
"بنام خدا"

شش منفی"  "نق

شروع: بهمن ماشه هزار و سیصد و نود و هشت

شش اول" "بخ

"فصشل اول"

شن حال/ یک ماه پس از تصادف" "زما

 .دستشو بگیر مامان جان _

_  . باش آقا رامین مواظب

 .کیمیا مامان تو بیا این طرف جلو راه واینستا _

شن تنومنشد برادرش. رامین تمام تلشش نیمی از اندامش را سپرده بود به دستا
شن او به رخت خواب برآید. مادرشوهرش را می کرد تا از عهده ی رساند
شهل و مادرش فرزانه هم از هر دوطرف نگهبانی اش می کردند. نهایتاا

شت خوابش. رسید به همان مشت مشت خاطراتی که نمی خواست به رسید به تخ
شن یادشان بیاورد. رسید به همان مردی که عاشقانه هایش هنوز هم سوها

شط قرمزهای احساسش. رسید به افکاری که در روحش می شدند . رسید به خ
 .حال حاضر فراموش شدنش را اعلم می کرد

صدای رامین را شنید. همان صدای حامی و پرصلبت. همانی که در این
شر خودش می خواستش  .لحظه کنا

 کمکم می کنی؟ _
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به خودش که آمد؛ آهش پرحرف از سینه خارج شد. تخت خوابش را که
دیده بود آن چنان مقاومت می کرد که رامین برای خواباندنش کمک

می خواست. این بار تنش را حرکتی داد و وقتی دراز شد به روی همان
شف تخت که نباید، گلوله ی بغض تا حنجره اش آمد تا رسوایش کند  .طر

:کیمیا که نزدیک شده بود در خطابش گفت

 رها جان راحتی عزیزم؟ _

سرتکان داد. طوری رفتار می کرد که انگار مشت مشت غریبه به دورش
شن قاب شر میا حلقه شدند. سر پایین انداخته بود. چراکه نمی خواست با تصوی
عکس مقابلش مواجه شود . خوب بود که نمی آمد. خوب بود که یک ماه از

 .آخرین دیدارشان می گذشت. خوب بود که غیبش زده بود

:در پاسخ به کیمیا سرتکان داد و شنید که رامین گفت

 چیزی لزم نداری؟ _

از او هم فاصله گرفت. برای ایفای نقشش مجبور بود به اینطور وانمود
 .کردن

:تنها گفت

 .راحتم _

و رامین که ازاندک محبتی ناامید شد؛ او را با خواهرشوهرش تنها گذاشت
شت سرش بست  .و در را هم پش

شر روبه رو بود. خوب می دانست که حال چه بحثی نگاهش خیره به دیوا
سرباز خواهد کرد. خوب می دانست که کیمیا مانده که چه بگوید. خوب

شز لعنتی به کیان ختم خواهد شد. به شوهرش.. به می دانست که امرو
!شوهری که وانمود می کرد به فراموش شدنش

:شنید که کیمیا گفت
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شف لعنتی منو تو بهترین دوست های هم بودیم رها. نیایش _ قبل از اون تصاد
..هم امروز زنگ زد. می خواست ببیندت اما

شن کیمیا را هم آهش سوزنده از سینه خارج شد. او حتی نگاه به چشما
شن او، چشمانش درست شبیه به همان لعنتی فریبنده بود .نمی خواست. چشما

:کیمیا بحث را تغییر داد و افزود

 دلت نمی خواد ببینیش؟ _

می دانست که نهایتاا با همین سوال مواجه خواهد شد. کیان نیامده بود. تماشم
این یک ماه را. تماشم این یک ماهی که چشم باز کرد و گفت نمی شناسم. تماشم

این یک ماهی که هر کسش را غریبه خطاب می کرد و بدبختانه، رها تنها
 .کسی بود که کیانش را خیلی خوب می شناخت

:لب زد

 کیو؟ _

:و کیمیا بی رحم بود که آنطور گفت

ممرد برات _ شر روبه روتو دیدی؟ می مردی براش رها. می  دیدیش؟ دیوا
 .داداشم

شت جایزه ی نول بود. چراکه شق دریاف سخت بود. نقشی که ایفا می کرد قطعاا لی
حال به جان کندنی خنده ی پراستهزایش را پشت نقاب بی تفاوتی حبس کرد.

ممرد برایش کیان !کیان می 

:کیمیا که تغییر حالتی را مشاهده نکرد ادامه داد

می دونم انتظار داشتی که تو این شرایط سخت کنارت باشه اما واسه اونم _
سخته. سخته که بیاد و رهایی رو ببینه که به جای با عشق نگاهش کردن

شل یه غریبه رفتار می کنه  .مث
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شع تا اینجا این بار نگاه گرداند. نمی توانست از کیانی بگوید که حال غرور مان
آمدنش شده بود. تنها وانمود کرد به نداستن. کاش چشم هایش چیزی را لو

..نمی داد

 کیان شوهشر خوبی بود کیمیا؟ _

 .و همان لحظه بود که کیمیا منفجر شد از گریه

خیلی خوب.. همه ی دنیا حسرتتونو می خوردن رها. چرا تو کسی که _
زندگیم صداش می زدی رو حال یادت نمیاد؟ چرا نمی خوای ببینیش هان؟

 مگه اون به جز عاشق بودن کاری باهات کرده که انقدر زجر بکشه؟

وقتش رسیده بود. باید مواجه می شد. بامردی که جز عاشقی، کشته بودش
 .هم، باید مواجه می شد

:گفت

 .من که نگفتم نمی خوام ببینمش. اون نمی خواد منو ببینه _

و کیمیا همان لحظه دست به کار شد و گلوله های اشک را هم از روی
 .گونه ها پاک کرد

 .اون نخواد ببینه؟ کافیه تو صداش بزنی قربونت برم. الن می گم که بیاد _

شک سلول هایش التماس می کرد که نقششان را خوب چیزی نگفت. به تک ت
بازی کنند. چشم هایی که پس از هربار دیدنش ستاره باران می شد؛ لب هایی
که برای بوسیدنش التماس می کردند و موهایی که نوازش شدن را طلبکار

 .بود؛ همه و همه را التماس می کرد که عادی رفتار کنند

:شنید که کیمیا گفت

 .داداش رها می خواد ببیندت _

شر روبه رو و بعد تکیه اش را داد به تخت، نگاهش را همان طور خیره به دیوا
 .متوقف کرد و انتظار کشید تا کیان بیاید

Ava-Khis.iR
@avayekhis



شج عاشقی می رساندش درست شبیه به باید با مردی که هر نوازشش به او
غریبه ها رفتار می کرد و این قسمت از بازی ای که راه انداخته بود؛

سخت ترین سکانسی بود که باید

 .درست و ماهرانه ایفایش می کرد

شن مشتی از حرف های امیدوارکننده تنهایش گذاشت.او هنوز کیمیا پس از بیا
شت نگاه کردن به آن قاب عکس را نداشت. اگر نگاشه کیان را آنطور هم شهام

عاشقانه و خیره به خودش می دید؛ تماشم انرژی ای که برای حالیش ذخیره
 .کرده بود را از دست می داد

شک رامین را با او می شنید. پلک هایش بسته شدند. چراکه صدای سلم و علی
تنها چند ثانیه تا حضورش میان این چهاردیواری وقت داشت. کاش بلد

..می شد. کاش او را نخواستن را خوب بلد می شد

دستگیره تکانی خورد و پشت بندش در به روی لنگه چرخید. حرکاتش را
از بر بود. محال بود که کیان حال نگاهش کند. کیانی که او می شناخت در

چنین موقعیتی قطعاا یک مشت اخم را هم همراه داشت. سایه ای که روی
شی عطرش تمام آب شر نحس را پاره کرد. تلخ سرش افتاده بود؛ نیمی از افکا

شی شل سخت شب نقشه اش را از میان برداشت. کاش می شد پس از تحم و تا
طاقت فرسای این روزها، حال همان طور که قبل ترها بلد بود؛ بنالد کیان و

کیانش جانشم جانانه اش را تقدیمش کرده و به آغوش بکشدش.. کاش یک
ال.. به خدا که پس از از یاد ساعت قبل از تصادف را به یاد نمی آورد اص
شن او، بازهم می شد عاشقش شد؛ کافی بود که همین طور بایستد و نگاشه برد

شت نیم رخش کند  .مغرورش را لحظه ای پر

:افکار را کنار گذاشت و ناچاراا گفت

 کیان؟ _
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شر او از کیان همان جانم های ناب و همیشگی بود و نه کیان برای و نه انتظا
شل او کاری بلد بود شن حا  .خوب شد

شر شت کامل صندلی را کنا همان طور که انتظارش می رفت؛ کیان در سکو
:تختشان کشاند و پس از نشستنش بود که در خطابش گفت

..نگام کن _

نه! حال وقتش نبود.. اگر نگاهش می کرد و خاطرات جان می گرفتند؟ اگر
احساسات حال و روزش را لو می داد؟ اگر کیان می فهمید که یک ساعت

 قبل از تصادف را به خوبی یادش میاید؟

لب گزید و کیان، کیان هنوز هم خوب بلد بود که چطور وادارش کند به
 !اطاعت کردن

صدا بال نکشید اما به ابهتش افزود. این چنین لحن های کیان قبل ترها به
گریه هم می انداختش اما قبل ترها.. شاید قبل ترها را می شد به ساعاتی قبل

..از تصادف ربط داد

 .با تو نیستم مگه؟ نگام کن _

شت زندگی اش را به اجرا ناچاراا نگاه چرخاند. انگار که حیاتی ترین ماموری
شن بند رسانده باشد. نگاهی تک ثانیه ای به آن چشم ها کافی بود برای پاره شد

دلش! خدایا آغوش می خواست.. کاش برای لحظه ای از یادش می بردی
..اتفاقات را

شی کیان دست بردار نبود. همین که نگاهش را دزدید نزدیک شد و تلخ
شن سیگار، بازهم هرچه عطرش که ترکیب شد با همان بوی اعصاب خردک

 .دق و دلی داشت را یادش آمد

انگشت ها نشستند روی چانه اش. کیان این بار وادارش کرد به نگاه کردن.
شن ابروانش لنه کرده بود؛ زیادی طلبکار جلوه اش می داد. او اخمی که میا

 هم یادش رفته بود؟
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وقتی بهت می گم نگام کن یعنی نگاه کن.جرات داری یه بار دیگه روتو _
 .اونور کن

چرا همه چیز همان طور که او می خواست پیش می رفت؟ چرا بازهم کیان
شده بود ارباب و او بردگی اش را می کرد؟ چرا حال هم باید فرمان بردارش
شق فوقش قرار بود پس از نافرمانی یک دنیا داد و هوار نصیبش می شد؟ فو

ممرده بود ..شود دیگر! رها یک بار 

این بار عزمش را جزم کرد. باید غریبه می شد. این بار او باید قانون
شی تا این اندازه را ممنوع می کرد؛ چراکه کیان هنوز هم می نوشت. نزدیک

. سیگارش را کنار نگذاشته بود

چرخید و تمام تلشش را به کار گرفت تا درست شبیه به غریبه ها نگاهش
ممرد را در دل لعنت فرستاد؛ ابرو بهم کند. چشم هایی که روزی برایش می 

:چسباند و گفت

 سیگار می کشی؟ _

نگاشه او لحظه ای مات ماند. شاید دلش می خواست که رها همه چیز را یادش
آمده باشد. شاید دلش می خواست که رهای خودش حال منفجر شود از گریه.

شی یک ساعت قبل از تصادف را هم به جان اگر رها رهای او بود؛ یادآور
 .می خرید

:لب زد

 رها؟ _

 .و رها فاصله گرفت و با جمله اش دیوانه اش کرد

ال چطور این بورو _ بهم نگفتن که شوهرم سیگاری هم بوده. نمی دونم قب
 .تحمل می کردم اما الن واقعاا دارم خفه می شم

انتظار نداشت که کیان برای تحمل کردن التماسش کند. او مغرورتر از این
حرف ها بود. فاصله گرفت و رها این فاصله را در ذهن تخمین می زد اما،

 راستی راستی او هم یک ساعت قبل از تصادف را یادش رفته بود؟
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:شنید که گفت

شل این وضعیتو ندارم. حتی اگر یادت نمیاد که من _ حتی یه ثانیه هم تحم
شوهرتم، یادت نمیاد که این زندگی چه قوانینی داشت؛ گوش کن تا من

 .همه رو یادت بیارم

شن اندک ناخالصی نگاهش کرد. کیان زیادی عصبی به نظر می رسید و بدو
..رهای قبل ترها، تماشم حرف های پس از این حالش را نشنیده چشم می گفت

من مثل بقیه نیستم. باهات راه نمیام رها. یه بار دیگه اینطوری نگاهم _
 .نمی کنی

:پرسید

 چطوری؟ _

.و کیان امیدوارش کرد با جوابش

 .مثل غریبه ها _

پس خوب بلد بود که نقشش را ایفا کند. کیانش مقابلش ایستاده بود. همانی
ممرد که هربار به خانه می آمد تا دقیقه ها بوسه بارانش می کرد. همانی که می 

برای یک نگاه و اندک توجهی از جانبش.کیان اینجا بود و رها بازهم
!درست شبیه به غریبه ها نگاه می کرد

شت باندپیچی شده اش توضیح شل بازی کردن با دس سر پایین انداخت و درحا
:داد

..وقتی حتی خودمو یادم نمیاد _

منو باید یادت بیاد. من از خودتم برات مهم تر بودم رها. این _
 .مسخره بازی هارو تمومش کن

نگاه بال کشید. حال وقتش بود؟ حال که یک ساعت قبل از تصادف حالش
 را از تماشم توجه های دنیا بهم می زد؟

شف او مپر بود از احساس. پس یادش نمیامد؟ شن مردش در خل  چشما
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شض رضای خدا اینطوری  _ مح

 .نگام نکن

به چشمانش یاد داده بود که گریه نکنند اما این اولین توجشه کیان پس از
شت طولنی بود. منفجر شد از خواستنش. دلش می خواست که بازهم چندمد

 ..کیان جان بدهد برای یک قطره  از اشک هایش

شن هق هقش نالید :میا

 .آخه من که تورو یادم نمیاد _

شن بی وفا بود وقتی رفت و در را هم با تماشم توان و کیان هنوز هم همان کیا
.به لنگه اش کوبید

☆☆☆☆

شر تابستانش را جمع کند و آخرین روزهای شهریور مامور شده بود تا کوله با
شن ابر گرفته هیچ ارتباطی با گرمای روزهای اخیر نداشت. او برود. آسما

شس شل درب خانه جا گذاشته و هو هم امروز اتومبیلش را همان جا مقاب
 .پیاده روی به سرش زده بود

شت پاهایش داشت. سه ساعت اضافه کاری تاثیر مستقیم را به روی عضل
آخرین گام ها را بلندتر برمی داشت تا شاید زودتر به خانه برسد. البته

 .خانه اش این روزها هیچ توفیری با جهنم نداشت

شر نعنایی اش شت امروزش را مرور کرد. دوشد سیگا  را به ریه فرستاد واتفاقا
شر پس از هفت روز مرخصی، امروز رفته بود تا با او روبه رو شود. رفتا

شت رها دیوانه اش کرده بود. نیاز داشت به وجوشد او و همین امروز که متفاو
شن یکتا رفته بود؛  ! ندیدش تنها برای دید
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شر کتونی له کرد و تلفن به دست گرفت تا شاید با تماسی ته سیگارش را به زی
شر او دربیاورد  .سر از کا

روی شماره اش را لمسی کرد و همان لحظه ساعاتی قبل از تصادف را
یادش آمد. همه چیز خوب پیش می رفت. کیان رها را برای زندگی و یکتا
را برای چیزهایی که نداشت؛ می خواست. این که حال با نبوشد هردو مواجه

 .می شد دیوانه اش می کرد

شق ممتد، صدای گرفته  ی تلفن را کنار گوشش چسباند و پس از چند بو
 .دخترک متعجبش نکرد

 کیانی؟ _

 .بلد بود. یکتا حتی خوب بلد بود که باید او را چطور صدا بزند

شر رها بود وقتی گفت شن مقابل و افکارش جایی کنا :نگاهش به ساختما

 بچه ها چی می گن؟ _

 .درست می گن. دیگه نمی آم _

کیان نه مرشد بمان گفتن بود و نه التماس های گاه و بی گاه.. شاید از کیان
شس ناگهانی هم برنمی آمد شن او، همین تما  .بود

:تنها پرسید

 دلیلش؟ _

 .و یکتا همان دلیلی را آورد که او دوست نداشت بشنود

دلم نمی خواد زندگیت خراب بشه. کیان خیلی عذاب می کشم. وقتی به _
شب خدا هرچقدر منو بزنه زنت فکر می کنم حالم از خودم بهم می خوره. چو

...تمومی نداره کیان. آخه من

شق مردی می شدی که می دونستی زن داره مگه نه؟ _  چرا باید عاش
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شخ مثبتش را اعلم کرد. کیان گاهی مردد می ماند . یکتا یکتا با سکوت پاس
شت متفاوتی داشت. متفاوت با تماشم مونث هایی که تا به حال شناخته شخصی

شج نفرت می رساندش، حال شده بود بود. یکتا همانی که روزهای اول به او
شس معلق بودنی که دوستش نداشت  ..همان احسا

منطق ردش می کرد. درک و فهم و وجدانش، هرچه عقل در سر داشت
مقابلش سد می کشیدند؛ حتی گاهی با احساسش هم بیگانه می شد اما این که

چرا کنار نمی گذاشتش، سوالی بود که خودش هم نمی توانست جوابش
 ..بدهد

:ثانیه ها انتظار یکتا را به حرف آورد

 رسیدی خونه؟ _

شت درست مقابلش بود. همان خانه ای که دیگر هیچ رهای مشتاقی را پش
.درهایش نداشت

 .رسیدم _

شش اون. وقتی اون حالش بده _ ..پس برو. برو پی

 کی انقدر باوجدان شدی یکتا؟ _

بازهم سکوت بود. این بار که او نیاز داشت به توضیح شنیدن یکتا سکوت
شت او گاهی ذهنش را به چالش می کرد. نمی دانست چرا اما هر حرک

می کشید. رفتارهایش عجیب و غریب بود. یک روز دیوانه بود و روشز
دیگر درست شبیه به غریبه ها فاصله می گرفت. این که کدام رفتار حقیقی بود
را کیان نمی توانست که تشخیص دهد اما چوب خطش برای با او کنار آمدن

:مپر شد که افزود

شق یه مرد متاهل _ شر زنم و تو یاد بگیر که دیگه هیچ وقت عاش من می رم کنا
 .نشی. آفرین دختر خوب

تماس را پایان داده و همان لحظه تلفن را برگرداند به جیبش. این بار برای
شن فاصله ی ورودی تا آسانسور هیچ تردیدی نداشت  .طی کرد
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تماشم این ده روز را با اضطراب گذراند. گاهی آرزو می کرد که رها او و
تماشم احساسش را به یاد آورد اما اطمینان داشت که پس از به یاد آوردن، او

را با تماشم عاشقانه هایش از دست می داد. نمی دانست این روزها و تصادفی
که رخ داد حکمتش همین از دست ندادن بود یا نه، اما گاهی دلش به

 .فراموش شدن رضایت می داد

شب کشویی که کنار رفت؛ این بار صد جفت کفش مقابل ورودی اش صف در
شن کیمیای شل بهتری زنگ را فشرد و تماشم محاسباتش با دید نکشیده بود. با حا

 .لباس پوشیده برهم خورد

 .ابرو درهم کشاندن ادا نه، عادتش شده بود این روزها

 کجا به سلمتی؟ _

:کیمیا دسته ی کیفش را به روی شانه فشرد و در جوابش گفت

رها خواست که برم. می گه دیگه نیاز نیست کسی پیشم بمونه. قرار شده _
 .تو که از سرکار می آی همه برن خونه هاشون

شت رهای جدیدش را پسندید. خودش هم به این تنهایی این قسمت از تصمیما
شر او و زیر یک سقف تنها می ماند تا دلش را نسبت به نیاز داشت. باید کنا

 .خود گرم کند

 .سرتکان داد و کنار رفت تا کیمیا کفش هایش را پا بزند

:کیمیا در همان حال توضیح داد

شر غذا بذار واسه رها . _ شام براتون لوبیاپلو گذاشتم. یکم سوپم هست که کنا
.چیزی لزم داشتی هم به خودم زنگ بزن داداش

 .سرتکان داد و تشکرکنان بدرقه اش کرد

 .خیلی خب تو هم زود برو خونه. رسیدی خبر بده _

شن اتاقک کیمیا لبخندی نیم بند روی لب ها کاشت و پس از جا شدن میا
 .آسانسور، از مقابل دیدش محو شد
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کیان ثانیه ای را همان جا ماند و بعد

شی کار بی حوصله اش کرده بود. آن قدر که به در را به لنگه اش کوبید. خستگ
.روی اولین کاناپه نشست و اولین دقیقه هایش را این طور گذراند

ساعتی بعد، تنهایی کلفه اش کرد. از رهای همیشه سرزنده اش بعید بود این
 !حجم از سکوت

روی پا ایستاد و درحالی که نفس هایش را یکی پس از دیگری بیرون
 .می فرستاد؛ تلش کرد تا توجهش را به سوی خود جلب کند

 :با صدای تقریباا بلندی گفت

 .صبح تا شب برو مثل سگ کار کن آخرش بیا خونه و بشه این _

 . و بازهم واکنشی که می خواست عایدش نشد

شت کم کم ترسید. در ذهن برای حال و روشز رها نگران شد . این که یک ساع
تمام را پشت درهای بسته ی اتاقش مانده باشد برای رفتن به سوی او

شی آب را لجرعه سرکشید و رها را نداشت که بگوید :مرددش کرد. بطر

 مگه تو این خونه لیوان نیست؟ _

شن در گام هایش شی یخچال و پس از کوبید بطری را برگرداند به طبقه ی فوقان
 . را کشاند به سوی اتاق خواب

شر مقابلش را نظاره شر رهایی که صاف نشسته و دیوا در را که گشود؛ تصوی
می کرد دیوانه اش کرد. چقدر دوست داشت ژستی که کیان گرفته بود را ..

شن ممرد برای آن نگاشه عمیق.. چقدر عوض شده بود شکشل نگاه کرد چقدر می 
شس رویایی !همسرش به آن قاب عک

لبخندی نیم بند روی لب ها کاشت و درحالی که هردو دست هایش را زیربغل
:می زد؛ تکیه اش را داد به چهارچوب و گفت
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 دلت می خواد آلبوشم عروسیمونو بیارم ببینی؟ _

رها انگار تازه متوجهش شده بود. چرخید به سمتش. نگاهش هیچ احساسی
شن سینه ی کیانش برای ثانیه ای ایست را صاحب نبود. آن قدر که قلب را میا

 .داد

 فقط من ببینم؟ _

کیان نزدیک تر شد. این ارتباط برقرار کردن را دوست داشت. شاید
شی زود، می توانست زندگی ای که می خواست را از نو بنا کند. شاید به زود

شق خودش را داشته باشد  .می توانست همان رهای عاش

گوشه ای از تخت نشست و این که رها زانوانش را بهم چسباند عصبی اش
 . نکرد

شف همسرش یکی از دست هایش را تکانی داد و از روی سرشانه ی ظری
شر سیاشه موهایش ..رساند به تارهای موج دا

من تمامشو با جزئیات یادمه .. تماشم اون ژست هایی که واقعی بود، اون _
شل نگاه هام، اون خجالتت.. اون شب  .. یادت نیست رها؟ مگه می شه آدم دلی

 نفس کشیدنشو یادش بره؟

سرعقب کشید. این که کیان تا آن اندازه نزدیکش شده بود حالش را بهم
ممرد و او هیچ می زد. هنوز یادش بود. تماشم روزهایی که برای کیان می 

شک اشک هایش، همه و حسابش می کرد؛ تماشم خواهش و التماس ها و تک به ت
شی زنی که کنار شوهرش دیده بود را هم همه را یادش بود. بدبختانه زیبای

.خیلی خوب یادش بود

:تا جای ممکن فاصله گرفت و گفت

 همیشه انقدر سیگار می کشی؟ _

کیان از نزدیک شدن دست نکشید. چراکه اطمینان داشت پس از تجربه ی
شب او، رها بازهم دیوانه اش خواهد شد  . یک عاشقانه ی ناب از جان
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 بوش اذیتت می کنه؟ _

شت عاشقانه را تداعی می کرد. او رو گرداند. کیان داشت تماشم خاطرا
ساعت ها به روی شکشل نگاهش کار کرده بود ؛ اجازه نمی داد که کیان بازهم

 . احساس را به حرکاتش برگرداند

با یکی از دست هایی که سالم بود به روی سینه اش کوبید و این شکل از پس
زدن کیان را از هر واکنشی خاموش کرد. او مرشد غرور بود ؛ محال بود که

 . بخواهد احدی را برای خواستنش اجبار کند

:شنید که رها گفت

قبل از هر چیزی بهتره تعریف کنی.. این که چطور باهم آشنا شدیم، _
 چی شد که ازدواج کردیم و مهم تر از همه زندگیمون چطور بود؟

شن نگاهش عصبی بال آمده بود. چرا نمی توانست صبور باشد؟ رها روش
 ساعت ها حرف می زد و او  به شب لوسش کرده بود؟ همان رهایی که شب

 تک کلمه ای جوابش را می داد؟

 :گفت

. بهتره خودت به یاد بیاری _

و یک " خسته ام" هم کنجش چسباند و اتاق را ترک کرد. محال بود که
بتواند با رهایی که پسش می زد کنار بیاید . این روزها را چطور باید

 می گذراند؟

☆☆☆☆☆☆☆

شن شت سر جمع کرد و چهره ی بدو شر موهایش را به واسطه ی گیره ای پش خروا
شب آیینه نگاهی انداخت. روزها از آخرین مرتبه ای که آرایشش را در قال

صدایش را شنیده بود می گذشت. دلتنگ بود وبرای حرف زدن با او، تماشم
شن چشم ها بهانه های دنیا را می شمرد. این که امروز و درست پس از باز کرد
شب او روزش را آغاز می کرد؛ نوشرعلی نور با پیامکی خشک و خالی از جان

بود. داشت به این فکر می کرد که چطور آرایش کند. چه سایه ی چشمی
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زیباتر جلوه اش خواهد داد؟ کدام رنگ رژ؟ موهایش چه؟ آن ها را یک جا
شگ لکش، صورتی جمع می کرد یا تره ای را روی صورتش می ریخت؟ رن
می ماند یا به جگری تغییرش می داد؟ تماشم این ها را از ذهن گذراند و نهایتاا
شگ رژ او ال تا به حال رن ال نگاهش می کرد؟ اص به چنین سوالی رسید؛ اص

را تشخیص داده بود؟ مهم بود که یکتا کدام رنگ از لباس هایش را تن بزند؟
ال ارسلن تا به حال همراه با ذره ای از محبت نگاهش کرده بود؟  اص

شر او برود. لحظه ای لحظه ای تصمیم گرفت که همان طور که هست به دیدا
شت لحظه ای پس از به ال شاید نرود اما، تماشم این تصمیما هم با خود گفت اص

شت خانه ی چشم هایش دود شد و شن آن پش شن خط چشم و خواباند دست گرفت
 ..رفت به ناکجاآباد

می رفت. می رفت که ارسلن را ببیند. می رفت تا با همان ارسلنی روبه رو
شود که با بودنش، تنها یک چیز را خوب

یادش داده بود. ارسلن از یکتا، یک بازیگشر واقعی ساخته بود. بازیگری
شق مردی به نام کیان بوده. شش منفی که ادعا می کرد روزها عاش در جایگاشه نق
شر رژلبش را جگری انتخاب کرد؛ درست شبیه به اولین مرتبه ای که به دیدا

کیان می رفت. این بار هم سکانسی جدید را به دست می گرفت. او از ارسلن
.متنفر بودن را، زیادی خوب بازی می کرد

شل آیینه ی قدی هنوز از خانه بیرون نزده بود که نرگس صدایش زد . مقاب
ایستاد و وقتی پالتوی چهارخانه ی بلندش را ست می کرد با آل استارهای

شر پدرش را هم مقابلش تشخیص داد  .هزارنقشش، حضو

لبخند روی لب هایش جان گرفت. یکتا به تنهایی می توانست بمیرد برای مرشد
کوتاه قشد مقابلش. هرچه غم داشت را از یاد برد و دست هایش را تا جای

 .امکان از هم گشود تا علی را به آغوش بکشد

 .سلم بهترین بابای دنیا _
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علی هم او را می پرستید. رابطه ی آن دو ابداا پدر و دختری نبود. علی و
یکتا صمیمی ترین دوست های یکدیگر بودند. نرگس هم به جمعشان پیوست

و درحالی که دست هایش را به واسطه ی کرشم مرطوب کننده چرب می کرد
:پرسید

شل صبحی؟ _  کجا او

همه ی داستان را که نه، اما احساسی که نسبت به او در خود یافته بود را
شن این که از آینده و نشدن و برای پدر و مادرش تعریف کرده بود. بدو
نرسیدن بترسد؛ هرچه خوبی از ارسلن سراغ داشت را می افزود به

شت جدید و اقرارشان می کرد  .احساسا

..لبخندش عمق گرفت و اشاره داد به جایی روی سینه ی چپش

..دارم می رم که _

نرگس نگاهی پرمعنا تحویل داد به علی و یکتا از این که او پدرش بود هیچ
 .ابایی نداشت

.برم باباجون؟ دیرم شده _

:جواب گرفت

.مواظب باش دخترم _

شل دور شدن بود که مادرش افزود :و درحا

.شب سارا برای رونمایی منتظرته _

شت سفید رنگش را زیادی دوست داشت. پشت فرمان جا گرفت. دویست و هف
شت قبولی در دانشگاه خریداری اش کرده همان اتومبیلی که پدرش به مناسب

شق افکار بود. کمربند را روی بالتنه اش بست و همین که راه افتاد؛ اتا
شن دنیایش شد  .میزبا

می دیدش.. درست همین امروزی که خیال می کرد هیچ بهانه ای برای دیدنش
شب نخواهد داشت. همین فردایی که دیشبش ساعت ها اشک ریخت و با قل
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زبان نفهمش اتمام حجت کرد که نخواهدش. درست همین ثانیه هایی که
شل رفتنش به شرکت را می شمرد. ارسلن خواسته بود که ببیندش و دلی

حالیی که هیچ بهانه ای برای دیدنش وجود نداشت؛ بهترین زمان برای او
 .را دیدن بود

شی شرکت در خیابان ها را با بالترین سرعت پیمود و همین که ورود
شن عسلی شض دیدش قرار گرفت؛ نگاه چرخاند به سوی آیینه و چشما معر

شن قاب کوچکش چک کرد  .روشنش را میا

از همه چیزراضی بود ال موهایی که به دورش رها و شلخته جلوه اش
شن اجزای کیفش به شی رنگارنگ را به روی شانه انداخت و میا می داد. روسر

 .دنبال کش مویی گشت تا بتواند تماشم موها را بالی سرش جمع کند

شن اتاقک هر تصمیمی که داشت را به اجرا رساند و دقیقه هایی بعد میا
شر طبقه ی  هفتم را می کشید. درب کشویی مقابل چشمانش کنار آسانسور انتظا
شز اول رفت و او مستقیم با تابلوی ریاست روبه رو شد . همان تابلویی که رو

 .برای فریاد زدن جری ترش کرده بود

شز منشی و در ذهن تصور گام هایش را با دنیایی از اضطراب رساند به می
کرد نگاشه یخ زده ی ارسلن را پس از دیدنش. چطور صدایش زده بود؟ چرا

 حال که همه چیز تمام بود می خواست که ببیندش؟

شل نگاشه مات مانده اش این سوال ها را کنار فرستاد چراکه آقای کرمی مقاب
 .ایستاده بود

..سلم خانم، خوب هستین؟ خوش اومدین _

هنوز هم باید در دل ذوق می کرد؟ هنوز عربده های ارسلن را پس از
شن حرف های کرمی به خوبی یادش بود.. کرمی خیال می کرد که یکتا شنید

 ارسلن رابطه ای بیشتر از رابطه ی مشتری با صاحب کارخانه دارد و
شف دست هایش گذاشته بود. هنوز هم همان صبح با نامه ی تسویه حقش را ک
به آن ساعت ها که فکر می کرد تنش از هجوشم وحشت می لرزید اما خود را

شی صورتش .طبیعی نشان داد و لبخند شد عضشو جدانشدن

Ava-Khis.iR
@avayekhis



 سلم آقای کرمی، حالتون خوبه؟ _

.خوبم خانم مقدسی. چه عجب از این طرفا؟ گفتم فراموش کردین شرکتو _

شب شرکت را که شاید، اما صاحبش به هیچ عنوان فراموش نمی شد. صاح
دیوانه اش را می توانست از حفظ توضیحش دهد. روزی هزار مرتبه

شط اخشم پیشانی اش را هم از بر نقاشی اش می کرد و یکتا به تنهایی شکشل خ
 .بود

:گفت

اختیار دارین این چه حرفیه؟ مگه می شه فراموشتون کنم؟ آقای زند _
 هستن؟

شک کرمی تاییدکنان تلفن به دست گرفت و او با یکی از پاها به روی سرامی
 .زیرپایش ضرب گرفت تا استرس را فراری داده باشد

:در دل گفت

 .تورو خدا کارای خوبی داشت باش ارسلن _

شب بیچاره اش را به و همان لحظه کرمی اجازه ی ورود را صادر کرد و قل
 .وحشت انداخت

شی اتاق او. ارسلن قانون هایی داشت. این که گام هایش را رساند به ورود
شف سلیقه ی او رفتار کند؛ ابداا از یکتا برنمی آمد. به همین امر تقه ای برخل
را به در کوباند و او که با آن صدای خش دار و فوق العاده "بیا تو" را به

.بیان رساند؛ یکبار دیگر عاشقش شد

شن تغییرکرده ی در به روی لنگه چرخید و یکتا قبل از این که دکوراسیو
اتاقش را دیده باشد؛ با یک جفت تیله ی سیاه و براق مواجه شد. ارسلن را

هیچ وقت اینطور ندیده بود . ارسلن هیچ وقت این قدر منتظرش نمی ماند.
..ارسلن هیچ وقت خیره نمی شد به در تا او وارشد اتاقش شود
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 .سر تکان داد و سلشم یواشکی اش پاسخی بلندبال گرفت

بازهم متعجب شد. ارسلن جواب سلمش را هیچ وقت این طور نمی داد.
شب او هرچه در فکر می گذراند را به زبان آورد. چراکه هر واکنش از جان

 .دنیا دنیا اهمیت داشت

 چیزی شده؟ _

ارسلن با یکی از دست ها اشاره کرد تا او بنشیند. امروز یک طوشر خاصی
 . هیجان می داد بود. طوری که یکتای بی قرار را بیش از هر ثانیه ای

اطاعتش کرد. نشست به روی یکی از مبل های چرشم تک نفره و ارسلن با
شت مردانه اش میز را دور زد .آن هیب

امروز چهارخانه پا زده بود. ارسلن از همان دسته آدم هایی که بود که
می شد با ساده ترین پوشش هم خوش تیپ خطابش کرد. امروز که بهترین ها

 را پوشیده بود نباید نگاهش می کرد؟

شل شن طوسی  روشنش گذشت و رسید به موهای زیادی سیاهی که ژ از پیره
 .خیس برقش می انداخت

:لب زد

چت شده ارسلن؟ _

شل تک نفره ی مقابلش نشسته بود و ثانیه هایی بعد او دقیقاا مقابلش بود. روی مب
شی و یکتا تا به اندازه ای نزدیک احساسش می کرد که عقب کشید تا تند

 .عطرش دیوانه اش نکند

شت ارسلن ایجاد نشد. هنوز هم خم به روی زانوها و هیچ تغییری در حال
به شکشل دیگری نگاهش می کرد. تیله هایش هنوز هم حرف ها داشتند. می شد

ممرد برای ابروهایی که یک تایش بالیی پریده بود و از او پرستیژی
 .منحصربه فرد می ساخت

شب بی قرارش زیادی بود. تاب نیاورد و گفت :این حجم از دیوانگی برای قل
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شن _ نمی خوای چیزی بگی؟ چرا صدام زدی؟ تو که گفتی بعد از تموم شد
شی من رد بشی  .همه چی حق نداری از چند کیلومتر

:جواب گرفت

 مگه تموم شده؟ _

:و تعجب دست و پا درآورد و وادارش کرد هیجان زده بگوید

دیگه چی می خوای ازش؟ نکنه توقع داری اسلحه بگیرم دستم و کیانو _
 بکشمش؟

شف انتظارش روی پاها ایستاد. ارسلن امروز مرشز انتظارات او را در خل
شب کم جنبه ی او عجیب می شکست. نزدیکش شد و این نزدیکی برای قل

ال خوب نبود. اجازه داد تا او به هدفش نزدیک شود. قلبش سر وصدا به اص
شر این حجم از پا کرده بود. ناخودآگاه بست چشمانش را. خدایا در براب

 خواستن چه باید می کرد؟

شر ارسلن را جایی در یک سانتی اش احساس کرد. تلشش این بود که حضو
شی نفس های مردانه صورتش را به نفس های در به درش را نظم دهد. داغ

 :چپ متمایل کرد و شنید

 چند وقته که می،شناسیم همدیگرو؟ _

به ناچار باز کرد چشمانش را. نگاهش به روبه رو بود. دلش نمی خواست که
شن او   ..صدها دقیقه ی آینده اش را درگیر شود با شکشل چشما

شع آن با روزهایی که منفور شش روزهایی که عاشقش بود و جم با شمار
 :خطابش می کرد گفت

 .یک سال و دو ماه و سه روز _

بالتنه ی مرد نزدیک تر شد. روی دسته ی مبل نشسته وپاهای عضلنی و
شض نگاشه او قرار می داد  .کشیده اش را در معر

 تو این یک سال و دو ماه و سه روز چقدر شناختی منو؟ _
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 :صادقانه جوابش را داد

 ..هیچی _

پاسخش ارسلن را قانع نکرد؛ چراکه هرچه هست را به او نشان داده بود.
 .ارسلن را می شد صادق ترین مرشد این شهر خطابش کرد

شی تهدید را افزود  :به شکشل حرف زدنش، چاشن

 ..پس یا خیلی احمقی یا فراموش کار _

شن ارسلن حال به همان این بار مجبور شد تا نگاهش کند و شکشل چشما
 .همیشگی بازگشته بود

شت لب های او را می دید که افزود  :حرک

چون اگر یکی از این دو بودی خوب یادت می موند که احد الناسی  _
نمی تونه بازیم بده. یادت می موند که من خودم کارگردانم، همه رو دوشر هم

جمع می کنم و بازیشون می دم. یادت می موند که با دروغ گوها چیکار می کنم
 .و الن تو اون چشمای دربه درت می خونم که مثل سگ ترسیدی

 ..تنش تکان خورد. از همان تکان های سهم گین

 :لب زد

  مگه من چیکار کردم؟ _

  :و ارسلن این طور جوابش را داد

چرا بهم دروغ گفتی؟ باید با بابات چیکار کنم تا خوب تلفی کرده باشم؟_
اگه بخوانم به راحتی از مغازه پرتش کنم بیرون خوبه؟ یا اجاره های عقب

  افتاده اش رو طلب کنم؟

جانش ذره ذره پایین چکید. ارسلن رفته رفته او را بهتر می شناخت. خوب
می دانست که با پدرش امتحلن نمی شد. خوب می دانست که از این پس

شن ماهری بود و شن او خواهد کرد. ارسلن کارگردا هرکاری برای آرام کرد
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شی نقش های موردعلقه اش انتخاب بازیگرهای از خود بهتری را برای ایفا
 .می کرد

شن تیزش چرخیده و نالید  :رو به چشما

مگه من چه دروغی گفتم؟ چی از جونم می خوای ارسلن؟ یک ساله که_
شی شش یه عوضی رو بازی می کنم. یک ساله که بختک شدم رو زندگ دارم نق

ال آدشم بدی  ..یه مرد زن دار.. کیان اص

شی جملت را از ذهنش شچ دستش را محاصره کرد؛ الباق دردی که ناحیه ی م
شت شز ارسلن را خوب می شناخت. این آدم طاق فراری داد. این حال و رو
شن ناشم کیان را هم نداشت و این که یکتا واقعاا او را خوب می دانست؛ شنید

شف آن دو محسوب می شد  .بزرگ ترین اختل

شر هم نشاند شن دندان های بهم چفت شده اش کلمات را کنا  :شنید که از میا

شر خوب، این آخرین باریه که _ خودت نمی خوای که آروم باشم، ببین دخت
دارم در رابطه با اون مرتیکه بهت هشدارمی دم. تو تا آخشر عمر و حتی

شگ دندون وقتی موهات شد همرن

شس خوبی پیدا کنی. کیان اون کسیه که تو باید ات حق نداری به اون احسا
فدای باباجونت کنی. چون من ازش متنفرم، توام باید ازش متنفر باشی و
وای به حالت اگر یکبار دیگه بخوای رفتار اونو برام توجیه کنی. وای به

شی اون باشی. تو هنوزم با اون کار داری. شن زندگ حالت اگر بخوای دل نگرا
  ..هنوز مونده تا بیچاره شدنش

شت ارسلن این حجم از سیاعی دیوانه اش می کرد. گفته بود که از این حال
متنفر یود؟ گاهی حس می کرد که شاید کیان پدرش را کشته که او تا این

  .اندازه بیچاره شدنش را آرزو می کند

 :پرسید
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شی اون نابود نشده ارسلن؟ مگه تو همینو _ دیگه باید چیکارش کنم؟ زندگ
 نمی خواستی؟

  یعنی تو می خوای بگی که نمی دونی زنش فراموشی گرفته؟ _

آهش آن قدر پرسروصدا از سینه خارج شد که ارسلن نیش خنشد فاتحانه اش
را روی لب ها کاشت و آن قسمت از ابروانش که رشد زخشم چاقو، بدبختانه

 .زینتش می داد را به نمایش گذاشت

 .تو هنوز منو نشناختی حال مطمئنم که تا شناختنم راشه زیادی داری _

بغض تا حنجره اش بال آمده بود اما یکتا آن قدر در بازیگری تبحر داشت که
شب خشم پنهانش کرد و فریاد زد شت نقا  :پش

آره نمی شناسمت می دونی چرا؟ چون من هیچ وقت با عوضی ای مثل تو _
 ..یکجا ننشستم که بخوام بشناسمت

شن پلک ها همراه شد؛ چراکه یکی از شن کشدارش با روی هم فشار داد هی
شر ثانیه اش به دست های او بال آمده بود تا به گونه اش کوبیده شود. انتظا
 .جمله ای کوتاه منجر شد. کاش می توانست همین حال از او متنفر شود

 ..گمشو بیرون _

 :چشم باز کرده و نالید

ارسلن بگذر از کیان . اون همین طوریشم بیچاره شده... فکر کن.. فکر _
کن زنی که تا دیروز عاشقت بوده بعد از این دیگه نشناست.. فکر کن دیگه
ال نگاهت می کرد نگاهت نکنه، بعدشم بالخره که هیچوقت اونطوری که قب
یادش میاد. یادش میاد که عوضی ای مثل من چیکار کرده با زندگیش پس

 .بگذر.. بخاطشر من بگذر

شن کشیده اش را رها نمی کرد نزدیکش شد و ارسلن با آن اخم هایی که ابروا
 :خیره به چشمانش پرسید

 ..بخاطشر تو؟ من یادم نمیاد که بخاطر تو کاری کرده باشم _
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و او مطمئن شد که نه ارسلن روزی عاشقانه نگاهش می کند و نه او
شن نقشی که تمامش منفی بود؛ انصراف دهد !می تواند از بازی کرد

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

هیچ فکر نمی کردم که تابلوهات اینطوری فروش بره. مثل این که پسره ی _
 .داگ جذاب تر از اون چیزیه که ما فکر می کردیم

نگاهش روی کلماتی که تایپشان کرده بود و ذهنش هرچه امروز اتفاق افتاد
 .را دنبال می کرد

پس از یک ماه آسودگی حال ارسلن تماشم بدبختی ها را نقطه زده بود و یکتا
 !را می فرستاد سشر خط

شت کامل ناگهانی چرخید سوی سارا   .لب به دندان کشید و نگاهش به صور

 بهش بگم؟ _

شت او در رابطه با "بهش بگم" هر چیز سارا خم شد به سویش. شاید تصورا
  .بود غیر از کلماتی که او تایپ کرده بود

شن پیامک را نگاهی انداخت. چشمانش مرشز حدقه ها را شکافت و آنچه مت
 :یکتا نوشته بود را با صدای بلند تکرارش کرد

شاید احمقانه باشه، شاید الن بهم بخندی و یا اینکه خیلی عصبی بشی اما _
 ..از روزی که خندیدنتو دیدم عاشقت شدم ارسلن

شی خصوصی اش را شز زندگ او که صمیمی ترین دوستش بود؛ او که سیر تا پیا
می دانست؛ او که هر زمان و برای هر تصمیمش درکش می کرد؛ آنچنان
شت پشیمانی شل پیامک به نهای شروع به خندیدن کرد که یکتا را برای ارسا

رساند. هرچه با یک دنیا احساس تایپش کرده بود را حذف کرده و پهنای
  .صورتش را به واسطه ی دست ها پوشاند

  :نالید
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آخه من چیکار کنم سارا؟ چیکار کنم؟ با این همه سردرگمی چیکار باید _
  بکنم؟

سارا تلفنش را همان جا رها کرد. با هر دو دست بالتنه ی او را به آغوش
 :کشید و احساساتش را اینگونه بروز داد

شت تو _ شق همچین آدمی بشی یکتا؟ اون مرتیکه اصل با روحیا چرا باید عاش
شق کیان می شدی منطقی تر بود تا اون. چی داره سازگار نیست. اگر عاش

  ارسلن؟

همه چیز داشت. از نظشر او ارسلن منحصربه فردترین مرشد جهان بود.
شل همان شل کسی می شد... خوش به حا برای تماشم دنیا دست نیافتنی و اگر ما

 !کس

چی نداره سارا؟ تو بهم بگو ارسلن چی کم داره واسه اینکه ما عاشقش _
بشم؟ توام اگه بودی عاشقش می شدی. هر دختری جای من بود وضعش

  .همین بود. به خدا که همین بود

اما اگر بهش بگی هیچ نتیجه ای ال کوچیک شدنت نداره. غرورتو _
می شکنه یکتا. بهت می خنده. خودت که بهتر می دونی چه آدمیه. بعدشم اگر

 ....بهت احساسی داشت

اگر بهم احساسی داشت الن بهم پیامک نمی فرستاد که ببینه به کیان _
 .زنگ زدم یا نه

سارا هم نسبت به کیان بهتر رفتار می کرد. سارا هم کیان را مرشد خوبی
 .می دانست و گاهی شاید، شاید دلش برای او می سوخت

  .مشکلش با کیان چیه؟ تو اول سعی کن اینو بفهمی یکتا _

ال نامحسوس از ارسلن برای کیان گفته هیچ نمی دانست. یکبار حتی کام
بود و کیان حتی او را نمی شناخت. این که خصومتش چه بود؛ این که چرا

شی او پیش برود را هیچ وقت نتوانست بفهمد   .می خواست تا نابود

  :با همین افکار سر تکان داد و گفت
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این معمارو خودمم نمی تونم حل کنم. تنها چیزی که می دونم اینه که الن _
باید زنگ بزنم به کیان و طوری رفتار کنم که انگار دارم از عشقش

می میرم.. می دونم یه روزی متنفر می شه از من اما چاره ای غیر از بازی
  .دادنش ندادم. همه چیز تو دستای ارسلنه. نمی تونم منصرف بشم

سارا هم سر تکان داد. شاید بهتر بود که از امیر بخواهد تا به اینجا بیاید.
شی او. شاید باید حسادت را کنار شت برادر شاید یکتا نیاز داشت به اثبا

  .می فرستاد و یکتا را با پسرعمویش تنها می گذاشت

  :با همین تصورات برای نامزدش نوشت

ال خوب نیست _  .بیا اینجا. یکتا اص

 :و شنید که یکتا در خطاب به مخاطبی که قطعاا کیان بود؛ گفت

  می تونی حرف بزنی؟ _

شن او خالی و راهش را گرفت و اتاق را با جمله های عاشقانه و دروغی
 .گذاشت

  حالت چطوره؟ _

 ..همونطوری _

همونطوری یعنی کلفه؟ یعنی بی حوصله و بداخلق؟ همون شکلی که تا _
شف حق می شنوه داد می زنه؟   یه حر

 ..حوصله ندارم یکتا _

 .خندید. از همان خندیدن هایی که کیان دوستشان داشت

   دیدی درست حدس زدم؟ _

  چیشد که زنگ زدی؟ _

ال ارسلن برایش تعریف کند و راشه چاره ای می شد راستش را بگوید؟ مث
شی پدرش؟ می شد بگوید با بد آدمی طرف شده؟ بخواهد برای یک دنیا بده
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شی ارسلن را آتش شس زندگ می شد بپرسد کیان، تو دقیقاا کدام نقطه ی نح
زده ای؟ می شد از وجدانش حرف بزند؟ از حس و حالی که این روزها

شس خوبی که نسبت به معصومیتش زیادی تجربه شان می کرد؟ از رها و ح
   داشت؟

 :تماشم این ها را کنار گذاشت؛ چراکه تنها می توانست بگوید

شن تو _  !نتونستم بدو

چرا نمی ری؟ چرا راحتم نمی ذاری؟ چرا نمی خوای قبول کنی که من _
  رهارو ول نمی کنم؟

پس امشب هم کیان هوایی شده بود. هوای رها را داشت و هیچ یکتایی
  .نمی توانست آرامش کند

  :گفت

  اگه انقدر عاشقشی پس من چیم؟ من کجای زندگیت بودم کیان؟ _

  .پاسخش سکوت بود چراکه کیان بارها این سوالش را جواب داده بود

  :خودش آن چه در یاد داشت را تکرارش کرد

من همون دختریم که اگر برم رفتم و اگر باشم تو نمی تونی پسش بزنی _
  مگه نه؟

  :جواب گرفت

 ..پس برو.. ازت خواهش می کنم برو _

  :و خودش هرکه شبیه به خودش بود را لعنت فرستاد وقتی گفت

می خوام برگر _

دم کیان. نمی تونم نبینمت. نمی تونم نخوامت. نمی تونم دوستت نداشته باشم.
  .منو ببخش کیان اما نمی تونم برم. توام بمون، لطفاا سختش نکن. پسم نزن
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اگر می تونستم خیلی وقت پیش اینکارو کرده بودم. نمی تونم پست بزنم _
  .یکتا

جمله ها را رها کرد؛ چراکه کیان اینطور بود. او پس از هربار ابراز
احساسات خاموش می شد و این خاموشی گاهی تا هفته ها طول می کشید.

شی یکتا گاهی دلش می خواست کیان را با آن حجم از غرور بردارد و از نحس
زندگی اش بیرون بیندازدش اما، دلش می سوخت برای مردی که روزهای

اول شناخته بود.. دلش می سوخت برای رها.. دلش می سوخت برای خودش
شل نافرمانش جان هم می داد برای ارسلن  !و د

با همین افکار تا صفحه ی لپ تاپش پرواز کرد و اشک هایش را هیچ کنترلی
 :نداشت وقتی هرچه در رابطه با خود می نوشت را ادامه داد

یکتا مقدسی دانشجوی رشته ی هنر و تک فرزنشد علی قناد، تنها دختری  "
بود که هنر می خوند و هیچ میونه ی خوبی با احساسات نداشت. درست یک

شن پدرش  و اعلمش به اون ها بود که یکتا تصمیم روز بعد از ورشکست شد
شی محبوب و گرفت برای اون حجم از بدهی کاری کنه. علی قناد اگر قناد

شج نابودی پیش بره و شش ماه مشهورش رو از دست می داد؛ می تونست تا او
شس پرداختش بربیاد. یکتا رفت تا با کرایه ی عقب افتاده مبلغی نبود که از پ

شت اون از ارسلن زند، ابداا صاحب مغازه دیداری داشته باشه و تصورا
 "..چیزی شبیه به مردی که می دیدش نبود

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

  "فصل دوم"
 

 "گذشته/ تغییر "
 

  .رها شوهرت قاطی کرده _

شن قاب آینه خودنمایی می کرد  نگاهش را از چهره ی آرایش شده ای که میا
شن نیایش  .گرفت و داد به چشما
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 واسه چی؟ _

شن او را به نیایش پس از ثانیه ها خیرگی لبخند را به چهره اش پس داد و ت
 .آغوش کشید

  زنشو می خواد قربونت برم. چرا داره؟ _

شن شف نیایش را تشخیص نداده بود که میا شن حر هنوز هم شوخی و یا جدی بود
شش او پرسید  :آغو

  بهش گفتی منتظرم مامان شنلمو بیاره؟ _

  .و نیایش این حجم از سادگی را باور نکرد و خنده را از سرگرفت

 دیوونه باور کردی؟ مگه داماد تو شب عروسیش قاطی هم می کنه؟ _

شق ساده ای شاید هر مردی نه اما کیانی که او می شناخت شاید، هر اتفا
ال وقتی عکاس با ژست های متفاوت رهایشان می توانست او را کلفه کند. مث

  ..نمی کرد هم می دید ابروهای درهم فرورفته اش را

 :برگشت رو به قاب آیینه و پراسترس و شاید کم اعتماد به نفس پرسید

 .به نظرت امشب خوب شده بودم؟ حس می کنم کیان دوست نداشت _

نیایش هم با آن موهای سشوار شده و شرابی رنگ کنارش قرار گرفت و
 :چشم ریز کرد

  دوست نداشت؟ تو ندیدی داشت با چشماش می خوردت؟ _

شل سفید رنگ از راه رسید وهیجانش را نسبت به نهایتاا شهل همراه با شن
شل شی امشب تشدید کرد. نگاهش همچنان به آیینه بود وقتی شهل در حا الباق

 :قربان صدقه رفتن شنل را روی سرشانه هایش تنظیم کرد و گفت

  ..بیا دختر قشنگم. بیا کیان منتظرته _

هنوز هم در رابطه با آرایش امشبش نظشر خوبی نداشت. موهای سیاهش
وقتی جمع نمی شد زیباتر بود و او حس می کرد این حجم از کرم پودر
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شس زیادی مصنوعی نشانش می دهد. وقتی بالتنه اش آن طور عریان بود احسا
شرم رهایش نمی کرد و رها در رابطه با نگاه های خیره ی کیان هم هیچ

  .نمی دانست

شت کمش از کیان بود که این چنین شرم زده اش شاید بی تجربگی و یا شناخ
می کرد. شهل مدام از امشب و زیبایی هایش می گفت. از چشم های حسود و

شس کیان به او. از خوشی های بعد از این و از دنیادنیا خوشبختی نگاشه پراحسا
اما حواس و نگاشه او، تنها درگیر بود با مرد کت و شلوار پوشیده ای که

شب بی قرار او تحویل می داد. برای شن چشمانش دنیادنیا هیجان را به قل روش
شق او باید چه می کرد؟ اگر همین حال با لبخند شروعش می کرد راضی عش

شل کیان با آن حجم از جذابیت، باید شر معمولی ای چون او در مقاب می شد؟ دخت
چه ها می کرد تا راضی اش کند؟

شت خیرگی اش تا همان لحظه ای این بار هم هرچه تلش کرد نتوانست. نهای
شی نگاه ها دیوانه اش کرد و او بود که کیان نگاهش را به سوی او کشید. تلق

مگر گرفته بود چشمانش را زمین انداخت  .درحالی که 

دید که شهل دستی که اسیر کرده بود را به یکی از دست های مردانه ی کیان
:تحویل داد و شنید

 .دختر دست گلم تحویل به تو کیان _

شر چشمانش چیزی نبود که رها شی کنا کیان تک خنده ای سرداد و چین خوردگ
شج دیوانگی نرساند  .را به او

بدبختانه هیچ حرفی هم نداشت و این که کیان هم درست شبیه به خودش
شف رابطه شان محسوب می شد  .کم حرف بود؛ تنها نقطه ضع

:برای این که چیزی گفته باشد پرسید

داریم مستقیم می ریم خونه؟ من به دوستام گفتم دوردور داریم. بعدشم _
..قرار بود بریم

 .بیا بریم _
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شت او کیان را نمی شناخت. چراکه ساده ترین سوال هایش هم با اخلقیا
شل او کشیده شد و شنید :نمی خواند. به دنبا

شل دامبال و دیمبولی یا می خوای با من باشی؟ _  تو دنبا

:و برای این که خودش را توضیح داده باشد جواب داد

شف عروسی به همینشه دیگه _ .آخه به دوستام گفتم بیان دنبالمون. کی

واکنشی که از کیان می خواست؛ آن شکلی نگاه کردن نبود. شاید بیش از
.اندازه پیش رفته بود و این بداخلقی وادارش کرد که سکوت کند

شن شج کامل از سالن، کیان متوقف و از پوشیده بود شن راه و قبل از خرو میا
وضعیتش اطمینان حاصل کرد. این تعصب های افراطی رها را دیوانه

می کرد. این که متوجهش بود و به روی نیم نگاهش به هر سمت واکنش نشان
می داد را عشق نام گذاری کرده بود و چنین رفتاری از هر محبتی سیرابش

 .می کرد

شن انگشتان مردانه ی کیان و از ورودی یکی از دست هایش نشست میا
گذشت. این که اطرافش چه می گذشت را ابداا نمی دانست . نگاشه او از

 .سرامیک های زیرپایش فراتر نمی رفت

شر کیان گام برمی داشت شت آرزوی خوشبختی را وقتی کنا خداحافظی و دریاف
شت کیان شی شاگرد قرار گرفت. نگاهش از حرکا شنید و نهایتاا به روی صندل
دست برنمی داشت. این که تا این حد اجتماعی بود و هرکه بود و نبود را از
شت کیان و خود راضی نگه می داشت؛ شده بود یکی از خصوصیت های مثب

شن خوبی های او شر رها شده بود لیست کرد  .کا

:زیرلب زمزمه کرد

شل من شدی _  .بالخره ما

 .و اجازه داد تا کیان با معدود دوستانش خداحافظی کند
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انتظارش آنچنان طولنی نشد. دقیقه هایی بعد کیان کنارش حضور داشت.
شی آن لحظه ی دامادش را هم شاید رها زیادی خوب و کم توقع بود که کلفگ

 .به جان خرید

 .دیگه خسته شدم از این مراسم کوفتی _

شاید کاری که کرد؛ برای رهای خجالتی زیادی بود. این که یکی از دستانش
 .را نشاند روی بازوی کیان و نگاشه سردرگشم او را متوجه خودش کرد

 .بداخلقی نکن دیگه. امشبم تموم می شه _

چنین واکنشی کیان را هم سشر کیف آورد. چشمانی که تا به حال خسته به
نظر می رسیدند حال می درخشید. رها با تک جمله اش به نگاشه او انرژی داده

 .بود

شب کم شهامتش بیش از این را طاقت نیاورد شت لب هایش را دید و قل  .حرک

 .نخیر رها خانم. امشب حال حالها ادامه داره _

نگاهش را دزدید. هوای بهاری سوشز مخصوص به خودش را داشت اما
:هیجان رها را وادار کرد که بگوید

 .تورو خدا شیشه رو بده پایین خیلی گرمه _

شر چشمانش و کیان صدادار خندید. از همان خنده های معدود و نابی که کنا
شخ شی دندان های ردیفش را به ر را چروک می انداخت. از همان هایی که زیبای

 نگاشه بی قرار او می کشید و کی تا این اندازه عاشق شد؟

☆☆☆

..چه شوری بهتر از برخورشد برق چشم ها باهم "

..نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن

"..رها_ کیان

 کیان؟ _
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شط صدای ترسیده ی رها نگاهش را از نامی که متعلق به خودش و با خ
شش همسرش نوشته شده بود؛گرفت. چرخید به سوی او. تصویری که خو
شی مشترکشان انتظار می کشید شح زندگ  .می دید چیزی نبود که اولین صب

شی رها پیدا کرده شن دیگر وسایل شخص دفتر خاطراتی که ساعت ها پیش و میا
.بود را به روی میز رها کرد و خودش را به همسرش رساند

شن او را آغوش کشید و وادارش کرد تا جایی روی با حرکتی ناگهانی ت
 .سینه اش مچاله شود

شر روبه رو و اولین قاب عکسی که از مراسشم شب گذشته به نگاهش به دیوا
.خانه شان آمده بود ثابت ماند

:پرسید

..روزی که اومدم خواستگاریت _

 .نتونستم بهت بگم کیان _

شن او زیادی ترسناک بودند. شاید از ترسناک نیم نگاهی حواله اش کرد. چشما
می شد به پرجذبه هم ترفیعش داد. هرچه بود با هر مخاطبی همین کار را

 .می کرد که حال با رها کرده بود

:وادارش کرد که بازهم توضیح دهد

باور کن ترسیدم.. ترسیدم که در موردم بد فکر کنی. ترسیدم فکر کنی _
شر بدی هستم .دخت

تو خودت چی فکر می کنی؟ فکر می کنی این که بهم علقه مند شده بودی _
شر دخترای بد بوده؟  کا

شخ رها سکوت بود. چراکه نمی دانست با چه جمله ای باید خودش را پاس
 .توجیه کند
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کیان اما ابداا شبیه به آنچه او می خواست رفتار نمی کرد. او بیش از آن که
احساسی باشد عقلنی تصمیم می گرفت و حرف هایش هم، بیشترین پایه و

 .اساسش منطقش بود

 .این خیلی بده که اولین روشز زندگیمون بفهمم که بهم دروغ گفتی _

رها بازهم چیزی برای گفتن نداشت. شایداگر کیان این حجم از بداخلقی و
یا بی رحمی را ادامه اش می داد گریه هم می کرد اما او موضوع را بست تا

 .بیش از این دلخورش نکند

:روی شانه اش را نوازش می داد وقتی افزود

 خوبی؟ _

رویای رها از همان وقت که عشق را شناخت؛ با کیان بودن بود. رویای
شح شب گذشته اش هم آن چیزی نبود که همیشه تصور می کرد و اولین صب ش
زندگی اش هم هیچ شباهتی با آنچه در ذهن تصویر می کشید نداشت اما،
 .همین که کیان و حضورش رویاها را به نابودی نمی کشیدند کافی بود

شن او. چشمانی که حال هیچ سرزنشی نداشت؛ نگاهش را داد به چشما
:شهامتش داد که صحبت کند

یه روزی واسم یه آرزوی محال بودی کیان. فقط از دور دوستت داشتم. _
یه جوری بهم بی محلی می کردی که می گفتم من هرکاری بکنم تو هیچ وقت

شب اون آرزوی بزرگ خوابیدم و دارم متوجهم نمی شی اما الن درست رو قل
.چشماشو نگاه می کنم . خیلی خوبم. چون تورو دارم خیلی خیلی خوبم

کیان لبخندی نیم بند روی لب ها کاشت و با نگاشه مستقیم به چشمانش تاکید
 :کرد

روزی که اومدم خواستگاریت ازت خواستم که باهام روراست باشی. من _
شل زندگی مشترک نداشتم رها. این که خواستم شروعش هیچ علقه ای به تشکی

کنم فقط بخاطشر پاکی و معصومیتی بود که تو چشمای تو دیدم. دلم آرامش
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شح تو و همش چکت کنم. باهام روراست شن رو می خواد. نمی خوام بشم سوها
  .باش. از نظشر من پنهان کاری هم یه نوع دروغه پس پنهونم نکن

شن آغوشش تکانی خورد. حقیقتاا آن قدر دوستش داشت که هرچه رها میا
می شنید را نسنجیده چشم می گفت. رها از همان دسته عاشق هایی بود که

  .درست شبیه به کورها رفتار می کردند

عزمش را جزم کرد تا او را راضی کند. پررنگ ترین لبخنشد دنیا را به
شل صبحش افزود و نزدیک شد تا ببوسدش. کیان هم از سنگ چهره ی او

شی محبت های دست و پا نبود، این چنین عاشقانه هایی راضی اش می کرد. پذیرا
 :شکسته و کودکانه ی او شد و شنید

خوشحالم که انتخابت شدم کیان. اگر مامان دخترهای زیادی رو بهت _
شس شن من راضی شدی به تشکیل زندگی بهم ح معرفی کرده و تو بعد از دید
شر دعاهامه.. آخه هنوزم باورم نمیشه. هنورم باور غرور می ده. مطمئنم تاثی

نمی کنم که بعد از اون همه ناامیدی حال زنت شدم. حال اونی که فقط یه
شل من شده. انقدر دوست دادم که نمی دونم با این نیم نگاهش راضیم می کرد ما

  .همه احساس چیکار باید بکنم

شن دیگری، ال راضی بود. در رابطه با رها و یا هیچ ز کیان از انتخابش کام
شس مالکیت نسبت هنوز چیزی شبیه به عشق را تجربه نکرده بود اما احسا

به نگاشه مقابلش خبر از حال و هوای خوبی می داد. این بار گرم شد از
شن انگشتانش اسیر و نه از چشم ها، بلکه از خواستنش، چانه ی او را میا

شی این لحظات تغذیه کرد .لب های او را برای الباق

 :گفت

 ..فقط ابرازشون کن _

 !و پشت بندش شروع کرد به دوباره بوسیدنش

شر شی دستان مردانه ی او شد همان تکیه گاهی که رها می خواست و گذ گرما
شن کیان می مرد  !هر ثانیه او را از عشق به جنون رساند. رها بدو
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☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

شی _ یعنی چی که نمی تونم ببینمشون. مگه ایشون کی هستن جز یه عوض
شس زورگو که از شر به تمام معنا؟ مگه کی هست به جز یه خسی مفت خو

زندگی هیچی جز پولو نمی شناسه؟ کجاست این آقای زند؟ می خوام ببینم سر
   تا پاش چقدر می ارزه؟

شر او جمع شده و با رنگ و رویی سفید نگاهش شی سالن به دو تماشم اهال
شط یک باره ی پدرش و می کردند. او اما سر از پا نمی شناسخت. سقو

شج دیوانگی رسانده شل مقدسی، به او شی مشهور و مجل شی او با آن قناد خداحافظ
شک طرفدارانی که جذبشان کرده بود؛ از بودش. حاج علی برای تک به ت
جان و دل می رد و این که صاحب مغازه حال خواسته بود که تخلیه کند،

  .یکتا را قانع نمی کرد

 :کم مانده بود از بغض منفجر شود وقتی منشی عصبی تکرار کرد

شن وقت قبلی هیچ کسی رو نمی پذیرن، اگه نمی تونین _ خانم آقای زند بدو
  .بفهمین با نگهبانی تماس بگیرم

لب گزید. دور و اطرافش را نگاهی انداخت. زورش به این تعداد
نمی چربید. چطور باید وارد می شد؟ چطور از تابلوی ریاست و راهروی

شق او؟ این آقای زندی که پدرش می گفت؛ مقابلش می گذشت تا می رسید به اتا
چطور آدمی بود که حال و با وجوشد این حجم از داد و هوار تکانی به

خودش نمی داد؟ پدرش گفته بود او یکی از ثروتمندترین مردهای این شهر
است و این که طلبش را اینطور خواسته، زیادی عجیب به نظر می رسد اما
شش او که به این حرف ها بدهکار نبود. از نظشر یکتا زیادی پولدارها، با گو

  .همین خساست ها به مال و منال می رسیدند

برای آخرین مرتبه تلشش را کرد. شاید اگر از راشه دیگری وارد می شد؛
  .می توانست این قوم را به دیدارش با ارسلشن زند راضی کند

شی هفت رنگش را به روی شانه  تنظیم کرد و موهای زیادی لختش را کوله پشت
شی مقنعه فرستاد شر سیاه  .یکبار دیگر به زی
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شما تماس بگیر. شاید رضایت داد. من باید ببینمشون چرا متوجه نیستین؟ _

شخ منفی را خبر نمی داد اما برای شن آن ها هیچ چیز به جز پاس خششم چشما
لحظه ای خدای او صدایش را شنید که تلفن زنگ خورد و منشی پس از

شت ارسلن، رو به او گفت شن دستورا  :شنید

اجازه بدین ارسلن خان ناهارشونو میل کنن بعد شما می تونین برین _
  .داخل

 :و بعد در خطاب به دیگر کارکنان افزود

  .بچه ها برگردین سرکارتون _

شت سالن در چشم بهم زدنی خالی شد. حال تنها حکم فرمای آن طبقه، سکو
  .مطلق بود. یکتا هم این حجم ازاطاعت را که دید؛ مجبور شد به انتظار

 :کتونی هایش را تا مبل تک نفره ی آن حوالی رساند و زیرلب زمزمه کرد

  .چشم.. صبر می کنم تا ارسلن خانتون ناهارشونو کوفت کنن _

یکجا نشستنش، چند ثانیه بیشتر طول نکشید. استرس داشت. آرام نبود. دلش
شل پدرش می سوخت. اگر قنادی را از دست می داد؛ محال بود که به حا

شح نحس بر بازهم سشر پا شود. اینکه این بل و مصیبت درست از کدام صب
سرشان نازل شد را ابداا نمی دانست اما در یک کلمه، خانواده ی مقدسی حال

شب تماشم املک و محتاج بودند. محتاج به همین ارسلن خانی که صاح
شی آن حو ساختمان های تجار

شر اجاره  مغازه اش نمی شد و حال تمامشان را الی بود و سال تا سال پیگی
یکجا می خواست. محتاج به همین آدمی که تا به حال ندیده بودش اما در

 .رابطه با رفتارش چیزهای زیادی شنیده بود

مثل امیر او را چندباری دیده بود. می گفت جز آدم آهنی ای همه کاره چیزی
از او عایدت نخواهد شد. می گفت از همان دسته پولدارهایی که جواب سلشم
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از خودشان پایین تر را هم نمی دهند. می گفت نرو و آبروی حاج علی را هم
شن گدایی نکن اما، یکتا بود و عشقی که به پدرش داشت؛ او را به امتحا

  ..سخت ترین راه ها وادار می کرد

شت مطلق او را انتظارش چهل و پنج دقیقه را هم از سر می گذراند اما سکو
شت ارسلن زند به همین حال هم یکجا متوقف کرده بود. شاید بخشی از اباه
هم مربوط می شد. این که هیچ یک از کارکنان لم تا کام حرف نمی زدند از
شی عصبی اش التماس کرد تا او هم یکی شبیه به خودشان می ساخت. به خو

 :آرام باشد و همان لحظه بود که منشی ناشم فامیلی اش را صدا زد

  ..خانم مقدسی، آقای زند منتظرتونن _

جانش ذره ذره پایین چکید. تا اینجا آمده بود که چه بگوید؟ با آدم آهنی ای که
امیر از بداخلقی هایش داستان های وحشتناکی تعریف کرده بود؛ چه داشت

شت پولی که حقش بود که بگوید؟ آمده بود تا ازارسلشن زنشد معروف، باب
  حساب بخواهد؟

شن این ترس را داشت که قدم تند کرده و از شش پشت سر گذاشت حاج علی ارز
شچ راهرو گذشت. می رفت تا با همانی که این روزها نامش را زیادی پی
شت می شنید روبه رو شود. همانی که هیچ یک از اعضای خانواده، شهام

!روبه رو شدن با او را نداشتند

قبل از ورودش ابداا این چنین خیال نمی کرد. قبل از ورودش قرار بود آقای
زند را با خاک یکیسان کند. قبل از ورودش ابداا چنین ابهتی را تخمین نزده

  .بود

 :یکتایی که از احدالناسی نمی ترسید؛ حال در جا تکانی خورد و تنها گفت

 .باید باهاتون حرف بزنم، خیلی مهمه _
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مردی که مشخص بود حوصله ی انتظار کشیدن را نداشت؛ با انگشتانی که
شی شل راحت در هم قلب می شد؛ تغییر حالت داد و یکتا اشاره کرد به اولین مب

  .مقابلش

 می تونم بشینم؟ _

 :ارسلن هردو ابروانش را به همراشه هم بال پراند و در جوابش گفت

 !حتماا _

شن پای راستش به و همین اندک نرمش به یکتا جدات داد. نشستن و قرار داد
شی جملت را در ذهن ش روی چپی را اندکی طول داد و درحالی که الباق

 :نظم می داد گفت

شی مقدسی _ شب قناد شر آقای مقدسی هستم. صاح   .من دخت

شپ قهوه اش ارسلن هیچ تغییری در حالتش ایجا  نکرد. نگاهش را از کا
شی جملتش شد شر بروز الباق  .دزدید و خواستا

 خب؟ _

شب آقای زندی بود که قبل از ورودش ابداا فکر نمی کرد یکتا هم هنوز مجذو
شس تا این اندازه پرپرستیژ باشد. ناخودآگاه شد همان یکتایی که برخورد با جن
مخالف را خوب بلد بود. ناخودآگاه به حرکاتش عشوه و لوندی را هم افزود

و خیال می کرد که ارسلن زندی که مقابلش نشسته هم دیوانه ی همبن
 .حرکاتش خواهد شد

 :توضیح داد

ازتون وقت می خوام. اومدم تا ازتون بخوام که نخواین قنادی رو تخلیه _
  .کنه

 اومدین بخواین یا خواهش کنین؟ _
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با چشمانی که از زوشر حیرت گشاد شده بود چرخید و ارسلن درحالی که
جرعه ای از قهوه اش را به ریه می فرستاد؛ کاپ را به سرجایش برگرداند و

 :افزود

اگر اومدین که بخواین باید بگم که متاسفم اما اگر این همه راهو اومدین _
 .تا خواهش کنین، قضیه فرق می کنه

  .پس امیر هم آنچنان بی راه نگفته بود

 :کمی عصبی بود وقتی پرسید

شج خواهش و التماس منین باشه _ مگه برای شما فرقی هم می کنه؟ اگه محتا
 .ازتون خواهش می کنم

شن او نمی گرفت؛ طوری که یکتا را در ارسلن نگاشه خیره اش را از چشما
شی آن تیله ها به فکر می انداخت. شاید از این که رابطه با معنا و مفهوشم سیاه

شج پستی و او خیره اش بود خوشش می آمد اما ارسلن با جمله اش او را به او
  .حقارت رساند

خواهشت به دلم نچسبید خانم مقدسی. بعدشم من در رابطه با هیچ _
شل شما هم کلم نمی شم. اگر الن راهت دادم موضوعی با دختری هم سن و سا

شش شرکتمو بهم زدی. برو بگو به این اتاق فقط برای این بود که آرام
  .بزرگ ترت بیاد

شن او به هیچ رسید. تنش یخ کرد. تماشم تصوراتش در رابطه با جذاب بود
 :انگشتانش لرزید و آهسته لب زد

  .واقعاا متاسفم  _

شز بعد از شی چشمانش کند. انگار حال و رو ارسلن نگاهش را از او و دیوانگ
این لحظه اش ابداا دارای اهمیت نبود. صفحه ی تلفنش همان لحظه ها بود که
شر مقدسی را انتظار می کشید محتوای شج دخت روشن شد و او درحالی که خرو

شک دریافتی اش را خواند  .پیام

Ava-Khis.iR
@avayekhis



شخ یه ولگرد " ال مال این کارا نیست. اون حتی نمی تونه م دختره اص
 "..خیابونی رو بزنه

شت نچ کنان صفحه را قفل کرد. نگاه بال کشید و چرا دخترک با آن حال
 عصبی هنوز مقابل نشسته بود؟

 :بی صبرانه کمی صدا بال کشید

 .به سلمت خانم _

یکتا روی پاها ایستاد. دسته ی کیفش را آنچنان می فشرد که چیزی تا پاره
  .شدنش باقی نمانده بود

غرورش را حفظ می کرد. یکتا تا به حال به اشک هایش اجازه ی آبروریزی
  .را نداده بود

 :گفت

قبل از این که بیام به این اتاق فکر می کردم با یه آقای باشخصیت روبه رو _
  .می شم اما متاسفم

شن گذر همان ثانیه ها، یک به یک سپس راش را کشید تا برود اما ارسلن میا
شمرد. دختری را نیاز داشت که در وهله ی اول، زیادی زیبا باشد و دلربا.
دختری که بازی با مردها را بشود در نگاهش خواند و او برای ایفای این

  .نقش، بازیگری واقعی می خواست

شق در رفته بود اما یک پیامک و تصمیمی چندثانیه ای، شی طا یکتا تا نزدیک
شر تحولی اساسی کرد. ارسلن برای شت روزهای بعد از اینش را دچا سرنوش

لحظه ای فکر کرد که یکتا همانیست که می خواهد و ناشم فامیلی اش را به
 :خطاب رساند

 خانم مقدسی؟ _

یکتا متوقف شد. چراکه خیال می کرد ارسلن چیزهای خوبی خواهد گفت.
شاید او این چنین که رفتار می کرد بداخلق و بی رحم نبود که روی پا
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چرخید و منتظر شد تا حرف هایش را بشنود اما ارسلن این بار، سرنوشت
 .و وجدانش را هدف گرفته بود

  .می خوام باهات یه معامله کنم. بشین تا با آرامش حرف بزنیم _

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

شن آرایش شده اش را میان قاب آیینه نظری انداخت. تیله های روشنش در چشما
شی سایه ی آرایشی، حال خوشرنگ تر بود از تماشم وقت ها و او مقابله با سیاه
شک جگری رنگش را تمدید پس از پوشاندن موهایش به واسطه ی مقنعه ماتی

  .کرد و آیینه ی کوچک را به کیفش برگرداند

شت ارسلن شت شرک ساختمانی که مقابلش می دید؛ هیچ ربطی به بنای پرابه
زند نداشت اما یکتا به اینجا آمده بود تا سرنوشتش را خود با دست های خود

شر تحول کند   .دچا

قبل از امروز، یکبار دیگر هم ارسلن را دید. روزها با خود کلنجار رفته
شن خود و پدرش یکی را انتخاب کند. بود. روزها گذشت تا بتواند میا

نمی دانست کیانی که ارسلن می گفت دقیقاا چطور مردیست. نمی دانست که
شس با چه چهره و یا چطور شخصیتی مووجه خواهد شد. نمی دانست که از پ
ایفای چنین نقشی برخواهد آمد یا نه و او از تماشم دانسته هایش تنها یک نام

شن یوسفی مواجه شود. باید داشت و یک فامیلی. باید می رفت تا با کیا
شل مردی که ارسلن می گفت را بدزدد و نمی دانست که شپ د می رفت تا قا

 .ارسلن برای روزهای بعدش چه نقشه ای دارد

شر ورودی رساند و خطاب به پیرمرد سن و سال داری که گام هایش را به د
 :حکشم نگهبان را داشت؛ توضیح داد

 .سلم. مقدسی هستم، استخدام شدم و از امروز شروع به کارمه _

شت اداری شرکت خم چیزی شبیه به پیرمرد کمی نگاهش کرد. برخورشد قسم
همین بود. یکتا نمی دانست که با چطور کاری مواجه خواهد شد اما ارسلن
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شی کارکنان از سختی هایش زیاد گفته بود. شاید پیرمرد هم شبیه به الباق
شر یکتا را در چنین مکانی باو نمی کرد اما سرتکان داد و لبخند را حضو

 .کاشت روی لب هایش

 .بفرما دخترم.. خوش اومدی _

او هم به ناچار لبخند زد اما اضطراب اجازه ی هرگونه خوش خیالی را از
شی دومی که تا به حال متوجهش نشده بود را با اشاره ی او می گرفت. ورود

شت مونتاژ" را شت پیرمرد داخل رفت و پس از برخورد با تابلویی که "قسم دس
شخ دل نگرانی هایش می کشید؛ ناشم خدایش را با بی قراری با خطی خوش به ر

  .به خطاب رساند

شت مونتاژ می گذشت. خوب نبود. ثانیه ها چند ساعتی از ورودش به قسم
ایست داده بودند. وجوشد چنین جهنمی را باور نمی کرد. تن و بدنش کوفته و

شر فحش گرفته بودند   .هرچه فکر در ذهن داشت؛ ارسلن را به با

شن چندین قطعه ای که مقابلش ریخته شده بود را کنار زد و با نگاه به انگشتا
 :زخم شده اش در خطاب به فرشد کناردستی اش نالید

 من واقعاا گرسنمه. شما کی ناهار می خورین؟ _

شل راحت کارهایش را مونتاژ می کرد و زنی که کنارش نشسته بود و با خیا
کنار می گذاشت چرخید و با نگاه به اندک کارهایی که جمعشان کرده بود

 :گفت

 !اینجا حرف زدن ممنوعه _

خندید. از حال و روزی که ارسلن برایش ساخته بود باید هم می خندید.
شن چهاردیواری ای که قوانینش از شح خروس خان آمده و حبس شده بود میا صب

  .زندان هم پرمشقت تر بود

شن ترس از کسی گفت  :با خیالی آسوده و بدو

Ava-Khis.iR
@avayekhis



یه دفعه بگین بمیر دبگه. گوشی که ممنوعه، دستشویی رفتن ممنوعه، _
خوردن ممنوعه، تکون خوردن ممنوعه، حرف زدنم که ممنوعه، مگه اسیر

  گرفتین؟

شن دیگر خط ها راه شن سرپرست میا زنی که کم سن و سال تر بود و به عنوا
شق عصبی در شن جمله ها نزدیکش شد   با لحنی فو می رفت؛ پس از شنید

 :خطابش گفت

عزیزم قانون کار ما اینه. آقای یوسفی که بیان کارتو می بینن و فکر _
شن ما باشی. در هر صودت باید منتظر نمی کنم که بیشتر از دوسه روز مهمو
شت اصلی بمونی و در رابطه با قوانینم با ایشون صحبت کنی چون سرپرس

  .آقای یوسفی هستن

شر هر حرف و رفتاری از کیان اما ارسلن گفته بود کیان. گفته بود در براب
  .هیچ کجای دنیا یادش نداده بودند که خانشم پرادعای مقابلش را خفه نکند

 :گفت

اگه آقای یوسفی سرپرستن پس شما کی هستی که در مورشد کارای من _
شن منم همینه و اگر کسی قراره نپسندش مسلماا آقای نظر می دی؟ کار کرد

  .یوسفیه نه شما

جوابی نگرفت و این که توانست ساکتش کند خیالش را راحت کرد. زشن
کناردستی هم انگار خوشش آمده بود از این حجشم گستاخی که لبخندش را

 :عمق بخشید و کنار گوشش افزود

آقای یوسفی الن نیست. عروسیش بوده و مطمئناا سرکیفه. وقتی از ماه _
  .عسل اومد سعی کن خودتو تو دل اون جا کنی، بقیه مهم نیستن

شل کیان یوسفی راه او هم برای همین آمده بود، برای این که خودش را به د
دهد اما درست شنیده بود؟ عروسی؟ ماه عسل و ارسلن از این ها خبر

شی ساعت ها دیوانه وار داشت که یکتا را به این خراب شده فرستاده بود؟ الباق
گذشت. فکر و خیال او را هم ساکت کرده بود. درشد انگشت ها و کمر برای
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شن یکی از سخت ترین ثانیه ای رهایش نمی کرد. می شد آن روز را به عنوا
روزهای عمرش نشانه گذاری کرد اما هرچه بود گذشت و او را نسبت به

  .هرچه داشت و نداشت امیدوار کرد

پله های شرکت را که پایین رفت؛ با تماشم خشمش شماره تلفنی که از ارسلن
داشت را لمس کرد و آن را کنار گوشش چسباند. باورش نمی شد که راشه شر

کت تا چهارراهل اصلی را باید سوار مینی بوس شود. ارسلن گفته بود
شگ شت نازنینش را در پارکین جلب توجه نکن و او مجبور بود دویست و هف

  .خانه باقی بگذرد

تماسش که بی جواب ماند؛ مجددا شماره گرفت. ارسلن از همان دسته
شج دیوانگی بکشاند. برخی را مردهایی بود که می توانست زنی را تا او

 !دیوانه وار عاشق می کدد و برخی را اینطور متنفر

 :بی توجه به زنی که بازهم کنار دستش بود برای او نوشت

.حالمو بهم می زنی. اگر تا نیم ساعت دیگه جواب ندی می آم اونجا به خدا _

 .و انتظارش بر مبنای جواب گرفتن به حرف آوردش

 .متنفرم ازت _

 دوست پسرته؟ _

ال انگار شن کناردستی اش لبخند را ترک نکرده بود. اص نگاهش گردید. ز
شی صورتش بود. نمی دانست که چه توضیحی دهد و به لبخند عضشو جدانشدن

 :ناچار گفت

  .آره _

 دعواتون شده؟ _

 :امیدوار بود که او بحث را کش ندهد وقتی گفت
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  .نه سرکاره جواب نمی ده _

  .زن اما از هم صحبتی با او خوشش آمده بود

خسته ای بخاطر همین عصبی شدی. امشب که بری استراحت کنی فردا _
.به این محیط عادت می کنی. تازه اگر آقا یوسفی زودتر بیاد به نفعتم می شه

شن دیگر اعضای این شرکت، از صبح تا به حال مدام ناشم او را می شنید. میا
شن یوسفی زیادی محبوب بود. دخترهای کم سن و سال برای او را دیدن کیا

ثانیه ها را می شمردند و بعضی کیان جونم صدایش می زدند اما دنیای یکتا،
  .مردی متاهل را خواستن را با شدت رد می کرد

 :کنجکاوانه پرسید

 فکر می کنین کی بیان؟  _

شن نمیدونمی کوتاه، به نامی که روی و زن شانه بال انداخت و پس از بیا
صفحه نمایشش خاموش و روشن می شد اشاره کرد. ارسلن زنگ می زد و

  .او ناچار بود که تماسش را پاسخ دهد

 .تلفن را با گوشش چسباند و سکوتش را شتید

 .درست شبیه به بارهای قبل خودش شروع کننده شد

 چرا زنگ می زنم جواب نمی دی؟ _

شی او را درک کند   .ارسلن هم مردی نبود که موقعیت و خستگ

شی هرچه تمام جوابش را داد  :با بی رحم

 باید به تو جواب پس بدم؟ دیدیش یا نه؟ _

ال متوجشه او بود شن کناردستی اش کام   .ز

 :کوتاه گفت

 !نه_
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شی تمام اینطور گفت  :و ارسلن با خیرگ

 ..پس رفته ماه عسل _

ال دیوانه شود، چرا که خنده کنان ادامه داد  :نگذاشت که یکتا کآم

شر خشر بابات شدی اونجوری زور می زنه؟ _ اوه اوه چه صدایی میاد. سوا
شت شغل جدیدت تبریک می گم. امیدوارم ابن دوره ی آزمایشی رو راستی، باب

  .با موفقیت پشت سر بذاری

.و بازهم خندید و تماس را قطع کرد

"فصل سوم"

" شن حال_ " نقاب زما

پنجره ی اتاقشان باز مانده بود و نوشر زردپررنگش را همچون پرتوهایی
شی اتاق مرتاب می کرد. مهر، پانزدهمین روزش را شن تاریک جان دار، میا

شن مچاله شده اش را بیش از پشت سر می گذاشت و رها را وادار می کرد تا ت
 .قبل به دست های پتوی دونفره بسپارد

:ناخودآگاه نالید

.سردمه _

شی جسمش را تسکین داد؛ ابداا و این که این بار دست هایی مردانه بود که یخ دگ
 .ناراحتش نکرد

شس شن همان دست ها و با همان احسا شاید دقیقه هایی را همان طور ماند. میا
خوب . شاید برای دقیقه هایی رهای پس از تصادف را از یاد برده بود. شاید
پانزدهشم مهرماه سوشز بخصوصش، گرمای دست های کیانش را می طلبید که
همان طور ماند و اما برای ثانیه ای، پلک هایش به روی حقایق باز شد و او
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شی نفس هایی که به روی ماند و انبوهی از ریش های مردانه ی سیاه و داغ
 .صورتش پخش می شد

شن قلب دست های آن همه نزدیکی جانش را بال آورد. تلش کرد تا از میا
شر قدرتمنشد او خلص شود و حواسش را به هر سمتی کشاند تا بگذرد از ف

...مژه های او

کیان؟ _

ال نشنیدش و شاید شاید آن قدر آهسته نامش را خطاب کرد که کیان اص
شل او هم لک زده بود برای می شنید و دلش بیداری نمی خواست. شاید د

شن چشمانش هیچ تلشی نمی کرد؟ شش او و چرا رها برای باز شد شن آغو داشت

چرا حال که عقربه های ساعت عجولنه پا به فرار گذاشته و کیان را از
ممرد و سرکارش جا می گذاشتند؛ چرا حالیی که داشت از دلخوری می 

شب احساسی اش را به خوبی یادش درست همین ثانیه هایی که چهره ی رقی
شش بود؛ چشمانش را بست و اجازه داد تا نفس های منظم همچنان پخ

 صورتش شوند؟

شش ناخودآگاه و کیان خواب آلود بسنده شع دلتنگی اش، به همین آغو او برای رف
شن بسته به شر مردش، جایی دیگر بود که با همان چشما می کرد و اما افکا

شی بوسه اش را روی پیشانی اش کاشت شر دستانش افزود و داغ  .فشا

:تنش یخ بست و شنید

..اگه بدونی چقدر دلم برات تنگ شده _

شن صدای خش دارو خواب آلوشد کیان و جمله ای این چنین نادر از لب های او، ت
شن بسته وانمود کرد به رهای عاشق را سست می کرد اما با همان چشما

!نشنیدن

 .کیان اما نمی گذشت. امروز چشم باز کرده بود تا دیوانه اش کند

گرمای بوسه هایش محدوده ی پیشانی را لز سرگذراند؛ روی بینی را هم فتح
 .کرد و رسید به لب هایی که رها با فشار بهم چسبانده بودشان
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..رهای من؟ می دونم که بیداری _

شت رسیده به انگشتانش را انداخت یکی از دستانش که آزاد بود؛ تماشم احساسا
شن پتو و با تمام وجود به چنگ کشید  .به جا

:کیان اما همچنان ادامه می داد

می خوام عشقمونو زنده کنم. بهت نشون بدم که کیان کی بود. می خوام _
ممردی برام. رها با فاصله گرفتن هیچی از یادت بیارم که چجوری می 

..کیانت نمی فهمی

شش نشنیدن را بازی کرد. داشت احساساتش را بیش از این نمی شد. نمی شد نق
شب زبان نفهمش همین حال هم، خودش را به کیان باخته بود  .لو می داد. قل

شر شی تیله های طلبکا چشمانش را بالجبار باز کرد و همین که رسید به روشن
شر فحش گرفت  .کیان، دلش برای آن حجم از بی رحمی رها را به با

شر دست های کیان هیچ تغییری پیدا نکرد  .خود را تکانی داد و فشا

:لب زد

چیکار می کنی؟ _

شط اخم، در جوابش گفت :و کیان با همان نگاه و با همان خ

 .زنمو بغل کردم _

شب بی جنبه اش می شد که خدایش نبود؟ حال نبود تا به دادش برسد؟ رها و قل
شب بی تفاوتی به چهره بزنند؟ شش کیان باشند و بازهم نقا شن آغو میا

شر تیشرت پوشیدن هم گذشته بود و با علی الخصوص حالیی که کیان از خی
شب قدیم به تخت خوابشان می آمد؟ چه باید می کرد وقتی همان رکابی های جذ

شز کیان از بهترین های عمرش بودند؟ مرشد بی وفایش حال که با همین همه چی
شش پیشانی اش بود او را به آغوش می کشید؛ موهای شلخته و سیاهی که پخ

شل رها کاشته بود را از میان برمی داشت؟  چرا هرچه دلخوری در د
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شت او را وقتی که برای رها برای چند مرتبه در هر ثانیه باید رفتار و خشون
شن دیگری خوب و مهربان بود به یاد میاورد تا بتواند برای او را پس زدن ز

توجیهی پیدا کند؟

بازهم تماشم کم محلی هایش را در ذهن مرور کرد و وقتی نگاهش را از
شن او می دزدید گفت :چشما

. دیرت می شه _

کیان بازهم تغییری نکرد. کم کم می  ترسید. کیان این روزها زیادی برای او
شع ایفای نقشش می شد و اگر یکی از این روزها رها تلش می کرد. اگر مان

با دیدنش اراده از کف می داد؟

:شنید

 .امروز نمی رم _

:و سریعاا گفت

چرا؟ _

 .و بازهم تکانی خورد تا شاید رها شود

 .می خوام بمونم خونه و وقتمو با زنم بگذرونم _

شن شل شوخی و یا جدی بود تلش کرد تا کمی کیان را نگاه کند. شاید به دنبا
شن او بود اما کیان جدی جدی طلبکار نگاهش می کرد یا او اشتباه کرده لح

بود؟

:لب زد

برو دیرت می شه؟ _

و کیان درحالی که او را برای هر خیالی آماده کرده بود ال اینطور بوسیده
 .شدن، لب هایش را هدف گرفت
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چشمانش روی هم افتاد. نفس در سینه اش یاری نداد. این بار به جای پتو،
تمام انگشتانش سینه ی کیان را چنگ می زدند اما او بی توجه به حال و

روزی که رها تجربه اش می کرد؛ تنها ب

شی خودش بود که به بوسیدنش با آن حجم از خشونت ادامه شع دلتنگ رای رف
!..می داد

شی احساسش پشت ثانیه ها طاقت فرسا گذشت. شاید رها تمامشان را با خودکش
سر می گذاشت اما این که کیان هیچ حافظه ای از چندین ساعت قبل از

شت تمام می بوسید و شج تنفر می رساندش. این که با وقاح تصادف نداشت؛ به او
شن شت استفاده را می برد؛ اجازه ی خوب پیش رفت شی فراموشی نهای از این باز

 .هیچ ثانیه ای را نمی داد

شش بی احساس ها را هم در به همین امر بود که با تمام وجود پسش زد و نق
 .آن لحظه خوب بازی کرد

!بسه دیگه.. بسه ادامه نده _

شن کیان، درحالی که زیادی گشاد شده بود در خانه لغزید و شک چشما مردم
 .این بار رها درست غرورش را هدف گرفته بود

تو حالیت هست داری چیکار می کنی رها؟ داری شوهرتو پس می زنی _
 حالیته؟

تماشم روزهای قبل از تصادف را خوب یادش بود. بدتر از این ها را سرش
ال رها شی تمام پسش می زد. روزهایی بود که کیان اص آورده بود. با بی رحم

شز آخر !را نمی دید و وای از رو

.عزمش را جزم کرد برای به بهترین شکشل ممکن راندنش
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تو فقط محرممی. من هنوز هیچ احساسی بهت ندارم کیان. وقتی تو انقدر _
شر خوب از خودت نشون بدی خودخواهی و حتی سعی نمی کنی که یه تصوی
شی ما این بوده باید بیشتر از خودت دورم می کنی. اگر قبل از تصادفم زندگ

..بگم که

هیچ پلی پشت سرت باقی نمی ذاری رها. با این رفتارت داری از چشمم _
 .میوفتی

ابروانش بال پریدند. چطور می توانست حال و در چنین لحظه ای، بازهم
طوری رفتار کند که انگار هیچ چیز یادش نیست؟ حرف ها آن چنان تا

گلویش بال می آمدند و او قورتش می داد که حنجره اش تیر می کشید.. کیان تا
چه اندازه می توانست وقیح باشد و چطور به این وقاحت ادامه هم می داد؟

شی ما _ شن گیجا نگاهم کنی. زندگ ال تو مخم نمی ره که بخوای عی من اص
شط همین شکلی بود با این فرق که تو این قدر کسل کننده نبودی. چوب خ

خنگ بازی هات پر شده رها. سعی کن اینو بفهمی که داری با شوهرت زیر
یه سقف زندگی می کنی و اگر آداب شوهرداری رو هم یادت رفته، زنگ

بزن از مامان جونت بپرس چون وقتی رفتم بیرون و برگشتم به این خونه
 .خوش ندارم با یه مجسمه روبه رو بشم

 این ها را که می گفت؛ هیچ تصویری از روزهای قبل از تصادف نداشت؟

 در را رها رفتنش را نگاه کرد. این که پتو را چطور از روی تنش کشید و
چقدر وحشیانه به لنگه اش کوبید آن چنان اهمیتی نداشت اما رها اگر
حرف های امروزش را تلفی نمی کرد؛ همین لحظه ها جان می داد و

ممرد !می 

شش دقیقه ها را صبر کرد تا کیان خانه شان را ترک کند و وقتی که صدای کوب
شض چندروزه اش را اجازه ی باریدن درب ورودی را هم به لنگه اش شنید؛بغ
داد و شماره ی نیایش را گرفت. باید هرچه در دل داشت را با کسی درمیان
شص دیگری نمی توانست می گذاشت و اگر آن یک نفر نیایش نبود؛ قطعاا شخ

!باشد
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☆☆☆☆☆☆☆

.سلم  _

جای بهتری نبود که قرار بذاری کیان؟ اینجا خیلی دوست و آشنا دارم و _
.توام که لجباز

شن میز و صندلی ای در کیان دست در جیب محوطه ی کافه را به قصشد یافت
شی لجباز او نالید شض دید قدم می زد و یکتا خسته از خو :معر

..کیان چرا اینجوری می کنی؟ دارم بهت می گم تو این خیابون _

چه آشنایی؟ تو خیابون فرشته چه آشنایی داری تو یکتا؟ _

لب هایش بهم چسبید. در دل ارسلن را به بار فحش می کشید و خیره به
:چشمانی که دریایش طوفانی بود لب زد

 .هر جا می خوای بشین _

شت دیشد شی میزی که درست درجه  هر کیان بی منطق تر از تماشم وقت ها، صندل
ال دستوری گفت :رهگذری بود را بیرون کشید و با لحنی کام

 .بگیر بشین _

یکتا تاب آورد. این حجم از بداخلقی را تاب آورد و نشست به روی
شی پدرش تنها چند مغازه با این کافه فاصله داشت. دعادعا صندلی. قناد
می کرد که کیان این لجبازی را تمامش کند وقتی مقابلش قرار گرفت و

:شنید

چیز دیگه نداشتی بمالی به صورتت؟ _

!به تماشم دنیا باید جواب پس می داد و هرچه می کشید از ارسلن بود و تمام

 .تلش می کرد تا کیان را آرامش کند

بد کردم واسه کسی که دوسش دارم مرتب بیرون اومدم؟ _

Ava-Khis.iR
@avayekhis



شر رها دیوانه اش کرده بود. آنقدر که دلش کیان اما آرام نمی گرفت. رفتا
می خواست تماشم میز و صندلی های این کافه را به روی سشر خودش آوار

 .کند

:چهره جمع کرد و تنها گفت

..چرت نگو _

 .و گارسون که آمد و منو را مقابلشان قرار داد؛ بحث بسته شد

 چی می خوری؟ _

!همیشگی _

شی یکتا آن قدر همیشگی بود که حتی ارسلن هم بلدش بود. یک فنجان همیشگ
شخ تلخ باشد !شیر کاکائو به همراشه کیکی که شکلتش تل

:کیان رو به گارسون گفت

 . کافه لته و یه شیر کاکائو با کیک شکلتی یه _

شت کیان می افزود شن سفارشا :همیشه ی خدا، یکتا این جمله را به پایا

..شکلتش تلخ باشه _

شج افکارش !و همیشه ی خدا هم، ارسلن را می نشاند کن

شن این که چیزی بپرسد، شیرکاکائو سفارش او که مقابلش می نشست؛ بدو
شگ جمله اش می افزود :می داد و تن

شخ تلح باشه. یادت باشه تلخیشو " شک شکلتی هم بیار که شکلتش تل یه کی
".فراموش نکنی

..و همین ها بود که یکتا را دیوانه اش می کرد

 چرا از شرکت رفتی؟ _

Ava-Khis.iR
@avayekhis



شی کیان از ارسلن و فکر و خیالش بیرون کشاندش. یکتا ماه ها شل ناگهان سوا
بود که همین طور خیره می ماند به در و دیوار. هر اتفاق و هر بهانه ای او

شن ارسلن می کشاند  .را تا چشما

نمی دانست که چرا اما این روزها هیچ شباهتی به یکتای شوخ و سرزنده ی
همیشگی نداشت. این روزها دلش بهانه می گرفت و کیان هم، کیانی که

شر روزهای مقابلش نشسته بود هم هیچ شباهتی به همان مرشد مغرور و متکب
 .اول نداشت

شج حرف هایش و نالید شق ارسلن را نشاند کن :عش

شق یه آدشم اشتباهی شدم؟ چیکار باید _ گناشه من چیه کیان؟ گناهم چیه که عاش
بکنم تا منو بفهمه؟ چیکار کنم وقتی می دونم هرکاری کنم بهش نمی رسم..

ال منو نمی بینه  .اون اص

کیان هم زودباور بود. نمی دانست چرا اما یکتا را هم باور می کرد و هم
می خواست. برای سردی های زندگی اش می خواست. برای خاص بودنش و

 .برای هرچه که در او وجود داشت و کیان هیچ  کجا ندیده بود

:نزدیک شد و در جوابش گفت

دارم می بینم یکتا. این همه دوست داشتنو دارم می بینم اما نمی فهممت. _
چرا فاصله می گیری وقتی انقدر دوسم داری؟ چرا درست همون موقع که

کنار می ذارمت می آی و جلوی راهم سبز می شی؟ بهت گفتم هستم. تا باشی
 هستم. پس چرا بهانه می گیری؟

راست می گفت کیان. این چشم ها خیلی وقت بود که او را می دید. یکتا خیلی
شن غشم این چشم ها می دید. او نگاشه کیان را زیادی وقت بود که خودش را مدیو
شن ارسلن بال بال می زد. او شی سیاشه چشما دوست داشت و قلبش برای گستاخ
با کیان شاید شبیه به بهترین دوستش صمیمانه رفتار می کرد و ارسلن را
شز که می دید نگاهش را می دزدید تا مبادا آن خودخواشه مرموز چیزی از را

 .نگاهش را بخواند

شل جمله ای و این را صادقانه گفت :گشت به دنبا
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وقتی به این فکر می کنم که یه زن تو خونه ت منتظرته، وقتی به این فکر _
شت خودم که می کنم که اون چقدر دوستت داره از خودم متنفر می شم اما دس

..نیست

 .بد کردیم یکتا اما من نمی خوام از این راه برگردم _

 .تهش هیچی نیست _

من دارم به امروزمون فکر می کنم اما اگر یه روزتم می تونی بدون من _
..بگذرونی

.نمی تونم _

شن گارسون تنها برای شث همیشگی، با از راه رسید بحث بسته شد. البته این بح
شر ارسلن بود و چشم و دلش، هیچ چیز ثانیه ای بسته شد. یکتا هنوز هم درگی

شر یکتای همیشه جز نگاشه او را نمی خواست و کیان هم حالیی که کنا
 .خواستنی اش نشسته بود؛ به رها فکر می کرد

شث رها را وسط نکشیده بود. هربار که یکتا او تا به امروز یکبار هم بح
ال ناگهانی چیزی از اومی گفت؛ بحث را به خودشان می کشاند و حال کام

شن یک تای ابرویش رو به نیش خندی رو لب هایش کاشت و همراه با بال پراند
:او گفت

 .منو یادش نمیاد. مسخره نیست؟ زنم منو یادش نمیاد _

شن او را تا بازهم بغض تا گلویش بال آمد. دلش برای کیان پرمی کشید. چشما
به حال اینطور ندیده بود. کیان هیج وقت تا این اندازه ساده نمی پوشید.

شت مارکش را دوشر مچ بسته و نه از موهای آرایش شده اش امروز نه ساع
خبری بود. مقصشر تماشم این اتفاقات همین یکتایی بود که تا به امروز هزار
مرتبه تصمیم گرفته بود به تمام کردن و همین که ارسلن را می دید... او

.هیچ توانی برای مقابله با ارسلن نداشت
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شی دلش خواست تا غشم نگاشه او را دلداری دهد. یکی از دستانش را تا نزدیک
شق حلقه، بازهم عذاب انگشتان او کشاند و همین که چشمانش رسید به بر

.وجدان از راه رسید تا دیوانه اش کند

 دکترا چی می گن؟ _

شی نگاشه او به روی حلقه بود که معذبش کیان دستش را دزدید. شاید خیرگ
 .کرد

می گن باید صبر کنی اما مگه می شه؟ زنت جوری نگاهت کنه که انگار _
ال نمی شناست یکتا.. سخته.. دارم تو اون خونه روانی می شم  .اص

اگه همه چیزو یادش بیاد اون روز و اون اتفاقات رو هم یادش میاد کیان. _
تو اینو می خوای؟

شق من بود که اگر یادش می موند می بخشید و کنار میومد _ اون انقدر عاش
 .یکتا

شل رها سوخت. لحظه ای به روی جمله ی او متوقف شد. لحظه ای دلش به حا
کیان چطور می توانست تا این اندازه بی رحم باشد؟ چطور آن حجم از عشق

شل یکتا از احساسی خاص می گفت؟  را دیده بود و بازهم مقاب

این ها را در ذهن مرور کرد و نهایتاا رسید به خودش. خودش هزار مرتبه
بیجاره تر بود از رها. رها هرچه می کشید؛ حداقل کیان را داشت. کیان به

شن او بیدار می شد. شل چشما شن شوهر کنارش می خوابید و صبح ها را مقاب عنوا
خودش که از تماشم قصه ی عاشقی اش، فقط یک مشت اخم داشت و مردی

 !زورگو

شج لب هایش آن قدر عیان بود که کیان تلش کرد تا دلخوری اش پوزخنشد کن
:را رفع کند. این بار او بود که دستش را فشرد و گفت

 رهارو ول کن، تو چطوری؟  _

 چرا باید رها رو ول کنم؟ _
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 .چون الن منو تو مهمیم. اومدیم تا در مورد خودمون حرف بزنیم _

 یکتا؟ _

شن کیانی ماند که ریزشده و محدوده ی پشت مات و مبهوت، خیره به چشما
سرش را نگاه می کرد. این صدا صدای امیر نبود؟ امیر این جا چه می کرد؟

 این بی آبرویی را چه جوابی می داد؟

کیان؟ شما دوتا باهم... این جا چه خبره؟ _

 .سریعاا روی پا ایستاد

شت سرش صدمرتبه بدتر بود از چیزی که تصورش می کرد. امیر شر پش تصوی
 .به همراشه پدرش ایستاده و پاسخی منطقی را انتظار می کشیدند

:کیان هم به تبعیت از او روی پا ایستادو امیر می شناختش که پرسید

شی من چیکار می کنی؟ زنت می دونه که تو کافه ها _ شر دختردای کیان تو کنا
  اون قرار می ذاری؟ با اینو

شت حال دخترش را می کرد که تنها فضا فضایی متشنج بود. حاج علی مراعا
شت کیان با نگاهش سوال می پرسید اما امیر معرکه راه انداخته بود و توضیحا

 .برمبنای همکار بودنشان ابداا قانعش نمی کرد

شت چپی که حلقه داشت چه دنیا دوشر سرش چرخید. در رابطه با کیان و دس
شق محالش همین توضیحی باید می داد؟ اگر حاج علی فکر می کرد که عش

 مرد است؛ چطور باید به چشمانش نگاه می کرد؟

شی یک باره اش باقی نمانده بود. بازهم آبروریزی می شد. چیزی تا فروریز
یکتا به خوبی این حالتش را می شناخت و کیان هم بلدش بود که چرخید و با

:نگاه به چشمانش گفت

 .خوبی؟ حالش داره بد می شه.. امیر بجنب آب قند بیار _
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شط شر دیگری، او تنها فرار از این محی نه آب قند و نه هیچ کوفت و زهرما
 .تهوع آور را می خواست

شی شن هردو دست اول امیر و بعد کیان را پسشان زد و بعد تا ورود با تکا
کافه ای که قسم خورده بود بعد از این صدکیلومتری اش را هم رد نکند را

 .پشت سر گذاشت

شل اولین پله نشست. ازکیان توقع نمی رفت که حال دل نگران به همان جا مقاب
شل چشمان او رسماا از حال رفته بود و اندک سمتش بیاید. او یک بار مقاب
توجهی را نسبت به خودش ندید. امیر را هم می شناخت؛ تا رابطه اش با

 .کیان را نمی فهمید محال بود که از این ماجرا بگذرد

شی شب صورت کرد. صدای جر و بحث تا نزدیک هردو دست هایش را قا
:محدوده ی شنوایی اش رسید و سپس امیر بود که گفت

من امیر نیستم اگر نفهمم بین شما دوتا چیه. اونوقته که آبروتو پیش برادر _
 .زنت می برم کیان خان

کیان در چنین لحظه ای خدا را هم نمی شناخت. خوب می دانست که اصشل
شی کیان آبروست. خوب می دانست و جان کند تا توانست نگاه اول در زندگ
او را به سمت خود بکشد. بی آبرویی کیان را می کشت و همین امر بود که

:یکتا را وادار کرد تا بگوید

 .بسه دیگه.. من با این آدم هر رابطه ای که دارم به تو مربوط نیست _

شل جمله اش آمد  .کیان هم به دنبا

شت دختردایی عزیزتو بگیر و ببر به _ به جای این که نخوشد هر آش بشی دس
نزدیک ترین درمانگاه چون چیزی تا پس افتادنش نمونده. در ضمن، رامین
و خانمم انقدر به من اعتماد دارن که حرف تو و هیچ احد دیگه ای روشون

 .تاثیر نمی ذاره  پس الکی خودتو اذیت نکن

شت منفی کیان همین بود؛ پای رفتنش را تماشا کرد. یکی از خصوصیا
شق عالم  !آبرویش که وسط می کشید می شد نیمه راه ترین رفی
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شز یکتا را هم تماشا نکرد. او را با تمام این گرفتاری ها او حتی حال و رو
پشت سرش باقی گذاشت و رفت و هنوز ثانیه ای از رفتنش نگذشته بود که

 .فریاد امیر روی سرش آوار شد

شل ظاهرشو خوردی آره؟ بدبخت طرف زن داره. _ احمق تر از تو ندیدم. گو
شق محالی که ازش دم می زدی؟ داره باهاش زندگی می کنه. این بود اون عش

 این صدسالم بگذره واسه تو تره هم خرد نمی کنه. شنیدی؟

شش امیر به این حاج علی سعی داشت که امیر را آرامش کند اما مگر گو
حرف ها بدهکار بود؟

شش _ من فکر می کردم این مرشد خوبیه اما نخیر اینم عوضی تر از اون دادا
 .پدرسوخته شه

امیر کیان و خانواده اش را از کجا می شناخت؟ این ها را بعداا می فهمید اما
برای حال باید کاری می کرد. این بلبشو را نمی توانست با دو قطره اشک از

.میان بردارد

:به همین امر بود که گفت

 .بهتون توضیح می دم. فقط محض رضای خدا آروم باشین _

شب یکتایش را رگبار می بست. امیر هم حاج علی آرام بود و اما با نگاهش قل
 .با این جمله برای ثانیه هایی آرام گرفت

شت اطرافش یکتا روی پا ایستاد. نگاهش را به روی ساختمان ها پرابه
می چرخاند و باید می گفت؟ باید برای اولین بار عشقی که میانل سینه کاشته

 بود را اعتراف می کرد؟

شر تنها راشه چاره همین بود. آب گلویش را پایین فرستاد و با صدایی که از زو
:هیجان می لرزید گفت

 ..اون کسی که من عاشقشم _
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شق او به خودش شف عش بازهم چرخید. ارسلن زیادی بزرگ بود. حتی اعترا
هم سخت بود و ماه ها طول کشید تا باورش کند اما با نگاه به چشمان منتظر

شن عشق محالش را از روی سینه خالی شر سنگی پدرش گفت و نیمی از با
 .کرد

شن یه دوست اومده _ اون کسی که من عاشقشم کیان نیست. اون فقط به عنوا
شق محال ترین مرشد این بود این جا تا به درد دلم گوش کنه. تا بشنوه من عاش

دنیا شدم بابا. اون ارسلنه.. ارسلشن زند. صاحب قنادی و تمام
 .ساختمون های این اطراف

دوجفت چششم مقابلش، شده بودند گوی هایی از حیرت. خودش هم چنین
شت کامل جملت دخترش را عشقی را باور نمی کرد. حاج علی در سکو

:پردازش می کرد و امیر بود که با یادآوری ارسلن گفت

ال تورو آدم حساب می کنه؟ _  مارو اوسگول کردی آره؟ اون اص

شل زبان نفهمش هم همین بود. همین جمله ای که امیر بی ادبانه ترش را درشد د
شن پ به خطاب رساند و  غشم چشما

:درش یکتا را وادار کرد که ادامه دهد

می دونه. از احساسم نسبت به خودش خبر داره بابا. به خدا ارسلن آدشم _
 .بدی نیست

شن حاج علی برای اولین مرتبه بود که تصمیشم دخترش را باور نداشت. او میا
چهارراه عاشقی، سخت ترین راه را انتخاب کرده بود و همین افکار باعث

:شد تا بگوید

ال تورو چه به _ اون وصله ی ما نیست. تو می دونی با کی طرفی یکتا؟ اص
ارسلن زند؟ کی باهم روبه رو شدین شماها؟ اون حتی جواب سلشم منی که
شق کورکورانه و پدرتمم به زور می ده. یکتا نکنه با یکی دو بار دیدن یه عش

Ava-Khis.iR
@avayekhis



بچه گونه رو انتخاب کردی و خودتو اسیرش می کنی؟ تورو از کجا می شناسه
 ارسلن؟

در رابطه با احساسش دروغ نگفته بود اما حال وقتش بود که پدرش را با
 .دروغ هایی بزرگ مواجه کند

:به ناچار گفت

 .من به خواهرش نقاشی یاد می دم _

و خودش هم از دروغ حیرت آورش دچار حیرت شد. آخ ارسلن! اگر
 ..می فهمیدی که یکتا به چه چیزهایی نسبتت می دهد

شر نگاه پدرش همچنان ناباور بود اما امیر چیزی نمی گفت. امیری که طرفدا
ثروت بود با این بخش از دروغش کاری نداشت. یکتا بلبشوی امروزش را
با تغییری اساسی بست و هیچ خیال نمی کرد که حاج علی بخواهد موضوع

 ..را کشش دهد

در دل به کیان و خودخواهی هایش لعنت فرستاد و همین که پشت فرمان
نشست؛ با سارا تماس گرفت تا هرچه شده بود را برای او توضیح دهد.

شل همیشه صفحه اش از ناشم ارسلن خالی شت پیام هایش را هم چک کرد؛ مث لیس
!بود

☆☆☆☆☆☆☆☆

یعنی نمی خوای هیچ کاری کنی؟ نمی خوای بزنی تو دهنش؟ نمی خوای به _
 ..حاج منصور بگی تا بیچاره اش کنه؟ من اگه جای تو بودم رها

شی فراموشی را راه نیایش حال فهمیده بود. حال فهمیده بود که رها باز
شت خیانتش انتقام بگیرد شل خودش از کیان باب  .انداخته تا به خیا

شغ دل رها را هم آرام نمی شد. حال همه چیز را فهمیده بود و با فهمیدنش، دا
 .تشدید می کرد
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من نمی دونم تو چجوری می تونی با اون زیر یه سقف زندگی کنی؟ به _
خیالت داری انتقام می گیری؟ اون انتقامو داری از خودت می گیری رها. با
موندنت تو این خونه داری خودتو نابود می کنی. فکر کردی براش مهمه؟

 .اگر براش مهم بودی که بهت خیانت نمی کرد

بغض روزها بودکه تا گلویش بالمی آمد اما همین که آخرین روز شد تجدیشد
شر دیگری تصور کرد؛ گلوله ی بغض منفجر شد و خاطره و او کیانش را کنا

شب رهای فراموش کار را از روی چهره برداشت  .او نقا

 .نگو نیایش. بسه دیگه هیچی نگو _

تو احمقی رها. به خدا احمقی. تا کی می خوای نقش بازی کنی؟ بالخره _
ال به فرض که نگی، که یه روز باید بهش بگی که همه چی رو یادته. اص

شر آدمی زندگی کنی که بهت خیانت کرده؟ یادته باهات می خوای بازم کنا
 چیکار می کرد؟ یادته نگاهتم نمی کرد؟ یادته یا نه؟

همه چی رو یادمه. بخاطشر همینه که این بازی رو راه انداختم. نمی خوام _
بیشتر از این خرد بشم نیایش. بگم یادمه؟ بهش بگم یادمه چطور اون

دختره رو آوردی تو خونه زندگیم ، نشوندیش کنارت و تو گوشش نوازشای
عاشقونه خوندی؟ بگم یادمه که چقدر احمق بودم؟ اونوقت از من چی باقی

 می مونه نیایش؟

شک چشم های او دلش را به رحم آورده بود. بالتنه ی نیایش نزدیکش شد. اش
:بهترین دوستش را به آغوش کشید و با احترام به تصمیمش گفت

اگر بازم ببخشیش؟ بازم مثل دیوونه ها دوستش داشته باشی و اون کاراشو _
 تکرار کنه؟

این ها را حتی در ذهن هم ردش می کرد اما در چنین لحظه ای مجبور بود که
 .اعترافشان کند

نه.. من از کیان تو ذهنم یه مرشد عاشق ساخته بودم. اگر محبت نمی کرد _
می گفتم مغروره. اگر نمی برد بگردونتم می گفتم خسته ست. اگر نگاهم

شع نیاز نزدیکم می شد می گفتم نمی می کرد می گفتم دلتنگه.. اگر از سشر رف
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شن من.. تماشم مبتی که از کیان تو ذهنم ساخته بودم نابود شد نیایش. تونه بدو
چون کیانی که به من یه عزیزشم خشک و خالی هم نمی گفت؛ اون روز

جلوی چشمام به دختره می گفت زیبای من.. قشنگم بود نیایش. اون از من
شز اول فقط خیلی قشنگ تر بود. شاید کیان اونطوری می پسنده . شاید از رو
شر احمقی مثل منو گرفت و حال پشیمونه. بخاطر خانواده ش بود که یه دخت
شق کیان نبودم نیایش.. حال دیگه به تماشم اینا باور دارم  .من هیچ وقت عش

مجبور شده بود به اعترافشان و دلش عذاداری به راه انداخته بود. نیایش
شی تنش را به آغوش کشید و ناله های زیرلبی اش را گوش کرد. چطور زندگ

عاشقانه ای که همیشه می ستودش در چشم بهم زدنی نابود شد؟ رها
شن این شهر بود و چرا کیان تا این اندازه بی لیاقت؟  عاشق ترین ز

:پرسید

 حال چیکار می کنه؟ هیچی رو به رو خودش نمیاره نه؟ _

شر کیان را به یاد آورد. اشک ها را از روی گونه ها پس سر تکان داد و رفتا
:زد و خنده کنان گفت

آره خیلی به روی خودش میاره. صدبارم گل و شیرینی آورده و _
 .عذرخواهی کرده. باورت می شه نیایش؟ الن باهام قهره

دلیل؟ _

شت او خنده اش گرفته بود. به خصوص که حال دست به کمر زده و از حال
شت تدافعی هم گرفته بود  .حال

 .با او هیچ رازی نداشت. نیایش همه چیزش را می دانست

:گفت

صبح.. صبح نزدیکم شد و منم نخواستم.. می دونی چیه نیایش؟ حتی وقتی _
 .نگاهشم می کنم از خودم بدم میاد

 اونوقت قهر کرد؟ _
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..آره با کلی تهدید و داد و هوار _

:نیایش شروع کرد به خندیدن و بعد گفت

 .اگر جات بودم رها.. به خدا خودم می کشتم و حبسشم می کشیدم _

.او هم خنده اش می گرفت. ژست های نیایش در چنین مواقعی دیوانه کننده بود

شت قشنگم _  .کشتن که حبس نداره، اعدام داره دوس

حال هرچی. به فرض که امروز و دیروز پسش زدی، بالخره که چی.. _
 .باید خودتو واسه هر اتفاقی آماده کنی. باید حالشو بگیری رها

شت حال گیری از کیان را نخواهد او معتقد بود که هیج چیز و هیچ اتفاقی قدر
 .داشت

:پس گفت

کیان؟ خودت می دونی که چجوریه. یه هفته هم باهاش قهر باشی ککشم _
 .نمی گزه

شز من. روشتو عوض کن ببین همون مغروشر _ چون روشت اشتباه بوده عزی
 .دوعالم چه موس موسی می کنه برات

 .چیکار کنم؟ بعیدم نیست که هنوز با هم باشن _

 .بشکن زنان نزدیکش شد

آهان اولینش همینه. باید بی تفاوت باشی. یه طوری اعتماد به نفس داشته _
شل دنیا هم جمع بشن و بخوان کیانو ازت بگیرن برات مهم باش که اگر ک

نباشه چون تو از همشون بهتری. بعدشم به خودت می رسی. واسه خودت و
زندگیت برنامه ریزی می کنی. یه جوری رفتار می کنی که انگارکیان آخرین

شت زندگیته. گاهی ازش ایراد می گیری، اون اعتماد به سقشو تخریب اولوی
می کنی. زیاد براش وقت نمی ذاری اما لبخندو از لبات پاک نمی کنی که

.بدونه درهر صورت شادی
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باهاش مهربونی رها اما جوری رفتار می کنی که انگار دوسش نداری. لطفاا
شر قیافتو تیپتو، حالتتو، همه و همه رو عوض کن و از خودت یه دخت

 .سرزنده بساز

به فکر فرو رفته بود. شاید می توانست در چشم  بهم زدنی کیان را از
بلهایی که به سرش آورده بود پشیمان کند و باید انتقام می گرفت. آن همه

 .اشک را باید تلفی می کرد

:آهسته لب زد

!چراکه نه _

.و صدای برخورشد در به لنگه اش هردو را از جا پراند

تماشم حالت از چهره اش فراری شد و کیانی که اخم میان ابروانش جا خوش
شر جاکفشی ایستاده و با نایلون های خریدش درگیر کرده بود را دید که کنا

 .است

 .رها بیا اینارو از من بگیر _

شر گوشش گفت :صدای فریادش هردو را از جا پراند و نیایش کنا

 چشه وحشی؟ _

روی پاها ایستاد. زیرلب نمیدونمی را زمزمه کرد و خودش را با پایی که
 .لنگ می زد به کیان رساند

 ..بدشون _

کیان نایلون هایی که سبک تر بود را به دست های رها داد و همین که روی
 .پا چرخید؛ نیایش را دید

نگاهی به رها داد و همان نگاه برگشت روی نیایش. از رفیق بازی بدش
شب رها بود که صدالبته غیرقابل تحمل تر می آمد. این رفیق بازی اگر از جان

 .می شد
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شر نیایش گفت شف آشپزخانه راه افتاد و بی توجه به حضو :به طر

 .شوهشر خودتو یادت نمیاد اما دست از رفیق بازیت برنداشتی _

شب زیرین واکنش نشان داد و نیایش شن ل این حجم از بی آبرویی را تنها با گزید
شب کیان گفت :در جوا

شت چندین سالمو ببینم. می خواستم_ من بودم که اومدم و دلم خواست که دوس
بدونم چی باعث شده این بل سرش بیاد. می خواستم بگم حاضرم دنیارو بدم

تا تو اتفاقای قبل از تصادفو خوب یادت بیاد و برای همه تعریفشون کنی .
شع زحمت می کنم و مزاحمتون نمی شم آقا کیان  .النم رف

کیان نایلون ها را به روی کانتر پخش کرد. چیزی می دانست. به خدا که
شخ دیوار ماند نیایش از آن اتفاق چیزی می دانست. نگاهش برای لحظه ای می

:و بعد انگار که گفته هایش فاقشد اهمیت باشد گفت

 .به سلمت _

شل خداحافظی بود را با نایلون ها درگیر شد .و تماشم دقیقه هایی که نیایش مشغو

شر یکتا هم بود. امیر و یکتا حضوشر رها را کنارش احساس کرد. ذهنش درگی
 فامیل بودند؟ یکتا کجا و امیر کجا؟

 .رو کرد به رها و یکتا را برای این دقیقه ها کنار فرستاد

 .یه چای بریز برای من _

شن استکان از آب چکان بی نتیجه رها دست دراز کرد و تلشش برای برداشت
 .ماند

 .پاهام خیلی درد می کنه. نمی تونم پابلندی کنم یه استکان بهم بده _

کیان هم نزدیکش شد. دلتنگ بود برای رهای گذشته و کوچک ترین نرمشی
شب او حالش را خوب می کرد  .از جان

 ببرمت دکتر؟ چرا پات هنوزم باید لنگ بزنه؟ _
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شن انگشتان او قاپید  .استکان را از میا

 .خوب می شه _

دلم می خواست بهت بگم همون چای همیشگی رو بهم بده که خستگیم _
 .دربیاد رها اما تو حتی اونم یادت نیست

شج لب ها. صحبت های نیایش به روی رفتارش تاثیر گذاشته لبخند را کاشت کن
 .بود. باید کیان را از جای دیگری می زد

خب یادم نباشه. تو می تونی یادم بدی که بعد از این همون همیشگی رو _
 .برات درست کنم

 .کیان فاصله را کوتاه می کرد. آن قدر که ضربانی برای قلبش باقی نماند

چی شده؟ دوستت اومد و رفت سرکیف اومدی؟ صبح که داشتی منو از _
اتاق بیرون می کردی؟

شر شی نفس گی انگشتانش بال آمد. یاد و خاطره ی ساعاتی قبل از تصادف، زیبای
دختری که کیان زیبای من خطابش کرده بود؛ هرچه کیان اذیتش می کرد؛

شن این بازی مطمئنش می کرد  .همه و همه برای پیش  برد

شی خوشرنگ چشمانش گفت شن او را مرتب کرد و خطاب به آب :یقه ی پیره

شن نیایش نمی دونستم که همچین شوهری دارم. که انقدر _ تا قبل از اومد
خوب بوده. انقدر مهربون بوده. بعدشم مگه تو خودت نگفتی وقتی برگشتم

 می خوام تماشم وظایف زناشویی رو به جا بیاری؟

یک تای ابرویش بال پرید. چشمانش ستاره باران شد. کمی نزدیک شد و به
. جای لب ها، روی بینی اش را بوسید

 پس الن همشونو یاد گرفتی آره؟ _

ال.. دور شد و طوری رفتار کرد که انگار با غریبه طرف شده. شرم کرد مث
 .کیان این رفتار را گذاشت به پای خجل بودنش

 .همه ی همه رو که نه.. اما یادم میاد. یعنی تو یادم می دی _
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شر فحش گرفته بود. تنش از پشت در آغوش کشیده شد . در ذهن کیان را به با
 . کاش رهایش می کرد . بیش از این را نمی خواست

شی گردنش احساس کرد  .گرمای نفس های او را روی گود

شس فشرده تورو از _ اگر بخوای همین الن یادت می دم. من با دو جلسه کل
شق من . اون رهایی که بودی بهتر تعلیم می دم عش

شق من؟"  "عش

کیان و چه به این حرف ها؟ این ها را هم او یادش داده بود؟ بغض تا گلویش
شب نقشی که به دست گرفته بال آمد اما تمام تلشش را به کار گرفت تا از قال

 .بود خارج نشود

:پس خجل خندید و کیان را به آرامی پس زد

 خب بهم بگو ببینم اون چای همیشگی رو چطوری درست می کردم؟ _

:کیان با همان نگاشه پرشیطنت تا آخرین کابینت رفت و در خطابش گفت

چای آلبالو بود. یادم نمیاد چطوری اما خوب درست می کردی. مزه شو _
 .دوست داشتم

یاشد خاطره ای تلخ، بغضش را تشدید کرد. کیان یک بار همین چای
شر پشت سرش کوبیده بود. چطور خوشرنگ آلبالو را به قصشد کشتن به دیوا

 وانمود می کرد که کارهایش را یادش نیست؟

 راستی دوستت چی می گفت؟ تو اونو یادت میاد؟ _

آره ولی نمی دونم آخرین خاطره ای که باهاش داشتم چی بوده. فقط _
..می شناسمش همین. درست مثل رامین و مثل مامان

شل سابق _ خوب می شی رها. من کنارتم. بهت قول می دم که همه چیز مث
 .می شه

سابق؟ از کدام سابق حرف می زد؟ همان سابقی که کیان
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شی دیکتاتوری که با زور و بازوی کیان پیش برایشان ساخته بود؟ همان زندگ
 می رفت؟

:چرخید و خیره به چشمانش گفت

شی جدید بساز _  .سابق نه، واسم یه زندگ

شل روز متعجبش کرد و تنش را به آغوش و کیان برای چندمین مرتبه در طو
کشید. رحمش می آمد؟ به بیچارگی های رها رحمش می آمد که این قدر آرام

شده بود؟

☆☆☆☆☆☆☆☆

آخرین جمله ای که سارا در خطابش گفته بود را به فراموشی سپرد چراکه
 .تلفنش با ناشم امیرارسلن خاموش و روشن می شد

شن سبز شنید شس آیکو :نفهمید که آن فاصله را چطور کوتاه کرد و پس از لم

!گور خودتو کندی یکتا مقدسی _

کمی از سارا فاصله گرفت. ارسلن چه می گفت؟

سلم. چی شده؟ _

چی شده؟ با این گندی که زدی تازه داری می گی چی شده؟ آبرو برام _
 .نذاشتی

 .صدای فریادش سارایی که کمی آن طرف تر نشسته بود را هم متوجه کرد

 چی داری می گی ارسلن؟ _

چی دارم می گم آره؟ بهت نشون می دم که با آبروی آدمی مثل من بازی _
 .کردن یعنی چی
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شل این حجم از بداخلقی را شل دلیلی موجه، دلی هرچه می گشت به دنبا
!نمی فهمید. ارسلن رسماا داشت تحقیرش می کرد

شی این رفتار چیه؟  _  درست حرف بزن تا بفهمم چی می گی. معن

شت نفس هایش جمله ها را کنار هم چید  .پس از فو

شی من گفته که می خواد ببیندم. _ شر جنابعالی الن تو سالن نشسته و به منش پد
می دونی وقتی اسم و فامیلش رو پرسیده چه جوابی داده؟ یکتا خودت

 می دونی چه گندی زدی مگه نه؟

شک کمرش شن لب هایش. جان از تنش رفت. عرق از تیر سکوت نشست میا
شل رو به مرگش را دید؛ ترسیده نزدیکش شد  .راه گرفت و سارا که حا

شن آن موقعیت تنها توانست که بگوید :میا

..ارسلن من _

شج نابودی رساند  .و فریاشد او یکتا را به او

ارسلن و زهرمار.. دختره ی احمق رفتی چی از من گفتی واسه بابا _
 ننه ت؟

بغض و اشک هردو با هم از راه رسیدند. ارسلن ابداا این طور نبود. او
شج عصبانیتش هم هیچ وقت در هیچ وقت تا این اندازه تحقیرش نمی کرد. او

شب او "زهرمار" نگفته بود  .جوا

 .ارسلن اینطوری با من حرف نزن _

شر او نداشت. ارسلن بی رحم ترین شش اشک هایش هیچ تاثیری در رفتا ریز
شق این شهر بود !معشو

شق من _ شر اتا شت د ببین یکتا، پنج دقیقه بهت وقت می دم تا باباتو از پش
شت خونتون. پنج دقیقه وقت می دم تا باباتو یاد بدی بره حرفاشو بکشونی سم

..پس بگیره. فقط پنج دقیقه وقت داری

:سارا اشاره می کرد که تماس را قطعش کند اما یکتا با اصرار پرسید
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 مگه چی گفته؟ _

نمی دونی نه؟ نمی دونی چه گندی کاشتی؟ از آرزوهای دخترش حرف _
 .زده

شن غرورش را هم احساس شش اشک ها، سرازیر شد این بار به همراشه ریز
کرد. پس ارسلن اینطور مقابله می کرد. فرداروزی هم اگر از احساسش

 .چیزی می فهمید؛ این چنین جوابش را می داد

شف _ ارسلن لطفاا به بابام بی احترامی نکن. خودت می دونی اون نقطه ضع
 .منه. اگر بهش بی احترامی کنی همین امروز رابطه مو با کیان تموم می کنم

 تو داری منو تهدید می کنی؟ _

شل غرورش سد می کشید. به هق هق افتاد. این چه کاری بود؟ بیچارگی مقاب
شن معشوقش شن آن همه مردی که می شناخت؛ چرا ناشم ارسلن را به عنوا بی

 آورد؟

:نالید

نه تهدیدت نمی کنم. بهت توضیح می دم که چرا مجبور شدم به بابام اون _
 .حرفارو بزنم

شل موجهی که تو این دنیا وجود داره تو خیلی بیخود کردی که _ به هر دلی
.منو شوهشر آینده ی خودت معرفی کردی

:زیرلب زمزمه کرد

!یا امام حسین _

:و بعد با صدایی که از زوشر هیجان می لرزید جمله ها را ردیف کرد

ارسلن برات توضیح می دم. خواهش می کنم به بابام بی احترامی نکن. _
 ..من هیج دردسری واسه تو درست نمی کنم. فقط این بارو

یکتا همین امروز این گندو درستش می کنی. این آخرین باریه که بابات _
شن آینده ی من معرفی کرد  .پاشو گذاشت تو این شرکت و خودشو پدرز
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شل جمله هایی که آماده شان می کرد سد کشید. حرص صدای بوق های ممتد مقاب
! و تلفن را پرت کرد به ناکجا آباد را به انگشتانش منتقل

:سارا یکی از دستانش را چنگ انداخت و او وحشیانه فریاد زد

ولم کن سارا دیگه بسمه. بسمه خسته شدم. چرا نمی میرم من؟ چقدر باید _
از دستشون بکشم؟ کیان و ارسلن کم بودن؟ حال امیر و بابامم اضافه
شش یه عوضی رو بازی شدن. بسه دیگه خسته شدم. خسته شدم از بس نق

شت الکی حواله دادم. شن بی همه چیز محب کردم. خسته شدم انقدر به اون کیا
خسته شدم انقدر زیر پاهای ارسلن له شدم. خسته شدم انقدر کوتاه اومدم.

چرا من نمی تونم اون یکتای همیشگی باشم؟ چرا اذیتم می کنه سارا؟ چرا به
من می گه احمق؟ چرا نمی تونم بهش بگم احمق خودتی؟

شخ تمام چراهایش تنش میان دست های صمیمی ترین دوستش اسیر شد. در پاس
شق عظیم الجثه اش به ارسلن ایستاده بود. این که ارسلن تا این اندازه عش
تحقیرش می کرد و تا این اندازه دست نیافتنی بود؛ دیوانه اش کرده بود.

این که تماشم نگاه های او را رویا می چید و ارسلن با یک جمله تمامشان را
 .به کابوسی ابدی تبدیل می کرد؛ تا این اندازه بیجاره اش کرده بود

شن ضجه هایش نالید :میا

درشد بی درمون گرفتم خدا.. چرا ارسلن؟ این همه مرد چرا من باید _
شر لعنتی شق اون بشم؟ چرا هرچی تحقیرم می کنه به این غرو عاش

برنمی خوره؟ خدایا تو که نمی خواستی بهم بدیش چرا مهرشو انداختی تو
 دلم؟

شی عشقی شش دست های سارا هیچ تاثیری نداشت. او فریاد می زد تا سنگین نواز
که روی دلش مانده بود را تخلیه کند و سارا تنها می توانست بشنودشان،

چراکه هیچ راه حلی برای ای

 .ن حجم از بیچارگی نداشت
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به من می گه دختره ی احمق.. به من می گه زهشرمار.. به من می گه بیخود _
کردی.. می گه بابات اومده و داره از آرزوهای دخترش حرف می زنه.. این
..همه عذابی که ارسلن داره بهم می ده آشه اونه مگه نه؟ سارا اینا آشه رهاست

آروم باش یکتا. فقط تو نیستی. به خدا کیانم هست. مگه کیان نخواست با  _
تو باشه؟ مگه مجبورش کردی که همش فکر می کنی آشه اون پشت سرته؟

اشک ها رهایش کرده بودند. جمله های ارسلن درست شبیه به گلوله هایی
شن او را ازیاد ببرد؛ آهنین سینه اش را می سوزاند. هرچه تلش می کرد تا لح

شت اندک تاثیری نداشت. ارسلن تحقیرش می کرد؛ مدام و بی آن که احساسا
 .یکتا ذره ای اهمیت داشته باشد دلش را می شکست

شر روبه رو گفت :نشست به روی تخت و خیره به دیوا

شی کیانو خراب کردم. کیان اهلش نبود. نگاهمم نمی کرد. _ من بودم که زندگ
شر ارسلنه. کیان مرشد خوبی بود رها. من از راه بدرش کردم. همش تقصی

شی من و هم کیان و رهارو اونه که داره خراب می کنه  .هم زندگ

آروم باش یکتا. چیکار می خوای بکنی؟ تورو خدا از رو عصبانیت _
 .تصمیم نگیر

شب شل دیداری عاشقانه، مستقیم نرفت تا قا روی پاها ایستاد. این بار با خیا
آیینه. هر شکلی که بود؛ هرچه می پوشید و هرطور جلوه می کرد؛ به

 .ارسلن هیچ ارتباطی نداشت

شگ اولین مانتوو شلواری که به دستش رسید را تن زد و بی ربط ترین رن
 .روسری را روی سرش انداخت

:یکتا نالید

باز با عصبانیت برو اونجا تا هرطور می خواد نابودت کنه و بعد دست _
از پا درازتر برگرد. یکتا مشکل از ارسلن نیست. اون چه می دونه که تو
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شز من. بدون هزار سالم بگذره اون به تو عاشقشی؟ رو خودت کار کن عزی
.روی خوش نشون نمی ده

شق ارسلن می رفت و آن همه دلخوری را صداها را نمی شنید. باید تا اتا
 .تخلیه می کرد

شق در را به لنگه اش کوبید و پله ها را با تماشم سرعتش پایین رفت. امیر طب
شی جانانه ای مادرش را مورد لطف و معمول خانه شان بود و با احوال پرس

 .عنایت قرار می داد

اتاقش تا ورودی را طوری پرواز کرد که هیچ یک از اهالی متوجهش
شی راننده قرار گرفت. پا شن اشکی روی صندل نشوند و بعد با همان چشما

شن اتومبیلش از سرامیک های حیاط، با روی پدال فشرد و همراه با کنده  شد
 .صدای بلندتری گریه کرد

از روزی که شناختمت هیچ کاری نکردی که بهم ثابت بشه دوسم داری _
ارسلن. من از هر نگاشه تو واسه خودم اشتباه برداشت کردم. فکر کردم

شب سنگیت یه جایی واسه خودم پیدا کنم. تو شاید یه روزی بتونم تو اون قل
ال؟ چیزی به اسشم احساس رو می شناسی؟ من با چه امیدی قلب داری اص

ال کدوم رفتارت بود که منو عاشق کرد؟ کنجکاوم بدونم شق تو شدم؟ اص عاش
ال عاشق شدی تا به حال؟ شده که واسه یکی گریه کنی؟ شده تو خودت اص

 یکی تورو به این حال و روز بندازه؟

هرچه صدا از حنجره اش رها می کرد؛ راه به جایی نمی برد. جایی روی
شت بازسازی اش را نداشت. شر قلبش ویران شده بود و هیچ حرکتی قدر شه
همان نقطه از قلبش که ارسلن مشت زده بود؛ به طوشر غیرقابل تحملی

 می سوخت و یکتا کجا می رفت؟ می رفت تا بازهم تحقیر شود؟

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 "فصل چهارم"
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" " اولین سکانس گذشته_

شن دیوارهای زندان ماننشد آن ساختمان کار آن روز یازدهمین روزی بود که میا
ال از آن چه انجامش می داد هیچ نمی فهمید؛ با هیچ یک از می کرد. یکتا اص

شر وروشد کسی را ال همکارانش ارتباطی نداشت و تماشم یازده روز را انتظا مث
ال قصشد آمدن نداشت  .می کشید که انگار اص

آن روز هم درست شبیه به تماشم روزها نشست پشت میز و با یک مشت
میله و آهنی که مقابلش می ریختند؛ قطعه های نامربوطی می ساخت. آن روز
شت آن همه هم خمیازه می کشید. خوابش میامد. آن روز هم ارسلشن زند را باب
شن کیان یوسفی ناامید بود. آن دارایی به فحش می کشید و آن روز هم از آمد
روز هم می دانست که آمدنش به این شرکت راه به جایی نمی برد . آن روز

هم از انتهای داستانی که ارسلن استارتش زده بود می ترسید و اما آن روز
شگ رژش را جگری انتخاب کرده بود .هم بی هیچ منظوری، رن

شت زنی که تا به امروز در جای کیان یوسفی سرپرستی می کرد؛ ساع
شت نازش پراند. هرچه کار روی میز صبحانه را اعلم کرد و یکتا را از چر

پخش و پل بود را رها کرد و گام هایش را عجولنه به کمدی رساند که
شن قیمتی اش بازهم شبیه به همیشه تلفن هایشان آن جا نگهداری می شد. آیفو
نگاشه چندی از همکارانش را به خود جلب می کرد اما او بی توجه شماره ی

شب او ماند شت حرص و کینه منتظشر پاسخی از جان .ارسلن را گرفت و با نهای

 .پس از چند بوق صدای خواب آلودش یکتا را دیوانه ترش کرد

 .بعداا بهم زنگ بزن _

شن صبر شت تحیرش تماس قطع شد و او با نگاه به ده و سی دقیقه، بدو در نهای
 .بازهم شماره گرفت

 مگه بهت نمی گم بعداا زنگ بزن؟ _

 ببینم تو منو مسخره کردی؟ _
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شن صدایش کمی بال زده بود و همین امر توجشه چندی را به آن سمتی که او ت
 .ایستاده بود جلب می کرد

:شنید که ارسلن گفت

دلم بخواد مسخره تم می کنم. باز چی شده مزاحشم من شدی؟ _

ال که تویی _ شی من شده فع .مزاحم؟ اونی که مزاحشم زندگ

روزی پنجاه تا تماس ازت دارم، دو هزارتا پیام و در کنارشون هفته ای _
دوبارم می آی شرکت، وال شواهد که داره می گه تو مزاحشم منی.. النم تا
شل صبحمو بهت نشون ندادم قطعش کن که حوصله تو ندارم  .اون روی او

ارسلن را

کم و بیش شناخته بود. اگر عصبی می شد؛ هیچ ناله و التماسی به روی
 .رفتارش اثر نمی کرد

:نالید

نیمده. ارسلن نیمده. امروز یازدهمین روزیه که من دارم تو این _
 .خراب شده جون می کنم اما هنوز ندیدم اون شخصی رو که تو آدرس دادی

ال ارسلن نه و آقای زند، من کی به تو اجازه دادم که انقدر صمیمی _ او
رفتار کنی؟ دوماا اگر اینطوری رفتار کنی ممکنه یازده روزت به یازده
شق قیافه ی ناله ی تو شض اومدنش قرار نیست عاش سالم بکشه چون به مح

بشه.. سوماا، اگر قراره هرروز هرروز زنگ بزنی و منو با این ناله های تو
ممخت اذیت کنی بگو که من تکلیف خودمو بدونم و طلبمو از پدرت بذارم

شل عمرم انقدر که به تلفن های تو جواب اجرا.. می دونی چرا؟ چون من تو ک
دادم به خانواده مم جواب ندادم. حالم قطعش کن و برو به کارت برس چون

 .وای به حالت اگر از اونجا اخراجت کنن
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صدای بوق های ممتد نگاشه گردشده اش را پر کرد از بغص و اما صدایی
می شنید. صدایی که واژه ای آشنا را به زبان می آورد. شاید تنها چند دقیقه تا

:اتماشم تایشم صبحانه اش باقی بود که شنید

 .آقای یوسفی اومده _

شل کیانی که انتظارش را و خود سر بال گرفت و با تماشم حواس به دنبا
..می کشید گشت

دقیقه هایی را با نگاهش گشت. هرچه چشم چرخاند نه کیان می دید و نه
.وروشد هیچ مرشد دیگری را

شن سبد های تغذیه یک عدد خرما برداشت و آن را به دهان گذاشت و از میا
 .همان لحظه ها بود که تایشم صبحانه شان به پایان رسید

عصبی بود. . همان لحظه در دل قسم خورد که یک روز به عمرش مانده
شت میز نشست  .حتماا ارسلن را زمین خواهد زد و بعد پش

شل کار کردن بودند و اما سروصداها به پایان رسید. دیگر نفرات تماماا مشغو
 .یکتا، هنوز هم ارتباط خوبی با آن پیچ و مهره ها نداشت

شن یوسفی را ببیند و اما انگار اشتباه کرده چشم چرخاند تا شاید وروشد کیا
 .بود. هنوز هم اثری از وروشد هیچ احدی را احساس نمی کرد

:لب زد

 .لعنت بهت ارسلن _

 .و همان لحظه بود که صدایی مردانه، تنش را به شدت از جا پراند

 نیروی جدید شما هستین؟ _

تماشم وجودش چشم شد. از بس ناشم کیان را شنیده بود و از بس که ارسلن به
روی این موجود حساسیت به خرج می داد؛ یکتا هم کنجکاو شده بود برای
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شن یوسفی شن نگاه، تمام تصوراتش بر پایه ی کیا دیدنش و اما پس از چرخاند
!دود شد و رفت به ناکجاآباد

شن مردی که بالی سرش ایستاده بود؛ آن قدر خیره و جدی به شن چشما روش
نظر می رسید که در همان نگاه اول یکتا را ناامید کرد از خودش و تنها

:توانست که بگوید

.بله _

کیان جلوتر آمد. این بار به جای چشم ها، تماشم حواسش را به قطعاتی که
شل یکتا چیده شده بود می داد .مقاب

 کی به شما آموزش داده؟ _

شن نرمش بودنش، یکتا را از آن ال محترم بود اما خشک و بدو لحنش کام
شل واهی بیرون کشید .همه خیا

کمی فکر کرد و او که حواسش به هیچ یک از کارهای این چهاردیواری
!نبود

 .فامیلیشونو نمی دونم. یه خانمی بودن _

کیان نگاشه عاقل اندرسفیهی حواله اش داد. می شد گفت که محتوای آن نگاه
زیادی پرتکبر به نظر می رسید. آن قدر که یکتا تحقیر شدن را با تماشم

شن دخترش را می فهمید !وجودش احساس کرد و اگر حاج علی به اینجا رسید

خانشم محترم مگه این جا به جز من آقای دیگه ای هم هست؟ شما یادت نمیاد _
 که کی به شما آموزش داده؟

سر عقب کشید تا فاصله اش را با آن چشم ها حفظ کرده باشد. این دگر که
بود؟ ارسلن چه توقعی داشت؟ با کیان نمی شد حرف زد؛ چطور

شت خود جلب کند؟  می توانست توجشه چنین بشری را به سم

کیان که سکوتش را دید؛ با صدای بلندتری خطاب به دیگر افراشد حاضر
:پرسید
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کی به این خانم آموزش داده؟ چون آموزشش از پایه و اساس اشتباه _
 بوده. . مگه من نگفتم هر نیرویی رو پای این کار قرار ندین؟

 .انگشتانش مشت شده بود. مرتیکه ی ابله، زیادی تحقیرش می کرد

صدا در حنجره صاف کرد. دعادعا می کرد که بغضی از راه نرسد. از خدا
شت یکتا را هدف نگیرند و تنها گفت :می خواست که آن چشم ها بازهم صور

من نیروی جدیدم. هنوز خوب با کار آشنا نیستم آقا. بعدشم اینجا هیچ کس _
شخ شر کناریش توجه نمی کنه. به جز این که خوب کار کردنشون رو به ر به نف

 . همدیگه بکش هیچ چیزه دیگه ای نیست

نگاشه کیان چرخید. هیچ یک از حضار، لم تا کام حرف نمی زدند. یکتا تلش
کرد تا در ذهن آشی برای ارسلن بپزد دهن سوز و کیان با ابروانی که به

:شدت درهم تنیده جلوه می کرد رو به او صدا بال کشید

شت کسی رو برای من شرح بدی خانشم _ من از شما نخواستم خصوصیا
شن بقیه سعی کن کارو یاد بگیری چون ده روز محترم. به جای ارزیابی کرد

از اومدنتون گذشته و هنوز بلد نیستین که یه قطعه رو چطور باید دستتون
 .بگیرین

عرق از جانش می چکید. حرص دیوانه اش کرده بود. به خدا که بیرون از
شت اینطور حرف زدن با تک فرزنشد حاج این چهاردیواری احدالناسی شهام

 علی مقدسی را نداشت و این ابله، چطور انقدر متکبر و بی رحم بود؟

:خیره به چشمانش با صدایی که می لرزید گفت

شن این قطعه هارو یادم بده _  آقای محترم. کسی نبود که نحوه ی دست گرفت
شن من شما هم بعد از یازده روز اومدین و هنوز یک دقیقه هم به کار کرد

..نگاه نکردین. یکم صبر کنید و اگر دیدین که من به کارتون نمیام

به کارت برس خانم. من با یک ثانیه نگاه کردنم می تونم بفهمم که کی _
 .چطوری کار می کنه
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دید که کیان فاصله گرفت و با نگاهی از حدقه بیرون زده، برگشت به روی
 ..قطعات

شن اذن تا شن انگشتانش اسیر کرد و این بار بغض بدو یکی از قطعات را میا
شب بارششان شد  .چشمانش بال آمد و موج

از ارسلن متنفر بود. از کیانی که انتظارش را می کشید هم.. از خودش
شت این حجم از حماقت هم  ..باب

شی شت دست هایش را بال ببرد اما راه به جایی نمی برد. تار تلش کرد تا سرع
شن این همه نگاه، شب او می شد و این که میا شع هر واکنش مثبتی از جان دید مان

 .یک نفر آمده و با مشت زمینش زده بود دیوانه اش می کرد

:زیرلب زمزمه کرد

 .امروز می آم اونجا و درستت می کنم ارسلن _

:و بازهم صدای او را شنید

 .خانم مقدسی تشریف بیار _

شی مخصوصش از او شف میز و صندل نگاه گرداند. کیان را می دید که به طر
دور می  شد. کیان را می شد در رده ی زیباترین مردها قرارش داد. خوشتیپ
شگ چشمانش جذبت می کرد و همین امر یکتا هم بود و بیش از هر چیز، رن

شج را به او

یاس کشانده بود. مسلماا زن های زیادی آرزوی با چنین مردی بودن را
 .داشته و به دست آوردنش برای یکتا محال به نظر می رسید

:افکار را برای دقیقه ای کنار فرستاد و زیرلب زمزمه  سر داد

..عقده ای _

شی اویی که و پرحرص صندلی اش را ترک کرد و گام هایش را تا صندل
.خیره اش بود کشاند
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☆☆☆☆☆

شگ موهایش شل آیینه قرار گرفت و کش های رنگارن  را نظری انداخت. مقاب
شب خوبی بود با سیاشه موهایش ..یک جفت سرخابی، قطعاا ترکی

شن کرم پودر به روی پوستش کمی از آیینه فاصله گرفت و برای خواباند
شب شن سیاه رنگ، اندام موزونش را در قال شپ دوبنده و دام شت تا تردید کرد. س

شت مهتابی اش بیش از اندازه به نمایش می گذاشت. رها شرم داشت. پوس
شن قاب آیینه خودش را قانع شن چهره اش و نهایتاا میا پشیمان شد از آرایش شد

:کرد

آرایش واسه چی؟ عروسی که دعوت نیستم. کیان که اول و آخر منو _
همین شکلی دیده. بعدشم بهم می خنده. این لباسا به اندازه ی کافی جلف

 .هست

شی گردنش را فراموش نکرد و شن چند پیس از عطشر بوگات به گود پاشید
شن در به لنگه اش را شنید .همان لحظه بود که صدای کوبیده شد

 ..رها... رها خانم _

لبخند نشست روی جانش. از صبح تا به حال دنیا دنیا دلتنگش شده بود.
گام هایش را عجولنه به ورودی رساند و شوهرش را به همراشه نایلون های

 .خرید دید

شی من _  .سلم زندگ

کیان لبخندی نیم بند تحویلش داد و در پاسخ به اویی که با تماشم وجود در
:آغوشش گرفته بود گفت

 ..بذار درو ببندم _

شت مردانه اش را قاب گرفت و خیره به چشمانی به واسطه ی دست ها، صور
شل خودش بود لب زد :که مطمئناا ما
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 .دلم تنگ شده بود _

کیان لبخندش را عمق داد. این که رها تا این اندازه وابسته اش بود را دوست
داشت. رها دقیقاا همان زنی بود که کیان همیشه برای زندگی برازنده

!می دانست. آرام، ساکت، حرف گوش کن و خجالتی

:دلش خواست تا کمی دستش بندازد و خیره به سر تا پایش سوت زنان گفت

.به به! چه تیپی هم زده_

شن انگشتان او می کشید نالید :رها نگاه دزدید و درحالی که نایلون ها را از میا

 .مسخره نکن _

شش شوهرت _ چه مسخره ای خوشگل خانم؟ برو اینارو بذار تو یخچال بیا پی
 .که کارت داره

رها سراپا گوش بود. با گام هایی عجولنه از او دور شد و کیان را با
شی امروز تنها گذاشت  .خستگ

شی مبل. رامین امروز تماس گرفته و امشب آمدنشان تکیه اش را داد به پشت
شی حسابی که وضع و را اطلع داده بود. کیان فکر می کرد به موجود

اوضاعش این روزها ابداا خوب نبود. هرچه پس اندازه داشت و نداشت را
شق عروسی از دست داده بود. پس از آن مراسشم مسخره و و پرزرق و بر

شهل مادرزنش هم که ابداا درک نمی کرد. برای هربار آمدنشان باید سفره ای
 رنگارنگ پهن می کرد و مسئله ی ماه عسل را به کجا می کشید؟

شن موهایش کشید و شنید که رها با صدای بلندی در خطابش گفت :دستی میا

شن من سرش درد می کنه؟ _  کیا

شع ماه عسل را شش رو داشت؛ موضو با این همه خرج و مخارجی که پی
چطور باید می بست؟ رها که حرفی نداشت اما تکه پرانی های شهل را چه

 باید می کرد؟

:تنها گفت
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..خسته ام _

شب حرف هایش شن ظرف و ظروف بهم، او را مخاط و رها همراه با کوباند
:قرار داد

امروز کیمیا زنگ زد. بهم گفت ازت اجازه بگیرم و باهاش تو یه باشگاه _
 .ثبت نام کنم. اینجوری هم سرم گرم می شه، هم هیکلم رو فرم می مونه

نگاهی به سمتش چرخاند. از همان نگاه های تیز و برنده ای که هر احدی را
:می ترساند. یک تای ابرو بال پراند و با صدای بلندی در جوابش گفت

کیمیا بیخود کرد با شما. . همینم مونده زنم راه بیوفته تو خیابونا از این _
 .باشگاه به اون باشگاه

شج دلخوری اش شن زانوانش بهم، او رها وارفته دست از کارش کشید و چسبید
:را توضیح داد

 چرا داد می زنی؟ _

شن نگاهش بحث را بسته باشد که چپ چپی حواله اش کرد و خواست با دزدید
:رها افزود

می گفت کامران می بره و میارمتون. نخواستم راه بیوفتم تو خیابونا که.. _
 بعدشم اگر نمی خوای برم یه نه بگی کافیه. دیگه چرا داد می زنی؟

شن او از کامران حرف می زد رها با خیالی راحت و به قصشد به سکون رساند
شر خود !و نمی دانست که کیان، نفرت دارد از نگاشه دریده ی تنها براد

شج لب هایش بال پرید و تکرار کرد :کن

!کامران _

شن چای آلبالو نزدیکش شد و تلش کرد تا خودش را توجیه و رها با استکا
 .کند

من اشتباه کردم کیان. هیچ کجا نمی رم. فقط خواستم پیشنهاشد کیمیارو _
 باهات درمیون بذارم. چرا انقدر عصبی هستی؟
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شی حسابش پر بود و مهمان هایی که قطعاا امشب این که او دلش از موجود
شع ماه عسل را پیش می کشیدند؛ چه ربطی به رها داشت؟ تلش کرد تا موضو
شن ظریفش را به آغوش کشید  .با او مهربان تر رفتار کند و به همین سبب، ت

 ..بیا اینجا ببینم _

 چای آلبالو دوست داری؟ _

شن موهای او جا داد و اولین واکنشش به آن همه ظرافت، انگشتانش را میا
شن تارهایش از ششر کش مو بود  .باز کرد

 .موهاتو باز بذار. دوست ندارم ببندیشون _

شی چای آلبالویی رها بیش از قبل به سینه اش چسبید و نگاشه کیان متوجشه سرخ
شی استکانش رقصان بود  .شد که بخار هنوز هم حوال

 نخوردم تا به حال. این دیگه چیه؟ _

 .رها تکانی خورد و بعد با افتخار استکان را میان انگشتانش گرفت

خیلی خوشمزه ست کیان. بخوری آروم می شی. من مطمئنم که خوشت _
 .میاد

شن بوسه ای کوتاه به روی ته ریش های همسرش، استکان را به  پس از کاشت
:دستانش سپرد و شنید

رامین زنگ زد. امشب می خ _

.وان بیان این جا

چی؟ می خوان بیان اینجا و تو الن دادی به من می گی؟ _

شن یک تای ابرو سرزنشش کرد چرخید و همراه با : بال پراند
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 مگه چه خبره؟ _

 .من واسه دو نفر شام درست کردم کیان _

شن این که حرف دیگری بزند؛ سریعاا از آغوش کیان بیرون آمد و بدو
درحالی که زیادی مضطرب به نظر می رسید؛ گام هایش را به آشپزخانه

 .رساند

چی درست کنم؟ _

شر یک سقف قرار کیان گاهی احساس می کرد که با دختربچه ای بی پناه زی
شن گرفته و این امر عصبی اش می کرد. خوشش نمی آمد از مدام آرام کرد

..او

 غذا بیارن. چته مثل نمی خواد چیزی درست کنی زنگ می زنم از بیرون _
 مرغ سرکنده دور خودت می چرخی؟

شن سخت ترین اوضاع را هم به بهترین شکل ممکن به این که کیان اداره کرد
دست می گرفت؛ رها را آرام می کرد. رها همیشه وابسته ی کیان بود. درست

شج دست های پدرش است  .شبیه به یک فرزندی که در هر حالتی محتا

به نظرت زشت نمی شه اگر از بیرون سفارش بدیم؟ _

کیان شانه بال انداخت. این حجم از استرس برای مردی چون اوخوشایند
 .نبود

 .یه جور رفتار می کنی انگار کی قراره بیاد . مامانت و رامینن دیگه _

یعنی مامانم و رامین مهمونای بی ارزشی ان کیان؟ _

شی سختی را پشت سر گذاشته بود. سروکله عصبی بود. امروز روشز کار
شن رامین و مادرش، خورده بود شر آمد زدن با عده ای مونث و بعد از آن خب
شگ بی حوصلگی ها و بدهی هایش و حال رها هم حرف بارش می کرد !تن

شر صدا بال کشید و کیان همین بود. برای تخلیه ی خستگی هایش گاهی غی
 .منطقی فریاد می زد
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 این چرت و پرتارو از کجا درمیاری؟ _

رها ناباور همان جا ماند. کم کم بغض تا گلوی اویی که از هیچ کس تو هم
 .نشنیده بود بال می آمد

 دقت کردی امروز دومین بارته که داری سرم داد می زنی؟ _

شب شی مبل. هرچه تلش می کرد که رها را وارد منجل تکیه اش را داد به پشت
بدهکاری هایش نکند؛ بازهم او راهی را باز می کرد که کیان با آن میانه ی

!خوبی نداشت

:تنها گفت

رها تو مخم نرو. امروز خیلی خسته ام. بذار یه چرت بزنم که شب _
 .مادرت اینا اومدن بتونم بشینم

رها فاصله گرفت. کیان دلخورش کرده بود و او با خود فکر می کرد که
شی مفصلش را خواهد شنید اما، زندگی ای که با حتماا ساعتی بعد عذرخواه

شت خوش آغازش کرده بود؛ ابداا شباهتی به رویاهای عاشقانه اش خیال
..نداشت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

من این کارو انجام نمی دم. پشیمون شدم. کجاشو نمی فهمین؟ _

ارسلن خیره به نوشته های کاغذی که مقابلش خودنمایی می کرد؛ لبخندی
:مضحک روی لب های کاشت و در ادامه ی دیوانگی های یکتا شنید

شل زندگیم _ شش این شهرم. ک داشتم زندگیمو می کردم. من ماهرترین نقا
خودش گذروندم. هیچ دردی نداشتم تا این که تو وارد زندگیم شدی. چی از

 جونم می خوای لعنتی؟

ارسلن لبخندش را عمق داد. این که او هیچ حسابش می کرد؛ یکتا را آتش
 .می زد

:شنید
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 من؟ _

شن شر مقابلش را بست و درحالی که نگاشه نافذش را می داد به چشما و بعد کلسو
:او، افزود

من از تو چیزی خواستم؟ مالم، پولی که از پدرت طلب دارم، چیزی که _
 حقمه رو نباید بخوام؟ تو باشی می گذری از دارایی هات؟

.واقعاا که عوضی هستی _

شی ارسلن. او شن ناگهان شر صندلی، همراه شد با روی پا ایستاد صدای جیرجی
با آن قد و بال و آن حجم از اباهت، در حالت عادی هم یکتا را می ترساند.

چه رسد به چنین وقت هایی.. چه رسد به این چنین لحظه هایی که ابرو درهم
 .می کشاند

مات ماند تا ارسلن با همان چهره ی غضب ناک نزدیکش شود و وقتی او
:میزش را با گام هایی پرطمانینه پشت سر گذاشت شنید

ببین یکتا مقدسی، این آخرین اولتیماتوشم من به تو. خوش ندارم دیگه دور _
و اطرافم ببینمت. خوش ندارم هرروز هرروز یه بهانه ای پیدا کنی و جلو

چشمام ظاهر بشی. خوش ندارم انقدر نق بزنی. اگر نمی تونی از پسش
بربیای، بهت خوبی می کنم و اجازه می دم که همین الن از جلو چشمام

شث بین بزرگ ترهاست و شی پدرت چیکار می کنم هم بح گمشی، این که با بده
..به تو مربوط نیست. زود باش بزن به چاک

:خیره به جایی نزدیک به کفش های تمام چرمش لب زد

!نه _

شش فلک را کر کرد  .و صدای فریاد ارسلن، گو

 مگه من مسخره ی تو یه الف بچه ام؟ _

شل صورتش گرفت. صدای این فریاد را باور هردو دست هایش را مقاب
نمی کرد. کارگر شدنش را باور نمی کرد. این که یک مشت احمق مدام به
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شی شر قناد هرکاری زورش می کردند را باور نمی کرد اما نمی توانست از خی
!پدرش هم بگذرد

:ارسلن بی توجه به چهره ی نالنش بازهم فریاد زد

من برای هر ثانیه ام برنامه ریزی دارم دخترجون. وقتمو از سر راه _
نیاوردم که زرزرای تورو بشنوم و بخوام دلداریت هم بدم. اون مرتیکه

 یوسفی رو که دیدی؟ هان؟

:سر تکان داد و ارسلن افزود

خب باهاش روبه رو شدی؟ اون یه بی ناموسه که جلو چشمای بقیه پسشر _
حاجیه و نگاهش به چشمای هیچ نامحرمی نیوفتاده. یه آدشم عقده ای که تمام

شف اون لونه موشی که اسمشو گذاشتن شرکت کرده و مثل سگ زندگیشو وق
واسه عموی قلبیش کار می کنه. برای این که بتونی اون روی واقعیش رو

ببینی باید هم صبور باشی هم زرنگ. به راحتی دم به تله ن

می

 ده و توام واسه این کار فقط به یه من مالیدن نیاز نداری. راه های دیگه رو
..امتحان کن اما

..اما اون متاهله _

 .به تو مربوط نیست _

رگ های متورشم شقیقه و پوستی که رو به سرخی می رفت؛ یکتا را ترساند.
او تنها روی پا ایستاد تا ارسلن را آرام کند و ارسلن با صدایی که

شی نفس پایین آمده بود افزود :ولومش از سشر تنگ

!هر متاهلی وفادار نیست. اینو بفهم _
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تردید را کنار گذاشت و گامی نزدیکش شد. ارسلن لبه ی میزش را سرپناشه
یکی از دست ها کرده بود و تلش می کرد تا نفس های دربه درش را نظم

 .دهد

:ترسیده زمزمه کرد

 حالت خوبه؟ _

:و ارسلن از لبه لی نفس های به شماره افتاده اش پرسید

هستی.. هستی یا نه یکتا مقدسی؟ _

شر نگاهش دیوانه اش بنشد کیفش را فشرد. از کیان خوشش نمی آمد. تکب
شر آن آدم ها کار کند بیزار بود شن آن چهاردیواری و کنا می کرد. از این که میا

.اما انگار ارسلن برای آخرین بار بود که چنین چیزی را می پرسید

شت به دست آمده نهایت استفاده را برد و گفت :از فرص

 تا کجا باید پیش برم؟ _

شش دستانش به وضوح احساس می شد. ارسلن راشه آمده را بازگشت. لرز
شل چیزی شن خرت و پرت هایش به دنبا اولین کشو را بیرون کشید و میا

:می گشت وقتی گفت

شج بیچارگی برسه تا من دست از سرش _ شن یوسفی باید به او تا نابودیش. کیا
 .بردارم

 چرا؟ _

شر زبان و بدشکل ترین شی قرص هایش را یافت و اولینش را گذاشت زی قوط
 .نگاشه دنیا را حواله ی یکتا کرد

یکتا اجازه داد تا او آرام بگیرد. ثانیه هایی گذشت و ارسلن تکیه اش را
شی صندلی وقتی در خطابش گفت :می داد به پشت
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تو چیزایی که بهت مربوط نیست دخالت نکن. اونی که قراره توضیح بده _
فقط تویی نه من. حال زود باش بگو ببینم، چی باعث شده انقدر وحشی

 بشی؟

از این که ارسلن تا این اندازه راحت بود خوشش می آمد. راستش ارسلن
می توانست با کوچک ترین نرمشی یکتا را آرامش کند و اما به همان اندازه

 .که دوست داشتنی جلوه می کرد؛ منفور هم بود

:توضیح داد

ال _ باهام مثل یه آشغال رفتار کرد. من نمی دونم این تازه داماده؟ اص
 .نمی شه باهاش حرف زد چه برسه این که دلشم برد

پس راهت اشتباه بوده . هر مردی یه رگ خوابی داره، تو از صبح تا _
شن ر گ شب با اونی و تو این مدت تنها کاری که باید انجام بدی پیدا کرد

شب اونه. زیاد لزم نیست آرایش کنی و مثل دلقک جلوش ظاهر بشی، خوا
 .همین که راهشو بلد باشی کافیه

نشست به روی صندلی. ارسلن آرام حرف می زد و این اتفاقی نبود که یکتا
 .را متحیر نکند

ال نشه دلشو به دست آورد؟ _ اگه زنشو دوست داشته باشه چی؟ اگه اص
 اگر آدشم وفاداری باشه؟

بازهم از همان سری نگاه ها حواله اش شد اما یکتا دختری نبود که در مقابله
 .با ترس هایش سکوت تحویل دهد

 تو چند وقته کیانو می شناسی دخترجون؟ _

شن از این که مدام دخترجون خطابش می کرد بیزار بود و این مدلی حرف زد
 .ارسلن عصبی اش می کرد

من نگفتم می شناسم، گفتم اومدیم و نشد. اومدیم وپا نداد. اومدیم و اهلش _
 .نبود
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..اگر اهلش نبود _

شت چپی که روی میز کوبیده شد و نگاهش برای لحظه ای نشست به روی دس
شق حلقه عقل را از سرش پراند  .بر

:زمزمه کرد

اگر اهلش نبود؟ _

..و ارسلن رشد نگاهش را دنبال کرد و رسید به حلقه

اگر اهلش نبود اجازه می دم که از اون خراب شده بیای بیرون و _
 .زندگیت رو کنی. اما اگر تونستی به من ثابت کنی که اون اهلش نیست

روی پاها ایستاد. وجوشد حلقه را هنوز هم باور نمی کرد. ارسلن متاهل بود؟

:گامی را عقب گرد کرد و در خطابش گفت

 .امیدوارم که اهلش نباشه _

شر دیوانه کننده ارسلن را تنها گذاشت. ارسلن متاهل و بعد با دنیایی از افکا
شی کیان یوسفی می رفت؟ اولین حدس آمد و نشست بود و چشمش به زندگ

شن عشقی را حمل کند شغ از دست داد روی اتاق ذهنش، می شد که ارسلن دا
 و می شد که آن عشق همسشر کیان باشد؟

شک آسانسور، شر واهی دور شوند و تنش که رسید به اتاق سر تکان داد تا افکا
:پارکینگ را فشرده و نالید

 مشکشل تو با کیان یوسفی چیه آخه؟ _

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

برای سومین مرتبه بود که آلرشم تلفنش را قطع می کرد و اما این بار صدای
 .حاج علی بود که روحش را از دنیای خواب بیرون کشاند

 یکتا؟ بابا جان بلند شو کلست دیر می شه؟ _
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شن پدرش که مواجه شد؛ با صدای تقریباا شن نگرا سریعاا پلک گشود و با چشما
:بلندی پرسید

 ساعت چنده؟ _

:حاج علی لنگه ی در را داخل آمد. در جوابش گفت

شیش و نیمه بابا جان. این چه کلسیه که تو می ری؟ همون کلس های _
 دانشگاهت کافی نیست مگه؟

:در ذهن برای خود تکرار کرد

شس مرگه.  من هر روز اونجا می میرم و زنده می شم _  .کل

:و در همان حین صدای پدرش را هم شنید

ال با من وقت نمی گذرونی. شبا تا می رسی _ از وقتی می ری اونجا اص
خونه می خوابی و حتی درست و حسابی شامم نمی خوری. این چه کلسیه؟

تو به اندازه ی کافی تو رشته ت موفق هستی، نیازی به این کارا نیست که
 .بابا جان

تمامشان را می دانست اما امروز هم درست شبیه به تماشم این صبح های
!تخیلی، فکرش تنها به ارسلن می رفت و به کیان

:فکری کرد و گفت

بابایی؟ _

:و حاج علی که تنش را به آغوش کشید افزود

صاحب قنادی دیگه پیغام نفرستاد؟ نگفت تا کی مهلت داده؟ _

وال بابا جان زنشد بزرگی که من می شناختم آدشم خیلی خوبی بود. بعضی _
وقتا که تو قنادی خوب کار نمی کردم بهم فرصت می داد تا پول جور کنم و
بعد کرایه ی عقب افتاده ی چند ماه رو یکجا بهش می دادم. تا همین چند وقت

پیشم اوضاع همین بود
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تا این که اون بنده خدا سرطان گرفت و تماشم دارایی ش رو زد به ناشم تنها
.پسرش

کنجکاوی وادارش کرد که شش و نیشم صبح را به فراموشی بسپارد. پس
!ارسلن تنها پسشر زنشد بزرگ بود

:پرسید

 یعنی هیچ بچه ای نداره به جز اون عوضی؟ _

نگو بابا جان. عوضی چیه؟ اونم بنده ی خداست خب پولشو می خواد. _
مشکل از منه که نتونستم بدهیم رو به موقع تسویه کنم. زیاد نمی شناسمشون

 .اما فکر می کنم به جز امیر یه دختر م دارن که زمین گیره

ارسلن نبود مگر؟ دختری که زمین گیر بود و پدری که از سرطان رنج
 .می برد؟ ارسلن برای همین این قدر دیوانه بود

نتوانست به کنجکاوی اش دامن بزند چون حاج علی با اشاره به ساعت روی
:پا ایستاد و افزود

ال که خیر اتفاق افتاده. پسره وکیلشو فرستاد و گفت بهم مهلت می ده تا _ فع
..وام بگیرم. توام زیاد بهش فکر نکن بابا. پاشو صبحانه تو بخور

سکوت و با لبخندی عمیق پدرش را بدرقه کرد. پدرش همه چیزش بود. تنها
فردی که هر زمان می توانست لب های را به خندیدن وادار کند؛ همین حاج

!علی بود و بس

:لب زد

..اگه بدونی بابا _

شز پرماجرا آماده شود  .و روی پا ایستاد تا برای امرو
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شگ رژش شی سرویس که قرار گرفت؛ هیچ اهمیتی نداشت اگر رن روی صندل
را از دست می داد؛ چشمانش را بست و تلش کرد تا از نیم ساعت تایشم

شت استفاده را ببرد  .باقی مانده تا رسیدن به شرکت نهای

شک ناملیمی از یکی از شن راه، هندزفری به گوشش چپانده بود و موزی میا
شن کیان رشپرهای معروف را در ذهن بال و پایین می کرد. برای متوجه ساخت

شل حبس شده در ذهنش را به چه باید می کرد؟ دقیقه ها طول کشید تا سوا
شل موجه تری ترفیع دهد  .سوا

درستش این بود؛

کیان را می شد نرم کرد؟ کیان از آن دسته  مردهایی بود که ارسلن می گفت
شت شخصی اش باعث می شد که آن قدر زشت خطابش کند؟ اولین یا خصوم
شت کیان را می شناخت و سکانس همین بود! یکتا باید می فهمید. یکتا باید ذا

شب بشد پس از آنش می شد حقش ..اگر اهلش بود؛ عواق

شی شی شرکت، صاف نشست تا با انرژ شن ورود لحظه ای پلک گشود و با یافت
شن پاسخ بهتری وارد شود. آن همه غم و بداخلقی را، برای به دست آورد

سوالتش باید حذف می کرد و چه بهتر اگر کیان به بدترین شکشل ممکن
!پسش می زد

شر تعجب برانگیزی لبخند روی به همراشه دیگر کارکنان داخل رفت و به طو
:لب کاشته بود وقتی رو به یکی از آن ها گفت

 .صبح بخیر _

شر کوتاه به او روی خوش نشان داده و یکتا دیگر اهالی هم با همان صبح بخی
:بود که خمیازه کشان گفت

ممرده _ ممردین .. هرکی می تونه این جا کار کنه   .واقعاا که شما 

ممردی دیگه _  .خودتم 

 .خندید. شاید ارسلن بود که این روزها از یکتا مرد می ساخت
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شی رخت کن رفت و با صدای نسبتاا بلندی گفت :تا ورود

شس مرد بودن برمیام یا _ شت کوتاه اومدم تا ببینم از پ من فقط برای چند مد
 .نه

شن یوسفی بود؛ خوش شج تازه واردی که کیا و انگار این جمله، زیاد به مزا
 .نیامد که آن طور ابرو درهم کشاند و اتاقش را داخل رفت

شش کار، چهره اش را میان قاب آیینه ی جیبی اش شن روپو پس از به تن زد
شک زرشکی را روی لب هایش کشید. این بار چک کرد و یک بار دیگشر ماتی

 بسته بود؛ حس می کرد که بیش از تماشم که موهایش را ساده دشم اسبی
:وقت ها زیبا شده و همین اعتماد به نفسش بود که خیره به آیینه گفت

شن یوسفی، تو می تونی از من بگذری؟ من اومدم تا از هر راهی که _ کیا
بلدم تورو از راه به در کنم، تو نشونم بده که تو این دنیا هنوزم مردهای خوب

وجود دارن. نشونم بده و کاری کن که ارسلن رو با دستای تو زمین بزنم.
شل من بگذری؟  ببینم کیان؟ تو می تونی از دختری مث

شت شی لب هایش را تشدید کرد و به درک اگر این راه آخر و عاقب خنده اش زیبای
خوبی نداشت. سناریو آغاز شده بود . او اولین سکانس را حال که ارسلن
شل راحت تری بازی می کرد. کیان به عقب کشیدن رضایت داده بود؛ با خیا

شن خودش را نشان می داد  .خود به تنهایی، خوب و یا بدبود

 .تکه شکلتی تلخ به دهان گذاشت و دیرتر از تماشم کارکنان به میزش رسید

شن آن پیچ و مهره ها اولین قطعه را به دستش گرفت و حال راحت تر با بست
شز کار را خوب یادش داده بود شن یوسفی رمز و را .کنار می آمد . حال که کیا

شض وروشد کیان، همهمه خوابید. یکتا زیرچشمی نظرش انداخت و به مح
:زیرلب برای خود گفت

خیلی ازت بدم میاد اما انصافاا قشنگی و اینجوری مختو زدن سخت _
 .می شه
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کیان در خطاب به یکی از کارکنان دستورهایی می داد و او که لحنش را
:دوست نداشت پا به روی پا انداخت و برای خود ادامه داد

!خیلی هم عقده ای هستی. تازه به دوران رسیده ی بدبخت _

شن شر دیگر چکش کرد. امروز پیرهنی خاکستری تن زده بود و جی با
شز اول ذغالی اش انداشم برازنده اش را قاب می گرفت. موهایش شبیه به رو
شب مو هم به دیگر فاکتورهایش اضافه می شد  .شلخته نبود و امروز چس

:یکتا برای خود زمزمه کرد

 برای کی این همه به خودت رسیدی آقای یوسفی؟ _

 .و جمله ای که همیشه به آن اعتقاد داشت را در ذهن تداعی کرد

شل یه چیزایی " یه مرد اگر خیلی به خودش برسه، مطمئناا تو اون محیط دنبا
"می گرده وگرنه مردهارو چه به جلوی آیینه وایستادن؟

شج ذهنش افزود شت کن شب زیرینش را گزید و به جمل :ل

امیدوارم پا بده نباشی کیان خان. من دوست ندارم با تو ادامه بدم و _
دوست ندارم که بدبخت بشی. امیدوارم زندگیت نیوفته تو دستای ارسلن که

 .کارت ساخته ست

 .و همان لحظه بود که صدای کیان تنش را از جا پراند

 راحت تر شدین خانم مقدسی؟ _

نگاهش را پس از اندکی مکث بال آورد. تلش کرد تا چشمانش اغواکننده
شن شب او، لح شن متعج شن نگاهی به چشما به نظر رسد و پس از پرتاب کرد

:حرف زدنش را هم تغییر داد

شل بقیه تند کار کنم _  .راستش یاد گرفتم اما هرچی تلش می کنم نمی تونم مث

شن او اندکی موفق شده بود. چراکه کیان سخت نگاه انگار برای متوجه کرد
شی کلمش بود که یکتا را به از چشمانش کند. خم شد و این بار مهربان

شس اولین اطمینان داد .موفقیت در سکان
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نگران نباشین. کم کم دستتون هم تند می شه. همین که یاد گرفته باشین _
 .کافیه

لبخندی نیم بند روی لب کاشت و بحث را بست تا کمی او را تشنه نگه دارد.
کیان بازهم ایستاد و نگاهش کرد و یکتا طوری دست به کار شد که ا

نگار او را نمی دید اما کی

:ان پس از دقیقه هایی صبر پرسید

 قبل از اینجا، جای دیگه هم کار می کردین؟ _

و یکتا در دل نگران شد. شاید چنین سوالی از نظشر دیگر کارکنان هیچ
اشکالی نداشت اما یکتا حس می کرد که کیان را می توان از راه به درش کرد

و اگر از راه به در می شد؟

 "فصشل پنجم"

" شن حال_  " اجبار زما

شن اتاقک نگاهش به کتونی های عجیب و غریبش چفت شده بود که از میا
شت اینطور پوشیدن حرص آسانسور بیرون زد. چقدر مامان نرگسش را باب

شل متفاوت شبیه به این ها را خرید را یادش می داد. هنوز هم روزی که سه مد
!بود. کتونی های که به طرشز عجیبی، یکی سبز بود و دیگر ی زرد

همان طور برای خود می رفت و جملتش را در خطاب به ارسلن در ذهن
شی مردی متوقفش کرد شق کفش های ورن  .آماده می کرد که بر
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شر پارچه ای  اش گذشت؛ بالتنه ی ورزیده اش را پشت سر از پاچه های شلوا
شن او، حس کرد که قلبش ذره ذره از سینه گذاشت و وقتی رسید به چشما

 .پایین چکید

شغ _ به به، می بینم خودت با پای خودت اومدی.اتفاقاا منم داشتم می اومدم سرا
شگ خونتونو بزنم و با باباجونت خصوصی حرف تو. البته می اومدم که زن

 .بزنم

شت اشاره اش را روی کلیشد آسانسور سپس تنه اش را به تنه ی او کوفت و انگش
 .کوبید

دقیقه ها به طول انجامید. دقیقه ها گذشت تا حرف های او در صفحه ی ذهنش
 .حلجی شود

:نالید

 کجا می ری؟ _

 .و بعد با تماشم توان خودش را به داخشل اتاقک آسانسور پرتاب کرد

شر خصوصی دارم؟ _  ارسلن.. چی داری می گی؟ یعنی چی با باباجونت کا

شط اخمش را عمق شب کشویی تنها خ ارسلن نگاهش نمی کرد. خیره به در
.می داد

شر اتاقک را نگاهی انداخت و فقط یک طبقه او را که بی توجه دید؛ شمارش گ
شن او مهلت داشت  .تا راضی کرد

:نالید

باز داری دست می ذاری رو نقطه ضعفم؟ باز بابام؟ باز با اون تهدیدم _
 کردی؟

شن ریموت شب کشویی کنار رفت. ارسلن او را کنار زد و همراه با فشرد در
شل اتومبیلش را گشود  .قف
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یکتا همچنان دنبالش گام برمی داشت و غرور به درک، نباید اجازه می داد
 .که ارسلن پدرش را ناراحت کند

ال بی اراده و تنها از سشر ترس بود که یکی از لحظه ای ناگهانی، لحظه ای کام
شب خودش بود شر انگشتانش کرد وارسلن هیچ، این بار قل دست های او را اسی

شت کامل داد  .که ایس

شچ دست او نگاه شر م شل انگشتانش را به دو ارسلن متوقف شد. یکتا قف
می کرد. چه کاری بود خدا؟ دنیا و تماشم آدم ها هم صف می شدند؛ مگر از یاد

 می برد چنین تصویری را؟

ارسلن با یک تای ابرویی که بال پریده بود از روی شانه نگاهش کرد و
:یکتا با صدایی که از زوشر هیجان می لرزید تنها گفت

 .خواهش می کنم _

شل ارسلن همان نگاه را حرکت داد. همان نگاشه عصبی را کشاند تا قف
انگشتان او و یکتا با تماشم حسرتی که به دلش می ماند؛ انگشتانش را با

 .التماس وادار کرد که رهایش کنند

:شنید که ارسلن گفت

شف من یکتا مقدسی _  .این بار تو بودی که دست گذاشتی رو نقطه ضع

:دید که چرخید و شنید که خیره به چشمانش افزود

با آبروی من بازی کردی. نه، بهتره بگم با زندگیم بازی کردی. تو انقدر _
...احمقی که یک درصد با خودت نگفتی شاید او بابای

شس یکی از شر خاطراتش، امشب لم چشمانش را بست. صفحه ی جدید از دفت
دست های ارسلن را هم به خود می دید و ارسلن جمله بریده بود؟ جمله اش

 را قطع کرد تا یکتا را نرنجاند؟

:قلبش را کنار نشاند و پلک که گشود حق به او می داد وقتی گفت
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بهت حق می دم که از دستم ناراحت باشی ارسلن. معذرت می خوام اما _
اون لحظه واقعاا تو شرایط بدی بودم. بابام منو با کیان دیده بود و از طرفی

شن شن ذه امیر می دونست که کیان متاهله، به خدا اون لحظه برای منحرف کرد
 . ..بابام مجبور شدم که بگم

خیره شد به چشمانش. شاید واکنشی می خواست. واکنشی مثبت! شاید
ارسلن می توانست همین حال و با تک واکنشی به یک عمرخواستن

 .امیدوارش کند

:افزود

شق توام _  .مجبور شدم که بگم عاش

خندید. به چنین نگاشه ملتمسی خندید و نگاه گرفت. ارسلن جمله ای که یکتا
 مورشد تمسخر قرار داد و در جوابش بی رحمانه برای بیانش جان می داد را

:گفت

شی جناب عالی من تو بد موقعیتی قرار گرفتم. وقتی به _ بخاطر سهل انگار
شق منی فکر نمی کردی اون انقدر از بودنت با شر عزیزت می گفتی که عاش پد

من خوشحال بشه که بدو بدو برای بابای من بازگوش کنه نه؟ الن من
شن خانواده ام شس آینده ی زند ببرم و نشو شن عرو چیکار کنم یکتا؟ تورو به عنوا
شی من؟ گند بدم؟ فکر می کنی ممکنه؟ از من برمیاد؟ تو چیکار کردی با زندگ

..زدی یکتا

بغض تا گلویش بال آمد. چه فکرها کرده بود یکتا. خیال می کرد شاید
ارسلن گاهی متفاوت نگاهش می کند و او در دل اندک امیدی داشت وقتی

 .این ها را شنید و آرزوهایش تک به تک نابود شدند

شک چشم هایش دیده شود. با نگاهش را پایین انداخت. شاید نمی خواست که اش
. انگشتانش بازی کرد و جمله ها را کنار هم نشاند
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شط سخت قرارت دادم. من فکر می کردم _ معذرت می خوام که تو این شرای
که تو.. نمی دونم اون لحظه که به بابام گفتم اون جمله رو.. فکر نمی کردم که
 .پیگیر بشه و در ضمن، فکر می کردم که تو.. یعنی گفتم شاید متاهل باشی

شق یه مرد متاهل شدی و اون _ چی؟ تو می خواستی به بابات بگی که عاش
انقدر بی غیرت بود که قبول کنه؟

شن غرور را با تماشم وجود احساس می کرد و کاش تحقیر می شد. شکست
 .ارسلن این بحث را برای یک عمر می بست

شن ارسلن که سرزنش گر نگاهش کرد نالید :بی قرار نگاه برگرداند و چشما

بابای من هیچ اطلعاتی از تو نداره. نمی دونست که تو متاهلی یا مجرد _
شن یه مرشد زن دار به بابام معرفی شده بود و اگر اما اون لحظه کیان به عنوا

شق اونم منو می کشت فکر می کرد که  . عاش

شر او زیادی بود. ارسلن نزدیک تر آمد. این حجم از واکنش برای دنیای افکا
 امشب باید کدامشان را آنالیز می کرد؟

شق کسی هستی؟ می گفتی _ چه اصراری داشتی که به بابات بگی عاش
شت دانشگاهمه و یا هر کوفت و زهرماری و بعد تمومش همکارمه، دوس

.می  کردی

برای این یکی هیچ جوابی نداشت. سرگردان بود. ارسلن دیوانه اش
 .می کرد. نباید تا این اندازه نزدیکش می شد

:گامی را عقب گرد کرد و پرسید

 حال می خوای چیکار کنی؟ _

 .و ارسلن بازهم خندید و با هر کلم نیشش زد

شر مرگ رو  _ چیکار کنم؟ تنها امیشد مردی که رو به قبله خوابیده و انتظا
می کشه رو نابود کنم؟ تو با خودت منو هم تو دردسر انداختی بی عقل.
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مجبورم که به خانواده ام معرفیت کنم و بگم تو دختری هستی که بعداا قراره
.بگیرمش

شل گام هایش را گرفت و درحالی که برای خود زمزمه می کرد :دنبا

 به خانواده ت معرفیم کنی؟ _

:با صدای بلندتری فریاد زد

 پس کجا داری می ری؟ _

ارسلن این بار با همان نگاه های حق به جانب نظاره اش کرد و او بی فکر
:افزود

 .من نمی آم _

 کجا نمی آی؟ _

سر و شکلش را نگاهی انداخت. اگر به همراشه این کتونی های فضایی به
خانواده ی ارسلن معرفی می شد؛ قطعاا در نظشر دیگر زند ها هم منفور جلوه

 .می کرد

:گفت

 .نمی تونم بیام. بیام به خانواده ت چی بگم؟ بعدشم الن تیپم مناسب نیست _

:شنید

 کسی الن خواست تورو جایی ببره؟ _

:و نگاه بال کشید؛ به روی چشمانش مکث کرد و ارسلن افزود

 اگه ماشین نداری برسونمت؟ _

برای اولین بار در دل آرزو می کرد که ای کاش اتومبیلش را در همان
 .حیاط جا گذاشته بود
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:با دست اشاره کرد به جایی دورتر و گفت

 .ماشینمو آوردم _

 .و ارسلن سر تکان داد و رفت تا اتومبیلش

خیلی خب. من برم گندی که زدی رو پاک کنم. منتظشر تماسم باش باید یه _
شی مسخره رو با بابات جلسه به پدرم معرفی بشی و بعدش خودتی که این باز

 .تموم می کنی

برای گفتنش دل دل می کرد. نزدیک شد و حال که وجدانش هم این چنین
 .دستور داده بود نامش را به خطاب رساند

امیرارسلن؟ _

شث کوتاهش را وقتی یکتا شت راننده را گشوده بود و مک شب سم ارسلن در
آنطور مظلومانه خطابش کرد؛ امتداد نداد. نشست پشت رل و با نگاهی که

شی جملتش را کشید شر الباق  .حواله اش می داد انتظا

غرور را رها نکرده بود اما حسی در دل داشت. حسی که می گفت این بار
شق ارسلن است شن معذرت خواهی، ح  .شنید

می خواستم بگم معذرت می خوام. واقعاا متاسفم که تو این شرایط قرارت _
 .دادم و واسه جبران کردنش حاضرم هرکاری بکنم

شر منطقی رفتار کند .ارسلن هم مردی نبود که این چنین لحنی را بشنود و غی

:سرتکان داد و گفت

شن یوسفی و زندگیش باشه برای من کافیه. این _ همین که حواست به کیا
 .روزا خیلی داری کند پیش می ری

شن کیان می سوزد اعتراف شل غشم چشما اعتراف نکرد.به این که دلش به حا
 .نکرد

:تنها گفت
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 .کیان خودش از من فاصله گرفته _

شک دودی را به روی ارسلن شیشه را تا نیمه بال فرستاد و درحالی که عین
شی چشمانش قرار می داد آخرین حرفش را زد  .زیبای

شت _ همون طور که تونستی مخشو بزنی این بارم می تونی برش گردونی سم
شس خوبی پیدا خودت . فقط حواست باشه یکتا مقدسی، مبادا به کیان احسا

.کنی. مطمئن باش که تو چنین قضیه ای من مقابلتم

شر ماهرانه ای از پارک خارج شد. عقب گرد کرد و دید که ارسلن به طو
 .رفتنش را تماشا کرد و همان لحظه تلفن را از کیفش بیرون کشید

خبری از کیان نبود و او برای تماس گرفتن تردید داشت. کیان واقعاا او را
کنار گذاشته بود و ای کاش که ارسلن هم کینه ی بی دلیل و سببش را، برای

!چندمدتی کنار می گذاشت

:برای خود زمزمه کرد

باید به خانواده ت معرفی بشم؟ یعنی واقعاا متاهل نیستی؟ _

شز ارسلن نالید شت تحقیرآمی شی جمل :و بعد با به یادآور

چیکار کردی بابا؟ _

☆☆☆☆☆☆

شل شهل قرار داد و نگاشه متکبرش، عصبی اش کرد شن چای را مقاب  .استکا

 هیچی نخوردین؟ _

:شهل چپ چپی حواله ی کیمیا داد و در خطاب به کامران گفت

 .کامران یه زنگ بزن داداشت ببین قراره بیاد یا نه _
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این که شهل هیچ حسابش کرده بود هم، تاثیری در نقشی که ایفایش می کرد
شی نگاشه کامران را هم مدام احساس می کرد و ایجاد نکرد. در مقابل، سنگین
 .او از همان برخورد اول، ابداا به برادرشوهرش احساس خوبی نداشت

:کیمیا نالید

شن من گیر نده دیگه خودش میاد. هی اون بی اعصابو بنداز به _ مامان جا
شن من  .جو

شهل دلش پر بود. این که رها تا این اندازه غریبانه رفتار می کرد را ابداا
!نمی پسندید و همین امر بی رحمش کرده بود

وا چشه پسرم؟ مرد بهتر از کیانم دیدی تا به حال؟ بچه ام صبح تا شب _
 .داره جون می کنه که زنش تو رفاه باشه

نیش و کنایه هایش را به خوبی احساس می کرد. تا قبل از تصادف، شهل
شر خیلی بهتری داشت و وای از حاج منصور، اگر او از راه می رسید رفتا

.که بیچاره اش می کرد

:روی پا ایستاد و با همین افکار گفت

 .من الن زنگ می زنم _

 نکرد اما کامران این بار، لبخندی عجیب و غریب هم شهل بازهم نگاهش
!تحویلش می داد. بیخود نبود که کیان با این بشر، ابداا میانه ی خوبی نداشت

ال دلش نمی خواست که تلفن به دست گرفت و با تردید شماره گیری کرد. اص
 .در نظشر کیان، نگران جلوه کند

شق ممتد، صدای عصبی اش را شنید  .پس از چند بو

 بله؟ _

:تلفن را میان انگشتانش فشرد و گفت

 سلم خوبی؟ _
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شت خط، نشان از حیرتش می داد. پس از ثانیه هایی شنید که گفت شت پش :سکو

 رها؟ چیزی شده؟ _

شن پس از آن شب، قرار بر این شد که کیان زندگی ای نو برای او بسازد. کیا
روزهای قبل از تصادف، تمام شده بود. کیان این روزها مردی همه چیز

تمام و ایده آل بود. درست همان چیزی که رها همیشه در ذهن رویایش را
!می چید و اما

:گفت

 .کیان مامانت اینا این جان. نمی خوای بیای؟ شام آماده ست منتظشر توییم _

کیان دست پاچه بود. این که رها پس از مدت ها تماس می گرفت؛ خوشحالش
 .می کرد

:در جوابش گفت

 دارم می آم خانومم. چیزی لزم نداری؟ همه چی خونه هست؟ _

:تکیه اش را داد به کانتر و زمزمه وار نالید

ال راحت نیستم _  .فقط خودت بیا چون وقتی نیستی اص

:شنید

 .تا پنج دقیقه دیگه خونه ام _

 .و تماس که قطع شد؛ صدای شهل از جا پراندش

 با ما راحت نیستی رها جان؟ _

شت شب زیرینش را پرحرص گزید و چرخید به سم شن انگشتانش ماند. ل تلفن میا
شت سر قلب کرده بود  .شهلیی که عصبی، دستانش را هم پش

 .این فراموشی گرفتنت زیادی تو چششم من رفته رها خانم _

 .اطراف را نظر انداخت. کاش کیمیا از راه می رسید
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:پرسید

 ناراحتتون کردم؟ _

 .و شهل یک تای ابرو بال انداخت و نزدیک تر شد

شس منی و من _ شن کم و کاست. تو عرو حرفمو یه بار واضح می زنم. بدو
شل کیمیا دوستت دارم اما اگر کیمیا هم بود؛ همین حرفارو از من می شنید .مث

شت شهل مو را به تنش سیخ می کرد. کیان اباهتش را از شهل و حاج ابه
 .منصور، به ارث برده بود

:منتظر نگاهش کرد و شنید

کیان ناراحته. کیانی که هیچ وقت جا نمی زد؛ دیشب که به من زنگ زد _
گفت که ناراحته. گفت زندگیش رو هواست. گفت حس می کنه تو دیگه
دوسش نداری. چرا رها؟ چرا پسشر من فکر می کنه زنش دیگه دوسش

نداره؟

شهل حال دخالت می کرد؟ درست همین حالیی که کیان تماشم دلیل را برای
 دوست داشته شدن نابود کرده بود؟

شن فکر به عواقبش گفت :یک تای ابرو بال انداخته و بدو

 .چون واقعاا همین طوره _

شهل نزدیک تر آمد اما رها دیگر آن رهای سابق نبود. می ترسید. هنوز هم
شع از کیان و تماشم ایل و تبارش حساب می برد اما محال بود که ترس، مان

 .صحبت کردنش شود

 چی؟ می خوای بگی شوهرتو دوست نداری؟ _

:سر تکان داد و تکرار کرد
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شع _ بله دوسش ندارم. در واقع دارم فکر می کنم به این که اگر کیان موضو
شی خانواده ام تو ذهنم می موند پس حتما قبل از اون مهمی بود؛ حتماا مثل الباق

حادثه هم دوسش نداشتم. نمی تونم وانمود کنم به دوست داشتن، فقط دارم
زندگی می کنم تا امتحان کرده باشم. که ببینم می شه این مرد رو دوست

 .داشت یا نه

:شنید

 تو خجالت نمی کشی؟ _

 .و صدای مردانه ای بحث را توقف بخشید

 .مامان لطفاا تمومش کن _

سر چرخاند. کیان با دست هایی که کیسه های خرید را به روی کانتر رها
:می کرد؛ چندقدمی اش ایستاده بود و شهل در خطاب به پسرش گفت

 .یادش رفته کیان. این دختره یادش رفته چجوری برای تو جون می داد _

یادش نرفته بود اما، رها این روزها محکوم بود به دانستن و ادعا به
 !ندانستن

برای او چندان اهمیتی نداشت که کیان از راه رسیده. کیان بدتر از این ها را
:سرش آورده بود. به همین سبب هم عقب نکشیده و گفت

من هیچی رو یادم نمیاد. اون خاطرات لعنتی ای که شما مدام برای من _
شن من غریبه ان. من اولین باری که این مرد رو کنارم تعریف می کنید تو ذه
شن کسی ال نمی شناختمش. الن نمی تونم وانمود کنم به دوست داشت دیدم اص

 .که هیچ احساسی بهش ندارم

 .رها تمومش کن _

شن قبل از تصادف، نعره ای که برسرش آوار شد را به خوبی از بر بود. کیا
شت ممکن یادش می آورد. نگاهش نشست به تمام این ها را به بدشکل ترین حال
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روی چشمانی که تیزی اش جان می کاهید و صدای حاج منصور دیوانه ترش
 .کرد

مل اکبر، کدوم زنی تو _ شن سربه راه؟ ا شر خوب؟ این بود ز این بود دخت
چشمای شوهرش نگاه می کنه و می گه دوستت ندارم؟ کیان تو نمی خوای این

 زنو بشونی سشر جا؟

شب این خانواده بود !کیمیا هم دخالت کرد. کیمیا تنها عضشو خو

ای بابا این چه جنجالیه راه انداختین؟ داداش تو چجوری اجازه می دی که _
بقیه تو زندگیت دخالت کنن؟ نمی بینی رها حالش خوب نیست؟ داری

 خودمونو اینجوری بهش معرفی می کنی؟

کیان نایلون ها را کناری پرت کرد. شیشه ی سس مایونز و آبلیمو با صدای
شب ورودی و غرید :بدی خرد شد و کیان گام هایش را رساند تا در

خوش اومدین. من امشب مهمون نمی خوام. مامان.. بابا... زود باشین. _
 . دوشر همی باشه برای یه شب دیگه سرم درد می کنه

شر بدترین حاج منصور نگاشه پرنفرتش را حواله ی رها داد و درحالی که تصوی
پدرشوهشر دنیا را در ذهن او به ثبت می رساند؛ از شهل خواست تا به

 .دنبالش راه بیوفتد و کامران نزدیکش شد

ال همینن زن داداش. مردسالر، زورگو و زبون نفهم. سعی _ خانواده ی ما ک
شر دیگه ای بشناسی .نکن کیان و جو

شن کامران و کیمیا را هم نظاره کرد. قطره ای اشک از چشمانش چکید و رفت
خم شد تا نایلونی که پر بود از شیشه خرده را از زمین جمع کند و صدای

شن در به لنگه اش، تنش را از جا پراند شش بی اما  .کوب

 که دوسم نداری نه؟ دوسم نداری؟ _
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شن اینطور چرخید تا از گام های پرسروصدای او فاصله بگیرد. بدبختانه کیا
!وقت ها را هم به خوبی یادش بود. این مرد تغییر نمی کرد

کیان اما، بازوی او را چنگ انداخت و تنش را کشان کشان رساند به اولین
شر سد راه !دیوا

هیچ وقت هیچ احساسی به من نداشتی نه؟ چی رو می خوای ثابت کنی؟ _
موندی ببینی مردی هستم که بشه دوسش داشت یا نه؟ کی باشی تو؟ کی

 باشی که ببینی من دوست داشتنی ام یا نه؟

شگ انگشتان او رها نشد  .تکان خورد. تقل کرد و بازویش از چن

.ولم کن. دیوانه ای تو؟ ولم کن داری اذیتم می کنی _

شپ شخصیت _ اذیت؟ هنوز مونده تا اذیت شدنت. بسه هر قدر برات تیری
سوار شدم. هرچقدر صبر کردم گفتم آدمه خودش یاد می گیره. خودش

می فهمه که چطور باید با شوهر رفتار کنه. ببین منو.. یه ایرانه و یه من..
یه دنیا دختره و یه شوهرت.. تو خودتو بال نگیر. در حشد من نیستی که

 .بخوام صبر کن واسه دوست داشته شدن

خاطرات یادش می آمد. همین ها بودند. کیان همین بود. همین دیوانه ی حال.
شاید با مدزی بالتر. رها باید از جانش می زد تا تظاهر کند به ندانستن. به

شن وجوشد رقیبی که همین حال هم حضورش را حس می کرد .نداست

شی نفس های مردانه، نشست روی چانه اش و درحالی که به خود می لرزید داغ
:گفت

ازت متنفرم . برو کنار. تو اگر تا آخشر عمر هم صبر کنی هیچ دوست _
 .داشتنی از من عایدت نمی شه. برو کنار

شن او، به رهای شر بازوا گرمای بوسه اش نشست همان جا. تقل بی فایده بود. زو
.ریزجثه می چربید

شن تو زیادی عایدم شده. _ شف لعنتی دوست داشت عایدم شده. قبل از اون تصاد
 .اون قدر که حتی اگر تو سرتم می زدم صدات درنمی اومد

Ava-Khis.iR
@avayekhis



قطره ای دیگر چکید. پس رهای قبل از تصادف، اینطور معرفی شده بود.
!این قدر بیچاره

:با تماشم حرص تقل کرد و این بار فریاد کشید

 .حتماا اون موقع خیلی احمق بودم. برو گمشو. دست از سرم بردار _

شن روشن تیز تقلی او، کیان را جری ترش کرد. آن قدر که با آن چشما
.نگاهش کرد و چانه اش را به واسطه ی چهارانگشت چسبید

آروم باش کوچولوی من. امشب تورو رامت می کنم. می خوام اون _
احساسی که تو بهش می گی حماقت رو تو وجودت زنده کنم. تو سلول به

شل این تن. می خوام دوباره رهای خودم بشی. بنده ی سربه زیر و دوست سلو
شی کیان .داشتن

شن نگاشه رها می خواند؛ نزدیک شد و شروع کرد به با تماشم خشمی که میا
بوسیدنش. دست های او، همان جا روی هوا مات ماند. مدت ها بود که طعشم
این بوسه را نچشیده بود و اما، تا به این ثانیه از تماشم عمر، هیچ گاه تا این

 .اندازه تحقیر نشده بود

ال او را به همین سبب به تقل کردن ادامه داد و کیان، کیان انگار اص
!نمی دید و نمی فهمید و حتی نمی شنید

شن دنیای شر همان سقف و با افکار متضاد میا ساعتی بعد، آن دو هنوز هم زی
 .خود سیر می کردند

ساعتی بعد که رها و تقلهایش به سرانجام رسید و کیان انگشتانش را از
روی دست های او برداشت. ساعتی بعد که خانه از صدای فریادهای او

 .خالی شد و کیان با دنیایی از پشیمانی کنار کشید

شر ساعتی بعد که رها جایی نزدیک به خرده شیشه ها نشسته  و همچون اب
:بهار گریه می کرد و این بار کیان بود که از احساساتش گفت
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شر _ وقتی بعد از یک ماه انتظار چشماتو باز کردی، اولین نفری که خب
بهوش اومدنت رو بهم داد کیمیا بود. پاهام چسبیده بود به زمین رها.

نمی دونستم باید اون پله ها لعنتی رو بال بیام یا نه . نمی دونستم بعد از دیدنت
چی باید بگم. رها من شوهشر خوبی نبودم. هنوزم نیستم. من هیچ وقت تورو
سوپرایز نکردم  . هیچ وقت یاد نگرفتم که چطور باید یه زنو خوشحال کرد.

فکر می کردم همین که باشم بسه. فکر می کردم  توجه به نیازهای یه زن
لوس بازیه. اون روز که تو بهوش اومدی هم شرمنده بودم. شرمنده ی تماشم
اون بلهایی که سرت آوردم. می دونی رها؟ من تماشم اون سه ماه خودم رو

شب اون تصادف لعنتی می دونستم و وقتی کیمیا بهم گفت که تو حتی منو مسب
هم یادت نمیاد، با خودم فکر کردم شاید عصبانیتت از من باعث این اتفاق

شده. گفتم شاید اون رها نمی خواد که منو بخاطر بیاره. هرکار کردم نتونستم
بیام ببینمت. شاید اگر می اومدم، شاید اگر از همون اول با چشمای اشکی

می اومدم و رفتارم صمیمی تر بود؛ تو با کیان خو گرفته بودی اما ترس از
 .پس زده شدن دورم کرد

شت مغموم نگاهش کرد و کیان چرخید و با با همان اشک ها، با همان حال
شت نشسته، کشان کشان آمد تا رسید به او  .همان حال

من شوهشر خوبی نبودم اما تو دوستم داشتی رها. خیلی دوسم داشتی. _
اون قدر که اطمینان داشتم اگر سنگم از آسمون بباره تو از دوست داشتنت

دست نمی کشی. خیالم راحت بود. همیشه با خودم می گفتم هرکی نباشه رها
هست. رفتارم اشتباهه می دونم، اما من آدمی ام که ترسیده، ترسیده بهترین

شس از دست دادن دیوونه اش کرده  .رهای دنیارو از دست بده و تر

شت ریزش اشک هایش تشدید شد. بینی اش را پرسروصدا بال می کشید و شد
اما نگاهش را از چشمان کیان نمی گرفت. شاید نیاز داشت که او تا صبح،

 ..همین طور نازش را بکشد

کیان یکی از دست هایش را تکانی داد و انگشت سبابه اش رسید برای
شن اشک های او  .تسکی
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ال _ ترسوندمت. ازت خواهش می کنم امشب رو فراموش کن رها. من اص
شن زبون نفهمی که تو یک ساعت پیش باهاش روبه رو شدی اون حیوو

.نیستم

:لب زد

 .خیلی ترسوندیم _

شن همان آغوش افزود :و کیان که نزدیک تر شد برای به آغوش کشیدنش، میا

شی جدید بسازی. گفتم دیگه نه من اون آدمی ام _ ازت خواستم برام یه زندگ
ال می شناختی و نه تو همون کیان باش  ..که تو قب

هیش.. رها، تو همونی. تو همون رهای خودمی اما الن و تو این روزا _
ما تو سرازیری افتادیم. زندگی داره امتحانمون می کنه. داره عشقمونو

 .می سنجه

از عشق می گفت؟ کیان از عشق می گفت؟ با چه رویی؟ کیانی که رهای
بیچاره ی روزها پیش را مدام تحقیر می کرد و شبانه روزش را با فکشر

 دیگری می گذراند؛ چطور از عشق می گفت؟

با تماشم قدرت پسش زد و خیره به خرده شیشه ها لحظه های پیش را به رخش
 .کشید

این عشق نیست. این زندگی که من محکومم به تحمل کردنش هیچ رنگ _
شر این سقف و کنار و بویی از عشق نداره. نمی تونم کیان. دیگه نمی تونم زی
کسی باشم که امن نیست. که هر لحظه ممکنه عصبی بشه و بهم حمله کنه .

که صبر نمی کنه واسه دوست داشته شدن و منو در حشد خودش نمی دونه.
شر تو شاید یه روزی تورو هم یادم اومد اما الن نه، من به این زندگی، به کنا

ال بودن، به این بوی سیگاری که همیشه همراهته و به این آغوشی که اص
شس خوب ندارم. می خوام برم  .امن نیست؛ ذره ای احسا
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شی اتاق شد و به دنبال این جملت روی پاها ایستاد. دنباله روی تصمیمش راه
شن مغرور روزهای قبل از تصادف، محال است که حسش می گفت که کیا
دنبال او بیاید اما صدایش را درحالی که متحیر هم بود؛ جایی نزدیک به

:خود شنید

 .می خوای بری؟ رها این کارو نکن _

شن دیگر خرت و پرت ها یافت. ساعتی پیش مدام ساک دستی اش را از میا
شل چشمانش بود. اشک ها مجدداا چشمانش را خیس و اولین لباس هایی که مقاب

 .به دستش می رسید را جمع کرد تا به داخشل ساک بچپاندشان

رها؟ منو نگاه کن . می خوای منو این جا تنها بذاری؟ _

:رهایی در دل می گفت

ال تنها نیستی " "تو اص

:و او درحالی که دیدش از اشک تار شده بود فریاد زد

 .بذار برم. انقدر اذیتم نکن کیان _

شی درونش، لحظه ای کیان عقب ایستاد. طوری عقب ایستاد که رهای احساس
شن او آن قدر عیان و تماشم کینه و نفرت را نسبت به او تمامش کرد. غشم چشما

شر دل خراش بود که رها با صدایی بلند گریه را از سر گرفت و از خی
شی وسیله هایش گذشت  .جمع آور

:کیان گفت

شن من انقدر اذیتت می کنه برو. اگه انقدر از _ خیلی خب رها. برو. اگر بود
 .من بدت میاد برو

مانتو اش را تن زد و اولین روسری ای که به دستش می رسید را روی سر
 .انداخت

 .ولی من خیلی دوستت داشتم رها _
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شب او، یکی شن دوستت دارمی از جان لب گزید. بغض دیوانه اش کرده بود. بیا
.از دست نیافتنی ترین رویاهای شب های رها بود

☆☆☆☆☆☆☆☆

ترکیبی از قهوه ای و سیاه را سراند به روی بوم و زیرلب شعری از فروغ
.را زمزمه می کرد

شش تو و خنده ی تو" ..کاش چون آینه روشن می شد، دلم از نق

شی دست نوازنده ی تو "..صبح گاهان به تنم می لغزید، گرم

شن لنگه ی در شنید  .همان لحظه ها هم بود که صدای امیر را، میا

 .پاشو شاعر. پاشو بیا پایین دختره پاره شد انقدر تورو صدا زد _

شح زود روی لب هایش نقش بسته بود را عمق چرخید و لبخندی که از صب
 .داد

 امیرخان داری در مورشد اون نامزشد جیغ جیغوت حرف می زنی دیگه؟ _

امیر خنده کنان داخل شد و با نگاه به طرحی از حاج علی که امروز نسبت
:به روزهای پیش کامل تر به نظر می رسید گفت

. اتفاقاا بهتر که نامزد جیغ جیغوم پایینه _

قلم را کناری گذاشت و چرخید. می دانست که امیر دیر یا زود به این اتاق
شت آن روز، شاید برای پدرش تمام شده خواهد آمد. می دانست که تماشم اتفاقا
شخ تمامشان اما برای امیر زنده بود. می دانست که باید جواب پس دهد و پاس

 .را آماده کرده بود

 لبخند را از روی چهره اش پاروی پا انداخت و امیر هم نزدیکی اش نشست.
کنار زد و امیری که تماشم عمر کنارش بود؛ یکی از دستانش را چنگ

 .انداخت
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 .یکتا _

:با نگاه پاسخش داد و شنید

خودت می دونی که من نه خدای تعصب و غیرت های بی جام، نه ذهنم _
اون قدر بسته ست که این طور روابط رو نپسندم اما چیزی که اون روز دیدم،

 .تو با کیان، کیان زن داره.. متاهله و خانمش هم یه خانشم فوق العاده ست

:لب زد

 .می دونم _

 .و امیر تدقیقانه نگاهش کرد و انتظار کشید

شی آن چشم ها وادارش شن انگشتان او کنار کشید. شاید خیرگ دستش را از میا
شر شی حقیقت و این که فاصله بگیرد بهترین حرکت برای کنا می کرد به بازگوی

شن دروغ ها بود  .هم چید

راستش من.. امیر بهم قول بده که چیزایی که الن بهت می گم بین _
 .خودمون بمونه

شس خوبی نداشت افزود :امیر سر تکان داد و او درحالی که احسا

من یه مدت تو یه شرکت کار می کردم. دلم می خواست آزاد باشم. _
... پای خودم بایستم می خواستم بدونم اگر رو

چی داری می گی یکتا؟ تو یه شرکت کار می کردی؟ دور از چششم پدر و _
 مادرت؟ یعنی چی؟ چجور شرکتی؟

خواهش می کنم یواش حرف بزن. نمی خوام مامانم متوجه بشه. بعدشم مگه_
چه اشکالی داره؟ می خواستم بدونم دنیای اون آدما چه شکلیه. شرکتی که
شت مونتاژش بود و خب من.. دلم می خواست شت قسم کیان یوسفی سرپرس

 .تجربه کنم و تجربه اش کردم

شت مونتاژ _ اینطوری با کیان آشنا شدی؟ وای تو دیوانه ای یکتا. تو قسم
چیکار داری تو؟
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شر کیان گذراند، شانه بال انداخت. آن روزها، آن روزهایی که کنا
شش زهرمارترین روزهای عمرش به حساب می آمد. او تمام مدت خود را نق

شی داستانی عاشقانه می دانست که سعی داشت دو کارکتر اصلی را به منف
 .جان هم بیندازد

:شانه بال انداخته و زمزمه کرد

ال در موردش بد فکر نکن. بین منو اون، _ کیان یوسفی مرشد خوبیه. اص
فقط یه رابطه ی سرپرست و کارگری بود. اون روز هم صدام کرد تا در
رابطه با خصومتم با یکی از کارگرای اونجا صحبت کنه که شما از راه

شی بابا قرار بذارم؟ شک قناد  رسیدین وگرنه من با فرد احساسیم چرا باید نزدی

شن یکتا دید خوبی امیر به ظاهر قانع شده بود اما هنوز هم نسبت به کار کرد
نداشت. یکتایی که ذهنش پر بود از سوالت، اولین تیر را پرتاب کرد تا

 .شاید به هدف بخورد

 امیر تو کیان و تا چه حد می شناسی؟ _

امیر یکی از قلموهای او را به دست گرفت و شروع کرد به بازی کردن با
 .فرچه اش

در این حد که شوهرخواهشر رامینه. رامین می گفت پسشر خوبیه اما زیادی _
خودشو بال می گیره. از اون آدما که حرف حساب حالیش نیست. قیافه داره

 .دیگه.. دخترای این دوره زمونه هم، خدانکنه ببینن چشمای یکی رنگیه

شن ارسلن اینطور فکر می کرد. این که خنده اش گرفت. یکتا هم تا قبل از دید
شی چشمان او از شن سیاه چشم رنگی ها را دوست داشت؛ درست پس از یافت

 .میان رفت

:ابرو بال پراند و درجوابش گفت

 .ولی من که اینطور فکر نمی کنم _
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 .و امیر همان لحظه بحث ارسلن را به میان کشید

تو در رابطه با ارسلشن زند مطمئنی یکتا؟ من هنوزم سر از رابطه ی _
 .عاشقانه ی شما درنیاوردم

!رابطه ی عاشقانه ی او، تنها عاشقانه ای بود که نه سر داشت و نه ته

:پس بیخیال گفت

عشق که سروته نداره. به خودم اومدم دیدم بدون اون نمی تونم نفس _
 .بکشم

ال به تو نمیاد. اونم اون.. تو چجوری _ به تو نمیاد یکتا. این رفتار اص
 تونستی باهاش ارتباط برقرار کنی؟

 .هنوز هم به راحتی نمی توانست که با او ارتباط برقرار کند

شت اون. بخاطر قنادی. بخاطشر _ امیر من اولین بار بخاطشر بابا رفتم شرک
 .اجاره مغازه ای که طلب کرده بود

:شنید

 یکتا؟ داری شوخی می کنی مگه نه؟ _

و نگاهش همان لحظه قفل شد به روی صفحه ی تلفن. امیرارسلن زنگ
..می زد. پس از هفت روز نشنیدن، حال صدای او را می شنید

:رو به امیر توضیح داد

 ارسلن داره زنگ می زنه . می شه بعداا صحبت کنیم؟ _

امیر سر تکان داده و درحالی که صندلی را ترک می کرد به طبقه ی پایین
 .اشاره داد

 .منو سارا منتظرتیم _
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شس ارسلن را لبخندی عمق دار تحویلش داد و قبل از آن که دیر شده باشد؛ تما
:با دنیایی از بی قراری پاسخ داد

 بله؟ _

 .یکتا برای امشب آماده باش. می آم دنبالت _

شن حدقه ی چشمانش بال پریدند  .ابروانش همراه با گشاد شد

:پرسید

 بله؟ _

:و ارسلن بی حوصله توضیح داد

شس مناسب _ چرا مثل عروسک کوکی ها هی می گی بله؟ می آم دنبالت، لبا
 .بپوش باید با خانواده م آشنات کنم

 آشنایی؟ آن هم با خانواده ی ارسلن؟

 .هیجان طوری به قلبش راه پیدا کرد که عصبی شده و روی پاهایش ایستاد

فکر نمی کنی لحنت خیلی دستوریه ارسلن؟ به جای این مدلی صحبت _
 .کردن می تونی ازم دعوت کنی. می تونی بپرسی ببینی وقت دارم یا نه

او مادمازل، ببخشید که مزاحشم وقت ارزشمندتون شدم. نه که من وقتمو _
از سر راه آوردم.. ساعت هشت منتظرتم. فقط دلم می خواد نبینمت تا همون

لحظه پیاده بشم و زنگ خونتونو بزنم. بدم نمیاد با فادرت یه گفت گویی
 .داشته باشم

صدای بوق های ممتد، تماسی که یک هفته انتظار می کشید را به سرانجام
رساند. تلفن را کناری پرت کرد و با نگاه به عقربه های ساعت، وای گویان

 .تا کمشد لباس هایش دوید

شس مناسب .."ارسلن گفته بود "لبا
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از نظشر او کدام یک از لباس های یکتا مناسب تر بود؟ یکتا با دو ساعت
 زمان، چطور باید برای دیدار با خانواده ی ارسلن آماده می شد؟

شز کنسول اولین فکری که به ذهنش خطور کرد را به اجرا رساند. رفت تا می
شک و لک جگری رنگش را به دست گرفت. نشست همان جا و یک به ی

 هوشمندانه ترین انتخاب بود برای ناخن هایش را جگری کرد. جگری
شن یکتا  .زیباتر جلوه داد

شب شت لب هایش را به چنگ دندان ها گرفته بود؛ از ترکی در همان حین که پوس
سفیدی پوستش با رنگ جگری لذت می برد و اما در دل میان هزاران مانتو

شر انتخابی اش تردید داشت  .و شلوا

شب غیبتش، میان لنگه ی در حاضر شد و او را که در آن حالت سارا به موج
 .دید؛ فریادزنان داخل آمد

 مسخره من یه ساعته منتظر جناب عالی ام اونوقت تو داری لک می زنی؟ _

:او را که دید؛ انگار تمام غم های عالم یادش آمده باشد نالید

 .بدبخت شدم سارا. بدبخت شدم _

شت یکتا را نداشت ال جنبه ی این حال سارا حیرت زده نزدیکش شد و او اص
.که به گونه اش کوبید

خاک بر سرم چی شده؟ _

:یک به یک ناخن هایش را فوت می کرد و درهمان حال گفت

ارسلن الن زنگ زد و گفت که تا دو ساعت دیگه می آد دنبالم. می خواد _
..به خانواده ش معرفیم کنه سارا

 .سارا چپ چپی حواله اش داده و لحنش را هم تغییر داد
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خدا لعنتت کنه گفتم چی شده. نه که تو خیلی بدتم میاد. تا دیروز داشتی _
بال در میاوردی که ارسلن مجرده و از این حرفا حال چی شده بدبخت

 شدی؟

شی او چه شت درون شن قاب آیینه. سارا چه می فهمید؟ از احساسا برگشت میا
می فهمید؟ اگر می رفت و مورد پسند خانواده ی زند قرار نمی گرفت؟ اگر
شر ارسلن خوشش نمی آمد؟ او تنها امیدش را از چیزی می گفتند؟ اگر پد

 .دست می داد

:نالید

شن خوشد ارسلن _ سارا من تو دو ساعت چجوری آماده شم؟ من واسه دید
 .سه ساعت آرایش می کنم چه برسه خانواده اش

شن لک هایش را رها کرد و روی پا ایستاد تا تماشم لوازم آرایشش فوت کرد
شش میز کرده باشد  .را پخ

:شنید

نیازی نیست زیاد آرایش کنی. بخاطشر سارا امشب کم بمال. به خدا بدون _
 .آرایش خوشگل تری

شش کرم پودر را به دست دست و بالش می لرزید. آن قدر که نمی توانست برا
 .بگیرد

شب اندکی آرامش گفت :پلک بست و پس از کس

تو آرایشم کن سارا. فقط به این فکر کن که امشب آخرین امیدم برای _
شن ارسلنه  .داشت

:شنید

 .خیلی دیوانه ای _
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و بعد خودش را سپرد به دست های او. تماشم مدت چشم بسته بود. تماشم مدت
امشب را رویا می چید. تماشم مدت حتی خیال می کرد که ارسلن پس از این

 .عاشقش خواهد شد

شن او، آن شکشل موها و انتخاب لباس هایش را هم به دست های سارا سپرد. ذه
دقیقه ها هیچ قدرتی برای تصمیم گیری نداشت. این روزها آن قدر امیشد واهی

 .. ناخودآگاه احساسش تشدید می شد با خود به همراه داشتند که

شر انتخابی او را هم تن زد و مقابل آینه شر سارا، پیرهن و شلوا شن کا پس از پایا
که ایستاد؛ انصافاا زیبا شده بود. آن قدر که قدرشناسانه سارا را نگاه کرد و

:سارا حق به جانب گفت

شط چشم لعنتی رو تا گوشت ادامه نده. الن ببین _ بفرما. بهت می گم اون خ
 .چقدر خوشگل تری

شن روسری جگری را هم ست کرد با کیف و کفشش و در حال تن زد
:مانتوی سفید پرسید

 تیپم خیلی عروسانه نشد؟ _

.سارا سر تکان داد

به هیچ وجه. اون عقده ای هم امشب با دیدنت انگشت به دهن می مونه. _
 .واقعاا خوشگل شدی یکتا

لبخندش پر از امید قدرت گرفت و با دریافت پیامکی از جانب ارسلن، قدم
 .تند کرد

نوشته پایینم. من برم سارا. حواست باشه مامان اینا اومدن چیزی رو _
 براشون توضیح ندی. بگو رفت یه دوری بزنه خب؟

شن سارا گفته هایش را تایید کرد و او با دنیایی از اشتیاق، از مقابل چشما
شن سارا گذشت  .کنجکاو امیر و نگاشه نگرا
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شن زندگی کیان. می رفت که ارسلن را ببیند. این بار نه برای به آتش کشید
..این بار تنها برای خودشان می رفت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

خالی ام. . تماشم روزهایی که بهت سر می زدم، همیشه حرفی برای گفتن "
داشتم.. همیشه مپر بودم از گله.. همیشه کاری کرده بود و اما دست های من

. .جون داشتن برای نوشتن

 ،امشب اما

..امشب خالی ام

 ..تهی

..مایوس

شس معلق بودن به کدوم یک از احساس های دیوونه کننده نمی دونم این ح
 ..متصله اما امشب خالی ام از هر واژه ای که به کیان مربوط باشه

امشبی که نمی دونم هنوز هم می شه رهارو رهای کیان صدا زد؟ امشبی که
ال هیچ نشونه ای از عاشق بودن تو خودم پیدا نمی کنم و اما، من هنوزم اص

 "!از کیان متنفر نیستم

دفتر خاطراتش  را بست. تماشم این جمله ها را، زیر چراغ خواب و در
 .خطاب به تنها یاری که این روزها داشت می نوشت

شک چشمی که تازه جوشیده بود را گرفت و تلش کرد تا چشمانش را اش
شت هشت، ابداا میانه ی خوبی نداشت شب ساع  .ببندد اما رها با خوا

شن کیان را یادش دستانش را آغوش کشید و نگاهش به سقف بود وقتی چشما
ممرد برای آن نگاه. روزی که با خود فکر می کرد؛ هیچ آمد. روزی می 

شت جدا کردنش از او را نخواهد داشت . روزی که فکر می کرد؛ اتفاقی قدر
شر همین سقف. بازهم ممرد و حال، بازهم این جا بود. زی بی کیان قطعاا خواهد 
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با دنیایی از فکر و بازهم با حسرت هایی که تمامشان مربوط می شد به
 !کیان

دل به دل راه داشت؟ دقیقاا چه اتفاقی افتاد که رامین در را گشود و خطاب
:به رهای غرق در خیال محتاطانه گفت

..رها کیان اومده _

شن صدایش صاف نمی شنست. شاید اگر با نقشی که این روزها دیگر با شنید
بازی اش می کرد؛ خو نگرفته بود؛ حال هم می توانست ادای عاشق ها را

شق کیان بودن هم خجالت می کشید دربیاورد اما حقیقتاا رها این روزها از عاش
شس دنیا بود  .و این بدترین احسا

:موهایش را پشت گوش فرستاد و خطاب به برادرش گفت

ازش خواستم که چند روز بهم مهلت بده. هنوز بیست و چهار ساعت هم _
 .نگذشته

شل رها سوخته بود. رامین لنگه ی در را داخل آمد. شاید او هم دلش به حا
 .این روزها چشمانش بیچاره به نظر می رسید

:شنید

رها مجبور نیستی که اینجا ساکت بشینی. اگر کیان اذیتت می کنه یا اگر _
 .کاری کرده به من بگو. من برادرتم رها

شر سه شنبه ی روزی بارانی، کیان را درحالی که به زنی چه باید می گفت؟ ظه
شی دیگر می گفت "زیبای من" دیدم و همان روز برای یک ماه رفتم تا چندقدم

مرگ؟ باید می گفت که کیان تماشم روزهای قبل از تصادف را دوستش
نداشته؟ باید می گفت که هرشب التماسش می کرد برای ذره ای محبت و او..

ال رها را نمی دید؟ او اص

:بغضی که تا گلویش بال آمده بود را به شدت پس زد و گفت
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شر خودم ببینمنش همین _  .من فقط دوسش ندارم. نمی تونم کنا

شن رها، انصافاا که شن چنین جمله ای از زبا رامین ناباور نزدیک تر شد. شنید
.جزئی از عجایب بود

اما تو عاشقش بودی رها. ما جرات نداشتیم جلوی تو در رابطه با کیان _
حرف بزنیم. یه جوری عاشقش بودی که من با خودم می گفتم استغفرال خدا

 .هم بیاد نمی تونه مانعت بشه

:لب زد

 .بودم _

 .و بعد همان زمزمه تبدیل شد به فریادی از سشر درد

ممردم. _ شن اون می  بودم.. بودم.. من عاشقش بودم.. دیوانه اش بودم. بدو
ال این کیانی که شما دارین حرفش رو می زنین، خدای من بود و اص

شل گذشته ست. دیگه نیستم. دیگه عاشقش می پرستیدمش اما تمام این ها ما
شن شوهر نیستم. نمی خوام عاشقش باشم. من از این آدمی که شما به عنوا

ال خوشم نمیاد. چرا نمی فهمین؟  معرفیش کردین اص

شر کیانی که همان جا مات مانده بود ایستاده و با دنیایی از فرزانه مادرش، کنا
دلخوری نگاهش می کرد.کیان اما، کیان طوری نگاهش می کرد که رها به
یکباره فرو ریخت. یک طوری که هیچ وقت نگاه نشده بود. یک طوری که

 .رها را یاشد خودش می انداخت

شخ شن کیان می شنید. این مرد همان کیانی بود که در پاس شنید. این ها را از زبا
 .هر محبتش تنها فریاد می زد

من صبر می کنم رها. برای دوست داشته شدن صبر می کنم. من باهات _
هیچ کاری ندارم. فقط بلند شو بپوش بریم خونه . من بیست و چهار ساعتم

شن تو دووم بیارم  . نمی تونم بدو

نتوانست بغضش را مانع شود. اجازه ی ریزش اشک هایش را صادر کرد و
 .رامین راشه خروج در پیش گرفت تا آن دو را تنها گذاشته باشد
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. مامان ما بریم اینا تنهایی حرف بزنن _

شاید رامین هم این حجم از نرمش را باور نمی کرد. شاید او هم متحیر بود
که لحظه ی خروج کمی مکث کرد و به روی سرشانه ی کیان کوبید. در

شن جهان بود و کیان تنها خودش شی دنیا، حال رها بی رحم ترین ز نظشر تمام
..می دانست که با این نگاه چه کرده

:در را آهسته به لنگه اش کوبید و شنید

 .لطفاا بازش بذار _

 .همان جا ماند. حال اعتماشد رها را هم از دست داده بود

:ناباور گفت

شن نجس رفتار _ من حیوون نیستم رها. من شوهرتم. با من مثل یه حیوو
 .نکن

شن در اقدام کرد  .رها خودش روی پا ایستاد و خودش برای باز گذاشت

:درهمان حال گفت

تو حیوون نیستی اما نمی دونم تعریفت از آدمی که می خواست به زور با _
 .زنش رابطه برقرار کنه چیه

کیان سر تکان داد. این حجم از بیچارگی برای غروشر همیشه پابرجای او
!زیادی بود.. آن قدر که رها را هم متعجب می کرد

شگ زنم می شدم. من یه حیوونم چون اون لحظه _ حق داری. من نباید دلتن
.داشتم واسه داشتنت می مردم

تو نمی تونی هروقت که بخوای آدمارو داشته باشی. اون آدم باید دوستت _
 .داشته باشه

 .نگاشه قاطعش، کیان را وادار کرد به بازهم کوتاه آمدن
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شر من نخواب. من _ ال دیگه کنا خیلی خب.. تو برگرد تو اون خونه. اص
شر صبر می کنم واسه دوست داشته شدن اما تو مخم نمی ره که زنم بخواد زی

 .یه سقف دیگه زندگی کنه

این ها را که می گفت؛ نگاهش ابداا به رها نبود. شاید بیان این چنین جمله
 . هایی، برای او از مرگ هم بدتر بود که آن طور دست مشت می کرد

:رها اما خیره به صورتش پرسید

از دیشب تا حال چه اتفاقی افتاده که تصمیم گرفتی صبر کنی واسه _
دوست داشته شدن؟ دیشب که من در حدت نبودم؟ دیشب که یه ایران بود و

 یه شما؟

.نگاهش حال چرخید. نگاهی که انصافاا خسته بود و بیچاره

:لب زد

 چیکار کنم رها؟ چیکار کنم که برگردی؟ _

:و رها حق به جانب در خطابش گفت

شن من؟ با کدوم _ الن چیکار کردی؟ واقعاا چیکار کردی واسه راضی شد
شل خوش برگردم به خونه ی تو؟ بخاطشر هدیه های گرون قیمتت باید ببخشمت د

 یا معذرت خواهی هات؟

کیان دستی که مشت کرده بود را بال آورد. چراکه صبرش سر رسیده بود.
شت غرور را نمی توانست که بپذیرد .چراکه این شکس

شر پشت سشر او را نشانه گرفت و صدایش هم شت مشت شده اش دیوا دس
 .ناخواسته بال کشید

دیگه داری شورشو درمیاری. واسه چی باید عذر بخوام؟ چون دلم _
خواسته با زنم..  لاله ال ل.. دیگه داری اون روی سگمو بالمیاری. می خوام

.آروم باشم ولی نمی ذاری
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ال اون روی سگت بال بیاد چی می شه؟ _ مث

 .صدا صدای رامین بود که هردو را متوجه خود کرد

:کیان از روی شانه نگاهی عصبی حواله ی او داد و در جوابش گفت

 .تو دخالت نکن رامین _

شی جمله ها مطمئن تر شد .و رامین برای بیان الباق

تا الن دخالت نکردم که رسیدین به اینجا. که فکر کردی رها بی کس و _
 .کاره

:رها لب زر

 .رامین خواهش می کنم _

.و فرزانه هم به جمعشان پیوست

.رها لباساتو بپوش. برمی گردی خونه ی شوهرت _

رامین ناباور چرخید؛ کیان چون این شرایط را می پسندید چیزی نگفت و
:رها نالید

..مامان من که گفتم _

.و فرزانه در چنین لحظه ای به رها رحم نکرد

شل _ همین که گفتم رها. لباساتو بپوش با شوهرت برو خونه. کیان مورد قبو
شن چنین دامادی روسیاه نشدم. منه. من به عنوان مادرت تا به حال از داشت
اخلقش هرچی که هست انتخاب خودته اما تو حق نداری تو چشماش زل

بزنی و بگی دوستت ندارم. یعنی رهای من چنین کاری نمی کنه. اون
 .دختری که من تربیت کردم می دونه باید به شریک زندگیش احترام بذاره

رها گله داشت. از این که دیده نمی شد؛ از این که کیان بازهم آدم خوبه ی
:قصه شان می شد گله داشت و به همین امر هم گفت

.من می خوام در قبال احترام گذاشتن، احترام ببینم _
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:فرزانه بی رحمانه فریاد زد

اون چیزی که تو بخاطرش قهر کردی و اومدی خونه ی مادرت مورد _
قبول من نیست. رها کیان شوهشر توئه، چه خوب چه بد این سرنوشتیه که

خودت انتخابش کردی. شاید الن یادت نیاد اما یه روز تو همین اتاق، فقط
بخاطر این که کیان نگاهت نکرده بود زارزار گریه می کردی. کیان اون

مردیه که رها انتخابش کرده و همه ی اینا متعلقه به تو. رهای گذشته و حال
نداره. از این به بعد باید رو چشمات بذاریش. شنیدی چی گفتم؟

سر تکان داد. با دلخوری دور می شد. فرزانه کیان را هم سرزنش می کرد
شن هستی می دانست !اما رها در آن دقیقه ها، خودش را تنهاترین ز

آن قدر تنها که قیشد سه شنبه ی بارانی ای که تجربه اش کرده بود را زد و
شب خودش بود. سرنوشت را پذیرفت. مادرش راست می گفت؛ کیان انتخا

شب غیرعاقلنه ای که روزی نامش را عشق می گذاشت !انتخا

روسری اش را روی سر انداخت و خیره به قاب آینه، بغضش را از حنجره
:پایین فرستاد. گفت

 .من حاضرم _

شف چشمانش را فهمید. رها دیگر او را و کیان تنها کسی بود که حر
!نمی خواست

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

شل ارسلن را تشخیص داد. گام هایش شن کوچه ی تاریک و خلوت، اتومبی میا
را پرطمانینه به او رساند و درست وقتی روی صندلی شاگرد قرار گرفت؛

:صدایش را شنید

شس مناسب. من نمی دونم از نظشر تو مناسب یعنی چی؟ _ بهت گفتم با لبا
می فهمی که قراره با خانواده ام آشنا شی؟
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شف تمام وقت هایی که دیده بودش، نگاهش را به سوی او چرخاند. درخل
ارسلن امشب اسپرت پوشیده بود. درست وقتی نمی توانست او را در قالب

:شلوار جین و تیشرتی روشن تصور کند؛ شنید

الو... تصویر هست صدا نیست.. کجایی؟ _

شن اولین ثانیه های دونفره بودنشان گند زده بود .آب دهان قورت داد، به عنوا

:گفت

 .سلم ببخشید منتطر گذاشتمت _

شر آشتی وارد شد؛ ارسلن را هم آرام کرد  .و او که از د

شک سلم. داشتی آپدیت می شدی؟ _ علی

 .لبخندی بی معنا روی لب ها کاشت و ارسلن اتومبیلش را راه انداخت

شل رانندگی بودند و یادش آمد اولین باری که نگاه داد به دست هایی که مشغو
شر او را داشتن بازهم پر شد از یکی از آن ها لمسش کرده بود. از تصو

شت یکتا را عجیب ترین رخ داد هستی احساسات و ارسلنی که سکو
:می دانست کنجکاوانه نگاهش کرد و بعد گفت

می تونم یه سوال بپرسم؟ _

شس ذهنش اجازه هم می گرفت شن سوال های پ  .جنتل من شده بود! برای پرسید

:لبخندش را عمق داد و در جوابش گفت

 .بپرس _

شخ انصافاا جذابش را بیش از پیش به و ارسلن یک تای ابرو بال پراند و نیم ر
شخ او کشید .ر

 برای چی فکر می کنی باید اینطوری بپوشی؟ _
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او ابداا در ذهن ارسلن را مردی تعصبی تصور نمی کرد. چراکه ارسلن
یکی از متشخص ترین مردانی بود که می شناخت و خب در نظشر یکتا، او با

 .غیرت های افراطی، ابداا میانه ی خوبی نداشت

ال آزادانه و به دور از ترس و اضطرابی گفت :پس کام

 .چون دوست دارم به خودم برسم _

شر آشتی وارد شده بود !ارسلن شانه بال انداخت. انگار او هم امشب از د

شت آدماست. هر آدمی دوست داره که به خودش برسه اما _ ..این طبیع

شت پس از امای او را بشنود .سکوت کرد و یکتا چرخید تا جمل

اما چی؟ _

:ارسلن بی تفاوت گفت

 .هیچی _

 .و این بی تفاوتی تماشم اشتیاق رها را از میان برداشت

 .آدم یا چیزی رو نمی گه یا تا آخرش می ره _

شن شت رو به جنو ارسلن نگاهش کرد. او که خبر نداشت. او که از احساسا
.یکتا، ابداا چیزی نمی دانست

:به دلی که بی بهانه می شکست بهایی نداد و گفت

ببین یکتا، من تو خانواده ام همیشه مورد احترام بودم و هستم. الن که تو _
با من بیای تو خونه ی پدریم، شک نکن که خانواده ام با تو هم با عزت و

 ..احترام رفتار می کنن چون تصمیماتم براشون قابل قبوله اما

این بار اما را که گفت؛ چرخید به سوی او و به خدا که جمله های پس از
:امایش تحقیر داشت و دل می شکست وقتی چهره جمع کرد و افزود

اونا می دونن که من این تیپی نمی پسندم. وقتی بهت گفتم لباس مناسب _
 بپوش منظورم این نبود. نخواستم هفت قلم آرایش کنی و بری بهترین مانتو
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و شلوارهای مزونای معتبرو تن بزنی. اونا می دونن که من ابداا چنین
دختری رو به عنوان شریک زندگیم انتخاب نمی کنم، منظورم از مناسب یه

شش سنگین بود. حداقل طوری که باور کنن .پوش

:مات ماند و ارسلن ادامه داد

تو بد دردسری انداختیم یکتا. من نمی دونم این داستان تا کی قراره کش _
ال حوصله  ی این دردسرارو ندارم پیدا کنه  . و اص

شن دیواره های ذهنش، تنها یک جمله چرخ می خورد. یکتا سر تکان داد. میا
شن سلیقه ی او ممرد برای فهمید  ..او سلیقه ی ارسلن نبود و داشت می 

:دست و پا جمع کرد و درحالی که تلش می کرد طبیعی به نظر رسد پرسید

چرا بهم نگفتی که سلیقه ت چیه،؟ اگه پدرتو ناامید کنی چی؟  _

ارسلن راهنمازنان فرعی را چرخید. او ابداا به حالت یکتا توجهی نداشت
:وقتی گفت

مثل اینکه تو هنوز نشناختی منو.. باید خدمتت عرض کنم که تو اون _
خونه حرف اول و آخرو من می زنم و پدرم به هر انتخابم احترام می ذاره.

.بعدشم حوصله ی کل کل کردن با تو یکی رو نداشتم

دلخور بود و این که ارسلن تا این اندازه بی تفاوت رفتار می کرد
شر این ثانیه ها متنفر می شد از هرچه تن زده بود و عصبی ترش می کرد. با گذ

:گفت

..اگر بهم می گفتی _

شن حرفش .و ارسلن نشست به میا

شن شیش _ ال می گفتم کمتر آرایش کن تا با اون زبو ای بابا ول کن دیگه.. مث
شن اعصابم؟  متریت بیوفتی به جو

:نگاهش کرد و او هم به تبعیت از ارسلن فریاد زد
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شی منو نداری حق اینو هم نداری _ شن شیش متر نه و حال که حوصله ی زبو
 .که تحقیرم کنی

کی تورو تحقیر کرد؟ چیزی مصرف کردی؟ _

تو.. تویی که داری هر ثانیه تحقیرم می کنی.. سلیقه ی تو نیستم. دلتم  _
 .بخواد که سلیقه ات باشم

ارسلن برای لحظه ای چرخید به روی چهره ی سرخ از خششم او و بعد
..همان نگاشه مات مانده، مبدل شد به گلوله ای از خنده های پراستهزا

نه بابا؟ _

شن قهقهه ها افزود :خندیدنش را ادامه داد و میا

.پس دردت اینه؟ این که سلیقه ی من نیستی _

شن دریده، یک بار سر تا شن صندلی جمع شد و ارسلن با آن چشما یکتا میا
 .پایش را خریدارانه نظر انداخت

البته باید بگم.. سلیقه ی ازدواجم نیستی اما بدم نیستی. می شه برای چند _
..ساعتی

 . بی همه چیز خفه شو.. اشتباه از منه که همراشه تو اومدم خفه شو! _

 .هیش.. هیش رم نکن _

 و اولین مشتش که این که ارسلن هنوز هم می خندید؛ جری ترش کرد
 .روانه ی سینه ی او شد؛ اتومبیل را تا حاشیه ی خیابان کشاند

واقعاا برات متاسفم. واسه اون طرز فکرت متاسفم، منو باش فکر _
.می کردم تو شخصیت داری نگو از همه حیوون تری

:فریاشد ارسلن، برای ثانیه ای ساکتش کرد

.حدتو بدون _
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شن شن از حدقه درآمده اش و ارسلن همراه با تکا متوقف شد به روی چشما
.انگشت سبابه، بازهم خط و نشان کشید

مادر نزاییده کسی بخواد با ارسلن اینطوری حرف بزنه. به هر کلمه ای _
.که از دهنت در میاد دقت کن، نگاه کن ببین کنارت کی نشسته

شر تحقیرآمیز بگذرد .فریاد نمی زد اما محال بود که از این رفتا

:گفت

تو فکر کردی کی هستی؟ شاید واسه خانواده ت و یا اون احمقای _
زیردستت امیرارسلشن زند باشی اما واسه من فقط یه آدشم عقده ای هستی که
شی یه مرد دیگه و معلوم نیست چرا اما از حسادت رو بختک شده رو زندگ

..به انفجاره

لب های او، این بار دست به دست داده بود با چشمانش. چهره اش حال بیش
 .از همیشه می ترساند

:لب زد

من به اون حسادت می کنم؟ __

ممردن آرامش کند .و منتظر شد تا یکتا قبل از 

شن دخترک به دنبال خراب کرده بود. امشبی که هزاران رویا را در ذه
 .داشت؛ اول ارسلن و حال خودش خراب کرده بود

شب مرد گفت شن پرغص :دستگیره ی در را تکانی داد و رو به چشما

دیگه جون ندارم که با تو سر و کله بزنم ارسلن. حتی فکر می کنم _
دختری که سلیقه ت نیست رو برای امشب نبر خونه ی پدریت چون انقدر

 .بی حوصله ام که مطمئنم گند می زنم

شت دیگری بارش کند  .و دیگر نایستاد تا ارسلن درش
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شت دیگر شف جه شن او ترک کرد و در خل شق اتومبیل را مقابل چشما اتا
اتومبیل ها، شروع به قدم زدن کرد. نمی دانست که ارسلن حال رفته یا نه.
شن ذهن او، چه تصوری از یکتا چرخ می خورد. هیچ  چیز نمی دانست که میا

نمی دانست وقتی پژو پارسی مقابلش توقف کرد و راننده ی خوش سر و
:رویش گفت

شع شب خطرناکه شما تو  _ خانم محترم می تونم برسونمتون؟ این موق
 .خیابون راه می رین

لبخندی نیم بند روی لب کاشت و قصدش این بود که محترمانه تشکر کند
چراکه؛ راننده هم با او محترمانه رفتار کرده بود اما صدای ارسلن در آن

!لحظه، هم متعجبش کرد و هم خوشحال

بفرما.. شما لزم نیست خودتو به زحمت بندازی. نامزدش علیل نیست _
 .می رسوندش

ال این جا نبود؛ او جای دیگری سیر راننده یک بار او را نگاه کرد و یکتا اص
می کرد. ارسلن چرا باید در چنین لحظاتی چنین جملتی را می گفت؟ چرا

حال؟ حال که او ناامید شده بود! چرا حالیی که او خودش را سلیقه ی
ال امیرارسلشن زند چرا باید اتومبیلش را ترک ارسلن نمی دانست؟ اص
شل دختری که سلیقه اش نبود؛ این همه راه را می آمد؟  می کرد و به دنبا

راننده ی پارس دور شد و ارسلن نزدیک. قلب در آن لحظه، قدرتش را
 .داشت که تمامش را صاحب شود

:شنید

 همینو می خوای دیگه؟ راه بیوفتی تو خیابون که همه مزاحمت بشن؟ _

شل ارسلن را نگاهی انداخت. ارسلن این همه فاصله ی خودش را تا اتومبی
 راه را تنها برای او آمده بود؟

:بازهم شنید
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شک زشت، راه بیوفت بیا ببرمت خونتون. نخواستم با _ خیلی خب جوجه ارد
 .خانواده ام آشنا بشی بجنب

شج چشمانش نکند  .و او نگاهش را از روی چروک های ناشی از خنده ی کن

:راه افتاد و گفت

شک زشتم خودتی _  .برای امشب آماده نیستم. در ضمن جوجه ارد

شی خنده های ارسلن عادت و در همان حین به این فکر کرد که، چرا به زیبای
 نمی کند؟

چرا ارسلن عادی نمی شود؟ چرا هر ثانیه در نظرش زیباتر از قبل جلوه
 می کند و چرا، چرا ابداا از عشقش دست نمی کشد؟

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 "فصل ششم"

 "گذشته_ حقیقت"

شن خورشید به روی چشمانش اثری منفی پلک که باز کرد؛ پرتوهای سنگی
 .گذاشتند

:میان خواب و بیداری سایه ی کیان را تشخیص داد و نالید

 .کیان تورو خدا پرده هارو بکش _

شن عطر به روی گودی گردن، بی رحمانه خطاب شل پاشید و کیان درحا
 .قرارش داد

یه وقت بلند نشی یه صبحانه بدی به شوهرت ها. تو فقط بخواب، ماشال _
شل دیگه از این در تو نمیای  .تا سا
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شن بازوانش به روی تخت چرخی خورد و درحالی که قسمتی از پتو را میا
 .می فشرد؛ چشم باز کرد

 .کیان خان داری تیکه می ندازیا _

کیان با یک تا ابروی بال پریده، سر و شکلش را میان قاب آینه نظری
:انداخت و گفت

 .تیکه ننداختم. دارم واضح حرف می زنم. پاشو دیرم شد _

:نالید

 .من که برات لقمه آماده کردم _

شن کیان و خواست بازهم پلک به روی هم بگذارد که شنید زیرلبی حرف زد
 .را

 .بخوره تو سرت اون لقمه _

چشمانش این بار، با دنیایی از تحیر گشوده شد. کیان را دید که با سر و
شکلی مرتب اتاق مشترکشان را ترک می کرد و نتوانست که دنبال به راه

 .نیوفتد

روی موهایش را دستی کشید و خود را تا آشپزخانه، دوان دوان رساند. کیان
شغ میان انگشتانش درگیر بود که  رها با ماهیتابه و دو عدد تخم مر

ممرد برای زیبایی های او، از پشت در آغوشش کشید  .درحالی که در دل می 

 شوهشر من باز بداخلق شد؟ _

شن بال پریده رو گرفت و در جوابش شت قهر، با همان ابروا کیان با همان ژس
:گفت

 .هنوز شوهرداری یادت نگرفتی. مامانت بهت یاد نداده دیگه _

ممرد برای کیان. برای هر حرکتش. برای تک تکیه اش را داد به کانتر. می 
شک اعمالی که از خود بروز می داد  .به ت
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:گفت

 .مامانم خیلی هم خوب یادم داده _

 .و کیان درحالی که چپ چپی حواله اش می داد چرخید به سمتش

ال؟ _  چی  رو یادت داده مث

:با همان عشق و علقه ای که در دل احساسش می کرد صادقانه گفت

 .که بمیرم برای شوهرم _

و کیان لحظه ای، تنها برای لحظه ای محشو اندامی که به تازگی ها رو آمده و
 .متناسب تر به نظر می رسید شد و بعد مجدداا رو گرفت

زندگی فقط این نیست که.. دوستت دارم عاشقتم واسه من نشد نون و آب _
که.. گشنه بمونم که تو عاشقمی؟ این حرفا واسه آخرشبه، صبح که می شه

شت آدم  .باید یه لقمه نون بدی دس

رها نزدیک شده و او را از محدوده ی گاز فاصله داد. هردو دستش را به
شن شن کیان حلقه کرد و نگاه بی قرارش را کشاند تا خانه ی چشما دوشر گرد

شی او  .عصب

چشم. از این به بعد هر روز صبحونه تون آماده ست قربان. دیگه باید _
 چیکار کنم؟

کیان می دانست. به خوبی حساسیت های او را می دانست. او می ممرد برای
:انداشم همسرش اما تنها برای کمی تفریح بود که گفت

 .کمم بخور. چاق نشی _

 .و بعد خندید و رها را دیوانه کرد

 واقعاا که.. کیان من چاقم؟ _

انصافاا چاق نبود . رها از همان دسته خوش اندام هایی بود که نمی شد
 .منکرشان شد. از همان هایی که کیان زیادی می پسندید
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:ابرو بال انداخت و گفت

 .من که نگفتم چاقی. گفتم چاق نشی _

شچ دستش را چسبید و پس از و رها خواست مشتی حواله اش دهد که کیان م
شن بوسه ای تک ثانیه ای، آرامش کرد  .کاشت

شن من تو این دنیا نیست _  .خوش هیکل تر از ز

در دلش قند آب شد اما حال وقتش بود؛ وقتش بود که حسادتش را به نحوی
 .عنوان کند

شن آغوشش تابی داد و گفت :خود را میا

شن _ پس شوهشر من واسه کی انقدر به خودش می رسه؟ من دلم نخواد تو میو
 اون همه زن بوی عطر بدی کیو باید ببینم؟

و کیان پس از بیان جملتش بود که از سشر تفریح بلند خندید و از خودش
شن مونتاژ توضیح داد شی سال شن چهاردیوار .میا

تو مثل اینکه شوهرتو نشناختی. حریشم منو فقط زنم می تونه بشکنه. _
خنده هام، مهربونی هام و هرچیزی که تو این خونه با کیان تجربه اش کردی،

.فقط واسه توئه. رها باور کن من تو اون سالن با خودمم قهرم

شن من به هیچ کس محل نمی ذاره دیگه؟_ یعنی می خوای بگی کیا

:کیان با همان نگاشه شیطنت وار سر تکان داد و رها افزود

حتی اگر از من خوشگل تر باشه؟ _

شق کودکانه ی او را مورد تمسخر قرار داد و نگاهش کیان خنده کنان اخل
.برگشت به روی ماهیتابه ی که کم کم تخم مرغ ها را می سوزاند

.عه سوخت.. برو کنار ببینم _

شن گاز گفت :رها کنار کشید و کیان بلفاصله پس از خاموش کرد
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 .نون بذار بخورم برم. دیرم شد _

شل آماده سازی تکه نان های سنگک، رها تاییدکنان فاصله گرفت و درحا
:نقشه های امروزش را توضیح داد

کیان می خوام برم خرید امروز، با نیایش و کیمیا. می خوام واسه خودمون _
شل خیلی خوشگل دیدم شی ست بگیرم تو اینترنت چند تا مد  .کتون

:شنید

می خوای بری؟ _

 .و آن جمله ی پرسشی و تاکیدوار، مضطربش کرد

شر کیانی که نزدیک می شد را نظر انداخت و گفت :تصوی

تنها نمی خوام برم که.. بعدشم فردا شب خونه ی مامانت اینا دعوتیم یکم _
 .خرید دارم

شک فراوان به دهان می گذاشت  .کیان اولین لقمه را همراه با نم

:ابرو بال پراندو گفت

لزم نکرده با اون دوتا راه بیوفتی تو خیابون. بعدشم هردومون کتونی _
 .داریم، یکی از همونارو می پوشیم

 :رها کودکانه نالید

امامن می خوام ست باشیم؟ _

ال پشیمان شد .و کیان که با آن نگاه چرخید به طرفش، کام

این بچه بازی ها یعنی چی؟ از زندگی فقط همین چیزارو یاد گرفتی آره؟ _
این عروسکو بخر، اون فیلمو ببین، پازل بخر، هزار مدل لک دور خودت

شث مسخره ی لباس های ست .بچین و آخرم رسیدیم به بح

دلخور شد. این که کیان هر ثانیه مورد سرزنش قرارش می داد؛ مضطربش
.می کرد
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:آب دهان قورت داد و گفت

.خیلی خب نمی خرم اما بذار برم چون قرار گذاشتم نرم ناراحت می شن _

شن این که نظر منو بخوای. _ تو خیلی بی جا کردی سرخود قرار گذاشتی بدو
شر مجرد راه بیوفته و هرچی اراذله خوشم نمیاد زنم تو خیابون با دو تا دخت
بیان و حرف بارش کنن. رها هر بار با هم حرف می زنیم گند می زنی به

شب منا، متوجهش هستی؟ اعصا

بغض تا چشمانش بال آمده بود. کیان با فریادهای نابه جا، دلش را
شت قهر راه اتاق در پیش گرفت و در آن لحظه، ابداا می شکست. به حال

:انتظار منت کشی ای جانانه را نداشت وقتی شنید

به جهنم. نمی شه بهش گفت بال چشمت ابروئه، مثل بچه ها همش قهر _
.می کنه

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

شع ساده ای رو بی مورد کش می ده. _ مامان جان باور کنین رها هر موضو
ال چیزی بهش نگفتم  .من اص

در همان حال که این جملت را می گفت؛ مدام ساعتش را چک می کرد
شن این تایم استراحت، جایی هم برای چراکه؛ کارهای زیادی داشت و باید میا

 .راحت نشستن باز می کرد

:شنید

کیان خیلی هم دلت بخواد. دختر برات گرفتم مثل دسته ی گل. مهربون که _
هست، حرف گوش کن و بساز که هست، خوشگل و خوش اندام که هست،

 چی می خوای تو؟

 !محال بود که شهل حال رهایش کند. آخ رها آخ

شن صدایش نداشت .گفت درحالی که هیچ کنترلی به روی تو
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شر _ شن من کشش نده دیگه. من که می دونم همش زیر سر اون دخت د ماما
ولوله ته. اون و رها با هم شدن تیم می خوان منو دق بدن. بذار من برم

 .خونه، دستم به اون رها می رسه دیگه

شس من بدرفتاری کنی. فکر کردی شهر هرته؟ _ تو بیخود کردی که با عرو
 .ناراحتش کنی خودم می آم سراغت کیان

شب اتاقش کوفته می شد؛ ذهنش را از مکالمه و غوغای به تقه هایی که به در
 :راه افتاده رهایی داد و شنید

آقای یوسفی می تونم بیام تو؟ _

.صدای یکتا مقدسی بود که بلبشو را اتمام می داد

شب پشت خط گفت :برای مخاط

شن من. بعداا حرف می زنیم الن کار دادم _  .خیلی خب ماما

 :و بعد تماس را قطعش کرد و گفت

.بفرمایید _

ال مرتب، وارد در به روی لنگه چرخی خورد و یکتا با سروشکلی کام
شر کیان با او، فضای دوازده متری اش شد. نمی دانست چرا اما، نحوه ی رفتا

نسبت به تماشم کارکنان این شرکت متفاوت بود. خواه ناخواه مجبور می شد به
شق شخصی اش آن هم راه آمدن و به همین امر هم بود که ورودش را به اتا

.در چنین تایمی، مورد سرزنش قرار نداد

 .بفرمایید خانم مقدسی _

شج لب ها کاشته بود  .یکتا لبخندی دلبرانه کن

 :سریعاا گفت

 .ببخشید مزاحمتون شدم _

شن خواسته اش او افزود :و کیان که اصرار کرد به بیا
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راستش نیمدم برای زیراب زنی اما، راستش دارم اذیت می شم و شما هم _
شی نیروها رسیدگی کنین درسته؟ شت من و باق این جایین تا به مشکل

شط اخم را در چنین مواقعی، نمی توانست که ابروانش درهم کشیده شد. خ
 .حذفش کند

:گفت

 .من متوجه نشدم خانم مقدسی، سریع تر مشکلتونو بفرمایید _

یکتا هم معذب می شد. نگاه های او زیادی جدی بود و تماشم عشوه های
 .زنانه اش بر پایه ی صمیمی شدن، چندان اثر نمی کرد

:توضیح داد

شن غذاخوری که هستم مدام تیکه و کنایه می شنوم. همش تو _ راستش تو سال
زندگیم دخالت می شه، تو سرویس هم از اون بدتر. تازگی ها که فرستادینم
شت تزریق کاری هم همین طور، آقای یوسفی من نیاز دارم که اومدم تو قسم

شع لباس پوشیدن و غذاخوردنم به هیچ کس مربوط نیست درسته؟ این کار ونو

شن خودش هم، یکتا را مرفشه شن سر تایید کرد و راستش ته مانده ی ذه با تکا
:بی درد می خواند اما بیش از قبل عصبی به نظر رسید و گفت

 کی چنین کاری کرده؟ _

شی نزدبک به او نشست و یکتا "با اجازه" گویان روی نزدیک ترین صندل
:ولوم پایین کشیده بود وقتی گفت

ترجیح می دم اسم نیارم اگر شما خودتون یکی دو بار وارشد قسمت تزریق _
...بشین متوجشه نگاه هاشون

شح من مهمه نه شما. در ضمن، من از شما _ خانم محترم این جا فقط ترجی
راه کار نخواستم. پرسیدم کی و اگر شما همین الن اسم ندین معلوم می شه

شب حدس و گمان خودتون تا این جا اومدین و وقت منو گرفتین  .بر حس
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این که کیان تا این اندازه جدی رفتار کرده بود؛ یکتا را وادار کرد به
:عقب نشینی. روی پا ایستاد و گفت

خانم بهارانی و معصومی، همین الن به گفتن تو که نیاز نداری چرا کار _
شن من به اونا مربوط نیست البته؛ می کنی. از نظر من نیاز  داشتن یا نداشت

شط نظر شماست که اهمیت داره و ببخشید که وقت باارزشتون رو این جا فق
 .گرفتم

 :شنید

 .خیلی خب من خودم به این موضوع رسیدگی می کنم شما بفرمایید _

و این که کیان زیادی بی منظور نگاهش می کرد؛ کمی امیدوارش کرد و دور
.شد

شض ترک اتاق توسط او، کیان ماند و رهایی که تماشم بحث های کوچک به مح
و کم اهمیتشان را برای تماشم شهر بازگو می کرد. امروز زیادی بی حوصله

شت خانم مقدسی هم به روی اعصاب خردی هایش تاثیر منفی بود و مشکل
شع برج گذشته بود و نیروها حقوقشان را می گذاشت. چند روزی از شرو

شت این می خواستند. خودش هم بیش از تماشم آن ها پول لزم بود و این که ریاس
 .شرکت اندکی دل نمی سوزاند؛ دیوانه اش می کرد

بی سیم به دست کشد ارتباطی با مدیریت را شماره گیری کرد و فکر و خیالش
شر کودکانه اش بود وقتی در خطاب به منشی گفت شر رها و رفتا :هنوز هم، کنا

آقای عظیمی هستن؟ _

منشی ثانیه هایی صبر درخواست کرد و او جملت را کنار هم چید تا
شت پدرش را از خود نرنجاند  .صمیمی ترین دوس

 :شنید

جانم کیان جان؟ _
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و پس از احوال پرسی ای مختصر، رسید به بحثی که نیروها چند روزی بود
 .که با خواهش و التماس درخواستش می کردند

مهندس غرض از مزاحمت اینه که، راستش بچه ها از حقوقشون _
 .می پرسن. امروز هفتمه پول لزمیم همه

 عظیمی کیان را می پرستید. این که در همه حال خودش را جلو می انداخت
و همه چیز را بر سشر دست های پشت پرده آوار نمی کرد؛ از رفتارهای

ستودنی اش بود. شاید او از معدود سرپرست هایی بود که همیشه ی خدا هم
ریاست را داشت و هم تماشم نیروها.. کیان هیچ وقت پشتشان را خالی

.نمی کرد

:به همین امر بود که با لحنی محبت آمیز جوابش را داد

واریز می شه. امروز و فردا استارت می زنیم. تو یکم امیدوارشون کن _
 .من به فکر هستم

آخه الکی امیدوار کردن هم که فایده نداره، بیچاره ها لزم دارن آقا _
 .عظیمی یکاری کن

شل پس فردارو می دم خوبه؟ _ خیلی خب، من بهت قو

 :گفت

 .خوبه _

شل بی اعتبار اندک امیدی نداشت وقتی تماس را قطع و خودش هم به آن قو
.کرد

لعنت بهتون که با کارگر جماعت مثل برده رفتار می کنین، مثل سگ کار _
 .می کنن بعد که حقوقشونو می خوان الکی باید امیدوارشون کرد

جملت را برای خود به زبان می آورد و در همان حال، تکه بیسکویتی به
دهان گذاشت. تایشم استراحت تمام شده بود و مشغله ها اجازه نمی داد که حتی

 .ناهارش را تمام کند
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شت مچی، یاشد رها افتاد. همسرش روی پا ایستاد و پس از چک کردن ساع
هنوزهم با دختربچه ای شانزده هفده ساله هیچ توفیری نداشت و کیان چقدر

شن او ..نیاز داشت به بزرگ شد

شت اتاقش را ترک کرد وپس از ورود به سالن، یک راست رفت تا قسم
 .تزریق کاری

شی یکتا را دید که با فاصله از بهاران و معصومی، درگیر بود با پلیسه گیر
شی پرسنل متفاوت بود. شت ایستادن این دختر هم، نسبت به باق گیره ها و حال
کیان نحوه ی کار کردنش را نمی پسندید و محال بود که این امر را بیش از

 .این در دل باقی نگه دارد

دستانش را پشت سر قلب کرد و با یک تا ابروی بال پریده، نزدیک شد به
شل او هم شده، درست کار کند  .یکتایی که تلش نمی کرد تا مقاب

 :گفت

آشنا شدین با دستگاه؟ می تونین راحت کار کنین؟ _

:و یکتا سر تکان داد و با نگاه به چشمانش جوابش را داد

 .بله نسبت به روزای اول خیلی راحت ترم _

شر کناردستی های یکتا شد. هردوی آن ها به همان جا ایستاد و با نگاهش پیگی
 .ظاهر مشغول کار بودند اما تماشم حواسشان، جایی نزدیک به یکتا بود

:به همین امر هم صدا در گلو صاف کرد و رساتر از قبل گفت

 شما درس هم می خونید درسته؟ _

:قصدش را نمی دانست وقتی کوتاه توضیح داد

 .بله دانشجوی هنر هستم _

:شنید
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کارشناسی؟ _

:و جواب داد

.بله _

ترم چندین؟_

.سه _

خونتون کجاست؟ _

شت نگاهش نکاسته بود  .متحیر سر بال کشید و نه، کیان چیزی ا ز جدی

:آرام گفت

 .پیروزی _

 .و دعا کرد که دروغ شاخدارش برای آن ها رو نشود

شت بهاران افزود :کیان با نگاه به صور

شل پدرتون چیه؟ _ شغ

ال به و یکتا که مکث کرد برای پاسخ دادن، اشاره داد به آن دویی که کام
:سمت آن ها چرخیده بودند و گفت

زودتر توضیح بده خانم مقدسی. یه بیوگرافی کامل می خوام که چیزی کم _
 .و کاست نداشته باشه، دوستان معطلن فقط سریع تر

تازه دستش آمده بود. این که کیان با چه قصدی وارد شده را حال می فهمید.
 کاشت و نه، کیان آن دو را رها لبخندی نیم بند به نشانه ی تشکر روی لب ها

.نمی کرد

شی بغل دستیش فضولی کرده و اگ _  یک بار دیگه بشنوم که کسی تو زندگ
در رابطه با احتیاجاتش جواب پس می گیره، اونوقت منم به این فکر نمی کنم

که طرف کرایه خونه می ده یا هر کوفت و زهرمار دیگه ای.. هردوتون
..مستقیم می رین مدیریت و تسویه تونو امضا می کنین. از من گفتن بود
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شق این که کیان تا این اندازه سخت رفتار می کرد را ابداا نمی پسندید. مگر فر
 آن ها با کیان چه بود؟

 .سر پایین انداخت و کیان این بار چرخید به سوی خودش

شت دستتو بال ببر. خیلی کند کار می کنی. من _ خانم مقدسی شما هم سرع
.بهتون فرصت دادم اما از این به بعد شما هم باید مثل بقیه کار کنین

 .بهت زده اشاره داد به نایلون هایی که پرشان کرده بود

 .اما من تماشم تلشم رو می کنم _

:و شنید

 .اگر تمام تلشتون اینه بدرد من نمی خوره _

. و زیرلب، فحشی نثارش کرد و بعد رفتنش را نگاه

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

خانم آریایی اومدن؟  _

بله آقای زند. نیم ساعت قبل از اومدنتون هم یه خانمی اومدن این جا و _
کارتون داشتن. چند دقیقه منتظر موندن بعد که دیدن شما نیمدین، یه پاکت

 .گذاشتن و رفتن

نگاهش را بال کشید.رابطه اش با خانم ها، آن چنان خوب نبود اما نمی شد که
خالی باشد. گاهی تنها برای سرگرمی با کسانی وقت می گذراند و اما محال

.بود که به جای تماس با نامه ارتباط برقرار کنند

:پرسید

 .پاکت؟ برو بیار ببینم _

شت امضا ء ها پرونده اش را جمع کرد و دور شد  .و منشی پس از دریاف
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رفت و برگشتش، آن قدر به طول نینجامید. کاغذی که به واسطه ی ربانی
قرمز لوله پیچ شده بود را مقابلش گذاشت و ایستاد تا ارسلن اجازه ی

 .خروج دهد

شت آن کاغشذ رنگارنگ، ثانیه ای تنها نگاهش کرد و سپس با ارسلن اما، ما
شر خروجش شد .تکان سر خواستا

 .خیلی خب می تونی بری. به عباس آقا بگو یه چای بیاره _

منشی چشم گویان اتاقش را بیرون رفت و ارسلن درحالی که زیادی
شن کاغذ را نظر کنجکاو به نظر می رسید؛ ربان را باز کرد و محتوای درو

 .انداخت

شف انتظاراتش، نامه ابداا عاشقانه نبود. تنها با مدادرنگی ای بنفش و برخل
خطی خوش نوشته شده بود اما صاحبش، با همان نوشته ها هم زیادی

عصبی به نظر می رسید. طوری که پس از خواندنش، با صدای بلند به خنده
.افتاده بود

خدا لعنتت کنه ارسلن. چرا هروقت لزمت دارم نیستی؟ من امروز "
مرخصی گرفتم دارم می رم امتحان بدم. شارشژ تلفنم تموم شده و نمی تونم

باهات تماس بگیرم، یه لطفی کن بیا به این آدرس دنبالم چون اگر نیای به
شپ پر می آم تو شرکتت  ..خدا با تو

"!همونی که از دستت روانی شده، یکتا

شت او آن چنان آدرس را خواند و خیابانی که ذکرش کرده بود؛ با شرک
شپ پر تا اتاقش بیاید  .فاصله ای نداشت اما ترجیحش این بود که یکتا با تو

:بازهم خندید و زیرلب گفت

 .تو عجب گستاخی هستی. دختره ی سرتق _

شر کیان را یادش آمد. مردی بلند قد  که در نگاشه اول، و بعد چهره ی منفو
شی بی حد و مرز چشمان روشنش را به رخ می کشید. تمام اجزای زیبای
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شر مردی خوب و البته جدی را تشکیل می داد اما تنها صورتش از او تصوی
 .ارسلن بود که از آن یکی روی پستش خبرها داشت

انگشتانش در ثانیه ای مشت شد و در خطاب به چهره ی منفوشر خیالی زیرلب
:گفت

شن یوسفی.  _ شر سرتق یه پدری از تو دربیارم کیا من به وسیله ی همین دخت
شر یوسفی رسوای من یکاری کنم با تو، کاری می کنم  اولین پسشر حاج منصو

عالم و آدم بشه. فقط بشین و تماشا کن چون خوب مهره ای تو دستمه.. چون
شس مردها برمیاد .این دختره یکتا، خوب از پ

شی کیان رهایی صفحه ی تلفنی که خاموش و روشن می شد؛ ذهنش را از حوال
.داد

شج شن نامش، لبخنشد نادر نشست کن صفحه را نگاهی انداخت و پس از یافت
لب هایش. این لبخند تنها مربوط بود به مامان کبری که تماشم روزهای نبوشد

 .مادرش را به خوبی پر می کرد

 .تلفن را کنار گوش گذاشت و تکیه اش را داد به صندلی

شگ دنیا _  .سلم به بهترین مادربزر

سلم یدونه ی من. خوبی؟ چیکار می کنی پسرم؟ _

شر کار و بار، آفتاب از کدوم طرف دراومده مهربون شدی؟ زنگ _ درگی
می زنی؟ هوم؟

این توله سگ این جاست. اومده می گه ارسلن گله تو کرده. گفتم زنگ بزنم _
ببینم کی گله ی منو می کنه؟

منظورش از "توله سگ" را به خوبی می دانست. شاید عرفان تنها دوست و
شر ارسلن بود که همه ی زیر و بشم زندگی اش را می دانست. عرفان یا براد
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شف سه چهار سال، تنها همراهی بود که تماشم اخلق های پسرعمویش با اختل
!گنشد ارسلن را تحمل می کرد و ارسلن هم، انصافاا دوستش داشت

:خندید و گفت

شن زند اومده زیراب زنی آره؟ _ پس عرفان خا

شن پشت خط، مربوط بود به عرفان که به گوشش رسید .صدای شر و شیطا

شق سه نقطه ایت نیازی به زیراب زنی نداری امیرارسلن _ تو با اون اخل
 .خان

 از عزیزترین افراد تفریحش آغاز شده بود. آن دویی که پشت خط بودند؛
 .زندگی اش محسوب می شدند و او حال هر دو را در همین دقیقه ها داشت

مامان کبری صدای منو از اسپیکر بردار تا از عرفان برات بگم، از اون _
شق زیرشیروونی و خاطراتی که در و پنجره اش تجربه ش کردن، بگم اتا

 عرفان خان؟

:کبری در خطاب به عرفان پرسید

ارسلن چی می گه پدرسوخته؟ داره از ویلی شمال حرف می زنه؟ _
چیکار می کنی اونجا؟

شن خنده ها گفت :عرفان میا

 .مامانی محاله فکر کنی اونجارو مکان کردم _

 .و همان لحظه صدای سیلی، ارسلن را برای چندمین بار خنداند

اوه اوه.. اون صدای پسی بود عرفان؟ _

 .بد پسی خوردم داداش بد _

:زیرلب زمزمه کرد

.حقته _

Ava-Khis.iR
@avayekhis



:و بعد در خطاب به مادربزرگش ادامه داد

شن _ کبری خانم امشب وقتم آزاده ها، حاضرم مهمونت بشم و تو یه فسنجو
 .چرب و چیلی تحویلم بدی

شز حاضر و آماده ی جناب _ .کبری فقط همینه آره؟ آشپ

:سر کج کرد و گفت

شل تو فسنجون درست نمی کنه. باور نمی کنی از _ باور کن هیچ کس مث
 .عرفان بپرس

:شنید که عرفان گفت

راست می گه مامانی. بذار بیاد ببینیمش چندشو.. تو اون شرکتش که _
شش نیروهام خراب می کنی. حداقل راهمون نمی ده، می گه تو وجهه ی منو پی

 .بیاد این جا ببینمش تا وجهه رو نشونش بدم

شف او درآمد  .کبری با دنیایی از محبت، طر

راست می گه پسرم. تو بلند شی بری دیگه اونا ازش حساب نمی برن _
 .که... ماشال پسرم خوشتیپم که هست، همه ی دخترا آویزونش می شن

:خندید و عرفان گفت

نه مامانی کجای کاری؟ دخترا احمق شدن، این گودزیلرو فقط بخاطر _
 .اخلق چندشش می خوان

:زیر لب زمزمه کرد

..گودزیل  _

:و شنید که کبری هم گفت

ساکت شو بچه پررو.. احمقم خودتی. به دخترای مردم چرا حرف _
می زنی؟

:نگذاشت که عرفان از خود دفاع کند، چراکه در خطاب به او گفت
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شت گودزیل بودنمو بهت نشون می دم عزیزم _  .ببینمت نهای

:و وقتی شنید

..باشه عشقم، فداتشم، دورت بگردم _

شت یکتای عصبی را شن پرستاره اش باز و قام شل چشما خندید و بعد در، مقاب
 .نشانش داد

:گفت

 .مامانی بعداا حرف می زنیم  _

و یکتایی که تا به این ثانیه  محشو تماشای لبخنشد عمق دارش بود؛ تبدیل شد به
.همان بمبی که خط و نشان کشیده بود و در را به شدت به لنگه اش کوفت

من دیگه نمی تونم این اوضاع رو تحمل کنم. دیگه نمی خوام با تو سر و _
کله بزنم، ازت خسته شدم. از اینکه یه سرسوزن درک نداری خسته شدم،
شن یوسفی با هر بهانه ای تحقیرم می کنه خسته شدم. هرکاری از این که کیا
بخوای برات می کنم، فقط اینو نخواه.. نخواه که هر شب با عذاب وجدان
سر رو بالشت بذارم. نذار همش با خودم فکر کنم که ممکنه یه روزی یه

شی منو خراب کنه  .نفر هم پیدا بشه که بخواد زندگ

ارسلن حدس هایی می زد. مسلماا کیان یوسفی، زرنگ تر از این حرف ها
شی محیط کار، محتاط تر از آن چه او حدس می زد شن چهاردیوار بود. مسلماا میا

 .رفتار می کرد

شن دست اشاره داد به نزدیک ترین صندلی و در خطاب به منشی که با تکا
شی یکتا را توضیح دهد گفت :آمده بود تا بی ادب

یه لیوان آب میوه بیار برای خانم مقدسی. بعدشم هیچ تماسی رو وصل _
 .نکن
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منشی چشم گویان دور شد و ارسلن خیره به چهره ای که پر بود از خشم
:گفت

 .بیا بشین . نشسته هم می تونی فریاد بزنی _

یکتایی که از ارسلشن همیشه عصبی، انتظار چنین رفتاری را نداشت؛
نشست به روی صندلی ای که او اشاره می داد و ارسلن خیره به صفحه ی

.لپ تاپش، خروجی های ساعتی پیش را چک کرد

شن آب پرتقال وارد شد و در پاسخ به ارسلنی که دقیقه هایی بعد منشی با لیوا
شت عباس آقای آبدارچی را سوال می کرد گفت :غیب

.رفتن تا یه سری مایحتاج  تهیه کنن _

ارسلن کوتاه تشکرد و این بار که منشی دور شد؛ انگشتانش را درهم قلب
شن آب پرتقال .کرد و اشاره داد به لیوا

 .اول بخور بعد صحبت می کنیم _

شن لرزانش را تکانی داد و لیوان را میانش  آن ها اسیر کرد. خنکای یکتا انگشتا
شل حنجره اش را جا آورد و ارسلن خیره به صورتی که آب پرتقال، حا

شی مقنعه خودنمایی می کرد پرسید شر سیاه :این بار در حصا

آروم شدی؟ _

 او ابرو بال پراند و همان لبخنشد نادر هم نشست و یکتا که سر تکان داد؛
.کنج لب هایش

شل من خوبه _  .شانس آوردی که امروز حا

:یکتا نالید

 .واقعاا خسته شدم _

.و ارسلن شانه بال پراند
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هرکاری خستگی داره، منم بعضی وقتا از این شرکت خسته می شم. باید _
برم خرابش کنم رو سشر بقیه؟

شی کیان و آن مدلی پرتکبر نگاه کردنش، بهانه گیر شده بود. غروشر زیاد
.دیوانه اش کرده بود

شن کی انداختی. اون کیان حتی از تو هم _ آخه تو نمی دونی منو به جو
 .غیرقابل تحمل تره

شی کنج چشمانش، یکتا را ارسلن بازهم شروع کرد به خندیدن. چین خوردگ
:بازهم متعجب می کرد. آن قدر که محشو صورتش شد و ارسلن گفت

شن من آرومت می کنه من بهت اجازه می دم _ اگر غیرقابل تحمل خطاب کرد
...که خودتو خالی کنی اما

شن حالیش حضور خم شد و تنها نشانی که از روزهای نحس گذشته میا
شل شخصی اش بیرون کشید  .داشت را از کشوی وسای

شب عکسی بود متعلق به کیان. او لبخندی دیوانه کننده روی لب ها کاشته قا
شی چشمانش را با آن نگاشه دلفریب به نمایش می گذاشت  .بود و زیبای

شن او بود که طوفانی شد و در شل چشمانش، پس از رویارویی با چشما حا
:ادامه ی صحبت هایش گفت

من دو ساله که برای امروز برنامه ریزی کردم. دو ساله که این قاب _
شن صاحبشه. دو ساله که نقشه چیدم و عکس تو کشوی من منتظشر نابود  شد

شت با ارزشمو نذاشتم حال به هیچ عنوان از هدفم کناره گیری نمی کنم. من وق
واسه تو که هر روز بخوای جا بزنی. اوایل فکر می کردم قوی تر از این

 .حرف ها باشی

شط مرد متکبر را به لبخنشد شب عکس متعلق به کیان و ذهنش رب نگاهش به قا
 .درون عکس چک می کرد
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:پرسید

چرا انقدر ازش نفرت داری؟ یه چیزی بگو که وجهه ش رو خراب کنه. _
 .یه چیزی که واسه نابود کردنش منو هم ترغیب کنه

شن وسایلش  .ارسلن قاب عکس را برگرداند میا

:گفت

نیازی نیست که تو ترغیب بشی. همین که به حرف های من گوش بدی_
شن زندگیش، همه چیزو برا کافیه. اون روزی که موفق شدی به خراب کرد

.می گم،شاید اگر بشنویشون، تو هم متنفر بشی ازش

دسته ی کیفش را لمس کرد. سکوت باعث شد که ارسلن سر و شکلش را
شی نگاهی بیندازد. یکتا ترکیبی از رنگ های شاد بود و حالیی  که کتون

شر سبز، او را زیادی شگفت زده می کرد شر شلوا .صورتی را نشانده بود کنا

شن قرمز را مقابل چشمانش به نمایش گذاشت و با یک دست نامه و ربا
 .تکیه اش را داد به صندلی

حال چرا نامه ی فدایت شوم نوشتی؟ _

شت قهر رو گرفته بود؛ از گوشه ی چشم نگاهی به صورتش یکتایی که به حال
:انداخت و هنوز هم لبخنشد او را باور نمی کرد وقتی گفت

فدایت شوم نبود.. چون نه پاکت نداشتم و نه خودکار، مجبور شدم با _
 .مدادرنگی بنویسم و با ربان ببندمش که کسی نخونه

شف کشوهای سوارشده شن ردی شی چرخ دارش را تکانی داد و میا ارسلن صندل
شن انبوه خودکارها، یکی دوتایش به روی هم، سومینش را باز کرد تا از میا

.را به یکتا ببخشد

شن خودکار باشه. بیا اینارو بگیر _ ال خوب نیست که یه دانشجو بدو  .اص

.اما یکتا هنوز هم محشو آن همه خودکار و رنگ های متنوعشان بود
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وای چقدر خودکار، می شه به جای آبی و مشکی بنفش و صورتی _
بردارم؟

شف میز ارسلن کجکی خندید و همان لحظه کنار کشید تا یکتا را به آن طر
.دعوت کند

بیا هر رنگی می خوای بردار تا منم یه فکری بکنم و تورو بیرون از _
شط کار کنار کیان قرار بدم  .محی

شت دوشم جمله اش را نشنید؛ چراکه به سوی رنگ ها پرواز کرد و با قسم
:دنیایی از اشتیاق گفت

این همه خودکار می خوای چیکار؟ _

.و ارسلن در پاسخش، ذهن کشاند به سوی کیان و بعد جمله ها را چید

این همه آدمی که تو این شرکت کار می کنن نیاز دارن به خودکار که _
باهاش بنویسن.. باید ترتیب بدم تو بری به همون رستورانی که کیان بعضی

وقتا با رفیقاش می ره. یکمم دست نیافتنی باش، زیاد محلش نده و اون شب
کاری کن که حتماا بهت توجه بشه. همین که یکی از دوستاش متوجهت بشن

شن اون کافیه ..برای جذب کرد

او مات مانده ارسلنی که با فاصله ای نزدیک این حرف ها را می زد را نگاه
شش عجیب و غریبش می کرد و ارسلن با نگاه به انداشم بی نقص و پوش

:افزود

شی _ شل هنریت مسلماا از باق همین قدر هم عجیب لباس بپوش. این استای
شب یه مرد همیشه خوب دخترها تفکیکت می کنه و خاص بودن برای جذ

!جواب می ده

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 "فصل هفتم "
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شن حال_ اعتراف" "زما

 فکر می کنی برای انجامش آماده باشم؟ _

من بهت ایمان دارم رها. به جای لج کردن با خودتو زندگیت، به جای _
 .عقب کشیدن سعی کن عشقتو از دستای اون دختره بگیری

شی شن قاب آیینه نظر انداخت. زیادی بود. سرخ چهره ی آرایش کرده اش را میا
شی سایه ی پشت چشمش، برای رهای همیشه ساده زیادی لب ها و حتی سیاه

!بود

شی ساده پسندش و در همان حال نگاه کند تا بیش از این، درگیر نشود با خو
:گفت

شق من نیست _  .کیان دیگه عش

شر عقیده ی نیایش نچ کنان نزدیکش شد. تماشم امروز را، او آمده بود برای تغیی
 .رها و حال تمام جملتی که کنار هم چیده بود؛ انگار هیچ اثری نداشت

شت _ رها جان، من بهت حق می دم. کاری که کیان با تو کرد نهای
ال قابل بخشش نیست اما ..پست فطرتیش رو نشون می ده. اص

شت اساسی حال انصافاا زیبا به نظر می رسید  .تیز چرخید. با آن تغییرا

اما چی نیایش؟ آرایش کنم برم جلوش بگم مرسی که بهم خیانت کردی؟ _
شر دیگه بود؟ ازش تشکر کنم یا مرسی که دلیل تمام بداخلقی هات یه دخت
شن کیان هم حالت تهوع می گیرم خودمو گول بزنم؟ من حتی از نزدیک شد

.چه برسه به این که بخوام با چنگ و دندون نگهش دارم

 .من نگفتم اینکارارو انجام بده _

اما این آرایش و این رنگ مو، این لباس و تماشم چرت و پرت هایی که از _
صبح تعریف می کنی همین معنی رو می ده. من نموندم تو این خونه که بازم
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تحقیر بشم. موندم برای تلفی. موندم تا اون دردایی که کشیدم رو بهش بدم.
موندم تا اشک ریختنشو ببینم و اونوقت شاید دلم آروم بگیره. شاید خجالت

 .نکشم از رهای گذشته. شاید حالم از عاشقی هام بهم نخوره

نیایش تا به این لحظه تردید داشت اما حال و روشز رها مصممش کرد برای
شن تصمیمش !بیا

شن انگشت ها اسیر کرد و خیره به چشمانش گفت :دستانش را میا

منم همین نظرو دارم اما الن داری راشه اشتباهی رو می ری رها. واسه _
شن کیان اگر صبح تا شب کز کنی تو این اتاق به راشه حل بیچاره کرد

نرسیدی. باید با تعصبش بازی کنی. باید کاری کنی بهت شک کنه. باید از
دور چراغ سبز نشون بدی اما وقتی نزدیکت می شه با تماشم توان پس بزنی،

تو پتانسیلش رو داری رها. فقط کافیه بخوای تا کیان کوشر خواستنت بشه.
.اونوقت تصمیم با توئه. که اونو بخوای یا ولش کنی واسه همیشه

شش همیشه عاقل را جالب شده بود. حال دلش می خواست که حرف های نیای
 .بشنودشان

:نگاه ریز کرد و پرسید

آره ولی چجوری انجامش بدم؟ _

و نیایش لبخندی عمیق روی لب ها کاشت؛ چراکه می دانست با کیان و
!نامردی هایش، چه باید کرد

 خب یکم فکر کن ببین برای چی این همه آرایشت کردم؟  _

شانه بال انداخت و صفحه ی افکارش، آنطور که نیایش می خواست آپلود
.نشد

شن کیان _ .خب واسه جذب کرد

شس کیان شب عک  .نیایش نفس فوت کرد و اشاره داد به قا
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شل کل مگه امروز پنجشم آبان نیست؟ تولد کیانه _  .عق

شت ممکن از پنجشم آبان بود. تاربخ را یادش آمد و آه به بدشکل ترین حال
شج آبانی که متعلق بود به خودشان، به سینه اش خارج شد. آخرین پن

شت ممکن گذشت و حال نیایش چه می خواست؟ افتضاح ترین حال

نکنه توقع داری واسش جشن بگیرم؟ _

دقیقاا همین کارو باید انجام بدی اما با این تفاوت که هر کی می شناسی و _
نمی شناسی رو دعوت می کنی. هم از خانواده ی خودت و هم از خانواده ی

 .کیان

حیرت وادارش کرد که روی پا بایستد. پشد آرایش پاک کن را به دست گرفت
شط چشم انصافاا زیبایش گفت شن خ شل از بین برد :و درحا

ال _ دیونه شدی نیایش؟خیلی دلم ازش خوشه که واسش تولد هم بگیرم؟ اص
 .فکرش رو هم نکن

نیایش وادارش کرد به گوش شدن. یکی از دستانش را لمس کرد و وقتی او
شن مشتاق افزود :نگاه داد؛ با آن چشما

وقتی همه ی فامیلت اینجا جمع شده باشن کیان عصبی می شه، چرا؟ _
 .چون تو خیلی به خودت رسیدی و اونم اینجاست

:مردد پرسید

کی؟ _

:و نیایش لبخندش را عمق داد

شی شما _ شق پر و پا قرص، پسردای  .عاش

:ناباور گفت

می خوای کیان این خونه رو بذاره رو سرش؟ _

 .و نیایش هیجان زده تر از قبل سر بال انداخت
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نه عزیز من. اون هیچ کاری نمی کنه چون فکر می کنه تو فراموش کردی _
حرف زدن با علی رضا ممنوعه. حسابی هم به خودت می رسی و سعی
می کنی با همه ی مردهای مجرشد اطرافت ارتباط برقرار کنی. از نظشر

شن دنیا به نظر بیا اما واسه اون نه.. دیونه می شه رها. به دیگران بهترین ز
شق آرایش شت تورو غر خدا خیلی دوست دارم قیافه شو ببینم وقتی صور

.می بینه و از همه بدتر، تو جلوروش شروع کنی به رقصیدن

لحظه های اول، قصدش رد کردن بود. لحظه های اول این حجم از عصبانیت
را برای کیان نمی خواست اما چراکه نه؟ کیان همان کیانی نبود که روزی تا

 سرحشد مرگ، رهای علشق را مچاله می کرد؟

:قاطعانه گفت

.تولد می گیریم _

شع مالی اش افزود شن اوضا :و با به یادآورد

اما یکم زمان می خوایم. بخوایم امشب تولد بگیریم که پولی ندارم. بعدشم _
چجوری خانواده رو جمع کنم؟ غذا درست کنم و کیک سفارش بدم؟

شن خیالش هم نبود  .نیایش سر بال انداخت و هیچ چیز عی

من یه مقدار پول بهت قرض می دم تو امشبو می گذرونی بعداا بهم پس _
می دی. غذارو از بیرون سفارش می دیم تا کیان بفهمه تو دیگه همون برده ی
شن سابق نیستی و کیک رو هم من حل می کنم، یکی از بشور، بپز، بده بخور

شس دو دوستام هست که باباش قناده می گیم برات سفارشی کیک بزنن عک
شن مهمونا هم کاری نداره، نفره ت با کیان رو هم می ندازیم روش. جمع کرد
یه تماس می خواد که همه بریزن این جا. این جماعت می میرن واسه یه بزن

شب حسابی  .و بکو

جوانب را در ذهن سنجید. نیایش بی راه هم نمی گفت. او هم دلش می خواست
که چهره ی کیان را پس از انجاشم این چنین تصمیمی، ببیندش و بهترین

!موقعیت همین امشب بود
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☆☆☆☆☆☆☆

شی شاگرد انداخت و تلفنی که با ناشم ارسلن کوله پشتی اش را به روی صندل
:خاموش و روشن می شد را پاسخ داد

.سلم _

شت خط موندن  _  .بهت گفته بودم خوشم نمیاد از پش

شب آینه ی مقابلش را نگاهی انداخت و نیایشی که نزدیکش می شد را قا
.تشخیص داد

 .ببخشید پشت فرمون بودم نتونستم بهت جواب بدم _

 یعنی می خوای بگی رانندگیت انقدر افتضاحه؟ _

در پاسخ به نیایشی که به شیشه می کوبید؛ لبخندی عمق دار روی لب ها
 .کاشت ودستگیره را تکانی داد

:نیایش سلم کنان کنارش جا گرفت و او به ارسلن گفت

ال اینطور نیست، من فقط زیادی محتاطم _  .اص

.از اونا که فرمونو با دو تا دست سفت می چسبن دیگه _

شت دراز شده ی نیایش را فشرد و ای، که ارسلن دستش یکی ازدستانش دس
.انداخته بود؛ عصبی اش کرد

شی من نظر بدی کیو باید ببینم؟ _ ال من نخوام شما در رابطه با رانندگ اص

نمی خواد کسی رو ببینی، چه خبر؟ کیان آشتی نکرد؟ _

کیان آشتی نمی کرد. او از هر دری که وار د می شد؛ دنیادنیا کم محلی از
شب او می دید و به همین امر هم حرصی شد و گفت :جان
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ال که بدجوری خودشو گم کرده. امشب شبه تولدشه، برم یه _ نخیر، فع
 .چیزی بخرم برم سر راهش بلکه آشتی کنه

:شنید

الن کجایی؟ _

:و با نگاه با نیایشی که کنجکاوانه نگاهش می کرد؛ گفت

شی بابا _ .اومدم قناد

واسه چی؟ _

!نفسی فوت کرد و نه، ارسلن تماس را تمامش نمی کرد

ارسلن من باید واسه همه چی حساب پس بدم؟ _

.و صدای او حق به جانب تر از هر لحظه بود

آره باید جواب پس بدی. واسه چی اونجایی؟ _

شب وجود نیایش بود که کوتاه آمد .حرصش گرفت و تنها به سب

شک دوستمو بگیرم، خیالتون راحت شد؟ _ شش کی اومدم سفار

نه، مگه تو پیکی که سفارش می گیری؟ بعدشم از این کارا نکن بعید _
شی من زیادی راحت به شر انتخاب نیست بابام بیاد اونجا و خوش ندارم که دخت

.نظر برسه

نیایش را یادش رفته بود. این طور وقت ها که همه چیز به خودشان ربط پیدا
 .می کرد؛ یکتا دنیا را هم از یاد می برد

منظورت از راحت چیه؟ _

ال _ یه نگاه به ساعت بندازی منظورمو متوجه می شی، الن تو اگه مث
شت شب اجازه معشوقه ی من باشی، من حتماا باید سیب زمینی باشم که این وق

 .بدم بیرون از خونه باشی
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بازهم متعجبش کرد. ارسلن با هر حرف متعجب و همچنین عصبی اش
 .می کرد. به خصوص وقت هایی که تا این اندازه راست گو می شد

شخ عشق یک طرفه اش را یادش آمد شت تل .دلش گرفت و بازهم حقیق

.خیلی خب من برم؟ الن کار دارم _

:شنید

شر قنادی دنبالت. فقط منتظرم نذار که انتظار _ تا یه ده دقیقه دیگه می آم کنا
.عصبیم می کنه

 .و قبل از آن که چیزی بگوید، تماسش قطع شده بود

تلفن را از گوشش فاصله داد. ارسلن تازگی ها تغییر کرده بود و این تغییر
ال کی شده بود که او شر او دور نمی ماند. مث شن همیشه جست وجوگ از چشما

شل یکتا بیاید؟ کی کجا بودنش دارای بخواهد تا این ساختمان و شخصاا به دنبا
 اهمیت بود؟ کی حوصله داشت تا با او بحث کند؟

:تماشم این ها را در ذهن مرور کرد و شنید

کجایی یکتا؟ _

تازه وقت کرد که نگاه دهد به نیایش. هم دانشگاهی ای که آنچنان صمیمی
.نبود اما بذله گویی هایش یکتا را جذب می کرد

شن همراهش لبخندی به رویش زد . و نیایش چشمک زنان، اشاره دا د به تلف

عشق و عاشقیه؟ _

شن ترس ارسلن را معشوقه اش خطاب کند دلش خواست. این که یکبار و بدو
 .را دلش خواست

:با دنیایی از اشتیاق گفت

.آره _
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.و نیایش کنجکاوتر شد

وای.. کیه؟ چه شکلیه؟ چند سالشه؟ خیلی دوست دارم بدونم تو با کی _
هستی چون از نظشر من هم خیلی خوشگلی، هم باهوش و خیلی هم

 .خوش لباس

چنگ انداخت به دستگیره. همان طور که نیایش را هم به سوی قنادی هدایت
:می کرد گفت

دیگه داری خجالتم می دی، بعدشم من و ارسلن، هنوز خیلی اوکی _
 .نشدیم

.نیایش هم گامش شد و او که این حرف ها حالی اش نمی شد

اوکی می شین بابا. مگه کسی از دختری مثل تو می گذره؟ عکسی چیزی _
ازش نداری؟

سر تکان داد و هرکسی نه، اما ارسلن می گذشت. ارسلن به راحتی از او
 .می گذشت

 .نه اما داره میاد دنبالم. وقتی اومد بهت نشونش می دم _

شش نیایش با آن لب های باریک بازهم خندید و یکتا که دقیق شد به روی آرای
شب کیک پرسید :غلیظش، در رابطه با صاح

راستی عکسو فرستادی برای شاگرشد بابام؟ تولشد کی هست؟ من _
می شناسمش؟

شض داخل شدنش چرخید تا نیایش ایستاد تا درب اتوماتیک باز شود و به مح
 .توضیح دهد

آره فرستادم ولی تو نمی شناسی، تولشد شوهشر صمیمی ترین دوستمه. _
 .می خوایم سوپرایزش کنیم

:لبخندش را عمق داد و گفت

!چه خوب _
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 .و پدرش علی را که دید؛ دستانش را برای در آغوش کشیدنش گشود

 .سلم باباجونم _

شن شع دخترش، گونه های او را بوسید و پس از رد و بدل ساخت علی هم تاب
سلم و احوال پرسی با هردوی آن ها، در خطاب به محمدی که آن سوی

:پیشخوان ایستاده بود گفت

شی دخترم آماده ست؟ _ شک سفارش کی

 بله"گویان دور شد و یکتا فرصت را غنیمت شمرده، در خطاب به محمد "
:پدرش گفت

 آقای زند اینجا نیمدن؟ _

منظورش از آقای زند، به طوشر واضحی زنشد بزرگ بود چراکه یکتا
 .ارسلن را با ناشم کوچکش صدا می زد

حاج علی دست در جیب سری به نشانه ی منفی تکان داد و یکتا برای آن که
:بحث را تغییر دا ده باشد گفت

شک دوستمو که سفارشی درست کردین مگه نه؟ _ کی

و قبل از آن که حاج علی و لبخندش تاییدش کنند؛ محمد به همراشه کیکی
شل شر مرد و زنی که لبخندزنان و مقاب چندکیلویی از راه رسید و تصوی
چشمانش خودنمایی می کردند؛ اول یکتا، سپس حاج علی و در نهایت

!امیرارسلشن زندی که ورودی را داخل می شد را متحیر کرد

شب آن کیک هضمش، شن چهارچو قبل از آن که، وجوشد کیان و همسرش را میا
.کند؛ متوجشه تماشم پرسنلی شد که به احتراشم ارسلن روی پاها ایستاده بودند

:صدای نیایش را کنار گوشش شنید که می گفت

این جذاب دیگه کیه؟ _
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شخ گلویش و همان لحظه که ارسلن نزدیک شد؛ حاج علی و سوالی که بی
 .مانده بود متوقف شدند

شر کیانی که هنوز هم وجودش را باور یکتا برای فرار از افکار و تصوی
:نمی کرد؛ در خطاب به ارسلن گفت

سلم چرا اومدی داخل؟ _

:و ارسلن با نگاهش اشاره داد به کیان و رها و سپس گفت

 .سلم آقای مقدسی _

شن رسشم ادب و ارسلن همان حاج علی دست دراز کرد برای به جا آورد
.لحظه بود که اینگونه پاسخ داد به یکتا

نباید می اومدم؟ گفتم حال که تا اینجا اومدم برای امشب از آقای مقدسی _
 .اجازه تو بگیرم یکتا جان

.و بازهم به کیان و رها اشاره کرد

شن بد مخمصه ای گیر افتاده بود. برای شب دهان پایین می فرستاد. میا یکتا آ
شل خودش نگاه های حاج علی و ارسلن اگر پاسخی آماده می کرد؛ به د

شر همسشر کیان است و او با شش این کیک کا چطور می فهماند که سفار
پست فطرتی، تماشم آشیانه ای که او با جان و دل ساخته را تخریب می کند؟

:شنید که پدرش گفت

شن ما باش ارسلن جان _ .حال که تا اینجا اومدی تشریف بیار یه چای مهمو

شن سر تایید کرد و یکتا که از چنین رفتاری متحیر شد؛ نیایش ارسلن با تکا
.هم اعلشم حضور کرد

شت کیک ممنون، رها اینو ببینه عاشقش _ خب من دیگه برم. یکتا جان باب
 .می شه

شی ارسلن را بررسی می کرد و جان کند تا بگوید :او نگاه های عصب
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می خوای بمون تا خودم برسونمت تا خونه ی دوستت؟ آخه کیک سنگینه _
 .خسته می شی

.نیایش هم فرصتی برای رد کردن نداشت؛ چراکه ارسلن تایید کرد

 .بله شما بمونین من یه چای بخورم با یکتا می رسونیمتون _

نیایش تشکرکنان کیک را برگرداند به روی میز و حاج علی با اشاره به
شز پذیرایی ای که آماده کرده بود؛ آن ها را دعوت کرد به نشستن .می

شر نیایش با تعارف های یکتا جلو افتاد و همان لحظه بود که ارسلن کنا
:گوشش گفت

 .امیدوارم توضیحی که آماده می کنی قانع کننده باشه _

.او هم سریعاا در دفاع از خودش، جمله هایی را زبان آورد

قانع هم نشی مهم نیست. من نمی دونم هدفت از این کارها چیه؟ چرا  _
اومدی داخل؟

شح لبخنشد کجکی را حفظ کرده بود. محمدی که به طوشر عیان ارسلن طر
شت میز قرار چاپلوسی اش را می کرد؛ صندلی کنار کشید و وقتی ارسلن پش

شر او یکتا قرار گرفت و گرفت؛ چای و شیرینی را مقابلش چید. در کنا
 .مقابلش حاج علی بودند و نیایشی که از او چشم برنمی داشت

شق قنادی گفت شر پرزرق و بر :نهایتاا ارسلن بود که با نگاه به در و دیوا

شز دیگه ست. یعنی پدرم _ شن تماشم ساختمون های این خیابون اینجا یه چی بی
شی ما تو دستای حاج علیه شت زندگ  .خیلی دوسش داره. می گه برک

حاج علی ذاتاا مهربان بود. برای او ارسلنی که متکب ر بود و دنیا را با
 .زاویه ی دیدی متفاوت نگاه می کرد هم، با یکتای خودش فرقی نداشت

:گفت
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پدرت یکی از بهترین ثروتمندهاییه که من به عمرم شناختم، یعنی برام _
. ادم با اون همه دارایی این قدر خاکی و مهربونه عجیبه که چطور یه

ارسلن ابرویی بال انداخت و نگاهش را داد به یکتا. شاید دوست داشت که
شن این چهاردیواری ابداا خوشحال او هم چیزی بگوید اما یکتا از وجودش میا

.نبود

شث جدیدی را راه انداخت .محمد نزدیک شده و بح

آقا شما می خواین داماشد حاج علی بشین؟ قنادی برای همیشه پابرجا _
می مونه مگه نه؟

:یکتا ناباورانه نالید

!محمد _

 .و ارسلن یکبار او، یکبار حاج علی و سپس محمد را نگاهی انداخت

 پسر تو کار دیگه نداری وایستادی بالسشر من؟ _

شن سر این چنین رفتاری، ماست های نیایش را هم کیسه کرد. حاج علی با تکا
از محمد خواست تا دور شود و ارسلن ابداا، آن طور که یکتا می خواست

.احترام نمی گذاشت

 . ندین، دو روز دیگه سوارتون می شن آقای مقدسی زیاد به اینا ر _

:حاج علی تایید کرد و ارسلن با اشاره به یکتا افزود

 .بهتره یکتا هم زیاد اینجا نیاد _

شن او به پدرش دستور شل چشما این یکی نه، ارسلن رسماا نشسته بود و مقاب
!می داد

:با لحنی حق به جانب چرخید و عصبی بود وقتی پرسید

شن پدرم؟ _ چرا نباید بیام دید

 .و ارسلن جرعه ای از چای اش را نوشید و سپس روی پا ایستاد
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 .با اجازه تون من یکتارو می برم تا با خانواده ام آشناش کنم _

:و یکتا از این که او متوجهش نمی شد؛ حرصی تر از قبل پرسید

امشب؟ _

شت ارسلن را نمی پسندید. او به شن دوراهی مانده بود. حرکا حاج علی میا
شخ تمامشان می کشید و اما یکتا دوستش طوشر عیانی مال و ثروتش را به ر

!داشت

:تنها گفت

 .می تونی باهاش بری دخترم _

شج او، شر پرسنل هنگاشم خرو شی کوتاهی دور شد و رفتا و ارسلن با خداحافظ
 .یکتا را دیوانه اش کرد

شب لبخند پنهان شت نقا روی پا ایستاد و بنشد کوله اش را چسبید تا حرص را پش
کرده باشد. از نیایشی که حال فهمیده بود امشب به تولشد کیان می رود؛

خواست تا همراهش شود و امشب تماشم بهانه ها را برای به جنون رساندنش
:تمام می کرد وقتی حاج علی گفت

برو دخترم، خدا به همراهت اما شب با هم حرف داریم. در رابطه با اون _
شط تو به اون ها شر اون مرشد جوون و رب عکس و نگاه های ارسلن به تصوی

.خیلی حرف داریم

شت قهر دور می شد نظری انداخت و سپس گام های و او پدرش را وقتی با حال
.حسابی خسته اش را کشاند تا برسد به ارسلن

 !آخ ارسلن

!امشب با او و خوی متکبرش کارها داشت

ارسلن همین امشب باید به او احترام گذاشتن را یاد می گرفت و یکتا برای
!فهماندنش، از هیچ حرکتی دریغ نمی کرد
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شت سبابه اش را به روی سنسورقرار داد و توقفش شی کت و انگش  عظیم
.شلوار به تن را نزدیک کرد

همه رفتن؟ _

شت گرفته ی او، گفت شن صور :نگاه گرداند و پس از یافت

بله همه رفتن منم دارم می رم، شما چطور هنوز نرفتین؟ _

 .نگاشه عظیمی متفاوت بود. آن قدر که کیان را متوجه می کرد

شن سر از او خواست که همراهش شود و گفت :با تکا

 .دنبالم بیا. کارت دارم _

شت مچی اش انداخت. امروز خوب بود. حال و اوضاعش کیان نگاهی به ساع
امروزی که رها تماس گرفته بود و می خواست که زود به خانه برود؛

!زیادی خوب بود

شق مدیریت و ایستاد تا عظیمی زودتر پس پرانرژی پا گذاشت به اتا
مرخصش کند اما سرنوشت امروزش را آن طور که او خیال می کرد؛

!ننوشته بود

:شنید

 .بشین باهم حرف داریم _

.و اولین صندلی را برای نشستن انتخاب کرد و این بار زیادی کنجکاو بود

چیزی شده آقای عظیمی؟ _

عظیمی با دفتر و دستکش کار می کرد. او قبل از امروز، به کیان اعتماد
 .داشت و حال نمی دانست که چطور باید تصمیمش را عنوان کند

:این طور شروع کرد

شت مساعده داده بودی؟ _ درخواس
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شت مونتاژ، روزهایش را شن سرپرس کیان تایید کرد. چند سالی بود که به عنوا
شی این شرکت می گذراند و تماشم این چند سال، هیچ گاه شن چهاردیوار میا

شت مساعده نداده بود. او حتی بعضی از ماه ها، درخواست می کرد درخواس
شق دیگر کارگران جلوتر از او واریز شود و اما حال و این امر که حقو

 .عظیمی را متعجبش می کرد

شس ته ریش ها گفت :پا به روی پا انداخت و پس از لم

شن خانمم _ شج بیمارستا ..بله. صاحب خونه کرایه رو بال برده، از طرفی خر

شج کیان هم بدبینش عظیمی سر تکان داد و دیده های امروز صبح، به ازدوا
.می کرد

 .بله زندگی سختی های خودشو داره، چه خوبه که آدم قدرش رو بدونه _

شی عظیمی، به کنجکاوی اش دامن زد شت ناگهان  .تایید کرد و سکو

: و پرسید چشم ریز کرد

اتفاقی افتاده آقای عظیمی؟ _

عظیمی جمله ها را چیده بود. تصویرها، چیزی نبودند که بتوان ساده از
.کنارشان گذشت

:گفت

شن این شرکتو می دونی. از قدیمی های اینجایی. در ضمن_ کیان خودت قوانی
من با پدرت هم رفیقم. از طرفی اخلقم یکم متفاوته، یعنی کسی که بخواد

 .هدفی جز کار کردن داشته باشه رو نمی تونم تو شرکتم بپذیرم

شت هنوز هم متوجه نشده بود؛ جمله های بعدی هم نمی توانست نسبت به اتفاقا
شل وقوع روشنش کند .در حا

همیشه انقدر قبولت داشتم که اگر اومدی گفتی این نیرو خوب نیست گفتم _
شر تام دادم چون بهت اخراج، اومدی گفتی خوبه گفتم بمونه، من به تو اختیا

 .اعتماد داشتم
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شر رها بود، به همین سبب هم کنایه های عظیمی را درک نمی کرد .ذهنش کنا

:یک تای ابرو بال پراند و گفت

.بله شما همیشه به من لطف داشتین _

شن موضوع را روشن کرد شن عظیمی، جدی بود  .روی پا ایستاد

:شنید که گفت

خانشم یکتا مقدسی، هنوز اینجا کار می کنه؟ _

شن این شی کارکنا ناشم یکتا هم تنش را از جا پراند. عظیمی هیچ گاه با بیوگراف
!شرکت کاری نداشت

:تلش کرد تا عادی به نظر برسد اما موفق نبود که گفت

نه چند ماهی می شه که تسویه کردن، چطور مگه؟ اتفاقی افتاده؟ _

شت سر قلب کرده بود و نگاهش، نگاهش عظیمی چرخید. دست ها را پش
.سرزنش داشت

کیان من هنوزم نمی تونم باور کنم که تو اینطوری باشی، به من گزارش _
دادن که چشم هیزی کردی، که با خانشم یکتا مقدسی وقت می گذروندی، که
وقتی من بهت اعتماد کردم و اجازه دادم که با نیروهای خانم تو یه طبقه

.کار کنی، از اطمینان من سواستفاده کردی

رنگ از رخش رفت. لب از هم فاصله داد و اما جمله ها یاری اش نمی دانند.
با این فاجعه چه باید می کرد؟

 از شنیدنشون باور نمی کردم اما با مدرک بهم اثبات کردن. باورم من بعد _
نمی شه کیان، باورم نمی شه که شکل و قیافه ی زن ها می تونه رو تو هم تاثیر

شل او دختری می سوزه که با امید و آرزو پا گذاشته به بذاره. من دلم به حا
 .خونه ی تو، تسویه حسابت آماده ست، امضا کن و برو
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شت این را داشت که نابودش پاهایش به زمین چسبیده بود. چندین دقیقه قدر
کند. چه باید می کرد؟ کیانی که تماشم عمر به روی آبرویش تمرکز کرده بود؛

شن این بلبشوی قسط و بدهکاری، حال با این بی آبرویی چه باید می کرد؟ میا
شل چشمانش خودنمایی می کرد؛ چه باید می کرد؟ با با تسویه حسابی که مقاب

شت پدرش و نامی که لکه دار شده بود؛ چه نگاشه عظیمی؟ با صمیمی ترین دوس
باید می کرد؟

چنگ انداخت به دستگیره ی صندلی. تلش می کرد تا تکه های غرورش را
شی این شرکت هم نمی آمد !ذره ذره جمع کند. او پس از این تا چند کیلومتر

:لب هایش به سختی ازهم فاصله گرفت. جان کند تا بگوید

کی اومده این چیزارو بهتون گفته؟ _

.و عظیمی سخت تر از قبل شکاندش

شی خودت برنمیای با _ شس زن و زندگ اینش دیگه مهم نیست. تویی که از پ
شر شل یه کا این دختر و اون دختر چیکار داری؟ بجای این کارا برو دنبا

شل مو و چشمای درست و درمون و سعی کن زندگیتو بچرخونی پسر جان. ژ
 .رنگیت هیچ دردی از آینده ت درمون نمی کنه

کیان بود و غرورش. عظیمی تماشم شخصیتش را رگبار بسته بود. آن قدر که
شغ تسویه حساب شج مبل شن امضایی کن همان لحظه دست دراز کرد و با نشاند

.روی پا ایستاد تا حرف هایش را بزند و برود

ال مربوط _ شص شما اص این که من برای آینده ام چکار خواهم کرد؛ به شخ
شن شمارو شت حال بهم زن و خوبزرگ بی نیست. من اگر تا به حال این شخصی
تحمل کردم جناب، فقط بخاطشر زن و زندگیم بود. بهتون پیشنهاد می کنم شما

شل اون دنیایی که به زودی ملقاتش هم یه فکری بکنین، یه فکری به حا
شق کارگر خوردن نداره و از اون بدتر، شما با هربار اخراج خواهید کرد. ح
شن خودتون می ذارین و اینو بدونین که شل اونا دارین دین به گرد شن بی دلی کرد

من اگر جای اونا باشم هیچ وقت نمی بخشمتون. صفرهای حساب بانکی برای
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شما اگر آینده ساخت، برای من هبچ ارزشی نداره چون من تو لحظه زندگی
.می کنم

نفس ها یاری اش نمی داد. راهش را گرفت و گام هایش عجولنه خود را به
شک اتومبیلش کشاندند  .اتاق

برای تماشم روزهای بعد از این، دنیایی از بیچارگی را تخمین می زد اما با
شل گاز فشرد و فریاد زد شت تمام پا به روی پدا :قاطعی

 .خدای من شکرت _

شس شن گرفتاری، از احسا طلبکار بود. از دنیای این روزها و حجشم سنگی
عذلب وجدانی و رهایی که این روزها ابداا دوستش نداشت؛ از یکتایی که

 .دست برنمی داشت و هنوز هم تماس می گرفت؛ از همه و همه طلبکار بود

شک متعلق به راشه رسیدن به شهر را در پیش گرفت و در همان حال که پیام
یکتا را از بالی صفحه کنار می زد؛ با شماره ی یکی از بهترین دوستانش

 .فرهاد تماس گرفت

 .پس از چند بوق، صدای او تاریخ را یادش آورد

شی من _  .سلم برادر، تولدت مبارک چشم رنگ

شن شن حجشم سنگی شز تولدش. او این روزها میا امروز پنجشم آبان بود. رو
شر ناامیدی، روزی که به این دنیا پا گذاشته بود را هم یادش رفته بود. فشا

شل گاز تشدید : گفت  شد و پایش به روی پدا

 .تولدم مبارک. واقعاا مبارکه فرهاد _

شز اتفاقی نحس کرد شن صحبتش، فرهاد را متوجشه برو .و لح

چیزی شده؟ _
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صدای ضبط را پایین کشید. سرعتش حد مجاز را از سرگذرانده بود.
عصبی بود و این روزها تماشم دنیا، غلط های اشتباشه گذشته را به رویش

 .می کوبیدند

شت خبر شروع کرد بخ فرهاد هم از قاعده مستثنا نبود چراکه پس از دریاف
.نصیحت کردنس

حقته. هزاربار بهت گفتم داری راشه اشتباه می ری. با اون دختره بودن چی _
برات داشت کیان؟ غیر از این بود که زن و زندگیتو از دست دادی؟ خانمت

خیلی خوبه کیان. خیلی خوبه که بعد از اون اتفاق باهات مونده. یعنی تو
 .شانس آوردی ها، خدارو شاکر باش که اون فراموشی گرفته

فریاد زد. بازهم این روزها و دردهایش را فریاد زد. باز هم داشت به همان
.نقطه می رسید؛ همه نقطه از خشم که عقل را فراری می داد

شء آدم _ آره باید خدامو شاکر باشم که زنم منو یادش نیست. که دیگه جز
حسابم نمی کنه، باید خداروشکر کنم که با برجی سه ملیون قسط الن اخراج
شل شدم. که همه ی مردا هزار مدل کثافت کاری می کنن و یه مدت عشق و حا

من باید خار بشه تو چششم بقیه. من باید خدارو شکر کنم که هبچ چیز تو
شن زندگیمم مامانم برام گرفت و من با شب خودم نبود. حتی ز زندگیم به انتخا
این همه سگ دو زدن هنوز از همه ی هم سن و سالم عقب ترم. باید خدامو

..شکر کنم چون

ال شش رو را، به هیچ عنوان نمی دید. مث شت پی نگاهش به خیابان بود اما اتفاقا
شل چشمانش جان گرفته و ندید که پیچ به همراشه کامیونی غول پیکر مقاب

شق حواسش به این دنیا نبود وقتی جمله ها را فریاد می زد  و صدای بو
.بلندبالی کامیون هم، هیچ تاثیری در حرکاتش ایجاد نکرد

شز تولدش را این طور آخرین تصویری که می دید؛ تنها سیاهی بود و او رو
شت سر گذاشت !پش

☆☆☆☆☆☆☆
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فکر می کنی از من خوششون اومده باشه؟ _

این اولین جمله ای بود که یکتا به امشبشان اختصاص می داد. تماشم دقیقه های
با او بودن را با یک مشت اخشم درهم پشت سر گذاشته بود و ارسلن هم

شن حالش هیچ کاری نمی کرد  .برای بهتر شد

شن درهم تنیده اش، نشان از خشمش نگاهش را کشاند به سوی او و ابروا
.می داد

.با اون قیافه ای که گرفته بودی فکر نکنم _

.یکتا هم در مقابله با او، ابداا کوتاه نمی آمد

 .خب بهتر.. اگه خوششون نیمده باشه این موضوع هم بسته می شه _

:ارسلن زیرلبی گفت

 .منم همینو می خوام _

شن غرق در تاریکی افزود :و پا کوباند به روی ترمز و با نگاه به ساختما

 .بابات اینا هم خوابیدن _

شن نام پدرش هم شب ارسلن را یادش آورد بیا  . تحقیرهای سرش

:تیز چرخید به سوی او و گفت

 .حق نداری دیگه به بابام بی احترامی کنی _

ارسلن ابرو بال پراند.نگاهش را چرخانده بود به روی چشمانش و این بار
شن او نبود .قصدش چیزی جز حرص داد

.حق ندارم؟ خوشم نیمد _

شنید: _ از چی خوشتون نیمد؟

.و ارسلن بازهم تمرکز کرد به روی خششم چشمانش

!از لحنت _
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با چه لحنی باید بهتون بگم که دوست ندارم با بابام بدرفتاری کنین؟ _

.هر لحنی غیر از این _

.و یکتا سکوت را ترجیح داد و انگشت رساند به دستگیره ی در

.من دیگه باید برم. دیروقته _

شن دستگیره بی فایده ماند. چراکه ارسلن قفل و تلشش برای تکان داد
.مرکزی را فعال کرده بود

وایستا ببینم، مگه من اجازه دادم که بری؟ _

شت عاشق کردنش را داشت و هم دیوانه عصبی اش می کرد. ارسلن هم قدر
.کردنش

مگه من زیردستتم که ازت اجازه بگیرم؟ _

 .بله که زیردستمی _

آن شکلی حرف زدنش، ارسلن را می خنداند؛ به خصوص وقتی که یکی
.از دستانش را هم به کمر می زد

شر توهم شدی، من زیردستتم نیستم _ .شما دچا

شک شف دندان هایش را به نمایش گذاشت و درحالی که محتوای پیام ردی
:ارسال شده عرفان را می خواند؛ گفت

شی تولد نباید به زنش وابسته ش کنه. _ شس لعنت به زنگ بزن به کیان. اون مجل
 .ببین چقدر شل گرفتی که تا اونجا پیش رفتن

:عرفان نوشته بود

".شنیدم طرف جلوی خانواده آدمم حسابت نکرده "

شن شس عذاب وجدان، بازهم تلش کرد تا کیان را از میا و یکتا با همان احسا
شل نفرت او رهایی دهد .چنگا
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هنوز وقتش نشده بهم بگی مشکلت با کیان چیه؟ _

:برای عرفان تایپ می کرد

".بهتر، اگه خوششون نیاد ما راحت تریم "

:و نگاه داد به یکتا و بی حواس پرسید

چی گفتی؟ _

شت ممکن یکتا اشاره داد به تلفن همراهش، نگاهش را با حرفه ای ترین حال
شث همیشگی را به راه انداخت معصومانه به نمایش گذاشت . و مجدد بح

ارسلن بهم بگو مشکلت با کیان چیه؟ اون چیکارت کرده که تو انقدر _
شی اون به اندازه ی کافی بهم ریخته هست تو ازش نفرت داری؟ به خدا زندگ
شن شل زنشو به دست بیاره. تو چی می خوای از جو دیگه بدترش نکن، بذار د

اون؟

:عرفان نوشته بود

"اتفاقا خیلی هم از یکتا خوششون اومده، مخصوصاا مادرت "

و او با تماشم حرصی که به جانش افتاده بود تلفن را کنار انداخت و بازهم
.همانی شد که یکتا را می ترساند

شی _ ال که مشکشل من با کیان به خودم مربوطه، دوماا انقدر تو زندگ او
شی من سرک نکش چون اگه از جونتم مایه بذاری هیچی گیرت نمیاد؛ شخص
سوماا از سشر شب تا حال زیاد بلبلی کردی حواست باشه، هنوزم می تونم تو

شش من یه چشم بهم زدن اون بابا جونتو بیکار کنم، چهارماا از روی خو
سواستفاده نکن و فقط کاری که دارم بهت می گمو انجام بده. شیرفهم شد؟

شب این حجم از خشم را نمی فهمید. تنها نمی دانست چرا، او هیچ گاه دلیل و سب
:متحیر بود وقتی زمزمه کرد

چته؟ _
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شی تمام اشاره داد به تلفن .و ارسلن با بداخلق

.زنگ بزن _

چانه اش لرزید. همیشه همین بود. ارسلن همیشه در بهترین شرایط به قعشر
 .ناامیدی می کشاندش

انگشتش را به روی صفحه تکانی داد و آخرین تلشش را برای تماس
.نگرفتن هم، بروز داد

.الن زنگ بزنم عصبی می شه، بهم گفته بود وقتی خونه ام زنگ نزن _

شج کیفش بود شن کیان، او .و ارسلن ابداا او را نمی فهمید؛ چراکه عصبی شد

..گفتم زنگ بزن. سریع _

 و ارسلن مداخله کرد تا صدای او را به  کیان را لمس روی شماره ی
 .روی اسپیکر قرار دهد

.پس از چند بوق، صدای کسی که اطمینان داشت کیان نیست؛ متعجبش کرد

بله؟ _

:با نگاهش از ارسلن راهکار خواست و صدای پشت خط افزود

یکتا خانم شمایین؟ _

جانش پایین چکید. تصمیمش این بود که تماس را قطعش کند اما ارسلن با
 .چشم و ابرو،وادارش کرد به حرف زدن

..بله، می خواستم با کیان _

 .کیان تصادف کرده. ما الن بیمارستانیم _

شر صدایش، ارسلن را متوجهش شج تحی شن کشدار و غمی که نشست کن هی
.کرد

.چی؟ تصادف؟ چرا؟ چی شده؟وای خدای من _
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این بار نقش بازی نمی کرد. یکتا حقیقتاا در رابطه با این اتفاق متاسف بود و
.این غم ارسلن را عصبی می کرد

:شنید

غروب داشتم باهاش حرف می زدم، از کار اخراج شده. گویا صاحب _
ال. کارش فهمیده با شما بوده و انقدر عصبی بود که... نفهمیدم چی شد اص

 .داشتیم با هم حرف می زدیم، سشر پیچ خورده به یه کامیون

شک چشمانش چکید. لب بغض تا گلویش بال آمده بود. نفهمید که چطور اش
:گزید و بی اراده لب زد

.نه.. خدایا این دیگه براش زیادیه _

شت خط ادامه داد :و فرشد پش

الن تو اتاق عمله. دکترا می گن خطر رفع شده اما داغونه. هیچی ازش _
باقی نمونده. کشم کم باید دو ماه بخوابه تو خونه، خواهش می کنم پاتو از

زندگیش بکش بیرون خانم. هرچی بل سشر زندگیش اومد؛ باعث و بانیش
شغ یه آدشم مجرد .شمایی.. ولش کن دیگه، برو سرا

شش اشک هایش را تشدید کرد  .تماس قطع شد. بوق های ممتد، ریز

شل آن حجم از بدبختی سوخته ارسلن هم خوب نبود. اوهم انگار دلش به حا
شب توجیشه خودش بود که زمزمه کرد :بود اما تنها به سب

!حقشه _

:و بعد با صدای بلندتری افزود

شن شب _ من کاری کردم از اون شرکت اخراج بشه. من اونو به نو
.محتاجش کردم تا یاد بگیره از کثافت کاری دست بکشه

یکتا ناباور بود. اشک و حرص رهایش نمی کرد. چنگ انداخت به دستگیره
:و انگار که دیوانه شده باشد فریاد زد
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شر لعنتی رو باز کن آشغال _ .این د

این چنین رفتاری، ارسلن را آتش می زد. تلش کرد تا یکتا را آرام کند و
شل شن لب هایش از هم کافی بود تا یکتای دیوانه شده، بازهم غیرقاب اما باز شد

.نفوذ شود

هیچی نگو. ازت متنفرم و کاری نکن که دیگه نتونم تحملت هم کنم. فقط _
امیدوارم که هرکاری با کیان کردی سرت بیاد چون اون حقش نیست.

شر لعنتی رو باز هرکاری هم کرده باشه این قدر بدبختی حقش نیست. این د
.کن بهت گفتم

انگشت نشاند به روی قفل. یکتا در ثانیه ای چنگ انداخت به دسته ی کیف و
با تماشم سرعت، گام هایش را دور کرد. ارسلن رفتنش را نگاه می کرد. حال

شی این داستان به شش منف شز یکتا عصبی اش کرده بود و این که خودش نق و رو
.نظر می رسید؛ حرصی ترش می کرد

:کوباند به روی فرمان و غرید

..حقته.. بدتر از این حقته _

.و بعد پا کوباند به روی پدال و دور شد

شل دهان شن اشکی وارد شد. یکی از دست هایش را مقاب یکتا با همان چشما
شن حجشم سنگینی از کشیده بود تا صدای هق هقش را سدی کشد. سالن میا
شب نامش به واسطه ی صدای حاج تاریکی و سکوت غرق بود اما خطا

.علی،همان جا متوقفش کرد

یکتا؟ _

سریعاا دست به کار شد. باید اشک هایش را پس می زد اما حاج علی، همان
.بدشو ورود متوجهش شده بود

چی شده؟ _
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لب گزید. این روزها زیادی دروغ می گفت. این روزهایی که ناچار بود با
.هر حرکت او را مثبت و خوب جلوه دهد

:گفت

.یکم بحثمون شد چیزی نیست بابا جون _

.و حاج علی اشاره داد به جایی نزدیک به خودش

.بیا بشین کارت دارم _

شح هر حال یادش آمد. باید توضیح می داد. چه کیان و چه ارسلن، توضی
.کدامشان دنیایی از مشقت را همراه بود

ال ننشسته بود که حاج علی افزود :ناچاراا خود را رساند و هنوز کام

.حتماا بحثتون خیلی سنگین بوده که اینطوری سرخ شدی _

:لب زد

.یکم عصبیه _

 :و شنید

فقط یکم؟ _

سکوت کرد. چه باید می گفت؟ ارسلن تماشم بدی های دنیا را صاحب بود و
!اما یکتا، به طوشر غیرمنطقی ای زیادی دوستش داشت

:آرام گفت

..بابا من می دونم ارسلن امروز _

شن جمله اش سناریویی جدید را شروع به نوشتن کرد .و حاج علی با بیا

شن امیرارسلشن زند بشی، نمی خوام خودم _ من مخالفم. اجازه نمی دم که تو ز
و خانواده ام مدام تحقیر بشیم. نمی ذارم دخترم با اون آدمی که احترام گذاشتن

شر یه سقف .هم بلد نیست بره زی
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روی پا ایستاد. حاج علی همیشه مهربان بود. او خیلی کم " نه" می آورد.
امکان نداشت که با دخترش مخالفت کند اما از مخالفت های نادرش هم دست

 .نمی کشید

شت پدرش هیچ حرفی باقی بازهم اشک ها آمدند. این یکی فاجعه بود. قاطعی
.نمی گذاشت

:گفت

.بابا خواهش می کنم _

.و حاج علی حرفش را یک کلم کرد

شت _ نظشر من همینه. اگر بخوای با این حال باهاش ازدواج کنی دیگه حمای
.منو نداری

او تنها ناچار بود به اعتراف کردن. باید دوست داشتنش را اعتراف
.می کرد. باید وز ارسلن می گفت. از همان خوبی هایی که تنها او می دید

به همین سبب هم اشک هایش را یک بار حرصی پس زد و وقتی دوباره
:جوشیدند گفت

من تو تماشم زندگیم به هیچ مردی هیچ احساسی نداشتم بابا. چون فکر _
شن مردی مثل شما برای تمام عمرم کافیه اما همه چیز عوض می کردم داشت
شد وقتی ارسلنو دیدم. وقتی فهمیدم فقط یک جفت چشم تو این دنیا وجود

داره که با نگاهش می تونه دیونه ات کنه. فقط اون نگاه هان که حرف
شن صدا می تونه برای یه عمر افسونت کنه، فقط یه می زنن، فقط  یه تو

تصویر هست که می شه با خیالش زندگی کرد؛ تو این دنیا فقط اونه که
شی منو تبدیل کنه به می تونه با کوچک ترین توجهی میلیون ها ثانیه ی زندگ

رویای عاشقانه و واسه من داشتن و نداشتنش فرقی نداره، اون هر چی که
باشه، هر چقدر هم که بد و بی احترام، من عاشقشم و تو تماشم زندگیم،
ارسلن تنها کسیه که می تونه منو به وجد بیاره. تنها کسی که می تونه
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شن قلبمو بازی بده و اگر شما نخواین که باهاش ازدواج کنم هم مهم ضربا
..نیست؛ من بازم برای تمام عمر عاشقش می مونم

 و راشه اتاقش را که در با نفس هایی به شماره افتاده جمله هایش را کات داد
پیش گرفت؛ حس می کرد که باری سنگین از روی دوش هایش برداشته شده.

شن هیچ ترسی هرچه احساس در دل داشت را تخلیه او برای اولین بار بدو
 .کرده بود و این اعتراف، نیمی از درشد قلبش را می کاست

!حال تنها باید به کیان و زین پسش فکر می کرد

"فصل هشتم "

"گذشته_ دومین سکانس"

 .باشه من پایین منتظرتم _

شس فرهاد را قطع کرد و این بار شماره ی منزل را گرفت  .تما

انتظارش طولنی شد و او درحالی که چهره ی خود را توام با دنیایی از
شن قاب آیینه چک می کرد؛ بوق های ممتد را شمرد شت نفس میا  .عز

شق معمول قهر کرده بود. تلفن را کناری انداخت رها جوابش را نمی داد. طب
شت چهارشنبه شبش را زهر کند  .و هیچ چیز نمی توانست استراح

دقیقه هایی بعد، فرهاد کنارش نشسته بود. سلمی بلندبال حواله اش داد و
 .فرهاد تنها کسی بود که همه چیزش را می دانست

:شنید

تیپ زدی کیان خان؟ _

شن همیشگی راه انداخت .و اتومبیل را به مقصشد رستوار
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تازه دامادم دیگه تیپم نزنم؟ _

آخه تازگی ها خیلی به خودت می رسی، نکنه شلوارت دو تا شده؟ _

خندید. از همان خنده های صدادار و از تشه دل! او حتی حوصله ی رها را هم
!نداشت

 .ولمون کن تورو قرآن. من با همین یدونه شلوارمم کنار نمیام _

چیه؟ تنگه؟ اذیتت می کنه؟ _

شن خنده هایش سر بال انداخت و گفت :میا

ال با اصشل موضوع مشکل دارم _  .نه من ک

ال شلوار دوست نداشتی، به زور برات گرفتن _ .آهان! تو ک

این بار قهقهه اش به صدا درآمد. فرهاد خیلی خوب حرف هایش را می فهمید.
شز اول با ازدواج مخالف بود و تنها حرف های مادرش بود که او از همان رو

شی متاهلی !وادارش کرد به تن دادن به زندگ

:زیرلب زمزمه کرد

.دقیقاا خودشه _

!و فرهاد دقیق شد به روی نیم رخش

.چرا؟ رها خانم که خیلی دوستت داره _

ابرو بال پراند. راست می گفت. رها زیادی دوستش داشت. حتی بهترین
شب ممکن برای او همین رهایی بود که حال جوابش را نمی داد اما، انتخا

.مشکشل او به اصشل موضوع مربوط می شد و این را واضح به بیان رساند

شن خوبیه. درک داره، حرف گوش کنه، آفتاب _ اون که آره. رها خیلی ز
مهتاب ندیده ست و مهم تر از همه، بسازه اما مشکل منم. از اون اولم

شل خانواده نبودم. تو رویاهای رها یه شل تشکی ازدواجو دوست نداشتم. دنبا
چیزایی هست که من نمی تونم دوسشون داشته باشم فرهاد. آزادی می خوام،
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دوست دارم بعضی وقتا تنها باشم، بعضی وقتا ولو شم یه گوشه و با هیچ
شس ست و شل خریشد لبا کس حرف نزنم اما رها مدام تو مخمه. همش دنبا

کتونی و وسیله های بی ارزش واسه خونه و این چیزاست. از اونم که بکشه
شز دیگه. مدام حرف می زنه، نمی ذاره بیرون، قفلی می زنه رو یه چی

استراحت کنم، نمی ذاره زمانم واسه خودم باشه، مدام برنانه ریزی های
ال می دونی چیه بی مورد داره و از همه بدتر، همش مهمون دعوت می کنه. ک

.فرهاد؟ ازدواج نکن که بدبخت می شی

فرهاد تدقیقانه، آن چه او می گفت را گوش می کرد. از نظشر او هم کیان ذاتاا
مردی بی حوصله و عصبی بود که گاهی مسئله ای را، زیادی بزرگش

 .می کرد

:گفت

شل _ شر من. همه از خداشونه یه خانمی مث داری زیادی سخت می گیری براد
رها خانم گیرشون بیاد. همین که با نداری هات ساخت و قبول کرد تو یه

 خوته ی اجاره ای بشینه خودش نعمت نیست؟

:با تماشم اعتماد به نفسی که از خود سراغ داشت تنها گفت

اون انقدر منو دوست داره که حاضره تو یه چادر هم باهام زندگی کنه تو _
کجای کاری؟

شض فرهاد دیگر حرفی نزد. البته سکوتش تنها برای چند دقیقه بود و به مح
.ورودشان به فضای همیشه با صفای رستوران، مجدداا شروعش کرد

شت چهاردهن. بریم که امشب صفاست. علی هم خودش نشسته و _ بچه ها تخ
.آب شنگولی مجازه

شن همسر یک تای ابرویش ناخودآگاه بال پرید. از شبی که رها را به عنوا
شن یکی از بهترین وارد زندگی اش کرده بود؛ تا همین امشبی که به رستورا
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دوستانش آمده بود؛ با نوشیدنی های این مدلی کاری نداشت اما امشب، امشب
شت متاهلی بود شت چندساعته برای فرار از دنیای پرمشق !بهترین فرص

:گفت

..بریم که داشته باشیم _

شت چهارده شد؛ سر و صداها بال و همین که وارشد فضای چندین نفره ی تخ
.گرفت

به به! ببین کی این جاست؟ _

نه تو بگو کی اومده؟  _

:با تمامشان دست داده و فریاد زد

.پسشر حاجی اومده _

:علی که قلیان به دست نزدیک می شد در ادامه ی جمله اش گفت

.تازه دامادمون اومده. بچه ها امشب دختربازی تعطیله ها _

شر کناری اش، شد همان سینای شوخ و سرزنده .تکیه اش را داد و نف

.بذار راحت باشن برادر _

:سینا افزود

آره بابا، متاهل بودن مساوی با فرار از دختربازی نیست که..هر گلی یه _
بویی داره، مگه نه داداش؟

شگ یکی از با این یکی موافق نبود اما لبخنشد تایید را نشاند روی لب ها و شلن
شن علی قاپید شن دستا .قلیان ها را از میا

علی داداش حواست هست دیگه؟ کسی رو نزدیک به این تخت راه ندی _
.که بابام دوست و آشنا زیاد داره

شل او به شانه اش،کوبید و در جوابش گفت شی خیا :علی برای راحت
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وی آی پی رو گذاشتم برای شما هیچ کسم این نزدیکی ها نمیاد خیالت _
شت راحت. تا می تونی خوش بگذرون .راح

:اولین کام را از قلیانش گرفت و سینا سوال کرد

پس بیاره آب شنگولی رو؟ _

:گفت

.بیاره _

شط خنده های از تشه دلشان، همان لحظه ها بود که آغاز شد .و بسا

شش ساعتی بعد را به روی همان تخت و درحالی که صدای خنده شان گو
شن چای اش آسمان را کر کرده بود؛ متوجشه علی شدند که همراه با استکا

.نزدیک می شد

.بر و بچ، دو تا تخت اونورتر یه اکیپ اومدن همه داف _

سینا که تمایلش به اینطور اتفاف ها نسبت به الباقی بیشتر بود؛ روی زانوها
:نشست و پرسید

ال دخترو بورشو دوس _ نه بابا؟ توشون چشم رنگی هم پیدا می شه؟ من ک
.دارم

.صدای فرهاد از کمی آن طرف تر به گوششان رسید

.واسه منم یه تپل و کمی چاق بذارین کنار _

:علی رو به کیان پرسید

تو چجوری می خوای داداش؟ _

شی نوشیدنی اش را یکجا سر می کشید شک حاو شن کوچ و کیان درحالی که استکا
:گفت
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.خوباشو اینا سوا کردن، هرچی موند واسه من _

شپ دخترها صدای خنده های از سشر دلخوشی بال گرفت و سینایی که از اکی
شس رها نمی گذشت؛ دنباله روی گام های علی شد و کیان قلیان را قاپید و تما

.را ریجکت کرد

.بذار من دو تا دود بگیرم باید برم _

.صداها بال گرفت

ای بابا کجا؟ _

.زن ذلیله دیگه_

.کیان دیگه داری چندش می شی _

شر نوشیدنی کمی عصبی جلوه می کرد. او با تماشم شت تاثی بازهم خندید. تح
دوستانش متفاوت بود و این امر را تنها فرهاد بود که هربار یادآوری

.می کرد

بذارین بره. کیان برعکسه، به جای این که می خوره خوش اخلق بشه _
می زنه به سیشم آخر. بذارین بره خودتون خانواده ندارین به خانواده ی این

 .حسودیتون می شه

شگ قلیان را کناری انداخت و تنش را سرش کمی سنگین بود. شلن
.کشان کشان رساند به لبه ی تخت و چنگ انداخت به کتوتی های سفید رنگش

شر بعدی کیه؟ _ قرا

:فرهاد پرسید

.تو که می گفتی ماهی یه بار بیشتر نمیام _

:و سعید تایید کرد

راست می گه، تو که خودتو زده بودی تو برق؟ _
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بندهای کتونی هایش را به داخشل کفش فرو کرد و درحالی که تلش می کرد تا
شی سرش مقاومت کند گفت شر سنگین :در براب

.از این به بعد همه شو هستم _

:شنید

..اگه دود بازی ام هستی _

شن جمله اش .و فرهاد نشست میا

شل دوده؟ _ گمشو بابا. کیان اه

.حال مگه چی می شه؟ تفریحیه دیگه _

سینا که به این قسمت از بحثشان رسیده بود؛ بشکن زنان نزدیک شد و
:دخالت کرد

شت بغلی چه دافی داره. از همونا _ از کیان دودی در نمیاد.. نمی دونین تخ
!که خودم می خوام. چشم رنگی، تیریپ شاعرانه، موها روشن، به به

شی جمع به تاییشد او تکرار کردند :الباق

!به به _

:و کیان روی پا ایستاد و گفت

من دارم می رم، کاری باری؟ _

شت شن درهم تنیده اش، او را هم متوجشه خصوصی سینا متوجهش شد و ابروا
.منحصربه فردش کرد

باز تو خوردی قاطی کردی؟ کجا؟ _

: داد به تلفنی که هنوز هم زنگ می خورد و چهره جمع کرد اشاره

.خانمم زنگ می زنه داداش، من دیگه برم  _
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.سینا اشاره داد به ورودی

.بیا برو تا کچلت نکرده _

رو به دیگر حضار خداحافظی کرد و سینا که به بهانه ی بدرقه همراهش
شت دهم را نشانش داد شپ دخترها را چک کند؛ تخ .آمده بود تا اکی

 .اوناهاش، نگاه کن عجب چیزیه _

شت دخترهایی : که متوجشه او شده بودند و پرسید دقیق شد به روی جمعی

کدوم؟ _

:و همین که سینا گفت

.مانتو زرده _

شن آن جمعی که تمامشان خیره ی او شر یکتا مقدسی میا کیان متوجشه حضو
.بودند؛ شد

:سینا گفت

.خوشگلی دردسر داره داداش، همشون زل زدن به تو _

شن شی سال شن چهاردیوار و او یکتا را با همان نگاهی نظاره کرد؛ که وقتی میا
.مونتاژ بودند حواله اش می داد

شن او قدم تند شن دنیایی از لوازم آرایش، پس از دید یکتایی که غرق بود میا
:کرد و سینا افزود

شت ما؟ شماره دا د رد نکنی ها کیان، بگیر بدش به من _ .این داره میاد سم

چپ چپی حواله ی نگاشه خیره ی سینا داد و درحالی که دستانش را به داخشل
.جیب ها می رساند؛ نگاشه سرخش را برگرداند به روی چهره ی یکتا

.سلم آقای یوسفی _

:سینا متعجب کنار کشید و کیان با بداخلقی گفت
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شما امروز برای همین مرخصی گرفته بودی؟ که تشریف بیاری اینجا؟  _

شپ هم کلسی هایش .و یکتا اشاره داد به اکی

.نه بخدا، امتحان داشتم، باور نمی کنید از دوستام بپرسین _

.سر تکان داد و اولین گام را برداشت

.لزم نکرده _

.و بعد یکتا سریعاا سشد راهش شد

.آقای یوسفی باور کنید راست می گم  _

چشمانش خسته بود. سوزشی عمیق را به روی ناحیه ی سرش احساس
:می کرد. یک تای ابروانش را بال انداخت و تنها گفت

.مشکلی نیست. شنبه صبح بیاین سشرکار _

و یکتا که برای اولین بار فرصت یافته بود؛ صحبت های ارسلن را یادآورد
.و دومین سکانس را استارت زد

.حالتون خوبه؟ صورتتون قرمز شده _

شت چشمانی که یک طوشر خاصی نگاهش می کرد کمی فاصله گرفت کیان ما
شخ یکتا و سینایی که از چنین بازی ای خوشش آمده بود؛ نزدیک شد و در پاس

:گفت

شف آب شنگولی زیاده روی _ ..چیزی نیست. یکم تو مصر

.سینا بعداا می بینمت _

او که نمی دانست.او که نمی دانست کیان تا چه اندازه به روی آبروی
 .کاری اش حساس است

این حجم از بداخلقی یکتا را هم عقب کشید؛ چرا که با همان نگاشه آتشین و
شت او و بی ادبانه گفت :نافذ برگشت به روی صور
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شل من کاری نداشته باش، بفرمایید خانشم مقدسی. شبتون _ شما هم با حا
.خوش

☆☆☆☆☆☆☆☆

شض اتاق را مدام قدم رو می رفت. پنجره همان طور باز مانده بود طول و عر
و سوشز سرشد پاییزی اش را به اتاق انتقال می داد. پرده ی بادمجانی رنگ مدام

در هوا می رقصید و اویی که تماشم پوششش، تاپ و شلوارکی نخی بود؛ به
.واسطه ی دست ها بازوهایی که سردشان بود را دلداری می داد

عقربه ها عجولنه تکان می خوردند. می رفتند برای وصال با نیمه شب و
 .کیان هنوز هم نیامده بود

:نالید

پس کجایی تو؟ _

شی سالن به لنگه اش کوبیده شد شب اصل .و همان لحظه بود که در

گام هایش را برداشت و رفت. تماشم قوا را برای تا او رسیدن مورد استفاده
قرار داد و کیانی که خم شده بود تا کفش هایش را به آخرین طبقه ی جاکفشی

:برساند؛ حضورش را پشت سر احساس کرد و گفت

خونه چرا انقدر سرده؟ _

با نگاهش انتظار می کشید. کیان کشم کم به او، توضیحی قانع کننده بدهکار
.بود

دستانش را بغل کرد و کیان که با آن چهره ی سرخ چرخید؛ متوجشه
.انتظارش شد

:کوتاه توضیح داد

.با فرهاد بودم. بیرون شام می خوردیم _
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شت بیشتری می خواست. کیان رفته بود با به نگاه کردنش ادامه داد. توضیحا
شر هم می چید؟ فرهاد و او تماشم شب بهانه ها را برای نگران تر شدن کنا

کیان روی پا ایستاد و درحالی که دکمه های پیرهنش را دانه به دانه باز
.می کرد؛ آشپزخانه را چک کرد

تو هنوز شام نخوردی؟ _

:گفت

!نه_

شن راه شن او میا و خشم وادارش کرد که راشه اتاق را پیش گیرد اما انگشتا
.متوقفش کرد

کجا؟ _

شن آغوشش بود  .به خودش که آمد؛ جایی میا

باز قهر کردی؟ _

رها هم قهر کردن را دوست نداشت. او هم از فاصله گرفتن بیزار بود اما
شن دلخوری ها از وجوشد او نمی کرد .کیان هیچ تلشی برای کند

:نگاهش نمی کرد وقتی گفت

حداقل می تونستی به تلفنم جواب بدی، می تونستی خبر بدی. نمی گی آدم _
نگران می شه؟

شی صورتش تلش کیان هنوز هم برای نزدیک شدن به عضشو فراموش نشدن
شع دلخوری ها کاری نمی کرد. شاید با یک یا می کرد. او همین بود. برای رف

!دو جمله می شد رها را نرم کرد اما، کیان توجیه کردن بلد نبود

.ندیدم زنگ زدی. ببینمت _

شی بوی شب خستگی، با تند شی چشمانش را اگر می گذاشت به حسا سرخ
شع الکل چه باید می کرد؟  نامطبو
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چنین رفتاری را باورش نشد. کیانی که او می شناخت؛ محال بود که چنین
شت فراغتش راه دهد. کیان اولین پسشر حاج بی اخلقی هایی را به اوقا

!منصوری بود که به نجابت و سنگینی می شناختنش

:لب زد

...کیان تو _

: و بعد با صدای بلندتری فریاد زد

این بوی چیه؟ _

شن شع هیچ بحث و جدلی با او، پایا شر نوشیدنی، عصبی بود و شرو شت تاثی تح
!خوشی نداشت

شن همسرش را به آغوش کشید و خیال نداشت که آرامش کند .بازهم ت

هیچی. بریم بخوابیم؟ _

!رها مات مانده بود. کیان از این کارها نمی کرد

بغض تا گلویش بال آمد و سوالش را این بار با دنیایی از حرص به تکرار
.کرد

گفتم این بوی چیه؟ _

کیان هم بی حوصله بود. سشر سنگینش امشب تنها آغوشی باز می خواست و
.دنیایی از محبت اما رها درست همین حال، از راشه نادرست وارد شده بود

:ابرو درهم کشاند و با بدخلقی جوابش را داد

گفتم هیچی دیگه عه..چته تو؟ _

شت رویاهای شل چنین اتفاقی از محال رها فاصله گرفت. هنوز هم قبو
.دخترانه اش بود

.راشه اتاق خوابش را درپیش گرفت
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مامان شهل نگفته بود پسرش وقتی می ره بیرون با بوی گنشد الکل _
..برمی گرده. فقط همینم کم بود

این حجم از بداخلقی، برای کیان زیادی بود.کیان مرشد فریاد زدن بود اما
هیچ گاه تا این اندازه را پیش نمی رفت. این که چنگ انداخت به بازوی او و

شر امشب زیادی بود شل باو شت غیرقاب .تنش را به دیوار کوفت؛ برای اتفاقا

چیت کم بود هان؟ چته شر و ور می گی؟از سرتم زیادی ام، روزی که _
اومدم خواستگاریت و نیشت تا بناگوش باز بود به کمبودهای زندگیت فکر

نکردی، الن واسه من شاخ شدی؟

شت کیان اشکش شل نشانی از شوخی گشت و جدی شن اجزای صورتش به دنبا میا
.را درآورد

..باورم نمی شه.. کاش می دونستم _

.فریاشد کیان، بازهم صدایش را در حنجره خفه کرد

 نمی خواستی زنم بشی مگه نه؟ پس اون کی چیو می دونستی؟ چیه حتماا _
شش کیمیا و پرش کرد؟ کی بود فکشر ازدواج با منو شر گو بود که نشست زی

انداخت تو سشر مامانم؟ دفترخاطراتت که می گه، من اگر هر خری بودم تو
شس شخ من رفتن زود باش برو یه لبا بازم زنم می شدی.النم بجای تو م

.خوشگل تنت کن چون باید شوهرتو تمکین کنی

شل قطره  های اشک، ضعفش را فریاد می زدند. او همیشه همین بود. مقاب
شن کیان، تماشم شهامتش را از دست می داد  .چشما

:با تماشم معصومیتش نالید

کیان حرفی نزن که بعداا نتونی جبرانش کنی. من کسی رو پر نکردم، من _
شل منو هیچ کس نفهمید. من شز د فقط.. من.. من فقط یواشکی عاشقت بودم. را

..فکر نمی کردم که عاشق شدن از نظشر تو انقدر حقیرانه باشه.. کیان من

!هیس _
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شر بوسه لب هایش را قفل کرد. ثانیه ها را شمرد. شاید اولی به شصت و مه
پنجمی منجر شد و رها تمامشان را به حرف های کیان فکر می کرد. مردی

که روزی او را داشتن را با تماشم وجود آرزو کرده بود؛ حال به بدترین
شل خودش بود که می بوسید  .شکشل ممکن دل می شکاند و تنها برای د

شر ثانیه ها دلخوری ها را کنار فرستاد و رها، رها ابداا زنی هرچه بود؛ گذ
نبود که کیانش را پس بزند. هرچه شنیده بود را گذاشت به پای خشم و او

شن او حلقه کرد؛ چراکه زیادی عاشقش بود !هم دستانش را به دوشر گرد

شن این شهر تبدیل کرده بود عشق رها را به ! بخشنده ترین ز

شن کیان نوازش می شد. ساعتی بعد، موهای خوش حالتش به واسطه ی انگشتا
شن قلبش را می شمرد شن بی اما  .سر به سینه اش چسبانده بود و ضربا

تماشم این شصت دقیقه، کیان همانی بود که رویاهایش تصورشان می کرد.
تماشم این شصت دقیقه مورشد ستایش قرار گرفت. تماشم این شصت دقیقه را،
ال خواب آلود بود بازهم به حرف های کیان فکر می کرد و حالیی که او کام

:پرسید

کیان دوسم داری؟ _

شت انگشتانش متوقف شده بود اما صدای رها، به دنیای بیداری کشاندش حرک
شل او، روی موهایش را بوسید و گفت شن حا :و برای تسکی

.آره عزیزم _

نگاهش را بال کشید. از قفسه ی سینه اش رسید به گردنبنشد طلیی که هدیه ی
شن چشمانش عجله کرد .مادرش بود و برای دید زد

چقدر دوسم داری؟ _

کیان با آن نگاشه خمار و نیمه بازی که یکی از منحصربه فردترین آبی های
:دنیا را صاحب بود؛ مخاطب قرارش داد و صدایش را کشید وقتی می گفت
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..خیلی _

رها اما حرف ها داست. حداقل امشبی که فردایش تعطیل بود و کیان
!می توانست به حرف هایش گوش دهد؛ باید می پرسید و گاهی هم می گفت

پس چرا اون حرفارو بهم زدی؟ تو دوست نداشتی با من ازدواج کنی _
کیان؟

شخ هیچ سوالی آماده نبود و تنها کیان اما کوتاه جواب می داد. ذهنش برای پاس
شش خوابیدن را می خواست .آرام

عصبیم کرده بودی. بهش فکر نکن خب؟ _

:صادقانه گفت

.نمی تونم _

شر او کرد و رهایی که شل چشم های بی قرا تنش بال کشیده شد. نگاهش را قف
هنوز هم او را داشتن را باور نمی کرد؛ به همان ابرازعلقه های کم جان هم

.امیدوار شد

ببین رها، درسته که من نمی خواستم ازدواج کنم اما مامانم قبل از تو _
دخترای زیادی رو بهم پیشنهاد داده بود؛ به نظرت چرا من فقط قبول کردم
شر شی تو؟ وقتی دخترعموم پیشنهاد داده شد، اون یکی دخت که بیام خواستگار
همسایه و حتی دوست دخترم، چرا من تورو واسه ازدواج انتخاب کردم؟

ازت خوشم می اومد، نمی دونم اون شرشم تو چشمات، سرسنگین بودنت،
شل دوستای دیگه  ی کیمیا این که منو دیدی و آب دهنت راه نیوفتاد، این که مث

دنبالم راه نیوفتادی ، همه و همه باعث شد که جذبت بشم. النم که
شی شزدلم. مگه می شه یه مرد زنی به مهربون زنمی،بودنت وابسته ام کرده عزی

 تو داشته باشه و دوسش نداشته باشه؟

رها بهانه گرفت. کم پیش می آمد که کیان سوال هایش را با حوصله جواب
 .دهد

:گفت
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.همش می ترسم از دستت بدم _

و کیان بازهم به آغوشش کشید و بوسه های مردانه اش را به روی موهایش
.پخش کرد

..من اینجام. نترس _

:بازهم گفت

اما من عاشقتم کیان. تو فقط منو دوست داری اما من انقدر عاشقتم که _
..اگر تماشم مردهای دنیا هم صف بشن

 .تماشم مردهای دنیا خیلی غلط کردن _

تعصبش هم، دلش را ضعف می انداخت. رها هرچه مربوط بود به کیان را
!دوست داشت

شن کیان از کم خوابی با تماشم شهامت، آخرین سوالش را پرسید؛ چرا که چشما
.نیمه باز بود

شر خیلی خوشگل بیاد و بهت بگه من عاشقتم، بیاد_ کیان، اگر یه روز یه دخت
و ازت خواهش کنه گه باهاش باشی، اگر همین قدر که من عاشقتم عاشقت

باشه، چیکار می کنی؟

کیان فکری نکرد. تنها جواب داد تا از سشر خود بازش کرده باشد. تنها جمله
چید تا رها آرام بگیرد و چشم ببندد اما، نمی دانست که رویای شب های رها،

.همان جمله هاییست که او سرسری بیانشان می کرد

شق زنم برام کافیه، می گم رها اونقدر هست که من به هیچ _ بهش می گم عش
شن دیگه ای نیاز ندارم. حال بخواب، من اینجام .بود

☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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 پاهام چرا انقدر چپ و راست می شه؟ "

..بی معرفت هرجا دلش خواست می شه

..عشقم کشیده این جوری باشم

..خوبه که آدم عشقی باشه داشم

،عشقم کشیده این جوری باشم

"...خوبه که آدم عشقی باشه داشم

شل پخش بود؛ روحش را شک شادی که با صدایی از حدگذشته درحا نوای موزی
.از دنیای خواب بیرون کشاند

شن نوشر دستی به سر و رویش کشید و درحالی که یکی از دستانش را سایه با
:خورشید می کرد؛ فریاد زد

..عرفان _

مطمئن بود که صدایش حتی دیوار های اتاق را هم فتح نکرده. پتو را از
شن نیمه عریانش کنار زد و گام هایش که به سرویس بهداشتی رسید؛ روی ت

 .موزیکی شادتر از قبل پخش شد

شب سرد را به روی صورتش پاشید. شت آ دست رساند به روشویی و اولین مش
شح جمعه ای که تماشم هفته شت خواب آلودگی، کم کم رهایش می کردند. صب اثرا

شن خوش گذران برای بیشتر خوابیدن برنامه ریزی اش می کرد را عرفا
 .زهشرمارش کرده بود

دندان هایش را شست و هنوز هم عرفان را زیرلب به فحش می کشید وقتی
شت باقی مانده  را از روی صورتش پاک کرد .حوله ی کوچک به دست، قطرا

 تلفن به دست پیامکی که متعلق بود به قبل از آن که پیرهنش را تن بزند؛
.یکتا را چک کرد

شط کار. من باید چیکار _ تو درست می گی، کیان اهلش هست اما نه تو محی
.کنم؟ مطمئنم که از این راه جواب نمی ده
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شن او منفورترین رنگ های دنیا را کیان را یادش آمد. در نظشر ارسلن چشما
صاحب بود و نمی دانست چرا اما، سرسختی اش گاهی ارسلن را به سوی

احساسی چون حسادت می کشاند. این که دقیقاق می دانست که با زن ها چه
شر یکتا کند؛ شل نفوذ خطاب می کردند و این بار باو  این که زن ها او را غیرقاب

شج دیگر گلوله های نفرتش !هم نشسته بود کن

:سریعاا تایپ کرد

اونطور که تو فکر می کنی هم نیست. اون عوضی فقط زیادی محتاطه، _
.تو با روش های خودت پیش برو

شز تعطیلش را به شی رو سپس تلفن را گوشه ای انداخت و نخواست که الباق
 .یکتا اختصاص دهد

شگ قلیان به دست، به روی دکمه های پیرهنش را بست و عرفانی که شلن
شب او لم داده بود و مدام آهنگ عوض می کرد؛ خشمش را به کاناپه ی محبو

.حداکثر رساند

شن توله سگ از رو کاناپه ی من بلند شو _ .عرفا

شت چیپس و ماستی که مقابلش پهن کرده بود؛ عرفان سریعاا صاف شد و پاک
 .برگشت به روی کاناپه

شت خشمی که او حواله ی عرفان می داد؛ به همین جا منجر می شد. به قبل نهای
شن تصویرش و قبل از آن که احساسش به تنها مردی که واقعاا دوست از دید

.داشت را یادش بیاید

شت دستپاچه ی عرفان، خشمش را فروکش کرد و شنید :حرکا

.بابا این چه وضعشه؟ شاشیدم به خودم فکر کردم مامانم اومده  _

سری به نشانه ی تاسف تکان داد و قدم هایش را به او می رساند وقتی با خنده
:گفت

صدای من چه ربطی به مامانت داره آخه؟  _
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شح اول صبح یه _ آخه لحنت خیلی شبیه ش بود.. باور نمی کنی یه بار صب
 .سر بیا اونجا

:زیرلب زمزمه کرد

.چرت نگو _

شی آب پرتقال را چنگ و این بار که موزیکی با ریتمی تندتر پلی شد؛ بطر
:انداخت و گفت

 تو شعور نداری؟ _

شن ابروانش چیپسی به دهان گذاشت .عرفان خندید همراه با بال پراند

.نه به خدا. من از بچگیم بیشعور بار اومدم _

.از موضعش کنار نکشید

شگ قردار گذاشتی واسه من که _ شح جمعه از کله سحر آهن مرشد حسابی صب
چی؟

عرفان لب گزید. با آن چهره ی نمکین و لب های گوشتی، وقتی این طور
.مرموزانه نگاهش می کرد به خنده می انداختش

خاک تو سرت منحرف، جنبه ی یه آهنگم نداری؟ کی واسه تو قر داد _
.آخه؟ من دارم واسه خودم گوش می دم بی خانواده

شل خنده ی از تشه دلش سدی کشید اما صورتی که سرخ شده بود؛ روی مقاب
.خوشش را اعلم می کرد. جرعه ای نوشید و اشاره داد به سیستشم پخش

شگ درست و حسابی بذار، چیه اینا؟ _ یه آهن

.چی بذارم؟ تو بگو عشقم _

:چپ چپی حواله اش داد و گفت
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شن لشتو از رو کاناپه ی من جمع کن اول. بعدشم یه چیزی بذار بشه _ پاشو ت
.گوشش کرد

عرفان چنگ زد به تلفنش. برای یکی از آن صدها دوست دخترش پیاشم
:عاشقانه ای ارسال کرد و اینطور جوابش را داد

شغ این _ آخه هیچ آهنگی با روحیه ی تو سازگار نیست. مگر اینکه بریم سرا
خواننده زیرزمینیا.. راستی ارسلن، می خوام بگم لیلی بیاد اینجا، دوستشم

بیاد دوشرهم باشیم؟

ال جدی بود .این بار کام

تو خیلی غلط کردی. خودتم زیادی هستی، واسه من مهمونم دعوت _
.می کنه

:عرفان وارفته گفت

بابا لوس نکن خودتو دیگه، تنهایی چیکار کنیم الن؟ _

شن تلفن و جوابش را داد :ارسلن روی پا ایستاد برای یافت

.الن زنگ می زنم مامانی بیاد، دلم براش یذره شده _

شف او، جمع های چندنفره . و پرسروصدا را می پسندید عرفان درخل

.خداوکیلی زنگ بزنی مامانی من دکمه فرارو زدم _

:پرسید

چرا؟ _

.و عرفان خسته از بحث با او آخرین تلشش را به کار برد

شن پیرمردا شدی؟ مگه قدیما چش بود _ بابا یکم بزنیم برقصیم. چیه تو عی
همش می زدی می خوندیم، می رقصیدیم؟

دلش می گرفت. وقتی تماشم دنیا گذشته ی پرشورش را یادش می آوردند؛ دلش
شت غمش بود شت عرفان، نهای .از این همه تاریکی می گرفت و این حال
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قدیما دلیلی بود.. عرفان من حال اینجوریم. وقتی می آی اینجا انقدر نق _
شت خوش گذرونیت تو خونه ی من به همین نزن. بهتر از این نمی شه. نهای

.خلصه می شه

شک حالتش یافت  .دلخوری را می شد در تک به ت

:پرسید

این خوش گذرونیه؟ _

.و ارسلن شانه بال انداخت

.همینه که هست. زنگ بزنم به مامانی یا نه _

:شنید

لزم نکرده. دوتایی باشیم خیلی بهتره تا این که مامانی بیاد و قفلی بزنه _
شن من .رو زن گرفت

 را هم با این حرف ها دیوانه سکوت جوابش بود. چراکه مادربزرگش او
کرده بود. تخم مرغ ها را شکاند و روغن زیتون اضاف می کرد وقتی عرفان

.بحث را کشاند به همان سمتی که نباید

شخ یوسفی رو بزنه یا نه؟ _ چه خبر از یکتا جون؟ تونست م

این که عرفان مدام زیبایی های یکتا را بزرگش می کرد را دوست نداشت. به
:همین سبب کوتاه گفت

!نه _

:و عرفان بی توجه به حالتش، نشست به روی کانتر و ادامه داد

ال نیازی به مخ _ عجب احمقیه، دختر به اون خوشگلی.. من بودم که اص
.زدن نبود. سریع پارو می دادم

:با بداخلقی گفت
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ال مخ دا ری؟ _ تو اص

شن خودش جوابش را داد :و عرفان با لح

.نه فقط تو داری. سینگشل بدبخت _

چپ چپی دیگر حواله اش داد و سرگرشم آشپزی شد. او تخم مرغ ها را ترکیب
می کرد با قارچ های کباب شده و عرفان مدام نحوه ی غذا خوردنش را مورشد

 .استهزا قرار می داد

شت میز و اولین لقمه را دهان گذاشت .نهایتاا نشست پش

 .من خیلی فکر کردم _

عرفان دقیق شد به روی اویی که با حوصله لقمه می گرفت و ارسلن پس
:از ثانیه هایی عذاب آور ادامه داد

.مامانی ازم خواسته یه کاری بهت بدم _

:سریعاا گفت

خب؟ _

.تا ارسلن ادامه اش دهد

شت تمام حواله ی چهره ی آفتاب گرفته ی عرفان نگاهش را تدقیقانه و با جدی
:کرد و افزود

شت امین کار کن تا ببینم تو چه مرحله ای هستی، هروقت  _ ال کناردس فع
شق شش خودم. خودت اخل اونطور که باید با دنیای کار آشنا شدی میارمت پی
شل دختربازی و خوش گذرونی منو می دونی عرفان، بفهمم رفتی اونجا دنبا

.یه راست به مامانی می گم

شر ارسلن کار عرفان بهتر از این ها را توقع داشت. او روزها بود که کنا
کردن را از مادربزرگش می خواست و حال او به طوشر کل ناامیدش کرده

.بود

Ava-Khis.iR
@avayekhis



شش تو کار کنم _ .منو باش می خواستم پی

شش من کار می کنی، اما وقتی تجربه ی لزم رو کسب کردی _ .پی

 .بحث بیش از آن ادامه پیدا نکرد؛ چراکه عرفان اصرار کردن را بلد نبود

:تکیه اش را داد و پا روی پا می انداخت وقتی شنید

جای دیگه اس واسه نشستن نیست؟ _

:جواب گرفت

.می خوام این جا بشینم _

:و وقتی ارسلن به بچگی هایش خندید ادامه داد

می خوای چیکار کنی ارسلن؟ گیرم که کیان با یکتا ریختن روهم،  _
 بعدش چی؟

شن چای اش را لمس کرد. به انتهایش که فکر می کرد؛ دیواره ی استکا
چشمانش برق می زدند. او پر بود از نفرت و حتی خوشد خدا هم نمی توانست

شن کیان منصرفش کند .از نابود کرد

.بلیی که سرم آورد سرش میاد _

می خوای چیکار کنی؟ _

نگاهش را بال کشید. تیله هایش پر بودند از سیاهی. تک ستاره ای آن حجم از
 .کدری را برق نمی انداخت

:با تماشم نفرتش گفت

زنشو ازش می گیرم. آبروشو ازش می گیرم. خانواده اش از هم می پاچه و _
.اونوقت اگر شانس بیاره، زنده میمونه

.و عرفان از آن حجشم خشم، بازهم ترسید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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"فصل نهم"

شن حال_ اگر تو نباشی" "زما

در را به لنگه اش چفت کرد و درحالی که کفش هایش هرکدام به طرفی پرت
شن اندکی تردید خود را رساند به می شدند؛ اولین مقصدش را پیدا کرد. او بدو
شن شع روشنی را به خود ندیده بود و نگاهش مات ماند به کیا کیکی که هیچ شم

شن عکس !درو

شت پیش را یادش نمی رفت. کاش شر یک ساع هرچه تلش می کرد؛ تصوی
 ..نیایش زودتر از راه می رسید

صندلی را عقب کشید. مادرش با دور شدن از بیمارستان موافق نبود.
شل مادرش این حجم از بی تفاوتی را گله می کرد و به خدا که همه چیز قاب
شت پیش مواجه شود شن یک ساع شر کیا !تحمل بود تا قبل از آن که با تصوی

:لب زد

 .اون تو نبودی _

شر آن تصویر درهم شکست .و تماشم توانش پس از باو

شت کبود، اون چشمای بسته.. _ من مطمئنم که اون تو نبودی. اون صور
.کیان من به اون چشما احتیاج دارم. لطفاا همین الن درو باز کن و بیا خونه

شن بغض شش اشک هایش سد می کشید اما حجشم سنگی شل ریز روی پا ایستاد. مقاب
 .کم کم حنجره اش را می شکافت
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شب گذشته. شش ش شل آیینه قدم تند کرد. چهره اش هنوز پر بود از آرای تا مقاب
ذهنش به هیچ عنوان آنچه اتفاق افتاده بود را نمی پذیرفت اما راه رفت؛ خم

شر شد و آت و آشغال ها را جمع کرد؛ پرده را کنار کشید و بازهم تصوی
 .امروز صبح را یادش نرفت

شن او را آغوش نشست به روی همان کاناپه ای که روزی کیان می نشست تا ت
شر امروز، شن ترس به لرزه افتاده بود. تصوی کشد . وجودش از حجشم سنگی

آن چه کیان از حالش به اشتراک می گذاشت و آن چشم های بسته، هیچ
 !ارتباطی با خوب شدن نداشت

 اگر خوب نمی شد؟

 اگر هیچ وقت این در را داخل نمی آمد؟

 اگر زخم های صورتش همان طور باقی می ماند؟

آخرین خاطره ی مشترکش با کیان چه بود که حال این طور حسرت
 می کشید؟

آیفون به صدا درآمد. با تماشم توان دوید و کاش که نیایش هم برای به او
!رسیدن این قدر عجول بود

همان جا ایستاد. نیایش می آمد. ترس هایش از میان می رفت. زخم ها خوب
می شد و آن چشم ها، بازهم زیباترین نگاشه دنیا را تحویلش می دادند. دنیا

شر شر کم جان را مه گلستان می شد؛ فقط کافی بود که نیایش هم بیاید و این افکا
 .تایید بزند

شن نیایش هم برای منفجر شر هراسا شی آسانسور کنار رفت و تصوی شب کشوی در
 .شدن بغض آن هم با بلندترین فریاشد ممکن کافی بود

 نیایش کیان.. من چیکار کنم نیایش؟ _

 .نیایش برای به آغوش کشیدنش عجله کرد
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شل تمام کردن نداشت. رها قصد کرده بود که زندگی را تا قبل از امروز، خیا
به کاشم کیان زهر کند و هیچ ثانیه ای از این موضع عقب نمی کشید اما، همه

 .چیز همین امروز به پایان رسیده بود

شر کیان یادآوشر دردی عمیق شد. همین امروزی که همین امروزی که تصوی
شر تماشم احساساتش. همین امروزی که قلبش فریاد جمله ای آمد و نشست صد

."..زد "اگر کیان نباشد را

شل اشک ها کنترلش را از میان برداشت. نیایش تنش را کشان کشان برد تا سی
اولین کاناپه و او هرچه امروز دیده بود را تبدیل کرد به تلخ ترین تراژدی و

 .دراختیارش قرار داد

فکر نمی کردم انقدر وحشتناک باشه . با خودم گفتم کیان بیدی نیست که با _
شن من... کسی که ممردم نیایش . کیا این بادها بلرزه. صبح که رفتم ببینمش 

شت کبود، وای چقدر غریب شن اون همه دستگاه و با صور همیشه سشرپا بود بی
بود نیایش. من چرا نمی تونم باور کنم؟ چرا دارم دیونه می شم؟ چرا دلم گواشه

بد می ده؟ نکنه دیگه چشماشو باز نکنه نیایش؟

شب تولشد کیان با تماسی تلفنی و خبری شت کمی از او نداشت. ش نیایش هم دس
شل شت ممکن به پایان رسیده بود و دکتر ها هم از حا نحس به افتضاح ترین حال

 .کیان، چیزهای خوبی نمی گفتند

رها تماشم دیشب را در سکوت گذراند. تماشم حضار با دنیایی از حیرت
شر کیان، تماشم نفرتش را شن تصوی نگاهش می کردند و او، او درست پس از دید

 .از یاد برده بود

:برای آرام کردنش بود که گفت

رها خواهش می کنم آروم باش. کیان بلند می شه. من مطمئنم که حالش _
خوب می شه و برمی گرده. تو فقط آروم باش . خودتو کنترل کن. الن باید
بری چند ساعت بخوابی بعد برگردی بیمارستان. اگر چشماشو باز کنه تو

 .باید اولین نفری باشی که می ره به اون اتاق
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شن آن چشم ها به هنوز هم آرام نبود. هنوز هم می ترسید. هنوز هم باز نشد
شج وحشت می رساندش !او

:سر تکان داد و هزیان وار زمزمه کرد

شت اون شکلی دیدنشو ندارم _ شر بدی بهم بدن چی؟ من طاق  .اگر برم و خب

شس رها را به خود نیایش نزدیک تر شد. تماشم تلشش را به کار گرفت تا حوا
:پرت کرده باشد و بعد گفت

من مطمئنم کیان خوب می شه اما می دونی این تصادف چه جنبه ی خوبی _
داشت؟ رها تو هنوز خیلی دوسش داری. تو انقدر عاشقشی که دنیا هم

وارونه بشه فرقی نداره، این ترس بخاطشر عشقته. من مطمئنم که بعد از
شن کیان تو می بخشیش و ..بیدار شد

:تنها نالید

 نکنه بیدار نشه؟ _

شن روزها را داد شل بهتر شد شن پلک ها قو  .و نیایش با فشرد

کم کم آرام می گرفت. رها همیشه حرف های نیایش را باور می کرد. روی پا
ایستاده بود. خودش را جمع و جور می کرد. سر و شکلش را دستی

می کشید. برگی دستمال کاغذی به

شن آرایش پخش شده اش کمک می کرد. شاید او امروز تصمیم مرتب شد
شن چشم های کیان، او را ببخشدش اما همه چیز گرفته بود که پس از باز شد

شس تلفنی اختصاص داشت  .به قبل از آن تما

قبل از آن که او تلفنش را چنگ زند و قبل از آن که صدای دختری که کیان
"زیبای من" خطابش کرده بود؛ جانش را بردارد و به یک روز قبل از

 .تصادف بکشاند
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سلم رها، من یکتام. یکتا مقدسی. شاید تو الن منو یادت نیاد اما باید _
.صحبت کنیم. خیلی چیزها هست که تو باید بدونی

☆☆☆☆☆☆☆☆

شل یه بیمار مطلع بشم _ .سلم خانم، می خواستم از حا

اسم و فامیلشون؟ _

شگ کافه ای بود که تا چند دقیقه ی دیگر، شب تیره رن تمرکزش به روی در
.شاهشد بروشز حقایق می شد

شن یوسفی.. تصادفیه. فکر می کنم دو سه شب پیش آوردنش  _ .کیان.. کیا

نسبتتون با ایشون چیه؟ _

!او تنها حکشم تخریب کننده ی روزهای خوشش بود

:با این حال گفت

.از اقوامشون هستم _

 .و جمله ای که شنید؛ ورای تصوراتش بود

شی سر، دست و بینی _ همین امروز صبح انتقال داده شدن به بخش. شکستگ
شب جدی به جمجمه وارد نشده .داشتن اما خداروشکر آسی

شش خرمایی بال کشاند و شک آفتابی اش را تا روی تارهای لخت و سرک عین
شش صدایش بود وقتی گفت :هیجان اولین واکن

یعنی حالش خوبه دیگه؟ بهوش اومده که بردینش بخش؟ _

.بله خداروشکر خطر رفع شده اما درد دارن _
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با تماشم وجود شکر کرد خدایش را. نفس های عمیقش، پر بود از آسودگی
شی کافه را داخل شل چشمانش ورود وقتی تماس را قطع کرد و رها، مقاب

 .رفت

شت کمربند لبخند ناخودآگاه نشسته بود روی لب هایش. بالتنه اش را از اسار
شک جیبی، چهره ی آرایش شده اش را نظری شب آینه ی کوچ شن قا درآورد و میا
انداخت. امروز همه چیز بهتر می شد. امروز تماشم خاطراتش با کیان را به
شت تماشم عذاب هایی که به رها داده بود عذر می خواست و زبان می آورد؛ باب
شح لبخندی ناخواسته را هم به روی لب هایش می دید؛ می توانست که اگر طر

 .راحت بخوابد

شف انگشتانش را رساند به دستگیره ی در و از طرفی خم شده بود تا کی
ال ناگهانی، شی عقب بردارد اما لحظه ای کام سرخابی رنگش را از صندل

شف شاگرد باز شد و پاهای کشیده ی مردی که می نشست؛ متعلق به شب طر در
.کسی جز ارسلن نبود

جانش پایین ریخت و ارسلن با آن نگاهی که پر بود از حرف، چرخید به
.سویش

کجا تشریف می برین؟ _

دقیقه ها طول کشید تا تسلطش را به دست آورد. دقیقه ها طول کشید و نگاشه
شن او را مخاطب قرار ارسلن تماشم آن صدشم ثانیه ها شک چشما  را هم، مردم

 .می داد

شن کوچه شت سر می گذاشت. سوشز سرد به تازگی میا آبان نهمین روزش را پش
 و اما نگاشه ارسلن، کوره بود انگار.  پس کوچه های این شهر لنه زده بود

!تنش را می سوزاند

شن خندان اما ناخوشایندی افزود :شنید که با لح

اومدی کافه؟ تنها تنها؟ پس بوی فرنشد عزیزت چی؟  _
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خوب می دانست. ارسلن همه چیز را خوب می دانست که اینطور کنایه
شش قبل از طوفانش می انداخت. ارسلن می دانست و به خدا که این، آرام

.بود

:با تماشم گله ای که روی دلش سنگینی می کرد؛ پرسید

تو منو تعقیب می کنی؟ _

.و ارسلن همان لبخندهای پراستهزای معروفش را حواله اش داد

مگه من وقتمو از سشر راه آوردم که تورو تعقیب کنم؟ _

پس از کجا فهمیدی که این جام؟ _

شب معشوقه ام باشه و اون یه نفر بهم گفت یکتا _ یه نفر گذاشته بودم که مواظ
شن کسی رو می کشه. منم به غیرتم شر اومد نیم ساعته نشسته جلوی کافه و انتظا

.برخورد، اومدم ببینم با کی قرار داری

!به خدا که ارسلن، رها را هم دیده بود

شر قلبش را ویران می کرد؛ بازهم چرخید و خیره به چشمانی که هنوز هم شه
شف احساساتش گفت :در خل

.ازت متنفرم _

.و ارسلن بازهم شبیه به همیشه، خندید

شق شبته آره؟ شبی ده بار تکرارش می کنی که یادت نره از من _ مش
متنفری؟

کاش ارسلن طوفانش را همین ثانیه ها راه می انداخت. خونسردی و این
.لبخندهای مسخره اش، داشت یکتا را دیوانه می کرد

روزی ده بار نه، من هر لحظه با خودم تکرارش می کنم. تکرار می کنم _
.تا فراموشم نشه که تو چقدر عوضی هستی
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شت انگشتان قدرتمند او اسیر شد. قلبش این بار، شچ دستش، در ثانیه ای به دس م
آن حجم از نزدیکی را تاب نیاورد و او درحالی که گرمای نفس های مردی

:که از محالتش بود را به روی گونه هایش احساس می کرد شنید

شن من روبه رو بشی. تو برو تو _ هنوز مونده. هنوز مونده تا با عوضی بود
شی واقعی کی و اون حرف هایی که من بهت می گمو نزن، اونوقت ببین عوض

هست. اونوقت ببین باباجونت متوجشه رابطه ی عاشقانه ت با یه مرشد زن دار
.می شه یا نه. ببین من چطور می تونم تو ثانیه نابودت کنم

 ناباور بود. ارسلن تا این اندازه هم پیش می رفت؟

تقلیش آن قدری جان نداشت و تماشم تلشش به دردی مشدد تر تبدیل شد.
.آن قددر که چشمانش را بست و دردش را همراه با فریاد تخلیه کرد

شل نحس. تو _ شن من برو بیرون آشغا شن کدوم برو گمشو بیرون. از ماشی  تاوا
.گناشه منی؟ تا کی می خوای عذابم بدی؟ دستمو ول کن

شن او شدت می گرفت. آن قدر که بغض را تا گلویش بال شر انگشتا فشا
می آورد. ارسلن به هیچ عنوان از موضعش عقب نمی کشید و محال بود که

شت یکتا دل بسوزاند .برای هرکدام از حرکا

هر چی بیشتر چموش بازی دربیاری عصبی تر می شم. ممکنه همین _
شش بابا جونت. اون قدر مدرک دارم که دیگه الن بزنم به سیشم آخر و برم پی
خونه راحتم نده. همین الن راه میوفتی می ری تو اون کافه و فقط چیزایی

شز فندقیت فرو می کنم. شیرفهم شد؟ می گی که من تو اون مغ

اشک هایش، دانه دانه پایین می چکید. آرایشی که روی صورتش خوابانده
بود؛ دیگر چندان اهمیتی گداشت. حتی اگر ارسلن هم او را ضعیف و یا

نامرتب می دید؛ مهم نبود. او تنها کلیدی را می خواست برای رهایی. از تماشم
!داستانی که این روزهای زندگی اش را فرامی گرفت؛ خسته بود

:نالید
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راحتم بذار. تورو خدا راحتم بذار. من دیگه نمی تونم. نمی خوام با کیان _
.وقت بگذرونم. نمی خوام زندگیشو خراب کنم

او همین طور کودکانه اشک می ریخت و ارسلن تلش می کرد تا نگاهش را
.صاحب شود

شن بچه دماغو ها نق نزن _ .منو نگاه کن. با توام عی

شت کودکانه اش را به روی سینه ی مردانه اش کوبید و ارسلن با لحنی که مش
:تعجب را هم چاشنی داشت افزود

نکنه تو عاشقش شدی؟ _

شش اشک هایش متوقف شد. ارسلن چطور با اول صدای هق هق و بعد ریز
فکرش تا عاشقی کردن برای کیان هم پیش رفته بود؟ ارسلنی که او تیزبین

و زرنگ خطابش می کرد؛ حال چطور چنین حدس می زد؟

نگاشه خیسش را بال کشید و ارسلن با نگاه به سیاهی هایی که تا روی
.گونه اش آمده بود؛خواست که چنین گمانی را ردش کند

شی این ماجرا بود که گفت شل تمام :ندانست که چرا، اما به خیا

.آره من عاشقش شدم _

و ارسلن به هیچ چیز فکر نکرد. ابداا دل نسوزاند. ابداا درک نکرد. او
 او تنها با تماشم توان، حتی نخواست که خششم نگاشه یکتا را ببیندش،

شت او فرودآورد و طوفان همان لحظه چهارانگشتش را به روی گونه ی راس
.بود که به پا شد

شس خوبی داشته باشی _  .بهت گفته بودم.. گفتم مبادا به اون ح

حیرت رهایش نمی کرد. او تنها گونه ی راستش را نه، این بار وجودش را
.سوزانده بود
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شن ارسلنی که یکی از دست ها را رساند به رشد سیلی  و نگاه کرد. تنها چشما
شت تهدیدش را هم بال ابداا نرمال نبود را نگاه کرد و ارسلن این بار، انگش

.آورد

همین الن می ری تو اون کافه و اون چیزایی رو می گی که من بهت _
می گم. بعد از اینم دیگه حق نداری تو خوابت هم با کیان روبه رو بشی، تو
انقدر احمق و کم ارزشی که اون حروم زاده رو در حشد خودت دونستی. من

.می دونم با این عشق چیکا ر باید کرد

شک اتومبیل را ترک کند؛ کیفش را چنگ انداخت. همان لحظه خواست اتاق
:چراکه هوا هوای نفس کشیدن نبود اما شنید

.وایستا ببینم _

:و بعد به چهره ی درب و داغانش اشاره شد

 این شکلی می خوای بری؟ _

بی حرکت ماند و ارسلن با دست هایی که از زوشر عصبانیت می لرزید؛
 . او هرگز فکرش را نمی کرد اما همان برگی دستمال کاغذی بیرون کشاند

شن او آمد شق ارسلن را کنار گذاشته بود؛ انگشتا لحظه ای که در ذهن هم عش
شی گونه اش را از میان بردارد .برای تسکین. آمد که اول اشک ها و بعد سیاه

شب ترک خورده اش را سپرد به دست های شط اخشم میان ابروانش، قل خیره به خ
.او و ارسلن نق زنان، کارش را ادامه داد

☆☆☆☆☆☆☆☆

تماشم محدوده ی کافه ی شکلتی رنگ را، صدای مرشد تنهای شب فرا گرفته
شی چوبی را برای نشستن انتخاب کرده بود. رها انتهایی ترین میز و صندل

شت مچی اش را چک می کرد. کیان، همین امروز صبح چشم بود و مدام ساع
شف شن رها برگشت و او بر خل باز کرده بود. همین امروز صبح جان به ت

.کیان، ابداا منتظرش نگذاشت
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شن شن نیمه بازش را دید. رفت و غم را میا رفت تا کیان. رفت و چشما
مردمک هایش شناخت. رفت و وقتی اون از زوشر درد چهره جمع می کرد؛
شی آبمیوه بود را به کوچک ترین انگشتش را فشرد. رفت و لیوانی که حاو

لب هایش نزدیک کرد. او ابداا شبیه به کیان نبود. این را درست همین
.حالیی که ایمان داشت به دوست داستنش به خود اعتراف می کرد

او هنوز هم کیان را دوست داشت. هنوز هم می ترسید از نداشتنش. هنوز
شی کافه را شر خوش لباسی که همین حال ورود هم دلتنگش می شد و اما با دخت

داخل می آمد چه باید می کرد؟

با چهره ای که خوب یادش بود؛ با کیانی که روزی چهره ی مقابلش را
شن دیگر عاشقانه نگاه می کرد؛ او با دنیا دنیا حسادتی که همین حال میا

احساساتش قدالم کرده بود؛ چه باید می کرد؟

انگشتانش را التماس کرد که عادی رفتار کنند. حس می کرد که تماشم
سلول هایش حال پر از واکنش، آبروی احساسش را خواهند برد. نبضش

شس دیوانه کننده اش، چیزی بی امان می زد و او تکانی خورد تا شاید از استر
.بکاهد

شی شلوارش به طوشر خاصی ست بود با کیف و دختری که سرخاب
شل او را عقب کشید و تلفن همراه و عینکش را به روی شی مقاب کفشش،صندل

.میز رهایی داد

.سلم. ببخشید معطلت کردم _

تماشم تلشش برای عادی جلوه کردن را انتقال داد به سلمی دست و پا
شی چشمانش خبرهایی می داد؛ گفت :شکسته و دختری که سرخ

تو منو یادت نمیاد؟ _

.سریعاا سر تکان داد و نگاشه یکتا، بی اعتنا چرخید به روی گارسون

شک شکلتی. رها تو چی می خوری؟  _ بی زحمت شیر کاکائو با کی
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شن آن حجم از زیبایی، خود را بازنده احساس تنش می لرزید. او با دید
!می کرد. یکتا از همه نظر، دیوانه کننده بود

:گفت

.چیزی نمی خورم. باید برم. زودتر بگو که کی هستی و چیکارم داری _

شن یکتا با آن چشم های روشن، نگاشه عصبی اش را بررسی کرد و رها بدو
.آرایشش را بیش از قبل پسندید

قبل از اون تصادفی که باعث شد حافظه ت رو از دست بدی، منو تو _
 .همدیگرو دیده بودیم. البته اولین آشناییمون زیاد خوشایند نبود

به کجا می رسید؟ یکتا هم قرار بود او را بشکند؟ رها جان کنده بو برای
شن حقیقت، غرورش را مشت و لگد ایفای این نقش، نمی خواست با کنار کشید

.بکوبد

 :گفت

.من شمارو نمی شناسم _

و کیفش را چنگ انداخت که یکتا تمامش کند اما شنید. جمله هایی که همیشه
شر هم می چید را شنید و دیوانه شد شن کابوس هایش کنا .میا

کیان همیشه می گفت رها خیلی خوبه. می گفت مهربونه، مظلومه، حرف _
گوش می ده اما بلد نیست جذبم کنه. می گفت شیطنت نداره. می گفت به

خودش نمی رسه. انگار نه انگار که تازه ازدواج کردیم. البته حق داشت؛
شب مادرش که بهتراز این هم نمی تونست باشه .انتخا

شن گارسون اجازه ی ادامه ی بحث را از آن دو گرفت. پسشر هفده نزدیک شد
هجده ساله روی میز خم شده بود و ظرف و ظروف را می چید و رها مهلت

میافت. مهلت میافت برای آرام گرفتن. کیان چه ها گفته بود؟ تا چه اندازه
تحقیرش می کرد؟
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شت سد آب دهان قورت داد و تماشم بغضی که حنجره اش را می شکافت پش
.چشمانش باقی ماند

:پرسید

تو کی هستی؟ _

شل خودش بود که با آن حرص و خشم جمله ها شل مغموشم د شب حا و یکتا به سب
.چید

من معشوقه ی شوهرتم. کسی که براش می میره. به خودم اومدم و دیدم _
عاشقش شدم. می دونستم که اشتباهه، نمی خواستم آشه کسی دنبالم باشه اما

عاشقش شدم. به خودم اومدم دیدم شب و روزم شده اون و فکر نکن که این
علقه یک طرفه ست، کیان منو دوست داره.هنوزم دوسم داره. حتی همین
حالیی که تو هرچی عشق بهش داشتی رو فراموش کردی، اون هنوزم

شر منه .درگی

شس سوزش می فشرد. قلبش شن احسا شغ فنجان را، بدو انگشتانش لبه ی دا
خون ریزی کرده بود. شکستنش را به وضوح احساس می کرد. قطره های

اشک، این بار تا گوشه ی چشمانش راه باز کرد و کیان، کیانی که همین
شر امروز صبح با آن حجم از ندامت نگاهش می کرد؛ هنوز هم درگی

دیگری ها بود؟

شی لب هایش حرکت داد. شیرکاکائویی که یکتا سفارشش فنجان را تا نزدیک
شض لعنتی داده بود را لجرعه سر کشید. هرچه می کرد نمی توانست با آن بغ

 .مقابله کند

شس بدی که داشت؛ طوری جمله چید که یکتا را پشیمان کرده با تماشم احسا
.باشد

:گفت

شب _ برای من مهم نیست که کیان الن کیو دوست داره، این که من انتخا
ال مهم نیست. من حتی نمی خوام با دختری خودش هستم یا مادرش هم اص
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شل تو بجنگم که شوهرمو به دست بیارم می دونی چرا؟ چون مردی که به مث
ال وفا نمی کنه. من سعی ندارم با شن خودش وفا نکرده، به تو یکی که اص ز
شت خودم کمبوشد اعتماد به نفسمو به بقیه ثابت کنم. البته شن صور نقاشی کرد

باهاش مخالف هم نیستم اما می دونم که تو هم یه روزی ازدواج می کنی. اگر
شق کسی می شی، من مطمئنم که اون روز ازدواج هم نکنی در حشد مرگ عاش

منو یادت میاد. مطمئنم اون آدم هم تورو پس می زنه. مطمئنم که انقدر
فاصله می گیره که از دوریش می شی یکی شبیه به من. مطمئنم که اونم
دخترهایی شبیه به تورو نمی پسنده. من می دونم که کیان دوسم نداره اما

شق زندگیم رسونده اما خدایی رو دارم که خیلی دوستم داره و منو به تنها عش
ال دوست از این هم مطمئنم که خدایی که منو زیادی دوست داره،تورو اص
نداره، چون تو هیچ وقت نمی تونی طعشم رسیدن رو بچشی. حتی برای یک

.ثانیه، تو به عشقت نمی رسی

ش  چوبی را با یکتای یخ بسته تنها گذاشت. هردو صندلی را عقب کشید. میز
پس از دوری از یکدیگر ، با تماشم وجود اشک ریختند. نه رها به

حرف هایش مطمئن بود و نه یکتا می توانست که آخرین جمله را فراموش
 .کند

شز احساساتش را شت برو یکتا هیچ وقت به ارسلن نمی رسید و او حتی شهام
..هم نداشت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆

شب کشویی تا انتها باز شود. هیچ عجله ای برای به او رسیدن اجازه داد تا در
شن حجشم جمعیت گذراند. نگاهش به نداشت. گام هایش را با طمانینه از میا

شل یکتا مقدسی جا مانده بود  .روبه رو، افکارش هنوز هم مقاب
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شت سالن را می شکست. می دانست که باید شق کفش های پاشنه بلندش، سکو تق ت
شل شوهرش را به زبان به کدام اتاق برسد اما، از عمد ایستاد؛ نام و فامی

شق مورد نظرش را عنوان کند  .آورد و از پذیرش خواست تا شماره ی اتا

شت طبیعی اش را از دست می داد. کم کم دنیای او وارونه می شد. همه چیز حال
شت بیمارستان، از مرگ گریخته بود و او با تماشم کیان شوهرش حال روی تخ
شخ شل آیینه، ناخن هایش را نارنجی کرد و لب هایش را سر حوصله نشست مقاب

!سرخ

شر شط چشمش را.. نشست و تار به تا نشست و تا می توانست امتداد داد خ
موهایش را اتو کشید.. نشست و با حوصله از خود رهایی منحصر به فرد

.ساخت

شن او، دقیقاا همین رها را دوست داشت  !کیا

فاصله گرفت و ابداا اهمیتی نداشت اگر چشم های تماشم دنیا از حیرت گرد
شر شن تنگ و روشن رفت به دیدا می شد؛ او با همان مانتوی کوتاه و جی

 .شوهری که به تازگی چشم باز کرده بود

دسته ی کیفش را فشرد و اولین چشم هایی که عصبی جست و جویش کردند؛
!متعلق بود به رامین. به برادرش

شر مظلوم و لب هایش بی دلیل خندید و مهم نبود اگر کیان می شد همان دربه د
شن رام نشدنی .رها همان شیطا

:گفت

.سلم به همگی _

و چشم های شهل هم چرخید. نگاشه حاج منصور هم سوءظن پیدا کرد.
مادرش فرزانه هم چیزی کم نداشت؛ او هم دلش سیلی کوبیدن می خواست.

کیمیا رو گرفت و کامران هم خندید. او تنها کسی بود که لبخنشد رها را
.همراهی کرد
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اولین صدا و اولین اعتراض مربوط بود به شهل. شهل محال بود که
 .سکوت کند

شت _ شن من داره رو تخ بفرما فرزانه خانم. دخترتو تحویل بگیر. وقتی کیا
شی ..بیمارستان جون می کنه ایشون پ

شن حرفش. با همان قاطعیتی که از این پس رهایش نمی کرد  .نشست میا

کجا بودم مامان شهل؟ رفتم برای پسرتون خوشگل کنم. بهتون نگفته _
 .بودم؟ کیان اینطوری دوست داره

حاج منصور با تماشم خشمش زمزمه کرد "اعوذوبال" و رها نزدیک شد به
شن ریش های سفیدش را لمس می کرد .اویی که مدام خرم

 مگه شیطان دیدین پدر جون؟ _

.حاج منصور هم سکوت نکرد. او هم کیانی بود که هیچ گاه سکوت نمی کرد

این چه وضعشه؟ می خوای آبروی منو ببری؟ _

من نمی خوام آبروی کسی رو ببرم. فقط جوری می گردم که شوهرم _
 .می پسنده. النم اگه اجازه بدین می خوام برم ببینمش

.شهل خطاب قرارش داد

اگه اینجوری تورو ببینه سکته می کنه . فرزانه تو یه چیزی به دخترت _
 .بگو. من رهای خودمو می خوام

لب هایش بازهم خندید. رهای حال موفق تر بود. رهای حال، دنیا را به
شب او فکر نمی کرد وقتی کیان التماس می انداخت. چرا کسی به سکته ی قل

زندگی را جهنمش کرده بود؟

چرا نمی ذارین برم شوهرمو ببینم؟ _
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شن دست شط اخشم غلیظش خبرهای بدی می داد اما با تکا فرزانه نزدیکش شد. خ
شب سفید رنگ را هل داد و داخل شن فکر، در هدایتش کرد به داخل و رها بدو

 .شد

شی سفید پوشی که تماشم حسنش وجوشد پنجره ی عریض و خوش چهاردیوار
شض ورودش پلک باز کرده بود  .ویو بود منتهی می شد به کیانی که به مح

:لبخندش را عمق داد و با صدایی رسا گفت

.سلم عزیزم. با تاخیر تولدت مبارک _

از کیان چیزی باقی نبود. زیبایی های چهره اش را یک مشت باند و پانسمان
!فراگرفته  و چشم هایی که تنها عضشو سالم بود هم، کاسه ی خون بود

:تنها گفت

..رها_

شط درد واکنش نشان دادند  .و تماشم سلول هایش از فر

شب همسرش خیلی خوب شن تنوع طل رها نزدیک شد. آن قدر نزدیک که چشما
 .با این ورژن آشنا شوند

شل احساسش را با شی انتقا کیان نگاه می کرد. او خیلی خوب می توانست. توانای
آن تیله ها هم داشت. طوری نگاه می کرد که هزاران فریاشد از تشه دل را

.حریف شوند و رها نشست به روی صندلی و از عمد پا به روی پا انداخت

بهتری؟ _

شج آن ها شی کن  .لب هایش تکان خورد و رها انگشتانش را رساند تا خون مردگ

 .خودتو اذیت نکن عزیزم _

نگاشه کیان، هنوز هم می پایید. تماشم او را با برقی از سشر خشم می پایید و
شت آخر هم طاقت نیاورد و گفت :دس

این چه وضعشه؟ _
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 .صدای خش دارش هم رها را از آن موضع عقب نکشید

چرا امروز هر کی منو می بینه همینو می گه؟ تو هم خوشت نیومد کیان؟ _

لب های بیرون پریده ای که وسوسه انگیز سرخ بود؛ توجشه نگاشه کیان را جلب
شن ابروها به همان محدوده اشاره داد و جان کند تا کرد. طوری که با تکا

:گفت

 می خوای با این کارا به کجا برسی رها؟ _

رها خندیدن را ادامه داد. حرص گاهی آدم ها را بیخیال جلوه می داد. گاهی
سبب می شد به بروشز همین حالت. به بلند خندیدن. به کوچه ی علی چپ

!زدن و به حجشم شدیدی از لجبازی

می خوام به تو برسم شوهرم. بخاطشر تو. هر کاری که من می کنم، فقط _
..بخاطشر

.رها _

همین حال باید می ریخت. جانش باید می ریخت. همین حال باید با تماشم
شن دلم" را اما، رها گفتن های او حالیی که یکتا را هم وجود بیان می کرد "جا

.زیبا بیان می کرد؛ شنیدنی نبود

:نگاهش کرد و کیان ادامه داد

 .عذابم نده _

رها هم گفته بود. "عذابم نده" را رها با التماس گفته بود. همان روزهایی که
 .کیان سرگرشم "زیبای من" گفتن هایش بود

نزدیک تر شد. آن قدر که به هرشم گرشم نفس های او رسیده باشد. کیان دست از
نگاه کردنش نمی کشید و این خوب بود! کیان همین شکلی دوستش داشت.

 .درست وقتی چیزی شبیه به یکتا می شد

شی ته ریش هایش را نوازش یکی از دست هایش تا چانه ی او پیش رفت و زبر
 .کرد
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:شنید

 چرا رها؟ _

:لب زد

چرا چی؟ _

شی صورتش پیش برد و گفت :و کیان دستی که سالم بود را تا گرد

 چرا انقدر عوض شدی؟ _

.فاصله گرفت. درست همان لحظه ای که کیان نزدیک شدنش را پسندیده بود

ال چطوری بودم؟ _  مگه قب

شن آرایش شده اش، با تماشم حسرتی که وجودش را فرا کیان با نگاه به چشما
شت رهای خودش را شمرد شت مثب  .گرفته بود؛ صفا

...مهربون، حرف گوش کن، سرسنگین و _

ال احمق آره؟ _ و احتما

مات ماند. تا این اندازه اش را باور نمی کرد. رهای او محال بود که اینطور
شت خوبش از این زن، محال بود که به همین سادگی نابود شود. تماشم تصورا

 .شود

شی گله را افزود به نگاهش و گفت :چاشن

 .نخیر، عاشق.. تو عاشق بودی رها _

.و رها بازهم خندید

☆☆☆☆☆☆

شب اتاق پس از  وروشد سارا و مادرش به لنگه چفت شد. او هنوز همان در
شب شن حباب های وحشتناکی که خود مسب شج تخت خواب و میا جا بود. کن

 .تشکیلشان بود
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:مادرش نرگس رو به سارا گفت

فقط تو می تونی بفهمی چشه. از وقتی اومده مدام داره گریه می کنه. _
.دخترم دیوونه شده سارا

:بازهم تکرار کرد

 .مامان جان من هیچیم نیست فقط تنهام بذار _

نرگس با دنیایی از دلخوری اتاقش را ترک کرد و این بار نوبت رسیده بود
 .به سارا

این حال و روز می گه که بازم ارسلن دیوونه ات کرده. مگه نه؟ _

شل پخش بود را متوقف کرد شک غمگینی که در حا .سپس گام برداشت و موزی

شن بینی اش افتاده بود؛ صورتش را زخم کرده بود. از بس که با دستمال به جا
شن اتفاقات نداشت  .جانی برای بیا

:تنها گفت

شش رها _  .رفتم پی

شی آن چه رها تحویلش داده بود؛ بغض ترکاند .و بازهم با یادآور

شق منه _ شق شوهرتم. گفتم کیانم عاش  .بهش گفتم من عاش

شن از حیرت گشادشده نزدیکش شد و او مدام خود را سارا با همان چشما
.توجیه می کرد

شر من بوده. بگم کیان _ رفته بودم که بهش بگم. رفتم بگم همه چیز تقصی
مرشد خوبیه قدرشو بدون اما بازم ارسلن. مجبورم کرد سارا. گفت اگه بهش

بگی به بابات می گم که با یه مرشد متاهل ریختی روهم. من نمی خواستم
شی تمام این اتفاقاته . اون شی کیان خراب بشه اما ارسلن باعث و بان زندگ

یکاری کرد کیان از شرکت اخراج بشه، اون یکاری کرد تصادف کنه و
شق الکیم به کیان بیوفته گوشه ی بیمارستان . اون باعث شد که من به عش

.اعتراف کنم. خسته شدم سارا. خسته ام
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سارا باو ر نمی کرد. این که یکتا تا این نقطه پیش رفته باشد را نمی پذیرفت
.و همین باعث شد که تماشم حدسیاتش را پس بزند

درست حرف بزن ببینم چی شده. تو به من گفتی می خوام برم با رها _
.حرف بزنم بهش بگم که کیان بی تقصیر بوده

 .سر تکان داد و تاییدش سارا را بازهم به حرف آورد

مشخصه که ارسلن مانعت شده و باز تهدید کرده درسته؟ _

شر دیگری ها انداخت شی مچاله شده را کنا  .تایید کرد و دستمال کاغذ

شی کیان درسته؟ _ توام باز ترسیدی و رفتی گند زدی به زندگ

گند زده بودم سارا. این بار کاری کردم که رها تا آخشر عمر به شوهرش _
 .مشکوک بمونه

سارا مات ماند. یکتا از ریشه اشتباه کرده بود و حال هرچه جان می کند؛
شن باتلقی که ارسلن پرتش کرده بود جا می ماند  .بیش از قبل میا

چرا تو روش درنمیای یکتا؟ چرا نمی گی به جهنم هرکاری می خوای _
شن رابطه تون؟  بکن؟ تو واقعاا از تهدیداش می ترسی یا از خراب شد

شل هر بیننده ای را می سوزاند شس اشک بود. طوری که د  .چشمانش خی

من دوسش دارم سارا. چرا هیج کس درکم نمی کنه؟ عاشق شدن گناهه؟ _
گناهه سارا؟ من چرا باید انقدر عذاب بکشم؟

دوست داشتن گناه نیست دورت بگردم. اما تو راهت اشتباهه. خودتو بذار _
جای رها. اونم کیانو دوست داره. تو داری عذابش می دی. چرا فقط از

شق ارسلنی و حق زاویه ی دیشد خودت به داستان نگاه می کنی؟ اوکی تو عاش
شر داری که نخوای از دستش بدی اما نمی تونی بخاطشر خودت رابطه ی دونف
دیگه رو خراب کنی. به خصوص حال که خودتم می دونی کیان نمی خواد

. رهارو از دست بده
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شن اشک ها افتاد و دستمال پاسخ گو نبود. این بار با انگشتانش به جا
شی سارا هر زمان آرامش می کرد  .صحبت های منطق

ال منو نمی بینه . تنها دلیلی که با من _ آره ولی چیکار کنم؟ ارسلن اص
شی اونو خراب کنه. حرف می زنه کیانه . فقط بخاطر این که می خواد زندگ

شق کیان شدم .باورت می شه سارا؟ فکر می کنه من جدی جدی عاش

!شوخی نکن _

باور کن دارم راست می گم. منم از حرصش تایید کردم. گفتم آره _
 .عاشقشم

چی؟ _

شن یکتا را هم از جا پراند. تماشم آن ثانیه ها و خششم ارسلن را یادش فریادش ت
 .آمد و هرچه احساس در دل داشت را به زبان آورد

 .وقتی اونطوری گفتم زد تو صورتم. بهم گفت حق نداری دیگه ببینیش _

بیخود کرده. به چی حقی زده؟ ببین انقدر بهش رو دادی که جرات کرده _
 .همچین کاری کنه

شط شس سر و صورتش توس آن قسمت از روشز گذشته ای که مربوط بود به لم
:ارسلن را حذف کرد و گفت

..چیکار کنم سارا؟ انقدر درمونده ام که  _

 .یکاری کن بفهمه عاشقش شدی _

 .صاف نشست. خیالش هم یکتا را دیوانه می کرد

چی داری می گی؟ داریم راجع به ارسلن حرف می زنیم. می خنده به این _
 .موضوع

 و یکتا سارا با قاطعیت حرف می زد. او هیج گاه بی دلیل امیدوار نمی کرد
 .این را به خوبی می دانست
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چرا باید بخنده؟ مگه ارسلن کیه؟ یعنی چون خیلی ثروتمنده نمی تونه _
عاشق هم بشه؟ از کجا معلوم شاید اونم به تو یه حسایی داره که از علقه ت

 .به کیان عصبی شده

لب گزید. خیالش هم تنش را داغ می کرد. می شد که ارسلن هم به او
علقه ای داشته باشد؟

:ریشه ی اشک ها در ثانیه ای خشکید و پرسید

...یعنی فکر می کنی ممکنه _

چراکه نه؟ مگه تو چته یکتا؟ تو تونستی کیانی که اون همه سفت و سخت _
شت خودت. خودت که می گی ارسلن گاهی دختربازی هم بودرو بکشونی سم

 می کنه . یعنی تو مشکلی داری که جذبت نشه؟

شش رو شی پی شت رویاپردازی را هم داشت. یکتا تماشم راه های احتمال عشق، قدر
 .را همان لحظه ها رویا چید

 به نظرت چیکار کنم؟ _

شش عاشق و _ از این موقعیت استفاه کن. مگه نمی گی مجبور شدین نق
معشوق بازی کنین؟

:مکالمه اش با حاج علی را همان لحظه یادش آمد و نالید

 . اما بابا که مخالفه. فکر نکنم اجازه بده این رابطه پیش بره _

چرا مخالف؟ _

 .شانه بال انداخت

ارسلن باعث شد. انقدر بی احترامی کرد که بابا بدش اومد. می گه اون _
می خواد چه دامادی بشه؟

شی سارا نبود شت اخلق  .ثانیه هایی را مکث کرد اما ناامید شدن، از خصوصیا

شن پدرت با من. خانواده ی اون چی؟ از تو خوششون اومد؟ _  راضی کرد

Ava-Khis.iR
@avayekhis



شل تعجب از تو خوششون اومده. حتی برام _ دیروز ارسلن می گفت در کما
 .امشب شام اونجا دعوتم. مادربزرگش خواسته منو ببینه اما من نمی رم

 .تو خیلی غلط کردی. بلند شو. پاشو حاضر شو باید ارسلنو جذب کنی _

همان جا ماند و سارا این بار با حرص پتو را از روی تنش کنار کشید و
 .دستش را هم چنگ انداخت

 .مگه نمی گم بلند شو؟ باید حاضر بشی _

شی صحبت های رها، بازهم منصرفش کرد  .یادآور

 .اما ارسلن خوشش نمیاد. اون خودش گفت تو سلیقه ی من نیستی _

ارسلن خیلی غلط کرد. اون می خواسته تورو تحریک کنه چرا انقدر _
 خری؟

:بازهم نالید

 مدام حرصم می ده. من چجوری می خوام اونو جذب کنم؟ _

سارا چرخید. چپ چپی حواله اش داد و اعلشن تماس هردو را متوقف کرد.
یکتا رفت تا صفحه ی تلفن و ناشم ارسلنی که خاموش و روشن می شد؛ شهشر

شل خوش سوق داد شر دخترک را به دنیا دنیا خیا  .افکا

صدا را در گلو صاف کرد. بازهم به روی سر و صورتش دستی کشید و
شق شرم بود و صدای سارا چیزهایی را درحالی که تنش خیس از عر

:یادآوری می کرد؛ تماسش را پاسخ داد

بله ارسلن؟ _

آماده ای؟ _

شل چشمانش مدام بال بال می زد  .سارا را نگاه انداخت. مقاب

:گفت

 .دارم حاضر می شم _
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بازم قاطی نمی کنی اگر بگم مناسب لباس بپوش؟ امشب مادربزرگم هست _
 .و نظشر اون واقعاا برام مهمه

:سارا جمله ای را با ایما و اشاره یادش داد و او با برداشتی کوتاه گفت

 .چرا انقدر برات مهمه که خانواده ت بپسندنم؟ نپسندن که راحت تریم _

 .ثانیه هایی سکوت بود اما نه آن قدر که یکتا را تا اوج بکشاند

 .چون نمی خوام پدرم ناامید بشه. ساعت هشت می آم دنبالت _

☆☆☆☆☆☆☆☆

 "فصل دهم "

شش کیان "  "اولین واکن

مشکلی پیش اومده خانشم مقدسی؟ _

شت نگاهش را بال کشید و با تماشم خستگی، خیره شد به اویی که چشمانش پش
 .قابش  شیشه ای هم خودنمایی می کرد

:نالید

ال شدنی نیست آقای یوسفی. من هرکاری می کنم _ واقعاا سخته. این کار اص
 .نمی تونم یکی از اینارو هم مونتاژ کنم

شت افتضاحی زخم بود و بدشکل جلوه کیان با نگاه به انگشتانی که به حال
شی چرخی را تا جایی نزدیک به او کشاند و با آرامش گفت :می کرد؛ صندل

 .یکی هم جلوی من مونتاژ کنین تا ببینم مشکل چیه _
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این نزدیکی، بد هم نبود. به یکتا فرصت می داد. حالیی که دومین سکانس
را هم پشت سر گذاشته بودند؛ او اطمینان داشت به شدنی بودنش. کیان ابداا

شت ظاهشر این آدمی که کنارش می نشست نبود. او فقط بدی هایش را پش
 .نجیبش پنهان می کرد

اطاعت کرده و آن چه او گفته بود را به اجرا رساند. هنوز هم نمی توانست با
شط درستی برقرار کند. هنوز هم از قطعاتی که مقابلش پخش می شد ارتبا

شن طرحی شش کیان ابا داشت اما برای عملی کرد نگاه های جدی و دور از نرم
 .که ذهنش همین حال چیده بود؛ تردید نمی کرد

شت هم کرد و نالید :به جان کندنی قطعه ها را چف

 .ببینین.. اینا خیلی سفتن _

شر کیان دست به کار شد. این اخلقش را دوست داشت. گاهی در براب
شت تماشم کارگران آن چنان کوتاه می آمد و نگران می شد که یکتا را به مشکل

شس ارسلن، کیان فوق العاده فکر می انداخت . حس می کرد که در عک
 .خوش ذات است

شج لب هایش. کیان هیچ گاه با نگاه به دست هایش، ناخودآگاه لبخند نشست کن
!حلقه ی ازدواجش را فراموش نمی کرد

شل زنی که همسشر او زیادی خیره نمی شد به چشم های زنی و یکتا قطعاا به حا
 ..کیان بود؛ قبطه می خورد

:شنید

شما اگر از همون اول به دستای من دقت کنی یاد می گیری که چطوری _
 .مونتاژ کنی و این بل هم سشر دستاتون نمیاد

وقتش بود. باید نقشه اش را عملی می کرد. باید می دید که کیان در هر
شخ تماشم این ها، وقتی شر حلقه متعهد هست یا نه و به پاس مواقعی به آن انگشت

رسید که خود را بیش از اندازه به وجوشد او نزدیک کرد و از عمد پای
شی او کوبید  .چپش را به راست
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شر ممکن !کیان متوجهش شد. با غیرقابل پیش بینی ترین رفتا

خطی که یکتا مشغول به کار بود؛ آن روز هیچ نیروی دیگری را به خود
شت کیان و آن نگاشه خیره و متحیر شن صور نمی دید. همه چیز برای چرخید

 .مهیا بود

لب هایش را بیش از قبل خنداند و با همان لحنی که خودش می دانست بعضی
:از مردها را جذب خواهد کرد گفت

شت بیشتری به دستاتون نگاه کنم _ .واقعاا معذرت می خوام. می خواستم با دق

پس از ثانیه هایی، کیان به خودش آمد. دستپاچگی را می شد از تماشم حرکاتش
شک شر خودش را کرده بود. چراکه خم شد؛ خا خواند. همان برخورد کا

شی توضیحاتش شلوارش را تکاند و بعد تاب نیاورد. ایستاد روی پاها و الباق
شن کلمات نداشت؛ به اجرا رساند  .را درحالی که هیچ تسلطی به روی بیا

شن کدام انگشتانش چفت کند تا به ال می گفت که قطعه ی ریزتر را باید میا مث
بهترین شکل ممکن مونتاژ کرده باشد و همان انگشت ها طوری می لرزید

!که بارها ناموفق بود

شن شقیقه های خیس از عرقش افتاد و بازهم راه ال با دستمال کاغذی به جا مث
به جایی باز نشد؛ یک راست رفت تا آب سردکن و جانش را با لیوانی آب

 .تسلی داد

شت ترس رهایی داده بود. این بار پا به روی پا برگشتش یکتا را از آن حال
شی وحشتناک نبود  .انداخت و شکشل نگاشه کیان هم آن جد

 خب متوجه شدین؟ _

 .سر تکان داده و لبخندش این بار به خنده ای پرحرف تبدیل شد

ال _ !اص
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شن کیان هم با نیمچه لبخندی پاسخش داد و همان نیم چه لبخند هم، از کیا
شی مونتاژ بعید بود شن چهاردیوار شط میا  .محتا

این بار با آرامش بیشتری کنارش نشست و اما خود برای فاصله گرفتن از
:یکتا اقدام کرد. صندلی را کمی کنار کشاند و گفت

 . دیگه. به دستای من نگاه کن چون دقت نمی کنین _

:یکتا بیخیال گفت

 نمی شه کارمو عوض کنین؟ _

شس بینی بال و کیان از روی شانه نگاهش کرد و عینکش را تا انتهای قو
 .کشید

شر بعدی سخت تر از این _ شما باید بتونین تماشم کارهارو انجام بدین. شاید کا
.بود

چشمانش اغواکننده بود. نگاهش کیان را می ترساند . شاید باید بیش از این
 .فاصله می گرفت

 نمی شه به من تخفیف بدین؟ _

شش انگشتانش را مهار کند اما هیچ چیز به رو گرفت. تلش می کرد تا لرز
 .اراده ی او مربوط نبود

شن صدا در گلو صاف کرد و تماشم کاری که از دستش برمی آمد؛ درهم کشید
 .ابروها بود

 چه تخفیفی؟ شما با بقیه چه فرقی دارین؟ _

شن فکر به انتهای بازی ای که حال بی رحمانه استارتش یکتا نزدیک شد. بدو
شس عذاب وجدان. از نظر او اگر کیان می خواست؛ شن احسا زده بود. بدو

شر افکارش راه نداده بود  .مشکلی نداشت و یکتا هیچ گاه رها را به محو

:گفت
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شل بقیه ام؟ _  واقعاا فکر می کنین من هیچ فرقی ندارم؟ من مث

.کنترل به روی نگاهش را هم از دست داد. چرخید به سوی او

شت ابروانش را از دست نداده بود قفل به روی چشمانش  .  اماحال

 چی دارین می گین خانشم محترم؟ _

من دارم از تفاوتم حرف می زنم. لطفاا منکرش نشین. شما همین الن _
دارین تو دلتون اعتراف می کنین که من با زن های دیگه متفاوتم. این اخم و

حتی نگاشه عصبیتون دیگه منو نمی ترسونه. من برای شما فرق دارم،
 همون طور که شما برای من فرق داری. مگه نه؟

شع این شن یکتا، چیزهای دیگری می گفت. او شرو کیان نزدیکش شد . ذه
رابطه را تمام شده می دانست اما هنوز کیان را نمی شناخت. کیان برای

..رهای خودش هم دست نیافتنی بود؛ چه رسد به او

 می دونی الن دارم به چی فکر می کنم؟ _

شل روی پا ایستادن، تماشم جدیتش در بیان با نگاهش انتظار کشید و کیان درحا
 .جمله را به کار گرفت

به این که چند ساعت تا اتماشم تایم کاری مونده. به این که همین امروز برم _
پایین و به بدترین شکشل ممکن اخراجتون کنم تا یاد بگیرین یه مرشد متاهل

رو بازی ندین. شما از همین حال بند و بساطتو جمع کن خانم مقدسی. من
شل تو چیکار باید کرد .می دونم با امثا

شن این جملت دور شد و یکتا تاب نیاورد. اگر اخراج می شد او پس از بیا
تماشم آن چه ارسلن گفته بود به اجرا می رسید. به همین امر دنبالش دوید و

 .دید که او یک راست رفت تا اتاقش و از این بابت خدارا شکر کرد

تقه ای کم جان کوبید و کیان را دید که تلفن به دست پیامکی را پاسخ
 .می دهد
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:سریعاا گفت

 خیلی عصبیتون کردم؟ _

شک قبل شده بود شت وحشتنا  .و کیان سر بال گرفت و نگاهش همان حال

 کی به شما اجازه داد که کارتو ول کنی خانم؟ _

 . و این حالت کیان را می ترساند در را به لنگه اش چفت کرد

 .درو باز بذار. اون بیرون الن هزارتا فکر می کنن _

قصد نداشت که بیش از این عصبی اش کند. به حرفش گوش کرد و پس از
شغ اصل مطلب شن در، یک راست رفت سرا !گشود

 .منو اخراج نکن  خواهش می کنم _

کیان تلفنش را کناری انداخت. دست در جیب نزدیکش شد و به او طوری
 .نگاه می کرد که انگار با پست ترین فرشد دنیا درحال مکالمه است

چرا باید اخراج نکنم؟ شما چه نکته ی مثبتی داری؟ نه کار بلدی، نه _
..قانون های اینجارو رعایت می کنی و نه می تونی

 .این که من دوستت دارم دلیل شده که انقدر تحقیرم کنی _

شت قبلی را رها کرد و آهسته لب زد :کیان جمل

 چی؟ _

 .و بعد تحقیرانه تر از قبل جمله ساخت

شما خیلی بیجا کردی که منو دوست داری. تماشم کارکنان اینجا می دونن _
من یه مرشد متاهلم و به علوه تازه ازدواج کردم. مگه من مسخره ی شمام

. .که به چرت و پرتات گوش بدم؟ بفرمایید بیرون

نمی رم بیرون. تا وقتی همه ی حرفامو نشنوی نمی رم. واسه مم مهم نیست _
 .اگر داد بزنی و همه بشنون
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شل آن حجم از شهامت کم آورد  و یکتا که نقشه اش را عملی کیان در مقاب
شج لب کاشت و افزود :می دید؛ لبخندی کم جان کن

دلم وقتی می خواست همه ی وجودش رو بده به تو هیچ وقت ازم سوال _
نکرد که کیان مجرده یا متاهل. من قصد ندارم زندگیتو خراب کنم، فقط

خواستم بدونی. بدونی که من دوستت دارم و بعدش خودت تصمیم بگیر فقط
شن هرروزه ی چشماتو از دست بدم  .نذار دید

شی رگه های کیان در سکوت نگاهش می کرد و او که تردید را در جا ی جا
:چشمانش یافته بود؛ افزود

اجازه بده بمونم. قول می دم که دیگه تکرارش نکنم. حتی اگر منو _
..نخوای

شخ کیان، بازهم سکوت بود  .پاس

بعدشم من به این کار نیاز دارم. دارم قسط می دم. می خوای یه نفرو از _
کار بیکار کنی؟

این بار کیان به حرف آمد. با اشاره ی سر جایی پشت سر او را نشان داد و
:گفت

.حال فعل بفرمایید سر کارتون _

شت ممکن بازگشت به روی لب هایش و هیجان زده بود لبخند به عمیق ترین حال
:وقتی گفت

یعنی می تونم به کارم ادامه بدم؟ _

 .و کیان با همان حالت و نگاشه خیره، وادارش کرد به دور شدن

.گفتم فعل، حال هم تا از این عصبی تر نشدم بفرمایید_

☆☆☆☆☆☆☆☆
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ورودش را به منشی اجازه داد و یکتا با لب هایی خندان، ورودی را داخل
 .آمد

شس دوم به پایان رسید قربان _  .سکان

یک تای ابرویش بال پرید. هرچه خشم در سر داشت را فراموش کرد و
:پرسید

 با موفقیت؟ _

:جواب گرفت

بله پس چی؟ منو دست کم گرفتی؟ _

شب کت و شلواری که شت میز برخواست. اندامش در قال همان لحظه از پش
امروز نسبتاا جذب و تیره تر بود؛ متناسب تر از هر زمان جلوه می کرد و در

:پاسخ به یکتا گفت

از همون اولم تورو دست کم نگرفته بودم. می دونستم خوب می تونی _
.مردارو جذب کنی

ال برپایه ی استهزا بود وقتی گفت پا به روی : پا انداخت و لحنش کام

 شما تو دایره ی مردها نیستی؟ _

ارسلن خنده ای پرسروصدا بروز داد و قبل از آن که مقابلش به روی آن
شر مسیر داد و این بار کنارش قرار گرفت شل تک نفره نشسته باشد؛ تغیی  .مب

 .من تو دایره ی مردهای خاصم اما نه، از اونا تفکیک نمی شم _

شت آن چه از این بازی خوشش آمد. امروز بی دلیل پرانرژی بود و آخرعاقب
ارسلن می خواست را نمی دانست که چرخید و با آن نگاشه دلبرانه، خیره ی

شن خندانش شد  .چشما

 یعنی تورو هم می تونم جذب کنم؟ _

شن سر، "بله " ای کشیده به زبان آورد و بعد افزود :ارسلن با تکا

Ava-Khis.iR
@avayekhis



ال آدشم تنوع طلبی هستم _  .البته برای چند شب چون من اصو

شت سینه ی او شن به تخ شت کودکانه اش را بال آورد برای کوبید همان لحظه مش
شق وجودش حرص داشت. اگر اما، در ظاهر لب هایش می خندید. اعما
شس شب خود کرده باشد؛ چرا از پ می توانست کیانی که متاهل بود را جذ

 ارسلن برنمی آمد؟

:گفت

.برو بابا _

شل تک نفره  .و ارسلن برگشت به روی همان مب

 خب، تعریف کن ببینم. چی شده که می گی دومین سکانس تمام؟ _

 .یک تای ابرو بال انداخت و آن چه اتفاق افتاده بود را تعریف کرد

 .به کیان ابراز علقه کردم _

شی یکتا اضافه شده بود شت دوست داشتن  .شهامت هم به دیگر خصوصیا

:سر تکان داد و گفت

خب؟_

:و یکتا افزود

اولش خیلی عصبی شد. می خواست منو اخراج کنه اما من رفتم _
 .دنبالش،نذاشتم قسر در بره

بعد چی شد؟ _

گفتم دوسش دارم و این جرم نیست. خیلی عصبی بود اما منو فرستاد _
سشرکارم و بعدش هم همش از کنارم رد می شد و چپ چپ نگاهم می کرد.

شس بعدی چیه؟ ذهنشو درگیر کردم ارسلن. سکان
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این حرکت از کیانی که من می شناختم بعید نبود اما اون کیانی که _
جناب عالی تو ذهنت ساخته بودی، همون اول باید با اردنگی پرتت می کرد

بیرون درسته؟

یک تای ابرو بال انداخت. بد نبود اگر با ارسلن هم بازی می کرد و بهتر
 .می شد اگر ارسلن هم این بازی را امتدادش می داد

 فکر نمی کنی این بار حریف زیادی حرفه ای بوده؟ _

 یعنی شما؟ _

شف دندان هایش را به یکتا خنده کنان شکشل نگاه کردنش را نظر انداخت و ردی
 .نمایش گذاشت

بله من.. کمتر مردی وجود داره که از ابراز علقه ی دختری مثل من _
 .بگذره

اعتماد به نفس با چه مدزی بهت تزریق شده خانشم حرفه ای؟ _

 شما با وجودش مشکل دارین؟ _

 .با وجوشد اعتماد به نفست؟ نه خوبه، البته اگر کاذب نباشه _

شت خبرهای شب دریاف این بار صدای خنده ی هردو بال گرفت. ارسلن به سب
خوش می خندید و یکتا، یکتا تنها از این شکلی حرف زدنش خوشش آمده

 .بود.. او ارسلن را همیشه این طور نرم و خندان می خواست

شن خنده ها گفت :میا

شس من کاذبه؟ یعنی واقعاا اون چیزی که می گم نیستم؟ _  اعتمادبه نف

شت میز و درحال انجاشم کارهای آخشر وقتش، چهره ارسلن برگشت به پش
:جمع کرد و گفت

 .یکم بیشتر.. یعنی یکم بیشتر از چیزی که هستی تعریف می کنی _
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شل چهره اش را نقطه به نقطه مرور شر چانه و تماشم اشکا یکتا دست نشاند به زی
 .کرد

 اونوقت شما چی هستی؟ که انقدر به خودت می نازی؟ _

!نگاشه ارسلن این بار، عاقل اندرسفیهانه بود

 من تا به حال از خودم تعریف کردم؟ _

 .تعریف کردن نمی خواد، نگاهت می گه من از تماشم دنیا سرترم _

 .ارسلن بیخیال شانه بال انداخت

خب شمام با نگاهت ادامه بده. خوب نیست دختر انقدر از خودش تعریف _
شر یه خروار کرم پودر و خط کنه. درضمن؛ ما که تا حال هرچی دیدیم زی
چشم بود؛ چه خوبه که صورتتو بشوری و بعد با این اعتماد به نفس زل

شت من  .بزنی تو صور

شر چانه و با همان لب های خندان گفت شت زی :یکتا با همان نگاه، با همان دس

ال برام مهم نیست _  .نظرت اص

اما، حقیقتاا نظشر او مهم بود. چرا ارسلن یکتای همیشه شیک و زیبا را،
شش دهن سوزی نمی دید؟  آ

شن فلش شپ شخصی اش کرد و پس از کند ارسلن چیزهایی را وارشد لپ تا
.یواس بی چرخید و لحنش شد همانی که یکتا دوست نداشت

 شام سفارش بدم؟ _

 .صاف نشست

 .نه من می خوام برم _

خب دیگه به سلمت. یه جوری لم داده بودی گفتم شاید شام دعوتت کردم _
 .خبر ندارم
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شث دسته ی کیفش را چنگ انداخت. می شد که این مکالمه به همان بح
شک همیشگی منجر نشود؟  وحشتنا

شش تو؟ _  تو عجب آدشم بی شخصیتی هستی. کی خواست بمونه پی

وال اون حالتی که تو زل زده بودی به من گفتم شاید دوست داری _
دعوتت کنم به خونه ام اما باید خدمتت عرض کنم که امشب جایی مهمونم،

دوست داشتی می تونی فردا شب بیای. هوم؟

شت خوش رنگش را تن می زند و با تماشم حرصش گفت :دید که ارسلن ک

بهم میلیارد میلیارد پول بدن هم حاضر نیستم یک ساعت با تو یه جایی _
 .باشم

شک شرکت بود وقتی آخرین ارسلن گاوصندقش را قفل می کرد. قصدش تر
 .ایمیل هایش را هم چک کرد

 .حال کوتاه بیا به یه ساعت راضی شو. قول می دم کم تر روتو کم کنم _

 .یکتا با نگاهی پرتحقیر به او اشاره کرد

ال کسی تو این دنیا هست که _ تو؟ تو می خوای روی منو کم کنی؟ اص
 بتونه روی منو کم کنه؟

ارسلن این بار دست از کار کشید. نگاهش خوشد تمسخر بود وقتی داد به
شن او و لب زد :چشما

 .هست. باور کن هست _

:و یکتا که دست به کمر نشاند افزود

حاضرم قسم بخورم داری می میری واسه یک ساعت با من بودن اما _
چون من تورو آدم حساب نمی کنم مجبوری تدافعی پیش بری. یکتا.. خوب

گوش کن ببین چی می گم، من از دختر بازی بدم نمیاد اما متاسفانه انقدر از
شس کاذبت بدم میاد که همون یک ساعت هم نمی تونم تحملت کنم اعتماد به نف
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وگرنه ظاهرت بدک نیست. در ضمن؛ تو روی کیان تمرکز کن و یاد بگیر
که به جز کیان، در رابطه با هیچ موضوعی با من بحث نکنی چون

نمی دونی چونه ام چقدر داغه واسه کل کل کردن. رو کیان تمرکز کن،
!آفرین

این بار گام ها، برای رفتن التماسش می کردند اما نگاه های ارسلن آن قدر
:دیوانه اش کرده بود که فریاد زد

 عوضی کی رو تو تمرکز کرد آخه؟ _

شت اشاره بال کشاند و آن را تا بینی رساند  .ارسلن انگش

هیس.. داد نزن. می تونی حرصتو طور دیگه ای خالی کنی اما اگر _
..صدات از این اتاق بیرون بره یک راست می رم قنادی ها

شج گلو انگشت تهدید بال شض کن کم مانده بود که گریه اش بگیرد. با همان بغ
 .آورد وجمله ساخت

شر _ تا الن فکر می کردم که تو فقط عوضی هستی اما حال فهمیدم در کنا
شت لبخنشد یه دخترو نداری، ال لیاق عوضی بودن بی لیاقت هم هستی. تو اص

اون قدر دور برت داشته که یه بار بهت خندیدم به خودت گرفتی. از این به
بعد هر اتفاقی بین منو کیان بیوفته فقط به من و اون مربوطه و تو باید با

شل من بگردی فهمیدی؟  فانوس دنبا

کم مانده بود تا به خروجی برسد اما صدای ارسلن، همان لحظه متوقفش
 .کرد

 متوجه نشدم چی گفتی؟ _

چرخید تا با همان حالت بازهم جمله هایی تحویلش دهد اما ارسلن این بار
شک چشم و ابرو !نزدیکش بود. با همان ژست های وحشتنا

شن تو و کیانه به خودتون مربوطه؟ این طوری گفتی درسته؟  _  چیزی که بی

:لب زد
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 .برو کنار _

شت سشر او رساند و به طوری شر پش و ارسلن این بار هردو دستش را به دیوا
شر نگاهش کرد  .غیرقابل تحمل، اسی

شق اون سلول های خاکستری هم راهش نده.. فکر _ ببین یکتا.. حتی تو عم
نکن به این که بخوای امیرارسلشن زند رو دور بزنی.. من خودم این بازی

شت من عمل می کنه . اگر رو ساختم و تو فقط یه بازیگری که به دستورا
بفهمم ذره ای احساس نسبت به کیان پیدا کردی و یا این که می خوای منو

شت شن تورو به باد می دم. من قدر بپیچونی، اینو مطمئن باش یکتا.. من دودما
اینو دارم که تو و هفت جشد آینده تو بدبخت کنم پس حواست به اون چرت و

شز پوک می گذره رو به زبون پرت هایی که می گی باشه.. هر چی تو اون مغ
شر خوب  .نیار، آفرین دخت

قطره اشک تنها تا همین لحظات بود که مقاومت می کرد. نهایتاا چکید و
:یکتایی که هنوز هم سعی در استوار ماندن داشت گفت

.فقط برو کنار. حالم داره بهم می خوره _

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆

شن در، با چهره ی همیشه شض گشوده شد شن قفل چرخاند و به مح کلید را میا
شن رها مواجه شد  .نال

 .سلم _

شن نان های ساندویچی را از رها هم در پاسخش سلم گفت و درحالی که نایلو
:میان انگشتانش می قاپید گفت

 چرا انقدر دیر کردی؟ _
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نگاهش برای لحظه ای گره خورد با عقربه های ساعت و او تنها بیست دقیقه
!دیرتر از حشد معمولش به خانه آمده بود

:با لحنی حق به جانب پرسید

 دیر کردم؟ _

 .و رها آن نگاشه سنگین را تاب نیاورد و سر پایین انداخت

 .ببخشید فقط نگرانت شدم _

شث جنجالی و هیچ بهانه ای کیان اما، کیان سرش درد می کرد برای یک بح
 .بهتر از این سراغ نداشت

شن من نگران شدی؟ بیخود کردی که نگران _ واسه بیست دقیقه دیر کرد
شدی. مگه من بچه ام که مدام چکم می کنی؟ آقا از این به بعد دلم می خواد

برم صبح بیام خونه، باید به تو یکی جواب پس بدم؟

تازگی ها این طور شده بود. تازگی هایی که یکی دوهفته از شروعشان
ال حوصله ی او را نداشت و رها از این می گذشت. کیان این روزها اص

!بابت، زیادی نگران بود

 مگه من چی  گفتم کیان؟ چرا تازگی ها نمی شه با تو حرف زد؟ _

شن کاربنی اش را دانه به دانه می گشود. بالتنه اش این کیان دکمه های پیره
روزها بیش از سابق به روی فرم آمده و این نتیجه  ی همان ورزش های یکی

!دو ساعته ی هرشبش بود

هر وقت از این در اومدم تو بجای این که بگی سلم خسته نباشید، چرت _
و پرت تحویل من دادی. کیان چرا دیر کردی؟ کیان چرا زنگ می زنم

جواب نمی دی؟ کیان چرا صبح داشتی می رفتی موهاتو ژل زدی؟ کیان چرا
 .گوشیت خاموش شد؟ کیان برو بمیر دیگه اه.. بسه دیونه ام کردی

Ava-Khis.iR
@avayekhis



راشه آشپزخانه را در پیش گرفت. هربار که کیان این طور عصبی می شد؛
شن کیان هم شل چشما چانه اش حسابی می لرزید و او حتی از اشک ریختن مقاب

 .می ترسید

بفرما.. تا می گی بال چشمت ابروئه قهر می کنی. من نمی دونم زن گرفتم _
 .یا بچه هفت ماهه آوردم بزرگش کنم

شع بی رنگ پرکرد و پس از لجرعه لیوان را با همان دست های لرزان از مای
:نوشیدنش چرخید و گفت

شل ساده پرسیدم چرا انقدر بزرگش می کنی؟ _ من قهر نکردم. فقط یه سوا

شط اخشم شن آن پیرهن کاربنی کرد و با همان خ شی سفید را جایگزی کیان رکاب
..غلیظ، خودش را رساند به او

واسه چی سشر ظهر زرت و زورت به من زنگ می زنی؟ وقتی یه بار _
ریجکتت می کنم نمی فهمی کار دارم؟ آبرو واسه من نذاشتی. هر وقت اومدم

 .یه غلطی بکنم دیرینگ دیرینگ گوشیم زنگ خورد

:لب زد

.ببخشید _

 .و کیان تمامش نکرد

شن خانم واسه من شده آبرو _ .انگار ببخشید گفت

رفت تا یخچال و خودش را با ژامبون ها سرگرم کرد. سکوت را انتخاب
شت بحث با کیان را نداشت. اجازه می داد تا او هرچه کرده بود چراکه شهام

 .می خواست را بگوید و بعد آرام شود

نشستم کار انجام بدم هی زر زر زنگ می زنه. دارم ریجکت می کنم باز _
زنگ می زنه. پیام می دم می گم کار دارم باز ادامه می ده.. آخه تو نمی فهمی؟

 کسی بهت یاد نداده انقدر سیریش نباشی؟
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گوجه ها را آب کشید. نه بیش از این نمی شد. کیان رسماا تحقیرش می کرد.
:قطره های اشک را سد کشید و چرخید تا او هم فریاد بزند

 .اینجوری با من حرف نزن _

تا به حال خوب بود. کیان تا به حالی که تنها فریاد می زد خوب بود و پس
 .از آن لحظه بود که آتش گرفت

ال اینجوری حرف بزنم چه غلطی می خوای بکنی الغ؟ زنگ می زنی _ مث
 ننه ت بیاد؟

:دید که کیان به سمتش یورش آورد و با همان چانه ی لرزان بازهم فریاد زد

 .با من درست حرف بزن _

کیان چانه اش را چسبید. هوای نفس هایش داغ بود اما نه از عشق، او تنها از
 .سشر خشم تا به اندازه سرخ شده بود

شر آخرت بود منو چک کردی رها. یه کاری نکن دیگه جواب تلفنتم ندم. _ با
شخ من نرو  .یه کاری نکن شبم خونه نیام. حوصله تو ندارم تو م

 ..کوتاه آمد. درست شبیه به هر ثانیه ای که کیان را نداشت و کوتاه می آمد

چته خب کیان؟ مگه من چیکار کردم؟ بده بهت توجه می کنم؟ بده دلم تنگ _
 می شه؟

شت سرش کوبید تا حرص را تخلیه کرده شل پش شف دست چندین بار به یخچا با ک
 .باشد و صدای فریادش، پلک های رها را بست

آخه چه دلتنگی ای چرا چرت و پرت می گی؟ مگه من هرشب نمیام _
خونه؟ از راشه شرکت مگه مستقیم نمیام این جا؟ حال هفته ای یه بار می رم با
دوستام بیرون خیر سرم شام می خورم اونم که تو دهن منو سرویس می کنی
انقدر زنگ می زنی؟ دیگه دلتنگی چیه آخه احمق؟ مگه آدم واسه کسی که

 هر لحظه جلو چشمشه دلتنگ می شه؟
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اشک ها چکیدند. پس از این برای ثانیه ای تحمل نداشت. کیان چقدر بی رحم
ال شبیه به این آدم، روی   زمین پیدا می شد؟ بود! اص

شن گریه ها نالید :میا

من دلم تنگ می شه. من دلم تنگ می شه می دونی چرا؟ چون وقتی خونه _
هم هستی حواست به من نیست. یا مدام داری تحقیرم می کنی یا این که یه

بهانه می سازی و می ری تو اتاق تا خوشد صبح. تو حتی.. کیان تو یه
 هفته ست که منو تو بغلتم نگرفتی من چجوری دلم تنگ نشه؟

شت او را مسخره کیان کجکی خندید . رسماا مسخره اش می کرد. کیان احساسا
شی محبت بود؟ شل گدای  می کرد و رها هنوز هم به دنبا

عقده ی بغل کردن داری؟ من هزار و یکی مشکل دارم نمی دونم قسطامو _
شن شل بغل می گردی؟ می گم بچه ای می گی نه.. همش عی چطوری بدم تو دنبا

شض یاکریم داری نق می زنی و گریه می کنی . یه بار نشد بیای بگی کیان بغ
شق این ماهت می رسه به دخل و خرجمون؟ فقط ال تو حقو دردت چیه؟ اص

شل پشه ای شل زیربغ  .دنبا

:بازهم نالید

شل شوهرم می گردم. شوهرم که دیگه حتی نگاهمم نمی کنه _  .من دارم دنبا

 .و این شکلی حرف زدنش، کیان را دیوانه تر کرد

یعنی من تورو شبی یک ساعت بغل کنم حله دیگه؟ دست از سشر کچشل من _
برمی داری؟

:پرسید

  رفتار می کنی؟ چرا با من این جوری _

:و کیان بی طاقت به فریاد زدن ادامه داد
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شر امشبت _ نه تو نمی کشی بیرون. امشب قفل کردی رو من. البته این کا
 . نیست ها.. هر شب همینه

شن شل شب های گذشته، بدو سکوت کرد. نمی خواست که امشب را هم درست مث
کیان بگذراند. سکوت کرد و پس از اعلشم آتش بس، کیان رفت تا همان جای

شل صفحه ی تلوزیون و خودش  را پهن کرد به روی همیشگی. رفت مقاب
 .کاناپه ی سه نفره

کارد به دست ژامبون ها را تکه تکه می کرد. گوجه و خیارشور و کاهو را
شح آرکوپالش چید شف خوش طر شن ظرو شت ممکن میا  .هم به زیباترین حال

شن نان باگت ها، رفت تا پیشخوان و کیان میز را دور زد و پس از اضافه کرد
شر همین دقیقه های کوتاه، به خواب رفته  .را دید که پس از گذ

دلش آتش گرفت. پس از اتماشم جنجالی که کیان بی دلیل راهش انداخته بود؛
 .رها بازهم خود را مقصر دانست و بازهم خودش را لعنت فرستاد

 .الهی بمیرم برات. حتماا خسته ای و منم که مدام دارم اذیتت می کنم _

گام هایش را تا کاناپه کشاند. کیان معصومانه پلک به روی هم گذاشته بود.
ال بدشکل، به روی همان دست یکی از دستانش دراز و سرش را کام

 .گذاشته بود

شف کاناپه که خالی بود جا داد و بی قرار، انگشتانش را کشاند خود را آن طر
شت موهای او ..برای وصال با تارهای خوش حال

:آرام زمزمه کرد

 کیان؟ _

شی خوابش کیان را از جا پراند  .و سبک

پس از وصال با دنیای بیداری، دستی به سر و صورتش کشید و صاف که
:نشست؛ رها گفت

 .نخواستم گرسنه بخوابی، شام بخور بعد برو بخواب _
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شن خوبی به کیان با یکی از دست ها سر و صورتش را قاب گرفت و هیچ لح
:واژه هایش اضافه نشده بود وقتی گفت

 .پاشو یه قرص واسه من بیار. سرم داره می ترکه _

شت او، دو پای دیگر هم شن دستورا پرواز کرد. رها برای به اجرا رساند
 .قرض می گرفت

:در همان حین گفت

.معده خالی قرص بخوری؟ شام آماده ست، بیا سشر میز یه لقمه بخور خب _

شن دانه به دانه ی قلنج های کیان غرزنان روی پا ایستاد. شروع کرد به شکاند
شر خمیازه اش داشت گفت :بدنش و درحالی که سعی در مها

.اوه اوه شام ژامبونه؟ من که نمی خورم _

شن انگشتانش نگه داشت و سریعاا پرسید شق ژلوفن را میا :ور

 چرا؟ _

:و کیان این بار هم بی رحمانه رفتار کرد

نه بلدی غذا درست کنی و نه زحمتی می کشی که یادش بگیری. من _
شس یه باقالی پلو هم برنمیای؟ نمی دونم کسی به تو یاد نداده این چیزارو؟ از پ

خب من امروز خونه ی مامان شهل اینا بودم، وقت نکردم شام درست کنم _
..حال می خوای برات

کجا بودی؟ _

نگاشه کیان که آن شکلی برگشت به رویش، سریعاا توضیح داد تا مبادا بازهم
 .عصبی اش کند

 .زنگ زدم بهت خبر بدم اما هرچی زنگ می زدم جواب نمی دادی _
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شن شق قرصی که میا  انگشتانش بود و با خشمی کیان چنگ انداخت به ور
:بی سابقه، آهسته اما پرحرص پرسید

شن من بری اونجا؟ _  مگه من بهت نگفتم حق نداری بدو

:نالید

..آخه کیمیا _

 .و کیان جمله اش را هم برید

 .کیمیا غلط کرد با تو _

بازهم چیزی نگفت. بازهم سکوت کرد. بازهم او کوتاه آمد تا کیان
عصبی تر نشود و اما کیان به طوری غیرمنطقی، به روی خانه ی پدری اش

 .حساسیت به خرج می داد

 کامرانم بود؟ _

شن کیان بود و به خدا صندلی را برای او عقب کشید. تمام تلشش آرام کرد
 .که از این شکلی نگاه کردنش می ترسید

.اومد یه سر زد رفت _

کیان بازهم چپ چپی حواله اش داد و رها با نگاه به رگ های متورشم شقیقه اش
:افزود

 .به خدا دروغ نمی گم. فقط ده دقیقه خونه بود _

شن لیوان ازآن شچ آب و پر کرد شن پار  .کیان نشست و اولین واکنشش شد یافت

درست لباس پوشیده بودی دیگه؟ کامران اومد جلوش پوشیده بودی مگه _
نه؟

:سریعا زمزمه کرد

 .آره به خدا _
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و کیان اویی که نان باگت را از برگی از ژامبون و دیگر مخلفات پر
 .می کرد را نظر انداخت

شن من حق نداری بری _ شر آخرت بود رها. هزار دفعه بهت گفتم بدو با
اونجا. هزار دفعه گفتم کیمیا می خواد تورو ببینه اون بیاد این جا. گفتم تنها

ال گوشت بدهکار نیست راه نیوفت تو خیابون اما شل این که تو اص  . مث

شن تشکر آن را قاپید اما رها توضیح داد :نان را مقابلش گرفت و کیان بدو

به خدا کیمیا نمیاد. می گه همش من اونجام، امروزم قهر کرده بود _
 .می گفت اگر نیای منم دیگه پامو اونجا نمی ذارم

شز بزرگی که به ساندویچش زده بود هضم شود و بعد کیان صبر کرد تا گا
:از آن در جوابش گفت

 .به جهنم که نمیاد _

:و رها وارفته گفت

شی من باشه خواهشر _ شت صمیم کیان مثل این که کیمیا قبل از این که دوس
 ..شماست ها

شن کاسه گشاد شد و این طور وقت ها بود که رها بحث تیله های روشنش، میا
 .را تمامش می کرد

بهش بگو شوهرم اجازه نمی ده بیام اونجا.. تموم شد و رفت رها. با من _
 .بحث نکن

شف دلش را بگوید :جان کند تا حر

 .من که می دونم بخاطشر کامرانه _

 .و کیان بازهم تبدیل شد به همان دیوانه ی مهارنشدنی

:لیوان را طوری که بشکند به روی میز کوباند و غرید
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بخاطشر کامران واسه چی؟ چیکار کرده مگه کامران؟ چرا نمی ذاری من _
 دو دقیقه آروم باشم هان؟

شل قلبش را از دست داده بود دستش را چنگ و رها درحالی که ضربان متعاد
:انداخت و ترسیده فریاد زد

 نمی دونم تو همش رو کامران حساسیت نشون می دی مگه من چی گفتم؟ _

شن دست های او بیرون کشید. ساندویچ با کیان با تماشم خشم دستش را از میا
شز اول پرت شد به جای قبلی و کیان طوری صندلی را بیرون کشید همان گا

 ..که با صدای بدی روی زمین افتاد و بعد گام هایش دور شد

.بازهم رفت به اتاق خواب و او را تنها گذاشت

امشب هم شبی دیگر بود. شبی دیگر برای تنهایی های رها و این شب ها،
کیان حضور داشت؛ راه می رفت؛ حرف می زد؛ کنارش شام می خورد اما

نبود. . حقیقتاا کیان این شب ها برای رها نبود و این نبودن ها، به تازگی
..استارت خورده بود

 "فصل یازدهم"

"..یک ماه بعد "

سشوار را به برق زد و قبل از آن که دکمه اش را فشار دهد؛ صدای کیان را
:همان حوالی شنید

 دو ساعته کجایی مدام دارم صدات می زنم؟ _

نگاهش را گرداند و درست وقتی اویی که تکیه اش را به لنگه ی در داده بود
 .را دید؛ سشوار را برگرداند به جاسشواری و گام هایش را به او رساند
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مگه نمی گم از جات بلند نشو؟ کیان حتماا باید مثل اون سری بیوفتی _
 زمین؟

کیان بی توجه به جمله ها، نگاهش می کرد. خیرگی اش رها را متوجه کرد و
:او با نگاه به یقه ی باز شده ی تن پوش گفت

 .اگر می دونستم قراره با چنین منظره ای مواجه بشم زودتر می اومدم _

شر اندامش محکم کرد و درحالی که تلش می کرد تا گره ی حوله را به دو
شف شانه اش برساند گفت :موهای نم دارش را به یک طر

شل عمرم  _ من مطمئنم که تو یکی از پرروترین آدم هایی هستی که تو ک
 .دیدم

سپس رو گرفت. دلخور بود و ناراحتی اش از او را این بار نمی توانست که
 .به زبان نیاورد

شن آن شت سفیدش میا سنگینی نگاشه کیان را به خوبی احساس می کرد. پوس
شش سرخ رنگ می درخشید. این روزها که بهتر غذا می خورد؛ برگشته تن پو

شن همیشه مغرور را هم بود به همان رهای همیشگی و انداشم محشرش کیا
 . قرار می داد تحت تاثیر

:دید که او نزدیکش شد و شنید

چرا وقتی می دونی عصبی می شم کاراتو تکرار می کنی رها؟ خودت _
می دونی که نباید با تعصبم بازی کنی. می دونی که خون جلو چشمامو

شل منه حواله ی این و اون بشه  .می گیره. نمی تونم تحمل کنم چیزی که ما

شل این جمله تنش به آغوش او کشیده شد و رها درحالی که تلش به دنبا
 .می کرد تا به نازهای زنانه اش دامن بزند؛ آرام پسش زد

کیان بی قرارتر از قبل تنش را چرخاند و انگشتانش این بار، بی مکث درگیر
 ..شدند با گره ی حوله ی او
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شی موقتی کیان را به واسطه ی هردو دست مانع اش شد. نمی ذاشت که این آشت
به پیروزی برساند. اجازه ی فتح شدن نمی داد؛ حال که می دانست کیان

 . هرگز بخشیده نخواهد شد

 .چیکار داری می کنی _

شی نفس ها، حال نگاشه کیان همین جا بود. تنها چند میلی متر تا لب هایش. داغ
 .تنها مربوط بود به زیادی خواستن و رها بازهم آتش گرفت

 .بعد از اون بلبشویی که راه انداختی این دیگه چه کاریه؟ برو کنار کیان _

می خوام از دلت در بیارم. مگه نگفتی می خوام دوست داشتنتو تمرین کنم _
رها؟ الن وقتشه. تمرینش کن عزیزم. کافیه بریم تا چند قدم اون طرف تر و

...اون وقت بهت قول می دم

.دیگه داری شورشو درمیاری _

شت کیان رهایش نمی کرد. امشبی که رها با این شکلی ظاهر شدنش خاطرا
گذشته را تداعی می کرد و امشبی که نخواستن های همسرش شده بود عقده و
ذره ذره جان می گرفت؛ او بازهم دیوانه شده بود و جز اجبار کردن، کاری

 .از دستش برنمی آمد

شن زنی که حقمه _ آره من دارم شورشو درمیارم. دارم می میرم واسه داشت
شل من بشی  .هرشب داشته باشمش. رها، تو امشب باید دوباره ما

شی انگشتانش به روی گره ی حوله، قلبش را هوشیار کرد. دست و پا باز
شک سلول هایش افتاده بود که مقاومت را تمامش کند شن تک به ت زنان به جا
اما، نیمی از او هنوز هم یادش بود. نیمی از او سه شنبه ی بارانی و یکتا

 .مقدسی را به یاد داشت

:چشم درشت کرد و گفت
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شق _ کیان اگر الن به این دیوونگی هات ادامه بدی هیچ وقت نمی تونی عش
 .منو داشته باشی

کیان بی توجه تنش را چسباند به دیوار و این بار که بوسیده شد؛ خاطرات
ال تغییر نکرده بود. او همان طوری شن عاشقانه هایشان اص تداعی شدند. کیا

ممرد برایش. او همان طور لمس می کرد که روحش را می بوسید که رها می 
شر گوشش می خواند فتح کند و او هنوز هم همان زمزمه های عاشقانه را، کنا

!اما این بار با خشم، این بار همراه با گله

شق من . دوباره تبدیل می شی به _ کافیه یه بار تجربه ام کنی. آروم می شی عش
شب من بازی همون رها. به کوچولوی خودم. دوباره یاد می گیری با تعص

..نکنی. یاد می گیری که این لب هارو

شن او و او با چشمانش هم، رها را شب زیری شت سبابه اش نشست روی ل انگش
شن کشیده ای افزود :می بوسید وقتی با لح

 .فقط برای من قرمزشون کنی _

نگاهش پایین تر آمد. رها مات مانده بود. چیزی نمی گفت و این سکوت،
شت سالم از سرشانه اش گرفت و فرمان را به دست های کیان می داد. با آن دس

شی کمرش پیش رفت  .تا گود

..یاد می گیری که ابعاشد این تن رو _

به خودش اشاره کرد. با همان نگاشه بی قرار. این بار هوس نبود؛ کیان داشت
ممرد و هر احمقی هم این را می فهمید شن او می  !برای داشت

 .فقط به من باید نشون بدی _

:بازهم نزدیک شد. بازهم رها تکان خورد؛ او کوتاه بوسید و افزود

 برای غریبه ها دلبری نکنی. می فهمی که تو حریشم من، یاد می گیری _
..سرکشی ممنوعه. یاد می گیری گوش به فرمان باشی

 .کیان دیگه داری چرت و پرت می گی تمومش کن _
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شج گلویش و این حجم از نخواستن، کیان را جری ترش بغض چپیده بود کن
 .کرد

کاری می کنم واسه دوباره داشتنم له له بزنی. امشب دوباره تجربه ام _
می کنی. واسه من هزارمین باره اما با یه طعشم ناب و واسه تو دوباره اولین

باره.. وای که دوباره عاشقم می شی رها. دوباره همون خاطرات تکرار
می شه. وقتی من گره ی این حوله رو بازکنم و تو از خجالت چنگ بزنی به

..شونه های من

شب زیرینش را گزید. سکسکه ی رها راه افتاده بود و کیان با همان لحشن ل
:کشیده افزود

.من دیوونه می شم رها. من از خواستنت دیوونه می شم _

کیان تو می خواستی به من فرصت بدی، گفتی صبر می کنم تا عاشقم _
..بشی.. گفتی

یک تای ابرویش، نچ گویان بال پرید و او درحالی که لبخندی وقیحانه را هم
:روی لب ها کاشته بود؛ در جوابش گفت

شی احقت  _ وقتی تو مدام رو نرشو منی، وقتی جلو چشمای من با اون پسردای
شع اینو هم داشته باشی. که من واسه داشتنت عجله کنم .لس می زنی، باید توق

 چی داری می گی؟ من با اون چیکار دارم؟ _

شت سالم، تیشرتش را به سختی از تن کند و بالتنه ی کیان با همان یک دس
 .برهنه اش، رها را بیش از قبل ترساند

..کیان من نمی تونم لطفاا تمومش کن _

شن تیشرت به پایان رسید و او درحالی که موهای کلنجارش با آن یکی آستی
بهم ریخته اش را مرتب می کرد؛ فاصله را به صفر رساند و زمزمه وار

:گفت
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شر من خودتو _ فکر می کنی که نمی تونی اما درواقع، تو نمی تونی در براب
کنترل کنی رها. فراموشی که سهله، رهایی که من می شناسم بعد از مرگ
هم می میره واسه کیانش. می خوای ردش کنی؟ اما من امشب خلفش رو به
شت تو یکی تو ثابت می کنم. من امشب صبرم سر رسیده رها، نمی ذارم حسر

!به دلم بمونه.. تو نمی تونی با من بازی کنی، اینو بفهم

ال مصمم بود. طوری که نه تقلیش تاثیر این بار که بوسیده شد؛ کیان کام
شت او. اشک هایش می کرد و نه جانی داشت برای مقابله با انداشم درش

!چکیدند

!بازهم کیان را تجربه می کرد

شن سینه اش وحشتناک جان همان طور که نباید عاشقش می شد و قلبی که میا
شن گرفته بود؛ هیچ کاری با عقل و منطقش نداشت وقتی با بالترین ضربا

شن آغوشش ممکن خودنمایی کرد و کیان این بار کاری با زنی که میا
می لرزید نداشت؛ او بازهم خودخواه ترین مرشد این شهر بود و قبل از

شت خودش بها می داد  .هرچیز به احساسا

شن کیان اسیر کردند. او از هر دستی که می رسید تا دستگیره ی در را انگشتا
راهی برای فرار از بوسه های او استفاده می کرد و کیان تماشم اندامش را

 .مهر و موم کرده بود

شن نفس های پاره پاره اش نالید شن تک کلمه ای که یافت؛ میا :راهی برای بیا

 ..کیان آروم تر _

شن و کیان تنش را کشاند و همان لحظه کلید برق را برای به خاموشی رساند
شق مشترکشان فشرد .اتا

شی اتاقشان، بازهم آن دو را تجربه کرد اما این بار طوری دیگر !چهاردیوار

☆☆☆☆☆☆☆
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شر خوشگلم _  .خب یکتا جان از خودت بگو دخت

شگ ارسلن که این جمله را در خطابش نگاهش را داد به کبری مادربزر
 .گفته بود

شن جنجالی با ارسلن، آشپزخانه عرفان پسرعمویش هم پس از از سرگذراند
شن یکتا افزود :را ترک کرد و خیره به چشما

این دیوونه رو چطوری تحمل می کنی تو؟ مامانی نزدیک بود فرزندت به _
 .قتل برسه

شر ارسلن بود. همان جایی که او با قهوه ساز شس یکتا، جایی کنا تماشم حوا
کلنجار می رفت و اما یکتا ذاتاا دختری خوش برخورد بود وقتی لبخندش را

:عمق داد و رو به عرفان گفت

 .نگو تورو خدا _

 .و کبری در دفاع از او، مشتی به شانه ی عرفان کوبید

شن بچه ام. تازه آدم _ راست می گه دخترم. عرفان تو چی می خوای از جو
 .شده می خواد زن بگیره

تماشم حضار با صدای بلندی، شروع به خندیدن کردند. البته منظور از
شر ارسلن !حضار عرفان بودند به علوه ی کبری و در نهایت مادر و پد

شب ارسلنی که متوجهشان یکتا لب گزید و عرفان با صدای بلندی در خطا
:شده بود گفت

 .با شماست ها. می گه تازه آدم شدی. یعنی قبل از این آدم نبودی _

شر ارسلن هم درست زنی بود شبیه به عرفان. او هم از هر سروناز ماد
 .بهانه ای برای خندیدن استفاده می کرد

:در دفاع از مادرشوهرش گفت

شق گنشد پسشر منو تحمل کنه _ .راست می گه دیگه. بالخره یه نفر پیدا شد اخل
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یکتا که متحیر نگاهشان کرد؛ زنشد بزرگ چپ چپی حواله ی همسرش داد و
:افزود

شت عقل برخوردار نیستن _  .تو به اینا توجه نکن دخترم. اینا از نعم

:لب زد

 .نفرمایید _

:و بعد با صدای بلندتری در خطاب به عرفان گفت

 .تو خیلی سر به سشر ارسلن می ذاری ها _

..چون لذت می برم. وقتی سیم پیچی هاش قاطی می کنه و الکی داد می زنه _

 پس تو دوست داری سیم پیچی های من قاطی کنه آره؟ _

نگاه بال کشید. خوشبختانه نگاشه ارسلن وحشتناک نبود و لبخند را به روی
 .لب ها نمی خشکاند

 .کبری قربان صدقه ی نوه ی بزرگش رفت

شش زنش _ الهی من دورش بگردم پسشر خوشتیپمو. ولش کنید بچه مو پی
 .خجالت زده اش می کنید

شی یکتا آمد و همان وقت چرخید رو به شپ قهوه تا نزدیک ارسلن به همراشه کا
 .عرفان

می خواستم بگم از سشر ماه بیای شرکت ولی چون دوست داری _
 .سیم پیچی های من بهم بریزه شرمنده تم

شل استخداشم حتمی اش شر یکتا اما عرفان با خیا پشت بندش خندید و نشست کنا
 .بشکن زنان روی پا ایستاد و شروع کرد به رقصیدن

شر تک پسشر زیبا، خوش برخورد، جنتل من و قربونش برشم جهان _ به افتخا
 .بزن دست قشنگه رو

:این بار هم تمامی خندیدند و عرفان در خطاب به یکتا ادامه داد
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ببین دختر، تو خیلی خوش شانسی. این همه شانس از کجا پیدا کردی؟ تو _
می دونی چند تا دختر تا به حال واسه ارسلن خودکشی کردن؟ تو می دونی

ال مرد از این چقدر تلفات داده؟ هلک.. نمی دونی چند نفر هلکش شدن. اص
جذاب تر، خوش اخلق تر و مهربون تر گیرت می اومد؟

شن خنده های از تشه دل سر بال انداخت و به سختی "نه به خدا" را از یکتا میا
شر گوشش گفت شن لب هایش خارج کرد اما ارسلن نزدیک شد و کنا :میا

شن منم می شه _ شت خندید  .بخند.. تو بخند که نوب

شش تحول کند شز آن لحظه اش را دست خو .تا آن همه نزدیکی تماشم حال و رو

ساعتی بعد وقتی هردو پله های مشرف به خروجی را پشت سر می گذاشتند؛
ارسلشن سرخ از خشم مدام جایی روی گردنش را لمس می کرد و یکتا هنوز

 .هم به حرف های عرفان می خندید

شب _ می گم یکتا جون، من خودم از فردا می آم شرکت توام بیا تا اسبا
ال؟ خندیدنت مهیا بشه. انقدری که امشب خندیدی تو عمرت خندیده بودی اص

یادش رفته بود درشد عشق را. چقدر خوشش آمده بود از این مادربزرگ و
!در نهایت پسرعمو

:صادقانه گفت

..واقعاا بیا. چون امشب یکی از بهترین شب های زندگیم _

 .خیلی  خب بریم دیگه. دیرت می شه یکتا _

شت ارسلن آن قدر زشت بود که شن صحب لبخند به روی لب هایش خشکید. لح
شر گوشش گفت :حتی کبری هم متوجهش شد و کنا

اخلقش خیلی بده ولی نگاهش به تو، عشقه مادرجون. بعداا که تنها بودیم _
 .برات از این نگاه های ارسلن می گم
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شت صورتش. به روی سر عقب کشید. خون دوید و خود را رساند به پوس
.چهره ی کبری پلک زد و چرخید تا با زنشد بزرگ و سروناز خداحافظی کند

:در خطاب به سروناز گفت

 .انشال دفعه ی بعدی آزیتا جانم بیارین ببینم _

شن ابروها گفت  :سروناز همراه با بال پراند

شس قشنگم _  .حتماا عرو

شک شر او هزارمین شو و ارسلن یکی از دست هایش را نشاند به روی کم
شک سلول هایش انتقال دهد شی آن شب را به تک به ت  .ناگهان

 .بریم یکتا جان _

شض این که شی سرسری اش هردو را از آن محدوده دور کرد و به مح خداحافظ
به روی صندلی های اتومبیل قرار گرفتند ارسلن چرخید و اولین فریاد را

:حواله اش داد

 .دیگه داری حالمو بهم می زنی _

:تنش بال پرید. اتومبیل راه افتاد و یکتا هم در جوابش فریاد زد

چته چرا داد می زنی؟ چیکار کردم مگه؟ از سشر شب تا حالهمش داری _
حرف بارم می کنی، تو که دلت نمی خواد خانواده ت با من معاشرت کنن

!بیخود میاریم تو این خونه. ای بابا

شر کوچه. هنوز چند قدمی تا ورودی فاصله ارسلن اتومبیل را کشاند کنا
شق خودش را داشت  .نداشتند. نگاهش میان آن تاریکی هم بر

:با چشمانی از حدقه درآمده پرسید

 اون معاشرت بود؟ _

شق مثبتی را زهرش می کرد؟  لب هایش را بهم دوخت. چرا ارسلن هر اتفا
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شب منو بده؟ اون معاشرت بود؟ تو رسماا _ اون معاشرت بود یکتا؟ جوا
 .داشتی با پسرعموی من لس می زدی

حیرت دست و پا هم درآورد. صدایش بال کشیده شد. چرا ارسلن یکتا را
 به هرکسی جز خودش ربط می داد؟

ال؟ بد کردم با _ چی داری می گی؟ روانی تو چی هستی؟ آدمی اص
خانواده ت گفتم و خندیدم تا به انتخابت افتخار کنی؟ باید مثل برج زهرمار

شر پسرمون نشسته؟ من فقط با می نشستم اونجا تا بگن دختره به زور کنا
عرفان حرف می زدم چون تو هیچ صدایی ازت درنمی اومد جز گاهی

اوقات که تیکه می پروندی یا منو می کوبیدی زمین. خجالت بکش. متاسفم
.برات

سپس چنگ انداخت به دستگیره ی در. حرصش گرفته بود. او تماشم شب
تلش کرد تا عشق و احساسش را به ارسلن بفهماند و او حال این طور

 .بی رحمانه برداشت کرده بود

شچ دستش و آن همه ارسلن هم حرصی تر از او، چنگ انداخت به م
 .نزدیکی، بازهم قلبش را تکان داد

کجا؟ باز می خوای بزنی به جاده؟ آهان برای شما ماشین پیدا می شه. نه _
 .که خیلی بلدی

صورت ها شاید چند سانت باهم فاصله داشتند. داد و فریاشد او نه، اما
چشمانی که زیادی نزدیکش بود یکتا را عصبی می کرد؛ آن قدر که دستش

!را با تماشم قدرت کشید و فریادش این بار واقعاا کاری بود

برو کنار ببینم. تو حق نداری انقدر به من دست بزنی. اگر اومدم تا _
این جا به این معنی نیست که قراره اخلق های گندتو تحمل کنم. دفعه ی

 .آخرت باشه به من دست می زنی
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شت ارسلن لحظه ای مات ماند. عقب نکشید. همان طور و با همان فاصله ما
 .صورتش مانده بود و جملتش را در ذهن حلجی می کرد

شن یکتا نهایتاا لب های گوشتی اش کش آمدند. او یک طوری که مقاومتی برای ت
:باقی نگذارد خندید و بعد گفت

ال همینی. نمی تونی در _ خیلی سخته نه؟ نمی تونی خودتو کنترل کنی. تو ک
شر مردهای جذاب مقاومت کنی. اون از کیان، بعدی عرفان و حال من.. براب

شن هر کدوم از اینا با من اما باید بگم که... یکتا تو برای به دست آورد
طرفی. اجازه نمی دم. بیچاره ت می کنم یکتا. می شنوی چی می گم یا محشو

 چشمای من کور و کر شدی؟

:لب هایی که از هم باز مانده بود؛ به جان کندنی گفت

 .گمشو کنار _

و ارسلن بازهم خندید. او همین بود. یکتا را کثیف خطاب می کرد. عشق و
شج یاس می کشاند  .احساسش را نمی دید و این امر دخترک را به او

 .بهت گفتم گمشو کنار _

ارسلن کمی فاصله گرفت و یکتا این بار، با تماشم توان مشت کوبید. سینه اش
 !را مشت کوبید. بازوانش را هم. سر و صورتش راهم

شس حقیقی اش شر ظاهری، تاثیری به روی احسا شس تنف می کوبید تا شاید این ح
 .بگذارد اما ارسلن تنها مامور شده بود که او را دق دهد

شخ سرخ شت یکتا سر شن او چربید. صور شن ارسلن به هردو دستا یکی از دستا
شت تمام گفت :بود اما ارسلن خیره به چشمانش با قاطعی

یه بار دیگه وحشی بازی دربیاری فکر نمی کنم به این که دختری و یه _
شت من می تونه بی هوشت کنه یکتا، یه بار دیگه رم کنی می کوبم تو مش

 دهنت. شنیدی؟
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دستانش را آزاد کرد. ارسلن پیرهنی که در تنش چروک شده بود را دستی
:کشید و پس از نظم دهی به موهایش افزود

رابطه ت با کیان تا آخشر این هفته تموم می شه. تو باهاش قرار می ذاری _
شر نظشر من ..اونم زی

شن ممن" تاکید کرد که یکتا بی اختیار نگاه داد به چشما آن قدر به روی واژه ی "
:نافشذ او و ارسلن ادامه داد

شت من تو شرکت کار کنه. دلم _ شت من. می خوام بیاد زیردس می سپاریش دس
شر بی جنبه ای مثل تو تمام نقشه های منو نقشه برآب کنه. بعد از نمی خواد دخت
اون هم خطتو می شکونی و وای به حالت اگر اسشم کیان یوسفی رو هم یادت

..بمونه

☆☆☆☆☆

شب گذشته به سرعت جان گرفتند شت ش  .چشم که باز کرد؛ تماشم خاطرا

یکی از دستانش آمد و رسید به لب هایش. به همان جایی که کیان بی رحمانه
شت دیگرش هم پتوی دونفره را از روی جسشم بی جانش کنار بوسیده بود. دس

 .کشید

درجا تکانی خورد و جایی نزدیک به صورتش، چهره ی خواب آلوشد او را
شت خوابیدنش را دوست داشت. همانی مشاهده کرد. همانی که هنوز هم ژس
شب شر مژه هایش. همانی که تماشم ش که هنوز هم دلش ضعف می رفت برای ف

شت عاشقانه بازهم دیوانه اش کرده بود  .گذشته، با جمل

شت یکتا را یادش می آمد اما کیان این جا نیم کره ی دیگشر مغزش، مدام جمل
بود. روزها از این جا بودنش می گذشت و رها بعد از تصادف، از او چیزی

 .ندیده بود

شض این که پلک های دلش می خواست همین امیشد کم جان و واهی را اما به مح
:کیان ازهم باز شد؛ سر عقب کشید و شنید
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 رها.. عزیزم؟ _

شش اشک هایش سدی کشد اما این چه شل ریز رو گرفت. تلش می کرد تا مقاب
دردی بود که هم کیان را داشت و هم نداشت؟ چرا این روزها طوری شده

 بود که با پا پیش می کشید و با دست پس می زد؟

:بازهم شنید

شق من؟ _  عش

 و چرا جانش برای لحظه ای پایین ریخت؟

شن او اسیر شد. نگاهش نمی کرد اما با تماشم وجود، گوش شن دستا بالتنه اش میا
 .می داد تا به نتیجه ای بهتر دست پیدا کند

نباید اذیتت می کردم اما به امتحانش می ارزید. بگو که تو هم از متنفر _
شب لعنتی یکم شب گذشته داری. بگو تا این قل شس خوبی به ش نشدی رها. بگو ح

 .آروم بگیره

شت تکبر شن او کی از حال نگاهش چرخید. کیان و چه به این حرف ها؟ چشما
 به این شکلی نگاه کردن درآمده بود؟

:لب زد

 .من بهت اعتماد ندارم _

 .و کیان چشمانش را بست

 .حق داری _

در آغوشش چرخ خورد. کی کیان به او حق می داد؟ امروز دیوانه شده بود؟

:خیره به انبوشه ریش های نامرتبش پرسید

چرا؟ چرا من بهت اعتماد ندارم؟ چرا هرکاری می کنم دلم باهات صاف _
 نمی شه؟

:و شنید
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من شوهشر بدی بودم رها. اما الن می خوام خوب باشم. بهم فرصت بده. _
شر فقط یکبار به جفتمون فرصت بده که زندگی کنیم. تو عاشقم بودی و من قد

خوبی هاتو نمی دونستم اما الن می خوام جبرانش کنم رها. احساس می کنم
شز زندگیم رو از دست می دم. کارم از دستم رفت؛ عشق و دارم همه چی

علقه ی زنم رفت؛ خوشبختیم رفت و من هنوز باید بکشم تا حسابم صاف
 .بشه

شت به او شز پشیمانی می کرد؟ کیان از خیان این کیان بود؟ کیان داشت ابرا
شق یکتا او را تا این جا کشانده بود پشیمان بود؟ پس یکتا چه می گفت؟ درشد عش
یا پشیمانی از خیانت به رها؟ رها کدامشان را باور می کرد؟ می شد به کسی

که یک بار بی رحمانه تماشم احساسش را خنجر زده، بازهم اعتماد کرد؟

:بغض را قورت داد و هیچ کاری به درشد حنجره اش نداشت وقتی گفت

 از چی داری حرف می زنی؟ _

شر سه شنبه ی بارانی !و کیان از همه چیز گفت و اما نرسید به ظه

تو عاشقم بودی اما من عاشقت نبودم وقتی اومدم خواستگاریت رها. تو _
شن دنیا بودی اما من فقط گرفته بودمت تا خانواده تشکیل بدم. برام بهترین ز
بهت بی اهمیت بودم. عشق و علقه تو نمی دیدم. می زدمت. اذیتت می کردم.
من فقط جلوی خانواده ها برای تو شوهر بودم و اما تو تو هرلحظه ای برای
شن این دنیا بودی. نمی دونم چیکار کنم که اون همه بدی تلفی من بهترین ز

 .بشه اما پشیمونم رها. باور کن پشیمونم

شر کمی از آغوشش فاصله گرفت. چرا از یکتایش نمی گفت. از همان دخت
 زیبارویی که بارها به رها ترجیحش داده بود؟

دلش آرام نمی گرفت. هیچ کدام از این حرف ها حالش را خوب نمی کرد
:وقتی گفت
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عیب نداره کیان. حال ما بی حساب می شیم چون حتی نوازش های _
عاشقونه ت هم نتونسته ذره ای روی احساسم تاثیر بذاره. من هنوزم دوستت

شق تو باشه  .ندارم و شاید اینا ح

شن آن تیله ها نهفته بود؛ کیان با دنیایی از غم نگاهش می کرد. هرچه درد میا
 .نمی توانست زجرهای گذشته ی خودش را از یادش ببرد

 :نمی دانست که کدام شاعر گفته بود

 "...وای از آن روزی که تو عاشق شوی و من معشوق "

 .ولی او به درست بودنش ایمان داشت

اندکی از جانش باقی مانده بود که آن را به سرعت به حمام رساند. تنش را
رساند به سرمای دوش. همه ی خاطرات را شست. گاهی دست می برد و

فریاشد از تشه دلش را خفه می کرد. لب هایش را زیادی سایید. هیچ تصویری
شب گذشته نمی خواست و او هنوز هم عاشق تر بود چراکه کیان با شن ش از کیا

 .آن حجم از عذاب وجدان هم، نهایتاا پاسخ داد به تماس های مکرشر یکتا

شب گذشته زیادی گرفته به نظر می رسید؛ به شر گریه های ش صدایی که براث
شت پاسخ از کیان نالید شض دریاف :مح

 پس کجایی تو؟ _

 .و کیان خود را رساند به آشپزخانه و حرصش از رها را حواله ی او داد

شن من چی می خوای؟ _  چی می خوای؟ یکتا مقدسی از جو

یکتا به ظاهر حق به جانب بود اما فقط خدا می دانست که چه حالی دارد
شل کیان  .برای حا

..هنوزم داری این سوال رو می پرسی؟ کیان تو هنوز باورت نشده که من _

شق من، که چی یکتا؟ ما به کجا می خوایم برسیم؟ _ ال تو عاش که چی؟ اص
شز تمام روی من نابود شدم بخاطشر تو. تماشم زندگیمو از دست دادم. بیست رو
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تخت بیمارستان بودم و حال هنوزم نمی تونم مثل یه آدشم عادی راه برم .
شی من مونده که تو نگرفته باشیش؟  دیگه چی از زندگ

:شنید

 .من فقط تورو می خوام _

 . صدایش هیچ تسلطی نداشت و کیان به روی ولوشم

.تو خیلی بیجا می کنی. تو غلط می کنی منو می خوای _

داری منو پسم می زنی کیان؟ یادمه یکی بود که یه زمانی می گفت؛ من _
هرکاری کنم نمی تونم تورو پس بزنم؟

 .یادش آمد. هرچه زندگی را به کاشم رها تلخ کرده بود را یادش آمد

شن او را نداشت. هیچ دلیلی شت پس زد راست می گفت یکتا. کیان روزی شهام
نبود اما نمی خواست که او را از زندگی اش کسر کند و حال. . چند ماه

شن رها با قلبش چه کرده بود؟  نداشت

ال صادقانه گفت شن آشپزخانه و کام :تکیه اش را داد به ستو

شی من برو یکتا _  .نمی خوام زنمو از دست بدم. از زندگ

:شنید

من نمی خوام زنتو ازت بگیرم. باور کن که از همون اولم قصدم این _
 .نبود. فقط می خوام باشی . داشته باشمت همین

می دونی چیه؟ من یه لحظه  هم نمی تونم این احتمال رو قبول کنم که رها _
شس دیگه باشه و بخاطر همین نمی خوام با تو ادامه بدم. شل ک برای ثانیه ای ما
شت توعه شن با تو بودنمو پس دادم حال نوب شی زندگیت؟ من تاوا چرا نمی ری پ

 .که برای همیشه منو کنار بذاری
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شج ثانیه هایی سکوت بود. همان ثانیه ها مربوط می شد به رها. رهایی که کن
شع اتاق ایستاده بود و حرف های او را می شنید. چرا خوشحال یکی از اضل

 نمی شد؟ حرف های کیان چرا هنوز هم تسکینش نمی داد؟

:کیان شنید که یکتا پرسید

دیگه دوسم نداری؟ _

ال مطمئن بود وقتی گفت :و او کام

 .نه. دیگه ندارم _

.پس من حقمه که برای آخرین بار تورو ببینم کیان. این حقو از من نگیر _

تکیه اش را از ستون گرفت. خود را رساند به آب چکان و پس از چنگ زدن
:به استکان گفت

شن من هیچ فایده ای برات نداره. به زندگیت برس دخترجون _  .دید

یکتا اصرار می کرد. ارسلن وادارش کرده بود به اصرار کردن و او چقدر
!از خودش بدش می آمد

خواهش می کنم کیان . اگر برای آخرین بار نبینمت بعید نیست؛ یه دفعه _
 .دیدی خودمو کشتم

شر تلفن را به واسطه ی شانه اش روی گوش نگه داشته بود. از یک طرف زی
سماور را روشن می کرد و از طرفی دیگر تمام حواسش به جایی نزدیک

 .به محدوده ی اتاق خواب بود

:عصبی بود وقتی گفت

 تمومش کن این مسخره بازی هارو. مگه تو بچه ای؟ _

شت دیگر او زمین افتاد و با صدای شر ضربه ی دس و همان لحظه استکان براث
 .بدی شکست

:یکتا سریعاا گفت
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 چی بود؟ _

شر زنی که حوله به تن گام هایش را به او و کیان حواسش رفته بود کنا
ال قسمتی از مکالمه شان را شنیده بود  .می رساند و احتما

خم شد. با دنیایی از استرس انگشتانش را رساند به تکه ی خرد شده و همان
:لحظه که رها گفت

 .دست نزن _

 . را قطع کرد یکتا تماس

سوزشی که به طور ناگهانی تجربه اش کرد ابداا دارای اهمیت نبود. تلفن از
شت کیان را مسر خورد و رها انگار نه انگار که تماشم جمل روی شانه هایش 

.شنیده

 مگه بهت نمی گم دست نزن؟ _

همان جا نشست. نفس های رفته اش برگشت. رها اگر شنیده بود که ابداا
 .اینطور رفتار نمی کرد

نمی بینی اینجا شیشه خرده ست؟ واسه چی می شینی کیان؟ مگه بچه ای تو؟ _

:تنها گفت

 .بیا بغلم _

 .و رها که عصبی نگاهش کرد؛ جمله اش را طور دیگری به بیان رساند

 .زود باش رها. بیا این جا _

شت اشاره ای که هنوز هم خون رها بی توجه روی پا ایستاد و با نگاه به انگش
:می آمد؛ گفت

 .صبر کن چسب زخم بیارم _

شن انگشتش را خشک کرد شت شست خو  .به واسطه ی انگش

Ava-Khis.iR
@avayekhis



 .چیزی نیست رها. ولش کن. بیا این جا _

شی یخچال را چک می کرد. در همان حال گفت :رها طبقه ی فوقان

شس هیچی برنمیاین _  .واقعاا که شما مردها به تنهایی از پ

:خیره به زیبایی های همسرش محتاطانه جواب داد

 .داشتم با تلفن حرف می زدم حواسم پرت شد _

 .و رها بی تفاوت بود و این بی تفاوتی خیالش را آسوده می کرد

ال. نه این که به _ آهان پیداش کردم. بعدشم شما نباید از تخت بلند شی اص
 .هر بهانه ای راه بیوفتی توخونه

شت این بار که برگشت کنارش، کیان چشمانش را نگاه می کرد و او انگش
 .سبابه ی او را چسب می زد

..نمی دونی دیشب _

ال قاطعانه کیان را متوقف کرد  .نگاشه رها بال آمد و جمله اش کام

 .لطفاا در رابطه با دیشب هیچ حرفی نزن. شاهکارتو بازگو هم نکن _

:پرسید

 .مگه من چیکار کردم؟ تو زنمی رها _

 .و رها بازهم صدا بال کشید

 .گفتم چیزی نگو. هیچی نگو کیان. بذار بتونم کنارت زندگی کنم _

شر بیش از این از کیان برنمی آمد  .سر تکان داد. اصرا

شر مکالمه ی تلش کرد تا روی پاها بایستد و رهایی که هنوز هم درگی
شب زیرینش را به دندان گرفته شت ل شش کیان بود؛ درحالی که پوس دقیقه های پی

:بود پرسید

 برای ناهار چی درست کنم برات؟ _
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:کیان لب زد

 .فرقی نداره _

 .و بعد راشه اتاق را درپیش گرفت

هنوز هم غرور داشت. هنوز هم دلش که می گرفت؛می رفت تا اتاق و
شی کیان، این روزها یکی دو تا تنهایی را ترجیح می داد و گره های کوشر زندگ

 .نبود

شغ باقی مانده از حسابش، نچ کنان وارد صفحه ی پیامک ها شد و با نگاه به مبل
 .شماره ی فرهاد را گرفت

شی او را دوست داشت. کناری رها هنوز هم گوش دادن به تلفن های یواشک
:ایستاد و شنید که کیان در خطاب به فرهاد گفت

نمی تونی یه کاری واسه من ردیف کنی؟ سابقه کار دارم. تو رفیقات _
 کارخونه دار کسی رو سراغ نداری که به سرپرست نیاز داشته باشه؟

 .فرهاد در جوابش، یک راست رفت و رسید به حاج منصور

پسشر خوب تو دنبال چی می گردی؟ تو بابات پولش از پارو بال می ره. _
 .برو کنار دستش وایستا دو تای حال حقوق بگیر

 .فکر و خیالش هم کیان را دیوانه می کرد

:گفت

 .ممنون از راهنماییت _

.و بازهم عصبی و بیچاره بود وقتی تماس را قطع کرد

گامی برداشت و به واسطه ی انگشت سبابه اش اشکالی فرضی به روی
:چهارچوب می کشید وقتی گفت
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کیان من یه مقدار پس انداز دارم. می تونیم اونو بذاریم برای کرایه ی این _
..ماه . من می دونم تو بدوضعیتی هستی و

شن الباقی کلمات را کاری ندانست  .نگاشه کیان آن چنان تیز بال آمد که بیا

:سکوت کرد و کیان پرسید

 من از تو پول خواستم؟ اومدم پیشت ناله کردم گفتم ندارم کرایه بدم؟ _

.فاصله گرفت. به کیان خوبی نیامده بود. برای این بشر نباید دل می سوزاند

 .این چه طرشز رفتاره؟ تقصیر منه که خواستم کمکت کنم _

 .سپس گام هایش را برداشت و این بار مقصدش آشپزخانه بود

:کیان پیامکی دریافتی داشت. صفحه را گشود و یکتا نوشته بود

 "فردا ساعت سه جای همیشگی منتظرتم. برای آخرین بار، لطفاا بیا "

و او صفحه را قفل کرد و کناری انداخت. این روزها نیشم بیشتری از اوقاتش
شف خوابیدن می کرد و این بار هم آرامشی چند ساعته را ترجیح داد  .را وق

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

شض ورودش به محوطه ی کافه اول ارسلنی را دید که با فاصله  از به مح
شر شز شش نشسته بود و به ظاهر قهوه اش را می نوشید اما تماشم حواسش، کنا می

 .یکتا بود و کیانی که شاید تا چند دقیقه ی دیگر می آمد

تلفن را رساند به گوشش و در خطاب به اویی که هندزفری به گوش، لبخنشد
 :روی لب هایش را هم حفظ می کرد گفت

 .ارسلن لطفاا کاری نکن که سوتی بدم. کیان ممکنه بفهمه _

شز شش را زیرنظر شل می ارسلن خونسردانه طوری نشست که تماشم اعما
:داشته باشد و بعد جوابش را داد

عزیزم امروز قرار نیست که با معشوقه ات ملقات داشته باشی. تو صبر _
می کنی تا کیان بیاد و به ظاهر عذاب وجدان می گیری و بعد بهش می گی
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که می تونی براش کار جور کنی ، اونم چون غرور داره و هیچ وقت دست
شش من و اینم بهت بگم خوشگلم، تو جلوی حاج منصور بلند نمی کنه، میاد پی
امروز با کیان وداع می کنی چون مگر این که از روی جنازه ی من رد شی

 .تا بتونی با اون رابطه ی عاشقانه ت رو ادامه بدی

شب پنجره، کیان را دید که لنگان لنگان صندلی را کنار کشید و چشمانش از قا
 .می آمد

 ارسلن کیان اومد. من قطع کنم؟ _

:شنید

وای به حالت اگر قطع کنی یکتا. تماسم با تو قطع شه همین الن یه _
شس دونفره با کیان می گیرم و بعد ارسالش می کنم واسه بابا جونت عک

 شنیدی؟

:نالید

 اگر بفهمه؟ _

 .و بعد صفحه ی تلفن را قفل کرد و آن را به پشت به روی میز برگرداند

شل یکتای مپر از هیجان می گشت و کیان ورودی را داخل آمد. با چشم به دنبا
شز هشتم بود. جایی که مردی با یکتا، یکتا تماشم حواسش جایی نزدیک به می
پوششی متفاوت از ارسلشن همیشگی، درحالی که کلهی نقاب دار به چهره
.داشت نشسته بود و به ظاهر کاری به هیچ یک از آدم های این دنیا نداشت

ارسلنی که او می پرستید؛خیال می کرد که دیوانگی های یکتا برای
کیانی ست که با یک مشت اخم خودش را به او می رساند و یکتا، به خدا که

 !هیچ وقت کیان را آن شکلی که ارسلن را نگاه می کرد؛ نگاه نکرده بود

:خم شد؛ صندلی را برای کیان عقب کشید و همان لحظه در خطابش گفت

 چیکار کردی با خودت؟ _
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کیان به سختی روی صندلی جا گرفت. برگی دستمال کآغذی کشید و
شی خیس از عرقش را تسکین داد  .پیشان

یکتا از گارسون خواست تا نزدیکشان شود و جمله ی بعدی را هم، او بود
 .که به زبان آورد

شت یه سلم و احوال پرسی رو که دارم کیان _ ال با من قهری؟ لیاق  .الن مث

شن درهم تنیده ی ارسلن و آن نگاشه شز هشتم. ابروا نگاهش ناخودآگاه رفت تا می
 .خیره ی سیاه، فریاد می زد تنفرش از کیان را

 :کیان اما از همه جا بی خبر، در جوابش گفت

 .ما باهم قهر نیستیم یکتا. تموم شده. به خدا همه چیز بین ما تموم شده _

شل ارسلن شف می گارسون آمد و سفارش گرفت و بعد یکتا بود که برخل
 .صحبت کرد

کی تموم شد که من خبر ندارم؟ تو فقط بی دلیل از من فاصله گرفتی چون _
 .فکر می کردی من رهارو ازت گرفتم

:کیان درجا تکانی خورد و درحالی که چهره جمع می کرد پرسید

ال شاید تو عکس های دونفره مون رو _ مگه درست فکر نکردم؟ اص
 .فرستادی برای عظیمی

 انقدر بد تعریف شده بود؟

..کیان من چرا باید اینکارو بکنم؟ مگه دیوانه ام که آبروی خودمو _

 .کیان بی خیال صحبت می کرد. انگار که مجبور باشد برای جمله چیدن

 .بس کن یکتا. اگر بی آبرو نبودی که گیر نمی دادی به یه مرشد زن دار _

یعنی فقط من بودم؟ تو هیچ کاری نکردی؟ تو نخواستی کیان؟ من به زور _
 با تو وارشد رابطه شدم؟
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شف یکتا توجیه ال یادش رفته بود وجوشد ارسلن را. در آن لحظه تنها هد اص
شن خودش بود و کاش جمله ای بود که عذاب وجدان را از دل و جانش کرد

 .بیرون کند

کیان اما، نقطه ی مقابلش بود. کاری می کرد که یکتا به گناهکار بودنش
 .ایمان بیاورد

آره قبوله. منم خواستم چون تو بهم گیر داده بودی و من نمی تونستم پست _
شر خوشگل و همه چی تموم تو یه برهه  ی داغونی از بزنم یکتا. چون یه دخت

زندگیم بهم گیر داده بود اما الن پشیمونم. واسه همه ی اون غلطایی که
 . کردم پشیمونم. نمی خوام زنمو از دست بدم یکتا

شت دخترانه بود. شاید نیمی از وجودش می خواست که ارسلن شاید احساسا
شن او بود که از عمد را متوجشه خود کند و حال بهترین فرصت برای سنجید

شت سالشم کیان .انگشتانش را تکان داد و رساند به دس

..مطمئنم که این حرفارو از ته دلت نمی زنی کیان. تو هنوزم _

شر انگشتان او بیرون کشید و بعد کیان در واکنشی سریع، دستش را از زی
 .ابرو درهم کشاند

یکتا باور کن که دیگه دوستت ندارم. باور کن نمی خوام تو زندگیم باشی. _
 .تمومش کن

شز هشتم را هم شت نگاه کردن به محدوده ی می تکیه اش را داد به صندلی. شهام
نداشت. لب هایش را بهم دوخته بود و فکر می کرد به این که چطور برسد به

شس برنامه های ارسلن  .را

نفسی تازه کرد و پس از گذشت ثانیه هایی، کیان بود که قبل از او به حرف
 .آمد

 به کسی مشکوک نیستی. تو شرکت کسی متوجشه ما نشده بود؟ _
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شت اجرای نقشه های سری به چپ و راست تکان داد و حال وقتش بود. وق
شی او از دنیای کیان و رها !جدیشد ارسلن و خداحافظ

شب قنادی ای که بابام توش کار می کنه یه  _ کیان یادته بهت گفته بودم صاح
 مرشد فوق العاده ثروتمنده؟

شن نگاهش، خاطرات گذشته را سرچ کرد و بعد سر کیان پس از ریز کرد
 .تکان داد

 آره چطور؟ _

شت مجرب نیاز _ شت تولیدش به یه سرپرس اون به بابام گفته که برای قسم
داره. می تونیم تورو معرفی کنیم. یعنی من الن آدرس شرکتشو برات

شف منی، برو اونجا بگو برای استخدام ال تو نگو که از طر می نویسم، اص
 .اومدم. مطمئنم وقتی شرایطت رو بهشون بگی قبولت می کنن

کیان که نمی دانست . از ارسلن هیچ نمی دانست. از کینه ی ناتمامش اطلعی
شن خرابه های زندگی اش، به هر راه و نداشت. او فقط  برای از نو ساخت

شک چاره ای چنگ می زد. او که نمی دانست؛ خیال می کرد که یکتا و تک به ت
:گام هایش بر مبنای عشق و علقه  است که آنطور مشتاقانه سوال پرسید

شط استخدامشون چیه؟ _  جدی داری می گی؟ کجا هست؟ شرای

یکتا نگاهی کوتاه حواله ی ارسلن داد وقتی که شالش را به روی سر مرتب
 .می کرد

آره به خدا جدی ام. من الن آدرس رو برات یادداشت می کنم. نمی دونم _
شف شرایطشون چیه اما اگر رفتی و به هر دلیلی نپذیرفتن بگو که از طر

 .منی

کیان در سکوت، نگاه می کرد به اویی که به واسطه ی خودکاری رنگی
شق وجودش هم خوشحال چیزهایی روی تکه کاغذ می نوشت و جایی در اعما

.بود

 .یکتا تکه کاغذ را به سمتش گرفت و کیان پس از مکثی کوتاه، قبولش کرد
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 یعنی دیگه قرار نیست ببینمت کیان؟ _

 .آدرس را چک می کرد و راشه پرطول و درازش تا خانه اش را

شر صمیمی اش را مکثش به روی نوشته ها آن چنان طولنی نشد. نگاشه غی
برگرداند به چهره ی یکتا و بعد جمله ها را طوری که او را تمامش کند؛

.چید

شر خوب و خوشگلی هستی. من مطمئنم که خیلی مردها _ ببین یکتا، تو دخت
هستن که حاضرن برای تو هرکاری بکنن اما من نه. منو که دیدی. اون

همه مدت با من بودی و هیچ چیز عایدت نشد. من اگر سرم بره از زن و
شف شف ترازو و آبروم یه طر زندگیم نمی زنم، عشق و علقه ام به رها یه طر

شن ماست شع با هم بود  .دیگه ست که هردو مان

شن یکتا تاکید کرد. به روی عشقش به رها تاکید کرد و این امر از چشما
شن ارسلن دور نماند  .تیزبی

عشق و علقه ت به رها؟ تا جایی که یادمه می گفتی حتی نمی تونی _
تحملش کنی. می گفتی کاش زمان برمی گشت به عقب و تو زنم می شدی.

شر رها تو مغزته؟ چی شد کیان؟ چی شد که یهویی شد می گفتی هر رفتا
 عشقت؟

 :شنید

احمق بودم یکتا. حتماا باید اینجوری از دستش می دادم تا قدرشو _
می فهمیدم. حتماا باید مطمئن می شدم که صد سالم بگذره من او رهای قدیمی
رو به دست نمیارم تا بال بال بزنم برای داشتنش. باورت می شه؟ اون زنی

که مدام تو مغزم بود الن صاف تو چشمام زل می زنه و می گه دوستت
 .ندارم

شت دخترانه بود که وادارش کرد بگوید :بازهم احساسا

 مگه می شه تورو دوست نداشت؟ _
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شز هشتم. فنجانی که تا آن و این بار صدای شکستن، نگاهش را کشاند تا می
شن انگشتان ارسلن اسیر بود؛ حال هزارتکه شده و هر تکه اش لحظه میا

. .بی رحمانه هشدار می داد

باید این ملقات را تمامش می کرد. قبل از آن که ارسلن روی پا بایستد و
شر دیگری وادارش کند به تمام کردن  .طو

:چرخید؛ خیره به کیان گفت

 .امیدوارم خوشبخت بشی _

.و زیادی هیجان زده بود وقتی چنگ انداخت به دسته ی کیفش

 .منو ببخش کیان. برای تماشم اشتباهاتم منو ببخش _

شت رنگ پریده اش را نظر کیان متحیر و با چشمانی از حدقه درآمده، صور
شر گریه تا شس یکتای عاشق را انداخت و یکتا از ناچاری زد زی  آخرین سکان
شت ممکن پایان دهد  .به حرفه ای ترین حال

 .منو ببخش کیان. از تشه دلت منو ببخش _

گام هایش را برداشت و رفت. یکتا روزهای زیادی را با او گذرانده بود.
شت خوبی بود. دوستی که گاهی دردهای دلش را کیان یک عشق نه، اما دوس

شت نابی می گفت که تسکینشان دهد. دوستی که یکتا مطمئن می شنید و جمل
!بود دلتنگش خواهد شد و او برای سادگی هایش، دلش می سوخت

شر گوشش، بغضش پرسروصداتر تلفن را تکان داد و وقتی آن را گذاشت کنا
 .ترکید

 :گفت

 .همه چیز تموم شد ارسلن. امیدوارم توروهم دیگه نبینمت _

ال خوب نبود وقتی در جوابش گفت شل صدای ارسلن، اص :و حا

ال امیدوار نباش _ .اص
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 "فصل دوازدهم"

 "گذشته_ وروشد حسی جدید"

 یعنی الن می تونی منو بکشی؟ قشنگ شبیه به خودم؟ _

 :سر تکان داد و در پاسخ به خانشم بهاران گفت

 .بله من از بچگی هنر کار کردم _

کیان درست شبیه به تماشم این یک هفته ی گذشته، زیادی این طرفی می پلکید.
شر آن ها می ماند و این که یکتا را چپ چپ نگاه می آمد؛ به هر بهانه ای کنا

شس تازه شکل گرفته ی درونش نداشت  .می کرد؛ هیچ ارتباطی به ح

یکتا هم خوب می دانست که چطور او را تشنه نگه دارد. نگاه داد به
 :قطعه های مقابلش و کیان گفت

شش آقای مرتضوی چقدرش مونده خانم بهاران؟ _  سفار

 .بهاران چیزهایی توضیح داد و بعد محتاطانه، نگاه داد به چهره ی کیان

کیان هم نگاهش می کرد . انگار زیاد هم، بدش نیامده بود از آن حجشم
شن خیره ی یکتا !گستاخی و چشما

 :این بار در خطاب به او گفت

شت ناهاری تشریف بیار اتاق من کارتون دارم _  .خانم مقدسی ساع

 تکان داد و اما پوست و به ظاهر متعجب شد. به ظاهر مظلومانه سر
 .گوشت و استخوانش هم پیروزی را حس می کرد

 :کیان که دور شد در خطاب به بهاران گفت

 به نظرتون چیکارم داره؟ _
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:بهاران صادقانه گفت

آقای یوسفی کسی رو صدا نمی کنه مگر اینکه بخواد حالشو بگیره. جایی _
 حرفی نزدی؟

شق بیشتری حواس داد به سری به چپ و راست تکان داد و این بار با اشتیا
شت سر بگذارد  .کارهایش تا زمان را پش

کم کم داشت با این محیط خو می گرفت. کم کم با تماشم آدم های این سالن
شس صمیمیت می کرد. حال که رفتارش شده بود شبیه به خودشان، احسا

!تحمل کردن هم برایش آسان تر بود

اولین  حقوقی که از این کار نصیبش شد را هیچ وقت فراموش نمی کرد.
شش ماهانه اش بود و یکتا همان روز شج لوازم آرای مبلغش کمی بالتر از خر

:در خطاب به مادرش گفت

چقدر این زندگی مسخره ست چون یه آدمایی هستن که صبح تا شب دارن _
شش شج لوازم آرای کار می کنن و از جونشون می زنن واسه چندرغازی که خر

 .ماهانه ی منم نمی شه

آهش را پرسروصدا از سینه بیرون راند و فکر کرد به کیان. این روزها او
شر رفتار کیان را به وضوح حس می کرد. اوایل با کیان کاری نداشت اما تغیی
شز او می ترسید اما حال چیزی در رفتارش یافته بود که ترس از نگاه های تی
شت این راه را فراری می داد. کیان هم نسبت به او بی میل نبود و یکتا با عاقب

 .ابداا میانه ی خوبی نداشت

دقیقه ها گذشت و عقربه ها رسیدند به تایشم استراحت. یکتا درحالی که قلنج های
گردنش را می شکاند از کار دست کشید و بعد روی پا ایستاد تا برسد به

.کیان

شب جلد بنفشش را از جیب شت محبو دست هایش را آبی زد و همان لحظه شکل
 .بیرون کشید تا از ضعفش بکاهد
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شض کوباندن تقه های ریزی شق کیان و به مح گام هایش پرطمانینه، رسید تا اتا
:به در، صدای او را شنید

 .بفرمایید _

در را آهسته هل داد و به محض وصال با چشمانش، لبخندی عمق دار روی
 .لب ها کاشت

 .خسته نباشین آقای یوسفی _

کیان سر تکان داد. انگار هنوز هم سرسنگین بود اما تماشم این رفتار، در
 .ظاهشر قضیه به این شکل جلوه می کرد

 .همچنین. بفرمایید داخل و در رو هم ببندین _

شن شکلتش بود وقتی به شل جوید در را به لنگه اش چفت کرد و هنوز در حا
 .روی صندلی قرار گرفت

با کار راحت هستین؟ فکر می کنم دیگه می تونین از پسش بربیاین. امروز _
 .که به دستتون نگاه کردم درست شبیه به بقیه کار می کردین

شن او. هربار که آن  چشم ها را نگاه می کرد؛ بیش از نگاهش را داد به چشما
شی بیش از اندازه اش هم هیچ قبل مطمئن می شد از زیبا بودنشان اما، زیبای

شب یکتا زنده نمی کرد. او از این بابت خدایش را شاکر شس تازه ای را در قل ح
شن یوسفی بسته شود شر کیا  .بود؛ چراکه دلش می خواست هرچه زودتر دفت

 :در جوابش گفت

 .بله خداروشکر عادت کردم _

ال غافلگیر شد وقتی شنید  :کام

ال حرفه ای هستین _  .فکر می کنم کام

 تو چه کاری؟ _
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شح هنریتون رو فالو کردم اما انگار متوجهش _ نقاشی کردن. دیشب پی
.نشدین

شن خانه ی چشمانش نداشت. خیره به نگاشه او، هیچ تسلطی به روی گشاد شد
شی شن یوسف شن این رابطه را احتساب می کرد و سید کیا شت پیش رفت سرع

 آبرودار، شب گذشته پیجش را دنبال کرده بود؟

ال بی اراده لب زد :کام

 .متوجه نشدم _

 :و کیان به صحبت کردن ادامه داد

ال اونی که یه دختر بچه سعی _ بعضی از نقاشی هاتون خیلی جذبم کرد. مث
.داشت موهاش رو بالی سرش ببنده. قیافه اش واقعا بانمک و دیدنی بود

شی آن دختربچه ای روزی در مرکز خرید دیده بودش و همان با به یادآور
:لحظه چهره اش را طرح زد؛ تبسمی از تشه دل حواله ی کیان دا د و گفت

نمی دونین خوشد واقعیش چقدر خوشگل تر بود. با اون دستای کوچولوش _
می خواست موهاشو بالی سرش ببنده  و چون موهاش زیادی فر و پرپشت

ال موفق نمی شد  .بود اص

 .فکر می کنم زیادی احساساتی باشین _

شن شن یوسفی تنها وقتی میا متوقف شد. ارسلن بی راه هم نگفته بود. کیا
 .حضار سالن مونتاژ قرار می گرفت؛ زیادی جدی و دست نیافتنی بود

 :افکار را از ذهنش گذراند و گفت

بیشتر می شه گفت که من خیلی رویاپردازم. یعنی بیشتر از واقعیت، _
.دوست دارم که با رویاهام زندگی کنم

 به نظرتون کار درستیه؟ _
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 چی؟ _

..زندگی کردن با رویاها _

:پا به روی پا انداخت و در آن لحظات، هیچ نقشی بازی نمی کرد وقتی گفت

شس خوبی بهم دست می ده. _ شن رویاهام راضی ام. باهاشون احسا من از داشت
ال رویاها حد و مرز ندارن، می تونی باهاشون به اوج برسی و هر زمان مث

 .داشته باشیشون

 .اما قابل لمس نیستن _

 .من حسشون می کنم _

شر گفته های او، ثانیه ای را به فکر فرو رفت و بعد کیان تحت تاثی
 .نتیجه گیری اش را به اشتراک گذاشت

شق رویاها بشین بعداا برای دنیای _ من فکر می کنم که اگر زیادی هم غر
واقعیتون مشکل پیش میاد و به خودتون که میاین می بینین زیادی تنها شدین

 .چون تو رویاها به وجوشد هیچ کس احتیاجی ندارین

من راضی ام آقای یوسفی. نمی خوام زندگیم وابسته به آدم های دیگه باشه. _
.می خوام به وجوشد هیچ کس نیازی نباشه

کیان انگشتانش را درهم قلب کرد. چشمانش ریز شده و گفته های او را
 .تجزیه و تحلیل می کرد

ال ناگهانی و بی اراده پرسید  :کام

عشق چی؟ عشق و علقه ات به کسی رو هم می کشونی و می بری تو _
 رویاهات؟

شل کیان پاسخی یکتا تا به حال تجربه اش نکرده بود. شاید آن روز به سوا
:اشتباهی داد وقتی گفت

 .اگر نتونم تو واقعیت داشته باشمش تو رویا باهاش زندگی می کنم _
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شر دختری که، لب هایش همیشه ی و کیان خواه ناخواه خوشش آمده بود از افکا
 .خدا می خندید

شن او کند و گفت :نگاهش را پس از مکثی طولنی از چشما

ال یادم رفت برای چی صداتون زدم _  .اص

 .و یکتا بازهم انتظار کشید و انتظارش کیان را یش از قبل مجذوب کرد

 .حال هرچی.. تشریف ببرین ناهار هروقت یادم افتاد صداتون می زنم _

روی پا ایستاد. شاید کیان انتظار داشت که او بحث را ادامه اش دهد اما یکتا
شن مردها را خوب بلد بود  .تشنه نگه داشت

راشه خروج از اتاق را در پیش گرفت و همان لحظه کیان بازهم صدایش
:زد

..خانم مقدسی _

چرخید. بازهم لبخند را فراموش نکرده بود. تکیه اش را داد به لنگه ی در و
:شنید

خیلی دلم می خواد یه روزی من رو هم یه سفر به رویاهاتون ببرین. _
 .می خوام بدونم اونجا چه شکلیه که انقدر شمارو راضی نگه داشته

شر او را هدف گرفت  .و یکتا با جمله اش، مستقیم افکا

:گفت

 .شما همیشه اونجا هستین اما تا به حال حسش نکردین _

شی او شد و و راهش را که گرفت و رفت؛ کیان بازهم وارشد صفحه ی هنر
 .تماشم پست هایش را یک بار دیگر نظاره کرد

!رویاهایش عجیب زیبا بود یکتا مقدسی

☆☆☆☆

Ava-Khis.iR
@avayekhis



شی رها، مشتی تخمه برداشت. شن پیاله ی اختصاص دست دراز کرد و از میا
شش سکانس های هیجانی تر، شدت دانه به دانه شکاند و سرعت عملش با پخ

 .می گرفت

شی محبوبش رها هم دست کمی از او نداشت وقتی همراشه با او تخمه ی آبلیموی
شش سکانسی دلهره آور، جیغش به هوا رفت  .را می شکاند و پس از پخ

 .وای خاک بر سرم _

شط آخرهفته ای، کیان چرخید؛ چپ چپی حواله اش داد و رها از این توجشه مفر
 .بازهم متعجب شد

کیان امروز یک طوشر عجیبی مهربان شده بود. یک طوشر عجیبی حوصله ی
با رها نشستن، با رها صحبت کردن، با رها گپ زدن و حتی با رها کنار

 !آمدن را داشت

یک طوری که رها زیادی سشر کیف آمده بود. یک طوری که کم رنگی های
 .هفته های گذشته اش کم کم از یاشد رها می رفت

 پیاله ی خالی شده را برگرداند به روی میز و همان لحظه  که سرش را
شط کیان روی موهایش رساند به شانه ی مردانه ی همسرش، بوسه ای توس

 .شکل گرفت

:نتوانست که نگوید

 چی شده شوهشر من امروز انقدر مهربون شده؟ _

 :و کیان خیره به صفحه ی تلوزیون گفت

 نکنه با مهربون بودنم هم مشکل داری؟ _

 .نه می خوام دلیلش رو بدونم _
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کیان یکی از هیجانی ترین سکانس ها را هم با دقت پشت سر گذاشت و وقتی
شن شت خودش را از دست داده و رو به پایان بود؛ خیره شد به چشما فیلم اهمی

شن یکتا را یادش آمد شی چشما  .رها و شاداب

رها تو قبل از این که زنم بشی، چه فکری می کردی؟ وقتی حتی تو ذهنتم _
شی عشقت رو نمی گنجید که یه روزی بتونی منو داشته باشی، چجوری سنگین

تحمل می کردی؟ چجوری می تونستی منو ببینی و بی تفاوت از کنارم رد
 بشی؟

رها ثانیه هایی را به فکر فرو رفت. آن اوایل که کیان را می دید؛ او را
شق دنیا تلقی می کرد. آن اوایل جانش در می رفت برای هر محال ترین معشو

شب کیان و همان لحظه بود که شب های عاشق بودن و نیم نگاهی از جان
 .نداشتنش را یادش آمد

من هیچ وقت به داشتنت امیدوار نشده بودم کیان. فقط دوستت داشتم. از  _
دور.. من به هربار دیدنت راضی بودم و هیچ وقت قصد نداشتم که اون

 .علقه رو ابراز کنم

 یعنی امید نداشتی که یه روزی بتونی منو داشته باشی؟ _

شر عاشقاست کیان اما من نسبت به همه شون ناامیدترین بودم _ شن کا امید داشت
 .چون تو حتی متوجشه منم نمی شدی

 هیچ وقت رویا نچیدی؟ تو رویاهات راهم ندادی؟ _

:رها با نگاه به چشمانی که کنجکاوانه جست و جویش می کرد گفت

شی من جایی ندارن کیان. چون می خوام با واقعیت ها و _ نه رویاها تو زندگ
چیزهایی که دارمشون زندگی کنم. حال چرا داری اینارو می پرسی؟

شت یکتا را از ذهنش فراری دهد و بعد خم شد و روی تلش کرد تا جمل
 .گونه ی رها را بوسید
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شق من _  .هیچی عش

شج خواستن می کشاند. شاید این آخرین شب او، رها را تا او ذره ای توجه از جان
عاشقانه ی نابشان بود وقتی بالتنه ی کیانش را به آغوش کشید و انصاف بود
شن دیگری که کیان رها را با دلخوشی ها باقی بگذارد و در ذهن رویاهای ز

 را دنبال کند؟

شن نقاشی های یکتا   را؟ انصاف بود که او هنوز هم دوست داشت چک کرد

انصاف بود که دلش می خواست پنج شنبه و جمعه اش زودتر به اتمام برسد تا
شح شنبه؟  وصال پیدا کند با صب

شی صاف و ساده ترجیح شن یکتا را، به این سیاه شن روش انصاف بود که چشما
 می داد؟

شت یکتا تا این اندازه درگیرش کرده بود؟  دقیقاا کدام یکی از خصوصیا

رها را محکم تر به آغوشش کشید. شاید دلش می خواست که به آن همه
شی ذهن چیزی را ثابت کند. روی موهای رها نوازش کرد. نگاهش به شلوغ
شی رها را می بوسید. جایی از افکارش به شر تعهد ولب هایش مدام پیشان انگشت
شر همسرش نمی ماند. جایی که باد رفته بود. جایی که هیچ ثانیه ای اینجا کنا

 .تنها متعلق بود به رویاهای دختری زیبارو با آن نگاشه سرکش

قلبش تلش کرد تا ذهنش را فراری دهد و لب هایش با دنیایی از حرص،
شر رها را عمیقاا بوسید. روی پا ایستاد. جسمش همراه شد با رها و او را اسی

 .ناز و نوازش کرد. ذهنش هنوز هم همان جا بود

گام هایش رها را برداشت و رفت. از عمد رها را عاشقانه نگاه می کرد. از
شن ابروانش فراری داده بود . آن شب از عمد بارها به رها عمد اخم را از میا

شر شام بود. گفت دوستت دارم. آن شب می پرستید رها را اما، ذهنش بازا
لجوجانه رویاهای دختری را می خواست که لبخندهایش عجیب دیوانه اش

می کرد. کیان شاید آن شب را، با ذهنش به سشر لج افتاده بود و این حجم از
شن او یکتا را می خواست و ابراز علقه به رها هم، کار به جایی نمی برد؛ ذه
شح شنبه ای فهمید که برای دیدنش بهترین لبا س ها را پوشید. این را همان صب
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شن مونتاژ شن سال شی گردنش پاشید و میا گران ترین عطرش را به گود
..  می کرد چشم هایش تنها او را جست وجو

☆☆☆☆☆☆☆

شر جدید را به دست های ارسلن برساند. آمده بود تا از آمده بود تا اخبا
شر متفاوت و دست و پا گم شب کیان بگوید. آمده بود رفتا نگاه های عجی

شن شح لبخند، درست وقتی میا کردن های کیان را توضیح دهد اما طر
شل بشد مردی چون ارسلن را با چشمانش شی اتاقش وارد شد و حا چهاردیوار

 .دید از میان رفت

شن ارسلنی که  پوست صورتش آن لحظه نمی دانست که چرا، اما پس از دید
شط درد به قرمزی  می زد و دکمه های پیرهنی که اولی و دومینش باز از فر

بود؛ حجشم بالیی از استرس به جانش تزریق شد. آن لحظه نمی دانست که
چرا اما گام هایش را سریعاا به او رساند و ارسلن که او را دید؛ انگار که
فرشته ی نجاتش را دیده باشد؛ سریعاا سوئیچ اتومبیلش را به دست های یکتا

 .سپرد و خواست که قرص های زیرزبانی اش را به دست هایش برساند

شی آن حجم از ترس را درک نکرد اما با تمام یکتا آن لحظه باعث و بان
سرعت پله ها را پایین رفت و برای بال آمدنشان هم از آسانسور استفاده

نکرد. نفس زنان قرص را برد و سپرد به دست های ارسلن و آن لحظه که
ارسلن تکیه اش را داد به صندلی و چشمانش را بست؛ یکتا همان جا ایستاد

 :و خیره به قفسه ی سینه ای که بال و پایین می پرید گفت

 می خوای زنگ بزنم اورژانس؟ _

شر دست اول را ارسلن نچ کنان به همان شکلی ماندنش ادامه داد و یکتا اخبا
 .از یاد برد

دقیقه ها ایستاد و خیره به ارسلن، تکان هم نخورد. نمی دانست که چرا اما
شن رویاها دست به کار شده بودند. مدام ارسلن را تصویر می کشیدند. ذه

خلق و دست های نقاشش، ارسلن را از بر می شد؛ همه چیز برای طرح
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شن مردی با دکمه های باز و چشمانی بسته مهیا بود اما همان لحظه زد
 .واقعیت آمد و رویاها را کنار فرستاد

 برای چی اومدی؟ _

هربار که این اتاق را داخل می آمد؛ با این سوال مواجه می شد. یعنی
شس خوبی نداشت؟ ارسلن چه فکری در شن او ح ارسلن هیچ وقت از دید

 رابطه با او می کرد و این ها چه سوال هایی بود که یکتا از خود می پرسید؟

شب سوالش را نداد. در عوض گفت  :آب دهان قورت داد و جوا

 حالت بهتره؟ من می ترسم. چرا این شکلی شدی؟ _

شن ارسلن نیمه باز شد. با همان نگاشه نیمه باز تماشم یکتا را بررسی و چشما
شی صدایش، یکتا را بیش از قبل احساساتی کرد  .درماندگ

 .یه خبر خوب بده. بگو که موفق شدی. زودباش یکتا مقدسی _

شل او بود که گفت شن حا شب تسکی :گامی را نزدیکش شد و تنها به سب

 .کیان یه جوری شده. احساس می کنم همین روزا باهم اوکی می شیم _

:شنید

 برای یه جوری شدنش تا اینجا اومدی؟ _

شن خبرهای خوب به و خودش هم ندانست که یکتا چرا باید برای رساند
 .ارسلن، این همه خوشحال باشد

:یکی از دستانش لبه ی میز را فشرد و بی اراده گفت

 . گفتم شاید خوشحال بشی _

شن دکمه هایش نکرد  .و ارسلن صاف نشست و هیچ تلشی برای بست

فقط زمانی خوشحال می شم که اون عوضی نابود شده باشه. که بدبخت و _
.بیچاره شدنشو با چشمام ببینم
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:محتاطانه گامی را نزدیک تر رفت و گفت

..کاش می شد بفهمم مشکلت با کیان چیه. اون به نظر مرشد خوبی _

باز داری رو خط قرمزها پا می ذاری. من الن حوصله ی خودمم ندارم _
 .ها

تکیه اش را داد به میز. ناخودآگاه نگاه انداخت قفسه ی سینه ی ارسلن را و
شج حیرت کشاند  .ارسلن با جمله اش وجودش را به او

 می گم یکتا... اگه ازت بخوام شب بیای خونه ام مشکلی داری؟ _

شر نگاشه تدقیقانه ی ارسلن مناسب به نظر برسد تلش کرد تا ظاهرش، زی
:وقتی پرسید

 برای چی بیام؟ _

:و ارسلن با همان لحن ادامه داد

یه چیزایی هست که باید راجع بهشون حرف بزنیم. چیزایی که به من و _
 .تو مربوط می شه

شی کوره ای داغ کشانده مگر گرفت. انگار که تنش را تا چند سانت گونه هایش 
ال دست پاچه بود وقتی گفت شک کمرش راه افتاد و کام :باشند. عرق از تیر

 .من و تو؟متوجه نمی شم ارسلن _

شی چرخی را به واسطه ی پاهایش شت لمیده خارج شد. صندل ارسلن از آن حال
 .تکانی داد و به نگاشه یکتایی که سعی در دزدیدنش داشت نزدیک شد

همش که نمی شه از کیان بگیم. بعضی وقتام لزمه که در مورد خودمون _
 .حرف بزنیم

شت این شت یکتا، چیزهای بدی را نشان می داد. او که نمی دانست پش آن حال
ظاهشر خونسرد چه پسر بچه ای نشسته و با صدای بلند به چهره ی سرخ

 .شده ی او می خندد
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:تکانی خورد و پرسید

ال چی می خوای بگی؟_  مث

 .و ارسلن سری تکان داد و لب هایش هم، به نشانه ی تفکر بیرون پرید

ال شاید ازت _ ال بگم از روزی که تورو دیدم خواب و خوراک ندارم. مث مث
خواستم تا اسشم بچه مون رو هم انتخاب کنیم. چطوره مقدسی؟ خوشت میاد از

 این رویاها؟

شی ارسلن، شق او و لبخنشد کجک شن برا حیرت زده نگاهش را کشاند به چشما
 .همان لحظه به قهقهه ای از تشه دل مبدل شد

شروع کرد به خندیدن و یکتا وا رفت. او به خندیدن ادامه می داد و یکتا به
شن خنده ها حجشم تحقیری که تجربه اش کرده بود؛ فکر می کرد. او میا

دکمه های پیرهنش را می بست و یکتا در ذهن، فحش ها را کنار هم می چید تا
 .حواله اش دهد

واقعاا برات متاسفم. تو بی شخصیت ترین آدمی هستی که تو زندگیم دیدم. _
شن به تمام معنایی و نه حتی آدمم برای تو زیادیه. حیوونی. تو واقعاا یه حیوو

 .من یه احمقم که به تو کمک کردم. باید می ذاشتم همین جا بمیری

شک رویاهات؟ من گفتم _ چی شد عزیزم؟ بدجوری سوزن زدم به بادکن
زیادی محشو اندامم شدی، تلفی کردم و چند ثانیه ای به آرزوهات دعوتت
کردم اما باید بگم که، نچ... متاسفانه نسبت بهت هیچ حسی ندارم و اون
سرخ و سفید شدنت برای من جنبه ی فان داشت. تو برای هرکسی جذاب

باشی، برای من یه دختربچه ی وحشی ای که به جز جفتک پروندن هیچ کا ر
.دیگه ای بلد نیست

چنگ انداخت به دستگیره ی کیفش. کم مانده بود که به گریه بیوفتد وقتی
:گفت

کی توجشه تورو خواست توهمی؟ _
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 و از آن مکان دور شود؛ ارسلن به و قبل از آن که گام هایش را بردارد
:واسطه ی انگشتانش چنگ انداخت مانتواش را و گفت

شاید بعد از این که کارمون با کیان تموم شد تونستم به اتاق خوابم راحت _
 .بدم عزیزم

با تمام توان گوشه ی مانتواش را رهایی داد و بعد هرچه سریع تر، از اتاقی
 ..که دیوارهایش قصشد کشتنش را داشتند؛ گریخت

شرعاشقانه شن اتومبیلش. یکی از موزیک های غی شت فرما یکتا رفت و نشست پش
را با صدای بلندی پخش کرد. با صدایی بلند، چندین بار فحش کشید وجوشد

شل لعنتی را از محدوده ی ارسلن را اما، هرچه می کرد نمی توانست آن اتومبی
 .پارکینگ دور کند

شت دقیقه هایی پیش شر پدال ها قفل شده و ذهنش مدام، خاطرا هردو پاهایش کنا
را تداعی می کرد. آن لحظه که ارسلن زیادی نزدیکش شده بود و آن لحظه

:که با لحنی فوق العاده گفت

 .از وقتی تورو دیدم خواب و خوراک ندارم _

شر شن در و دیوارهای ذهنش، تصوی نمی دانست چرا اما آن لحظه جایی میا
نگاشه ارسلن را ثبت می کرد و صدایی می گفت؛ می شد که واقعی باشد؟

شی رویایی ادامه دهد؟ می شد که یکتا مقدسی می شد که ارسلن به آن شوخ
 روزی، معشوقه ی امیرارسلشن زند خطاب شود؟

شت چپی که حلقه  ای ساده چشمانش را با شدت به روی تصویر بست و دس
شط هیجان منقبض شده زینت داده بودش را یادش آمد. تماشم وجودش از فر

شل گاز کوباند و اتومبیل را با صدای بدی راه بود وقتی پا به روی پدا
 .انداخت

:گفت
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شل تو یکی _ شت داشتنمو به د لعنت بهت ارسلن. من به تو نشون می دم. حسر
شج اون رویاها بشم یا می ذارم. حال بشین و تماشا کن، ببین من قراره محتا

 ..تو

شن متصل به شرکت را پشت سر گذاشت. کمربند را به روی بالتنه اش خیابا
:بست و افزود

خجالت نمی کشه. مرشد متاهل خجالت نمی کشه. خب آدم نگاهش میوفته. _
شن اون حال لعنتیت بودم. گفتم من کجا محشو اندام تو شده بودم؟ فقط نگرا

 .نمیری بیوفتی رو دستم

شخ سرخ بود شط خشم سر شت صورتش از فر  .سرعت بال برد. پوس

ال گیرم که نگاه کردم. آدمیزاده دیگه، نگاهش میوفته. یعنی من به _ اص
 هرکی نگاه کردم عاشقش بودم؟

شج اعصاب، شماره ای شن آن تشن صفحه ی تلفنش خاموش و روشن شد. میا
 ناشناس روی صفحه ی نمایشگر چه می خواست؟

:فریاد زد

 تو دیگه کی هستی؟ _

شر گوشش رساند و عصبی پرسید :و وقتی تلفن را کنا

 بفرمایید؟ _

:ناب ترین صدای بم و مردانه ای که متعلق بود به کیان در خطابش گفت

آدمای رویاپردازهم انقدر عصبی به تلفنشون جواب می دن؟ _

اتومبیل را به حاشیه ی خیابان منحرف کرد. لحظه ای امیرارسلن را از یاد
شق تعجب برانگیز شز اتفا شل چشمانش گرفت تا از برو برد و تلفن را مقاب

 .اطمینان حاصل کند
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:شنید

 .خانم مقدسی _

:و پس از ثانیه هایی تسلطش را به دست آورد و گفت

 آقای یوسفی شمایین؟ _

 به جز من برای کی از رویاهاتون گفتین؟ _

:صادقانه جواب داد

 .برای هیچ کس _

:و بعد افزود

 .راستشو بخواین باورم نمی شه که شما تماس گرفتین _

شف انتظاراتش، رابطه را پیش می برد. هرچه یکتا او را محال کیان در خل
 .و دست نیافتنی خطاب کرده بود؛ همان روز به باشد هوا رفت

:چراکه کیان ادامه داد

شط کار _ شت دیگه وقتتون آزاد هست؟ می خوام بیرون از محی برای یک ساع
 .شمارو ببینم

و یکتا یک تای ابرو بال پراند و بازهم دلش خواست که چهره ی ارسلن را
 .ببیند وقتی او پیروزی اش را اعلم می کرد

 .برای شما؟ من برای شما همیشه وقت دارم _

☆☆☆☆☆☆☆☆

شش دوم"  "بخ

"فصشل اول"
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شن حال_ یکشم دی ماه"  "زما

شنبه ی این هفته، اولین روشز دی ماه را هم شامل می شد. آسمان زیای
ابرگرفته بود و سوشز سرد حتی از ورای پنجره ها هم خودنمایی می کرد. آن
روز ارسلن زودتر از دیگر روزها خود را به شرکت رساند. هیچ یک از

شن شت کار نزده بودند و او اولین نفری بود که به سال نیروها هنوز استار
شت ریاست پا گذاشت  .تاریک و خلو

شن کلید برق، به سالن اورکتش را از تن کند و خم شد تا به واسطه ی فشرد
شن همان شق خود و ترجیح داد که میا نور ببخشد. گام هایش را رساند به اتا

تاریکی، قهوه ساز را به برق بزند. ساعت از پنج و نیشم صبح عبور می کرد
 .و عقربه ها با تماشم توان، سعی در نزدیکی به شش داشتند

امیرارسلن شالگردنش را از دوشر گردن باز کرد و امروز متفاوت با تماشم
روزها، پلیوری اسپرت و زیادی سیاه را تن زده بود. نشست به روی مبلی

شن قهوه را کشید شش آمد شر جو  .تک نفره و انتظا

شح یکشم دی ماه بود. یکم دی ماهی که به اندازه ی اسمش، امروز صبح، صب
سوز و سرما به همراه داشت. دی ماه برای او نحس بود. شاید می شد نامش

شی سال هم گذاشت  .را ماشه وحش

هرچه بود؛ ارسلن را به این حجم از بی خوابی رساند و او هنوز هم روی
شل پیش را از یاد برده باشد  .شقیقه هایش را می مالید تا دی ماشه دو سا

شی نفس هایش را کلفه رهایی داد. تلفن را از جیبش بیرون کشید و وارشد گالر
شر کبری و دیگر شب گذشته ای که یلدا نام داشت را کنا عکس هایش شد. ش

شی خانه شان گذراند. او برای یلدا و بلندی اش یکتا را هم خواسته بود و اهال
شت حیرتش، یکتا دیشب نیامد .در نهای
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شن یکتا را پذیرفت و از کبری او برای رهایی از خاطرات، دعوت شد
خواست تا خود با او تماس بگیرد اما یکتا نیامد. یلدای امسال هم، ارسلن

شر دیگر اهالی و یلدای امسال هم او، هیچ لبخنشد به تنهایی نشست کنا
 .بخصوصی را روی لب ها نداشت

عکس ها را ورق زد. چقدر دلش حالی خوب می خواست. چقدر دلش بهم
شن روزهای تکراری. از چشم باز کردن های بیهوده می خورد از حجشم سنگی

شن آرامش !و به خواب رفتن های بدو

چقدر دلش شب های یلدای سال ها پیش را می خواست. وقتی تماشم سفره ها،
شن او را شر چشما لبخنشد او را به همراه داشت. وقتی هرجا می نشست تصوی

شز با او بودنش، برنامه ها داشت  .می دید و وقتی برای هررو

شن شن دست، افتاد به جا تلفن را کناری انداخت و این بار به واسطه ی انگشتا
شل پیش را یادش می آمد؛ این قلب سینه اش. هنوز هم وقتی یکشم دی ماشه دو سا
تماشم انگیزه هایش برای تپیدن را از یاد می برد. او هنوز هم می گریخت از

شن خاطراتش شق در خو شر غر  .تصوی

شس قرص را بیرون کشید. یکی را گذاشت شب اورکتش، باک دست برد و از جی
زیر زبان و این بار به پاهایش التماس کرد که آن سمتی نرود. روحش اما،

شن قاب عکس را می خواست. او هرچه شر میا وجودش اما هنوز هم تصوی
می جنگید نمی توانست کوشه حسرتی که روی دلش نشسته بود مقابله کند.

بازهم رفت و رسید به کشوی شخصی اش. بازهم دستانش می لرزید وقتی آن
را بیرون می کشید. بازهم اشک تا خانه ی چشمانش بال می آمد و حنجره اش

شی گلوله ی بغض می سوخت  .از سخت

شن مهتاب، نشست به روی شب عکس را برگرداند و خیره به لب های خندا قا
شی این غم را متحمل نشده باشد. صندلی. انگار که زانوهایش هنوز هم سنگین

شن از لب ها رسید به چشمانی که هیچ گاه ناخالصی نداشت. رسید به آسما
پرستاره ی تیله های سیاشه او. رسید و این دومین  سی صد و شصت و پنج روزی
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بود که بی  مهتاب می گذراند. رسید و برای دومین بار گریه کرد. رسید و
شس موهای او  .انگشتانش رفت برای لم

:رسید و لب زد

شق من _  .تولدت مبارک عش

شر عرفان شب اتاقش به روی لنگه  چرخید و تصوی و همان لحظه بود که در
شل چشمانش زنده شد  .مقاب

شب بینی اش ارسلن سریعاا قاب عکس را برگرداند به کشو و تلش کرد تا آ
:را بال بکشد وقتی عصبی گفت

شع صبح این جا چه غلطی می کنی؟ _  این موق

 .و عرفان محتاطانه نزدیکش شد

شب یلدا کنار بیای _ شی ش می دونستم شبانه می زنی بیرون. تو نمی تونی با بلند
اما جات این جا نیست. الن بهترین وقته که بری و برای همیشه با مهتاب

.خداحافظی کنی

شل شب کشو را بست و درحالی که تلش می کرد تا عرفان، چیزی از حا در
شن دربه درش نفهمد گفت :چشما

 .هنوز آماده نیستم _

تا کی می خوای زندگی رو برای خودت زهرمار کنی امیرارسلن؟ تو _
می تونی الن زن بگیری، می تونی بچه دار بشی و بعدش راحت مهتاب رو

ال فراموش کنی. اینجوری نگا نکن، نگو خاک تو سشر بی غیرتت تو مث
برادری؟ من مطمئنم از خواهشر خدابیامرزم. مطمئنم که اون از این

وضعیتی که تو ساختی خوشحال نیست. مطمئنم دلش می خواد تو برگردی
شش عالمو کر می کرد. دست از سشر به همون روزایی که صدای خنده هات گو
شب یه زندگیه، اون پسشر حاجی بردار. هرچقدرم که عوضی باشه اون صاح
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شق اون نیست که شر خوبی باشه، ح زن داره امیر ارسلن. شاید زنش دخت
شن اشتباهات شوهرشو پس بده  .تاوا

یکی از دستانش مشت شده بود. آن را با تماشم قوا به میز کوبید و حرص از
شن دندان های کلید شده اش همراه با نفس های پاره پاره بیرون می زد  .میا

شک _ شن کیان به خا  مهتابم قسم خوردم. تو ببین عرفان، من برای نابود کرد
اگر صد سال هم بیای اینجا و سعی کنی که با چرت و پرتات منو منصرف
کنی، من نه برای اون و نه هفت جد و آبادش دل نمی سوزونم. صد سال هم
شر خاک ول کن نیستم. شنیدی؟ بیخیال نمیشم شن کیانو نکنم زی .بگذره من تا ز

صدای فریادش هم، عرفان را از جمله هایی که آماده شان کرده بود منصرف
 .نکرد

می دونی چیه؟ شاشیدم به منطقت. چون هرچی فکر می کنم می بینیم تو آدشم _
شی دیگران برات هیچ خودخواه، مریض و بی منطقی هستی. یعنی زندگ
ممرده همه رو ننداز اهمیتی نداره. حال اگر از سهل انگاری خودت زنت 

شن کیان. به خودت فکر کن. به خوشد حیوونت که کم مقصر نیست. اگر تا گرد
به امروز نیمدم یقه تو بچسبم بگم جنازه ی خواهرمو راحت بذار و انقدر

تنشو تو گور نلرزون واسه این بود که فکر کردم آدم می شی اما حیوون، تو
شی خودت و هم اون یکتای بیچاره  و هم کیانو گند زدی توشو هنوز هم زندگ

شر گنشد بی منطقت دست نکشیدی. از این به بعدشو من نیستم از افکا
امیرارسلن، بعید نیست همین الن نرم و به کیان نگم که سایه ی تو بختک

 .شده رو زندگیش

قبل از آن که عرفان اتاق را بیرون رفته باشد؛ ارسلن پا تند کرد و به
شن او بود شن انگشتا  .سویش یورش برد. ثانیه هایی بعد، یقه اش میا

:شنید

شن یه نفر هم _ عرفان من امروز اون قدر عصبی هستم که دلیلم برای کشت
شت من.. می زنم لت و پارت می کنم. به تکمیل باشه، دست انداز نشو تو سرع

شک مهتاب ...خا
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.اسشم خواهر منو به زبونت نیار _

گره ی انگشتانش شل شد و عرفان خیره به چشمانش، مشت مشت
 .نمک برداشت و روی زخم هایش پاشید

همون موقع که زنده بود چه خیری از تو دید که بعد از مرگش دیده _
شس مخالف نمی دونست باشه؟ از بچگی عاشقت بود. اون هنوز هیچی از جن

که گفت یه کلم امیرارسلن و تمام. بابام هزار دفعه گفت امیرارسلن
شف خونه ی تو و چی شد شر سق شن ما نیست؛ گوش نکرد. اومد زی وصله ی ت

ارسلن؟ برای تا سشر کوچه رفتن هم با ترس و لرز راه می رفت. هر دفعه
موزاییک های زیر پاشو می شمارد که مبادا نگاهش به نگاشه یه مرد بیوفته و

شی شوهرش کار دستش بده. هر دفعه اومد خانواده شو ببینه با شت خرک غیر
چشمای قرمز اومد چرا؟ چون عشقش حرفاشو نمی فهمید. چون توی

شن یه زن فقط زور و بازوتو به رخ شن زند از تماشم دوست داشت ارسلن خا
ممرد.. چون اگر شس غیرت تو  کشیدی. چون خواهشر بیچاره ی من از تر

 .هرکس جز تو شوهرش بود؛ اون الن زنده بود

هردو دستانش پایین افتاد. چشمانش کاسه ی خون بود. چانه اش می لرزید.
وجودش تماشم روزهای با مهتاب بودن را فلش بک می زد. مهتاب هیچ وقت

 .از او شکایت نکرده بود. او که گله ای نداشت

 . و عرفان تمامش نمی کرد ارسلن به خود دلداری می داد

اگر انقدر نترسونده بودیش از همون اول راست و حسینی همه چیزو _
برات تعریف می کرد ولی می دونی چی می شد اگر می گفت؟ تو می کشتیش،
شر این مسائل هنگ می کرد. چرا؟ چون غیرتی بودی. چون مغزت در براب

ال من دارم چی می گم؟ تو مگه حالیته این حرف ها؟ مگه من کم خودمو اص
شل به در و دیوار زدم که آقا ارسلن، دست از سشر یکتا بردار. بخاطشر زخشم د

شر سرت خودت با احساس دخترای مردم بازی نکن. آقا ارسلن، تو خی
ممرده ی منی، خوب نیست که جلو چشمای من برای آروم شوهشر خواهشر 
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شن حالت با دختر بری تو اتاق خواب و یک ساعت بعد از زندگیت کرد
بیرونش کنی. آقا ارسلن، بسه دیگه هرچی تو سشر ما زدی. می خوای

زندگی کن، می خوای عاشق شو، می خوای نشو، می خوای برو اسلحه بردار
شخ گلوی کیان، می دونی چیه؟ به جهنم! از این به بعد هر چی سرت بذار بی

 .بیاد به جهنم

عرفان این بار موفق بود برای فاصله گرفتن از او. ارسلن همان جا به روی
مبلی تک نفره نشست. حس می کرد که قلبش تا ثانیه هایی بعد به هیچ عنوان
شی قصشد همراهی نخواهد داشت. با همان حال و روز تکیه اش را داد به پشت

مبل و ندانست که چرا آن لحظه، بعد از مدت ها تماس گرفت با شماره ی تنها
!دختری که می دیدش و دلش نمی خواست که او را به تختش ببرد

☆☆☆☆☆☆

شج خانه و به یلدای امسال، متفاوت با تماشم یلداهای عمرش، نشسته بود کن
شن کیان و رامین رد و بدل می شد؛ گوش صحبت های مردانه ای که میا

شل آیینه و حرص با دستانش کاری کرد تا می کرد. یلدای امسال، رفت مقاب
شش عمرش را روی صورتش بنشاند. یلدای امسال، حتی پررنگ ترین آرای

مادرش فرزانه هم با او گرم نمی گرفت. یلدای امسال رامین نگاهش نمی کرد
و تماشم اهل خانه دست به یکی کرده بودند تا او به دشمنی اش با کیان ادامه

!دهد

شر یکتا. فکرش زیبایی های یکتا شت کیان بود. فکرش اما کنا نگاهش به صور
را می شمرد و آخرین مکالمه ای که کیان حواله اش داده بود. از آن روز تا
به حال، کیان مدام درجا می زد. به هر کوچه ای که پا می گذاشت بن بست

شت اجاره شل معروف حسابش ته کشیده بود و حال از عهده ی پرداخ بود. به قو
 .خانه هم برنمی آمد

شن همسرش هم گام شد رها با تماشم این ها مشکلی نداشت و امشب هم به عنوا
شی خانه ی پدری اش شد شن سرمای وحشتناک و با پای پیاده، راه  .با او و میا
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:دانه ای بادام به دهان گذاشت و شنید که کیان در خطابش گفت

 بریم خانمم؟ _

شر کیان، چه فرقی داشت با دیگر مکان ها؟ سر تکان داد. بودنش این جا و کنا
لوکیشن چه اهمیتی داشت وقتی او با نگاه کردن به چشمانش، برای هر ثانیه

 هزار مرتبه عاشق نمی شد؟

:شانه بال انداخت و فرزانه دخالت کرد

 .کجا برین؟ شب همین جا می مونین _

به این یکی که باید اعتراض می کرد. او پس از آن عاشقانه های اجباری ای
که کیان حواله اش داده بود؛ دیگر تا چند سانتی متری اش هم ظاهر نمی شد.

شف یک اتاق حاضر شوند؟ شر سق  فرزانه می خواست که امشب هردو با هم زی

شز مادرش، آن کیانی که بدش نیامده بود؛ سری تکان داد و رها با نگاشه تی
!لحظه موفق نشد به مخالفت کردن

شی رامین که خیالش آسوده شد؛ بحثی تازه به دست گرفت و رها با عذرخواه
کوتاهی راهی اتاق خوابش شد. باید زودتر می رفت؛ دراز می کشید روی

 .تخت خواب و قبل از این که کیان ظاهر شود؛ خوابش می برد

شب اتاق که به روی لنگه اش چرخید؛ شنید که مادرش در خطاب به کیان در
:می گفت

 رابطه تون بهتر نشد مامان جان؟_

:و کیان که جواب داد

 .خودت چی فکر می کنی مامان؟ رها دیگه منو نمی بینه _

 .او در را بست

عجب گستاخ بود کیان. خودش دیده بود حال و روزش را؟ خودش دیده بود
شب او، از جانش می زد؟ حال که رها تماشم شب ها برای اندکی توجه از جان

 که یکتایش تمام شده بود؛ رها را می خواست؟
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شن قفسه ی سینه اش، با خود حمل شس انتقامی که این روزها میا با تماشم ح
:می کرد گفت

یه آشی برات بپزم. باید به پام بیوفتی کیان. باید برای دونه به دونه ی _
شل تورو ببینم؟ اشک هام تقاضای بخشش کنی. چرا باید مردی مث

شط چشم گام هایش را برداشت و رساند به میزآرایش و وقتی نشست تا خ
زیادی غلیظش را از میان بردارد؛ شنید که کیان با صدایی بلند شب بخیر

 .می گفت

!لعنتی انگار بدش هم نمی آمد

خود را بی تفاوت نشان داده و به کارش ادامه داد. کیان برای ثانیه ای بعد،
شی اتاقش بود شن چهاردیوار !میا

:شنید که گفت

این که هرچی دشم دستته رو می مالی رو صورتت واسه مردای تو خیابونه _
 .آره؟ منو که می بینی تصمیم می گیری شبیه میت ظاهر شی

شس نگاهش را از همان قاب آیینه، نگاهی سرسری حواله اش داد وکیان را
شت او !رساند به دفترخاطرا

 هنوزم عشقت به منو تو اون ثبت می کنی؟ _

همین که گامی به طرفش برداشت؛ رها با تمام وحشتش یورش برد به آن
شن دستانش گیر شس کیان دور کرد؛ میا سمت و دفتر خاطرات را که از دستر

 .افتاد

می ترسی از راز دلت خبردار بشم مگه نه؟ حاضرم قسم بخورم که اون _
شق اون دفتر هنوزم شاهشد عشقت به منه .ورق به ور

شر او حرکت کرد. رها شن مردانه اش به روی کم جمله اش که کات خورد؛ دستا
:تقلکنان تکانی خورد و بعد با صدایی کم ولوم اما حرصی در خطابش گفت
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..کیان دستت به من بخوره _

 .حال که می بینی خورده _

..ببین کیان _

ال چیکار می کنی رها؟ جیغ می زنی؟ مامانتو صدا می کنی می گی من _ مث
المی خوای من صداشون کنم؟ به رامین بگم شوهرمو تمکین نمی کنم؟ یا مث

شر اتاقو برای شوهرش قفل می کنه؟ بگم وقتی که زنم شب ها قبل از خواب د
منو می بینه شبیه روح می گرده و این آرایش و بوی عطر واسه لش و

 لوشای تو خیابونه؟

شت ممکن به آخرین جمله هایش کم کم ولوم می گرفت. استرس به بدترین حال
جانش چنگ انداخته بود. آرام گرفت تا مبادا صدای کیان به گوش های

 .رامین و یا مادرش برسد

:گفت

 .بس کن کیان. داری منو از دست می دی _

کیان برای لحظه ای روی صورتش مات ماند. انگار که جان بدهد برای
شب او. انگار که همین جمله کورسویی از امید در توجهی کوتاه از جان

شی دلش زنده کرده باشد !تاریک

 :گفت

ال چیزی هم مونده که من از دست نداده باشم؟ چیزی از تو برای من _ اص
مونده رها؟ این اتاقو یادت نمیاد ولی من یادمه. یادمه که وقتی اومدیم تا از

..آینده مون حرف بزنیم چجوری نگاهم می کردی. لب هات نمی گفت اما

شک راستش. همان جا را نوازش کرد و دنیایی شج پل انگشتانش آمد و نشست کن
شت هر کلمش نشسته بود !از حسرت پش
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این چشم ها.. رها این چشم ها یه جوری نگاهم می کردن که با خودم گفتم _
بعد از مرگ هم عاشقم می مونی. چرا الن این جوری نگاهم می کنی؟ چرا

داری داغونم می کنی رها؟

دوست داری به دروغ تظاهر کنم به دوست داشتنت؟ کیان تو اینو _
 می خوای؟

دستانش پایین افتاد. با نگاهش گویی هزاران جمله را کنار هم می چید. قلبش
را شکنجه می کرد. این روزها رها با هر کلم داغی جان سوز را روی

شج تخت یک نفره و سینه اش می کاشت و او عقب گرد کرد. رفت نشست کن
شی کارهایش برسد رها برای لحظه ای چرخید تا برود به سوی آیینه و به الباق

شج ناباوری هایش !اما اتفاقی غیرمنطقی آمد و نشست کن

شن آیینه و لب هایش با فاصله از هم شن درو همان جا مات ماند. نگاهش به کیا
باز مانده بودند. او هرچه در ذهن سه شنبه ی بارانی را تداعی می کرد؛ او

هرچه یکتا را یادش نمی رفت؛ او هرچه با کیان به سشر لج افتاده بود؛ می شد
شب شر تنها مردی که عاشقش بود را آن شکلی ببیند و بازهم در قال که تصوی

 نقشی که ایفا می کرد باقی بماند؟

شت شن تارهای خوش حال می شد کیان هر ده انگشتش را به فشار به میا
شط بیچارگی بلرزد و رها بازهم همان جا موهایش بفشارد؛ شانه هایش از فر

 بایستد و هیچ نگوید؟

شن این شکلی ای را به خود ندیده شاید یلدای آن شب، هیچ مرشد درب و داغا
بود. شاید آن سشر شهر، مردی چون امیرارسلن نشسته بود و این حجم از
ال، شاید کیان باید بدبختی را برای کیان آرزو می کرد. شاید آشه رها بود اص

شش شب رها را دستخو چنین شبی را اشک می ریخت تا جرقه ای بیاید و قل
 .تغییرات کند
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او ندانست که نقشی که او بازی می کرد؛ چنین سکانسی را هم می پذیرد یا
شت عقل و منطقش نبود وقتی با تماشم توان گام نه اما آن لحظه هیچ چیز دس

شر پاهای او ..های رفته را برگشت و نشست کنا

:گفت

 کیان؟ _

و هیچ یک از این رخ دادها را هنوز هم باورش نشده بود. او هنوز هم خیال
شن او واقعاا اشکی بود. می کرد که کیان زیادی بزرگش کرده اما، چشما

شح حسرت شس افتضا !مژه هایش واقعاا بهم چسبیده و نگاهش واقعاا مپر بود از ح

شق نحس رها لب گزید و کیان، این مرد همان کیانی بود که با بروز هر اتفا
شط زندگی کمر خم نمی کرد؟  و حتی در اسفناک ترین شرای

 چه چیزی او را به رها این چنین محتاج کرده بود؟

شن او، اشک های رها را هم درآورد شی چشما  .خیس

:کیان گفت

 .تو دیگه عاشق نیستی. منو نمی خوای رها _

 .و رها اشک ریخت

:کیان با یکی از دست ها به پیشانی اش کوبید و گفت

من هرکاری کنم نمی تونم خوشی های زندگیمو پس بگیرم. مغزم دیگه _
شر پاهات له بشم خسته ام رها  .نمی کشه. خسته ام.. از این که مدام زی

 :و رها نتوانست بگوید

"من بیشتر له شدم یا تو؟"

کیان از سکوتش، اشتباه برداشت می کرد. بازهم می کوبید به شقیقه اش و
:می گفت
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این زندگی دیگه تموم شده ست. هیچ راهی واسه دوباره ساختنش نیست. _
 .هرچی دست و پا بزنیم بیشتر تو گندش فرو می ریم

:و رها نتوانست بگوید

"!چقدر زود جا زدی کیان "

شش کیان باز هم روی صورتش را پوشاند. مردانه گریه می کرد و لرز
 .شانه هایش هم کاری نکرد

:رها نمی توانست که بگوید

شس علقه ی من نسبت به نفرتم قوی تره کیان " "..با همه ی این ها ح

:نتوانست بگوید

 "..من هنوز دوستت دارم "

شب پاییز، تماشم ناگفته هایش را گریه کرد !نتوانست بگوید و آخرین ش

☆☆☆☆☆☆☆☆

شک کابوس ها بیرون کشید و به اعلشن تماس، روحش را از دنیای وحشتنا
شح یکشم دی ماه پرتاب کرد. چشمانش را با وحشت گشود و خیره به شش صب ش

 .صفحه ی تلفن، نامش را دید و صاف نشست

شح شس افتضا در چنین ساعتی، امیرارسلن چرا باید تماس می گرفت؟ کابو
شس ناگهانی مربوط بود؟  ثانیه هایی پیش، به این تما

شر موهای چسبیده به پیشانی اش را کنار زد و با انگشتانی لرزان، تلفن را کنا
 .گوشش رساند

ارسلن؟ _

صدا آرام بود. صدای ارسلنی که همیشه هیجانی به خصوص را همراه
.داشت؛ حال آرام بود

 :آن قدر آرام و دلنشین خطاب کرد
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 یکتا؟ _

شن دلم" را ..که قلب در سینه اش تکان خورد و جان کند تا نگوید " جا

!در عوض ابرو بهم نزدیک کرد و باز هم نگاه داد به عقربه های ساعت

!اتفاقی افتاده؟ _

:شنید

 چرا دیشب نیمدی؟ _

شح شنبه ای که انصافاا زیادی سرد بود و فقط خواب می طلبید؛ شش صب ش
شب گذشته اش را متوجه شود؟ شت ش شل غیب  ارسلن زنگ زده بود تا دلی

شی شخ دنیا را حواله اش داد تا ارسلن به نکته ی اصل سرسری ترین پاس
 .مکالمه شان برسد

 .اومدنم درست نبود. تو برای این زنگ زدی ارسلن؟ صدات یه طوریه _

 چجوریه؟ داغون؟ شکست خورده؟ ناامید؟ صدام چجوریه الن؟ _

شر دنیایش چشمانش با تماشم وجود در حدقه گشاد شد. انگار که خواب و بیدا
:را تشخیص نداده باشد. تکانی خورد و ترسیده بود وقتی گفت

 ارسلن داری می ترسونیم. اتفاقی افتاده؟ _

شق نحسم _ شل پیش افتاد. من الن پس مونده های یه اتفا  .اتفاق دو سا

پتو را از روی تنش کنار زد. شاید این حرکات را بروز می داد تا خواب و
:بیدارش را تشخیص دهد اما ارسلن ادامه می داد

شس دونفره هم _ چرا نیمدی یکتا؟ دلم می خواست که یلدای امسال یه عک
 .داشته باشم

:با تماشم حیرتش نالید

 تو مستی ارسلن؟ _
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:و ارسلن خندید و اینطور جوابش را داد

فقط یه ارسلشن مست می تونه انقدر رمانتیک حرف بزنه آره؟ پاشو بیا _
.پایین یکتا. همین الن باید بیای

پتو را از روی اندامش کنار زد. گام هایش را با آخرین توان راه انداخت و
شل ارسلن را تشخیص داد شب پنجره، اتومبی  .رسید که به قا

شن همان لحظه بود که خواب از سرش پرید. برای این حجم از متفاوت بود
:ارسلن، هیچ فکری نداشت وقتی گفت

 تو واقعاا اینجایی؟ چت شده ارسلن؟ _

شل تو؟ زود باش بیا پایین _  .حتما باید چیزیم شده باشه که بیام دنبا

شن قاب آیینه نظری انداخت. اتاقش کم نور چرخید و چهره ی خودش را میا
شن چهره اش را تشخیص ندهد .بود اما نه آن قدر که افتضاح بود

:گفت

..آخه من الن نمی تونم که _

 .و ارسلن خندید

 .چیه آرایش نداری؟ پاشو بیا پایین قول می دم از دیدنت وحشت نکنم _

شر خنده اش کم جان بود. شاید دیگری ها نه، اما محال بود که یکتا این تغیی
 !ناگهانی را متوجه نشود

.بهانه چید

 آخه هوا هنوز تاریکه. نمی خوای پشت تلفن بگی چی شده؟ _

شن آرایشتی اما اگر برم دیگه _ پاشو بیا پایین یکتا. من که می دونم تو نگرا
شن منو برای همیشه از دست بدی  .رفتما.. ممکنه دید
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پاهایش روی زمین چسبید. همین دیشب به خدایش التماس می کرد که یک
شب ارسلن نصیبش شود و چه بهتر می شد اگر این تماس شس دیگر از جان تما

!ربطی به کیان نداشته باشد

:بی قرار بود وقتی گفت

 .تا چند دقیقه دیگه میام _

 .و همان لحظه تماس را قطع کرد و کلید برق را فشرد

شب گذشته چشمانش را پف داده  و هنوز چهره اش افتضاح بود. اشک های ش
شک بیست و چهار ساعته اش هم از میان نرفته بود شر ماتی  .آثا

شن چند مشت آب به صورتش بود و بعد مسواک زد تا اولین اقدامش پاچید
شش صبح شع دهانش را از میان بردارد. خود را رساند به آیینه . ش طعشم نامطبو

شن کرم پودر به روی صورتش را هم بود و او حتی وقتی برای خواباند
 .نداشت

شن کوتاشه سبزش را تن زد؛ کلشه گرد و گشاشد شل چهره اش شد و کاپش بیخیا
 و شال گردنش را آزاد و رها به دوشر گردن سیاهش را روی سر گذاشت

 .انداخت

شس ارسلن گذشته بود. تماشم پله ها پوت هایش را که پا زد؛ تنها ده دقیقه از تما
شل ارسلن را دید؛ سرمای را با سرعت پایین رفت و همین که اتومبی

شک یکم دی ماه را به جان خرید  .وحشتنا

می رفت تا برای آخرین بار ببیندش. می رفت و مطمئن بود که این تصمیشم
شش شی ش شر ناگهان خدایش است. می رفت و سهشم او از ارسلن، شاید همین دیدا

!صبح بود

شر شب سمت شاگرد را تکانی داد و درست وقتی نشست کنا دستگیره ی در
 .ارسلن، صدایش را شنید
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 ..یا خدا _

 که ارسلن حواله اش داد؛این بار بر پایه ی تمسخر نگاهش کرد و لبخندی
 .نبود

:چشمانش را در کاسه گشاد کرد و ارسلن افزود

 .دیگه روسری هم سرت نمی کنی نه؟ اروپایی شدی _

:گفت

 نمی خوای بگی چرا منو از خواب بیدار کردی و کشوندیم پایین؟ _

ارسلن اتومبیل را آهسته راه انداخت و هردوتای ابروانش را بال پرانده
:بود وقتی پرسید

تو نمی خوای بگی چرا اومدی؟ وقتی هیچ زوری بالسرت نبود؛ چرا از _
شب نازت زدی و اومدی پایین تا ببینی من چیکارت دارم؟  خوا

شس جواب دادن برنیاید. او  هنوز هم دست و پا گم کرد اما نه آن قدر که از پ
شی داستانی بود که ارسلن می نوشت شش منف !نق

 .خب گفتم شاید دوباره عصبی بشی و شروع کنی تهدید کردن _

 :انتظارش جمله ای دیگر بود اما شنید

 یکتا چرا دیشب نیمدی؟ _

 .و صادقانه ترین جمله های عمرش را تحویل داد

چون با خودم فکر کردم که دیگه همه چی تموم شده. دیگه هیچ دلیلی _
نداره که همدیگرو ببینیم. با دیدارهای بی دلیلمون ما فقط خودمونو اذیت

 .می کنیم

اتومبیل متوقف شد. همان حاشیه ی خیابان. ارسلن به سویش چرخید و این
 اتفاقات تمامشان حقیقی بود؟

شق کیان شدی؟ _  ببینم تو واقعاا عاش
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نگاهش کرد. چشمانش دنیا دنیا حرف داشتند. لب هایش اما، نمی توانست که
!به این عشق اعتراف کند

:سکوت کرد و ارسلن افزود

شق مردی شدی که مطمئن بودی زن داره؟ با چه امیدی؟ _  تو واقعاا عاش

شر امروز، او شت تصوی شی آن چشم ها اسیر شده بود. برای ثب شن تیرگ وجودش میا
 .حاضر بود که تماشم عمرش را بدهد

شن خلسه ای که گیرش افتاده بود گفت :میا

 .من هیچ امیدی به داشتن نداشتم وقتی عاشق شدم _

و ارسلن فاصله گرفت و تماشم آن تصویری که یکتا جان می داد برایش را
شن اخم میان ابروانش به نابودی رساند  .با نشاند

 این دیگه چجور عشقیه؟ _

شج حنجره اش. این آخرین دیدارشان بود و یکتا هنوز بغض آمد و نشست کن
شز احساساتش را نداشت؟ شت ابرا  هم شهام

:صدایش دورگه شده بود وقتی گفت

شی من؟ _ شل چی هستی؟ نابود  ارسلن چی می خوای تو؟ دنبا

شر فرمان تشدید شد. نم نشم باران شیشه  ها را بخار شر انگشتان ارسلن به دو فشا
شر ارسلن می داد و هوای امروز صبح، همان دونفره ای بود که یکتا کنا

 .تجربه کردنش را آرزو می کرد

:شنید

می خوام زندگیتو بهت پس بدم یکتا. تو باید کیان رو فراموش کنی و در _
شن نامزشد من می شناسن ضمن؛ مردم  . تورو هنوز به عنوا
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شک شوق بود شاید. این آخرین اولین قطره از اشک هایش چکید. اش
دیدارشان نبود.. کیان هم تمام می شد؛ خدای او بهانه ای می ساخت برای

 .ارسلن را دیدن

:گفت

 .واسه تو که کاری نداره، به خانواده ت بگو نشد _

و ارسلن چرخید و به خدا که با مهربانی نگاهش می کرد وقتی این طور
:جوابش را داد

چی بگم وقتی تک تکشون عاشقت شدن دختر؟ _

شل پاسخش تنها سکوت بود. چراکه نمی دانست چه کند با این رویای او
شل شع زمستان بود؟ پس چرا هوای د صبح؟ امروز اولین روز از شرو

 دخترک، بهاری بود؟

:گفت

 واقعاا می گی؟ _

 :و ارسلن جواب داد

 با کله پاچه میونه ای داری؟ _

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

شب کشویی کنار برود و بعد وارشد سالن شد. نبوشد او، درست صبر کرد تا در
شح امروزش را کنار یکتا مثل همیشه همهمه به پا کرده بود. او تماشم صب

شع زمستان را شر سیاشه شرو  ..گذراند تا کمی خط بزند افکا

شس شی یکتا و این که مدام صحبت می کرد و تلشش این بود که حوا شاداب
شل یکشم دی ماه، شاهانه ارسلن را به خود اختصاص دهد؛ برای روزهایی مث

بود. او امروز نیاز داشت به لب هایی که خاموش نشود و یکتا تماشم دو سه
شر هم گذراندند را، از خودش گفت. از احساسش به نقاشی. از ساعتی که کنا
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دیدش نسبت به دنیا و آدم ها و حال ارسلن بازهم آمده بود به شرکت و
شت مهتاب  !کم کم داشت برمی گشت به خاطرا

:با صدایی تقریباا بلند خطاب به منشی گفت

 چه خبره؟ _

 .و منشی روی پا ایستاد و سکوت همان لحظه بود که برقرار شد

شت آقای سلیمی برگشته. مثل این که گفتن بادوم های _ شر شرک سلم قربان با
 .دفعه ی قبل، بیشترشون تلخ بودن

:هردو تای ابروانش بال پرید. اورکتش را همان لحظه از تن کند و پرسید

 بادوم ها تلخ بودن؟ _

شط چشمی راضی نبود و منشی سر پایین انداخت. انگار که از این ارتبا
شش قبل از طوفان است  .می دانست که این آرام

 .بله اونا اینطور گفتن _

شت سلیمی را مقابل دید او قرار داد و صبر کرد تا شت سفارشا و بعد لیس
 .ارسلن اولین عربده اش را سر دهد

شت او پیش نرفت شف انتظارا  .ارسلن هم بر خل

 .آقای فیاض تشریف بیار _

شت ولوم فیاض را خطاب کرده بود و فیاضی که چند اتاق با او با نهای
 .ارسلن فاصله داشت؛ با تماشم سرعت خود را رساند

 جانم آقای زند؟ _

شن فریاشد بعدی مهیا باشد؛ چرخید و قبل از آن که همه چیز برای سر داد
 .تصویری از راه رسید و دیدش را تار کرد

شت معمول پس از این لحظه، شاید نمی توانست که برای تماشم عمر به حال
شر هم نشانده و شن چنین روزی ثانیه ها را کنا بازگردد. او برای سر رسید
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نقشه ها طرح زده بود. حال می دیدش.. درست پس از دو سال، با تصویرش
 .روبه رو می شد

شل شن یوسفی، حال درست مقاب ارسلن راهی نداشت تا دیوانه شدن و سید کیا
 .چشمانش بود

تلش کرد تا وروشد او را توجهی نکند. فیاض مقابل چشمانش ایستاده و
شن او بود که کمی آرام فریادش را انتظار می کشید اما ارسلن پس از دید

  .گرفت

 .نگاهش را رساند به فیاض و ابرو بال پراند

شط تولیده رو از هر خط _ همین الن می ری کارخونه، بادوم هایی که تو خ
یه کیلو می کشی برای من میاری و به امامی بگو وای به حالت اگر یک

..دونه تلخ توشون پیدا کنم. بگو فقط وای به حالت

شش قهوه  شن راه، سفار پس از آن، راشه ورود به اتاقش را در پیش گرفت و میا
 .هم داد

شج لب هایش  .در را به لنگه اش چفت کرد و همان لحظه لبخند نشست کن

شن کرد. روی موهایش را با حوصله گام برداشت. رفت و اورکتش را آویزا
شض اتاقش را قدم زد  .دستی کشید و بعد دست در جیب، طول و عر

شت من سید کیان _  ..پس اومدی. بالخره اومدی زیردس

شب پنجره. چنین لحظه ای، جشن گرفتن می خواست. او روزها بود رفت تا قا
شن کیان را می کشید شر آمد  .که انتظا

شش باران شدت گرفته بود. آن قدر که با تماشم توان خود را به شیشه ها ریز
می کوبید. سر و صدا راه انداخته بود و این حال و هوا، برای پررنگ

شن آخرین تصویری که از مهتاب داشت کافی بود !کرد

:بازهم گفت
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بعد از این که کارم با کیان تموم شد؛ میام و ازت خداحافظی می کنم _
 .مهتابم

و خندید وقتی تقه ای به در خورد و پشت بندش صدای منشی به گوشش
 .رسید

آقای زند؟ _

:گفت

 .بفرمایید _

شن ریزشده وارد شد؛ ارسلن از روی شانه  نگاهش و منشی که با چشما
 .کرد

آقای زند یه آقایی اومدن می گن از طرف خانم مقدسی هستن و برای _
 .استخدام باهاتون هماهنگ کرده بودن

:گام هایش را تکانی داد و قبل از آن که برسد به جایگاهش پرسید

 فامیلیشون چیه؟ _

:منشی گفت

 .آقای یوسفی _

:و بعد انگار که برای استخداشم او موافق باشد ادامه داد

 بگم بیان؟ _

:نگاهش را بال کشید و پس از آن که چپ چپی حواله اش داد گفت

 .بگو بیان. بگو قهوه ی منم سریع بیارن _

منشی چشم گویان دور شد و ارسلن به واسطه ی انگشتانش، به روی میز
ضرب گرفت. لب هایش می خندید. قلبی که مدام ناله می کرد؛ حال داشت

 .می خندید و او حتی روحش هم می خندید
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انتظار کشید و انتظارش آن چنان طولنی نشد؛ چراکه کیان تقه ای به روی
 .در کوفت و نایستاد تا ارسلن اجازه ی ورودش را صادر کند

شن لنگه ی در، چهره اش را دید. کیان مردی بود که در وهله ی اول ، هر میا
مخاطبی را جذب می کرد. او می توانست با نگاهش، هر مونثی را تحت

شت تاثیر قرار دهد و این ها تماماا، به ارسلن اثبات شده بود. کیان حتی قدر
شت یکتا را هم داشت و این موضوع هم، ارسلن را نسبت بازی با احساسا

 !به او متنفرتر می کرد

به نگاه کردنش ادامه داد و کیان پس از لحظه ای مکث نزدیک شد و مردد
:بود وقتی پرسید

 آقای زند؟ _

ارسلن با همان نگاشه خیره و حقیرانه ای که حواله اش کرده بود؛ سرتکان
 .داد و کیان با اعتمادبه نفس گام برداشت

شط تولیدتون به سرپرست _ خانم مقدسی منو فرستادن. گفتن که شما برای خ
 .نیاز دارین

شل تک نفره و اولین سوالی که مطرح شن دست اشاره داد به مب ارسلن با تکا
:کرد؛ این بود

!چه نسبتی دارین؟ با خانشم مقدسی _

:جواب داد

 .یه مدت کوتاهی رو همکار بودیم _

 .و بعد نشست به روی صندلی

ارسلن با خیرگیش  بیش از اندازه اش، کیان را عصبی اش کرده بود. آن قدر
که به سختی نشسته بود لبه ی مبل و بهانه ای می خواست برای فرار از

شط خفقان آور اتاق !محی
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:ارسلن تکانی خورد و بعد از این که آبدارچی قهوه اش را آورد؛ گفت

 فرم پر کردین؟ _

 .کیان تایید کرد و بعد فرم را به دست های ارسلن داد

شط آن را مورد بررسی قرار می داد شت تمام، خط به خ  .ارسلن با دق

:زیرلب زمزمه می کرد

شن یوسفی. بیست و هشت ساله. متولشد تهران. تحصیلت دیپلم. ناشم_ سید کیا
..پدر منصور

شی کیان و طوری به روی تماشم جزئیات دقیق شده بود که انگار هیچ از زندگ
!نمی دانست

:رسید به سوابق و با صدایی بلندتر در خطابش پرسید

 پس سابقه ی سرپرستی رو دارین؟ _

شن زنشد کیان انگار که نهایتاا به نتیجه ای رسیده باشد؛ نگاه داد به چشما
ثروتمندی که هنوز هم اعتراف می کرد؛ این حجم از پرستیژ به سن و سالش

:نمی آید و بعد گفت

 .بله حدوشد شش سال _

 .ارسلن یک تای ابرو بال پراند و بازهم نگاه داد به رزومه

شک کارتون رو ذکر نکردین؟ _ شل تر  دلی

انگار که جانش یخ ببندد. پنج انگشتش همدیگر را به آغوش کشیدند و او
 .کوتاه گفت تا ارسلن از استخدامش منصرف نشود

 .اخراج شدم _

ارسلن رزومه را به روی میز انداخت و این بار طولنی نگاهش کرد تا
 .کیان ادامه دهد
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یه سوءتفاهمی پیش اومد وگرنه من از نظشر کاری برای اون شرکت هم  _
 .کم نذاشتم

شن انگشتانش چرخاند و خیره به بخارش پرسید :کاپ را میا

 مسلماا می تونم بپرسم چه سوءتفاهمی دیگه؟ _

کیان نگاهش کرد. کم کم یخش آب می شد. کم کم خوشش آمده بود از این
!روحیه ی خونسرد و باحوصله ی امیرارسلشن زند

شش ریاست رسید. ایشونم فکر کردن من با یکی _ خبرهای اشتباهی به گو
 .از نیروها رابطه ی پنهانی دارم

ارسلن خم شد؛ بازهم نگاه کرد به یکی از سطرهای کاغذ و بعد انگار که
:زیادی متعجب شده باشد گفت

 اینجا ذکر شده متاهل! یعنی به مرشد متاهل شک کردن؟ _

کیان در سکوت نگاهش کرد و کارش را تمام شده می دانست وقتی نفسی از
 .سشر یاس بیرون فرستاد

شت صندلی و اضافه کرد :ارسلن تکیه اش را داد به پش

البته دوره زمونه عوض شده. الن دیگه متاهل ها بیشتر از مجردها....  _
..آره و اینا

 .کیان لبخندش را نگاه و بعد تلش کرد تا سریعاا خودش را توضیح دهد

باور کنید در حشد سوءتفاهم بود. بعد از استخدام خودتون متوجه می شین _
ال چنین آدمی نیستم  .که من اص

ارسلن رزومه را کناری انداخت و وقتی کیان آب دهانش را به سختی
شی تمام گفت :پایین فرستاد با لودگ

ال برای من مهم نیست. من فقط نیرویی می خوام  _ البته این طور مسائل اص
که کارشو درست انجام بده، حال متاهل باشه و با این و اون بپره، مجرد
شت کارته .باشه و به دخترا نگاه کنه، اینا زیاد مهم نیستن. اولویت من کیفی
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کیان با چشمانی از حدقه درآمده نگاهش کرد و ارسلن تلفن را برداشت و
:خطاب به فرشد پشت خط گفت

 فیاض کجایی پس؟ _

:فیاض چیزهایی گفت و ارسلن ادامه داد

شط تولید از هشت صبح تا پنج عصره. گاهی اوقات _ شی خ ساعت کار
اضافه کاری هم داریم اما در صورتی که نتونین سفارشات رو جمع کنین.
شط همه ی اینا بستگی به شمایی داره که داری به عنوان سرپرست پا تو خ

شر سرپرست از همه ی پرسنل این شرکت تولید می ذاری. برای من کا
مهم تره. هرروز باید بیای و شخصاا به من گزارش کار بدی. کار ما
خشکبار و حبوباته و کوچک ترین اشتباهی از جانب خط تولید باعث

شی شرکت می شه. اگر سوالی هست بفرما ..سرافکندگ

شت این شرکت همه چیز عالی بود. بهتر از این نمی شد. مثل این که ریاس
 !آن قدر که یکتا می گفت هم عصبی و دیوانه نبود

:لبخندی کم جان کنج لب ها نشاند و گفت

 .سوالی نیست. ممنونم _

و ارسلن انگشتانش را درهم قلب کرد و خم شد تا با فاصله ی کم تر در
 .خطاب به او صحبت کند

شط تولید رو می گردونه. شما _ درحال حاضر یه آقایی به طور موقت خ
می تونی از فردا بیای و تا دو سه روز از ایشون کمک بگیری، با محیط که
آشنا شدی و من که تشخیص دادم به طور رسمی استخدام می شی. حقوقتم به

شغ اونو وقتی از شق اداره ی کار و تماشم مزایا، پاداش هم داره که مبل جز حقو
شر کارت راضی باشم خودم تشخیص می دم و ممکنه که حتی تا دوبراب

 .حقوقت هم بال ببرم
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شح یکشم دی ماهی که خیال می کرد هیچ خدا به او رو کرده بود؟ درست صب
شی او وجود نخواهد داشت؟ شق مثبتی برای رخ دادن، در زندگ  اتفا

:گفت

 .عالیه. من مطمئنم که شمارو راضی نگه میدارم _

: روی پا ایستاد و اینطور جوابش را داد و ارسلن

من با تمام پرسنلم رابطه ی نزدیکی دارم. دلم می خواد تورو هم به اسشم _
کوچیک صدا بزنم پس تو هم می تونی با من راحت باشی. تقریباا هم سن و

شن پدبرزرگتو دارم  .سالیم، این جوری که شما شما می کنی فکر می کنم س

شن شی ارسلن شد. او به عنوا شب نزدیک کیان خندید و لبخنشد دندان نمایش سب
شل خوبی که داشت؛ انگشتانش را رئیس دست دراز کرد و کیان با تماشم حا

شن او فشرد شن انگشتا  .میا

شی خوبی داشته باشیم _  .امیدوارم همکار

 .همچنین _

فیاض با تقه هایی که به در می کوبید اجازه ی ورود خواست و امیرارسلن
تماشم شرایط را برای صمیمی شدن با کیان مهیا می کرد وقتی سریعاا یک

شن مشت بادام از نایلونی که فیاض آورده بود قاپید و پس به دهان گذاشت
 .هشتمی اش چهره جمع کرد

اه.. گندت بزنن امامی. فیاض برو بهش بگو وقتی اومدم کارخونه نباشی _
 ..امامی. بگو وای به روزگارت

و کیان که موشکافانه نگاهش کرد او رو گرداند و با همان چهره ی جمع
:شده افزود

شت من _ شط تولیشد شرک شت خوب نباید اجازه بده بادوم های تلخ از خ یه سرپرس
.رد بشه
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☆☆☆☆☆☆

شن در به لنگه اش، از پای دستانش پر بود از نایلون های خرید و برای کوبید
 .راستش کمک گرفت

شت همیشه صدا زد :به عاد

!رها _

شق خانه، متعجبش کرد شت عمی  .و سکو

:بازهم صدا زد

 .رها خانم بیا کمک _

شل چشمانش زنده نشد  .و هیچ تصویری از رها، مقاب

:رفت تا آشپزخانه، نایلون ها را یک به یک روی کانتر چید و بازهم گفت

 رها نیستی؟ _

:زیرلب افزود

 .شاید حمومی. چقدر حموم می ری تو دختر _

و درحالی که دکمه های پیرهنش را باز می کرد؛ رفت؛ اتاق ها را نگاه
شش حمام را شنید که حالش خوب شود؛ نه مششر دو مشر انداخت و نه صدای 

!هیچ فکر مثبتی برای نبوشد رها در سر داشت

نشست به روی تخت خواب. اطرافش را نظری انداخت و بعد تلفن به
شق ممتد، تماسش ریجکت شد و دست، شماره ی رها را گرفت. پس از چند بو

:او با نگاهی گشاد شده تایپ کرد

 کجایی رها؟ _

!و ثانیه ها دقیقه شد و پاسخی نگرفت

بازهم تماس گرفت. چندین مرتبه، شانسش را امتحان کرد. به دلش امید
شف خیابان رفته بود و به می داد. شاید رها برای خریشد وسیله ای تا آن طر
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شت هفتاد دقیقه از زودی برمی گشت اما تماشم این دلخوشی ها، پس از گذش
 .میان رفت

شق شن بی رحمش تا عم تنش را پرت کرد روی تخت. نگاهش به سقف و ذه
  .تباهی هم پیش رفته بود

:گفت

 .برگرد رها. من دوست ندارم زنم تنهایی بیرون بره _

 :گفت

این همه گستاخی به تو نمیاد رهای من. زودباش برگرد. برگرد و یه _
 .توضیحی داشته باش که غیبتتو توجیه کنه

 :گفت

شر خوب بدم. می خواستم دستتو بگیرم و ببرمت _ اومده بودم که بهت خب
شب از پیش تعیین شده ی شت اتفاق های خو بیرون. چرا همیشه اتفاق های بدی پش

 ذهنم هست؟

و هفتاد دقیقه به صد و پنجاه هم مبدل شد. عقربه ها با تماشم لجاجتشان، به
دنبال هم می دویدند و هنوز هم هیچ تصویری از رها نمی آمد تا دلش را آرام

 .کند

شل عقربه ی کوچک با عدشد ده !او همان جا روی تخت بود اما تا قبل از وصا

شت شن تارهای موهایش حرکت داد و این وق نشست. یکی از دستانش را میا
 شب، هنوز رها نیامده بود؟

تلفن به دست بازهم شماره گرفت و این بار که با بوق های اشغال مواجه شد؛
شک تخت کوباند  .تلفن را با تماشم توان به روی تش

شش آسمان رسید اما رها ابداا، رهای او نمی شنیدش !نعره اش به گو

کجایی رها؟ دیوانه ام کردی کجایی تو ؟ _
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مگر شض اتاق را گام برداشت. هردو دستانش مدام ، صورتی که  طول و عر
گرفته بود را تسکین می داد. مرشد گنده کم مانده بود که بازهم گریه اش

!بگیرد. رها کجا بود؟ این سوال داشت مغزش را متلشی می کرد

یکجا ماندن نتیجه ی مثبتی نداشت. راشه آمده را برگشت. پله ها را با تماشم
شن شط کوچه و ت سرعت پایین رفت و بعد از خانه بیرون زد. رفت تا اواس

شن سیلی که راه افتاده بود سپرد. رفت شت شلق های بی اما بی قرارش را به دس
شن و با سرعت می رفت تا برسد به ناکجاآباد و تصویری که دید؛ حقیقی بود

  .این ماجرا را در خیالش رد کرد

شن آن پالتوی کوتاشه تنگ زیادی به شن جذبش میا زنی ریزاندام، درحالی که جی
شی کوچه شان را با حوصله گام چشم می آمد؛ با پای پیاده،هوای باران

برمی داشت و کیان این جا نشسته بو د تا رها هرچه آبرو داشت را به حراج
 ببرد؟

نگاشه رها به نگاهش گره خورد. انگارنه انگار که کیان را دیده باشد.
همان طور با طمانینه راه می رفت. همان جا ایستاد و همه چیز برای دیوانه
شن از حدقه بیرون پریده اش  .شدنش مهیا بود که رها آمد و رسید به چشما

 .سلم _

!نگاهش کرد؛ خیره و طولنی

شل حالیش یافت نمی شد  .نگاهش کرد چراکه هیچ جمله ای برای حا

:رها هم از خیرگی اش نکاست و افزود

 .چرا این جوری نگاه می کنی _

شن ابروها اشاره کرد به خانه شان  .و کیان به واسطه ی تکا

 .برو گمشو تو _

Ava-Khis.iR
@avayekhis



شت سرش به رها ابروهای تازه برداشته اش را بهم نزدیک کرد و کیان پش
 .راه افتاد

باورش نمی شد. باور نمی کرد که رها چنین پالتویی تن کرده باشد. این که
تماشم موهای بلندش را به روی شانه ها رها کرده بود؛ دیوانه اش می کرد . رها

 نمی فهمید که تماشم این زیبایی ها تنها برای او بود؟

پا که به سالن گذاشتند؛ کیانی که صبرش سر رسیده بود در را با تماشم قدرت
:به لنگه اش کوبید و رها بیخیال گفت

 .اون در شکست _

شن یخ رفت نزدیک تر. رها خود را می رساند به شومینه تا از انگشتا
 .بسته اش را تسکین دهد و کیان به شانه اش چنگ انداخت

..منو نگا کن ببینم _

شک زرشکی اش دقیق تر شد  .رها چرخید و نگاشه کیان به روی ماتی

 .چته کیان؟ شونه ام درد گرفت _

 .این لحظه ها هیچ فکری برای کنترشل خشمش نداشت

 .نعره اش این بار رها را ترساند

 ساعت دشه شب کدوم گوری بودی رها. فقط قانع ام کدوم گوری بودی.تا _
 .کن وگرنه زنده ات نمی ذارم. به ولی علی خسته شدم از این سرکشی هات

:رها گفت

شن تو ندارم _  .من نیازی به قانع شد

 .و همان لحظه گام هایش را تکان داد و رساندشان به اتاق

کیان هم به اتاق آمد و وقتی رها پالتواش را از تن کند؛ هردو بازوهایش،
شر انگشتان کیان شد  .اسی
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با تو نیستم مگه؟ پرسیدم کدوم گوری بودی؟ این چه وضعشه؟ مگه تو  _
 خیابونی هستی که اینجوری می گردی؟

رها یک تای ابروانش را بال انداخت. لبخندی پیروزمندانه روی لب ها نشاند
شن او نمی گرفت گفت :و درحالی که نگاهش را از چشما

.ظاهراا شوهشر من خیابونی هارو بیشتر می پسنده _

شن شر انگشتانش از میان رفت و درحالی که هیچ کنترلی به روی ضربا فشا
:بالرفته ی قلبش نداشت پرسید

 منظورت چیه؟ _

رها به نگاه کردن ادامه داد. لبخند پیروزمندانه اش را هم حفظ کرده بود.
تماشم ضربه هایی آن لحظه حواله ی مرشد مات مانده ی مقابلش می داد؛ برای او

شل پیش بینی بود شر قاب ال غی  .کام

تورو یادم نمی اومد اما وقتی برای اولین بار اومدی تو این اتاق و دیدمت، _
از چشمات خوشم اومد کیان. نگاهتو دوست داشتم. تورو یادم نمی اومد اما

...موندم که باهات زندگی کنم. موندم که زندگیمون رو با هم بسازیم اما

شک چشمانش می لغزید . رها هنوز هم به او احساسی داشت و پشت بنشد مردم
 "اما"ی پردردش چه حجم از بیچارگی نشسته بود که کیان را می ترساند؟

:لب زد

 اما چی؟ _

و رها فاصله گرفت و هرچه کرد؛ هرچه جان کند؛ هرچه با احساسش
کلنجار رفت؛ هرچه سعی داشت که در جایگاشه نقشی که بازی می کرد باقی

!بماند؛ نتوانست

!نشد

شل انگشتانش وجود نداشت !هیچ قدرتی برای کنتر
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شت کیان شن اولین سیلی به صور . آن لحظه قلب بود که وادارش کرد به کوباند

شن اتاقشان شد و بعد رها شد بعد از سیلی، سکوت آمد؛ چند ثانیه ای مهما
شن کیان گریه کرد و بعد همانی که نباید. رها اشک ریخت. رها برای نداشت

:گفت

 .تو دیگه منو از دست دادی کیان _

کیان هیچ واکنشی نشان نمی داد. شوک بود. سیلی لب هایش را بهم دوخته
بود. هیچ نمی گفت. کاری برای اشک های رها نمی کرد. حتی نمی گفت چرا.

 .فقط نگاه می کرد و رها بود که بازهم ادامه اش داد

تو برای همیشه منو از دست دادی. طلق می خوام. شنیدی؟ می خوام _
 .ازت جدا شم

سکوت همان لحظه بود که فراری شد. قلبش تکان خورد. تکان آن قدر
 .سهم گین بود که لب هایش تکان خورد

خشم آمد. کیان که نمی دانست رها چه ها شنیده! خشم آمد چون او هنوز هم
..بد بودن هایش را حاشا می کرد

شن ابروانش درهم تنید و او هنوز آن قدر دیوانه نشده بود وقتی گفت :کما

شی بی دلیلتو جواب ندادم از جلو _ رها تا دیوونه نشدم تمومش کن. تا سیل
 .چشمام برو

رها سر تکان داد. حال نمی توانست بی تفاوت باشد. حال که تماشم امیدش را
!نسبت به کیان از دست داده بود

 .می رم. از جلو چشمات می رم اما برای همیشه _

:فریاد زد

 .تو غلط می کنی  _

شر دستش شر کنا و بازهم دیوانه شد و مشت های جان دارش را روانه ی دیوا
 .کرد
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دهنتو ببند دیگه خفه شو. من نمی ذارم... آقا جون من نمی ذارم تو بری.. _
 .آسمون به زمین بیاد نمی ذارم

شت رها نزدیک رفت. یکی از دستانش را بال آورد و نشاند به روی صور
!کبودشده اش

:گونه اش را نوازش کرد و خیره به چشمانش گفت

چرا انقدر عصبی هستی؟ من که برم، راه برای کثافت کاری هات باز _
می شه. من که برم، دیگه رهایی نیست که دیوونه ات کنه. تو فقط می تونی
بخندی. آدم های زیادی هستن که بتونن جای منو پر کنن کیان، همون طور

 .که مردهای زیادی هم می تونن جای تورو برای همیشه صاحب بشن

دیوانگی را از سر گذراند. انگار رها دقیقاا می دانست که قلبش را از کجا
!بزند

شت کیان شد و فشارش شر پنج انگش این بار بازوانش نه، گردنش بود که اسی
 .نفس های رها را به شماره انداخت

خفه شو.. به خدا می کشمت. می کشمت رها. فکشر بیرون رفتن از این _
.خونه رو باید با خودت به گور ببری

شر انگشتانش را کم شن رها که تکرار شد؛ فشا شی چشما دانه اشکی چکید و تر
.کرد تا رها بگوید

فقط تویی که می تونی خیانت کنی؟ هیچ کس تو این دنیا نیست که به یه _
شن خیانت کار هم حق بده؟ تو حق داری با دوست دخترت بری تو کافه و ز

 ..من حتی تو فکرم هم حق ندارم که تورو نخوام و

 کدوم خیانت؟ _

شی خانه شان می خوردهم، کیان شب اصل چشمانش را بست. تقه هایی که به در
 .را آرام نکرد
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 :رها خندید و کیان بازهم فریاد زد

 .فکشر طلقو با خودت به گور ببر. شنیدی؟ من نمی ذارم _

شت دست پاک کرد  .فاصله گرفت و رها اشک هایش را با پش

 چرا همین صبحی که نیایش آمد و از چرا نمی توانست عادی برخورد کند؟
شن کیان به همراه دختری خوش پوش با چشمانی روشن گفت؛ تماشم بهانه ها دید

 برای حسادت های زنانه اش تکمیل شد؟

شت آن چرا دلش می خواست که یکتا بمیرد؟ چرا آرام نمی شد؟ چرا جمل
شن کوچه پس کوچه های ذهنش بود؟ شر خوش قیافه هنوز هم میا  دخت

شق اشک ها را پس می زد اما مگر می گذاشت که خاموششان کند این عش
شر یک طرفه؟  دربه د

کیان همسایه ها را دست به سر کرد و همین که پا گذاشت به اتاق، رها به
 .حرف آمد

 .دیگه نمی خوامت می خوام برم _

:کیان چهره جمع کرد و جواب داد

شص _ شف لعنتی برگشتی قر تو کی منو می خواستی؟ از وقتی از اون تصاد
 . خوردی. ببین کی از دستت سکته می کنم و می میرم نمی خوامت

شل ممکن برای یک زن شن سیل اشک هایش خندید و این بدترین حا خندید. میا
!بود

شر این شکلی ندیده بودم. انقدر گستاخ، انقدر پررو و _ تا حال یه خیانت کا
!انقدر عوضی

کیان چرخید و همراه با تیز نگاه کردنش، یکی از دستانش را بال آورد تا
شت رها و رها که چشمانش را بست؛ کیان انگشتانش را بکوبد به صور

 .مشت کرد

شن بسته بازهم خندید و گفت :با همان چشما
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شن خیانت دیده ام که ممکنه کتک هم بخوره _  .من یه ز

شن کیان، فلش بک خورد به روزهای قدیم. این که دستش هرز شده بود ذه
شت رها و آن روزها دلش کجا رفته بود؟  برای کوبیدن به صور

شض مردانه اش را قورت داد و گفت :بغ

شض رضای خدا تمومش کن _  .رها تمومش کن. مح

شن شر نشان داد و رها تلفن را به دست گرفت. هرچه جان کند نتوانست از خی
شس ارسالی آن عکس بگذرد. رفت به صفحه ی چت های نیایش و آخرین عک

 .را برای چند ثانیه ای نگاهش کرد

یکتا واقعاا معرکه بود. قلبش زنانه حسادت می کرد و او هرچه می کرد
!نمی توانست بی تفاوت رفتار کند

خوش سلیقه  هم هستی کیان خان. از همون خیابونی هایی که چند دقیقه _
پیش داشتی زنتو بخاطرش توبیخ می کردی. راستی، چرا مردها اینجورین؟

 چرا اون چیزی که واقعاا می پسندن رو واسه زنشون نمی خوان؟

.کیان نزدیک و وقتی تلفن را از دستش قاپید؛ فریادش در گلو خفه شد

شل وزنش را نداشت. گامی به عقب برداشت و تنش یخ بست. زانوانش تحم
شس رها و شن خی شن چشما شب دهان قورت می داد وقتی نگاهش را میا مدام آ

 .تصویر دونفره اش به همراشه یکتا می رقصاند

نگاه کرد و رها رفت تا خودش را برساند به کمشد لباس هایش. این بار برای
شن کیان تردید نداشت. او مصمم بود برای کیان را نخواستن و ترک کرد

!قلبش هنوز هم همان زبان نفهشم بی قرار بود

شن کوچکش را روی کیان رفتارش را نگاه می کرد. می دید که رها چمدا
زمین می اندازد و چه باید می گفت؟ می گفت دختری که مقابلم نشسته بود و
انگشتانم را لمس می کرد؛ مدت ها پیش احساسم را قلقلک می داد و حال من
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ال بی میلم؟ می گفت پشیمانم و پشیمانی مگر محو می کرد این نسبت به او کام
شن رها؟ شل چشما شر زشت را از مقاب  تصوی

:نزدیک شد و به اندازه ی آخرین شانس جمله چید

رها گوش کن.. باشه من اجازه می دم بری. فقط گوش کن. اول گوش کن _
..و بعد

ال نیاز ندارم . برو بیرون _  .من دیگه به اجازه ی تو هیچ نیازی ندارم. اص

کیان نزدیک تر شد. انگار که جانش را از دستانش بقاپند. بی قرار بود و
شن رها می ترسید و ترس بود که زبانش را کار می ترسید. از نداشت

 .می انداخت

..رها باور کن من و یکتا _

شن رها چرخید و آن شکلی نگاه کردنش کیان را متوقف کرد  .چشما

:پرسید

تو و یکتا؟ خجالت نمی کشی؟ هنوز وایستادی جلوی من؟ می گی من و _
 یکتا؟

کیان روی صورتش را دستی کشید. هرچه در ذهن می گشت؛ بهانه ای یافت
 .نمی کرد. متوصل شد به دروغ و بازهم رها را متنفر کرد

ال دوسم نداری. باور کن فقط در حدی با یکتا _ من فکر می کردم تو اص
 .صحبت می کردم که آروم شم

شپ چمدانش را بست و نگاهش بال آمد. کیان تا چه اندازه پلید بود؟ چقدر زی
شف شی تصاد ریاکار؟ چقدر دروغ گو؟ یادش رفته بود که همین یکتا باعث و بان
شس همسرش بود؟ هنوز هم بهانه می چید و هنوز هم حق به جانب صحبت نح

 می کرد؟

 :گفت

 .دیگه نمی خوام صداتو بشنوم. برو کنار _
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شل خودش، وقتی کیان رفتنش را و وقتی دسته ی چمدانش را کشاند به دنبا
شت او را نداشتن؛ تکان خورد؛ رفت. گام  برداشت باور کرد؛ وقتی قلبش باب

شت جان دادن هم شده، برای خود و با تماشم توانش دوید. دوید تا رها را به قیم
!نگه دارد

☆☆☆☆☆

"فصل دوم"

 "گذشته_ ترکش های خیانت "

شس شن یکتا، هیچ احسا وقتی برای اولین مرتبه پا گذاشت به کافه ای برای دید
بدی همراهش نبود. کیان نه به رهایی که در خانه ی او ایستاده بود پای گاز

و به سختی لوبیا پلو درست می کرد اهمیت می داد و نه احساسی به ناشم
.عذاب وجدان همراهش بود

شل بدی نداشت. بهترین برعکس؛ لب هایش می خندید. دلش هم هیچ حا
 .پیرهنش را تن زده بود و بوی عطرش هوش از سشر هر رهگذری می برد

یکتا را دید که برایش دست تکان می داد و لبخندش را عمق داد تا برسد به
 .او

شت چهارمش را صاحب شده بود؛ شس تعهد به حلقه ای که انگش شن احسا بدو
شل یکتا  .رفت و نشست مقاب

 :شنید

 .سلم آقای یوسفی _

:و جواب داد
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 .سلم خانشم رویاپرداز _

یکتا با هر گامی که کیان به سمتش برمی داشت؛ قدمی را عجولنه نزدیک
 . می شد

در جا تکانی خورد و درحالی که تلش می کرد تا خود را دختری شاد و
:سرزنده نشان دهدیک تای ابرو بال پراند و توضیح داد

 .هیچ فکر نمی کردم رویاهای من انقدر براتون دوست داشتنی باشه _

:کیان اصلح کرد

!می شه گفت جالب _

 .و یکتا سر تکان داد

 .همون.. جالب _

شن ناشم رها ابرو شن همراه هوشیارش کرد و او پس از یافت شگ تلف اعلشن زن
درهم کشاند. می دانست که اگر تماسش را پاسخ ندهد؛ قطعاا رها بیخیال

نخواهد شد؛ به همین سبب تردید را کنار گذاشت و رو به یکتا عذرخواهی
 .کرد

 .من باید جواب بدم _

:یکتا پلک زد و کیان که عصبی گفت

 بله؟ _

یکتا فکر کرد که مردهایی شبیه به کیان، چند نسخه دارند؟ می شد که
شل زنی چون خودش ازدواج کند؛ عاشق شود و شوهرش در ناکجاآباد؛ مقاب
خودش بنشیند و لبخند بزند؟ برای اویی که حسود بود امکان داشت؟ برای

 اویی که حتی پدرش را هم با احدالناسی تقسیم نمی کرد؛ آسان بود؟

:رها در خطاب به کیان گفت

 سلم عزیزم، چرا نیمدی؟ _
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شت خط چیزی و کیان یکتا را نگاه شت فرشد پش  و هرچه کرد نتوانست از هوی
 .را فاش نکند

 .من جایی کار دارم. تا یکی دو ساعت دیگه می رسم _

 :شنید

 کجا؟ _

:و یکتا که چشمانش را بررسی کرد؛ کیان بی حوصله جواب داد

 .می گم کار دارم. بعداا زنگ می زنم _

 .تلفن که قطع شد؛ یکتا سریعاا به حرف آمد

 می خواین برین خونه؟ براتون بد نشه؟ _

:کیان کجکی خندید و عصبی بود وقتی گفت

 مگه من بچه ام؟ _

!یکتا شانه بال انداخت و کیان یک راست رفت تا اصشل مطلب

زنم بود. می دونی که من متاهلم؟ _

شخ مثبتش را اعلم کرد و کیان افزود :یکتا با "بله" ای که کم جان پاس

 .زنمم به شدت روم حساسه _

 .نگاهش کرد

 .اینو نمی دونستم _

و هیچ حسادتی از خود بروز نداد. یکتا فکر می کرد که چه اهمیتی دارد
شل اگر کیان از عشق بمیرد برای کسی؟ و کیان خوشش آمد چون یکتا اه

 !حسادت های بی جا نبود

شش مسخره را تمام کند و کیان یکتا فکر می کرد که کاش ارسلن این نمای
شن به او مشتاق تر می شد !نگاه می کرد که به چشمانش، برای نزدیک شد
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شت این داستان چیزی نمی دانست و کیان تماشم جنبه های منفی را یکتا از عاقب
:کنار گذاشت تا بگوید

با این حال از دوست داشتن حرف می زدی، درسته؟ با این که می دونستی _
.من زن دارم

شج دلش شس شرم، آمد و نشست کن !احسا

شن هیچ جمله ای یاری اش نداد  .سر پایین انداخت و لب هایش برای ساخت

شی او و همسرش شن سازه ی زندگ شی آوار کرد چه می گفت؟ او آمده بود تا بان
 .شود

 .سکوتش بازهم کیان را به حرف آورد

 نمی خوای جواب بدی؟ _

 .نگاهش کرد و این که کیان مشتاق بود؛ به حرفش آورد

شت _ شت خودم نبود. عقلم می گه نه، منطق می گه گناهه اما باور کنید دس دس
.خودم نبود

شن او را به دنبال شق چشما شی نگاهش چیزی نکاست. انگار عم کیان از خیرگ
شن شج دلش بود و نه به آبروی سید کیا حقیقت می گشت . آن لحظه نه رهایی کن
شر هر ثانیه، شن یکتا و با گذ یوسفی فکر می کرد؛ او فقط نگاه می کرد به چشما

شق مقابلش نشستن می شد  .بیش از قبل مشتا

:گفت

 چی می خوری؟ _

 .و یکتا نگاه دزدید و تنش را تکانی داد

شی داغ _ شک شکلتی با یه نوشیدن  .کی
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شش شیرکاکائویی داغ، گام های رفته را گیان رفت تا پذیرش و پس از سفار
 .بازگشت

شل آثاری از متاهل بودن می گشت . هیچ چیز به جز وجوشد یکتا در ذهن به دنبا
شل او نبود شر حلقه اثبات کننده ی تاه !آن انگشت

ال ناگهانی گفت :کام

 .اولین روزی که اومدم شرکت شما ماه عسل بودین _

:و کیان برای لحظه ای مکث کرد به روی صورتش و بعد گفت

شن من حرف بزنیم؟ _  اومدیم روبه روی هم تا از ماه عسل رفت

شل کیان را ناچاراا لبخند زد. همان لحظه به خدایش گفت. او هیچ گاه مردی مث
شن او هم میانه ی شی بیش از اندازه ی چشما نمی خواست. یکتا حتی با زیبای

شت تکبرش خوبی نداشت. از نظشر او کیان زود وا داده بود و این امر اصال
!را از میان برمی داشت

:گفت

 پس از چی بگیم؟  _

شت خودش را به زبان آورد  .و کیان نزدیک تر آمد و این بار احساسا

دخترهای زیادی اومدن و بهم ابرازعلقه کردن اما هیچ کدوم شبیه به تو  _
 .نبودن

شی کیان اذیتش می کرد. راستش هنوز هم به تکیه اش را داد به صندلی. خیرگ
شر ارسلن راحت تر بود  .او اعتماد نداشت و نمی دانست چرا اما، کنا

 چجوری؟ مگه من چجوری ام؟ _

کیان لبخندی دندان نما تحویلش داد و یکتا حاضر بود قسم بخورد که
!اولین باری بود که چنین لبخندی را از مردی چون کیان می دید

...گستاخ! نترس و زیادی _
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 .چشمانش را ریز کرد

 زیادی چی؟ _

:گفت

.زیادی زیبا _

شر تمجیدش را به روی شی صندلی تا تاثی و بعد او هم تکیه اش را داد به پشت
شن یکتا دیده باشد  .چشما

شق وجودش، مردی این چنینی را فحش باران می کرد. حسی حسی در اعما
شن زنی بود که می گفت هرچه سرت بیاید حق است اما نیمی دیگر، نگرا

 .قطعاا مردی چون کیان را دوست داشت

ناچاراا خندید و کیان که یک تای ابرو بال پراند؛ ناچاراا برای این حجم از
.سکوت بهانه ای چید

ال باورم نمی شه که شما روبه روم _ راستش زیادی هیجان زده ام. یعنی اص
 .نشستین

 .و بعد انگشتانش را درهم تاب داد تا طبیعی جلوه کرده باشد

:کیان بازهم خندید و درجوابش گفت

شر کسی که _ ال بهت نمیاد خجالتی باشی اما من شنیدم، آدما در براب اص
 .دوستش دارن زیادی خجالتی و هیجان زده ان

شر کسی که دوستش داشتند هیجان زده واقعاا این طور بود؟ آدم ها در براب
!می شدند؟ او که تا به حال چنین احساسی را تجربه نکرده بود

 :شاید به همین سبب بود که او هم خندید و گفت

 خرافاتی هستین؟ _
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کیان واکنش نشان داد. چشم گرد کرد و به خدا اگر رها حال این جا بود؛
ممرد  .برای این ژستش می 

 خرافاتی؟ نه! مگه تو هستی؟ _

 .سری به چپ و راست تکان داد

 .کم و بیش _

:و بعد از سشر کنجکاوی با صدایی که هیجان ولومش داده بود پرسید

ال شما متولد چه ماهی هستین؟ _  مث

کیان پس از اتماشم جمله ی سوالی اش "وای" گویان شروع کرد به خندیدن و
:بعد انگار همان لحظه تصویری از رها را یادش آمده باشد گفت

چرا شما زن ها اینجوری هستین؟ رها هم منو کشته با این فلسفه ی ماشه _
 .تولد

 .لحظه ای مکث کرد

:گفت

 رها؟_

 .و کیان لبخندش را قورت داد

 .همسرم _

کی فکرش را می کرد؟ کی یکتا چنین جهنمی را در ذهن تصور کرده بود؟
شل مردی متاهل نشسته بود و به دروغ، ادعای عاشقی می کرد؟  او حال مقاب

 .سکوتش کیان را به حرف آورد

 داشتی می گفتی؟ _

شر ارسلن برود  و اینطور خودش و یکتا به خودش قول داد که حتماا به دیدا
 .را تسکین داد
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 .آره. من گفتم دیگه. شما قرار بود جواب بدین _

شت تفکر را داد به چهره اش و پرسید :ژس

اگه انقدر سر در میاری خودت حدس بزن. به من می خوره متولشد چه _
 ماهی باشم؟

کمی فکر کرد. کیان دمدمی مزاج بود. غرور داشت و اگر احساساتی
می شد؛ تا انتهایش پیش می رفت. کیان گاهی دل می سوزاند و گاهی زیادی

شی خصوصی اش سر در بی رحم بود. دلش نمی خواست که کسی از زندگ
شت بیاورد. او نگاه می کرد تا زمانی که نگاهی را متوجشه خود نکند. عز

:نفسش زیادی بال بود و تماشم این ها حدسش را به یقین تبدیل کرد تا بگوید

می گم اما قبلش باید شرط ببندیم. اگر من درست گفتم و برنده شدم، _
..هرچی که من بگم و اگر شما برنده شدین

شن جمله اش پرید :میا

 هرچی؟ _

 .نگذاشت که ترس متوقفش کند

.هرچی _

 .و کیان در دل این شجاعت را تحسین کرد

 .قبوله. حدس بزن ببینم _

شن دو ماشه مختلف تردید داشت. میانبر زد و گفت :کمی کیان را نگاه کرد. بی

 متولشد آبی. مگه نه؟ _

 .و کیان خندید

 .آب؟ نه من متولشد نوشابه ام _

:گفت
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 .خیلی بدین ها _

:و بعد افزود

 آب یه عنصره . یا تیری یا آبان یا اسفند. کدومش؟ _

شن اویی که امروز زیادی اغواکننده به نظر می رسید گفت :کیان محشو چشما

.آبان _

:و بعد اضافه کرد

عنصشر تو چیه؟ _

 .با صدایی بلند خندید و عهدشان را این طور یادآوری کرد

 .دیدی درست گفتم؟ حال دیگه هرچی که من بگم _

:کمی به روی لبخندش مکث کرد و بعد گفت

 .خیلی خب، بگو ببینم _

 .و یکتا ابرو بال پراند

نخیر اینطوری نمی شه، صبر می کنی. فکرامو بکنم، فردا بهت جواب _
 .می دم

:کیان عقب نشینی کرد و بعد انگار که کنجکاو شده باشد؛ تکرار کرد

 نگفتی؟ عنصشر تو چیه؟ _

من بهمن ماهی ام. عنصرم می شه هوا. بهمنی ها عالین فقط خودشونم قبول _
 .دارن که یکم خنگن

:کیان خندید و بعد انگار که چیزی را یادش آمده باشد گفت

.یکم که چه عرض کنم. تو زیادی خنگی _
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شز رفتن نواخت  .و بعد نگاه داد به ساعت و سا

 .بریم؟ من خونه کلی کار دارم _

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

شی شل گاز ایستاده و قابلمه ها را سرک می کشید. همه چیز برای مهمان مقاب
امشب آماده بود. رها بالخره یاد گرفته بود که چطور به غذاها رنگ و
لعاب بدهد. می دانست که چطور زرشک پلو با مرغ بپزد تا کیان دوست

 .داشته باشد و حتی لوبیاپلوی امشبش هم معرکه به نظر می رسید

شن خیارها. شز ناهارخوری و شروع کرد به پوست کند رفت نزدیک به می
تلش می کرد تا حواس ندهد به عقربه های ساعت. کیان هنوز نیامده بود.

رها تلش می کرد تا به چیزهای خوب فکر کند و نمی دانست که چرا، کیان
 این روزها زیادی به خودش می رسید؟

شغ گوجه ها و با حوصله خردشان می کرد تا وقت بگذرد اما همان رفت سرا
 .لحظه  که در به لنگه اش برخورد کرد؛ کارشد تیز دستش را مبرید

 .لب گزید و کیان را دید که با چهره ای بشاش وارد می شد

شن من _  .به به چه بویی راه انداخته ز

 را نگاه کرد. این همه زیبایی او را روی زخمش را فشرد و کیان
شت معمول هم دیوانه کننده بود؛ چه رسد به این چنین می ترساند. کیان در حال

!وقت ها.. وقت هایی که تلش می کرد تا جذاب تر به نظر رسد

:گفت

 .سلم _

 .و شکشل نگاهش خنده را از روی لب های کیان فراری داد

 چی شده؟ _

 .بهانه چید
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:گفت

 .دستم برید _

 .و کیان نگاه داد به دستانش و همان لحظه ابرو درهم کشاند

 .حواست کجاست؟ ببینم _

شز این دنیا، نتوانست عادی جلوه کند. او کیان را افراطی می خواست. هیچ چی
.به اندازه ی کیان دارای اهمیت نبود

:گفت

شت تو شد _  .حواسم پر

 .و بعد انگشتانش را سپرد به دست های کیان

رها بعضی وقتا یه جوری بچه بازی درمیاری فکر می کنم دوست پسر _
 .دوست دختریم. خوبه بیست و چهاری کنار همیم ها

شب زخم و این روزها بیش از هر جا، قلبش بود شل چس دید که او رفت به دنبا
 .که می سوخت

شت من نمی شه کیان؟ _ شس تو پر یعنی حوا

شب زخم برگشت و همان لحظه که صدای رها را شنید؛ کیان به همراشه چس
!عمیق نگاهش کرد و بعد خندید

 .دیوانه! بده به من ببینم انگشتتو _

شن او قاپید و بازهم تکرار کرد شن دستا :رها انگشتش را از میا

 نمی شه؟ _

شس زنانه اش کیان بازهم نگاه بال کشاند. نگاه می کرد اما رها با تماشم احسا
شر او نیست !می فهمید که حواسش کنا
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شل پشه؟ _ شل چی می گردی رها؟ زیربغ  دنبا

بغض تا گلویش بال آمد. چرا کیان آرامش نمی کرد؟

شت من نمی شه؟ _ شل ساده پرسیدم کیان. گفتم حواست پر  من فقط یه سوا

 .و کیان هم عصبی شد

 انگشتتو می دی چسب بزنم یا نه؟ _

:گفت

!نه_

شن و خیال می کرد که کیان قطعاا نازش را خواهد کشید. کیان برای آرام کرد
شر او عکس العمل او کاری می کرد. کیان می دانست که رها به روی هر رفتا

:نشان می دهد اما او تنها گفت

!به جهنم_

 .و بعد راشه اتاق را در پیش گرفت

شر بینی اش بود. صندلی را رفتنش را نگاه کرد. بوی عطرش هنوز هم زی
بیرون کشید و همان جا وا رفت. چرا روزها بود که کیان به ابرازعلقه ای

ال؟  کم جان هم دلخوشش نمی کرد؟ چرا نمی دیدش اص

:همان جا نشست و شنید که کیان با صدای بلندی می خواند

 ،من با دیگران فرق دارم  "

..من دلی می خوامت

،من تورو فقط واسه خودت می خوام

..عادت دارم بهت

..دلتو نده دستشون، اونا بده رسمشون، بازی می کنن با احساست

شل توام مثل دل من با احساسه "...دلتو نده دستشون، آخه د
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شل تک بیتی گشت تا به خودش ربط پیدا کند؛ گشت و پیدا و هرچه به دنبا
!نکرد

 .آن قدر نشست تا کیان لباس هایش را عوض کرده و برگردد به سالن

شی تیره و گرم کنی هم رنگش تعویض کیان پیرهن و شلوار جینش را با رکاب
شن چشمانش به شن گله میا کرده بود. همان طور نگاهش کرد و کیان پس از یافت

 .حرف آمد

 می خوای امشبم زهرمارمون کنی؟ _

:به نگاه کردن ادامه داد و کیان افزود

شر توعه _ شی من کا شن زندگ شز جدیدی نیست؛ زهرمار کرد  .البته این که چی

هیچ مقاومتی باقی نماند. اشک هایش چکید و کیان درحالی که استکانش را
شی خوش عطر پر می کرد گفت :از چا

پاشو برو یکم به خودت برس. الن مامانم اینا می رسن فکر می کنن من _
تورو روزی شیش فس کتک می زنم. نمی دونن که خودت دیوانه ای، به

 .خودتم گیر می دی، با خودتم قهر می کنی. اونوقت می گن ایراد از کیانه

بالخره به حرف آمد. برای این  جمله هایی که کمتر از سیلی نبود؛ باید
 .جوابی میافت

شل ساده  _ من دیوونه ام آره؟ کیان من به خودم گیر دادم؟ ازت یه سوا
پرسیدم، کی بود که دعوا راه انداخت؟ خجالت نمی کشی؟ به من می گی
زندگیتو زهرمار کردم. هر روز داری یه جوری منو می کوبی. تو که

 نمی خواستی چرا اومدی خواستگاری؟

 .کیان جرعه ای چای نوشید و همان جا تکیه داد به کانتر

شس گند تو زنم شدی. حال گمشو از جلو چشمام _ حال که اومدم و از شان
..برو وگرنه میام سراغت ها
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:لب گزید

شس گندت؟ _  از شان

 .و همان لحظه آیفون به صدا در آمد

شت ورودی و رها با همان نگاشه اشکی راهش را کشید به کیان راه افتاد به سم
 .سوی اتاق

شل رها وارد اتاق قبل از آن که مهمان ها به طبقه ی آن ها برسند؛ کیان به دنبا
 .شد و دید که شالی حریر را روی سر می انداخت

 .این چه وضعشه؟ درست لباس بپوش. کامرانم هست _

شی رها بود. فقط نمی دانست که درست لباس پوشیدن، از کارهای همیشگ
 . تماشم غریبه ها حساس تر است چرا کیان به کامران، نسبت به

 .دلخور بود و سکوتش بازهم کیان را به حرف آورد

وای به حالت اگر بخوای جلو مامانم اینا برام قیافه بگیری رها. یعنی من _
 .چیزی بشنوم آخرشب کوبیدمت تو در و دیوار

:رها مات مانده نگاهش کرد و همین که گفت

 .تازگی ها به کتک زدنم تهدیدم می کنی _

 .کیان چپ چپی حواله اش داد و اتاق را ترک کرد

شت تمام شام می خوردند. تنها ساعتی بعد، همگی سشر میز نشسته و در سکو
سر و صدا، مربوط به قاشق و چنگال ها بود و تلوزیونی که کم صدا اخبار

 .می گفت

:کامران همان لحظه صدا در گلو صاف کرد و رو به رها گفت

 زن داداش نوشابه رو به من می دی؟ _

شن نوشابه اما رها لبخندی کم جان روی لب  کاشت و خم شد برای برداشت
شن کیان پیش آمد  .همان لحظه انگشتا
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شل کامران گذاشت و کامران تمامش نکرد  .نوشابه را پرحرص مقاب

زن داداش؟ چرا انقدر ساکتی؟ هر کی ندونه فکر می کنه با کیان دعواتون _
 .شده

شر بزرگ ترش را کیان تیز نگاهش کرد و کیمیا که حساسیت های براد
:می دانست؛ نالید

 وا کجا ساکته؟ _

 .رها تایید کرد

 .چی بگم خب؟ داریم شام می خوریم _

 . هم جمله ای بی مورد را میان کشید و حاج منصور

کم کم باید اقدام کنید واسه بچه دار شدن. هم من زودتر نوه مو ببینم، هم _
 .جمعمون از این سکوت در بیاد

رها که حرف از بچه و بچه دار شدن تنش را می لرزاند؛ برای اولین مرتبه
شل پدرشوهرش درآمد  .مقاب

 .ما هنوز خودمون بچه ایم پدرجون _

 .و کامران خندید و هر واکنشش نسبت به رها، کیان را عصبی تر می کرد

شن خرپیره _  .تو که بله، تو بچه ای اما کیانو چیکار کنیم؟ داره می رسه به س

شن شهل تاکیدوار خطاب کرد ناشم پسرش را و کیان تماشم خشمش را، با کوباند
!قاشق و چنگال به تشه بشقاب تخلیه کرد

شع ساعتی همراهشان بود سکوت برگشت به سالن و این بار تا  . رب

حاج منصور و کیان که میز را ترک کردند؛ رها و کیمیا به همراه هم میز
را جمع می کردند و کیان به ظاهر با پدرش مشغول بود اما وجوشد کامران

.در آن حوالی، تماشم تمرکز را از او می گرفت
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شک تلفن متوجهش کرد و او پس از دقیقه ها خیرگی به همان لحظه اعلشن پیام
رها و طرشز رفتارش، نگاه داد به صفحه و پیامکی که روی صفحه نشسته

 .بود؛ لبخند را روی لب هایش نشاند

شن شما _  .فکرامو کردم و چون برنده شدم، می ریم سینما اونم مهمو

شب بازار شت خو یک تای ابرویش بال پرید. می شنید که پدرش از وضعی
 :می گفت و به سوی خود ترغیبش می کرد اما برای یکتا نوشت

 .من با زنمم سینما نمی رم. انقدر که از اون محیط متنفرم _

:دریافت کرد

 چرا؟_

:و وقتی می نوشت

 .از جاهای شلوغ خوشم نمیاد _

 .صدای کامران متوجهش کرد

بیا برو رها خانم. برو به شوهرت برس که سرشو کرده تو گوشی و _
 .نیشش تا بناگوش بازه. من و کیمیا بقیه کارارو انجام می دیم

نگاهش را بال کشید. یکتا همان لحظه از یادش رفت. تلفن را قفل کرد و
شب شهل هم تکان خورد  .کناری انداخت و طوری روی پا ایستاد که قل

بیا برو بشین کامران. تو مگه زنی که رفتی تو آشپزخونه خاله زنک _
 بازی درمیاری؟

شن کیان، حسابی رها نزدیک شد به کیمیا و آن شکلی ابرو در هم کشاند
.ترساندش

:کامران خندید و درحالی که باقی مانده  ی برنج ها را یکی می کرد گفت

بهتره وایستم اینجا و خاله زنک بازی دربیارم تا این که برم بشینم رو مبل _
 .و تند تند چت کنم
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شهل چپ چپی حواله ی کامران داد و وقتی کامران بیخیال به کارش ادامه
 .می داد؛ کیان نزدیکش شد

بیا برو بشین کامران. بخاطر بابا دارم خودمو کنترل می کنم. تا همین _
 .دیسو تو سرت خرد نکردم بجنب

رها نباید میان می آمد. آن لحظه نباید چیزی می گفت. رها که نمی دانست.
این که کیان تا جه اندازه از کامران حرصی بود را نمی دانست. تنها برای

شن برادرها بود که گفت :اعلشم آتش بس میا

 .کیان چیکارش داری؟ کمک می کنه دیگه _

 .و کامران نیشش تا بناگوش باز شد و رها چهره ی کبوشد کیان را ندید

بفرما.. گل گفتی رها خانم. اومدم کمک. خودش رفته نشسته ما کاری _
 . بهش داریم؟ تازه گوشی بازی هم که می کنه

شن طرحی، کیان را صدایش زد و کیان هنوز هم حاج منصور برای نشان داد
شن فوران نکرده ای از خشم بود وقتی رو به رها گفت :آتشفشا

 .دو تا چایی بیار _

شب دیگری را داخشل ماشین جا داد. نگاهش شج کیان، کیمیا بشقا شض خرو به مح
به رها بود که استکان ها را داخشل سینی می چید و برای گفتنش دل دل می کرد

 .اما شهل زودتر از او به حرف آمد

رها جان مامان، با کیان دعوات شده؟ چرا امشب انقدر بد بهت نگاه _
 می کنه؟

 .کیمیا در ادامه ی جمله ی مادرش، از رها دفاع کرد

خیلی رهارو اذیت می کنه مامان. مدام بهش گیرای الکی می ده . تا سشر _
کوچه هم نمی ذاره بیاد. تازه منم که بهش می گم بیاد خونمون، آقا کیان

. نمی ذاره
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:شهل گفت

 .آقا کیان غلط کرده _

 .و کامران نزدیکشان آمد

 .زن داداش تو بریز من می برم _

رها با لبخندی عمیق، لطف های کامران را پاسخ می داد. تماشم تلشش را به
شل خانواده ی کیان، آبرومندانه به نظر رسد. حتی کار گرفت تا همه چیز مقاب
شی کیان، بارها از شهل خواست تا کیان را بازخواست نکند اما همه ی دیوانگ

شن رها و کامران شکل گرفته بود  .برمی گشت به آن صمیمیتی که میا

شن آن نهایتاا که با کیمیا هم روبوسی و مهمان ها را بدرقه شان کرد؛ میا
شن سرخ از خشم تنها ماند  .چهاردیواری با کیا

شالش را از سر کند و بی توجه به کیان رفت به اتاق تا لباس های رسمی اش
 .را با تاپ و شلوارکی راحتی تعویض کند

شومیزش را از تن کند و خم شده بود تا از کشوی دومی، لباس های مشد
:نظرش را بیابد که همان لحظه صدای کیان را شنید

 مگه من به تو نگفتم خوشم نمیاد با کامران صمیمی بشی؟ _

 .لباس ها را، صورتیشان را پیدا کرد

شت گیره سر خلص کرد و در پاسخ به کیان گفت :موهایش را از اسار

انقدر خسته ام که واقعاا نمی کشم باهات بحث کنم کیان. تو حرفاتو سشرشب _
شس گندت من زنت شدم  .زدی پس دیگه ادامه نده. حال که از شان

شج خشمش پی نبرده شت کیان را جدی نگرفته بود. هنوز به او هنوز عصبانی
بود. هنوز نمی دانست که کیان تا چه اندازه نسبت به کامران حساس است و

 .تماشم این ها بعد از آن شب بود که حالی اش شد

 .زبونتم دراز شده آره؟ الن حالیت می کنم _
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:چرخید تا بگوید

 چیو حالیم می کنی؟ _

شی طاقت فرسای کیان، روی گونه اش نشست  .و همان لحظه سیل

شک کاری که شن شو شج لب هایش احساس کرد. هنوز هم میا گرمای خون را کن
نکرده بود؛ مات مانده و کیان را نگاهش می کرد اما کیان و آتشفشانی که از

 .خشمش راه افتاده بود؛ به همین راحتی پایان پذیر نبود

شت شوک زده ی او را تا شن ظریفش را چنگ انداخت و صور یکی از بازوا
 .نزدیک به چشمانش بال کشید

شش مامانمو از من گله کردی ها. بهت گفته بودم _ شر آخرت بود که رفتی پی با
که می کوبمت مگه نه؟ حال تو هی برو و واسه من ادای مظلومارو دربیار.
این سری به همین یه چک خلصه نمی شه، با لگد میوفتم به جونت فهمیدی؟

شر آنچه اتفاق افتاده، اشک هایش چکیدند شض باو  .به مح

:گفت

 تو الن منو زدی کیان؟ _

شس شج لب هایش جاری بود؛ لحظه ای احسا و کیان با نگاه به خونی که از کن
 .پشیمانی کرد و عقب کشید

شخ من نرو یعنی نرو. منو عصبی نکن رها _  .وقتی بهت می گم تو م

 .رها ناباور، بازهم تکرار کرد

 تو الن منو زدی؟ به چه جرمی؟ _

شت گناهکار نبودنش راحت کرد  .و کیان خیالش را باب

به چه جرمی؟ واسه این که حرف حالیت نمی شه. وقتی بهت می گم _
نمی خوام کسی بفهمه با هم بحثمون شده حالیت نمی شه . بهت می گم با

 کامران حرف نزن حالیت نمی شه. حتماا باید بزنمت تا بفهمی؟
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:رها گفت

شت بزنم داری _  .کیمیا راست می گفت پس. تو دس

شی بعدی را محکم تر کوبید  .و کیان بازهم بی دلیل، نزدیک شد و سیل

شن من؟ _ ال پشیمونی از خواست  آره دارم. دارم شنیدی؟ حال که چی؟ مث

شن کیان شر رها همین بود؛ او هنوز هم پشیمان نبود از خواست !گره ی کا

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

شن دانشگاهش را به شرکتش دعوت شن دورا بعد از مدت ها، یکی از دوستا
کرده و بعد از مدت ها بو د که هم صدا با مردی می خندید. بعد از مدت ها

شج ذهنش باقی گذاشته و تلش می کرد تا  شاد به نظر رسد اما داغ ها را کن
 .منشی، تمامشان را با اعلشم وروشد یکتا مقدسی به شرکتش به باد داد

آقای زند خانشم مقدسی نیم ساعتی هست که منتظرتونن، بهشون بگم وقت _
 ندارین؟

شن نوجوانی اش به حساب داریوش که یکی از صمیمی ترین دوست های دورا
شن شن مات شد شج مقدسی و دید شن پسونشد خانمی که نشسته بود کن می آمد؛ با شنید

:لبخند روی لب های ارسلن، یک تای ابرو بال پراند و گفت

 به به، مبارکه! خبریه ارسلن؟  _

 .این ها را آرام به زبان آورد اما نه آنقدر که ازچششم منشی دور بماند

شب به او گفت :در خطا

 .بگو بیان _

:و رو به داریوش افزود

چی می گی مرشد حسابی؟ به من میاد که خبری باشه؟ _

شن خانشم مقدسی بود شق دید شی مبل. مشتا !داریوش تکیه اش را داد به پشت
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 .وال یه جوری رنگ از رخت پرید گفتم حتماا خبریه _

ارسلن پرسروصدا خندید. آن قدر که یکتای تازه وارد شده را هم متوجه
 .کرد

شر من. از حرص _ !از حرص بود براد

:یکتا گفت

 .سلم _

شی بحث بسته شد !و الباق

شق چشمانش، ارسلن را هم متوجه نگاشه داریوش چرخید به روی یکتا و بر
 .کرد

نمی دانست چرا اما، از نظشر او این دختر آن قدر که اطرافیان می گفتند هم
 !آشی دهن سوز نبود

شف زرق و برقی که لوازشم آرایش روی چهره اش راه زیبا بود اما به لط
!می انداخت

خوش پوش بود و این را نمی توانست که منکر شود اما در کل، یکتا زنی
شل مهتاب را دوست نبود که بتواند او را جذب کند. او دخترهایی از امثا

 .داشت و شبیهش را، هیچ کجای این شهر یافت نمی کرد

:به ناچار گفت

 .سلم _

:و یکتا نزدیک شد و با نگاه به داریوش پرسید

 آقای زند وقت دارین؟ _

ارسلن اشاره داد به داریوش. برای امروز، ابداا حوصله ی او را نداشت.
!حداقل حالیی که می دانست این دختر سرش درد می کند برای کل کل کردن
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داری می بینی که وقت ندارم. ولی اگر خیلی حیاتیه، بفرمایید تو اون اتاق _
 .تا من بیام

شج اتاقش شی کوچکی که کن شب چوب یکتا رشد نگاهش را دنبال کرد و رسید به در
بود. او بارها نسبت به آن در کنجکاو شده بود و حالیی که ارسلن اجازه ی

شج هیجان کشاند  .ورودش را صادر می کرد؛ یکتا را به او

:رو به داریوشی که نمی شناختش گفت

 .معذرت می خوام. فقط چند دقیقه کارشون دارم _

 .و داریوش لبخندش را عمق داد و پا به روی پا انداخت

.اختیار دارین خانم. راحت باشین _

 .لبخندش را پاسخ داد و پا تند کرد به سوی دری که ارسلن می گفت

پس از ورودش، با حجشم غلیظی از تاریکی مواجه شد و برای ثانیه هایی به
شل کلید برق گشت  .دنبا

شک شر کوچ ناموفق همان جا ماند و وقتی ارسلن وارد شد؛ روشنای لوست
شط تعجب گرد کرد و با صدایی که در اثر  هیجان رنگی، نگاهش را از فر

:ولوم گرفته بود؛ پرسید

 اینجا کجاست؟ _

:ارسلن هم به تقلید از او نازی به صدایش وارد کرد و در جوابش گفت

شن عجایبه _  .اینجا سرزمی

شن شج اتاق و دیگر آرامشی که میا شب کن شت خوا یکتا چشم گرفت از تخ
شی آن اتاقک پیدا می شد  .چهاردیوار

:چپ چپی حواله ی ارسلن داد و شنید

 هر روز هر روز اینجایی ها، توجه کردی؟ _
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شل این دیوانه قرار می گرفت؛ همین طور عصبی شد. یکتا هر زمان که مقاب
!حرصی می شد

ال تقصیر منه که این همه راه اومدم _ شر خوبو نداری نه؟ اص شت خب  .تو لیاق

شل ارسلن امروز خوب بود. نه بحث می کرد و نه مدام ابرو درهم حا
شت شل خوب، یکتا را به بیشتر ماندن ترغیب می کرد اما دس می کشید. این حا

!خودش نبود؛ دلش می خواست که با این بشر بحث کند

شع خوبی کرد _ شر خوب، الکساندر گراهام بل یه اخترا منم همینو می گم دخت
شز منو تو بود. نیاز نیست که هر روز به ناشم تلفن، اون بنده خدا به فکشر امرو
شر خوب بدی. همین که یه پیامک بلند شی این همه راهو بیای که به من خب

 .بفرستی برای من کفایت می کنه

:خیره به چشمانی که امروز می خندید گفت

 .دلم می خواست قیافه تو ببینم _

شج لب هایش و در نظشر ارسلن یک تای ابرو بال پراند. لبخند نشسته بود کن
!یکتا، این حالت فراموش نشدنی و نادر بود

یه جوری ذوق کردی هرکی ندونه فکر می کنه کیان زنشو طلق داده و _
 .می خواد با تو بیاد سشر سفره ی عقد

نزدیک شد. همین ارسلنی که حال خیره به چشمانش می خندید؛ روزی
شب دختری چون او نخواهد شد ..گفته بود که هیچ گاه جذ

 همچین اتفاقی نمیوفته می دونی چرا؟ _

ارسلن سر تکان داد. او هم از این نزدیکی بدش نمی آمد اما ارسلن به چه
!ها فکر می کرد و یکتا تا کجا پیش رفته بود

آره می دونم. چون این ناز و عشوه و جذابیتت برای یه مرد، فقط تا یکی _
دو هفته ادامه پیدا می کنه. بعدش این قیافه ی ناز عادی می شه و اینجوری...

 .هیچ مردی حاضر به ازدواج با تو نمی شه خوشگل خانم
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جانش آتش گرفت اما تظاهر کرد به عادی بودن. تظاهر کرد و ارسلن تماشم
 .این اداهای دخترانه را از بر بود

دیگه نمی تونی با حرفات ناراحتم کنی ارسلن. باید خدمتت عرض کنم _
..که، کیان الن با منه. خیلی هم مشتاقه که با من ادامه بده. اون قدر که

 اونقدری هست که از زنش بگذره؟ _

.مات ماند

 چی؟ _

شع هر شت سرش قلب شد . نگاهش قاطع بود. او شرو دست های مردانه، پش
 .مرحله را پس از اتماشم مرحله ی قبل اعلم می کرد

:گفت

 .کاری کن که تورو به زنش ترجیح بده _

شن او. چرا این شکلی نگاه می کرد؟ کیان با و یکتا مکث کرد به روی چشما
شق نحس مربوط ارسلن چه کرده بود؟ ریشه ی این نفرت، به کدام اتفا

 می شد؟

:نالید

 .نه دیگه نه... ارسلن تمومش کن _

شن وحشت زده اش پیش آمد و شی چشما و ارسلن نزدیک تر آمد. تا چند سانت
 .ابروانش را به نشانه ی نفی بال پراند

شت ساده نمی خواستم، زندگیش.. تو _ تازه شروع شده. من از کیان یه خیان
وارشد این بازی شدی که زندگیشو به من بدی. روزی که اومدی این جا و
گفتی کیان و زنش از هم جدا شدن، اجازه می دم که بری اما یادت باشه

شس خوبی به اون پیدا کنی با من طرفی شنیدی؟  یکتا، اگر ح
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شس خوبی پیدا می کرد؛ صورتش را عقب کشید. هربار که به ارسلن احسا
 .او با بی رحمی هایش پشیمانش می کرد

شل بدش، تلش کرد تا جمله  را محکم بیان کند  .با تماشم حا

:گفت

من دیگه نیستم. هرکاری می خوای بکن. می خوای برو بدهی های پدرمو _
...طلب کن. می خوای برو

می تونم به پدرت بگم که با یه مرشد متاهل وارشد رابطه شدی؟ بگم که _
 آشیونه ی یه زن و شوهرو آتیش زدی؟

شج لب ها و افزود :انگشتش را به نشانه ی تفکر نشاند کن

شس دونفره از تو و کیان داشته باشم. چطوره _ آهان راستی، فکر کنم یه عک
 که اول برای مادرت و بعد تماشم فک و فامیل ارسالش کنم؟

شی کیان شن زندگ بغض تا گلویش بال آمد. او راضی نبود. به ویران کرد
شر این اتفاقات نحس نبود و ارسلن از کدام راضی نبود. روحیه ی او، درخو

 جهنم دره پیدایش شد؟

شت اول را به سرشانه ی مردانه اش کوبید و بعد با تماشم نفرتش گفت :مش

دیوونه ی روانی. ازت متنفرم. حالم ازت بهم می خوره کثافت.. تو از کجا _
پیدات شد هان؟ آبروی منو ببری خوشحال می شی؟ چی بهت می رسه

 عوضی؟ اگر کیان زنشو طلق بده چی به تو می رسه؟

ارسلن با تکانی جان دار به بالتنه ی او، به دیوار کوبیدش و بعد قاطعانه تر
 .صحبت کرد

شگ برنده ی منی. باید _ هیش.. آروم باش. آروم باش عزیزم. چون تو بر
حالت خوب باشه. می دونی بعد از این چیکار می کنم؟ برات یه بلیت

می گیرم، می فرستمت اروپا و بعد قول می دم که این عذاب وجدان تموم
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می شه. راستی، تو هیچ گناهی نداری، اونی که تورو هدایتت می کنه منم پس
 .از آشه کیان نترس و تا می تونی عاشقش کن

تقل کرد. برای دور شدن از او تقل کرد. اشک پهنای صورتش را
 .دربرگرفته بود. قصدش دور شدن بود که ارسلن بازهم به شانه اش کوبید

شن مرحله ی _ صبر کن. من هنوز اجازه ی رفتن ندادم. صبر کن تا قوانی
.بعدو برات بگم. باهات کار دارم یکتا خانم

 :فریاد زد

تو فکر کردی کی هستی که با من اینجوری رفتار می کنی؟ کی هستی _
 تو؟

شن او نشان دهد؛ راهش را و قبل از آن که ارسلن اعمالی برای متوقف کرد
شق استراحت دور شد  .گرفت و صدای خنده های او را می شنید وقتی از اتا

شت در ایستاده بود را دید شن راه، داریوشی که با تماشم حیرتش، همان جا پش میا
شن آبروی ارسلن نکرد  .و هیچ تلشی برای خرید

شت ارسلن شر خنده هنوز هم به روی صور یکتا که شرکت را ترک کرد؛ آثا
شن حیرت زده ی داریوش نمایان بود. اتاقکش را ترک کرد و برای چشما

:توضیح داد

 .دیوانه ست _

:بعد، بازهم خندید و داریوش گفت

 .دیگه مطمئن شدم خبریه _

ارسلن این جاها نبود؛ هنوز هم چهره ی سرخ از خششم یکتا را وقتی تقل
:می کرد یادش می آمد و هنوز هم می خندید وقتی برایش نوشت

فقط دو ماه وقت داری.. اگر تو وارشد عمل نشی من جلو میام و باور کن "
ال رحم نمی کنم  ".که اص
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☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 "فصل سوم"

شل این روزهایش عشق می گفت" شن حال_ به احوا "..زما

شر کیان را بررسی می کرد. نگاهش به صفحه ی مانیتور، با تماشم جدیت تصوی
یک ماهی از استخدامش می گذشت. یک ماهی می شد که او کیان را برای

 .نزدیک شدن به خودش ترغیب می کرد

شج سرمای چهل و پنج روز از یکشم دی ماه گذشته بود. زمستان به او
بی رحمانه اش رسیده و نقشه ای که ارسلن طرح می زد؛ این روزها در

شش تمام پیش می رفت  .آرام

شی صندلی و  بازهم دید که کیان نسبت به یکی از تکیه اش را داد به پشت
کارکنان کم لطفی می کرد. با وجوشد نفرتی که نسبت به او در دل داشت؛

نحوه ی کار کردنش را می پذیرفت. با او هم آرام پیش می رفت و تماشم
شب اعتماد بود !هدفش، جل

شر گوشش چسباند و با واحشد تولید تماس گرفت. کیان پس از تلفن را کنا
:مکثی کوتاه به تماسش پاسخ داد و شنید

شق من _  .بیا اتا

شغ بی سیم را پرت کرد به روی میز و همان لحظه،یاد و خاطرش رفت سرا
 .یکتا

شن شاید چهل و پنج روز هم از آخرین دیدارش با او می گذشت. ارسلن آمد
شع ثانوی ممنوع کرده و یکتا هم  انگار، از این یکتا را به شرکتش، تا اطل

 .فاصله گرفتن راضی بود که نه تماس می گرفت و نه پیامکی می فرستاد
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شن شخصی اش را از جیب بیرون کشید و وارد صفحه ی مجازی شد. البته تلف
شت او در مجازی، به کیان و یکتا مربوط می شد. ارسلن رابطه ی تماشم فعالی

خوبی با آدم ها نداشت و این امر را هر بنی بشری که به او نزدیک بود
.می دانست

شت یکتا را همین یک هفته ی پیش بررسی کرده بود. او تصویری آخرین پس
از مردی با موهای تیره را طوری طراحی کرده بود که هیچ چیز از

شل صورتش پیدا نبود و با شاخه گلی تیره، از مخاطبش استقبال می کرد. اشکا
شر عکس را هزارمرتبه خواند  .ارسلن آن روز نوشته ی زی

:یکتا نوشته بود

،بهتر است کسی را بخواهی و نداشته باشی"

 "...تا اینکه او را داشته باشی و نخواهی

شت او. به و ارسلن مدام فکر می کرد. به کیان فکر می کرد. به جنبه های مثب
رویی که مظلوم به نظر می رسید. به تماشم چیزی که داشت و یک زن را

 .جذب می کرد

شر ارسلن شاید آن روز، برای اولین بار حسودی کرد. او به آن متنی که زی
شت یکتا حک شده بود؛ به تماشم شعرهای عاشقانه ای که یکتا در دیگر پس
پست ها استفاده شان کرده بود؛ به کیانی که یکتا دوستش داشت و هرچه
مربوط می شد به یکتا حسادت کرد. یادش آمد که آن روز تلفن را هم به

شگ خشمش "دختره ی احمق" را هم نشاند اما تمام شد. روی میز کوبید و تن
تماشم حس و حالش آن روز، به همان ناسزای کوتاه بسنده کرد و حال بازهم

 .یادش آمده بود

صفحه ی یکتا این بار هم آپدیت شده بود. با پستی جدید. با عکسی از دختری
شن چهارپنج ساله که در درجه ی اول، موهای شر طلیی و بعد چشما  حالت دا

شز خوش رنگش خودنمایی می کرد. با جمله ای که لب های ارسلن را سب
شک" خشک و خالی شت خنداند. با یک "تولدم مبار  که هزاران کامن
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ابرازعلقه را به همراه داشت. با یک "ای داشد بی داد" از لب های ارسلن و
شش نگاهش به سوی تقویم !چرخ

شک شاد و سرزنده ی شز تولشد یکتا بود و آن دختر امروز پانزدهشم بهمن ماه، رو
شن عکس، چقدر فرق داشت با یکتای حال !درو

تقه هایی که به در کوبیده می شد؛ لبخند را از لب هایش فراری داد. هربار که
 .این بشر را می دید؛ همین شکلی می شد

:گفت

 .بیا تو _

 .و کیان که با اخم هایی درهم وارد شد؛ صاف نشست

 .درو ببند _

شت کوتاه خلصه می شد. او تماشم تلشش برای صمیمی بودن به همین جمل
شط تولیدش شت زحمت هایش تشکر کند . این که خ هیچ گاه نتوانست از کیان، باب

 !دیگر، هیچ باداشم تلخی نداشت دارای اهمیت نبود

شن او، متنفر می شد و به متنفر شدن ادامه می داد  .ارسلن فقط با دید

:شنید که کیان گفت

 .خسته نباشید _

شل تک نفره !و سر تکان داد و اشاره کرد به مب

 .بشین کارت دارم _

درست نمی دانست. این که کیان حالیش را چطور می گذراند را نمی دانست.
شز کیان، نقطه ی شی او ویران شده بود؛ این را می دانست اما حال و رو زندگ

شف او بود شی اهدا !اصل

به همین سبب هم لبخندی روی لب کاشت و لحنش خوشد تمسخر بود وقتی
:پرسید
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 خوبی؟ _

شی این روزهایش نگاشه کیان چرخید. نگاهی که بی قراری، پررنگ ترین چاشن
!بود

خوبم، چیزی شده؟ _

 . و میزش را دور زد ارسلن سر تکان داد؛ بعد روی پا ایستاد

 .بله چیزی شده  _

:کیان سوالی نگاهش کرد و او افزود

بداخلق به نظر می رسی. اوایل فکر می کردم شاید مشکلی داشته باشی _
 .اما این روند ادامه دار شده

کیان برای لحظه ای سکوت کرد و بعد انگار که تماشم سختی های این روزها،
:روی دوشش سنگینی کرده باشد؛ نفسش را پرسروصدا رها کرد و گفت

 کسی چیزی گفته؟ _

شن _ نیاز نیست کسی چیزی بگه. من خودم بارها تو دوربین دیدم که به زمی
شی یه بخش سپرده شده بهت دلیل نمی شه شر پاتم گیرمی دی. این که سرپرست زی

 .که دق و دلیت از مسائل شخصیتو سشر نیروهای من خالی کنی

:گفت

 .من فقط تلش می کنم کارارو خوب پیش ببرم _

!و دروغ بود

تماشم لبخندهای مصنوعی، تماشم خوبم هایی در پاسخ به آدم های اطرافش
!می گفت؛ تماشم روی پا ایستادن ها و ادعا به قوی بودن، تمامش دروغ بود

بهانه هایی که حال می چید دروغ بود. طوری رفتار می کرد که انگار چیزی
 !نشده و این هم دروغ بود. می گفت رها رفته که رفته و این هم دروغ بود
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شن حال و روزش را فهمید  .ارسلن خیره به چشمانش، دروغ بود

 .مشکلی داری؟ اگر چیزی هست می تونی رو من حساب کنی  _

نفسش را فوت کرد. این روزها تماشم دنیا قدالم کرده و دردهایش را یادش
شن محکم و متکبر بود و شل تمامشان، هنوز هم همان کیا می آوردند اما او مقاب

 حال چه اشکالی داشت اگر برای غریبه ای، راستش را می گفت؟

:پس از مکثی کوتا ه، جان کند تا صادقانه بگوید

 .زنم رفته _

و ارسلن به ظاهر نمی دانست. به ظاهر ناراحت شد. تکیه اش را داد به
:صندلی و پرسید

 چطور؟ _

کیان نیاز داشت. باید برای کسی می گفت و راهی میافت و چه کسی از
 غریبه ای چون ارسلن بهتر؟

:توضیح داد

 .بهش خیانت کردم _

 .و این بار، نگاشه ارسلن شد همان نگاشه فاتحانه ای که آرزویش می کرد

پس درست حدس زده بودن آره؟ این که اخراج شدی و اینا، سوءتفاهم _
 نبود؟

او چیزی برای از دست دادن نداشت؛ اگر ارسلن همین حال اخراجش هم
می کرد مهم بود مگر؟

شل جبران _  .سوءتفاهم نه، اما اشتباه بود. یه اشتباشه غیرقاب

 .الن می خواد طلق بگیره؟ زنتو می گم _

بغض تا گلویش بال آمد. فکرش هم دیوانه اش می کرد. مرشد گنده این روزها
 .هیچ کنترلی به روی احساساتش نداشت
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 .می خواد ولی من طلق نمی دم _

 چرا؟ _

شل ساده ای این هم سوال بود که می پرسید؟ کیان باید در پاسخ به چنین سوا
ال کی به خودش اعتراف کرده بود؟ برای رها چه؟ از چه می گفت؟ اص

عشق گفته بود تا نگهش دارد؟

:با تماشم این افکار گفت

 .منظورتونو متوجه نمی شم _

 .و ارسلن بازهم تکرارش کرد

 چرا نمی خوای طلقش بدی؟ _

شج کلمش  .تعصب آمد و نشست کن

 چرا نمی خوام؟ چون زنمه. دلیل از این قانع کننده تر؟ _

خب این دلیل من یکی رو که قانع نکرد. چرا آدما این جوری شدن؟ خوب _
 .نمی خوایش، زنت باشه. طلقش بده تموم شه بره دیگه

:با تماشم حرصش جواب داد

 کی گفته نمی خوامش؟ _

 .و ارسلن ابرو بال پراند

 عه؟ می خوای؟ پس چرا خیانت کردی؟ _

شت پی درپی و آزاردهنده، نای این جا ماندن را از روی پا ایستاد. سوال
 .پاهایش سلب کرده بود

:گفت

 .اگر اجازه بدین من برم _
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.و ارسلن همین امروز بود که به او فهماند؛ چند پله ای از کیان بالتر است

 .من اجازه دادم که بلند شی؟ مثل این که یادت رفته من رئیستم _

شن گره خورده ی ارسلن. این چشمانش چرخید و نگاهش قفل شد به ابروا
شت کیان شب او بود. اولین برخورشد جدی و اولین حقار !اولین سرسختی از جان

:همان جا ایستاد و ارسلن این بار با صدای بلندتری افزود

 .بشین _

شت شر رضای زانوانش می لرزید. کیمیا همین امروز صبح تماس گرفت و خب
فرزانه را اعلم کرد. همین امروز، بعد از چهل و پنج روز می توانست رها
شر بیکار شدن پا به خانه ی مادرزنش بگذارد  .را ببیند و محال بود که با خب

شن ارسلن و شنید :نشست تنها برای رها. صاف نگاه کرد به چشما

شن ما رد و بدل شد یادت نره که من رئیستم _  .هر وقت، هر حرفی بی

:سر تکان داد و ارسلن ادامه داد

شت شخصیت هرچی که هست به کار مربوط نمی شه. حواست به _ مشکل
رفتارت باشه. در ضمن اگر بخوای می تونم با وکیلم صحبت کنم که بهت

شق طلق با مرده  .کمک کنه. نترس، در هرصورت ح

شاید ارسلن مرشد خوبی بود. شاید کلمش زهر داشت اما می شد که به
 .روی بودنش حساب کرد

:این طور با خود برداشت کرد و گفت

شت طلق نداده. فقط از خونه رفته. دارم تلشمو می کنم که _ ال درخواس فع
 .برگردونمش. مادرخانمم قبول کرده که امشب برم و باهاش حرف بزنم

شت لپ تاپش  .ارسلن روی پا ایستاد و رفت به سم

 .می خوای من یه مبلغی بریزم به حسابت؟ می تونی براش یه هدیه بخری _
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مگه خیانتو می شه با هدیه خریدن از یاشد زنی برد؟ ممنون از لطفت ولی _
 .من تازه حقوق گرفتم و احتیاجی هم ندارم

ارسلن در دل، غرورش را تحسین کرد. همین غرور یکتا را هم عاشق
!کرده بود

:تیکه اش را داد به میز و گفت

 .امیدوارم که آشتی کنین. می تونی فردا نیای سرکار _

 .و کیان لبخندی کم جان را، به نشانه ی تشکر روی لب ها کاشت

هر کمکی خواستی رو من حساب کن. من مطمئنم که اگر دوستت داشته _
 .باشه می بخشدت

چشمانش پر بود از غم. مسئله همین بود. رها رهای قدیم نبود. رها دیگر
!دوستش نداشت

:گفت

 .ممنون _

 .و ارسلن اجازه ی رفتن را صادر کرد

 .می تونی بری _

☆☆☆☆☆☆☆

شن لنگه ی در دفتر خاطراتش را بست و همان لحظه چهره ی فرزانه را میا
 .تشخیص داد

شر خوبی کردی. منم می خواستم بهت بگم که یه نگاهی بهش _ آفرین. کا
 .بندازی. که ببینی چه احساسی به کیان داشتی

شر تماشم این روزها از آخرین ملقاتش با کیان می گذشت. حس می کرد که گذ
ثانیه ها، به قرنی مبدل شده. حس می کرد که با اون بودن، او را دیدن و به
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شر چشمانش، از این پس محال باشد اما فرزانه همین امروز شن تصوی یاد آورد
شر آمدنش را داد  .خب

دروغ بود اگر می گفت؛ خوشحال نشده. دروغ بود اگر دلتنگی اش را تکذیب
شغ شر هرثانیه اش، درو می کرد. او هنوز هم کیان را دوست داشت و انکا

شر او ماندن را برای هیچ فردایی از زندگی اش محض بود اما،کنا
 .نمی خواست

تماشم این روزها ، فرزانه زندگی را زهرش کرده بود. مدام از کیان
می گفت. از سنگینی و وقارش. از مردانگی اش . از هرچه که داشت و

شل رها را سوزاند  .می شد که به واسطه اش، د

شن کیان را به صورتش می کوبید و رها هربار برای خود او مدام خوب بود
..تکرار می کرد نخواستنش را

شع جنجالی جدید آماده بود امروز هم از همان روزها بود. فرزانه برای شرو
!و رها رامین را می پرستید برای این فاصله و سکوت

:بی حوصله بود وقتی گفت

.همه رو خوندم. باور کن همه رو از برم _

پس دردت چیه؟ واسه چی شوهرتو ول کردی؟ بهتر از کیان کجا گیرت _
 میاد رها؟

شل پتو را روی صورتش کشید. امروز کیان را می دید. تماشم ثانیه ها، مشغو
برنامه ریزی بود. به کیان چه باید می گفت؟ چطور می راندش تا اندکی از

 درشد دلش تخلیه شده باشد؟

:شنید که بازهم مادرش گفت

خوشی زده زیر دلت. فکر کردی اگر براش ناز کنی هی میاد نازتو _
 .می کشه؟ نخیر مادر. از این خبرا نیست

 .مامان لطفاا اجازه بده. من با رها حرف دارم _
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پتو را از روی تنش کنار زد و با چشمانی باز، رامینی که به تازگی وارد
شت کلم متعجب بود  .اتاقش شده بود را نگاه کرد. فرزانه هم از این جدی

:رها صاف نشست و گفت

 .سلم داداش _

شن مادرش شد  .و رامین سر تکان داد و منتظشر رفت

شن فرزانه با آن حجم از تردید، دقیقه های به طول انجامید. نهایت دور شد
رامین آمد و مقابلش نشست. با نگاهی خیره. با چشمانی که حرف داشتند و

!ابروانی که عجیب درهم تنیده بود

شی رامین، نگاشه رها را زمین انداخت و شنید :خیرگ

 .خب منتظرم _

شش چشم ها بود  .واکنشش تنها چرخ

منتظشر چی؟ _

رامین مدام پا تکان می داد . عصبی به نظر می رسید و این خشم، از اوی
!همیشه خونسرد بعید بود

تعریف کن ببینم چرا الن این جایی؟ چرا کیانو ول کردی؟ _

 .نفسش را کلفه فوت کرد

رامین هم اضافه شده بود؟

وای توروخدا. دست از سشر من بردارین. چتونه شما؟ من فقط می خوام یه _
 مدت تنها باشم این جرمه؟ چند بار باید بگم که حسی به کیان ندارم؟

شت رامین، به آنی سرخ شد. انگار که دیوانه  شده باشد  .پهنای صور

شن دندان های کلیدشده اش واژه ها را کنار هم چید و با هر نزدیک شد و از میا
.واژه، رها را مکشت
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کیان چیکارت کرده رها؟ یا همین الن بهم می گی، یا من زنگ می زنم به _
خوشد بی شرفش و ازش سوال می کنم. من باید بدونم اون با خواهرم چیکار

شی کثیفو راه بندازه. که یه جماعتو اوسگول کنه کرده که راضی شده این باز
 .و ادعاش فراموشی باشه

تنش یخ بست. انگار که سطلی آب یخ را روی سرش ریخته باشند. وجودش
شک چشمانش، هیچ جای ثابتی را برای شروع به لرزیدن کرد و مردم

.سکونت نمیافت

:لب زد

 .دروغه _

و رامین برای اولین مرتبه، دستش را بال آورد و بی تردید به صورتش
 .کوفت

چشمانش بسته شد. آبرویی نمانده بود. عزت و احترام، هرچه رامین
 .دوستش داشت؛ هرچه نقشه چیده بود؛ تمام و تمامشان از دستش رفت

شن شر سیلی، هنوز هم گوشه ای از قلبش را می سوزاند که رامین با بیا فشا
 .جمله ای دیگر، بازهم ترساندش

 .نمی گی نه؟ خیلی خب، من از کیان سوال می کنم _

شن تخت را احساس کرد. چشمانش در ثانیه ای باز شد و با تماشم توان تکا
شن برادرش تا تنها امیدی که برایش مانده بود را به چنگ انداخت به انگشتا

..نابودی نکشاند

رامین خواهش می کنم. اینکارو نکن. این تنها امیشد منه. بذار کارمو تموم _
 .کنم

شط عصبانیت گرفت  .رامین چرخید و رگ های گردنش، از فر

شل خانواده تو _ کارتو تموم کنی؟ این چه کاریه که مجبور شدی بخاطرش ک
 بازی بدی؟ که کیانو یادت نمیاد آره؟ که دوسش نداری؟
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بازهم قصشد رفتن کرد و این بار ترس بود که تماشم غروشر رها را شست و با
!خود مبرد

دوسش دارم.دوسش دارم داداش توروخدا. به کیان چیزی نگو. اگر _
 اینکارو کنی منو کشتی. می فهمی؟

شش اشک هایش رامین را آرام کرد. برگشت و نشست مقابلش. چشمانش ریز
هنوز هم همان طور سرخ بود اما لحنش نرمش پیدا کرد؛ چراکه هنوز هم

شق وجودش، رها را باور داشت  .جایی در اعما

 .حرف بزن رها. یه چیزی بگو. قانعم کن _

شن این حجم از بیچارگی، حداقل کارش از گریه گذشت. به هق هق افتاد. بیا
!برای اویی که هیچ گاه مشکلتش را جار نزده بود؛ خوشد خودکشی بود

:گفت

 ...کیان _

. اشک شد و از چشمانش چکید و تماشم واژه های بعد ازآن

شل چشمانش یادش آمد. تماشم روزهای قبل از تصادف، فیلم شد و از مقاب
گذشت. آزار و اذیت ها، بی توجهی ها، نداشتن های کیان و نهایت رسید به

!همان سه شنبه ی بارانی

 .بازهم گریه کرد. انگشتانش با فشار دست های برادرش را می فشرد

:رامین به حرف آمد

 بگو رها. حرف بزن. چیکارت کرده؟ _

شش یک مرد شن او. شاید می خواست واکن نگاهش را ثابت کرد به روی چشما
ال می گفت؛ را به این اتفاق دیده باشد. شاید رامین حال باید امیدی می داد. مث

ال از شق فرصتی دوباره هست. مث ال می گفت؛ کیان لی کیان اشتباه کرده . مث
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شش پابرجا در شق کیان می گفت. باید طوری قانعش می کرد. طوری که آت عش
شن قلبش را خاموش کرده باشد !انتهایی ترین مکا

:لب زد

 .اسمش یکتاست _

شت لب هایش دقیق شد؛ با تماشم حسرتی که روی و رامین که به روی حرک
:دلش نشسته بود؛ دستانش را محکم تر فشرد و گفت

ممردم براش. اگر یک ساعت _ بهم خیانت کرد رامین. دوستم نداشت. می 
...دیرتر می اومد خونه از نگرانی دق می کردم رامین اما اون

شن هق هقش افزود :رامین با نگاهی گشاد شده براندازش می کرد و رها میا

شس دیگه ای شده بود. یه روح بود رامین. _ اون منو نمی دید چون زندگیش ک
شع نیازهاش ساخته بود و شل من فقط وسیله ای برای رف یه روحی که از زنی مث

شل اون بود. همونی که تو گوشش می گفت عشقش، قلبش، احساساتش ما
زیبای من. همونی که نگاهش محشو صورتش بود. کیان هیچ وقت منو

شق کسی شدم که هیچ وقت عاشقم نبود  .اونطوری نگاه نکرد داداش. من عاش

ال نافهوم !اصوات تمام شدند. واژه ها می آمد اما کام

شن شن لرزا شن تماشم کلمات پیروز بود. رامین خم شد و ت صدای هق هق بر بیا
شی کیان بود  .خواهرش را به آغوش کشید اما تماشم حواسش پ

!آخ کیان آخ

تو بمون این جا. ببین من اونو چیکارش می کنم رها. آروم باش. گریه _
 .نکن

سرش به روی سینه ی رامین بود اما قلبش آرام نمی گرفت. این روزها بیش
شب زبان نفهمش بازهم از تماشم ثانیه های عمرش دلتنگ بود. این ثانیه ها، قل

!کیان می خواست. هیچ امری آرامش نمی کرد؛ جز از او گفتن
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حق داشتم که ادعا کنم فراموشش کردم رامین. اون منو نمی دید. بخاطشر _
اون دختره مدام سرکوفت می زد. هربار که نگاهش بهم می افتاد می گفت من

شل یه اضافی رفتار می کرد و من با تموشم بدبختم که تورو گرفتم. با من مث
این ها بازم موندم. تلش کردم. هرکاری از دستم برمی اومد انجام دادم که

 .عاشقم بشه اما نداشتمش چون یکی دیگه اونو داشت داداش

به ظاهر رها را آرام می کرد. روی کمر او را نوازش می کرد و فکرش
!تنها به ساعتی می رفت که کیان پا به این سالن می گذاشت

:گفت

طلقتو ازش می گیریم رها. من دیگه نمی ذارم تو برگردی به اون _
شش پدرسوخته ش بدذاته فقط خودشو شل دادا عوضی. می دونستم که اونم مث

 .خوب نشون می داد

فاصله گرفت. تماشم صورتش خیس از اشک بود و مژه های بهم چسبیده اش ،
شل رامین را می سوزاند  .د

!نمی خوام طلق بگیرم رامین. حداقل الن نه _

شن رامین، بازهم واکنش نشان دادند  .ابروا

شت زندگی کردن داره؟ _ یعنی چی که نه؟ رها تو دیوانه ای؟ اون آدم لیاق
شق پوچ که جز بدبختی هیچی برات نداشته  .دلشو خوش کردی به یه عش

:این بار از حسرت هایش گفت

شف منو می فهمی. کیان تازه داره بهم وابسته _ هربار عاشق بشی، حر
شن این روزها از جونم بزنم. این که بهم می شه. من حاضر بودم واسه دید

شت دنیاش خلصه نگاه کنه و بعدش یادش بره که کجاست. این که تماشم اولوی
شت لعنتی بشه تو من. باید دلم خنک بشه. باید عاشق شدنشو ببینم و این حسر

 .ولم کنه که بگذرم از کیان

Ava-Khis.iR
@avayekhis



شن رامین نچ کنان فاصله گرفت. باور نمی کرد. این حجم از عاشقی، میا
دیواره های ذهنش جا نمی گرفت. می شد که آدم از خودش بزند برای کسی؟

شب عالم باشد و بازهم ادامه دهد خواستنش را؟ شن معشوقش عذا  می شد که بود

:گفت

 .من نمی ذارم رها. خودتو نابود می کنی _

شر پشت سر. درست شبیه به آواره ها بود. چهل و پنج تکیه اش را داد به دیوا
شن کیان، ویرانش کرده بود !روز ندید

شه _ من همین النم نابود شدم رامین. اون که نباشه منی وجود نداره. دارم له ل
داشتنشو می زنم اما وقتی می بینمش مجبورم طوری رفتار کنم که انگار

 نمی خوامش، نابودی از این بیشتر؟ که بمیری از دلتنگی و دم نزنی؟

شگ آیفون هردو را شن جمله ای اما، صدای زن رامین لب باز کرد برای بیا
:متوقف کرد. فرزانه فریاد زد

 .کیان اومده _

و رها با تماشم توان گونه هایش را دست کشید و بازهم رامین را التماسش
 .کرد

شت دوست داشته شدنو ازم نگیر داداش. ازت خواهش می کنم _  .فرص

 قول می دی بگذری ازش؟ قول می دی دیگه اعتماد نکنی؟ _

:گفت

 .قول می دم _

 .و رامین نفسی از سشر خشم بیرون فرستاد و اتاقش را ترک کرد

☆☆☆☆☆☆☆☆

"یک ساعت قبل"

 . یادت نره  بگو جلوی یه گل فروشی وایستن. کیان  _
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شت سرش  .روی صندلی چرخید و نگاهش را فرستاد به محدوده ی پش

گل فروشی؟ مگه خواستگاری می رم؟ _

:کیمیا با اشاره به راننده ی آژانس نفسی فوت کرده و نالید

ال داریم می ریم برای آشتی ها _ شت خالی بریم؟ مث  .می خوای دس

:کیان بی تفاوت نگاه گرفت و کیمیا این بار نالید

 .به حرفم گوش بده داداش. لطفاا _

صدایش بال کشید. امروز به اندازه ی کافی تحقیر شده بود؛ بیش از اینش را
!نمی خواست

من گل مل نمی گیرم. ولم کنید مگه جنایت کردم انقدر گیر می دین؟ اون _
شن من بچه ست که از مامان که می گه برو شیرینی بخر، اینم از تو. انگار ز

.با این چیزا خر بشه

زنت بچه نیست یعنی چی؟ زن نیاز به محبت داره. می خوای با این اخمای_
 .درهم بری بشینی اونجا بگی برگرد؟ خب معلومه که قبول نمی کنه

شن بازهم روی صندلی چرخید. کیمیا را چپ چپ نگاه کرد و بعد با تکا
.ابروها، اشاره داد به راننده ی آژانش

شن آخرین تلش، جمله ای را به کیمیا از رو نرفته شانه بال انداخت و به عنوا
. زبان آورد

شت منه. من بهتر از تو می شناسمش. مطمئنم اگر دست خالی _ رها دوس
 .بری ناراحت می شه

ال ناگهانی شی تمام نفسی از سشر خشم رها کرد و بعد کام کیان با خستگ
:پرسید
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ال تو مغزم _ می خوای یه کادو براش بگیرم؟ از گل خیلی بهتره . اص
 .نمی گنجه بخوام گل بگیرم دستم برم اونجا

شن شر موضشع کم جان هم، کیمیا را امیدوار کرد و درحالی که با تکا همین تغیی
:دست خیابانی همین نزدیکی را نمایش می داد؛ سریعاا گفت

.عالیه. داداش تو همین خیابون یه طلفروشی هست. برو از همین بخر _

آهش از سینه خارج شد . به این یکی فکر نکرده بود. به این که هدیه از
شن خانواده ی او تنها به جواهرات مبدل می شد  . زبا

شی حسابش گفت :روی صورتش را دستی کشید و با نگاه به آخرین موجود

 .آقا این خیابون رو بپیچ _

شض راننده هم از نتیجه راضی بود که لبخندی روی لب کاشت و کیان به مح
شف اتومبیل، برای جلوگیری از اتفاق های بعدی کیمیا را صدا زد :توق

 .نمی خواد تو بیای. بشین تو ماشین خودم برم و بیام _

کیمیا مخالفتی نکرد. همین که برادرش تا این اندازه کوتاه آمده بود؛
 .خوشحالش می کرد

شن طلفروشی و به خدا که این اولین باری کیان گام هایش را رساند به ویتری
 .بود که برای خریشد هدیه ای برای یک زن پیش قدم می شد

شن انواع و اقساشم جواهرات چرخاند. از انگشتر گذشت و رسید نگاهش را میا
شس خریدشان برنمی آمد . چشم چرخاند و به دستبند های وزن داری که از پ

نهایت، رسید به یک جفت گوشواره.یک جفت قلبی که اطمینان داشت رهای
!احساساتی دوستشان خواهد داشت

ورودی را داخل رفت و یک بار دیگر، موجودی اش را چک کرد . دعادعا
شس خریدشان بربیاید. چشمش آن یک جفت قلب را گرفته  و می کرد که از پ

شر خریدشان بگذرد  .محال بود که از خی
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فروشنده که پیرمردی با سشر تاس و عینک مطالعه ای به چشم مقابلش ایستاده
:بود؛ پس از دیدنش لبخندی روی لب کاشت و پرسید

 کمکت کنم جوون؟ _

و کیان تلش کرد تا خوش اخلق به نظر رسد وقتی اشاره می داد به ویترین
 .و در نهایت گوشواره ها

شل قلبه . می شه بیارینش؟ _  یه گوشواره تو ویترین دیدم. شک

:پیرمرد انگشتانش را درهم قلب کرد و با همان لب های خندان جواب داد

اون نیم سته پسرم. تکی فروخته نمی شه. این جا کلی گوشواره داریم. یه _
 .نگاهی بهشون بنداز

شی نیم ستی شن پیرمرد، خم شد و نگاه انداخت به الباق شس انگشتا شن نگاه به را بدو
!که متعلق بود به آن گوشواره

گردنبندی که همراهش بود نازک و کم وزن به نظر می رسید اما، کیان
شب او خواهد بود شی حسا !اطمینان داشت که مبلغش بیشتر از موجود

:با این حال گفت

 .اول اونو بیارینش. ببینم می تونم بخرم _

.پیرمرد چشم چرخاند و نگاشه خیره ی کیان به آن گوشواره متوجهش کرد

:جواب داد

 .چشمت اونو گرفته _

 .و کیان با چشمانی که ستاره باران شده بود سر تکان داد

 .مطمئنم زنم از این خیلی خوشش میاد _

پیرمرد خم شده بود تا نیم ست را از ویترین خارج کند و درهمان حال
:می گفت
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 .اونجا کلی گوشواره ی قلب داریم. یه نگاه بنداز _

شن کیان قرار داد؛ او بی تردید شل چشما و وقتی گردنبند و گوشواره را مقاب
 .جمله چید

 .نه اینو می خوام. وزنش کنید _

شی حسابش. اگر پیرمرد حرفی نزد و کیان بازهم نگاه انداخت به موجود
شی روزهای این ماهش شی او برابری هم می کرد؛ الباق هردوی آن ها با موجود

 را چطور می گذراند؟

شر پشت سر و شنید :تکیه اش را داد به دیوا

 .هردوشون می شه پنج و پونصد. بهت تخفیفم می دم _

درست حدس زده بود. مبلغ با موجودیل حسابش برابری می کرد. با این
 .توفیر که پنجاه تومن هم کم داشت

:صدا در گلو صاف کرد و گفت

 .می خوامش _

شن یک جفت گوشواره بود  .و تنها هدفش در آن لحظه، داشت

شل جعبه های پیرمرد لبخنشد روی لب هایش را عمق داد و درحالی که به دنبا
:کادویی، زیباترینشان را می خواست گفت

شف من _  .چون خیلی عاشقی، یه جعبه ی خوشگل هم از طر

:و کیان پاسخش را با لبخندی کم جان داد و آهسته گفت

 .ممنون می شم _

کیف پولش را همان لحظه چک کرد. ته مانده ی اسکناس های نقدش به دو سه
شز آینده هم بسنده نمی کرد. دیوانگی بود اما این گوشواره ها را رو

 .می خواست
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شت رها را وقتی با این ها مواجه می شد تصور کرد و قیشد روزهای بعد صور
شب درهم تنیده شی زنجیری که پلکش، دو قل از این را زد. نگاه کرد به زیبای
بود و پیرمرد نگاشه خندانش را که تشخیص داد؛ عینک را به روی بینی اش

:جابه جا کرد و گفت

شس خوشبخت چی هست؟ _  اسشم این عرو

:جواب داد

 .عروس نیست. زنمه. بیشتر از یک ساله که ازدواج کردیم _

:و پیرمرد خندید و اینطور گفت

همچین گفتی گفتم ده ساله زنته. پسرم اینو خوب یادت باشه، زن ها تا _
وقتی بچه دار نشدن عروس محسوب می

شن. همین طور خودشونو لوس می کنن و تو هم هی مجبوری با کادو خریدن
 .راضیشون کنی

شن قبل از تصادف و با تماشم حسرتی که جمله ی پیرمرد، او را برد به دورا
:کنج دلش نشسته بود؛ لب زد

!درسته _

☆☆☆☆☆☆☆

شل آیینه شط رامین می گذشت و رها هنوز هم مقاب شک اتاق توس دقیقه هایی از تر
نشسته و صورتش را نگاه می کرد. تنها آرایشش در آن لحظه، ماتیکی سرخ

شی یک زن را عنوان می کرد  .رنگ بود که در نظشر او شاد

شل احوال پرسی با دامادش بود و سروصداها بیشتر، فرزانه به شدت مشغو
 .مختص بود به کیمیای سرزنده که با اشتیاق سوال هایش را جواب می داد
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شت مثبتش فرو رفته و رها شب شخصی صدایی از کیان نمی شنید. بازهم در قال
 .مطمئن بود که حضار را حق به جانب نگاه می کرد

یادش آمد که یک روز که کیان بی حوصله به خانه آمده و از قضا رها
رامین را به شام دعوت کرده بود؛ ساعتی بعدش کیان جنجالی راه انداخت

شگ لباس هایش هم حساس شده بود و مدام رامین دیدنی. به طرشز پوشش و رن
را ناسزا می گفت. یادش آمد که آن شب هم سیلی خورد. یادش آمد و خم شد

تا از عمد، همان رنگ لباس را انتخاب کند. شاید این بار به جای تاپی
شک کوتاهش کمی بالتر می رفت از دوبنده، یقه باز می پوشید وقشد  شلوار

!زانوها

لباس ها را بی تردید تن زد و درست وقتش بود وقتی فرزانه نامش را خطاب
 .کرد

 رها دخترم. نمیای بیرون؟ _

شی اندامش بیش از اندازه به چشم می زد. سیاه پوشیده بود و این حجم از سفید
 .نمایش، خودش را هم معذب می کرد اما رها باید انجامش می داد

شن موهایی که تا کمرش می رسید را باز به روی شانه ها رها کرد و خرم
شب اتاقش را گشود؛ نگاشه کیان بال آمد و همان طور خیره همان لحظه که در

 .ماند

شت کیان در آن لحظه، شج مقاوم رها لبخند را بی رحمانه روی لب کاشت و او
تا جایی بود که کیمیا سلمش را پاسخ و رامین بچرخد تا چپ چپی حواله ی

!خواهرش دهد

:کیان نتوانست که طاقت بیاورد. روی پا ایستاد و در خطاب به فرزانه گفت

 .اگر اجازه بدین من تنها با رها حرف بزنم _

 .فرزانه سر تکان داد و رامین همان لحظه مداخله کرد

 .من اجازه نمی دم. رها بیا بشین _
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شل خوشی از رامین نداشت. کیان تیز چرخید به روی او. همین طور هم د
 .ذاتاا از برادرزنش خوشش نمی آمد و این امر دیوانه اش هم کرد

:رامین نگاهش را بررسی کرد و بعد حق به جانب گفت

قرار نیست رها دو هفته یه بار بیاد این جا و یه ماه قهر بمونه، بعد تو _
شن هیچ توضیحی ببریش. همین جا بگین مشکلتون چیه تا حلش کنیم .بیای بدو

کیان روی صورتش را دستی کشید. رها این حالتش را از بر بود.
می دانست که این شکشل قیافه، نشانی از چه حجم خشم است. هنوز هردو

ایستاده بودند. هنوز همدیگر را نگاه می کردند. هنوز کیان توقع داشت که
شض شانه هایی که کم شده بود  !رها چیزی بگوید و رها نگاه می کرد به عر

:نهایتاا کیان خودش به حرف آمد

شن مشکشل ما کار خودمونه آقا رامین. نیاز نیست شما دخالت _ حل کرد
 . کنین

شف خواسته های مادرش صحبت کرد :و رامین درخل

اگر بلد بودین خودتون مشکلتونو حل کنین پای رها به اینجا باز نمی شد. _
 .بیا بشین رها

 !رها گامی برداشت و نه نشد

!کیان نتوانست که این بار هم مثبت جلوه کند

:عصبی شد و این حجم از خشم کیمیا را هم تکان داد

نخیر. نمی خواد بیای بشینی. برگرد اتاقت لباساتو عوض کن بعد بیا. این _
چه وضعشه؟ مامان شما نمی خوای چیزی بهش بگی؟ این طوری می گرده تو

 این خونه؟

رها دست به سینه همان طور ایستاد و لبخند را هنوز هم فراموش نکرده
!بود
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مگه غریبه این جا هست؟ متاسفانه تو هنوز شوهرمی و رامین هم _
 .داداشمه

کیان بازهم روی صورتش دست می کشید. کم مانده بود به فریادش که کیمیا
:دخالت کرد

چرا این جوری می کنین؟ ما که نیمدیم دعوا. رها قربونت برم لج نکن. آقا _
 .رامین شما هم اجازه بدین این دوتا خودشون حرف بزنن. خواهش می کنم

:رها گفت

. من حرفی ندارم _

شت اتاق  .و همان لحظه چرخید و رفت به سم

ال دور شود صدای شل آسوده تری گام برداشت و قبل از آن که کام کیان با خیا
:رامین را شنید

اگر یکبار دیگه رها بیاد تو این خونه دیگه اجازه نمی دم که برگرده. _
 شنیدی کیان؟

همان جا ماند. این روزها عالم و آدم تهدیدش می کردند. این یکی را عمراا
 .اگر بی پاسخ می گذاشت

:چرخید و گفت

شن منه _  .تو کی باشی؟ رها ز

و رامین هم نزدیک رفت و بی توجه به فرزانه ای که نامش را تاکیدی
 .خطاب می کرد؛ جمله ای چید

شن تو بشه خواهشر من بود. این آخرین فرصتته کیان. ازش _ قبل از این که ز
 .استفاده کن

کیان به خنده افتاد. رامین ذاتاا خونسرد بود و این اخم های درهم، ابداا به
 . چهره اش نمی آمد
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:جواب داد

شس تو _ بیا برو رامین. من بخاطشر مامان چیزی بهت نمی گم وگرنه از پ
 .یکی که برمیام

:رامین با همان نگاشه پر از نفرت گفت

شس خودتم برنمیای. هم بی عرضه ای و هم بی غیرت، چون اگر _ تو از پ
 .نبودی نمی ذاشتی زنت پاشو به این خونه بذاره

ال نزدیک شد برای چسبیدن به یقه ی او اما فرزانه آمد و کیان این بار کام
 .مداخله اش هردو را ساکت کرد

تمومش می کنین یا نه. همینم مونده که شما دوتا مثل خروس جنگی به _
شن هم بیوفتین. بیا برو کیان. برو زنتو راضی کن ببرش خونه ت. آقا جو

. رامین شما هم بشین

کیان دیگر چیزی نگفت و درحالی که نگاشه عصبی اش را هنوز هم از روی
شب رها شت اتاق خوا  .چهره ی رامین برنداشته بود؛ رفت به سم

شض ورودش، رها شن این که در بزند؛ دستگیره را تکانی داد و به مح بدو
 .برای صحبت پیش قدم شد

 .الکی با داداشم بحث نکن. من با تو هیچ جا نمیام _

شن رها را در را با تماشم دیوانگی اش، از عمد به لنگه کوبید و سروصدا ت
 .تکان داد

این چیه پوشیدی؟ تو خونه ی شوهرت اینجوری لباس نمی پوشی که این جا _
 .پوشیدی

رها لبخندش را عمق داد و طوری پا به روی پا انداخت که کیان را
.متوجه تر کند
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چیه عزیزم؟ نگرانی سرما بخورم؟ خونه ی ما گرمه خیالت راحت. شما _
..برو واسه اون دختری غصه بخور که

بیخودی مغلطه نکن. من با کسی نیستم. تو برام کافی هستی. تویی که _
 .مغزمو خوردی مگه دیوانه ام که برم با یکی دیگه

شن رها بال پرید و کیان نزدیک شد. این نزدیکی برای رها خوب نبود ابروا
 .اما کیان، او خوب می دانست که رها را چطور عاشق تر کند

آمد و نشست کنارش. طوری که هیچ فاصله ای میانشان سد نکشد. طوری
شن رها یخ ببندد و این بار کیان متکلشم وحده باشد !که ت

من که می دونم این جوری پوشیدی تا من خوشم بیاد اما عزیزم، این _
شش شص شوهرته نه اون دادا ..لباس ها مخصو

:نگاهش چرخید و کیان "لال ال ال" گویان افزود

 .دلم برات تنگ شده. دیگه زیادی دور موندیم. پاشو بپوش بریم خونه _

شل این همه نزدیکی، تنها سکوت کرده بود. این جور وقت ها اگر رها در مقاب
!چیزی می گفت؛ احساسات آبرویش را می مبرد

.کیان هم از این سکوت استفاده کرد و بالتنه ی همسرش را به آغوش کشید

شق من. تو بچه نیستی که _ من که می دونم تو هم دلت تنگ شده. پاشو عش
 .قهر می کنی

شن کیان روی بازوهای عریانش تمام شد. قلبش سروصدا راه انداخت. انگشتا
شن شر خواست را دست می کشید و رها تا چه حد قوی بود برای مقاومت در براب

!او

شج تلشش رسید به تکانی خفیف و لب هایی که آهسته گفت :او

.برو کنار کیان.ولم کن _

شت او و کاش همیشه ی خدا این قدر مهربان و کیان خم شد به روی صور
!می بود
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شن من عمراا ولت کنم. _ عمراا ولت کنم. حال که فهمیدم تو هم نمی تونی بدو
من تازه می خوام تورو بدست بیارم. اون دختره ی احمق یه تار موی تو هم

 .نیست رها

تقاب را کنار زد. تماشم برنامه ریزی هایش به باشد فنا رفت. کیان هیچ وقت تا
 .این اندازه مهربان نشده بود

این جملت، این نگاه، این نزدیکی، همه و همه متعلق به کیان بودند؟

ال کودکانه جمله می چید وقتی گفت :فاصله گرفت و کام

شر موم نشد. دیدم که چجوری خیانت کردی. تو منو _ دیدم که چجوری یه تا
 .بدست نمیاری کیان چون از دستم دادی

کیان بازهم در آغوشش کشید و این بار در پاسخ به تقلهایش به دروغ
 .متوسل شد

خیانت نکردم رها. باور کن اون دختره بهم گیر داده بود. منم مجبور شدم_
 .برم ببینمش و بهش بگم که زنمو دوست دارم که دست از سرم برداره

 چشمانش همان لحظه از حدقه بیرون زد و کیان هنوز هم انکار می کرد؟

 .فاصله گرفت و خیره به چشمانش ابرو بال پراند

 پس تو باهاش نبودی؟ _

ال قاطعانه بود !و پاسخش کام

نه! باور کن نه.. یکتا تو شرکت کار می کرد و بهم گیر داده بود. منم _
مجبور شدم یه بار برم ببینمش تا آبرومو نبره. بعد از این که فهمید من چقدر

 .تورو دوست دارم دست برداشت

:رها سر تکان داد و گفت

 .آهان _

:و بعد دروغ ها به خنده انداختش و ادامه داد
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 .پس واسه همین دستتو گرفته بود _

کیان وادارش کرد به نگاه کردن و چطور این قدر راحت، خیره به چشم های
رها دروغ می گفت؟

یه لحظه دستشو گذاشت رو دستم اما من سریع فاصله گرفتم. حال از _
شس گندم همون لحظه دوستت رسیده و عکس گرفته. بذار من اونو ببینم، شان

شی ماست رها  .چون آرزوشه من و تو از هم جدا شیم. چشمش به زندگ

:رها همچنان لبخند را حفظ کرده بود. لحنش خوشد تمسخر بود وقتی گفت

شی ما خیلی عالیه. واسه همون _  .آهان. نه که زندگ

شش موهای او، برای دیوانه کردنش بازهم جمله ها چید  .کیان همراه با نواز

شق من. پاشو بیا بریم _ تو خودت می خوای این زندگی رو زهرمار کنی عش
شی من شن تو زندگ ال. بدو خونه ببین شوهرت خواب و خوراک داشته اص

 .زهرماره رها

بس بود. کیان تماشم مقاومتش را می شکافت. امشب چرا این طوری بود
شک دیوانه؟  مرد

تلش کرد روی پا بایستد و قصدش آن لحظه فاصله گرفتن بود اما کیان،
کارش غافلگیری بود. یک بار غافلگیرش می کرد و سیلی می زد؛ یک بار به

همراشه دختری دیگر می نشست به روی کاناپه ی خانه و یکبار اینطور،
!بی رحمانه لب هایش را نشانه می گرفت و می بوسید

شر ثانیه ها از دستش رفت. تنش را تکانی داد و وقتی جانش را پس گرفت؛ گذ
شر هردو دست به تخت سینه ی او کوفت و کیان را از خود راند  .با فشا

:به دنبالش گفت

 .برو بیرون کیان _

شن سرخ از خشمش کیان را به عقب نشینی ترغیب کرد  .و چشما
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..خیلی خب عزیزم. پاشو بپوش بریم . چیزی نشد که _

شت دست روی لب هایش را دستی کشید و این واکنش تنها برای تخلیه ی با پش
شن کیان ساخت که برای شس خشمش بود اما چنان تصویری در ذه احسا

 .لحظه ای، از خودش بدش آمد

 الن این چه حرکتی بود؟ یعنی انقدر از من چندشت می شه رها؟ _

:روی پا ایستاد و گفت

 .برو دیگه کیان. من هیچ جا نمیام _

شن او، جعبه را از جیب شن نگاهی طولنی به چشما و پس از پرت کرد
 .کاپشنش بیرون کشید و بعد روی تختش انداخت

خیلی خب! حال که انقدر ازم نفرت داری منم به حال خودت می ذارمت _
 .رها

شل قرمز و کیان افزود شس مخم :نگاشه رها خیره ماند به باک

شل زندگیم، با کلی عشق و علقه رفتم که کادو بخرم _ .واسه اولین بار تو ک

:تلخ خندی روی لب هایش نشست و ادامه داد

 .نمی دونستم انقدر ازم متنفری رها. به خدا نمی دونستم _

به دنبالش رفت از اتاق. رها را همان جا باقی گذاشت. به نگاهی مات مانده
روی باکسی که هنوز هم وجودش را باور نداشت. کیان در پاسخ به

شی کیمیا فریاد زد و درست پس از ساکت کردنش، فضای شت پی درپ سوال
 .خانه شان مسکوت شد از هر صدایی

شل انگار تنها یک صدا بود و آن صدا می گفت که "واسه اولین بار تو ک
 . "زندگیم با کلی عشق و علقه رفتم که کادو بخرم

شت خودش کشید  .دست دراز کرد و باکس را به سم

:صدا همچنان فریاد می زد
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".نمی دونستم انقدر ازم متنفری رها"

شن جعبه، با تماشم وجود گریه شک چشمش را پس زد و پس از گشود و او اش
!کرد

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 نمی شد بگی من نیستم؟ نمی تونم بیام یا هرچی؟ _

شن یکتا، پس از مدت ها تلقی پیدا کرد با همان تیله نگاه چرخاند وچشما
!سیاه هایی که تک تک رگه هایش را هم از بر بود

با خودم گفتم منو ببینی خوشحال می شی، البته چشماتم می گه خوشحالی _
 .ولی امان از این زبونت یکتا

!خوشحال؟ خوشحالی برای اولین ثانیه اش بود

شن کلمش هم حالیی که ارسلن می خندید؛ شاد به نظر می رسید  و لح
همانی بود که یکتا می خواست؛ می شد که دیوانه نشده باشد؟

:شانه بال پراند و گفت

من فقط نمی خوام خانواده ت بهم امیدوار بشن. فردا روزی سختشون _
 .می شه

شر پایش به روی پدال گاز را تشدید کرد و سر تکان داد .فشا

شف من حرف نمی زنه _ شن این قضایا نباش. تو خانواده کسی رو حر .تو نگرا

:گفت

 .خب خداروشکر _

 .و ارسلن بازهم چرخید و نگاهش کرد

 لغر شدی؟ _
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تماشم عزت نفسش را همان لحظه از دست داد. قبل از امیرارسلن یک دنیا
شی بی موردش گفته بودند اما حال که او تاییدش می کرد؛ انگار خدای از لغر

!زمینی اش تایید کرده بود

:گفت

!همه می گن _

:و ارسلن خندید و جواب داد

 .ببین یک ماه ندیدمتا. از دوریم پوست استخون شدی _

لب گزید. ارسلن چه می دانست. اصشل ماجرا هم همین بود. نبوشد او به این
!حال و روز انداخته بودش

:ناخودآگاه زمزمه کرد

!چهل و هفت روز _

:و ارسلن که چرخید و کاوشگرانه نگاهش کرد؛ افزود

یعنی من خیلی حساب کتابم دقیقه. می دونم که چند روز ندیدیم همو و البته _
 .از دستتم راحت بودم

 راحت؟ واسه همین انقدر لغر شدی؟ _

 .و یکتا حق به جانب تایید کرد

ممده _ شت خودم بوده. الن لغر   . بله که راحت بودم. اگرم لغر شدم خواس

شن یک تای ابرویش گفت :ارسلن همراه با بال پراند

ممده _ !آره آره 

 .و بعد دست دراز کرد تا بخاری را برای دقایقی خاموش کند

 گرمم شد. تو که سردت نیست؟ _
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یکتا سری به نشانه ی نفی تکان داد و ارسلن با نگاه با پالتویی که تن
:داشت؛ افزود

این لباسارو از کجا می خری؟ فکر کنم فروشگاهی که ازش خرید می کنی _
 .اسمش این باشه

:چرخید و هر نظرش برای یکتا مهم بود که سریعاا پرسید

 چی؟ _

:و ارسلن بعد از کمی تفکر گفت

شش تابلوترین لباس های زنانه ی قرن. درسته؟ _  مرکز فرو

شر جینش وا رفت و ارسلن با اشاره به قشد زیادی کوتاه پالتو و بعد شلوا
:ادامه داد

شن من _ آخه این چه وضعشه؟ یعنی خدا بهت رحم کرد تو جدی جدی ز
 .نشدی

قلبش تکان خورد. انگار که ذره ای از جانش پایین ریخته باشد. برای
شل او این حجم از بی جنبه بودن افتضاح به نظر می رسید اما آب دختری مث

:دهان قورت داد و لبخند زد تا عادی به نظر رسد وقتی می پرسید

 مثل چیکار می کردی؟ _

:ارسلن نگاهی کوتاه حواله اش داد و گفت

چیکار می کردم؟ کله تو می ذاشتم زیر پاهام و انقدر لگد می زدم تا اون _
شز پوچت از گوشات بریزه بیرون. اینا لباسه؟ حداقل وقتی می گم داریم مغ
شت منو باد برده  .می ریم پیش خانواده ام درست بپوش که فکر نکنن غیر

شر آن چه ارسلن می گفت با صدای بلندی به نتوانست که نخندد . از تصو
 .قهقهه افتاد و ارسلن همان لحظه های اول فراری اش داد

درست بخند. مگه تو سبکی با صدای بلند می خندی؟ دختر اینجوری  _
می خنده آخه؟
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شر آنچه نسبت به خودش در ذهن ارسلن لب هایش بیرون پرید و از تصو
شر حس حسرت شد !چرخ می خورد؛ لحظه ای دچا

:به ظاهر گفت

 .چقدر طرز فکرت قدیمیه _

 .و ارسلن چرخید و قانعش کرد

شز شما دخترا می چرخه. طرز فکر قدیمی و جدید _ این چرت و پرتا تو مغ
نداریم، یعنی چی گه دختر انقدر بلند بخنده؟ حال ما الن تنهاییم، فکر کن

شن تو خوششونم بیاد. ماشال چهار تا مردم نشسته باشن و از اینجوری خندید
یه جوری هم لباس می پوشی که خواه ناخواه همه متوجهت می شن. بابات

 اینارو بهت نگفته؟

:گفت

 .من هرجور دوست داشته باشم می پوشم و می خندم، به تو مربوط نیست _

شج لب ها نشاند و رو گرفت؛ حجشم و همان لحظه که ارسلن پوزخندی کن
 .غلیظی از حرص بو د که وادارش کرد چنین سوالی را به زبان آورد

 کیان چیکار می کنه؟ _

شت پخش و قبل از آن که موزیک را پلی کند؛ گفت :ارسلن دست برد به سم

 .باز بهت خندیدم پررو شدی _

شر اوقات به یاشد او گوشش و بعد همان آهنگی را پخش کرد؛ که یکتا اکث
 .می کرد

 ، انگار همه چی صورتت که میوفته یادم می ریزه بهم "

شی تو دادم، بس که سادم !چیزی نمونده واسم عمر و جون و همشو پا

شف آدم، می مونه یادم !ازت فرشته ساختم تو سرم نبودی حتی نص
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شل مارو !هرکی رسید یه دست انداخت کند یه تیکه از این د

..دیگه بسه برام بیش تر از این خسته نکن تو این پاهارو

شل نارو شل همه اهل بازی و کلکی و اه ..تو هم مث

!سخته، بفهمی همه عمرت تلف شده

شق تبر شده !من، یه درختم که عاش

"..با این که می دونه زخمیش می کنی می خواد تورو بغل کنه

به یک باره، موزیکی که بندبندش او را یاشد ارسلن می انداخت متوقف شد و
:او که نالید

 چرا رد کردی؟ _

شت اتومبیل را بال کشید  .ارسلن سرع

شت احساساتت شده بودی گفتم بکشمت بیرون _  .زیاد پر

شغ لواسان را در سکوت شی مسیری که می رفت به با چیزی نگفت و الباق
گذراند. ارسلن هم چیزی نمی گفت. گاهی به تماس های کاری اش پاسخ
شل می داد و گاهی موزیکی فرانسوی پخش می کرد اما همین بودن، به د

!عاشقی چون یکتا دنیایی از اشتیاق را هدیه می کرد

شب دولنگه ی ویل متوقف شدند و یکتایی که یکجا شل در نهایت با تک بوقی مقاب
:نشستن کلفه اش کرده بود؛ گفت

 وای این همه راهو چجوری برگردیم؟ _

:ارسلن جواب داد

 .همون طور که اومدم _

شی عرفان پارکش کرد  .و بعد اتومبیل را پشت سشر سوزوک

.پیاده شو _
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شس تخریب شده اش را به دست یکتا تکانی خورد و تلش کرد تا اعتماد به نف
 .آورد

شغ پوشیده شده از برف را نگاهی اجمالی انداخت و بعد رو گرداند شی با زیبای
شل ارسلن تا چهره اش را چک کند  . به سوی شیشه ی اتومبی

:گفت

 .وای چقدر سرده _

:و ارسلن با بدخلقی جوابش را داد

 بیا بریم. وایستادی خودتو نگاه می کنی؟ _

:نالید

 .چقدر غر می زنی _

شل گام های مردانه اش راه افتاد. بازهم کنارش بود. این روزها او و بعد دنبا
هیچ تلشی برای با ارسلن بودن نمی کرد. خدایش بود که این دیدارها را

شن رقم می زد. انتهایش چه بود را نمی دانست اما همین حال، به عنوا
شی خانوادگیشان می رفت و این خوشد معجزه ای معشوقه ی ارسلن به مهمان

!بود که همیشه به وجودش اعتقاد داشت

:با نگاه به قد و بالی ارسلن کمی نزدیک تر به او راه رفت و گفت

 .اخماتو باز کن رسیدیم _

شط اخم همان لحظه چهره ی ارسلن را ترک کرد  .خ

:گفت

 .اخم نکردم _

شت کمر او نشاند تا راهی اش کند  .و بعد یکی از دستانش را پش

 .برو تو _

Ava-Khis.iR
@avayekhis



خودش را برای احوال پرسی آماده می کرد که حجشم تاریکی همان جا
!نگهش داشت

:چرخید رو به ارسلن و او بازهم تکرار کرد

 .برو تو.. اونا بالن _

گامش را تکانی داد و یک لحظه دلش ترسید اما ارسلن کنارش بود. مردی
!که همیشه ی خدا دوستش داشت

 برو دیگه یکتا. ماست خوردی؟ _

 .نتوانست که به این سکوت ادامه دهد

:گفت

 چرا همه جا خاموشه؟ _

 .و ارسلن اشاره داد به پله هایی که طبقه ی اول و دوم را تفکیک می کرد

 .برو بال می فهمی_

شش زانوانش را کنترلی نداشت پله ها را بال رفت. به جایی رسیده بود که لرز
شب ارسلن برای او سود بود !اما بازهم رفت چرا که هر ضرری از جان

شل درب اتاقی ایستادند و ارسلن با نگاه به چشمانش نزدیک شد  .نهایت مقاب

لبخند بازهم برگشته بود روی لب هایش اما این لبخند، با تماشم آن هایی که
!یکتا دیده بود توفیر داشت

شن اجزای صورتش گفت :سر پایین آورد و میا

ال شاید من الن دزدیده باشمت و _ چرا با یه مرد اومدی چنین جایی؟ اص
 .تیکه تیکه ات هم بکنم صدات به جایی نرسه

 .آرامش از وجودش کسر شد
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شن قفل لب از هم باز کرد و اصوات فراری بودند. ارسلن کلید را میا
چرخاند و همین که یکتا مقاومت کرد برای وارد شدن، دستی او را به داخل

مهل داد .

صدای فریادش، با "تولدت مبارک"ی که تماشم اعضا یکصدا می خواندند
تلفیق و دخترک با دهانی باز، چرخید و خیره ی مردی شد که دستش را

شق وجود می خندید شب صورتش کرده بود و از اعما !نقا

شن تک واژه ای قاصر بود. نگاهش می چرخید. ارسلن را می دید زبانش از بیا
شر دقیقه هایی پیشش را برای عرفان تعریف می کرد و می خندید؛ که رفتا

کبری نوه اش را کم جان می زد و قربان صدقه ی یکتا می رفت؛ اطرافش پر
 !بود از بادکنک های صورتی و مقابلش کیکی بزرگ با شمع های بلند

شل او  .همه چیز عالی بود. همه چیز جز حا

!نه که بد باشد نه

شل او زیادی آمد. دقیقاا نمی دانست چرا اما این حجم از خوشی ، برای حا
شک شوق !همین لحظه داشت می رسید به مفهوشم اش

همین لحظه بغض تا گلویش بال آمد و اشک چشمانش را تر کرد. ارسلن
هنوز هم به رفتارش می خندید اما یکتا این جا نبود. شاید دستی روحش را

شز رویاها !کنده و برده بود به فرا

شت سرخش شد  .عرفان که فاصله گرفت؛ ارسلن چرخید و متوجشه صور

 بسم ال، داری گریه می کنی؟ _

نشم اشکی که از چشم راستش چکیده بود را گرفت و ارسلن رو به حضار
:ادامه داد

جا بدین این بشینه. احساساتی شده . یه ذره کیک ببرین بهش بدین حالش _
 .خوب بشه بچه مون
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:گفت

شل من خوبه _  .حا

شق وجود ادامه داد :و بعد نگاه کرد به چشمانش و از عم

 .حال من خیلی خوبه _

 .ارسلن بی توجه رو گرفت

 .خب خداروشکر _

شط و عرفان نزدیک شد و فریادزنان از پسری به اسشم مجتبی خواست که بسا
 .رقص و شادی را راه بیندازد

مجتبی، بزن به برق ارگو، مامانی توام تمپورو بیار که آقا ارسلن _
.می خواد برامون بزنه

شر ارسلن زیرلب فحشی حواله اش داد و یکتا نزدیک شد به پدر و ماد
 .ارسلنی که با لب هایی خندان نظاره گرشان بودند

سلم. خوبین آقای زند؟ وای من انقدر خوشحالم که نمی دونم چی باید _
 .بگم. واقعاا ممنونم واقعاا می گم

شل همسرش که قربان صدقه ی یکتا می رفت؛ گفت :زنشد بزرگ به دنبا

اینا همه خواسته ی ارسلنه. خیلی ناگهانی به ما گفت که باید جمع شیم _
 .این جا چون تولشد همسر آینده شه

شن هیجانی ترین روز در بازهم قلبش تکان خورد. امروز را می شد به عنوا
شخ عمرش نام گذاری کرد و چه کسی می دانست که امشب در انتها به تاری

کجا خواهد رسید؟

شض بحث بود که سوال کرد :اشاره داد به عرفان و برای تعوی

 چی می گه عرفان؟ ارسلن تمپو می زنه؟ _

 .آره چجورم. انگار ارسلشن قدیم دوباره داره متولد می شه _
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ال بی اراده یکی از شب صدا، کام نگاه چرخاند و مواجه شدنش با صاح
 .پاهایش را به عقب گرد کردن ترغیب کرد

دختری همچون ماه که وجوشد ویلچر تماشم زیبایی هایش را به باد فنا سپرده
!بود

شر ارسلن به حرف آمد :آب دهان قورت داد و ماد

 .اینم آزیتا خواهشر ارسلن که خیلی دلت می خواست ببینیش  عزیزم _

مصنوعی ترین لبخنشد عمرش را روی لب ها نشاند و نتوانست که حواسش را
 .از وجوشد ویلچر و چهره ی منحصر به فرشد دخترک پرت کند

:گفت

 .خوش وقتم. من یکتام_

:و دخترک این طور جوابش را داد

 .خیلی نازی اما به مهتاب نمی رسی _

 . و همان لحظه بود که زنشد بزرگ مداخله کرد نگاه ریز

 .آزیتا، بهت هشدار داده بودم  _

:آزیتا بی توجه در خطاب به یکتایی که مات مانده بود ادامه داد

ال شبیشه اون نیستی _  .واقعاا داداشم می خواد با تو ازدواج کنه؟ تو اص

:جان کند تا بپرسد

 شبیشه کی؟ _

 .و ارسلن از راه رسید و نحوه ی رفتارش با آزیتا، یکتا را متعجب تر کرد

 تو حرف نمی زنی ها. نبینم با کسی حرف بزنی. شنیدی؟ _

شن برادرش گفت :لب گزید و آزیتا خیره به چشما

.من که نپسندیدم _
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ارسلن برای لحظه ای در خطاب به مادرش خط و نشان کشید و یکتا بازهم
 .همان طور مات ماند

 ببین مامان، به این بگو حرف نزنه ها. نظر نده خب؟ _

شر آرامش شد اما، زنشد بزرگ دست های پسرش را چسبید و از او خواستا
ارسلن فاصله گرفت و آرام نشد؛ تا آن جا یکتا به خواسته ی مادرش رفت و

:خودش را رساند به او و شنید

 .هیچی نپرس، چون به تو مربوط نیست _

:گفت

 .من نخواستم چیزی بپرسم. فقط اومدم که ازت تشکر کنم _

شت خط اخمش چیزی نکاست  .و ارسلن نگاهش کرد و از غلظ

آوردمت اینجا که اون مرتیکه رو فراموش کنی . می تونی کنار من بزنی _
برقصی، خوشحال باشی، من کمکت می کنم که اونو فراموش کنی یکتا.

 باشه؟

شی صورتش شد و پرسید :دلش خوشحال بود. آن قدر که لبخند عضشو جدانشدن

 چرا انقدر اخم کردی؟ _

شن به خصوصی جوابش را داد :و ارسلن با لح

 .تو چرا گیر دادی به اخشم من؟ برو شمعتو فوت کن بچه _

گامی را فاصله گرفت و هنوز هم در دل قربان صدقه اش می رفت وقتی
:شنید

!یکتا _

 :و قلبش گفت

شن یکتا؟_  جا
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:وجودش بهم ریخت و عقلش قانع اش کرد که بگوید

 بله؟ _

:ارسلن هم پلک به روی چسباند و گفت

!تولدت مبارک _

☆☆☆

 یعنی امشب نمی تونی بیای بابا جان؟ _

دوستام برام تولد گرفتن، نمی تونم امشب بیام، از نظر شما اشکالی نداره؟ _

 نه بابا جان مواظب باش فقط. فردا تا عصر می آی؟ _

:گفت

!حتماا _

شر شومینه نشسته و تماسش را که قطع کرد؛ رو به ارسلنی که مقابلش و کنا
:بود گفت

 .درست شد _

شی نگاهش نکاسته بود  .ارسلن هنوز هم از خیرگ

خوبه که بابات انقدر بهت اعتماد داره. دست مریزاد، من اگر جاش بودم _
.سرتو می بریدم

:حق به جانب پرسید

 چرا؟ _

شب شلوار جینش فرو برد  .و ارسلن روی پا ایستاده و دستانش به جی

 .چون من فرق دارم. مغزم به این همه آزادی برای یه زن جواب نمی ده _
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شن تارهای روشن موهایش شل مرتب کرد شی او و در حا یکتا نشست در جا
:گفت

اونکه بله، ولی منظور من این بود که چرا امروز مدام خودتو جای این و _
..اون می ذاری؟ اول شوهرم، حالم بابام

من نمی دونم چرا انقدر تورو ول کردن. اگر می ذاشتن تو خونه ت بشینی _
.و به درس و مشقت برسی خودم می گرفتمت. حیف شدی

شی انگشتانش متوقف شد. نگاه داد به چهره ی ارسلن و هیچ اثری از باز
!شوخی نبود

برای توجیه کردن، برای فکشر ارسلن، برای ادامه دادن به این بحث بود که
:گفت

 .من از اعتماشد پدر و مادرم سواستفاده نکردم _

 .و ارسلن سر تکان داد

!بر منکرش لعنت _

شک کمرش راه گرفت. حس می کرد که گرمای شومینه همین عرق از تیر
حال خفه اش خواهد کرد. نفس های پاره پاره اش را از سینه رهایی داد و

 .بازهم نتوانست که عادی رفتار کند

:روی پا ایستا د و همان لحظه به ذهنش رسید که بگوید

شن ویلرو بهم نشون بدی؟ _  نمی خوای بیرو

شن سر اشاره داد به ورودی و بعد خودش راه افتاد  .و ارسلن با تکا

شن شالش  بافت به دور گردنش بود. شن خود، پیچاند شش یکتا برای پوشاند تنها تل
شب پالتو اش فرو کرد و با همان موهای رها شده به دستانش را به جی

 .اطراف، وارد فضای پرسوز و سرشد باغ شد

:گفت
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 .ارسلن صبر کن _

شن او از پله ها باشد شب پایین آمد  .و او ایستاد تا مراق

مسره _  .حواست باشه این جا خیلی 

همین یک جمله یکتا را ترساند و ارسلن که تردیدش را دید؛ دست دراز و
شر انگشتانش کرد  .بازویش را اسی

 .بیا ببینم، نیوفتی بمونی رو دستمون _

 یکتا هم قسمتی از پلیورش را چسبید. این حجم از نزدیکی، رویاهای
دخترانه اش را فراری داده بود. حال تنها امیدش به همین امشب اختصاص
شت ابرازعلقه را در وجودش پیدا می کرد. به همین امشبی که ارسلن شهام

!زنده کرده بود

کنارش گام برداشت و سرما وادارش کرد که دستانش را آغوش کشد.
:ارسلن با نگاه به حالتش گفت

 . سرلخت بیای؟ اون شالو بنداز رو سرت مجبوری _

 .باشد وحشتناک موهایش را به این طرف و آن طرف پرتاب می کرد

:جواب داد

 .انقدر سردمه که جرات ندارم دستامو تکون بدم _

 .ارسلن همان جا متوقف شد و مقابلش ایستاد

شاید امشب را خدا برنامه ریزی کرده بود. شاید همان آرزوی بیست و
چهارساعته ای که یکتا محال خطابش می کرد؛ به همین امشب ربط پیدا

 !می کرد

شن ارسلن همین بود و یکتا همان لحظه ها بود که به شاید ساعاتی داشت
شن این بشر را التماس کرد ..خدایش بیشتر داشت
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دست های ارسلن، شال را به روی موهای او تنظیم کرد و بعد در خطابش
:گفت

شر خوب _  .حال شدی دخت

:جواب داد

 .من دختر خوبی بودم _

 .و کنارش راه افتاد

!ارسلن اشاره کرد به انتهای خیابانی که خالی بود از هر رهگذری

 .آخشر این کوچه یه برکه مانند هست، بریم اونجا بشینیم _

:یکتا باز هم لب زد

 .سردمه _

!و بعد نتوانست که مهار کند؛ برخورشد ردیف دندان هایش را

برای لحظه ای ارسلن نزدیکش شد. یکی از دستانش نشست به روی کمشر
 .او و با لحنی عجیب جمله چید

من اون قدر جنتلمن نیستم که کاپشنمو دربیارم اما رسیدیم اونجا آتیش _
 .درست می کنم

شن لرزانش بهتر شد شل ت !لب هایش خندید و حا

شن او گفت :با نگاه به چشما

!همین خوبه _

شن سیاه بازهم و وقتی ارسلن با نیم چه لبخندی فاصله گرفت؛ رو به آسما
!خدایش را شکر کرد

شر برکه ای که ارسلن می گفت به روی تخته سنگی  نشسته دقایقی بعد، او کنا
شش تازه شعله کشیده را نگاه می کرد. ارسلن همان جا ایستاده بود و و آت
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شت گرما می سپرد اما یکتا، با همین فاصله و تنها با نگاه به دستانش را به دس
!قد و بالی او هم به گرما دسترسی پیدا می کرد

ارسلن آتش را رها کرد و نزدیکش شد. دخترک انتظار نداشت اما ارسلن
شت باقی مانده ی همان تخته سنگ و در خطابش گفت :نشست به روی قسم

 تو فکری؟ _

:صادقانه جواب داد

شن تو فکر می کردم _  .داشتم به تمپو زد

شن ساعت مچی اش پرسید :و ارسلن پس از چک کرد

 فکر کردن داره؟ _

شب به او، باید چرخید. نمی دانست چرا اما برای بیان هر جمله ای در خطا
 .مستقیم به چشمانش نگاه می کرد

ال به ظاهرت نمیاد که انقدر هنرمند باشی _ .آره واقعا برام عجیب بود. اص

:پرسید

 به ظاهرم چی میاد؟ _

شر ارسلن، تماشم تردیدها را از برای گفتنش تردید داشت اما امشب و رفتا
 .میان برمی داشت

 .رفتارت با خواهرت، اون خیلی به ظاهرت میاد _

 .ارسلن سریعاا نگاه گرفت و خیره ماند به آتش

یکتا همچنان او را نگاه می کرد. نیم رخش، موهای حالت دار و سیاهش،
شط اخمی که میان ابروانش خانه کرده شت نشستن و خ بالتنه و دستانش، حال
بود؛ همه و همه او را به جنون می رساند و فقط خدایش می دانست که او

!پس از این، هیچ وقت این طور عاشق نخواهد شد
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خیره ماند و دنیا از دستش رفت. موانع، نشدن ها، ارسلن و نفرتش، همه و
همه فراری شدند. یکتا بازهم سفر کرد به رویاها و این بار، این رویا مهمان

هم دا

شی ارسلن و نه آنی که یکتا مدام شت. ارسلن کنارش آمده بود. خوشد واقع
!در ذهن می ساخت

حقیقتی در کار نبود؛ شهامتش را پیدا کرد. همان لحظه که ارسلن چرخید و
:چشمانش یک طوشر منحصربه فردی نگاهش کردند؛ سریعاا پرسید

تا حال عاشق شدی؟ _

شن آن سوال، ارسلن موشکافانه نگاهش کرد شر بیا و پس از ثانیه هایی از گذ
:و گفت

.بستگی داره عشق از نظشر تو چه حالی باشه _

:جواب داد

 من خیلی خوب عشق رو می شناسم. می خوام ببینم تو هم بلدی؟ _

 .و ارسلن خندید و نگاه گرفت

شر خوب، آدمیزاد بدون _ ال حس و حالت به اون ابله عشقه آره؟ دخت مث
 .عشقش نمی تونه نفس بکشه  . اونی که تو دچارش شدی توهمه

:گفت

 .من عاشقم _

:و بعد چشمانش را روی تماشم موانع بست و ادامه داد

شث _ از همون اول هم عاشقش بودم . همون مردی که فکر می کردم باع
نفرتم می شه اما هربار که می دیدمش کم میاوردم. همون مردی که هربار
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نگاهش می کردم قلبم می لرزید. همون مردی که هربار تو چشمام نگاه کرد
شق آدمی شدم که هیچ وقت و گفت تو سلیقه ی من نیستی. ارسلن من عاش

 .امیدوار نبودم به داشتنش

شن مرد، هنوز هم تردید داشت. از انتهای این داستانی که یکتا آغازش چشما
کرده بود اطمینان نداشت اما یکتا گفت. این بار شهامتش را یافت و هرچه

 .در دل داشت را به زبان آورد

همش دروغ بود. من هیچ حسی به کیان ندارم و در عوض می میرم برای _
 .تو

شن خیابان تاریک و سرمای هوا تاریک بود و هیچ نوری در آن لحظه، میا
شن شن خانه ی چشما وحشتناکش یافت نمی شد اما دید. یکتا آثار تعجب را میا
مردی که می پرستید دید و بازهم گفت. گفت تا ارسلن با جمله ای، تماشم

!رویاهایش را ویران نکند

همون حسی که تو گفتی. من نمی تونم تورو نبینم. نمی تونم تورو نخوام . _
شق تک تک نمی تونم نگاهت کنم و از خوشی نمیرم . ارسلن من حتی عاش

شن تو بیرون اومد. من از خودم بدم اومد چون جمله هایی شدم که از ده
سلیقه ی تو نبودم. باور کن نمی دونم بعد از امشب چی می شه. هنوزم از

فردا می ترسم. هنوزم می ترسم که چشمامو باز کنم و این لحظه ها فقط یه
شت فکر کردن به فردای بعد از تورو ندارم اما رویا باشه. هنوزم شهام
 .مطمئنم که اگر امشب حقیقی باشه، من حاضرم که همین فردا بمیرم

شر تعجب دور می شد. کم کم ارسلن هم با بیان این جملت خو می گرفت اما آثا
واکنشش، آنی نبود که یکتا تصور می کرد. ارسلن همان دیوانه ای نبود که
بخواهد به احساساتی چون عشق بخندد اما این که چه فکری در اتاق ذهنش
!می گذشت را ابداا تخمین نمی زد؛ چراکه او هنوز هم ارسلن را بلد نبود

نگاه چرخانده و محدوده ی برکه ای را نگاه می کرد که صدای قورباغه ها
 .تنها نوای آن شبش بود
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اجازه می داد که ارسلن هضم کند. هیچ نمی گفت. سکوت کرده بود اما دلش
شر این آتش خالی کرده شر شانه هایش را همین حال و کنا حسابی می ترسید. با

شن این احوال  را چه باید می کرد؟ اگر ارسلن همین بود اما فردای بدو
شق امشب به تماشم احساسات نه می گفت؛ اگر این حال و هوا، اگر این عش

یواشکی همین امشب تمام می شد؛ چطور روزهای پس از او را گام
شن ارسلن را برای همیشه از دست می داد؟ شت دید  برمی داشت؟ اگر نعم

همان لحظه ها بود که پشیمان شد از اعترافش اما ارسلن به حرف آمد و
ال آنی نبود که یکتا انتظار می کشید  .جمله اش هم اص

 .پاشو بریم تو. سرده _

سرما را همان لحظه احساس کرد. هرچه جان کند نتوانست به روی پاها
 .بایستد و ارسلن بود که خم شد و یکی از دستانش را گرفت

 الن می ریم کنار شومینه . چرا نمی گی داری می لرزی؟ _

:لب زد

 .نفهمیدم _

شب ویل و عرفان را که همان جا دید؛ در و ارسلن نچ کنان او را کشاند تا در
 .پاسخ به سوالی که ترسیده بیان کرده بود اینطور جواب داد

 چی شده؟ خورده زمین؟ _

شق بال کسی هست؟ _  نه بابا. سردشه. اتا

:جواب گرفت

 .نه برید خالیه  _

شن یخ بسته ی اویی که هنوز هم به جمله های دقیقه هایی و ارسلن بازهم انگشتا
 .پیشش فکر می کرد را چسبید

اتاق زیر شیروونی از همه جا گرم تره. الن می برمت اون جا حالت _
 .خوب می شه
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شر شعله های همان آتش ارزانی بغض آمد . نابود شد. تماشم احساساتش را کنا
!کرد و حال هیچ جانی برای جنگیدن در راشه این عشق نداشت

 ارسلن چرا چیزی نمی گفت؟

شگ زیرشیروانی و ارسلن پس شق بزر پله ها را بال رفتند. هردو رسیدند تا اتا
شف دونفره ای را هم آورد و روی شانه هایش شن او به روی کاناپه، لحا از نشاند

 .انداخت

شر این ثانیه ها ذره ذره جان می کاهید !هنوز هم چیزی نگفته بود و گذ

شع ساعتی که ارسلن مدام رفت و آمد می کرد؛ در نهایت ، پس از سه رب
شت مکرشر چای می آورد؛ یکتای مات مانده را سر می زد؛ در پاسخ به سوال

شر اتاق را خاموش کرد و به نوشر کم جان عرفان چیزهای می گفت؛ لوست
 .شعله های شومینه اجازه دادکه همراهشان باشد

 نمی خوای بخوابی؟ _

 .این اولین سوالی بود که پس از ورودشان به این اتاق عنوان کرد

:یکتا لب زد

 .همین جا می خوابم _

:و ارسلن نیم چه لبخندی را روی لب ها کاشت و گفت

 .چه دختر خوب و ساکتی شدی. آفرین. کاش همیشه همین جوری باشی _

روی نگاه کردن به چشمانش را هم نداشت. چقدر پشیمان بود از بیانشان.
!چقدر درمانده به نظر می رسید

:ارسلن کنارش آمد و گفت

!پاشو پالتوت اینارو در بیار. اینجوری که نمی شه بخوابی. بجنب _

دستورش را اجرا کرد. پ
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.التو اش را از تن کند و شالش را هم به دست های ارسلن داد

مجدداا لحاف را پیچید به دوشر خود وارسلن پالتو و شال را به روی زمین
 .انداخت و همان جا کنارش، به روی دسته ی کاناپه نشست

 .خیلی خب، منو نگاه کن ببینم _

شر آن شل دخترک را آرام کرد. انگار تاثی شن مثبتش، برای لحظه ای د لح
!حرف ها آنطور که او تخمین زده بود؛ بد و وحشتناک نبود

 .چرخید و تمام تلشش برای خیره ماندن به ثانیه ای منجر شد

 . تو خجالتم می کشی؟ از تو بعیده خانم، منو نگاه کن _

:گفت

 .اذیتم نکن _

شب بی قرار او را دچار شن قل و ارسلن نزدیک تر آمد. آن قدر که ضربا
 .تغییرات کرد

 .من که هنوز کاری نکردم _

نتوانست که نگاهش نکند. سر بال گرفت و ارسلن به واسطه ی
 .چهارانگشت، چانه اش را چسبید

شق منی _  .پس عاش

:چیزی نگفت و ارسلن افزود

ال می خواستی منو غیرتی _ شق کیان شدم؟ آهان، مث پس چرا الکی گفتی عاش
شل کل، من که خبر نداشتم که بخوام غیرتی بشم  .کنی؟ خب عق

:توضیح داد

Ava-Khis.iR
@avayekhis



اینطوری نبود. حال نه که غیرتت خیلی هم برام مهمه، اون خودت بودی _
 .که بحثشو پیس کشیدی، منم حرصم گرفت و تایید کردم

 غیرت من برات مهم نیست؟ _

ال کلفه شت انگشتان او خلص شود و کام سر تکان داد تا صورتش از اسار
:بود وقتی گفت

 .از آدمای غیرتی خوشم نمیاد _

 .اما تو همین نیم ساعت پیش گفتی عاشقمی _

 . او زیادی بود کم مانده بود که به گریه بیوفتد . این حجم از تحقیر برای

 .آره دیگه . گفتم عاشقتم. مدام تکرارش نکن ارسلن _

ارسلن تکان خورد و یکی از صندلی هایی که آن اطراف یافت می شد را
!کشاند تا رسید به پاهای او

:درست مقابلش نشست و خیره به چشمانش گفت

 .آدم که از عاشق شدنش خجالت نمی کشه _

 .من خجالت نکشیدم. فقط مطمئنم که تو منو مسخره کردی _

 یعنی من انقدر سنگم؟ _

 .متوقف شد و ارسلن فاصله ی صورت هایشان را به اندک رساند

 چرا فکر می کنی من احساس ندارم؟ هوم؟ _

:لب زد

 داری؟ _

شن او گرفت و رساند به لب ها  .و ارسلن نگاهش را از محدوده ی چشما

 مگه می شه از دختری مثل تو گذشت؟ _
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تنش یخ بست. این ابراز علقه بود؟ پس چرا از نزدیک شدنش راضی
نمی شد؟ چرا قلبش برای لحظه ای بی سروصدا ماند و ارسلن چرا این طور

می کرد؟

:گفت

 منظورت چیه؟ _

شز او !و نگاشه ارسلن تغییر جهت داد و رسید به دکمه های بلو

 دکمه های این چجوری باز می شه؟ _

ممرد. ارسلن مشعل به دست تماشم تماشم احساساتش همان لحظه بود که 
 .رویاهایش را آتش زد

بغض اجازه ای نخواست. اشک ها بی صدا چکیدند و ارسلن که نگاه داد به
شن حجم خفقان آور آن ثانیه ها شن خیسش، او با تماشم شکستی که میا چشما

:احساس می کرد گفت

 .گفتم عشق. فکر می کنم تو هیچ وقت متوجهش نشده باشی _

 .و به دنبالش خواست که روی پا بایستد اما ارسلن مانعش شد

 .بشین یکتا. خوب گوش کن ببین چی دارم بهت می گم _

شف شومش شن هد کارش از گریه گذشت. ارسلن واقعاا برای به اجرا رساند
 مطمئن بود؟

:نالید

من عاشقت بودم ارسلن. می فهمی؟ تماشم مدت آرزوم بود که بتونم بهت _
 . اعترافش کنم

شج صدایش، یکتا را هم به همراشه آرزوهایش خشمی که آمد و نشست کن
 .کشت
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پس چه توقعی داشتی؟ بیشتر از این می خواستی؟ برای عاشقیت باید _
چیکار می کردم؟ نکنه توقع داشتی دختری که کیان تو چشماش زل زده و

بهش ابرازعلقه کرده رو ببرم تو خونه زندگیم و زنم کنم؟ از من بیشتر از
این برنمیاد. جذبت می شم آره . منم آدمم احساس دارم . از تو هم بدم نمیاد اما

شن من چه توقعی داری؟ دستای تورو یکی قبل از من گرفته و اون آدم دشم
 بوده، چه توقعی داری تو؟

هق هقش به صدا درآمده بود. قدرت می خواست. قدرتی برای رفتن . برای
ال ممردن اص !گریختن از نگاه و صدای او.. قدرتی برای 

:خیره به چشمانش گفت

 .تو مجبورم کردی. من هیچ حسی به کیان نداشتم _

شر یک و ارسلن فاصله گرفت و طوری جوابش را داد که انگار با فشا
! عمق دار انداخته باشدش  دره ای دست به

شق من _ می تونستی انجام ندی. می تونستی قبول نکنی. مگه نمی گی عاش
بودی؟ واقعاا چجوری عاشقی بودی که نگاه کردی تو چشمای کیان و

ابرازعلقه کردی؟ می ذاشتی تهدیداتم عملی بشه، فوقش به کجا می رسید؛
عاقبتش از این تلخ تر بود؟ تو هیچ وقت نمی تونی منو برای زندگیت داشته

 باشی چون با کیان بودی، از این بدتر؟

راست می گفت ارسلن. این تلخ ترین پایانی بود که یک تراژدی می توانست
 .تحویلش دهد

:گفت

 .می خوام برم _

 .و ارسلن روی پا ایستاد و جمله ی آخر را حواله اش داد

شز اول گفته بودی _ من دلم نمی خواد که دل بشکنم یکتا . اگر از همون رو
شاید این عشق به جای دیگه ای می رسید اما تو حتی اگر زیباترین دختر دنیا

هم باشی، حتی اگر بتونم تغییرت بدم و اونطوری که می خوام بشی،
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نمی تونم گذشته رو، این که با کیان بودی رو تغییر بدم. نمی تونم الن بیام بگم
شت احساسی که از من حواله ت می شه فقط مربوط باشه ادامه بدیم، چون نهای

!به یک هفته ست و نه بیشتر، پس فراموشم کن

شت گریه دورگه شده بود جواب داد :یکتا با صدایی که از شد

 .برای فراموش کردنت باید بمیرم _

 .و ارسلن راشه خروج را در پیش گرفت

_

ممردن_ !خیلی از آدم ها هستن که زندگی می کنن اما 

☆☆☆☆☆☆☆

 "فصل چهارم"

 "گذشته_ سه شنبه ی بارانی"

این بار که با بوق های ممتد مواجه شد؛ تلفنش را برگرداند به روی میز.
 .هنوز هم تلش می کرد

شن کیان تقل می کرد و نهایتاا می رسید به سه واژه ی روزها بود که برای داشت
!پوچ

"!کیان دوستش نداشت"

شن رویاهای او نبود. شاید از همان ثانیه های اول دوست نداشت. شاید رها ز
شاید یک روز به جدایی منجر می شدو رها هنوزهم نمی دانست که عاقبت،
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شق یک طرفه به چه پایانی خواهد رسید اما امید داشت. هنوز و با این عش
 .وجوشد نبودن های کیان به داشتنش امید داشت

:رو به نیایش گفت

 .بازم جواب نداد _

 .و نیایش نزدیکش نشست و یکی از دست های یخ زده اش را اسیر کرد

شس اشتباهی باشه _  .تو مطمئنی رها؟ شاید فقط یه احسا

:گفت

احساس اشتباهی نیست. من همه کار کردم نیایش. هرکاری که به ذهنت _
برسه. حتی التماسش کردم که منو ببینه اما نیست. کیان دیگه تو این خونه

نیست. نصف شب می رسه و فقط می خوابه همین. کافیه یه کلمه بهش حرف
.بزنم. هرچی از دهنش درمیاد بهم می گه . هرکار کردم نتونستم درستش کنم

نیایش نگاهش می کرد. صورتش درمانده به نظر می رسید اما عجب صبری
!داشت که اشک نمی ریخت

:فکری کرد و گفت

ال ببین _ ال بیا بریم خونه ی ما. هوم؟ اص چند وقت ازش فاصله بگیر. اص
 متوجه نبودنت می شه؟

:با تماشم حسرتی که این روزها روی قلبش سنگینی می کرد گفت

 .به خدا که نمی شه _

شن رها را چنگ انداخت و خودش جمله ها را ساخت تا برای و نیایش تلف
!آخرین مرتبه کاری کرده باشد

:نوشت

انگار بود و نبوشد من دیگه هیچ فرقی نمی کنه، می رم و تورو با حال "
 ".خوبت تنها می ذارم کیان
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پیامش که ارسال شد. نیایش هم برای چند دقیقه ای خیره ماند و هیچ پاسخی
 .عایدش نشد

رها روی پا ایستاد و نیایش این حجم از بی قراری را که تشخیص داد؛
:گفت

 .بپوش بریم _

و رها برای این بار تایید کرد. حال و روزش خوش نبود و اگر شبی کیان
را نمی دید؛ دیوانه تر هم می شد اما این جا ماندنش این بار مستقیم غرورش را

!نشانه گرفته بود

رفت به اتاق و اولین بلوز و شلواری که به دستش رسید را چپید به داخشل
شس دونفره شان را نگاه انداخت  .کیف و برای آخرین بار، چرخید و قاب عک

شن نگاه کردن به این تصویر خوابش نمی برد. اگر به او بود شاید شب ها بدو
که قاب عکس غول پیکر را می کند و با خود می برد اما دلش اجازه داد که

شل تلفن همراهش و بعد از عکس گرفتن، آن تصویر را همراه بگردد به دنبا
!با خود ببرد

این اولین باری بود که به قهر، خانه ی کیان را ترک می کرد. چنین اتفاقی
شن کیان نمی خوابید؛ از محالت به نظر می رسید اما شن دید برای اویی که بدو

حسی به رفتن ترغیبش می کرد ورها نمی دانست که پس از این، چه رفتاری
!از کیان از پا می اندازدش

 .اتاق را ترک کرد و نگاهش افتاد به نیایشی که از خشم سرخ بود

 می دونی عوضی چی نوشته؟ _

شت پیامکی از جانب کیان هم جزئی از محالت این پرواز کرد. شاید دریاف
 .روزهایش تلقی می شد

:چنگ انداخت به تلفن و دید که کیان نوشته
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به کاری که نمی تونی انجامش بدی تهدید نکن، سرم از دستت درد گرفت"
 ".رها

و این بار بغض تا گلویش بال آمد. تحریک شد برای رفتن. برای خاموش
شن کیان شن چراغ های این خانه و تنها گذاشت .کرد

:نالید

 به نظرت با کسیه نیایش؟ _

شن نفس هایش غرید :و نیایش همراه با فوت کرد

 .فقط بیا بریم. بذار بمونه و بپوسه رها. بیا تورو خدا _

شر گاز را خاموش کرد. چای را دم کرده و خانه  را مرتب به کیان تحویل زی
شل در جفت کرد و کلید های برق را فشرد  .داد. دمپایی هایش را مقاب

دلش به رفتن نبود اما خانه را برای چند روزی با کیان تنها گذاشت. دلش به
 .رفتن نبود اما کیان هم هیچ کاری برای ماندنش نکرد

شل نیایش و امید داشت که این بار با لبخند پا به این خانه بگذارد. رفت به دنبا
 .رفت تا کیان نبودش را احساس کند و شاید برای لحظه ای دلتنگش شود

شر آسمانی که این روزها ابرهای سیاه تنها مهمانش بود همراه با نیایش به زی
قدم زد. حس می کرد که تکه ای از قلبش را همان جا جا گذاشته. همان جایی
که کیان شب ها سر به روی متکایش می گذاشت و می خوابید. حس می کرد
شر شی بدون او را تحمل خواهد کرد اما رفت. به اصرا که تنها چند ثانیه زندگ

نیایش آن اتاق خواب، آن خانه و آن محله را ترک کرد و هنوز هم حسی
!همراهش بود

شن کیان، چطورباید می خوابید؟ شن دید  او شب های بعد از این را بدو

☆☆☆☆☆☆
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شاید یازدهمین باری بود که با ارسلن تماس می گرفت و با بوق های اشغال
مواجه می شد. شاید برای هزارمین مرتبه طول و عرض اتاقش را پیمود.

  بود؟  و این چه حالی شاید هزارمین قطره اشکش هم چکید

امروز ساعت شش عصر با کیان قرار داشت. باید می رفت و می دیدش. باید
شز دیگری دلش آشوب ادعا می کرد به عاشقی و اما امروز بیش از هر رو

 .بود. آن قدر که مرخصی گرفت و خانه ماند

شج آن قدر که بارها با ارسلن تماس گرفت و به خدا که تنها او بود که در او
!منفور بودن، می توانست خوبش کند

سارا نشسته بود و با چشمانی گله مند، براندازش می کرد. او مدام می پیمود.
 .طول و عرض اتاق را راه می رفت و برای ثانیه ای آرام وقرار نداشت

:سارا نالید

 .بشین یکتا _

:و یکتا هیچ کنترلی به روی بارش اشک هایش نداشت وقتی گفت

 .جواب نمی ده این لعنتی جواب نمی ده. من باید برم _

شر خوب، به _ کجا بری؟ باز بری که دیوانه ت کنه؟ داری اشتباه می کنی دخت
خدا داری اشتباه می کنی. اون آدمی که داری می ری سمتش خود شیطانه.
تورو آروم نمی کنه که هیچ، هربار داغون ترت می کنه. هربار تورو هل

 می ده به سمت کیان و داره ازت استفاده می کنه اینو می فهمی؟

هیچ کدام را نفهمید. هیچ کدام از این واژه ها ، تمرکزش به روی ارسلن را
 .از میان برنمی داشت

شن روزها از شروع رابطه ی اجباری اش با کیان می گذشت و او با پیش رفت
شن او بود که آرام شل ارسلن و تنها با دید این روزها، هربار می رفت به استقبا
می گرفت. تماشم ساعت هایی که با کیان می گذراند؛ دچار احساس بدی به اسم
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عذاب وجدان می شد و به خدا که این روزهایش جهنشم محض بود و تنها
!ارسلن می توانست ثانیه های خوبی را هم به او هدیه دهد

شت دیگر با کیان قرار داشت اما هیچ آرایشی لباس هایش را پوشید. شش ساع
را روی چهره اش نخواباند. همان طور ساده لباس پوشید و بی توجه به

 .سارایی که مدام نامش را صدا می زد؛ پله ها را پایین رفت

راشه نیم ساعته ای که به شرکت منتهی می شد را، در بیست دقیقه پیمود.
شن آن دو ارسلن اخطار داده بود. کارکنان شرکت از روابطی پنهانی میا

 به همین سبب ارسلن خواسته بود که تماشم گفت گوی آن ها از گفته بودند و
شس تلفنی منجر شود اما یکتا بازهم آمده بود !این پس به تما

شق کلمه ی افتضاح مواجه پا گذاشت به اتاقک آسانسور و همان لحظه با عم
شض ال چیزی نبود که ارسلن همیشه می دید اما به مح شد . چهره اش حال اص

شش ریاست رساند  .کناررفتن درب کشویی قدم تند کرد و خود را به بخ

شت فراوان غرق بود اما منشی درست بعد از نگاه سالن همچنان در سکو
شی یکتا، روی پا ایستاد و سریعاا ارسلن را در جریان شت اشک کردن به صور

 .قرار داد

شب اتاق او یکتا پس از ثانیه هایی انتظار اجازه ی ورود گرفت و همین که در
را گشود؛ انگار با دیدنش آرام گرفت. انگار راه حلی برای تمام غم های

امروزش یافت. انگار همه چیز همان لحظه دست به دست هم داد تا ریشه ی
!غم هایش را بسوزاند

ارسلن طبق معمول درگیر بود با صفحه ی لپ تاپ  و طبق معمول،
شن او را نمی کشید شر آمد  .چشمانش انتظا

شس پرت پرسید :با همان حوا

 مگه نگفتم این جا نیا؟ _

شر گریه !و یکتا با صدایی بلند زد زی
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نگاشه ارسلن بال آمد. این حالت چیزی نبود که او را به حیرت بکشاند.
یکتا اولین بارش نبود که می آمد به این اتاق و گریه می کرد و ارسلن اولین

:باری نبود که درمانده می شد و می گفت

 باز چی شده؟ _

اولین باری نبود که یکتا با حالی اسفناک می آمد می نشست به روی مبل
:تک نفره ی نزدیک به او و می نالید

 .دیگه نمی خوام ادامه بدم _

 .و این اولین باری نبود که ارسلن را عصبی می کرد

 ببینم یکتا، تو منو اوسگول کردی یا خودتو؟ _

:یکتا بازهم نالید

نمی خوام ادامه بدم ارسلن. هربار که می شینم کنار کیان مورمورم _
 می شه. تورو خدا ولم کن. نمی خوامش اونو.. نمی خوام چرا نمی فهمی؟

ارسلن نچ کنان صفحه ی لپ تاپ را بست و بازهم برای آرام کردنش دست
 .به هرکاری زد

نبایدم بخوایش. من که نگفتم باید اونو بخوای اما تحمل کن. دیگه _
شش توعه؟  آخراشه . مگه نمی گی کیان همه حواسش پی

اشک هایش را با تماشم توان از روی گونه ها پاک کرد و همان لحظه،
 .بعدی ها چکید

امروز دوبار زنگ زد جوابشو ندادم. نمی تونم دیگه. بخدا نمی تونم نقش _
 .بازی کنم

:نشست به روی دسته ی مبل و این بار آرام بود وقتی گفت

همین امروزو برو. بعدش چند وقت برو از این شهرو استراحت کن _
 خوبه؟
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ریشه ی اشک ها همان لحظه بود که خشک شد. نگاه بال کشید و انگار به
:بزرگ ترین آرزوی دنیایش رسیده بود وقتی پرسید

 واقعاا ارسلن؟ واقعاا می گی؟ _

شن سر تایید کرد و بعد مقابلش نشست  .ارسلن با تکا

آره واقعاا می گم. تو نیاز به استراحت داری. داری گند می زنی. فردا برو _
شرکت تسویه کن. بگو دیگه نمی آم. دیگه نیازی نیست کیان رو از نزدیک

 .کنترل کنی

:با تماشم صداقتش گفت

وقتی نگاهش می کنم حالت تهوع می گیرم. به خدا حالم بهم می خوره _
 .ارسلن

!و ارسلن خوشش آمد از این حال

 .جداا؟ اون که بچه خوشگله، خیلی دخترا آرزوشونه با اون باشن _

:نالید

من آرزوم نیست. نمی خوام با یه مرشد متاهل باشم. نمی خوام کنار کسی _
بشینم که بهش هیچ حسی ندارم. وقتی بهم ابراز علقه می کنه، وقتی می گه

 .از زنم خسته شدم دوست دارم بمیرم

شل رسیدن به خواسته هایش گفت :ارسلن با خیا

 .همه چیز تموم می شه. به زودی _

شج اتاق شی کن شن سر اشاره کرد به درب چوب !و بعد با تکا

برو رو تخت من دراز بکش. یکم استراحت کن. انقدر گریه کردی که _
اگر الن بری کیان فرار می کنه. چیه این قیافه؟
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شس کمبود عزت نفس دستی به روی صورتش کشید و بعد روی پا با ح
 .ایستاد

نمی خواد من می رم خونه. فقط بهم قول بده که اجازه بدی چند وقتی دور _
بشم از کیان. قول می دی؟

شژ ارسلن سر تکان داد و بعد دست در جیب نزدیکش شد. این پرستی
شی ارسلن بود !همیشگ

تو که اومدی و آبروی منم بردی. الن با این حال نرو بیرون بگن _
.دعواشون شده. برو تو اتاق من استراحت کن، بعد بلند شو به خودت برس

همین اندک توجه هم یکتا را آرام می کرد. این روزها وقتی نگاه می کرد به
ال، این که شن او، دنیا و بدی هایش را از یاد می برد. شاید هویتش اص چشما

!اسمش چیست و متعلق به کجاست، تمامش را یادش می رفت

شش ارسلن شن بازی گو شن انگشتا درست شبیه به تسخیرشده ها، مومی بود میا
:وقتی گفت

 .باشه پس من می رم استراحت کنم _

!و ارسلن تایید کرد و اشاره داد به اتاق

 گرسنه ت که نیست؟ _

 .نه فقط می خوام بخوابم _

:شنید

 .برو بخواب _

 .و رفت و ارسلن دور شدنش را نگاه کرد

شت هر این روزها حسی افتضاح هم همراشه او بود. این روزها ارسلن، باب
شک او عذاب وجدان داشت. راهش را آغاز کرده بود و هیچ قطره اش

دوبرگردانی را آن حوالی نمیافت وگرنه، اگر برمی گشت به عقب، هیچ وقت
شی این داستان انتخاب نمی کرد شن نقش منف شت یکتا را به عنوا !دختری با روحیا
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گام هایش را برگرداند و رسید به میز. نشست و تماشم گام هایش را پس از
روزها تدبیر و تفکر برمی داشت. گاشم امروزش حیاتی بود. شاید چند ساعت

شی کیان !داشت تا نابود

به خودش قول داده بود. بعد از این خود با دست های خودش یکتا را آرام
می کرد. او را برمی گرداند به روزهای قبل از کیان. تماشم این عذاب وجدان

 .باید از دلش پاک می شد

شی صندلی و با نگاه به شماره ی رهایی که به دستش تکیه اش را داد به پشت
شت این آورده بود؛ سیم کارتی موقت را به داخشل تلفنش انداخت و بعد آخرعاقب

!داستان تعیین شد

شز آخرین روزی بود که کیان یکتا را می دید. آخرین روزی بود که رها امرو
ال، آخرین روزی بود که کیان زندگی را می دید و را هم می دید. امروز اص

!بعد از امروز هرچه خوشبختی متعلق به کیان بود؛ تمام می شد

شن صدای زنی که رها نام شض وصل شد شن تردید شماره گرفت و به مح بدو
:داشت؛ گفت

رها خانم؟ _

:و شنید

 بله خودم هستم شما؟ _

شک رها و کیان تمام شی مشتر شت شش، زندگ ثانیه ای تردید نکرد. امروز ساع
!می شد

:گفت

شن کیان هستم ، می تونم چند دقیقه ای وقتتون رو بگیرم؟ _  من یکی از دوستا

 .و شنید صدای زنی را که از عاشق بودنش، همان لحظه مطمئن شد

 چیزی شده؟ واسه کیان اتفاقی افتاده؟ _
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ذهنش فلش بک خورد. همان لحظه رفت به روزهایی که مهتاب را داشت.
شن او، هرثانیه عاشق تر می شد. همان روزهایی که با نگاه کردن به چشما

همان روزهایی که خوشبختی را با پوست و گوشت و استخوانش احساس
 .می کرد

شر خروارها خاک رها کرد رسید به روزی که جسشم او را برای همیشه به زی
!و بعد از آن، هیچ رحمی در کار نبود

:گفت

شی شما اتفاقی افتاده . یه اتفاقی که زنی مثل شما _ واسه کیان نه، واسه زندگ
 .باید ازش خبردار شه

شب او با مردهای صدای رها هم عصبی شد. همان طوری رفتار کرد که مهتا
 .غریبه رفتار می کرد

 .شما کی هستین؟ اگر خودتونو معرفی نمی کنین قطع کنم _

شی همسرش را غرق در خون دید. شت مهتاب رسید به روزی که سر وصور
!رسید به آن روز و همه ی جانش منقبض شد

شت شوهرتون مطلع _ می تونین قطع کنین اما اینطوری هیچوقت از خیان
 .نمی شین

شن پشت خط لرزید  .فهمید که صدای ز

 خیانت؟ _

و این لرزش وادارش کرد که بگوید و زنی چون او را از مردی چون کیان
!فاصله دهد

امروز غروب حتماا یه سر بزن به خونه ات رها خانم. اونوقت می فهمی _
شق دنیارو هم می کنه. شوهرت از دوریت ناراحت نیست که هیچ، داره عش

شق دوست داشتنت نیست. برو ببین و اگر برو ببین و بفهم که چنین مردی لی
!واقعاا برای خودت ارزش قائلی، هیچ وقت چنین آدمی رو نبخش
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شن تماس را شت پیش، قطع کرد رها سوال هایی می پرسید اما ارسلن خیلی وق
 .به روی سوال های مکرشر او برنامه ریزی کرده بود

سیم کارت را همان لحظه از تلفنش بیرون کشید و بعد شکاند. نگاهش هنوز
شک چوبی بود. تنها نگرانی اش این روزها، به دختری شب کوچ هم به در

!اختصاص میافت که با نگاه به چشمانش مدام گریه می کرد

یکتا آزادی می خواست و ارسلن تصمیم گرفته بود که همین امروز
!اسارتش را تمامش کند؛ فقط کافی بود که نقشه هایش درست پیش برود

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

شر نگاهش را از آیینه گرفت و درحالی که یکی از دستانش هنوز هم درگی
موهای حالت گرفته اش بود؛ آن را چرخاند به روی تلفن و تماسی که پس از

 .چهل و هشت ساعت دوری از رها، نصیبش می شد

.لب هایش طرحی از لبخند گرفت. دو روز نبوشد رها، دلتنگش کرده بود

شن کیان شن او خارج است. می دانست که رها بدو می دانست که این یکی از توا
نفس هم نمی کشد و همین ها سبب شد که این بار با حالی بهتر تماسش را

.پاسخ دهد

.به به، رها خانم! بالخره یاشد شوهرت افتادی _

 زنگ زدم حالتو بپرسم، خوبی  کیان؟ _

شش رها و برای لحظه ای خیره ی تلفن را پرت کرد به روی میز آرای
شن چهاردیواری آن رها، لبخنشد جان دارش را قاب عکس کوچکی شد که میا

شی مخاطب کرده بود !ارزان

:صدای او را گذاشت به روی اسپیکر و چهره جمع کرد

چه خوبی؟ بلند شدی رفتی، بعد زنگ زدی می گی خوبی؟ نمی گی آب و  _
ال، کی می آم خونه و کی می رم؟  غذا می خورم، شب ها راحت می خوابم اص
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 الن کجایی؟ _

شن شر اونتوسش را از میا برای لحظه ای مکث کرد و بعد عطشر مشهو
:دیگری ها بیرون کشید و گفت

 .خونه ام _

:شنید

!عجیبه _

شف دست ها عطر را به روی گونه هایش هم و درحالی که به واسطه ی ک
:می خواباند؛ بی حواس پرسید

چی؟ _

:و جواب گرفت

!این که تو این ساعت خونه ای _

برای لحظه ای همان طور خیره به آیینه ماند. اگر رها همین حال قصشد
 بازگشت می کرد؟

:به ناچار گفت

 کی می خوای بلند شی بیای سشر خونه زندگیت؟ _

شت سوالی حواله اش داد؛ پوزخندی حرصی را و جمله ای که رها به صور
 .روی چهره اش نشاند

 نازکش ندارم؟ خودم برم و خودم برگردم؟ _

 .کشیدواژه به واژه ی جملتش را

شس نازکشی کنه _ شل من هو چرا.. نازکش که داری، اما طول می کشه تا د
شل تو جواب نمی ده. نمی تونی انقدر از من دور بمونی  .رها خانم. یعنی د
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شس نازکشی کنه. این بار وقتی  _ می مونم. انقدر می مونم تا دلت هو
 .برمی گردم که واقعاا دلتنگم باشی کیان

لب هایش را از هم گشود تا حرفی بزند اما تماس همان لحظه به واسطه ی
شن رها اطمینان حاصل کرد؛ نچ کنان تک بوقی قطع شد و او که از آمد

:ابروانش را درهم چپاند و بعد برای یکتا نوشت

 کجایی تو؟ _

 .شیشه ی عطر را رها کرد و از اتاق بیرون رفت

خانه امروز هم درست شبیه به دقیقه های اولی که رها ترکش کرده بود؛
مرتب به نظر می رسید. کیان مردی نبود که بیاید؛ بریزد و بخورد و نیاز

شت سرش را تمیز کند. او تا رها بشقابی مقابلش باشد که زنی مدام پش
شل وعده ی غذایی نمی رفت و امروز هم از همان روزهایی نمی گذاشت به دنبا

شن سیبی سرخ رنگ، معده ی شل یخچال و پس از قاپید بود که رفت مقاب
 .خالی اش را مپر کرد

 .اولین گاز را به سیب زد و پیامکی روی صفحه اش نشست

. سشر کوچه ام _

شی سیب را سریع تر بجود؛ شر پنجره و درحالی که سعی می کرد الباق رفت کنا
 .تلفن را کنار گوشش رساند و یکتا را شماره گرفت

:شنید

 درو زدی؟  _

شل کوچه را می پیمود  .و دیدش که با پای پیاده و گام های بلند و عجولنه طو

یکتا، گوش کن ببین چی می گم، از در که اومدی تو خیلی عادی می آی _
تو آسانسور و اطرافتم نگاه نمی کنی . آسانسور که روی طبقه ی ما وایستاد

 می زنی بره چهار بعد می آی تو باشه؟

:شنید
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کیان من می ترسم کسی نیاد؟ _

:و خودش هم آن روز پر از استرس بود وقتی گفت

 .نه بابا ترس داره؟ بیا منتظرم _

تماس را قطع کرد و رفت تا آیفون تا به یکتا اجازه ی ورود به خانه و
 .زندگی اش را دهد

شی زندگی اش بود شط اضاف !شاید از نظشر خودش، این اولین غل

کیان و چه به این کارها؟ او مجردی هایش را هم با چنین قرارهای
!پراسترسی نگذرانده بود که حال

به یکباره دل آشوبه ی بدی وجودش را فرا گرفت. تکیه اش را داد به
شب در و صدای برای لحظه ای میان دیوارهای مغزش اکو شد. چهارچو

!صدایی که به حقیقت نشستنش، می توانست برای تمام عمر نابودش کند

"اگر رها می آمد؟"

شب زیرینش را گزید و واژه به واژه ی مکالمه اش با رها را چک کرد. این ل
دیگر چه دیوانگی ای بود؟ خودش هم نمی دانست که چرا یکتا را به خانه اش

!دعوت کرد

شاید تنها ماندن این روزها از او، پسربچه ای خطاکار ساخته بود که تلش
شت استفاده را ببرد شی به دست آمده اش، نهای !می کرد تا آزاد

شب کشویی کنار رفت و او پررنگ ترین لبخند را روی لب کاشت تا در
شس درونی اش را، برای دقیقه هایی کاهش دهد  .استر

 .خوش اومدی _

شک آسانسور را ترک و درحالی که پوت هایش را کنارهم جفت یکتا اتاق
:می کرد و به داخشل خانه می آورد؛ گفت
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 .دارم از استرس می میرم _

شل بهتری نداشت اما کنار رفت تا یکتا وارشد سالن شود و خوب خودش هم حا
 .به نظر رسید

 دیوانه رو ببین ها. چه استرسی داری؟ _

شل دنیا را حواله اش داد  .یکتا وحشتناک ترین سوا

 اگر زنت بیاد؟ _

شت گردنش را دست می کشید؛ خودش را هم دلداری و کیان درحالی که پش
 .داد

خیالت راحت. نیم ساعت پیش باهاش حرف زدم. گفت تا نیای دنبالم _
 .برنمی گردم

شن دخترک امروز ساده تر از تماشم وقت ها به نظر می رسید؛ نگاه گرداند میا
شع خانه و درحالی که به سلیقه ی رها احسنت می گفت؛ چنین جمله ای را اضل

 .ناخودآگاه به زبان آورد

خوش به حالت با این زنی که داری. چه سلیقه ای، چه دکوراسیونی. _
 .آفرین به انتخابت کیان

شن سر تایید کرد؛ چرخید و خیره به چشمانش پرسید :و کیان که با تکا

کی می خوای بری دنبالش؟ _

 امشب می رم. چرا نمی شینی یکتا؟  _

شل جمله ی سوالی اش نشست به روی کاناپه ای که رها خطابش یکتا به دنبا
:می کرد

شب دوشم کیان" شت خوا "!تخ

شب پنجره، محوطه ی خانه شان را تحت نظر قرار و کیان درحالی که از قا
:می داد؛ افزود
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 چی می خوری؟ _

شن یکتا هنوز هم در و دیوارهای خانه را نگاه می کرد. دکوراسیو
شب شش این خانه را می پسندید. خیلی دلش می خواست به اتاق خوا آرامش بخ
شت ابرازش به مشترکشان هم برود و آن جا را هم نگاهی بیندازد اما شهام

!کیان را، ابداا نداشت

:پس گفت

چای داری؟ _

 .و کیان از پنجره فاصله گرفت و قیشد آشوب های دلش را زد

 چای هم داریم. چه خبر زیبا؟ چند روزه قیافه می گیری؟ _

شک ارسلن را خواند  .یکتا رفتنش به آشپزخانه را نگاه کرد و بعد پیام

"اونجایی؟"

شخ کیان گفت :در پاس

من؟ نه چه قیافه گرفتنی؟ _

:و بعد برای ارسلن نوشت

" .دارم خفه می شم. می خوام برگردم خونه "

شل پر کردن استکان ها از چای بود که گفت :کیان مشغو

 می دونی از کدوم اخلقت خوشم میاد یکتا؟ _

:ارسلن جواب داد

چند دقیقه بشین بعد بهش بگو کاری پیش اومده، من سشر خیابون "
".منتظرتم
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کیان نزدیک آمده بود و نگاشه متعجبش به روی صفحه ی تلفن را برانداز
 .می کرد

 چیزی شده یکتا؟ _

صفحه را قفل کرد. لبخندی تصنعی روی لب ها کاشت و کی ارسلن به
شل او آمده بود؟ دنبا

:گفت

شق من خوشت میاد؟ _ نه همه چیز خوبه. خب داشتی می گفتی، از کدوم اخل

شر شل او به روی میز قرار داد هنوز هم رفتا شی چای را مقاب کیان سین
شن نگاهش قرار می داد وقتی گفت شی دخترک را به زیر ذره بی :غیرطبیع

این که قهر کردن تو کارت نیست. لوس نیستی، نق نمی زنی، من از زنای _
 .نق نقو نفرت دارم

:یکتا برای آن لحظه، نتوانست که بگوید

شت هر غر زدن های زنانه، قطعاا حجم سنگینی" پشت هر جنگ و دعوا و پش
شق تو نبودم کیان "!از عشق نشسته و من هیچ وقت عاش

:تنها گفت

 .قطعاا منم اخلقایی دارم که تو دوسشون نداری _

آسمان همان لحظه با صدای وحشتناکی غرید. سیلی ناگهانی راه افتاد و به
شن زیر پایش را خیس کرد .ثانیه نکشیده، زمی

:کیان گفت

 .آره دمدمی مزاجی. اینو دوست ندارم _

شب پنجره و شهری که امروز شاعرانه بارانی بود !و یکتا نگاه داد به قا

 چه هوایی. حال چجوری برم خونه؟ _

Ava-Khis.iR
@avayekhis



شن سیل آسا را تماشا می کرد  .کیان هم بارا

 مگه می خوای بری؟ الن؟ _

 .نه حال یه چند دقیقه دیگه _

 .این سیل زودگذره نگران نباش _

شن چای را به لب هایش نزدیک و چیزی نگفت و در سکوت، استکا
 .درحالی که جرعه ای را داغ داغ می نوشید؛ به ارسلن فکر کرد

او این همه راه را آمده بود و این خود به تنهایی، حیرت آور به نظر
 می رسید اما برای چه؟

:شنید

 قند نمی خوری؟ _

 .و ریشه ی افکارش پاره شد

 .جان؟ نه من قند نمی خورم _

کیان یکجا نشین نبود. مدام محدوده ای را می رفت و می آمد. نگاهش بیش از
شب پنجره بود و این استرس آن قدر مشهود به نظر می رسید که یکتا یکتا به قا

 .به طور واضحی متوجهش می شد

 .بذار الن برات شکلت میارم. فقط نمی دونم رها کجا گذاشته _

شل وارسی کابینت ها نگاه انداخت و برای لحظه ای افکارش او کیان را مشغو
!را از ارسلن خالی کرد و به او سپرد

 .ولش کن کیان. من عادت دارم چای خالی بخورم _

ال ناگهانی کیان از گشت و گذار دست برداشت و همین که سرچاند؛ یکتا کام
:پرسید

 .خونه زندگیتو دوست دارم، خیلی تکمیله _
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این رفتار، این تغییر موضع های ناگهانی، این فاصله گرفتن از جانب یکتا
!گاهی عجیب به نظر می رسید

:سر تکان داد و گفت

 .آره رها خوش سلیقه ست _

:جان کند تا بگوید

 می شه اتاقتون رو هم ببینم؟ _

 !و کیان مکث کرد؛ مکثی چند ثانیه

:لب بهم فشرد و بعد از ثانیه هایی فکر کردن گفت

 .شرمنده ام یکتا. اونجا حریشم منو زنمه. نمی تونم نشونت بدم  _

 .یکتا روی پا ایستاده تایید کرد

شث امروزشان، تنها به رها اختصاص پیدا می کرد !بح

 ..گمونم خیلی دوسش داری اما _

 .کیان دوست داشتنش را تکذیب نکرد

:تنها پرسید

 اما چی؟ _

!سوالی که حال می پرسید؛هیچ ربطی به نقشه های ارسلن نداشت

 چرا بهش خیانت کردی؟ _

 .کیان دست هایش را بغل زد و بعد ابرو درهم کشاند

 .من خیانت نکردم _

:یکتا برای لحظه ای مات ماند و کیان حق به جانب ادامه داد

Ava-Khis.iR
@avayekhis



اگر به رابطه ی من و خودت می گی خیانت سخت در اشتباهی یکتا، چون _
شل دوست دخترم هم رفتار نکردم. بین من و تو حریم من حتی با تو مث

هست؛ یه حریمی که هیچوقت برداشته نمی شه. من قرار نیست تورو ببوسم
...و

 .این خیانت محسوب می شه کیان. همین که من اینجام خیانته _

خیانت به چی؟ مگه من تورو بردم تو اتاق خوابم؟ مگه بهت پیشنهاد _
ازدواج دادم؟ مگه بخاطر تو زنمو طلق دادم؟ من فقط با تو وقت گذروندم،

شر تو بودن خوشم فقط کنارت نشستم و به چشمات نگاه کردم چون از کنا
میاد. چون حرف زدنتو دوست دارم، چون لباس پوشیدنت برام جالبه، من با

 تو چیکار کردم که خیانت به زنم محسوب بشه؟

 .یکتا هنوز هم، با دلیلی که کیان مقابلش می چید کنار نیامده بود

 ابراز علقه نکردی کیان؟ تو بارها به من ابرازعلقه نکردی؟ _

 چه ابرازعلقه ای؟ _

 .حیرت تا جایی به صدایش تزریق شد که ولوم گرفت

 نکردی؟ تو ابرازعلقه نکردی کیان؟ _

شف من می گی ابرازعلقه یکتا؟ من تا حال به تو گفتم _ تو به کدوم حر
 دوستت دارم؟ گفتم عاشقتم؟ گفتم بی تو می میرم؟

!این که کیان این قدر راحت خودش را تبرئه می کرد؛ دیوانه اش کرده بود

:گفت

قربون صدقه که رفتی، قربونت برم، زیبای من، فداتبشم، دورت بگردم، _
اینا ابراز علقه نیست؟

نه اینا ابرازعلقه نیست،خب گفته باشم. من به خیلی ها گفتم قربونت برم _
دورت بگردم، به تو گفتم زیبای من چون واقعاا فیست رو دوست دارم. تو
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شق من نبودی یکتا، من نه عاشقت شدم و نه به جز زنم به هیچوقت عش
شس دیگه ای دوستت دارم گفتم، پس اینکه با تو می گردم خیانت نیست. هیچ ک

!من فقط نمی تونم تورو پس بزنم. نمی دونم چرا. همین

شس گناه تمام وجودش را فرا گرفت. دلش می خواست برای لحظه ای، احسا
شش کیان بیندازد و این امر آن قدر که نیمی از این احساس را به روی دو

 . حرصی اش کرده بود که رفت نزدیک و خیره به چشمانش جمله ها چید

شی تو، همین که _ الکی خودتو تبرئه نکن، من این جام کیان. تو خونه و زندگ
من این جام خیانته. همین که زنت از رابطه  ی ما خبر نداره خیانته. همین
که به من میگی فداتبشم خیانته. اگر راست می گی همین الن بهش زنگ

 .بزن بگو بیاد اینجا

شق بعدی هم همان لحظه اعلم وجود کیان شروع کرد به خندیدن و رعد و بر
 .کرد

شر زنی رد بشم رها دیوونه _ معلومه که چنین کاری نمی کنم. من از کنا
 .می شه، چه برسه به این که بفهمه با تو این جام

 اگر این خیانت نیست پس چیه؟ _

شف خودش را می زد و هیچ کیان درست شبیه به بچه ها شده بود. حر
!جمله ای، ذره ای در تغییر عقیده اش اثر نداشت

نمی دونم این چیه اما خیانت نیست. مردم هزارجور کثافت کاری می کنن، _
شن خودشون شیش تا هم زن صیغه ای دارن، بماند که دوست دختر به جز ز

هم دارن و غیره. من فقط با یه دختر بچه ای که از ظاهر و رویاهاش خوشم
میومد چندباری رفتم بیرون و تماشم خلفم این بوده که بهش گفتم زیبای من.

 اونوقت من خیانت کارم، اونا هم خیانت کارن؟ این چه عدالتیه؟

یکتا نشست گوشه ای از کاناپه و با جمله ای کوتاه بحث را خاتمه داد؛ چراکه
!ادامه ی این بحث هرلحظه عصبی ترش می کرد

!تو دیگه خیلی اروپایی فکر می کنی _
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شن خششم یکتا بود و کیان همان لحظه نزدیک رفت و تنها برای به تشدد رساند
شک اجزای صورتش و گفت :که خیره ماند به تک ت

 حال چرا قهر کردی زیبای من؟ _

شن در به لنگه اش. صدای ساعقه ای و صدایی آمد. صدای کوبیده شد
شج ناامیدی، ناشم همسرش را به خطاب می خطرناک. صدای زنی که در او

!رساند و صدای مرگ شاید

!صدای یک نابودی و تمام

☆☆☆☆☆☆☆☆

با تماشم توان می دوید. می دوید و وجوشد هیچ رهگذری دارای اهمیت نبود.
 .اگر لزم بود؛ به تماشم مردشم این شهر هم تنه می زد

شن پیاده حواله اش می دوید و تماس های ارسلن، ناسزاهایی که از دیگر عابری
شن پاچه ی شلوارش و بارانی که بی امان به روی سر می شد؛ خیس شد

!وصورت شلق می زد هم مهم نبود

!می دوید تا فرار کند از این بی آبرویی

شر باران ماندن بود تا شاید قطرات، پاک کند تماشم می دوید و تماشم تلشش زی
شس نحس !وجودش را از این احسا

!هنوز هم صدایی می شنید. صدایی بیچاره و درمانده

شب تو می شه؟ از " شن خودش هم وفا نکرده چی نصی واقعاا از مردی که به ز
شب تو شده؟ می دونی تو با اومدنت چه چیزهایی رو از این آدم چی نصی

شس من نیستی؟ فردا روزی اگر ازدواج شی من گرفتی؟ مگه تو هم جن زندگ
کنی، می تونی با وجوشد چنین بلیی کنار بیای؟ تو به دختری که با شوهرت

"!بوده چیکار می کنی؟ چی بهش می گی؟ بگو منم همونو به تو بگم

اولین فرعی را پیچید. نمی دانست که این چندمین مرتبه ای بود که فرعی ها
شت امروز، می پیچید شل گریز از خاطرا !را می دید و به خیا
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شی بی قرار و یک جفت سیاشه گله مند  !چشم ها را یادش آمد. یک جفت آب

شی تماشم آن جمله هایی که رد و بدل می شد؛ فقط خوشد نحسش بود !مزاحشم حقیق

صداها بازهم آمد. آمد و رسید به گوش هایش و او هرچه می دوید؛ به جایی
!نمی رسید. به مکانی تهی از صداها و نگاه ها دسترسی پیدا نمی کرد

می دونی چیه؟ من حتی دلم نمیاد به تو چیزی بگم. چون دلم واسه تو هم "
می سوزه. معلوم نیست که این به ظاهر مرد چه جمله هایی برات ردیف

کرده که تو هم احساساتی شدی. مشکشل منم همین بود؛ فکر می کردم کیان
".راست می گه که دوسم داره

شر پایش را. به شکشل افتضاحی به زمین خورد برای لحظه ای، ندید چاله ی زی
و او آن لحظه، برای روی پا ایستادن، برای فرار از چاله ای که پر بود از

شن آبرویش هیچ تلشی نکرد شگل و آب، برای خرید . 

 .همان جا نشست؛ چراکه نگاشه کیان را یادش آمده بود

رها خواهش می کنم بهم گوش کن. به خدا اونطوری که تو فکر می کنی "
 " .نیست

او هیچ وقت کیان را آن شکلی ندیده بود. کیانی که یکتا می شناخت؛ محال
بود که به التماس بیوفتد. محال بود که خودش را توضیح دهد و به خدا که

!محال بود که آن قدر درمانده به نظر رسد

شن زمین خورده و بی جانش آمد و پرسید شی ت :زنی چادر به سر، تا نزدیک

 خوبی دخترم؟ _

ال دیوانه به نظر می رسید وقتی گفت :و او کام

ال دستمم _ اگر بدونی من چقدر بدم، هیچ وقت بهم نمی گی دخترم. اص
ال ولی شن لعنتی بلندم کنی. می گی بمون، بمیر اص نمی گیری که از این زمی

 .بلند نشو که بلند شدنت هیچ فایده ای برای این جماعت نداره

:نگاشه زن پر شد از ترحم و باز هم تکرار کرد
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 حالت خوبه؟ _

و یکتا به سختی

:روی پا ایستاد و گفت

.بهتر از این نمی شم _

!بعد دوباره شروع کرد به راه رفتن

جانی برای دویدن نداشت و هیچ  دویدنی هم، گوش هایش را از آن صدا ها
 .فراری نمی داد

هنوز هم می شنیدشان. جمله ها متعلق بود به رهایی که، یکتا شدیداا مقابلش
شس ضعف می کرد !احسا

مگه هیچ مردی تو این دنیا نبود که اومدی و شوهشر منو ازم گرفتی؟ "
ال می گیم که عاشقش بودی، چرا وادارش نکردی منو طلق بده؟ اص

شن دیگه تقسیم کنی؟ چطوری تونستی کسی که دوست داری رو با یه ز
شس من چجوری اجازه دادی هم تورو بازی بده هم منو؟ مگه تو هم جن

"نیستی؟

حس می کرد که تماشم چشم های دنیا، همان حوالی ایستاده و نگاهش می کنند.
هرکس از کنارش می گذشت چیزی می گفت. یکی دیوانه و یکی کثیف

خطابش می کرد. یکی فاصله می گرفت و یکی با نگاهی پر از ترحم، تا
نزدیکی اش می آمد اما آن روز، یکتا حس می کرد که اگر دقیقه ای دیگر را
ممردنش را آرزو می کنند و به شن این خیابان ها باقی بماند؛ قطعاا تماشم دنیا  میا

شس ارسلن را پاسخ داد  .همین سبب بود که تما

 یکتا کجایی تو؟ _

شن جمعیت چرخاند. هیچ لوکیشنی نداشت !کجا بود؟ نگاهش را میا
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شس بد گیر افتاده شن حجم سنگینی از احسا  و تنها تلشش شاید آن لحظه، میا
!رهایی بود اما به هر کوچه ای که سر می زد؛ صداها رهایش نمی کردند

:گفت

. نمی دونم _

:و شنید

 چراانقدر نفس نفس می زنی؟ _

 .داشتم می دویدم _

 .چی؟ دیوانه شدی؟ الن مریض می شی. بگو کجایی بیام دنبالت _

:گفت

شی من _ همه چی تموم شد. مگه نگفتی بعد از تموم شدن تا صد کیلومتر
 .پیدات نشه؟ حالامروز تموم شده ارسلن

و بازهم راه افتاد. این بار فرعی را نپیچید. مستقیم رفت تا برسد به خانه و
!شاید تخت خوابش

:می رفت تا ساعتی خواب از این کابوس جدایش کند اما شنید

 .چی شده؟ قشنگ تعریف کن ببینم _

قشنگ نمی شه. این داستان زشته. حالتو بهم می زنه. همه چیز از اونجایی _
شروع شد که رها از در اومد تو و من و کیانو باهم دید. کاش زودتر

می رسید. اون لحظه ای می رسید که کیان داشت بهم می گفت من زنمو دوست
شن ممکن رسید. یه زمانی رسید که اگر دنیا و دارم اما درست بدترین زما

آدم هاشم بیان نمی تونن از یادش پاکش کنن. همه چیز تموم شد ارسلن.
!خیالت راحت، اون زنی که من دیدم، هیچ وقت کیانو نمی بخشه

تماس را همان لحظه قطع کرد. نگاهش برای ثانیه هایی خیره ماند به روی
ناشم او و بعد وارد لیست مخاطبینش شد و ارسلن را اول از تلفن و بعد از

!تماشم روزهای بعد از امروز پاکش کرد
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شر او هم با یکتا تمام شده بود. ارسلن هم دیگر تماس نگرفت. انگار کا
شن آن دو موجود نبود !انگار هیچ دلیلی، برای دوباره بهم رسید

!تقاص همین بود

شح حسرتی که با نگاه به آخرین تماس از ارسلن شس گند و افتضا همین احسا
!نصیبش می شد

شت نداشتنی که بعد از این قرار بود نصیبش شس دوست داشتن و حسر با این ح
!شود

شن خیانت دیده ای بود که او می شناخت و آشه مظلوم هم، رها مظلوم ترین ز
همان روز یقه اش را گرفت. یکتا مجبور شد ارسلن را برای همیشه از

!روزهایش پاک کند و به خدا که این بدترین تقاص برای یک آدم بود

شب خانه. انگشت اشاره اش را آن قدر کوچه ها را گشت تا نهایت رسید به در
شل مادرش قرار گرفت؛ هیچ توضیح به روی زنگ فشار داد و وقتی مقاب

!قانع کننده ای برای سر و وضعش نداشت

:تنها گفت

 .خوردم زمین _

 .و حاج علی هم آمد و حال و روزش را بررسی کرد

بخاطر زمین خوردن چشمات اینطوری باد کرده؟ نکنه این اتفاق مربوط _
 می شه به تابلوهای عاشقانه ای که مامانت تو اتاق پیداشون کرد؟

شب تابلوها، همین امروز و پس از به اجرا پالتو اش را از تن کند. صاح
شن نقشه اش رفت !رسید

برای همیشه رفت و یکتا هنوز هم فیگورهایی از او را برای طرح زدن به
!یاد داشت

 شما رفتین کارهای منو چک کردین؟ _

:حاج علی پرسید
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  چهره ش هم تو هیچ کدوم از تابلوهات مشخص نیست؟ این پسر کیه که _

:و یکتا راشه رسیدن به اتاقش را در پیش گرفت و در آخر گفت

!یه بنده ی خداست _

بعد از رسیدن به اتاقش، هنوز هم صداها را یادش بود. حال حتی، غمی
شب تابلوها  .دیگر هم آمده بود. غمی که مربوط می شد به صاح

شر یکی از آن ها و این ژست از ارسلن، درست همانی بود که  نشست کنا
 .قلبش را برای اولین مرتبه لرزاند

ارسلن تکیه  داده به صندلی و چشمانش را بسته بود. یکتا هنوز هم نمی
شی قلبش چه بود که آن طور بی حال می شد اما شل حمله های ناگهان دانست که دلی

شی مژه های فردارش را یادش بود !هنوز هم، بلند

شگ مشکی و زیرلب می گفت :قلمو را آغشته کرد به رن

" ... صد مرهشم بیمار ما  ما خستگانیم و تویی

"مولنا

موهای حالت دارش را تا دیروز، قهوه ای تیره تخمین می زد اما بعد از
شگ آخرین دیدار، از سیاه بودنشان مطمئن شد و می دانست که از این پس رن

!سیاه، برای تماشم نقاشی هایش کافی خواهد بود

☆☆☆☆☆☆☆☆

شل دیدگانش محو شد؛ تا آخرین لحظه ای که یکتا با گام های پرسرعت ازمقاب
 .نگاه چرخانده بود و دنبالش می کرد

!تا آخرین لحظه، هرچه خودش کم داشت و یکتا زیادی را شمرد

ال کلفه به نظر می رسید وقتی کیان همان جا به روی کاناپه نشسته بود و کام
شف دست ها نقاب می گرفت  .پهنای صورتش را با ک
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گذاشت تا یکتا دور شود و بعد نگاه گرداند. متوقف شد به روی کیان و
:گفت

پس بخاطر این بود؟ تمام اون حرف ها، فاصله گرفتنا، بی توجهی ها، همه _
و همه ش بخاطر این بود؟ من برای تو چی کم گذاشتم کیان؟ چه چیزی از
شغ زن بودن، از عاشق بودن، از خوب بودن برات کم گذاشتم که رفتی سرا

 .اون؟ فقط یه جمله بگو.. یه جمله که قانعم کنه

کیان پس از ثانیه ها سر بال گرفت. انگار روی نگاه کردن به چشمانش را
شت رها، چشم ها و بیش از آن جمله هایش بود که درست شت صور نداشت . حال

 .جایی نزدیک به خانه ی قلبش را نشانه می گرفت

:تنها گفت

 . اونطوری که تو فکر می کنی نیست. باور کن نیست رها _

شل سیل اشک هایش سدی کشد. سدی و رها تلش کرد تا آخرین لحظه، مقاب
!محکم و مقاوم که تنها پناه برای مراقبت از غرورش بود

:گفت

!قانع نشدم _

.. و گام هایش را تکان داد برای رفتن

:در آخرین لحظه شنید که کیان گفت

 .نرو رها. باور کن قانعت می کنم _

 .و انگشتانش به روی دستگیره ی در ثابت ماند

چجوری می خوای قانعم کنی؟ فراموشی هم بگیرم تصویری که امروز _
 .دیدم رو یادم نمیره

شن او، درسا به روی جانش تاثیر بگذارد !کیان نزدیک آمد. انگار که رفت

..یه راهی پیدا می کنم. به خدا قانعت می کنم رها. تو فقط نرو _
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 . خیره به چشمانش، آخرین نگاشه گله مند را حواله اش داد

:گفت

ممرد... حداقل اگر بعد از این زنده بمونم اون رهای عاشق و مطیع _ رها 
 .ممرد. اینو هیج وقت فراموش نکن کیان

 .در را که باز کرد؛ کیان هنوز هم صدایش می زد

او بی توجه پله ها را پایین رفت. هنوز هم می شنید صدای کیان را و به او
شت شرم، به دنبالش نیاید  .حق می داد که از شد

آخرین پله را هم پایین رفت ودرست وقتی رسید به خروجی، اجازه ی
شت سشد اشک هایش را داد چراکه، گلوله ی بغض داشت حنجره اش را شکس

 .می شکافت

منفجر شد از گریه. کوچه و محله را پشت سر گذاشت. باران هنوز هم
شر هر ثانیه، به شدتش می افزود !می بارید و با گذ

شر حجم سنگینی از شوک بود. تصویری که دید قطعاا هم او هنوز هم دچا
شن او، مردی که برای رویاهایش انتخابش کرده بود؛ همین شوک داشت. کیا

شر دیگری نشست و "زیبای من" هم خطابش کرد !امروز کنا

راستی چرا کیان، او را هیچ وقت زیبا خطاب نکرده بود؟ زیبا نبود؟ رها
 برای مردی چون کیان زیبا به نظر نمی رسید؟

شل برنامه ریزی بود. روزهای بعد از کیان، چه بلیی به ذهنش مدام، مشغو
 سشر دلش می آمد؟

شش اشک ها !با خود حرف می زد. بلند بلند و همراه با ریز

شن تو هم می تونم کیان. می رم و فراموشت می کنم. باید تورو " من بدو
ال  چرا نتونم؟ به فراموش کرد. باید اجازه بدم که طعشم نداشتنمو بچشی، اص

شن تو برمیام شس نداشت "..زانو درمیارمت کیان، چرا نتونم؟ من از پ
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شن مخاطبینش، زندگی ذخیره بود. تلفنش مدام زنگ می خورد. ناشم کیان میا
شز اوو حتی این تلفن هم متعلق بود به کیان. تصویر زمینه ی تلفنش همه چی

تصویری از کیان بود. تماسش را ریجکت کرد و تلفن را به اولین جویی که
!سشر راهش یافت می شد انداخت

!باید تماشم وجودش را از کیان پاک می کرد

شت شر حلقه و تعهدش را هم از انگش رسید به دستانش. رسید به انگشت
چهارمش کند و به زمین انداخت. حتی سر نچرخاند تا حلقه را نگاهش کند.

!از تماشم داشته هایی که مربوط می شد به کیان گذشت

هنوز هم چهره ی دخترک را یادش بود. زیبا هم به نظر می رسید. چشم های
شل او هم سوخت. شاید او هم درست شبیه به او هم غم داشت. دلش به حا

شل او هم همین امروز شکست !رها، زخم خورده بود. شاید د

رسید به انتهای خیابان. مقابلش حال، اتوبانی پرطول و دراز، با انتهایی
شت اتومبیل ها خودنمایی می کرد و رها نگاه می ناپیدا و صدای پرهیاهوی سو
شر اتومبیل هایی که می دید در تردید بود شل عابرپیاده و تصوی شن پ !گرداند. میا

دقیقه هایی را همان جا ایستاد. به فرداها فکر کرد. به جسمی که باید خالی
شن او را فراموش می کرد. به می شد از کیان. به قلبی که باید دوست داشت

شن هرشبه ی جانی که این وابستگی را تمامش می کرد. به چشمانی که به دید
شب کیان عادت کرده بود. به موها و حتی دست هایی که نوازش شدن از جان

 .کیان آرزویش بود

 .همان کنار ایستاد و قبل از هرچیز، با قلبش اتمام حجت کرد

شن اون زندگی کنم. می تونم _  . .فراموشش می کنم. مگه نه؟ می تونم بدو

شر چشمان شل بعدی با سرعتی باورنکردنی از مقابلش گذشت و او تصوی اتومبی
!کیان را یادش آمد

 .من ضعیف نیستم. می تونم فراموشش کنم _
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شن شط انگشتا شس دستانش توس اولین باری که کیان نزدیکش شده بود. اولین لم
او، همه و همه را یادش آمد. رسید به اولین بوسه و رسید به اولین نگاشه
عاشقانه، رسید به اولین دوستت دارمی که کیان حواله اش کرده بود و با

تماشم قدرتش سر ت

.کان داد

شن اون خیلی ضعیفم. _ شن او زندگی کنم. من بدو نه نمی تونم. نمی تونم بدو
شن اون بگذرونم؟ چجوری می خوام این همه روزو ساعت و ثانیه رو  بدو

 چجوری بدون تو زنده بمونم؟

 .پاهایش تکانی خورد. باران هنوز هم قصشد عقب نشینی نداشت

چشمانش حال، هیچ تصویری را نمی دید. ذهنش از این محدوده فاصله
شب با کیان بودن را دنبال می کرد شت خو  .گرفته و تماشم خاطرا

تصمیمش را گرفته بود. کیان عشق نبود؛ او احساسی فراتر و شاید تماشم
زندگی اش بود که حال برای تمام شدنش باید، نفس کشیدنش را هم تمام

!می کرد

شن سینه اش می زد . همین قلبی کیان شاید، همین قلبی بود که بی سروصدا میا
که حال آرام گرفته بود و هیچ بهانه ای برای زندگی نداشت. کیان تمام شدنی

شن نفس هایش یافت نمی کرد !نبود و رها هیچ راه حشل بکری جز نماند

گام برداشت. چشمانش را هم بست. درد داشت اما می دانست که درشد مرگ
شی قلبش غیرقابل تحمل نخواهد بود شت ناگهان !هم به اندازه ی شکس

شق اتومبیل را شنید. ترس را با تماشم وجود احساسش کرد اما باید صدای بو
شن کیان، باید تمام می شد. هرچه از وجوشد او که مربوط بود به دوست داشت

!همین حال تمام می شد
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:لب زد

!درد نداره _

شن زمین و هوا معلق ماند !و بعد تنش میا

!خداحافظی اش با دنیای آدم ها واقعاا هم درد نداشت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

"فصل پنجم"

شن حال_ تباهی"  "زما

 ارسلن با دختره چیکار کردی؟ _

شر کیان را دنبال می کرد  .نگاهش را از مانیتور گرفت. رفتا

چرخید به روی عرفانی که استکان به دست، نزدیکش شده بود و این سوال
شت تمام و نگاهی خیره می پرسید  .را با وقاح

:بی حوصله بود وقتی گفت

 کدوم دختره؟ _

!و عرفان با چشم و ابرو اشاره داد به صفحه ی مانیتور

هرکی ندونه فکر می کنه عاشقش شدی. صبح تا شب داری تو دوربین _
 .نگاهش می کنی. اگر می خوای برم خواستگاری؟ جدی می گم

شی کی؟ حوصله ندارم عرفان چرت نگو _  .خواستگار

شی او، همان عرفان نشست لبه ی میز و دست دراز کرد تا از شکلت خور
شی محبوبش را یافت کند  .نارگیل

 همه رو خوردی؟ نارگیلی نداری؟ _
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شق شخصی اش و در جوابش گفت :ارسلن با دست اشاره کرد به اتا

 .تو کمد هست. برو بردار _

شل جمله چیدن بود وقتی می رفت به اتاقش و بعد برمی گشت !و عرفان درحا

می گم اگر انقدر دوستش داری بریم خواستگاریش. وال از صبح که من _
شت دوربین اونو نگاه می کنی  .اومدم داری پش

:ارسلن بی حواس تعریف کرد

 . قرار بود بره منت کشی، نمی دونم زنش آشتی کرد یا نه _

 به دوربین نگاه می کنی که اینو بفهمی؟ _

!چهره جمع کرد. سوال های بی جای عرفان عصبی اش کرده بود

شق چشم و ابروشم _  .نه پس عاش

شت نارگیلی را روی میز می ریخت تا با یک عرفان که یک مشت شکل
:استکان چای میل کند؛ شانه بال انداخته و حق به جانب گفت

شق چشم و ابروشی چون تو اون مانیتور چشم و _ من فکر کردم عاش
!ابروشو نشون می ده ولی این که با زنش آشتی کرده یا نه رو، نه

 .ارسلن بازهم عصبی، جمله ای را چید

امروز خیلی بانمک شدیا.. کار نداری نشستی این جا؟ پاشو برو _
 .سرکارت

..اوه اوه خیلی ترسیدم. نکشی منو _

:و بعد اشاره داد به تلفن و افزود

زنگ بزن ناهار بیارن بابا. واسه من شاخ شدی. کار ندارم می خوام _
 .بشینم این جا

شت او چرخیده بود وقتی غرید ال به سم :ارسلن نگاه از صفحه گرفت و کام
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 .بگو اومدم تو اتاقت فضولی که برم به مامانی خبر بدم _

عرفان بشکن زنان لبخندی کجکی را تحویلش داد و این حرکات ارسلن را
 .دیوانه ترش کرد

آفرین، باریک ال.. از بچگی باهوش بودی. خب حال زودتر به سوال هام _
 .جواب بده که برم به مامانی بگم

:چپ چپی حواله اش داد و عرفان شانه بال انداخته و افزود

خوب نیست پیرزنو منتظر بذاری. بگو ببینم، با یکتا چیکار کردی که _
شل ویل؟ منحرف، بردیش تو اتاق چه همه ی کادوهاشو انداخته تو سطل آشغا
شت بی خانواده، زود باش جواب بلیی سرش آوردی؟ مفسشد فی الرض، کثاف

 .بده

 به تو چه؟ _

شب زیرین گزید و به ظاهر چپ چپی هم حواله اش داد  .عرفان ل

عه بی ادب. به تو چه یعنی چی؟ درست جواب بده ببینم، چیکارش  _
 کردی؟

شن ناسزاهایی نفسی را کلفه رهایی داد و هنوز لب هایش برای به ثمر نشاند
که در ذهنش شکل می گرفت؛ از هم باز نشده بود که صدایی شنید. صدایی

 .فریادگونه که تنش را از جا پراند

شن یوسفی بگو بیاد اینجا _  .بهت گفتم همین الن به کیا

عرفان استکان را به روی میز کوبید و ارسلن که با چشمانی گشاد شده
 .حدس و گمان هایش را بررسی می کرد؛ صدا مجدداا اعلم وجود کرد

شس _ مگه نمی فهمی چی بهت می گم؟ من با یوسفی کار دارم نه اون رئی
 .احمقت

:عرفان سریعاا گفت

یکتاست ؟ _
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شت خروجی دوید  .و ارسلن تایید کرد و با تماشم توان، به سم

شل تمام سالن را حجم سنگینی از هیاهو فراگرفته بود. دیوانه ای که مقاب
پیشخوان ایستاده و منشی را تهدید می کرد؛ هیچ ربطی به یکتایی که او
!می شناخت نداشت. تماشم کارکنان جمع شده و هر کدام چیزی می گفتند

:ارسلن فریاد زد

 این جا چه خبره؟ _

!و یکتا با دیدنش، دیوانه تر شد

شر حیرت شت سرخ و درب و داغانش، ارسلن را دچا چرخید و سر وصور
کرد. انگار که جدی جدی دیوانه شده باشد، با یکی از دست ها سر تا پای

:ارسلن را نشان داد و بازهم فریاد زد

شی به تمام معناست _ چی شد ساکت شدین؟ از این می ترسین؟ این یه عوض
 .که اصل هم ترس نداره. من یه بارترسیدم و تباه شدم، شما ها نترسین

شت ارسلن را نگاه می کردند. او پر بود از خشم و تماشم تماشم چشم ها صور
!رگ های شقیقه اش متورم و چشمانش وحشتناک به نظر می رسید

شت یکتا، در خطاب به عرفان گفت :خیره به صور

شق من. سریع _ !عرفان اینو ببر تو اتا

و عرفان که نزدیک شد به یکتا، دخترک با تماشم حال بدی که تجربه اش
شک منشی را بهم ریخت  .می کرد؛ دست دراز کرد و تماشم دفتر و دست

شن یوسفی بگو بیاد بال؟ حالیت نیست؟ _  مگه با تو نیستم می گم به کیا

:منشی فاصله گرفته و رو به ارسلن پرسید

به پلیس زنگ بزنم؟ _

!و بازهم همهمه ای پرسروصدا به راه افتاد
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شل تماس با کیان یکتا چنگ انداخته بود به تلفن و تماشم کدها را با خیا
 .شماره گیری می کرد

 .نهایت هم ارسلن، درست شبیه به خودش دیوانه شد

 .همگی برگردین سرکارتون. نمایش تموم شد _

عرفان هرکدام را به سمتی راهی می کرد و ارسلن دیگر نتوانست که آرام
 .بماند

بازوی یکتا را چسبید و بی توجه به داد و فریادهای بی مفهومش، او را تا
 .اتاق کشاند و خوب شد که عرفان هم به دنبالشان داخل آمد

شل تک نفره پرتاب شی مب شس خشمی که  و ارسلن با یکتا تا نزدیک  تماشم احسا
تجربه اش می کرد؛ نزدیک شد و سیلی ای جاندار را روی صورتش کوبید.

شن دخترک به روی مبل پرتاب آن قدر جان دار که عرفان نیامده متوقف  و ت
!شد

:ارسلن غرید

 تو کی هستی که با آبروی من بازی می کنی دختره ی احمق؟ _

شی ارسلن، و یکتا درحالی که خون از لب و دهنش جاری بود و رشد سیل
:زیادی گونه اش را می سوزاند؛ روی پا ایستاد و صحبت کرد

دیگه تموم شد. اینجا آخشر خطه. اجازه نمی دم بیشتر از این کیانو نابود _
 .کنی. همه چیزو می گم

شت یکتا قلبش را به عرفان کناری ایستاده بود و بررسیشان می کرد. این حال
:درد می آورد و شنید که ارسلن بی رحمانه خندید و گفت

چیه؟ حسابی آتیش گرفتی؟ الن داری از این می سوزی که من محلت _
 .ندادم؟ من که گفتم عزیزم، می تونی برای یک هفته منو تجربه کنی

شی او هم تبدیل شد به سیلی روی این بار یکتا هم نزدیک شد و تماشم دق و دل
!گونه ی امیرارسلشن زند
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عرفان نزدیک شد به بهانه ی کمک به یکتا و دید که اشک های دخترک
:چطور با درماندگی می چکید وقتی در خطابش گفت

می میرم اما هیچ وقت به دوست داشتنت برنمی گردم. به این حقارت و _
بدبختی برنمی گردم. شنیدی؟ من می میرم اما به این قلب می فهمونم که تو

شی من بودی شب زندگ !اشتباه ترین انتخا

ارسلن یکی از دستانش را به روی همان طرفی که سیلی خورده بود کشید
شر از دست رفته اش را پس بگیرد  ..و فکش را تکانی داد تا شایشد غرو

:گفت

شق من شدی و این خوشد بیچارگیته که من _ بمیری هم نمی تونی. تو عاش
 .عاشقت نیستم

شر تقلها، به روی شانه هایش افتاده بود. موهایش شت تاثی روسری اش تح
 .شلخته و صورتش سرخ و خیس از اشک بود

:تماشم این حالت، آن قدر عرفان را عصبی کرد که رو به ارسلن غرید

 دهنتو می بندی یا نه؟ _

شن ضجه هایش افزود :و یکتا میا

آره من بیچاره ام اما نه به اندازه  ی تو. . من واسه شکست خوردنم از _
شن تو واسم کاری نداشت. کسی انتقام نمی گیرم که اگر می خواستم، نابود کرد

شی شکستم فقط خودمم نه من اشتباهم رو می پذیرم و می دونم که باعث و بان
شس دیگه و این رو هم بدون امیرارسلن، هیچ تهدیدی از جانب تو رو هیچ ک

شی کیان و رهارو درست من تاثیر نداره. من خودم با دستای خودم زندگ
می کنم، خودم کاری می کنم که کیان بازم به همون آدشم پرغرور و خوشبخت

شش تبدیل بشه و اینو بدون که هیچ  احدالناسی جلودارم نیست. من دیگه نق
شی این داستان نیستم. دیگه از تو فرمان نمی گیرم ...منف

شب خطرناکی داره یکتا _  .این حرفات عواق
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ال از تو نمی ترسم _  .دیگه نمی ترسم. اص

:ارسلن دست در جیب، هردو تای ابروانش را بال پراند و گفت

 .خیلی اشتباه می کنی. از من باید بترسی _

 .و عرفان نزدیک شد و این بار به شانه ی ارسلن کوبید

دیگه بسه .. خفه شو دیگه حالم ازت بهم خورد. ببین چه بلیی سرش _
شی تورو بدن؟ مقصشر همه ی بلهایی که شن بی لیاقت آوردی. چرا بقیه باید تاوا

 ..سرت اومده فقط خودتی ارسلن. اینو بفهم

من کیانو نابود می کنم . همین امروز این کارو می کنم. یه لحظه هم تردید _
 .نمی کنم. هردوتون مطمئن باشین

:یکتا گفت

 .من نمی ذارم _

شت سبابه اش، اشک های روی و ارسلن نزدیک شد و به واسطه ی انگش
:گونه ی او را پاک می کرد وقتی گفت

هنوزم اگر من بگم بمیر، تو می میری . هنوزم عاشقمی. پس هیچکاری _
نمی تونی بکنی. تو فقط عاجز و درمونده ای یکتا و من متاسفم که نمی تونم
شل کاری واسه این دست و پا زدن ها بکنم. تو تلشتو بکن، شاید تونستی د

!منو بدست بیاری اما تو این لحظه، فقط باید خفه شی

شب یکتا، و به دنبالش چنگ انداخت به کتش و قبل از انجاشم واکنشی از جان
شت دری که قفلش می کرد اتاق را ترک کرده و یکتا را به همراشه عرفان، پش

!باقی گذاشت

شق فاجعه که پی برد؛ گام هایش را عجولنه رساند به دستگیره ی در و به عم
 جدی جدی قفلش کرده بود؟
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چند باری تکانش داد. ناشم ارسلن را هم فریاد زد. با یکی از دست ها مدام
!به در کوبید و نه، هیچ راهی نبود

:نالید

 .من نمی ذارم. به خدا نمی ذارم _

مسر خورد و نشست به روی زمین  .و همان جا 

شل دیشد تارش خودنمایی می کرد. عرفانی که در سکوت، به عرفان حال مقاب
:دنبال راه حلی کاساز می گشت و نهایت هم نتوانست که طاقت بیاورد؛ گفت

..بلند شو روی زمین نشین. همه چیز درست می شه. بلند شو  _

قطره  اشک هایش را حرصی پس زد و هرچه می کرد راهی برای قطشع
 .ریزششان نمیافت

 .زود باش یکاری کن عرفان. من باید از این جا برم _

عرفان نشست به روی مبل. نشست همان جایی که یکتا خیلی وقت پیش ها
شت تمام، ارسلن را نگاه می کرد !می نشست و با حسر

ال خونسرد بود وقتی می گفت :انگشتانش را درهم قلب کرد و کام

 .خیلی خب می ری. بیا بشین اینجا حرف بزنیم _

هیچ حرفی باقی نمونده . وقت ندارم باید برم. معلوم نیست ارسلن با چه _
 .هدفی رفته بیرون

می دونم باید بری اما چجوری؟ از پنجره که نمی تونی خودتو پرت کنی _
 .پایین. بیا بشین فکر کنیم تا یه راهی پیدا بشه

شک روی پالتواش را هم شک یکی از دست ها، روی پا ایستاد و بعد خا با کم
 .تکاند

 .عرفان خیره به حال و روزش جمله ای دیگر را به زبان آورد
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اون شب چی شد؟ ارسلن کاری کرد که ناراحتت کنه؟ به من بگو و _
 .خیالت راحت باشه که من به هیچ کس نمی گم

شل عرفان. رسید به همان جایی که قبل ترها ارسلن شل مقاب رسید به مب
!می نشست

 .نه ارسلن هیچکاری نکرد _

 .چرا حرف نمی زنی؟ تو خودت نریز. بگو تا شاید آروم شی _

شب نگفتن شق ارسلن و ت تماشم دنیا همین را می گفتند. آن روزها که از عش
شر گوشش گفتند بگو و گفتنش جز آواره شدن، به می سوخت هم، مدام کنا

 جایی رسید مگر؟

 .هرچه در ذهنش می گذشت را به زبان آورد

 .یه بار گفتم و برای گفتنش روزی هزار مرتبه لعنت می فرستم به خودم _

شی چشم ها، حدسش را به یقین عرفان حدسش می زد اما این رفتار و این سرخ
:تبدیل می کرد. آن قدر که خیره به اشک هایش گفت

 عاشقش شدی؟ _

نگاهش مات ماند. این قدر درمانده و عاجز به نظر می رسید؟ چشمانش
شل درونی اش را لو می داد؟  این قدر راحت حا

:لب زد

!نه _

!و عرفان با یکی از دست ها اشاره کرد به چهره ی درب و داغانش

ال مشخصه که نه _  .کام

سکوتش تماشم آن چه در ذهنش می گذشت را به زبان آورد. عرفان نفسی را
:کلفه فوت کرد و بعد خیره به صفحه ی مانیتور گفت
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ارسلن بدرشد عشق و عاشقی نمی خوره، اگر می دونستم زودتر از این _
حرفا پیدات می کردم و اینو بهت می گفتم. وا نمی ده که هیچ، اگر وا هم بده و

ال آدم نیست ال بدرد نمی خوره. اص ..عاشقت هم بشه ک

شل سببش نگشت. ارسلن او را نابود کرده نگفت چرا. دلیل نخواست. به دنبا
شر دیگر هم به دوست داشتنش اعتراف کند !بود و محال بود که یکتا، یکبا

:تنها گفت

.می دونم _

شر خنده !و عرفان زد زی

 نمی خوای از عشقت دفاع کنی؟ _

 .و یکتا با تماشم خشمش، شمشیر را از رو کشید

شل _ شی همه ی عذاب هاییه که تو ک شق من نیست. فقط باعث و بان اون عش
ال عذاب نکشیده بودم، زندگیم کشیدم. می دونی چیه؟ من قبل از ارسلن اص

شی بدبختی چی شر این جهان بودم، حتی نمی دونستم معن خوشبخت ترین دخت
هست اما ارسلن بابودنش تماشم سال های خوشبختیمو جبران کرد. بخاطر

 .همینه که هیچوقت نمی بخشمش

 .اونم سعی نمی کنه برای بخشیده شدن _

:گفت

!به درک _

 .و عرفان بازهم خندید و بعد یکی از شکلت هایش را به او تعارف کرد

 .خیلی خب خانشم خشن. بیا اینو بخور حالت جا بیاد  _

از صبحی که چشم باز کرده بود؛ تا همین حال، لب به یک لیوان آب هم
شن نزده بود و همین دانه شکلت هم می توانست حالش را جا بیاورد. بدو

تعارف شکلت را قاپید و وقتی آن را به دهان گذاشت و طعشم انصافاا
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شش جان کرد؛ روی پا ایستاد و رفت تا مانیتوری که محشرش را با ولع نو
شز ارسلن نصب شده بود شج می  .کن

شط تولیدتونو ببینم _  .چجوری می تونم خ

روشن کن فکر می کنم رو همون قسمت باشه چون ارسلن فقط همون _
شط تولیدو نگاه می کنه  .خ

کلید را فشرد و درست هم گفته بود عرفان. با نگاهش گشت زد و وقتی
کیان را همان حوالی دید؛ انگار که نفس ها به آسودگی از حنجره اش خارج

 .شدند

:آن قدر که گفت

 .کیان که اینجاست _

:و عرفان پرسید

 ..پس می خواستی کجا باشه؟ هنوز ساعت کاری تموم نشده که _

یکتا با تماشم دل رحمی ای که آن لحظه تجربه اش می کرد خیره به کیانی که
:تندتند چیزهایی به روی کاغذ می نوشت گفت

 .چقدر لغر شده _

 .و عرفان بیخیال تاییدش کرد

انگار زنش از خونه بیرونش کرده. نمی دونم شاید اون زنه رو بیرون _
کرده. فقط می دونم که قهر بودن قرار بوده آشتی کنن حال آشتی کردن یا

 .نکردن رو نمی دونم

شن گریه هایش خندید  .یکتا چرخید و همان لحظه میا

 .چقدر اطلعاتت دقیقه _

:و عرفان دستی به روی قفسه ی سینه اش نشاند و گفت

شن شما چاکرم _ .قربا
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دقیقه هایی در سکوت گذشت. یکتا خیره به نقطه ای به برنامه های ذهنی ای
شن که تمامش نابود می شد فکر کرد و عرفان پس از چند مرتبه چک کرد

:دستگیره ی در ،نهایت کلفه شد و گفت

 چیکار کنیم؟ می خوای تا شب مثل مجسمه زل بزنی به یه نقطه؟ _

:و یکتا نفسی را فوت کرد و گفت

شماره ی کیان خاموشه، چطوری باهاش ارتباط برقرار کنم؟ می تونی _
 کمکم کنی؟

 .عرفان در ثانیه ای فکرش را خواند و سریعاا هم ردش کرد

ال فکرشو نکن که از اینجا زنگ بزنی پایین چون کیان اگر بفهمه تو _ اص
تماشم مدت بازیش دادی و با ارسلن همدست بودی به حرفات که گوش

 . نمی ده هیچ، ممکنه باهات دشمنی کنه و هر بلیی هم سرت بیاره

درست می گفت عرفان. فکر کرد اگر کیان یک  درصد به این موضوع پی
شن این شل به عمل رساند ببرد؛ تا کجای خشم خواهد رفت و همان لحظه بیخیا

!تصمیم شد

:اول پرسید

 تو از همه چیز خبر داری؟ _

شخ مثبت گرفت؛ نالید  :و بعد که پاس

 پس چیکار کنم؟ اگر ارسلن همه چیزو خراب تر کنه چی؟ _

شب زیرین می گزید؛ اندکی صبر و تفکر ذهنش را باز کرد. آن قدر عرفان ل
:که پرسید

 تو شماره ی زنشو داری؟ _

شر ارسلن ماندن را زد وقتی می گفت :و یکتا که تایید کرد؛ عرفان قیشد کنا
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باهاش قرار می ذاریم . همه چیزو براش می گی، هر چقدرم که خراب _
شش خودتو کرده باشی می تونی درستش کنی یکتا، نگران نباش. فقط آرام
شت ارسلنو زیاد می کنه. کاری نکن حفظ کن. این حال و روزت فقط قدر

شن اون می میری. ازت خواهش می کنم انقدر عاشقش نباش که فکر کنه بدو
 .بازم رفتارهای غلط خودشو تایید کنه

آخرین دیدارش با رها را یادش آمد. تماشم حرف هایی که گفت. تماشم جمله
 هایی که شنید . همان روز باید تمام می شد و اگر ارسلن نمی رسید؟

همان روز رها جمله ای را گفت. جمله ای که برای چند ساعتی درگیرش
کرده بود اما حال و در چنین لحظه ای، دنیایشان چرخید و یکتا رسید به

!همان جمله

 .رسید و بازهم قطره اشکی جدید چکید

اون انقدر ازم متنفره که به حرفام گوش نمی ده . من مطمئنم که باورم هم _
 .نمی کنه

:شنید

!منم همراهمت میام. من شاهد _

 .و نگاهش با تماشم حیرت بال آمد

 واقعاا؟ _

آره واقعاا. حال زود باش بیا بشین یه دست تخته بزنیم. تا ارسلن برگرده _
اینجا اسیریم. بذار وقتی برگشت ببینه که تو نبودش خیلی هم به ما خوش

 گذشته . ببینم تخته که بلدی؟

:سر تکان داد و نتوانست که نگوید

شن ارسلنی؟ _  تو واقعاا هم خو

شی ارسلن را به روی میز گذاشت و و عرفان تخته ی شیشه ای و تجملت
 .شانه بال انداخت
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ال شاید ارسلن سشر راهی باشه چون شبیه هیچ کدوشم ماها _ شایدم نباشم. اص
 .نیست

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

شر کفشش قل می خورد و به بازی اش گرفته بود را، تکه سنگی که به زی
شط حاج علی به گوشه ای پرتاب شب آهنی توس شن در  و درست پس از باز شد

 .بعد دکمه ی کتش را باز می کرد وقتی نزدیک شد

 سلم حاج آقا، خوب هستین؟ _

حاج علی لبخندی نصف و نیمه روی لب ها کاشت و پس از نزدیک شدنش،
 .با یکی از دست ها به داخل دعوتش کرد

 .بفرمایید _

شر خانواده هم باید قصدش داخل شدن نبود اما چراکه نه، این جمله ها را ماد
 .می شنید

پس ببخشیدی کوتاه را حواله ی حاج علی داد و بعد پا به حیاط شان گذاشت.
حیاطی که در وهله ی اول، گلخانه ی زیبا با گلدان های رنگارنگ و

 .دست سازش خودنمایی می کرد

 .خیره شد به آن ها و حاج علی هم مفتخرانه ناشم یکتا را به زبان آورد

شر وسیله  تزیینی های این خونه رو یکتا درست _ شر یکتاست. اکث اینا همه کا
 . کرده

شخ یکتا و شت سر فکرش رفت تا شرکت. رفت تا ساعتی پیش. رفت تا صور
 !نگاهی که امروز، با تماشم روزهایی که می شناختش فرق داشت

ارسلن هیچ وقت گاشم بعدی را این طور برنامه ریزی نکرده بود اما یکتا
شی انتقامش بگذارد و در این میان، هیچ کاری از خودش خواست که پا به باز

!دست های ارسلن ساخته نبود
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رسید به فضای منحصر به فرشد خانه. رسید به پرده های صورتی و دیگر
شء رنگی  .اشیا

 :گفت

شر یکتاست؟ _ اینا هم کا

 .و حاج علی با رویی گشوده تایید کرد

شر من روحیه اش خیلی شاد و _ وسیله های خونه همه سلیقه ی یکتاست. دخت
شر افسرده سرزنده ست. من مطمئنم که هیچ اتفاقی نمی تونه اونو به یه دخت

 .تبدیل کنه

ال ناخودآگاه بود. خوشد نحسش، همان اتفاقی شت بال، کام شن ابروانش به سم تکا
 .بود که حاج علی از رخ دادنش هیچ اطلعی نداشت

نشست به روی مبلی که حاج علی اشاره می کرد و پا که به روی پا
شل آینده ی یکتا بود هم پیدا انداخت؛ سر و کله ی نرگسی که نسخه ی بیست سا

 .شد

شق دیدار _  . سلم آقای زند. خیلی خوش اومدین. مشتا

به روی پا ایستاد و چشم های یکتا هم روزی، درست شبیه به این زن
 .ستاره باران بود

:گفت

شل شما خوبه؟ خیلی خوشحال شدم از دیدنتون _  .سلم حا

شت یکتا کوبید را یادش آمد  .و همان لحظه ای که با تماشم قدرتش به صور

 . نرگس تلش کرد تا او را از خود راضی نگه دارد

بفرمایید توروخدا .. چرا زودتر خبر ندادین به یکتا بگم خونه بمونه؟ آخه _
.اینجوری که خیلی بد شد
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:حاج علی پرسید

 یکتا کجاست خانم؟ _

و نرگس درحالی که لبخند به روی لب هایش خشک شده بود؛ جمله هایی پرت
 .و پل تحویل همسرش داد

شش _ وال راستش، امروز که بیدار شد یکم حال ندار بود منم گفتم بره پی
 چند شب پیشم داشت سارا. خوب می شه بچه ام. سرما خورده حتماا . .

. .می چایید.. البته من

 .یکتا خونه ی مادربزرگمه. خیالتون راحت حالش بهتره _

ال درمانده به نظر حاج علی چپ چپی حواله ی همسرش داد و نرگس کام
:می رسید وقتی پرسید

 .عه اومده اونجا؟ خب پس حتماا به من زنگ زده و من متوجه نشدم _

ال ناگهانی پرسید :سری به چپ و راست تکان داد و بعد حاج علی کام

 اتفاقی افتاده؟ _

شط پذیرایی ارسلن پا به روی پا انداخت و نرگس رفت به آشپزخانه تا بسا
 .را تدارک ببیند

 ..اتفاق که نه.. فقط _

شل بدی که نصیبش شده بود پرسید :حاج علی با تماشم حا

 فقط چی؟ _

شز یکتا فکر کرد. و ارسلن فکر کرد. به تماشم جوانب فکر کرد. به فردا رو
شث امروز فکر کرد و درآخر، رسید به همان شبی که یکتا شت بح بع آخرعاقب
شک خیره به چشمانش، به دوست داشتن هایش اعتراف کرده بود. رسید به اش

روی گونه هایش . رسید به انتهای احساسی به ناشم عذاب وجدان و نقشه را
شی یکتا را یادش آمد؛ تغییر داد  .همان لحظه که لب های خون
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شس خجالت و یا شرم، شن اندک احسا صدا را میان حنجره اش صاف کرد و بدو
:با تماشم اعتماد به نفسی که همراه داشت؛ گفت

راستش همونطور که می دونین یکتا منو دوست داره. خیلی هم دوست _
 .. داره . اون قدر زیاد که از محدوده ی تصورتون دوره

از عمد گفت او.. از عمد دوست داشتن را به خودش ربط نداد و به خدا که
:این دوست داشتن، راضی اش کرده بود وقتی افزود

...منم می خوام باهاش ازدواج کنم اما یه چیزایی هست که _

 پس یکتا بهت نگفته که من با ازدواجتون مخالفم؟ _

 .لحظه ای نگاهش مات ماند. انگار که به غرورش برخورده باشد

 :سریعاا پرسید

 چرا؟ _

 .و حاج علی اشاره داد به سر تا پایش

شب زند_  .بخاطشر هرچی که هستی جنا

 یعنی چی؟ _

یعنی همین. من دخترمو به کسی که میاد روبه روم می شینه و می گه _
دخترت منو دوست داره، نمی دم. تو اگر ادب و احترام سرت می شد؛

شل من، شر دسته گ اینجوری به من فخر نمی فروختی. واقعاا نمی دونم که دخت
شل اتاقش مپره از نقاشی های تو اما اینو بدون که من شق چیه تو شده که ک عاش

شق گندو از سرش پاک می کنم  .خودم این عش

 .حال هم اگر کاری نداری من برم به کارهای مهم ترم برسم

انگار که شخصی، پتک به دست شخصیتش را نشانه گرفته باشد، با تماشم
:خشمی که تجربه اش می کرد گفت

 شما انگار نمی دونین من کی ام؟ _
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 .و حاج علی حق به جانب صحبت کرد

شت توعه، _ چرا اتفاقاا می دونم. یه زمانی تماشم مال و اموالی که الن زیردس
شل آقای زند بزرگ بود که من احترام زیادی براش قائلم اما نمی دونم با ما

شق این ثروت نیست. کدوم بی عقلی همه چیش رو سپرد به آدمی که واقعاا لی
من فکر می کنم تماشم این غرور بخاطر مال و ثروتت باشه که اگر من به

ال هم کسی جای پدرت بودم تمامش رو ازت می گرفتم تا بفهمی که اص
 .نیستی

شن تند و تیزش را از کارد می زدی خونش درنمی آمد. انگار که یکتا تماشم زبا
!همین مرد به ارث گرفته بود

:گفت

 شما می دونی اگر من طلبم رو بهت نمی بخشیدم به چی تبدیل می شدی؟ _

:و حاج علی خیره به صورتش گفت

 .به چی؟ چیزی کمتر از تو؟ من که بعید می دونم _

 . روی پا ایستاد. اینجا ماندنش می توانست به فریاد هم سرانجام شود

:فکری کرد و قبل از دور شدن گفت

شن مردی که خدای دخترت شده، برو یقه ی _ حاج آقا مقدسی، به جای کوبید
اون بی ناموسی رو بچسب که مزاحشم همسشر آینده ی من می شه و این رو هم

 .بدون که اگر من وارشد عمل بشم به خون و خون ریزی منتهی می شه

شی حیاط شد و صدای گام های حاج شی بلندی از نرگس، راه بعد با خداحافظ
 .علی را که شنید؛ لبخندی شیطانی را هم روی لب ها کاشت

:حاج علی گفت

 وایستا ببینم. چی داری می گی؟ _

روی پا چرخید و همان لحظه چنان ابرو درهم کشاند که حاج علی را هم
 .تحت تاثیر قرار دهد
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همون مرتیکه ی بی همه چیزی که دست از سرش برنمی داره. من به شما _
احترام گذاشتم که اومدم ازت بخوام که حقشو بذاری کف دستش وگرنه

 .واسه کسی مثل من کاری نداره که اونو از رو زمین محو کنم

صدای برخورشد در به لنگه اش، نگاه ها را چرخاند و او درحالی که با مردی
:خوش پوش مواجه می شد؛ شنید

 کدوم مرتیکه ی بی همه چیز؟ _

:نگاهش همان طور خیره ماند به امیر و حاج علی در خطابش گفت

 .امیر جان پسرم تو برو قنادی من الن میام _

:امیر اما اصرار کرد

 نه من باید بدونم کی مزاحشم یکتا شده؟ _

شر تازه وارد وقتی گفت :و ارسلن خوشش نیامده بود از این امی

معرفی نمی کنین؟ _

:امیر بی توجه تکرار کرد

 کی مزاحشم یکتا شده؟  _

شن ارسلن جمله ای چید  . و حاج علی برای دور شد

شر من _ اگر کسی مزاحشم یکتا شده باشه اون خودش به من می گه، دخت
 .هیچ چیزو از باباش پنهان نمی کنه آقای زند

شن ابروها گفت و کیان را به باد داد  .و ارسلن همراه با تکا

پس شما خبر دارین که یکتا یه مدتی کار می کرده و تو اون مدت _
 همکارش مدام مزاحمش می شده؟

 .امیر بازهم مداخله کرد
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 همکارش؟ همکارش کیه؟ _

شن اندکی تردید ناشم کیان را به زبان آورد و نمی دانست که و ارسلن بدو
شع این بازی ، با کیان چه خواهد کرد !شرو

..اسمش کیانه. ظاهراا طرف سید هم هست اما نمی دونم _

شن یوسفی؟ _  کیا

شن از حدقه درآمده ی کیان و پرسید :ارسلن چرخید به روی چشما

 شما می شناسینش؟ _

شت شوک واردشده مات مانده و سکوت کرد؛ ارسلن دست و امیر که از شد
 .به کار شد و تکه کاغذی را به دست های حاج علی سپرد

شس خونه ی پدریشه، آخه _ من جای شما بودم از یکتا نمی پرسیدم، این آدر
طرف متاهل هم هست . اگر برخورد می کنین که هیچ، اگر نه خودم برم

 .سراغش

شش از دست رفته اش و حاج علی در حالی که هیچ کنترلی به روی آرام
 .نداشت؛ برای اولین مرتبه صدا بال کشید

نیازی به اقداشم شما نیست آقای محترم، نمی دونم چند بار باید بگم که تو _
شر من نیستی و نخواهی شد شی دخت  .هیچ

شی شخ به او، تنها نیشخندی روی لب کاشت و با خداحافظ و ارسلن در پاس
 .کوتاهی فاصله گرفت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 .رها مامان، بیا بشین اینجا  _

 دقیق شد به روی فرزانه ای که آلبوم به دست، گام های رفته را برگرداند و
 .لبخندی را هم روی لب هایش نشانده بود

:نشست کنارش و تلش کرد تا آرام به نظر برسد وقتی گفت
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 جانم مامان؟ _

 . و فرزانه با حوصله، رامین را هم به کنارشان نشستن دعوت کرد

شز مامان _  . تو هم بیا عزی

 پس فقط رامین عزیزته آره؟ _

این صدا متعلق به رهایی بود که نازی دخترانه را به جمله اش تزریق کرده
 .بود و رامین که کنارشان نشست؛ فرزانه به حرف آمد

شی منین. من هرچی دارم و ندارم از شماهاست. این که _ شما هردو زندگ
شب آرامش و عشق باشین آرزوی خوشحال باشین، این که تو زندگیتون صاح

 .منه

و بعد اشاره داد به تصویری که بیست دقیقه ی تمام، با حسرت نگاهش
 .می کرد

اینجارو ببینین، رها اون موقع تو تازه با کیان عقد کرده بودی. یه شب _
شن دستگیره اومد این جا و بچه اومد به مادر زنش کمک کنه، قابلمه رو بدو

بلند کرد و با این که حسابی سوخته بود صداش درنیمد و تا سفره رسوندش،
شت اون شن انگش اونشب یه حالی داشتی رها. تا خوشد صبح بخاطشر سوخت

بال بال می زدی و اونم کیف می کرد. حتی یادمه با وجوشد رامین تورو محکم
بغل کرد و منم همون لحظه بود که حس کردم به یکی از بزرگ ترین

آرزوهای زندگیم رسیدم. دیدم که دخترم عاشق شده و شوهرشم دوستش
 ..داره. نگرانیم فقط رامین بود اما

شک روزهای خوشی که با کیان گذرانده خوب یادش بود. تماشم خاطرات. تک ت
شک نحسی هایش، همه و همه را به خوبی یادش بود اما بود به علوه ی تک ت

:نالید

 .مامان خواهش می کنم _

شن و رامین که نچ کنان ابرو درهم  کشاند، فرزانه اشاره داد به رها و کیا
شن عکس !درو
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آخه نگاه کن. ببین چقدر خوب بودین. ببین چقدر بهم میاین. چرا _
شش کدوم دکتر ببرم که عشقت به کیانو اینجوری شدی تو رها؟ من تورو پی

 یادت بیاد؟

 .رامین صدا بال کشید

 مامان تو داری واسه کیان گریه می کنی؟ _

 . رها برای اشک های مادرش، دیوانه شد و

مامان تورو خدا. من که کیانو ول نکردم برای همیشه. فقط یه مدت _
 .دوری لزمه. همین

:فرزانه نالید

چرا؟ تو فقط بگو چرا؟ بعد اگر دلیلت قانعم کرد غلط بکنم بگم برگرد با _
شن دوم گرفته؟ شوهرت. چیکارت کرده اون؟ کتکت زده؟ معتاد شده؟ ز
سرت هوو آورده؟ چیکار کرده مامان جان؟ تو بهتر از کیان کجا پیدا

 می کنی؟

:و او که با تماشم غمش تنها گفت

!هیچ جا _

 .رامین چپ چپی حواله اش داد و فرزانه آتش گرفت

همین دیگه. خودتم می دونی اون بهترین انتخابت بوده اما نمی دونم چرا _
 .ازش فاصله می گیری

:گفت

!دوستش ندارم مامان _

!و به خدا که دروغ می گفت

شر او در نظر شن تصوی حقیقتاا آن قدر دوستش داشت که راضی به خراب کرد
شی این ماجرا خانواده اش نبود. آن قدر دوستش داشت که خودش را به نقش منف
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شح سفیدی که از کیان به یادگار مانده بود تبدیل می کرد اما محال بود که لو
شر خدشه کند !را دچا

:فرزانه نالید

 .خدایا تو به دادم برس. خودت یادش بیار که  کیان جونش بود _

:و رها که حال و روشز مادرش را دید؛ گفت

شن رها گریه نکن. باشه من _ باشه مامان جونم. غلط کردم تو گریه نکن. جا
شش کیان باشه؟  برمی گردم. برمی گردم پی

و همان لحظه که فرزانه ریشه ی اشکش خشک شد و رامین به روی
شر رها مات ماند؛ آیفون به صدا درآمد و تماشم اهالی را از آن حال و تصوی

.هوا بیرون کشید

:رامین همان طور که غر می زد رفت به سوی آیفون و فرزانه مجدد پرسید

 برمی گردی؟ _

رها تایید کرد و رامین درحالی که به چهره اش حالتی از تفکر بخشیده بود؛
:رو به مادرش زمزمه کرد

 .امیره _

:و بعد با صدای بلندتری افزود

 .رها پاشو برو تو اتاق ببینم این چیکارم داره _

:فرزانه حق به جانب گفت

خب راهش نده تو. آدم پسشر مجردو راه می ده تو خونه اش؟ اگر کیان _
 بفهمه چی؟

:رامین نفسی کلفه را از سینه رهایی داد و نتوانست که نگوید

 ..شاشیدم تو کیان بابا اه _
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شب زیرین گزید؛ سر و کله ی امیر پیدا شد  .و فرزانه که ل

شن او به داخل رامین کمی از لنگه ی در فاصله گرفت و قصدش دعوت کرد
!بود اما امیر نیامده بود برای دید و بازدید، او رسماا داشت دعوا می کرد

:رامین گفت

.سلم داداش بیا تو _

شن پاگرشد راهرو ایستاد و فریاد و امیر با صورتی سرخ از خشم همان جا میا
:هم زد

 چه سلمی چه علیکی؟ رامین خواهرت از این مرتیکه کیان جدا شده؟ _

شن رها را داشت. شت از جا پراند شن ناشم کیان هم قدر  نزدیک شد به لنگه ی بیا
 .در و دید که رامین هم عصبی شده

 این چه طرز حرف زدنه؟ جدا شدن یعنی چی؟ امیر خوبی؟ _

:و امیر سری به چپ و راست تکان داد و گفت

شس خود بی ناموسشو ندارم اما _ این بود اون داماد خوبتون؟حیف که آدر
دارم به تو اخطار می دم، می ری یقه شو می گیری می گی که دست از سشر

 .دخترخاله ی من برداره

همان لحظه بود که فرزانه به گونه اش کوبید و رها گامی را به جلو
 .برداشت

:رامین غرید

دهنتو ببند بابا. شوهرخواهشر من مونده ی فامیلی عتیقه ی توعه؟ چی _
 می گی تو؟ توهم زدی؟

شف شوهرخواهرتو _ نه اونی که دچار توهم شده تویی. اون همه تعری
شر مردم می شه؟  می کردی این بود؟ همین بی ناموسی که مزاحشم دخت
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شل سشر راهش نشست و رها نتوانست که فرزانه همان جا به روی اولین مب
شن راه پله فریاد می زد و آبروی او و زندگی اش را به طاقت بیاورد. امیر میا

!همراشه هم می برد

چنگ انداخت به روسری ای سیاه و آن را سرسری به روی موهایش
انداخت. رفت نزدیک و همین که رامین قصد کرد برای مانع شدن، او

:فریاد زد

 .رامین لطفاا برو کنار. داره راجع به شوهشر من حرف می زنه _

شن رها، کمی آرام گرفت و رها اطمینان داشت که شض نزدیک شد امیر به مح
شن لنگه های درشان تماشم همسایه های طبقه های بال و پایینشان حالمیا

!ایستاده اند

:گفت

 سلم. من همسشر کیانم. شوهر من چیکار کرده؟ _

ال خوش بین بود؛ بازهم درست شبیه به و امیر درحالی که نسبت به رها کام
 .همیشه، به او احترام گذاشت

 سلم رها خانم. من امیرم. منو یادتون میاد؟ _

:رها سر تکان داد و گفت

بله یادم میاد  ولی انگار شما نون و نمکی که سشر سفره ی ما خوردین رو _
 یادتون نمیاد که اینجوری داد و بی داد می کنین؟

 . و امیر از رفتارش، شرم کرده بود که اینطور جمله چید

شس خودشو داشتم اینجا نمی اومدم _  .باور کنین اگر آدر

:رها تکرار کرد

 .خب بفرمایید. من همسرشم _

شب حراج بزند  .و کسی بازهم از راه رسید که آبروی کیان را چو
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شل شما _ شق خانمی مث راستش رومم نمی شه به شما بگم اما باید بدونین. ح
شت شوهرشو بشناسه  .اینه که بدونه. که ذا

 مگه شوهر من چیکار کرده؟ _

!مزاحشم دخترخاله ی من شده _

شت دیوار، پس افتاد و رها رامین را نگاه کرد و رامین فرزانه همان جا پش
!رها را

شت ثانیه هایی، رها قیشد آبرویش را زد که صدا در گلو صاف کرد پس از گذش
:و گفت

 اسم دخترخاله تون یکتاست؟ _

 .و امیر که آن طور جمله چید؛ رامین بازهم دیوانه شد

 پس شما از کثافت کاری های شوهرت خبر داشتی و جلوشو نگرفتی؟ _

 ..دیگه دهنتو ببند مرتیکه، میام می زنم لت و پارت می کنم ها _

شل رامین سدی کشید و بعد در خطاب به امیر رها با یکی از دست ها، مقاب
:گفت

بله خبر دارم اما نه از کثافت کاری های شوهرم، بلکه از دختری به اسشم _
شی مارو خراب یکتا خبر دارم که خودشو چسبونده به کیان و سعی داره زندگ
کنه اما با وجود این که خبر داشتم نیمدم دشم خونه ش و اجازه دادم که خودش

 آبروی کسی هیچ وقت چیزی رو به اشتباهش پی ببره چون بازی کردن با
درست نمی کنه آقای محترم. شما هم بهتره به جای حساب پس گرفتن

ازکیان، اول از دخترخاله ی خودتون سوال کنین و اگر اون قبول کرد که
شی خودشه چون شوهشر من هرچقدر کیان مزاحمش شده، اونوقت از بی وجدان

هم که کسی رو دوست داشته باشه، مزاحمش نمی شه. حداقل منی که زنشم
ال نیست شت کیان نیست . اص !از این مطمئنم، مزاحم شدن تو ذا
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شر هم رامین فاصله گرفته و جمله هایی که خواهرش در دفاع از کیان کنا
می چید را گوش می کرد. با تماشم حیرتش گوش می کرد و بودند هنوز هم

 چنین عاشق هایی در این دنیا؟

ال کم آورده بود وقتی گفت :امیر کام

شن یه مرشد متاهل بشه _  .یکتا هم دختری نیست که آویزو

و وقتی رها در سکوت نگاهش کرد؛ پله های بال آمده را با حالی بد پایین
.رفت

در را بست و هنوز بهانه ها برای شکستنش کامل نشده بود که فرزانه به
 .حرف آمد

شر سرش بلند شده آره؟ واسه همین تو اومدی اینجا. واسه همین از _ پس زی
 .زندگیت دست کشیدی

شن برادرش شت کلفه ی چشما رو گرداند. این طرف را نگاه می کرد حال
دیوانه اش می کرد و در طرفی دیگر، فرزانه نشسته بود و با نگاهش،

شب رها را انتظار می کشید  .انکاری از جان

بغض تا گلویش بال آمد و تیزی اش حنجره اش را می خراشید. لب هایش
شض لعنتی بیرون پرید. پره های بینی اش برای ذره ای مقاومت جمع شد و بغ

 .آن قدر قدرت داشت که وجودش را هم بسوزاند

:رامین فریاد زد

چرا نمی گی رها؟ _

و او نشست همان جا، اجازه داد تا سشد بغضش بشکند و بعد با تماشم وجود
 .گریه کرد

به واسطه ی هردو دست ها روی صورتش را نقاب گرفت. او به جای کیان
خجالت می کشید. از باختن و از هرچه که در این زندگی تجربه کرده بود

Ava-Khis.iR
@avayekhis



خجالت می کشید. از دوست نداشته شدنش شرم می کرد و انگار او آن زنی
!نبود که بتواند مردی را پایبند به خودش نگه دارد

:رامین در خطاب به مادرش گفت

همون کیانی که شما داری سنگشو به سینه  می زنی مامان جان، تو زرد _
 .از آب درومد

شن چیزهایی که دوستشان نداریم با خوشد نابودی گاهی وقت ها، باور کرد
شر همین حالت شد که جمله های پسرش مواجه خواهد شد و فرزانه هم دچا

!را باور نکرد و در خطاب به رها پرسید تا رها به نحوی ردش کند

 آره رها؟ چی می گه این؟ _

 و این بی جواب بودنش، نشانه ی رضایتی بود که این بار رها گریه می کرد
 .زیادی نحس به نظر می رسید

:رامین گفت

آره دیگه مامان جان. نمی فهمی؟ دارم بهت می گم بهش خیانت کرده. رها _
به مامان بگو که بازیمون دادی . بگو که همه چیزو یادته . بگو که هیچ وقت

 .کیان و خاطراتشو یادت نرفته

شت اشکی، نگاه بال فرزانه هین کشان روی پا ایستاد و رها با همان صور
ال ناامید به نظر می رسید وقتی گفت :کشیده و کام

 .قرار بود رازدار باشی _

 .و رامین همان لحظه بود که شمشیرش را برای کیان، از رو بست

من دیگه اجازه نمی دم تو به خونه ی اون برگردی و لزمه که مامان از _
 .همه چیز خبر داشته باشه

☆☆☆☆☆☆☆☆

شت تو چه کوتاهی ای کردیم پسرم؟ دلم خوش بود _ کیان من و پدرت تو تربی
که تو شبیشه کامران نیستی. دلم خوش بود که پسرم اگر متاهل بشه، متعهد
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شدن رو هم بلده. منو از خودش ناامید کردی کیان. حداقل برای چند مدت
 .اینجا نیا. تا وقتی که پدرت آروم بشه نیا

شت مقابلش، آخرین جملتی که مادرش شن درخ خیره به شاخه های عریا
تحویلش داد را مرور کرد. هنوز هم مات مانده بود. هنوز هم پلک نمی زد.

شت رخ داده شق فاجعه پی ببرد و هنوز هم اتفاقا هنوز هم تلش می کرد تا به عم
 .را باورش نمی شد

شی یخ زده ی فضای سبز و اجازه  داد تا سرما، تکیه اش را شی صندل  داد به پشت
شر انقباض کند  !وجوشد او را هم دچا

تماشم روزهایی که می گذراند را مرور کرد. از روزی که رها او را به
شز اتفاقات شن برو همراشه یکتا دید؛ تا همین امروزی که یک ثانیه اش هم، بدو

 .نحس نگذشت

شر تولیدشده، نگاهش را شن لب ها رهایی داد و بخا نفس های کلفه اش را از میا
شن ابرگرفته کشاند  .چرخاند و تا آسما

شن آه از سینه اش، گفت :همراه با خارج کرد

ال این روزا می بینی منو؟ این چه روزگاریه؟ من _ خدایا می بینی؟ اص
شق بد؟ چجوری برم خونه؟ چجوری تو چشمای چیکار کنم با این همه اتفا
مادر و خواهرم نگاه کنم؟ این همه بدی تو این دنیا هست، تو چشمت به

 همین یذره اشتباشه من بودی که اینجوری تاوان گرفتی؟

شل درونی اش را تسکین نداد. روی پا ایستاد و شن این جمله ها هم، اندکی حا بیا
این بار مقصدش رها بود. تنها او می توانست این حجم از بدی را از

شس آرامشی که دنبالش می گشت؛ همان جا بود. وجودش کسر کند. تنها ح
شن موهای رها شن خرم !جایی میا

شی رها را قدم زد. دستانش را شر منتهی به خانه ی پدر با پای پیاده، تماشم مسی
شر یکتا شب کاپشنش فرستاده بود و به آن نیم کره ی ذهنش که مدام به پد به جی

فکر می کرد؛ التماس کرد که خفه شود اما آخر مگر می شد؟
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شر یکتا از کجا رسید؟  پد

 سر و کله ی او از کجا پیدا شد؟

شی او را پیدا کرده بود؟ شس خانه ی پدر ال چطور فهمیده و چطور آدر  اص

این سری سوالت داشت مغزش را می خورد. آنقدر که مدام ردیف های
دندانش را بهم می سایید و دست آخر هم دلش نخواست که با یکتا تماس

 !بگیرد و متوجشه دلیل و سبب شود

انگشتش را فشرد به روی زنگ و دقیقه هایی را همان جا ماند. انتظارش
شر خودش را به روی سرانگشتانش طولنی شد و درحالی که سرما تاثی
شف دستانش را بهم سایید  .گذاشته بود؛ بازهم زنگ را فشرد و بعد ک

:این بار صدای رامین را شنید که می گفت

 بله؟ _

:و کیان نزدیک شد به آیفون و جواب داد

 .کیانم _

 خب فرمایش؟ _

 .برای لحظه ای، یک تای ابروانش بال پرید. تنها همین یک قلم را کم داشت

:بیچارگی به خنده اش انداخت و گفت

اومدم زنمو ببینم، باید به تو جواب پس بدم؟ _

شت شناسنامه ای هم _ شن تو نیست. یعنی به زودی این نسب زنت؟ رها دیگه ز
 .تموم می شه پس دیگه اینورا پیدات نشه

شج دیگر دردهایش !برای لحظه ای، خشم آمد و نشست کن

دهنتوببند بابا. زود باش به بزرگترت بگو بیاد دشم در. تو کی هستی که _
شن من تصمیم می گیری؟ واسه ز
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شنید که رامین آیفون را گذاشت و این حرکت جری ترش کرد؛ آن قدر که
شت سبابه اش را نشاند به روی زنگ و دیگر برش نداشت !انگش

شن لنگه ی در ظاهر شد و او را برای لحظه ای، از تماشم تا آن جا که رها میا
 .تنش هایی که تجربه اش می کرد رهایی داد

شج لب هایش. هرچه بیشتر می گذشت؛ بیش از لبخند ناخودآگاه آمد و نشست کن
شگ روزهای با او بودن می شد !قبل دلتن

:گفت

رها بپوش بریم خونه. دیگه تحمل ندارم. واقعاا روانی شدم جدی دارم _
 .می گم

و رها خیره به صورتش، بازهم همان جمله ای را به زبان آورد که بر
شف دلش بود ..خل

 .من با تو هیچ جا نمیام کیان. برو و لطفاا دیگه نیا دشم خونمون _

برای لحظه ای سکوت کرد. اگر به کیان بود که راهش را می کشید و
می رفت اما همه ی این اتفاقات، تا زمانی عملی می شد که رها فاصله نگیرد

!و به قصشد تمام شدن، در را به لنگه اش نزدیک نکند

شن در و لنگه اش قرار گرفت و همان لحظه بود که یکی از کتونی هایش میا
 .بعد با یکی از دست ها، آن را با شدت هل داد

شن جملتش نداشت شت رهایی که انگار هیچ تمایلی به شنید خیره به صور
:غرید

تو انگار حالیت نمی شه، حالیت نمی شه نه؟ نمی فهمی که من از تو _
 نمی گذرم؟ نمی فهمی که اول و آخر باید برگردی خونه ی شوهرت؟

داشت می سوخت. رهایی که با نگاهی بی تفاوت مقابلش ایستاده بود وبه
ظاهر دل می شکاند؛ داشت از داخل می سوخت و تماشم وجودش پر بود از
شت منفی وقتی رگ های متورشم گردنش را از نظر گذراند و پرسید :احساسا

Ava-Khis.iR
@avayekhis



 کدوم خونه؟ _

:و کیان که خیره نگاهش کرد؛ ادامه داد

امروز صاحب خونه زنگ زد گفت خونه رو فروختم و باید تا سشر سالتون _
تخلیه کنین. سشر سالمون کیه کیان؟ یک ماشه دیگه! تو می تونی با این وضشع

اجاره ها خونه ی جدید بگیری؟ نه! پس بهتره بری و منتظشر احضاریه  ی
 .طلق بمونی

شن در را داشت اما کیان، با حجشم این بار هم رها، قصشد بهم چفت کرد
شر آهنی کوبید و بعد فریاد زد :دیوانه کننده تری از خشم مشتش را به د

 . .ببین منو _

رها با نگاهش در و پنجره های اطراف را نظری انداخت و کیان پس از
شن نفس هایش، کم ولوم اما خشن ادامه داد  :فوت کرد

من خونه می گیرم و تو می بینی که از پسش برمیام و تو هم آرزوی طلق _
گرفتن از منو با خودت به گور می بری. شیرفهم شد؟ من طلقت نمی دم.

 .نمی گذرم ازت. شنیدی؟ نمی گذرم

شل بی جایش، همان جا این بار قصشد کیان فاصله گرفتن بود اما رها با سوا
 .متوقفش کرد

شی ما چی داره که تو داری سعی می کنی برای سرپا موندنش؟ _ چرا؟ زندگ
شس خوبی نیست کیان  .هیچ عشقی نیست؛ هیچ احساسی نیست؛ هیچ ح

باور نمی کرد. این نگاه ها و این جملت، همه و همه متعلق به رها بود و
ممرد برایش !این زن همان رهایی بود که روزی می 

شن روشنش را شر به جا مانده اش، چشما بغض را به شدت پس زد و آثا
:تحت تاثیر قرار می داد وقتی گفت

!هست _

:و جان کند وقتی افزود
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شب لعنتی رو تحت تاثیر قرار _ عشق هست. احساس هست. هرچیزی که قل
 .بده هست اما یه طرفه بودنش داره آتیشم می زنه رها

کم مانده بود به از هم پاشیدنش. تنها تلش کرد تا در را به لنگه اش بکوبد و
شز کیان خللی در رفتارش ایجاد نکند اما شنید صدای مشتی که این  حال و رو

کیان به در می کوبید را و بدختانه، جمله هایش را هم شنید و همان جا فرو
.ریخت

بازم به دستت میارم رها. یه روز به آخشر این دنیا مونده باشه تو بازم _
الاز تو نمی گذرم. اینو هم مطمئن شق من می شی. مطمئن باش . من اص عاش

 .باش

شن آن  جملت، دیگر حالی برای پیاده روی نداشت .بعد از بیا

شر او شن شه شل بدبختی این روزها، فقط از آسما خنده اش گرفته بود. سی
 !می بارید

شر یکتا را درک نکرده بود؛ هنوز با نبوشد رها کنار نمی آمد هنوز جریان پد
که مسئله ی تخلیه ی خانه هم سر رسید. چه باید می کرد؟ چقدر باید قوی
شر این حجم از مشکلت، با کمری راست سر شر با می بود؟ چطور از زی

 بیرون می آورد؟

شن آن گیر و دار، دختری هم شب تاکسی و میا شی عق نشست به روی صندل
 .کنارش نشسته بود و مدام عشوه می ریخت

نگاهش را داد به خیابان. حالش از ریخت و قیافه ی خودش هم بهم
ال. کاش یکتا نامی هیچوقت می خورد. کاش سر و شکشل زیبایی نداشت اص
ال رها وقتی چشم باز می کرد؛ هم او و هم به زندگی اش نمی آمد . کاش اص

شت قبل از تصادف را یادش می آمد؛ کاش خوشد نحسش می رفت به آن خاطرا
اتوبان و تصادف می کرد اما هیچوقت با نگاه های بی تفاوت و خالی از

شس رها مواجه نمی شد !احسا
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شن راه چندین مرتبه تماس های کیمیا را هم ریجکت کرد. می دانست که میا
شن خودش نداشت .برای چه تماس گرفته و ابداا حوصله ای برای توضیح داد

در عوض زنگ زد به فرهاد و دعوتش کرد به خانه اش تا شاید فکر و
شر ذهنش برای چند ساعتی، خالی شود از مشکلت. تا تنهایی هم ننشیند کنا

دیگر دردها و جانش را چنگ بزند. تا نبوشد رها، کمتر قلبش را به درد
شق بیاورد و بازهم با فکر کردن به آنچه دیروز داشت و امروز نه، از اعما

!وجود آه کشید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

شش سوم "  "بخ

 "فصل اول_ حقیقت"

برای چندمین مرتبه بود که خانه شان را چک می کرد. امروز که چشم باز
کرد؛ پدر و مادرش به بهانه ی خریداو را در خانه تنها گذاشتند و حال یکتا

مانده بود با پنجاه شصت تابلویی که تمامشان مربوط می شد به ارسلن.
شت سر قلب یکجا ارسلن به روی صندلی اش لمیده بود و دست ها را پش

ممرد برای آن حالتی که شل گام برداشتن بود و یکتا می  می کرد. یکجا او در حا
شی ارسلن. مردی که همیشه ی خدا، شژ همیشگ مربوط می شد به پرستی

شب شلوار پارچه ای اش فرو می مبرد !دست هایش را به جی

شر بغل زد. او قطره اشکش چکید و هرچه از ارسلن داشت و نداشت را زی
هنوز هم حسرت داشت و بدبختانه، هرچه دست و پا می زد به رویایی هم

 .نمی رسید

شن او، ثانیه ای هزار مرتبه داشتنش را رویا روزگاری با امید به نداست
شل رویایی جدید، می چید و حال، حال که چشمانش را می بست برای تشکی

شت ناامیدکننده ی ارسلن به یادش نمی آمد  .هیچ چیز غیر از جمل
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بازهم نفس فوت کرد. بازهم تلشش محکم ماندن و یا شاید فرو نریختن بود
 .و بدبختانه بازهم نتوانست

قطره اشک هایش را حرصی پس زد و همراه با تابلو ها، پله های منتهی به
شط باصفای خانه شان را پایین رفت  .حیا

زمستان آخرین روزهایش راپشت سر می گذاشت اما هم چنان با سرمایش،
شن کاپشن به حیاط رفت شن تن زد شل هر بهاری قدالم می کرد. یکتا اما بدو مقاب

 .و تمامش  تابلوها را به روی سنگ فرش ها انداخت

شب پدرش را شک محبو شن وسیله های منقل و آتش زا را پیدا کرد؛ فند گشت میا
شت سیگار، نتوانست که بگذرد هم دست گرفت و وقتی نگاهش رسید به پاک

 .از وسوسه ی یکبار تجربه کردنش

رسید به تابلوها. رسید به رویاهایی که ثانیه های زیادی از عمرش را به
 رسید به روزهایی که چشمانش را می بست و آن ها اختصاص داده بود .

ارسلشن همیشه کلفه و بدخلق را، فقط برای خودش مهربان تصور می کرد.
شب آتش زا را به روی زمین انداخت شق ناامیدی و در  .رسید به عم

شک رویاهای او، هرچه ارسلن در اتاقش داشت و مایع ها چیکدند. تک به ت
نگاهش می کرد؛ هرچه خاطره و هرچه تصویر از ارسلن داشت؛ همه و

شت شی آرزوهایش، پاک شل چشمانش سوخت. او همان جا خیره به نابود همه مقاب
شن لب هایش جا داد. اجازه داد تا شر اولین نخ را میا سیگار را گشود و فیلت

شر بیشتری تخیله شود و فندک به دست، اولین کام را گرفت و به بغض با فشا
 .سرفه افتاد

شش گلویش، بازهم آخرین تصویر از ارسلن هم محو شد و او با وجوشد سوز
شن کام گرفت . آن قدر که اولین نخ به سومینش هم رسید و پس از خاکستر شد

 .رویاهایش بود که اعلشن تماس از تلفنش متوجهش کرد

نگاشه بی رمقش را تکانی داد و وقتی ناشم عرفان را به روی صفحه دید؛
!ناخودآگاه لبخند زد. چقدر خندانش آن روز همین دیوانه

شل صحبت با رها تماسش را سریعاا پاسخ داد و شنید :به خیا
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 سلم یکی. چطوری؟ _

قطره اشک های خشکیده به روی گونه اش را پاک کرد و متعجب بود وقتی
:گفت

 یکی؟ _

:و شنید

 . آره دیگه اسمتو مخفف کردم _

:بی صدا خندید و عرفان ادامه داد

 خیلی خب حال ناراحت نشو. باشه من دوتا صدات می زنم خوبه؟ _

:نالید

 .حوصله ندارم _

:و عرفان حق به جانب جوابش را داد

 .بی لیاقت دوتا که از یکتا بهتره. حداقل یه لول اومد ی بال  _

:گفت

 واسه چی زنگ زدی عرفان؟ _

:و شنید

شض یاکریم راه انداخته. _ اه پاشو جمع کن بابا کاسه کوزه تو، باز بغ
افسرده ی منزوی پاشو برو خرید، برو برقص، لباس بخر، مگه نمی دونی

 عیده؟

شش شنبه و یکشنبه اش را هم از یاد برده بود !عید؟ یکتا این روزها شمار

 مگه من عیدی هم دارم عرفان؟ _

وای خدا دلم برات کباب شد؛ کجایی با دستمال دماغی بیام اشکاتو پاک _
شگ یه بنده خدایی افتادم کنم؟ یه جوری گفتی مگه من عیدی هم دارم یاشد آهن
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که می گفت؛ عیده و امسال، عیدی ندارم، گذاشتی رفتی عزیزم، من
...بی قرارم... عیده و امسال، تنهای تنهام

شت بی احساسی می خواندشان شن بیت هایی که عرفان با نهای  .نشست به میا

 عرفان تورو خدا. دیوانه ای تو؟ _

:و شنید

شش روان پزشک اول تورو زنجیر می بندن. _ وال من و تورو باهم ببرن پی
شز منشی رو بهم ریختی می ترسم. هنوزم وقتی یادم میوفته چجوری می

باورت می شه یکتا؟ بعضی وقتا می آی تو خوابم. مخصوصاا اونجا که خیلی
حس گرفته بودی و موهات ریخته بود تو صورتت، یه دفعه سشر ارسلن داد
زدی و گفتی می میرم ولی دیگه... دیگه چی؟ چی گفته بودی؟ خدایی خیلی

شی دختره جنگیر می شی . باکلس بود . یکم دیگه تمرین کنی کپ

:نفس هایش را کلفه رهایی داد و عرفان افزود

شت امیرارسلشن زند کوبید. _ و در نهایت یکتا وارد شد و با سیلی به صور
شی گونه ات خوب شد؟  آهان راستی کبود

شن صحبتشان گفت شل تمام کرد :به خیا

 .آره _

شل تمام کردن نداشت  .و عرفان خیا

 خانواده چیزی نگفتن؟ _

شز او را می دیدند و چیزی نمی گفتند و خانواده اش مدت ها بود که حال و رو
شت این موضوع، واقعاا ممنونشان بود !یکتا باب

:جواب داد

 .گفتم خوردم زمین و اونا هم باور کردن _
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:عرفان زیرلب زمزمه کرد

خرن مگه؟ _

:و یکتا که پرسید

چی گفتی؟ _

:او جواب داد

 .می گم که عجب خانواده ی محترم و خوش باوری داری. آفرین _

شن چوب  به آتش شعله کشیده بود. حال از تماشم رویاهایش، تنها صدای سوخت
گوشش می رسید . تنها شعله ای نارنجی رنگ و بی رحم می دید که هیچ

شن آرزوهایش نمی کردند  .تلشی برای زنده  نگه داشت

:عرفان گفت

..الو.. صدا میاد؟ الو... الو _

:و یکتا عصبی بود وقتی نالید

 .بله عرفان؟ تورو خدا دست ننداز حوصله ندارم _

 پا بندازم؟ _

:فریاد زد

 .عرفان _

شر دمپایی ها له کرد  .و ته مانده ی سیگارش را به زی

 .خیلی خب بابا جیغ نزن وحشی. منو باش زنگ زدم بهت خوبی کنم  _

شن کسی ندارم. کاری نداری؟ _  من نیازی به خوبی کرد

شی تو ربطی به ارسلن نداره چون _ تا جایی که می دونم این بی اعصاب
شک عیده و انقدر سرمون شلوغه که ارسلن وقت نمی کنه تو دوربین به نزدی

 .کیانی که عشقشه نگاه کنه، چه برسه به تو
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شن ناشم کیان سبب شد که بپرسد :بیا

شر جدیدی نداری؟ _  از کیان خب

:و عرفان آهی تصنعی کشید و توضیح داد

شل _ گفتی کیان دلم آتیش گرفت. نمی دونی چقدر سختی می کشه. شده مسئو
ال شی خط تولید و مرتیکه راه می ره مشت مشت بادوم می خوره که مث اصل

 .چی، بادوشم تلخ بیرون نره. فکر کرده ما اوسگولیم

این بار نتوانست که نخندد. این بار حتی نگاهش را از آتشی که کم کم رو به
شن خندیدنش گفت :خاموشی می رفت گرفت و میا

 .خواهش می کنم جدی باش _

جدی ام وال. مگه من با تو شوخی دارم؟ می گم همش دهنش می جنبه تو _
 فکر می کنی دروغ می گم؟

:جواب داد

 .بله _

:و وقتی عرفان حق به جانب پرسید

 چرا؟ _

:او با اطمینان گفت

چون کیان هرچی باشه شکمو نیست. حال بگو ببینم، خبر دیگه ای _
نداری؟ نمی دونی با زنش آشتی کرد یا نه؟ راستی مگه قرار نبود با رها

 صحبت کنیم؟

شب اولی باید بگم که _ یواش یواش.. یکی یکی بپرس جواب می دم. در جوا
شر توام؟ و دومی، نه آشتی نکردن، سومی دختره ی بیشعور مگه من خبرنگا

هم این که هرموقع تو بگی می ریم. فقط به سیزده به در نخوره که برنامه
 .دارم
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شل خوشی داشت این عرفان. درست چیزی شبیه به گذشته های خودش چه د
 .بود! یکتا هم تماشم روزهای عید را برای سیزده به درش برنامه می چید

:گفت

 مطمئنی آشتی نکردن؟ _

:و عرفان جواب داد

مطمئن که نه، ولی از اونجایی که ارسلن این روزا یه جوشر ریزی دست _
از سرش برداشته معلومه که آشتی نیستن. چون اگر آشتی کنن ارسلن

 .خیلی ریز می ره جلو و تر می زنه تو رابطه شون

بازهم با رها صحبت کردن را جزئی از اولویت هایش قرار داد. فقط اگر
شن سنگین و بی رمق را، از اتاق خوابش بکند و به هوای می توانست این ت

شح این روزهایش دست می کشید و آزاد برساند. فقط اگر از تنها تفری
شن دیواره های گوش هایش پلی نمی شد .موزیک های دیوانه کننده، مدام میا

:گفت

شن همه چی. هرچند ما _ حتماا باید با رها حرف بزنیم. تا قبل از بدتر شد
هنوزم نمی دونیم ارسلن که اون روز رفت و درو قفل کرد با چه هدفی از

 .شرکت بیرون رفته بود

بیخیال بابا توام ارسلنو زیادی گنده کردی ها. اون روز تو زدی تو _
گوشش، اونم واسه این که بگه آره من خیلی قلدرم درو قفل کرد حال باور

ال ما شز شرکت نشسته بوده ها اما با اخم برگشت که مث کن تو فضای سب
شل راحت تخته بازی بترسیم. ما هم که شاشیدیم تو غرورش و داشتیم با خیا

می کردیم . یعنی باور کن یکتا، اون جا بود که من راضی بودم ارسلن با
 .آفتابه آب بخوره، ولی انقدر کنف نشه

شل خنده های او، یکتا هم خندید و بعد عرفان انگار که چیزی یادش به دنبا
:آمده باشد؛ به صدایش ولوم داد و گفت
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آهان راستی یادم اومد. ما آخشر هفته قراره همگی جمع بشیم تو ویلمون _
 ..که نزدیکای پلوره. مامانی اصرار داره که تو هم باشی

..من نمیام عرفان. خودت می دونی _

 .عه خفه شو یه دیقه بذار زرمو بزنم _

:مات ماند و گفت

 .تو چقدر بی ادبی _

شر رویاهایش بازی می کرد وقتی شنید :و با نوکش  دمپایی ها، با خاکست

 .آخه من هنوز حرف نزده سریع می ره تو برق. از پریز دور بشین بابا _

: و عرفان گفت بازهم خندید

مامانی به زور ارسلنو راضی کرده که به تو زنگ بزنه. ارسلنم چون _
این روزا حوصله ی توضیح دادن به کسی نداره، مجبوره بگه رابطه اش با
تو خوبه، پس به این نتیجه می رسیم که تو میای، تیپ می زنی ها، بلند نشی

شبیه جنگیر بیای اونجا مامانیمو سکته بدی بمیره.. قشنگ تیپ می زنی،
 ...لباسای خوشگل، رژلب قرمز، موها فر، قشنگ خوشگل کن میای و بعد

انتهای جمله اش را کشید. آن قد

 .ر که یکتا را این بار، از تشه دل خنداند

.محشل سگ به ارسلن نمی دی. فهمیدی؟ محشل سگ نمی دی _

روی پا ایستاد؛ هرچه خاکستر به جا مونده بود را لگد کرد و بعد در خطاب
:به عرفان گفت

واقعاا دوست ندارم که ناراحتت کنم عرفان ولی من دیگه حاضر نیستم به _
 .تماس های ارسلن جواب بدم، چه برسه به این که بخوام ببینمش
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شنید که عرفان نفس هایش را کلفه فوت کرد و به خشم رسیدن، یکی از
 .محال های عرفان به نظر می رسید

 .به نفعته که بیای یکتا. چون اگر بیای متوجشه خیلی چیزا می شی _

شن نامرتبش، همان لحظه بهم نزدیک شد. خاکستر و پاکت سیگار را ابروا
همان جا باقی گذاشت و مقصدش داخل شدن به فضای گرشم خانه بود وقتی

:گفت

 متوجشه چی؟ _

:و عرفان جواب داد

آزیتا هست؛ من هستم و حال تو حقته که بدونی واسه چی وارشد بازی های _
 .ارسلن شدی

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

شف بدنش شف سفیشد بالی سرش بود. دستانش را دو طر نگاهش همچنان به سق
شگ تلفنش را هم می شنید. تنش خالی بود. آزاد انداخته بود و صدای زن

شس خلء وجودش را فراگرفت؛ چراکه هرچه خشم همراه داشت را احسا
شت پیش تخلیه کرده بود  . همین یک ساع

شب خانه اش را باز کرد و صدای هنوز هم باور نمی کرد اما درست وقتی در
شن بیچاره با آن نگاشه همسایه ی طبقه ی بالیی اش را شنید. درست وقتی ز

:پرترحم نزدیکش شد؛ تکه کاغذ را به دستش داد و بعد گفت

 .شما که نبودین براتون اومد _

شن نوشته های روی کاغذ بود اول جاکفشی درست همان زمان و پس از خواند
شل چشمانش ظاهر می شد را زمین و بعد تک به تک، هرچه اشیاء مقاب

شی دونفره شان، درست پس از شن زندگ شر تمام شد کوبید. درست پس از باو
شر نداشتنش بود که تماشم آنچه به این زندگی مربوط می شد را زد و باو

شکست. آن قدر فریاد زد که صدایش گرفت. آن قدر شکاند که خسته شد.
شن بلبشوی آن قدر فکر کرد که مغزش درد گرفت و بعد همان جا میا
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شت طبیعی را از دست داد و او چشم بست. دو زندگی اش افتاد. نفس هایش حال
شف دندان هایش بهم چسبید و آنقدر فشارشان داد که یکی از آن ها هم به ردی
شس تهی بودن از درد افتاد اما حال خالی بود. حداقل در چنین لحظه ای، ح
جنگیدن برای این زندگی منصرفش کرده بود و اون تنها پلک می بست تا

 .خستگی های چند ساعت اضافه کاری اش را تخلیه کند

شنید که بازهم تلفنش زنگ خورد و او این بار، نگاه رساند به صفحه ای که
خاموش و روشن می شد. درست پس از نگاه کردن به ناشم مخاطب بود که
!لب هایش کش آمد و به خدا که این خنده، از هزاران گریه غم انگیز تر بود

شن سبز را فشرد و شنید :آیکو

 احضاریه به دستت رسید؟ _

شر فریادها دورگه شده بود زمزمه کرد :و او با صدایی که بر اث

 .رسید _

:رها گفت

بهتره لج نکنی کیان. من از تصمیمم منصرف نمی شم. می آی که توافقی _
 .جدا بشیم مگه نه؟ منم همه ی حق و حقوقم رو بهت می بخشم

 .یک تای ابرویش بال پرید

 .آره میام. حتماا میام _

شش غیرمعمول را درک نکرد وقتی و رها این طبیعی نبودن، این آرام
:پرسید

 خوبی کیان؟ _

:او لب زد

 .زنده ام _

 .و نفس های کش دارش رها را ترساند
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 .چرا اینجوری می کنی کیان؟ حالت خوبه؟ داری می ترسونیم _

:پرسید

 مگه مهمه؟ _

:و بعد افزود

 اگر من بمیرم مگه برای تو مهمه رها؟ _

شی سر صدایش را در گلو متوقف کرد. تلفن را نفهمید که رها چه گفت. داغ
کناری انداخت و او حس کرد که تا ثانیه ای دیگر، نفس هایش تمام خواهد

 .شد

می شنید که رها چیزهایی می گفت اما جانی برای جواب دادن نداشت. همان
طور خیره به سقف متوقف مانده بود. همان طور خیره به سقف، به

چیزهایی که از دست داده بود فکر می کرد و آن قدر خسته بود که جانی
!برای ادامه دادن به این زندگی نداشت

چشمانش را بست. اجازه داد تا روح از تنش جدا شود و نمی دانست این
حسی که تجربه می کرد؛ مربوط بود به خواب یا بیهوشی اما کم کم، تماشم

!غم ها رهایش می کرد و این احساس برای او خوب بود

ساعتی بعد، رها بازهم برگشت به آن خانه. کلید را از کیفش بیرون کشید و
شن قفل چرخاند  .انگشتانش به شدت می لرزید وقتی آن را میا

ال خوب نبود اما گام هایش را رساند به سالن و احساسش به این جا آمدن اص
شن خانه  !تا قبل مواجه شدن با فضای درب و داغا

شک وسیله هایی لحظه ای همان جا هاج و واج ماند. لحظه ای نگاه کرد به تک ت
که روزی با دنیایی از عشق و احساس خریده بودشان و حال هیچ چیز از

.آن ها، به جز شیشه خرده باقی نمانده بود

:لب زد

چیکار کردی کیان؟ _
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و همان لحظه بود که نگاهش رسید به جسشم بی جانی که همان وسط و
 .لبه لی دیگر اشیای درب و داغان افتاده بود

هرچه حرص و خشم از کیان داشت؛ هرچه دلش نمی خواست به این خانه
برگردد؛ همه و همه همان لحظه از یادش رفت و با تماشم توانش پا تند کرد

 .تا برسد به او

:گفت

 کیان؟ _

 .و کسی صدایش را نشنید

:فریا د زد

کیان؟ _

 .و این خواب نبود که کیان چشمانش را باز نمی کرد

شب او به شت او کوبید اما کمتر واکنشی از جان به گریه افتاد و به صور
 .چشمش نمی خورد

بیچاره ماند. اشک هایش همان لحظه چکید و ندانست که چه باید کند اما
شن کیان خاموش و روشن می شد؛ همان لحظه نامی که به روی صفحه ی تلف

شس مردی ک تبدیل شد به تنها چاره اش و به تما

.ذخیره بود پاسخ داد "Mr zand" ه نامش

:گفت

الو؟ _

شی صدای شت خط برای ثانیه هایی در سکوت، به حلج  زنانه وفرد پش
 .پرداخت
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 کیان خان تشریف دارن؟ _

شب آن صدا را نمی شناخت اما در آن لحظه ها، چه اهمیتی رها هم صاح
داشت که او کیست و چکاره ی کیان. دوست یا دشمن بودنش چه فرقی

 داشت وقتی پای نفس های به شماره افتاده ی کیان وسط بود؟

:گفت

کیان افتاده. هرچی صداش می زنم چشماشو باز نمی کنه. خواهش می کنم  _
 .کمک کنین

شر شوک شدنش را و فرد بازهم چند ثانیه ای را سکوت کرد و این امر دچا
 .نشان می داد

:صدای گریه های رها که اوج گرفت؛ او گفت

خیلی خب الن من قطع می کنم شما زنگ بزنین به آمبولنس، منم خودمو _
 .می رسونم به بیمارستان

شن بسته ی کیان وحشت کرد وقتی نالید :و او بازهم از چشما

ال نمی دونم باید چیکار کنم _  .من نمی تونم. خواهش می کنم کمکم کنین. اص

ال عصبی به نظر می رسید. آن قدر که در خطابش گفت :مخاطب کام

 .خیلی خب آدرسو برای من بگو. خودم زنگ می زنم _

و رها همان طور خیره به جسشم کیان، مدام تنش را تکان می داد و تنها
!کاری که از دستش برمی آمد؛ گریه کردن بود

شی تمام به گوشش رسید  .صدای مرد بازهم با بدخلق

 خانم با شما نیستم مگه؟ می خوای انقدر گریه کنی تا جلو چشمات بمیره؟ _

شن رها. این اولین باری و همان جمله ی سوالی، تلنگری بود برای مسلط شد
نبود که کیانش را نزدیک به مرگ می دید. این اولین مرتبه ای نبود که
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شگ کیان هشدار می داد اما اولین مرتبه ای بود که چنین حالی خدایش با مر
!را برای کیان باور می کرد و این خوشد وحشت بود

شل چشمانش پس با تماشم اضطرابش آدرس را خواند و ساعتی بعد، کیان مقاب
شت درهای بسته و هنوز هم چشمانش بسته بود وقتی رها نشست رفت به پش

به روی صندلی های انتظار و با هق هقی که اوج گرفته بود؛ خدایش را
 .اینگونه التماس می کرد

خدایا با من اینکارو نکن. التماست می کنم اینکارو نکن. منو با این درد _
امتحان نکن خدا. خودت می دونی که منم می میرم. می دونی که ضعیفم.

 .می دونی که جنبه شو ندارم

:و صدایی آمد و گفت

نگو چون خدایی که بال سرته، از این ضعف خوشش نمیاد. اتفاقاا اونو _
می کشه و می ذاره تو زنده بمونی تا بهت بفهمونه نباید تا پای جون وابسته ی

 .هیچ کدوم از بنده هاش باشی

نگاهش را تکان داد. از کتونی های سیاشه مردانه بال کشید و رسید به
شی شب دربرگرفته چهره ای که تمامش را خط اخمی غلیظ و چشمانی به تیرگ

 .بود

:گفت

 شما؟ _

 .و صدای بم و مردانه، اینطور خودش را معرفی کرد

شب شرکتی که کیان توش مشغول به کاره _  .امیرارسلشن زند، صاح

Mr" ذهنش فلش بک خورد. بی حواس و دیوانه بود اما نه آن قدر که آن
zand"  و بدخلقی های مردی که به دادش رسیده بود را یادش نیاید. 

روی پا ایستاد و ارسلن، نگاه می کرد به اشک هایی که روی صورتش
 .خشکیده بود
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خانشم محترم با گریه کردن هیچی درست نمی شه. به خدا هم التماس نکن. _
 .چون اگر قرار باشه ازت بگیردش، اینکارو می کنه

:گفت

 .خدا نکنه _

 .و ارسلن، به روی تماشم اشک های زنانه حساس بود که بازهم تکرار کرد

 .لطفاا انقدر گریه نکن خانم _

شت صدای او رها را تحت تاثیر قرار داد و همان برای لحظه ای، ابهت و جدی
لحظه بود که انگشتانش را به گونه ها رساند و اما بازهم چانه اش لرزید و

 .اشک های تازه از چشمانش جوشید

ال اهمیت شن ارسلن در چنین لحظه هایی اص نمی دانست چرا اما غریبه بود
:نداشت که گفت

 .اگر چیزیش بشه من می میرم. واقعاا می میرم _

شت او، مهتاب را یادش آمد. ذهنش رفت و او را و ارسلن، خیره به صور
 .کشاند به همان شبی که خیره به زیبایی های صورتش اعتراف کرده بود

تو تنها دلیل برای زندگیمی مهتاب. تنها چیزی که اگر نباشه علقه ای به "
 ".زنده موندن ندارم

شن زهرخندی جان دار ترغیب کرد و همین امر، لب هایش را برای نشاند
:گفت

مطمئن باش که نمی میری. اتفاقاا زنده می مونی و تا آخر عمرت عذاب _
می کشی. اتفاقاا این برات می شه ضعف و این دنیا سشر لج داره با تماشم

 .ضعیف ها

شی مرشد مقابلش ناراحت بود. او خدایش را بخشنده و مهربان رها از بی رحم
می دانست و ارسلن انگار، از احساساتش برای خدایش هم نمی گفت که

 .این چنین بی رحمانه جمله می چید
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شف بد جون سالم به در برد. الن _ چرا این جوری می گین؟ کیان از یه تصاد
شی ساده ست. شوهشر من به همین سادگی نمی میره  .فقط یه بیهوش

شر مهتاب را دیده بود. و ارسلن، همان فردای یلدایی را یادش آمد که تصوی
شب همیشه شاد و سرزنده ی او هم باور نمی کرد. او هم نمی پذیرفت که مهتا

:او بمیرد. او هم تا روزها بعد از مرگش هم می گفت

شب من نمی میره "  "مهتا

و اوهم با تماشم این وابستگی ها، آن قدر سوخت و حسرت خورد تا این غم را
شر او. او هنوز هم نمی خواست که پذیرفت. او حتی هنوز هم نمی رفت تا مزا

شگ قبر و باور کند که برای تماشم عمر، هیچ مهتابی نگاهش برسد به سن
.نیست که قلبش را آرام کند

:همین امر وادارش کرد که بگوید

شگ گردن بهت نزدیک تره _ ممردن از ر .می میره، انقدر ساده که باورت بشه 

شن همان جمله بود که بازهم با صدای بدی به گریه افتاد و رها پس از شنید
 .ارسلن بد دردی را تجربه می کرد که فاصله گرفت

اشک های زنانه، همیشه قلبش را به درد می آورد. به خصوص اگر باعث و
شی تماشم این بانی اش خودش می شد. به خصوص حالیی که می دانست بان
!ویرانه ای که کیان و رها تجربه اش می کردند؛ تنها خودش هست و بس

شر تمام این روزها، دلش خواست که کیان نمیرد و برای اولین بار بعد از گذ
!بانی اش تنها، همین اشک های زنانه بود

شن درب دولنگه گذر کرد و پس از دقایقی، دکتر به همراشه پرستاری از میا
:ارسلن با طمانینه نزدیک شد و شنید که دکتر رو به رهای بی قرار گفت
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شر حمله ی قلبی شده، فقط _ خداروشکر الن خوبه. فشارش بال بوده و دچا
 مراقب باشین خانم، چون استرس و ناراحتی باید تحت نظر بمونه و خیلی

شب خطرناکی بشه شث سکته ی قلبی با عواق  .می تونه باع

:رها سریعاا گفت

 می تونم ببینمش؟ الن بیدار شده؟ _

:و دکتر جواب داد

الن می فرستنش بخش. اول تشریف ببرید پذیرش کارهاش رو انجام بدین _
.بعد می تونین ببینینش

:رها همان لحظه خیره به سقف گفت

 .خداروشکر _

 .و ارسلن فکر کرد که، انگار خدای او مهربان تر بود

شر حمله ی قلبی فکر کرد که کیان به تماشم بدحالی های او می رسید. او هم دچا
شد. او هم آواره بودن را تجربه کرد و انگار خدای کیان هم مهربان تر بود؛

چراکه او هنوز هم رها را داشت و ارسلن برای تماشم روزهایی که قلبش
!درد می کرد؛ هیچ مهتابی را نداشت

☆☆☆☆☆☆

شل خانه ی حاج علی پارک کرد تا یکتا بیرون بیاید و اتومبیل را از عمد مقاب
شی دخترش را دلش می خواست که حاج علی هم، عشق و علقه ی تمام نشدن

شن او !باور کند تا کمر نبندد به تحقیر کرد

شر باور نمی کرد اما یکتا با اولین درخواست قبول کرد که آخرهفته اش  را کنا
خانواده ی او بگذراند و این حجم از دوست داشتن، به ارسلن غرور می داد

شس غرور را دوست داشت !و او این احسا
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یکتا پس از دقیقه هایی، درست شبیه به گذشته ها، مرتب و خوش لباس به
شی تمام، سر تا پایش را نگاه می کرد؛ اتومبیلش نزدیک شد و او با خیرگ

 .چراکه از با او بودن و با او وقت گذراندن خوشش می آمد

شب اتومبیلش را باز کرد و درست وقتی نشست به یکتا با چهره ای درهم در
شی شاگرد، ارسلن گفت :روی صندل

 .ببینم صورتتو _

شن آخرین یکتا جوابش را نداد. همان طور که دستانش را بغل زده بود خیابا
:روزهای زمستان را نگاه می کرد و ارسلن گفت

این چه لباسیه پوشیدی؟ داریم می ریم پلور، تالر که نمی ریم. پاشو برو _
شس گرم بپوش بچه  .یه لبا

شخ به او چیزی نگفت و ارسلن درحالی که نفسش را فوت یکتا بازهم در پاس
:می کرد غرید

 با تو نیستم مگه؟ _

یکتا برای لحظه ای از جا پرید و ترسیده بود اما ترجیحش همین بود. که
 .ساکت بماند و هیچ ارتباطی با ارسلن نداشته باشد

ارسلن "به جهنم" گویان اتومبیل را راه انداخت و پس از دقیقه هایی بازهم
این حجم از سکوت را، از یکتای همیشه پرصحبت قبول نکرد و خودش به

 .حرف آمد

شش خانواده ام واسه من قیافه بگیری؟ _  الن می خوای بیای اونجا پی

یکتا بازهم خیابان را نگاه می کرد. زاویه ی گردنش به حدی ثابت مانده بود
..که حداقل نبیند چهره ی ارسلن را

:شنید

 .یکتا می زنم کنار پیاده ت می کنم ها _
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و اوکه می دانست ارسلن چنین کاری نخواهد کرد؛ برای دومین مرتبه از
 .تهدیدهای او نترسید

ال شاید آن قبل تر ها هم ارسلن، هیچ کدام از تهدیدهایش را عملی اص
نمی کرد و او قرار نبود که برسد به این حجم از بیچارگی اما ترسید و

 .ترسیدن از او، با چنین آخرعاقبتی مواجه بود

شت یکتا شک احساسا شل تحری ارسلن به روی موزیکی پلی کرد و بعد با خیا
 .بود که همراه با خواننده هم خواند

شف قلبتو بدونم " شق اینم، حر ..من فقط عاش

...الکی بگم جدا شیم، تو بگی که نمی تونم

شق اینم، بگی از همه بیزاری ..من فقط عاش

 ..دو سه روز پیدام نشه و ببینم چه حالی داری

شق اینم، عمری از خدا بگیرم  ،من فقط عاش

"... زنده بمونم، تا به جای تو بمیرم انقمدر

تنش منقبض شده بود. حس می کرد که صدای قلبش تا گوش های ارسلن
رسیده اما همچنان مقاومت می کرد و این مقاومت، ارسلن را به ادامه دادن

.وادار می کرد

شق اینم، روزهایی که با تو تنهام " ،من فقط عاش

شر زندگیمو، بذارم برای فردا ..کار و با

شق اینم، وقتی از همه کلفه ام ،من فقط عاش

 ..بشینم یه گوشه ی دنج، موهای تورو ببافم

شت پنجره بشینم شق اون لحظه ام که، پش ،عاش

..حواست به من نباشه، دزدکی تورو ببینم

شق اینم، عمری از خدا بگیرم  ،من فقط عاش
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"انقمدر زنده بمونم، تا به جای تو بمیرم

موزیک به پایان رسید و صدای ارسلن هم تنها برای ثانیه ای قطع شد اما،
شن شن دخترک را از جا پراند و انگشتا واکنش بعدی آن قدر پرقدرت بود که ت

ارسلن روی یکی از دستانش را لمس می کرد وقتی صدایش همان
.نزدیکی ها به گوشش رسید

انقدر عاشقمی که وقتی کنارمی تنت مور مور می شه، ببین وقتی نزدیکت_
شپ سینه ات چه شت چ می شم چه اتفاقی رخ می ده. خیلی دوست دارم بدونم سم

.خبره وقتی من این همه بهت نزدیکم

شی آنچه ارسلن می گفت؛ برای ثانیه هایی به طول انجامید. لعنتی بازهم حلج
!دستش انداخته بود

شن او را، با تماشم توانی که برایش باقی مانده بود پس زد و گفت :انگشتا

شپ سینه ی منو نابود کردی. اونجا دیگه هیچ _ شت چ تو خیلی وقته که سم
شس خوبی از من خبری نیست. تو سعی کن که منو بازی بدی اما، هیچ احسا

ال هم از این عایدت نمی شه ارسلن. من تورو از زندگیم خط زدم و اص
 .تصمیمم برنمی گردم

ارسلن فاصله گرفت و درحالی که هنوز هم سرش را به نشانه ی استهزا
 .تکان می داد؛ در سکوت رانندگی کرد

یکتا با دنیایی از افکار درگیر بود. نمی دانست امروز به کجا خواهد رسید
شع حرف های عرفان، به نحس ترین ثانیه های اما حس می کرد که موضو

 .عمرش منجر خواهد شد و این امر، دنیایی از استرس را حواله اش می داد

شخ او را نگاهش می کرد. ارسلن اما، هنوز هم گاهی سر می چرخاند و نیم ر
هنوز هم دلش می خواست که یکتا ادامه دهد این دوست داشتن را و

شق او را پس خواهد زد !می دانست که تا ابد عش
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شت ضد و نقیص، عصبی اش کرد و او تا رسیدن به این حجم از احساسا
شر پلور، با تماشم توان پا به روی پدال گاز ویلیی نزدیک به منطقه ی سردسی

شی خانواده به ویل شت آخر هم، خیلی زودتر از دیگر اهال می کوباند و دس
 .رسیدند

شل درب دولنگه و غول پیکر متوقف کرد و بعد پیاده ارسلن اتومبیل را مقاب
شل شن آن ها باشد. برای لحظه ای شکل و شمای شل باز کرد شد تا خودش مسئو

شل چشمانش جان شن قدیمی سازی که مقاب شر خوف کرد. ساختما ویل یکتا را دچا
شی خانواده ی زند نبود. یکتا ال شبیه به دیگر ویلهای اشراف گرفته بود؛ اص

شی ساختمان تکان نخواهد خورد و اطمینان داشت که از محدوده ی ورود
!بازهم نگاه انداخت به در و دیوارهای چوبی و درب و داغان

شن در بود که سوشز شق اتومبیل و همان باز و بسته شد ارسلن برگشت به اتا
شن دخترک داد  .وحشتناکی را حواله ی ت

:سریعاا گفت

 اینجا دیگه کجاست؟ _

:و ارسلن بی حوصله بود وقتی جواب داد

 .شاید دزدیدمت خودت خبر نداری _

شی بی موقع و بی مزه اش نخندید و سریعاا پیاده شد تا بازهم یکتا به شوخ
 .محدوده ی ویل را نگاهی بیندازد

شر لرزی شدت دار کرد. گام هایش را تکان حجشم سرما، تماشم جانش را دچا
شی داخلی و دو سه پله ی مشرف به طبقه ی اول را، داده و رساند به ورود

 .تقریباا دوید

دید که ارسلن کاپشنش را تن می زد و این باحوصلگی، یکتا را عصبی  تر
 .کرد

:آن قدر که گفت
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 .من دارم یخ می زنم _

 .و ارسلن بیخیال شانه بال انداخت

شس گرم بپوش و گوش نمی دی همینه _  .وقتی بهت می گم لبا

حرص هم نتوانست ذهنش را از سرمای وحشتناک منحرف کند . صاف
شن قفل بچرخاند  .ایستاد و اجازه داد که ارسلن برسد به او و کلید را میا

شر افتضاحی مواجه شد و او که نگاه شن در، با صدای جیرجی مهل داد شض  به مح
شب دهان قورت داد شت وهم بود که آ شی خانه، از شد  .داد به فضای داخل

 چرا انقدر تاریکه ارسلن؟ _

شغ نفتی شل چرا  .ارسلن سریعاا داخل شد و با نگاهش، گشت به دنبا

 .این ساعت این جا برق نیست. بیا تو نترس _

:یکتا با تماشم ترسی که تجربه اش می کرد نالید

 جای دیگه نبود شما دوشر هم جمع بشین؟ _

:و ارسلن چراغ نفتی را یافت و فندک به دست گفت

 .شرمنده دیگه از شما اجازه نگرفتیم _

شی شت ارسلن هم وقتی تنها روشن شر بسته شده و شکشل صور تن چسباند به د
!ویل به محدوده ی چراغ نفتی مربوط می شد؛ ترساندش

:صادقانه گفت

 .عجب غلطی کردم که اومدم . شماها همتون دیوانه اید _

شی دومی و سالنی که ابداا و ارسلن با یکی از دست ها اشاره کرد به ورود
.نمی دیدش

بیا برو تو انقدر نق نزن. الن شومینه روشن می کنم اینجا روشن می شه. _
 شبا هم برق میاد . چرا مثل بچه دو ساله ها کز کردی اون گوشه؟
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:بازهم صادق بود وقتی جواب داد

ال اینجا کجاست منو _ به تو اعتماد ندارم. نمی خوام باهات تنها باشم. اص
 آوردی؟

ال کلفه شد و فریاد زد :و ارسلن کام

شت بال گرفتی. آخه احمق من اگر اراده کنم _ نه تو دیگه زیادی خودتو دس
ال خیلی تحفه ای که که می تونم تورو هرجایی که دوست داشته باشم ببرم. مث

 بدزدمت؟

شل فریادهایش از یکتا دور شد و دیگر هیچ نوری باقی نماند  .به دنبا

ارسلن میرفت به سوی شومینه و تلش می کرد تا کمی فضای خانه را
شل جنگ بود شن ترس و غرورش درحا !روشن کند اما یکتا همان جا، میا

دست آخر هم ترس بود که به تماشم احساساتش پیروز شد و او ارسلن گویان
!رفت به داخشل خانه ای که هیچ تسلطی به روی در و دیوارهایش نداشت

:شنید که ارسلن گفت

.اینجام _

و رفت و رسید به شعله های تازه جان گرفته ی شومینه و همان لحظه بود که
 .سرما را یادش آمد

ال. اینجا بدرشد تفریح _ ارسلن باور کن من می ترسم. می خوام برم اص
 می خوره؟

شل شومینه پهن شده بود و بعد سماور ارسلن اشاره داد به قالیچه ای که مقاب
 .ذغالی را هم راه انداخت

شق اینجا می شی _  .یکی دو ساعت که بگذره عاش

شق اینجا بشم _ .من غلط بکنم عاش
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ارسلن برای لحظه ای نگاه بال کشاند و این بار هم تنها یک چراغ نفتی و
شعله های شومینه بود که پس و

 .پیش های صورتش را به نمایش می گذاشت

شت نگاهش جان می داد برای خانه ی چشمانش پر بود از سایه روشن و ژس
شن مداشد سیاه به روی کاغذ وقتی در خطاب به یکتای مات مانده گفت :لغزاند

باور کن عاشقش می شی چون اینجا هم ترسناکه اما جاذبه های زیادی _
.داره

می دانست که انتهای این بحث به کجا خواهد رسید. او بازهم تحقیر می شد؛
شر ارسلن بود !درست شبیه به تماشم وقت هایی که کنا

به واسطه ی انگشتانش بازوهای یخ زده اش را تسلی داد و نگاه گرفت تا
 .برسد به شعله های آتش اما ارسلن تمامش نمی کرد

 دقیقاا کی بود که فهمیدی عاشقمی؟ _

نفس های حرصی اش را کلفه فوت کرد و ارسلن کاپشنش را از تن می کند
شت دیوانه کننده اش را ادامه داد :وقتی سوال

شق چیه من شدی؟ _  عاش

:نالید

 عرفان اینا کی می رسن؟ _

 .و ارسلن یک تای ابرو بال انداخت

 .عه؟ پس به هوای عرفان جانت اومدی _

شث افتضاح را تمامش کند اما ارسلن، از سکوت کرد تا ارسلن این بح
 .موضشع خود عقب نمی کشید
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شل من و نه هرکس که به من مربوطه، هیچ کدومو _ نه من، نه فامی
 نمی تونی داشته باشی، فهمیدی یکتا؟

این دیگر چه می گفت؟ یکتا روزهای ارسلن را نداشتن را چطور
 می گذراند و ارسلن به چه ها فکر می کرد؟

:خیره به صورتش تنها گفت

 .برای طرز فکرت عهد تیرکمونت متاسفم _

شت سر و پاهایش را هم دراز کرد شن پش  .و ارسلن تکیه اش را داد به ستو

شق آدمی با همین طرز فکر شدی _ ال که عاش  .فع

چیزی نگفت. خیلی دلش می خواست که عشقش به او را انکار کند اما
آن قدری شهامت نداشت که به این بحث ادامه دهد. می دانست که اول و

!آخر، برنده ی این بحث تنها ارسلن است و او از دوباره باختن می ترسید

:ارسلن بازهم گفت

حال گیرم که عشقت محال نبود. گیرم که می اومدی اعتراف می کردی و _
شن من بشی؟ منم می گفتم اوکی منم می خوامت و تمام. اونوقت می خواستی ز

 با این شکل و شمایل؟ با این طرشز لباس پوشیدن؟ با این مدل آرایش کردن؟

شن ارسلن. او این بار جدی بود و این که بازهم نگاهش را رساند به چشما
 .دستش نمی انداخت؛ سبب شد که یکتا هم به حرف بیاید

 .تو هیچی نمی دونی. از عشق هیچی نمی دونی _

:و ارسلن قاطع بود وقتی بازهم سوالتش را تکرار کرد

ال اگر بهت می گفتم باید _ شب منو بده. مث به جای چرت و پرت گفتن جوا
خودتو بکوبی و از نو بسازی، بخاطشر من یه آدشم دیگه ای بشی قبول

 می کردی؟ انقدر عاشق بودی که قبول کنی؟

یکتا هم تنها یک جواب داشت و به خدا که هیچ تردیدی در "نه" گفتنش
!وجود نداشت
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:ارسلن به خنده افتاد و گفت

پس تو حالیته؟ تو حالیته که عاشق شدن یعنی چی؟ _

:جواب داد

تو یکی از عشق حرف نزن می دونی چرا؟ چون کسی که عاشقه رحم _
داره، دلش نمیاد به بنده ی خدا آسیب برسونه، تو انقدر غرور داری که به

خدای بالسرتم کفر گفتی، حتی خودتو گذاشتی جاش و اجازه ندادی خودش
ال می خواستی کیان رو زمین بزنی اما در شص گناشه بنده ش رو بهش بده. مث تقا
شر اون، رها و منو هم زمین زدی. پس تو برای من نگو که عشق چیه  .کنا

:ارسلن با تماشم بی رحمی اش جواب داد

شخ شوهرشو می زدی _ شگ رهارو به سینه می زنی؟ وقتی م حال چی شده سن
 هم انقدر عذاب وجدان داشتی؟

بغض بازهم گشت و او را پیدا کرد. ارسلن چه می گفت؟ ندیده بود حال و
 روزش را؟

روی پا ایستاد. کاش راهی بود برای از او گریختن. هرثانیه تنها ماندن با
شر مستقیم را به روی ویرانه ی قلبش می گذاشت  .او، تاثی

:گذاشت که اولین قطره ی اشکش بچکد و گفت

آره داشتم. حتی هر شبی که سر رو بالشت گذاشتم عذاب وجدان داشتم. _
من گناهکارم و قبولش کردم اما اونی که با چشمای بسته به اشتباه کردنش

 .ادامه می ده تویی ارسلن

ارسلن نزدیکش شد و این نزدیکی، تماشم مقاومتش برای محکم ماندن را از
میان برداشت . نگاه های او کاری بود. سیاشه چشمانش چیزی داشت که غرور

شن یکتا می کند و با خود می برد !را از جسم و جا

ارسلن با همان نگاشه خیره به حرف آمد و او تنها تلشش فاصله گرفتن
 .بود
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دقیقاا با کدوم اشتباشه من مشکل داری؟ اینکه دلم خواست کیان نابود بشه یا _
شی بی رحم شق یه آدشم عوض این که تورو پس زدم؟ تا جایی که یادم میاد، تو عاش

شز اول می خواست که یه زندگی رو نابود کنه  .شدی که از همون رو

به خودش که آمد؛ فاصله اش با شومینه به حدی رسیده بود که بازهم غرق
شت سرش کوفته شد. ارسلن شر یخ زده ی پش شن تاریکی و تنش به دیوا شد میا
شز او خوب نبود !هنوز هم جلو می آمد و این نزدیکی ابداا برای حال و رو

:گفت

..امید داشتم. امید داشتم که _

شق خودت کنی، بعد بیای به عشقت _ ال با رفت و آمدت منو عاش که چی؟ مث
شل خودش؟  اعتراف کنی و منم بخاطشر تو یه الف بچه کیانو ولش کنم به حا

:نالید

 .کیان آدشم خوبیه. اینا حقش نیست _

شت شر پش و ارسلن بازهم آتش گرفت. آن قدر که با یکی از دست ها به دیوا
:سشر او کوبید و بعد فریاد زد

شگ اونو به سینه _ همین آدم خوبه به زنش خیانت کرد مگه نه؟ تو چرا سن
 می زنی من موندم. چرا؟

چون من دیدم. دیدم که کیان اونقدرها هم خطاکار نیست. آره اشتباه کرد. _
به زنش خیانت کرد اما تماشم مدتی که کنارش وقت می گذروندم هیچ چیز جز

 .نجابت ازش ندیدم

 .ارسلن خندید

:لب زد

 نجابت؟ _

:و بعد افزود
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!چرت نگو _

!یکتا اصرار کرد. به روی اعتقاداتش اصرار کرد

حتی یه بارم نگاهش هرز نرفت. حتی یه درخواست _

شن تو ش بد هم به من نداد. آره اونم خطاکاره اما لیاقتش اونی نیست که تو ذه
شی اونو شت منه که زندگ شت منه. بدبختی لیاق ال مرگ لیاق می گذره ارسلن. اص

 .خراب کردم اما ولش کن. اون بدبختو ولش کن. بذار زندگیشو بکنه

 با تو باید چیکار کنم؟ _

 .اشک و درد و بیچارگی را، تمامشان را از یاد برد

:شنید که ارسلن افزود

اعتراف کن یکتا. اونقدر عاشق هستی که به یه رابطه ی کوتاه مدت با منم _
راضی باشی. من می تونم واسه تو یکی تخفیف قائل بشم و به جای یک

.هفته، هفته های بیشتری رو برات وقت بذارم

شس هردو را از آن حال  . و هوا رهایی داد سرفه های تصنعی حوا

شن یکتا می گشت و یکتا تنها شن چشما شل پاسخی مثبت میا ارسلن به دنبا
!خواسته اش، گریز بود

وجوشد عرفان همان نزدیکی ها، برای ارسلن نه اما برای یکتای بی قرار
زیادی خوب بود. انگار که فرشته ی نجاتش را دیده باشد؛ با صدای بلندی

:گفت

 بالخره اومدین؟ _

 و عرفان هنوز هم یک طوشر خاصی نگاهشان می کرد وقتی قدم زنان نزدیک
 .شد و آدامس را هم به شکشل افتضاحی می جوید
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شر سوم شیطانه.. _ می گن یه دختر و یه پسر که زیر یه سقف تنها باشن، نف
شر اون سقف تاریک باشه و فضا با شومینه و چراغ نفتی حال ببین اگه زی

شاعرانه شده باشه چه خبر می شه. چیکار می کردین بی خانواده های
 منحرف؟

شت یکتا به آنی سرخ شد و این اولین مرتبه ای بود که ارسلن شی صور گرد
 .شوخی های عرفان را ادامه اش می داد

اگه جناب عالی از راه نمی رسیدی و مزاحشم معاشقه ی دختر و پسشر منحرف_
 .نمی شدی الن به یه جا رسیده بودیم

یکتا چپ چپی حواله اش داد و خوشش نمی آمد از آن فضای تهوع آور وقتی
 .راشه خروجی را در پیش می گرفت

:زیرلب زمزمه کرد

 ..دیوانه ها _

شش عرفان، با گاشم قاطعانه ای که ارسلن به سویش برداشت؛ وتماشم تل
همان جا متوقف شد . خوشش می آمد. وقتی ارسلن به سوی یکتا کشیده

!می شد؛ او زیادی خوشش می آمد

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 نمی خوای بیای بریم رها؟ _

شق کیان و این صدا شی آبمیوه و کمپوت می رفت تا اتا او همراه با نایلونی حاو
 .متعلق بود به فرزانه ای که عصبی جمله هایی را خطابش می کرد

ال کلفه بود وقتی گفت :کام

شل کیانو؟ _  کجا بیام؟ مامان نمی بینی حا

:فرزانه با تماشم حرصی که از کیان داشت سر بال انداخت و لجوجانه گفت

نه نمی بینم. تو دیگه با این آدم هیچ نسبتی نداری. زود باش. می بینی که _
 بهوش اومده. موندنت اینجا یعنی چی؟
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یعنی این که من هنوز زنشم. وقتی مادر و خواهرش نیستن من باید باشم. _
شل شما؟  می گی ولش کنم تو بیمارستان و راه بیوفتم دنبا

:رامین نزدیک آمد و دخالت کرد

ال تکلیفت با خودت مشخص هست رها؟ _  تو اص

:گفت

 .به مشخصه. تا زمانی که کیان خوب نشه من از اینجا تکون نمی خورم _

شی اتاق و همان شن اهمیت دادن به نگاه های مادرش، رسید به ورود و بعد بدو
 .لحظه  کیان را دید که سعی داشت روی پا بایستد

شت طلقش را هم یادش رفته بود سریعاا پا تند کرد و به خدا که دادخواس
:وقتی با نگرانی پرسید

 چیکار می کنی؟ _

 .و نگاشه کیان همان لحظه رسید به او

شن سابقم اومده _  .به به! می بینم که ز

کیان در چنین شرایطی هم، سعی می کرد که حق به جانب عمل کند اما تنها
شک رگه های چشمانش می خواند شن تک به ت  .رها بود که غم را میا

 .نزدیکش ایستاد و نایلون را کناری گذاشت

تازه بهوش اومدی می خوای کجا بری. دراز بکش کیان. با این _
 .لجبازی هات خودتو به کشتن می دی

شن من مهمه رها؟ _ ممرد  مگه برات مهمه؟ 

 .بله که مهمه! زبونتو گاز بگیر _

کیان برای لحظه ای متوقف شد و شعله های امید، همان لحظه که رها
 .جمله اش را ادامه داد؛ در دلش خاموش شد
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شگ هیچ کس نیستم _  .من راضی به مر

شل سنگ را هم آب زهرخند آمد و نشست به روی لب هایش. نگاهش د
می کرد؛ رها از خوشد احساساتی اش چه توقعی داشت؟

پس من برای تو با آدم های دیگه هیچ فرقی ندارم نه؟ من همون قدرم که _
 دیگران هستن؟ آره رها؟

:گفت

 .کیان خواهش می کنم دراز بکش _

!و به جان کندنی بغض را در گلویش نگه می داشت

:کیان مصرانه ادامه داد

شن جنگیدن ندارم. منو نگاه کن، تو _ تمومش کن رها. دیگه خسته شدم. توا
 جدی جدی می خوای از من طلق بگیری؟

شر بغضش شکست. بیش از این نمی توانست. او تماشم مقاومتش را در براب
!نگاه های کیان خرج کرده بود

:بازهم گفت

 .کیان دراز بکش _

شن او را لمس کرد  .و کیان از عمد یکی از دستا

 اگر قرار باشه توام منو ول کنی بری پس بهتره بمیرم. شنیدی رها؟ _

شل جمله های این بشر این بار صدایش به گله نشست. تا کی باید در مقاب
 سکوت می کرد؟

:نالید

شر دختره اومد دشم خونمون. _ دیگه هیچ راهی واسه با هم بودنمون نیست. پد
شش خانواده ام رفته کیان. چجوری می خوای خودتو توجیه کنی؟  آبروت پی

شی ما نبوده؟ هنوز می خوای هنوزم می خوای بگی اون دختره هیچی تو زندگ
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 واسه موندنم بگی وفادار بودی؟ نمی بینی؟ واقعاا نمی بینی که هیچ راهی
باقی نذاشتی؟

شر چشمانش گود شن این حجم از ناامیدی، عقب کشید. زی کیان پس از شنید
افتاده و لب هایش به شدت ترک خورده بود. رنگی به رو نداشت و در این
شن بیمارستانی، زیادی مظلومانه به نظر شب لباس های روش میان، تنش در قال

 .می رسید

:تنها پرسید

چی گفت مگه؟ _

 .و بعد حجشم شرم نگاهش را پایین انداخت

:رها جواب داد

گفت به شوهرت بگو مزاحشم دختر من نشه. اینو بلند گفت کیان. انقدر بلند _
 .که هم رامین شنید و هم مامانم

کیان بازهم نگاه بال کشید. خوشد درونی اش شرم داشت از این اتفاق اما
شن رها ترجیح می داد .بازهم دروغ را به از دست داد

 تو باور می کنی رها؟ باور می کنی که من مزاحمش شده باشم؟ _

شن او گذشت. نگاه کردن به او، در این لحظه ها خوشد نابودی رها از چشما
شب کمپوت را باز کند وقتی می گفت :بود و او تلش کرد تا در

دیگه کار از باوشر من گذشته. هیچ راهی برای برگشت نیست. تو پل های _
شن این پشت سرمونو خراب کردی کیان. دیگه هیچ دلیلی، واسه ادامه داد

 .زندگی نیست

رها.. من بهت خیانت نکردم. گفتم که نکردم. چرا باور نمی کنی؟ _

موفق شد تا اولین دانه ی آناناس های قاچ شده را خرد کند و نزدیک شود به
 .لب های کیان
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 .بیا اینو بخور _

:نگاه کیان بال آمد و لب هایش لجوجانه گفت

شن منی؟ تو که می خوای ولم کنی بری؟ _  نمی خورم. چرا نگرا

 .رها کلفه به نظر می رسید وقتی در خطابش صدا بال کشید

 برم الن؟ _

:و او با تماشم بیچارگی اش جواب داد

 .اگه می تونی تنهام بذاری برو. می بینی که هیچ کس نیست _

شن او و چه به این حرف ها؟ لحظه ای دلش هوای آن دلش آتش گرفت. کیا
شت کیان را کرد وقتی نالید :غرور و قدر

 پس چرا لج می کنی؟ _

شی شر خودش، چنگ انداخت به قوط شن رها، همان جا کنا او برای متوقف کرد
 .آناناس و بعد چنگالش را هم به دست گرفت

شت طلق منتفیه رها _  .خیلی خب می خورم. تو فقط بگو که درخواس

شت او کشید و نگاه انداخت به اویی که با تکه شر تخ رها صندلی را تا کنا
 .آناناس ها بازی می کرد

 .شرط می ذاری؟ کیان من با خانواده ام جنگیدم تا اینجا بمونم ها _

:جواب گرفت

خانواده ات کمه. با دنیا بجنگ. به همه نشون بده که منو می خوای. که _
 .هنوزم عاشقمی

شن کیان رها شد و رها که نچ کنان خم شن انگشتا برای لحظه ای چنگال از میا
می شد تا از روی زمین برش دارد؛ نگاشه کیان قل خورد و رسید به سینه ای

!که گردنبنشد هدیه ی او به اسارتش گرفته بود
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 .لب هایش ناخودآگاه خندید و رها با تماشم خشمش روی پا ایستاد

 .بده به من ببینم. مثل بچه ها می مونی _

شن شت خودش غرق بود و همین تصورات، مانع از بیا کیان در خیال
شب او شد  . تک کلمه ای از جان

تکه آناناسی که رها به واسطه  ی چنگالی جدید مقابلش گرفته بود را با ولع
:به دهان گذاشت و رها بود که در خطابش گفت

 واسه چی همه وسیله هارو شکوندی؟ _

شر او بود وقتی جواب داد :و کیان هنوز هم خیره ی تکه ای از زنجی

 .تو که نباشی همشون برن به درک _

شل لب هایش گرفت  .رها تکه ای دیگر را مقاب

 .اونا جهیزیه ی منن. تو حق نداری خرابشون کنی _

شر شف خود کرد تا قلبش بازهم دچا و کیان با جمله اش، نگاشه او را بازهم معطو
!زلزله ای چندریشتری شود

شب منه، تو حق نداری نابودش کنی _  .اینم قل

:نتوانست که بگوید

شب منو نابود نکردی؟ "  "تو قل

شس خودش هم مهم تر شت کیان، گاهی از دل و احسا شر احساسا چراکه شه
!می شد

:تنها گفت

شب قلبت باشی. اگر خدایی نکرده سکته می کردی چی؟ _ تو باید خودت مراق

:و کیان وقیحانه جواب داد

 .تو طلق بگیر ببین چجوری سکته می کنم می میرم _

Ava-Khis.iR
@avayekhis



:لب زد

 کیان؟ _

 .و کیان خوب می دانست که چطور به قلبش بزند

 .دلم لک زده بود واسه این مدلی کیان گفتنت _

 .بازهم حرصی شد. بازهم داشت تماشم مقاومتش را از دست می داد

شی کمپوت را کناری : گذاشت و نالید قوط

 .من دیگه می رم _

شن کیان منصرفش کرد  .و هنوز گامی را به عقب برنداشته بود که چشما

شن زندگی نمی شم خب؟ انقدر _ لطفاا انقدر عصبیم نکن. من دیگه واسه تو ز
شت من بازی کنی  .سعی نکن با احساسا

داری لهم می کنی رها. حالیته؟ منو گذاشتی زیر پاهات و داری لهم _
!می کنی

:سکوت تنها پاسخش بود. متاسفانه بازهم نمی توانست که بگوید

"!تو هزار مرتبه بیشتر از من لهم کردی "

او تنها چاره ی این لحظاتش سکوت بود اما موضوع به همین جا ختم
شر تشنج شب کیان را دچا نمی شد؛ صدای کامران هم از راه رسید و بازهم قل

 .کرد

 کیان؟ چی شدی تو؟ _

شت کامران را که دید؛ سریعاا واکنش نشان داد  .نگاهش چرخید و صور

 تو اینجا چیکار می کنی؟ _

.اومدم برادرمو ببینم _

:کیان نگاه گشاد کرد و کامران افزود
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راستی خبر داری؟ خبر داری که تو از من عوضی تر از آب در اومدی؟ _
شر ماهری بودی؟  خبر داری که آب نمی دیدی وگرنه شناگ

:بعد نگاهش را چرخاند رو به رها و افزود

 زن داداش خبر داری شوهرتم دوست دختربازی رو خوب بلده؟ _

شل کیان، ترسید از بدحال شدنش و گفت :رها با نگاه به شکل و شمای

شل کیان واقعاا خوب نیست _  .کامران می شه لطفاا بری. حا

شل این همه دشمنی و کینه توزی را کامران سر تکان داد و رها، بازهم دلی
 .نفهمید

!باشه می رم. بل به دور باشه داداش بزرگه _

شر کوچک ترش را و رها شر فحش گرفت براد و همین که دور شد کیان به با
!بازهم تلش کرد تا او را آرام نگه دارد

شی او تمام می شد هم، برای نفس هایش لزم بود و رها کیان اگر برای زندگ
شن قلبش را نمی داد !به هیچ عنوان اجازه ی نابود شد

:به همین سبب بود که کنارش نشست و گفت

 .بهشون گوش نده _

:و کیان چرخید به روی صورتش و جواب داد

حرف های هیچ کدوم برام مهم نیست؛ همین که تو بگی باورم داری کافیه . _
فقط بگو که باور نکردی من مزاحشم دختری بشم. بگو که حد

 .اقل تو این شرایط پشتم می مونی

:و رها بازهم نتوانست که بگوید

شی من،همین "  " تو نبودی که پشتم رو خالی کردی؟ مگه روزهای تنهای

Ava-Khis.iR
@avayekhis



☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆

خب آزیتا. وقتشه که حرف بزنی. الن هم من اینجام و هم یکتا . من _
 .حواسم به ارسلن هست. تو داستانو تعریف کن چون تنها شاهد تویی

شک روی ویلچر جمله هایی این صدای عرفان بود که در خطاب به دختر
می چید و دخترک با یکی از دستانی که به شدت می لرزید؛ اشاره کرد به

!چهره ی درمانده ی یکتا

 اگر این به ارسلن بگه چی؟ اگر بگه من حرف زدم؟ _

:یکتا سریعاا گفت

شل خودت، حقمه که از _ به خدا هیچی نمی گم. منم یه دخترم هم سن و سا
 .گذشته ی ارسلن خبردار بشم

:و عرفان در ادامه ی جمله اش افزود

 .من پشتتم آزیتا. به قرآن من پشتتم. حرف بزن دیگه وقتشه _

شت یکتا. همه ی حالتش را از شر دیگر هم چرخید به روی صور آزیتا یک با
نظر گذراند. از نظشر او مهتاب، حتی از یکتا هم زیباتر بود. آن قدر که با

!وجوشد او خو نمی گرفت

ال صادقانه گفت :کام

!زنش نشو _

:و یکتا که مات ماند آزیتا رو به عرفان افزود

مامان می گفت خبر نداره، مگه نه؟ _

:عرفان جواب داد
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 .از هیچی خبر نداره _

ال گیج شده بود به حرف آمد  .و اویی که کام

 از چی خبر ندارم، می شه بگین تا منم بدونم؟ _

شن اولین جمله ی نابودکننده را خود به عهده گرفت و شت بیا عرفان مسئولی
شن تماشم وجوشد یکتا کافی شن همین یکی، برای به درد نشاند نمی دانست که بیا

!خواهد بود

ال متاهل بود _  .ارسلن قب

ال شت کامل داد. نفس هایش نیامد اص !قلبش برای لحظه ای ایس

نگاه بال کشید و عرفانی که روی پا ایستاده بود تا محدوده ی ویل را چک
شن ارسلن مطمئن شود؛ ادامه داد :کند و از نیامد

.مهتاب خواهشر من بود _

!محال بود. به خدا ارسلن از این پس، برای افکارش هم محال بود

 .عرفان بی رحمانه جمله می ساخت

شس _ اون عشقی که همه ی آدم ها برای یکبار تجربه اش می کنن، همون ح
دیوونه کننده و همون درشد بی درمون هم وقتی سشر ارسلن اومد که مهتاب

جلوی چشماش بزرگ شد. نمی تونم از حد و اندازه ی عشقی که به اون
ال شن مهتاب پلک روی هم نمی ذاشت  اص .داشت بگم. شاید ارسلن بدو

هیچ چیز مهم نبود. دنیا و آدم هایش اگر حسود و بخیل صدایش می زدند هم
مهم نبود. اشک هایش چکید. عرفان دست رسانده بود به قلبش و آن را

بی رحمانه می فشرد. یکتا ندیده و نشناخته حسادت کرد به مهتاب و به خدا
..که نمی توانست این حس و حال را پنهانش کند

شن نگاه کردن به حال و روشز چشم های یکتا شن وقفه و بدو عرفان می گفت. بدو
!
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شن مهتاب زنده ست اما بهت گفتم _ من هنوزم نمی دونم ارسلن چجوری بدو
وصله ی تنت نیست چون ارسلن یه آدمیه که، چجوری بگم؟ اون حتی

نسخه ی عاشقش هم آزار دهنده ست. خواهشر بیچاره ی منو خیلی اذیت کرد
 .یکتا

روی گونه اش را دستی کشید. پس ارسلن هم این حال و هوا را تجربه
کرده بود. پس ارسلن هم قلب داشت؛ مشکشل یکتا این بود که آن قلب، برای

!او نمی تپید

:گفت

 چرا جدا شدن؟ _

شن آن جمله به گریه افتاد  .و آزیتا همراه با بیا

ممرده _  .اون 

شن عرفان دور نماند. شن ناگهانی اش، از چشما شن صدادار و روی پا ایستاد هی
ممرد برای آنچه ارسلن تجربه کرده بود و عرفان هم یکتا برای لحظه ای، 

:بغض را از گلویش پس می زد وقتی گفت

شر خیلی خوبی هستی یکتا. مطمئنم هرکس جای تو بود الن از _ تو دخت
شگ خواهشر من خوشحال می شد  .مر

:لب زد

ممرده؟ _  واقعاا 

 .و بعد نگاه چرخاند و رسید به اشک های آزیتا

شل این همه _ آخه چطور؟ وای ارسلن. وای من باورم نمی شه. پس دلی
شی ارسلن همینه آره؟ بداخلق

:عرفان سری به چپ و راست تکان داد و گفت

 .یه بخشیش _
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:و یکتا بازهم تکرار کرد

ممرد؟ کی؟ چجوری؟ وای ارسلن، اون چیکار کرد؟ چجوری _ چطور 
 تونست زندگی کنه؟

عرفان بازهم محدوده ی ورودی را نظر انداخت و درحالی که دستانش را به
شب جینش فرو می مبرد گفت :جی

اولش سخته. ارسلن هم چند هفته ای تو بیمارستان بود. هنوزم حال و _
روزش خوش نیست . نبین که می گه و می خنده، با زوشر قرص و دارو

.زنده ست. ولی هرچی که بود تموم شد و ارسلنم مجبور بود که زنده بمونه

یکتا به واسطه ی دست ها، روی صورتش را قاب گرفت و تنها برای
ثانیه ای، خودش را در جای ارسلن قرار داد. خوشد مرگ بود. خوشد جنون و

به خدا که ارسلن قدرتمند ترین آدشم این جهان بود که هنوز هم نفس
!می کشید

:لب زد

 .بمیرم برات _

و آزیتا تصمیمش برای گفتن را عملی کرد. چراکه در برخوردی کوتاه از
!یکتا خوشش آمده بود و دانستن را حقش می دانست

 کنار هم بهت می گم زنش نشو، چون دنیای شما با هم متفاوته. برای _
ال اون آدم ال عوض بشه و ارسلن اص موندنتون باید یکی از شما کام

نیست. مهتاب یکی بود شبیه به ما و در کنارش، من به عاشق بودنش ایمان
شت ارسلن زجر میکشید. حتی اونی که شبیه به داشتم. حتی اونم از دس

ارسلن بودم با تعصب های بی جا و زبون نفهمی هاش مشکل داشت؛ چه
شی اون آدم کنار بیای یکتا ال نمی تونی با خوشد واقع .برسه به تو. تو اص
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ال کاش شج تماشم صحبت های آزیتا یک "کاش" نشست. اص لب گزید و کن
ارسلن او را برای زندگی اش می خواست؛ به خدا یکتا از خودش می زد تا

 .شود کسی شبیه به او

شن رگه های چشمانش خواند و ادامه داد :آزیتا غم را میا

شت ارسلن کم نمی کشیدم. منم یه دختری بودم که آرزوم بود _ منم از دس
آزاد باشم اما ارسلن بعضی وقت ها می اومد نزدیک و دونه به دونه ی

ابروهای منو هم چک می کرد. که مبادا تمیزشون کرده باشم. مبادا عوض
بشم. مبادا برم تو خیابون و یه مردی از من خوشش بیاد. با همین دق و

دلی ها تو ذهنم یه آرزو ساختم. آرزوم ازدواج کردن بود. فرار از خونه ی
پدری رو معجزه می دونستم. فقط می خواستم برم جایی که ارسلن نباشه.

فقط بتونم برای یک بار هم شده تو چشماش نگاه کنم و بگم به توچه و همین
 .اتفاق ها هم باعث شد که من بزرگ ترین اشتباشه زندگیم رو مرتکب بشم

در این میان که آزیتا صحبت می کرد؛ عرفان رفته بود داخل و با پاکتی
شت ارسلن را چک کند شس اهالی را پرت و وضعی  .تخمه برگشته بود تا حوا

شع دونفره ی آن ها، رو به یکتایی که به شدت در شل نزدیک شدن به جم در حا
:فکر بود گفت

خیالتون راحت، تخت خوابیده که یه ساعت دیگه بلند شه و با انرژی بره _
شخ ما  .رو م

شن گریه ها به خنده افتاد و یکتا بی توجه رو به او پرسید آزیتا : میا

مگه چیکار کردی؟ _

 .تا بحث ادامه پیدا کند

آزیتا آهی را از گلو خارج کرد و از این لحظه به بعد، او شده بود متکلشم
 .وحده و هردو با دقت گوشش می کردند

تو اون گیر و دار با یه پسری آشنا شدم به اسشم کامران. من تو زندگیم  _
شت مردونه ای رو تجربه نکردم. حتی برادرم هیچ مردی ندیده بودم. هیچ محب
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شت منو بگیره بپرسه چیزی لزم داری؟ هیچی... هیچی و یک بار نیمد دس
 .این هیچی واسه من شد یه عقده. اون قدر که کامران اومد وشد خدای من

تا این لحظه  را هم عرفان از بر بود. این داستان یک بار دیگر هم عنوان
شده بود اما با این توفیر که، ارسلن با داد و هواری دیدنی ادامه دادنش را

!در هر جا و مکانی ممنوع کرد و این طور بود که نیمه کاره باقی ماند

:آزیتا هم چنان ادامه می داد

رابطه ام با مهتاب خیلی صمیمی بود. تنها دوستی که داشتم اون بود. مگه _
ارسلن اجازه می داد به جز اون با کسی رفت و آمد کنم؟ بخاطر همین همه
چیزو به اون می گفتم. مهتابم خوشحال بود. دوست داشت کامران زودتر قدم
برداره و من از حصاری که ارسلن دورم کشیده بود خلص بشم و یه بار
که کامران ازم خواست برم و حضوری باهاش حرف بزنم، برای از خونه

.بیرون زدن مجبور شدم مهتاب رو هم با خودم ببرم و با کامران آشناش کنم

شت تخمه را به سمتش گرفته بود و نگاشه یکتا چرخید رو به عرفانی که پاک
هیچ جانی برای خندیدن نداشت اما بازهم، دیوانه ای را حواله ی او داد و

شی داستان را شنید  .الباق

دیدارهامون با کامران اوج گرفت. هربار که می رفتیم مهتاب هم بود. _
مهتاب خیلی به کامران اعتماد نداشت اما بخاطشر من باهاش گرن برخورد

شت صحنه ی این داستان چیه . یه بار که داشتیم می کرد و من نمی دونستم که پش
 .با کامران حرف می زدیم اون برام یه عکس فرستاد

عرفان هم این بار چرخیده بود و با دقت گوشش می کرد؛ چراکه از این
شس توهمات لحظه به بعشد داستان را، هیچ کس نمی دانست و همه چیز بر اسا

..ارسلن بود که پیش می رفت

شس یه مرشد خیلی جذاب که من بعدها فهمیدم برادرشه. اسمش کیان _ عک
شق مهتاب شده. اصرار داشت که بود . کامران می گفت که با یه نگاه عاش

براش یکاری بکنم. منم گفتم که مهتاب زن داداشمه و کامران دیگه ادامه اش
 .نداد
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:عرفان با چشم و ابرو اشاره کرد به یکتا و حق به جانب بود وقتی گفت

 .گوش کن. کیانتونو می گه _

 .آزیتا اما همان لحظه بود که جمله ای را تاکیدوارانه به زبان آورد

کیان هیچ دخالتی تو این داستان نداشت. اون بیچاره حتی روحشم خبر _
 .نداشته

و حجشم حیرت این بار، یقه ی عرفان را هم گرفت. آن قدر که صدا در
 .حنجره اش ولوم گرفت و یکتا هم سوال کردن را ادامه اش داد

شن متاهل نشده بوده؟ _ شق یه ز  یعنی چی دخالت نداره؟ مگه اون عاش

 .یعنی چی روحشم خبر نداره؟ توروخدا حرف بزن آزیتا _

آزیتا هم این حجم از عکس العمل را تخمین نمی زد. او که نمی دانست. او که
شز کیان خبر نداشت !از حال و رو

شر شوکی اساسی کرد  .گفت و با هر جمله اش این بار، هردو را دچا

کیان بی تقصیره. در اصل کامران دروغ گفته بوده. یه بار که من رفته _
بودم پیشش شماره ی مهتاب رو از تلفنم برداشت و شروع کرد پیام دادن
شس کیان رو برای مهتابم فرستاده بود. مدام جلوی ارسلن بهش بهش . عک

پیام می داد و ترس باعث شده بود که مهتاب جوابش رو بده. از کیان براش
گفته بود. از جذابیتش. از خوبی هاش. از نجابتش. از همه چیش گفته بود و
شن کیان، دلش سوخته و حاضر شده شب خوب بود شب بیچاره  هم رو حسا مهتا

که یکبار ببیندش تا خودش حضوراا بهش بگه متاهله و باید دست از سرش
...برداره اما

:عرفان رنگی به رو نداشت. یکتا اما نالید

اما چی؟ _

:و او هنوز هم گریه می کرد وقتی گفت
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کاش به من می گفت. کاش حداقل می گفت که باهم بریم اما تنها رفت. _
رفت تا با کیان حرف بزنه اما کامران فریبش داده بود عرفان. مهتاب چند

ساعتی برنگشت و وقتی اومد و پیداش شد که خون جلوی چشمای
ارسلن رو گرفته بود . اون شب قرار بود همگی تو ویلی شمال جمع بشیم.
من موندم تهران اما همه ی شما رفتین تا مهتاب برگرده و ماهم بهتون ملحق
بشیم. اما مهتاب دیر برگشت. انقدر دیر که ارسلن دیوونه شد. یادمه وقتی
شل بید به خودش می لرزید. یادمه بدجوری ترسیده بود. یادمه که برگشت مث
رنگی به رو نداشت اما قبل از این که ارسلن پیداش بشه همه چیزو برام

 .گفت

آزیتا برای لحظه ای سکوت کرد و عرفانی که مدام قدم رو می رفت عجولنه
:پرسید

 .چی گفت؟ حرف بزن آزیتا _

گفت که کامران تماشم مدت دروغ می گفته . گفت خودش بوده که ادعای _
عاشقی کرده و از من خواست که حتماا ازش دست بکشم. گفت وقتی باهاش
مخالفت کردم راهشو کج کرده و انقدر تو این اتوبان و اون اتوبان گشته که
شب مثبت بهش بدم. گفت وقتی مقاومت کردم با آبروم تهدیدم کرده و یه جوا
شت بدبختی همینه اما ارسلن بد موقعی از راه رسید. من فکر می کردم نهای

یادمه مهتاب داشت برام از اذیت شدنش حرف می زد. از این که کامران
می خواسته بهش نزدیک بشه. یادمه چقدر ترسید وقتی قیافه ی ارسلنو دید.

اون حال و روزش هیچوقت از یادم نمی ره. ارسلن تلفنشو از دستش گرفت
شن پیام های کامران بود که مهتاب با تموشم وحشتش فراز کرد و و بعد از خوند

منم چاره ای جز همراهش رفتن نداشتم. چشمای ارسلن وحشتناک بود.
شن نابلد می دونستیم اگر دستش بهمون برسه زنده مون نمی ذاره. واسه همین م

شن ارسلن و مهتاب کنارم نشست. بقیه ش رو هم که شدم راننده ی ماشی
شف وحشتناک هم پاهام و هم بهترین همدشم خودت می دونی عرفان. اون تصاد
شی ارسلنو نابود کرد. همه چیز انقدر سریع زندگیمو ازم گرفت و هم زندگ

شن مهتابو باور کنم  .اتفاق افتاد که حتی همین لحظه هم نمی تونم از دست داد
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شگ مهتاب می نالید؛ عرفان هنوز هم متحیر بود اما کسی آن جا آزیتا از مر
!داشت نفس کم می آورد

او از تماشم این داستان، یک نام از کیان داشت. یک نامی که زندگی اش
بی دلیل تبدیل به جهنم شده بود و یکتا برای تماشم این اتفاقات، خوشد کم عقلش

 .را مقصر می دانست

ال ارسلن مهم نبود. دیوانه شده بود وقتی گفت :فریاد زد و این بار اص

 چرا نگفتی؟ چرا نگفتی کیان مقصر نیست؟ چرا؟ چرا لعنتی؟ هان؟ _

شن چشمان و عرفان که با نگاهی متاسف برگشت به رویش، یکتا از دید
شی او هم تعجب نکرد !اشک

شی عوضی انقدر متنفر شده بود از آزیتا که اجازه ی _ نمی ذاشت. اون لعنت
شن حرف زدن نمی داد. تنها فکری که تو سشر ارسلن می گذره اذیت شد

شط کیانه فقط همین  .مهتاب توس

 .چنین دلیلی، ابداا یکتا را قانع نمی کرد

رفت نزدیک. اولین مشتش را روانه ی سینه ی عرفان کرد و آزیتا هم هم پای
:آن ها گریه می کرد وقتی یکتا بازهم فریاد زد

 .تو می پرسیدی. توی بی فکر باید می پرسیدی _

 :جواب گرفت

 .نمی گفت. به خدا هزار بار پرسیدم. آزیتا حرف نمی زد _

و یکتا تماشم توانش برای روی پا ایستادن را از دست می داد وقتی ارسلن
را دید که ورودی را خارج می شد و با عجله به سوی او می دوید. آزیتا

:هنوز هم هیچ از یکتا و ماجرای وهم برانگیزش نمی دانست اما یکتا گفت

شی کیانو من خراب کردم _  .من کردم. من خراب کردم. زندگ

شل چشمانش تیره و تار شد  .و بعد از آن، تماشم دنیا مقاب
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می شنید که ارسلن سوال هایی می پرسید. صدای همهمه و نگرانی های
شن پلک هایش را هم ارسلن هم به گوشش می رسید اما جانی برای باز کرد
شن سرد برخورد کرده بود؛ در شت هرچه تمام تر به زمی نداشت. تنی که با شد
آن لحظه  به روی دست های گرشم مردانه ای بلند شد و او آخرین پیاشم مغزش

!این بود

شن آدشم این دنیا بود _ ..کیان قبل از یکتا، بی گناه تری

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

"فصل دوم"

"!او همه چیز را یادش بود "

در را به روی لنگه اش کوبید و نفسی را از سشر حرص فوت کرد.
شر تخلیه می داد و کیان هم صاحب خانه ی بی انصاف، بازهم آمده بود و هشدا

 .هنوز، آن قدری خوب نبود که چنین استرسی را متحمل شود

راشه آمده را برگشت. کیان را دید که به روی تخت نیم خیز شده و او بازهم
فکر کرد. به خودش فکر کرد. به کیان و به قولی که به خدایش داده بود. او

ال شاید همین امروز و اگر شهامتش را باید همه چیز را می گفت. اص
 .نداشت؛ برای فرداها اما، حتماا باید می گفت

شن گاز قل رفت و سر زد به قابلمه ای که محتوایش را به روی شعله ی کم جا
 .می زد

:شنید که کیان گفت

 چی می گفت رها؟ _

 . و او با صدایی بلند جوابش را داد تا کیان سشر جایش بماند

 .چیز مهمی نبود _
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شنیدم که می گفت باید تخلیه کنین. نگفتم با اون مرتیکه چونه نزن؟ تخلیه _
 .می کنیم می ریم

شق چوبی را به روی لبه ی قابلمه تکاند و کیان را دید که نزدیک به او و قاش
.با تکیه به کانتر ایستاده

شث جانداری که با مادرش راه انداخته بود؛ چرخید و عصبی بود خسته از بح
:وقتی گفت

نگفتم از جات بلند نشو؟ چرا گوش نمی دی کیان؟ من بیکار نیستم که تا _
شی تورو بکنم. باید خوب شی چون من می خوام برم  .آخشر عمر پرستار

شن ابروهایش به بال جواب داد :کیان همراه با تکا

خوب نمی شم. اگر قرار باشه بعد از خوب شدنم بری همون بهتر که تا _
 .آخشر عمر خوب نشم

باید خونه شو تخلیه کنی کیان. وقت نداری. یه جایی رو برای خودت پیدا _
 .کن

کیان برای لحظه ای در سکوت نظاره اش کرد و به خدا که این روزها،
آن قدر بیچاره به نظر می رسید که با هر نگاه، زلزله ای اساسی را به روی

شب رها ایجاد می کرد ..قل

پس باید یه جایی رو برای خودم پیدا کنم هان؟ تو اسبابتو بردار ببر. تو  _
که نباشی من خونه می خوام چیکار؟ بالخره یه خرابه ای پیدا می شه که من
بتونم توش بخوابم. خونه واسه کسیه که می خواد توش زندگی کنه، مگه من

شن تو زندگی می کنم؟  بدو

بغض بازهم سراغش آمد. دقیقاا همین ثانیه ها وقتش بود اما چرا شهامتش را
نداشت؟ چرا نمی توانست که بگوید؛ من تماشم کم بودن هایت را یادم هست؟

:تنها گفت
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شی خودمون _ شل زندگ  .اینجوری حرف نزن کیان. هر کدوشم ما باید بریم دنبا

:و کیان هنوز هم همان یک دنده ی لجباز بود وقتی اینطور جوابش را داد

شغ طلقو به دلت می ذارم. تو بذار برو که من بدبخت و آواره بشم اما _ دا
آخرش که امضای من پای اون برگه ها لزمه. آخرش که تو واسه اون

زندگی ای که می خوای بری دنبالش به من نیاز داری اما اینو بدون رها،
ممردنم باشه اجازه نمی دم هیچ مردی به غیر از من تورو بدست یک روز به 

 .بیاره. تو جوب بخوابم نمی ذارم. به خدا که نمی ذارم

شی صورتش، رها را متوجه کرد و او یادش رفت که کیان چه ها گفته، سرخ
شل رگ های متورشم شقیقه اش دقت کرد و نالید :تنها به حا

 مگه دکتر نگفت عصبانیت برات سمه؟ _

و کیان حرصی تر از قبل، گامی را هم جلو آمد و مشتش را به روی ستون
 .کوبید

شی منی؟ هر ثانیه داری می گی. هر لحظه می گی که _ البه فکشر سلمت تو مث
 می خوای بری و توقع داری که من زنده بمونم رها؟

ال دوستش نداشت. تماشم این ها را به خدا یادش بود. کیان قبل از این ها اص
 .خوب یادش بود

:از عمد پرسید

اون دورانی که من یادم نمیاد، همون دورانی که ادعا می کنی خیلی _
 عاشقت بودم، اون زمان هم انقدر دوستم داشتی کیان؟

:کیان ثانیه ای سکوت کرد و بعد خیره به نگاهی که گله داشت گفت

 این چه سوالیه؟ _

 .و رها به روی پاسخ گرفتن اصرار کرد

 دوستم داشتی؟ _
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:کیان گفت

معلومه که داشتم. تو زنم بودی، همینجوری که الن می خوامت اون موقع _
 .هم می خواستم

 .و این پاسخ رها را قانعش نکرد

شت سوپ وقتی می گفت :نگاه از او گرفت و بازهم رفته بود سروق

 .پس منو می خواستی چون زنت بودم، چون مجبور بودی که منو بخوای _

شن رها، بازهم ابرازعلقه کرد. کاری که هیچوقت و کیان با امید به ماند
!بلدش نبود

هیچ کس نمی تونه منو به کاری مجبور کنه رها. تو اولین و آخرین زنی  _
 .هستی که من می خوام

ابروانش بال پرید. به خدا که برای لحظه ای، لب هایش هم از هم باز شد
شن ناشم یکتا اما بازهم همان طور متوقف ماند و گرمای برای فریاد زد

شی گردنش احساس کرد  .نفس های کیان را، به روی گود

بیا زندگیمونو بکنیم. چرا داری لج می کنی؟ باور کن من با اون دختره _
 .هیچ کاری نداشتم، باور نمی کنی؟ شماره شو می دم از خودش بپرس

از خودش پرسیده بود. یکتا خیلی حرف ها هم زد. گفت که کیان چه ها گفته.
گفت که رها سلیقه ی شوهرش نیست. گفت که کیان چه مدل زن هایی را

!بیشتر می پسندد و این را هم گفت که کیان زیادی دوستش دارد

:تنش کم جان اما تکان خورد و گفت

 .کیان داری از حدت فراتر می ری. به من نزدیک نشو _

شن او را، با اجازه ی خودش برداشت و رساند به خانه ی و کیان یکی از دستا
 .قلبش

شل این قلبو فقط تو می تونی بهتر کنی. کافیه یک بار چشماتو ببندی. رو _ حا
شس بدی که به این رابطه داری چشماتو همه ی اون فکرهای منفی و همه ی ح
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شت من . تو فراموشی هم گرفته باشی اون همه عشق ببند و خودتو بسپار دس
 . و علقه رو یادت نمی ره. من مطمئنم رها

شک چشمانش چکید و تصمیمش را گرفت. همان لحظه بود که تردید را اش
شن حقیقت کنار گذاشت اما یک جوری می گفت؛ که کیان تا آخرین برای بیا

!لحظه ی عمر از یادش نرود

:گفت

 .از این که اومدم اینجا پشیمونم نکن کیان _

 .و کیان بازهم برای داشتنش اصرار کرد

.باورم کن رها. به خدای بال سرم قسم جز تو هیچ کس تو فکشر من نیست _

شن آغوشش وتصمیم گرفت تا برای و رها چرخید به روی پاها، جا شد میا
یک عمر نداشتن، یک بار هم که شده، کیان را داشته باشد . همان طور که

همیشه حسرتش را داشت. همانطور که هر ثانیه آرزو می کرد. همین طور
شک نفس هایش را حواله ی سر که کیان مقابلش ایستاده بود و تک به ت

!وصورتش می داد. همین طور همراه با دنیایی از احساس و بی قراری

شن او، این آخرین باری بود که چیزی از احساسش شن روش شل چشما مقاب
 .می گفت

:لب زد

تو راست می گی، من زیادی _

 .دوستت دارم کیان

 .و وقتی لب های کیان خندید و نزدیک شد برای بوسیدنش سر عقب کشید

الن نه. می خوام یه خاطره ی ناب بسازیم. تو می تونی از پسش بربیای؟ _
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ساعتی بعد، رها پالتوی سفید رنگش را ترکیب کرده بود با جینی یخی،
شت آرایشی غلیظ روی چهره نشانده بود و به همراشه کیانی که به همراشه ک

شر او ایستاده بود؛ فضای خانه را ترک می کرد شن جذبش به انتظا  . چرم و جی

شن بهم رسیدنشان. ساعتی بعد، هردوی آن ها برگشتند به روزهای آغازی
شن درهم شر خیابان قدم می زدند و این بار، انگشتا ساعتی بعد آن دو کنا

 .قلب شده شان، نگاشه هر رهگذری را معطوف می کرد

شب کیان خوب بود. لب های هردو می خندید. رها و کیان شل قل ساعتی بعد حا
شب تنشد عشق برای آن ساعت ها، درست شبیه به عاشق و معشوقی بودند که ت
شخ باقالی فروش و به رهایی شر چر لحظه ای رهایشان نمی کرد. کیان ایستاد کنا
که اصرار داشت گلپرش را زیاد بریزد گوش کرد. همان ساعت ها تماشم دنیا
شر خیابان و از یک ظرف از یادشان رفت. همان ساعت هایی که نشستند کنا

باقالی خوردند. همان ساعت ها که در تصمیمی ناگهانی، رسیدند به اولین
شر هم بودن شک کنا تاکسی و مقصدشان سینما بود وقتی از همان لحظه های اند

شت استفاده را می بردند  .هم نهای

شر همیشگی نبود. یکی آن لحظه ها، کیان هم همان مرشد سنگین و ملحظه کا
شن رها حلقه کرده بود و بی توجه به نگاه های از دستانش را به دوشر گرد

شن راننده، مدام جمله های عاشقانه خطابش می کرد. شاید رویای هر زنی خندا
از یک خاطره ی عاشقانه، سفر به جزیره و اقامت در یکی از بهترین

هتل ها بود اما آن شب و اتفاقاتش، برای تماشم آرزوهای رها کافی بود. هیچ
فرقی نمی کرد که مقصشد پاهای کیان کجا باشد؛ او فقط از آخرین ساعت های

! با او بودن، به بهترین شکشل ممکن استفاده می کرد

شر کمدی ساعت ها بعد آن دو نشستند به روی صندلی های سینما و فیلمی با ژان
عاشقانه را هم نگاه کردند. کیانی که این چنین ژانرها را نمی پسندید هم،

شن او را هم به همپای رها دید و نظر داد. حتی گاهی رها، گرمای انگشتا
روی دستانش احساس می کرد. گاهی با صدای بلند خندیدند و گاهی دانه های

شن هم می گذاشتند. رها آن شب، آخرین بیست و پاپ کورن را به دها
شر شش عمرش را پشت سر می گذاشت و هیچ کدام از افکا شت لذت بخ چهارساع
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منفی ای که گاهی سراغش می آمد مهم نبود؛ او امشب فقط باید همان طور که
!دلش می خواست کیان را تجربه می کرد

شغ یکی از همان مسیرشان از سینما هم جدا شد و برای شام، رفتند سرا
شی پایین شهر و هرچه کیان سفارش داد را با شک و خودمان جگرکی های کوچ

ولع خوردند. آن جا هم خندیدند. آن لحظه ها هم کیان برای اولین بار لقمه
شب نوشابه ی سیاه را خودش برای شن رها گذاشت. در گرفت و به دها

شی رها را به سشر جایش برگرداند. تماشم همسرش باز کرد و خودش صندل
آن شب پر بود از ثانیه های پرخاطره. به خصوص وقتی کیان پیشنهاشد پیاده
تا خانه رفتن را قبول کرد و همان لحظه که رها آرزو کرد باران ببارد و

 .نم نم اش، تماشم رخ دادهای شاهانه اش را تکمیل کرد

به خصوص وقتی سر به روی شانه ی کیان گذاشت و وقتی کیان کلید را
شت مرطوبش گفت شن قفل چرخاند با نگاه به سر و صور :میا

 .بالخره رسیدیم _

:رها هم لب زد

 .آره رسیدیم _

شی روزهای اول وقتی و آن لحظه هم تبدیل شده بود به همان رهای خجالت
شن او گرفت  .نگاه از چشما

شل بازی با دکمه های پالتواش دید که کیان کتش را از تن کند و او هم مشغو
 .شد

:شنید

 .استخاره می کنی؟ دربیار اونارو، خیسه سرما می خوری _

شب مشترکشان و شن لباس هایش، رفت به اتاق خوا شل از تن کند و رها به خیا
شء اتاقش هم، درست شبیه به قبل شده بود  .امشب، نگاهش به تک تک اشیا
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شس نصب شده به روی دیوار و با ال، یک بار دیگشر خیره ماند به قاب عک مث
شن قابش شل آیینه و کیان را میا شب گذشته نشست مقاب همان احساس های خو

شر به خصوصی نگاهش می کرد  .تشخیص داد که یک طو

نگاهش را دزدید و کیان همراه با خم شدن به روی شانه ی راستش، هر دو
شر گوشش گفت :دستانش را هم به لبه های میز جک زد و کنا

 موهاتو خشک کنیم؟ _

و رها این بار فاصله نگرفت. این بار از این نزدیکی بدش نیامده بود. رها
امشب درست شبیه به همان فرشد معتادی بود که به خودش قول می داد از

شب همان قول، تا فردا هرچه که نیازش بود را کنار می گذارد و به حسا
!می توانست مصرف می کرد

شب کیان گفت :در جوا

 مگه می تونی؟ _

شر لرزشی اساسی کرد  .و صدای خنده های کیان هم، قلبش را دچا

 .پای موهای تو که در میون باشه آره، می تونم _

شب آیینه نشست و کیان با حوصله، سشوار را به برق همان طور خیره به قا
 و بعد موهای رها را زد؛ گرمایش را اول به روی یکی از دستانش تست

شش شن موهایش در ثانیه ای پخ شت گیره سر خلص کرد. خرم از اسار
شن باشد گرم به روی موهای او، به شانه هایش شد و کیان همراه با پخش کرد

 .واسطه  ی انگشتانش هم نوازششان می کرد

شر انقباض عضلت شده بود و رها درست شبیه به چهارپانزده ساله ها دچا
شر موهای او، کارش را انجام می داد. شش تمام و خیره به تاربه تا کیان با نرم

شن این ثانیه ها عجله ای نداشت و این بار کیان هم همانی رها برای پیش رفت
.شده بود که او می خواست. همان صبوری که هیچ وقت از کیان برنمی آمد
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سشوار که خاموش شد؛ کیان هنوز هم خیره بود به تارهای موج گرفته اش
 .و رها همان لحظه فکری به سرش زد

:سریعاا گفت

 کیان؟ _

شر پرش از افکار شده بود؛ با صدایی بلند جواب داد :و کیانی که دچا

شن دلم؟ _  جا

 :و رها فکر کرد به این که

"کاش کیان قبل از تصادف هم همین طور جوابش را می داد "

شن ثانیه ها، پیشنهادش را عنوان کرد و خیالش این  بود که رها برای کش داد
!کیان ردش کند اما او امشب، مرشد اطاعت کردن بود

 می گم برم چای بذارم و فیلم ببینیم؟ _

ال امشب کرسی درست می کنیم _  و جلوی تلوزیون هرچی تو بخوای. اص
 می خوابیم خوبه؟

شت خدا به روی زمین شت ذهنی اش بود. کیان هیچ وق این یکی از محال
شی رها می آمد هم، به روی شق مجرد نمی خوابید. او حتی قبل تر ها که به اتا

شت تک نفره ی رها دراز می شد تا خوابش ببرد  .تخ

شب ترس از لو رفتنش شن این موضوع، به موج لب هایش که باز شد برای عنوا
 .سریعاا جمله اش را خورد و این طور اصلحش کرد

 تو که همه ی وسیله هارو شکستی؟ _

شن تیشرت هایش، جواب داد شل گشتن میا :و کیان درحا

یه میز و یه بخاری برقی می خوایم که هست؛ البته پتو هم نیازه که خیالت _
راحت، پتوها همه سالمن. وقتی تو نبودی کسی نبود که روی من پتو

شغ کمددیواری هم نرفتم  .بندازه، واسه همین سرا
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:نالید

 کیان؟ _

و نیمی از جانش همان ثانیه ها از دستش رفت. از فردایی که او با کیان
بودن را برای تماشم عمر تمامش می کرد؛ رهایی پیدا می شد که برای کیان
شن او می انداخت؟ رها که ال همین پتو را، که باید به روی ت غذا بپزد؟ یا مث
خوب می دانست؛ کیان همان پسربچه ای بود که نیاز به حمایت های زنی

!چون او داشت

:بغض رسید تا حنجره اش و کیان که نگاهش کرد؛ ادامه داد

خواهش می کنم از این به بعد از این کارا نکن، منم که نبودم پتو بنداز، _
 .منم که نبودم غذا بخور

شع سلحش کرد  .و کیان با جمله  هایش، خل

نبودنی وجود نداره. از امشب به بعد نمی ذارم هیچ ثانیه ای از زندگیم _
شن تو بگذره. وقتی هم که تو باشی هم غذای خوب می خورم، هم خیالم بدو

شن پتو نمی خوابم. مگه نه؟  راحته که بدو

کم مانده بود به گریه کردنش. کیان که اینطور نگاهش می کرد؛ تماشم
بدی هایش از یاد می رفت و همین امر هم بود که، رها را از همین حال

 .دلتنگ کرده بود

:گفت

 .اوهوم _

:و کیانی که کمی عصبی به نظر می رسید بحث را تغییر داد

 حال چه فیلمی ببینیم؟ _

شج لب ها کاشت و گفت :لبخندی کم جان کن

 .یه فیلشم عاشقانه _
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 .و کیان بدسلیقه خطابش نکرد

 .تا تو چای بذاری منم اومدم و کرسی رو آماده کردم _

شب شت جذ رها بازهم لبخندی حواله اش داد و بعد به همراشه همان جین و تیشر
شن روشن، رفت به آشپزخانه. کیان اما، از دقیقه هایی پیش، درد را میا

شن رها، با یکی از شض دور شد ناحیه ی سینه اش احساس کرده بود. به مح
شن قلبش رسید و بعد تلفن به دست، شماره ی امیرارسلنی را دست ها به تسکی

 . گرفت که گفته بود؛ برای هر ثانیه ای می تواند روی او حساب کند

:پس از چند بوق، صدای گرفته ی او متعجبش کرد و پرسید

 خواب بودی؟ _

:و ارسلن کوتاه جواب داد

 نه بیدارم، چیزی شده؟ _

ببخشید این موقع شب زنگ زدم، گفتی هر وقت حس کردی حالت خوب _
نیست به من زنگ بزن چون تجربه داری گفتم بهت زنگ بزنم، نمی خوام
شپ سینه ام بدجوری داغ شده شت چ  .خانمم رو نگران کنم اما حس می کنم سم

:ارسلن برای ثانیه هایی سکوت کرد و بعد افزود

 درد هم داری؟ _

:گفت

.آره _

شی سروصداهای آشپزخانه بود وقتی شنید :و تماشم حواسش پ

شر خوبی کردی زنگ زدی. همون باکسی که بهت دادم، یکیش رو بذار _ کا
زیر زبونت سریع اوکی می شی. اگر دیدی بهتر نشدی حتماا برو بیمارستان.

 .قلب خطرناکه کیان، شوخی نگیر
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شن خوبی نداشت اما امیرارسلن گاهی بد می شد؛ گاهی زخم می زد؛ زبا
 .مردی بود با شخصیتی که، کیان زیادی می پسندید

:به همین سبب هم گفت

ممنون ارسلن. واسه این که مرخصی دادی، حقوقم رو پیش پیش ریختی به _
 .حسابم و ممنون واسه این که به آمبولنس زنگ زدی تا زنده بمونم

:بازهم سکوت بود اما نهایت جواب گرفت

 .خواهش می کنم _

شت دیرینه اش، همان لحظه تماس و کیان مرشد خداحافظی کردن نبود و به عاد
 .را قطع کرد

شن ارسلن، برگرداند به روی تلفن را پس از اندکی فکر کردن و دعا به جا
شر زبانش و به پاتختی و بعد همان طور که او گفته بود؛ قرص را گذاشت زی

 .پذیرایی رفت

شز چوبی بود و شن پتو ها به روی می شل پهن کرد رها خود به تنهایی، مشغو
:کیان تلش می کرد تا عالی به نظر برسد وقتی گفت

 مگه نگفتم کرسی با من؟ _

:رها با لحنی دخترانه جواب داد

شس لحاف کرسی کرده بودم خواستم تنهایی _ فکر کردم خوابت برده منم هو
 .بخوابم

:کیان یک تای ابرویش را بال انداخت و گفت

 تنهایی؟ مگه من می ذارم؟ _

شی خوش رنگ و شکلت تلخ هایی شی چا و رها در پاسخش، اشاره کرد به سین
 .که کنارشان چیده بود
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شی نود و هشت شر رها و با اشاره به تلخ کیان به به و چه چه کنان نشست کنا
:درصدش گفت

کاش فراموشی نمی گرفتی و الن یادت بود که من از کاکائو تلخ نفرت _
 .دارم

و رها کام

ال یادش بود اما جواب داد :

شز شیرینی برای شما ممنوعه. اجازه نمی دم کارت به بیمارستان _ هر چی
.بکشه

شر من فقط وقتی تو نباشی به بیمارستان می کشه _  .کا

شب رها کافی بود شن قل شن این جمله، برای دوباره عذادار شد  !بیا

شن نگاهش را چرخاند و رساندش به صفحه ی تلوزیون. کنترل به دست میا
شل فیلم مورد علقه اش و بعد سرش را رساند به جایی فایل ها گشت به دنبا

 .روی سینه ی کیان

:شنید که کیان گفت

 چای نمی خوری؟ _

شر گرمای پتو مچاله کرد وقتی جواب داد :و رها تنش را بیش از قبل به زی

 .نه نمی خورم _

کیان هم سینی را از فضای رخت خوابشان فاصله داد. هردو دستانش را به
شر انداشم همسرش حصار کشید و بعد با دقت نگاه کرد به محتوای فیلمی که دو
شر مرشد ال خیانت بود. به ربعی از ساعت نکشیده، حالش از کارکت ژانرش کام

 .داستان بهم خورده بود
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شر هم چیده نچ کنان نگاه از صفحه گرفت و انگار تماشم ضعف هایش را کنا
:باشند گفت

 رها این فیلشم مورد علقه ته ؟ _

شن کیان  .و رها سر تکان داد و نگاه رساند به چشما

 .آره _

کیان بازهم عصبی شده بود اما تلش می کرد تا هیچ یک از ثانیه های
 .امشبشان را خراب نکند

 .چیش مورد علقه ته؟ می گی منم بدونم؟ شاید بهش علقه مند شدم _

:شنید

 .آخرش _

:و کیان پرسید

آخرش چی می شه؟ واسه من تعریف کن خاموشش کنیم. چون حالم داره _
 .بد می شه

 از چی حالت بد می شه؟ _

:کیان حق به جانب گفت

 .از این مرتیکه _

شر مرشد داستان اشاره کرد که جوانی خوش تیپ هم بود !و با دست به کارکت

شت اشاره، اشکالی فرضی به روی سینه ی او کشید و رها به واسطه ی انگش
 . و نگاه از چشمانش گرفت وقتی صحبت می کرد

نگو توروخدا. کیان این که خیلی خوبه. به نظرم چون انقدر خوشتیپه به _
خودش حق داده که مدام به زنش خیانت کنه اما آخرش می دونی چی

می شه؟ زنه از شوهرش طلق می گیره و جلوی چشماش می ره با
شب کاریش ازدواج می کنه و خیلی هم خوشبخت می شه  .بزرگ ترین رقی
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شن تلوزیون کیان شروع کرد به خندیدن و بعد سریعاا، برای خاموش کرد
 .اقدام کرد

وای که چقدر این فیلم تاثیرگذار و قشنگ بود. خاک برسشر اون زن که _
شن یه عوضی می شه شن شوهرش می ره ز  .بخاطشر حرص داد

 تو از کجا می دونی عوضیه؟ _

ال زشن _ چون همه ی دنیارو ول کرده ، اومده با کسی ازدواج کرده که قب
 .رقیبش بوده

شن سرخ شده ی او گفت ال مطمئن بود وقتی خیره به چشما :و رها کام

عوضی می دونی کیه؟ اون مردی که به زنش خیانت می کنه و با خودش _
خیال کرده خیلی زرنگه. اون احمقی که فکر کرده زن ها خیانت کردن بلد

 .نیستن

:شنید

..رها _

 .و یک آن که به خودش آمد؛ انگار که شبش را خراب کرده بود

شن کیان افتضاح بود. عمیق نفس می کشید و خیرگی اش، شت چشما وضعی
شن او تحلیل می کرد  .شجاعت را از ت

:کیان افزود

.این حرفا یعنی چی؟ تیکه نپرون. رک و راست حرفتو بزن تا جواب بدم _

ال مظلومانه گفت :اشاره کرد به صفحه ی خاموش و کام

 .من فقط داشتم در مورشد فیلم حرف می زدم _

 .و کیان بازهم چیزی از ولوشم صدایش کم نکرد

 .حرف نزن. راجع به اون فیلشم مزخرف حرف نزن _
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 تو الن داری سشر من داد می زنی؟ _

شر چند ثانیه، چرخید و ال کلفه بود وقتی نگاه گرفت و پس از گذ کیان کام
 .تماشم حواسش را به لب های بیرون پریده ی رها داد

رها من بهت خیانت نکردم. اگر سعی داری با رفتارت اینو به من _
 .بفهمونی هزار سالم بگذره می گم من خیانت نکردم

شح فردا باید اعترافش می کرد !هزار سال نه، همین صب

:لب زد

 .می دونم _

و کیان به واسطه ی انگشتانش، تارهای پخش شده روی صورتش را، به
 .عقب هدایت کرد

وقتی همه تنهام گذاشتن تو موندی، نه مادرم و نه بابام هیچ کدوم نیمدن _
ال به فکرن اما تو با وجوشد بپرس کیان زنده ای یا مرده، یه زنگ زدن که مث

شت خانواده ت برام موندی رها. من تورو رو چشمام می ذارم  .مخالف

شع تشدیدش شد  .رها کمی فاصله گرفت و دست های کیان، مان

:لب زد

 کیان بخوابیم؟ _

شچ کشدارش بال پرید شن او همراه با ن  .و ابروا

دلم خیلی برات تنگ شده رها. واسه این که این دستای کوچیکتو بکشی _
شن موهام و انقدر زل بزنی به چشمام که زمان و مکان از یادم بره  .بی

شل کیان شب زیرینش را گزید و دستانش، همان کاری را انجام داد که د ل
شت همسرش می خواست. انگشتانش هم آن لحظه، دلتنگ موهای خوش حال

شن آن ها مسریدند میا !بودند وقتی عجولنه 

:خیره به ماند به چشمانش و شنید
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شن دکمه های _ دلم اون لحظه هایی رو می خواد که خودت واسه باز کرد
 . پیرهنم دست به کار می شدی

شن او و شچ لب های کیان، تنش را تسخیر کرد. رسید به دکمه های پیره پچ پ
:لب های کیان افزود

شت به تو رسیدنه _  .وقتشه رها. همین الن وق

و تماشم ثانیه ها همان لحظه  ایستادند. رها این بار با تماشم خواستن شروع کرد
 .به او را بوسیدن و کیان شوشر عاشقانه ها را درآورد

شن نفس های پاره پاره اش گفت :میا

 .النه که قلبم از جاش در بیاد _

شب خودش فکر کرد. به این که همین امشب و رها برای اولین بار، تنها به قل
باید، همان طور که می خواست کیان را تجربه می کرد. به این که چنین

 .خاطره ای باید برای تماشم عمرش تکمیل می شد

:لب زد

 .کیان یکاری کن امشب تموم نشه _

و کیان چ

!شمانش را به روی تماشم ضربان های بی امان و غیرطبیعیش  قلبش بست

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

شب چوبی و جمله های عرفان را یادش آمد  .رسید به در

از وقتی فهمیده یه کلمه هم حرف نزده. واسه ش نگرانم یکتا. اون _
 مریضه. اگر سکته کنه بمیره چی؟

شر تنش می کرد  .چشمانش را بست و حتی تصورش، نفس هایش را دچا
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.یکی از دستانش را رساند به دستگیره و بازهم جملتی را یادش آمد

شن مهتاب حتی نمی خوابید " "..اون بدو

ال استوار به روی پا نایستاده بود. هنوز هم تنش می لرزید. هنوز هم کام
حال و روزش هنوز هم همان واژه ی افتضاح بود و اما می شد که عرفان

شز ارسلن بگوید و او خودش را نرساند؟  تماس بگیرد؛ از حال و رو

دستگیره را تکان داد و حجمی از سیاهی، پاهایش را برای گام برداشتن
 .سست کرد

:گفت

 ارسلن؟ _

 .و صدایی نشنید

شت سرش ایستاده بود گفت :نگاه چرخاند و عرفانی که پش

 .دراز کشیده. برو پیشش. نترس صدا از اون در نمیاد _

شت ذهنی اش شض وارد شدن، از و او تماشم احتمال  را کنار گذاشت و به مح
شق وجود نفس کشید. تماشم محدوده ی این اتاق، پر بود از عطشر او. آن قدر اعما

 .که حضورش را همین نزدیکی حس می کرد

:گفت

 ارسلن بیداری؟ _

:و شنید

 .چراغو نزن _

 .صدایش را دنبال کرد. خوب بود که صدای او را می شنید

شت او و خم شد تا چراغ خواب را گام هایش را رساند به گوشه ای از تخ
 .روشن کند

 .حداقل بذار ببینمت. می خوام باهات حرف بزنم _
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 .حوصله ندارم یکتا. برو بیرون _

او بی توجه به گفته ی ارسلن، به اتاق نوری کم جان بخشید و نگاه چرخاند
 .به روی صورتی که همان لحظه به واسطه ی یکی از دستانش پوشیده شد

 مگه نمی گم برو بیرون؟ _

:گفت

 .نمی رم _

شن ارسلن، جمله ای دیگر چید  .و برای راضی کرد

وقتی از تو دور می شم حالم بد می شه. دارم از خودم متنفر می شم _
شت همه ی کارهایی که با کیان کردم دارم از خودم متنفر می شم و ارسلن. باب

 .بازم فقط تویی که می تونی آرومم کنی

شر نفرت نکرد. این بار حتی به ناشم او، این بار ناشم کیان، ارسلن را دچا
شل قلبی که مدام توبیخش عکس العملی مثبت هم نشان داد و وای به حا

!می کرد

شن غم دار نگاهش می کرد وقتی چرخید رو به یکتا و این بار، با آن چشما
:گفت

 کی می خواد منو آروم کنه؟ _

 .و یکتا همان لحظه پر شد از گریه

من همه ی تلشم رو می کنم ارسلن. بیا باهم روی پا وایستیم. بیا بریم _
شش کیان. بیا ازش معذرت بخوایم. هنوزم وقت هست. می شه زندگیش رو پی

 .بهش برگردونیم

شل یکتا را بهتر می کرد  .ارسلن سر تکان داد و این تایید کردن، حا

 با برادرش چیکار کنم؟ تو بگو.. چیکار کنم که آروم شم؟ _

:شنید
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واسه فکر کردن به اونم وقت هست. تو بیا و اول اشتباهاتتو جبران کن. _
 .بعد می رسیم به اون

شن موهایش کشید و بعد انگار، ارسلن به روی تخت نیم خیز شد. دستی میا
:غشم عالم تا گلویش بال آمده باشد وقتی خیره به یکتا گفت

شل هیچی بودم. من هنوزم نمی تونم برم _ زندگیم تباه شد. این همه وقت دنبا
 .و باهاش خداحافظی کنم

شن او،داشت از مهتابش می گفت شل چشما ذره ای از جانش چکید. ارسلن مقاب
:و این برای یکتا، خوشد مرگ بود اما گفت

شن کسی نداری ارسلن. _ واسه خداحافظی از اون نیازی به نابود کرد
می خوای همین فردا بری؟ اگر دوست داشته باشی منم همراهت میام. هان؟

ارسلن سری به چپ و راست تکان داد. این حجم از درد، برای اویی که
همیشه ی خدا قدرتمند به نظر می رسید؛ زیادی بود. آن قدر که بغض امانش

 .را برید و اشک تا چشمانش رسید

لزم نیست به کیان چیزی بگیم. خودم کمکش می کنم. نمی ذارم زندگیشو _
 .از دست بده. به خدا هرچی که ازش گرفتمو بهش برمی گردونم

ممرد و زنده شد  .و اولین قطره از اشک هایش که چکید؛ یکتا یک بار 

نتوانست که بالتنه ی او را به آغوشش نکشد . در آن لحظه ها تماشم حجب و
 .حیای دخترانه اش را از دست داد

:نالید

 .خواهش می کنم اینجوری نکن _

 .و خودش هم همپای ارسلن، با صدای بلندی گریه کرد

 .خواهش می کنم ارسلن . تو دیگه گریه نکن _

:شنید که ارسلن گفت
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شی یه آدشم بی گناه. این وسط هم تو و _ من تماشم مدت قفل کرده بودم رو زندگ
شن بیچاره رو بدبخت کردم. دلتو شکستم یکتا. تو چرا هنوز هم اون ز

 اینجایی؟ چرا بازم به روم نمیاری که من چقدر عوضی ام؟

ال صادقانه جواب داد :و کام

ال قلب نداری اما داشتی. چون تو _ چون نیستی. من فکر می کردم تو اص
الاون آدشم بدی که من فکر می کردم نبودی. شاید هر کس جای تو بود اص
ال نمی تونم خودمو بذارم جای تو ال... اص همین کارو می کرد. من که اص

 .ارسلن

ارسلن هنوز هم بی رحم بود. اشک های یکتا را می دید. حال و روزش را
..می دید و بازهم طوری جمله می چید که او را تا خوشد مرگ برده باشد

...انقدر دوستش داشتم که _

 از سختی را تاب بیاورد و لب گزید. به قلبش التماس می کرد که این حجم
:ارسلن ادامه داد

شن نداشتنش. انقدر دوسش _ شن از دست دادنش. نگرا مدام نگران بودم. نگرا
شن همه ی آدما دست کشیدم یکتا. من بعد داشتم که بعد از اون از دوست داشت

ممردم. نبین که الن شن اون  از اون حتی خودمو هم دوست نداشتم. بدو
زنده ام ، اینی که تو می بینی فقط یه

.جسمه

با یکی از دستانش، روی شانه ی او را دستی کشید و بعد نتوانست که در
 .همان حال بماند

:گفت

 .درکت می کنم _
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 .و ارسلن ابرو بال پراند

 .نه نمی تونی. هیچوقت نمی تونی درکم کنی _

:نالید

شن کسی که دوستش دای یعنی چی ارسلن _  .من می دونم نداشت

 . و ارسلن روی پا ایستاد و تلشش این بود که بازهم مقاوم به نظر برسد

آره می دونی، اما نمی دونی که ندیدنش یعنی چی. نمی دونی اون آخرین _
دیدار باهات چیکار می کنه. یکتا تو خیلی بچه ای، هنوز زوده که از دوست

 .داشتن چیزی بدونی

:او هم به تبعیت از ارسلن روی پا ایستاد و در خطابش گفت

 .باشه من هیچی نمی دونم _

:ارسلن لجوجانه سر تکان داد و یکتا افزود

 می خوای به این کینه ی گندت ادامه بدی؟ آره ارسلن؟ _

دیگه هیچ صدمه ای از من به کیان وارد نمی شه . گفتم که، همه چیزو _
 .درستش می کنم

شن این بحث اصرار داشت شس او، به ادامه داد  .یکتا در عک

پس آزیتا چی؟ می خوای تا آخشر عمر با خواهرت دشمن بمونی؟ می خوای _
یه نقشه ی جدید بچینی که کامرانو نابود کنی؟ می خوای هنوزم واسه

شگ مهتاب فرار شج زهرمار باشی؟ تا کی می خوای از مر خانواده ت مثل بر
ممرده و مقصرش هم بیشتر از هر کنی؟ تو چه بخوای باور کنی چه نه، اون 

 .کس خودتی

!خفه شو _

فریادش آن قدر گوش خراش بود که یکتا برای لحظه ای متوقف ماند و
 .ارسلن اشاره کرد به جایی نزدیک به در
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شی من به تو هیچ ربطی نداره. زود باش بزن به چاک _  .برو بیرون. زندگ

شالش را به روی سر مرتب کرد. موهای نامرتبش را پشت گوش فرستاد و
 .بازهم نگاه کرد تا ارسلن از جمله اش پشیمان شود اما نبود

آره تو راست می گی. به من مربوط نیست. من فقط یه اسباب بازی بودم. _
شت زندگیتو یه وسیله واسه ارضای خواسته های تو. یه احمق که وقتی حقیق

 .شنید دلش واست سوخت

شی کسی ندارم _  .من نیازی به دلسوز

ال خدای رو این زمینی. _ تو نیازی به هیچی نداری. تو بی نیازی. تو اص
شت کیان و رها می دونی چیه ارسلن؟ من فکر می کنم اون تقاصی که خدا باب
رو سشر من آوار کرد خوشد تو بودی. این دفعه که رفتم، لطفاا دیگه دنبالم نیا.

شی تو، خانواده ی تو، به من هیچ ربطی نداره که چی به تو گذشت. زندگ
شی تو به من مربوط نیست. پس اگر قرار بود دستت پیش نقشه های تو و هیچ
خانواده ات هم رو بشه به من زنگ نزن. اگر می خوای می تونی قنادی رو

از بابام بگیری. دیگه مهم نیست. چون من می خوام بازم زندگی کنم.
شر آدمی باشم که بدونم شل تو. نمی خوام تا آخشر عمر درگی نمی خوام یکی بشم مث
شق از شل تو تباه بشم. نمی خوام عذای عش هیچوقت بهش نمی رسم. نمی خوام مث
دست رفته مو بگیرم. نمی خوام کسی رو مقصر بدونم. فقط می خوام زندگی

شت زندگی کردنو از من گرفتی  .کنم و تو فرص

:شنید

 ..راه بازه _

شع تصمیمش !و وقتی چنگ انداخته به دسته ی کیفش جمله ای آمد و شد مان

شن من زندگی کنی یال _  .اگر می تونی بدو

خیره ماند به صورتش. هیچ نمی دانست که اولین مرتبه کدام بود. اولین
شت نگاه شن این بشر به دلش نشست. اولین مرتبه ای که حال مرتبه ای که چشما
کردنش را پسندید و اولین مرتبه ای که حس کرد عاشق شده اما، می دانست
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که او این روزها، به دروغگوترین موجوشد دنیا تبدیل شده. می دانست که بعد
شن او. از ارسلن زندگی نخواهد کرد. می دانست که وصل می ماند به چشما

می دانست که بازهم قلموی سیاهش را به دست می گیرد و می دانست که
شن او را نقاشی می کند اما با تماشم حال بدی که تجربه اش می کرد بازهم چشما

:گفت

 .می تونم _

شج لب هایش نشاند  .و ارسلن نیشخندی را کن

!بفرما به زندگیت برس خانشم عاشق _

واژه ی عاشق را از عمد کشید. او دست می گذاشت به روی ضعف های یکتا
و یکتا نمی دانست که دردش چیست. چرا ارسلن مدام با دست پسش می زد

 و با پا پیش می کشید؟

:گفت

 .تو هنوزم هیچی از عشق نمی دونی _

:و گام هایش را رساند به در و ارسلن اینطور جوابش را داد

ال عاشقی؟ _  تو مث

باید می رفت. همین حال باید می رفت و ارسلن را تنها می گذاشت اما چه
شس لعنتی چرا هیچ بهایی به غرورش نمی داد؟  احساسی بود؟ این احسا

 .چرخید و با تماشم قاطعیتش سر تکان داد

ال برام مهم نیست _ شن تو اص  .بله و باور نکرد

 کدوم عاشقی معشوقش رو تو این حال تنها می ذاره؟ _

گام های رفته را بازگشت. ارسلن داست برای نگه داشتنش تلش می کرد و
شر او ماندن نمیافت !یکتا این روزها هیچ دلیلی برای کنا
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اگر از عشقت بمیرم هم اجازه نمی دم بیشتر از این خردم کنی. نمی ذارم _
بازیم بدی ارسلن. تا همین الن هم برای تو خیلی کارها کردم. خیلی

کارهایی که خط قرمزهای زندگیم بوده و حال که فهمیدم تو قراره تا ابد
شت بقیه لگد بزنی، شق از دست رفته ت رو بگیری و به احساسا عذای عش

 نمی مونم. کی گفته عاشق ها باید عذاب بکشن؟

ارسلن در سکوت نگاهش می کرد و یکتا این بار هم قصدش رفتن بود اما
:شنید

 یکتا؟ _

.و به خدا که ارسلن هیچ وقت اینطور صدایش نزده بود

شک منو ندیده بود. هیچ زنی _  .هیچ زنی تا به حال اش

شق لبه ی آستینش را چنگ انداخت. چرا ارسلن تمامش نمی کرد؟ او که عش
اویکتا را نمی پذیرفت؛ چرا وادار به ماندنش می کرد؟

بغضی که گلویش را می شکافت را به سختی قورت داد و خیره به صورتش
:گفت

هیچ زنی هم تا حال انقدر از دستت کشیده بود؟ تا به حال هیچ زنی رو _
شل گریه های زنی شدی؟ به احساسش انقدر اذیت کردی؟ تا این حد دلی

شن غرورش افتادی؟ آبروشو بردی؟ خندیدی؟ بازیش دادی؟ با لگد به جو
مجبورش کردی که با یه مرشد متاهل وارد رابطه بشه؟ و فکر می کنی که

شن احمقی با تماشم این ها حاضر بود عاشقت بشه؟  کدوشم ز

شن یکتا بود. ارسلن هم امروز، مردی نبود که بجنگد. تنها تلشش نگه داشت
یکتا آخرین کسی بود که برایش می ماند و حداقل در چنین شرایطی، به

شن عاشقی چون او نیاز داشت !بود

 .من سعی کردم سختی هاتو جبران کنم. خودت دیدی که سعی کردم _
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تو همیشه سعی کردی منو عذاب بدی. حتی وقتی فهمیدی عاشقتم، همون _
شل یه آشغال رفتار کردی. تو می خواستی به من شبم عذابم دادی. با من مث

شت هیچ شر خیابونی ام در صورتی که تا به امروز دس بفهمونی که یه دخت
 .مردی به تنم نخورده

:جواب گرفت

 .من اینجوری فکر نکردم _

:و شنید

چرا همینجوری فکر کردی. هربار که منو دیدی به طرشز پوششم، به _
شش صورتم واکنش نشون دادی. تو هربار سعی کردی که به حجابم، به آرای

من پیشنهادهای افتضاح بدی چون فکر می کردی اگر دختری لباس های
روشن تنش کنه پس مشکل داره در صورتی که هیچ کدوم از رفتارهای من
شبیه به اون زنایی که تو باهام مقایسه شون کردی نبود. من اگر اون چیزی
بودم که تو فکر می کردی، خیلی قبل تر از اون شب می تونستم تورو بدست

بیارم. بارها دیدم که با نگاهت دنبالم می کردی، می دیدم و اشتباه قدم
شس پاک شس من به تو یه احسا شر یه لحظه ام بود اما ارسلن، احسا برداشتن کا

 بود. چرا هربار سعی کردی که بهم زخم زبون بزنی؟

شن کیان و زندگی اش ارسلن گامی را به طرفش برداشت. عذاب وجدا
 .یک طرف، یکتا هم امروز کمر به نابودی اش بسته بود

در واقع، ارسلن هیچ وقت در رابطه با یکتا آنطور فکر نمی کرد اما، رسید
:به احساسش به یکتا و صادقانه گفت

از عصبی کردنت لذت می بردم. وقتی حرص می خوردی و تندتند حرف _
می زدی خوشم می اومد. من اون شب می دونستم که تو هیچوقت قبول

نمی کنی که وسیله ی تفریحم بشی اما همین که فهمیدم عاشقمی، بیشتر از قبل
شل دیگه هم از دلم خواست که اذیتت کنم. حتی بهت قول می دم که تا صد سا

 .کل کل کردن با تو لذت می برم
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:شنید

ممردم ارسلن _  .اون موقع که تو داشتی لذت می بردی من داشتم می 

و بعد با تماشم حرص عقب گرد کرد و ارسلن به واسطه ی یکی از دستانش،
 .بازوی او را چنگ انداخت

صبر کن. نرو یکتا . بمون حرف بزنیم. بمون چون تو باید بهم بگی که یه _
 .راهی هست. بگو که دنیا به آخر نرسیده

شی چشمانی که همین امروز به یکتا نگاه بال کشاند و ارسلن خیره به روشن
شی بیش از حدش اعتراف می کرد؛ شنید :زیبای

دنیای تو نه. دنیای آدم هایی مثل تو هیچوقت به آخر نمی رسه. تو _
امیرارسلشن زندی. می تونی هر خرابه ای رو آباد کنی. مگه خودت نبودی

که اینو گفتی؟ اما دنیای من به آخر رسیده. مطمئنم از این در که برم بیرون
شی همه ی اینا دنیا با تموشم زیبایی هاش واسه من تموم می شه و باعث و بان

 .تویی ارسلن

 .ارسلن پر بود از خواهش و تمنا

:گفت

پس بمون. می خوای بری که دنیات تموم بشه؟ ببین من اینجام، مگه _
همونی نیستم که می گفتی عاشقشی. دارم بهت می گم نرو. می گم بمون اینجا.

 چرا گوش نمی دی یکتا؟

 .تماشم یاسش از با او بودن را به زبان آورد

:نالید

ال می دونی چیه؟ همون لحظه _ شر تو هیچ فایده ای نداره. اص چون موندنم کنا
که عرفان زنگ زد و گفت حالت خوب نیست باید می گفتم نمیام چون من

شل تورو خوب کنه. نباید می اومدم چون هر بار که کسی نیستم که بخواد حا
..می بینمت
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شل من الن بهتره. مگه _ هیس! دیگه از این حرفا نزن. می بینی که حا
نگفتی کمکم می کنی زندگی رو به کیان برگردونم؟ مگه نگفتی با هم روی

 پا وایمیستیم؟

شن تو چه بلیی قراره _ تو روی پا وایمیستی اما من چی؟ بعد از خوب شد
 سشر من بیاد؟

 .من انقدر ها هم که تو فکر می کنی نامرد نیستم _

:یکتا نالید

شق اونی و _ شق مهتابی، هنوز عاش الن مشکشل من نامردی نیست. تو عاش
شر خودت نگه داری که می دونی عاشقته؟ این چرا تلش می کنی کسی رو کنا

 خوشد نامردی نیست ارسلن؟

شر انگشتانش به روی بازوی او تشدید شد. تماشم روزهایی که مهتاب را فشا
شت نداشت؛ هیچ تلشی برای فراموش کردنش نمی کرد. او هیچ وقت شهام

شن این جمله را نداشت و برای اولین بار بود که در خطاب به فردی بیا
:بیانش کرد

شق مهتاب رو از زندگیم بیرون _ کمکم کن فراموشش کنم. می خوام عش
 بندازم یکتا. کمکم می کنی؟

تماشم تقلهایش برای ثانیه ای خاموش شد. او هرچقدر هم تلش می کرد مقاوم
شب ارسلن، دلش را روشن نکند؟  باشد؛ می شد که چنین جمله ای از جان

:ناباورانه لب زد

 واقعاا می گی؟ _

و ارسل

شن واقعیت ها بود  .ان مرشد بیا
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شق کسی بشم اما می خوام خودمو از _ شل اون عاش من هیچ وقت نمی تونم مث
.این وابستگی نجات بدم. تنها کسی که می تونه رو من تاثیر بذاره تویی یکتا

شن قفسه ی سینه ی دخترک، با همین اندک محبت و امید هم تکان شی میا و جای
ال به درک اگر تماشم محدوده ی عاشقانه هایش این روزها آواره خورد. اص

بود؛ او به همین اندک مساحتی که باقی مانده و محافظتش می کرد هم
!رضایت می داد

:گفت

 .اول باید به کیان کمک کنی _

 .و ارسلن سر تکان داد

☆☆☆☆☆☆☆☆

شن کیان خلص کرد. ساعت ها بیداری و فکر کردن، شت دستا تنش را از اسار
کلفه اش کرده بود. نیاز داشت به این که، کیان زودتر چشم باز کند و او

هرچه جمله آماده کرده بود را حواله اش دهد تا برود برای چند ساعت
شب عمیق !خوا

نگاهش را کشاند تا عقربه های ساعت. او که چشم باز کرد؛ خورشید هنوز
 .رخ نکشیده بود و حال عقربه  ی کوچک، به ده نزدیک می شد

بازهم جملت را در ذهنش بال و پایین کرد. بازهم تلشش این بود که قوی
به نظر برسد. باید غرورش را حفظ می کرد . ابداا اجازه نمی داد که

 !احساسات تماشم تصمیماتش را نقشه برآب کند

نگاه داد به مردی که در محدوده ی چند سانتی اش، چشم بسته بود و رها
برای تماشم روزهایی که قرار بود نداشته باشدش، بازهم خیره اش شد. بازهم
شت موهایش. از ابروانش رسید به انگشتانش را رساند به تارهای خوش حال
مژه ها و بعد بینی  و لب هایش را هم لمس کرد. آن قدر که حسرت را برای

!چند صباحی از دستانش تخلیه کرده باشد
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شب گذشته شت ش دانه اشکی چکید و مستقیم به روی رخت خواب افتاد. خاطرا
را مرور کرد و بعد رسید به تماشم روزهایی که کیان لهش کرده بود و همان

 .لحظه پلک های او ازهم باز شد

روحش که به دنیای بیداری بازگشت و تنش که موقعیت را تشخیص داد؛
:لبخند نشست به روی لب های رنگ پریده اش و گفت

شق من _ !صبح بخیر عش

:رها خیره به چشمانش لب زد

 .صبح بخیر _

شن کیان هم، روی گونه ی او را لمس کند  .و اجازه داد که انگشتا

 گریه کردی؟ _

به نگاه کردن ادامه داد. شاید آن لحظه ذهنش از جمله های از قبل ساخته
شن تک کلمه ای یاری اش نمی داد  .شده خالی بود و لب هایش برای بیا

:کیان افزود

ممردم؟ _ چی شده رها؟ مگه من 

شن حقیقت و رها سر عقب کشید و نگذاشت که محبت ها، بازهم از بیا
منصرفش کند. او به خدایش قول داده بود. همین امروز باید این بازی را

!تمامش می کرد

قبل از این که چشماتو باز کنی انقدر حرف داشتم که نمی دونستم با کدوم _
جمله شروعش کنم اما الن هیچی ندارم که بهت بگم. غیر از دو سه جمله.

 .غیر از اون چیزی که باید بگمش و تو حقته که بشنویش

شر بالتنه جک زد و ابروانش به شدت درهم کیان یکی از دستانش را به زی
 .چپیده بود وقتی رها کوتاه خندید و به همان کوتاهی هم جمله چید

!همه چیزو یادمه _
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کیان با نگاهش توضیح خواست و رها در چنین لحظه ای نیاز داشت به
شن کیان وقتی چرخید و خیره به صورتش افزود شن چشما :شوکه شد

وقتی چشمامو باز کردم،وقتی از مرگ برگشتم، همه چیز یادم بود کیان. _
یادم بود که نیم ساعت قبل از تصادف چه بلیی سرم آوردی. یکتارو یادم

بود. توهین و تحقیرت، اون کتک زدنای بی دلیلت، کم محلی هات،
التماس هام، همه و همه رو یادم بود. النم یادمه . اون خاطرات انقدر

 .پررنگ تو ذهنم هک شدن که تا آخرین ثانیه ی عمرم فراموششون نمی کنم

شن چشمانش که هیچ، دید. همان حیرتی که انتظارش را می کشید را میا
شک اجزای بدنش دید وبه خدا که بی انصافی نبود اگر وحشت را در تک به ت

!دلش خنک می شد

:کیان با لب هایی از هم باز مانده لب زد

 ..رها _

 .و رها از تشکی که به جسشم او وصل می شد هم فاصله گرفت

شت زنی جز من ابرازعلقه کردی از دستم دادی _ همون روز که تو صور
اما می دونی چیه؟ من تماشم حماقت هام رو یادم بود و نمی تونستم بی دلیل ازت
جدا بشم . حال که دلیل رو هم پیدا کردم. حال که خانواده ام هم به جدایی از

 .تو راضی ان، هیچی از من برات نمی مونه کیان

شک وارد شده آن قدر کاری بود که شب دهان قورت می داد. شو کیان مدام آ
 .کلمات را از ذهنش فراری دهد

!رها اما، تماشم حرف هایش را یادش آمده بود

برام کم گذاشتی. وقتی عاشقت بودم خیلی برام کم گذاشتی. می دونی تو _
این مدت که ازت متنفر بودم و کنارت زندگی کردم چی رو فهمیدم؟ این که

شت اون همه عشق و تو بی لیاقت ترین آدمی هستی که می شناختم. تو لیاق
علقه ی منو نداشتی، تو همچین زنی رو می خوای کیان. زنی که مدام پست

 .بزنه
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شن بی قرارش هم، هیچ شن جمله ای باز شد و لح نهایتاا لب های کیان به بیا
 .تاثیری در تصمیشم رها نداشت

 .رها گوش کن باید برات توضیح بدم  _

شر شل کیان را سوزاند که لحظه ای محدوده ی قلبش هم دچا پاسخش آن چنان د
!سنگینی شد

 .خیانت هیچ توضیحی نداره. همه چیز تموم شد _

شق و بعد دید که رها روی پا ایستاد و برای آخرین مرتبه رفت تا اتا
 .مشترکشان

کیان اما به دنبالش رفت. باید به رها می گفت. باید می گفت که هر لحظه ای
که به رها سختی داده را پشیمان است. باید می گفت تا شاید برای ماندنش

 .کاری کند

شن لنگه ی در و هردو دستانش را سشد راشه رها کرد  .ایستاد میا

یه لحظه صبر کن. بذا ر حرف بزنیم بعدش اگه خواستی برو. بذار _
 .توضیح بدم آخه لعنتی

:شنید

 .برو کنار _

:و گلویش از بغض و چشمانش از اشک پر بود وقتی گفت

 . نمی ذارم بری. به خدا تا نشنوی نمیذارم بری _

شن شل طرحی از پشیمانی میا رها نزدیک تر آمد. با نگاهش انگار، به دنبا
شت کیان می گشت !اجزای صور

ممردن مطمئن بشم. _ کاش اون روز نمی ذاشتی که برم. قبل از این که برای 
برو کنار و د
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.یگه هیچ وقت سشر راشه من سبز نشو

 .غرور و هرچه از کیان مانده بود؛ همان لحظه از میان رفت

:نالید

رها پشیمونم من. واسه هر کاری که باهات کردم پشیمونم. به خدا _
ال با هم بریم و از یکتا بپرس. ببین من باهاش در چه توضیح می دم. اص

شن ما هیچی نبود رها. به خدا نبود !حدی بودم . بی

 .خدا به اندازه ی کافی تورو زده کیان. حداقل اسمشو به دروغ قسم نخور _

اشک هایش چکید. تمام می شد. به خدا که اگر رها از این در بیرون
 .می رفت؛ هیچ از رابطه ی دونفره شان باقی نمی ماند

شب در کوفته شد و دردی که در مشتش پر سروصدا به روی چهارچو
ناحیه ی انگشتانش احساس می شد ابداا مهم نبود؛ کسی باید می آمد و برای

.درشد قلبش کاری می کرد

شن _ دروغ نمی گم. چرا گوش نمی دی؟ چرا نشنیده حکم می دی رها؟ می گم بی
 .من و اون لعنتی هیچی نبوده

منظورت از هیچی چیه؟ تو چطور آدمی هستی کیان؟ من اگر جای تو _
ال روم بودم از خجالت می رفتم تو اتاق و در رو هم رو خودم می بستم. اص
نمی شد به چشمای کسی که زندگیشو برام گذاشته نگاه کنم. تو چی از این

شر غریبه اومد تو خونه زندگی ای که من زندگی باقی گذاشتی؟ یه دخت
شک وسیله هاش رو با عشق برای تو چیده بودم. سرشو تکیه داد به تک ت

همون کاناپه ای که یه روزی شاهشد عشق و علقه ی من و تو بود. از من
هیچ، تو از خودت خجالت نکشیدی؟ از اون غیرتی که همیشه ادعاش

می کردی خجالت نکشیدی؟ وقتی بی دلیل می زدی تو صورتم، وقتی بهت
التماس می کردم که منو ببینی، وقتی هرچی از دهنت در می اومد حواله ام

می دادی، تو از اون خطبه ی عقدی که رو سرمون خوندن خجالت نکشیدی؟
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دیگه چی می خواستی باشه؟ با چشمام دیدم که چجوری نگاهش می کردی، با
شر گوشش گفتی زیبای من، قلبم باور نکرد.. به خدا تا گوشام شنیدم که کنا

قبل از اون تصادف هرلحظه منتظر بودم از راه برسی و یه توضیحی بدی
شر اون موندی. همه ی اینا به کنار، دیدی که چه بلیی سرم اما نیمدی، کنا
آوردی و رابطه ت باهاش تموم نشد. من با همه ی بدی هایی که ازت دیدم

موندم و وقتی مریض بودی پرستاریتو کردم، اما تو روی پا که وایستادی
شن اون. دیگه چه توضیحی می خوای بدی؟ آسمونم به زمین بیاد رفتی دید

ممرد کیان. رها تموم فایده نداره، مهم اون عشق بود؛ مهم اون باور بود که 
 شد شنیدی؟

کیان با تماشم ناباوری اش اشک می ریخت. مرشد گنده هیچ سدی برای
گریه هایش نداشت. بی جوابی داشت آتشش می زد. هرچه می گشت هیچ دلیلی
نمیافت. نمی دانست که چطور می تواند او را اینجا نگه دارد و می دانست که

!رفتنش خوشد مرگ بود

رها به روی سینه اش کوبید و قصدش فاصله گرفتن بود اما کیان هردو
 .بازوانش را چسبید و آخرین شانسش را هم امتحان کرد

ال پست و نالیق. من سگ. من _ خیلی خب تو منو باور نکن . من اص
هرچی تو بگی. بیا همین الن زنگ بزنیم یکتا بیاد اینجا. خودت با گوشای

خودت بشنو که من هردیقه چی بهش می گفتم. بپرس ببین می گفتم رها
شی منه یا نه . بپرس ببین یک بار بهش گفتم دوستت دارم یا نه. اگر اون زندگ
شت من و بی ناموسم اگر جلوتو ال بزن تو صور چیزی که باید رو نشنیدی اص

 .بگیرم

شر قلبش ویران شده بود. با چشمانش اشک های کیان را می دید و هیچ شه
شل او نمی کرد. در آن ثانیه ها رها بیش از هر شن حا کاری برای تسکی

!لحظه ای، به فکشر اشک های خودش بود

پس همون بی ناموسی که خودت می گی نباش. من حرف های یکتارو هم _
 . شنیدم . دیگه دلیلی واسه موندن وجود نداره
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شن وجودش زنده شد !کورسویی از امید، میا

:پرسید

..چجوری؟ باهاش حرف زدی؟ بهت گفت مگه نه؟ گفت که من _

آره بهم گفت که بهش می گفتی از من بدت میاد. گفت که سلیقه ات نیستم . _
گفت که تماشم مدت عاشق و معشوق بودین. گفت که مجبوری منو تحمل

می کردی. همه چیزو گفت کیان  و من الن خیلی خوشحالم، حداقل خوشحالم
شس مردی که کورکورانه شت کثیف و بوالهو برای این که ده سال دیرتر اون ذا

عاشقش بودمو نشناختم . خداروشکر می کنم که اون روز از راه رسیدمو
تورو با کسی که سلیقه ته دیدم، خداروشکر می کنم که بیشتر از این تو

 . ندوستن ها زندگی نکردم و خداروشکر که دیگه هیچ احساسی بهت ندارم

شت سرش و جملت توان را از پاهایش قاپید. نشست به روی کاناپه ی پش
:فکر کرد به یکتا. فکر کرد به جمله ها . فکر کرد به آن یکی که می گفت

".خداروشکر که دیگه هیچ احساسی بهت ندارم"

فکر کرد به سه شنبه ی بارانی. فکر کرد به لحظه ی وروشد رها. فکر کرد به
شب گذشته. یکتایی که ابداا بدذات بودنش را تخمین نمی زد. فکر کرد به ش
فکر کرد به دوری از رها . فکر کرد به نداشتنش و در آخر، بازهم فکر

 !کرد به یکتا

شق کیان اگر بود؛ یکتا هم باید تجربه اش می کرد !این حجم از بیچارگی، ح

فکر کرد به آن جنجالی که حتماا به راهش خواهد انداخت و به خدا که
شی این بار از یکتا نمی گذشت. فکر کرد به روزهای بعد از رها و جای خال

 .او، برای دیوانه شدن مطمئن ترش کرد

 رها کی رفته بود؟

همان لحظه که شرم اجازه ی بروشز هر واکنشی را از او گرفت؟ یا همان
شن او تمام شد؟  لحظه ای که امیدش برای ماند
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شب گذشته ای که خیال بازهم فکر کرد به ش

می کرد تا ابد تمام نخواهد شد و فکر کرد به امروز، به یکتا، به خودش و
!تمامشان را لعنت فرستاد

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆

خب چیکار کنیم؟ _

این جمله را ارسلن وقتی کنارش می نشست و هردو دستانش را به روی
 .پاهایش می کوبید به زبان آورد

:یکتا نگاه چرخاند و گفت

 داری سعی می کنی فکرتو منحرف کنی؟ _

و ارسلن یک تای ابرو بال پراند و لبخندی نصف و نیمه هم روی لب ها
 .کاشت

!شاید _

 .به نظشر من اینبار سعی نکن که ازشون فرار کنی _

شن شن شلوارپارچه ای و پیره ارسلنی که تیشرت و شلواری خانگی جایگزی
شن انگشتانش شن چای را میا تیره اش شده بود؛ تکیه اش را داد به کاناپه و استکا

  اسیر کرد

 خب چیکارشون کنم؟ _

 . روشون تمرکز کن _

شن دخترک نگاهی کرد و گاهی شکشل صحبت به چهره ی بی آرایش و دلنشی
شن او، زیادی مجذوبش می کرد  .کرد
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 تمرکز کنم که چی بشه؟ عذاب بکشم؟ _

 .نخیر پرفسور، تمرکز کن تموم بشن _

شن لب ها گذاشت و نچ کنان گفت :جرعه ای از چای اش نوشید و بعد قند را میا

ال تموم بشو نیستن _  .به این راحتی تموم نمی شن. اص

 .یکتا نزدیک تر آمد . جایی نزدیک به شانه اش بود

:لبخند را از روی لب هایش پاک نمی کرد وقتی گفت

.عیب نداره تو بهشون فکر کن. من بهت قول می دم که تموم بشن _

:ارسلن بی تفاوت شانه ای بال انداخت و سرسری گفت

!باشه _

!اما یکتا همان طور رهایش نکرد

 .خب به منم بگو _

چی رو؟ _

 تعریف کن داری به چی فکر می کنی؟ _

ال صادقانه گفت شن یکتا، کام :خیره به چشما

 .چشمای تو واقعاا چه رنگیه؟ الن دارم به این فکر می کنم _

یکتا خندید. از همان لبخندهای دلربا و واقعی تحویلش داد. از همان ها که
.ردیف های دندانش را به نمایش می گذاشت

 .خوب می دانست که چطور صحبت کند تا ارسلن محشو رفتارش شود

چشمای منم فلسفه ای داره. یه وقتایی عسلی، بعضی اوقات سبز، بعضی _
 ..وقت ها هم طوسی

شر اوقات سبز دیدمشون _  .من که اکث
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:گفت

 بخاطشر تو بهش می گیم سبز، خوبه؟ _

شن نیمه پر را برگرداند به روی میز  . سر تکان داد و بعد استکا

 چرا انقدر آرایش می کنی؟ _

.یکتا نگاه گشاد کرد

شش من؟ _  الن کو آرای

ال چرا انقدر آرایش می کنی؟ _  النو نمی گم. ک

چون از تغییر و تحول لذت می برم . از یه نقاش توقع نداشته باش که _
شت خودش پیاده نکنه  .مهارت هاش رو رو صور

شن برخورد به یکتا جایی پشت سشر او تکیه ارسلن یکی از دستانش را، بدو
شت او خم می شد وقتی گفت :داد و این طور به روی صور

 .به نظشر من که اینطوری خیلی بهتری _

و یکتا فکر کرد که، امروز تا چه اندازه به رویاهایش نزدیک شده. فکر
کردکه بزرگ ترین آرزوی دنیایش کدام بود؟ اطمینان داشت که همین لحظه

!برای وصال به یکی از آن ها گامی بیشتر فاصله ندارد

شن ارسلن گفت شی چشما :محشو تیرگ

پس داشتی به من فکر می کردی؟ _

شی یکتا را شی موقت ارسلن برای لحظه ای مکث کرد و بعد دلش نیامد که خوش
 .نابود کند

:گفت

!شاید _

:و بعد افزود
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الن دوست دخترم حساب می شی دیگه مگه نه؟ _

:و یکتا با همان لبخنشد تمام نشدنی جواب داد

 .بگیم معشوق _

شت چهره اش این بار ارسلن، نتوانست که واکنش نشان ندهد. نتوانست که حال
:را همان طور ثابت نگه دارد و نتوانست که نگوید

 چرت نگو! معشوق دیگه چیه؟ _

شن او گفت :یکتا با تماشم عزت نفسش خیره به چشما

!منم _

شن یکی از انگشت ها، به خودش اشاره کرد :و ارسلن با تکا

 تو معشوقی و من عاشق، آره؟ _

:جواب گرفت

!چرا که نه _

شب زیرینش را هم گزید شن خنده هایش، ل  .و ارسلن میا

یکتا... ببین چی دارم بهت می گم. الن لوکیشن خونه ی منه. من و شما تو _
شن زیادی این خونه تنهاییم. تو هم که زیادی نزدیکی، یه وقت این عاشق بود

 ..نزنه به مغزم و خدایی نکرده

 .نه خیالم ازت راحته _

:ارسلن خیره به این حجم از گستاخی با صدایی بلند خندید و یکتا افزود

 عاشق ها به معشوقشون صدمه نمی زنن مگه نه؟ _

 .صدمه؟ من که نگفتم صدمه. داشتم از معاشقه حرف می زدم _
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یادم نرفته که گفتی خوشت میاد منو حرص بدی اما الن انقدر از این _
شث ناراحتی موقعیت و از جا و مکانم راضی ام که هیچ جمله ای نمی تونه باع

 .و حرصم بشه

 ارسلن انگشتانش را تکانی داد. یکی از آن ها را رساند به تارهای آشفته ی
 .موهای او و بعد یادش آمد دردهایش را

 .کاش می شد واسه همیشه همین طور موند. الن دارم به این فکر می کنم _

چطور؟ _

ال راضی اش می کرد شن تمام  حرف های او بود؛ کام شق شنید  .این که یکتا مشتا

 .مردمک های چشمانش را یک دور چرخاند و بعد شانه بال پراند

شن درد و عذاب _ ممشغله ی فکری، بدو شن استرس و   .همینطوری. آروم، بدو

شص گذشته ت _ خب همیشه همین جوری باش. دنیا تموم می شه اگر تو حر
 رو نخوری؟

تا آخشر دنیا نمی شه نشست اینجا و به چشمای تو نگاه کرد. زندگی که بچه _
شف دیگه ، کارو بار، خانواده، بازی نیست یکتا . حرص از گذشته ام یه طر

آینده و هزار مدل کوفت و زهرمار دیگه هم هست که خواه ناخواه باید
 .بهشون فکر کنی

شن ارسلن، یکتا پس از مکثی کوتاه، تصمیمش را عملی کرد و یکی از دستا
شن او لمس شد .به واسطه ی انگشتا

شل بقیه ی _ من نگفتم به اونا فکر نکن. گفتم عادی باش. زندگی کن. مث
آدم ها. هرکس تو زندگیش به اندازه ی خودش عذاب کشیده ارسلن، قرار

 نیست ما همه ی مشکلتمون رو بذاریم جلوی چشممون و لذت رو برای
شت بقیه ی روزهای عمرمون از خودمون بگیریم. این جوری فقط داری فرص

شاد زندگی کردنو از خودت می گیری. درسته، من بهت حق می دم . خیلی
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الشاید اگر خدایی نکرده من جای تو بودم سخته . خیلی عذاب آوره . اص
ممردم از غم، اما حال که گذروندی،چقدر دیگه می خوای عذا دارش می 

باشی؟ بگذر از این حرص و انتقام، دلیلش هرچی که بوده تقدیرته، لطفاا
 .بپذیرش

 بهت بگن تقدیرته از ارسلن بگذر می گذری ازم؟ _

لحظه ای در سکوت باقی ماند. حال و روشز خودش را با ارسلن قیاس کرد.
شت کمی از سختی های ارسلن نداشت !آنچه او تجربه کرده بود هم دس

:صادقانه گفت

من تا آخرین ذره ی امیدم می جنگیدم اما اگر امیدم تموم می شد بله، _
می گذشتم چون نمی تونستم به خودم ظلم کنم. من اگر به خودم، به بدنم و به
افکارم احترام نذارم پس کی باید اینکارو انجام بده ارسلن؟ وقتی تو مدام

داری تماشم خودتو می ذاری پای حرص از گذشته ت، یعنی داری به خودت،
 .به اون چیزی که خدات آفریده بی احترامی می کنی

شل گفته های او می پرداخت. این که یکتا با این سشن ارسلن در ذهن، به تحلی
شت نفسش را دوست داشت اما در کم، چنین افکاری داشت را می ستود. عز

:ظاهر فاصله گرفت و گفت

 .بسه دیگه، حال واسه من شده معلم دینی _

:یکتا هم خندید و جواب داد

 .حال چرا دینی؟ من دوست دارم معلشم هنر باشم _

 .نه بابا؟ همینم مونده نقاشی یاد بگیرم _

شل اویی که به اتاق خوابش می رفت و با صدایی یکتا بیخیال، رفت به دنبا
:بلند می گفت

..مگه چیه؟ همش که نمی شه عربده زدن بلد باشی، یکمم نقاشی _

 .و بعد تماشم واژه ها در گلویش خکشید
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جایی که ارسلن ایستاده بود را رها کرد. نگاهش را چرخانده و رساند به
شر مقابلش خودنمایی می کرد. او هرچقدر هم که شب عکسی که به روی دیوا قا
صاف می ایستاد و تلش می کرد برای یکتا ماندنش، او هرچقدر هم دختری

بود با افکاری باز و طرشز فکری امروزی، نمی توانست که نگاهش را از
شن قاب بکند  .زیبایی های درو

بغض تا گلویش بال آمد و نگاه کرد به چشمان سیاه و لب های خندانی که
 .حتی او را هم تحت تاثیر قرار می داد

ارسلن که خیال می کرد یکتا هنوز به روی کاناپه و دور از او نشسته، بلند
:جواب داد

 پاشو برو تو آشپزخونه ببینم بلدی شام درست کنی؟ _

!و یکتا هیچ نگفت

شب عکس و آن قدر نگاهش کرد که نهایت ارسلن او تنها خیره ماند به قا
 .متوجهش شد

شس نگاهش را دنبال کرد. شس ژل مرطوب را برگرداند به روی میز و را باک
ال دل نداشت؟ شب عکس و اص  رسید به قا

ال حق به جانب گفت :کام

..من که بهت گفتم _

:یکتا لب زد

 .آره گفتی _

 .و قصدش فاصله گرفتن بود که ارسلن نزدیکش شد

انقدر زود جا زدی؟ _

تلش می کرد تا در نظشر او، قوی به نظر برسد اما این که چقدر موفق بود
!را نمی دانست
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.من که جا نزدم. می رم ببینم چی باید درست کنم برات _

 برام؟ یعنی می خوای بری؟ _

:گفت

 .آره بابام نگران می شه _

شر انگشتانش کرد  .و ارسلن یکی از دستانش را اسی

شن تو نمی شه چون بهت اعتماد داره. خودتم خوب می دونی _  .بابات نگرا

:با صدایی بلند و بی اراده گفت

 .ارسلن بذار من از این اتاق برم بیرون _

شر گوشش بگوید  .و ارسلن او را کشاند تا نزدیک به قفسه ی سینه اش تا کنا

ال متاهل بودم. این که هنوزم مهتابو دوسش دارم _ حقیقت اینه. این که من قب
شن همه ی این داستان خواستی که کنارم باشی. بگو یکتا، و تو با دونست

شل این اعتراف کن به این که الن حسودیت شده، اونوقت منم یه فکری به حا
 .قاب عکس می کنم

او که نمی توانست برای تماشم عمر، احساساتش را مخفی کند. بس بود هرچه
!نگفت و حرف ها به روی قلبش سنگینی کرد

:تنش را تکانی داد و نالید

 آره حسودیم شده. ارسلن دستم درد گرفت. داری چیکار می کنی؟ _

شت او شف دس به خودش که آمد؛ نگاه داد به انگشتانی که سرسختانه ساعشد ظری
شل این حجم از خشم را نفهمید  .را به اسارت گرفته بود و خودش هم دلی

:سریعاا رهایش کرد و پرسید

 .دردت گرفت؟ حواسم پرت شد _
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ال بیرون پریده بود وقتی یکتا روی ساعدش را دستی کشید و لب هایش کام
:گفت

 عیب نداره. بریم شام درست کنیم؟ _

 . و ارسلن بحث را کش نداد به دنبال گام های عجولنه ی او رفت

 .می گم یکتا.. یکاری کن شبو بمونی اینجا _

ال چرخید به سوی او  .یکتا لحظه ای مات ماند و بعد کام

 .دیگه چی؟ فقط همین مونده. نه که تو هم خیلی جنبه ش رو داری _

شل این ناگهانی عصبی شدن را ابداا نمی دانست  .نمی دانست. دلی

شی تمام جواب داد :با بدخلق

خیلی خودتو بال گرفتی ها. یعنی چی جنبه نداری؟ بچه ام مگه؟ من بخوام _
شط اتوبانم می تونم، یعنی تو انقدر احمقی که کاری کنم تو روشز روشن و وس

 اینارو نمی فهمی؟

:شنید

این چه طرز حرف زدنه؟ _

.و دید که چانه اش لرزید

شی لحنش کاست و بعد گفت :ارسلن از تند

 . بپوش ببرمت _

 . یکتا روی پا چرخید و رفت تا آشپزخانه

 .هنوز شامتو درست نکردم _

چلق که نیستم، یا خودم یه چیزی درست می کنم یا سفارش می دم. بیا _
 . بریم یکتا
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شک طبقه هایش را سرک می کشید وقتی شل یخچال و تک به ت یکتا ایستاد مقاب
:گفت

 تو غذاهای بیرونو با شامی که من قراره بپزم قیاس می کنی؟ _

ارسلن برای لحظه ای هرچه دلخوری در سر داشت را از یاد برد و بعد
 .شروع به خندیدن کرد

شت تو بهتره؟ بهتر از فست فود و رستوران؟ _  یعنی دست پخ

یکتا با تماشم اطمینانی که به خود داشت سر تکان داد و بعد مواد اولیه اش را
 .انتخاب کرد

ارسلن لطفاا بهم کمک کن. کارد و بشاب می خوام. بعدشم فلفل دلمه ای _
 .هارو خوب بشور

ال بی اراده شن خنده ها کام ارسلن با نگاهی گشادشده چرخید به سویش و میا
:گفت

شر دیگه باشه؟ _  جان؟ ام

 .و یکتا از روی شانه نگاهش کرد و بعد چشمکی حواله اش داد

انقدر ازت کار بکشم که فکرای مسمومتو یادت بره. زود باش ببینم، باید _
.کمکم کنی

ارسلن دست برد به سوی کشوی اولی و کارد به دست، نزدیک شد به
!یکتا

 .فکر کنم تو یادت رفته من کی ام _

شت شن سینک و خنکای آب، پوس یکتا دانه های قارچ را برگرداند به میا
 .دستانش را لمس کرد

ال یادمه. تو همون غشد لجبازی هستی که من قراره باهاش سر _ نخیر، کام
 .کنم
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 .اگر بخوای می تونی تغییرم بدی _

دید که ارسلن به روی شانه اش خم شده و بعد همان طور چرخید تا خیره به
 .چشمانش این جمله را بگوید

نمی خوام تغییر کنی، من همینجوری که هستی می خوامت. همینجوری _
کینه ای، لجباز، زبون نفهم و قلدر، اگر این خصوصیت ها نباشن که

ارسلنی باقی نمی مونه. چرا باید تغییرت بدم؟ نمی خوام اونی که خدای
 . روی زمینمه و می پرستمش ذره ای تغییر کنه

لب های ارسلن پس از مکثی کوتاه، لبخندی عمق دار را تحویلش داد و
:گفت

نه بابا؟ _

شپ شف چ شت سبابه ، اشکالی فرضی به روی طر و یکتا به واسطه ی انگش
:سینه اش کشید و جواب داد

!بله. من درست همین آدمو می خوام _

☆☆☆☆☆☆☆☆

 "فصل سوم "

"آوارگی "

محوطه ی قنادی را نظری انداخت و هرچه سرک کشید؛ به هیچ نتیجه ی
 .مثبتی نرسید

:نهایت مجبور شد که در خطاب به یکی از کارکنان بگوید

 جناب؟ _
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مردی که خم شده و شیرینی های ناپلئونی را به داخشل جعبه می چید؛
:سرسری نگاهش کرد و بعد جواب داد

 .اومدم _

ایستاد تا به پاسخی درست و درمان برسد و به خدا که امروز، رحم را
بوسیده و کنار گذاشته بود. می دانست با یکتایی که زندگی اش را به آتش

!کشید چه خواهد کرد

به واسطه ی انگشتانش به روی میز ضرب گرفت و بعد مرشد روپوش به تن،
 .با صورتی سرخ شده نزدیکش شد

 جانم برادر؟ _

:گفت

.با آقای مقدسی کار داشتم _

شل کاری؟ نیرو گرفتیم عزیزم_  .دنبا

ال عصبی بود وقتی گفت :نفسی را کلفه فوت کرد و بعد کام

چی می گی برادر؟آقای مقدسی رو کجا می تونم پیدا کنم؟ شنیدم اینجا کار _
 .می کنه

مرشد مقابلش عاقل اندرسفیهانه نگاهش کرد و بعد در خطاب به همکارش
:گفت

حاج علی نیمده؟ _

:مرشد کناردستی اش سری به نشانه ی نفی تکان داد و کیان شنید

شب این قنادیه، کی بهت گفته اون اینجا کار می کنه؟ _  حاج علی صاح

 .برای لحظه ای، به آنچه گوش هایش شنید اعتماد نکرد

:یک تای ابرویش بال رفت و بعد پرسید
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شب اینجاست؟ یعنی چی؟ _  چی؟ صاح

 .مرشد مقابلش کم مانده بود که به خنده بیوفتد

شل حاج علیه _  .یعنی همین. قنادی ما

شر مستقیم را به روی اعصاب و صدایش ولوم گرفته بود. بی حوصلگی تاثی
!روانش می گذاشت

شل امیرارسلشن زند نیست؟ _ مگه اینجا ما

شل حاج مقدسیه، حال چیکارش داری؟ _ زمین بله. ولی قنادی ما

دقیقه ای را سکوت کرد. آن قدر که این حجم از سکوت و ناباوری، به دیشد
مخاطبش خوش نیامد. قصد کرد که فاصله بگیرد و کیان درحالی که به
:واسطه ی انگشتان، روی صورتش را دستی می کشید در خطابش گفت

 صبر کن. من باهاش کار دارم. خیلی واجبه. کجا می تونم پیداش کنم؟ _

پسرکی شانزده هفده ساله همان لحظه نزدیکش شد و بعد با دست، اشاره
شت چپ  .کرد به سم

 .دو تا کوچه بالتر خونه شه. برو الن خونه ست _

شن یکتا تکیه اش را از ویترین گرفت. چه بهتر که می رفت و خیره به چشما
!آبرویش را می برد

:سر تکان داد و گفت

 منو می بری؟ _

شن سر تایید کرد  .و پسرک با تکا

شن راه کیان سوال ها پرسید. فهمید که یکتا تک فرزنشد خانواده ایست مرفه میا
و همان جا مطمئن شد که ورودش به شرکت و آشنایی اش با او، تمام و تمام

شب از پیش برنامه ریزی شده بوده و به خدا که این حجم از حرص، عواق
 .خطرناکی را به دنبال داشت
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شب غول پیکر، خانه ی ویلیی و دوطبقه را نگاهی شض وصال با در به مح
:انداخت و بعد خیره به پسرک مجدد پرسید

مطمئنی اینجا خونه ی حاج علی مقدسیه؟ _

پسرک کلفه شده "بله" ای گفت و کیان اجازه داد تا او دور شود. هیچ
شس عذاب وجدان و یا رحمی همراهش نبود. تردیدی در میان نبود. هیچ احسا

شن یکتا ! را هم می گرفت اگر تقاصی در میان بود؛ پس باید دام

شف دست، شروع کرد به شگ یک را فشرد و بعد با ک با همین افکار زن
شن در. درست شبیه به طلبکارها !کوبید

شت حیرتش پرسید :دقایقی بعد صدای زنانه ای با نهای

کیه؟ _

شک چشمانش را به نمایش شر وحشتنا شل آیفون تصویری و تصوی و او رفت مقاب
 .گذاشت

 .با حاج علی کار دارم. بگین بیاد بیرون _

:شنید

شما کی هستین؟ _

:و کیان قیشد تماشم زندگی اش را زده بود وقتی گفت

شق دخترتون. اگر کافیه بگین بیاد دشم در _  .دوست پسشر ساب

شش شعله ور شده، محال شت برقرارشده، نشان از وحشتش می داد اما آت سکو
 .بود که خاموش شود

:فریاد زد

 حاج علی می آی بیرون یا نه؟ _
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و بعد با پای راستش هم به در کوبید. آن قدر که نگاشه چندی از رهگذرها را
متوجه کرده باشد. آن قدر که شاید یکتا هم به همراشه پدرش تا لنگه ی این در

!بیاید و بعد کیان می دانست که با او چه خواهد کرد

به دقیقه نکشیده در از لنگه اش باز شد و چهره ی مردی متشخص اما
شر حاج علی و کیان نبود اما شل چشمانش ظاهر شد. این اولین دیدا عصبی مقاب
این بار، کیان حرف ها داشت. این بار سکوت نمی کرد. به خدا که آبروی یکتا

!را می شست و با خود می مبرد

:شنید

شل طلبکارا به در می کوبی؟ کی هستی تو؟ _  چی می خوای پسر؟ مث

:و کیان بازهم صدا در گلو انداخته و فریاد زد

طلب دارم. از تو نه اما از دخترت طلب دارم. برو بهش بگو بیاد اینجا تا _
 .بهش بگم یه من ماست چقدر کره داره

شن ابروهای مرشد مقابلش، بیش از پیش درهم تنید. چهره اش مچاله  و لح
شش خود را از دست داد  .کلمش تماشم نرم

شر منو میاری. صداتو بیار پایین. انگار سر _ تو بیخود کردی که اسشم دخت
 آورده. می ری یا زنگ بزنم به پلیس؟

!کیان سر تکان داد. حرصی و مکرر

شر تو هیچ بند و قانونی وجود _ شل دخت آره آره زنگ بزن. چون واسه امثا
 .نداره که اگر وجود داشت من یکی خودم اعدامش می کردم

شل سیاهش را عجله ای به روی سر می انداخت زنی زیباچهره، درحالی که شا
:هم دوان دوان نزدیک شد و رو به همسرش گفت

چی شده حاج علی؟ _

:جواب گرفت

شن منو بیار زنگ بزنیم به پلیس _  .نمی دونم چی می گه. برو تلف
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نرگس روی بازوی همسرش را دستی کشید و بعد با لحنی آرام و آهسته رو
:به کیان گفت

چرا داد می زنی آقا؟ ما تو این محل آبرو داریم، مشکلت چیه؟ بگو که _
 .حلش کنیم

شن در و کیان نمای ساختمان را نگاهی انداخت. هیچ اثری از یکتا، میا
 .پنجره ها یافت نمی شد

:گفت

 شما آبرو هم دارین؟ با اون دختر تربیت کردنتون؟ _

 .و نرگس وا رفت و حاج علی را بیش از قبل خشم گرفت

شت پلیس _ شر من حرف بزن تا بدمت دس  .یک بار دیگه از دخت

شن لنگه ی در ایستاد  .کیان رفت و میا

شن کاسه گشاد کرد و بعد بازهم فریاد زد :چشمانش را میا

شت پلیس . من آب از سرم گذشته، دیگه چیزی ندارم واسه _ به درک. بده دس
شر بی آبروت کو؟ بگو بیاد چون باید نشونش بدم که با از دست دادن. اون دخت

 .کی طرفه

حاج علی رفت برای عقب گرد کردن و تماس با صد و ده اما نرگس
:ملتمسانه نالید

حاجی صبر کن شما. آخه این آقا که نمی گه مشکلش با یکتای ما چیه . _
شن شما فقط شر من خونه نیست. با داد و هوار کرد فقط فریاد می زنه. دخت

 .آبروی ما می ره آقای محترم

کیان تماشم قدرتش برای فریاد زدن را از دست داد. خشمش هنوز هم
فروکش نکرده بود اما، همین که به نبوشد رها فکر می کرد؛ می شد همین

!آواره ای که جانی برای جنگیدن نداشت

Ava-Khis.iR
@avayekhis



پس آبروی من مهم نبود؟ شوهرت اومد جلوی خانواده ام هرچی خواست _
 گفت؛ این مهم نبود؟ یکتا آبرو داره من ندارم؟

حاج علی نمی خواست که از یکتا، برای نرگس چیزی بگوید اما کیان بحث
!را به میان کشیده بود و دیگر سکوت جایز نبود

شر من شدی؟ اونکاری که من_ پسر جون، تو مگه متاهل نیستی مزاحشم دخت
شش زنت داد و فریاد می کردم تا شل خودت می اومدم پی کردم کمت بود، باید مث

 .بفهمی بی شرف بودن یعنی چی

:نرگس لب زد

 چی می گین شما؟ _

:و کیان بی توجه به او رو به حاج علی جواب داد

نیمدی؟ به زنم نگفتی؟ زندگیمو نابود نکردی؟ حال اومدم برات از _
دخترت بگم حاج علی. اومدم بگم که کی مزاحشم کی می شده. شاید همین قدر

شت دخترم جدی باشی. شاید شن من جدی هستی واسه تربی که برای ادب کرد
شی شگ غیرتت بیرون بزنه و دوتا بکوبی تو صورتش تا بفهمه با زندگ اون ر

 .یه مرشد متاهل بازی کردن یعنی چی

:نرگس بازهم نالید

یکی به منم بگه اینجا چه خبره؟ _

شت سر کیان و چشم هایی که نگاهشان و حاج علی با نگاه به محدوده ی پش
 .می کرد؛ کنار رفت تا کیان وارد شود

 .بیا تو تا بیشتر از این آبرومو نبردی _

شن چای به دست، دقایقی بعد، کیان به روی مبلی تک نفره نشسته و استکا
 .تماشم حقیقت را برای حاج علی و همسرش تعریف کرده بود

حاج علی مرشد یقه چسبیدن نبود. از نرگس هم، کاری به جز گریه
 .برنمی آمد
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شر پایش گفت شی زی :کیان اما خیره به گل های قال

منم مقصرم. من حتی بیشتر از یکتا مقصرم. من خیلی آشغال و پست _
بودم اما یکتا چی؟ اینکارهاش جواب نداره؟ اون از عمد رفت به رها دروغ

شی منو خراب کنه. به شما گفت من مزاحمش شدم در صورتی گفت تا زندگ
که، به خدای

بال سرم تا به حال اینکارو نکردم. اون شاید مزاحشم من شده باشه اما من
شی منو خراب کنه. شف یکتا بود. اون می خواست زندگ نه، همه چیز از طر
شل شما چرا باید بخواد تو یه شرکت کارگری کنه؟ شر مردی مث ال دخت  اص

شت سرخش را دست می کشید. هیچ کس حاج علی مدام سر و صور
شت تلشش نمی دانست که او، با این حجم از خفت و خاری چه می کند اما نهای

:را به کار گرفت تا بگوید

شی شما  _ شب یکتا برای زندگ من بهت قول می دم که هیچ مزاحمتی از جان
ال امیر هم رفته و به نباشه، اگر بخوای با خانومتم صحبت می کنم، احتما

خانواده ی همسرت حرف زده، اونو هم ادب می کنم اما شما هم خودتو ادب
کن. یکتا هرچقدر هم گناهکار باشه، شما هم به اندازه ی اون مقصری، یکمم

شش خودتو بکش و سشر خودت فریاد بزن. به سلمت !گو

کمی آن طرف تر، دخترکی به همراشه باکسی از شکلت های رنگارنگ به
دست، خیره به مردی چشم و ابرو مشکی نشسته بود و خیال می کرد که به

!تنها آرزوی دنیایش رسیده

مدام لبخند تحویلش می داد و دلش نمی خواست که ثانیه های با او بودن را، به
 .هیچ عنوان از دست دهد

شی ارسلن به خنده اش انداخت و وقتی او چشمک زنان پرسید :خیرگ

 چی شده؟ _
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:او صادقانه جواب داد

باورم نمی شه. من و تو واقعاا با همیم؟ نکنه همه ی اینا رویا باشه _
 ارسلن؟

شن او لمس شد و شنید :دستانش به واسطه ی انگشتا

شر خوبی باش و برو خونه _ رویا نیست. ببین داری حسم می کنی. حال دخت
 .تا من به کارام برسم

 .بازهم لبخندی عمق دار تحویلش داد

:گفت

 .مواظب خودت باش _

شک اتومبیل را ترک کند صدای او غافل گیرش کرد  .و همین که خواست اتاق

 .جایی نری یکتا _

نیمی از اندامش، هنوز هم به روی صندلی نشسته بود. از روی شانه
ال گیج شده بود وقتی پرسید :نگاهش کرد و کام

ال کجا؟ _ مث

:ارسلن حق به جانب جواب داد

!هیچ کجا _

 .و او ابرو بال پراند

شق بیرون رفتن از خونه رو ندارم؟ _  الن می خوای بگی ح

و ارسلن لبخنشد کجکی اش را حفظ کرده بود وقتی اتومبیل را روشن کرد و
:گفت

شن هماهنگی نخیر _  .بدو

 و اگر برم؟ _
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:نگاشه ارسلن چرخید و پرسید

 می ری؟ _

:و یکتا با تماشم محبتش جواب داد

شن هماهنگی با شما آب هم نمی خورم. حال اجازه _ چشم قربان. من بدو
 هست برم؟

:شنید

 .اجازه هست _

 .و خداحافظی کنان پیاده شد

شل چشمانش دور شد اما، یکتا شل ارسلن در چشم بهم زدنی از مقاب اتومبی
شق وجود می خندید. او هنوز هم شن کوچه  و از اعما هنوز هم ایستاده بود میا
شر این دنیاست و می دانست که پس از خیال می کرد که خوشبخت ترین دخت

 .ارسلن، هیچ آرزویی نخواهد داشت

شی شس شکلت ها را دستی کشید و لبخند هنوز هم پررنگ ترین چاشن روی باک
شل چشمانش جان گرفت  .صورتش بود که تصویری مقاب

!تصویری دیوانه کننده

شل پیش بینی !تصویری نحس و غیرقاب

!تصویری خوفناک به همراشه ثانیه هایی اسفناک

:لب زد

کیان؟ _

شن پردبدبه و کبکبه ی  و تصویری که می دید؛ هیچ ربطی به همان سید کیا
!روزهای ابتدایی نداشت

شن او رسید به چهره ی سخت شده ی پدری شن خشمگی نگاهش چرخید؛ از چشما
 .که هیج وقت اینطور نگاهش نمی کرد
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:بازهم لب زد

 ..نه خدایا نه _

شن انگشتانش رها شد و به روی زمین و همان لحظه بود که باکس از میا
 .افتاد

شق فاجعه ای برخورد شج رویاها، به عم همان لحظه بود که خیال کرد از او
کرده.. همان لحظه بود که امیدش برای تماشم روزهای پیش از این را از

 .دست داد

 .انگشتانش شروع به لرزیدن کرد و دید که کیان نزدیکش شد

:شنید

 .به به، یکتا خانم _

 .و صدای پدرش هم به دنبالش آمد

 .یکتا سریع بیا برو خونه _

شن پاها. کاش ارسلن شت تکان داد شن قدر همان جا ایستاده بود. همان جا و بدو
شن این بلبشو تنها می گذاشت !ثانیه هایی دیگر او را میا

:گفت

 کیان تو اینجا چیکار می کنی؟ _

 . او، تنش را هم لرزاند و صدای خنده های

شی من چیکار _ شط زندگ که من اینجا چیکار می کنم آره؟ تو چی؟ تو وس
می کردی؟ من گی به تو گفتم عاشقتم؟ کی اعتراف کردم به دوست داشتنت؟
شت من نگاه هم نمی کنه؟  تو چقدر پست بودی؟ می دونی رها دیگه تو صور

:نالید

 .درستش می کنم کیان _
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شر گریه !و بعد با تماشم ناباوری اش زد زی

حاج علی نزدیک شد و یکی از دستانش را چنگ انداخت. نگذاشت که
شت شنیدنش را از شن آن دو ادامه دار باشد اما یکتا هنوز هم قدر مکالمه ی میا

 .دست نداده بود

:می شنید که کیان می گفت

شی منو خراب کردی. بیچاره ام کردی _ چی رو می خوای درست کنی؟ زندگ
تو چی رو می خوای درست کنی؟ به خدا ازت نمی گذرم. تا قیاشم قیامت از تو

 .نمی گذرم یکتا

و بعد تنش پرت شد به داخشل محوطه ی خانه و قبل از آن که اتفاقات را
 .پردازش کند؛ سوزشی بی امان را به روی گونه اش احساس کرد

شن مادرش را شنید و با یکی از دست ها، روی گونه اش را صدای هین کشید
شر دیگر بال شت یکبا هم چسبید. نگاهش سریعاا زمین افتاد و به خدا که شهام

 .کشاندنش را هم نداشت

:شنید

این بود نتیجه ی اعتماشد من و مادرت؟ این بود نتیجه ی آزادی ها و _
محبت های من؟ تو چی کم داشتی؟ چی کم داشتی که انقدر عقده ای شدی

 یکتا؟

شب زیرینش را گزید و صدای مادرش را شنید که می گفت :ل

حاجی چیکار می کنی؟ بذار باهاش حرف می زنیم، یکتای ما اینجوری _
ال  .نیست. شاید اون پسره دروغ گفته اص

شر پایش را نگاه می کرد. شرم طوری تماشم یکتا هنوز هم، سنگ فرش های زی
شت تکان خوردن را هم نداشت  .اندامش را محاصره کرده بود که قدر

!حاج علی فریادزنان به حرف آمد و او هیچ دفاعی نداشت
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خیلی خب قانعم کن. بگو که دروغه. بگو تا با یه مرشد متاهل رابطه _
 .نداشتی

زاویه ی دیدش هرلحظه تغییر می کرد. نگاهش پایین تر می افتاد و صدای
 .گریه های مادرش هم بال می گرفت

شق ارسلن نبودی؟ مگه می شه با _ بگو دیگه. بگو مادر. یکتا مگه تو عاش
اون آدم؟ مگه اون متاهل نیست؟

شی همسرش از حدس و گمان هایش گفت شت سوال شل جمل :حاج علی به دنبا

شت کبود اومدی خونه _ پس درست حدس زده بودم، اون روز که با صور
شپ مپر ارسلن بهت سیلی زده بود. حتماا ماجرارو فهمیده بوده که با اون تو

شر خودت هم از اومد اینجا  و از کیان گفت. فقط پسره روش نشده بگه دخت
اون مرد بدش نمی اومده، اومد از مزاحمت های کیان گفت و کاری کرد که

 .من یک طرفه به قاضی برم

شر پدرش و بعد از مواجه شدن نگاهش نهایتاا بال آمد. رسید به نگاشه سرزنش گ
 .با آن ها کم مانده بود که روی زمین بیوفتد

:نرگس نالید

 وای خدا.. چی می گید شماها؟ _

:و یکتا بازهم صدای فریاشد پدرش را شنید

نمی خوای چیزی بگی؟ نمی خوای از خودت دفاع کنی؟ نمی خوای توضیح _
شی یه مرشد شر بی آبرویی رو تربیت کردم که زندگ بدی؟ من واقعاا همون دخت

 متاهل رو تهدید کرده؟

چه باید می گفت؟ همه چیز با یک تهدید آغاز شد؟ من برای حفاظت از تویی
شن شت آقای زند و بعد او در مقابل، رام کرد که می پرستیدمت، رفتم تا شرک
مردی چون کیان را پیشنهاد داد؟ باید می گفت که روزهای اول کله ام داغ
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بود و نمی دانستم که تصمیمم به چه فاجعه ای منجر خواهد شد؟ می گفت
پشیمان شدم و ارسلن تمامش نکرد؟ می گفت که بعدها فهمیدم کیان همان

شت تماشم این قضایا بی گناهیست که ناعادلنه قربانی شده؟ می گفت ارسلن پش
 ایستاده بود و هدایتم می کرد؟

محال بود که بگوید. او امروز اگر خودش را تمام می کرد؛ محال بود که
شر خدشه کند شر ارسلن را دچا  .تصوی

او بازهم سپر شد؛ بازهم ایستاد و شاید این بار هم اشتباه بود اما ارسلن را
.محافظت کرد

:گفت

 .کیان درست گفته _

 .و نرگس که نشست به روی اولین پله، اشک های رسوایی اش چکید

من با زندگیش بازی کردم. رفتم تو محشل کارش و ازش خواستم که باهام _
 .باشه

:شنید

 .ساکت شو. از جلوی چشمام برو یکتا _

و او تمامش نکرد. انگار که درست همین امروزی که یک هفته مانده بود
شن شل دیدگا شع بهار، او باید تماشم اشتباهاتش را فیلم می کرد و مقاب به شرو

 .عزیزانش به نمایش می گذاشت

بارها پسم زد. کیان رهارو دوست داشت. انقدر موندم تا به اشتباه _
بندازمش. انقدر تلش کردم تا پاش لغزید اما آخشر ماجرا همین نبود. من

 .رفتم تو خونه و زندگیش، نشستم کنارش و بعد زنش مارو باهم دید

شی بعدی، درست همان لحظه روی گونه اش کوبیده شد  .سیل
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نرگس بازویش را چنگ می انداخت و التماس می کرد که تمامش کند اما
یکتا، انگار جان می داد برای چنین اعترافی. باید می گفت و باید می شنید که
شی او کاری خواهد کرد !کیان بی گناه است. باید می شنید که کسی برای زندگ

:بازهم نالید

این آخشر ماجرا نبود. زنش تصادف کرد و فراموشی گرفت؛ اونا بازهم _
می تونستن زندگی کنن اما من رفتم و همه ی حقیقت رو برای زنش گفتم،

شی کاری کردم که هیچ وقت بخشیده نشه. من خودم با دستای خودم زندگ
 .اونارو خراب کردم

شن حاج علی با یکی از دست ها محکم به روی صورتش کوبید و یکتا میا
:ضجه هایش فریاد زد

کیان بی گناهه. من زندگیشو خراب کردم. من بودم. اون زندگی خراب _
کن، اون بی آبرو، اون مزاحم من بودم اما الن پشیمونم. به خدا پشیمونم

 .بابا. کمکم کن زندگیشو بهش برگردونم. تورو خدا کمکم کن

شن نفس هایش در خطاب به او گفت :حاج علی پس از بال آمد

شل تو سرافکنده ام، _ شن دختری مث یکی باید به خودت کمک کنه. من از داشت
دیگه نمی خوام نگاهم بهت بیوفته. زود باش برو وسایلتو جمع کن، باید

 .بری

 .برای لحظه ای، کیان از یادش رفت

:بازهم شنید

من با چه غروری از تو حرف می زدم. چه خط و نشونی واسه ارسلن _
کشیدم و چقدر اون تو دلش بهم خندید. می دونی چیه؟ همونم از سرت زیاده .
اگر هنوزم حاضر باشه من بهش می دمت. تو دیگه هیچ جایی تو این خونه

 .نداری یکتا. برو وسایلتو جمع کن

شل ناباوری نالید :در کما
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 داری بیرونم می کنی بابا؟ _

شل فاصله گرفتن گفت :و حاج علی در حا

 .می ره خونه ی مادرت نرگس. وقتی برگشتم نبینمش _

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

آخرین کارتن هم به دست های مرشد جوان به روی سرامیک ها چیده شد و
شب در شق روی شقیقه اش را پاک می کرد؛ چهارچو بعد کیان، درحالی که عر

 .را داخل آمد

!تمومه _

 .رها در سکوت نگاهش کرد و رامین به میان آمد

 .خیلی خب به سلمت _

کیان در پاسخ به رامین چیزی نگفت اما، تماشم حواسش به تک واکنشی از
شب رها بود  .جان

شت خالی ماند و گفت :نهایتاا هم دس

 .خونه رو تحویل دادم _

:شنید

 .باشه _

شن فرزانه شت گریا  .و کیان این بار چرخید به روی صور

 .عیدتونم مبارک _

فرزانه همان لحظه بود که منفجر شد. انگار او خیلی بهتر از دخترش
!می توانست احساساتش را بروز دهد. رها که یک بازیگشر واقعی بود

شل زهرماری رو _ چه عیدی؟ چه عیدی ساختی تو واسمون کیان. چه سا
شن شروع کردیم با وجوشد تو. ببین این بوالهوس بودنت به کجا رسوندنت. ز

شل دست گلتم از دست دادی و حال نه خونه داری و نه زندگی، تنها مث
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موندی . برو ببینم اون دختره بهت وفا می کنه. ببینم بهت زندگی می ده. ببینم
شل رهای من می شه برات .مث

:لب زد

 .نمی شه _

:و بعد خواست که عقب گرد کند اما رها در خطابش گفت

 .صبر کن کیان _

ال رهایی که تماشم همان جا ایستاد. کورسویی از امید در دلش زنده شد. مث
بدی های کیان را یادش بود؛ می توانست آن حجم از عشق و علقه را هم به
شت گردنش شل زنجیر به پش شن قف شن رها برای باز کرد یاد بیاورد اما دید که دستا

رفت؛ گوشواره ها را هم باز کرد و بعد رسید به حلقه اش، به خدا که هیچ
شر امیدش را شک چراغ های شه چیز برای کیان باقی نمی ماند. او تک به ت

!خاموش می کرد

شل مردمک های شی کیان و بعد مقاب شس اهدای تمامشان را ریخت به داخشل باک
 .لرزانش، به نمایش گذاشت

اینا دیگه به من تعلق ندارن. فکر می کنم بعد از امشب باید تو دادگاه _
 .ببینمت. آخشر ماه جلسه داریم، یادت نره

بغض باز هم از راه رسید. زهرخندی به روی لب هایش نشست و او با تماشم
شل بدی که تجربه  اش می کرد؛ گام هایش  . را برگرداند حا

:فرزانه هنوز هم کیان را دوستش داشت که گفت

اون غرورتو بذار کنار برو خونه تون ها کیان. نری آواره ی کوچه و _
 .خیابون بشی

شن رها داد .و کیان چرخید و تلخ ترین جمله اش را هم حواله ی چشما

شل شما داره؟ _ شن من چه فرقی به حا  آواره بودن یا نبود
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:رامین با تماشم سرسختی اش گفت

شت رها و بهش خیانت _ اون موقع که زارت و زورت می زدی تو صور
می کردی انقدر مظلوم به نظر نمی رسیدی، بیا برو ما خودمون ختشم

 .روزگاریم

شر رامین سکوت نمی کرد. چهره جمع کرد و گفت :هنوز هم در براب

 .تو چه می دونی روزگار چیه؟ لطفاا تو دخالت نکن رامین _

 .و همین که رامین به سمتش یورش برد؛ رها بود که مانعشان شد

شل _ ای بابا باز شروع شد؟ کیان برو دیگه، تو اینجا چه کاری داری؟ منم مث
مامانم دوست دارم که تو بری خونه اما درسته، اگر بری یا نری اون قدر هم

شی من نیستی. خداحافظ کیان شق دلسوز  .فرقی نداره چون تو لی

شن سر فاصله گرفت و این بار آخرین جمله اش را هم کیان همراه با تکان داد
 .به زبان آورد

 .باورم نمی شه این تو باشی رها _

شل خانه شان شت مقاب شر تک درخ بعد از آن، پله ها را پایین رفت و بعد کنا
 .ایستاد

شق او را نگاه کند. نگاه کرد چون جایی برای رفتن ایستاد تا پنجره ی اتا
نداشت. همان جا ماند؛ چرا که هنوز هم خیال می کرد که رها به دنبالش

خواهد آمد اما، تماشم این ها خیالتی خام بود. رها دیگر او را نمی خواست و
!کیان با هربار دیگه گفتنش هم، این جمله را باورش نمی کرد

قطره اشکی از چشمش چکید و اعلشن تماسش، به امیشد این که رها باشد
 .متوجهش کرد

درست شبیه به تماشم این روزهای اخیر، ارسلن بود که تماس می گرفت. او
ال نمی دانست که اگر این روزها، ارسلن را نداشت چه باید می کرد؟ اص

 .نمی دانست که چه بر سشر آوارگی هایش خواهد آمد
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:تلفن را کنار گوشش گذاشت و شنید

 .کجایی کیان؟ من منتظشر توام ها _

شق رهایی که همین لحظه خاموش شده بود؛ گفت :و او خیره به پنجره ی اتا

 .همه چیز تموم شد _

حالت خوبه کیان؟ کجایی تو؟ مگه قرار نبود بعد از اینکه اسباب و _
 اثاثیه رو تحویل دادی بیای اینجا؟

هیچ نشانی از غرور و تکبر، در رفتارش دیده نمی شد. درست شبیه به
:بچه ها بع گریه افتاد و مدام روی صورتش را دست می کشید وقتی گفت

می خوام بیام ولی نمی تونم. پاهام به اومدن راضی نیست. می خوام انقدر _
 . اینجا بمونم بلکه یکاری کنه. شاید برگرده، شاید ببخشه

شش اشک هایش را شدت بخشید شف کلفه ی او، ریز  .پو

دیگه داری حوصله مو سر می بری. انقدر خودتو کوچیک نکن. بسه دیگه _
ال  .ول کن. بیا اینجا حرف می زنیم اص

نشست به روی جدول و به واسطه ی یکی از دست ها، صورتش را سایه بان
 .زد

:گفت

ال نمیام. منتظرم نباش _  .فع

 .و صدای فریاشد ارسلن متوجهش کرد

شط خیابون؟ _  آدرس بده من بیام. کجایی کیان؟ دوباره نیوفتی وس

 .آدرس را از بر گفت؛ چرا که هیچ جانی برای قدم زدن نداشت

شر رها را در منتظر ماند تا ارسلن به او برسد و بعد هزار مرتبه، تصوی
یادش زنده کرد. مطمئن بود که او نسبت به آخرین دیدارشان لغر و
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رنگ پریده شده. می دانست که رها هنوز هم دوستش دارد اما این را هم
!مطمئن بود؛ از این که او نمی بخشدش هم مطمئن بود

اشک هایش را کنترل نکرد و برای لحظه ای شنید. به خدا که صدا، متعلق به
!رها بود

 کیان چرا نمی ری؟ _

 .روی پا ایستاد و با تماشم بی قراری اش رفت تا آیفون

:شنید که رها بازهم گفت

با اینجا موندنت جز اینکه خودتو سرما بدی هیچی عایدت نمی شه. لطفاا _
 .برو کیان

شن آیفون گفت :یکی از دستانش را تکیه داد به دیوار و خیره به دوربی

اگر دیگه منو نمی خوای چرا انقدر نگرانمی؟ _

:و به خدا که صدای گریه های او را هم شنید

 .برو کیان. تورو خدا برو _

او هم همپای رها گریه می کرد. درست شبیه به همان پسربچه های یکی
!دوساله ای که مادرشان را گم کرده بودند

نمی تونم برم. حداقل بیا جلوی در. بذار یکم دیگه ببینمت. من واسه _
امروز کلی برنامه ریزی کرده بودم. رفتم آرایشگاه، به خودم رسیدم، گفتم

شاید به چشمت بیام رها. چرا تو دیگه منو نمی بینی؟

شن ما تموم شده لطفاا برو _  .چرا نمی فهمی کیان؟ همه چیز بی

و قبل از آن که کیان جمله ای دیگر را به زبان آورد؛ رها گوشی را به سشر
 .جایش برگردانده بود
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او بازهم تکیه اش را داد به دیوار. بازهم همان جا ایستاد. چرا خیال می کرد
شق خوبی خواهد افتاد؟  که امشب اتفا

این بار هیچ نشانی از دلسوزی از رها پیدا نشد. دیگر نیامد و کیان را صدا
شر اتاق خوابش، شت سشد پرده ی حری نزد. کسی چه می دانست؟ شاید او هم پش

شل اسلن ایستاده بود و با چشمانی اشکی او را نظاره می کرد اما نهایتاا اتومبی
شل پاهایش ترمز کرد  .از راه رسیده و مقاب

:او تکیه اش را از دیوار گرفت و دید که ارسلن خم شد و در خطابش گفت

 .بیا بریم _

شب شاگرد. چرخید و برای آخرین مرتبه، نگاه داد گام هایش را رساند به در
شق رها و هیچ نشانی از وجودش نیافت  .به پنجره ی اتا

شر ارسلن و او سریعاا پا به روی پدال کوباند  .نهایتاا نشست کنا

با این کارها فقط داری خودتو کوچیک می کنی. دیگه تمومش کن کیان. _
 .کسی که بخواد بره می ره، التماس های تو راه رو به جایی نمی بره

شب پنجره و بازهم شنید :نگاهش را داد به قا

 مرشد گنده گریه می کنه؟ تو انقدر ضعیفی؟ انقدر وابسته؟ _

ال لجوجانه گفت :کیان سری به نشانه ی مثبت تکان داد و کام

 آره، ضعیفم من. وابسته ام. نمی خوام از دستش بدم. چیکار باید بکنم؟ _

 .و ارسلن با تماشم خشمش اینطور جوابش را داد

 .برو التماسش کن. مطمئن باش که برمی گرده _

:حق به جانب گفت

 .التماسش نکردم _

 .و ارسلن شروع کرد به خندیدن
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التماس کردن بهتر از اینه که بری اونجا وایسی و آب دماغ راه بندازی. _
!مگه بچه ای تو؟ مرد انقدر ضعیف؟ اه اه

 .کیان برای لحظه ای، بدش آمد از این حجم از بیچارگی

شب بینی اش را بال کشید و شنید :آ

شب دیگه ای روت باز می کردم _  .وال اوایل که دیده بودمت یه حسا

:جواب داد

 .تو هیچ وقت جای من نبودی پس قضاوت نکن _

تو از کجا می دونی جات نبودم؟ از کجا می دونی تجربه نکردم؟ از کجا _
شل تو نشدم. هیچوقت نذاشتم کسی می دونی از دست ندادم؟ ولی هیچ وقت مث
له شدنمو ببینه. یه زن وقتی خرد شدنتو ببینه دیگه نمی تونه بهت تکیه کنه

 .کیان. مرد اسمش روشه، باید قدرتمند باشه

شر حرف های او پرسید شت تاثی :تح

شت دادگاهمونه _  .چیکار کنم؟ آخشر ماه وق

 .ارسلن بی تفاوت شانه بال انداخت

 .خب می ری _

:تاکیدوار گفت

 .طلقش نمی دم _

!و ارسلن خوشش آمد از این قاطعیت

طلقش نده. برو همینو بگو. برو صاف وایستا و بگو طلق نمی دم. بگو _
 .زنمو دوست دارم. ولی خواهشاا این قیافه ی افسرده رو از خودت دور کن

شر چانه گذاشت و فکر کرد. فکر کرد به فردا یکی از دستانش را به زی
:روزی که رها با او به سشر لج می افتاد و بعد گفت
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 .اگر اینکارو کنم اونم مهریه ش رو می ذاره اجرا  _

 .و ارسلن بازهم با بیخیالی سر تکان داد

خب بذاره. مهریه ش رو می دی، همه حق و حقوقش سشر جاش، تو هم _
 .عدشم تمکین می زنی و مطمئن باش که دادگاه بهت رای می ده

ال بی اراده و ال مضحک بود. کام لب هایش ناخودآگاه خندید. لبخندش کام
ال تلخ !کام

 ارسلن چه می گفت؟ نمی دید آوارگی اش را؟

:صادقانه گفت

ندارم. چیزی ندارم که بخوام مهریه بدم. آدشم ندار هم همیشه بازنده ست. _
 .آدشم ندار عاشقم که باشه باخته

شن هر جمله، چه ارسلن نفسی را کلفه فوت کرد. کیان که نمی دانست با بیا
شی تماشم این اتفاقات شل او زنده می کند. او خودش را باعث و بان آتشی را در د

شن رها به کیان !می دانست و به خدا که از جانش می زد برای برگرداند

به این چیزاش فکر نکن دیگه. تو برو با قدرت حرف بزن. مهریه اشو با _
ال به اونجا نمی رسه کیان . وقتی زنت دوستت داشته باشه هم می دیم. اص
دلش نمیاد واسه تو حکشم جلب بگیره، دلش میاد؟ به نظشر خودت اینکارو

 می کنه؟

رهای عاشقی که او می شناخت نه، ابداا این کار را نمی کرد اما از رهای
!این روزها، نمی دانست که چه چیزهایی برخواهد آمد

:ابرو بال پراند و گفت

 .نمی دونم _

:و بعد افزود

فکر نمی کردم یه روزی رها به اینجا برسه. فکر نمی کردم انقدر بی رحم _
ال باورم نمی شه  .بشه. این حال و روزو ببینه و پشت کنه و بره. اص
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شت سشر پرادویی سیاه رنگ متوقف شد و ارسلن خیره به اتومبیل پش
:شمارش گرهای چراغ قرمز، چرخید و رو به او گفت

باید می دیدی، باید این رفتارو می دیدی و نداشتنشو تجربه می کردی تا _
 .قدرشو بدونی

کیان سر تکان داد و ارسلن با نگاه به صفحه ی تیره ی ساعت مچی اش
:افزود

معده ام داره صدا می ده. مستقیم بریم رستوران. نمی تونم تا خونه صبر _
.کنم

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

شی چای به حیاط آمد و خیره به دار و درخت های تازه  به همراشه سین
:جان گرفته ی باغچه در خطاب به عزیزش گفت

 .دلم واسه بابام یذره شده _

این جمله را، تقریباا هر ثانیه ای که اینجا می گذراند؛ به زبان می آورد. هربار
می گفت و انتظار داشت که عزیزش از حاج علی چیزی بگوید اما حاج

!علی سرسختانه، به پای حرف هایش مانده بود

شت چوبی تکانی داد و ساره خانم انداشم گوشتی  اش را به روی تخ

بعد از نگاه کردن به محتوای سینی، از همان لبخندهای همیشگی تحویلش
:داد و گفت

می خوای عزیزو تنها بذاری؟ من تازه به این کیک های خوشمزه ای که تو _
.درست می کنی عادت کردم

شل گونه های او، بی اراده خم شد و شروع کرد به نگاهش که رسید به چا
 .بوسیدنش
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من می میرم واست عزیزجونم، اما خودت می دونی چقدر به بابا وابسته ام. _
 .واقعاا دیگه نمی تونم این همه دلتنگی رو تاب بیارم

نهایتاا وقتش رسیده بود. دنیا و آدم هایش، همه و همه از علقه ی حاج علی
شن آن ها کمی فراتر از عشق های زمینی بود و شق میا به یکتا خبر داشتند. عش

شی این چنینیشان ساره را متعجب و صدالبته کنجکاو به همین امر، جدای
 .می کرد

شن چروک خورده اش را نشاند به روی بازوی یکتا و گفت :یکی از دستا

نمی خوای بگی چی شده؟ علی از تو دور نمی موند. حتماا یکاری کردی که _
 .زیادی ناراحتش کرده

شن شی چشما شی آسمان، رفت تا سیاه لب هایش بیرون پرید و خیره به سیاه
!ارسلن

اگر برات بگم عزیز، تو هم بیرونم می کنی و اونوقت دیگه بیشتر از این _
 .آواره می شم

شب ساره به حالتی نمکین شروع به خندیدن کرد و همان لحظه پیامکی از جان
.ارسلن روی صفحه ی تلفنش نشست

"کجایی؟ "

بازهم با نگاه به صفحه، لبخند نشست به روی لب هایش. محال بود که
!ارسلن مکالمه شان را با این "کجاییش" طلبکارانه آغاز نکند

شت همیشه نوشت :او هم به عاد

شب تو کجارو دارم که برم؟ "  "به جز قل

:و شنید که ساره در خطابش گفت

 باز کی بهت مسیج داد نیشت باز شد؟ هان؟ _

شت عزیزش صادقانه گفت :نگاه از صفحه اش گرفت و خیره به صور
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!عشقمه _

 .و ساره خوشش آمد از این حجشم صداقت

راست می گی یکتا؟ ببینم عکسشو داری؟  _

شی حاج علی را  .برای لحظه ای، کنار گذاشت دلتنگ

:با صدایی بلند خندید و بعد گفت

شگ پایه ام برم من. بابام خبر نداره کجا فرستادتم _ شن مامان بزر  .قربو

:و ساره جواب داد

شق عاشق شدن داره. حال چه شکلی هست؟ _ پایه دیگه چیه؟ هر آدمی ح
 ببینمش مادر؟

شک ارسلن کنار گذاشته و سرش را به خودش را لوس کرد. تلفن را با پیام
.شانه ی ساره تکیه داد

 . بابام دوسش نداره عزیز. به من می گه لیاقتت همونه _

:ساره ابروهای نازک شده اش را درهم کشاند و گفت

شر من بود؟ _ شن دخت  بابات غلط کرده. خودش یادش رفته چجوری آویزو

شن صورتش شد و چرخید تا بگوید :بازهم از همان لبخندهای دندان نما مهما

من یکاری کردم که بابام هیچ وقت نمی بخشه . چیکار کنم عزیز؟ دلم _
 براش یذره شده. چیکار کنم ببخشه؟

ال کنجکاو به نظر می رسید پرسید :ساره که کام

 چیکار کردی مگه؟ _

شک ارسلن نوشت :و یکتا خم شد و در جواب به پیام

 ".دارم با عزیزم صحبت می کنم، خودم بهت زنگ می زنم "
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شن انگشتانش اسیر کرد. جرعه ای از شن چای را میا دست برد و استکا
شت خوب و بشد این گرمایش را به جان فرستاد و بعد به یاشد تماشم خاطرا

روزهایش، دل به دریا زد و داستان را برای بی طرف ترین فرشد زندگی اش
 .تعریف کرد

یه روز بابا اومد خونه و گفت که پسشر صاحب مغازه اش حال نشسته جای _
شی پدرش و تماشم کرایه های عقب افتاده رو طلب کرده. اون زمان وضشع مال

بابا زیاد خوب نبود؛ منم نشستم به فکر کردن و می دونستم که بابا چقدر به
شس آقای زند و  ...قنادی وابسته ست واسه همین رفتم به آدر

ساعتی بعد، او همراه با گریه هایش همه چیز را گفته بود. از ارسلن گفت.
از عشق و علقه اش به او. از چشمانی که جاذبه اش رهایت نمی کرد. از

 .کیانی که به اشتباه انتخاب شده بود و از رها

او حال نشسته بود و بازهم شرم داشت. نمی توانست که به چشم های
شل او را تسکین عزیزش نگاه کند اما این بار، کسی از راه رسید تا دردهای د

 .دهد

یکی از دستانش نشست به روی موهای او و بعد همراه با آه کشیدن های گاه
:و بی گاهش گفت

تو خیلی شبیشه منی یکتا. منم وقتی جوون بودم کارهایی می کردم که از یه _
ال اون زمانی که هیچ دختری حق شل من برنمی اومد. مث دختر تو سن و سا

شی بابابزرگت و به بهانه ی نداشت از خونه بیرون بره، من می رفتم تا قصاب
شر گوشت خریدن یه عالمه نگاهش می کردم. انقدر گوشت خریده بودم که ماد

خدابیامرزم بهم شک کرده بود. بعد هم که برادرم فهمید و فکر می کرد
آقاجونت مزاحمم شده، سینه سپر کردم و گفتم منم که راه و بی راه می رم

 .اونجا. نمی خواستم اون صدمه ببینه که.. واسه همین کتکی خوردم دیدنی

شن شن اویی که غرق شده بود میا شت نگاه کردن به چشما یکتا حال شهام
 .خاطرات را پیدا کرده بود

شن گریه هایش خندید و گفت :میا
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 وای واقعاا؟ بعد آقاجونم هیچکاری نکرد؟ _

:ساره بادی به غبغب انداخت و گفت

چرا؟ خیلی زود خواستگاریم کرد. من با بی پروایی به آقاجونت رسیدم. _
 .تو هم انگار مثل خودمی، شجاع و خراب کار

 .یکتا بازهم تک خنده ای را حواله اش داد

 .خراب کارو خوب اومدی _

شن تماشم ماجرا در ذهنش، اول از کیان پرسید :و ساره پس از خلصه کرد

الن فکر می کنی اون پسره کیان، واقعاا می خواد زنشو؟ یعنی انقدر _
پشیمون هست که بدونی دیگه تکرارشون نمی کنه؟

:یکتا سریعاا سر تکان داد و کیان را اینطور توصیف کرد

ال آدشم هوسباز و بدردنخوری نبود. اون _ خیلی پشیمونه عزیز. کیان اص
فقط حس می کرد زود زن گرفته. فکر می کرد جوونی نکرده. فکر می کرد

باید بیشتر بگرده، بیشتر خوش

بگذرونه و زنش انقدر وابسته اش بود که مدام محدودش می کرد. کیانم
شز اول هم اسشم رها خودبزرگ بین بود؛ غرور گرفتش، وگرنه از همون رو

که می اومد سریع دورش حریم می کشید. نمی ذاشت کسی به زنش چپ نگاه
 .کنه. دوسش داشت. من می فهمیدم که دوسش داره

:شنید

خب اون باید ادب می شد. الن ادب شده به نظرت؟ _
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آره و به نظشر من این همه ش دیگه حقش نیست. اون روز که دیدمش _
ال انگار اون کیانی که من می شناختم نبود. خیلی بد به نظر می رسید. اص

.انگار پیرتر از سنش شده

ساره هم جرعه ای از چای اش را نوشید و درحالی که ته مانده ی نقلش را
:مزه مزه می کرد جواب داد

 .ولی اشتباه بزرگی کردین. هم تو و هم اون و هم ارسلن _

:یکتا نیاز داشت به پاسخی مثبت وقتی گفت

به نظرت بابا منو می بخشه؟ به نظرت درست می شه؟ رها برمی گرده به _
 کیان عزیز؟

نمیدونم مادر، هیچ کس از فردای خودش خبر نداره اما من که می گم، اگر _
 پدرت تعریف نکنی اون هیچ وقت تورو نمی بخشه. اون زنی که از برای

شوهرش خیانت دیده رو هم نمی دونم، بعضی از آدم ها ذاتاا زیادی بخشنده ان
و بعضی ها زیادی کینه ای.. نمی دونم اون زن از کدوم دسته ست اما امیدوارم

شن تو و اون مردی که دوسش داری رو برگردن به زندگیشون و آهشون دام
 .نگیره

:بازهم در دفاع از ارسلن نالید

شر اشتباه شده وگرنه اون الن داره تماشم تلششو واسه کمک _ ارسلن دچا
کردن به کیان می کنه. به خدا اون آدشم بدی نیست؛ فقط یکم.. یکم.. یکم

 . قلدره. چی بگم؟ یکم لجبازه اما بد نیست

ساره به واسطه ی فشار به یکی از زنوانش روی پاها ایستاد و درحالی که
:قدم روهای شبانه اش را آغاز کرده بود گفت

بگو بیاد ببینمش. باید باهاش حرف بزنم. خودم مزه ی دهنشو بچشم. ببینم _
واقعاا اون آدشم خوش قلبی که تو داری می گی هست یا نه. اون زنی که بهش
شت بخشش کنی مادر. با بد کردی رو هم باید خودت بری و ازش درخواس

 .اینجا نشستن و دست روی دست گذاشتن هیچی درست نمی شه
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شل صحبت او، با چشمانی گشادشده پرسید شت او :یکتا در پاسخ به قسم

 به ارسلن بگم بیاد اینجا؟ اگر بابام بفهمه؟ _

:و ساره ای که زیادی غرق بود در افکارش، دستی در هوا تکان داد و گفت

 .بابات غلط کرده. بگو بیاد من باهاش حرف دارم دخترجون _

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

خیلی خب من فردا خودم شخصاا به این موضوع رسیدگی می کنم. شما _
 .لطفاا خودسر کاری نکنین تا خودم برسم

شنید که ارسلن اه گویان، تلفنش را به روی میز کوفت و هنوز هم معذب
:به نظر می رسید وقتی سرچرخاند و شنید

 تو که هنوز نپوشیدی، می خوای با شلوار جین بخوابی؟ _

 :گفت

ال راحتم _  .می پوشم فع

شغ یخچال و با نگاه به طبقه هایش با صدایی بلند گفت :و ارسلن رفت سرا

 .با معجون موافقی؟ معجونای من حرف نداره _

:کوتاه جواب داد

 .سیرم _

 .و ارسلن طولنی نگاهش کرد و بعد ابرو درهم چپاند

 .مگه من گفتم گشنه ای؟ دوست داری یا نه؟ خودتو لوس نکن _

شت رها را در صفحه ی مجازی چک کرد و بعد تلفن به دست، آخرین وضعی
:گفت

 .باشه می خورم _
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و بعد وارشد صفحه ی چت شد و کم مانده بود که بازهم احساساتش را برای
شل واژه ها او تایپ کند اما، وقتی می دانست که جوابی نخواهد گرفت؛ ارسا

 چه سودی داشت؟

شل صحبت بود  .ارسلن با انرژی ای وصف نشدنی، مشغو

منم یه دوره ای شبیه به تورو گذروندم تو زندگیم اما شبیشه تو خودمو نزدم _
زمین. سخته بهت حق می دم، خیلی سخته اما اگر سشرپا واینستی نمی تونی

 .زنتو برگردونی

شع موردعلقه ی صحبت هایش بود  .این روزها "رها" موضو

:نگاه داد به ارسلنی که موزها را پوست می کند و بعد پرسید

می گی چیکار کنم؟  _

:و ارسلن جواب داد

...بهت که گفتم _

شن صحبتش  .او نشست میا

نشدنیه، برم بگم زنم تمکین نمی کنه، بعد قاضی نمی گه تو خونه ات کو؟ _
 کجا می خوای ببری زنتو؟

شر کیان نمی دانست  . هنوز او را نمی شناخت. ارسلن هنوز هیچ از غرو

:شانه بال پراند و گفت

کافیه تو قدم برداری، من خودم یکی از آپارتمان هامو خالی می کنم و توام _
شت زنتو می گیری می بری اونجا  .دس

 .کیان نگاهش را گردانده و رساند به صفحه ی تلوزیون

:در همان حال گفت

شل کسی احتیاجی ندارم _  .لزم نیست. من به مال و اموا
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شت چهره ی درهشم او شد  . و ارسلن بازی اش با چاقو را کنار گذاشت و ما

مگه من گفتم می خوام اموالمو بزنم با نامت؟ تا زمانی که دست و بالت _
باز شه تو یکی از آپارتمان های من زندگی می کنی، نترس پول کرایه شو از

 .حقوقت کم می کنم

!کیان بازهم، برگشته بود به همان خوی لجباز و پرتکبرش

:گفت

 .گفتم که.. نیازی به ترحشم کسی ندارم. خودم یکاریش می کنم _

شط آشپزخانه را هم رها کرد. گام هایش را رساند تا جایی ارسلن این بار، محی
ال عصبی بود وقتی گفت شض دیشد او و بعد کام :در معر

شر من. باید _ هرچی می کشی از این غرورته ها.. بعضی مواقع لزمه براد
ال چیکار شت کمکی که به سمتت دراز شده رو بگیری تا موفق بشی. مث دس

می خوای کنی؟ می خوای بشینی ببینی زنت از دستت رفته؟ ببینی دیگه
شر طلق بخوره تو هرکاری هم کنی نمی تونی داشته باشیش؟ وقتی مه

 .شناسنامه ت دیگه این غرورت بدردت نمی خوره ها

سر وصورتش را دستی کشید. حقیقتاا ارسلن داشت از ضعف هایش
شر انقباض شن رها هم، جانش را دچا می گفت. فکر کردن به فردای بدو

 .می کرد

:ناچاراا گفت

 .پس همونجوری اجاره می گیری که از بقیه می گرفتی _

و ارسلن کمی آسوده خاطر شد وقتی برگشت به آ

 .شپزخانه

شق چشم و ابروی توام _  .نه پس عاش
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شر او در سکوت، زهرخندی روی لب ها کاشت و تلشش این بود که یکبا
 اعلشن تماسی که دیگر هم، این حجم از معرفت و محبت را تشکر کند اما

شی کنار دستش شز عسل شن ارسلن، لحظه ای نگاهش را به می مربوط بود به تلف
 .کشاند

شت او هم ناشناس جلوه شماره ی ناشناس، محال بود که در صفحه ی خاطرا
شک اعداشد این شماره را از بر بود. چندین مرتبه از نظر کند . او تک به ت

شت شی پدرش چکار داشت؟ آن هم این وق شب قناد گذراندش و یکتا، با صاح
 شب؟

خودش را زد به ندیدن و ارسلن هم ابداا فکر نمی کرد که او چیزی متوجه
 .شده باشد

:خود را رساند به تلفنش و پس از پاسخ دادن به تماس گفت

شت شب؟ _ شر من کجاست تا این وق  یا

برای لحظه ای، انگشتانش به دوشر دستگیره ی مبل چسبید. چشمانش تا آخرین
!توان گشاد شد و گوش هایش، برای بیشتر شنیدن جان کند

چی؟ عزیزجونت چیکار داره با من؟ اگر می خواد خواستگاری کنه من _
 .بگما، الن قصشد ازدواج ندارم

شر ارسلن شن او، یکتا را در کنا ! تصور کند محال بود. محال بود که ذه

:بازهم شنید

می دونی چند وقته همدیگرو ندیدیم؟ نمی خوای از اون زندان بیرون بیای؟ _
 تا کی باید نبینمت من تورو؟

حس کرد. بازهم همان گرمای بی انتها را به روی قفسه ی سینه اش احساس
شر هم  تصویر کرد. یکتا با ارسلن، او چطور باید آن دو را در کنا

 می کشید؟
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خیلی خب من تا یکی دو ساعت دیگه بیام، بیدارین شما؟ _

 .و بعد صدای خنده ها بال گرفت

 ارسلن کی اینطور می خندید؟ با کدام تماس تا این حد کیفش کوک می شد؟

مکالمه به پایان رسید و ارسلن گام های رفته را بازگشت تا تلفنش را به
 .شارژ بزند

:درهمان حال هم گفت

شت تو _  .از دس

:و کیان با تماشم خشمی که تجربه اش می کرد در خطابش سوالی پرسید

نامزد داری؟ _

او تنها یک "نه" ی قاطعانه و یا خنده ای پراستهزا را انتظار می کشید اما
:ارسلن سری به چپ و راست تکان داد و گفت

 .ای.. بگی نگی _

شل گام های او رفت  .روی پا ایستاد و دنبا

 .پس در شرفشی _

شت کارخانه ی خودشان و درحالی که شغ چهارمغزهای ساخ ارسلن رفت سرا
شز پسته را به دهان می گذاشت گفت :دانه ای مغ

شر خوبی بشه آره _  .اگر خانواده اش بدن و خودش دخت

شخ کیان یکی از دستانش را تکیه داد به کانتر و نگاهش برای لحظه ای، نیم ر
:ارسلن را رها نمی کرد وقتی گفت

شر خوب یعنی چی؟ _  دخت

شن تقریبااآماده اش پاشید  .و ارسلن مشتی از چهارمغز را به روی معجو
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حرف گوش بده. درست لباس بپوشه. از خونه بیرون نره. آرایش نکنه و _
 ..غیره

 .تماشم این هایی که ارسلن می گفت؛ محال بود که از یکتا برآید

:گفت

 اگر نشه؟ اگر انجام نده؟ اون وقت چی؟ _

شت نفسش جوابش را داد :و ارسلن چرخید و با تماشم اطمینان و عز

 .انجام می ده. انقدر عاشقم هست که بیشتر از اینارو هم انجام می ده _

شن او زل می زد و از عشق می گفت؛ عاشق؟ یکتایی که روزی به چشما
 برای ارسلن هم داستان های دروغینش را تعریف می کرد؟

 از کجا می دونی که عاشقته؟ _

شر پسته شل او قرار داد و خودش هنوز هم درگی شن مپر را مقاب ارسلن لیوا
:خوردن بود وقتی گفت

شت انجام دادنشو _ مطمئنم چون کارایی برام کرد که هیچ احدی شهام
 .نداشت. چون تو تماشم رفتارش عشقو دیدم

کیان کجکی خندید و بعد روی موهایش را طوری دست کشید تا شاید اندکی
 .از خشمش را تخلیه کند

 .کنجکاو شدم _

و ارسلن اولین جرعه را به گلو فرستاد و از طعشم انصافاا خوبش لذت
:می برد وقتی چشمکی حواله اش داد و پرسید

 کنجکاو برای چی؟ _

این خانشم خوشبخت کی هست؟ چیکار کرده که انقدر بهش مطمئنی؟ یعنی _
ال قبل از تو با هیچ کس ال کاری نکرده که تورو به شک بندازه؟ مث اص

 نبوده؟
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شت او  .ارسلن برای لحظه ای، خیره ماند به صور

ابروانش بی اراده درهم فرو رفته بود و تلشش برای بی تفاوت ماندن هم به
!هیچ رسید

:گفت

!نه نبوده _

تا کیان بحث را ببندد و تمامش کند اما همین که کیان به سکوت رسید؛ او به
شی خیالش گشت شل جمله ای برای آسودگ  .دنبا

 تو چی؟ از زنت مطمئنی؟ می دونی قبل از تو با کسی نبوده؟ _

 ارسلن داشت رهای او را با یکتای خانه خراب کن قیاس می کرد؟

:با تماشم قاطعیتش گفت

شس مذکرو با منی شناخت که شوهرش بودم _ ال نبوده.. اون جن  .اص

ال عصبی شده بود وقتی پرسید :و ارسلن کام

پس چرا بهش خیانت کردی؟ تو که این همه دوستش داری، تو که می گی _
 زنم لنگه نداره، چرا بهش خیانت کردی؟

کیان هم پرشد از حرص. یاشد روزهای با یکتا بودنش هم به نفرت
!می رساندش

شل نگاشه معصومشو خوردم . انقدر تو گوشم خوند که از خودم  _ گولم زد. گو
دور شدم. به خیالم داشتم به دلش گوش می کردم، می خواستم دل نشکونم اما

 .نمی دونستم اون چقدر عوضی و کثافته

شر مردمو فحش می دی؟ مشکل از توعه که وا _ چرت نگو. واسه چی دخت
 .دادی

آره مشکل از منه. من نباید وا می دادم خاک بر سرم اما اون چش بود؟ _
شن من؟ انقدر پست و حسود بود که نتونست عشق و چی می خواست از جو
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علقه ی من به زنمو ببینه، رفت زندگیمو خراب کرد. الن چیکار می کنه؟
شی عشق و حالش منو بیچاره و آواره کرده چون اون کارشه. خودش رفته پ

شر اونه  .مردارو بازی دادن کا

مسر خورد و به زمین افتاد. شن انگشتانش  همان لحظه بود که لیوان از میا
شل شن ارسلن، همه ی حا صدای شکستنش پاهای کیان را عقب کشید و چشما

شی یکتا بسته بود که ادامه داد :درونش را فریاد می زد اما کیان، کمر به نابود

ممردم اون _ بلند شد اومده خونه ام. زنم مارو تو چه وضعی دید. کاش می 
 .روز ولی پای اون دخترو به خونه زندگیم باز نمی کردم

ارسلن به واسطه ی یکی از دستانش چنگ انداخت به لبه ی کانتر و کیان با
 .جمله اش، هرچه مقاومت برای او مانده بود را تمامش کرد

شر حاج مقدسیه، همون حاج _ فکر کنم بشناسیش. دخت

ال اون بود که منو به تو معرفی کرد شل توعه. اص شن قنادیش ما مقدسی که زمی
 .دیگه

 .کارش از خشم گذشت

:غرید

!خفه شو دیگه _

شت کبودش ثابت ماند؛ ارسلن یقه اش را و وقتی نگاشه کیان به روی صور
:چسبید و بازهم به فریاد زدن ادامه داد

بی شرف خفه شو دیگه بسه. تو مردی؟ شاشیدم تو اون غیرتت که _
وایستادی جلوی من و آبروی یه دخترو می بری. اگر اون بده، اون نجسه،
ال، تو خیلی گوه خوردی که رفتی باهاش. همین تویی که اون شیطانه اص

الن وایستادی جلوی من و ادعای پاک بودن می کنی، وقتی نگاهت افتاد به
.اون دست و پاتو گم کردی، گول خوردی؟ زر نزن بابا چه گول خوردنی
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شت سرخ از خششم ارسلن را از با نگاهش اول یقه ی مچاله شده و بعد صور
شن نفس هایش نظر گذراند و همان لحظه بود که ارسلن همراه با فوت کرد

 . عقب کشید

:شنید که کیان گفت

 .من باید برم _

 .و سریعاا بازویش را چسبید

 .چرت نگو، کجا می خوای بری؟ تو بمون، من می رم بیرون کار دارم _

شر همان نگاه، رسید به کیان در سکوت رفتنش را نگاه کرد  و بعد مسی
 .تکه شیشه های روی سرامیک

شق ذهنش پر شد از روزهایی که با یکتا گذرانده تکیه اش را داد به کانتر، اتا
شر هم می چید؛ بازهم ناقص و ناتمام به بود و هرچه تکه های این پازل را کنا

 .نظر می رسید

شی او بود شت ذهن شر ارسلن، از محال !هنوز هم هضمش نمی کرد؛ یکتا در کنا

شت چوبی نشسته بود و نگاه های دقیقه هایی بعد ارسلن هم به روی تخ
 .خیره ی ساره را جواب می داد

شن ذهنش مپر بود از معما  و نمی دانست که چرا اما، تماشم تلشش برای نشاند
 .لبخند به روی لب ها، به هیچ نتیجه ای نمی رسید

شر ارسلن ایستاده گفت :نهایتاا شنید که ساره در خطاب به یکتای کنا

 چای بیار براشون مادر. چرا ایستادی؟ _

شخ مردی که دنیایش بود و مدت ها از آخرین یکتا همان  طور خیره به نیم ر
:دیدارشان می گذشت گفت

 نمی شه همین جا بمونم؟ _
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 .و ارسلن ناچار شد به نگاه کردنش

 .آخه دلم نمی خواد این منظره رو از دست بدم _

نهایتاا لب های ارسلن نیم چه لبخندی را پذیرفت و ساره بازهم نمکین خندید؛
:دستش را در هوا تکان داد و گفت

 .بیا برو دختر. چقدر تو پررویی، یکم خجالت بکش _

شک یکتا خنده کنان دور شد و ارسلن نگاه کرد به دختری  که تک به ت
حرکاتش پر بود از شیطنت و الحق که این رفتار، زیادی هم مجذوبش

:می کرد اما ساره رشد نگاشه او را گرفت و بعد در خطابش گفت

 دوسش داری؟ _

شط اسفناکی زیادی بی منطق و شن چنین سوالی، آن هم در چنین شرای بیا
شن احساساتش نبود که ابرو ناگهانی به نظر می رسید و ارسلن هم، مرشد بیا

:بال پراند و گفت

 .اگر صدام کردین بدونین قصدم با یکتا جدیه یا نه، بله جدیه _

 جدی یعنی چی؟ می شه برای من بازش کنی؟ _

شن یک ارسلن بازهم رسید به دقیقه هایی پیش. به همان لحظه که کیان با بیا
شی مشترک با یکتا را تخریب شن زندگ جمله، تماشم تصورات خوشش از ساخت

!کرده بود

:با این حال اما گفت

 .به ازدواج باهاش فکر کردم اما پدرش موافق نیست _

ساره لبخنشد روی لب هایش را عمق داد و ارسلن مادربزرگش کبری را
شن گوشتی اش را نشاند به روی شت او دیده بود وقتی یکی از دستا شن حرکا میا

 .سینه و سر کج کرد

شن حاج علی با من _  .راضی کرد
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شن موهایش بود اما ساره رفت و شن انگشتانش به میا مسراند شش ارسلن،  واکن
شل او را به بیان رساند شف د  .رسید تا اصشل مطلب و حر

من می دونم همه چیو مادر، خیالت راحت. می دونم چیکار کنم که حاج _
علی با باهات موافق بشه، می دونم زن داشتی و اون خدابیامرز فوت شده.

شر منو تو چه راشه بدی  ..می دونم دخت

 یکتا اینارو به شما گفته؟ _

 .نگاشه جدی و عاری از محبتش، ابروهای ساره را درهم فرو برد

شر _ ممرد؟ اگر یکتا الن اینجاست کا نباید می گفت؟ باید تو غشم نگفتنش می 
 شماست ها، متوجه ای؟

شت همیشگی، نفس هایش را فوت کرد و ساره افزود :ارسلن به عاد

شت بالسریت دست _ شر خدا بوده، چرا تو تصمیما اگر زنت فوت شده کا
بردی پسرم؟ اون خودش می دونه کی باید تقاص بده، کی باید خوش باشه و

شت بنده هاش کی حقشه که تا آخشر عمر عذاب بکشه، این که تو واسه مجازا
شر خدای خودت نیست؟ الن این وسط، به برنامه ریزی کنی گستاخی در براب
غیر از یکتای من و اون زن و شوهشر بیچاره، خوشد تو هم صدمه دیدی مگه

 نه؟ اذیت نشدی؟ فرصتت واسه خوشحال زندگی کردنو از دست ندادی؟

:تنها گفت

 .حق با شماست _

تا این بحث بسته شود و ساره کمی نزدیک تر شد و هنوز هم لبخندش را
:روی لب داشت وقتی گفت

شل مردونه بده که یکتا نفهمه _  .من یه چیزی بهت می گم اما قو

:سریعاا سر تکان داد و محترمانه جواب داد

 چشم، بفرمایید؟ _
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زودتر یکتارو از پدرش خواستگاری کن، رسماا با خانواده ت پاپیش بذار، _
نمی خوام دخترم انقدر حسرت بخوره، اون خیلی عاشقته مادر، انقدر زیاد

 . که وقتی از تو حرف می زنه تنش مور مور می شه

این آخری را، او هم به چشم دیده بود اما، ارسلن هنوز هم به کیان و
:جملتش فکر می کرد وقتی نامطمئن گفت

خودم هم همین قصدو دارم. نمی خوام یکتا بخاطشر من این همه عذاب _
شز اول هم می خواستم به پدرش بگم که مقصشر رابطه ی بکشه. همون رو
شی یکتا با اون فقط و فقط منم. می خواستم بگم که هیچ احساسی از اجبار

شف یکتا نبوده اما خودش اجازه نداد. گفت نمی خوام بابام باهات دشمن طر
.بشه

شن شر پنج انگشتش به روی را این جملت را تاکیدی بیان می کرد و ساره فشا
:پایش را دیده بود که گفت

می بینی چقدر دوستت داره؟ حاضره خودش از همه جا رونده بشه، ولی _
شش خانواده اش خراب نکنه شر تورو پی  .تصوی

 .چه باید می گفت؟ این حجم از سرد بودن داشت ساره را کلفه می کرد

ال صادقانه گفت :ناچاراا افکار را کنار گذاشت و کام

بعد از زنم فقط یکتا تونست منو آ _

روم کنه، منم نمی خوام از دستش بدم . به این که یه نفر تا این حد دوسم داشته
.باشه نیاز دارم

 چی دارین می گین؟ _

شی یکتا بود که حواسشان را از مکالمه پرت کرد  .این صدای پرانرژ

Ava-Khis.iR
@avayekhis



شی یکتا، یک شر خانگ ارسلن نگاه چرخاند و پس از رسیدن به بلوز وشلوا
 .دور هم اطرافش را نظر انداخت

 .همسایه بغلی ها قشنگ تو حیاطو می بینن ها یکتا _

سا ره خوشش آمد از این حساسیت اما یکتا ترسید از اخطاری که دریافت
 .کرد

:سریعاا گفت

 الن کی بیداره ارسلن؟ _

شل او قرار داد شنید :و بعد که سینی را مقاب

 ما چجوری بیداریم؟ بقیه هم بیدارن. تو چرا حرف گوش نمی دی؟ _

شخ او و با اشاره ی چشم و یکتا برای لحظه ای مات ماند به روی نگاشه سر
 .ابرو، ارسلن را متوجشه ساره کرد

 .باشه عزیزم باشه. من که حرفی نزدم _

 .ساره اما روی پا ایستاد و ترجیحش این بود که دو جوان را تنها بگذارد

شط خونه ی منو دید نمی زنه. من برم _ خیالت راحت مادر، هیچ کس حیا
 .بخوابم، شما هم راحت باشین

شل دور شدن بود که ارسلن در خطابش گفت :و درحا

 .ممنون _

:ساره سوالی نگاهش کرد و او جواب داد

تماشم تلشمو می کنم که سرافکنده تون نکنم، ممنون که به من اعتماد _
 .کردین

شر منو دوست داشته باش برام کافیه . شبت بخیر پسرم _  .تو دخت

:او هم گفت
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 .شب بخیر _

ال دور نشده بود که ارسلن و هنوز ساره با گام های پرطمانینه اش کام
 .چرخید به سوی یکتا

 .تو که هنوز نرفتی چیزی بپوشی _

یکتا نشست آن سشر تخت و سریعاا پتوی مسافرتی ای که آن اطراف رها شده
 .بود را به دست گرفت و روی موهایش انداخت

 .خوبه الن؟ به خدا کسی اینجارو نگاه نمی کنه _

شغ چهره ای حالتی خنده دار به خود گرفته بود اما ارسلن امشب، داغ بود؛ دا
شر وحشتناک شغ افکا !حرف های کیان و دا

نتوانست که در سکوت، همچنان با یکتا بگوید و بخندد. یکتا باید توضیحی
 .می داد. باید درست شبیه به همیشه، جمله ای می گفت و آرامش می کرد

:به همین سبب هم فکری کرد و گفت

یکتا یه سوال می پرسم که فقط یه جواب داره، اونم آره ست یا نه. نه فلسفه _
شب منو بچین، نه نق بزن، نه داد و هوار راه بنداز. فقط راست و حسینی جوا

 .بده چون مغزمو درگیر کرده

 .این حجم از جدیت، یکتا را اول متعجب و بعد کنجکاو کرد

 .آن قدر که لبخند از لب هایش فراری شد و نگاه ریز کرد

 چیزی شده؟ _

 .قرار شد من سوال بپرسم _

 خب بپرس؟ _

شن اغواکننده ی او و شی چشما ارسلن نگاهش را تکان داد. از رسید به روشن
:به هیچ چیز فکر نمی کرد وقتی پرسید
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ال از _ شی ساده که نبوده، بوده؟ مث شن تو و کیان، چیزی بیشتر از یه دوست بی
شس دست که فراتر نرفته، مگه نه؟  لم

شل بیان شده را شاید بیشتر از سی ثانیه طول کشید تا او معنا و مفهوشم سوا
هضمش کند و بعد از هضم و باورش بود که چانه اش لرزید. پتو را رها
کرد؛ موهایش شلخته وار به دورش ریخت و او همان لحظه، باری دیگر

شط ارسلن شکست !توس

:لب زد

 ارسلن؟ _

:و او بی رحمانه صدا بال کشید

 .چی گفتم؟ گفتم یه جواب داره، آره یا نه؟ اینجوری به من نگاه نکن _

شن این سوال را درکش نمی کرد  .یکتا اما هنوز هم بیا

 ارسلن الن تو چی داری می گی؟ داری به من تهمت می زنی؟ _

ارسلن تنش را به روی همان تخت تکانی داد. فاصله ی نگاه هایشان کم و
کم تر شد و او خانه ی چشمانش را گشاد می کرد وقتی یکی از دستانش را

 .کوبید به روی تخت و بازهم یکتا را شکست

چه تهمتی؟ من ازت سوال پرسیدم و تو هم باید جواب بدی. می خوام _
 بدونم تا این مغزم آروم شه، بگو چیزی بیشتر بوده یا نه؟

:گفت

!نبوده _

 .و همان لحظه اشک هایش چکید

شز تو اینطوری تعریف شدم. که تو _ نبوده اما برای خودم متاسفم که تو مغ
داری تا این حد منو پست می کنی. کیان زن داشت ارسلن، چی  می خواست

شن ما باشه؟ نه اون انقدر عوضی بود نه من انقدر حقیر و بدبخت  . بی
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 .یکتا تمومش کن، من فقط یه سوال پرسیدم مغلطه راه ننداز _

شل ساده؟ این چه سوالی بود که تو پرسیدی ارسلن؟ _ فقط یه سوال؟ یه سوا
 یعنی واقعاا جوابشو نمی دونستی؟

ارسلن "ال اکبر" گویان روی ته ریش های مرتب شده اش را دستی کشید و
شن حق به جانب جواب داد :بعد با همان لح

از کجا باید می دونستم؟ وقتی بلند شدی رفتی خونه اش، مگه من غیب گوام _
یا استغفرال خدام که بدونم؟

 .دیگر نتوانست. نتوانست که این حجم از حقارت را تاب بیاورد

:تلش کرد تا روی پا بایستد و همان لحظه گفت

 .پس تو فراموشی گرفتی. همه چیزو یادت رفته انگار _

شت هرچه شچ دستش را چنگ انداخت و یکتا را با خشون ارسلن سریعاا م
!تمام تر برگرداند به روی تخت

بچه شدی؟ فقط یه سوال بود. تو گفتی نه، منم گفتم باشه. تمومش کن _
 دیگه. چرا کشش می دی؟

شش اشک هایش نداشت. ارسلن هرچه که یکتا هیچ کنترلی به  روی ریز
شن چنین سوالی هم شکسته بود شل او را با بیا !می گفت؛ د

:نالید

تو با این سوالت منو گذاشتی زیر پات و له کردی. بعد از این همه مدت _
که همدیگرو ندیده بودیم، یه همچین خاطره ای باید از خودت به جا

 می ذاشتی؟

تماشم افکار را همان لحظه دور ریخت. تردید را موقتاا کنار گذاشت. آن
شر کودکانه های این دختر م شل دلی فکر کرد که وقتی کنا لحظه تنها به حا
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!ی نشست؛ خوب بود

!سریعاا گفت تا از بیانش منصرف نشود

شل _ می خوام زنم بشی یکتا، باید اینو می پرسیدم چون تو از این به بعد ما
شل من باشه، حتی گذشته ات. من اسشم هیچ مردی رو منی. یعنی تماشم تو باید ما

شر تو نمی خوام !کنا

شب دخترک به شن قل و نمی دانست که آن لحظه، چه لرزشی را به روی ساختما
 .پا کرد

!ریشه ی اشک ها خشکید

!خیال می کرد که همین امشب، به محال ترین آرزوی عمرش رسیده

شاید بعد از این، یکتا هیچ آرزویی جز ماندن در همین حوالی نداشت. همین
ال ناگهانی با جمله ها رویاهایش را به حقیقت تبدیل کرد جایی که ارسلن کام

شر همین ثانیه ها، برای تماشم عمرش کافی بود !و به خدا که تکرا

 "فصل چهارم"

 "!...باورم کن"

شت دوان دوان خودش را رساند به ورودی و یک بار دیگر هم، صفحه ی ساع
 .مچی اش را نظر انداخت

شر جلویی که پیرمردی خمیده و درب و داغان بود و هنوز شت سشر نف ایستاد پش
شی خود را به دست نیاورده بود وقتی در خطاب به شت طبیع نفس هایش حال

شز باحوصله گفت :سربا

شت دادگاهمه. یکم سریع باش _ .برادر من یک دقیقه دیگه وق
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:سرباز نگاهی اجمالی حواله اش کرد و بعد گفت

.ببینم پرینتتو _

کیان سریعاا دست به کار شد و وقتی سرباز اجازه ی ورودش را صادر
شی شماره شق جلسه اش را دوید. تابلوهای حاو شت ورودی تا اتا کرد؛ تماشم مساف

شن صحبت کردنش  از را نگاه می کرد و هرلحظه می ترسید که وقت و زما
شج راهرو به روی میان برود وقتی نهایت رسید به فرزانه  و رامینی که کن
صندلی های انتظار نشسته بودند و او هنوز هم هردوی آن ها را جزئی از

 .خانواده اش می دانست که با صدایی بلند سلم کرد

.رامین در پاسخش چیزی نگفت و فرزانه اما روی پا ایستاد و نزدیکش شد

شر من؟ _ شن دخت شق توافقی یا اذیت کرد  اومدی برای طل

نگاه پایین انداخت. دلش نمی خواست که وقتی این جمله را به بیان
 .می رساند؛ با چشم های فرزانه مواجه شود

:تنها گفت

 .من زنمو طلق نمی دم _

شر دادگاه شد شر ورودی کوبید و وارشد فضای خفقان آو  .و بعد تقه هایش را به د

لحظه ای پاهایش لرزید. نگاشه رها را دید که به سویش چرخید و او وجودش
شل اعدامی، هزارمرتبه بهتر شل یک قات هم به لرزه افتاد. اطمینان داشت که حا

!بود از او

شن عدالت و اگر عدالت این روزها مساوی می شد آمده بود برای به اجرا رسید
ممرد شن رها و زندگی اش، باید همین جا می  !با از دست داد

شک مطالعه، حال و روشز وخیمش را نظاره شت عین رو به قاضی ای که از پش
شن سر، اشاره کرد به یکی از می کرد؛ سلم داد و او همراه با تکا

..صندلی ها
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به روی اولینش نشست. سرش سنگین بود. جایی روی قفسه ی سینه اش،
شخ رها بود .زیادی می سوخت. رنگ و رویش پریده و نگاهش تنها به نیم ر

ممرده های متحرک، در البته رها که چه بگویم، او بیشتر شبیه به 
.چندقدمی اش نشسته بود و پلک هم نمی زد

شت به دست آمده، شل مطالعه ی پرونده بود وکیان هم از فرص قاضی در حا
شت استفاده را برد  .نهای

شر گوشش گفت :کمی نزدیک شد به او و کنا

ببین به کجا رسیدیم؟ رها باورت می شه؟ باورت می شه که اومدیم تا یکی _
 دیگه برای زندگیمون تصمیم بگیره؟

شن او  .نهایتاا نگاشه رها هم، برگشت به روی چشما

:تنها گفت

اومدم تا تورو از بدشانسی های زندگیت نجات بدم، یادته؟ از بدشانسیت _
شت بود که زنت شدم، حال تو خوش شانسی کیان، چون از امروز همه ی نسب

 . ما تموم می شه

شن کلم او مات ماند و قاضی که مردی میان سال شت لح کیان به روی قاطعی
 .بود؛ همراه با سرفه ای تصنعی، صدا را در گلویش صاف کرد

!خب _

شت او. یکی ترسیده و بی قرار ، یکی هردو نگاه، برگشت به روی صور
شن تردید !مطمئن و بدو

شت رها قاضی از ورای شیشه ی عینک، نگاهی موشکافانه را حواله ی صور
 .دا د و بعد ناشم کیان رایک دور خواند

شن یوسفی  _ ..آقای سید کیا

شن شن بی اما کیان صاف نشست و به خدا که دیگر هیچ کنترلی به روی ضربا
!قلبش نداشت
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:گفت

 .بله _

 .و قاضی بازهم نگاهش کرد

شت طلق و جدایی دارن، شما اومدی برای توافق و رضایت _ خانم درخواس
 به طلق یا دفاع از خودت؟

شخ او. همان لحظه بود که رها هم کیان برای ثانیه ای، چرخید به روی نیم ر
نگاهش کرد. نگاهش پر بود از التماس. به کجا رسیده بود؟ به کجا که رها

 برای جدایی التماسش می کرد؟

:چرخید و رو به قاضی، با تماشم اطمینانش گفت

 .نمی خوام زنمو طلق بدم. من راضی به جدایی نیستم آقای قاضی _

شش رها را ببیند اما رها، در پاسخ به این حجم از و بعد بازهم چرخید تا واکن
 .قاطعیت، تنها خندید

:قاضی ادامه داد

خانم شما دلیل محکمی برای درخواستت داری؟ هرچی که هست می تونی _
 .الن عنوان کنی

ال صادقانه گفت :رها کام

نمی تونم باهاش زندگی کنم آقای قاضی. خودش بهتر می دونه که اگر یک _
ال تا اینجا نمی اومدم  .درصد هم می تونستم وجودشو تحمل کنم اص

:قاضی تاکید کرد

 تحمل؟ _

و رها برای لحظه ای، در مقابله با این حجم از ابهت، شهامتش را از دست
 .داد

:لب زد
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 .بله _

:و تا سر پایین انداخت؛ قاضی پرسید

 شوهرت اعتیاد داره؟ _

شخ منفی اش، قاضی را برای سریعاا سری به چپ و راست تکان داد و پاس
شن سوالی دیگر ترغیب کرد  .بیا

شت بزن داره؟ _  دس

رها سریعاا پلک بست. تماشم روزهای با کیان بودن و بی دلیل سیلی خوردن
!را یادش آمد. البته که کیان با بی رحمی کتکش می زد

:گفت

..بله آقای قاضی _

و قاضی این بار چرخید رو به کیانی که با تماشم تاسف، سرش را پایین
شر پایش را نظاره می کرد  .انداخته و سرامیک های زی

 راست می گه؟ کتکش می زنی؟ _

شی قاضی را از شت خشک و جد ناچاراا نگاه بال کشید و اول رها و بعد صور
 .نظر گذراند

کتک نه، من فقط دو سه بار که عصبی بودم تو گوشش زدم، اینا دلیل _
 .می شه برای جدایی؟ من زنمو دوست دارم

:رها سریعاا با صدایی که از زوشر حیرت ولوم گرفته بود پرسید

 دوسه بار؟ تو فقط دوسه بار تو صورتم زدی؟ _

 .خانم یه لحظه شما هیچی نگو _

شت تمام، صدای رها را خاموش کرد  .این صدای قاضی بود که با جدی
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:در خطاب به کیان، با نگاهی خیره افزود

شت شما سیلی کتک محسوب نمی شه؟ _ تو فرهنگ لغ

:گفت

..خودشم می دونه من عصبی که می شم _

شف اضافی نزن. کتک محسوب می شه یا نه؟ _ شب منو بده، حر  جوا

شز متفی برای کیان محسوب می شد و پاسخش تنها سکوت بود. این یک امتیا
 .به خدا که این حجم از بیچارگی، داشت جانش را می گرفت

:قاضی فریادزنان اضافه کرد

شب منو بده _  .جوا

:و کیان گفت

 .بله محسوب می شه _

پس چرا می گی کتک که نه؟ تو بیجا کردی که وقتی عصبی شدی دست _
 روی زنت بلند کردی. اسشم خودتم گذاشتی مرد؟

 به کجا رسانده بودش رها؟

این بار چرخید به روی نگاشه مغموشم او و بعد خیره به او، در خطاب به
:قاضی گفت

دیگه نمی زنم. پشیمونم آقای قاضی. به خدا پشیمونم. نمی خوام زنمو _
 .طلق بدم

قاضی چیزهایی به روی کاغشذ مقابلش نوشت و بعد دوباره خیره ماند به
شج مقابلش رد و بدل می شد شن زو  .نگاه هایی که میا
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شل دیگه ای هم داری؟ شوهرت ادعا می کنه که پشیمونه _ خب خانم، شما دلی
 .و دیگه تکرارش نمی کنه

شت کیان را. این حجم از بی قراری، او نهایتاا تمام کرد نگاه کردن به صور
 .تنش را سست می کرد

شل قاضی گفت :در پاسخ به سوا

شل دیگه ای هم دارم _  .بله دلی

شن نفسی از سشر حرص قاضی سوالی نگاهش کرد و او همراه با فوت کرد
:گفت

شوهرم به من خیانت کرده. من تو خونه ام یه دختری رو همراهش دیدم و _
ال نمی تونم یه همچین موضوعی رو فراموش کنم  .اص

به یکباره قاضی تماشم دیشد خوبی نسبت به کیان داشت را از دست داد. سریعاا
شش کیان را ببیند و دید که عرق از شقیقه اش چکید. دید که لب چرخید تا واکن

زد ناشم رها را. دید که با انگشتانش بازی کرد. دید که نگاهش را از تماشم
 .نگاه های اطرافش دزدید

جمله هایی که رها به بیان رساند، کیان را پرت کرد به دنیایی از شرم و
:شنید که قاضی گفت

 با این ادعا موافقی آقای یوسفی؟ _

شب گلویش بال و پایین پرید و می دانست که تا آب دهان قورت داد. سی
شت بیمارستان خواهد شد وقتی گفت شی تخ :دقیقه هایی دیگر، بازهم راه

 .من خیانت نکردم _

 .رها سریعاا چرخید به سویش و قاضی نگذاشت که او چیزی بگوید

 خانم شما برای این ادعا شاهدی هم داری؟ _

:در پاسخ به قاضی، چیزی نداشت که بگوید اما در خطاب به کیان گفت
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 چرا دروغ می گی؟ تو مگه مرد نیستی؟ نمی تونی اشتباهتو قبول کنی نه؟ _

 .قاضی اما بازهم، اخطار داد

 خانم با شما هستم، شاهدی هم دارین؟ _

:لب زد

!نه _

 .و قاضی همان لحظه پرونده را بست

 .خیلی خب می تونین برین _

شت کیان سریعاا روی پا ایستاد  و نفس هایش آن قدر پاره پاره بود که مهل
 .خداحافظی از قاضی را هم به او نداد

شچ پله ها. این بار ندید که فرزانه و رامین چطور نگاهش کردند. رسید به پی
نشست به روی اولین پله و به واسطه ی یکی از دست ها، قفسه ی سینه اش را

 .چنگ انداخت

گام های عجولنه ی رها، همان لحظه رسید به او و تماشم جمله هایش را، وقتی
شت او را دید از یاد برد  .صور

 .کیان؟ کیان چته تو؟ قلبته؟ کیان با توام _

شط کیان اما به جان کندنی روی پا ایستاد. حس می کرد که تماشم دنیا، از غل
اضافه ی او آگاه شدند. دیگر هیچ نشانی از آبرو برای اویی که تماشم عمر

شص آبرویش را می زد باقی نمانده بود  .حر

شن رها را نگران کرد و گفت شت نگرا :صور

می خوای طلق بگیری رها؟ من فکر می کردم داری می ترسونیم، فکر _
 کردم داری تنبیهم می کنی، تو جدی جدی داری می گذری از من؟

:رها لب زد

 .باید بری دکتر _
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:و کیان نزدیک تر شد و افزود

 می دونی که طلقت نمی دم مگه نه؟ _

:و رها نگاهش کرد و جواب داد

مهریه ام رو می ذارم اجرا. مجبوری طلقم بدی. فقط در صورتی _
 .می بخشم که راضی بشی به طلق

شج لب هایش نشست. همین او بود که فکر می کرد رها به اخشم او زهرخندی کن
!هم راضی نیست

:گفت

شق _ خیلی خوبه. قشنگ یادت دادن. می دونی چیکار کنی که تا اعما
وجودمو بسوزونی، می دونی ندارم اما می خوای بندازیم زندان آره؟ اینه اون

 .رهایی که من دارم براش له له می زنم

این حجم از گستاخی، رها را دیوانه کرد. ابروهای نامرتب شده اش همان
شت مردانه اش شد  .لحظه درهم فرو رفت و او دست به کمر نزدیک به قام

ال خجالت نمی کشی؟ نمی گی من رهارو _ تو واقعاا چجور آدمی هستی؟ اص
یک بار کشتم، نمی گی اونم یه روزی برام جون می داد اما به خودش اومد و

شر یکی دیگه دید؛ من به جای تو بودم از خجالتم حرف هم نمی زدم منو کنا
کیان. بله می ندازمت زندان، لزم باشه این کارم می کنم. من نمی خوام دیگه

 .با تو باشم. نمی خوامت اینو بفهم

بعد پله ها را با تماشم خشمش پایین رفت وقبل از آن که برسد به پاگرد، کیان
بازویش را چنگ انداخت. آن قدر وحشیانه و سخت که اطمینان داشت رشد

شت سفیشد او باقی مانده !انگشتانش به روی پوس

 ..ببین منو _

 .واژه به واژه را، تاکیدوارانه و محکم به بیان رساند
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شگ دندونات بشه، زشن _ ال از یادت نبر. موهات رن خوب گوش کن و اص
من باقی می مونی. من پست و عوضی و کثافت و زبون نفهم، ولی طلقت

شر طلق ال کاری کن اعدامم کنن، نمی ذارم مه نمی دم. بنداز زندان، اص
بخوره تو شناسنامه ات، حال برو زورتو بزن. برو هرکاری که از دستت

برمی

اد انجام بده. من ازت نمی گذرم می دونی چرا؟ چون به همون اندازه که
شل شل تیر ماه و ساعت منشه صبحه، مطمئنم که تو هنوز مث مطمئنم امروز او

روز اول عاشقمی. مطمئنم که تا آخرین لحظه ی عمرت هم فراموشم
!نمی کنی. شنیدی رها؟ من طلقت نمی دم

شن اشک هایش زیادی سرسخت بود اما این بار، نتوانست که رها برای پس زد
سدی به روی ریزششان بکشد. چراکه کیان از حقایق و ضعف هایش گفته

!بود

شر انگشتان او خلص کرد و گفت :به هزار تقل، بازویش را از حصا

 .تو تا آخشر عمر با همین توهمات زندگی کن _

و این بار که با تماشم توان از او فاصله گرفت؛ کیان را همان جا و خیره به
!رفتنش باقی گذاشت

شن رها در زندگی اش مطمئن تر از قبل می شد و او هر ثانیه، برای نگه داشت
!نمی دانست که چطور با کابوس های امروزش مقابله کند

شی زندگی اش را می شد که رها امشب بخوابد و تنها همان سه شنبه ی باران
شن موهایش برقصد و شن او، بازهم به میا فراموش کند؟ می شد که انگشتا

 می شد که کیان بازهم از او، نوای دوستت دارم را بشنود؟

چشمانش همان لحظه پر شد و این بار که پله ها را پایین می رفت؛ دست به
شن خدایش شد  .دام
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 .خدایا کمکم کن. دیگه نمی کشم کمک کن _

☆☆☆☆☆☆☆☆

 .در را به آهستگی، به لنگه اش چفت کرد و همان لحظه منفجر شد از گریه

شب امروز روشز خواستگاری اش بود. بعد از هفته ها اصرار و التماس از جان
ساره، نهایت حاج علی قبول کرد که مراسشم خواستگاری برگذار شود. نه که

شن این شر یکتا میا بازهم به روی ارسلن مخالفت کند نه، او تنها از حضو
!چهاردیواری بیزار بود

شب یکتا همراه با خود حمل می کرد که اگر دنیا و آن قدر دلخوری از جان
آدم هایش هم پادرمیانی می کردند؛ چندان تاثیری نداشت. به همین سبب هم،

شن هیچ مخالفتی سر تکان داد. این را هم شنید که ناشم ارسلن را که شنید؛ بدو
ارسلن روزی متاهل بود و همسرش را از دست داده اما بازهم مخالفتی

شل زندگی نکرد. او آن قدر از یکتا ناامید و رنجیده بود؛ که به ازدواج و تشکی
 .و شاید به راه درست هدایت شدنش، حتی با ارسلن هم رضایت می داد

شل آیینه. همان طور امروز اما یکتا پس از مدت ها به خانه اش آمد. ایستاد مقاب
شن محبوبش که ارسلن دوست داشت لباس پوشید. اتاقش پر شد از عطشر ادکل
و حس کرد که تنها چند گام تا وصال با آرزوهایش فاصله دارد اما همین که

شل حاج علی و همین که اولین پله ها را پایین رفت؛ همین که نشست مقاب
شل خوبش را از دست داد شب او حواله  اش شد؛ تماشم حا !فریاد از جان

شس شرمی داشت از وجوشد حاج علی چه حرف ها که بارش نکرد. چه احسا
شی همیشه مهربان و منطقی، چه او. چه بی تفاوت بود به اشک هایش. حاج عل

:راحت او را از اتاقش بیرون فرستاد و چه بی رحمانه گفت

شز تو به من مربوط نیست. من که نتونستم، شاید اون _ بعد از امشب هیچ چی
 .ارسلن بتونه تورو درست کنه

و یکتا حالیی که رسیده بود به انتهای واژه ی غم، به همراشه اشک هایش
شن فکر، شماره ی کیان را گرفت  .رفت تا اتاق خواب و تلفن به دست و بدو
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ابداا نمی دانست که ارسلن به چنین اتفاقی، چه واکنشی نشان خواهد داد اما
شی او که به گوشش رسید؛ بوق های آزاد را انتظار کشید و صدای عصب

:سریعاا گفت

 .منو ببخش کیان. تورو خدا منو ببخش _

صدای نیش خنشد کیان را به وضوح شنید. اطرافش پر بود از سر و صدای
دستگاه ها و می دانست که کیان الن جایی نزدیک به ارسلن مشغول به کار

شن خاطرش شن این جمله و کمی آسوده تر شد !است اما نیاز داشت به بیا

:کیان در جوابش گفت

 .یک بار دیگه شماره ت رو گوشیم بیوفته اومدم جلوی خونه تون _

 .و یکتا بازهم به بخشیده شدن اصرار کرد

به خدا هرکاری بخوای انجام می دم. تو فقط بگو چیکار کنم که رها بهت _
 .برگرده و تو منو ببخشی

:شنید

نمی شنوی نه؟ حتماا باید برم به دوست پسرت بگم که ادبت کنه؟ دیگه به _
 .من زنگ نزن

شن انگشتانش شل شد  .تلفن میا

:لب زد

 دوست پسرم؟ _

:و کیان عصبی خندید و گفت

ال با من بودی و _ آهان یادم نبود که بهت بگم. ارسلن خبر داره که تو قب
شف حتی خونه ام هم اومدی. دوست پسرت ارسلن بود دیگه نه؟ حیف! حی

شل تو باید دور و اطرافش باشه  .همچین آدمی که دختری مث
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ال وروشد شط اطرافش نمی گرفت. مث همان جا نشست. ابداا هیچ ارتباطی با محی
ساره را به اتاق خوابش ندیده بود. نمی دانست که انگشتانش چطور می لرزد

شل بی دلیلش، دلش را و افکارش اما رسید به همان شبی که ارسلن با سوا
!شکانده بود

:نالید

 تو چی به ارسلن گفتی کیان؟ _

:و کیان اینطور جوابش را داد

ال من هیچوقت به تو _ شن سوخته. مث شش نخورده و ده خیلی سخته نه؟ آ
شف من چی ها به زنم گفتی، حال هم ابرازعلقه نکردم اما تو رفتی از طر
ال تو اومدی خونه ی من و فقط خدا می دونه که هیچ اتفاقی شت توعه. مث نوب
بینمون نیوفتاد چون من می خوام همون کاری رو با تو بکنم که تو با من

کردی. دروغ بگم، تهمت بزنم و طوری تورو از چششم ارسلن می ندازم که
 .دیگه نگاهتم نکنه

چانه اش لرزید. اشک ها به هق هق تبدیل شد. همین امروز، همین امروزی
 .که کم مانده بود تا وصال با آرزوهایش، باید این چنین تهدید می شد

:نالید

..کیان توروخدا _

!و قبل از آن که به خودش بیاید؛ تماسش با بوق های ممتد قطع شده بود

شل نزدیک شدن با ناباوری صفحه ی تلفن را نگاه انداخت و وقتی ساره در حا
:به او پرسید

 .چی شده مادر؟ تو که باز داری گریه می کنی _

شق فاجعه پی برد !یکتا به عم
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می شد؟ می شد که درست یک روز مانده به وصال با آرزوهایش، طوفانی
شن ارسلن ال اویی که داشت این چنین سخت از راه رسد و او بازهم بخندد؟ مث

شل را حتی در ذهن هم نپذیرفته بود؛ حال با خروارخروار امید ایستاد مقاب
آیینه و برای مراسشم خواستگاری آماده شد اما، اگر کیان همین امروز

شج امیدواری طعشم نرسیدن را تصمیمش را عملی می کرد؛ اگر یکتا در او
 می چشید؛ اگر به خودش می آمد و ارسلن را از دست می داد؟

 .با همین افکار به هق هق افتاد و ساره همان لحظه تنش را به آغوش کشید

چیکار می کنن باهات؟ چرا انقدر پریشونی دخترم؟ کی اذیتت کرده؟ به _
شب خواستگاریت نیست؟  من بگو. مگه امشب ش

:نفس کم آورده بود اما گفت

 .اگر بهش نرسم می میرم عزیز. دیگه حتماا می میرم _

:ساره لب گزیده و جواب داد

چرا نرسی؟ امشب داره میاد خواستگاریت مادر. توکه انقدر ناشکر _
 .نبودی

شی _ می خوام خوشحال باشم، می خوام امیدوار باشم اما نمی تونم. من زندگ
کیانو نابود کردم، مطمئنم آهش منو می گیره. مطمئنم عزیز. اگر تقاص

شن ارسلن باشه من چیکار کنم؟ تو بهم بگو چجوری با گناهام از دست داد
 غشم نبودنش کنار بیام؟

ساره محکم تر از قبل نوه اش را به سینه فشرد. هرکه نمی دانست او که از
شش خدایش محفوظ دل مهربانی های یکتا خبر داشت. می دانست که جای او پی

 .است

:به همین امر گفت

من مطمئنم که نفرینت نمی کنه. اگر انقدر ازت متنفره برو باهاش حرف _
شن زندگیش نبودی. بزن عزیز جان. برو بهش بگو که راضی به خراب کرد

 .بگو که ارسلن مجبورت کرده
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:لب زد

 .نمی خوام واسه ارسلن دشمن درست کنم _

شش ساره بیرون آمد شج اتاق، از آغو شض وروشد نرگس به فضای متشن .و به مح

شت سرخ و اشکی اش احساس کرد؛ دستی نگاشه نرگس را که به روی صور
:به روی گونه کشید و شنید

شق ارسلن نیستی؟ از تو بعید _ نکنه بهمون دروغ گفتی یکتا؟ نکنه عاش
شق زندگیت یه مرشد متاهل باشه  .نیست؛ شاید عش

ساره ناشم دخترش را تاکیدوار به خطاب رساند و نرگس با اخم هایی درهم
:رو به مادرش گفت

شر منه که انقدر لوسش کردم. هربار که _ ازش دفاع نکن مامان. همش تقصی
باباش اومد واسه بی فکری هاش دعواش کنه، گفتم نه این تنها بچه مونه. تنها

امیدمون واسه زندگی. می گفتم یکتا عاقله، خودش درست و غلط رو
تشخیص می ده اما نمی دونه اون روز که اون آقا اومد اینجا و از کارهاش

گفت حاج علی چطوری سرشو پایین انداخته بود. نمی دونه چجوری دست و
شی منو نابود شت دخترش. مرده می گفت یکتا زندگ پاش می لرزید از اشتباها

کرده. می گفت منم مقصرم اما یکتا از عمد خواست که کارم با زنم به
 .جدایی بکشه

:یکتا نالید

 ...مامان به خدا _

شن صحبتش نشست  .و نرگس میا

ال هیچی نگو. یکتا من دیگه نمی خوام به حرف هات گوش بدم. فقط _ اص
شش اون هم شر ارسلن خوشبخت بشی. یعنی امیدوارم پی امیدوارم در کنا

سرافکنده مون نکنی. امشب که گذشت دوباره برگرد خونه ی مامان بزرگت،
 .نگاشه بابات که بهت میوفته حالش بد می شه
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شن ناباوری اش گفت :میا

 .چقدر بی رحم شدی مامان _

شل نوه اش قدالم کرد  .و ساره مقاب

شن چنین _ شت داشت برو بیرون نرگس. واقعاا برای تو و علی متاسفم، شما لیاق
 .دختری رو ندارین. معلومه که می برمش، رو چشمم می ذارمش

نرگس بی حرف اتاق را ترک کرد و یکتا که مجدد به گریه افتاد؛ این بار
شط زنشد بزرگ، شگ در توس شن زن ساره هم همپای دردهایش شد و تا فشرده شد

!وضعیت همین بود

پس از وروشد مهمان ها به خانه ی حاج علی، جو تغییر کرد. ارسلن به
شر خاکستری همراشه سبد گلی بزرگ و تجملتی، درحالی که کت و شلوا

خوش پوش تر از هروقت نشانش می داد؛ احوال پرسی کنان به نشیمن رسید و
شض رسیدن به چهره ی رنگ پریده ی یکتا، متوجه ناخوش احوالی اش به مح

 .شد

شر هم گام این بار آزیتا هم همراهشان بود. عرفان و کبری خانم هم در کنا
شن یک مراسم نامزدی، کامل برمی داشتند و همه چیز برای به اجرا رسید

 .بود

شت زنشد یکتا با گام هایی سست و کم جان با خانم ها روبوسی کرد و به درخواس
 .بزرگ، جایی نزدیک به ارسلن قرار گرفت

حاج علی هنوز هم لبخندی به لب نیاورده بود. تنها لبخندها آن شب، مربوط
شر شر رفتا شت تاثی شر ارسلن هم تح به عرفان، کبری و ساره خانم بود. مادر و پد

حاج علی، درست شبیه به غریبه ها گوشه ای نشسته و لم تا کام حرف
 .نمی زدند

 .پس از مدتی سکوت اما عرفان به حرف آمد

 .اگر نمی رین سشر اصشل مطلب بزنین شبکه سه الن فوتبال داره _
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کبری و ارسلن، همان لحظه چپ چپی حواله اش دادند و یکتا که نیم چه
:لبخندی را روی لب ها کاشت؛ عرفان حق به جانب افزود

ای بابا به داماد برخورده. خب بچه دوست داره شما برین سشر اصشل _
مطلب اما کسی حرف نمی زنه که.. می خواین من برم؟ به خدا خوب بلدم

.برسم به اصشل اصشل مطلب

شت سرش را دست کشید و نگاهش دیدنی بود وقتی در ارسلن جایی پش
:خطاب به عرفان لب زد

خفه لطفاا _

. 

:عرفان اما با صدایی بلند گفت

ال بدرد _ چی؟ خفه شم؟ چقدر بی ادبی تو.. حاجی به این دختر نده ها.. اص
.نمی خوره. از من گفتن بود

ارسلن با نگاهی گشادشده در جا تکانی خورد و کبری این بار به حرف
 .آمد

شت تو پسر، چی می گی؟ ارسلشن من به این باادبی. حاجی شما به _ از دس
شل شف این گوش نده ها.. خودش عرضه نداره زن بگیره به پسشر دسته گ حر

 .من گیر می ده

حاج علی در نهایت موفق شد به خندیدن و وقتی سری به نشانه ی نفی تکان
:داد عرفان گفت

چی؟ من عرضه ندارم؟ من نمی خوام وگرنه ارا ده کنم هزار تا زن برام _
 .پیدا می شه

 .زنشد بزرگ هم مداخله کرد
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 .تو یکی بگیر نیازی به هزارتا نیست پسرم _

.و عرفان بازهم حق به جانب جواب داد

مگه زن هندونه ست که برم سشر کوچه یکی بگیرم؟ حال شما واسه _
ارسلن خانتون زن بگیرین ببینم چه گلی به سرمون می زنه. اگر ایشون

 .موفق شد منم یکی زن می گیرم

کبری چشم و ابرویی برای نوه اش چپ و راست کرد و نهایت نتوانست که
:نگوید

 .آره.. تو خیلی هم عرضه داری _

:و عرفان خندید و گفت

ال _  .باشه کبری جونم، من بی عرضه ارسلن بتمن اص

 .کبری کشید جمله اش را

 .بله پس چی؟ پسشر من دسته گله _

:و عرفان رو کرد به حاج علی و گفت

شل محمدی یا رشز هلندی گیرتون _ منتهی کاکتوس ها.. مدیونین فکر کنین گ
 .اومده

:ارسلن لب زد

 .روانی رو ببین _

 .و حاج علی همان لحظه، با صدایی بلند به خنده افتاد

شن آن بلبشوی ذهنی، چرخید و رو به ارسلن گفت :یکتا هم میا

شس من _  .کاکتو

:و ارسلن خیره اش ماند و جواب داد

 .من با شما کار دارم. صبر کن فقط _
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 .کبری با صدایی بلند مجلس را به دست گرفت

 .خب؟ بهتره بریم سشر اصشل مطلب _

:عرفان گفت

 .خب داستان شنیدنی شد _

:و یکتا رو به ارسلن، آهسته اما ترسیده پرسید

 چیزی شده؟ _

:ارسلن نگاه از او گرفت و خیره ی حاج علی بود وقتی گفت

 .حتما یه چیزی شده دیگه. انقدر گریه کردی چشمات شبیه قورباغه شده _

نفسی از سشر آسودگی از سینه بیرون داد و همین که روی گونه اش را دستی
 . رسمیت بخشید کشید؛ کبری مجلس را

راستشو بخواین من یکتا جان رو چندبای دیده بودم. باید اعتراف کنم از _
شر این که خوشگله، خیلی سرسنگین و شز اول شیفته اش شدم. در کنا همون رو
شن پیرزنو انقدر مجذوب کرده که هر روز به ارسلن گفتم نجیبه و همین م

بریم خواستگاری. البته اینو هم اضافه کنم که ارسلن هم بعد از یه برهه ی
سختی از زندگیش، بدجوری دل داده به یکتای شما و من انقدر عجولم برای

شن پسرم که اگر شما رضایت بدین با عاقد هماهنگ کردم تا همین داماد شد
 .امشب یه صیغه ی  محرمیت بینشون خونده بشه

شل تک نفره تکانی خورد و حاج علی بازهم، بی تفاوت رفتار کرد. به روی مب
یکتا که با چشمانی از حدقه در آمده چرخید به سوی ارسلن،جمله ی بعدی

شت بروشز واکنش از یکتا را گرفت شب ارسلن، مهل  .از جان

البته اینو هم باید خدمتتون عرض کنم، خوب نیست که مخفی کاری باشه. _
شی حادثه ای وحشتناک همسرش رو از دست ال متاهل بوده اما ط ارسلن قب

 .داد
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شن ارسلن را تشخیص شک آزیتا و سپس ابرو درهم کشاند شن پر اش یکتا چشما
 .داد

:حاج علی نهایتا گفت

 .خدا رحتمشون کنه _

:و ارسلن تشکر کرد و شنید

من با این ازدواج موافقم، بازهم همه چیز به نظشر یکتا برمی گرده. _
خودتون می دونید که یکتا تک فرزنشد ماست. ما از بچگی اونو رو چشممون
گذاشتیم. اجازه ندادیم خار به پاش بره. خواستیم همیشه علیقش رو دنبال کنه

و در ادامه هم از ارسلن خان همین توقع رو داریم، که با یکتا همین طور
 .رفتار کنه

شت ارسلن و او به سختی چنین جمله ای را چید  .نگاه ها چرخید تا صور

تمام تلشم ر و می کنم تا روسیاهتون نکنم. یکتا برای من خیلی ارزش _
 .داره

 .و لب های ساره خانم که خندید؛ کبری با رویی گشوده به حرف آمد

 .یکتا دخترم، نمی خوای نظرت رو بهمون بگی؟ منتظریم ها _

شل زندگی اش بوده چه داشت که بگوید؟ اگر می گفت ارسلن تنها آرزوی محا
..که آبروی خودش را می برد

برای لحظه ای کیان و بدبرخوردی اش را در ذهن کنار فرستاد و تلش کرد
:تا لرزشی در صدایش ایجاد نشود وقتی گفت

شن من و _ شس بی البته که نظرم مثبته. دیگه فکر کنم همه می دونن از احسا
 .ارسلن

شک شوق، همان لحظه از چشمش چکید و وقتی پسش زد؛ عرفان شروع اش
شن دست هایش بهم  .کرد به کوباند
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مبارکه! پس بزن دست قشنگه رو.. حاج علی پلی کن موزیکو، می خوام _
 .واستون با کبری خانم تانگو برقصم حرفه ای

یکتا با همان بغضی که میان حنجره اش سنگینی می کرد خندید و عرفان
شن شیرینی دست بکار شد  .خودش به تنهایی، برای تعارف کرد

 .بفرمایید دهنتونو شیرین کنین. من که خیلی گشنه ام، قنشد خونمم افتاده _

در این میان که کبری خانم با عاقد تماس می گرفت تا مسئله ی صیغه
خواندن را حتمی کند؛ ارسلن وقت کرد تا نگاه کند به چهره ی یکتا و

:بپرسد

 نمی خوای بگی چته؟ هر بهونه ای داره اشکتو درمیاره، حواست هست؟ _

شن بغض لرزید و او گفت :چانه اش از حجشم سنگی

ال دیگه منو نمی خواد. مامانمم از اون _ بابام خیلی عصبیه ارسلن. اص
 .بدتر

ارسلن نچ کنان نفسش را کلفه فوت کرد و همین که نگاه از چشمانش
گرفت؛ روی ته ریش هایش را دستی کشید و پس از

:ثانیه هایی سکوت گفت

شر سشر من بوده؟ _  می خوای الن با بابات حرف بزنم؟ بگم همه چیز زی

 .یکتا سریعاا واکنش نشان داد

 دیوونه شدی؟ می خوای همه چیز خراب بشه؟ _

:و ارسلن که با بدخلقی اشاره کرد به چشمانش و گفت

شر اشکه، داره اعصابم بهم می _ پس تمومش کن دیگه. همش این چشما پ
 .ریزه یکتا
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:یکتا این طور جوابش را داد

شن توئه _  . تنها ترسم تو زندگیم از دست داد

شی صورتش گفت :ارسلن کمی نزدیک شد. درچندسانت

 از امشب ما زن و شوهریم، چه از دست دادنی؟ _

 .و عرفان به همراشه شیرینی خوری نزدیک آمد

شف بی خانواده؟ مگه شما محرم شدین؟ چرا _ عه عه.. این کارا چیه منحر
 انقدر عجله می کنی تو ارسلن؟

:ارسلن نچ کنان فاصله گرفت و عرفان نگاشه خیره اش را دید و شنید

 .امشب خیلی بانمک شدیا _

:عرفان حق به جانب جواب داد

شغ _ شل خودت بکن، از تخم مر من همیشه بانمکم. تو برو یه فکری به حا
شن نمک هم بدمزه تری شی بدو  .عسل

 .یکتا خنده کنان بغض قورت داد و از صبحانه ی محبوبش دفاع کرد

شق تخم مرغ عسلی ام _  .وای نگو.. من عاش

و ارسلن که به نشانه ی پیروزی ابرو بال پراند؛ عرفان چهره جمع کرد و
:گفت

شت _ اه اه.. بدسلیقه. از همین انتخابت باید می فهمیدم چقدر چندشی. شما لیاق
شی بوگندوتونو بخورین  .شیرینی ندارین که.. برین همون تخم مرغ عسل

دقیقه هایی به همان روال گذشت . عرفان مدام صحبت می کرد و حاج علی
را حسابی دست انداخته بود. کبری مشغول بود با ساره و نرگس هم

شب یکتا شر ارسلن را می شنید. آزیتا گاهی از جان صحبت های مادر و پد
شب وجوشد ارسلن، تک کلمه ای جوابش را جمله هایی می شنید و اما به سب

.می داد
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مگر گرفت؛ شن دخترک که از هجوشم استرس  نهایتاا عاقد از راه رسید و ت
شن جمع برقرار شد  .سکوتی عظیم میا

عاقد که پیرمردی خوش رو و خوش خنده بود و زنشد بزرگ را هم به خوبی
شی وصف نشدنی را به اویی که بزرگ ترین آرزوی می شناخت؛ این خوشحال

شج ارسلن بود؛ تبریک گفت و تا رسید به واپسین روزهای عمرش، ازدوا
شت صیغه، کبری گفت شث مهل :بح

فکر می کنم یک ماهه کفایت کنه، تا کارهای عقد انجام بشه این دوتا _
 .محرم بمونن

 .و ارسلن، با جمله اش تماشم نگاه ها را به سوی خود چرخاند

البرای سه ماه بخونین، کار و بارم حسابی شلوغه. بعید _ سه ماه. فع
می دونم بتونم تو یک ماه جمع و جورشون کنم. عقد هم الکی نیست؛ مراسم

ال برای سه ماه بخون حاجی شر دیگه. فع  .می خواد و هزار مدل اما و اگ

:حاج علی برای ثانیه ای به فکر فرو رفت و نهایت نتوانست که بگوید

ال؟ یعنی ممکنه طولنی تر هم بشه؟ _  فع

 .و قبل از آن که ارسلن چیزی بگوید؛ کبری به حرف آمد

نه حاجی جان، بیشتر نمی شه. لزم باشه خودم کارهای عقدشونو انجام  _
 .می دم

:حاج علی سر تکان داد و گفت

!که اینطور _

شی یکتا را بی جواب گذاشت و منتظر ماند تا عاقد و ارسلن نگاه های سوال
 .کارش را تمام کند

همه چیز خیلی سریع پیش رفت. یکتا تماشم غم و غصه ها را، برای چنین
شر ارسلن ماند و خیره به صورتش "بله" گفت. ثانیه ای کنار گذاشت. کنا
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شن تبریک ها، او را از هر واقعیتی به دور کرد. انگار صدای دست و بیا
شج رویاهای هرشبش پرت کرده بود .دستی آمده و او را به او

:ارسلن خیره به صورتش لب زد

 .دیگه زنم شدی  _

شر نشان را داد به دست های و کبری با همان خنده های از تشه دل، انگشت
شت یکی از دست های نوه اش تا ارسلن جواهشر تجملتی را به چهارمین انگش

 .یکتا بفرستد

ال خونسرد بود وقتی به واسطه ی بازهم دست های او لرزید و ارسلن کام
 .انگشتر، یکتا را برای خودش نشان کرد

شق وجود گفت :نگاه ها لحظه ای به روی هم خیره ماند و یکتا از اعما

 .خیلی خوشحالم _

:ارسلن جواب داد

شل من شدی مگه نه؟ _  ما

شن اولین و عرفان هم به دور از شوخی و خنده، نزدیکشان شد و به عنوا
شت ارسلن را بوسید و تبریک گفت  .نفر، صور

 .هیچ کس نمی دانست که بعد از آن شب، چه خواهد شد

شت صیغه تا سه ماه طولنی شود و چرا جایی چرا ارسلن خواست که مهل
شن او می ترسید. هیچ کس نمی دانست شق وجوشد یکتا، برای از دست داد در اعما
شج رویاها بیرون خواهد کشید اما، آن شب هردو که کدام اتفاق یکتا را از او
شت هم خیره ماندند و این چینین علقه شان را ابراز دقیقه ها را به روی صور

!می کردند

شق سهمگینی رخ داد شب دخترک چه اتفا شن خانه ی قل فقط خدا می دانست که میا
و وقتی با خودش تکرار کرد "همسشر ارسلن" شدن را، آدرنالین چطور

!تماشم وجودش را فراگرفت
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☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆

شن افکارش، شخ یک جفت چششم روشن بود. او امروز و میا نگاهش می
دقیقه های زیادی را به این چشم ها نگاه کرده بود. شاید اگر بیش از اندازه به
شن رگه هایش، دلتنگی، عشق، کلفگی و بی قراری رویشان دقت می کرد؛ میا

 .را هم می دید

شن سفید و اتوشده  پنهان کرد و شب پیره نهایتاا روی پا ایستاد؛ اندامش را در قال
وقتی دکمه هایش را با هزار و یک طمانینه می بست؛ لبخندی ساختگی را هم

شن آیینه داد شل چشم های درو  . تحوی

شر دیگر هم شی سرخ رنگ، یک با شس تزیین نگاه چرخاند و وقتی رسید به باک
شن نوای "تولدت مبارک" را !امتحان کرد بیا

شز تولشد رها بود. کیان از امروز بیست و ششمین روز از تیر ماه و رو
شی خانه ی ارسلن چشم باز کرد؛ تا همین حال، شن چهاردیوار صبحی که میا
شل آیینه و نهایت همین سفیشد ساده را شت مختلف ایستاد مقاب با هزار و یک ژس

 .انتخاب کرد

شز دلتنگی. این بار هم با دنیایی از امید می رفت. شاید رها می رفت برای ابرا
شر زمان دلتنگش شده بود. آن قدر می رفت تا ریشه ی این کینه هم با گذ

 .بخشکد و تمام شود

شن شت او را میا شی ارسلن و قام با همین افکار رفت تا کمشد لوازم های بهداشت
 .لنگه ی در دید

 چی داری که به موهام بزنم؟ _

:شنید

 .به به.. مبارکه.. شیش تیغ کردی _
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شی پیرهنش باز بود وقتی گفت :شانه ای بال انداخت و هنوز هم دکمه ی آخر

 به نظرت فایده ای هم داره؟ _

:ارسلن ابرو بال پراند و جواب داد

 .شک نکن _

شل همان واکس موی شن قفسه های کمدش، به دنبا بعد از آن نزدیکش شد و میا
 .محبوبش گشت

:در خطابش گفت

 حال چرا سفید؟ مگه دامادیته؟  _

:و شنید

 .فکر کردم این بیشتر از همه میاد _

 .میاد ولی به نظرم تیره بپوش. تیره بیشتر میاد _

شن راه راشه سرمه ای که چشمش با یکی از دست ها، اشاره کرد به همان پیره
:را گرفته بود و بعد پرسید

 اون چطوره؟ _

شف دست هایش به واکس مو، آن ها را به روی شن ک ارسلن پس از آغشته  کرد
شن سرمه ای شت کیان رساند و بعد نگاه داد به پیره !موهای خوش حال

 .آره اون خوبه. همونو بپوش _

شت شب آیینه، حال شن قا کیان بازهم لبخنشد تشکر را روی لب ها کاشت و وقتی میا
شق وجودش گفت :موهایش را نظر کرد؛ از اعما

 .نمی دونم کی می خوام این همه خوبی رو جبران کنم _

شل او قرار داد و بعد گفت شن ادکلن هایش، تلخ ترینش را مقاب :ارسلن میا

Ava-Khis.iR
@avayekhis



شت جبرانم می رسه. فقط کیان، اگر به هر دلیلی نشد که باهاش وقت _ وق
.بگذرونی به من زنگ بزن. مهمون دارم،خواستی برگردی خبر داشته باشم

:کیان پس از اندکی مکث، گفت

 .باشه _

شت صفحه تیره ای که رها شن سرمه ای را تن زد. ساع و بعد رفت و همان پیره
شن روزی هدیه اش کرده بود را به دوشر مچش بست و بعد خم شد و ادکل

شی گردنش پاشید شی ارسلن را هم به روی گود  .انتخاب

:شنید

 .سرمه ای خیلی بهت میاد _

شس شت ارسلن قرار گیرد؛ باک و قبل از آن که بیش از این مورد لطف و محب
شب شلوارپارچه ای اش فرستاد و گفت :هدیه  را به جی

من می رم. امشب خونه نمیام. حتی اگر نشه که با رها باشم می رم خونه ی_
 .یکی از رفیقام. مزاحشم تو و مهمونت نمی شم

شل جمله اش خواست دور شود اما ارسلن سریعاا گفت :و به دنبا

 مهمونم شب نمی مونه. هرجا رفتی آخشر شب اینجا باش. خب؟ _

:جواب داد

 .باشه _

 .و بعد خداحافظی کنان، خانه ی ارسلن و بعد محله شان را ترک کرد

شت سشد شب پنجره و از پش شن قا شی تاکسی و میا نشست به روی اولین صندل
شیشه ای، خیابان ها را نگاه کرد. روزها از آخرین دیدارش با رها

شر دیدنش می گذشت. دلتنگی آن قدر به وجودش رخنه کرده بود که حال تصو
 .هم دست و بالش را به لرزه می انداخت
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صفحه ی ساعتش را چک کرد و بعد از آن که رسید به انتهای خیابانی که به
شن شن هوا و عملی شد شل تاریک شد شی رها منجر می شد؛ با خیا خانه ی پدر

شق اتومبیل را ترک کرد  .نقشه هایش، لبخندی رو ی لب کاشت و اتا

شل میوه فروشی شن رها مقاب چندمتری را قدم زد. تماشم تصوراتش پس از یافت
.برهم خورد. او را که تنها یافته بود؛ همه چیز بهتر می شد

شر آن لبخند، آن قدر کوتاه بود که درست پس از لبخندش عمق گرفت و اما عم
شی همسرش، دود شد و به هوا رفت شن علی رضا در چندسانت  .یافت

با چشمانش دید که رها در پاسخ به صحبت های او خندید و گام هایش آن قدر
شن جمعیت و پیاده روی شلوغ و پررهگذر سست شد که برای لحظه ای، میا

شر رفتن و رسیدن به آن ها بگذرد  .مات ماند اما نه آن قدری که از خی

شت گام هایش به یکباره بال رفت و همین که رسید به کوچه ی تنگ و سرع
:باریک، شنید که علی رضا در خطاب به رهای او می  گفت

 .می خواستم برات زردآلو بخرم ها، خودت نخواستی _

شن خنده هایش جواب داد :رها هم میا

علی رضا یه غلطی کردم از نقطه ضعفم برات گفتم. نگو دیگه حالم بهم _
 .خورد

و کیان ندانست که آن لحظه، به چه تبدیل شد . به دیوانه ای زنجیری یا
شر پارچه ای اش شس موها و شلوا شر واک حیوانی درنده را نمی دانست اما از خی

 .گذشت

شی آن ها بود که فریاد زد :بلندتر گام برداشت و در چندقدم

شن من چه غلطی می کنی؟ _ شر ز تو کنا

صورت ها همان لحظه به سویش چرخید و رها که خششم چشمانش را دید؛
:نالید
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 یا علی. تو اینجا چیکار می کنی؟ _

شن علی رضا را چسبید. علی رضا هم کیان اما بی حرف رفت و یقه ی پیره
بیدی نبود که با این بادها بلرزد. او هم این خشم را امتداد داد. به دقیقه

نکشیده هردو گلویز شدند و کیان عربده می کشید و علی رضا هم مشت
 .می زد

رها همان جا ایستاده و هردو را التماس می کرد اما مگر کسی بود که
 صدای او را بشنود؟

نهایت جمعیت تن ها را از هم جدا کردند. کیان با یقه ای پاره و صورتی
 .درب و داغان و علی رضا هم با حال و روزی بدتر از آن

کیان از مالکیتش نسبت به رها می گفت و علی رضا مدام مسخره اش می کرد
:اما در آخر، رها رو به علی رضا فریاد زد

 .برو علی رضا، نخواستم تو ازم دفاع کنی. برو توروخدا _

شج لب هایش را پاک کرد و فاصله گرفت شن کن  .و کیان خو

جمعیت متفرق شد. علی رضا سلنه سلنه و با نگاهی پرگله، از رها فاصله
گرفت و کیان با نفس هایی پاره پاره، مشت کوباند به دیوار و قبطه خورد به

شل تماشم نقشه هایی که نقشه برآب شده بود  .حا

رها نزدیک اما و خیره به اویی که سرش را به روی آرنجش و به دیوار
:تکیه زده بود گفت

شط محل . شانس آوردم که _ خیالت راحت شد؟ اینم از یقه چسبیدنت وس
 .مامانم اینا نیستن وگرنه رامین ولم نمی کرد

شت رها، او ناخودآگاه نگاهش سرخ بود. آن قدر که وقتی چرخید تا صور
گامی را فاصله گرفت و کیان نفهمید که کجاست و در چه موقعیتی، آن

 .لحظه تنها نعره زدن بود که به دادش می رسید
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هیچ کس خونه نیست و تو داشتی این مرتیکه رو راه می دادی آره؟ آره _
 رها؟

رها دستی را سشد لب های از هم بازهم مانده اش کرد و بعد نتوانست که این
 .حجم از بی آبرویی را تاب بیاورد

شن قفل می چرخاند وقتی در خطاب به شب ورودی و کلید را میا رفت تا در
:کیان گفت

 .بیا تو _

کیان هم بی حرف به دنبالش رفت و درست وقتی وارشد فضای ساکت و
شش خانه شدند؛ رها هم فریادزنان به حرف آمد  .خامو

ال هرکاری کنم به تو _ تو خیلی بیجا می کنی که سشر من داد می زنی. اص
 .چه ربطی داره؟ مگه نسبتی داریم ما

 .کیان نزدیک رفت و نگاشه رها مات ماند به روی کبودی های گونه اش

مثل این که هر دو روز یکبار باید زنگ بزنم و نسبتمونو بهت یادآوری _
کنم. ما زن و شوهریم رها. نمی خوای باور کنی؟ برو صفحه ی دوشم

شناسنامه تو ببین. برو تو خاطراتت سرچ کن و منو بخاطر بیار. دیگه داری
 حالمو بهم می زنی، بسه دیگه. آدم انقدر سنگ؟ انقدر بی رحم؟

شج لب های درشتش جاری شی گونه ها، رسید به قطره خونی که از کن از کبود
 .بود

:گفت

 .داره خون میاد _

 .و بعد کیان دیوانه تر شد

 می خواستی اون مرتیکه رو راه بدی تو خونه آره؟ _

!نگاشه رها، پر شد از حرف
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 تو چی فکر می کنی کیان؟ به نظرت راه می دادم؟ _

شت کیان اما درست شبیه به پسربچه ها با یکی از دست ها اشاره کرد به صور
:او و رگ های گردنش بیرون پریده بود وقتی فریاد زد

 پس این همه آرایش واسه عمه ی منه؟ _

شب این حجم از حرص و دیوانگی، رها را ترسانده بود. او هنوز هم به قل
:کیان فکر می کرد وقتی گفت

 .واسه خودمه. انقدر داد نزن الن سکته می کنی _

داری سکته ام می دی. تو دیگه داری با این همه بی رحم بودن منو _
می کشی و می ذاری تو گور. خسته شدم بابا بفهم. بفهم پشیمونم لعنتی. من

شق دوباره دوست داشته شدن نیستم؟ شق هیچ فرصتی نیستم؟ لی  لی

شز کیان، بغضش را رساند به حنجره و دید که او با یکی از حال و رو
شن شقیقه اش افتاد  .دست ها، به جا

این لعنتی دیگه نمی کشه. به هرجا چنگ می زنم تو یه جور دیگه نابودش _
می کنی. دیگه خسته ام. دلم تنگ می شه و دستم به هیچ جا بند نیست.

می خوامت اما ندارمت، زندگیم جهنم شده اما هیچ راهی واسه به بهشت
شت منو بگیره بندازه جلوی یه رسیدن ندارم. دیگه خسته ام. کاش یکی دس
کامیون تمومم کنه دیگه بسه.. بسه این قدر له شدن. بسه این قدر پس زده

شدن. دیگه باورم نمی شه که خودمم. یادم رفته کی بودم. یادم رفته آخرین
بار کی بود که به خودم افتخار کردم. دیگه چیکار باید بکنم که تمومش کنی

رها؟

شن سر وصورتش افتاده بود و رها گریه تماشم این مدت، او با دست ها به جا
شن نزدیک و مانع شدن را هم نداشت  .می کرد. حتی جا

شر لبخند های رها برای تنها تلشش التماس به تمام شدن بود و کیان با تصو
! کم مانده بود تا مرشز دیوانگی علی رضا،
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نهایتاا کیان کم آورد. نشست به روی کاناپه و رها سریعاا رفت تا آشپزخانه و
 .با لیوانی آب بازگشت

شن لرزانش که لیوان را تحویلش داد؛ با صدایی بلند به گریه افتاد و انگشتا
 .کیان سریعاا نگاه بال کشید

من بمیرم اینجوری گریه نکن. معذرت می خوام رها . نگاه کن، دیگه داد _
 .نمی زنم

ال نامفهوم از گلویش او از حجشم اشک ها به هق هق رسید و اصوات کام
:خارج شد وقتی گفت

 تورو خدا دیگه خودتو نزن. چیکار می کنی با خودت کیان؟ _

شن او هم چکید  .به ثانیه نکشیده، اشک از چشما

ال بی قرار بود وقتی گفت :کام

شن تو نمی تونم. به خدا نمی تونم _  .بدو

 .و رها بازهم گریه کرد

منم نمی _

 تونم. نمی تونم بهت برگردم کیان. نمی تونم اعتماد کنم. فکر می کنی دلم
نمی خواد بهت برگردم؟ من رهایی بودم که انقدر ساده بگذره از زندگیش؟

 .هرکاری می کنم چیزی به اسشم فراموشی ازم برنمیاد

ال ملتمسانه گفت :کیان روی پا ایستاد و کام

تو فقط یه فرصت بده. فقط یک بار امتحان کن. اگر نتونستم از پسش _
بربیام دوباره برو. نمی خوام پرونده رو ببندی رها، فقط به تعویق بندازش.

شق اینم نیستم؟ هان؟ من لی
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شن شل یافت دید که دست های او به روی سرشانه اش نشسته و چشمانش به دنبا
شب رها، به روی لب هایش متمرکز شده !پاسخی مثبت از جان

شن کیان. برای لحظه ای فکر کرد به با او بودن. فکر کردن به بخشیده شد
شن فکر کرد به راهی دوباره و فرصتی مجدد. فکر کرد به هر روزی که بدو

:کیان گذراند و بعد نالید

شش _ دیگه خودمم بخوام نمی شه، متوجه نیستی کیان؟ آبروی این عشق پی
همه رفته، من اگر ببخشم شدم رسوای عالم و تو هم الن دیگه جایی واسه

شت دوباره باقی نذاشتی  .فرص

شن جملتش جاری بود گفت :کیان با تماشم امیدی که میا

تو می خوای؟ دلت می خواد که امتحان کنی؟ بهم بگو که تو قلبت جایی _
شت دوباره هست رها. تو بگو و به الباقیش کاری نداشته باش  .واسه فرص

رها اجازه داد تا اشک ها، تماشم احساساتش را تخلیه کند و نتوانست چیزی
شن سرش به نشانه ی مثبت، به کیان جانی دوباره بخشید  .بگوید اما تکا

ال کسی خبردار نمی شه. نه خانواده ی من و نه _ پس به هیچی فکر نکن. فع
تو. بذار همه فکر کنن ما دیگه همدیگرو نمی خوایم. همه چیز پنهانی پیش

ال خسته نمی شم  .می ره. تا هروقت تو بخوای رها. من اص

دیگر جانی برای مقاومت در تنش باقی نمانده بود. پلک به روی هم فشرد و
شن نحیفش را به آغوش کشید و با شخ مثبتش را دریافت کرد؛ ت کیان که پاس

 .تماشم وجود به خود فشرد

آن قدر که این حجم از دلتنگی تخلیه شود. آن قدر که ندیدن ها، به آغوش
 .نکشیدن ها و نبوسیدن ها را جبران کرده باشد

شر گوشش گفت :کنا

 .پشیمون نمی شی. این بار از اعتمادت پشیمون نمی شی رها _
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شن قلبش شن بی اما رها همان طور سرش را به سینه ی او تکیه زده بود و ضربا
 .را می شمرد

:همان لحظه گفت

ال نباید کسی بفهمه کیان _  .اص

شت او را قاب گرفت و شی صور و کیان این بار، به واسطه ی دست ها، گرد
:خیره به زیبایی هایش تاکیدوار گفت

!هیچ کس نمی فهمه _

شج لب هایش. رسید به رها اما با نگاهش رسید به کبودی ها. رسید به زخشم کن
شن سرمه ای اش و گفت :یقه ی پاره شده ی پیره

 .بذار یخ بیارم بذاری رو گونه ات _

کیان اما در چنین لحظاتی، ابداا به کبودی ها فکر نمی کرد. او را در آن
شن قلبش بود. او تنها به کمبودهای احساسش فکر می کرد .لحظه ها، تنها نگرا

شی نگاهش را تکان داد و چرخشش در نهایت، متوقف شد به روی سرخ
 .لب های رها

:گفت

 .ولش کن به درک _

شن ذره ای تردید، شروع کرد بوسیدن را. اجازه داد و بعد نزدیک شد و بدو
که رها بازهم تجربه کند بوسیده شدن را. شاید می خواست که تماشم گرمای

.احساسش را این طور انتقال دهد و این بار رها هم، همپای او بوسید

!بس بود این حجم از فاصله

!بس بود هرچه دلش کیان خواست و منطقش مشت زد

او حال در چنین لحظه ای، به این همراهی احتیاج داشت و این بار پشیمان
شف دلش گوش کرد  .نشد که به حر
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شت سر گذاشتند و آن دو هنوز ثانیه ها گذشت. شاید عقربه ها دقیقه ها را هم پش
 .همان جا ایستاده و حسرت ها را از وجودشان کسر می کردند

شب تنشد نفس هایش، نشست به روی سر نهایت رها بود که فاصله گرفت. ت
شت کیان و شنید :وصور

شن خودت نذار رها_  .دیگه منو بدو

شن راهی برای فرار از و او گامی را به عقب برداشت و تماشم تلشش، یافت
:نگاه های او بود وقتی گفت

 .یخ.. حتماا باید یخ بذاری _

شی نیش خند نشست به روی لب های کیان. این زن هنوز هم همان رهای خجالت
 .خودش بود

:نشست به روی کاناپه و گفت

 .بهت گفتم که مهم نیست _

شس یخ و صورتی که هنوز هم سرخ بود؛ برگشت به و رها به همراشه کمپر
 .سوی او

 .نخیر مهمه . نمی خوام صورتت کبود باشه _

 .همین الن کبود شده . اونو ولش کن، بیا این جا _

شپ سینه اش اشاره کرد شف چ .و با یکی از دستانش، به طر

شن رها بی توجه به او، با فاصله نشست و یکی از دستانش برای نشاند
کمپرس به روی گونه ی او دراز شده بود که کیان همان دست را کشید و به

 .ثانیه نکشیده، تنش را تا روی یکی از پاهایش کشانده بود

:رها نالید

 .دیوونه نکن _

:و کیان به واسطه ی یکی از دست ها بالتنه اش را به آغوش کشید و گفت
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 .الن جات خوبه _

شن کمپرس اصرار داشت. تصمیمش را عملی کرد. رها هنوز هم برای نشاند
شت هرچه کیان پس از تجربه ی سرما، کمی چهره جمع کرد و رها با دق

 .تمام تر، خیره ی کبودی ها بود

:در همان حال گفت

متنفرم از این که نمی تونی عصبانیتتو کنترل کنی. یا خودتو می زنی، یا _
 منو می زنی، یا هرکسی که دشم دستت باشه . چرا کیان؟

:شنید

 الن منظورت اون علی رضای لجنه دیگه مگه نه؟ _

:رها حق به جانب جواب داد

شن من با علی رضا انقدر برات _ هم اون و هم خودت. یعنی هم صحبت شد
 سنگین بود که شر راه انداختی؟

:کیان یک بار گفت

رها؟ _

 .و رها که نگاهش کرد؛ او هنوز هم از موضعش عقب نکشیده بود

شط قرمزمه پس حرف نزن. باهاش هم کلم _ شز منه، می دونی خ اون خط قرم
نشو. می دونی چقدر روش حساسم، می دونی دیوونه می شم پس انجام نده.

شر اون می بینم حس می کنم دارن من نمی تونم آروم بمونم، تورو که کنا
.دارایی هامو ازم می گیرن

:رها سریعااپرسید

شی توام؟ _  من دارای

ال حق به جانب بود  .و کیان کام
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شل منی _  .بله. ما

رها در مقابله با این حجم از گستاخی، نهایتاا به خنده افتاد و کیان پس از به
شن مجددش، کمپرس را از دستش کشیده و به کناری انداخت  .آغوش کشید

شت خنده های منم می رسه _  . بخند. بخند بازیگشر من، بالخره نوب

ال متعجب بود وقتی پرسید :رها سریعاا نگاهش کرد و کام

 بازیگر؟ _

 .و کیان سریعاا سر تکان داد

 .یه جوری می گفتی منو یادت نمیاد که خدا هم باور کرده بود _

شن خاطراتش گشت و رسید به روری که رها بازهم برگشت به آغوشش. میا
این بازی را در ذهن طرح زده بود. روزی که دلش خواست نگاشه بی تفاوتش

شت کیان دهد و برای تماشم عمر کنارش بگذارد  . را حواله ی صور

شن رها آن روزها، ابداا به امروز فکر هم نکرده بود. محال بود که بخشیده شد
 .کیان را تخمین بزند

شش کیان کشانده بود اما هنوز نمی دانست که بازهم، کدام قدرت او را تا آغو
شق وجودش، شن باورهایش بود. نمی دانست که کیان در اعما هم، دل نگرا

:روزی بخشیده خواهد شد و یا نه اما گفت

قرار بود بیشتر از این طول بکشه. قرار نبود اینطوری بشه کیان. قرار _
ال  . نبود دوباره بغل بگیرمت. قرار نبود به حرف هات گوش بدم اص

:شنید

شل قبل؟ همونجوری که یه لحظه _ هنوزم دوستم داری رها؟ همون جوری مث
 نبودنم دیونه ت می کرد؟

شن او و بازهم عاشق شد. کیان هنوز هم، رها نگاه بال کشید. رسید به چشما
همان مردی بود که رها با دیوانگی دوستش داشت و اما این بار، به زبان

شت وجودش را  .نیاورد حقیق

Ava-Khis.iR
@avayekhis



شل سابق بشه. من دیگه اون رهایی نمی شم که تو _ فکر نکنم دیگه چیزی مث
 .هر لحظه تحقیرش می کردی کیان

 نمی بینی پشمونم؟ یعنی واقعاا نمی بینی؟ _

:جواب داد

می بینم اما نمی تونم فراموش کنم. حداقل الن برای فراموش کردنش خیلی _
 .زوده

کیان دیگر چیزی نگفت. تنها آه کشید و رها همان طور خیره به صورتش
 .ماند

شن پلک زدن ادامه نگاه ها بازهم درهم گره خورد. این طور وقت ها کیان بدو
می داد اما رها بود که مدام نگاه می دزدید و این بار هم از این قاعده مستثنا

!نبود

شر ثانیه ها پرسید :کیان پس از گذ

 مامان اینا کجان؟ _

:و رها جواب داد

 .رفتن خونه ی مامان بزرگ _

 شب نمیان؟ _

 .فکر نکنم _

شر رها را محکم تر به شن کیان بلند شد و او کم شک تلف همان لحظه اعلشن پیام
شب شلوار ش آغوش کشید تا به واسطه ی تکان خوردنش، تلفن را از جی

 .بیرون کشد

 فکر نمی کنی یا مطمئنی؟ _

شک ارسلن را همراه با رها خواند شل صفحه را باز کرد و پیام :قف

".مهمونم نمیاد، هروقت کارت تموم شد بیا خونه "
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:سریعاا نوشت

"!باشه"

:و بعد از این که ارسالش کرد؛ رها پرسید

شش اون می مونی؟ _  پی

شل بعدی را پرسید :کیان شرم زده بود وقتی سر تکان داد و رها سوا

شل خونه؟ تا آخشر عمر که نمی تونی اونجا باشی _  .نمی خوای بگردی دنبا

شن رها، گفت شی بدو شن فکر کردن به زندگ :کیان بدو

 .می گردیم. باهم خونه پیدا می کنیم _

:و رها بحث را تغییر داد

چه کارفرمای خوبی . همین ارسلنو می گم، تو این دوره زمونه پیدا _
 می شن اینجور آدما هم؟

:و کیان چه می دانست از حقایق وقتی گفت

واقعاا تو این همه بدبختی، ارسلن برای من یه شانس بود. نمی دونم اگر _
 .نبود چیکار باید می کردم

:رها لب زد

 .خداروشکر _

:و بعد برای بیانش تردید داشت اما گفت

 .اگر دوست داری امشب بمون اینجا. من تنهام _

 .کیان پس از اندکی تفکر، آن چه در ذهنش می گذشت را به زبان آورد

چرا تورو نبردن؟ واسه چی تنهات گذاشتن تو خونه؟ نمی گن زن نباید _
 تنها بمونه؟ اون عوضی ام که تا شنیده تو تنهایی بدوبدو اومده آره؟
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می دانست که کیان، مسئله ی علی رضا و وجودش را تا هفته ها فراموش
:نمی کرد اما قصدش زهر زدن هم نبود وقتی گفت

مگه تو تا دوازدشه شب منو تنها نمی ذاشتی تو خونه؟ اون موقع ها مهم _
 نبود؟ الن چون علی رضا اومده کمکم مهمه؟

شت او، نهایتا خنده ای کیان پس ا ز لحظه ای مات ماند ن به روی صور
:عصبی سر داد و بعد گفت

خوشت میاد مگه نه؟ وقتی من دیوونه می شم تو لذت می بری؟ واسه همین _
شخ من و هی از اون دفاع می کنی. می دونی نمی تونم از عمد می ری رو م

 .تحمل کنم بازم دیوونه ام می کنی

ال خونسرد بود وقتی گفت شن او کام شت چشما :رها اما بی توجه به حال

تو هم می دونستی می میرم، اما بهم خیانت کردی. حتی آوردیش _
خونه مون. واقعاا چجوری تونستی کیان؟ نگفتی رها میاد می بینه؟ نکفتی

ممردم چی؟ دلت کباب نمی شد؟  می میره؟ اگر تو اون تصادف من می 

 .هیس! بسه دیگه هیچی نگو _

شف حق می زنم ناراحت می شی؟ من سوال پرسیدم و جواب _ چرا وقتی حر
 می خوام. چجوری دلت اومد اون دختره رو ببری تو خونه زندگیمون؟

:کیان نگاهی گله مند حواله اش داد و با تماشم بیچارگی اش گفت

 نمی فهمی می گم پشیمونم؟ _

:و رها هنوز هم بغض داشت وقتی گفت

چرا می فهمم. باشه تو پشیمونی و منم باورت کردم. من دارم در مورشد _
قبلش می پرسم، اون روزی که یکتارو بردی تو خونه مون، اون روز هیچ

شس بدی نداشتی؟  احسا

داشتم. داشتم لعنتی بسه _
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شق سرم. بذار یه شب باهم خوب باشیم چی می شه؟ دیگه. انقدر نکوبش تو فر

این جملت را فریاد زد و رها هرچه در دلش می گذشت را، این بار صادقانه
:زمزمه کرد

خیلی بدی. خیلی پست و نامردی، خیلی متنفرم ازت، خیلی بدم میاد از _
 ...اخلقت، حالم از اون رفتاری که باهام داشتی بهم می خوره اما

شر" امایش" تماشم شن کیان هم پر شد اما رها، با جمله ای که کاشت کنا چشما
 .تلخی های آن لحظات را شست و با خود برد

شی من همینه _  .اما من هنوزم دوستت دارم کیان و تماشم بدبخت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 .بذار خودم می رسونمت _

شن یکتایی که خم شده بود تا کیفش را از روی کاناپه بردارد؛ پس از شنید
:چنین جمله ای نگاه گشاد کرد و گفت

 .ماشین آوردم ارسلن _

:و شنید

 .بار آخرت بود این وقت شبو تنها از خونه زدی بیرون ها _

:یکتا دست به کمر، چپ چپی حواله اش داد و در جوابش گفت

 .اگر شما قهر نمی کردی مجبور نمی شدم بیام _

 کسی قهر نکرد. مگه من بچه ام که قهر کنم؟ _

 .فقط وقتی بهت می گم باید امشب پیشم باشی بهونه نتراش

 .بهونه نبود ارسلن. دو تا طرح داشتم که باید تمومشون می کردم _
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شن صیغه ی محرمیت ارسلن گامی را به جلو برداشت . با وجوشد خوانده شد
 .میانشان، یکتا هنوز هم به نزدیکی های او عادت نکرده بود

ال خونسردانه ابرو بال پراند و پرسید :ادسلن اما کام

 بزرگ ترین اولویتت تو زندگی کیه؟ _

شک گستاخ لبخند نشست به روی لب هایش. می شد که کسی جز همین مرد
شت او باشد؟ می شد نمیرد برای این لجبازی ها؟ یکتا این روزها، درست اولوی

 .به روی قله ی رویاهایش گام برمی داشت

:گفت

 .معلومه که تو _

ال خشک، به لبخندی دندان نما تبدیل شت جدی و کام و ارسلن که از آن حال
شل خوبشان را از شد؛ به ثانیه نکشیده، وروشد فردی به فضای خانه، تماشم حا

 .میان برداشت

شن ارسلن امشب حضور داشته باشد. قرار نبود که کیان قرار نبود که مهما
شت چهره ی ارسلن، زودتر از موعود به خانه برگردد و قرار نبود که حال

!پس از مواجه شدن با کیان این قدر سخت شود

کیانی که تا به حال، به صفحه ی تلفن لبخند می زد؛ درست پس از روبه رو
:شدن با یکتای مات مانده لب زد

 .گل بود و به سبزه نیز آراسته شد _

ارسلن را خشمی بی سابقه فراگرفت. از همان مدل دیوانه شدن هایی که
شت تکلمت را هم از دست می دادی شل تجربه کردنش، قدر !دقیقه های او

کیان اما خنده کنان نزدیک آمد و اولین جمله اش، مشتی نمک بود به روی
.زخشم تازه ی ارسلن

ال مدلت اینطوریه. حیارو قورت دادی _ تو خونه ی همه می ری مگه نه؟ ک
 .و یه آبم روش

Ava-Khis.iR
@avayekhis



شش قبل از طوفان بود؛ رفت یکتا اما بی توجه به وجوشد ارسلنی که خوشد آرام
شی نگاه های کیان و گفت :تا نزدیک

دیگه داری شورشو درمیاری. بسه دیگه ولم کن. مگه من چیکارت _
کردم؟ چه بدی ای در حقت کردم که انقدر زهر می زنی؟ مجبور شدی؟ بهت

 گفتم باید با من وارشد رابطه بشی؟

!یکتا _

شب ارسلن بود .این اولین هشدار از جان

:کیان هم اما ارسلن را نمی دید که گفت

شف _ تو چیکارم کردی؟ چیکار نکردی؟ تو خونه خراب کنی. رفتی از طر
شر هم خوشحالن من به زنم دروغ گفتی چون چشم نداری ببینی  . دو نفر کنا

 .یکتا بیا برو تو اتاق _

بازهم صدای ارسلن به گوشش رسید اما حرف ها داشت. حداقل باید
!جمله هایی را به کیان تحویل می داد تا از این حجشم نفرتش بکاهد

:گفت

تو خوشحال بودی؟ اگر انقدر که می گی می مردی برای زنت پس من چی _
شک پاکی کیان؟ همش من بودم؟ یعنی تو نخواستی؟ تو گناه نکردی؟ تو پا

 بودم؟

 .و این بار ارسلن کوبید به روی شانه اش

 با تو نیستم مگه؟ نمی شنوی می گم برو تو اتاق؟ _

:کیان می گفت

چرا رفتی به زنم دروغ گفتی؟ یه دلیل بیار که قانع بشم. یه دلیل که بهم _
 . ثابت بشه تو آدمی
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شن ارسلن خلص می کرد تا حرف شر انگشتا و یکتا شانه اش را از حصا
 .بزند

بهش می گم. باهاش حرف می زنم. می گم که دروغ گفتم. تمومش کن دیگه _
 .کیان . این کینه ی شتریت از منو تمومش کن

نخیر خانم. آبی که ریخته شده دیگه جمع نمی شه. تو هرکاری هم بکنی _
شش تماشم خانواده ام خراب شده. منم می دونم چجوری تلفی شر من پی تصوی

ال بگم که تو کنم. تو دروغ گفتی اما من می تونم به ارسلن راستشو بگم. مث
 .خونه ام چه اتفاقی افتاد

:یکتا فریاد زد

شن _ تو نمی تونی انقدر پست باشی. دروغ نگو کیان. خودتم می دونی که بی
 .من و تو هیچی نبود

!و ارسلن همان لحظه منفجر شد از خشم

شل گام هایش دیوانگی به نهایتش رسید. یکی از بازوهای یکتا چنان به دنبا
کشیده شد که چیزی نمانده بود تا کبود شدنش. یکتا همچنان فریاد می زد.
شت ارسلن بود. این شت صور حرف هایش با کیان تمام نشده بود اما کیان ما

شش یکتا را به نمایش می گذاشت. آن قدر که حجم از خشم، تنها اهمیت و ارز
شی اتاق خواب و صدای هق هقش هم، هیچ شن چهاردیوار دخترک پرت شد میا

شت ارسلن ایجاد نکرد  .تاثیری به روی حال

شن شن قفل چرخاند و پس از جا گذاشت در را به لنگه اش کوبید. کلید را میا
 .یکتا، گام کوباند و رسید به کیان

...ببین منو _

شت تهدید بال گرفت  .کیان متوجهش شد و او انگش

شن من هم کلم شدی. نه حتی هم کلم هم نه، این _ شر آخرت بود که با ز این با
شر آخرت بود که نگاه کردی به چشماش. فهمیدی؟  با
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شج لب و در جوابش گفت :کیان بازهم نیشخندش را کاشت کن

 .جای تو بودم تو انتخابم برای همسر تجدیدنظر می کردم _

و دور شد تا ارسلن بحث را امتدادش ندهد اما، ارسلن رفت به دنبالش و
 .دید که او ساک به دست، وسیله هایش را جمع می کند

شن منه _  . چی می گی تو؟ حواست یه حرف زدنت باشه، یکتا ز

شن این که تا کند به داخشل ساک چپاند و در هما لباس هایش را بدو

:ن حال جواب داد

شر من بود_ .یه زمانی هم دوست دخت

!کیان _

شن مشت شده اش را کوباند به فریادش نگاشه او را بال کشید و ارسلن انگشتا
شب در  .چهارچو

شن منو به هیچ جایی از _ دارم خودمو کنترل می کنم . دیگه حق نداری ز
 .زندگیت ربط بدی، شنیدی؟ کاری نکن کنترل خودمو از دست بدم

کیان اما خونسردانه دسته ی ساکش را به روی شانه انداخت و بی تفاوت بود
:وقتی گفت

وال من کاری ندارم تو می خوای کنترلتو از دست بدی یا نه، خودتو گول _
نزن. هرچقدرم که انکارش کنی اون به گذشته ی من ربط داشته و خونه ام

هم اومده . النم دارم می رم، چون دلم نمی خواد جایی بمونم که ممکنه نگاهم
 .به نگاشه اون بیوفته

شت لطفش به کیان، نکوباندن به صورتش ارسلن کنار کشید و به خدا که نهای
 .بود
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!خیرپیش. به سلمت _

 .و کیان گام هایش را برداشت و از او دور شد

شل ارسلن رفت و ندانست که با همان جمله های کوتاه، چه کودتایی را در د
!به پا کرد

آن قدر که دقیقه ها را همان جا ایستاد و نهایت نتوانست که این حجم از
 .دیوانگی را دوام بیاورد

شن حجم شب قفل شده ی اتاق را گشود و همان لحظه یکتا را دید که میا در
 .اشک هایش غرق شده بود

یکتا پس از دیدنش روی پا ایستاد و نتوانست که چیزی بگوید؛ ارسلن
. زودتر از او، سوالتش را به بدترین شکشل ممکن به زبان آورده بود

 چی می گه؟ یکتا کیان چی می گه؟ تو خونه اش چیکار کردین شما؟ _

 .یکتا لب گزیده و فاصله گرفت

 تو باور کردی ارسلن؟ _

و او هرگامی که او فاصله می گرفت را، با گامی بلندتر جبران کرد. تا
شت سر و ارسلن برای بازجویی شر پش شن یکتا کوبیده شد به دیوا آن جا که ت

 .مطمئن تر شد

نه باور نکردم. دارم می پرسم. می خوام جواب بگیرم. راستشو بگو یکتا، _
 ..چی می گه کیان؟ نکنه تو با اون

دیگه نگو. توروخدا دیگه نگو. نمی دونم برای فراموش کردنشون باید _
چیکار کنم. حرف هات تو ذهنم می مونه ارسلن. به خدا از یادم نمی رن،

!پس نگو

می خوای این شک تو ذهنم بمونه؟ می خوای هر لحظه به این فکر کنم که _
 اون روز تو خونه ی کیان چه اتفاقی افتاد؟ نمی خوای حرف بزنی یکتا؟

شل بدی که تجربه اش می کرد؛ تنها پرسید :یکتا با تماشم حا
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اگر بگم هیچی، باور می کنی؟ _

و ارسلن همان چند سانت فاصله را هم از میان برداشت. آن قدر که یکتا
شی نگاشه تیره اش را به روی پلک به روی هم گذاشت وقتی هنوز هم خیرگ

 .خود احساس می کرد

یکاری کن که باور کنم. تو سرم پر از سواله. همش با خودم می گم نکنه _
این لب هارو، کسی قبل از من تجربه شون کرده باشه. بگو که من اولی و

 .آخریشم، بگو تا خیالم راحت شه

یکتا لب از هم باز کرد تا حرفی بزند اما همان لحظه، همان لحظه هایی که
شط ارسلن متشنج ترین ثانیه های عمرش تلقی می شد؛ برای اولین بار توس

 .بوسیده شد

شر دردها کمرش را خم خواهد کرد؛ به او همان لحظه ها که حس می کرد با
 .یکی دیگر از رویاهایش رسید

شپ شف چ قلبش آنچنان هیجانی را تجربه کرد که یکی از دستانش را به طر
شی اندامش مشددتر از سینه اش رساند تا دلداری اش دهد. نبض اما در جای جا

هرلحظه می کوبید. پلک هایش را آنچنان به روی هم می فشرد که مبادا این
شن شی انگشتا شر باز حجم از هیجان را با چشم ها هم ببیند. یکی از دستانش، اسی
شر هر ثانیه، آنچه کیان بر سرشان آوار کرده بود را ارسلن بود و او با گذ

 .از یاد برد

شن دربه در شده اش فاصله گرفت و نگاهش دقیقه ها گذشت را تا ارسلن از ت
شت او را کاوش می کرد  .همچنان سر وصور

 نمی خوای چشماتو باز کنی؟ _

شت جهان را تجربه یکتا اما، انگار که همین حال هیجان انگیزترین تونل وحش
کرده باشد؛ با دست و پایی لرزان از او فاصله گرفت و هنوز هم قلبش
:وحشیانه به پستوی سینه اش می کوبید وقتی در خطاب به ارسلن گفت

 .من باید برم _
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شن ارسلن شد شر گرمای انگشتا شن دستانش، بازهم اسی  .یخبندا

 خوبی تو؟ _

:و یکتا صادقانه جواب داد

ال خوب نیستم. می خوام برم خونه و فکر کنم به این که می تونم _ نه اص
 .تورو قانع کنم یانه

 .ارسلن کاری کرد که نهایتاا نگاشه یکتا به چشمانش گره خورد

شت اشاره نوازش کرد و یکتا که نگاه روی گونه اش را به واسطه ی انگش
:دزدید؛ او گفت

 .همه چیز درست می شه. برم لباس بپوش بریم _

 .و یکتا دید که ارسلن دور شد و نتوانست که مخالفت کند

نمی دانست که با این منجلب چه باید کرد. کیان بیش از این پیش می رفت و
 یا ارسلن قرار بود که باورش نکند؟

شس با تماشم این  افکار اما، لحظه ای ذهنش را کشاند تا دقیقه هایی پیش و با ح
شن شف ارسلن، روی لب هایش را لمس کرد و بعد میا بوسیده شدن از طر

!گریه هایش خندید

شت حال و هوای این روزهایش، گاهی ابری بود و گاهی بهاری. ارسلن قدر
این را داشت که در سخت ترین شرایط هم آرامش کند اما یکتا نمی خواست

 .که او به این بی اعتمادی ادامه دهد

شت او حق کیان داشت تقاص پس می گرفت و یکتا هنوز هم در دل به عصبانی
:می داد وقتی تن چسباند به دیوار و گفت

 .خدایا کمکم کن. نمی خوام  ارسلنو از دست بدم _

و همان لحظه بود که ارسلن به همراشه تیشرت و شلواری گرم کن نزدیکش
:شد و گفت
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ماشینتو می ذاری تو پ _

شن من می ریم. فردا برات می فرستمش  .ارکینگ با ماشی

:یکتا اما بی توجه به صحبت های او پرسید

 واقعاا باورم نداری ارسلن؟ _

 .و ارسلن اشاره کرد به خروجی

 .بجنب دیگه، اگه نمی خوای بری برم بخوابم یکتا _

او با لب هایی بیرون پریده راه افتاد و هنوز هم وقتی نگاشه ارسلن را خیره
به خودش می دید؛ ناخودآگاه لب می گزید و به لحظه به لحظه ی آن بوسه ی

!دو دقیقه ای فکر می کرد

☆☆☆☆☆☆☆☆

 داری می ری بیرون سرت پایینه دیگه؟ _

شچ کوچه را می پیچید وقتی گفت :لبخندش را قورت داد و پی

 .سرمو بندازم پایین ممکنه با یکی برخورد کنم ها _

شن من برخورد کنه _  . یکی غلط می کنه با ز

شن دلم"ی که روزی این بار نتوانست که نخندد. نالید ناشم کیان را و شنید "جا
 .آرزوی شنیدنش را داشت

:گفت

شل خونه دیگه؟ کیان دست روی دست نذار، خوشم _ داری می گردی دنبا
 .نمیاد آواره ی خونه ی این دوست و اون دوستتی
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آره رها می گردم اما با این پولی که من دارم نمی تونیم تو محله ی _
 .قدیمیمون جایی بگیریم

رهایی که گام هایش را سرعت داده بود و نگاه های چندی از پسرهای محله
:را به روی خود احساس می کرد؛ به نفس نفس افتاده بود وقتی گفت

عیب نداره، حال برو یه محله دیگه رو بگرد . حتما که نباید همون جا _
 .باشی

:جواب گرفت

 رها؟ _

و او که نگاه انداخته بود تا فاجعه  ی لشکشر پسرها را پشت سر بگذارد؛
:گفت

 جانم؟ _

دقت کردی همش داری می زنی تو پرم؟ یعنی چی که حتماا نباید اونجا _
شن من نیستی؟ مگه نمی خوایم با هم  ..باشی؟ مگه تو ز

کیان من هنوز تصمیم نگرفتم. قرار شد فرصت بدم، هنوز نمی دونم که _
می خوام به تو اعتماد کنم یا نه پس لطفاا کاری نکن که دوباره حرف هامو

 .تکرار کنم

کیان هم نفس ها را کلفه فوت کرد و همان لحظه یکی از پسرهایی که
:نسبت به تمامشان درشت جثه تر بود گفت

شش کدوم دکتر عمل کردین؟ _  خانم ببخشید شما دماغتونو پی

 .رها بازهم قدم تند کرد و همان لحظه بود که کیان متوجهش شد

 با تو بود؟ _

:او کلفه بود وقتی لب زد

 .ول کن کیان _
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:و کیان بازهم تکرار کرد

 پسره با تو بود؟ آره؟ _

:رها سریعاا جواب داد

 مگه من بینی مو عمل کردم کیان؟ _

 .و کیان حرصی تر از قبل صدا ولوم داد

نه اما هیچ فرقی هم با عملی نداره. بهت می گم نرو هرچی می خوای بگو _
شت سر کوچه تون داشتم خودم برات بگیرم گوش نمی دی. بخاطشر همون الوا

.حرص می خوردم دیگه

شت ارسلن، ناشم کیان را به خطاب رساند و شن شرک بعد از آن، یکی از کارکنا
:رها بهانه را که یافت سریعاا گفت

خب حال برو به کارت برس، منم برم سریع تر خرید کنم که برگردم _
 خونه. الکی هم حرص نخور، مواظب قلبت هستی دیگه مگه نه؟

:جواب گرفت

تو باید مواظبش باشی. برگشتنی هم از تشه کوچه می ری، باشه؟ _

:رها گفت

 چشم کاری نداری؟ _

شت زنی را دید که هن هن کنان نزدیکش شت درش و وقتی تماس قطع شد؛ قام
 .می شد

 دخترم صبر کن. چرا انقدر تند راه می ی تو مادر؟ _

شی کوچه، تنها خودش بود و شن خلوت او شک کرد به مخاطب بودنش اما میا
شن خوش چهره !همان پیرز

:به خودش اشاره کرد و گفت
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 با منین؟ _

شل گونه اش را نمایان کرد  .و زن نزدیک تر شد و لبخنشد عمق دارش هم، چا

شر قشنگم با شما کار دارم. می شه چند دقیقه از وقتتو به _ بله عزیزم، دخت
شک سشر کوچه و صحبت کنیم، هوم؟  من بدی؟ بریم تا پار

 .ابروانش بیش از پیش بهم نزدیک شد. هیچ فکری در ذهن نداشت

:گفت

 شما کی هستین؟ _

 .و پیرزن اشاره کرد تا او همگامش شود

 .بنده ی خدام عزیزدلم. باهام بیا، متوجه می شی _

:گفت

 .اما من زیاد وقت ندارم. باید برم خونه _

 ..عیب نداره، حال یکمم از وقتتو بده به من. چیزی نمی شه که _

شل گام های زن و وقتی نهایتاا رها با هزار و یک اما و اگر، رفت به دنبا
شت پارک، او اول چهره ی یکتایی که رسیدند به فضای دلباز و پردار و درخ
پر از استرس و به همراشه مردی جوان و نمکین چهره، به انتظارش نشسته

 .بود را دید و بعد همان جا ماند

 .من با این خانم کاری ندارم _

شن سر به یکتا اشاره کرد  .و بعد با تکا

ساره ای که با هزار امید و آرزو آمده بود تا برای نوه اش پادرمیانی کند؛
:بازویش را چند انداخت و گفت

شت این پیرزن فقط یک بار بهمون _ شض رضای خدا و به حرم دخترم مح
 .گوش بده، باشه؟ قول می دم که حرف هامون حداقل یکمی خوشحالت کنه
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 .او گامی به جلو برداشت و بعد بازهم پشیمان شد

شی من چیکار کرده؟ اون چه حرفی داره که _ شما می دونین نوه تون با زندگ
 بتونه منو خوشحال کنه؟

:یکتا هم پس از دیدنش به روی پا ایستاد و ساره گفت

ببینش، به این دختر میاد که از عمد آشیانه ای رو خراب کرده باشه؟ باید _
 .گوش بدی دخترم. باید حقیقت هارو بدونی تا بتونی تصمیم بگیری

شن یکتا را نگاه لب گزید و این بار، گاشم دیگری را نزدیک رفت. چشما
می کرد. واژه به واژه ی حرف هایی که نثارش کرده بود را بخاطر آورد.
رسید به آن روز. رسید به همان سه شنبه ی بارانی. رسید به دختری که

 .روزی مقابلش نشست و از عشقش به شوهرش گفت

شت اوی غم گرفته، مردی که کنارش ایستاده بود به همین که رسید تا صور
 .حرف آمد

شن زند، پسرعموی امیرارسلشن زند _  .سلم رها خانم، من عرفانم. عرفا

شت گرفته ی یکتا گرفت. با تماشم حیرتش برای لحظه ای، نگاهش را از صور
شط این دونفر را بهم شت عرفان و هرچه تلش کرد؛ رب چرخید تا صور

!نفهمید

:با دهانی بازمانده لب زد

 یعنی چی؟ _

شی مقابلش  .و عرفان اشاره کرد به صندل

.لطفاا بشینین. خیلی چیزا هست که باید بدونین _

شت یکتا شت صور شس کنجکاوی قوی تر بود. حال با تماشم تردیدش، نشست. ح
 .خبرهایی می داد. باید می نشست و می شنید

Ava-Khis.iR
@avayekhis



بعد از قرار گرفتنش به روی صندلی، عرفان و بعد یکتا هم مقابلش قرار
شر رها مستقر شد و بعد، رها بود که به حرف گرفتند. ساره هم جایی کنا

 .آمد

 .خیلی خب، می شنوم _

شز میانشان یکتا نگاه پایین انداخت و به واسطه ی ناخن هایش به روی می
شر نشانش شد  .ضرب گرفته بود اما رها همان لحظه متوجشه انگشت

ال _ راستش نمی دونم چجوری شروع کنم. اول کدومو بگم بهتره؟ اص
 ..کجای این ماجرا می تونه رو فکشر تو تاثیر بذاره اما

شت زیادی ندارم که به حرف های شما گوش _ بهتره مقدمه نچینی. من وق
 .بدم

شن یکتا خط زد. جملتش را گم کرد. شن کلشم رها، واژه ها را از ذه لح
 .نمی دانست که چه بگوید و خوب شد که عرفان همان لحظه به دادش رسید

رها خانم یکتا اون دختری که شما فکر می کنین نیست؛ همه چیز که _
شط بدی قرار داده شی تلخ که هر کدوم از ماهارو تو شرای  .بازی بوده. یه باز

ال منطقی به شت عرفانی که کام شر جهل شد. نگاه داد به صور رها بازهم، دچا
:نظر می رسید و بعد پرسید

 من متوجه نمی شم، می شه یه جوری بگین که به نتیجه برسم؟ _

و عرفان قطعاا، قصه گوی بهتری بود. جمله چیدن در چنین شرایطی، برای
شل خوبی نداشت نرمال به نظر نمی رسید  .یکتایی که هیچ حا

عرفان صدا در گلو صاف کرد و هرچه رها باید می دانست را به روی
 .چنته ریخت

شر این که من پسرعموی امیرارسلنم، یه روزی برادرزنش هم _ در کنا
شف خیلی سخت از دستمون رفت. عمرشو داد بودم. خواهشر من تو یه تصاد

.به شما
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شت درهای رها نگاه گشاد کرد و افکارش او را کشاند تا روزی که پش
بسته ی اورژانس، امیرارسلشن زند را دیده بود. یادش آمد هرچه او از

شن کیان. هرچه دنیایش گله داشت. هرچه رها را ناامید کرد از زنده ماند
 .نگاهش سخت بود و چهره اش عصبی به نظر می رسید

:سریعاا لب گزید و گفت

 .خدا رحمتشون کنه _

:عرفان سر تکان داد و جمله های بعدی را هم به داستانش افزود

امیرارسلن خیلی مهتابو دوست داشت. می تونیم بگیم خواهشر من به _
شر این همه مدت جرات نکرده که جونش وصل بود. حتی همین حال و با گذ

بره سشر خاکش. هنوز شهامت نداره که بره و ازش خداحافظی کنه. می ترسه
شگ مهتاب رو اما، اصشل ماجرا همین نیست. از این که به ذهنش بقبولونه مر

شب ما با وجوشد متاهل بودنش ابراز یه روزی یه از خدا بی خبری به مهتا
علقه کرد و همین کافی نبود. اونو کشوند تا یه جایی و سعی کرد که اذیتش

کنه. امیرارسلنم مردی نبود که بتونه چنین چیزی رو تحمل کنه . خواهشر
من از تعصبش خبر داشت؛ می دونست بعد از فهمیدنش چه بلیی سشر

زندگیشون میاد. بخاطشر همین وقتی ارسلن متوجشه داستان شد پا به فرار
شی اون یارو، به علوه ی نفهمی های ارسلن و ترسو گذاشت و عوضی باز

شن مهتاب مساوی شد با این اتفاق. حال من صبر می کنم تا شما تا اینجای بود
ال هضم کنی  .قضیه رو کام

شر هم چید. داستانی که شق افکارش، هرچه شنیده بود را کنا شن اتا رها میا
عرفان با زبانی ساده بازگویش کرده بود؛ زیادی تلخ به نظر می رسید. از
شن این عشق چقدر می توانست برای ارسلن سخت و طاقت فرسا دست داد

شن خودش بود !باشد. به خصوص که نیمی از تقصیر به گرد

شن افکارش می گذشت را به زبان آورد  .آن چه میا

به نظرم حق داره که عذاب بکشه، اون الن حتماا خودش رو مقصشر _
شگ همسرش می دونه  .مر
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عرفان زهرخندی به روی لب ها کاشت و همان لحظه نچ کنان ابرو بال
 .پراند

نه دیگه اشتباه کردی. ارسلن همون یارویی که مزاحشم زنش شده بوده رو _
 .مقصر می دونه

:رها سریعاا پرسید

 حال پیداش کرد؟ _

شس این ماجرا، کمی مکث کرد تا درست جمله بندی و عرفان هم برای زین پ
 .کرده باشد

راستش اون یارو اول با اسشم برادرش وارشد ماجرا شده. یعنی به مهتاب _
شس برادرشم فرستاده بوده در گفته بوده که داداشم عاشقت شده و عک

ال بی خبر و بی گناه بوده شر بیچاره کام  .صورتی که براد

 .رها سریعاا نگاه گشاد کرد و ساره سری به چپ و راست تکان داد

شن گرم بزندش. خدا آدمش کنه. این چه برادریه؟ _  خدا به زمی

شت رها کرد و سریعاا هم گفت شخ صور :و عرفان نگاهش را می

 . سید کامران بوده، برادر شوهشر شما اون آدم _

شن نگاهش منجر نشد. رها هین کشان روی پا این بار حیرت، به گشاد کرد
 .ایستاد و یکی اط دستانش را هم سشد لب ها کرد

شل رها ادامه می داد  .عرفان اما محتاطانه و بی توجه به عکس العم

این وسط تنها شاهدها، مهتاب بوده و خواهشر ارسلن که مهتاب رو از _
دست دادیم و ارسلن هم چون خواهرش رو مقصشر وروشد کامران و کیان به

زندگیشون می دونست؛ اجازه ی حرف زدن بهش نداد. ما فقط فهمیدیم که
شب عکس های ارسالی واسه کامران یه روزی با آزیتا دوست بوده و صاح

شن مهتاب هم سیدکیانه، یعنی شوهشر شما  .تلف
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شب کامران، همان لحظه ی اول رها از این حجشم بی رحمی و ناعدالتی از جان
بغض کرده بود و عرفان با ادامه دادنش، هربار بیشتر از قبل او را آتش

 .می زد

شت بیم _ ارسلن بعد از مهتاب دیوونه شد. تا چند مدت رو تخ

شل یه مقصر ارستان بود. از دست دادن روانیش کرده بود. فقط تو ذهنش دنبا
شل داغ دیده ی خودش رو آروم کنه . بخاطشر همین می گشت تا با نابود کردنش د

شن کیان .هم تمام فکر و ذکرش شد نابود کرد

:رها نالید

!وای نه _

شت گرگرفته اش را به واسطه ی دست ها پوشاند؛ یکتا ادامه و وقتی صور
 .دهنده ی بحث شد

شب تمام اموال پدریش شد. یکی از اون _ تو همون گیر و دار ارسلن صاح
شن سختی شی بابای من بود. اون روزا بابام یه دورا اموال هم شیرینی فروش

شر اون اجاده مغازه های شت چک نشست کنا رو پشت سر می گذاشت. چک پش
عقب افتاده ای که امیرارسلن خیلی ناگهانی طلبشون کرد و من، از اونجایی

که بابام عمرم بود؛ تصمیم گرفتم برم و شخصاا باهاش حرف بزنم. وقتی
..رسیدم شرکت

حجشم بغض آن قدر به روی گلویش سنگینی می کرد که نهایتاا رهایش کرد و
شن محتوایش، شش اشک هایش را دید؛ دست به کیفش رساند و میا رها که ریز

شل برگی از دستمال کاغذی گشت  .به دنبا

یکتا تشکرکنان دستمال را قاپید و بعد که نگاشه منتظشر عرفان چرخید به
 .روی صورتش، ناچاراا ادامه داد
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همون لحظه که دیدمش متوجشه متفاوت بودنش شدم. ارسلن در نظشر من _
ال. همون لحظه ی اول حس کردم که هیچ یه آدم اهنی بود. شاید یه ربات اص

شل پیشنهادش نه بیارم. وقتی بهم قلبی تو سینه اش نیست اما نتونستم در مقاب
شل طلب هام از پدرت، یه مرشد متاهل رو از راه به در کنی، گفت باید در مقاب

ال فکر نکردم به این که آخشر اون داستان به کجا می رسه. با خودم من اص
گفتم نهایتاا یک هفته می خواد طول بکشه. گفتم شاید کیان هم از همون دسته
مردهاییه که خیلی راحت به زنشون خیانت می کنن و به خدا فکر کردم که

تموم می شه اما وقتی کیان رو دیدم. وقتی نگاهش، رفتارش، متفاوت
بودنش، غرور و اباهتش رو دیدم، همون لحظه از کرده ام پشیمون شدم و

 ...فایده نداشت

 تو چیکار کردی؟ _

شن چشمان رها دید؛ سریعاا ادامه داد شش خشم را که میا نگاهش بال کشیده و آت
 .جملتش را

شق من نبود. رابطه ی من و اون _ ال عاش من بهت دروغ گفتم. کیان اص
ال رابطه ی عاشق و معشوق نبود. اون هیچ وقت از تو بد نگفت. اگر من اص

ال بهت شی کیان نمی شد؛ اون اص شل من وارشد زندگ نبودم رها، اگر کسی مث
شی همه ی بلهایی که سشر زندگیت اومد خیانت نمی کرد. من بودم. باعث و بان

 .من بودم

برای لحظه ای، رها دیوانه شد. کیان را یادش آمد. رفتارهای ضد و
 .نقیصش. هرچه رها تلش می کرد و او خوب نمی شد

ال نفهمید که کجاست. اطرافش را نگاه نکرد. حضوشر عرفان و ساره را اص
 .اهمیت نداد

:تنها فریاد زد

 تو می فهمی داری چی می گی؟ _

:و یکتا که نالید
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 .منو ببخش رها. بخاطشر همه چیز معذرت می خوام _

شن جملتش نبود  .رها اما هیچ نشانه ای از رحم میا

شق بخشیده شدن هستی؟ من بخاطشر تو تنها _ تورو ببخشم؟ به نظشر خودت لی
کسی که تو زندگیم عاشقش شدم رو از دست دادم. بخاطشر تو همه ی

رویاهای من نابود شد. کاش اون لحظه که با خودت فکر کردی فوقش یه
شت من و به بلیی که شل خیانت کاره، یه لحظه ام فکرت می رفت سم مرشد متاه

سرم میاد فکر می کردی. کاش می گفتی عاشق شدم. کاش می گفتی کیان
شل دوریشو نداشتم اما نمی اومدی اینجا و عشقم بود. کاش می گفتی تحم

 .وقیحانه نمی گفتی که بخاطشر پول زندگیتو ازت گرفتم

به خدا منم عاشق شدم. منم اون حسی که تو داشتی رو تجربه کردم. منم _
درد کشیدم رها. به خدا هزار بار اومدم همه چیزو تموم کنم اما ارسلن

...مدام تهدیدم کرد. ترسیدم بابام بفهمه. ترسیدم زندگیم از هم بپاشه. ترسیدم

شی من فکر می کردی که با وجوشد تو از هم پاشید . _ یه لحظه هم به زندگ
امیدوارم هیچوقت اون بلیی که کیان سشر من آورد رو اون کسی که

 .عاشقشی سرت نیاره. من فقط امیدوارم درشد از دست دادنو تجربه نکنی

و بعد راهش را گرفت تا دور شود؛ یکتا نشست به روی همان صندلی،
شل گام های عجولنه ی رها دوید  .گریه کردن را ادامه داد و عرفان به دنبا

 .رها خانم.. رها خانم یه لحظه. خواهش می کنم صبر کنین _

شن حجم گریه های شدت گرفته اش، به راه رفتن ادامه داد و عرفان هم رها میا
:به دنبالش می آمد وقتی گفت

شن اون نمی تونه زندگی کنه _ شق ارسلنه. اون قدر زیاد که بدو  .یکتا عاش

شل رها برای لحظه ای همان جا متوقف شد و عرفان هم آمد و درست مقاب
 .نگاشه تارش قرار گرفت

عشق به اشتباه انداختش. خواهش می کنم یکم گوش بدین بهش. درسته، _
شل جبرانی رو انجام داده اما موافقم که یکتا اشتباشه خیلی بزرگ و غیرقاب
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واقعاا پشیمونه. انقدر پشیمونه که الن بی خبر از کسی که عاشقشه اینجاست
شی شمارو نجات بده. باور کنین یکتا هم تو این داستان کم تاوان نداده .تا زندگ

:رها مصرانه تکرار کرد

شی منو خراب کرده _  .اون بخاطشر پول زندگ

 .و عرفان تلش کرد تا قانعش کند

هرچی شما بگین حق دارین. اما من دیدم که یکتا چقدر به ارسلن _
التماس می کرد که تمومش کنه. دیدم که چقدر عذاب کشید. دیدم که حتی

 .کوچیک ترین احساسی هم به شوهشر شما نداشت

شر یکتا قرار گرفت. یکتا هم به دقیقه هایی بعد، رها کمی آرام تر بود وقتی کنا
زوشر آب معدنی و دستمال کاغذی ها، کم تر اشک می ریخت و حال

 .می خواست که هرچه از کیان در ذهن داشت را توصیف کند

 .کیان واقعاا آدشم خوب و صاف و ساده ایه _

این اولین جمله ا

ی بود که در وصفش گفت. رها هنوز هم گله داشت وقتی نگاه چرخاند و
!یکتا و افکارش، فلش بک خورده بودند به روزهای با کیان بودن

شل خودشن. فکر می کنه _ خیلی زود اعتماد می کنه. فکر می کنه همه مث
آدمایی که نزدیکش می شن حتماا برای خودش نزدیکش شدن نه اون منافعی

شز اولی که کیانو دیدم، یکم با غرورش لجمو درآورد. که تو ذهنشونه. رو
البته خیلی هم زورگو بود اما نگاهش کج نمی رفت. مشخص بود که فکر و

ذکرش کار کردن و زندگی کردنه. منم هرچی ازش فهمیدمو به ارسلن
گفتم. گفتم کیان نمی شه . گفتم نمی شه با اون بشر حرف زد چه برسه به

شت تلشتو کردی و اون این که بخوام باهاش باشم. ارسلنم گفت اگر تو نهای
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بهت راه نداد عیب نداره، بکش کنار. نمی دونم اون لحظه چه حسی بود.
انگار از ارسلن حرصم گرفت. می خواست بگه من آدم شناسم و کیان آدشم
خوبی نیست. از یه طرفم همش به خودم امیدواری می دادم که اگر کیان با

من وارد رابطه بشه، پس هر چی که بعد از اون سرش بیاد حقشه.
 .این جوری شد که تلش کردنو ادامه دادم

 .و کیان هم بد امتحانشو پس داد _

این جمله را رها با تماشم ناامیدی اش عنوان کرد و یکتا در دفاع از کیان
:گفت

اولین بار می خواست اخراجم کنه. من بودم  که کشش دادم رها. کیانم به _
اشتباه افتاد اما حاضرم قسم بخورم که اون حتی یه نگاشه بد هم رو من

نداشت. انگار فقط احتیاج داشت یه آدشم بی دفاع بشینه و به حرف هاش گوش
 .بده

:رها بازهم با تماشم حسرتش گفت

پس برای تو حرف می زد وقتی من خودمو می کشتم و تک کلمه ای _
 .جوابمو می داد

:یکتا بازهم گفت

کیان تورو خیلی دوست داره. به خدا دارم جدی می گم. نه واسه این که تو _
ببخشیش و من از ششر عذاب وجدانم راحت بشم. فقط می گم چون حقته که

شن من بشنوی. اون انقدر رو تو غیرت داشت که اجازه این جمله رو از زبو
نمی داد من اسمتو بیارم. فقط شاید دیواری که دورش کشیده بودی تحریکش

شل من خیلی پشیمونه  .می کرد. به اشتباه افتاد رها. اونم مث

شن من پاک _ پشیمونیه شما اون روزی که رفتم تا خودکشی رو از ذه
 می کنه؟

ال صادقانه گفت :یکتا نگاه پایین انداخت و کام
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وقتی به این فکر می کنم که تماشم مدت همه چیزو یادت بوده و خودتو _
می زدی به فراموشی، دوست دارم این زمین دهن باز کنه و من برم و

ال .بمیرم اص

 .رها هم چیزی نگفت تا او را آرام کند

:تنها پرسید

چرا تلش نکردی ارسلنو از این فکر بکشی بیرون؟ تو وقتی کیانو _
ال اون می دیدی نمی فهمیدی که اون تا این اندازه هم پیش نمی ره؟ اص

هرچقدر هم که بد باشه، بخاطشر اون غرورش کسی رو نمی دزده. اینو
 نفهمیدی؟

 .یکتا سریعاا سر تکان داد

!فهمیدم _

:و با بیچارگی افزود

شر اینکه هر لحظه بیشتر از قبل درگیرم می کرد؛ تو تهدید _ ارسلن در کنا
کردن هم استاد بود. می دونست از کدوم نقطه بزنه که ساکتت کنه.

می دونست چی بگه که بترسی از جنگیدن. حتی اون روز که تو کافه قرار
گذاشتیم، اومدم که بهت بگم همه چیزو اما ارسلن با عکسام از خودمو

 .کیان تهدیدم کرد

:رها پرسید

 چجور آدمیه این ارسلن؟ _

و یکتا، فکر کرد به ارسلن. فکر کرد به روزی که چشمانش را برای
شت نگاه های او با دیگر نگاه ها را !اولین بار طرح زد. روزی که فهمید تفاو

:خنده ای حرصی از خود بروز داد و بعد گفت

شن منفور بودن عاشقت هم می کنه. یادته اون روز تو کافه _ آدمی که در حی
بهم چی گفتی؟
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شج جملتش، حسرت را کاشت .رها سوالی نگاهش کرد و این بار یکتا کن

گفتی مطمئنم تو هیچوقت طعشم به عشقت رسیدن رو نمی چشی، گفتی _
 .سلیقه اش نخواهی بود و واقعاا هم همین شد

شت چهارمش چرخاند و افزود شن انگش شر نشانش را میا :بعد انگشت

حتی با وجوشد این انگشتر هم حس می کنم هیچ وقت قرار نیست به ارسلن _
 .برسم

 .رها این بار که روی پا ایستاد؛ ابداا قصشد ماندن نداشت

:گفت

فقط بهش رسیدن کافی نیست. سعی کن اول دلشو به دست بیاری، منم یه _
روزی فکر می کردم اگر به کیان برسم دیگه هیچ وقت گریه نمی کنم اما به

شع عذاب کشیدنم بود  .اون رسیدن شرو

شت بیچارگی پرسید :یکتا قبل از آن که او دور شود؛ روی پا ایستاد و با نهای

 منو می بخشی رها؟ _

:و رها اینطور جوابش را داد

اگر بتونم کیانو ببخشم تورو هم می بخشم اما، نمی دونم حسم به ارسلن به _
کجا می رسه. وقتی برم و حرف هاتو هضمشون کنم، نمی دونم می تونم آروم

!بمونم یا نه

 . اون داره تلش می کنه که جبران کنه _

!و آخرین جمله ای که رها تحویلش داد؛ این بود

 .به نظرم اول باید تلش کنه خودشو درست کنه _

☆☆☆☆☆☆☆☆

هفده روز از مکالمه اش با رها می گذشت. هفده روز بود که ارسلن
شن یکی از کمرنگ به نظر می رسید. هفده روز بود که او خودش را میا
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اتاق های خانه ی باصفای ساره زندانی کرد و این هفدهمین روز، مصادف
شز تولشد ارسلن !شد با رو

یکتا تماشم این هفده روز را به رها فکر کرد. به حرف های او و به ارسلن.
شل رها تماشم این هفده روز فکر کرد به این که اگر به ارسلن می رسید؛ مث

شل رویاهایش، تماشم عمر را می خندید !گریه می کرد؟ و یا شاید هم مث

اگر ارسلن با وجوشد این حجم از بی اعتمادی، می آمد و می شد همسشر
رسمی اش، چه زندگی ای انتظارش را می کشید؟ و اگر یکتا یک صدشم

درصد هم به ن

شن او زندگی کند؟ شن ارسلن فکر می کرد؛ می توانست که بدو داشت

با همین تصورات، تلفنش را به دست گرفت و روی ناشم ارسلن را لمس
 .کرد

 :برای او نوشت

 .تولدت مبارک _

 .و قبل از ارسال حذفش کرد

شر دقیقه های این هفده روشز گذشته ی نشست به روی همان تختی که اکث
 .عمرش را، شاهشد افکار وحشتناکش بود

 .نشست و هنوز ثانیه ای نگذشته بود که ساره سینی به دست داخل آمد

 .یکتا مادر، بیا چای آوردم _

شت کلفه ی صورتش را دید؛ روی بازوهایش را لمس کرد و ساره که حال
:افزود

 امروز مگه تولشد ارسلن نیست؟ می خوای تا شب بشینی همین جا؟ _
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:پرسید

 به نظرت تبریک بگم؟ یا برم اونجا؟ چیکار کنم، هان؟ _

 .ساره همراه با سینی نزدیکش شد و بعد اشاره کرد به محتوای درونش

یه تیکه از این کیک بخور تا جون بگیری، بعد با هم فکر می کنیم واسه _
 .بعدش

شت رنگ پریده اش و یک برش از آن لبخندی کم جان نشاند به روی صور
شب مادربزرگش به دهان گذاشت  .کیک توت فرنگی های محبو

 .طعشم انصافاا خوبش، به مذاقش خوش آمد

:صادقانه گفت

 من اگر تورو نداشتم چیکار می کردم؟ _

 .و ساره دندان نما خندید

 حال که من زنده مو و تو منو داری. کادو چی براش گرفتی؟ _

 .شانه بال انداخت

!هیچی _

.و ساره که نگاه گشاد کرد؛ او خندید

هیچی؟ پاشو ببینم. می خوای واسه اون پسره با اون همه دبدبه و کبکبه _
 هیچی نخری؟

برشی دیگر از کیک به دهانش گذاشت و هنوز هیچ واکنشی نشان نداده بود
 .وقتی ساره بازویش را چنگ انداخت

با توام دختر. پاشو برو تو حموم. بعدش آماده می شی می ریم بازار. باید _
 یه خودی نشون بدی. یعنی چی که هیچی نخریدم؟
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شی حمام، ساره سری او خنده کنان از تخت بیرون آمد و وقتی رسید به ورود
 .به چپ و راست تکان داد و بعد دور شد

می گه هیچی نخریدم. یعنی چی که هیچی نخریدی؟ امروز تولدشه. _
 می خوای دست خالی بری دیدنش؟

شب سرد سپرد؛ تماشم شب حمام را بست و وقتی تنش را به دست های آ او در
شر ارسلن بودن، آماده شود  .غم ها را کنار گذاشت تا برای امروز و کنا

شت بعد، به همراشه حوله ی تن پوش ایستاده بود مقابل قاب آیینه و نیم ساع
 .پوست صورتش را به همراه کرم آبرسان پوشش می داد

شن یکتا، گل از گلش شن لنگه ی در، اتاق را سرکی کشید و پس از دید ساره میا
 .شکفت

به به! دخترم خوشگل شده. مرتب شده. زیادم آرایش نکن مادر. سنگین و _
 .رنگین لباس بپوش که شوهرت خوشش بیاد

هنوز هم واژه ی "شوهر" آن هم وقتی به ارسلن ربط پیدا می کرد؛ برای او
غریبه بود. هنوز هم باور نمی کرد که او شوهرش شده و شاید تماشم عمر را

 .کنارش بماند

:با این احوال گفت

چه رنگی بپوشم؟ وقتی رنگ و وارنگ لباس می پوشم ارسلن خیلی _
 .دوست داره

ساره گام های پرطمانینه اش را به او رساند و وقتی یکتا به همراشه لوازم
شل آیینه، او بازهم هشدار داد  .آرایشش نشست مقاب

 .زیاد آرایش نکنی مادر _

:یکتا اما گفت

 .می خوام به خودم برسم، امشب تولدشه _
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و ساره لب گزید و یکتا درست شبیه به اولین روزهایی که ارسلن را
.شناخته بود؛ آرایش کرد

ساعاتی بعد، یکتا با تماشم آشفتگی هایش، رفت به خانه و خدارا شاکر شد که
شن تنها خاطراتی که از ارسلن داشت؛ گشت حاج علی را ملقات نکرد. میا
و همان تنها طرحی که آتشش نزده بود را پیدا کرد. در نظشر او این یکی از
زیباترین فیگورهای ارسلن بود که یکتا طرحش می زد. می دانست که چنین

هدیه ای آن چنان ارسلن را سوپرایز نخواهد کرد اما برداشت و تصمیمش
شن آن قطعی شد  .برای پاکت کرد

شچ شن راه که به همراشه تابلو از اتاقش خارج می شد؛ نرگس را دید که پی میا
 .پله ها را بال می آمد

:شنید

 یکتا نمی خوای یکم بمونی؟ _

:و او جواب داد

 مگه شما از خونه بیرونم نکردین؟ _

 .نرگس به دنبالش آمد

ال خوب نیست. نمی خوای بیای ازش معذرت خواهی کنی؟ _ شل بابات اص حا

:و یکتا این طور جواب داد

شن من فایده ای هم داره؟ می بخشه؟ بابام اگر من _ مگه معذرت خواست
 معذرت بخوام می بخشدم مامان؟

شل خوبی نداشت وقتی از خانه اش نرگس در بی جوابی ماند و یکتا بازهم حا
 .دور شد

روزها بود که برای در و دیوارهای این خانه هم دلتنگی می کرد. دلش پر
شب حاج علی. دلش روزهای شن تک لبخندی از جان می کشید برای حواله شد
قبل از ارسلن را می خواست اما گاهی فکر می کرد به این که اگر او وارشد
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ال چنین عشقی را تجربه می کرد؟ کسی تقدیر و زندگی اش نمی شد؛ اص
شن کسی دیگر می توانست چنین هیجانی را به قلبش وارد کند؟ او برای چشما

ممرد؟  هم، این طور می 

با همین افکار نشست پشت فرمان و این بار که شماره ی ارسلن را گرفت؛
شر او ماندن مطمئن بود !برای کنا

 .پس از تک بوقی صدای خسته ی او را شنید

 جانم؟ _

 .و او سریعاا آن حجم از خستگی را تشخیص داد

 ارسلن؟ چی شده؟ _

 .چیزی نیست فقط خیلی خسته ام _

 خسته برای چی؟ چیزی که نشده ارسلن؟ _

شر یکتا کافی شل بی قرا صدای او برای لحظه ای خندید و همین حال برای د
!بود

شز من؟ خسته ام. کار زیاده فقط همین _ !چی می خواد بشه عزی

:بازهم با نگاهش، تابلوی محشر را بررسی کرد و بعد پرسید

 یعنی امشب نمی تونم ببینمت؟ _

:و شنید

.تو هروقت که بخوای می تونی منو ببینی _

بازهم دلش خواست که دل خوش شود به همین اندک محبت ها. خب ارسلن
هیچ وقت نوای "دوستت دارم" را هم برای او نخوانده بود. یکتا اما قانع بود.
شر او ماندن را. او به همین جمله ها هم رضایت با تماشم این ها می خواست کنا

:می داد و به همین امر گفت
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 بیام شرکت بعد با هم بریم خونه؟ _

 .و ارسلن سریعاا تاییدش کرد

 .منتظرتم _

شل فروشگاهی ایستاد و شن راه هم، مقاب یکتا سریعاا پا روی گاز کوباند و میا
 .برای خستگی های ارسلن، آبمیوه ای خنک و کمی خرت و پرت خرید

شن قاب شی شرکت، بازهم چهره ی آرایش شده اش را میا وقتی رسید به ورود
آیینه چک کرد و بعد آسانسور به روی طبقه ای ایستاد و همان لحظه بود که
شل او دفع درب کشویی کنار رفت تا چهره ی کیان بازهم تماشم خوشی ها از حا

 .کند

:شنید

 .به به! نامزشد رئیس هم که اینجاست _

 .و او گامی را به عقب برداشت و همان لحظه آسانسور حرکت کرد

من موندم ارسلن چه چیزی تو وجوشد تو دیده که انقدر شیفته ت شده. _
 .نمی دونه با چی طرفه

 .نگاه داد به شمارش گرها. هنوز مانده بودند تا به ارسلن رسیدن

:گفت

 .کیان دیگه داری خسته ام می کنی. دست از سرم بردار _

تو کی هستی که من دست از سرت بردارم؟ من فقط دلم می خواد تباه _
 .شدنتو ببینم

:نالید

 .من همینجوریشم تباه شدم _

شت سرش  .و کیان نزدیکش شد و یکتا ترسیده، تن چسباند به آیینه  ی پش
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تو تباه شدی؟ تو یه الف بچه ای که غرق شدی تو پولی بابات، می دونی _
شت طلق و از این تباه شدن یعنی چی؟ تو می دونی بی خونه شدن، درخواس
دادگاه به اون دادگاه رفتن یعنی چی؟ می دونی زنت نگاه کنه تو چشمات و

 بگه نمی خوامت یعنی چی؟

شب کشویی، بعد از اعلشم طبقه کنار رفت و ای کاش که ارسلن برای در
!انجاشم کاری تا این جا نمی آمد

یکتا هین کشان کیان را همان جا تنها گذاشت و ارسلن با نگاهش، رسید به
شت آرایش شده اش  .سر و صور

:پرسید

 اینجا چه خبره؟ _

شن آن چشم ها به راه افتاده  !و فقط یکتا می دانست که چه آتشی میا

شت چه کیان به همراشه فاکتورها نزدیکش شد و انگارنه انگار که ارسلن باب
 .اتفاقی تا این اندازه عصبی به نظر می رسید

 .اومدم فاکتورهارو بهت بدم _

شن کاغذ ها از دست های او، یادش رفت ارسلن سر تکان داد و پس از قاپید
 .که برای انجاشم چه کاری تا اینجا آمده

شج دیگر بعد از آن یکتا ماند و نگاه های ارسلن. خستگی نشسته بود کن
شن شل نگاه های دیگر کارکنان، تنها توانست که پس از تکا اتفاقات و او مقاب

:سر زمزمه کند

 .برو تو.. خاک بر سشر من با این زن گرفتنم _

یکتا سریعاا لب گزید و گام هایش را که عجولنه رساند به اتاق، سر و کله ی
 .عرفان هم پیدا شد

 به به، یکی خانم. حالت چطوره؟ _
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شن ارسلن را حدس می زد. او همان طور نشسته بود و واکنش های پس از ای
:عرفان اما گفت

ال حوصله نداره _  .الن اومدی اینجا، تیربارون نشی خوبه. ارسلن اص

:سریعاا سر تکان داد و گفت

 .دیدم _

:و عرفان افزود

 ..یه وقت نگی _

 .خیالت راحت عرفان _

 چی رو نگه؟ _

یکتا این بار از هجوشم هیجان یکی از دست هایش را به قفسه ی سینه اش رساند
ال خوب نبود !و نگاشه ارسلن، اص

 با تو نیستم مگه؟ چی رو نگه؟ _

:یکتا لب زد

!هیچی _

:و عرفان ادامه داد

شق بچه هارو کی واریز می کنی؟ _  حقو

شس او را پرت کرده باشد  .تا حوا

ارسلن اما با تماشم زوشر مردانه اش در را به لنگه اش کوفت و این بار فریاد
:زد

مگه با احمق طرفی تو؟ می گم چی هست که من نباید بدونم؟ حرف _
 می زنین یا نه؟
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شت یکتا او را عرفان ابرو درهم کشاند. بازهم ارسلن دیوانه شده بود و حال
شب سال ها پیش می انداخت  .به یاشد مهتا

چیزی نیست. همه چیزو که لزم نیست تو بدونی. باز سیم پیچی هات _
 قاطی کرد؟

شت عرفان شخ صور شن اندکی نرمش نزدیک آمد و این بار می ارسلن اما بدو
 .بود

شن من چی هست که لزم نیست من بدونم؟ هان؟ _  بین تو و ز

:و عرفان این بار کجکی خندید و بعد گفت

 .هیچی بهش پیشنهاد ازدواج دادم گفتم بعداا بفهمی که سوپرایز هم بشی _

او ارسلن بود. از این شوخی ها بارش نمی شد. خستگی و دیوانگی اش از
شج حدف های عرفان و او یقه شر کیان و یکتا، این بار نشست کن شن تصوی دید

 .چسبید

.دیگه داری گنده تر از دهنت حرف می زنی _

شت خششم ارسلن را یکتا سریعاا نزدیک شد و وجودش این نزدیکی ها هم، شد
 .دست کاری کرد

چیکار می کنی ارسلن؟ به خدا چیز مهمی نیست. اصل خودم برات _
 .می گم، یکم آروم باش توروخدا

شت او و گفت :و ارسلن که چرخید روی صور

 .تو یکی حرف نزن که می زنم داغونت می کنم _

 .عرفان به خنده افتاد

هیچ کس حرف نزنه. بذارین فقط این حرف بزنه. همه گنده تر از دهنشون _
حرف می زنن جز ارسلن. همه آشغالن جز این. همه گناه می کنن. همه

شخ تماشم شرکتی بسه شر اشتباه می شن جز این علمه. از صبح تا حال رو م دچا
دیگه. اونی که باید حد خودشو بدونه و بفهمه که خدا نیست تویی. من
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شث ثروتش  بابات؟ ولمون کن تورو قرآن نمی دونم، تو کی هستی به جز وار
.حوصله ام سر رفت

شن یکتا به روی سرشانه اش نشست  .یکی از دستا

 خودم برات توضیح می دم. می شه آروم باشی؟ می شه ارسلن؟ _

شن کلشم یکتا، وادارش کرد به عقب نشینی . هنوز هم عرفان را همان طور لح
:که نباید نگاه می کرد و نهایتاا هم گفت

 .بگو شنبه واریز می شه. النم برو بیرون ریختتو نبینم _

عرفان سری به نشانه ی تاسف تکان داده و سریعاا دور شد. یکتا اما
همان طور ایستاده بود و اولین جمله ای که ارسلن حواله اش می کرد را

 .انتظار می کشید

شف تحملت همین بود؟ _  دوباره شروع شد آره؟ سق

شت میز و پرسید :دید که ارسلن برگشت به پش

 چی شروع شد؟ _

 .و ارسلن اشاره داد به سر تا پایش

 .این شکلی گشتن _

ارسلن می شه انقدر غر نزنی؟ می شه کارتو تعطیل کنی بریم خونه؟ بسه _
 .دیگه زباد کار کردی امروز

شغ آبمیوه و پس از نی ارسلن سوالش را بی جواب گذاشت و او رفت به سرا
شز ارسلن  .زدنش، پاکت را رساند به می

 . بیا این آبمیوه رو بخور یکم حالت جا بیاد. بعد جمع کن بریم خونه _
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شب ارسلن یافت نشد اما انگشتانش سریعاا هیچ نشانه ای از تشکر از جان
شن چند جرعه از خنکایش، بازهم پاکت را قاپید و پس از به گلو فرستاد

:سوال پرسید

 کیان چی می گفت؟ _

شن ارسلن ال ناشم کیان که از زبا این بار یکتا، ناچار بود به جواب دادن. اص
شن او می لرزید  .خطاب می شد؛ تن و بد

شت ارسلنو نداری و غیره _  .حرف های همیشگی، تو لیاق

شن نگاه کردن به چشمانش، به روی هرچه کیان به زبان آورده ارسلن بدو
 .بود اصرار کرد

 .و غیره رو هم بگو _

شز ارسلن و بعد نشست به روی یکی از صندلی هایی که نزدیک بود به می
:گفت

غیره اش هم همین بود. تو مگه کی هستی و چرا ارسلن شیفته ی تو شده _
!و از این حرف ها

شن طرحی از لبخنشد ارسلن هردو تای ابروانش را بال پراند و پس از نشاند
:پراستهزا به روی لب ها، تکرار کرد

!از این حرف ها _

شت گرفته ی او، پرسید :یکتا با نگاه به صور

به من اعتماد نداری مگه نه؟ همش فکر می کنی دارم بهت دروغ می گم. _
 مگه نه؟

:و ارسلن صفحه ی لپ تاپش را بست و جواب داد

 .پاشو بریم. اون موهاتم بکن تو، آبرو واسه من نذاشتی _
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یکتا با تماشم حرصی که تجربه اش می کرد؛ تره های آشفته ی موهایش را به
شل گام های عجولنه ی ارسلن دوید شر شال فرستاد و بعد دنبا  .زی

دید که ارسلن با بی حوصلگی، چیزهایی را به هریک از کارکنان امر
شک می کرد. دنبالش با سری فرو افتاده راه رفت و وقتی رسیدند به اتاق

شل ارسلن، یکتا سریعاا گفت :اتومبی

 .یه لحظه صندوقو بزن _

ارسلن درحالی که کمربند را به روی بالتنه اش محکم می کرد؛ چرخید و
 .ابرو درهم چپاند

صندوق واسه چی؟ _

شن سوپرایزش، یک بار تلش کرد  .و یکتا برای سری باقی ماند

شن خودم بیام؟ _ شن خودت بری منم با ماشی ال می خوای تو با ماشی اص
 .اونجوری خیلی سختمه ارسلن

:ارسلن غر زد

تو نمی دونی می آی اینجا نباید ماشین بیاری؟ _

:و یکتا سر کج کرد و لبخندی عمق دار را هم تحویلش داد

 .برو دیگه، منم دنبالت می آم _

شف شاگرد را شب طر ارسلن دیگر چیزی نگفت و یکتا با حالی بهتر، در
شل چشمانش محو شد و یکتا شل ارسلن به ثانیه  نکشیده از مقاب بست. اتومبی

شن راه، حتماا به قنادی و گل فروشی سر بزند  .فکر کرد به این که میا

شاید رسیدن به خانه ی ارسلن، بیشتر از یک ساعت به طول انجامید. یکتا
شر شس گلی تجملتی در کنا شب خانه ی او. باک اما با دست های پر رفت تا در
کیک دونفره ی شکلتی و تابلویی که دلش می خواست ارسلن دوستش

داشته باشد. همه و همه را به سختی رساند تا آسانسور و وقتی طبقه ها را
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شن لنگه ی در ندید؛ برای این قسمت از پشت سر گذاشت و ارسلن را میا
 .ماجرا هم خدایش را شکر کرد

:لب زد

 .خدایا خوشحال بشه _

شت شر بغل و با دس شس گل را چپاند به زی و بعد کفش هایش را از پا کند؛ باک
 .دیگرش، تابلو و جعبه ی کیک را به سالن رساند

ارسلن را دید که به روی کاناپه ی سه نفره لم داده و تلوزیون تماشا می کرد.
شر خانگی ای تعویض نشده بود و لباس های کارش هنوز با هیچ پیرهن و شلوا

شل کولر به دست، سعی در تخلیه ی خستگی هایش داشت  .او تنها کنتر

:شنید که او با صدای بلندی گفت

 یک ساعته تو راشه اینجایی؟ _

 .و یکتا به روی پنجه های پا راه رفت تا برسد به آشپزخانه

:گفت

 کار داشتم. تو چرا هنوز لباس عوض نکردی؟ _

شن سر را هم برای ارسلن باقی نگذاشته بود؛ و این که خستگی نای چرخاند
 .این بار از امتیازهای یکتا محسوب می شد

 کار داشتی؟ _

شک وسوسه انگیز چید و شمع ها را از باکس بیرون کشید. آن ها را به روی کی
شز صبحانه خوری قرار داد شس گل را هم کنارش و به روی می  .بعد باک

:گفت

 آره عزیزم چای می خوری؟ _

:و ارسلن از روی شانه نگاهش کرد و با بدخلقی پرسید
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چیکار می کنی دو ساعت تو آشپزخونه؟ _

یکتا اما امروز، هیچ بهانه ی بدی به دلش راه نمی داد. امروز باید لب های
شن او !ارسلن را می خنداند. باید موفق می شد به نرم کرد

:گفت

 دارم برات چای درست می کنم. می خوری که؟ _

:ارسلن کوتاه گفت

 .می خورم _

و یکتا دو استکان  چای را هم، نشاند ب

شر کیک و شمع های تازه روشن شده اش !ه کنا

بعد از آن، مهلت کرد تا مانتو و شالش را کنار بگذارد و اندامش که در
شن یخی به چشمان ارسلن رسید؛ او شز سیاه رنگ به همراشه جی شپ یقه با شب تا قال

:نگاه گشاد کرد

!اوه _

شت گیره ی سر یکتا بازهم لبخند عمق داد و این بار موهایش را هم از اسار
خلص کرد تا زیبایی های تارهای بلند و خرمایی روشنش را، به نگاشه مات

 .مانده ی ارسلن بکوبد

 .خب عزیزم پاشو بریم چای بخوریم _

شل پاهایش و با بی حوصلگی گفت شز مقاب :ارسلن اشاره کرد به می

 .کجا بریم؟ بیار این جا دیگه _

شن او را لمس کند و بگوید :تا یکتا با یکی از دستانش، انگشتا
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 .پاشو دیگه عشقم، انقدر تنبل نباش. میز چیدم _

ارسلن نفسش را کلفه فوت کرد و بعد به ناچار روی پاها ایستاد تا یکتا
تمامش کند اما همین که نگاهش رسید به میز و شمع های روشن، برای

 .لحظه ای متوقف شد

:یکتا با صدایی بلند و پرهیجان گفت

شی من _  .تولدت مبارک زندگ

 .و ارسلن این بار خندید

ال یادم نبود. کی مرداد شد؟ _  تولشد منه امروز؟ اص

شل خوب، همین که بی حوصلگی های ارسلن همین نیم چه لبخند ، همین حا
 .تمام شده بودند؛ برای اوی به جنون رسیده کافی بود

شل نگاشه حیرت زده ی او و این بار با هردو دست ها، ته ریش های ایستاد مقاب
 .نامرتب شده اش را نوازش کرد

شر فکرهای بیهوده ای که روز به این مهمی رو یادت رفته؟ _ انقدر درگی
شز دنیاست، خدا یه همچین روزی تورو برای من فرستاده . امروز بهترین رو

برای این که من هر لحظه عاشق تر بشم. برای این که نگاه کنم به چشمای
 .یکی و یادم بره زندگی کردنو

شت یکتا بود. ارسلن هم دستانش را تکان داد. نگاهش هنوز هم محشو صور
هردو دستانش را رساند به دست های یکتایی که هنوز هم به روی

شن آن انگشت ها قلب شک انگشتانش را، میا ته ریش هایش بود و بعد تک به ت
 .کرد

 .دستات خیلی یخه ها _

:یکتا گفت

 .فشارم افتاده _

شگ پوستشان شص رن  .و ارسلن نگاه کرد به تناق
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 چرا؟ _

!تورو که می بینم اینجوری می شم. از هیجانه _

شن ارسلن دست ها را رها نکرد. با حرکتی زیرکانه، یکتا را چرخاند؛ میا
:آغوشش جا داد و همان لحظه گفت

 .بریم شمعارو فوت کنیم. الن آب می شه _

جای یکتا خوب بود . می توانست همان جا بماند و برای تماشم عمر، هیچ
!نخواهد از دنیا

ارسلن صندلی را کنار کشید و اول خودش و بعد یکتا را به روی یکی از
 .پاهایش نشاند

شس گل را شت دیگر، باک شن یکتا بود اما با دس شر انگشتا یکی از دستانش هنوز گی
شل چشمانش کشاند  .تکان داد و تا مقاب

 .چقدر خوش سلیقه _

:یکتا با ناامیدی پرسید

ال گل دوست داری ارسلن؟ _  تو اص

 .و ارسلن عاقل اندر سفیهانه نگاهش کرد

کیه که گل دوست نداشته باشه بچه؟ _

شن ارسلن را به خودش را لوس کرد. حداقل برای حالیی که گرمای انگشتا
 .روی پوستش احساس می کرد؛ این ناز و اداهای دخترانه لزم بود

 من بچه ام؟ _

!ارسلن ابرو بال پراند و کشید واژه اش را

..چه جورم _

 .و یکتا نگاه کرد به اویی که به ثانیه نکشیده، تماشم شمع ها را فوت کرد
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:همان لحظه نالید

 عه چرا فوت کردی؟ _

:و ارسلن که گفت

 .تولدمه دیگه _

:او بازهم همان لحن را ادامه داد

 نباید آرزو کنی؟ همینجوری فوت می کنن؟ _

 .من آرزویی ندارم خب _

شن کلشم یکتا، این را که گفت؛ این بار هیچ ناز و کرشمه ای در میان نبود. لح
:صادقانه پر شد از دلخوری و آهسته لب زد

!آهان _

 .و ارسلن با نگاه به حال و روشز چشمانش، شروع کرد به خندیدن

 .آهان، باید تورو آرزو می کردم؟ خیلی خب از اول روشنشون کن _

:یکتا لب زد

 .نمی خواد _

و بعد تلش کرد تا روی پا بایستد اما این بار، ارسلن با همان دست، تماشم
 .بالتنه اش را حصارکشی کرد

شل منی _ قهر نداریم ها. آدم مگه چیزی که داره رو آرزو می کنه؟ تو ما
 .دیگه

:یکتا بازهم پر بود از سکوت و ارسلن این بار افزود

قهرم بکنی باید بگی با عرفان چی می گفتین، یادت باشه نمی تونی _
 .بپیچونی
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شن او گرفت و برای لحظه ای، تماشم بهانه ها برای هجوشم یکتا نگاه از چشما
!بغض به حنجره اش کافی شد

 می شه ولم کنی؟ _

شش صدایش، ارسلن را هوشیار کرد  .لرز

شر واکنش شد و صدا هم بال کشید شت ابروانش سریعاا دچا  .حال

 داری گریه می کنی؟ انقدر بچه ای؟ _

شش غصه هایش سدی کشد !و یکتا نتوانست که به روی ریز

 .نه گریه نمی کنم. می خوام برم تلوزیون ببینم، اینجوری زل نزن به من _

 چرا انقدر گریه می کنی یکتا؟ دردت چیه؟ نمی گی به من؟ _

:نالید

 .دردی ندارم _

شی سرخ و اشک هایی که یکی پس از دیگری، و ارسلن با نگاه به بین
شت سبابه اش، ماموشر گونه اش را خیس می کرد؛ طاقت از دست داد و انگش

 .حذف کردنشان شد

 .دردت منم مگه نه؟ هروقت منو می بینی اینجوری می شی _

دردش او بود. ارسلن درست می گفت اما درمان هم همین بود. همین آدمی
 .که می توانست با هر جمله  افسونش کند

:لب زد

!دوستم نداری _

و این  جمله ی خبری را آن قدر آهسته و کم جان به خطاب رساند که ارسلن
 .نشنید

:چهره جمع کرد و پرسید

Ava-Khis.iR
@avayekhis



 چی؟ _

شن روشنش تا با شب گلوی او رساند به یقه ی پیره و یکتا نگاهش را از سی
گردنبندش بازی ک

 .ند

:گفت

!هیچی _

 .و ارسلن چهارانگشتش را رساند به چانه ی او

منو نگاه کن ببینم. نمی بینی خسته ام؟ نمی ببنی اعصابم نمی کشه؟ یا همین _
الن بلند بگو دردت چیه یا پاشو برو تو اتاق درم رو خودت ببند و تا خوشد

 .صبح گریه کن

آن قدر بهانه گیر و دل نازک شده بود که سریعاا برای دور شدن اقدام کرد و
ارسلن نتوانست که او را با این اشک ها تنها بگذارد. تنش را محکم تر

شی او بود وقتی گفت شی نگاشه اشک :چسبید و چشمانش یک میلی متر

لوس بازی رو بذار کنار. حرف بزن ببینم یکتا. چته تو؟ _

شن این جمله ی شت بلند اعلم کرد شن او سبب شد تا یکتا شهام و نزدیکی با چشما
 .خبری را پیدا کند

.دوستم نداری! دردم اینه ارسلن _

شت او مات ماند و جمله را که هضمش ارسلن برای لحظه ای به روی صور
 .کرد؛ نگاه ریز کرد

 چی؟ این دیگه چی بود؟ _

:یکتا نالید
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 .همین که شنیدی. من هیچ دوست داشتنی ندیدم _

 من احمقم؟ هان؟ احمقم که با کسی که نمی خوامش ازدواج کنم؟ _

شن یکتا در سکوت، نگاه گرداند. دلش می خواست که ارسلن برای آرام کرد
شل او کاری کند و ارسلن، درست از همان نقطه ای زد که او می خواست  .د

انگشتانش تکان خورد. بازی با لب ها، از مهارت های ارسلن نبود اما
شت او بکشاند تا تماشم خوب می دانست که انگشتانش را به کدام نقطه از صور

 .وجوشد یکتا را صاحب شود

شت پلک ها و یکتا که چشم هایش را بست؛ انگشت ها را اول رسید به پش
 .رقصانده و رساند به تارهای موهای رها شده اش

دیگه باید چیکار کنم که تو رضایت بدی؟ بیشتر از اینو توقع نداشته باش _
 .یکتا

شت آن ها را دوست حرف ها نه، اما انگشت ها مستس کرده بودند. او هر حرک
شش مردانه به خواب برود وقتی شن آغو داشت و کم مانده بود تا همان جا و میا

:شنید

شل خودم باشی. وقتی کیان بهت نزدیک می شه، وقتی با _ می خوام فقط ما
 عرفان مسئله ی خصوصی داری، من چجوری آروم بمونم؟

شت سرش رسیده بودند  .انگشت ها حال تا پش

:یکتا آرام بود وقتی گفت

شل توئه _ شب من فقط ما  .قل

 .و ارسلن اینطور خواسته اش را عنوان کرد

 .فقط قلبت نه، من تماشم وجودتو می خوام _

شن هجوشم هیجان ها کم نگاه ها این بار، بی رحمانه درهم گره خورد. دخترک میا
شق مانده بود تا حمله ای قلبی و ارسلن با آن تیله های سیاه، جایی در اعما

 .وجوشد او را هم فتح کرده بود
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شن یکتا تا مامور انگشت ها این بار، همان جا متوقف شد. جایی به روی گرد
شت شن تصمیشم او. به واسطه ی همان انگشت ها صور شود برای به اجرا رساند

شی لب هایش کشاند و یکتا که پرسید :او را تا نزدیک

 چیکار می کنی؟ _

شن هر مقاومتی را از او قاپید  .ارسلن با جمله اش، توا

 باورم داری؟ _

شن او پیش قدم شد. عشق اینطور در وجوشد او این بار یکتا، خودش برای بوسید
شخ فوران می کرد. این طور که بترسد از باور کردن و وجودش هیچ پاس

شن آخرین روشز زندگی منفی ای را به او اعلم نکند. این که امروز را به عنوا
کردن، در ذهن بپذیرد و با معشوق بودن، او را از هر وحشتی برای فرداها

 .رهایی دهد

شب شی اتاق خوا شل گام های ارسلن و وقتی رسید به ورود این که برود به دنبا
شس مهتاب، لب هایش را بخنداند. این که نشنود دوستت شب عک شی قا او، جای خال

.دارم را و خودش، بارها اعترافش کند

شر ارسلن ماندن تنها هدفش عشق در او این طور فوران می کرد. این که کنا
شن او نشست به روی یکی از بندهای تاپش، برای زندگی شود و وقتی انگشتا

!هیچ مقاومتی را در وجودش احساس نکند

:این بار که لب های ارسلن نزدیک شد به صورتش، چشم بست و شنید

یه حسی بهم می دی  که هیچ کس تا حال بهم نداده. من این حسو دوست _
 .دارم یکتا

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 "فصل پنجم"

 "تصمیم"
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 "سه ماه بعد"

 .سلم آقا، یه پرینت می خواستم از رای دادگاهم _

مرشد میان سال، با نگاه به صورت و هول ولی چشمانش، سریعاا دست به
کار شد و وقتی کیان شماره پرونده را برایش خواند؛ او به دقیقه نکشیده

 .پرینت را از دستگاه بیرون فرستاده بود

کیان کاغشذ آچهار را چنگ انداخت و نگاهش به نوشته های آن بود وقتی
شت اعتباری اش را از کیف پول بیرون می کشید  .کار

 .بفرما _

شی دادگاهش این بار بیشتر از دو پاراگراف بود. قاضی دلیل های وارده را را
شف خوانده به ضرب و توضیح داده بود. یکجا نوشته بود با توجه به اعترا

!شتم و دو سطر پایین تر، انگار که رسید به حکشم مرگش

 آقا رمزت؟ _

شر دیگر واژه ها را از نظر گذراند. این برای اویی که با نگاهش یک با
شن تقاضای رها، خوشد حیرت بود و این ضربه اطمینان داشت به رد شد
 .آن قدر کاری به نظر می رسید  که نشست به روی یکی از صندلی ها

 آقا، حالت خوبه؟ برادر؟ _

هرچه چشم می چرخاند؛ به هیچ نتیجه ی مثبتی دست پیدا نمی کرد. تقاضای
شق رها پذیرفته شده بود و این حجم از بیچارگی را په باید می کرد؟  طل

شت ترسیده ی او و پرسید :این بار که مرد صدایش زد؛ نگاه چرخاند تا صور

 هان؟ _

 .و مرد بازهم جمله ی سوالی اش را تکرار کرد

 حالت خوبه؟ آب بیارم؟ _
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روی پا ایستاد. باید می رفت. قبل از این که رها تصمیمی بگیرد؛ باید
 .می رفت و به چشمانش نگاه می کرد

:سریعاا گفت

 .خوبم _

و بعد رمزش را خواند و راه نرفت؛ او برای به رها رسیدن پله ها را دو تا
یکی دوید. تاکسی را دربستی گرفت و حتی به ذهنش نرسید که با او تماس

 .بگیرد

رفت تا خانه ای که رها به روی زنگش کوبیدن را ممنوع کرده بود و ابداا
ال. او باید به اهمیت نداشت اگر رامین از راه می رسید و یقه می چسبید اص

شن رها نگاه می کرد .چشما

انگشتش را به روی زنگ فشرد. تماشم کوچه را دویده بود و حال کم داشت
شن نفس هایش  .تا به شماره افتاد

 .صدای خواب آلودش را شنید و انگار جان به تنش برگشت

 بله؟ _

:گفت

!کیانم _

شب او، این پا و آن پا کرد شش بعدی از جان .و دیگر منتظشر واکن

شت آیفون برگشت و صدایش به گوش های پس از دقیقه هایی رها مجدداا به پش
 .اوی بی قرار رسید

 .بیا بال کیان _
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شن شل چشمانش باز شد؛ او بازهم دوید. تکه کاغذ همچنان میا در که مقاب
انگشتانش فشرده می شد. از آسانسور استفاده نکرد. پله ها را با تماشم

 .کم نفسی اش دوید

:به پاگرد نرسیده، صدای رها را شنید

 کیان تو اینجا چیکار می کنی؟ نمی گی مامانم اینا خونه باشن؟ _

و او که رسید به رهایی با موهای آشفته و صورتی خواب آلود، کاغذ و
شن انگشتانش له شد  .نوشته هایش بیش از قبل میا

:گفت

 رها؟ _

 .و رها سریعاا اشاره کرد به طبقه ای بالتر

 .بیا تو الن یکی می بینه _

کتونی هایش را از پا کند. او تنها دو ساعتی مرخصی گرفته بود تا برود به
شی دادگاهش برگردد به شرکتی که این روزها به اولین کافی نت و به همراشه را
شی خودش رسیده بود اما با این احوال، مگر می توانست که برود؟ شج شلوغ او

ال؟ او قبل از این که رها تصمیمش را اعلم کند؛ می توانست کار کند اص
 می توانست زندگی کند؟

شل گام های رها و او پرسید :رفت به دنبا

 کفشاتو گذاشتی تو؟ _

سری به نشانه ی نفی تکان داد و رها نچ کنان برگشت به راه پله تا کتونی های
 .کیان را پنهان کند

:در همان حال هم غر زد

 .انگارنه انگار که می گم نمی خوام کسی بفهمه باهم حرف می زنیم _

 .و کیان بازهم سطر به سطشر آن کاغذ را خواند
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شن او، کیان برای آخرین  مرتبه آمده بود. این شل چشما وقتی رها برگشت مقاب
شس زندگی اش بود. اگر بازهم پس زده می شد؛ برای تماشم عمر آخرین شان
 .می رفت و شاید همین فردا هم، پای برگه های طلق را امضا می کرد

:رها سوالی نگاهش می کرد و او با همین افکار گفت

 خونه آماده ست، فقط باید وسایلو بچینیم، می آی بریم؟ _

:جواب گرفت

 .کیان یجوری رفتار می کنی انگار هیچی نشده _

شز او، آن چنان بدشکل و و کیان شروع کرد به خندیدن. خنده های امرو
 !عصبی بود که رها قسم می خورد؛ تا به حال این شکلی اش را ندیده بود

:گفت

 .آره هیچی نشده _

شل صورتش تکان داد و بازهم خندید  .و رها که حیرت کرد؛ او کاغذ را مقاب

هیچی نشده فقط قاضی هم به تو رای داد. یعنی تماشم دنیا راضی  شدن به _
این جدایی جز من. چقدر ابلهم آخه. چرا نمی فهمم؟ چرا یجوری رفتار

می کنم انگار هیچی نشده؟

رها سریعاا کاغذ را از دست های او قاپید. او هم چندین مرتبه جملت را
.خواند. برای او هم عجیب بود که دادگاه انقدر سریع، به طلقشان رای دهد

ال مات مانده بود وقتی گفت :کام

!چقدر زود _

 .و کیان که چنین واکنشی را حدس نمی زد؛ بازهم خندید

:این بار حتی صدا بال کشید
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پس منتظرش بودی فقط زودتر از توقعت بود آره؟ حال برو جشن بگیر. _
شس منو از دیگه هیچ زوری بالسرت نیست. می تونی خیلی راحت اسشم نح

 .شناسنامه ات خط بزنی

 .کیان داد نزن _

این حجم از بی تفاوتی، بیش از اندازه آتشش می زد. نهایتاا هم نتوانست که
شل کتونی هایش و گفت :تحمل کند؛ رفت به دنبا

ال _  .خیلی خب، داد نمی زنم. می رم گم می شم اص

 .تا این بار رها فریاد بزند

 این حکشم دادگاهه، مگه من حکم دادم که اینجوری رفتار می کنی؟ _

 .برای لحظه ای متوقف شد. جمله ی رها کاری بود؛ آرامش می کرد

:سر چرخاند و شنید

 .همیشه همینی دیگه مگه نه؟ برای خودت می بری و می دوزی _

شخ لب های رها بود وقتی ال می و کیان گام های رفته را بازگشت و نگاهش کام
:پرسید

شن من نمی تونی مگه نه؟ _  می آی بریم؟ تو هم بدو

:رها لب زد

 . نمی شه _

:و او که مات ماند؛ رها افزود

به این راحتی ها نیست. باید فکر کنم. باید تصمیم بگیرم. نمی دونم _
می تونم دوباره تو چشمای خانواده ام نگاه کنم و بگم که تورو بخشیدم یا نه.

..نمی دونم می تونم دوباره برگردم

بسه دیگه هیچی نگو. این همه اصرار آخر خسته ام کرد رها. از این همه _
تحقیر و نه شنیدن کم آوردم. به زور که نمی شه. نمی تونم مجبورت کنم که
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دوباره دوستم داشته باشی. وقتی نخوای نمی بخشی و اگر منو دوست داشتی
 .می بخشیدی، حال موضوع هرچی که باشه

 .گام هایش این بار که عقب کشیده شد؛ برای یک عمر جدایی می رفت

:رها گفت

شت توئه _ .موضوع خیان

شن کفش ها  .و کیان خم شد برای پا زد

تمومش نکردی رها. چون تو دلت نمی خواد که بهم اعتماد کنی. دیدی _
 .پشیمونم و انقدر دوستم نداشتی که مهلت بدی برای جبران

دلش می خواست که چیزی بگوید. کیان نباید با این حال می رفت. در که به
لنگه اش کوبیده شد؛ او همان جا نشست و چشمانش، قلبش و حتی لب هایش

شر کیان ماندن را می خواست وقتی نالید :هم، دلشان کنا

 چرا انقدر لجبازی؟ _

شت در شل این که کیان بازهم پش صدای زنگ، تنش را از جا پراند. به خیا
شر مادرش غم ها را تشدید کرد  .باشد؛ سریعاا رفت تا آیفون و تصوی

دکمه  را فشرد و با تماشم حال بدی که تجربه می کرد؛ رفت به اتاق خواب،
 . تلفنش را پیدا کرد و بعد هندزفری را به داخشل گوش هایش چپاند

هنوز هم وانمود می کرد که خواب است وقتی موزیک را پلی و صدایش
شت معمول بود وقتی او یکی از عکس های کیان را نگاه می کرد فراتر از حال

:و می شنید

لحظه ای که، تورو"

 ..راهی کردم

..می دونستم، چه گناهی کردم
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 ..که عذابش، جونمو می گیره، می گیره

شی تو، از خودم دورم کرد  ..دور

..این جدایی، بی تو مجبورم کرد

"...که بسازم، با غم و تنهایی، تنهایی

شن کیان را در ذهنش شت نگاه کرد شر انقباض شده بود. هنوز هم حال تنش دچا
تکرار می کرد. می رفت تا روزهای خنده های از تشه دلشان و امروزی که

.هردو با هر بهانه ای گریه می کردند

..یادت میوفتم، با گریه می خندم "

شل دنیا، چشمامو می بندم  ..رو ک

 ..رو هرچی دارم، حتی رو آینده ام، چشمامو می بندم

 ..دلتنگ که می شی، حستو می گیرم

 ..دلتنگمی که، دارم برات می میرم

شن چشمات، از زندگی سیرم، حستو می گیرم ".بدو

رفت تا صفحه ی چتش با کیان. دلش می خواست که بنویسد. همه ی احساسی
که این روزها تجربه می کرد را تایپ کند و نترسد از هرچه به سرشان

شظ غرورم می آمد. دلش می خواست که بگوید قلبم تورا بخشیده و تو برای حف
شن این آدم ها کاری کن اما بازهم چیزی ننوشت و نهایتاا صفحه  را قفل میا

 .کرد تا همراه با صدای پرسوشز خواننده گریه کند

 ..بعد از تو حس کردم، خالی شده پشتم "

 ..تو روزمرگی هام، آینده مو کشتم

شر آینده، بی خنده یعنی چی؟  تصوی

شن تو؟ آینده یعنی چی؟ ال بدو "اص

☆☆☆☆☆☆☆
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☆☆☆☆

 موهات خیسه؟ _

شن این که تک شن زیر پاهایش بود. بدو نگاهش همچنان به سرامیک های روش
شگ دستانش بازی کلمه ای را بیان کند؛ با ناخن های کوتاه شده و بی رن

شی می کرد. کتونی های آل استارش مدام به روی زمین کوبیده می شد و سنگین
 .نگاشه ارسلن را هم به روی صورتش احساس می کرد

:لب زد

 .حموم بودم _

 .و ارسلن بیش از قبل خم شد به روی میز

حموم بودی نباید یه سشوار به سرت می گرفتی؟ نمی فهمی هوا سرده _
 مریض می شی؟

دلش می خواست که بگوید. یکتا آمده بود برای حرف زدن. برای از
شل دردهایش گفتن . آمده بود تا جمله های از پیش آماده شده اش را تحوی

شت او دهد اما چرا تا به چشمانش می رسید واژه ها فراری می شدند؟ صور
شت ما همین امروز تمام خواهد شد؟ چرا چرا نمی گفت سه ماه محرمی

نمی توانست در پاسخ به دل نگرانی های بی جای ارسلن، جمله ای دندان شکن
 تحویلش دهد؟

شن حنجره اش را قورت داد و این بار ارسلن با جمله چیدن، یکتا را شض میا بغ
 .تا خوشد مرگ کشاند

شی دادگاهشون اومده و قاضی با طلق موافقت کرده. _ کیان بال بود. را
شی اعصابم بهم ریخت یکتا . نمی دونم باید چیکار کنم. حس می کنم باعث و بان

شل بدش منم  .همه ی اون حا
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شر پایش را. همین که راسش رسید نگاهش نهایتاا رها کرد سرامیک های زی
شن شز او را دیدن تا به حال، میا شن ارسلن و خاطرات از اولین رو به چشما

ال بی صدا چکید  .اتاق ذهنش مرور شدند؛ اشک هایش کام

ارسلن سریعاا چهره جمع کرد و با یکی از دست ها هم، صورتش را قاب
 .گرفت

شگ من گریه نکن _ می دونستم. می دونستم تو که بفهمی دیگه تمومه . مر
 .یکتا . بخاطشر هر اتفاقی گریه نکن

:لب زد

 هر اتفاقی؟ _

شت کتونی اش به روی زمین تشدید شد شت ضربا  .و سرع

این هر اتفاقیه ارسلن؟ آخرشم ما نتونستیم کاری کنیم. اونا دارن طلق _
می گیرن. فقط بخاطشر ما. بخاطشر کینه ی تو و نفهمی های من. بخاطشر اون

شش منفی ای که من بازیش کردم. شخصیتی که تو به من دادی. بخاطشر اون نق
 هنوزم عذاب وجدان نداری؟

من شبیشه کسایی ام که خوشحالن؟ چیکار کنم؟ تو به من بگو چیکار کنم؟ _
 .هرکاری بگی همونو انجام می دم

شن وجودش یافت نمی شد شر واژه ی یاس پیش رفته بود. اندک امیدی میا تا قع
:وقتی گفت

 .هیچکاری نکن. هرکاری هم بکنی فایده نداره ارسلن _

بعد از آن روی پا ایستاد. دلش می خواست برود اما نه تنها از این اتاق، یکتا
شن رابطه شان شق ارسلن آمده بود و او برای رسمی شد همین دقایقی که تا اتا

هیچ کاری نمی کرد؛ همین حالیی که فهمید رها هیچ وقت نمی بخشدش و کیان
!برای همیشه بیچاره باقی می ماند؛ دلش می خواست که از این زندگی برود

ال غیرطبیعی تشخیص داد؛ سریعاا گفت شز او را کام :ارسلن که حال و رو
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 کجا؟_

 .و یکتا هرچه در دلش می گذشت را عنوان کرد

شت محرمیتمون تموم می شه. دیگه هیچ نسبتی باقی نمی مونه _ امروز مهل
 .ارسلن

شت شف دست به تخ ارسلن با واکنشش، یکبار دیگر هم دلش را شکست. با ک
شق دره  پرتابش کرد وقتی سر تکان داد و گفت :سینه اش زده و تا اعما

 .آره می دونم. امروز تمدیدش می کنیم _

شر دیگر هم اشک هایش ریخت. خانه ی قلبش این روزها رسوا بود. یکبا
 .ارسلن آن قدر مشتش می زد که هیچ از خرابه هایش هم باقی نمی ماند

:لب زد

 تمدید؟ _

 .و بعد هردو تای ابروانش را هم بال انداخت

 .من دیگه نمی خوام که تمدید بشه _

شت او بود وقتی شخ صور ال می ارسلن نگاه از صفحه ی لپ تاپش گرفت و کام
:فریاد زد

 .باز چته تو؟ دیگه داری حوصله مو سر می بری _

ال دورگه بود در تبعیت از او فریاد شط اشک ها کام و یکتایی صدایش از فر
 .زدن را انتخاب کرد

می خوام گم شی از زندگیم بیرون. اگر قراره تماشم روزهای عمرم بخاطشر _
دوست داشتنت عذاب بکشم، پس از این دنیارو واسه خودم تمومش می کنم و

شن واقعی رو تجربه می کنی. امیدوارم شب ها خوابت اونوقت تو عذاب وجدا
 .ببره ارسلن. امیدوارم این آخرین تصویر دیوونه ات نکنه
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شز او را تسکینش دهد؛ یکتا با یکی ارسلن که روی پا ایستاد تا حال و رو
:از دست ها روی سینه اش کوفت و افزود

من باختم. تو این داستان من بازنده ام ارسلن. بخاطشر دوست داشتنت من _
باختم. بخاطشر عشقی که به تو داشتم بیچاره شدم، هیچی از من باقی نموند.

شق شی این عش شر بد و بی آبرو و ضعیفم که دیگه نمی خواد سنگین من یه دخت
یک طرفه رو تحمل کنه. می خوام برم. برای همیشه از دنیات می رم. دیگه

 .هیچ وقت منو نمی بینی

:ارسلن فریاد زد

 .یکتا بفهم چی می گی _

شق اویی که می دوید تا برای تماشم عمر، این شن صدای هق ه و آن فریاد، میا
!عشق را تمامش کند؛ گم شد

شق اتومبیل و پله ها را پایین رفت. با تماشم سرعت خودش را رساند به اتا
شچ راهرو شت فرمان قرار گرفت؛ ارسلن را دید که هراسان از پی وقتی پش

 .می گذشت و دنبالش می آمد

شک چشم دید را از چشمانش پا کوباند به روی پدال. گاز را پر کرد. اش
 .می گرفت

:نالید

 .خداخافظ ارسلن _

شل او هم دنبالش می آمد شن قاب آیینه دید که اتومبی .و میا

خیابان ها را دنبال می کرد. تماشم شهر را می گشت. سرعتش فراتر از حشد
 .مجاز بود و هنوز هم ارسلن به دنبالش می آمد

نهایتاا رسید به خیابانی بن بست. خیابانی که انتهایش به دیواری روشن که
 . مربوط بود به دبیرستانی غیردولتی وصل می شد
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پا به روی ترمز کوباند. ارسلن هم کمی دورتر از او متوقف شد. نگاه داد
شل شل عکس العم شب آیینه. ارسلن هم او را نگاه می کرد. او می گشت به دنبا قا

شی یکتا و فقط خوشد خدا می دانست که این واکنش به کجا منجر خواهد بعد
!شد

برای آخرین مرتبه، خیره ماند به چشم های او. برای آخرین مرتبه از بر شد
 .تماشم آن سیاهی ها را و بعد از آن، پلک بست

نامش یکتا بود. تنها فرزند و عزیزدردانه ی حاج علی، بعد از تولد تا بیست
و یک سالگی، خوشبخت بود و به دور از غم. او هرچه می خواست را به
دست آورده بود. هیچ وقت حسرت نخورد. برای نداشته هایش گریه نکرد.
شق هنر بود و همان رشته ای را انتخاب کرد که دوست داشت. یکتا در عاش

 و اولین عشق هم برای او پدرش بود. همه ذهن، تنها یک بار عاشق شده
چیز خوب بود. عالی و به دور از غم اما درست بعد از آن روز، تماشم

شن او بود شر چشما شن تصوی خوشی ها از دنیایش رفت. یکتا درست بعد از دید
شن چیزی که که گریه کردن، غم خوردن، حسرت داشتن و دوست داشت

نمی توانست داشته باشدش را یاد گرفت. او هنوز هم معتقد بود که عشق با
!تماشم سختی هایش، هیجانیست عجیب و دوست داشتنی

شر ارسلن شر کنا ممرد برای وقت هایی که چشمانش را می بست و تصوی او می 
 .بودنش را رویا می چید

!درست شبیه به همین حال

همین لحظه ای که بازهم پلک بست و خیالش رفت تا تماشم ثانیه های خوشی
شت نداشتنش از این زندگی ال یکتا، با حسر شر ارسلن می گذراند. مث که کنا

شک انگشتانش لمس کرده بود وقتی خداحافظی نمی کرد. او عشق را با تک ت
مسراند. وقتی ارسلن تنش را به آغوش شن تارهای تیره ی او  آن ها را میا

!کشید و وقتی لب هایش برای مدتی طولنی بوسیده شد

شر لبخندهای ارسلن را لب هایش کش آمد. پایش تکان خورد. او آن قدر تصوی
 .در ذهن پررنگ کرد که هیچ نفهمد از حال
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گاز پر شد و اتومبیل با سرعتی باورنکردنی حرکت کرد. فریاشد ارسلن،
شن صدای جیغ لستیک ها گم شد و اتومبیل که با تماشم شدت به سشد مقابلش میا

!کوفته شد؛ او دیگر هیچ نفهمید

شق اتومبیلش را رویاها همان لحظه جان باخت. ارسلن با تماشم ناباوری، اتا
ترک کرد و این چه تصویری بود که می دید؟ چرا زندگی بازهم این

شل چشمانش فلش بک زده بود؟  خاطره ی نحس را مقاب

جانی برای تکان خوردن نداشت. رهگذرها با تماشم توان تا لشه ی اتومبیل
شر غرق در می دویدند و ارسلن هنوز همان جا و با فاصله ای زیاد از تصوی

شت یکتا ایستاده بود شن صور !خو

:لب زد

!نه! خدا نه _

و پاهایش تکان خورد. او یک بار آسمان را نگاه کرد. انگار که دنیا را به
شی آسمانش شن روشن شل معجزه ای، میا روی سرش آوار کرده باشند. تنها به دنبا

 . می گشت

شف راننده. رسید به یکتا و اویی که متنفر بود از گریه شب طر رسید به در
 .کردن، همان لحظه پر شد از بغض

شش داشتنش، مرد و زن ها، به دوشر جسشم زنی که او خو گرفته بود به آرام
شز تاسف می کردند  .جمع شده و هر کدام به نحوی ابرا

:یکی می گفت

 خودکشی کرده؟ _

:دیگری می گفت

 .له شد بدبخت _

:و آن یکی که فریاد می زد

 .ممرده. زنگ بزنید آمبولنس بیاد جنازه شو ببره _
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!کاش دستی می آمد و آن یکی را خفه می کرد

اشک  را با تماشم حرص از روی گونه هایش پس زد. گام هایش را کشاند و با
شن او شت خونی  .تماشم کم توانی اش رسید به صور

شی او. موهای شلخته اش را از روی شس پیشان انگشتانش رفت برای لم
:صورت کنار زد و گفت

شق منی، منو تنها نمی ذاری مگه نه؟ _  یکتا زنده ای مگه نه؟ تو عاش

شل چشمانش تکان خورد. لب هایش هم. ارسلن دید که او پلک های یکتا، مقاب
:لب باز می کند و فریاد زد

 ..زنده ست. ببینین، زنده ست، یکی زنگ بزنه _

..ارسلن من _

 .صدای او، هرچقدر هم که کم جان بود؛ ارسلن را متوجه می کرد

شت او و به دور از غرور، اشک  با تماشم وجودش خیمه زد به روی صور
:می ریخت وقتی می گفت

 حرف نزن. تورو خدا هیچی نگو یکتا. باید زنده بمونی خب؟ _

 .و بعد نگاه گرفت و بازهم گریه کرد

آخه این چه کاری بود؟ می خواستی منو تنبیه کنی؟ چرا آخه؟ وقتی من _
 داشتم وابسته ت می شدم چرا اینکارو باهام کردی؟

..ارسلن من نمی خوام _

شن جمله اش جان کند تا شت درد، توان را از لب هایش می قاپید. او برای بیا شد
 .کاملش کند

 .نمی خوام بمیرم ارسلن _

شن چشمانش و همان لحظه پلک هایش به روی هم افتاد و ارسلن که بسته شد
 .را دید؛ وحشت کرد
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:نالید

 .نه. تو نمی میری. من نمی ذارم بمیری _

:و بعد فریادزنان اضافه کرد

  آمبولنس زنگ نمی زنه؟ چرا یکی به _

بعد از آن، هرچه یکتا را صدا زد؛ صدایی نشنید. هرچه دلش خواست که
شن او نبود. هرچه ارسلن فریاد شی چشما او بازهم نگاهش کند خبری از روشن

 .زنان صدا زد معبودش را، کار به جایی نمی رفت

شب ارسلن را برای دومین شن چشمانش، تماشم دردهای قل یکتا پس از بسته شد

 !بار و با شدتی چندبرابر زنده کرد

او هنوز هم معتقد بود که یکتا باید زنده می ماند و هرچه به تعداشد جمعیتی
که اعتقاد داشتند به زنده نماندنش، اضافه می شد؛ ارسلن بیش از قبل سر
شت یکتا را نوازش می کرد؛ تا جایی که تماشم وجودش هم رنگ شده وصور

شن او شی خو !بود با سرخ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆

شن حجشم ناباوری ها  .کیان که کنار رفت و او داخل شد؛ مات ماند میا

!کیان در را به لنگه اش کوفت و رها نگاه کرد به خانه ی جدیشد او

البته در نظشر رها، به این چهاردیواری خانه نمی شد گفت. چهاردیواری ای
شر پایت احساس می کردی و نه مبلمانی بود که نشیمن را که نه فرشی را زی

 از دیگر بخش ها جدا کند را چطور خانه می نامید؟

:لب زد

 ..کیان پس _
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شل بیان نشده چه بگوید  .و کیان خوب می دانست که در پاسخ به این سوا

حوصله ی خودمم ندارم، چه برسه اسباب خریدن. واسه چی اومدی رها؟ _
 کاری داری؟

شن رها هم خوشحال نشد . همچنان ابرو درهم تلخ بود. کیان امروز بعد از دید
چپانده بود و تلخ هم رفتار می کرد. امروز از همان روزهایی محسوب

شن کیان نیش هم می زد  .می شد که زبا

:رها اما گفت

 .کارت دارم که اومدم _

:و کیان سر تکان داد

شل پذیرایی دارم و نه جایی که تعارف _ خب پس کارتو بگو. چون نه وسای
 .کنم بشینی

 .رها بی توجه به عجله ی او برای اتماشم مکالمه، شروع کرد به قدم زدن

پنجره هاشو دوست دارم، به پذیرایی نور می ده. آشپزخونه هم خوبه، _
 ..کوچیک نیست. بذار اتاقو هم ببینم

 .برای جایی که به تعلق نداره نظر نده _

شن او بازهم نیش زد. آن قدر که رها قبل از رسیدن به اتاق خواب متوقف زبا
 .شد و بعد روی پاشنه ی پا چرخید

 چرا انقدر عصبی هستی؟ چیزی شده؟ _

شح صورتش را داشت و نه کیانی که این روزها، نه حال و حوصله ی اصل
جانی برای به خورد و خوراکش رسیدن، بسیار شکسته تر از قبل به نظر

شج آشپرخانه شن کن  .می رسید وقتی تکیه اش را داد به ستو

 .هیچی نشده . همه چیزم خوبه. حال زودتر حرفتو بزن _
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شج سالن پهن شده بود و چشمانش نگاشه رها، رفت و رسید به قالیچه ای که کن
شی پر از ته سیگار، ریز شد شز جاسیگار !پس از براندا

 .سیگارم که می کشی، آفرین خوب پیشرفت کردی _

لب های کیان، نهایتاا به خنده افتاد. آن قدر عصبی و خسته بود که این جمله ی
 . رها، به فریادش منجر شود

 به تو چه؟ آخه به تو چه اگر من هرچی بکشم؟ _

شن صحبتش هم رها را به شک انداخت  .طرشز رفتار و حتی لح

:گفت

 .فقط سیگار هم نیست. تو مستم هستی _

:بازهم جواب گرفت

 به تو چه؟ آره بابا من همه غلطی کردم، به تو چه؟ _

شت سینه اش کوباند  .و رها نزدیک شد و به تخ

..با من درست حرف بزن. اشتباه از من بود که دلم سوخت و خواستم _

شل احدالناسی برای من بسوزه _  .من دل سوز نخواستم. هیچیمم نیست که د

شج چشمانش گفت :رها با نگاه به چروک های ریز و تازه جان گرفته ی کن

 .تنهایی دیوونه ت می کنه کیان . با خودت اینجوری نکن _

 .و کیان این بار آن قدر نزدیک شد تا اندک فاصله ای میانشان باقی نماند

شط زندگیم _ ببین کی داره اینو می گه، کسی که خودش تو سخت ترین شرای
 .تنهام گذاشت

 ..بهم حق بده.. حق بده که _
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حق نمیدم. من دیگه به هیچ کس حق نمی دم. به خودمم حق نمی دم رها. _
من حق ندارم که دیگه کسی رو دوست داشته باشم چون یه بار تا تهش رفتم

 .و دیدم که هیچی نداره

شن حقیقت. شن لب هایش، رها منصرف شد از بیا بی جوابی که آمد و نشست میا
ال دور نشده بود وقتی شنید :عقب گرد کرد و هنوز کام

 کجا؟ _

:رها لب زد

 .دارم می رم. هر وقت حالت خوب بود برمی گردم _

شت خودش تنظیم و کیان دست دراز و زاویه ی دیشد او را، به روی صور
.کرد

شل من دیگه هیچ وقت خوب نمی شه، پس اگر رفتی دیگه برنگرد. خب؟ _ حا
 .دیگه برنگرد

:رها فاصله گرفت و کیان بازهم تکرار کرد

 اگر رفتی دیگه برنگرد رها. شنیدی؟ _

و پاهای او، برای رفتن تردید کرد. اگر می رفت و او را دیدن را برای
همیشه از دست می داد؟ اگر کیان یک  گوشه ی دنیا و رها جایی دیگر، هردو

ال برای چه آمده بود؟ رها چقدر فکر کرد تا تا ابد تنها می ماندند چه؟ اص
شل غرورش از بهانه ای بیابد برای او را دیدن؟ چقدر دلتنگ بود وقتی بیخیا

 خانه بیرون زد؟

:آهسته نالید

 .نمی تونم _

:و بعد که کیان نزدیک شد تا بشنودش، رها به روی پا چرخید و گفت

 ..نمی تونم ازت بگذرم اما _
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اما چی؟ اما لجبازی و داری هردومونو آزار می دی مگه نه؟ دوست _
داری این موش و گربه بازی رو.. این که ببینی من هر روز دارم بیچاره تر

 از قبل می شم بهت لذت می ده . مگه نه رها؟

 :نالید

!نه _

:و بعد فریادزنان افزود

شل من چه خبره؟ وقتی _ انقدر حق به جانب حرف نزن. تو چه می دونی تو د
خانواده ام دیگه نمی خوانت، وقتی روم نمی شه تو چشماشون نگاه کنم و بگم
با وجوشد خیانتت بازم می خوام بهت برگردم، تو چه می دونی چه حالی دارم

شی تو دارم عذاب می کشم؟  وقتی هر لحظه از دلتنگ

کیان با تماشم ناامیدی اش، در سکوت و چند قدم آن طرف تر، به روی
شت سیگارش را چنگ انداخت و وقتی یک سرامیک های یخ زده نشست. پاک

شن لب هایش گذاشت؛ شنید که رها افزود :نخ میا

پاشو بشین رو فرش حداقل، مریض می شی کیان. مگه تو بچه ای که با _
 خودت لج می کنی؟

 .پک زد و انگار نشنید که رها چه گفت

شن آشپزخانه هم سرکی کشید و وقتی گاز را خالی از هر قابلمه و رها اما میا
شت کیان و سینک را تمیز و مرتب دید؛ نگاه کرد به صور

:افزود

 شامم نخوردی نه؟ _

ال حق به جانب بود وقتی گفت :کیان این بار چرخید و کام
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 من غذا بلدم درست کنم؟ _

:و رها فریاد زد

 نیمرو که بلدی، اونم بلد نیستی؟ _

کیان با تماشم خوی لجبازی که داشت؛ سری به نشانه ی نفی تکان داد و رها
شل ال دیوانه شده بود وقتی گام هایش را کوباند و آن ها رساند تا یخچا کام

شک کنج آشپزخانه  .کوچ

شل یخچالی که تمام طبقه هایش خالی بود و بعد دست به کمر ایستاد مقاب
:پرسید

 خرید کردنم بلد نیستی نه؟ _

:و شنید که کیان گفت

 .نه بلد نیستم _

شت کیان و پرسید شت بی تفاو شل صور :رها برگشت به سالن. رفت مقاب

شن منو چی، اونو خوب بلدی مگه نه؟ _  دق داد

کیان برای لحظه ای متعجب ماند و بعد که گفته های رها را خوب درکش
 .کرد؛ به خنده افتاد

 .تو تا حلوای منو نخوری دق نمی کنی خیالت راحت _

 .زبونتو گاز بگیر _

 .گاز نداریم، قطعه _

شن نفس های حرصی اش، کیان برای لحظه ای رها که شروع کرد به فوت کرد
:دست از لجبازی برداشت و گفت

اگه اومدی که باز امیدوارم کنی و آخرسر با لگد بزنی پشتم همین الن _
 .جمع کن برو رها

Ava-Khis.iR
@avayekhis



شن املت شد؛ چرا که تنها شل پخت رها اما بی حرف به آشپزخانه برگشت و مشغو
!مواشد اولیه ی آن خانه گوجه فرنگی بود و چند عدد تخم مرغ

شع ساعتی بعد، رها سفره ای نه چندان تجملتی اما وسوسه انگیز را به روی رب
زمین پهن کرده بود. کیان همچنان به روی سرامیک نشسته بود و سیگار

شت سیگار دود می کرد. رها هم خیلی خوب این خوی لجباز و کودکانه را پش
!می شناخت که هیچ نمی گفت تا او خودش تمامش کند

:سفره را که چید؛ در خطابش گفت

 .بیا شام بخور _

:و کیان جواب داد

 .گشنه ام نیست _

 .به ثانیه نکشیده، رها دیوانه شد

 خودتو لوس کردی ها. می خوای لقمه بگیرم بذارم دهنت؟ چطوره؟ _

ال وقیحانه جواب داد :کیان شانه بال انداخت و کام

 .اونطوری شاید خوردم _

رها دقیقه ای را همان طور نشست و کیان که از خشر شیطان پایین نیامد؛
 .ناچاراا شروع کرد به لقمه گرفتن

 .خیلی خب تو بیا، من لقمه می گیرم برات _

شج لب ها کاشت و گفت :کیان نیشخندی کن

شش من؟ _  چی شد داداش جونت عصبی نمی شه اومدی پی

:و رها اینطور جوابش را داد

شن مستقلم، کسی حق نداره برام تصمیم _ شش شوهرمم، بعدشم من یه ز پی
 .بگیره
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 .چرا حق داره _

 کی حق داره اونوقت؟ _

!من _

شن خنده هایش شخ کیان آن قدر قاطع بود که رها را به خنده انداخت و میا پاس
:گفت

 ..تو واقعاا پررویی. واقعاا انقدر پررویی که _

 نمی خوای لقمه رو بدی بخورم؟ _

شن انگشتانش نگه داشته به خودش که آمد؛ لقمه ی آماده شده را ثانیه هایی میا
 .بود

شت این را داشت که از هر واکنشی دورش کند  .کیان قدر

 .دستش را تکان داد و لقمه را سریعاا مقابلش گرفت

 .بگیر دیگه _

 .کیان ابرو بال انداخت

 .خودت گفتی لقمه می گیرم می ذارم دهنت _

و رها که نگاه گشاد کرد؛ کیان لب هایش را از هم فاصله داد و منتظشر
 .لقمه ی آماده شده ماند

شف میلش عمل کند. لقمه را نزدیک کرد و رها هم دلش نیامد که بر خل
شن لب های او قرار گرفت؛ حس کرد که پوستش همین که انگشتانش میا

شن پر جواب داد :سوخت و فریادش که بال گرفت؛ کیان با همان دها

 .گاز وصل شد _

شت سبابه اش را نگاهی انداخت. رشد دندان های او بی رحمانه به روی انگش
 .پوستش مانده بود
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:لب زد

 .نامرد _

و وقتی کیان نزدیک شده و یکی از دستانش را به دوشر گردنش انداخت؛
 .رها تماشم مقاومتش را از دست داد

شت دوباره بدم _ نمی خواستم پست بزنم کیان. همون موقع که قرار شد فرص
 .بخشیده بودمت اما هنوزم  نمی دونم چیکار کنم با خانواده ام

شن کیان را ببیند شش چشما شل این جملت، چرخید تا واکن  .به دنبا

شن او هم کم نگذاشت از خوشحالی. روشنی اش ستاره باران بود و چشما
شق وجود خندید وقتی گفت :لب هایش این بار از اعما

 داری جدی می گی رها؟ بخشیدی منو؟ _

و رها انگشتانش را رساند به تارهای موهای او و به واسطه ی چنین
شخ مثبتش را اعلم کرد  .واکنشی، پاس

 .کیان این بار پرسروصدا خندید

:گفت

 .خانواده ت با من _

شن دستانش چلند و روی موهایش را هم بوسید شن رها را میا  . و بعد ت

.من همین الن فهمیدم که چقدر گشنه مه رها _

شب شت ش شر دیگری آغاز شد. رها تماشم ساعا شز بعد، همه چیز طو شح رو صب
شن همین گذشته، جان کند تا کیان را آرام کند. جان کند تا او را میا

چهاردیواری نگه دارد. برای آرام کردنش حتی، مجبور شد به دروغ گفتن
به مادرش و این جا ماندن. رها پشیمان شد از بیانش اما گفت. گفت تا کیان

 .تمام کند این کینه ی جان دارش نسبت به یکتا را
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شن آن دو بازهم رسید به یکتا، کیان تماشم مدت شث میا شب گذشته  ای که بح ش
ال ناگهانی همه چیز را گفت. دلش فحش بارانش می کرد و نهایتاا هم رها، کام

نمی خواست که کیان این همه ناعادلنه، هم جنسش را تخریب کند. باید از
ارسلن می گفت. از هرچه او استارتش زده بود. از بازی ای که تماشم

شش تغییر و تحولی اساسی کرده بود. از هرچهار نفر را دستخو
 . هدایت کننده ای که ارسلن بود و از تماشم آن چه به حقیقت ارتباط داشت

شن ناباوری شنید. همان لحظه که حقایق به شب گذشته که کیان در حی همان ش
شت ممکن بیان شد؛ کیان ایستاده بود برای به ارسلن رسیدن. تلخ ترین حال
برای یقه چسبیدن و برای به فریاد آمدن اما رها بود که بازهم ایستاد و با

 .تماشم شهامتش، آرامش کرد

شن تارهای شر نوازش های عاشقانه ی دست های او میا شب گذشته، درگی تماشم ش
موهایش بود اما همین صبحی که چشم باز کرد؛ سریعاا با شماره ی ارسلن

 .تماس گرفت

شت معصوم و زیبای رها را که تماشم وجودش پر بود از خشم وقتی صور
 .غرق در خواب بود نگاه می کرد و گام هایش را می رساند به اتاق خواب

شن ارسلن را، کسی غیر از او جواب داد  .تلف

:شنید

 جانم کیان؟ _

 .و سریعاا شناخت صدای عرفان را

شن لب ها خارج کرد نسبت به او هم، گله داشت. نفسی پرسروصدا را از میا
:و بعد گفت

 سلم، ارسلن کجاست؟ _

شر او، زیادی مغموم به نظر می رسید. شف انتظا شف خط، برخل صدای آن طر
!عرفان همان شاد و بذله گوی همیشگی نبود
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:شنید

 ارسلن الن اوکی نیست؛ کار واجب داری؟ _

:گفت

 .آره _

:و جواب گرفت

 .بگو من بهش می گم _

.باید با خودش حرف بزنم _

  .عرفان، یکی از تکان دهنده ترین خبرها را تحویلش داد

 .الن واقعاا نمی شه. نامزدش تو اتاق عمله، می خوای بعداا زنگ بزن _

 نامزدش؟ منظور از نامزدش که یکتا نبود؛ بود؟

:لب زد

 اتاق عمل؟ _

شن صدایش تشخیص داد وقتی گفت :و عرفان حیرت را میا

شف خیلی بد، دعا کن زنده بمونه کیان _  .یه تصاد

تنش چسبید به دیوار. یکتا تصادف کرده بود و وضعیت آن قدر خطرناک به
نظر می رسید که برای زنده ماندنش تردیدی وجود داشت؟

:سریعاا پرسید

 شما الن کدوم بیمارستانین؟ _

شس بیمارستان را با بی حالی برایش خواند و بعد تماس و عرفان که نام و آدر
 .را قطع کرد؛ کیان ثانیه هایی را همان جا ماند

 .با تماشم حیرتش ماند
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شب خدا بوده اما شف وحشتناکی، قطعاا چو ماند و فکر کرد به این که چنین تصاد
شی او را در خطاب به چه کسی؟ یکتایی که با ترس  ها و کم شهامتی اش زندگ
شص گناشه برادرش را از اوی بی خبر از ماجرا نابود کرد یا ارسلنی که تقا
شل ارسلنی که این اتفاق را گرفته بود؟ اگر یکتا زنده نمی ماند؛ چه به حا

 یک بار دیگر تجربه کرده بود می آمد؟

شت کله دارش، لحظه ی خروج بازهم شل سویشر شن چمدانش، گشت به دنبا میا
شن سیل آسا و کلشه رها را نگاه کرد و بعد خودش را سپرد به دست های بارا

سویشرتش را به روی سر می کشید وقتی فکر کرد به یکتا، فکر کرد به
!این روزهای خودش و فکر کرد به ارسلن

با هر گام ، کتونی هایش چاله های پرآب فرو می رفت و جینش را تا زانو ها
خیس می کرد. کیان در مقابله با سرما، دستانش را هم به جیب های

 .سویشرت فرستاد و بعد تاکسی هایی که چراغ می زدند را پشت سر گذاشت

شر به بیمارستان رسیدن را راه برود. نیاز داشت به نیاز داشت که تماشم مسی
شن صدای تصمیم گیری. نیاز داشت به فکر کردن و نیاز داشت به شنید

شر پایش حتی شن زی شت باران به زمی !برخورشد قطرا

چند کیلومتر آن طرف تر اما، مردی نشسته بود. مردی با چهره ای یخ زده.
مردی وحشت زده . مردی که چشم از درهای دولنگه برنمی داشت و مردی
شر دیگر خاطراتش و از شن همسرش، شده بود تیت شت غرق در خو که صور

 . صفحه ی ذهنش دور نمی شد

شل چشمانش، مدام راه صدای گریه ها را می شنید. می دید که حاج علی مقاب
می رود. می فهمید که عرفان با دنیایی از ترحم نگاهش می کند. زمزمه های
پدرش که قرآن به دست، مرتب یاسین می خواند هم به گوشش می رسید.

شش دست های مادرش را به روی سرشانه های نرگس احساس می کرد و نواز
شن چروک خورده ی کبری به روی زانویش نهایتاا، دید که یکی از دستا

 .نشست
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شن پایین و یه چیزی بخوری؟ _ ارسلن مامان، می خوای بری رستورا
 .لب هات ترک خورده از خشکی. این جوری خودتو دق می دی ها مادر

شت درهای بسته نشسته درست شبیه به تماشم این بیست و چهارساعتی که پش
شن خبری زا انتظار می کشید؛ گفت :بود و شنید

 .الن دکتر می آد _

 .و این بار عرفان بود که مداخله کرد

دکتر می آد و خبرو به ما می ده. به خدا که خودم اول از همه به تو _
.اعلمش می کنم. برو یه چیزی بخور ارسلن. قرصاتم که نخوردی تو

نگاهش نهایتاا کنده شد. رسید به چشم های عرفان و هنوز هم می ترسید وقتی
:گفت

زنده می مونه . حالش اون قدر وخیم نبود. نترسید. من مطمئنم زنده _
 .می مونه

 .صدای گریه های نرگس، دیوانه اش می کرد

 .آن قدر که این بار، به روی او واکنش نشان داد

 ...چرا این جوری گریه می کنی؟ می گم زنده می مونه. من دیدم که _

شر من راضی به مرگ شد؟ _ تو چیکار کردی که دخت

شن او، لب از هم شی چشما صدای حاج علی، نگاهش را چرخاند. خیره به سرخ
باز کرد و دیگر نگاه ها را هم دید که خیره ی صورتش شدند چراکه، این

شخ این سوال بودند شل پاس شل حاج علی نبود. تماشم حضار به دنبا سوال تنها سوا
شت بیانش را نداشتند  .و شهام

 چه کرده بود؟
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شن خودش هم ایجاد این سوال درست پس از بیست و چهار ساعت، در ذه
شد. او درست بعد از بیست و چهار ساعت، رسید به خودش. چه کرده بود؟

 او با دنیای رنگارنگ و شاشد یکتا چه کرده بود؟

شت حاج علی دیگر نبود؛ ریشه اش می رسید اگر خانواده ای نداشت؛ اگر حمای
 به کدام یک از بلهایی که ارسلن به سرش آورده بود؟

شی کیان و رها، اگر شب ها نمی خوابید؛ اگر اگر یکتا می ترسید از جدای
عذاب وجدان رهایش نمی کرد؛ مگر ارسلن نباید چنین باری را از روی

 دوشش برمی داشت؟ ارسلن نبود که یکتا را به چنین راهی منحرف کرد؟

شق او در ذهنش رویایی تماشایی را اگر ارسلن را دوست داشت؛ اگر عش
 ساخت؛ مگر ارسلن نبود که تمامشان را نابود کرد؟

یکتا با تماشم عشق و علقه اش، مگر نگذشت از ارسلن؟ اگر او تردید
شج امیدواری کشاند و بعد تک به داشت؛ چرا با یکتا ماند و وجودش را تا او

تک، امیدهایش را کشت؟

:لب زد

 .گرسنه مه _

 .و بعد که روی پا ایستاد؛ صدای حاج علی بازهم متوقفش کرد

شر من چرا باید خودکشی کنه؟ _  با تو نیستم مگه؟ چیکارش کردی؟ دخت

شگ مهتاب. شز لعنتی هم رسید به مر بغض تا گلویش بال آمده بود. همین امرو
 .همین امروز تماشم آن چه به سشر مهتاب آوار کرده بود را هم یادش آمد

:نگاه چرخاند و رو به تنها شاهشد دنیایش پرسید

 بخاطشر من نبود. عرفان یکتا بخاطشر من اونکارو نکرد مگه نه؟ _

:عرفان نزدیک آمد و رو به حاج علی گفت

شر خوبو بشنویم بعد راجع _ الن وقتش نیست. بذارین دکتر بیاد، بذارین خب
 .بهشون صحبت می کنیم
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:حاج علی اما مصرانه افزود

 .نه، الن می خوام بدونم چرا و این آقا باید به من جواب بده _

چشمانش خیس بود. اویی که دنیا و آدم ها به غرور و قدرت می شناختنش،
 .کم داشت تا فروریختن و این حال و روز، حاج علی را مطمئن تر می کرد

:عرفان نزدیک تر رفت. طوری که تنها حاج علی بشنود، در خطابش گفت

 .ارسلن قلبش ناراحته. همین النم حالش خوب نیست. خواهش می کنم _

 .و حاج علی صدا بال کشید

شت بیمارستان، داره با مرگ دست و پنجه نرم می کنه و _ شر من رو تخ دخت
شن پسرتونین؟ چرا یکتا باید خودکشی شما این جا به فکشر ناهار و شام نخورد

شب منو بده؟  کنه؟ یکی جوا

 .من جواب می دم _

شب سرها چرخید. نگاه ها مات ماند به روی مردی که وجودش خیس بود از آ
شن حقیقت  .باران و حال با گام هایی محکم، آمده بود برای بیا

 .اولین واکنش مربوط بود عرفان

:او که گفت

 این چه حال و روزیه کیان؟ _

:و حاج علی جمله ی بعدی را بیان کرد

 تو اینجا چیکار می کنی؟ _

شن ارسلن و نگاهش برای شن کم جا نهایتاا رسید. گام های کیان رسید به ت
شن او را رها نکرد  .لحظه ای، چشما

همش با خودم می گفتم مگه می شه؟ آدم به این خوبی هم هنوز تو این دنیا _
وجود داره؟ چرا یه نفر انقدر باید به فکرم باشه؟ انقدر خوب حقوق بده؟
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اجازه بده پام تو خونه و زندگیش باز بشه؟ مگه می شه؟ کدوم رئیسی
 اینطوریه؟

شت لب های ارسلن، بازهم تکان خورد و این بار کیان چرخید به روی صور
 .حاج علی

شن هیچ منتی به _ انقدر خوبه؟ شاه دامادتون انقدر عالیه؟ انقدر که بدو
شل من کمک کرد و صداشم در نیمد؟ واقعاا تبریک می گم، خوب بدبختی مث

شب دخترتون شده  .بختی نصی

عرفان پس از ثانیه ها، تماشم آن چه کیان در ذهنش داشت را حدس زد. حتماا
شت بیان کردن گفته بود. حتماا رها همه چیز را گفته بود و به خدا که حال، وق

!و انتقام گرفتن نبود

 .سریعاا دست به کار شد و شانه ی کیان را چنگ انداخت

 .بیا برو کیان. الن وقتش نیست _

شب عرفان هم، کیان را عقب نکشید  .و این خشم از جان

شت چی نیست؟ این که از شاهکارهای ارسلن خان برای خانواده اش _ وق
بگم؟ حاج علی هم بالخره حق داره که بدونه داره به کی دختر می ده. حق

 داره بدونه ارسلن چقدر شریفه، مگه نه؟

شن دندان های شب ارسلن دیده نمی شد اما عرفان، از میا تک واکنشی از جان
:بهم کلید شده اش غرید

 .بیا برو بیرون _

 .و حاج علی مانعش شد

کجا بره؟ چرا انقدر ترسیدی عرفان؟ حتماا مهمه که ارسلن رنگ به رو _
 نداره. آخه این آدمو چه به ترسیدن؟

 .این بار کیان هم، چهره ی رنگ پریده ی ارسلن را نگاه انداخت

شن رحم گفت :بدو

Ava-Khis.iR
@avayekhis



چرا نمی گی یکتا فقط یه قربانی بوده؟ چرا نمی گی برای اون کینه و انتقاشم _
شی مسخره ت، تماشم مدت تهدیدش می کردی؟ چرا نمی گی تنها باعث و بان

خودکشیش

 خوشد عوضیت بودی؟

شن رحم او را بی آبرو کرده بود !چراکه ارسلن هم روزی، بدو

واکنش ها دیدنی بود. حاج علی چند گامی را جلو آمد؛ عرفان شانه ی کیان
را چنگ انداخت و زنشد بزرگ، قبل از رسیدن به آخرین "ممبین" نگاه گرفت

شت قرآن !از صفحا

:ارسلن لب زد

 .باید حرف بزنیم _

 . و کیان به خنده افتاد

شی _ حرف؟ چه حرفی؟ مگه حرفی هم داری که بزنی؟ تو چشم بسته زندگ
منی رو نشونه گرفتی که کوچیک ترین آزاری بهت نرسونده بودم، یکتارو

طوری فرستادی تو زندگیم و طوری بهم ضربه زدی که خودمم نفهمیدم
چطوری تو یه چشم بهم زدن همه چیزمو از دست دادم. چه حرفی داری که
بزنی؟ حرفو به اینا بزن. واسه اینا توضیح بده چون حرف زدن و نزدنت
شش یقه ال مهم نیست. رها راست می گفت؛ تو حتی ارز واسه من یکی اص

 .چسبیدنم نداری

 چی داری می گی تو؟ _

این جمله را، حاج علی با حالی رو به مرگ به بیان رساند و کیان چرخید تا
شن او، حقیقت را واضح تر بیان کند  .خیره به چشما
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گول خوردی حاجی. چی می گم؟ می گم دخترتو نده به این. تماشم مدتی که _
شت خوب وارد زندگیت شده در اشتباه فکر می کردی این آقا با قصد و نی
بودی، یکتا برای این که ارسلن خان طلبش از شمارو نذاره اجرا رفته

ازش خواهش کرده و ایشون بخاطشر کینه ی اشتباهیش از من، اونو وادار
شی منو گند بزنه بهش. هرچی شل طلبش از شما، بیاد تو زندگ کرده که در مقاب

یکتا می خواسته پاپس بکشه اجازه نمی داده، مدام تهدیدش می کرده، چرا؟
شل خودش یه بی ناموسم  .چون فکر کرده منم مث

 .ببند دهنتو _

شت سینه ی او عرفان این جمله را فریاد زد و بعد هردو دستانش را به تخ
 .کوفت

مگه نمی گم برو بیرون. نمی گم بیرون؟ نمی گم وقتش نیست؟ حالیت _
شل هیچ کس خوب نیست؟ حال گفتی؟ آفرین باریک ال، نیست؟ نمی فهمی حا
بهت جایزه ی صدآفرین می دیم. تو آخه چی  می فهمی؟ می دونی چی سرش

شر اومده؟ می دونی ارسلن چی کشید وقتی خواهشر منو گذاشتن زی
خروارخروار خاک؟ تو هم اگر جاش بودی همین کارو می کردی . هرکس

درشد ارسلنو کشیده بود همین کارو می کرد. حال دیگه نمک نپاش رو
 .زخممون . گمه همش نزن. بیا برو بیرون

پرستاری آمده بود برای اخطار و کیان اما قبل از آن که او به حرف بیاید
:گفت

شن کاری که نکردمو پس _ چون ارسلن درد کشیده بود من باید تاوا
می دادم؟ آبروم باید می رفت؟ باید زنم، خانواده ام و همه ی زندگیمو از دست

می دادم؟ این چه عدالتیه؟ چه عدالتیه که داری تاییدش هم می کنی عرفان
 خان؟

عرفانی که صورتش سرخ بود از حجشم خشم، نزدیک تر آمد و خیره به
شت این داستان را شت او، گفت تماشم حقیق  .صور
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ال ما بد. ما خطاکار، تو چرا پا دادی؟ _ شز من، اص می خواستی نکنی عزی
شن یکتا دست و پاتو گم کردی و یادت رفت پای تو چرا لغزید؟ چرا با دید

همین زن و زندگی ای که الن داری سنگشو به سینه می زنی رو؟ نیا اینجا
شل مقصر می گردی فقط به آینه نگاه کن. چون و آبروریزی نکن، اگر دنبا

اگر تو همون بی گناشه مظلومی که الن داری ازش دم می زنی بودی،
 .هیچ کدوم از این اتفاق ها نمی افتاد

شب دولنگه را و همان شن این جمله ها، یک بار نگاه کرد در کیان پس از شنید
لحظه، یکتا را برای همیشه بخشیده بود وقتی از خدایش خواست که او زنده
بماند و بعد دور شد. دور شد تا برسد به جمله های عرفان. دور شد تا بازهم
شن به آن اجتناب راه برود و فکر کند به هرچه که تا به امروز، از فکر کرد

!کرده بود

!آری، تنها مقصشر این ماجرا، خوشد لعنتی اش بود

کمی آن طرف تر اما، ارسلن با چهره ای رنگ پریده و لب هایی ترک خورده،
 .حکشم نهایی اش را انتظار می کشید

:عرفان گفت

 .الن تصمیم نگیرین حاجی، اجازه بدین براتون توضیح بدم _

و حاج علی نفهمید که چطور شد. نفهمید که خشم تا چه اندازه در وجودش
رخنه کرد. نفهمید که قلبش از کدام ناحیه ترک خورده بود وقتی به

شی تنها فرزندش فکر کرد و بعد تماشم احساساتش را، به روی سیلی ای بیچارگ
 .که روی گونه ی ارسلن کوباند تخلیه کرد

شن دستانش را مشت می کرد کبری هین کشان روی پا ایستاد و ارسلن انگشتا
 . وقتی شکست را با تماشم وجود احساس کرده بود

:شنید

تو هم اسشم خودتو گذاشتی مرد؟ اسشم خودتو گذاشتی باغیرت؟ این همه _
شر من کشیده، این که راضی شده به مرگ، همه ش تشه زجری که دخت
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شی توئه. خدای من شاهد باشه ارسلن، اگر یکتای من زنده نمونه، بی غیرت
شس تو. نمی گذرم شر بدی از این در بیرون بیاد، من می شم کابو اگر دکتر با خب

ازت. خدای من شاهد باشه که بیچاره ت می کنم. فقط برو دعا کن که زنده
 .بمونه. فقط دعا کن که چشماش باز بشه

:لب زد

 .زنده می مونه _

 .و این بار زنشد بزرگ بود که به حرف آمد

دستت درد نکنه ارسلن. خوب رو سفیدم کردی آخشر عمری. ثروت _
شل انقدر تورو بد کرد؟ من گفتم سرت گرشم کار و بار می شه و می ری دنبا

زندگی، گفتم آدشم خوبی هستی تو، این همه بدذاتی رو از کی به ارث بردی
ارسلن؟ من کی به تو یاد دادم که با پول می شه آدم خرید؟ کی به تو گفتم

شب حاج مقدسی که یکی از مورد اعتمادترین مستاجرهای من بوده برو و طل
رو بذار اجرا؟ کی به تو گفتم یه دختربچه رو تهدید کن؟ یعنی انقدر خودتو

گم کرد

ی تو؟ انقدر بی لیاقت بودی؟

 .قبل از ارسلن، عرفان به حرف آمد

تورو خدا تمومش کنین. به جای این حرف ها به فکشر یکتا باشین که _
شن ارسلن وقت زیاده شج دعای ماست . واسه سرزنش کرد  .محتا

 .و حاج علی پشت بندش، دخالت کرد

شل تو _ شت دخترمو به د برو بیرون. تو دیگه این جا جایی نداری. من حسر
شل تو مدام آزارش بده  . یکی می ذارم. نمی ذارم نامردی مث
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ارسلن نهایتاا لب از هم باز کرد برای حرف زدن. دنیا را اگر از وجودش
شت نابش، کسر می کردند؛ این یکی را اجازه نمی داد. یکتا با تماشم آن احساسا

!باید برای او می ماند

:گفت

!نمی شه _

شل شق شقیقه اش را پاک می کرد؛ مقاب و همان لحظه دکتر درحالی که عر
 .دیدشان ظاهر شد

 همراشه خانشم یکتا مقدسی؟ _

شی دکتر، ارسلن بود و بعد از آن حاج علی و اولین نفری که دوید تا نزدیک
!دیگری ها

:ارسلن سریعاا پرسید

 چی شد دکتر؟ _

شب شیشه ای، او را دقیق تر نگاهش کرد شت قا  .و دکتر از پش

شما چه نسبتی با خانم دارین؟ _

:پس از مکثی کوتاه، گذشت  از نگاه های حاج علی و گفت

.من شوهرشم _

:و دکتر که گفت

 .تسلیت می گم _

!ارسلن پاهایش رفت برای وصال با مرگ

جمله همچون پتک به روی سرش کوبیده شد. چند گامی را عقب عقب رفت
و صدای گریه های نرگس که رسید تا گوش هایش، قلبش که پرسروصدا،

باوشر چنین جمله ای را رد کرد؛ دکتر با جمله ی بعدی، جان را به تنش
 .برگرداند
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 .خانمتون زنده ست اما متاسفانه بچه رو از دست دادیم _

:لب زد

 بچه؟ _

:و دکتر رو به تماشم چشم هایی که حیران نگاهش می کردند؛ پرسید

 .نمی دونستین؟ خانمتون دوماهه باردار بود _

ممرد  .حس کرد که تا دقایقی دیگر، از این حجشم بی آبرویی خواهد 

شب دهان قورت داد و خوب شد که عرفان بود تا با جمله اش، جشو متشنج را آ
 .از میان بردارد

شل یکتا چطوره؟ کی خوب می شه؟ می تونیم ببینیمش؟ _  آقای دکتر حا

:دکتر جواب داد

شی داخلی نداشته، باید منتظر باشیم، همه چیز بستگی _ خداروشکر خون ریز
شب قطعی به خوشد بیمار داره. شاید امروز و شاید یک ماشه دیگه، نمی تونم جوا

 .بدم

:قبل از آن که او دور شود؛ ارسلن با تماشم بی قراری اش پرسید

 زنده می مونه مگه نه؟ _

:و دکتر که جواب داد

!انشال _

 .او ترسید از این پاسخی که هیچ قطعیتی به دنبال نداشت

گام هایش را تکان داد. فرار کرد از تماشم نگاه ها. رفت و هنوز اولین پله را
شر سرگیجه ای غیرمعمولی شد و اگر دست های عرفان پایین نرفته بود که دچا

!نبود که زمین افتاده بود

:شنید
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 .مواظب باش _

:و جواب داد

 .همه چیز تموم شد عرفان. من یکتارو از دست دادم _

☆☆☆☆☆☆☆

شر خاطراتش را بست؛ قصشد دوباره باز کردنش را نداشت. او این بار که دفت
شر پانصد صفحه ای، جا گذاشته بود شت آن دفت شن تماشم صفحا  .این زندگی را میا

 چیز عوض شده بود. رها زین پس زندگی ای جدید را آغاز می کرد. همه
حال می دانست که با احساساتش چه کند. می دانست که کیان را دوست

داشتن را، تا چه اندازه در دلش حجم دهد که دل را نزند. می دانست چطور
علقه اش را ابراز کند و می دانست چه وقت هایی باید کوتاه بیاید و هیچ

!نگوید

ال می خواست که شهامت به خرج دهد. او امروز تصمیم هایی گرفته بود. مث
صاف به چشم های رامین و فرزانه نگاه کند و از عشق و علقه اش به کیان

شت دوباره ای که پشیمان نبود از بخشیدنش به کیان . از بگوید. از فرص
زندگی ای که برایش جنگیدن را دوست داشت. او امروز مطمئن بود که

شی جدیدش خواهد شخ این دفترخاطرات، بهترین درس های زندگ تجربه های تل
!بود

فهمیده بود که گاهی باید فاصله گرفت و زمان هر دردی را ترمیم خواهد
ال اگر گاهی به کرد. فهمیده بود که گاهی بخشیدن هم دنیایی دارد. مث

حرف های خدایت گوش دهی پشیمان نخواهی شد. رها حتی به ارسلن و
ال او راشه ارسلن یکتا هم که فکر می کرد؛ پر می شد از تجربه های جدید . مث

!را پیش نگرفت. بخشید

ال یکتا یادش داد او کیان را با تماشم زخم هایی که در دلش کاشت؛ بخشید. مث
که به هر قیمت نباید فداکاری کرد. کیان به او فهماند که گاهی باید

اشتباهات را پذیرفت و برای بخشیده شدن، اصرار کرد و اما رها، همین
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شی چوبی اش نشسته بود و چهره ی آراسته شده اش را رهایی که به روی صندل
 .نگاه می کرد؛ او هم قوی بودن را یادش داد

شف لعنتی، جانش را می گرفت؛ ال اگر خدای او رحم نمی کرد و آن تصاد مث
رها حسرت نمی خورد برای لبخندی که امروز روی لب هایش نقش بسته

 بود؟

شر سفیدش، شن بلوز و شلوا افکار را از ذهنش فراری داد و هنوز هم میا
شر مادرش شن پذیرایی و رامین را کنا شس شرم می کرد وقتی رفت تا سال احسا

شل تماشای تلوزیون بود  .دید که مشغو

:گفت

 .باید باهاتون حرف بزنم _

:و وقتی نگاه ها چرخید به روی صورتش، او این طور ادامه داد

 .یه تصمیمی گرفتم _

:رامین سریعاا پرسید

 عروسیته ما خبر نداریم؟ _

:و رها خندید و گفت

!شاید _

شن حنجره اش فرزانه برای لحظه ای نگاه ریز کرد و رها تماشم شهامت را میا
:جمع کرده بود وقتی گفت

.می خوام به کیان فرصت بدم. می خوام ببخشمش _

 چی؟_

شن فرزانه از حدقه این جمله را رامین فریادمانند به بیان رساند و چشما
 .بیرون زده بود اما رامین به همان فریاشد کوتاه بسنده نکرد
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شل دیوانه ای به جامعه _ تحویل بگیر مامان. اینم از دخترت. ببین چه کم عق
تحویل دادی. طرف هرکار خواسته باهاش کرده، سرش هوو هم آورده،

کتکشم زده، پررو و لتم هست، آخرشم خانم اومده با یه لبخنشد ژکوند
 .وایستاده روبه روی من می گه می خوام ببخشمش

شت رامین این را گفت شل جمل :فرزانه، به دنبا

 راست می گه رها؟ _

شل دلش را پرسید :و رها رو کرد به رامین و سوا

 تو تا حال عاشق شدی؟ می دونی دوست داشتن چه حسیه؟ _

 . رامین اما بازهم فریاد زد؛ چراکه نمی فهمید حال و روشز رها را

شس گندیه می خوام صد سال سیاه عاشق نشم. اگر انقدر _ اگر همچین احسا
 ..آدمو بدبخت و حقیر می کنه

شن جمله اش هم می نشست  . او هم به تبعیت از رامین فریاد زد؛ درحالی که میا

شز اول هم _ شل من نیست. مشکشل تو کیانه. از همون رو مشکشل تو حس و حا
شت من احترام نمی ذاری؟  باهاش خوب نبودی. چرا داداش؟ چرا به احساسا

آره من با اون مرتیکه ذاتاا مشکل داشتم چون عوضی بودنو تو نگاهش _
 .دیده بودم

:پرسید

 مطمئنی؟ _

:و رو کرد به نگاشه گله منشد فرزانه و افزود

مامان شما مطمئنی مشکشل رامین با کیان همینه؟ من که فکر می کنم _
مشکل کیمیاست، فکر می کنم چون کیمیا رامینو پس زده، رامین انقدر بدش

 .میاد از خانواده ی شوهشر من

 چی زرت و پرت می کنی تو؟ _
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:حق به جانب بود وقتی گفت

من همه چیزو می دونم، کیمیا بهم گفت که بهش پیشنهاشد دوستی دادی اما _
 .اون همچین دختری نیست که بخواد با کسی دوست بشه

شت رامین و ال گیج شده بود؛ این بار چرخید به روی صور فرزانه ای که کام
 .رامین بازهم، با عصبانیت از خود دفاع کرد

غلط کرده دختره ی ندیدپدید. من بهش پیشنهاد دادم و اونم رد کرد . به _
جهنم، فکر کرده برام مهمه؟ چیزی که زیاد ریخته دختره. مشکشل من با

ال بدم میاد  .کیان هیچ ربطی به خواهرش نداره. من از اونا ک

:این بار فرزانه بود که به حرف آمد

شت خواهرش که _ چشمم روشن. خوب چیزایی می شنوم. پسرم رفته به دوس
شب رد شنیده، این جا رفت و آمد می کرده پیشنهاشد دوستی داده و حال که جوا

روشم زیاده و اشتباهش رو قبول نمی کنه. دختر زیاده؟ اگر طرز فکر تو که
شل داماد. من چه توقعی داشته باشم از مرشد این خونه ای این باشه، وای به حا

 کیان؟

شع آشتی و رامین اما بی توجه به هرچه شنیده بود؛ دست برنداشت از موضو
شن کیان  .بخشیده شد

مامان تو هم وا دادی؟ می خواین ببخشین اونو؟ یادتون رفته؟ پسره به _
دخترت خیانت کرد، انقدر راحت یادتون رفت؟

شت رها و وقتی نگاشه فرزانه پس از مکثی کوتاه، چرخید به روی صور
.ملتمسش را دید؛ اینطور به حرف آمد

شب گلوش بگم طلق بگیر؟ _ چیکار کنم؟ وقتی دلش با اونه، چاقو بذارم ل
من هر تصمیمی که رها بگیره رو بهش احترام می ذارم، مگه خودش عقل

 نداره که ما دخالت می کنیم؟

Ava-Khis.iR
@avayekhis



رامین اشاره کرد به سرتاپای اویی که هنوز هم ایستاده بود و هیچ از ولوشم
 .صدایش نکاست

شن اون خدای اعتماد به نفس نمی شد. _ این عقل داره؟ اگر عقل داشت که ز
حال هم شده و فهمیده چه غلطی کرده، بازم نمی گذره ازش. نمی دونم چی

 داره اون مرتیکه؟ چی داره که اینو کور کرده؟

شض او را ترکاند. اجازه داد تا اشک هایش این حجم از بدرفتاری، نهایتاا بغ
 .بریزد و بعد اینطور به حرف آمد

آره تو راست می گی داداش. من عقل ندارم. من از وقتی کیانو دیدم _
شق لعنتی گفت نه، نمی شه، نبخش، عقلمو از دست دادم. هرچی هم این منط
شق کیانم. پس غرورت چی؟ بازم اونی که تصمیم گرفت قلبم بود. من عاش

حال شما هرچی می خواین بهم بگین. هر فکری دوست دارین بکنین، برام
مهم نیست. چون من از وقتی عشقو شناختم به کیان رسیدم و همین حال هم
حاضرم بمیرم اما خار به پاش نره. فکر کردی من اذیت نشدم؟ فکر کردی

برام راحت بود بخشیدنش؟ فکر کردی کم عذاب کشیدم؟ یه وقتایی دلم
می خواست قیشد همه چیزو بزنم و برگردم کنارش اما نتونستم چون نمی شد

شر کیان که خاطره ی اون روز رو از یاد ببرم اما تا کی؟ وقتی من کنا
شن اون هرلحظه خوشحالم، وقتی اون که نیست زندگیم زهرماره، وقتی بدو

دارم عذاب می کشم، چرا نبخشم؟ کجای این دنیا نوشته بخشیدن یعنی تحقیر
ال، اما شت دوباره بی عقلیه؟ آره شوهشر من ظلم کرده اص شدن؟ کی گفته فرص

الن پشیمونه و من می خوام به خودم و اون این فرصتو بدم. تو دوست
داری خواهرت بیوه بشه؟ دوست داری هرکس و ناکس بیاد و برام حرف
دربیاره؟ فکر کردی پس فردا که کیان بره، در و همسایه می گن شوهرش

خیانت کرد؟ نه به خدا، می گن حتماا رها یه مشکلی داشت که شوهره
ال اگر جدا شدم و فردا یکی بدتر از کیان گیرم اومد چی؟ طلقش داد. اص

دوباره طلق بگیرم؟ دوباره و دوباره و دوباره؟ آخرش چی می شه رامین؟
ال من از کیان جدا بشم و تا آخشر عمر قیشد ازدواجو بزنم، فکر کردی اص

شن بیوه رو ببینن و هیچی نگن؟ اگر کیان نباشه، همین فامیل چشم دارن یه ز
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ال کی می تونه منو انقدر عاشق کنه رامین؟ چرا درکم نمی کنی؟ چرا اص
نمی فهمی که کیان یه روزی آرزوی من بوده؟ چرا باور نمی کنی که عشق

شت دوباره واسه من و کیان خوب بود. شاید وجود داره؟ شاید این فرص
شن من بچه دار شدیم. شاید خوشحال و خوشبخت زندگی کردیم. طلق گرفت

 کجاش از این بهتره رامین؟

شن گریه هایش، درحالی که جمله های رها احساساتی اش کرده بود؛ فرزانه میا
 . نزدیک شد برای به آغوش کشیدنش و رامین عقب کشید

شت دوباره اعتماد داری بسم ال _  ..خیلی خب، حال که انقدر به این فرص

شش مادرانه ی فرزانه جا گرفته بود وقتی شنید شن آغو :و رها میا

شل تو افتخار می کنم مادر، مطمئنم کیان هم دیگه _ شن دختری مث من به داشت
!قدرتو دونسته. من دلخوشم مادر. خدای من و بچه هام خیلی بزرگه

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 .اینم از شومینه. بشین اینجا _

شک پتوی مسافرتی بود؛ سریعاا شر گرمای اند یکتایی که تا به آن لحظه، اسی
ال خودش را به شعله های تازه جان گرفته ی شومینه رساند و لب هایش کام

:بیرون پریده بود وقتی گفت

چرا انقدر اینجا سرده؟ دلم نمی خواد منظره ی بیرون رو از دست بدم _
.ارسلن

ارسلن هم، جایی نزدیک به او و روی بالشتک نشست. یکی از دستانش
شن شن او میا شت جان داری که یکتا نیازش داشت و وقتی ت شد همان حرار

:آغوشش جا شده بود شنید

 نمی ریم تو تراس؟ _
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شی شک احساسات لب هایش خندید . دیوانه که شاخ و دم نداشت. دیوانه همین دختر
شن آغوشش بود !میا

:ابرو بال پراند و گفت

 .نمی شه _

:و وقتی یکتا درست شبیه به بچه ها نالید

 .خیلی بدی ارسلن. من می خوام جنگلو ببینم _

این موقع از سال این جا نباید سرد می بود اما حال که انقدر وحشتناک _
بارون میاد نمی خوام مریضت کنم. وقت بسیاره، دوباره میایم، غر نزن

 خب؟

:یکتا اما هیچ نمی فهمید. تنها گفت

شن بابابزرگا نباش دیگه. چی می شه آدم بعضی وقتا کارایی رو _ ارسلن عی
 .انجام بده که عقلش قبول نداره؟ همیشه که نباید منطقی رفتار کرد

شن او، گاهی اراده اش را دست کاری ارسلن به خنده افتاد. زیبایی های چشما
 .می کرد

:نزدیک شد و خیره به لب های او زمزمه کرد

شق من مگه قبول می کرد که _ با تو بودن خودش تشه دیوونگیه وگرنه، منط
 تو زنم بشی؟

یکتا هم ابرو بال پراند. دست دراز کرد و روی بازوی او را خط های
:فرضی می کشید وقتی گفت

 یعنی می خوای بگی عاشقم شدی؟ _

شن او، سریعاا فاصله گرفت و شر نزدیکی اش به چشما شت تاثی ارسلن اما، تح
 .هنوز هم از احساسش به یکتا هیچ نمی دانست وقتی روی پا ایستاد

 .پاشو بریم بچه . بعداا می خوای غر بزنی بگی نبردمت تو تراس _
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:یکتا گفت

!دقیقاا _

شی تراس شی فلز و بعد خم شد و پتوی مسافرتی را هم همراه با خود، تا صندل
 .کشاند

:شنید

 .بذار برم چای رو ردیف کنم و بیام _

!و بعد او را نگاهش کرد و پر شد از دوست داشتن

شق شل دیدش محو شد. یکتا همان لحظه، به عم ارسلن با گام هایی بلند از مقاب
شر پتو مچاله کند. شن او را به زی فاجعه پی برد. هوا آن قدر سرد بود که ت

شش شر پایشان می کوبید و بوی خو شن زی باران تند و تیز، خودش را به زمی
 .خاک، مشامش را پر می کرد

شی آسمان لب زد :خیره به سیاه

!خدایا _

 .و بعد چشمانش را بست

شج ناامیدی، ارسلن را به وجودش خدای او بزرگ بود. آن قدر که در او
شن هیچ کدام از شب و روزهایش بخشید. آن قدر که آرزوی محالی را میا

شرممکن را، برای یکتا ممکن کرد و درست تجربه نکرده بود. او ارسلشن غی
شت بارانش را همین حالیی که دلش حال و هوایی عاشقانه می خواست؛ قطرا

شل او، به زمین فرستاد !برای حا

:دقیقه هایی بعد، شنید که ارسلن گفت

 .ببین چه هواییه. دیوانه بیا بریم تو _

 .و یکتا چشم باز کرد و ارسلن را به همراشه دو استکان چای دید

 .اون چای خوردن داره ها _
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ارسلن هم حالتی مفتخر به خود گرفت. استکان ها را به روی میز چید و
 .بعد خودش، جایی نزدیک به او و روی صندلی نشست

 سردت نیست؟ _

 .اشاره کرد به پتوی نازک و کم جان

 .کارایی داره _

ال مطمئن بود وقتی شن آغوشش چلند و کام و ارسلن این بار، او را میا
:گفت

 .من بیشتر از اون کارایی دارم _

شن دخترک می کند و راست می گفت. وجودش به تنهایی، تماشم سرما را از جا
 .با خود می برد

:صادقانه لب زد

کاش امشب تموم نشه. می خوام تا صبح بشینیم اینجا، صدای بارونو گوش _
 .بدیم، بوی خاک بیاد و من همینجوری تو بغلت باشم

ممردیم _ شح فردا قطعاا   .صب

ال بی اراده گفت :این جمله را ارسلن گذاشت به جنبه ی طنزش اما یکتا کام

ممرده باشم هم مهم نیست _  .مهم نیست. فردای به تو رسیدن اگر 

شت او تا شاید با نگاه کردن به ارسلن نچ کنان، خم شد به روی صور
 .چشمانش، تنبیهش کند

 .نبینم دیگه از این حرفا بزنی ها. ما هنوز با هم کار داریم _

:یکتا لب زد

 .هنوزم باورم نمی  شه _
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ال خنک و از دهن افتاده شده بود وقتی لب های ارسلن، برای و چای، کام
شن او نزدیک شد  .بوسید

 .دیگه باید باورت بشه. من شوهرتم. باورش کن _

زمان متوقف شد. چه حالی داشت بوسیده شدن وقتی نوای عشق، همان
شک یکتا، رسید تا تارهای سیاشه صدای باران بود. وقتی دست های کوچ

شس وجودش زیادی موهای او و وقتی ارسلن، برای به آغوش کشیدن و لم
!بی قرار بود

شن نفس های پاره پاره شان، یکتا بود که گفت :میا

 اینم بی عقلیه مگه نه؟ _

شل تنش را می کاوید وقتی گفت :و ارسلن با نگاه، تماشم سلول به سلو

 .آدم بعضی وقت ها باید دیوونگی کنه. خودت گفتی _

لب های یکتا خندید. تنش به دست های مردانه ی ارسلن به روی هوا بلند شد
و او لحظه به لحظه، بیش از قبل هیجان را تجربه می کرد وقتی یکی از

شن او و گفت :دستانش را رساند به گرد

من می خوام با تو، تا آخشر عمر دیوونگی کنم. خیلی دوستت دارم _
 .ارسلن. خیلی زیاد

شن ارسلن شنیده نشد اما دست هایش هرکاری، نوای دوستت دارم، از زبا
شن احساسش انجام داد . آن شب یکتا، به او رسیدن را به برای به اثبات رساند

عاشق

شت ممکن تجربه کرد. منطق را کنار گذاشت. آن شب تا خوشد انه ترین حال
.صبح ادامه دار بود. ثانیه ها کنار ایستادند
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شن دیوانه وار بوسیده شد و دست هایش بی اراده تکان خورد تا دکمه های پیره
ارسلن را دانه به دانه باز کند. او آن شب به عشق رسیدن را تجربه کرد و
 .وقتی تنش به واسطه ی دست های او لمس شد؛ هیچ از فردایش نمی خواست

ساعت ها بعد حتی، از کرده اش پشیمان نبود. ساعت ها بعد هم سر به روی
شن موهایش برقصد. شن ارسلن به میا سینه ی او گذاشت و اجازه داد تا انگشتا

شن رویایی عاشقانه ای نشنید اما تا آنجا که نیاز داشت نوازش شد و این هما
!بود که یکتا، روزها و ثانیه های بی شماری را آرزویش کرده بود

☆☆☆☆

 ارسلن؟ _

صدای فریاد، او را از دنیای خواب و بیداری بیرون کشید. چشمانش بسته
بود اما نه ذهنش نه، آن قدر عمیق نخوابیده بود که رفت و آمدها را متوجه

 .نشود

نگاه داد به عرفانی که با حالتی مغموم مقابلش ایستاده بود و انتظار داشت
شی برنج و جوجه را قبولش کند شی حاو  .که این بار، ارسلن سین

 .کجایی تو؟ بیا برات ناهار آوردم _

شت مچی  اش را نگاه انداخت و بعد سریعاا به تنش تکانی داد. صفحه ی ساع
:گفت

 یه زنگ بزن بیمارستان، ببین خبری نشد؟ _

شن شن دیگر خرت و پرت ها، جایی برای مستقر شد عرفان خم شده بود تا میا
 .سینی بیابد

:در همان حال می گفت

شز _ دو ساعت پیش زنگ زدیم. خبری بشه خودشون زنگ می زنن عزی
 .من
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شن مروشر خاطراتش غرق بود. هنوز هم فکر می کرد ارسلن اما همچنان، میا
شب بارانی و نگاه هایی که یکتا حواله ی چشمانش می داد  .به آن ش

:جواب داد

 .شاید یادشون رفته. زنگ بزن _

و همان لحظه بود که تقه هایی به در خورد و هردو را از آن حال و هوا
 .بیرون کشید

ال بی حوصله بود اما تا قبل از وروشد او. عرفان نگاه چرخاند و ارسلن کام
 .تا قبل از این که کیان بیاید و با ورودش، هردو را تحت تاثیر قرار دهد

:ارسلن این بار صاف نشست و عرفان گفت

 ..کیان اگه اومدی _

 .اومدم استعفا بدم _

 .عرفان دهان باز کرد و این بار ارسلن مانعش شد

 .عرفان برو به کارت برس. من خوبم _

شت کیان داد و بعد ناچار شد به فاصله عرفان نگاهی ملتمس حواله ی صور
 .گرفتن

شط عرفان، به حرف آمد شک اتاق توس شض تر  .ارسلن اما به مح

 یعنی انقدر از من متنفری؟ می خوای کارتم ول کنی؟ _

!کیان نزدیک شد. نگاهش همچنان دلخور و زبانش تلخ بود

:گفت

آره ازت متنفرم اما نه اون قدری که تو ازم متنفر بودی، من هیچ وقت _
شی کسی نمی شم شن زندگ  .راضی به خراب کرد

:جواب داد
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شش خانواده ام بی ارزش شدم. _ اما تو هم اومدی و آبروی منو بردی، من پی
 .یکتا هم همینطور

:کیان حق به جانب بود وقتی گفت

شق منی بود _ حقتون بود. هردوتون حقتون بود. همون طور که نابود شدن ح
شر زن و زندگیمو ندونستم  .که قد

ارسلن به روی صورتش دستی کشید. هنوز هم حال و روشز خوشی
!نداشت. صورتش هنوز هم رنگ پریده و لب هایش ترک خورده بود

شت همیشگی را در امروز هم ارسلن نامرتب به نظر می رسید و آن ابه
:اختیار نداشت وقتی گفت

خیلی خب، حقمون بود. همه مون حقمون بود که این بلها سرمون بیاد اما _
باید خودتو بذاری جای من. باید درک کنی چی به سرم اومد. مطمئنم

 .خودت هم همین قدر بی رحمانه رفتار می کردی

شق پیش آمده برای کیان سریعاا چهره جمع کرد. درست می گفت ارسلن، اتفا
 هر مردی سخت بود اما چرا کیان باید تقاص پس می داد؟

:گفت

من اگر جای تو بودم اول مطمئن می شدم. مطمئن می شدم که طرف مقابلم _
 .واقعاا مقصره

شواهد طوری بود که جای شکی باقی نموند. حال هر چقدر هم که من _
خودمو توضیح بدم، مطمئناا تو جبهه می گیری اما ازت می خوام قبول کنی

 ..که برای جبرانش

 .هیچ راشه جبرانی وجود نداره _

روی پا ایستاد. این بار ارسلن، با تماشم وجودش برای بخشیده شدن کوتاه
 .می آمد

 . گوش بده ببین چی می گم. اگر نخواستی قبول نکن اما گوش بده _
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کیان در سکوت نگاهش کرد و ارسلن به تماشم حرف های امروزش، از قبل
:فکر کرده بود وقتی گفت

میام و همه چیزو می گم. هم به خانواده ی زنت و هم خانواده ی خودت، _
شر سشر من بوده، بعد از اون نمی دونم چه بلیی سشر می گم که همه چیز زی
برادرت میارم اما تورو تبرعه می کنم، به هر قیمتی تورو تبرعه می کنم

کیان. بعد از اون ازت می خوام که بیای سشر کارت. با همین حقوق که
مطمئنم حقته. نه بخاطشر این که بهت دین دارم، تو واقعاا تو کارت حرفه ای

شط تولید راحته. در کنارش می خوام هستی و از وقتی اومدی من خیالم از خ
کلیشد یکی از آپارتمان هامو قبول کنی و قسطش رو هر ماه از حقوقت کم

می کنم . ببین کیان، سریع جبهه نگیر، من نمی خوام بهت فخر بفروشم . فقط
می خوام تا حدودی جبران کنم و ازت می خوام تو هم واسه زن و زندگیت

بگذری از غرورت. هرکاری از دستم بربیاد انجام می دم که اون ببخشدت.
 خب؟

شل پاسخی مثبت گشت و کیان هنوز شت کیان، به دنبا بعد از آن، خیره به صور
شن منافع و غرورش گیر افتاده بود وقتی گفت :هم، میا

شش جناب هیچ احتیاجی ندارم. همین که پاتو از زندگیم _ من به بذل و بخش
بکشی بیرون کافیه. در مورشد کامران هم یه چیز دارم که بهت بگم اونم اینه

ال نگذر ازش، برام مهم که، اص

.نیست

 تو واقعاا فکر کردی که من می گذرم از اون؟ _

ال برام مهم نیست که چه تصمیمی می گیری ارسلن . فقط می خوام از _ اص
زندگیم بیرونت کنم. نیازی هم ندارم که تو بیای و به خانواده ام توضیحم

شر زنم زندگی کنم، همین  .بدی. فقط می خوام کنا
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ارسلن سر تکان داد . هنوز هم این جا نبود. عقل و افکارش، همه و همه
شن راهروی پررفت و آمشد بیمارستان جا مانده بود  . هنوز هم میا

:گفت

 .خیلی خب، پس به پیشنهادم فکر کن _

و کیان قبل از رفتن، تردید را کنار گذاشت و آن چه دلش می گفت را بیانش
 .کرد

 ..راستی _

شی جمله اش را انتظار کشید و کیان افزود :ارسلن جمع بند

در رابطه با یکتا، من اشتباه می کردم. یعنی رها برام تعریف کرد. گفت _
که یکتا چقدر پشیمون بوده، چقدر تحت فشار بوده و تو چقدر اذیتش کردی .

...اون برداشتی که من از یکتا داشتم اشتباه بود. هرچی هم که

شن ناشم یکتا هم به شدت تحت تاثیر قرارش داده بود؛ تلش ارسلنی که بیا
مکند و در همان حال گفت :کرد تا غم را از نگاهش ب

هرچی هم که؟ _

:و کیان این طور جوابش را داد

هرچی هم سعی می کردم که تو نظشر تو بد جلوه اش بدم همه و همه از _
حرصم بود. بین من و یکتا هیچی نبوده جز چند تا جمله ی اشتباه که هیچ

 .احساسی هم پشتش نبود

شق وجودش سوخت. جانش آتش گرفت. لب گزید و اشک تا جایی در اعما
خانه ی چشمش بال آمده بود وقتی آخرین خاطراتش با یکتا را در ذهن

:مرور کرد و گفت

 ..بخاطشر اون شکی که تو به دلم انداختی یکتا _

شن من بندازی. باید برات درس می شد. تو یه بار _ سعی نکن تقصیرو گرد
از دست داده بودی، باید می گذشتی از این شک و تردیشد مسخره ت. حال هم
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امیدوارم یکتا خوب بشه، نه بخاطشر این که نبودش تورو آزار می ده، چون
 . حقش مردن نیست. باید به رویاهاش برسه

شن جمله ها، رفت و ارسلن را با دردهایش تنها گذاشت  .پس از بیا

نشست به روی صندلی. بازهم میلی به غذا نداشت. بازهم عرفان آمد و پر
بود از ترحم وقتی نگاهش می کرد. بازهم ارسلن بغض قورت داد و بازهم
صورتش سرخ بود وقتی روی پا ایستاد و گام هایش را برای به یکتا رسیدن

 .تکان داد

 .عرفان تلش کرد تا مانعش شود

:گفت

 .زنگ زدم بیمارستان، خبری نیست. نمی خواد بری _

:و ارسلن اینطور جوابش را داد

 .اگر اینجا بمونم دیوونه می شم _

☆☆☆☆☆☆☆

 .برای کیان برنج بکش مادر _

:سریعاا گفت

 .نه دستت درد نکنه، من دیگه سیرم _

شی صندلی و نگاه های جمع و هنوز هم معذب بود وقتی تکیه اش را داد به پشت
 .را به روی صورتش احساس کرد

شت دستش احساس کرد. نگاه چرخاند و گرمای انگشتانش را به روی پوس
شن رها. او بازهم بود. بود تا کیان را به شجاع ترین مرشد این رسید به چشما

شن حاج شهر تبدیل کند. بود تا کیان صدا صاف کند و خیره به چشما
 .منصور، از پسرش بگوید. بود تا کیان با جمله ها، خودش را توضیح دهد
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لبخندی کم جان به روی لب هایش شکل گرفت و نگاشه کیان، از روی
شت رها تکان خورد و رسید به کامرانی که هیچ احساسی در نگاهش صور

!مشهود نبود

شن تاسف و با این بار به خنده افتاد. گوشه ی لب هایش رفت برای نشان داد
:صدایی بلند گفت

شی یه عده. نشستی و _ انگار نه انگار نه؟ انگارنه انگار که گند زدی به زندگ
 .انقدر بیشعوری که زل زدی تو چشمای من

ال حاج منصور سریعاا ناشم کیان را این حجم از خشونت، واکنش ها داشت. مث
خطاب کرد؛ مادرش شهل به همراشه فرزانه ای که تلش می کرد مهمانی
شر حیرت شدند و کامران اینطور حق به آبرومندانه تمام شود؛ هردو دچا

 .جانب عمل کرد

 چی می گی تو؟ چته به من گیر می دی؟ _

کیان اما بازهم یادش آمده بود. هرچه درد کشید. هرچه تحقیر شد. هرچه
:آبرو از دست داد. همه و همه را یادش آمد و رو به کامران، ادامه داد

می دونی چرا حالم ازت بهم می خورد؟ چرا انقدری بهت اعتماد نداشتم که _
شس برادریت نسبت به اجازه بدم به زنم نزدیک بشی؟ چرا نمی تونستم ح

 رهارو باور کنم؟

 .شهل این بار مداخله کرد

:نالید

شت این حرف هاست؟ _  کیان الن وق

 .و کیان صدا بال کشید

شت این حرف هاست. باید بشنوین. شمایی که منو از زندگیتون _ الن دقیقاا وق
پرت کردین بیرون، باید همه تون بشنوین که همین کامران خان چی به سشر

شی برادرش آورد  .زندگ
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شن کامران نگاه ریز کرد و رامین هم این بار، نگاهشان می کرد تا شاید بیا
شس کنجکاوی اش را تخلیه کند  .جمله ها  ح

شن رها به روی دستش شدت گرفت و کیان بازهم ادامه داد شر انگشتا :فشا

یه روز مامان اومد و بهم گفت برادرت عاشق شده. گفت می خوایم براش _
زن بگیریم. منم خوشحال شدم، چی از این بهتر؟ من تو خیالتمم باور

نمی کردم که کامران بخواد سربه راه بشه و زن بگیره اما رفته رفته
رفتارهاش عجیب تر شد. من زوم کرده بودم روش . می دیدم عصبی شده.
می دیدم حالش خوش نیست اما وقتی این داستان ادامه دار شد؛ فهمیدم این
ال احساس برای این تعریفی نداشت کثافت نمی دونه عشق یعنی چی. اص

شن متاهل بوده  .وقتی معشوقش یه ز

فرزانه هین کشان نگاه گرداند و این بار نوبت رسیده بود به کامران که
.متحیر شود

:کیان اما ادامه داد

وقتی مامان اومد داستانو برام گفت شرمم اومد از برادرم. گفتم این قضیه _
باید تموم شه. گفتم به کامران بگو بشنوم بازم از این عشق و عاشقیت

چیزی تو خونه گفتی درب و داغونت می کنم. کامران هم به ظاهر بیخیال
!شد. البته به ظاهر

کیان مامان تمومش کن. کامران پشیمون بود. دیگه ادامه نداد که .. یه _
شق زودگذر بود که از سرش پرید. خودشم فهمید چه اشتباهی کرده  .عش

شن شهل در تلش بود تا کامران را تبرعه کند و حاج منصور، پس از شنید
شز ماجرا بود چراکه، کیان داستان تا مرشز سکته پیش رفته بود اما این آغا

!دست برنمی داشت از تمام کردنش

نه خودش نفهمید. می دونی چیکار کرد مامان؟ ادامه داد. چشم داشتن به _
شن شن اون ز شس مردمو ادامه داد. حتی انقدر کثافت بود که برای گول زد نامو
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شن از همه جا بی خبرو براش فرستاد. اسشم منو وارشد بیچاره عکس های م
ماجرا کرد . چرا؟ چون فکر می کرد می تونه از اسشم من استفاده کنه و

شن متاهل شده بودم؟ شق یه ز شت اون بنده خدارو تحریک. من کی عاش احساسا
کی همچین چیزی رو تو من دیده بودی کامران؟ من چیکارت کرده بودم که

 این بی شرفی رو ازم به جا گذاشتی؟

به ثانیه نکشیده، جمع متشنج شد. تنها ثابت مانده ها هنوز هم، رها و کیان
بودند. کامران با حالی بد، روی پا ایستاده بود و مدام قدم رو می رفت . شهل
سعی داشت تا حاج منصور را آرام کند و فرزانه و رامین، هنوز هم ناباور

 .بودند

:پس از ثانیه ها کامران گفت

 کی اینارو بهت گفته؟ _

شن کیان  .و خشمی ناگهانی، از راه رسید و نشست به روی جا

 .آن قدر که به سمتش هجوم برد و رها هم نتوانست که مانعش شود

چه فرقی داره که کی اینارو به من گفته؟ تو می دونی چه غلطی کردی؟ _
می دونی چه بلیی سشر زندگیم اوردی؟ می دونی اون بدبختی که زنش

ممرد، چی به سرش اومد؟  بخاطشر تو 

ممرد؟ _  ممرد؟ کی 

شر این جمله ی سوالی را کامران درحالی که مات مانده بود بیان کرد و فشا
 .دست های کیان به روی یقه ی او شدت گرفت

شر _ می دونی فردای اون روز چه بلیی سشر مهتاب اومد؟ گذاشتنش زی
خروار خروار خاک. می دونی شوهرش چی شد؟ داشت دق می کرد. تماشم

شص غلطای اضافه ی شن بدبخت باید تقا شل من، م روزهای بعد از اون گشت دنبا
شس تو، چرا من؟  تورو پس می دادم. چرا کامران؟ بخاطشر هوا و هو

 یکی به من بگه این جا چه خبره؟ _
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فریاشد حاج منصور، گوش خراش بود. آن قدر که کیان فاصله گرفت و
شل خوشی نداشت و کامران همان لحظه بود که روی زمین افتاد. شهل حا

 .رها تلش می کرد تا مادر و برادرش را از حیرت دور کند

:کامران همچنان زمزمه می کرد

ممرده؟ _  اون 

 .و کیان چرخید و رو به حاج منصور به حرف آمد

شل جامعه ندادی حاجی. نه من و _ خیلی تلش کردی اما پسرای خوبی تحوی
شی نه کامران، هیچ کدوم اون چیزی که تو می خواستی نشدیم. من به زندگ

ال عاشقش شده شن شوهردار رحم نکرد. مث شی یه ز خودم و کامران به زندگ
بود اما گولش زد. از اسشم من استفاده کرد و بدبختو دزدیدش. حتی سعی

...داشت بهش تعرض

 .نگو. دیگه هیچی نگو. الن سکته می کنم کیان، هیچی نگو _

کیان از نگاه های پدرش فاصله گرفت. رسید به کامرانی که هنوز هم ناباور
 .بود و خم شد به روی صورتش

با خودت فکر نکردی که اون کثافت کاری هات به کجا می رسه؟ فکر _
شت ابر شن بدبخت یه شوهری هم داره؟ فکر نکردی ماه پش نکردی اون ز

 .نمی مونه؟ شوهرش الن دندون تیز کرده واسه کشتنت کامران

 ..من فکر نمی کردم... فکر نمی کردم که شوهرش _

شت اول را کاشت. ناله و زاری های شهل را نمی شنید  .مش

:نمی شنید که او می گفت

کامران مگه تو نگفتی مهتاب هم عاشقته؟ مگه نمی گفتی شوهرشو _
نمی خواد؟ مگه نمی گفتی می خواد جدا بشه؟ مگه قصد و نیتت پاک نبود؟

 پس کیان چی می گه؟

شت بعدی را هم کوبید و فریادزنان اضافه کرد :مش
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شگ یه زن شدی . سعی داشتی پاکی و نجابتشو ازش بدزدی، _ شث مر تو باع
شوهرشو عذادار کردی و منو بدبخت. شب ها چجوری می خوابیدی
 کامران؟ چجوری حالت خوب بود؟ چجوری عذاب وجدان نداشتی؟

کامرانی که همان لحظه های اول به گریه افتاده بود؛ به تبعیت از کیان صدا
 .بال کشید

ال میلی بهم نداره گذشتم _ من نمی دونستم. همون روز وقتی دیدم که اص
ازش. واقعاا فکر می کردم با شوهرش مشکل داره. چندبار دیده بودم که

پشت تلفن باهاش دعوا می کنه. می دیدم که عصبیه و حالش خوب نیست.
شن من می شه. چه می دونستم گفتم شاید نمی خوادش . گفتم طلق می گیره و ز

شق شوهرشه؟ چه می دونستم بعد از این که برگرده خونه قراره که اون عاش
 .بمیره؟ من همون روز گذشتم ازش. به خدا دیگه گذشتم

شل خوشی نداشت. کم مانده بود تا فروریختن  .کیان هم حا

شت تهدیدش را تکان داد و سریعاا گفت :انگش

همین فردا می ری خودتو معرفی می کنی . می گی چه غلطی کردی . تو _
شت شوهرش. شنیدی باید محاکمه بشی کامران، وگرنه من خودم می دمت دس

 .چی گفتم؟ می ری و به غلطی که کردی اعتراف می کنی

شل عمد !کامران نگاه گشاد کرد. ترسیده بود. جرشم او کم تر نبود از قت

:لب زد

 .منو می کشن _

.و کیان صاف ایستاد

نمی کشن، توبه می کنی. از ارسلن می خوای که ببخشدت. هرکاری _
شی کثافتت ادامه نمی دی .می کنی تا ثابت بشه آدم شدی اما به این زندگ
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کامران درحالی که سرش را به چپ و راست تکان می داد؛ گامی را به عقب
:برداشت و بعد گفت

من هیچ کدوم از اینکارارو نمی کنم. اتفاقاا پشیمون هم نیستم. مهتاب باید _
شق من بود شل من می شد چون با اون عوضی خوشبخت نبود . مهتاب ح  .ما

:حاج منصور رنگ پریده تر از قبل بود و کیان فریاد زد

شق شوهرش بود. تو باعث شدی اون بمیره. _ شن شوهردار بود. ح اون ز
 .اشتباه کردی، اینو بفهم

اشتباه کردم اما هنوزم از انجامش پشیمون نیستم . من قیشد همه چیزو زدم، _
 .چون دلم اونو می خواست

شل اون تورو نمی خواست؟ _  با این که می دونی د

شن او این جمله را، رها بود که در خطابش گفت. کامران سر چاند و با چشما
:که مواجه شد؛ رها افزود

اگر خودتو به پلیس معرفی کنی خیلی بهتره تا این که بیوفتی تو دست های _
 .ارسلن. اون از تو نمی گذره کامران

:کامران گفت

 .نمی ذارم دستش بهم برسه _

شک خانه و فرار از گناهش، شروع شل تر و بعد گام هایش را تکان داد و به خیا
شب خانه شل در شت پیش مقاب به دویدن کرد. غافل از این که ارسلن، خیلی وق

 .ایستاده و تسلیم شدنش را انتظار می کشید

کامران که پا گذاشت به خیابان، کیان هم به دنبالش دوید. ارسلن نگاه تکان
شش سفید رنگش تا شن دویست و ش شت فرما داد و او را دید که می نشست پش

کیان را جا بگذارد. به دقیقه نکشیده، پاهایش واکنش نشان داد. به روی پدال
شل کامران را تعقیب کرد  .کوبید و اتومبی
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شل او می رود اما راند. نمی دانست تا کجا، با چه تصمیم و چه پایانی به دنبا
شت بالیش کمک کرد تا اتومبیلش سشد راشه کامران شود و آن قدر که سرع

موقعیت را که سنجید، در حاشیه ی اتوبانی پر رفت و آمد، تنها با کامران
 .باقی مانده بود

واکنش از پاهای  کامران فراری شد. مغزش فرمان نمی داد. شاید اگر
شل ارسلن شن دنده، اتومبی حرفه ای تر عمل می کرد؛ می توانست با جابه جا کرد
را جا بگذارد اما همان طور خیره به اویی که با گام هایی مطمئن به سویش

 .می آمد؛ آخرین دیدارش با مهتاب را بررسی می کرد

شب اتومبیلش را گشوده و یقه اش را چنگ به دقیقه نکشیده، ارسلن در
شن اویی که خشم به سرخی گرایشش انداخت. نگاهش کشیده شد به چشما

شک منقبض شده اش !می داد. به رگ های متورشم گردنش و به ف

 اگر ارسلن امشب پایانش نبود؛ پس که می توانست باشد؟

شل دست های او کشیده و به تنه ی اتومبیل کوفته شد. جانش بال تنش به دنبا
شی نگاهش نکاست  .آمد اما از خیرگ

کیان هم آمده بود. چطور رامین را خبردار کرد و چطور تا این جا تعقیب
شت ارسلن را نگاه می کرد !شده بودند را نمی دانست؛ او تنها صور

شت هم، شن کینه ها به صور شن نگاه ها، پاشید نهایتاا تمام شد. رد و بدل شد
نیش خند زدن ها، همه و همه تمام شد و ارسلن اولین مشتش را روانه ی

 .گونه اش کرد

می خواستم تحویلت بدم به پلیس. می خواستم یکی جز منی که به مرگت _
راضی ام برات حکم ببره، می خواستم زنده بمونی اما تو انقدر بی شرفی که

 . مرگ حقته

تلوتلوخوران عقب رفت. کیان هم آمده بود و شانه ی ارسلن را چنگ
می انداخت. سعی داشت به هر طریقی، اوی دیوانه شده را از برادرش دور

 .کند اما کامران با جمله اش، آتش را شعله ور کرد
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می دونی مهتاب چی می گفت؟ می گفت ارسلن زیادی به من وابسته ست. _
می گفت این همه پیگیر بودن خسته ام کرده. پشیمون بود از این که زنت شده .

می گفت کاش از رو بچگی تصمیشم اشتباه نمی گرفتم. باور نداری؟ برو از
 .خواهرت بپرس. اون تورو نمی خواست

شق شن صدای بو کیان نامش را هشدارگونه فریاد زد و فریادش، میا
!اتومبیل هایی که سرعتشان فراتر از حشد معمول بود؛ گم شد

ارسلن این بار دیوانه تر از قبل، به سویش یورش برد. این بار نه یکی، بلکه
شت او کوباند اما کامران همچنان از موضعش عقب ده ها مشت به صور

 .نکشیده بود

 .با این کارها آروم نمی شی، اگر جراتشو داری منو بکش _

کیان تنش را چنگ می نداخت. تلش می کرد تا آن دو را از هم جدا کند اما
 .زوشر یک دیوانه، به صد و یک کیان هم می چربید

روی پا ایستاد و کامران را هم، همراه با خود کشاند. صورتش از هجوشم
 .مشت ها سرخ و لب هایش پر بود از خون

:ارسلن اما خیره به چشمانش گفت

مگه خوردم وگرنه می کشمت. به خدا می کشمت _  .بگو غلط کردم. بگو 

شج لب هایش شن کن  .دندان هایش هم، همگی همرنگ بود با خو

:خندید و ابرو بال انداخت وقتی می گفت

نه، نمی گم. می دونی چرا؟ چون اگر هزار بار برگردم به عقب، دلم _
 .می خواد که مهتاب رو داشتن رو تجربه کنم

نهایتاا خششم او، به عرش رسید. عقلش کنار کشید و تماشم سلول های تنش،
شر غصبش شد. زمان و مکان از دستش رفت. این که فردا چه پیش فرمان بردا

شت این اتفاق چه خواهد بود هم ابداا دارای اهمیت نبود  .می آمد و پش
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شل شن کامران را چرخاند و در مقاب او فقط جمله ی آخر را شنید و نعره کشان، ت
فریادهای کیان و رامین، داد به دست های اتومبیل هایی که هیچ ترمزی از

شت دیوانه کننده شان نمی کاست !سرع

شت پایان و به ثانیه نکشیده، ارسلن قاتل شر اتومبیل، شد همان سو شق کش دا بو
!شده بود

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

"فصشل ششم_ آخرین فصل"

"...هفت ماه بعد"

 .کیان نمی خوای بیدار شی؟ ظهر شد _

شر کلفه ی رها را که دید؛ یکی از چشمانش را تا نیمه باز کرد و تصوی
 .بازهم به بسته نگه داشتنش ادامه داد

:شنید

 .کیان بیدار نشی خودم می رم نون می خرم ها _

 .و این بار که این طور تهدید شد؛ هردو چشمانش را تا انتها باز کرد

:گفت

 دیگه چی؟ _

 .و لب های رها خندید

 .مگر این که این جوری تورو بیدار کنم تنبل خان _
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شن او را به آغوش کشید. روزها گذشته بود. حتی ماه ها یکی از دستانش، ت
شر شبی که برادرش شت سر گذاشت. هرکه بود یادش می رفت تصوی را هم پش

 .را کشته بود را

کیان اما، کیان هنوز هم چشم که باز می کرد؛ او را به یاد می آورد. او حتی
شت این مرگ و فاصله، لعنت می فرستاد. او هنوز هم به خودش را هم باب

شت طبیعی بازنگشته بود و فقط خوشد خدا می دانست؛ که اگر رها نبود؛ چه حال
!به سرش می آمد

شن آغوشش چلند و به حرف آمد شن او را میا :ت

شس شکمویی. نیم ساعت دیرتر صبحونه _ اگر من تنبل خانم، تو هم خر
 .بخور، آسمون که به زمین نمیاد

چرا، به زمین میاد. من یک ساعته که بیدار شدم و الن حسابی _
 .گرسنه مه

شت دیواری را نگاه بیندازد و قبل از هر کیان سر چرخاند تا صفحه ی ساع
شر اتاقشان خودنمایی می کرد شب عکسی که بازهم به روی دیوا چیز، با قا

 . مواجه شد

شن این شر زیبایی های درو چه روزها گذشت و چه چیزها از دست داد تا قد
!قاب را بداند

:گفت

شق جدید می خواد . افتادم تو یه باتلق انگار. این روزمرگی داره _ دلم یه اتفا
 .خسته ام می کنه

داری به خودت سخت می گیری کیان. قبول دارم. سخت بوده. از دست _
شن عزیزت خیلی سخت بوده. این که جلوی چشمات جون بده بدتر . ولی داد

خب زندگیه دیگه، این چیزا هم پیش میاد. باید قوی باشی. باید باهاش کنار
بیای. می دونم از یادت نمی ره اما حداقل یه گوشه ی ذهنت دفنش کن. ما باهم

 خوشبختیم. دوباره همدیگرو داریم، همین برات کافی نیست؟
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شی شت او. از چشمانش رسید تا بین شی صور نگاهش بازهم کشیده شد تا گرد
 .سربال و نهایتاا لب ها

شی گونه اش را بوسید و لب زد :روی سرخ

 .کافیه _

!و رها دلش دلبری کردن خواست

 پس چرا همش ناراحتی؟ مگه با من بودن خوشحالت نمی کنه؟ _

شر گوشش گفت :خم شد و کنا

شق من _  .فکر کنم گرسنگی زده به مغزت، داری چرت و پرت می گی عش

شت ریزش را به روی سینه ی او کوبید و این بار که لب های کیان رها مش
شت شر ناب و دس بوسیدش، برای ثانیه ای یادش رفت زمان و مکان و حتی خب

!اولش را

اجازه داد تا ثانیه های گرمش ادامه دار شود و نهایتاا کیان بود که با لب هایی
 .خندان فاصله گرفت

 همچین بدشم نیمد. می خوای ادامه بدیم؟ _

سریعاا از آغوشش فاصله گرفت. نگاه های او هنوز هم تنش را به شرم
 .می انداخت

:نالید

 .کیان صبحونه.. پاشو برو نون بگیر _

.و دقیقه هایی بعد کیان لباس پوشیده، از لنگه ی در گذشته بود

رفت و برگشتش، نیم ساعتی به طول انجامید. در این میان هم رها فرصت
 .کرد تا تصمیمش را عملی کند

شت میز و این بار تردید را کنار گذاشته بود به دور از چششم کیان، نشست پش
 .وقتی شماره ی یکتا را گرفت
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بوق های آزاد، آن قدر ادامه دار شد که ناامید، تلفن را از گوشش فاصله داد و
شل پیامک را امتحان کرد  . این بار ارسا

چندین بار نوشت و پاک کرد. چندین بار، مهربان بودن را امتحان کرد.
تلشش این بود که فاصله بگیرد از هرچه غم و دل مردگی از گذشته

 .همراهش بوده

:این بار که نوشت

 ".باید حرف بزنیم. در رابطه با ارسلن "

 .در نظشر خودش بهترین شکشل صحبت کردنش بود

به دقیقه نکشیده، تلفنش زنگ خورد. او بازهم دور و اطرافش را نگاه کرد
 .تا از نبوشد کیان مطمئن شود و بعد تماس را پاسخ داد

درست حدس زده بود. یکتا هنوز هم بدحال بود. آن قدر که جانی هم برای
شن کلمات نداشت  .بیا

:پرسید

 چیزی شده؟ _

 .و رها این طور صحبت کرد

نمی خوام بپرسم خوبی یا نه، چون مطمئنم که اگر خودم هم جای تو بودم، _
ال با خوب بودن میونه ای نداشتم. هرچقدر هم معجزه بهت رو کرده باشه اص

 .و زنده مونده باشی، بازم اتفاق هایی برات افتاده که تحملش واقعاا سخته

می خوای مقدمه نچینی رها؟ من واقعاا تو شرایطی نیستم که بخوام _
شز دیگه ای. گفتی مربوط به ارسلنه، چیزی شده؟ نصیحت بشنوم یا هرچی

 دادگاه رای داده؟

شی صندلی. همین امروز صبح کیمیا تماس گرفته بود. تکیه اش را داد به پشت
خبرهایش ناب بود و خوشحال کننده. رها اطمینان داشت کا با انتقالشان، یکتا

شت مغموم خارج خواهد کرد  .را هم از این حال

Ava-Khis.iR
@avayekhis



:گفت

امروز با خواهشر کیان صحبت کردم. حاجی یک هفته ست که رضایت _
شز دیگه ال ارسلن تا یکی دو رو داده اما نمی خواسته به کسی بگه یکتا. احتما

 .میاد بیرون

شت چند ثانیه ای، واکنشی نبود که رها انتظار می کشید  .سکو

 .کمی منتظر ماند و بعد، خودش بود که مجدداا به حرف آمد

 .نمی خوای چیزی بگی؟ ارسلن داره آزاد می شه یکتا _

:یکتا گفت

باور کنم؟ واقعاا رضایت دادن؟ یعنی دیگه ارسلن اعدام نمی شه؟ _

شی کیان را دید شت عصب  .و رها نگاه چرخاند و صور

شن ناشم شت بیا قلب در سینه اش بی قراری کرد. تماشم این مدت، او حتی شهام
شب او مواجه ارسلن را هم نداشت. نمی دانست که با چه واکنشی از جان

شت خط گفت :خواهد شد؛ به همین امر در خطاب به یکتای پش

 .بعداا حرف می زنیم _

 .و بعد تماس را قطع کرد

کیان همچنان نگاهش می کرد. رها خجالت زده بود و سعی داشت که با
شن او، خودش را سرگرم کند شن نان های تازه از دستا  .قاپید

 .نهایتاا هم نگاه های او را تاب نیاورد و خودش بود که به حرف آمد

یکتا حالش خوب نبود کیان. چند بار از من خواهش کرد که با پدرت _
شر خوب رو ..صحبت کنم، دلم نیمد که این خب

شل اونایی؟ _ شن حا  من نمی دونم تو چرا نگرا
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 .این جمله ی سوالی را، کیان تقریباا فریاد زده بود

 .رها همان طور مات ماند و کیان کمی آرام گرفته بود وقتی نزدیکش شد

ال مقصشر تماشم _ یادت رفته رها؟ یادت رفته چی به سشر زندگیمون اومد؟ اص
شش هرکس و اون اتفاقات من، تو دلت پر نیست از ارسلنی که آبروی منو پی

ناکس برد؟ یکتا کم بد کرد به ما؟ مگه همین چند ماشه پیش برادرم جلو
شن اونایی؟  چشمام جون نداد؟ تو هنوزم دل نگرا

 .آره دل نگرانشونم _

 .کیان نگاه ریز کرد و رها چرخید تا خیره به صورتش ادامه دهد

دل نگرانم چون تماشم این مدتی که تو از زندگیت فاصله گرفته بودی و به _
شگ کامران فکر می کردی، منم داشتم به روزهایی که گذروندیم فکر مر

شی این ماجرا واقعاا کی بود کیان؟ شش منف می کردم. به این که کی مقصر بود. نق
شن هم انداخت؟  کی بود که همه رو به جو

:کیان قاطعانه گفت

!خب معلومه، ارسلن _

 .و رها ابرو بال انداخت

 .اشتباه کردی. ارسلن نه، کامران بود _

ممرده _ شر من   .چرت نگو رها. براد

ممرده یا زنده بودنش اصشل ماجرارو تغییر نمی ده کیان. سعی کن این _
دلسوزیت واسه جوون مرگ شدنشو کنار بذاری. بشین و به همه چیز فکر
کن. اول از همه، خودتو بذار جای ارسلن. اول از همه فکر کن به این که
اگر یه کامرانی بلهایی که سشر مهتاب اومدرو سشر تو درآورده بود؛ چی به

شش تو سرت می اومد. قبول کن که تو بدتر می شدی از ارسلن. منتها رو
متفاوت بود. تو یقه می چسبیدی و شاید این مرگ زودتر برای کامران به

وجود می اومد اما اون دلش خواست که همون بلرو سشر دشمنش بیاره. من
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نمی گم اشتباه نکرد. نمی گم مقصر نبود اما تا حدودی هم بهش حق می دم و
اما یکتا، شاید اگر منم جای یکتا بودم اشتباه می کردم. اون سنش پایین بود و

تجربه ای نداشت. نمی تونست خوب و بد رو تشخیص بده. حتی خودش هم
گفت که بارها می خواسته عقب بکشه اما ترسیده از خانواده ش و از
تهدیدهای ارسلن. تو هم اگر بودی می ترسیدی کیان. منم اگر بودم

شج هر آدمی تو زندگیش آبروشه. من حتی به می ترسیدم چون بزرگ ترین گن
تو هم فکر کردم. به خودم فکر کردم. به این که همه ی ما اشتباه کردیم فکر

کردم و دلم نمی خواد از ارسلن و یکتا کینه ای تو دلم داشته باشم. برعکس،
فکر می کنم اونا بیشتر از چیزی که حقشون باشه سرشون اومد و دلم

شل ما خوشبخت می خواد طعشم با هم بودن رو بچشن. دلم می خواد اونا هم مث
 .بشن

ال برات مهم نیست؟ _ شگ اون اص  پس کامران چی؟ مر

شن یه نفر دیگه نمی تونین کامران رو زنده کنین _ شن جو مهمه اما با گرفت
..کیان. بعدشم

شن این جمله ها شن کیان نگاه کرد. شهامت می خواست بیا ..به چشما

کامران خودش مرگ رو انتخاب کرد. اگر خودش رو تحویل می داد به _
پلیس زنده می موند اما اون تا آخرین لحظه هم از کرده ی خودش پشیمون

 .نبود

ال برشته شده بود. کیان عقب نشینی کرده و نشست تا نان های داغ، حال کام
شر او اولین لقمه ی صبحانه اش را به دهان بگذارد. رها هم در سکوت، کنا

 .نشست. روی انگشتانش را لمس کرد و بازهم خودش بود  که به حرف آمد

شر یکتا اجازه می ده که دوباره باهم باشن؟ _  به نظرت پد

 .کیان سری به چپ و راست تکان داد

:صادقانه گفت

 .نمی دونم _
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:وبعد افزود

شن ارسلن _ بابا چجوری این تصمیم رو گرفته؟ اولش که برای اعدام شد
 مطمئن بود؟

اون هم فکر کرده. اون هم اجازه داده تا عصبانیتش فروکش کنه و بعد _
تصمیم گرفته. کیمیا می گفت که حاجی گفته کاری که کامران با ارسلن

کرده هم کمتر از آدم کشی نبوده. گفته نمی خوام آخشر عمری با کینه و
عصبانیت تصمیم بگیرم و اون دنیای خودمو تبدیل به جهنم کنم. تصمیم

شت زندگی کردن داشته باشه  .گرفته ببخشه تا ارسلن فرص

لقمه ای به دهان گذاشت. رها سرش را به شانه ی او تکیه داده بود. کیان هم
شن شل فکر کردن بود و رها پس از قورت داد در چنین ثانیه هایی، سخت مشغو

شر بعدی را هم ارائه داد شب دهان، خب  .آ

 .کیمیا یه خبر دیگه هم داد _

شگ شی خوش رن کیان نگاهش کرد و رها، روی پا ایستاد تا استکان ها را از چا
:آلبالو پر کند وقتی می گفت

حاجی به مامان شهل می گفته که می خواد یه خونه به نامت کنه. منم گفتم _
 .که کیان قبول می کنه چون دلش نمی خواد دیگه مستاجر باشیم

شش کیان، همانی بود که او حدس می زد  .واکن

پس من اینجا هویجم دیگه مگه نه؟ تو واسه خودت تصمیم می _

شگ چغندرم حساب نمی کنی . گیری و منو بر

 .استکان را برد تا نزدیک به اویی که امروز، شدیداا بی حوصله بود

:گفت

Ava-Khis.iR
@avayekhis



کیان اون پدرته، اگر اون برات نخره، کی می خواد اینکارو انجام بده؟ بیا _
قبول کنیم که به یه خونه نیاز داریم. تا کی می خوایم از این خونه به اون

 خونه سرگردون باشیم؟ لجبازی رو بذار کنار. باشه؟

شت این و _ شش خودم به جایی برسم رها. نه لطف و محب من می خوام با تل
 .اون

شق توئه کیان. لطفاا تمومش کن این غرور _ پدرت این و اونه؟ اون خونه ح
 .مسخره تو. وقتی بابات این همه ثروت داره ما مجبور نیستیم سختی بکشیم

:کیان حق به جانب بود وقتی گفت

.من نمی ذارم تو سختی بکشی _

شن موهای او سراند شت همیشه، انگشتانش را میا  .رها نزدیکش شد. به عاد

:گفت

الهی دورت بگردم. می دونم. من می دونم که تو داری همه ی تلشت رو _
می کنی که من سختی نکشم. می دونم بد آوردی وگرنه تو کارت موفقی ولی
به خدا بد نیست. اگر از پدرت بخوای بد نیست. همین خونه رو داشته باشیم

می دونی چقدر جلو می افتیم؟ الن هیچی نگو، فقط راجع بهش فکر کن.
 باشه؟

 .کیان پلک به روی هم گذاشت و رها خم تا لب های او را ببوسد

 .خیلی دوستت دارم _

:کیان این طور جوابش را داد

 .من بیشتر. من خیلی بیشتر دوستت دارم رها _

شت دوباره ای که به کیان و زندگی اش داده بود؛ راضی و رها بازهم از فرص
 .ماند و لبخند به لب نشاند

☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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شک سنگینش را به روی شانه تکان داد. پاهایش هم سنگین بود. دسته ی سا
 .انگار که جانی برای راه رفتن نداشت

شک قبرستان را شت خوفنا صدای مردی که با تماشم سوز، قرآن می خواند؛ سکو
شز تازه از دست رفته شان گریه می شکست. کمی آن طرف تر جمعی برای عزی
شگ قبری که حال خانه ی می کردند و او هنوز هم، برای نزدیک شدن به سن

شی مهتابش بود؛ اطمینان نداشت !همیشگ

صدای ناله ها شدت گرفت. صدای مرشد قرآن به دست، داغ های دلش را زنده
شر شگ قب می کرد. او هم امروز عذادار بود. برای اولین بار آمده بود تا سن

شل مهتابش را لمس کند. آمده بود تا رفتنش را باور کند. آمده بود تا یک د
 .سیر، گریه کند

شل چشمانش جان گرفت شگ قبر مقاب  .گام هایش را تکان داد. سن

شب زند" "مهتا

شب زند. همان مهتابی که تماشم شب های عاشقی کردنش را نوشته بود مهتا
 .نورانی می کرد

همان جا بود که باورش کرد. زانوهایش لرزید. توانش را از دست داد.
شر سیاه شگ قب شر سن شن خاکی و کنا  .همان جا نشست. به روی زمی

:گفت

 .اومدم من.. بالخره من اومدم مهتاب _

 .و همان لحظه بود که به گریه افتاد

روی سر و صورتش را دست کشید. شرم داشت. از دنیا و آدم ها، از تماشم
 .نگاه های اطرافش شرم داشت. او حتی از خودش هم خجالت می کشید

شن این که دیگه تورو ندارم خیلی سخت بود. _ سخت بود. به خدا باور کرد
می دونم ازم دلخوری. می دونم توقع داشتی زودتر از اینا بیام. دلت
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شر یه خروار خاک. می خواست شوهرت کنارت باشه وقتی می ذاشتنت زی
 .الهی بمیرم برات، چقدر غریب بودی

 آقا گل نمی خوای؟ _

شل چشمانش، شت پرده ی تاری که نشسته بود مقاب سر چرخاند. از پش
 .پسربچه ای شش هفت ساله را به همراشه سطلی پر از مریم تشخیص داد

:لبخندی کم جان روی لب ها نشاند و گفت

 .چند شاخه بده بهم. اصل بذار رو این سنگ. هفت هشت تا بذار _

پسربچه، همراه با سطشل سنگینی که زیادی بزرگ تر از هیکلش بود؛ خم شد
شگ قبر بچیند و در همان حال گفت :تا مریم ها را به روی سن

گریه نکن. بابام می گفت مرد گریه نمی کنه. مگه تو آدم کوچولویی که _
 گریه می کنی؟

 .و ارسلن بازهم خندید

ممرده؟ _  تو هم بابات 

ال دورگه شده بود وقتی گفت شب بینی اش را بال کشید. صدایش کام :آ

شل رو سنگ رو بخون بچه. مگه تو سواد نداری؟ _  اسم و فامی

شف دیگشر سنگ و به سختی، شت او، نشست طر و پسربچه درست شبیه به ژس
شل مهتاب را زمزمه کرد و دقیقه هایی طول کشید تا مونث بودنش نام و فامی

 .را تشخیص داد

 مامانت بوده؟ _

نگاه کرد به ابروهای بهم نزدیک شده ی پسربچه. او هم درست شبیه به
!کودکی های خودش، سبزه بود و چشم و ابرو مشکی

 :گفت

 .زنم بوده _
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 .و اشک هایش بازهم چکید

:پسربچه ادامه داد

 پس شما مامان و بابای کسی بودین؟ _

 .یکی از دستانش نشست به روی ناشم مهتاب

:با تماشم حسرتش گفت

 .ما هنوز مامان و بابا نشده بودیم _

شل او را وخیم دید؛ روی پا ایستاد تا دور شود. ارسلن و پسربچه که حا
شت مریم ها، اسکناس تحویلش شف پولش را بیرون کشید. کمی بیشتر از قیم کی
داد. آن قدر بدحال بود که پسرک در سکوت برای خود محاسبه کرد و بعد

 .فاصله گرفت

بازهم ارسلن باقی ماند. ارسلن به همراشه مهتابی که قطعاا می شنید اما
 .زبانی برای پاسخ دادن نداشت

شک این بار که به حرف آمد؛ جمله هایش رسیده بود تا یکتا. تا همان دختر
 .رنگارنگی که روزی نگاه هایش، زیادی مجذوبش کرده بود

تو که بخاطشر یکتا از دستم ناراحت نیستی مگه نه؟ دیدی چجوری دلم از _
دستم رفت؟ می خواستم یه روز بیام اینجا و بهت قول بدم که هیچ زنی

شت پیش دلم رو صاحب شده مهتاب . تو جات رو نمی گیره اما یکتا خیلی وق
خوشحال شدی؟ وقتی دیدی اون چقدر عاشقمه، خوشحال ش

دی؟ یا نه، شاید بازم ناراحتت کردم. با کارهام. با بی عقلی هام. با عصبانیتم
 .و هربلیی که سشر یکتا آوردم، بازم تورو دلخور کردم

شن مریم ها شد شل پرپر کرد  .یکی از دستانش، مشغو

Ava-Khis.iR
@avayekhis



شت یکتا و بازهم گفت :ذهنش رسید تا خاطرا

شی رفتنت _ فکر می کردم باید نابودشون کنم. فکر می کردم اگر باعث و بان
هم از این دنیا گورشو گم کنه، دلم خنک می شه. فکر می کردم با غرور
می آم و همه چیزو برات تعریف می کنم اما بازهم سرافکنده ام. من اشتباه
کردم مهتاب  و اون اشتباه انقدر بزرگ بود که مطمئنم هیچ وقت فراموش

نمی شه. ولی باور کن، همه ش بخاطشر تو بود مهتاب. می خواستم آروم
بخوابی. می خواستم خوشحال شی که شوهرت پشتت بوده. نمی دونستم تو

این داستان، یکتایی هست که قراره عاشقم بشه، نمی دونستم قراره دل
بشکنم. نمی دونستم شاید خدا بخواد با دوباره از دست دادن تنبیهم کنه. غشم

از دست دادنت انقدر سنگین بود که همه ی دنیارو بهم ریخت. من داشتم یه
ممردن، زندگی رو خراب می کردم. رها یا یکتا، هر کدوم اگر می 

عذاب وجدان می خواست با من چیکار کنه؟ اگر نمی فهمیدم که مقصشر
همه چیز کامرانه، با کیان تا کجا پیش می رفتم؟ خیلی شرمنده ام مهتاب. کمکم

کن که روی پا وایستم. کمکم کن چون انقدر دلم برای یکتا تنگ شده که
همین الن نیاز دارم به دوباره دیدنش. کمکم کن که برم و از کیان عذر

بخوام. کمکم کن که بتونم تو چشمای زنش نگاه کنم و بگم که پشیمونم. من
 .همه رو روسیاه کردم و به خدا که الن جونی واسه جنگیدن ندارم

گرمای انگشتانی را به روی سرشانه اش احساس کرد. به دنبالش شنید که
:صدای مردانه ای گفت

انگار کچل شدن عقلتو بهت برگردونده . مهربون شدی. حرف های خوب _
 .خوب می زنی

لب هایش خندید. فکر کردن نداشت. عرفان همیشه ی خدا، این اطراف بود.
شر خواهرش شر مزا !کنا

روی پا ایستاد و همان لحظه تنش به دست های عرفان سپرده شد؛ دلتنگی اش
 .نسبت به این بشر را هم یادش آمد

:شنید
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 .خداروشکر که رضایت دادن. خداروشکر که برگشتی _

 .و اجازه داد که اشک هایش بریزد

خیلی سخت گذشت. شب هاش وحشتناک بود عرفان. هر ثانیه ای که اونجا _
 .بودم رفتم تا بالی دار و برگشتم

شت او، درست شبیه به نگاهش عرفان فاصله گرفت. نگاهش به سر و صور
به شئ ای گران بها بود. با تماشم غمی که این روزها پشت سر می گذاشتند؛

حال ارسلن برگشته بود و مگر می شد که از تشه دل نخندید؟

بهش فکر نکن. دیگه برگشتی. همه چیز تموم شد. مهتاب هم تموم شد. _
همین الن باهاش خداحافظی کن و غمشو از تنت بکن و بنداز دور. برای

بقیه ی عمرت برنامه ها دارم ارسلن. به مامانی قول دادم که دیگه دست از
شز خونه ی تو ولی دیگه نمی ذارم که ال من می شم سرجها سرت برندارم. اص

افسردگی به این جا برسوندت. شنیدی یا نه؟

شن ناشم کبری هم، دلتنگش کرد. هفت ماه نبودن، چقدر حسرت به دلش بیا
شن هرکدام از عزیزانش را همین طور محکم به آغوش کاشته بود. باید ت

 می کشید تا آرام می شد؟

:گفت

شن حسابی بذاره برام _  .به مامانی بگو یه فسنجو

 .و عرفان دست به دوشر گردنش انداخت

شش جناب عالی نبود. سفره ای برات بچینه که تماشم اون _ نیازی به سفار
 گشنگی هایی که کشیدی رو جبران کنه. بریم؟

:پرسید

 کجا؟ _

شق وجودش فرو ریخت  .و عرفان که این طور جواب داد؛ چیزی در اعما

شن یار _ !به دید
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 .نگاه چرخاند. بازهم ناشم مهتاب را برای خود زمزمه کرد

:گفت

 .منو ببخش مهتاب _

:و بعد گام تکان داد و شنید که عرفان می گفت

شت هیجده سال پرهیز کن چون _ فقط وقتی دیدیش از انجاشم صحنه های مثب
شت کامل تعریف می کنم. من جنبه ندارم و همه رو برای خانواده با جزئیا

راستی نگران نباش، من بهش گفتم که کچل شدی. از قبل آماده اش کردم که
 .وقتی دیدت فرار نکنه

تماشم محدوده را نظاره کرد. برای دوباره او را دیدن، او را به آغوش
 .کشیدن و بوسیدنش، بیش از اندازه بی قرار بود

:گفت

 الن این جاست؟ _

 .و عرفان اشاره کرد به اتومبیلش که کمی  آن طرف تر پارک بود

 ..اونجا _

شی عرفان متوجهش کرد شت ناگهان  .سکو

:دید که او نگاه ریز کرد و بعد گفت

 .اونجا بود؛ ولی الن دیگه نیست _

 .و بازهم، برای تماشم آن چه به سشر یکتا آورده بود؛ پشیمان شد

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

شل بوشم نقاشی. بازهم تنها رنگی که برای اتماشم تابلویش بازهم نشسته بود مقاب
شن تیله های چشمانش، وسواس نیاز داشت؛ سیاه بود. بازهم برای کامل کرد
شر فروغ را شر او را که نقاشی می کرد؛ اشعا به خرج می داد و بازهم تصوی

 .زیرلب زمزمه می کرد
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،از تنم جامه برون آر و بنوش "

..شهشد سوزنده ی لب هایم را

،تا به کی در عطشی دردآلود

"به سرآرم همه شب هایم را؟

شن او، صدای حاج علی متوجهش شن خانه ی چشما این بار که غرق بود میا
شر اویی که دنیایش بود؛ هیچ تلشی شن تصوی کرد. یکتا حتی برای پنهان کرد

 .نکرد

 بیام تو بابا جان؟ _

شن تابلو، از تنها سر تکان و اجازه داد تا حاج علی، خیره به زیبایی های درو
 .ارسلن بگوید

 پس تازگی ها دیدیش، مگه نه؟ _

شن هیچ ترسی سر تکان داد. ارسلن را دیده بود. همان ارسلنی که یکتا بدو
شت سیاهش را کم داشت شض شانه هایش کم شده بود و موهای خوش حال از عر

.تا یکتا دیوانه اش شود

 .بغض تا حنجره اش بال آمد و این بار، با ته ریش هایش درگیر شد

آره دیدمش. همین دیروز. دیدمش که چقدر خسته به نظر می رسید. _
ترسیده بود. لغر شده بود. موهاشو کوتاه کرده بودن. ارسلن دیگه هیچی
نداشت که بهش بنازه بابا. هیچی نداشت که بهش افتخار کنه. خیلی بیچاره
به نظر می رسید و من نتونستم که بمونم و اون همه بد بودن رو تو حالش

 .ببینم

مادرت دیشب صدام زد یکتا. گفت که حق ندارم دخالت کنم. گفت یکتا _
خودش باید تصمیم بگیره که به ارسلن برگرده یا نه. گفت حتی اگر اون

آدم کشته باشه، تنها کسیه که یکتای تورو عاشق کرده و من تماشم امروز رو
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داشتم به همین فکر می کردم. به این که اگر بخوام مانعت بشم و تو دیگه
شی هیچ وقت عاشق نشی، چه نعمتی رو ازت گرفتم؟ به این که اگر بی عرضگ

ال من من نبود؛ ارسلن هم اون همه اذیتت نمی کرد. به این که شاید اص
شر بلهایی شده که قرار بوده سر مقصرم. من مقصرم که دخترم سپ

 .خانواده ام بیاد

شر ارسلن را همان طور نیمه کاره رها کرد و قلمو را کنار گذاشت. تصوی
شن پدرش را، پس از مدت ها به آغوش بکشد  .چرخید تا ت

ال هیچ کس اون مقصشر اصلی ای _ این حرفو نزن بابا. تو مقصر نیستی. اص
نیست که ما دنبالش می گردیم. همه ی ما باید تجربه می کردیم. باید

می فهمیدیم که کدوم راه غلطه اما تو راست می گی، مامان راست می گه،
هیچ کس غیر از ارسلن نمی تونه منو عاشق کنه. من حتی اگر هزار بار
بمیرم و زنده بشم، بازهم عاشقش می شم. بازهم می گم که چشمای اون یه
چیزی داره که نمی شه ازش گذشت . اگر ارسلن دنیادنیا بدی کرده باشه،

شق  . توام، عاشقش می شم من بازهم می بخشمش و همون قدر که عاش

 .روی کمرش، به واسطه ی یکی از دست های علی نوازش شد

من به احساساتت احترام می ذارم دخترم. با تماشم اشتباهاتی که از ارسلن _
سر زد؛ با تماشم ترسی که دارم، می سپارمت دستش. نمی خوام یدونه دخترم
شن عشقش به گریه بیوفته . نمی خوام دوباره تو بازهم واسه غشم از دست داد

 .اون حال و روز ببینمت

شب حاج علی خوشحالش کرده شن چنین جمله هایی از جان لب هایش خندید. بیا
.بود اما، رسید به اصشل ماجرا و آنچه در ذهنش می گذشت را به بیان رساند

حال از کجا می دونید ارسلن هنوزم منو می خواد؟ شاید اون دیگه، شاید _
ال اسمم رو هم یادش نیاد  .اص

شی دخترش را بوسید و بعد تماشم حاج علی روی پا ایستاد. خم شد؛ روی پیشان
 .وجودش را، پر کرد از هیجان
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می دونم چون ارسلن همین الن پایین نشسته و ازم اجازه می خواد که _
 .عقدت کنه

شت او هم روی پا ایستاد. قلبش طوری تکان خورد که کم مانده بود تا ایس
کامل دادنش. برای اولین ثانیه ها شاید، چنین معجزه ای را باور نکرد اما

رفته رفته، نگاه های حاج علی شد شاهشد ماجرا و یکتا درست شبیه به
 .روزهای اول، برای او را دیدن استرس گرفت

شب نفهمید که حاج علی کی رفت و اتاقش را ترک کرد . او تنها دوید تا قا
آیینه و پس از مدت ها، به چهره اش نگاه انداخت. چشمانش بازهم

ستاره باران شده بود. لب هایش بی دلیل می خندید. او همین امروز حس
می کرد که، تا یکتای سال ها پیش راهی باقی نمانده و همان لحظه ها بود که

شب اتاقش، به روی لنگه چرخید  .در

شف لوازم آرایش، همان طور که کشوهایش را دانه به دانه می گشود تا شاید کی
 .از این حجشم شلختگی نجاتش دهد؛ نگاهش رسید به پاهای او

شن سفیشد جذبش این بار جینی سرمه ای پا زده بود. نگاه بال کشید. از پیره
شک استخوانی و ته ریش های آنکاردشده اش. از لب هایش گذر کرد رسید به ف

و همین که چشمانش را دید؛ قلبش برای این حجم از خوش اقبالی، سر و
 .صدا راه انداخت

:لب زد

 ارسلن؟ _

و او نزدیک شد. آن قدر که یکتا وجودش را باور کند. آن قدر که عطشر
شت خواستنش شود  .همیشگی اش برسد به مشاشم او و بازهم مس

چشم برنداشت از صورتش. با تماشم ولعش نگاه می کرد تا شاید کمی تخلیه
!شود این دلتنگی های هرروزه

لب های ارسلن تکان خورد و پس از لمس تارهایش، یکتا را با همان
 .دیوانه ی همیشگی تبدیل کرد
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هنوز همونجوری تصمیم می گیری؟ دیوونه بودن هنوز هم اولین معیارت _
شن شوهرت قبول کنی، دیگه برای تصمیم گیریه یکتا؟ چون اگر منو به عنوا

 .خیلی دیوانه ای

 لب هایش خندید. صدای او بود؟ او بود که برایش صحبت می کرد؟

تماشم این ها خواب بود یا حقیقت داشت؟ می شد که به وجودشان دل خوش
 کرد؟

 او با تماشم اشتیاقش اشک اشک هایش چکیدند اما این بار نه از بیچارگی .
شت ارسلن را لمس می کرد تا شاید حقیقی بودنش می ریخت و سر و صور

 .را باور کند

:با تماشم وجودش مطمئن بود وقتی خیره به چشمانش گفت

من هنوزم خیلی دیوانه ام ارسلن. انقدر که هیچ شکی واسه به تو رسیدن _
 .ندارم

!و حس کرد که همان لحظه، استخوان هایش به دست های او له شد

تماشم مدتی که فکر می کردم شاید فردا حکشم اعدامم بیاد؛ تنها نگرانیم تو _
بودی . گفتم اون دیوانه دوباره خودشو نکوبه تو در و دیوار. گفتم نکنه کسی

نباشه که ازش مراقبت کنه. واسه خودش فکرای زشت زشت نکنه و یه
جماعتی نترسن از بلهایی که سشر خودش میاره اما

شن من بمونی. منو فرستاد که دیدی؟ خدا هم نخواست که توی دیوونه بدو
 .خودم بزرگت کنم

شن با او لذت می برد وقتی شن آغوشش بود اما هنوز هم، از بحث کرد یکتا میا
:گفت

 .تو خودت از همه دیوونه تری _

 .و ارسلن به خنده افتاد
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.پس از من بترس _

☆☆☆☆

در را به لنگه اش کوبید. دستانش پر بود از نایلون های خرید و کمک گرفتن
شب برخورشد پرسروصدای در با لنگه اش شد  .از یکی از پاهایش، سب

:صدا زد

 رها خانم؟ _

شل چشمانش ظاهر شد  .و رها درحالی که ترسیده به نظر می رسید؛ مقاب

 چی شده؟ _

:رفت تا آشپزخانه و خریدها را به روی کانتر می چید وقتی گفت

 .چیزی نشده عزیزم. باد درو محکم بست _

رها نزدیکش شد. لب هایش امروز، پررنگ تر از همیشه می خندید.
 .صورتش آرایش شده بود و چشمانش زیادی خوشحال به نظر می رسید

 .کیان پس از یک دور برانداز کردنش ابرو بال انداخت

 چه خبره؟ کیفت کوکه؟ _

 .و رها نزدیک شد و تنش را به آغوش کشید

 .تورو که می بینم کیفم کوک می شه _

 دروغ؟ _

شر لب گزید. کیان خوب بلدش بود. می دانست که چطور پیش برود تا او خب
 .خوشش را، هرچه زودتر ارائه دهد

 .رها هم، دلبری کردن را خوب بلد بود که درگیر شد با نایلون ها
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کیان فردا که تعطیله باید بریم بازارها. خونه مون هنوز خیلی چیزا _
 .می خواد که تکمیل بشه

کیان آمد و مقابلش ایستاد. به واسطه ی چهارانگشت، زاویه ی دیشد او را به
 .روی خود تنظیم کرد و رها محشو نگاهش شد

 پیچوندن نداشتیم ها. زود باش بگو ببینم . چه خبره؟ _

شر مقاومتش را از دست داد. دلش می خواست ببیند چشم های کیان را وقتی خب
 .نابش را می شنید

شگ آیفون، هردو را از خلسه  لب باز کرده بود برای بیانش اما صدای زن
 .بیرون کشید

:کیان زودتر از او نگاه گرفت و پاهایش را تا آیفون می کشاند وقتی گفت

شت شب؟ _  کیه این وق

رها همان جا ایستاد تا کیان خودش سوالش را پاسخ دهد اما کیان پس از
شت در، همان جا مات مانده بود. آن قدر که رها و شر پش رسیدن به تصوی

 . کنجکاوی اش هم، تا اویی که ابرو در هم کشانده بود رسیدند

:لب زد

 .وای _

ال ناگهانی، بدخلق شد  .و کیان کام

 اینا اینجا چیکار می کنن؟ _

شر آن ها را شب نگاهش رها بود. طوری که انگار رها، ماجرای حضو مخاط
:می دانست اما رها سریعاا شانه بال انداخت و گفت

 .به خدا اگر من خبر داشته باشم _

Ava-Khis.iR
@avayekhis



کیان بازهم صفحه ی آیفون را نگاه انداخت. یکتا به همراشه مردی که قطعاا
ارسلن بود؛ اجازه ی ورودشان را انتظار می کشیدند و نهایتاا هم رها بود که

 .دکمه  را فشرد

همان لحظه کیان چپ چپی حواله اش کرد و رها حق به جانب بود وقتی
:گفت

 .بیان تو ببینیم چیکار دارن _

کیان همان جا ایستاد. رها رفت به اتاق تا لباس هایش را عوض کند و کیان
شر این همه مدت، این جا چه فکر کرد به این که، ارسلن و یکتا، پس از گذ

 می کنند؟

شن حال که گذشته دست از سرشان برداشته بود. حال که لب های هردو، بدو
شر گذشته؟ شش قب شق وجود می خندید؛ آمده بودند برای نب اندک غصه ای، از اعما

شس بهتری حضورشان را اینجا نمی خواست اما رها که کنارش ایستاد؛ ح
 .داشت

یکتا را دید. یکتا همان دختری بود که روزی، رویاهایش درگیرش کرده
شب آن بود. او آن قدر زیبا از عشق می گفت که کیان برای ساعت ها به مخاط
شک آسانسور را ترک همه احساس فکر می کرد. در کنارش ارسلن هم اتاق

کرد. همان ارسلن بود. همان تک فرزنشد ثروتمنشد خانواده ی زند که تنها
شت نگاه کردنش بود  !توفیرش با گذشته، حال

شن دست های یکتا، یکی از دستانش را چسبید و رها بود که دید که انگشتا
 .زودتر از همه به حرف آمد

 .بفرمایید تو. خوش اومدین _

یکتا هم لبخند کاشت. جعبه ی شیرینی ای که ناشم حاج مقدسی را به یدک
شل خود کشاند شی رها گرفت و بعد ارسلن را به دنبا  .می کشید را به سو
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خونه ی جدیدتون مبارک باشه. ببخشید ما بد موقع مزاحم شدیم. آخه فردا _
شر مهشم کاری داره، بخاطشر همین، یهویی تصمیم گرفتیم و ارسلن یه سف

 .اومدیم

این بار کیان هم سر تکان داد اما ارسلن همچنان در سکوت باقی مانده بود.
شل دست های یکتا کشیده شد و هردو به همراشه درست شبیه به آدم آهنی، به دنبا

.هم، به روی کاناپه ای دونفره نشستند

:یکتا بازهم به حرف آمد

آدرس رو نداشتیم بخاطشر همین اول مزاحشم حاج منصور شدیم. قرار بود _
شن ارسلن رو بهش ازش تشکر کنیم که رضایت داده. بخاطر این که جو

 .بخشید

شل ارسلن نشست. هنوز هم نگاهش می کرد اما نه پرکینه و کیان جایی مقاب
شب ارسلن می گشت شل واکنشی از جان  .غضب . او تنها به دنبا

شب یکتا گفت شر کیان قرار گرفت و در جوا :رها هم در کنا

منو کیان هم خیلی خوشحال شدیم. بهترین تصمیم همین بود. خداروشکر _
 .که همه چیز درست شد

شت او  .نگاشه ارسلن رسید به صور

:همان لحظه در خطابش گفت

 .خداروشکر _

شن این ثانیه های برای ارسلن تا چه اندازه و یکتایی که می دانست، گذراند
 .سنگین است؛ خودش مقدمه چینی را کنار گذاشت و رفت تا اصشل مطلب

شر کاری نیست . من و ارسلن هردو می خوایم برای _ راستشو بخواین سف
چند ماه بریم یه جای خوش آب و هوا تا بتونیم گذشته رو فراموش کنیم.
ارسلن هنوز هم نتونسته اونطور که باید خوشحال باشه. هنوز شب ها
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خواب های آشفته می بینه و پیشنهاشد من بود که قبل از رفتنمون بیایم اینجا و
 ..ازتون بخوایم که

شن کیان. همان نگاهش برای لحظه ای گره خورد به چشما

لحظه سر پایین انداخت و ارسلن که حال و روشز همسرش را دید؛ دست
.کشید از سکوت کردن

 می بخشین؟ تشه دلتون می تونید مارو ببخشین؟ _

شر ارسلن  .رها همان لحظه، کمک کرد به ترمیشم غرو

:گفت

 .منو کیان خیلی وقته که شمارو بخشیدیم _

شن رها کرد و بعد آن قدر منتظر و ارسلن نگاشه متشکرش را حواله ی چشما
 .ماند که کیان به حرف بیاید

انقدر خوشبختم که جایی برای کینه توزی باقی نمی مونه. رها راست _
می گه، ما تماشم گذشته رو از زندگیمون خط زدیم. از اون خاطرات فقط

 . تجربه اش برامون باقی مونده

شن پیشنهادش تردید داشت اما یکتا با ارسلن سریعاا روی پا ایستاد. برای بیا
 .نگاهش التماس کرد برای عنوان کردنش

:رها گفت

 .چقدر زود بلند شدین؟ شام حاضره ها _

:و ارسلن در خطاب به او تشکر کرد و رو به کیان گفت

شت _ همون طور که یکتا گفت ما داریم می ریم. عرفان به جای من مدیری
شن شرکت رو به عهده می گیره  و از اونجایی که من واقعاا از کارت به عنوا
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شت تولید رو به سرپرست راضی بودم، دلم می خواد که برگردی و مدیری
 .عهده بگیری

شن رها دید اما کیان هنوز هم، ته مانده های غرورش شن چشما رضایت را میا
:را به همراه داشت که گفت

 .بهش فکر می کنم _

شت شرکت را از کیفش بیرون کشید  .و ارسلن کار

ال ارتباطم قطعه با _ اگر جوابت مثبت بود به عرفان زنگ بزن. من فع
 .شرکت اما به زودی برمی گردم. خوشحال می شم که اونجا ببینمت

بعد از آن، یکی از دستانش را به نشانه ی صلح دراز کرد و بازهم وجوشد
شق وجود، رها بود که سبب شد؛ حرص را کنار بگذارد و ارسلن را از اعما

!ببخشدش

شل تلوزیون ساعتی بعد، نه ارسلنی حضور داشت و نه یکتا. کیان مقاب
شن خبرش مطمئن شل محبوبش را تماشا می کرد و رها، برای بیا نشسته و سریا

 .بود

گام هایش را تکان داد. کیان که حضورش را احساس کرد؛ ابرو بال پراند و
 .هرچه در فکرش می گذشت را کنار گذاشت

 .خسته نباشی خانمم _

شن کیان، بازهم شن آغوشش مستقر شد. انگشتا رها جایی نزدیک به او، میا
شت او شد و رها خیره به چشمانش پرسید شش سر وصور شر نواز :مامو

 پیشنهاشد ارسلن رو قبول می کنی؟ _

تو می گی چیکار کنم؟ _

 .من دخالت نمی کنم عزیزم. خودت می دونی بهترین تصمیم چیه _

شر رها، کیان را متعجب کرد  .و این تغییر در رفتا
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 .بزرگ شدی ها، خانشم خوشگلم _

شس کیان را، پرت کند شر دلبری وارد شد. قصد داشت تا حوا رها بازهم، از د
 . از صفحه ی تلوزیون

:انگشتانش را رساند به تارهای موهای او و گفت

 ..باید بزرگ بشم چون _

نهایتاا موفق شد. کیان نگاه از سریالی که هر لحظه اش پر بود از هیجان
شن ناب تری را، میان چشمان او یافته بود  .گرفت؛ چراکه هیجا

چون چی؟ _

:رها جواب داد

شن کوچولو و یه بابای بداخلق رو باهم می خواد؟ _  آخه کدوم پسری یه ماما

شن کیان را ببیند شش چشما  . و بعد لب گزید تا واکن

 رها؟ چی می گی؟ یعنی تو؟ _

شن کیان، به خنده اش انداخت. دید که نگاهش چرخید و رسید به شت زبا لکن
:شکشم او و در همان حال گفت

بابایی هنوز اونقدر بزرگ نشدم که شکشم مامانم هندونه بشه که.. زوده _
 .هنوز. من تازه ده هفته مه

خنده ی کیان آن قدر پرسروصدا بود که رها ضعف کرد از صدایش و او
:گفت

 .هندونه؟ الهی دور خودت و مامانت بگردم من _

رها بازهم، دست هایش را برای به آغوش کشیدن او گشود. بازهم لب هایش
شی دنیایشان شد  .را بوسید و بازهم جمله های عاشقانه، تنها موسیق

کمی آن طرف تر هم، ارسلن بود به همراشه یکتایی که برای آخرین مرتبه،
 .محتوای چمدانشان را چک می کرد
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شن یکتا را نگاه می کرد و همان طور دراز کشیده به روی تخت، موهای پریشا
خوشحال بود از وجودش. خوشحال بود از داشتنش و خوشحال بود از
بروشز هر اتفاقی که به امروز ختم می شد. خدا انگار خاص ترین بنده ی

دنیایش را برای اویی که مدت ها درد کشید؛ کنار گذاشته بود. شاید یکتا باید
می آمد تا تک به تک، زخم هایش را ترمیم کند و ارسلن این روزها، آن قدر
.به وجوشد او وابسته بود که برای لحظه به لحظه ی دنیایشان برنامه ها داشت

:کلفه شد از دور ماندنش و گفت

ولش کن دیگه اون چمدون هارو. هرچی کم داشتیم اونجا می خریم. یه _
شز من  .روز دوروز که نیست عزی

شن کلیشد برق شل چشمانش داد؛ خم شد برای فشرد یکتا لبخندی جان دار را تحوی
:و در همان حال گفت

 .قول دادی برام یه عالمه رنگ و قلم بخری ها _

ارسلن به خنده افتاد. بی قرار بود برای دوباره به آغوش کشیدنش. آن قدر
که تنش را تکان داد و به واسطه ی یکی از دست ها، بازویش را چنگ

 .انداخت

شر _ خیلی داری ورج و وورجه می کنی ها. زود باش بیا سشر جات دخت
 . خوب

همین که سر رساند به سینه ی او، همین که وجودش از عطشر او پر شد؛
شر دیگر، به تنها آرزوی محالش رسید؛ پلک بست و گفت :همین که یک با

 .الن دیگه سشر جامم _

و ارسلن، محکم تر از همیشه به آغوشش کشید؛ عمیق ترین بوسه اش را
:روی موهایش کاشت و در جوابش گفت

 .هیچ وقت از جات تکون نخور. هیچ وقت دنیای من _
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شن تا یکتا پر شود از ثانیه های ناب و خستگی کاری کند تا در سریع ترین زما
 .ممکن به خواب برود

همان لحظه که پلک های او به روی هم افتاد؛ ارسلن خم شد و اتاق را، از
شی چر روشنای

شک شغ خواب هم خالی کرد. صفحه ی تلفنش همان لحظه روشن شد و پیام ا
شر دیگر هم لبخند را به روی لب هایش نشاند  .متعلق به عرفان، یک با

کیان بهم زنگ زد؛ گفت که از فردا می آد سشر کارش. راستی، بهم گفت "
شر دسته  اول "!که داره بابا می شه. اینم یه خب

شع روزهای نابی که از پایانی در کار نبود. این روزها شروعش بود. شرو
این پس تجربه شان می کرد. با یکتا بودن خودش شروعی بود که هیچ پایانی

..نداشت

،اگر روزم پریشان شد"

فدای تاری از زلفش

،که هر شب با خیالش

"...خواب های دگری دارم

 اخوان ثالث

"پایان"
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