چه به قدقد كردن... همین یه دونه ها.
 ستاد.خدارو باید هرروز شكر كنم كه تورو به زندگیم فر

 كه بخوای كنارم بمونی... كه كنارت بمونم. كه تورو بشناسم
 خدا بود كه درهای قلبم رو باز كرد

 خیلی قبل ترها فكر می كردم عشق یه اشتباهه. ولی اومدن تو همه چیز رو تغییر داد
 و االن تمام حرف من دو كلمه است: دوستت دارم.

 كه نه... قهقهه زدم.دستم را ب*و*س*ید. سرخوش خندیدم. خنده 
 ــ دیگه بسه نوبتت تموم شد. برو كنار آهنگ خودمونو گوش كنیم.

 یه احساسی به تو دارم... یه جوری از تو سرشارم
 یه كم این حسو باور كن.

 همراه با خواننده زمزمه میكرد:
 كه بی وقفه دوست دارم
 یه احساسی به تو دارم

 شبیه عشق و دل بستن
 منی اماتو هم مثل 

 یكم عاشق تری از من!
 نگه داشت و ماشین را خاموش كرد.

 ــ پیاده شو كه خیلی كار داریم.
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دستم را به دستگیره در بردم كه یك لحظه حواسم جمع شد: رضا خیلی لوسی... درو 
 برام باز كن. بی ادب.

 خندید و ماشین را دور زد و در را برایم گشود.
 ریا.ــ خوشم میاد گول نمیخو

چادر شالدار سفید و نباتی ام را روی سرم مرتب كردم و گفتم: وقتی با آقا گرگه باشی 
 باید حواس جمع بمونی...

صحنه ی بعدی اتاق عقد محضر بود. پشت در اتاق عقد هیاهوی زوج بعدی و خانواده 
از  هایشان بود و من فقط به سفره نباتی جلویم و مرد كنارم فكر می كردم. یكی دو تا

دوستان دانشگاهم، مربی پرورشگاه و چند نفر از دوستان رضا كل افراد حاضر را 
تشكیل می دادند. البته عاقد و سردفتر را هم نمی شد ندید گرفت. یكی از دوستانم هم 
كه دوربین را گرفته بود و فیلم برداری می كرد. ناز كردن نمی خواستم... فكر دیگری هم 

بله را گفتم. جای ذره ای شك هم نبود. مردی دفتر عقد را نداشتم. همان بار اول 
جلویمان گذاشت. در فیلم حواسم فقط به رضا بود. یك لحظه خیلی كوتاه دوربین از 

 روی چهره اش گذشت. حس كردم آشناست. دوباره فیلم را برگرداندم و پاز كردم.
 ــ شما هم سر عقد بودین؟

: تعجب می كردم كه یادت نیست. آره بودم ولی دكتر نگاهش را از جاده گرفت و گفت
 مجبور شدم خیلی زود برم.

تبلت را روی پایم گذاشتم و گفتم: اگه شما با رضا آشنا بودین چرا اون موقع تو 
 بیمارستان پرسیدین با رضا چطور آشنا شدم؟ اصال خ

 ودتون رضا رو از كجا می شناسین؟
ی تو رضا محرك خوبیه برای حرف زدن... با ــ اون موقع خواستم به حرف بیای. برا

 موتور باهاش تصادف كردم.
 نفس عمیقی كشیدم و گفتم: همون موقع كه دستش و دنده اش شكسته بود؟

 نگاهم كرد: اون موقع دوازده سالت بیشتر نبودا... چطور یادت مونده؟
و حال و آینده ی درباره ی رضا بیشتر از خودم و بچگی هایم به یاد داشتم. رضا گذشته 

 من بود.
 ــ می دونین اون روز چقدر دعا كردم همین بال سر خودتون بیاد؟

خندید: تصورش خیلی سخت نیست... در مورد رضا با تو نمیشه شوخی كرد... ولی 
 تالفی اون روز رو می خوام االن دربیارم.
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نیامدن ها و  تالفی؟ تالفی اینكه باعث شد سه روز بیمارستان بستری باشد؟ یا آن
 ندیدن هایش؟

دوباره هندزفری را داخل گوشم چپاندم. اگر فیلم كامل باشد به غیر از عقد محضر و 
ناهار رستوران فیلم های دو نفره مسافرتمان هم باید باشند. دو نفره های پرجنب و 

جوش من و آرام رضا. كل این فیلم ها به نوعی دو نفره بود... یكسری مالیم یكسری پر 
 جنب و جوش...

 فیلم را با انگشت جلو فرستادم.
در ماشین... یك جاده ی سرسبز... دوربین سریع از روی جاده گذشت و روی صورت 

 رضا ایستاد. صدای جیغ خودم: رضا چندتا 
 دوسم داری؟

 خنده شیطانی كرد و گفت: كی گفته حاال دوست دارم؟
 صدایم را كش دادم و گفتم: یعنی نداری؟

 ین ایستاد: بریم غذا بخوریم... جاش خوشگله. رو تختای بیرون، باشه؟ماش
خوب یادم هست كه استاپ كردن فیلم و بستن دوربین دستی با ب*و*س*یده شدن 

 پیشانی ام هم زمان شد.
تو كه می تونی انقدر خوب منو گرم كنی... حتی با فكرت... چرا فكر نمی كنی االن 

 زمستون خیلی سرد شده؟
ین نگه داشته شد. دكتر گفت: پیاده شو... اینجا منتظر بقیه می مونیم تا برسن... ماش

 همین جا غذا خوردین اون موقع دیگه؟
نه... یعنی واقعا غیرت رضا كجا بود كه فیلم ماه عسلمان را به این نره غول داده بود 

 نگاه كند؟ رضا... رضا... چقدر به این آدم 
 داشت؟ حتما خیلی... چقدر جواب اعتماد گرفته بود؟ خیلینزدیك بود؟ چقدر اعتماد 

برگشت سمت عقب: عزیز؟ مادر؟ ازهار... پاشین. اومدین مسافرت یا خواب؟ ازهار؟ 
 وروجك پاشو ایمان زنگ زد و نیشخندی به 

 شیطنتش در بیدار كردن ازهار زد.
های پشت كمربند صندلی را آزاد كردم و از ماشین پیاده شدم. به سمت تخت 

 رستوران رفتم. تخت چهارم از سمت راست...
 ــ تالفی شما اینه كه منو بیارین و یاد خاطراتم بندازین؟

 آمد كه روی تخت بنشیند.
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ــ اینجا نشینید... این تخت مال من و رضاست... نمی خوام كس دیگه ای سرش 
 بشینه.

تصرف كنه... شاید روزی و در دلم گفتم نمی خوام كس دیگه ای تو خاطراتم دخل و 
 صدنفر روی این تخت می نشستند ولی من فقط 

 با یك نفر اینجا خواهم نشست.
ــ اصال بریم داخل بهتره... سرده. بچه همراهمونه سرما می خورن. و با دست من را 

 نشان داد... من بچه بودم؟
. به یك قدمی به زور با چند قدم فاصله پشت سرش راه افتادم. منتظرم ایستاده بود

 اش كه رسیدم گفت: من درست و به جا و اصولی 
 تالفی می كنم. هم تالفی اون تصادف هم تالفی این بد اخالقی ها.

پوزخند زدم و گفتم: می دونید چیه؟ یكی مثل شما با این جایگاه خانوادگی و شخصی 
م. اینكه و اجتماعی هیچ وقت درك نمی كنه من تو چه برزخی دارم دست و پا می زن

بودنم توی جمع خانواده شما همونقدر گنگه كه نبودن رضا... نه می دونم چرا اینجام 
نه می دونم می خوام چه كاری انجام بدم. نه حتی می دونم آینده مو قراره چطوری و 

 كجا بگذرونم...
ــ اینارو نه فقط تو، خیلی های دیگه هم نمی دونن... اینارو حتی رضا هم نمی دونه. 
اگه می دونست زودتر از این ها بر می گشت. حق داری... شاید من تورو هیچ وقت 
درك نكنم ولی دست كم می تونم به حرفات گوش بدم... تو حتی حرف زدن رو هم 

ازخودت دریغ می كنی... درباره مكانیسم های كوپینگ چیزی میدونی؟ كوپینگ یعنی 
از اون دور میكنه. یكی موزیك هر آدمی موقع استرس و ناراحتی چطور خودش رو 

گوش میده یكی پیاده روی، یكی صحبت می كنه، یكی ورزش... به نظر من تو اینارو 
گم كردی. بگرد راه اینارو پیدا كن. كوپینگ بهترین روش مقابله با ناراحتی و استرسه. 

 نذار این حس برزخی كاری كنه كه توی چشم رضا بچه به 
بهت حس یه بزرگتر باشه كه باید كارای كوچكترشو رفع  نظر بیای. نذار همیشه حسش

 و رجوع كنه...
 صدای برادرش آمد: آقا حسین؟ آبجی؟ چی می خورین سفارش بدم؟

 دكتر گفت: من دیزی سنگی برگشت طرف من و پرسشی سر تكان داد.
 گفتم: من كباب میخورم... سالم تره
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مین جا می توانستی آن ظرف های البته كه دیزی هایش محشر بود. البته كه از ه
سفالی خوش رنگ را درون تنور دیواری ببینی... البته كه محتویاتشان به اندازه 

 ظاهرشان دلچسب بود ولی دیزی فقط با رضا
ــ بدون رضا همه ی زندگی من رفته توی تنبیه. دارم تاوان پس میدم ولی هرچی فكر 

م كمه. دلم دیگه با این دنیا صاف می كنم نمی دونم كی تموم میشه... من ظرفیت
نمیشه... این همه سختی حق من نیست... بدون پدر و مادر... بدون خانواده... بدون 
هویت... بدون آینده. من حتی نمی دونم كی هستم و ازكجا اومدم. هیچ پیشینه ای 

 ندارم... هرچی رو هم كه به دست آوردم از دستم درآوردن.
چیه؟ همه ی چیزایی كه میگی درسته ولی این مشكالت ــ می دونی قضیه ی تو 

همه با هم سرازیر نشدن... تو قبال باهاشون كنار اومدی و تحملشون كردی. حاال با هر 
انگیزه ای كه بوده ولی اینكارو كردی... و االن حس می كنی اون انگیزهه نیست و همه 

 این مشكالت با هم برگشتن...
نشد. بعد از غذا هم به خاطر سرما خیلی زود به سمت از غذا چیز خاصی دستگیرم 

ماشین ها رفتیم. قبل از رسیدن دكتر رو به برادرش گفت: داداش شما برین من یه نیم 
 ساعت می خوابم بعد راه میوفتم پشت سرتون. سرم درد گرفته.

 برادرش با نارضایتی گفت: نمیشه كه اینطوری... اومدیم تو راه یه مشكلی پیش اومد
 اونوقت نه من هستم نه رضا... خودت دست 

 تنهایی با سه تا خانم.
میان صحبتشان رفتم: اگه می خواید من پشت رل می شینم. دكتر هم استراحت 

 كنن... گواهی نامه هم دارم.
 دكتر آرام گفت: می دونم

ده برادرش به من و من افتاد: میخوای حاجی بیاد تا وقتی می خوابی رانندگی كنه؟ جا
 برای رانندگی خانما... آخه...

 دكتر سعادت گفت: می بینم كه جوجه ها هم فرصت ابراز وجود پیدا كردن.
چرخیدم به سمتش: جوجه ها باز فرصت قو شدن دارن... یه فكری به حال خودتون 

 بكنین.
 دكتر گفت: اعتماد به نفس... بشین پشت رل ببینم آبرومو نگه می داری یا می بری.

رل نشستم و صندلی را برای خودم تنظیم كردم. صدای عزیز آمد: مادر... قربونت  پشت
حواستو بدی ها... یه وقت خوابت نبره... دیرترم برسیم قرآن خدا غلط نمیشه كه... و 
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 206هی البه الی هر جمله اش و ان یكاد خواند به چهار نفرمان فوت كرد. ماشین رضا 
از نظر ابعاد برای كسی مثل من كه خیلی هم حرفه ای بود و این ماشین زانتیا بود. 

نبودم فرق داشتند ولی حرفی بود كه زده بودم و نمی شد یا نمی خواستم پس بگیرم. 
 زودتر از دو ماشین دیگر گاز دادم و راه افتادم.

دكتر آرام گفت: واسه خاطر حرف رضا مارو به كشتن ندی... گذشته از ما بالیی سرت 
 مرده ی منو هم توی گور راحت بیاد شوهرت 

 نمیذاره.
بدون چرخاندن سرم گفتم: اگه اون فیلمو كامل دیده باشین كه می دونم دیدین 

 متوجهین كه نصف مسیر رو من پشت رل بودم.
 خندید و از جیبش كارتی درآورد: حرص نخور پیر میشی... اینم گواهینامه ات.

 من دست شماست انگار. پوزخند زدم و گفتم: خوبه... همه زندگی
ــ زندگیت نه... فقط مداركت... زندگیت رو اگه فكر می كنی حقته خودت پس بگیر... 

 حق گرفتنیه... دادنی نیست كه منتظر بقیه 
 بمونی.

 فلش مشكی رنگ چهار گیگ ترنسندش را به سیستم ماشین وصل كرد.
 ــ كسی آهنگ درخواستی نداره؟ خانم راننده؟

 ادم. خودش چند شماره را رد كرد و روی شماره هفده ایستاد.سر تكان د
 دارم میام پیشت جاده چه همواره

 هوا چقدر بوی عطر تورو داره
 ــ این آهنگه برای تو خوبه ها... چراشو بعدا بهت میگم.

 جاده چه همواره هوا چقدر صافه
 شب داره موهای سیاهشو می بافه

 المفقط تو می فهمی امشب چه خوشح
 از این خوشی لبریز رویاییه حالم
 رسید. 135به  120پایم را روی گاز بیشتر فشردم. 

ــ پلیس جریمه كرد خودت پرداختش می كنی. از من گفتن بود. وای به حالت 
 ماشینم بخوابه تو پاركینگ

 امشب تو هم مثل خودم چه بی تابی
 از شوق این دیدار اصال نمی خوابی
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 یین دادم. اندازه ی یك سانتی متر تا بخار درون ماشین كمتر شود.شیشه را كمی پا
 ــ می خوام زندگیمو پس بگیرم فقط راهشو نمیدونم.

ــ خودت باش... اون زندگی مال خودته... ولی االن شبیه هركسی هستی به غیر از 
 اونی كه باید باشی.

 پایم را از روی گاز برداشتم.
 كن... ــ هروقت خسته شدی بیدارم

 رو به سمتش گفتم: دلم میاد از خواب بیدارت كنم؟ 
خندید و گفت: اگه دلت هم نیومد به این فكر كن كه با خوابیدنت منو به كشتن 

 میدی و چشمهایش را بست.
ــ بخواب تا خود مشهد... نمی دونم من چیم به عروسا می بره... ماه عسلمم هم 

 خودم دارم دومادو می برم.
 گفت: غرغر نكن جوجه. زیر لبی

بعد از دو ساعت ماشین را كنار جاده نگه داشتم. فالسك چای را از كنار پای رضا 
برداشتم و نصف لیوانش را پر كردم. پتوی رویش را باالتر كشیدم... تا زیر چانه اش... 
وقتی تو اینجور خوابیدی دلم میاد از خواب بیدارت كنم؟ تابلوی شب رنگ سبز مشهد 

یلومتر در تاریكی هوا خوب پیدا بود. كنار یك مسجد كوچك بین راهی توقف ك 100
 كردم. شانه اش را تكان دادم: رضا؟ رضا جان؟ پاشو 

 بریم نماز بخونیم قضا نشه.
تكان نخورد. دست داخل موهایش كشیدم و گفتم: رضا بلند نشی درو قفل می كنم و 

 خودم میرم ها.
جلوتر بردم و نفسم را در صورتش فوت كردم. خم شدم... باز هم تكان نخورد. سرم را 

 چشمانش را باز كرد.
كیلومتری مشهد... بلند شو برو نمازتو بخون تقبل  100ــ ساعت خواب آقا... رسیدیم 

 اهلل برادر
 گوشم را كشید و گفت: برادر؟

 ی...كمربند صندلی اش را باز كردم و گفتم: پس چی؟ خواهر؟ خواهر باشی خیلی زشت
 پتو را كنار زد و هم زمان درهای ماشین را باز كردیم. سوز بدی بیرون بود.

دست هایم را جلوی صورتم ها كردم و گفتم: ووی... من یه قدمم نمی تونم اینجا 
 تكون بخورم. خدا به داد مشهد برسه.
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 پتو را روی دوشم انداخت: من میرم وضو بگیرم.
اهران را كنار زدم. مهر نماز از شدت سرما و رطوبت سر تكان دادم و پرده ی سمت خو

یخ زده بود. سریع دو ركعت نمازم را خواندم و كفش هایم را پوشیدم. حداقل كفش 
هایم گرم بود ولی قالی مسجد سرمای بدی به پای آدم منتقل می كرد. پرده ی قسمت 

یزی كه به دست آورده برادران باال بود. رضا دقیقا جلوی در ایستاده بود. تماشا كردن چ
بودم هم عالمی داشت. پتو را بیشتر دور خودم پیچیدم. قنوت گفت... طوالنی. ركوع 

رفت با آرامش... سجده كرد بلند و شمرده ... دو ركعت تمام شد و دوباره ایستاد. كمی 
بعد مهر و تسبیح مسجد را سرجایش گذاشت و روی سكوی مسجد نشست تا كفش 

 همان حین سرش را باال گرفت و  هایش را بپوشد. در
 گفت: چرا اینجا نشستی؟ برو تو ماشین بخواب. رسیدیم بیدارت می كنم.

 لبخند زدم و گفتم: با هم راه افتادیم با همم باید برسیم...
 ــ خانوم دكتر؟ بزن كنار ببینم چی شده.

 صورت خیسم را با پشت دست پاك كردم و گفتم: رضا اونجاست نه؟
 سوندیم امانتی... بذار صحیح و سالم برسونیمت دست شوهرت. آره... داره میاد.ــ تر

راهنما زدم و گوشه ای از جاده پارك كردم و از ماشین پیاده شدم. تكیه دادم به عالئم 
 كنار جاده... روبرویم ایستاد و گفت: نمی شد ب

خیلی نمونده تا  هت یه دفعه بگم. اینجوری هم بهتره... انتظار كمتری می كشی...
 اونجا... رضا هم تقریبا با ما می رسه...

 ــ داره برمی گرده برای همیشه؟
 شانه باال انداخت و گفت: نمی دونم... باید از خودش بپرسی

رضا و جواب دادن؟ رضا و حق پرسش داشتن؟ رضا و برگشتن؟ رضا و این همه 
 محاالت؟ من رضا را یادم رفته یا رضا خودش 

 را؟
 ــ سوار نمیشی؟ فكركردم بهت بگم داره برمی گرده تا خود مشهد تخت گاز بریم.

با این دست و پای لرزان باید چه كرد؟ دارویی برای این لرزش پیشرونده هم هست؟ 
برای این پاركینسون ناشی از اسم رضا؟ سوار ماشین شدم. بوت هایم را باز كردم و 

خم نگاه كرد. از روی ناچاری زیپ ب*غ*ل بوت را باال جورابهایم را وارسی كردم. دكتر با ا
 كشیدم و ناآرام به پشتی صندلی تكیه دادم.

 ــ اگه تپش قلب داری یه ایندرال بخور و بخواب... رسیدیم بیدارت می كنم.
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 رویم را به سمت شیشه برگرداندم و گفتم: خوبم. نمی خواد
 ــ حقت بود تا خود مشهد بهت نمی گفتم.

ق منو شما تعیین می كنین؟ و انگشت كشیدم روی شیشه ی بخار گرفته... ــ ح
 صدای خنده اش آمد: طفل صغیر همیشه قیم می خواد. 

 توی قانون هم اومده...
عصبی و با اخم در هم چرخیدم و گفتم: من بچه ام؟ راحت باشین... بچه نه... بگین 

 نفهم!
ه ام بحث كنیم. فكر می كردم بعد این همه زیر لبی گفت: بسه... نمیخوام جلوی خانواد

مدت االن شرایط دیدن رضا رو داشته باشی. یه كم انصاف داشته باش. نمی خوام 
نصیحت كنم ولی به رضا حق میدم اگه حسش به تو حس یه پدر به بچه اش باشه... 

به ازهار گفتم به تو هم میگم همسر بودن یعنی بزرگ شدن. همسر بودن یعنی پر 
 كمبودها تو حیطه همسری، كمبود نداشتن پدر و مادر رو با  كردن

رضا پر نكن. شاید االن حوصله كنه و هیچی نگه ولی زود خسته میشه... زود میكنه از 
 این مدل زندگی. اونم رضایی كه خیلی پر 

 حوصله نیست.
باید از  بی اهمیت چشمهایم را بستم و سرم را به شیشه تكیه دادم. رضا را ببینم دقیقا

كجا و چه چیزی بگویم؟ هنوز هم حق دارم از زندگی مشترك حرفی بزنم و چیزی 
بپرسم یا باید همه ی گذشته را مثل این چند ماه در نقطه خاموش مغزم مدفون كنم و 

 به روی خودم نیاورم؟
با سكون ماشین چشم باز كردم. در پاركینگ یك مجموعه استراحتی بودیم. احتماال تازه 

بود چون سال قبل یادم نبود همچین مجموعه ای را اینجا دیده باشم. همه در  ساز
حال پیاده شدن بودند. با كمی فاصله ی زمانی ماشین دكتر سعادت هم ایستاد و به 

 محض پیاده شدن گفت: خوب گرد و خاك كردی خانم دكتر... جریمه نشدین؟
 رسونه. بقیه رو نمی دونم.تا سرعت منو نمی ت 130شانه باال انداختم و گفتم: 

دستش را به طرف در رستوران دراز كرد و گفت: بله... صحیح... بفرمایین داخل. ولی 
 خانوم جاده ی لیز رو حس نكردین؟ متوجه 

نبودین جاده ی خیس كار دست خودتون و بقیه میده؟ دیگه نشینین پشت رل. من 
 نمی دونستم حواسم به ماشین خودم باشه یا شما...

 ــ رضا مسجد دست راست رستورانه... می خوای بری باالی منبر برو اونجا.
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 ــ حسین به چشمم می دیدم ماشین به خاطر سرعت منحرف میشه.
 ــ باشه. گفتی... شنیدم... دیگه ماشین دستش نمیدم. خوب شد؟ بریم شام بخوریم؟

شام نمی خوری؟ راهم را به سمت مسجد كج كردم. صدای دكتر پشت سرم آمد: مگه 
 چی سفارش بدم خانم دكتر؟

 بدون برگشتن گفتم: گرسنه نیستم.
پایین چادرم كمی گلی شده بود و لك افتاده بود. به سمت سرویس بهداشتی مسجد 

رفتم و بعد از وضو گرفتن شروع به پاك كردن لبه های چادرم شدم. داخل مسجد 
وشه ای از مسجد سرم را به دیوار گرمای خوبی داشت. نمازم را سریع خواندم و در گ

 تكیه دادم...
 با صدای خسته ای گفتم: یه هتل بریم كه نزدیك حرم باشه

خمیازه ای كشید و گفت: اصن كی گفته من میخوام تورو ببرم هتل؟ یه دونه از همین 
 مسافرخونه ها هم زیادیه و خندید.

كن. همون هتل چند  دستش را كشیدم و گفتم: پیرمرد. اون ساختمونه رو نگاه
 طبقهه... من می خوام اونجا باشم. اگه چشمات ضعیف 

 شده تا خودم نشونی بهت بدم.
فلكه روبروی حرم را دور زد و روبروی هتل... نگه داشت. چمدان را بیرون كشید و 

سوئیچ را به سمت نگهبان گرفت. موبایلش زنگ خورد. در ورودی البی هتل را باز كردم 
ذیرش رفتم. با كمی مكث پشت سرم آمد و گفت: سرهنگ سالم رسوند. و به سمت پ

 زنگ زده بود بپرسه رسیدیم یا نه. برو بشین من خودم اتاق می گیرم
ــ رضا پنجره اش رو به حرم باشه... و به سمت مبلمان چرمی قهوه ای وسط البی 

ن هتل به سمت رفتم. بعد از چند دقیقه اشاره داد كه بلند شوم. با یكی از كاركنا
را برای ما باز كرد. در اتاق كه بسته شد گفت: به  514و اتاق  5آسانسور رفتیم و طبقه 

پذیرش گفتم یه اتاق مخصوص برای عروس و داماد بده. ببین می پسندیش یا نه؟ 
 یعنی خودش از چادر سفید تو فهمید.

تختخواب گوشه ی زیپ چادرم را باز كردم و روی نیم ست جلوی تلویزیون انداختم. 
اتاق با روتختی درخشان فیروزه ای و سایبانی از جنس همان روتختی خیلی شیك بود. 

گیره ی گوشه ی روسری ام را باز كردم و موهایم را از شر كلیپس آزاد كردم. دكمه های 
مانتوی كرم و قهوه ای سنتی ام باز شد. فضایی برای چرخیدن و برگشتن نداشتم تا در 

 ه كنم.چشمانش نگا
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 ــ رضا االن؟
صدایش نه فقط از گوش بلكه از تمام گیرنده های پوستی ام حس شد و به سمت 

 مغزم پیام فرستاد: همین االن عروسكم...
 از بازو تكان خفیفی خوردم. خواستم غلت بزنم... زیر لب گفتم: رضا ولم كن بخوابم

 دوباره بازویم تكان خورد: آجی؟
ر را نزدیك به خودم دیدم. لبخند زد و گفت: خوابت برده؟ بیا چشم باز كردم و ازها

 میخوایم كم كم راه بُیفتیم. پایین چادرت هم كه 
 خیسه... شستیش؟

از جا بلند شدم و كش چادرم را پشت سرم انداختم و گفتم: گل شده بود تمیزش 
 كردم... چشمام می سوخت. عادت ندارم چند ساعت 

 پشت رل بشینم.
اقا انقد خوشم اومد از رانندگیت... می خوام به ایمان بگم ماشین دستم بده. منم ــ اتف

 می خوام رانندگی كنم.
 روی پله نشستم و بوت هایم را به پا كشیدم: كی میرسه این آقاتون؟

 نیشش باز شد و گفت: مرخصیش از فرداس... با هواپیما میاد.
 اره كه چقدر خوشحالیلبخندی زدم و گفتم: از قیافه ات پرسیدن ند

از مسجد بیرون رفتیم و گفت: ناسالمتی اولین مسافرتمونه دیگه... چرا خوشحال 
 نباشم؟

 قدم زنان تا ماشین رفتیم: از برادرت بپرس چقدر دیگه مونده تا مشهد؟
و در عقب ماشین را باز كردم و نشستم. هنوز در را نبسته بودم كه گفت: االن اون 

ردی سر اینكه دعوا كردن؟ ول كن بابا... عزیز انقد باهاشون تندی كرد دوتارو تحریم ك
كه حد نداشت. یه لقمه می خورد هی می گفت چرا سر غذا این حرفو بهش زدین كه 

 ناراحت بشه؟ خالصه اینكه كال شكره رو تا ته خوردن. و خندید.
 لو ننشستی؟صدای عزیز آمد: عزیزكم ناراحت شدی از دست این دوتا دیالق؟ چرا ج

دست چروكیده اش را گرفتم و گفتم: نه عزیز... ناراحتی چیه؟ حرفشون درست بود. 
 شما جلو بنشینین كه بتونین پاهاتونو دراز كنین. 

 عقب سختتون میشه.
 سفت و محكم انگشتانم را فشار داد و گفت: مطمئن باشم ناراحت نیستی؟

 ن باشین.پلك هام را روی هم فشار دادم و گفتم: مطمئ
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 ــ پس من برم نمازمو بخونم و بیام.
 چشمم را دوباره بستم...

در جا غلتی زدم و روی تختی كه حاال آن مرتبی و زیبایی چند ساعت پیش را نداشت 
نشستم. رضا نبود. این را از نبودن ساعت و موبایلی كه لحظه آخر روی مبل پرت كرد 

زمین گذاشتم. روفرشی هایم هنوز در چمدان فهمیدم. پر استرس و كمی با اخم پا روی 
بود. كف اتاق هم پاركت بود. موهای آشفته ام را تاب دادم و با كلیپس پشت سرم 

فیكس كردم. روی دوزانو نشستم و چمدان را باز كردم. روفرشی و پتوی مسافرتی ام را 
چنان كز كرده بیرون آوردم و به شوفاژ تكیه دادم تا كمی گرم شوم. در اتاق باز شد. هم

كنار شوفاژ بودم كه انگار ذره ای هم نمی خواست به دل من باشد و این سرمای 
وحشتناك دست و پایم را بهتر كند. صدای سرخوش رضا آمد: جوجه؟ جوجه كوچولو؟ 

 كجایی؟
شوفاژ پشت مبل بود و در حالت عادی دید نداشت. من هم نسبت به بقیه اتاق دید 

 خم شد و مرا دید: اینجایی؟ چرا نداشتم. از باالی مبل 
 جواب نمیدی پس؟

پیشانی روی زانوهایم گذاشتم. لحظه ای بعد همانطور مچاله در آ*غ*و*ش*م گرفت: 
 خوبی؟ رفته بودم برات یه سری خوردنی بگیرم. 

 ترسیدم. تو خواب خیلی قیافه ات درهم بود.
 بودم.عضالت منقبضم شل نمی شد. همانطور سفت و مچاله مانده 

 ــ اصال چرا بلند شدی؟ چرا استراحت نكردی آخه؟
سرم را داخل پتو كردم و از گرمای نفسم گرم شدم... دلم نمی خواست حرف بزنم. كمی 
بعد دیگر دست های رضا نبود... اسپاسم عضالت بیچاره ام هم تمام شده بود. كمرم را 

زنگی شبیه زنگ ماكروفر  به طرف شوفاژ گرفتم كه لعنتی گرم هم نمی كرد... صدای
آمد. آشپزخانه هم داشت؟ لیوان شیری به سمتم گرفته شد... ترسیدم از آنكه دوباره در 

 آ*غ*و*ش بگیرد. ولی فقط كنارم نشست با فاصله...
ــ بخورش... توش عسل ریختم شیرین باشه. از دوستم كه دكتره پرسیدم گفت االن 

 نمیگی؟باید شیرینی زیاد بخوری... چرا چیزی 
 لیوان را گرفتم و گفتم: چی باید بگم؟

 ــ نمی دونم... هرچی... حس می كنم تو بهتی.
 ــ مهم نیس... تموم شد دیگه
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دستش را روی پره های فلزی شوفاژ گذاشت و گفت: آره تموم شده... اگه نمی 
 خواستی فقط كافی بود بگی.

كردم. صدای كشیده شدن و كنار  لیوان را روی پاركت گذاشتم و دوباره سر داخل پتو
رفتن لیوان آمد و باز همانطور مچاله ب*غ*ل شدم. سرم روی بالش رفت. پتوی دورم 

باز شد و پتو و روتختی سرویس هردو با هم رویم كشیده شد. گرمای خوبی تنم را 
گرفت: استراحت كن. نباید با این حال بلند می شدی. اگه مسكن می خوای گرفتم 

 ارم؟ اصال می خوای حرف بزنیم؟برات... بی
از زیر پتو گفتم: رضا خواهش می كنم... بذار تو خودم باشم. االن حس خوبی ندارم. 

 مسكنم نمی خوام. من فقط دلم می خواست وقتی 
 از خواب بیدار میشم الاقل تو كنارم باشی... می دونی چه حس بدی بهم دادی؟

 بار كه بیدار شی كنارت هستم لبه ی پتو را باال زد و گفت: عوضش این
 فغانم به هوا رفت: با لباس بیرون نیا تو تخت... ب*غ*لمم نكن.

و دیگر سكوت بود و شناوری میان خواب و بیداری و اینكه تنها بودم مثل قبل... به 
 همین راحتی

 ــ خب بانوان محترم خوش اومدین به مشهد.
رنگ خیابان زردی درخشان گنبد را دیدم چشم باز كردم و در روشنایی المپ های رنگا

كه از هر فاصله ای نگاه كنی پیداست. پایم خیابان را ل*م*س كرد. پوزخند زدم... 
چقدر از زمانی كه در خیابان می دویدم گذشته بود؟ چقدر از زمانی كه با حس امنیت 

بود و  راه می رفتم گذشته بود؟ هه... همان هتل. وارد البی شدم. مبلمانش عوض شده
تمام فضای قهوه ای قبلی حاال سفید شده بود. سفید ولی گرم. قبل از همه كارت 

چند تركیب سه تایی می شود ساخت  4و  1و  5ورودی اتاق به دست من داده شد. با 
كه همه چیز انقدر آشنا در می آید؟ روی حكاكی شماره دست كشیدم و فكر كردم این 

 ا دارد؟ با اخم های درهم به سمت چمدانم رفتم.هتل برای من فقط همین یك اتاق ر
ــ رزروش به اسم رضاست. اون خواسته توی این شماره اتاق باشین... برای من اخم 

 نكن.
یكی از كاركنان زن زودتر از من دستی چمدان را باز كرد و به سمت آسانسور رفت. من 

زیك مالیمی در اتاقك را زد و مو 5هم مثل جوجه اردك دنبالش رفتم. كلید طبقه ی 
آسانسور پیچید. چقدر خوب می شد صدای اپراتور این آسانسور لوس نباشد. دست 

و چشم بستم... فكر كردم اگر نابینا بودم می توانستم  5كشیدم روی كلید شماره 
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است؟ حركت آرام آسانسور  5تشخیص بدهم این نقطه های برجسته مفهومش عدد 
مثل خودم. در اتاق باز شد و موجی از گرما و بوی عود  متوقف شد و به سكون رسید...

دارچین بیرون زد. همان عودی كه بعضی وقت ها در خانه روشن می كردم. همان 
وقت هایی كه فكر می كردم گرمای خانه به وجود همین عود هاست... در بسته شد. 

سادگی  اتاق دست نخورده بود. همان رنگ سرویس خواب با طراحی ساده تر... فصل
بود؟ كمد دیواری چوبی را باز كردم و لباس های چمدان را داخلش آویزان كردم. گوشی 

موبایل زنگ خورد... یك تك زنگ و قطع شد... خیز برداشتم و نگاه به ساعت كردم... 
یك و نیم شب... لباس عوض كردم... جوراب پوشیدم ... دو تا... كلفت كه می دانستم 

زمین ناسازگار كه باز هم با هر قدم حجمی از سرما از كف پایم تا  انقدر هوا سوز دارد و
تیره استخوانم باال بكشد... آماده ی رزم شدن كه می گفتند همین بود؟ كه نه هوا نه 
زمین نه رضا... هیچ كدام طرف من نیست كه دلخوش باشم؟ از هتل بیرون رفتم... 

یزد. خواستم كارت را تحویل بدهم كه دكتر هنوز در البی هتل بود و با موبایلش حرف م
 گوشی را پایین داد و گفت: كجا این وقت شب؟

یعنی واقعا باید جواب پس بدهم؟ به این غریبه؟... بی حوصله لب زدم: دارم میرم 
 حرم...

 ــ صبر كن برای نماز صبح همه می ریم. االن خلوته كسی تو خیابونا نیست.
سمت در رفتم كه پشت سرم آمد و گفت: من اگه  كارت را تحویل پذیرش دادم و به

 رضارو ببینم شكایت تمام این لجبازیاتو می كنم 
 بهش...

 500بی توجه به همراهی با فاصله ی چند قدمی اش به سمت حرم رفتم كه كمتر از 
متر فاصله داشت. از بازرسی بدنی اش عبور كردم و دیدم كه دیگر پشت سرم نیست... 

ن نقطه ی دنیا بود؟ شاید هم بهشت خدا... جایی هست كه به اندازه ی اینجا امن تری
بهشت امن باشد؟ از چپ راه افتادم... انگار كه همین دیروز باشد... كه صدای رضا در 

 گوشم بپیچد و بگوید: حتی اگه قسمتم باشه یخ میزنیم...
لعنت خدا بر كه من در دل تكرار كنم كه اگه با دلت بیای حتما پیدام می كنی... 

شیطان... این چه تكراری است؟ همان آسمان كبود... همان آسمان نوستالژیك... دقیقا 
روبروی پنجره فوالد ایستادم... زیر لب گفتم: خدا... گله بكنم ازت؟ حقش هست؟ بگم 

چقدر دلخورم؟ همین جا؟... همین جا كه به اندازه تمام دنیا غریب شدم؟ همین جا كه 
یاست؟ همین جا كه گفتم یه امانتی می سپرم؟ همین جا كه التماس برای من ته دن
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كردم حفظش كنین؟ همین جا كه خیالم جمع شد كه دست خوب كسی سپردم؟ 
 اومدم پس بگیرمش... بهم پس میدی یا نه؟ دوباره می بخشی یا نه؟

و  دست كردم داخل جیب پالتویم... نوار سبز رنگی بیرون كشیدم: ببین... این سند من
توئه كه با هم یه قرار گذاشتیم ... ایناهاش... به همین نشون... به همین نشون كه تا 

قبل اون مصیبت لعنتی همیشه دستم بود... هزاربار آب كشیدمش پاك نشد... نشونی 
 من و تو هم نجس شد... حروم شد

و مچ دستم سفت و محكم گرفته شد. نوار دیگری دور دستم بسته شد و صدایی: از ت
 پاك تر نه من سراغ دارم نه خدا...

اینجا بهشت خداست؟ این همه مدت، سرگردانِي برزخی بود؟ یا تطهیِر جهنمی برای 
رسیدن به بهشت؟ آخ قلبم... پس این شرح صدر كه می گفتند كجا به كار من خواهد 

 آمد؟ همان رب اشرح لی صدری...
 ی دیدار تو بهشت؟ یادت هست؟ــ گفته بودم هرموقع كه جدا از هم باشیم وعده 

صدایی از گوشه و كنار آمد. سمت و سویش را نفهمیدم... ولی لبخند به لبم آورد: 
 خانوم... اگه مراد گرفتی بیا برو كنار تا بقیه هم 

 بتونن دخیل ببندن.
 

*** 
داخل ایوان حرم نشستم و زیارت نامه ای به دستم گرفتم. صفحه اولش یا مداد و -30

خرچنگ قورباغه ای نوشته بود لطفا در این زیارت نامه داستان های مذهبی خط 
ننویسید. مهر آستان قدس رضوی هم خورده بود. شروع كردم به خواندن. ایمان هم 

كنار دستم نشست آن سمتش هم ازهار... نیمه شب رسیده بود و فقط رسید كه 
 گفتم: همینجوری چمدانش را در هتل بگذارد و همراه ما بیاید. زیر لبی 

 سفت دستشو بچسب تا در نره... مرد حسابی اومدی زیارت یا نامزد بازی؟
 خندید و گفت: زن نداری كه بدونی چه حس خوبی داره

سال سن كوچیكتر از من بهم اینو بگی...  4اخم كردم و گفتم: همین مونده بود كه تو با 
 سرت به زیارت باشه بذار منم زیارتمو 

 دامادم دامادای قدیم... یه كم از رضا یاد بگیر بخونم...
نیشش گشاد تر شد و سرش را پایین انداخت. چند دقیقه ای ساكت شدند و دوباره 

 شروع كردند. ازهار گفت: ایمان میخوای بریم هتل 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – خانه سیاه است

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 6 4 

 

 استراحت كنی؟ چشمات خسته اس...
ده... اونی كه سری به تاسف نشان دادم و گفتم: این حضرت آقا كه با هواپیما اوم

 خسته اس منم كه تمام مدت پشت رل بودم. حاال هم 
 از دست شما آسایش ندارم.

یكدفعه ازهار درجا ذوق زده چرخید و گفت: ایمان؟ ایمان جونی؟ رفتیم تهران بهم 
 رانندگی یاد میدی؟ گواهینامه دارما... ولی ننشستم 

 تا حاال
 نه خندیدم و گفتم: حاال جرئت داری بهش بگو

 ــ چرا بگم نه؟ بین یه زن و شوهر رو بهم نزن
زیارت نامه را بستم و گفتم: نه بابا... تو همونی نبودی كه شب خواستگاری دست و 

 پات ویبره می رفت؟ ریشاتو زدی اون شبو یادت
 رفت كال؟

 ــ داداشی؟ من می خوام با ایمان اونجا چندتا عكس بگیریم... می گیری؟
حوض و فواره یخ زده اشاره كرد. از جا بلند شدم و كفش هایم را به پا و با دست به 

 كردم و گفتم برید بایستید تا بگیرم.
ایمان گفت: عكس بگیریم ولی بعدا دوربین خودمو میارم ازت یه چندتا عكس هنری 

 بگیرم. موبایل كه كیفیت نداره
ت كیفیت میكنه. از كمی هولش دادم به سمت ازهار و گفتم: برو وایسا ... كیفی

 همچین دامادی بدم میومد با دستای خودم خواهرمو 
 انداختم تو هچل.

خم شد تا بند كفشش را ببندد در همان حین گفت: حرص نخور برادر زن جان... من 
 كه می دونم اینا همش به خاطر مجرد بودن 

 خودته.
هی به اسم رضا كه روی گوش ام را از جیب بیرون كشیدم و اشاره كردم بایستند. نگا

صفحه رفت و برگشت می كرد انداختم... دو میس كال قبل هم بود كه به خاطر 
 سایلنت بودن متوجهشان نشده بودم.

 ــ بله رضا؟
 پرشتاب و عصبانی گفت: كجایی لعنتی؟ چرا جواب نمیدی؟

 ــ چه خبره حاال؟ چی شده؟ زنتو می خواستی كه رسوندیم دستت... دیگه چته؟
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 ــ عوضی داره تشنج میكنه
به طرف در خروج دویدم و گفتم: مگه سابقه ی تشنج داره؟ چشماشو باز كن یه نوری 

 بگیر توی چشمش ببین مردمكش باز و بسته 
 میشه یا نه... دارویی چیزی نخورده؟

 ــ نمیدونم... نمیدونم... تا حاال تشنج نكرده... حسین ببرمش بیمارستان؟
م میام. فكر نكنم تشنج كرده باشه... رضا هرچی وسیله هست از ــ صبر كن دار

 دسترسش دور كن... ممكنه به خودش و تو آسیب 
 بزنه. تا پنج دقیقه دیگه میام.

نفس زنان ایستادم تا خیابان خلوت شود و بتوانم رد شوم. چرا این قسمت پل عابر 
داشتند و همگی با شتاب پیاده نداشت. ماشین ها هم كه سر صبحی قصد آرام رفتن ن

به سمت زیر گذر حرم می رفتند. با خلوت تر شدن خیابان به سمت مقابل رفتم و در 
ورودی هتل را باز كردم. كمی طول كشید تا آسانسور پایین بیاید. می خواستم به 

سمت پله ها بروم كه درش باز شد و خانواده ای با چمدان با كلی وقفه از آن بیرون 
حض خارج شدنشان سریع در را بستم و شماره ی پنج را فشار دادم. به آمدند. به م

آن طبقه رفتم. رضا  14متوقف شد و به سمت اتاق  5فاصله كمتر از سی ثانیه در طبقه 
 زودتر از زنگ زدن من در اتاق را باز كرد. سریع رفتم به سمت تخت...

 ــ از كی اینجوری شده؟
ت: نمی دونم... من خواب بودم. تو خواب حس كالفه دست كشید در موهایش و گف

 كردم تكون می خوره وقتی بیدار شدم اینجوری 
 داشت تشنج می كرد.

دست برم و پلك هایش را باز كردم و گفتم: تشنج نیست چیز دیگه ایه... خوب میشه. 
 شماره رضا شوهر خواهرمو بگیر...

 م: رضا چیكار باش كردی؟نبضش را گرفتم كه شدیدا تند میزد. اخم كردم و گفت
فكش را روی هم فشرد و شقیقه اش به وضوح نبض گرفت. عصبانیتش را به چشم 

 دیدم. خواست لب باز كند كه جلوتر گفتم: االن 
وقتش بود؟ بهت نگفتم باید باهاش مدارا كنی تا مثل قبل بشه؟ بهت هشدار ندادم 

 ممكنه این روند چند سال طول بكشه؟ نگفتم اینارو؟
موبایل را از دستش كشیدم و گفتم: الو رضا؟ حسینم... از داروخانه یه سرم و دیازپام 

 بگیر سریع بیا هتل...
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 ــ چرا با خط رضا زنگ زدی پس؟ كی مشكل داره؟
 هستم... خانم دكترمون كانورژن كرده*... زود بیا رضا. 514ــ تو اتاق 

 با اینا خوب میشه؟ سرم و دیازپام را كه برایش وصل كردم رضا گفت:
پوزخند زدم و گفتم: سوال خوبی پرسیدی ولی جوابش خیلی خوشایندت نیست... 

بودن و نبودن اینا تاثیری نداره. چیزی كه خوبش می كرد حضور تو بود كه تو هم گند 
زدی. خیلی ساده بگم رضا بعضی وقتا می مونم چطور می تونه انقد شدید تورو 

د اینكه تركش كردی... و چطور تو نمی تونی یك دهِم این دوست داشته باشه با وجو
 حس رو بهش داشته باشی

 ــ من تركش نكردم...
دست در جیب پشت پنجره ایستادم. نما قشنگی از حرم پیدا بود: دقیقا ترك كردن رو 
چطور تعریف می كنی كه میگی این كارو نكردی؟ رضا این آدمی كه االن بی حال و بی 

شهامتش از تو بیشتره... داره می جنگه برای اینكه بتونه مثل قبل باشه  جون خوابیده
ولی تو... انقدر بزدلی كه فرار رو به موندن ترجیح میدی... اونی كه باید انرژی می 

 ذاشتم و درمان می كردم تو بودی نه زنت... هربار كه اومدی یه جور خرابش كردی.
تم؟ اگه رفتم به خاطر این بود كه اون صدایش باال رفت: مگه من دنبال خوشی رف

آدمارو پیدا كنم... كه جلوی چشمش مجازات بشن... كه گناه قتل به گردنش نباشه... 
تو به اینا چی میگی؟ فرار كردن؟ اگه اسمش ترسه آره... من ترسوام... ترسیدم از اینكه 

 تفاقی بُیفته...بازم برای زنم مشكلی پیش بیاد. ترسیدم از اینكه بازم غفلت كنم و ا
ــ صداتو باال نبر... اینجا هتله... فرهنگ زن داری كه نداری... فرهنگ این یكی رو 

 داشته باش حداقل.
ــ آره من بی فرهنگ، ولی می خواستم وقتی زنم می خواد توی خیابون راه بره نترسه 

 از آدما... نترسه از سایه ای كه ممكنه قصد 
 جونشو كرده باشه...

ینارو به خودشم گفتی؟ یا هر بار فكر كردی بچه اس و تو قیمش هستی؟ هرآدمی ــ ا
 یه جاهایی می لنگه... ولی دلیل نمیشه بقیه بخوان 

 براش تصمیم بگیرن.
موبایلش زنگ خورد. ببخشیدی وسط این جار و جنجال گفت و گوشی اش را جواب 

 داد: بله؟
... 
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 س گرفتی؟ــ تو چه غلطی كردی؟ چرا با این تما
... 

 ــ علی مطمئنی؟ مثل این چند ماه عالف نباشیم اونجا...
... 

 ــ فقط یه قدم بدون اجازه من بردارین همه تون رو خلع درجه می كنم. مفهومه؟
 قطع كرد و به من خیره شد. پوزخند زدم و گفتم: بازم باید بری؟

 سری به تاسف تكان داد و گفت: مجبورم...
ار سومت... بازم وقتی بعد از این حال بیدار بشه نیستی... خودت شرم ــ این شد ب

 نمی كنی؟
 ــ منو درك می كنه

 ریزش قطرات سرم را كند تر كردم و گفتم: درك میكنه چون چاره ی دیگه ای نداره...
می فهمی؟ چاره ی دیگه... می خوای بری باشه ولی براش یه نامه بنویس... نذار 

 پس زده شده. دوباره فكر كنه
 به سمت ساك وسایلش رفت و مشغول جمع كردن شد. پرسیدم: كی میخوای بری؟

برگه ای از كنار تلفن بی سیم هتل برداشت و تندتند رویش خودكار كشید: تا نیم 
 ساعت دیگه... با ماشین مركز میرم تا مرز... 

 راریمونو زدن...باقیشم... یه جوری باید از غوریان* رد بشم تا ببینم كجا رد ف
 كاغذ را روی بالش خالی تخت گذاشت و به طرف روشویی رفت.

ــ رضا من میرم نیم ساعت دیگه به خواهرم میگم بیاد پیشش بمونه... سعی كن 
 بهش زنگ بزنی بعدا.

 از اتاق خارج شدم. رضا و حنانه داخل راهرو بودند. رضا سر تكان داد و گفت: بهتر شد؟
 گفتم: بهتر میشه... من خسته ام میخوام بخوابم.كوتاه و مختصر 

و حنانه بود كه با حیرت نگاه می كرد... غافل شدم از این حیرت و بعدها... همیشه 
 اتفاق از جایی می افتد كه نباید...

 غوریان: یكی از شهرستان های والیت هرات افغانستان
است كه خیلی شبیه تشنج كانورژن یا اختالل تبدیلی نمود جسمی یك بیماری روحی 

 به نظر میاد.
 

*** 
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انگار زیر آوار بودم... خیلی آوار... خستگی تمام دنیا در جانم ریخته شده بود...  -31
سرخوردگی های این چند وقت هم به این خستگی ها اضافه شده بود و از من چیزی 

فته پیدا بود رگ ساخته بود غریب... پنبه و چسب روی دستم بود... اواسط ساعد... نگ
گرفتن دكتر است كه می گفت از بس بی جانی همین یك رگ هم به زور پیدا می 
شود... نشانش كرده بود برای "این روزها"... از "این روزها" هم كه زیاد بود. در جا 

نشستم و نگاهی به دور و برم انداختم... بوی قریبی می آمد... از آن هایی كه باید 
است یا رفته ای؟ دست كشیدم به لباس ها... به تخت... همه گفت آمدنت نزدیك 

چیز مبهم بود... ساعت... حال... گذشته... آمدن... رفتن... دست كشیدم روی بالش 
كناری... كاغذ رویش را برداشتم. خط رضا بود و خودكار مشكی اش... بازم یه ماموریت 

میذارم... اگه برگشتم قول  دیگه... منو ببخش كه هربار دلتو خون می كنم و تنهات
میدم همه چیو جبران كنم... وقتی برگشتم تالفی كن. خجالت می كشم كه اونی كه 

 زخم میزنه من باشم و اونی كه صبر میكنه تو... دوستت دارم جوجه كوچولو
كاغذ را مچاله كردم و پرتاب شد به گوشه ای نامعلوم... بی فرهنگی و جهان سومی 

شت... زباله بریزی و ككت نگزد كه چه كسی جمعشان خواهد كرد... بودن هم عالمی دا
 مگر پرسیدند این آوار را چه كسی جمع خواهد كرد؟

 ــ چطوری خرس قطبی؟ می دونی چند ساعته خوابیدی؟
پاهای لرزانم را از تخت پایین گذاشتم. روفرشی هایم پایین تخت جفت شده بود. 

 راحتی و همانجا افتادند.شوتشان كردم و خوردند به نیم ست 
 ــ جواب نمیدی؟ نكنه هنوز خوابی؟

 به سمت ازهار چرخیدم و گفتم: میشه تنها باشم؟ االن حوصله ی خودمو هم ندارم
حوله ای برداشتم و به سمت حمام رفتم... خیلی عجله ای هم نداشتم بیرون بیایم. 

حال و روز فعلی من. از عجله مال وقتی است كه برنامه مشخصی داشته باشی... نه 
 دوش گرفتن طوالنی كه فارغ شدم و بیرون آمدم دیدم ازهار هنوز همانجا مانده.

ــ ناهار كه نخوردی برات یه چیزی سفارش دادم بیارن باال. هروقت غذا خوردی من 
 میرم.

موهایم را الی حوله گذاشتم و دو دور چرخاندم و باالی سرم آوردم: مگه نامزدت 
 چرا وقتت رو اینجا تلف میكنی؟ برو پیشش... نیومده؟

 ــ نگران اون نباش. از ظهر كه اومدیم تا حاال هنوز خوابه و ازش خبری نیس
 خوابیدم روی تخت و پتو را تا باال كشیدم.
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ــ دختر تو با چی زنده ای؟ دیشب كه شام نخوردی امروزم كه ناهار نخوردی... منبع 
 ا می خوری؟غذاییت واقعا چیه االن؟ هو

 زیر لب گفتم: حرص می خورم... خون می خورم... همینا از زندگی سیرم می كنه.
ــ اوووه چه فك فعالی داری برای این همه جویدن... خسته نباشی ولی مجبوری 

 اینایی كه سفارش دادمو بخوری... نخوری میرم 
 داداشمو میارم اینجا

شام داخل آمد و سوپ جو و كشك و زنگ در اتاق زده شد. پیش خدمت با سینی 
بادمجان را روی میز جلوی نیم ست گذاشت و بدون كالمی خارج شد... ازهار خودش 

هم پای غذاها نشست و گفت: بیا مشغول شو... نمیدونی ایمان همه ش منو گشنگی 
میده... دلم می خواد یه بار بگه بریم فالن جا فالن چیزو بخوریم... پشیمون دو عالمم 

 جوری نگام نكن... بیا بخور دیگه...این
یك لقمه كشك و بادمجان به طرفم گرفت و گفت: بگیر بخور دیگه... داشتم می گفتم 

 همش میگه بیا ازت عكس بگیرم... آخه من با 
 شكم خالی عكس گرفتن به چه كارم میاد؟

مزه ی لقمه را گرفتم و در دهان گذاشتم. مزه اش خوب بود مخصوصا برای دهان تلخ 
 من... بوی نعنایش هم ... مالقه ای از سوپ داخل كاسه ریختم و قاشق زدم.

 ــ بخور دیگه... استخاره می كنی؟
وقتی ته بشقاب كشك و بادمجان را درآورد و من هم كمی سوپ خوردم رضایت داد 
 برود. موهای نیمه مرطوبم را شانه كردم و بافتم. پرده های اتاق را كشیدم. با همه ی
رضاها قهر بودم... از دست تمام رضاها ناراضی. غروب بود. روی تخت دراز كشیدم. 
بالش كناری را در آ*غ*و*ش گرفتم... بو كشیدم. بوی خاصی نمیداد. شاید شامه ی 

 من از كار افتاده بود.
 ــ تو بخوای شبا توی بیمارستان كشیك بدی من باید توی خونه چیكار كنم؟

 ه رو ب*غ*ل كن جای من...ــ بالش قرمزه قلب
 ــ بوی موهاتو نمیده... تازه من جوجه خودمو می خوام نه بالش.

ــ بیمارستان كه پادگان نیس پسرم... تو دستور بدی همه گوش به فرمان باشن... 
 كشیكه باید برم... تازه كلی وقت مونده تا اون موقع 

 ندارم... ها... از اون گذشته منم اونجا رضا ندارم ... خروس
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در تاریكی اتاق كورمال كورمال به سمت جایی كه كاغذ را پرت كرده بودم رفتم... دست 
كشیدم روی زمین ... نزدیكی شوفاژ افتاده بود... مچاله اش را در مشت گرفتم... با 

بالش در ب*غ*ل... زنی تنها... بویت را ندارد ولی حست را چرا... كمی هم از گرمایت 
. دلخوشی ها هم اندك... روح من با همین تكه ها با روحت پیوند خواهد باقی مانده..

 خورد... ارواح خوشبخت.
*** 
حنانه رفت كنار تا من هم روی سكو جا شوم. جایی در سایه ی آفتاب بی رمق  -32

بهمن ماهی كه از ذات آفتابی اش هیچ چیز نداشت. رضا هم ایستاده بود و آیلین را 
 بود. در آ*غ*و*ش گرفته

 ــ بذارش پایین رضا... دوسال دیگه وقت جمع كردن جهیزیه شه...
آیلین حلقه دستانش را دور گردن رضا محكم تر كرد و گفت: نمی خوام... جهیزیه هم 

 نمی خوام... شوورم نمی خوام... می خوام پیش 
 بابام بمونم.

كردیم.. اون نرفته ارث و  سر تكان دادم و گفتم: بیا... ازهار كم بود كه به زور قالبش
 میراث زبونشو منتقل كرد به این وروجك. كی 

 میاد تورو بگیره آخه؟ كی از جونش سیر میشه؟
رضا در گوشش چیزی گفت... فوری برایم زبان درآورد و گفت: بابام میگه كی میاد زن 

 تو بشه؟ یه دختر دارم شاه نداره...
دایی جون... چندسال دیگه كه به چه كنم چه كنم ــ بابات غلط... بابات اشتباه میكنه 

 افتاد می فهمه
 ــ راس میگه بابا؟ چه كنم چه كنم یعنی چی؟

ــ ولش كن باباجون... از این داییت فقط حرفای قلنبه سلمبه در میاد... معنی مهمی 
 نداره.

 ــ بابا؟ برام از اون انگشتر فیروزه ها می خری كه وصلن به یه النگو؟
 آره عزیزم... چرا نخرم. االن؟ــ 

 حنانه زبان باز كرد: نری براش طال بخری ها... همین جا نقره فروشی هست.
 ــ ولی من طال می خوام...

 حنانه با تحكم گفت: آیلین؟ چی گفتم؟
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ــ نمی خوام... مال منه می خوام طال باشه تو مدرسه به بچه ها نشون بدم... می 
 فیروزه ای بزنم باهاش...خوام ناخونامو هم الك 

 حنانه خواست از جا بلند شود كه دست روی زانویش گذاشتم و به رضا اشاره كردم.
ــ عروسك بابا... می دونی اگه اینكارارو بكنی چقدر خوشگل می شی ولی مدرسه جای 
اینا نیست... خانوم ناظمتون دعوات میكنه... به من و مامانی میگه بریم مدرسه با ما 

دعوا میكنه... اینو می خوای؟ برات می خرم ولی فقط به یه قول... فقط توی هم 
مهمونی وقتی كه با خودمون باشی می تونی بپوشیش... قبول؟ تازه هنوز پنج تا ستاره 

داری تا جایزه ات... ولی االن ارفاق می كنیم و جایزه رو می خریم تا اون پنج تا ستاره 
 یا نه؟ پر بشن... قبول داری قرارمونو

ــ قبول... بریم؟ خدافظ مامان خدافظ دایی... بذارم پایین كمرت درد نگیره... خودم 
 می تونم راه برم.

دست تكان دادم و گفتم: مواظب همدیگه باشین... آیلین خانوم خرج روی دست 
 بابات نمیذاری ها...

صا دختر بچه... وقتی دور شدند رو به حنانه گفتم: تندی با بچه جواب نمیده... مخصو
االن سن مدرسشه... داره دور و برشو می بینه تو هم باشی از الك زدن و گل سر و زلم 
زیمبوهای دخترونه و رنگارنگ خوشت میاد دیگه یه دختر هفت هشت ساله كه جای 

خودشه. وقتی اینجوری واكنش نشون بدی سریع یاد می گیره پنهانی كار بكنه. فكر 
توی دستشویی مدرسه الك بزنه و توی خیابون بگرده و دم در كن به وقتی كه دخترت 

خونه وایسه الكشو پاك كنه و بیاد تو... متوجهش می شی؟ نه... ولی اون هرروز 
بیشتر یاد میگیره پنهانی كار بكنه تازه براش هیجان هم پیدا میكنه... پس مثل رضا 

 خودت همه چیز رو محدود در اختیارش قرار بده.
 بچه ی منه ولی رضا بیشتر از پسش بر میادــ آیلین 

ــ آیلین بچه ی هردوتونه... وقتی بهش میگه بابا یعنی پدرشه حتی اگه یك پای 
خلقش نباشه... حنا؟ تو رضارو دوست داری... من مطمئنم فقط نمی فهمم چرا 

 اینجوری با هم جنگ می كنین.
ارم فایده اش چیه؟ راه حل آه كشید و گفت: دوست داشتن؟ آره... فكر كن دوستش د

 داری براش؟
 دستش را گرفتم و گفتم: اگه حرف بزنی راه حل هم پیدا میشه...
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دست مرطوبش را پس كشید و گفت: بار اولی كه... بار اولی كه مثل یه زن و شوهر 
 بودیم... نزدیك سه ماه یا بیشتر بعد از عقد... 

 به برادرم بگم... حسین... االن برادرم نباش... سختمه اینارو
كمی كنار كشیدم و گفتم: باشه عكسی از رضا داری؟ به اون نگاه كن و حرفتو بزن... با 

 رضا كه رودربایستی نداری... اگه دلت 
 خواست تو گوششم میتونی بزنی...

عكس چهار در شیش رنگی از جیب مخفی كیف پولی اش درآورد. گفتم: چرا انقدر 
 باقی عكسا مگه چی گانگستری؟ بذاریش بین 

 میشه؟
ــ نمی دونم... انگشت كشید روی عكس، درست روی صورت رضا... بار اول از دهنم در 

رفت و صداش كردم رامین... نمیدونم چرا نفهمید برای من رامین یعنی دوست 
داشتن... یعنی وقتی صداش می كنم دوستش داشتم... گذاشت و رفت. باورت میشه 

و سه روز توی خونه پیداش نشه؟ وقتی برگشت دیگه زن و شوهر  این رضای آروم بره
بودن براش شده بود اجبار... باور نمی كردم رضایی كه سه ماه تالش كرد تا به چشم 

من بیاد با یه كلمه صد و هشتاد درجه فرق كرد. شروع كرد به ایراد گرفتن... چرا مثل 
ونه قدیمیه؟ سلیقه ات خوب بقیه زنا نیستی؟ چرا به روز نیستی؟ چرا وسایل خ

نیس... من مهمونی های همكارام نمیرم چون نمی خوام زنم بین همكارام متفاوت 
سنتی باشه. حس كردم هركاری بكنم براش كم هستم. اوایل فكر می كردم با رنگ و 
لعاب به چشمش میام ولی رضا چشمشو بست... بست و هیچ وقت نخواست باز 

نم شدم عین خودش... خونه شد میدون جنگ... تنها كنه... بعد یه سال دیگه م
توافقاتمون سر آیلین بود اونم چون نمی خواستیم بویی ببره... حسین من بلد نیستم. 

من یه عمر اینجوری سنتی بزرگ شدم... من مثل همكاراش نیستم كه هر هفته رنگ 
پوشم... مثل موهام عوض بشه و دائم الك روی ناخنام باشه. من مثل اونا لباس نمی 

 اونا حرف نمی زنم... مثل اونا مایه ی افتخار نمی شم براش...
 خندیدم و گفتم: برم بزنمش؟ بچه چی؟ بچه كجای این دعواها بود؟

ــ یه بار باردار شدم ولی افتاد. نه اینكه كاری كرده باشم... به همین امام قسم نه... 
ه باردار بودم ولی افتاد. بعد از اون بچه اصال نمی دونستم باردارم... دكتر گفت پنج هفت

 شد یه مقابله به مثل... كه یادش بمونه یه جایی هم به من احتیاج داره...
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ــ حنانه كلمه اتو همین جا عوض كن... زندگی احتیاج نیس... نیازه... ته هردوشون 
اونم باید  یكیه ولی احتیاج یعنی مجبوری... فكر نكن با رضا هم حرف نمیزنم... چرا ...

توضیح بده... حنا دوست داری كار بكنی؟ برای یه مدت امتحانی؟ حاجی می گفت 
برای كارگاه یكی رو می خواد كه دوره بره و كیك و شیرینی های جدید و فانتزی درست 

 كنه... دوست داری اینكارو بكنی؟
 ــ دختر حاج سعادت بیاد توی قنادی؟ اصال بابا قبول می كنه؟

كردن اون با من... تو خودت دلت می خواد؟ در ثانی قنادی هم نیست... تو ــ قبول 
فقط دوره ی این كارو میری و طرح های جدید میدی... تا جایی كه یادم مونده هم 

دست پختت خوب بود هم سلیقه ات توی تزئین كردن... میخوای امتحان كنی؟ 
الس میری. برای اون رامین حداقلش اینه كه یكی دو ماه از بیكاری در میای و یه ك

گفتن... از نظر من كار اشتباهی نكردی... شاید بهتر بود بهش توضیح می دادی... اونم 
 بی منطق بازی درآورده... لنگه ی خواهر گل من پیدا نمیشه تو دنیا... دلشم بخواد.

اشكهای صورتش را پاك كرد و گفت: حسین زن تو خیلی خوشبخته ها... تو زن بگیری 
ن حسودیم میشه كه برادرمونو تمام و كمال داره... اون موقع شاید هیچ وقت نتونیم م

 اینطوری با هم بشینیم و حرف بزنیم...
*** 
بعد از كلی چرخیدن و سردرگمی و هیاهو باز رسیده بودم به همان حرف زدن ها و  -32

چهار نفر... دو  شنیدن های دكتر... كه حاال اینبار هم دونفری نبود... جمع شده بود
پزشك دیگر یكی مرد مسن و دیگری یك خانم جوان هم كنارم نشسته بودند... روبرو 

را كه نگاه می كردم به هیچ كدامشان دید نداشتم... روبرویم تابلویی از نقوش در هم و 
برهم بود... پر از رنگ های آبی و سبز و بنفش... دم دم های صبح بود كه خوابم برد... 

ز به خانه نیامده بود. دستم حتی نمی رفت كه به موبایلش زنگ بزنم... تلفن رضا هنو
خانه را هم كشیده بودم. در خواب و بیداری بودم كه حس كردم انگشتی روی صورتم 

نشست... دقیقا همان جایی كه چندین ساعت قبل تمام پایانه های عصبی اش به 
ی عشقی اش هم همینطور... این شكل دردناكی ت*ح*ر*ی*ك شده بودند... پایانه ها

ل*م*س ها تا خیلی مدت دیگر جواب نمی داد... به قول استاد روانشناسی مان چیزی 
كه در مز به عنوان عشق و عالقه شناخته می شود به غیر از فوران هورمونی باید مربوط 
به گیرندههای ل*م*س پوستی باشد... همین است كه می گویند نوازش عاشقانه... یا 

س كردن عشق با تمام وجود... چرا كه این پایانه ها در سراسر بدن حضور به هم ح
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رسانده بودند... گاهی پرتراكم و گاهی كم تراكم... صورت از آن مناطق پر تراكم پایانه 
های عصبی است... و شاید به همین دلیل اولین نوازش های عاشقانه دست كشیدن 

ای عاشقانه سیلی خوردن از كسی كه دوستش به صورت آدم ها باشد و اولین زجر ه
 داری...

به ل*م*س شدن صورتم محل ندادم. حتی به نشستن های بی وقفه ی لبش... دلم 
بد گرفته بود... انگشت كه كشید پای چشمم پلكم ناخودآگاه باز شد... داغون بود... 

 خستگی از صورتش می بارید ... من هم خسته بودم.
 ...ــ شام نخوردی جوجه

 غلت زدم و صورتم از دسترسش دور شد: چی می خوای بپرسی كه مهربون شدی؟
 شانه ام را گرفت و وادارم كرد به سمتش بچرخم: آی... دردم گرفت

دستش را از شانه ام برداشت و گفت: خودت مجبورم می كنی... من بهت گفتم تو این 
یس... خیلی بزرگ تر از این كار وارد نشو... قضیه یه ت*ج*ا*و*ز و یه قتل ساده ن

حرفاس... پشت اون فروم خیلی اتفاقات داره میوفته كه ازشون بی خبر موندیم... 
 صورتت ... هنوزم درد میكنه؟

 ــ صورتم؟... نه... قلبم درد میكنه.
چنگ كشید در موهایش... عینكش را برداشت و چشم هایش را مالش داد و گفت: 

 .. نمی خوام بگم هك بكننش...یوزر و پسورد ایمیلتو بگو.
 ــ تو كه كال بردیش... بگو هك بكنن خیالت راحت باشه چیزی ازت قایم نكرده باشم...

 ــ ولش كن... بخوابیم بعدا صحبت می كنیم
 پتوی طرف خودم را پرت كردم به سمت مقابل و از جا بلند شدم: خودت تنها بخواب...

 ــ بگم عصر لپ تاپتو بیارن حله؟
تند تند برس كشیدم به موهایم كه درهم گره خورده بودند: باج دادن تو فقط مال 

 وقتیه كه حس مرد بودنت فوران میكنه...
 ــ تمام تصورت از من همینه؟

از داخل آیینه زل زدم به چشمان قرمز و خسته اش: تصورات من دیشب همه ش 
توی صورتم... وقتی حتی  شكست و ریخت... وقتی بدون اینكه بذاری حرف بزنم زدی

االن هم ازش ابراز پشیمونی نمی كنی... كافی بود بگی عصبانی بودم... حالم خوب 
نبود... توجیه كنی... توجیه كردن منو آزار نمیده برعكس تو كه فكر كردی دارم توجیه 

بیخود می كنم... كه گفتی حرف نزنم و بدترش نكنم... من به یه توجیه زبونی و خشك 
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لی هم راضی شدم ولی تو با افتخار برگشتی و جوری وانمود می كنی انگار حقم و خا
 بوده...

ــ جوجه ی زبون دراز... فكر نكن اون كار برای خودم بدون درد بود... رفتار تو هم اون 
دیوار اعتمادی كه بهت داشتم رو از بین برد... منم حقم نبود اینجوری كنی... می دونم 

رد بخواد از قدرتش استفاده كنه اونم مقابل همسرش... ولی كار من چقدر بده كه یه م
 ناخودآگاه بود... دلم نمی خواست تورو انقدر نزدیك به ماجرا ببینم...

سرش را روی همان بالش من گذاشت. بالش من كه نه... بالش خودش... یكی روی 
. هروقت تخت مانده بود و یكی شوت شده بود پایین... خسته چشمانش را بست

اینطور خسته می شد چشمانش اشك ریزش پیدا می كرد. این رویه ی بالش هم 
خیس شد... یكی با اشك من ... یكی با اشك خودش... داخل آشپزخانه ایستادم... 

هرچه مواد غذایی بیرون مانده بود بدون شك فاسد و گندیده شده بود... از تخم مرغ 
ودم تا برنج و خورشت شب همسایه... لیوان و سبزی كه برای كوكو بیرون گذاشته ب

چای نیمه خالی رضا ولی هنوز گرما داشت... انگار خیلی از خوردنش زمان نگذشته 
 بود.

كابینت زیر سینك كه جای سطل زباله بود را باز كردم و هرچه دستم رسید داخلش 
هم آخر و  خالی كردم... زباله های مانده ی قبلی هم حسابی بو گرفته بودند... این

عاقبت یك آشپزخانه ی بعد از دعوا... دعواهای زن و شوهری همیشه انقدر مصیبت 
بار و بد بو می شود؟ كدام بی عقلی گفته دعوا نمك زندگی است؟ كسی تجربه كرده 

نمك غذا كه بیش از حد شود چه تلخی غیر قابل تحملی خواهد داشت؟ یك ساعت... 
ان خواب بود. یك لقمه بزرگ نان و پنیر و خیار دو ساعت... سه ساعت... رضا كماك

گرفتم و به سمت كتابهایم رفتم. با حرص به جان لقمه افتادم. بعد از یك روز كامل غذا 
نخوردن اولین وعده ای بود كه داشت معده ام را مشعوف می كرد. جزوه های 

هم  مصیبت وار مغز و اعصاب را جلویم گذاشتم. خودكار های رنگی و ماژیك را
 همینطور ولی برگه های نت برداری ام نبود... سمت اتاق در بسته رفتم

 ــ گفتم دست بهش نزنین تا من پسوردو بگیرم... نه... گفتم نه...
در اتاق را با شتاب باز كردم و به سمت عسلی كنار تخت رفتم كه برگه های زرد و 

دداشتم داخل دستش بود نارنجی چسبی ام آنجا بود. به سمت در چرخید. دفترچه یا
احتماال برای یافتن رمز داشت زیر و رویش می كرد... موبایلش را پایین آورد و دفترچه 

 را بست.
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ــ خیلی دلم می خواد فكر كنم چیزی نشنیدم ولی خیالت راحت... شنیده باشمم كاری 
 از دستم بر نمیاد... توی اون دفترچه نیس... 

 ه شقیقه ام زدم و ادامه دادم: میتونی اینجارو بگردی؟اینجاس و با انگشت ضربه ای ب
چنگ زدم به برگه ها و بیرون رفتم. دنبالم آمد گوشی موبایلم را سمتش گرفتم و گفتم: 

 اگه میخوای اینم بگرد تعارف نكن... رمز باز 
 كردنشم سال تولد خودته...

هی كانال به  دست و گوشی با هم به طرفش خشك شدند... سمت تلویزیون رفت و
 كانال كرد دست آخرهم دوباره خاموشش كرد: چرا 

 درباره ی من اینجوری فكر می كنی؟
دست به سینه تكیه دادم به دیوار راهرو و گفتم: من درباره ی تو هیچ فكری نكردم... 

 عادتت رو یادت آوردم.
 شاكی شد: عادت من سرك كشیدن توی كار توئه؟ یا گشتن وسایلت؟

گفتم: پس خودت می دونی داری چیكار می كنی... عادت تو عین چوب الف  شاكی تر
 باالی سر آدم وایسادنه... عادت تو بچه دیدن 

 منه كه نمی دونم ِكی و كجا می خواد از سرت بیفته...
سوئیچ و موبایلش را برداشت و در آپارتمان را بهم كوبید و رفت... سیم كارت فعلی ام 

یم كارت اعتباری قبلی ام را رویش انداختم و روشن كردم. سیل را بیرون كشیدم و س
اس ام اس سرازیر شد... شماره هم نا آشنا بود ولی در اس ام اس اول نوشته بود 

پیمان است و شماره را از سروش گرفته... بعدی را گفته بود نگران شده كه یكدفعه 
ا می دانستم و آخری گفته رفتم. بعدی درباره ی شناخت سیما بود كه از كجا اسمش ر

بود اگر بشود همدیگر را ببینیم. بعضی اس ام اس ها هم كه چندبار ارسال شده بود. 
یك كلمه ی كجا تایپ كردم و مردد نگاه كردم كه بفرستم یا نه... نفس عمیقی كشیدم 
و دكمه ی سند را ل*م*س كردم و گوشی را پرت كردم روی راحتی... به فاصله ی یكی 

قه صدای زنگ اس ام اس آمد. آدرس یك كافی نت را داده بود برای ساعت دو دقی
چهارعصر... صدای ایستادن آسانسور آمد. تند سیم كارت قبلی را جا زدم و دیگری را 
الی كتابم گذاشتم و بستم. كلید انداخته شد و رضا با دو پرس غذا داخل آمد. بوی 

مشخص كرد. خیلی شیك یكی از  جوجه كباب و برنج زعفرانی ماهیت بسته ها را
بسته هارا برداشتم و با قاشق و چنگال و سینی آوردم كه روی راحتی و كنار كتابهایم 
بخورم. حرص خوردنش واضح بود. با همان حرص بشقاب و قاشق چنگال درآورد و 
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پشت كانتر نشست و با تق و توق فراوان سعی كرد جلب توجه كند. مهم نبود... دلش 
ودش دنبال زیتون پرورده و دوغ و اینها میگشت و در یخچال پیدایشان میخواست خ

می كرد. همیشه كه نباید همه چیز حاضر و آماده باشد. چند قاشق خوردم و سینی را 
كنار گذاشتم. سرم گرم خواندن شد ولی زیر چشمی حواسم بود كه آمد و سینی كنارم را 

را عوض كرد و دوباره بیرون رفت. برداشت. البته با غضب و اخم... بعدش لباسش 
ساعت سه از جا بلند شدم و شروع كردم لباس پوشیدن و آماده شدن برای رفتن به 

كافی نت... سیم كارت را دوباره جا انداختم و آدرس را خواندم... سر راست بود. شاید 
چندباری هم از جلویش رد شده بودم. ساعت سه و سی و پنج دقیقه از ساختمان 

زدم و چند دقیقه مانده به چهار جلوی كافی نت از تاكسی پیاده شدم. كرایه  بیرون
تاكسی را دادم و به سمت در كافی نت لیمو ترش رفتم كه عكس بزرگی از برش لیمو با 

آن دهن گل و گشاد خندان یاهو روی شیشه ی تمام دودی اش بود. در كافی نت را باز 
مسئولی كه پشت میز نشسته بود به سمت در  كردم... صدای آویز باالی در آمد و سر

چرخید... با كمی فكر حدس زدم كه طبق آن عكس باید محسن باشد. صدای ترانه 
مالیمی می آمد. كسی پشت سیستم ها نبود. صدای همان مسئول آمد: كافی نت 
 ..االن تقریبا تعطیله... می تونین برین چند تا خیابان باالتر اونجا باید یكی باز باشه.

 صدایی از ته مغازه آمد: با من كار دارن محسن...
چرخیدم سمت ته مغازه: به به ... احوال كتی خانم... اومدی باالخره؟ خطتو خاموش 

 كه كردی گفتم نمی خوای بیای.
 ــ گفتی همدیگه رو ببینیم كه حرف بزنی... وقت من اضافی نیس.

 گو سیما رو از كجا می شناسیبه صندلی اشاره كرد و گفت: بشین... اول تو ب
 ــ تو درباره ی مردنش چی می دونی؟

روی صندلی بی قرار نشستم. كار اشتباهی كرده بودم؟ محسن دسته كلید را روی میز 
گذاشت و بی حرف بیرون رفت. دوتا لیوان كاغذی آب جوش روی میز گذاشت... یكی 

ارشان گذاشت با سمت من و دیگری سمت خودش و دو بسته كافی میكس هم كن
قاشق یكبار مصرف... دست بردم و لیوانم را با مال خودش جا به جا كردم و بسته كافی 
میكس ایگل استار سه در یك را داخلش خالی كردم. واقعا آمده بودم اینجا با این مرد 

 كافی میكس بخورم؟ كمی به محتویات گرمش لب زدم و گفتم: خب؟
: سیما با سروش دوست بود... اینوگفته بودم؟ سروش تا نصفه لیوانش را خورد و گفت

 ازش سو استفاده كرد اونم مجبور شد 
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 خ*و*د*ك*ش*ی كنه.
 یك قلوپ دیگر به دهان خشك شده ام فرستادم...: از كجا باید حرف تورو باور كنم؟

 ــ اصراری ندارم... فقط بگو از كجا می شناسیش؟
 .. اگه نمی خوای حرف بزنی من برم...ــ فكر كن از دوستا و آشناهاش بودم.

با تشنگی تمام باقی مانده ی لیوان را هم داخل حلقم ریختم. گوشی ام زنگ خورد... 
دست بردم داخل كیف... اسم رضا در رفت و برگشت بود. یكدفعه تمام تنم یكپارچه 

زدم  ضربان قلب شد. دست گرفتم به دستگیره ی فلزی در و آن را پایین كشیدم... پلك
تا دیدم روشن شود. هوای دم و ابری بیرون اكسیژن بیشتری به ریه های خسته ام 

 اضافه نكرد... دست گرفتم به نیمكت سنگی لبه ی پیاده رو...
 ــ كتی خانوم؟ خوبی؟ چی شد؟

خوب كه نبودم... سرم بی محابا گیج میرفت. زبانم سنگین شده بود و جان نداشتم تا 
 حتی جوابی بدهم...

 ــ خانوم حالتون خوبه؟ میخواین به كسی زنگ بزنم بیاد دنبالتون؟
صدایی از اعماق جهنم آمد... اعماق جهنم من: مشكلی نیس... همراه من هستن خودم 

 می برمشون
نیمه ی هوشیار مغزم تقال میكرد یك نه بگوید و خودش را خالص كند. چنگ زدم به 

مغزم به آخرین چیزی كه فكر كرد قرص آمی اطراف... با لجاجت... نیمه ی هوشیار 
تریپتیلین سیما بود. و بعدش بسته شدن در ماشین... چرخیدم سمت دكتر و با 

 التماس گفتم: نمی خوام ادامه بدم... از توانم خارجه.
دكتر خانمی كه آنجا بود كنارم نشست و دستم را گرفت: عزیزم... یه بار برای همیشه 

م میشه... درست مثل یه تونل تاریك كه بعدش یه نور ازش گذر می كنی و تمو
نامحدود میاد ... اگه اینجا توقف كنی تا همیشه توی این تونل می مونی... میدونم كه 
شهامتت بیشتر از اینهاس... از چیزی نترس... یه محض اینكه مشكلی پیش بیاد بهت 

 كمك می كنیم... اینجا هستیم كه كمكت كنیم.
م همه چیز عجیب و غریب بود... تمام عضالتم دردناك و تحت كشش وقتی بیدار شد

بود. انگار ساعت ها آویزان بودم... گیج... منگ... رضا... بوی خانه ی خودم را نمی 
داد... بوی اتاق خودم... بوی پرورشگاه هم نمی داد... كجا بود؟ دست كشیدم روی 

نم را ل*م*س كرد... چرا؟ تنم... سِر انگشت های ل*م*س شده ام دقیقا پوست ت
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ملحفه را دورم پیچیدم و از جا بلند شدم... چه اتفاقی افتاده بود؟ اصال روز بود یا 
 شب؟ چرا انقد لرزش داشتم؟ چرا دهانم تلخ و خشك بود؟

 ــ رضا؟
 سرك كشیدم داخل چهار دیواری هایی كه بودم... خانه ی خودم بود؟ نبود؟

 نیــ دیشب فوق العاده بودی ها
دقیقا از مجرای گوش تمام تنم شروع كرد به یخ زدن و لرزیدن... از همه بدتر مغز 

 منجمدم... پلك زدم... چشم تنگ كردم تا بهتر ببینم..
ــ نمی شناسیم؟ سروشم بابا... كتی كوچولو... گربه ی ملوس... می دونستم با پای 

 خودت میای پیشم...
 ی باهام؟ بذار برم... توروخدا... .با گریه گفتم: من كجام؟ چیكار كرد

ــ نگرانیت از شوهرته؟ فكر نكنم دیگه بخواد دنبالت بگرده ها... می دونی كه اگه می 
خواست پیدات كنه تا االن كرده بود... ها؟ سرش را نزدیك تر آورد و گفت: هرچی 

 نباشه پلیسه... آره؟ عكسای مموری كارت موبایلت ... چقدرم خوش تیپ... ولی
 باهاش خدافظی كن... قرار نیس برگردی.

دویدم داخل اتاق و در را بستم... لباسهایم؟ لباسهایم كجا بود؟ چرا هیچ حسی 
نداشتم؟ چرا از خالی هم خالی تر بودم؟ دست كشیدم روی صورت... روی گونه ها... 

كند...  روی تمام تن... لباسهایم گوشه ی اتاق بود... رضا... رضا... لعنت به این ذهن
 لعنت...

 در جهنم باز شد... جهنم... االن در اعماق جهنم بودم؟ پناه برم كنج اتاق...
ــ چرا باهام اینكارو كردین؟... مگه من چیكار كرده بودم؟... چرا؟ لعنتی چرا؟ من اینجا 

 چیكار می كنم؟...
ض كرده بودی؟ ابرو باال انداخت و گفت: یادت نمیاد؟ كافی نت؟ لیوانتو با مال من عو

من توی جفتشون ریخته بودم... ولی میدونی؟ من میگرن دارم... بدنم عادت داره به 
این قرصا... یادت اومد یا نه؟ كتی كوچولوی ملوس... اسم كتی خیلی بهت میاد ها... 

شوهرت گربه كوچولوی خوشگل تختشو دو دستی تقدیم ما كرده... تو دلت نمی خواد 
ه باشی؟ سروش حواست بهش باشه تا برگردم... اگه خواست تجربه های جدید داشت

 چموش بازی در بیاره یه دونه از این قرصا بنداز تو دهنش و خاموشش كن تا برگردم...
با همه ی منگی ام قوطی سفید قرص را دیدم كه كف دستش گذاشت و رفت. باز چانه 

 لرزاندم: بذار برم... توروخدا...
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 اون بیرون دیگه جای تو نیس. بیا یه چیزی نشونت بدم.ــ فراموش كن بیرونو. 
مرا كشان كشان به سمت كامپیوترش برد و فلش سبزی به سیستم زد: ببین با این 
عكسا دیگه كسی تورو اون بیرون می خواد؟ هوم؟ راستی شوهرت تا حاال اینجوری 

شتن. میخوای دیده بودت؟ نه فقط تو... بنفشه و سیما هم اون بیرون دیگه جایی ندا
ببینی؟ و باز فیلم و عكس و انزجار... انگشتش را طرفم آورد. خودم را عقب كشیدم و با 

 سماجت اشك هایم را پاك كردم... رضا... رضا...
ــ نترس... بقیه بابتشون پول می دادن... ولی از تو پول نمی خوایم... حیفه... بقیه 

ولی تو... گریه نكن... دو روز دیگه  همچین مالی نبودن كه بخوام نگهشون دارم...
یادت میره... میخوای یه دونه از اینارو برای شوهرت بفرستیم؟ دوست داره زنش 

 اینجوری براش ژست بگیره؟
هق زدم... با هر كلمه اش... با هر كلمه اس كه یك خط قبل از آن بیهوشی را یادم می 

 آورد: بذار برم... توروخدا... بذار برم... به 
 هیچكس هیچی نمیگم حتی به رضا...

 قهقهه زد و گفت: اینجا بمونی هم نمی تونی به هیچكس هیچی بگی...
 مثل سگ بو كشید: بوی تنت آدمو دیوونه می كنه... اصل و*س*و*س*ه* ا*س.

روی زمین پرت شدم... تقال كردم... تاب خوردم... التماس كردم... با چشمم... 
ماس كردم دستش بایستد... التماس كردم و باز درد اوج پهلوهایم... سوخت... الت

گرفت... بیشتر و بیشتر... تمام عصب های تنم به ضجه افتاد... چقدر اشك؟ چقدر هق 
هق؟ چقدر تقال؟ برای نفس كشیدن؟ نمی خواستم... برای ماندن؟ نمی خواستم... 

دور و بر... خدا... دست آزاد شده ام را چنگ كردم... به تنش... فایده نداشت... به 
 كمكم كن... خدا... بسمه... بسمه... رضا... رضا

صدایش از مثل یك دریچه بود از بهشت به جهنم...: من اینجام عزیزم... نترس... اینبار 
 پیشتم... گریه نكن

نمیدانم خواب بود یا بیداری... یا هذیان... هرچه كه بود دل به دلش دادم: نبودی 
 رضا... نبودی...

صدای دیگری ازسمت دیگركه نمیدانم بهشت بود یا باز جهنم گفت: ادامه بده دخترم... 
 داریم می رسیم به آخرش... فقط چندتا قدم دیگه 

 مونده تا تموم بشه.
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باز چنگ زدم و خدا خدا كردم... باز صورتم سوخت... باز نفسم محدود شد ... چنگ 
قه كردم كه نمی دانم چه بود فقط كاش زدم و انگشتان نیمه جانم را دور جسمی حل

مرا نجات می داد. با همه ی رمق باقی مانده ام به شقیقه اش كوبیدم... خونش پاشید 
روی دستم... روی صورتم... سنگینی بدنش بیشتر شد. مثل یك آوار... پسش زدم... 

د تند لرزیدم... خون روی زمین غوغا می كرد. من یك آدم را كشته بودم یا یك سگ؟ تن
لباس پوشیدم. باید از این خراب شده بیرون می رفتم... فلش و قوطی را داخل جیبم 
انداختم... صدای كلید انداختن آمد... مانتو دكمه هایش كنده شده بود كمربندش را 

 سفت كردم ... و چنگ زدم به مجسمه پشت سرم...
 بهت زده ایستاد: تو؟

 ا... به هیچكس چیزی نمی گم...با التماس گفتم: بذار برم... توروخد
 به زور ب*غ*لم كرد: مریم؟ داداشی... چه بالیی سرت آورده؟

 ناله كردم: بذار برم... بذار از این خراب شده برم...
دستش كه آزاد شد دویدم... با تمام جان نصفه و نیمه ام دویدم. با همان دستهای 

دم... كوچه به كوچه... خیابان به خونی... بدون كفش... روی گل و شل باران... دوی
خیابان... عصر ابری و بارانی... خیابان های خلوت... همه را دویدم... ماشینی ایستاد... 

تاكسی بود و زرد رنگ... بریده بریده آدرس دادم... سر خیابان پیاده ام كرد... چیزی 
ند و می همراهم نبود... رفت... . همه ی چشم ها... همه ی گوش ها... می دید

شنیدند. در خانه باز بود... خانه... خانه ی من... هزار چشم و گوش دیگر... چادرم روی 
زمین ماند... پاهایم رد گل روی پله ها انداخت... در آپارتمان باز بود... لرز كردم... 

گوشه ی در... رضا یادته بهم گفتی چطور سر بلند كنم با این بی آبرویی؟ بهم گفتی 
بودی؟ یادته چی صدام كردی؟ یادته آره؟ یادته داد زدی؟ زدی و  كدوم گوری

 شكستی؟ چند قدم مونده به ته اون تونل دكتر؟ چقدر دیگه باید بدوم تا تموم شه؟
 ــ تموم میشه دخترم... تموم میشه...

بعد از یك بیهوشی مطلق... كنار پنجره ی تمام قد خانه بهوش آمدم... رضا یادت میاد 
پنجره های تمام قد یعنی آدمایی كه دوست دارن با همه ی دنیا ارتباط برقرار می گفتم 

كنن؟ آدمایی كه محدود نمی شن؟ ولی تو منو محدود كردی... چقدر گذشت؟ چند 
ساعت؟ چند دقیقه؟ چند ثانیه؟ چرا اینجوری دارم امتحان میشم؟ رضا من بد... بودم؟ 

كم میارم... می شكنم... بفهم... ظرفیتم نكن اینجوری لعنتی. تحملو امتحان نكن... 
سرریزه... می شنوی؟ تو چیكار كردی؟ می دونی دلم هنوز برای كبودی های بند بند 
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انگشتات می سوزه... گفتی فراموش می كنیم... نفهمیدم چیو... منو؟ تورو؟ جمله ات 
نمی مبهم بود... ولی دست پیشو گرفتم... گفتم برو یه جوری كه بدونم دیگه بر 

گردی... برو یه جوری كه دلم ولوله راه نندازه برای برگشتنت... خدا تو هم یادت میاد؟ 
اون فرشته هات دقیق نوشتن حرفامو یا نه؟ یادت هست گفتم از خودش قسم عزیز تر 
ندارم؟ چقدر حرفم داشتم باهات بزنم... بدیش اینه كه تا آدم لب باز میكنه كه شكایت 

حرفاش یادش میرن... رضا خیلی فاصله بینمون بود... خیلی... قد  كنه از زمین و زمان،
یه دنیا... انصاف خدا این نبود كه بعد یه عمر دربه دری و بی سر پناهی خونه ام... 
خونمون... اینجوری سیاه بشه... خدا... به همون خداییت قسم اگه جای من و تو 

متحانت نمی كردم... ولی تو تا باهم عوض می شد من اینطوری در حقت نمی كردم... ا
 تونستی هی درد ریختی به این جون الجون...

رضا یادته برای اولین بار بوی سیگار می دادی؟ به خاطر چی؟ به خاطر من؟ ساكت 
 نباش... حرف نزدنت حس بدی بهم میده... حس میكنم بازم تنهام گذاشتی و رفتی...

 گفتنش برای تو...ــ چی بگم؟ شنیدنش برای من درد داره... 
من دردامو كشیدم... االن هیچ حسی توی تنم نیس... درست مثل خلسه ی بعد اون 
قرصا... فقط یه لرزه و یه ه*و*س ب*غ*ل كردنت... درست مثل همون موقع... مثل 

همون موقع كه داد زدی لعنتی... رضا از اون به بعد هرچی دستامو شستم اون رد 
حس می كنم... هنوز منتظرم از یه جایی مثل ابلیس سر خون پاك نشد. هنوز بوشو 

بلند كنه و بیاد قصد جونمو بكنه... منتظر یه طناب دار تا منو با خودش بكشه باال... كه 
 صاف بندازتم توی جهنم كنار دست همون ابلیس...

 ــ تو كسی رو نكشتی. ضربه ی تو باعث قتلش نبود...
ن بخش دكتر... چقدر اطمینانش شبیه رضا بود... سر بلند كردم... چشم های اطمینا

 چقدر می شد رضا را در این نگاه حس كرد...
ــ وقتی نیمه جون رسوندمت بیمارستان... وقتی از تموم دنیا فقط مرگ رو برای خودم 
می خواستم حسین بود كه شد فرشته ی نجات همه مون... چه زنده نگه داشتنت چه 

ه پای من و تو بیشتر از اینها گیر بود... حسین بود كه نذاشت اثبات بی گناهیت... وگرن
یه خط اشتباه توی پرونده ات بیفته و بخوای حتی بابتش جواب پس بدی... اگه 

امروز اونجا با امنیت نشستی همه و همه رو مدیون حسینم... اگه تورو دستش امانت 
حتی یه لحظه بترسی...  سپردم و دور شدم به این خاطر بود كه نمی خواستم یه لحظه

نمیخواستم قدم به قدمت ترس دیدن اون آدما باشه... اون فلشی كه آوردی چندتا 
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عكس ساده نبود... خیلی بیشتر... خیلی بزرگتر... ترس من از همون آدما بود كه قصد 
 جونت رو داشتن... كه زنده موندن تو شده بود حكم مرگ خودشون...

 منو بخشیدی رضا؟
كه باید ببخشه تویی... نه من... منم كه نتونستم لحظه هاتو خوش كنم... ولی  ــ اونی

 به خدا قسم جبران می كنم... بازم بهم می رسیم... 
 تو بهشت... فقط یه كم دیگه... اون تونل آخرش بهشت بود...

موبایل روی میز كه قطع شد... عرق كرده كه برگشتم... دكتر كه گوشه ایستاده بود... 
كركردم چه كسی گفته بود فرشته ها باید بال داشته باشند؟ زمینی ترین فرشته ی ف

خدا حی و حاضر جلویم بود... همان یا غیاث المستغیثین... همان یا حبیب قلوب 
 الصادقین... همان شرح صدر...

 خدا... بودی... هستی... یك دنیا ممنون...
*** 
دكتر كمی دور تر و با فاصله آمد: یه كم دیگه  پنجره ی اتاق را باز كردم ... صدای-33

 گل میده این درخت... تو هم درگیر گل 
 دادنش هستی دیگه؟

بوی زندگی جاری بیرون را به ریه هایم كشیدم و گفتم: خواب كه نبود؟ رضا... اون 
 حرفا... باورم نمیشه

بزرگ داری كه سرفه ای كرد و گفت: خواب نه... همش توی بیداری بود... یه آفرین 
 تونستی همه این روانكاوی هارو پشت 

 سربگذاری...
لیوان آبی خورد تا سرفه هایش كمتر شود. پرسیدم: همه شانس اینو دارن كه كسی 

 مثل شما بهشون كمك كنه؟
ــ یه روزی میاد كه تو هم قسم می خوری و تمام شرافتت رو میذاری پای كمك كردن 

 سری هم پیش خودشون همین فكِر االن تو رو می كنن.به بقیه. اون وقت حتما یه 
 ــ ولی كاری كه كردین خیلی بیشتر از سوگند بقراط و ابن سینا بود...

در فلزی قفل شده ی بخش را با كلید باز كرد و اشاره كرد كه بیرون بروم. پا گذاشتن 
بی داشت... از روز اولم به این بخش را به خاطر نداشتم ولی بیرون رفتن االن لذت خو

در دوم بخش خارج شدیم... بخش دو در داشت. یكی به سمت راهروی بیمارستان و 
 دیگری به سمت باغچه ی پشت.
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ــ تا حاال این درختو از نزدیك دیده بودی؟ نه از پشت پنجره؟... نمی دونم عزیز ال به 
ه تعریف كردن ماهگی با توجه به چیزی ك 5الی حرفاش برات تعریف كرده یا نه... توی 

برام تیفوئید گرفته بودم. همون شب میون آماده شدن مردم برای اربعین و بمباران 
های جنگ و تب شدید من به حاجی میگن كه تا صبح زنده نمی مونه... برین مادرش 

رو آماده كنین. حاجی نذر میكنه اگه زنده موندم اسمم رو عوض كنه و هرسال اربعین 
باشه تا زمانی كه خودم بتونم این مراسم رو برگذار كنم... خالصه مراسم عزاداری داشته 

اینكه از همون بچگی توی گوش من می خوند كه باید الیق اسمی كه دارم بشم... رضا 
برای من مثل برادره... مثل كه نه... خوِد برادره... تو هم به اندازه ی ازهار برای من 

 دری خودم نبوده...خواهری... هركاری كردم بیشتر از سهم برا
دزدگیر ماشین را خاموش كرد. در جلو را باز كردم و پرسیدم: اسم قبلی تون چی بود؟ 

 توی اون پنج ماه؟
ماهگی موند... با  5ــ مهرداد... هنوز شناسنامه اشو دارم... شناسنامه مهردادی كه توی 

ده ی دانشگاه صحبت كردم اردیبهشت ماه میری برای اون یه بخش باقی مان
كارآموزیت و شهریور هم اسمت رد میشه برای امتحان... جدول گانت پایان نامه ات رو 

 هم با اجازه دست كاری كردم تا فرصت داشته باشی
با كمی تاخیر صدای موزیك مالیمی درون فضای بسته ی ماشین پیچید. دكتر توضیح 

رد آلبوم به خاطر داد كه وقتی تنها باشد موسیقی بی كالم گوش میدهد و اضافه ك
سنگفرشی كه مرا به تو میرساند از آلبوم های محبوبش است... از خیابان های 

پرترافیك و شلوغ نزدیك عید عبور كرد و جلوی داروخانه ایستاد. داخل رفت و بعد از 
دقایقی با بسته ی كپسول های فلوكستین برگشت. رو به من كه متعجب نشسته 

واش كمتر می كنیم... از نظر من دیگه به این داروها بودم گفت: داروهاتو یواش ی
 احتیاج نداری... ادامه دادنشون میتونه عوارض داشته باشه...

*** 
عید امسال كنار خانواده ی دكتر بودم. بالفاصله بعد از سال تحویل با شماره ای كه  -34

تالش از رضا داشتم تماس گرفتم. ولی خطش خاموش بود. می دیدم كه دكتر هم 
زیادی می كند تا از رضا خبری به دست بیاورد و همین دلشوره ی من را زیادتر می 

كرد... حس اتفاق بدی را داشتم. یك چیز غیر منتظره و ناشناخته... انقدر درگیر درس و 
جواب ندادن های رضا شدم كه متوجه فعل و انفعال نامشخص و مشكوك درونم 

ب كردم تقریبا بیش تر از دوماه... درجا نشستم. چند نبودم... تقویم را برداشتم و حسا
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احتمال وجود داشت؟ از ازهار خواستم كه لپ تاپش را در اختیارم بگذارد كه گفت 
مودم اكسترنالش سوخته و نمی تواند به اینترنت وصل شود و اضافه كرد كه از لپ 

م در كادر سرچ تاپ دكتر استفاده كنم كه در اتاقش بود... به محض باال آمدن سیست
عوارض فلوكستین را سرچ كردم و به دنبال یك كلمه میس پری.. گشتم... حتی در نادر 

ترین عوارضش هم نیامده بود. به قفسه های كتاب دكتر هم دستبرد زدم تا فرهنگ 
ژنریك دارویی اش را پیدا كنم. در آن هم هیچ اسمی از آن نبود. سردرگم با فرهنگ 

بیرون آمدم و در همان طبقه با خواهر دكتر برخورد كردم و سالم ژنریك از اتاق دكتر 
كردم كه آرام جواب داد و به اتاق برادرش رفت. به طرف اتاق ازهار رفتم و گفتم: ازهار 

 میتونی برام از داروخانه یه چیزی بگیری؟
سرش داخل كمد لباسش بود و داشت مانتو برانداز می كرد: اوهوم... دارم با ایمان 

 یرم بیرون... چی می خوای؟م
 دل دل كردم و گفتم: یه بی بی چك می خوام.

 به سمتم چرخید و گفت: شوخی می كنی؟
 سرم را به عالمت نفی تكان دادم. با جیغ به سمتم آمد و ب*غ*لم كرد...

 ــ دیوونه من مطمئن نیستم اونوقت تو ذوق می كنی؟
چند وقته نی نی توی خونمون نداشتیم؟ روی بازویم زد و گفت: بی ذوق... می دونی 

اخ جون... خرید عروسیو بی خیال... من خرید سیسمونی می خوام... ووی لباسای 
 فینگیلی، ظرف غذا... شیشه شیر... فكر كنم به شوهرت خبر بدی با كله بیاد.

ــ ازهار این فقط یه احتماله... من دارو مصرف كردم... شاید به خاطر داروها عقب 
 اده باشه... از اون گذشته نمی دونم با این افت

 داروها حتی اگه جنینی هم باشه سالم هست یا نه...
 ــ میخوای بریم آزمایش بدی؟

روی تختش نشستم و گفتم: نمی خواد... همون بی بی چك... انقدر ازش زمان گذشته 
 كه جوابش مطمئن باشه

 می خواد وجود داشته باشه؟كنارم نشست و مانتو را روی صندلی گذاشت: دلت 
به صورت ذوق زده اش نگاه كردم و گفتم: نمیدونم... رضا خیلی بچه دوست داشت 

 ولی من زیاد نه... درگیر درسم بودم همیشه
ــ سعی میكنم زود برگردم و تست رو دستت برسونم... میگم این مانتو قرمزه قشنگ 

 تره یا اون سرخابیه كه توی كمده؟
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 ركز كردم و گفتم: قرمزه بهتره... عروسكی تره. من برم تا به كارت برسی.فكرم را متم
 ــ توی فكرش نباش... منم زود برمی گردم.

به طرف اتاق خودم رفتم و دوباره مشغول گرفتن شماره ی رضا شدم كه هربار ناامید 
ترم می كرد. با استرس پای كتابهایم نشستم و سعی كردم چشم و ذهن و روحم را 

وی خطوط كتاب ثابت كنم. بعد از یكی دو ساعت دو ضربه با فاصله به در اتاقم زده ر
شد كه می دانستم دكتر پشت در اتاق است. شال آشفته و موهای درهمم را مرتب 

 كردم و در اتاق را گشودم. هردو هم زمان سالم كردیم.
 ــ خانم دكتر؟ شما از لپ تاپ من استفاده كردی؟

افتاد كه حتی سیستمش را خاموش نكرده بودم و از آن بدتر هیچ  پلك زدم و یادم
 كدام از صفحه هارا نبسته بودم.

ــ ببخشید كه اجازه نگرفتم... یه موردی رو باید چك می كردم و ازهار هم دسترسی به 
 اینترنت نداشت.

 ــ برای این نپرسیدم... مشكلی كه پیش نیومده؟
نی را مطمئن می كرد كه یك مشكلی هست چه برسد نه ای كه به سرعت گفتم هر كود

 به دكتر.
 با تون صدای آرامی گفت: می خوای آزمایش بدی تا مطمئن بشی؟

خجالت زده سر به زیر انداختم و پاسخی ندادم. ولی دكتر مصرانه ادامه داد: آماده شو 
 میریم یه آزمایشگاه آشنا كه سریع جواب رو 

 بده.
ای آزمایش و گرفتن برگه آزمایش داخل دستم فقط یك ساعت فاصله اصرار دكتر بر

بود. كلمات درشت بتا ساب یونیت و عدد ده هزار و خورده ای كه جلویش خورده 
بود... دقیق ترش ... ده هزار و پانصد هفتاد... درد عمیقی روی قلبم نشست. دكتر 

ولی باید آرام و شروع كرد به توضیح دادن كه قرص ها برای جنین هیچ مشكلی ندارد 
آهسته قطع شوند. گفت و گفت... از مادر بودن... از اینكه به اقتضای رشته اش به 

وفور مادرانی را دیده بود كه در دوره بارداری دچار افسردگی شده بودند. گفت و من 
 فقط به شماره ده هزار و پانصد و هفتاد خیره شدم و اینكه چقدر دیر فهمیدم.

 نوز خاموشهلب زدم: خط رضا ه
 زیر لب جواب داد: می دونم. نگرانش نباش... حتما نمی تونه ازش استفاده كنه.

 روزه ازش هیچ خبری نیست. 20ــ میشه نگران نبود؟ نزدیك 
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ــ یابد بشه... حواست باشه اگه بخوای نگران و عصبی بشی و باز حمله ای بهت 
 دست بده دیگه دست من بسته است برای دارو 

 .. میگن مادرها صبر و تحمل فوق العاده ای پیدا می كنن.دادن.
 پوزخند زدم و گفتم: من چند تا مادر دور و بر خودم دیدم؟

لبخند زد و جواب داد: نیاز نیست كه مادر دیده باشی تا بتونی مثل مادرها رفتار كنی... 
 مادر بودن از نظر من یه حس غریزیه...

ازهار پیامك بدهم كه بی بی چك نگیرد. دكتر هم سرم را داخل گوشی بردم تا به 
ماشین را داخل حیاط خانه شان برد. عزیز و حاجی احتماال مسجد بودند. فقط خواهر 
دكتر و دخترش داخل خانه بودند. سالم آرامی كردم و باال رفتم چون تا جایی كه حسم 

تم و چادر از می گفت خواهر دكتر نسبت به من دید خوبی نداشت. به اتاق خودم رف
سر برداشتم. برگه ی آزمایش ده هزار و پانصد و هفتادی جنینم داخل ماشین دكتر جا 
مانده بود. برای پیامك زدن روی داشبرد گذاشته بودمش. با همان مانتو پله هارا آرام 

 پایین رفتم كه سر و صدایشان باعث شد روی پله ها توقف كنم.
 ؟ــ باالخره كار دست خودتون دادین

 ــ یعنی چی حنانه؟ منظورت رو نمی فهمم...
ــ گفته بودم این دختر اومده اینجا تا كس و كار پیدا كنه... حقته... نصف حقته... حاال 

 گردن بگیر اون بچه رو...
ــ حنانه حالت خوبه؟ این چرندیات چیه میگی؟ گردن گرفتن چیه؟ معنی حرفتو می 

 فهمی و به زبون میاری؟
ی خوای انكار كنی توی مشهد از اتاقش بیرون اومدی؟ این یكی رو كه با ــ نكنه م

 چشمای خودم دیدم
باورم نمی شد این حرف ها در مورد من بود... گ*ن*ا*ه من فقط ماندن در این خانه 
بود؟ كنار كسانی كه رضا گفته بود؟ گ*ن*ا*هم همراه بودن دكتر بود كه من به چشم 

ی می دیدم؟ گ*ن*ا*ه من واژه ی بزرگ نداشتن كس و كار برادر نداشته ام و یك ناج
بود تا همه چیز مهیای تهمت شود؟ كیف و شناسنامه و كارت هایم را برداشتم و به 

سمت اتاق دكتر رفتم كه كلید خانه ام و دفترچه ی رضا را بردارم... بار قبلی داخل 
م. داخل كیفم انداختم كشوی میزش بود. دفترچه را زیر كاغذ های داخل كشو پیدا كرد

و از پله های اتاق دكتر كه مستقیم به سمت حیاط می رفتند پایین رفتم. تمام خیابان 
را با حس بی كسی دویدم ولی عجیب بدون درد... نه قلبم... نه روحم... هیچ دردی 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – خانه سیاه است

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 8 8 

 

نبود. یكبار كه درد ب*د*ن*ا*م*ی را تا ته مغز استخوان بچشی دیگر هیچ تهمتی و 
ای دردناك نخواهد بود. سمند زردی جلوی پایم ایستاد. حاجی و عزیز را از هیچ ضربه 

دور دیدم كه قدم زنان از مسجد می آمدند. به سرعت سوار ماشین شدم و در را بستم. 
و راننده راه افتاد. دكمه دفترچه رضا را باز كردم. همان دفترچه جلد چرمی قهوه ای و 

ش گذاشته بود... بنفش كلید من... آبی كلید مشكی كه دكتر كلید هایمان را داخل
رضا... داخل جیب كیف جسم مستطیلی دیگری هم بود... با دو انگشت به سختی از 

جیب خارجش كردم. داخل نور متناوب و گذرای پایه های چراغ برق خیابان فلش 
. چیزی كه فسفری برق میزد. خندیدم... نه یكبار... نه دوبار... نه ده بار... دیوانه وار..

همه ی زندگیم را آتش زده بود درست ب*غ*ل گوشم بود... دوباره خیمه زده بود روی 
خانه و آشیانه ام... شك نداشتم كه روزی خود این فلش، نه اطالعاتش، من را دق 

مرگ خواهد كرد... جلوی نگهبانی پیاده شدم. نگهبانی را رد كردم و با فاصله صد متر 
م كه تا همین چند ماه قبل با تمام اشتیاق و عشقم درونش جلوی ساختمانی ایستاد

قدم میگذاشتم و با دنیایی از امید و آرزو از آن بیرون میزدم... االن حسی كه بود 
سرخوردگی و بی كسی بود كه با من پا به این كوچه گذاشت و كلید انداخت و در را 

 پشت سرم آمد. گشود... در تردید رفتن و نرفتن بودم كه صدای آشنایی از
 ــ خانم؟ ببخشید با كسی كار دارید؟

چرخیدم سمتش... هرچه دستش بود رها شد و مرا تنگ و سفت در آ*غ*و*ش 
گرفت. بغض چند ماهه ام تركید ولی نوازش هایش، كوبیدن های آرامش بین دو كتفم 

از شدت اشك هایم كم كرد... انگشت كشید روی صورتم... اشك هایم با زیری 
 شتانش روی صورتم كشیده شد...انگ

 ــ كجا بودی این همه وقت دختر؟ می دونستم خبرشو بشنوی خودتو می رسونی...
پا سست كردم. چه خبری؟ چه چیزی را می شنیدم برگشتنم حتمی بود؟ ذهنم دو 

نیمه شد بین بیست روز بی خبری و ده هزار و پانصد و هفتادی كه هركدام نیمه های 
 . چنگ زدم به بازویش... از روی چادرشوجودم بودند..

 ــ خاله چی شده؟ چیزی شده كه من نمی دونم؟ توروخدا.
فهمید كه از چیزی خبر ندارم... لب باز نكرد... دلم بیشتر ریخت... از چیزی كه به سرم 

 خواهد امد... دلم ریخت... تكانش دادم ... با همه ی بی جانی ام... قسمش دادم...
 ن عزیزت... جون پسرت بگو چی شده؟ــ خاله جو



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – خانه سیاه است

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 8 9 

 

دست كشید روی شانه ام... نوازش گونه... از ان نوازش هایی كه بدتر می فهمی كسی 
را نداری... از آنهایی كه با هر تماس حواست جمع تر می شود كه چیزی كه از دست 

 دادی چقدر عظیم و بزرگ است.
 ــ چیزی نشده دخترم... اینجوری هول نكن عزیزم.

از دستش، درست مماس با دیوار سر خوردم و تا زمین رسیدم: خاله؟ من از این 
 بدبخت تر نمی شم... بگو چی شده؟ ببین دیگه حس 

گریه كردن هم ندارم. فقط بگو... بگو وگرنه برای خبر گرفتن همه ی اینجارو بهم می 
 ریزم.

 ن یتیمی مداوم.كنارم روی دوزانو نشست. دست كشید به سرم... دلم ریخت از ای
 ــ اینجوری نكن با خودت... علی چندروز پیش تماس گرفت. انگار سرگرد.

 جیغ زدم... خش گرفته و دو رگه: زنده اس؟ فقط همینو بگو
 ــ زنده اس دختر... چرا اینجوری می كنی با خودت؟

ك دوباره چنگ زدم به آستین هایش... ریه ام پر و خالی شد... فقط به اندازه ی ی
 نفس اضافه تر قبل از جان كندنم: كجاست؟ كدوم بیمارستان؟

 ــ نمی دونم... توی مشهده... حالش خیلی خوب نبوده... علی پیششه
از جا بلند شدم... خرید هایش زیر قدم های سنگینم له شد... دستم را كشید: كجا 

 میری با این حالت؟
 ده...ــ همونجایی كه باید باشم... بسه هرچی سرم اوم

دستم را كشیدم... سمت خیابان دویدم و به سرعت سوار ماشین شدم به سمت 
فرودگاه... شماره ی سرهنگ هنوز حفظم بود... به محض برقرار شدن تماس بی سالم و 

علیك گفتم: سرهنگ... به من قول داده بودی رضا هربار كه از پیشم میره صحیح و 
 سالم برگرده... این بود قولت؟

 والنی كرد. جان كندم تا صدایش را بشنوم: كجایی دخترم؟مكث ط
صدایم داخل فضای بسته ی ماشین پیچید: من دخترتون نیستم... فقط بگین رضا 

 كدوم بیمارستانه؟ یه بلیطم برای مشهد همین االن 
 میخوام... همین االن.

ش خوبه. صالح ــ دخترم... آروم باش. اتفاقی نیوفتاده... فقط زخمی شده. االنم حال
 نیست تو اینجوری با این سراسیمگی بیای اینجا.
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داد زدم: سرهنگ كاری نكنین كه پیاده تا اونجا بیام... من باید اونجا باشم... تا آخر 
 همین شب... وگرنه یه روش دیگه برای اومدن 

 پیدا می كنم.
ا كنم. توی مشهد با مكث گفت: باشه... برو فرودگاه. سعی می كنم یه پرواز برات پید

 هم محمدیانی رو می فرستم دنبالت.
صدایم آرام تر شد: سرهنگ ببخشید... االن حالش خوبه؟ چه جوری زخمی شده؟ می 

 تونه حرف بزنه؟
 ــ دكترش كه میگه بهتر از قبلشه... دوباره امروز عملش كردن. خودت میای می فهمی.

اكسی جلوی فرودگاه ایستاد. سرهنگ بعد از نزدیك چهل و پنج دقیقه تحمل ترافیك ت
تماس كوتاهی گرفت و گفت فقط شناسنامه را تحویل كانتر پرواز بدهم و همه چیز 
برای پرواز نیم ساعت بعد آماده است... كارت پروازم را گرفتم و از بازرسی بدنی رد 

 شدم. همان موقع موبایلم زنگ خورد. شماره ی دكتر بود. گوشی را خاموش كردم و بی
قرار روی صندلی های انتظار نشستم. تازه وقتی ساكن شدم فهمیدم سرتا پایم خیس 

از عرق شده. كارت مرطوب پرواز را با شناسنامه دست مسئول گیت دادم كه چك كرد و 
اجازه داد به سمت هواپیما بروم... قبل از تیك آف هواپیما مهماندار برایم دمنوش 

فارش كرده بود. تمام طول پرواز در استرس و نعناع آورد. سرهنگ تا اینجا هم س
فشردن دست ها به هم و جویدن گوشه ها ناخن گذشت كه هم خودم را عصبی كرد 

هم ب*غ*ل دستی ام را... به محض رسیدن و پیاده شدن علی محمدیانی را در ورودی 
سالن فرودگاه مشهد دیدم. به سمتم آمد: سالم خانم دكتر... خوبین؟ چمدان تحویل 

 دادین؟
 ــ سالم. نه چیزی همراهم نیاوردم... حالش چطوره؟

 ــ سرهنگ خوبن.
 نفس عمیقی كشیدم و گفتم: میگم حال رضا چطوره؟ چكار به سرهنگ دارم؟

لبخندی زد و گفت: منم سرهنگ نیكزاد رو گفتم... ترفیع گرفتن و سرهنگ دوم شدن. 
 حالشون خوبه... عمل امروزشون بهتر بود و 

 شون راضی بودن.دكتر
دستش را به سمت ماشین پالك سبز نیروی انتظامی گرفت و در را برایم باز كرد. به 

 محض نشستنش داخل ماشین پرسیدم: چطور 
 زخمی شده؟
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ــ تیر به پاشون خورد... منتها تا تونستیم به امكانات دسترسی پیدا كنیم خیلی 
  زخمشون عفونی شد... دكترش بهتر میتونه براتون

 توضیح بده.
خیلی زود راننده جلوی بیمارستان ثامن االئمه مشهد ایستاد. بخش جراحی ... اتاق 

ایزوله ی یك تخته... ولی اتاق خالی بود. هراسان به سمت محمدیانی و سرهنگی كه 
حاال داخل راهروی بخش قدم رو می رفت نگاه كردم و سرهنگ توضیح داد كه برای 

عروق فرستاده شده است. گفت كه گوشی ام را روشن كنم تا آن سونوگرافی كالر داپلر 
جماعتی را كه ول كردم و آمدم از نگرانی در بیایند. بی توجه سراغ دكترش را گرفتم. 
اتاق اول بخش را نشان داد. پزشكش برایم توضیح داد كه گلوله ای كه خورده زخم 

وق پای چپش را پیوند زده عفونی خیلی وسیعی روی پایش ایجاد كرده... كه تمام عر
اند و گرافت های پلی استری استفاده كردند. گفت كه جراحی اش خیلی سخت بوده 

و چند جراح طی دو مرحله و چندین ساعت پیوند ها را برقرار كرده اند. گفت كه با 
تمام خوش بینی اش ممكن است پیوند نگیرد و مجبور به قطع پایش شوند. گفت كه 

 نتشر بدنش خالص شده... گفتتازه از عفونت م
داخل اتاقش منتظر ماندم. دكمه روشن موبایل را زدم و قبل از اینكه به پیامك های 

سرازیری نگاهی كنم شماره ی دكتر را گرفتم. پشت پنجره... انگار كه خیمه روی تلفنش 
 زده باشد حتی نصفه بوق هم نخورد و سریع وصل شد.

ود اینطوری بی مقدمه و بی خداحافظی برم... و ــ سالم دكتر، می دونم حقش نب
بدون تشكر... یه چیزایی توی زندگی آدم دست خودش نیست... مثل یتیم بودن 

من... مثل همون واژه بی كس و كار و نداشتن خانواده... مثل نبودن كسی كه بتونی 
 توی شرایط سخت بهش تكیه كنی و نباشن آدمایی كه حرف نامربوط می زنن... حال

من و شرایط من رو درك كنین... من اون حرفارو شنیدم. بیشتر از اینكه شرمش 
متوجه خودم باشه دلم از این گرفت كه شما هم توی اتهام قرار گرفتین... ولی خواهش 

می كنم به خانواده تون بگین بچه ی من حرام... نفس عمیقی كشیدم و ادامه دادم: 
ن داشته با مرگ مبارزه می كرده... بچه ی من تا بچه ی من پدر داره... پدری كه تا اال

مرز یتیم بودن رفته و برگشته... از خانواده تون تشكر كنین و از طرف من عذرخواهی 
كنین كه میهمان طوالنی مدت و بدی بودم... بگین قصدم این نبود كه این چند ماه رو 

 با شك سپری كنن كه ...
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تازه فهمیدم تمام مدت تماسم روی اسپیكر بوده: صدای گریان عزیز كه در گوشم پیچید 
برگرد دخترم... الاقل اینجوری دلخور از پیشمون نرو... می دونم دلت چقدر پاكه... 

میدونم اگه آه بكشی آتیشش توی زندگی هممون میاد... برگرد تا همشو خودم جبران 
 كنم.

كه آه بكشم؟ من دست كشیدم روی صورتم و اشك هایم را پاك كردم: من كی باشم 
كی باشم كه خوبی هاتون از یادم بره؟ من از اون شهر و آدماش فقط گله دارم... تنها 

 چیزی كه می خوام اینه كه برای رضای من دعا كنین.
صدای دكتری كه داخل گوشی پیچید به شدت گرفته بود: من میام اونجا... منتظر 

 باش
ر... احتیاجی نیست. شما سهم برادریتون رو پنجره ی اتاق را باز كردم و گفتم: نه دكت

تمام و كمال در حق من و رضا ادا كردین... حتی بیشتر از اون... من باید برم. خدا 
 نگهدار همگیتون.

چرخیدم سمت در اتاق كه داشتند تخت رضا را داخل می آوردند. در خواب عمیقی بود 
دو پرستار بیرون رفتند در اتاق كه حتی با تكان های تخت هم بیدار نمی شد. وقتی هر 

را بستم. نگاهم رفت سمت صورت خسته و گرفته اش از درد... سمت سفیدی های 
فزاینده ی موهایش... لب های خشكیده اش... زخم سر باز وسیع روی پایش... رگ 

های كبود سوزن خورده اش... نور باالی سرش را خاموش كردم و گفتم: چقدر خوبه كه 
و این شهر پس می گیرم... برای من، تو رضای این شهری... ببین تورو هربار تورو ت

دست كی سپردم؟ هزار بار هم از پیشم بری خیالم راحته توی همین بهشت دوباره 
 بهت می رسم... دوباره بهم می رسیم... من و تو و...

كرد پرستاری داخل آمد و آنتی بیوتیك هایش را داخل سرم آویزان خالی كرد و اضافه 
كه اگر آب خواست ندهم. هنوز اثرات داروهای بیهوشی را دارد و نمیتواند چیزی را بلع 

كند و ممكن است به ریه اش برود. من هم سر تكان دادم كه حواسم هست. یك 
ساعت بعد هم دكترش با جواب سونوگرافی آمد و گفت فعال جریان عروقی رگ های 

 سر تكان دادم كه حواسم هست... پیوندی خوب و رضایت بخش است... باز هم
باالی سرش نشستم. روی صندلی راحتی كه راحتی اش از پشتی نرمش نبود... راحتی 

اش از كسی بود كه كنارش بودم. باالی سرش نشستم و تالفی این همه نبودن ها و 
ندیدن ها را یك جا از چشمانم طلب كردم... دستش را بین دست گرفتم و گرمی دور 

دستانش را مزه مزه كردم. صدای اذان از پنجره ی باز اتاق و از مسجد نزدیك مانده ی 
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بیمارستان آمد. از جا بلند شدم و كنار پنجره رفتم. دلم هوای حرم رفتن و ایستادن 
پشت پنجره فوالد را داشت... هوای سرمای هوایی كه با حضور كسی گرم می شد... 

چشم بسته و گیج سعی میكند جا  صدای خش خش پارچه كه آمد چرخیدم و دیدم
به جا شود. كاغذ مچاله ای از داخل كیفم درآوردم و آرام كنارش گفتم: برگشتی كه 

 تالفی كنم؟
چشمش باز شد... پلك زد... معلوم بود به این تاریكی هنوز عادت نكرده و خوب مرا 

 نمی بیند...
یو جبران می كنم... وقتی ــ ایناهاش... خودت نوشتی... نوشتنی وقتی برگشتم همه چ

 برگشتم تالفی كن... برگشتی دیگه؟
لبخند بی رمقی زد و ادامه دادم: این شهر و این امام ثابت كرده كه خانواده ی ما فقط 

اینجا امنیت داره... فقط اینجا خیال من راحته... از داشتن همیشگیت... اومدیم كه 
 ی... قبوله؟بمونیم... برای همیشه... سه نفری... خانوادگ

 
*** 

 وقِت اكنون و لحظه ی حال:
جذام بیماری آرام و پیوسته و بی سر و صدایی است... برای ابتال بهش باید مدت 
خیلی طوالنی كنار یك جذامی بود. آخرین اخبار سازمان بهداشت جهانی می گوید 

ری نزدیك جذام در حال ریشه كن شدن و كنترل است... در ایران به نقطه ی صفر بیما
شده ایم... چند صباح دیگر پرچم هوا می كنیم كه جذام هم مثل آبله از صحنه ی روزگار 

محو شد ولی یك سوال؟... واقعا جذام رفت؟ یا فقط چهره عوض كرد؟ یا فقط زخم 
های خورنده ی جذام جای خودشان را به هزار و یك درد جامعه داده اند؟ بیكاری... 

. روزمرگی... فقر فرهنگی و اجتماعی همه فرم های نوظهور سرگردانی... بی خدایی..
 جذامی جدید هستند...

و جذام خانه یك عصاره ی كوچك است از اجتماعی بیمار... آیا شما میان اجتماع 
جذامی هایی كه بیهوده زندگی می كنند و عاطل و باطل هستند و هدفی ندارند با آن 

 شباهتی نمی بینید؟
*** 

 خرداد سال یك هزار و سیصد و نود و سه پایان: هفتم
 هدی بهرامی نیا




