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 " فصل اول "

 

رو به آبیِ بی کران خورشید بی رحم امروز دیرتر از تمامِ  روزها، خودش

رو نخوابیده بود. فکرهای عجیب و غریب آسمان دعوت کرد. نفس تمام شب

رو هم چشم نتونه یک ثانیهرو در برگرفته بود تا رو که نه، وجودشذهنش

 .روی هم بذاره. قرار این بود که به محض طلوع خورشید حرکت کنه

رو از نظر گذروند. البته ؛ هاش تمام وسایلشروی پهلو چرخید و با چشم 

منظور از تمام وسایل همون کوله پشتیِ آبی رنگ به همراه ساکی بود که 

کونت یافته بود. بار دیگه چرخید کنجِ  دو ضلعِ اتاقِ رنگارنگش جایی برای س

هاش. چقدر دلش و با حسرت چشم دوخت به انواع و اقسام تابلو و رنگ

خواست برای همیشه توی این اتاق بمونه،  بمونه و بی خبر از دنیا نفسِ می

ها غرق کنه اما،  های دنیای فانتزیِ نقاشیالی شاخ و برگرو البهدرونش

هاش رو روی دستهفته ی پیش آبِ پاکی حاج ناصر و نیما بردارش یک

رو امر کردن که بهزاد تنها مردیه که ریخته بودن و با زبون بی زبونی این
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تونی برای زندگی و به عنوان شوهر انتخابش کنی و آخ چه انزجاری می

 .داشت تصور بهزاد پسرعموش به عنوان همسر

رو ه حال گریبانشپتورو کنار زد و با وجودِ کمردردی که از دیشب تا ب 

که یک ماه پیش به  ی مادرشگرفته بود، روی باهاش ایستاد. تابلویِ چهره

رو یافتن. دلش هاش راه خودشوناتمام رسونده بودرو دستی کشید و اشک

خواست،  پدر و برادری که در همه حال  تکیه گاهش باشن و نبود. مادر می

تر حاج ناصر کیهانیِ رو در بر گرفت. کی نفس دخحسرت تمام وجودش

سرشناس به این نقطه رسیده بود؟  به فکر فرار؟  به زندگیِ مجردی و دور 

رو کنار شد. پردهبی تنگ میاش؟  آخ که چقدر دلش برای بیاز دیار خانواده

هاش رو با تمام وجود به ریهنشین شیرازرو باز کرد. هوای دلزد و پنجره

  .رهگذروت و بیکشید و چشم دوخت به کوچه ی خل

کشید و نور زردِ شد که از میون ابرها رخ میخورشید، تقریبا یک ساعتی می

رو کنار کشید  و روی رده÷تابوند. های پنجره میپر رنگش رو به شیشه

 .های خفته اش بیدار شدتخت نشست. تمام حس
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 رو داری؟ اصالخوای کجا بری؟  دیونه مگه توی تهران کسینفس واقعا می "

 " شه؟حسابت پر پول هم که باشه مگه پول برات سرپناه می

رو به شدت پس زد.  شیراز موندنش مساوی بود با ازدواج با افکار یاغیش

بک خورد به روز خاستگاری و ها فلشزد. ثانیهرو بهم میبهزاد.  بهزاد حالش

 بارلعنت فرستاد.آرو هزارانهاشبا یادآوریِ خاطرات، بی عقلی

زاد ازهر نظری همه چیز تمام بود و فاقدِ هرگونه عیبی، تمامِ معیارهای به

های مثبتی که صاحب بود به رو دارا بود. از ویژگیو آس یک همسرِ نمونه

شد که لیستی بلند باال تهیه کرد و اما تک ویژگیِ منفیش،  راحتی می

نفس بعد از که رسوند. به طوریی واالیی از تهوع میرو به درجهدخترک

هربار زیارتش بیش از بیش به صفتِ زشتی که در وصفش به کار برده بود 

 .کشِ به تمام معنا بودکرد. بهزاد واقعاٌ یک خطایمان بیدا می

ای که برای گردِهمایی دو خانوار و مراسمِ خواستگاری در نظر روزِ چهارشنبه

عد از اتمام صحبت روز بگرفته شده بود، به بدترین شکلِ ممکن گذشت. اون

شد، پریسا خانم خواستار این شد که هایی که به اصل مطلب مربوط می

رو تنها صحبت کنن و نفس که تو خیاالتش ایبهزاد و نفس چند دقیقه
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جا و های بیبهزادرو به عنوان همسر قبول کرده بود تا از شرِ تعصب

اتاقش دعوت کرد. رو به ی نیما و پدرش خالص بشه با لبخند اونکورکورانه

ی بهزاد فقط مختص کرد رفتارهای خشک و عصا قورت دادهخیال می

گیره،  ها باشه و نفس از این بس، مورد عنایت و لطفی بزرگ قرار میغریبه

 :پس با همین تصورات رو بهش گفت

 .خب بهزاد از خودت بگو پسر عمو، تو که همیشه ساکتی _

 رو پایین انداختگویان سرشبهزاد چشم درشت کرد و استغفراهلل 

 

 من و شما هنوز نامحرمیم، این همه صمیمیت برای چیه دختر عمو؟_

رو به پشت گوش فرستاد نفس به درجه ی باالیی از عصبانیت رسید، موهاش

 .و روی پاهاش ایستاد

دونم چجوری زنی نمیشما که انقدر دم از نجابت و محرم و نا محرم می _

رو بهانه کنی. به نظرت فکر کردن به یه نامحرم روت شده عشق و عاشقی

 گناه نیست؟
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از  های سرخ شدهاز جا بلند شد، چشم "الاهلل اال اهلل "بهزاد توام با

 :رو به نفس دوخت و در همون حال گفتخشمش

دونم دخترعمو و تا اخرین نفس عاشقتون رو گناه نمیمن عاشقی _

 .مونممی

رو ه و بی توجه به نظرش با حاج ناصر قرارِ عقدرو ترک کردبعد از اون اتاق

رو متنفر کرد از خودش، به هم صادر کرده بود. درست همون روز نفس

رو با حاج ناصر و نیما دعوا کرد و آخر هم طوری که تمام روزهای بعدش

 !تنها به یک نتیجه رسید. فرار

رو به کوله اش رو پوشید وهاشرو گوشه ای پرتاب کرد. لباسفکرهای بیهوده

هاش چرخ داد و بعد رو دور تا دورِ اتاق و وسیلهدست گرفت. نگاه پر اشکش

رو خاموش کرد. از راهرو گذشت و مقابل اتاقِ بی بی ایستاد و در چراغ

رو خفه هقشرو مقابلِ دهانش نگه داشته بود تا صدای هقکه دستشحالی

  .رفت رو به تماشاش ایستاد و سپسکنه چند دقیقه ای

های رو ترک کرد و تمام پولتموم شد. نفس کیهانی فرار کرد. خانواده اش

Ava-Khis.iRرو هم با خودش برد. دختر فراری شد و نفهمید چقدر گذشته پس اندازش
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بود که اتوبوس از حرکت ایستاد و نفهمید فکرش دقیقاٌ به کدوم قسمت از 

وارد دنیایی تری داده بود، که وقتی به خودش اومد، هاش بهای بیشوهم

 .جدید شده بود. شهری بارونی، سرد، شلوغ و ترسناک

هایی سست از اتوبوس خارج شد. رسیدن به مقصد اون قدر غافل گیر با قدم

تونست نگاه کنه. نگاه کنه به مردمی که با عجله سوار کننده بود که فقط می

تر خیس بشن، چترهای سیاه رنگی که روی سر شدن تا کمتاکسی می

شدن. شد و کودکانی که زیر چادر مادرشون مچاله میکی باز میاند

بود. به خودش رو نباخت باید تویِ فصلِ جدید زندگیش قوی میخودش

نهیب زد و آهسته به طرفِ اولین تاکسی حرکت کرد و در همون حال 

 :گفت

 .آقا دربست _

 .رو باز کردراننده به طرفش چرخید و دربِ ماشین

 . سوار شو که خیس شدیم آره آبجی سریع _
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چپید روی صندلیِ عقب و به افکارش اجازه نداد فعال نگرانش کنن. جا نبود، 

سرپناه نبود، تنها بود، اما ترسی نداشت. شهر به این بزرگی، پایتخت، مگه 

شد که هتل نداشته باشه؟ شب بود و تاریک اما نترسید و به این فکر می

دونست رو باید تنها سر کنه و این رو میهای زیادیپس شبکرد که، ازاین

که از این ثانیه به بعد، نفسِ تنهایی که به جز نیما از هیچ احدی ترس 

های پدریش که نداشت، تنها خودش و خدارو داره و البته حسابی پر از پول

 .دونستهارو حق خود میاون

های شلوغ رو پشت سر گذاشت  و دخترک قصد نداشت تاکسی خیابون 

  .رو هم به صحبت کردن اختصاص بدهایتی تک کلمهح

 :راننده چپ چپی نگاهش کرد و گفت

 آبجی مسیرت کجاست؟ _

 .از دنیای افکارش خارج شد و اما چشم از تماشای شهر برنداشت

 .رو به یک هتل خوب برسونیدلطفا من _
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نقشه و بدون تعلل  باز هم سفر کرد به خاطراتِ شیراز.  روزهایی که با نیما 

رو تو رو حسابی اذیت کنن، روزهایی که حضور مادرشبیکشیدن تا بیمی

کرد و حتی روز نحسی که تن بی اتاق کناری و چند قدمیش حس می

 .رو تو اتاق مشترکش  با حاج ناصر یافتجونش

رو آه وار بیرون فرستاد، کی نیما تا این حد عوض شده بود؟ کی نفسش 

حجاب خواهرش و حرف های کوچه بازاری تمامِ افکارش هول و هوش 

های اصغر چرخید؟ کی دنیاش غرق شد میونِ چهاردیواریِ تعصب  و حرف

قصاب و محمود کفاش و اکبر میوه فروش؟ نیما عوض شد. از روزی که 

های گشوده و نگاهی خیره به سقف تنهاش گذاشت، دخترک مادرش با بلک

 .شبِ نحس از دست دادرو در یک گویا تمامِ اعضایِ خانواده اش

راننده چندین مرتبه  از هوا، بارون، ترافیک  و هزار نوع موضوع با ژانر 

خواست چرا مختلف صحبت کرد و نفس فکر کرد، دلش حرف زدن نمی

 فهمید؟نمی
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لم اهاش قدای توجهش جلب شد به برجِی بلند باال که مقابلِ چشملحظه

رو به اشدار راننده، نگاهِ کالفه هایِ ادامهتوجه به صحبتکرده بود و بی

 :ساختمون پر فروغ  با نام هتل آفتاب دوخت و گفت

 کنم باالخره رسیدیمفکر می _

 

اننده پر افتخار اشاره کرد به هیبت برج  و توام با نازش به شهری که محل 

 :شد، گفتزندگیش محسوب می

 .آره خانم رسیدیم، بهترین هتل تهران _

با دست  ی در ورو چفت کرد به دستگیرهت آزادشنفس تشکرکنان، دس

ی ناچیزرو به  راننده  تحویل داد و باز هم زیر بارون سیل آسا دیگه کرایه

هاش از آب بارون تماماً خیس شد و رو کرد به شروع به حرکت کرد. پوت

داد. تا صبح کار ی باریدنش میآسمونی که رنگِ سرخش خبر از ادامه

اون تکه ابرهای سیاه! حسِ خوبی نداشت اما غمگین هم  داشتن با آسمون ،

نبود. قبل از ورودش از سوپر مارکت بزرگ حوالیِ هتل کمی خرید کرد و 

Ava-Khis.iR .بعد وارد شد
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رو باال اشکرد. کولهرومیتر و زیباتر از چیزی بود که فکرشهتل بزرگ

شت. رو از نظر گذروند و بعد به طرفِ پذیرش قدم برداکشید،  کمی اطراف

 : مردی بی حوصله پشت میز پذیرش نشسته بود، سر بلند کرد و گفت

 .بفرمایید _

 .خواستمسالم یه اتاق می _

  برای چند شب؟ _

 .دو تا سه شب  _

اش که نیم نگاهی حوالهمرد مشغول تایپ کردن چیزی شد و بعد بدون این

 :کنه، پرسید

 چند نفره؟ _

 :رو با حرص پاسخ داداشوگفتهنفسی از سر عصبانیت بیرون فرستاد 

 جا هست؟به جز من کسی این  _

 .رو مقابلش قرار دادمرد بی توجه باز هم تایپ کرد و بعد فیشی
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  .شه هفتصد و پنجاه تومن برای سه شبمی _

رو بیرون کشید رو از روی شونه هاش سر داد، کیف پولشبند کوله پشتیش

رو واریز کرده سپرد. تمام پول هاش های مردرو به دستو بعد کارت شقایق

رو از خودش به جا ترین دوستش شقایق تا هیچ ردیبود به حساب صمیمی

ای تنگ شد برای دوستی که بیش از دوست وظیفهای دلنذاره. لحظه

خواهرانه به جا آورده بود و با فکر به افتضاحاتی که نیما به سرش آورده بود، 

 .بدونِ تعلل رمزرو خوند

ها گذشت. د از اتمام حساب و کتاب، کلیدرو تحویل گرفت و از پیچِ پلهبع 

اش نگاهی انداخت و وارد اولین چند راهرو پیشِ روش قرار داشت، به شماره

  .راهرو شد. چهارصد و پنجاه و شش

هارو با نگاه به شماره پشت سر گذاشت و مقابل یکی مونده به آخریش اتاق

ای که از اتاق رید و سعی کرد به صدایِ نعرهمتوقف شد. ابروهاش باال پ

رو ادامه بده اما در با شدت باز شنید،  بی توجه باشه و راهشرویی میروبه

رو هم نبسته بود، های مانتوشکه هنوز دکمهشد و دختری بلند قد در حالی

از میون چهارچوب گذشت، نگاهی به نفسِ وار رفته انداخت و بعد توام با 
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رو روی زمین کوبید، از کنارش گذر کرد و نفس در هاشفشعصبانیت ک

که هنوز هم نگاهش به دنبالِ ردپاهای اون زن بود، صدای بم و گیرای حالی

 :رو کنار گوشش شنیدمردی

 .تونی برگردی به اتاقتنمایش تمام. می _

رو درست در سه قدمیش دید. های نایک سفید رنگیسر چرخوند و کتونی

گذاشت، کت رو به نمایش میکه کمی مچ پاهای برنزه اش شلوار اسلشی

 .ای عبوسچرم نخودی رنگ و نهایتاً چهره

رو به سمتِ عقب رو وادار کرد که حداقل دو قدمیتالقیِ دو نگاه، نفس 

و فکرهایی که مبنی بر حادثه ی رویت نشده ی اتاق بودرو دور  برداره

هاش و با ر کننده ی چشمبفرسته. به سختی نگاه کند از آبیِ محصو

رو مقابل تیزیِ نگاه مرد تو قفل گذشت. کلید ببخشیدی کوتاه از کنارش

  .رو پرت کرد به اتاقچرخوند و تنش

به محض راه یافتن به فضای بیست وچند متری،  پشت در ایستاد. نفسی 

 .رو روونه ی قلبش کردعمیق رها  و دستش
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 :لب زد 

پیداست، خدایا همین اولِ کاری انقدر  سالی که نکوست از بهارش  _

 .رونترسون نفسِ بیچاره

که لباس رو کناری پرت کرد و ولو شد روی تخت . بدون اینکوله اش

رو تسلیم کرد. رو وارسی کنه، پلک هاشکه اتاقرو تعویض  و بدون اینهاش

 .خواستخسته بود و دلش فقط خواب می

گذشته بود که پلک گشود. هجوم نور دوازده ساعتی از رسیدنش به پایتخت 

داد، نشست و قبل از هر رو میها هم مژده ی صبح شدنحتی از پشت پرده

کاری، اندیشه به جا و مکان و نزدیک شدن به هر چیزی که متعلق به 

 ی بیش روش بود، روونه ی اتاق افکارش شدآینده

 

ای که الزم یگهرو باز. مسواک و هر چیز درو ترک کرد و زیپ کوله اشتخت

رو به رو به حمام رسوند. تن یخ زده اشرو بیرون کشید و خودشداشت

هاش دلیل تاخیر در باز شدن شیرِ حمام و نابلدی، به آب گرم سپرد و پلک

Ava-Khis.iRتنگ بود برای تمام کوچه هم از هجوم قطره های اشک گرم شد. چقدر دل
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ده بود به کنج دلش های شیراز، چقدر حسرت لونه کرها و زیباییپس کوچه

رو. بی و حتی پدرشخواست بیی آرامگاهِ حافظ، چقدر میبرای دیدنِ دوباره

هایی و که حاال و با گذر این بیست و چهار ساعت، چه اتفاقفکر کرد به این

 ها شده بود؟چه مقدارغم وارد دنیایِ کیهانی

رت. تنگی و حسرو در بر گرفت. تمام جونش شد دلغصه تمام وجودش 

رو ترک خوب که شست، خوب که اشک ریخت، خوب که خالی شد، حموم

  .کرد و در عرض نیم ساعت مانتو پوشیده از درِ اتاق خارج شد

رو هم طی نکرده بود که در اتاق های دیشبی هنوز یکی دو قدمپوت

هایی شاید بهتر از چهارصد و پنجاه و پنج هم باز شد، همون مرد با لباس

خارج شد و بی توجه به حضور نفس و با گام هایی بلند از  دیشب از اون

رو تو قالب کنارش عبور کرد. چند قدمی با نفس فاصله گرفت و اندامش

شلوار جین و سویشرت لجنی رنگش به نمایش گذاشت. زیادی خوش 

رو تو داد مطمئناً چند ساعتیقدر که به دخترک اطمینان میاستیل بود. اون

به ورزش. نگاهش تا آخرین لحظه و حتی بعد از گذر از  روز اختصاص میده
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هاش محو شد، پیچ پله ها مردرو بدرقه کرد و نهایتاً وقتی از مقابل چشم

 .رو سوق داد به اتفاق های با اهمیت ترِ پیش روشذهنش

هارو رو گشت و تمام بنگاههای شهر جدید و آکنده از جمعیتتموم خیابون

د از شدت گرسنگی، تنش لرزید از شدت سرما و اش تیر کشیسرزد. معده

تازه وقت کرد که به خودش فکر کنه. هوای پایتخت بسیار سردتر از شیراز 

رو به قصد خرید بود و همین امر وادارش کرد که اولین فروشگاه سر راهش

های هاش شد و نگاه داد به انواع و اقسام لباسوارد بشه. لبخند مهمونِ لب

ها بود و راه ز و زمستون که به طرز زیبایی قالبِ اندام مانکنمتعلق به پایی

گرفت به طرف اولین فروشنده تا خرید رویایی و مختص به سلیقه ی 

 .رو آغاز کنهخودش

مقابل رستوران بزرگی ایستاد و بعد از نگاه به تابلوش، از میون درِ کشوییش 

ت برای حجم گذر کرد. فضای رستوران زیادی شلوغ بود و دلش ضعف رف

ترین دورهمی زندگیش سنگین جمعیت. نفسی که تا به حال بزرگ

نشینی با شقایق بود حاال و تویِ چنین مکانی، حق نداشت که ذوق زده هم

بشه؟ حق نداشت با ولع به تمام تیپ و قیافه های متنوع خیره بشه؟ پشت 
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بزرگ  قدریمیز دو نفره ای نشست و هزار بار خداروشکر کرد که فضا اون

هست که با فول بودنِ میز ها مواجه  نشه.  با نزدیک شدنِ گارسون نگاه داد 

رو انتخاب کرد. گارسون چشمی کوتاه به منو و به یاد نیما، باقالی پلو با مرغ

هاش میون تمام میزها، گفت و ترکش کرد و نفس بعد از چرخش چشم

 .درو از خدای خودش طلب کرراهی برای مقابله با تنهایی

رو ترک کرد. ترجیح داد که رو سر داد به داخل کوله و رستورانکیف پولش

رو رو به هتل آفتاب برسونه. از این پس نعمت آزادیزنان خودشاین بار قدم

 .االمکان از اون بهره ببرهخواست که حتیداشت و دلش می

 رو از دنیای حقیقیرفت به فکر و قدم زد میون رهگذرها. فکرها روحش 

های خوش پیش روش لبخند به رو داد به رویا. کمی با تصور اتفاقکند و اون

ای کامالً رو به خودش جلب کرد و لحظهلب داد، توجه اندکی از مردم

هاش و ناگهانی، پرت شد به دنیای کابوس، بغض سریعاً هجوم آورد به چشم

له کردن که دیونه ست و قلب مچاهاش خندید. تموم مردم فکر میلب

 .اش هیچ فکر بکری نداشتشده

**** 
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رو فشرد و بار دکمه ی کنسلرو گرفت. چندینبا وحشت شماره ی شقایق

رو دور فرستاد و مجددا شماره گرفت. ترسید و دل نگرانش تاب نداد. وحشت

 .رو کنار گوشش گذاشتتلفن

 بله ؟ _

 :قطره اشکی چکید و لب زد

 .شقایق _

 .های دنیا تزریق شد به صداششادیو فرد پشت خط تمام 

 نفس، نفس عزیزم تویی؟ _

 :گفت

 .آره منم _

 .و بعد هر دو به گریه افتادن

 .عزیز دلم کجا رفتی؟ من غلط کردم که به تو کمک کردم توروخدا برگرد _
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دونی چه بالیی سرم آوردن. تو که دیگه راهی نیست شقایق، تو که می _

ها راه به جایی قابله با نیما. این بحثدونی چقدر سخت بود مبهتر می

 .بی، از بابا.. از... از نیمابره. تعریف کن. از خونمون، از بینمی

 هاروبا هق هق تعریف کرد تموم دردهای دنیای این روزهای کیهانی

ها شده نفس، صبح تا شب تو اتاقت نشسته حاج ناصر که مثل دیوونه_

برات، همون صبح اول صبح بعد از این  خوره، نیما رو هم نگمتکون هم نمی

دونی ها.. کل رو خونده بود اومد دمه خونمون دادو بیداد نمیاتکه نامه

گانه از کرد همه چیز یه بازیِ بچهرو گذاشته بود رو سرش. فکر میمحل

شه نفس؟ التماس ما کرد تو این جایی، باورت میطرف توعه، فکر می

بی هم چند بار از حال رفت، نفس بسه دیگه یرو بدیم، بکرد که آدرستمی

 .رو تنبیه کردی برگردهمه

 .جمله ها میون سد بغض گیر کرد و به طور نامفهوم بیان شد

 شناسیشون؟کشن، تو نمیاگه برگردم منو می _

 .به خدا نیما هر روز جلوی خونه ی ماست، پشیمونن از رفتارشون _
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ست و هیچ دونست که بی فایدهمی بختی بود و اماها بذر خوشتمام این

دونست که بعد از برگشتش با شناخت نیمارو و میده. میمحصولی نمی

رو پاک کرد و با شه، پس قطره های اشکشجهنمی پر تنش تر رو به رو می

 :نهایت بیچارگی گفت

تورو خدا بهشون نگو بهت زنگ زدم بذار فکر کنن من مردم. مواظب _

 .خودت باش

های شیراز به دلش منتقل رو قطع کرد و نخواست که باقیِ غمنو بعد تلف

رو فقط به گریه قدر بد بود که ترجیح داد چند ساعتیبشه. با این حال، اون

 .رو تماماً شکسترو به متکا فشرد و سد بغضاختصاص بده، پس سرش

با وحشت و توام با جیغی بلند پلک گشود. به محض ورود به دنیای بیداری  

های رو که تو خواب دیده بود. نامفهوم اما وجود لکهاموش کرد اون چهفر

رو به یاد داشت. عجب خواب زهرماری بود. خون و حتی بوی نامطبوعش

رو به وسیله ی دستمال کاغذی پاک چندین بار نفس گرفت، عرق پیشونیش

  .کرد و نگاه داد به ساعت. سه و سی و پنج دقیقه ی صبح
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رو کنار کشید تا تن لرزونش رو از تخت کند و پردهپتورو کنار زد، 

رو بسنجه. محوطه ی چمن کاری شده ی هتل خالی بود از هر موقعیت

رو به تن کرد انسانی و برای فرار از ترس چاره یافت. کاپشن بادی آبی رنگش

ی ترس، حتی نخواست  بارهرو هم روی سر انداخت. از هجومِ یکو شالش

اهش مانتو به تن کنه.  راه افتاد به طرف خروجی و به که زیر کاپشن کوت

رو اندکی کاهش بده. تونست وحشتشچشم خوردنِ شاید یک فرد بیدار می

رو راه هدفشهای بیپا گذاشت به راهرو و کلیدش رو سر داد به جیب. قدم

ای به رو برای ثانیهانداخت و صدای جر و بحث از اتاق مقابل، پاهاش

رشکی رنگِ راهرو چسبوند. این موقع ازصبح چه خبر بود؟ های زبوشکف

رو چک کرد و بعد از اطمینانِ خاطر از تخشیصِ ذرستِ اول ساعتِ مچیش

رو به در چسبوند اما رو نزدیک کرد و با کنجکاوی سرشها خودشدقیقه

هنوز چند ثانیه ای نگذشته بود که با شدت باز شد و صاحب اتاق لباس 

الود مقابلش نگاهش قرار گرفت. مردی که ای غضببا چهرهپوشیده و توام 

رنگِ های خوشهاش درست بعد از دیدن نفس ریز شد، رگهچشم

هاش تمایل بیدا مرد به رنگِ کاربنی و بعد از اسکنِ سرتابای دختر چشم
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 .تو... بازم تو _

های مرد مقابلش فقط استرس نفس که به شدت هول شده بود و آبی روشن

ای طور که تمام حواسش به کتونی های جدید و سرمهکرد، همونالقا می

 .اش بود قدم به عقب نهادرنگِ فوق العاده

داد رفتم هوا خوری، دیدم صدای داد و بیمن.. من.. راستش داشتم می _

 .خوامآد... کنجکاو شدم، معذرت میمی

سربلند کنه، ها تکونی خورد و نزدیکش شد. حتی جرات نداشت که کتونی

روها اونقدر امتداد یافت کرد که از اون ها دور بشه و این قدمتنها سعی می

 .تا به دیوار برخورد کرد

 :با دنیایی از وهم سر بلند کرد و شنید 

صدای داد که سهله دختر جون، از این به بعد صدای گلوله هم شنیدی  _

 .شهکنجکاو نشو، چون برات گرون تموم می

نفهمید که اون هیوال کی دور شد ازش؛ فقط وقتی که به  "گلوله؟  "

خودش اومد ترجیح داد بیخیال هوا خوری و هر عملیاتی برای مقابله با 
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ترس بشه و فقط به گلوله فکر کنه. گلوله واقعا وجود داشت؟ یعنی فقط تو 

شد؟  تو دنیایِ حقیقی هم آدم ها با گلوله آدم فیلم ها ازش استفاده نمی

های عصبیش هیچ دستوری رو صادر ن؟ مغزش قفل شد و رگکشتمی

رو خواست حرفشنکرد. نگاهش به انتهای راهرو ثابت مونده بود. دلش می

های اون مرد و حتی لحن صحبتش جدی تر از هر جدی نگیره اما چشم

 .لحن جدیِ دیگه ای بود

ر راه هاش رو این بار پر عجله تترسی دو چندان به قلبش اضافه شد. قدم 

 .خوردانداخت. باید هوا می

با همون مغزِ قفل کرده پله ها رو پایین رفت و به طرفِ ورودیِ پر عظمت  

هتل حرکت کرد، با همون مغزِ قفل کرده روی نیمکت داخل محوطه 

نشست و در سکوت کامل فکر کرد به هرچیزی که تا اون شب از فکر کردنِ 

هاش و به نگاهِ عصبیش، به تنهایی های یک مرد،کرد. به چشمبهش فرار می

 .در نهایت به گلوله

رو به دم دمای صبح، وقتی هوای گرگ و میش و خنک شهر جدیدش

فرستاد و صدای جیرجیرک هارو پراشتیاق و با خیالی راحت هاش میریه
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کرد، بی ام و سفید رنگی وارد محوطه شد و با عجله پارک کرد. دنبال می

 .رو به ساعت مچیش دوختبالفاصله نگاهِ متعجبشپیاده شد و نفس 

 .گردهره پنج صبح برمیسه بامداد می _

ه و همین که وفتتعجب به عالوه ی کنجکاوی وادارش کرد که دنبالش راه بی

وارد راهرو ی پر تنش شد، دیدش، همون مردِ کتونی پوشی که به شدت 

بود و با هول و وال رو به دست گرفته رسید. کتشعجول و عصبی به نظر می

مشغول گشتن جیب هاش بود که به طور ناگهانی کلت مشکیِ براقی روی 

قدر شدت اون رو وارد کرد. اونزمین افتاد و به قلب نفس سقوطی ناگهانی

قدر پر هیجان که حاضر بود پنج بار سقوط زیاد و اساسی بود، اون

ش با نگاه اون مرد ترین ترن هوایی دنیارو سوار بشه اما دیگه نگاهبزرگ

  .تالقی پیدا نکنه

لرزید. به پنج  رو که حس کرد، دست و پاهاش بی اختیارشروع قدم هاش

صبح فکر کرد و خلوتی بیش از حدِ هتل، به تهران فکر کرد و تنهاییش، اگر 

هاش به پایان رسید و فهمید. قدمکس نمیمرد هم قطعاً هیچهمین حاال می

Ava-Khis.iR
@avayekhis



25 
 

بلعیدن ، رو میهاشون اعضای صورتِ یکدیگرچشم حاال هر دو به وسیله ی

 .یکی پر استرس و ترسیده، یکی پر از خشم و تهدید شاید

دست راستش اسیر دست های پر قدرت کتونی پوش شد و قلبش باز هم  

رو سقوط کرد، کوبیده شد به دیوار و همون کلت جایی نزدیک به قلبش

نتونست که فراموش کنه، رو هیچ وقت نشونه گرفت . تصویر اون لحظه

 .رو همنزدیکیِ بیش از حد با اون آدم

اش از هم باز شد و با صدایی آهسته اما لحنی های بهم قفل شدهدندون 

 :وحشتناک لب زد

 خوای ؟تو چی می_

نگاه آبی براقش جاش رو داد به رنگی کدر، مژه هاش فر خورد و چشم هاش 

خط اخمی عمیق رو به نگاه نفس  ریز شد. کمون ابرو ها در هم فرو رفت و

 .کوبید

 ..اگه اومدی واسه جاسوسی من _

 :رو اسکن کرد و ادامه دادهاش حرکت و بعد سر تا پاشتیله
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یا طرفت خیلی احمق بوده که دختر بی دست و پا و خنگی مثل تورو  _

رو انتخاب کرده که من تو فرستاده، یا نه خیلی هم حالیش بوده چون کسی

 .شک نکردمبه هیچ عنوان بهشنگاه اول 

رو باز هم تو نگاه ترسیده ی نفس قفل نگاه تیزش رو از نظر گذروند،اطراف

 .کرد

دن اما دختر جون ته این دونم بابت این کار چقدر بهت پول مینمی _

ات نیست. تازه اگه خیلی ها چیزی جز تحویل جسدت به خانوادهداستان

جا رو جمع کن و از اینهاتزود وسیلهشانس بیاری و بمیری، پس خیلی 

 دم که بکشمتبرو، چون اگه یه بار دیگه اطرافم ببینمت، ترجیح می

 

رو به جیب رو از تن غش کرده ی دخترک فاصله داد. کلتشگفت و تنش

قدر لرزید که کتش فرستاد و رفت.  گفت و رهاش کرد، گفت و نفس اون

خت و ترسید که صدای مردی از روی زانو افتاد و نفهمید چقدر اشک ری

 :دنیای فکر و خیال خارجش کرد
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رو باال کشید و دوخت به نگاه مردِ حدوداً چهل و خرده ای نگاه بی تکلیفش

رو داد در حالی که اصال روی بیان کلمات کنترل ساله ی باال سرش، جوابش

 .نداشت

 .نه.. یعنی چرا.. آره خوبم _

رو از نظر گذروند تا از نبودنِ فرشته ی دستی به شالش کشید، اطراف

خواست که از خوب بودن عذابش مطمئن بشه و ایستاد. مرد با اصرار می

حالش مطمئن بشه و نفس بی توجه به طرف اتاقش حرکت کرد. دلش 

رو طلب رو می خواست، تخت خواب که نه، شاید دلش مکانیتخت خوابش

بتونه فکر کنه به اون نگاه آبیِ پر تهدید، فکر کنه به بالیی  کرد تا فقطمی

های که قراره به سرش بیاد و آخرین اتفاقی که اصالٌ به صفِ الویت بندی

  .های کنجکاو اون مرد چهل ساله بودذهنش هم راهش نداده بود، نگاه

رو بهم کوبید و چشم دوخت به ساکش که هنوز هم کنارِ تخت قرار در اتاق

چرخید، رو پرت کرد رویِ زمین، اتاق دورِ سرش میاشت. خودشد

دونست اون کلتی که تو دست های اون مرد بود حقیقت داشت یا نه، نمی

دونست هاش بیش تر بها بده، نمیدونست باید به کدوم قسمت از حرفنمی
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ورود به تهران زیادی هیجان داره یا خروج از دنیای خانواده اش. فقط 

رو، های چند دقیقه ی پیشکه باور نداره هیچ کدوم از اتفاق دونستمی

دونست شناسه، میرو فقط در حد فیلم و داستان میدونست اسلحهمی

دونست خیلی از مردن تو این دونه و میرو خوب نمیمعنیِ جاسوس بازی

ترسه. ذهنش پر شده بود از فکر هایی که سر و ته و نتیجه اش فقط سن می

  ." شهاگه یه بار دیگه اطرافم ببینمت واسه خودت بد می "ود،یک چیز ب

های عصبیش دستور داد که رو میون دست هاش فشرد و به سیستمسرش

فعال بیخیال قضیه بشن تا بتونه کمی بخوابه و طولی نکشید که اسیر دنیای 

 .پر آرامش خواب شد

** 

خت به آسمون صبح رو تو مشتش فشرد. نگاه انداپر از استرس بند کوله اش

دونست چند سوت و کور تهران و دلش گرفت از اون همه خلوتی، نمی

رو باید منتظر بمونه. راننده رادیورو روشن کرد و نفس وقت کرد که ساعت

ای که انگار سال ها بود ندیده بره به حال و هوای شیراز و یاد کنه از خانواده

 .بودشون
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تر شد. بهزاد به خونه از هر زمانی بیشاوایل فروردین ماه رفت و آمد های 

رو نقاشی کنه و به عنوان نفس هم تصمیم داشت چهره ی پسر عموش

قدر رو به دست بیاره. تو اون روزها اونعیدی بهش هدیه بده تا بتونه دلش

گیر بود از دست پدر و برادرش که قصد داشت  زن اولین خواستگار بشه دل

د وجود نداشت. با وجود رفتارهای سرد لقبِ و خب براش کسی بهتر از بهزا

اش اختصاص داده بود، محبت های کشی که به طورِعمد به همسرِ آیندهخط

کرد که اون هم دلش پیشِ نفس گیر کرده و اش ثابت میدست و پا شکسته

قدری اخالق گندش برای نفس تعریف نشده بود. با این اون روزها هنوز اون

سر گذاشتن هفت خانِ رستم از اتاق بیرون رفت و  احوال نفس بعد از پشت

بهزاد و نیمارو در حال گفت و گو دید. اصال توجه نکرد که موضوع 

ی بهزاد و شه، فقط زل زد به چهرهصحبتشون به چه چیزهایی ختم می

ها و حتی رو حفظ بشه تا شب ها با ترکیبِ رنگاشسعی کرد نقطه به نقطه

رو امتداد هاشیر نشه. فاصله اذیتش کرد و قدممدلِ بی حالتِ موهاش درگ

رو گرفت و داد،  اما هنوز چند ثانیه ای نگذشته بود که نگاه نیما مچ نگاهش

  .اون صحنه آغاز بزرگ ترین جنجال زندگیش شد
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عکس تصوارتش، نه کتک خورد، نه سرزنش شنید، نه فحش خورد و نه هیچ 

ول رو قبقدری بهزادما اونگونه دلخوری از جانب پدرش نثارش شد. نی

رو راه داشت که خیلی زود بساطِ خواستگاری و مهمونی و گل و شیرینی

رو انداخت و اخالق غیر قابل تحمل بهزاد هم تو همون روزها بود که خودش

رو به بدترین ی اثبات سوق داد. تو همون دیدارهای اول خودشبه درجه

دلِ رنجیده ی نفس کاشت. شکل ممکن ثابت کرد و تنفری شدیدرو تو 

وقت نتونست ازش بگذره و حاضر نشد حتی بخاطر تنفری که دخترک هیچ

 .اش بهزادرو به همسری قبول کنهخانواده

اش سرزنش گانهروبرای اعمال تمامیِ رفتارهای بچهآهی کشید و خودش

 .کرد و چقدر دل گرفتگی داشت از تنهایی این روزهاش

رو از شیراز بیرون کشید و به هشت خارج شدن اتومبیل مد نظرش، فکرش

و تو طول راه  بیوفتهصبح تهران رسوند. از راننده خواست تا پشت سرش راه 

. بی ام و بعد از تقریبا نیم "اون مرد تو رانندگی هم اعصاب نداره  "فهمید 

س از ورود به های نسبتاً باالشهرِ تهران، پساعت گشت و گذار تو خیابون

ی پاییزی در برگرفته های خشک شدهرو درختخیابونی که تمام مسیرش
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رو پیچید و شد، اولین فرعیهای سرباالیی محسوب میبود و جزءِ خیابون

کرد نفس حتماً داره شوهر خیانت راننده ی بیچاره که تمامِ مدت فکر می

 :کنه سر چرخوند و گفترو تعقیب میکارش

ست، بهتره داخل نرم چون حتما ین کوچه فقط یه خونهخانم تو ا _

 .فهمه که کسی دنبالشهشوهرتون می

به ماشینی داد که حاال مقابل در دو  رورو رها کرد و نگاه هراسونشنفسی 

بیکرِ  ویالیی توقف کرده بود. اجازه نداد که راننده بیش  از این لنگه ی غول

 .رو پرداخت کرد و پیاده شدکرایههاش دامن بزنه بس، به کنجکاوی

رو لرزوند، سوزی که اصال به هوای آذر ماه مربوط سوز شدیدی تنش

العاده ترسید و مطمئن بود که تصمیمش فوقشد. شدیدا مینمی

ست اما تصمیم داشت سر از کار اون مرد در بیاره و بعد فوراً به احمقانه

جدان بیدارشده اش رو پلیس معرفیش کنه. حسی شبیه به خفگی گلوی و

اما جایی ته دلش امیدوار بود   "اون مرد یه قاتله  "کشیدفشرد و داد میمی

که اشتباه کرده باشه. هر چند که تمام شواهد بر علیه اون کتونی پوش 

رو به دوش بکشه و وجودِ زیادی جذاب بود اما آرزو کرد که بار گناهِ تهمت
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ندگیش یه تثبیت نرسه. سعی کرد اون کلت شبیه به دیگر حقایق تلخ ز

رو جایی دیگه بفرسته و با شجاعت به طرف ساختمون قصر مانند ترس

جا پارک و هیچ اثری هم از اون مقابلش قدم برداشت. بی ام و هنوز همون

مرد نبود. کنار اولین درخت ایستاد تا فکر کنه برای وارد شدن به خونه چه 

از خوش شانسی یا بد شانسیش بود که  راه هایی وجود داره اما همون لحظه

در باز و مرد تلفن به دست و بی حواس سوار ماشین و وارد شد. نفس 

رو پیش رو از پشت درخت بیرون کشید و همین که جاده ی عریضیخودش

رو دوید چون مطمئن بود که از این فاصله اون روش دید، با عجله تمام راه

 .بینهرو نمیمرد به هیچ عنوان ورودش به محوطه

رو به داخل باغ گذاشت، در فلزی اتوماتیک وار صدایی داد و همین که پاش 

 .بعد آهسته بسته شد

دونست چند دقیقه از ورودش به باغ می گذره اما، هنوز جرات تکون نمی

رو هم نداشت. هجومِ ترس اول به سکسکه و بعد به گریه انداخش و خوردن

کرد متاسفانه ه خویِ کنجکاوش حواله میهایی که بهیچ کدوم از سرزنش

 .دادِ به وجود اومده نداشترخاندک تاثیری روی 
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فرم نگهبان ها اسلحه به ها سرکی کشید و مردی با یونیاز پشت درخت 

قدر دیدنِ اون صحنه ناگهانی و ترسناک بود رو جلب کرد. اوندست توجهش

 روکه تشدید کرد گریه و لعنت فرستادن به خودش

 

خدا لعنتت کنه نفس، آخه تورو چه به پلیس بازی؟ لعنت به وجدانت، "

ندازی، اگه بمیری چی؟ اون رو تو دردسر میلعنت بهت که همش خودت

شدی بهتر کنه، زن بهزاد میرو از تنت جدا میمرد اعصاب نداره االن سرت

 " نبود؟

ن به رو با خودش حرف زد و خسته شد از لعنت فرستادایچند دقیقه

ها ولو شد و کنجکاوی باز هم به جا پشت یکی از درختوجدانش. همون

هاش وجودش دامن زد. با دقت چشم دوخت به اطراف، تا جایی که چشم

رو های رنگی که اطرافشای پر از سنگ ریزهکرد درخت بود و جادهکار می

شمع دونی های خاموش پر کرده بود. عزم ایستادن کرد، خاک لباس 

ها که وارد جاده ی اصلی بشه از ال به الی درخترو تکوند و بدون اینهاش

به سمتی که بی ام وِ حرکت کرده بود قدم برداشت. حاال که اومده بود باید 
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داد که ترس مقابل وجدانش قد علم کنه رفت،  نباید اجازه میرو میتا تهش

 .چون از بچگی هم اینطور یاد نگرفته بود

نج دقیقه پیاده روی به ساختمونی رسید که از تصوراتش حدوداً بعد از پ

رو تا قدر دور که حاضر بود قسم بخوره چنین جاییقطعاً خیلی دور بود، اون

به حال از نزدیک ندیده. تمام محوطه پر بود از گلدون هایی که هر کدوم 

رو حالتی رنگین کمان گونه رو متعلق بود و دور تا دور ساختمونرنگ خاصی

های اون ویال شده بود که به کل حو زیباییقدر مداد. اونکیل میتش

فراموشش شد چه آدمی همین حاال اون جا حضور داره. سعی کرد دل بکنه 

رو به پشت های عجیب و غریب رزهای هلندی و از طریقی خودشاز رنگ

ساختمون برسونه. چون مدلِ بنا طوری بود که از هر چهار طرف باز و تقریباً 

رو برای رسیدن به اون طرف سطِ باغ قرار داشت. دست چپ ساختمونو

انتخاب کرد و همین که قصد کرد بی توجه به ضربان قلبی که هزار و 

رو به حیاط بشتی برسونه و اشهای آهستهکوبید، گامتا در ثانیه میدویست

هم بود ای بزرگ قرار داشت و از قرار معلوم بازاز مقابل  دری که کنارِ پنجره

 .عبور کنه؛ صدایی آشنا تا مرز سکته کشوندش
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رو خالی شد که عاطفه پشتمدونم چیدونم باید چیکار کنم، نمیمن نمی _

قدر عصبی هستم که برام مهم نیست چه بالیی قراره سرم کرد. االن هم اون

بیاد، اون کار به کنار اما در مورد دار و دسته ی سپهر باید بگم، نابود کردن 

هامه و خودتونم ترین آرزوام باشه یکی از بزرگکه وظیفهپهر قبل از اینس

دونید چرا، پس حاال که به من ایمان دارید این دو تا کاررو تمام و کمال می

 ...ذاره رو کارمبه خودم بسپارید، چون دخالت های اطرافیان نمی

رد باالی هاش شده بود که نفهمید کی و چطور همون مقدر درگیر حرفاون

رو قطع کرد سرش قرار گرفته و تلفنی که تا به حال کنار گوشش قرار داشت

 .زدرو دید میهای گشاد شده و ناباور نفس در حالِ مرگو با چشم

 :رو به دیوار چسبوند و نالیدکرد تنشرو مرده تصور مینفس که خودش

 .تورو خدا کاری بهم نداشته باش_

ترین مکانِ ی حضور اون دختر تو پنهانی اما اون مرد هنوز هم شوکه

دید و چطور نگهبان زندگیش بود. چطور شد که اون رو این جا می

رو داخل ماشین مخفی کرده بود که رو ندیده بود؟ شاید هم خودشورودش
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رو تحویل سپهر بده؟ با سپهر بود؟ ترین چیزهایی که شنیدهحاال بتونه مهم

 سپهر بهش شک کرده بود؟

دونست دقیقا باید میگذشت و نهای رگباروار از ذهنش میاین سوال تمام 

 .ای نجاتش دادچیکار کنه تا این که حضورِ ساالر، از اون بهت چند دقیقه

 جایی؟ این... این دختر کیه؟مسیح تو این _

رسید حاال مسیح شده بود، حاال داشت تک به تک به جواب سوال هاش می

رو به فت که نزدیک بود همون لحظه هوشیاریشو یقه ی نفس رو طوری گر

رو چسبید و نگاهی که دقیقا شبیه به عزرائیلِ طور کل از دست بده. گلوش

های هاش و نالهبلعیدرو کوبید به چشمرو میآرامشش، جزء به جزءِ صورتش

  .اش نگذاشتریزِ دخترک اندک تاثیری روی شک و شبهه

دونست که دقیقاً چه یایی از ابهام و نمیساالر که گیر افتاده بود میون دن

 :رو وسط انداخت و پرسیداتفاقی افتاده خودش

کیه؟ ای بابا ولش کشی. اینرو میجا چه خبره؟ داری دخترهمسیح این _

 .کن
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زد. به دیوار کوبیده شد و هنوز تو شوکِ کشته شدن دست و پا می

شده بود و داشت  های مردی که حاال فهمید بود نامش مسیحه تیزیچشم

 .قدر خطرناکقدر برنده، همونزد. همونرو میشاهرگش

بار بدونِ اشک بار پرسید این کیه و نفس برای دهمینساالر برای پنجمین

 :که مسیح از کوره در رفته فریاد کشیدهق زد تا این

 .جاسوس سپهره دیدی بهت گفتم شک کرده_

تر از ده روز بود که یشتر از ده روز به همین منوال گذشت. ببیش

تر از ده روز رو حبس کرده بود تو چهار دیواریِ اتاق مهمان و بیشدخترک

های ساالر تمام شهررو برای فهمِ هویتِ اصلیِ نفس زیر و رو بود که آدم

گفت. نفس کیهانی، تک دخترِ حاج ناصر، به تازگی از خونه کردن. راست می

روی تن پدرش باقی گذاشته بود. تمام رو چون مرگفرار کرده و داغی هم

زدن که حاال هیچ اهل محل و کوچه و بازار از اون و پدرِ متعصبی حرف می

تر از ده روز بود که گیر چیزی به عنوان آبرو براش باقی نمونده بود. بیش

رو پیش افتاده بود میونِ دو راهیِ تردید، از طرفی چهره ی معصومِ دخترک

تر تونست که بپذیره. بیشرو نمیوجودش تو این خونه رو داشت و از طرفی
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زد و حاال بعد از روزها از ده روز بود که با چنین مصیبتی سر و کله می

  .اش سرِ میز مذاکره قرار بگیرهتصمیم داشت که در این مورد با خانواده

 :مریم بود که اول از همه به حرف اومد

از کجا مطمئنی که از طرف اون خوای بکنی؟ شد مادر؟ چیکارش میچی _

 از خدا بی خبره؟

های رو میون دست هاش فشرد و هر چه که تالش کرد نتونست پازلسرش

اش، رو از نو بسازه. وجود یه غریبه تو خونهبهم ریخته ی ذهنش

 .شدهای اخیرش محسوب میترین اتفاق ماهخطرناک

رو به خون کسی آلوده هاشدستکشت؟  رو میکرد؟  دخترهباید چیکار می

فهمید، تا آخر عمر رو میذاشت که سپهر همه چیزاش میکرد؟ اگر زندهمی

 .تونست زندانیش کنههم که نمی

بار از ساالر اش برای اولینهای کنجکاوِ خانوادهسر بلند کرد و مقابل چشم

 .مشورت خواست

 چیکار کنم؟ _
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رو هم از حال بدش دور کنه و یحساالر خندید و سعی کرد با لبخندش مس

 :در نهایت گفت

اجازه بده من باهاش حرف بزنم. به نظرم دختره اونقدرهام خطرناک  _

  .اشون فرار کردهنیست. تو که تحقیق کردی، طرف واقعا از خونه

 :های ساالر سر تکون داد و مسیح گفتمریم به تایید گفته

 .گردنها مینبال بی سر و صاحبخب فراری باشه. دیگه بدتر. اونا فقط د _

 .رو به نشونه ی نفی تکون دادساالر سرش

 .بابای دختره یکی از سرشناسای شهرشونه _

های سر پا ایستاد و کمی قدم زد. دور خودش چرخید و نگاه داد به پله

 .شدداری که به طبقه ی دوم منتهی میشیب

 .شبرو باهاش حرف بزن ساالر. از زیر زبونش حرف بک _

 "نفس "
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صدای چرخیدنِ کلید توی قفل، از خوابی که خیلی هم سنگین نبود بیدارم 

پریدم رو بسنجم و هر بار هم که از خواب میکرد. تازه تونستم موقعیت

کردم که کجام و چه بالیی سرم اومده. طبقِ معمول بدبختانه فراموش می

های اول روز همون مردی که اسمش ساالر بود وارد شد. رنگِ نگاهش با

دونستم اما دیگه به چشم یه جاسوس رو نمیخیلی تغییر کرده بود. دلیلش

کرد و من تهِ دلم امیدوار بودم به این نگاه مهربون. طبق بهم نگاه نمی

رو که توی این اتاق سپری کرده بودم، معمول و مثل تموم دو هفته ای

هامون گوش ه حرفرو از نظر گذروند، خیالش راحت شد که کسی باطرافش

 :نمیده، بعد نزدیکم شد و گفت

آره آد یه بالیی سرت میرسه، میدختر خوب، صبر مسیح داره سر می  _

ذاریم اون از خدا بی ها، اگه حرف بزنی به نفعته. نترس ما مراقبتیم نمی

خبرها بالیی سرت بیارن. فقط بهم بگو از کی دنبال مسیح راه افتادی و چه 

 سپهر دادی؟اطالعاتی به 

رسوند حالم هایی که به جنون میخدای من! باز هم شروع شد تکرارِ جمله

شناسم نه ساالر و نه کردم که نه سپهر میرو. باید چطور بهشون اثبات می
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رو که پرت شدم تویِ این اتاق و اون روز حتی مسیح؟ به یاد آوردم روز اولی

د زد و هوار کشید و تهمت بارم قدر دارو دیدم. اونتنها روزی بود که مسیح

کرد و از باند و قاچاق و آدم کشی و جاسوس بازی گفت که به معنای واقعی 

رو قدر تند رفته بود که ساالر از نگاه هراسونم همه چیززدم. اونضجه می

خوند و از مسیح ده روز وقت خواست که از من حرف بکشه و حاال چهارده 

 !گذشتروز می

جوری مردن رو کردم. دلم اینیدم. باید کاری میرو جلو کشخودم

خواست. سینی غذایی که یک ساعت پیش توسط دختر مهربونی که نمی

رو کرد پیش روم قرار گرفته بودرو گرم میاین روز ها فقط حضور اون دلم

 :برداشتم، پرت کردم سمت ساالر و تقریباً جیغ زدم

واین؟ چند بار باید داستان به خها آخه چی از جونم میولم کنید عوضی _

رو براتون تعریف کنم که بفهمید من هیچی از شما جا رسیدنماین

ام، دختر حاج ناصر دونم؟ من نفس کیهانیخالفکارهای بی همه چیز نمی

خورن، به قرآن کیهانی، همون حاج ناصری که کل شیراز روش قسم می

ها سم من از شما وحشیرو که قبول داری؟ هان؟ به قرآن ققسم ... قرآن
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دونم و فقط به خاطر وجدانم به این خراب شده رسیدم. فقط هیچی نمی

خواستم از اون همکار وحشیت یه آتویی گیر بیارم و که میواسه این

 .رو به پلیس بدم.. فقط همینآدرسش

 ..اونم هیچ کس نه و تویِ جوجه_

م جمع شده بود رو که شنیدم تمام جراتی که تا به حال تو وجودصداش

تحلیل رفت. نگاهم کشیده شد به طرفش، خوش تیپ تر از تمام وقت هایی 

رو هم طوری زیر کتش قرار داده بود که واضح به که دیده بودمش. کلتش

نداخت. قدمی به سمتم برداشت و خورد و رعشه به اندامم میچشمم می

ی به تیپ هاش، چرا همیشه کتونی؟ واقعاً کتونچشمم افتاد به کتونی

تر از هر لحظه ی دیگه ای حاالش هیچ ربطی نداشت. نگاه آبیش ترسناک

بود، اما حاضرم قسم بخورم که جنس نگاه اون هم با روز اول توفیر داشت. 

رو که چرخی هم بود جلو کشید و مقابلم صندلی میز کامپیوتر

رو پشت نقاب شجاعت پنهان و خیره نگاهش کردم. پوزخندی نشست.ترس

رو ترک کنه و ساالر هم و با اشاره ی دست از ساالر خواست که اتاق زد

  .سراپا گوش چشمی گفت و تنهامون گذاشت
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جور ازش واقعاً هم جذبه بود بعد دست و پا در آورده بود که همه این "

  " حساب می بردن

 .ای به حرف اومداز باال نگاهی بهم انداخت و بعد از پنج شش ثانیه

 .پرسمن بار ازت میبرای آخری _

 :میون حرفش نشستم و انگار که باز هم جرات گرفته باشم هوار کشیدم

گم من چه چیزایی از تو به سپهر گفتم؟ آقای به ظاهر محترم و نفهم می  _

فهمی؟ نه دیگه چون شدیداً با فهمیدن مقاومت شناسم میاصال سپهر نمی

 .کنیمی

رو بهم داد تق و توقش این احتمالچنان از روی صندلی بلند شد که صدای 

قدر نزدیکم شد که بی اختیار ایستادم و خواستم که باید شکسته باشه. اون

قدر کم مسافت که تفاوت قدی طور بیشتر مراقب خودم باشم. اوناین

رو خم کشید. سرشرو به رخم میباالمون حاال فقط دم و باز دم سینه اش

 .نگاهم کوبید رو بههای خوش حالتشکرد و چشم

 رو باور کنم نفس کیهانی؟هاتتونم حرفچجوری می _
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چیزِ و بعد کارت ملیم رو باال آورد و کمی مقابل چشم هام تکونش داد. هیچ

عجیبی نبود کوله پشتی و ساک هنگام ورود همراهم بود و خب قطعاً اون 

رو سرشرو تا به حال مورد بررسی قرار داده بود. تمام سوراخ سنبه هاش

 :هاش داد و گفتکمی عقب برد، حالتی به چشم

راجع بهت تحقیق کردم، تک دختر حاج ناصر کیهانی، حاجی بازاری  _

هات بسیار معتقد شیراز که به تازگی فرار کرده. خب تا این جای حرف

تونم باور کنم که بخاطر وجدانت راه افتادی دنبال راست بوده اما این و نمی

 .من

رو تکرار کرد، لبخندی کج و مسخره خرد کنِ نگاه کردنش ژستِ اعصاب

هاش کاشت و توام با نگاهی خیره و تحقیر آمیز به سرتا پام ادامه روی لب

 :داد

 .شاید عاشقم شده باشی _

 :بی اختیار به غرور و اعتماد به نفس کاذبش خندیدم و جواب دادم
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چیز جذابی داری آدم نبود من عاشق حیوونی مثل تو بشم؟ تو آخه چه  _

 .دارهبینم بیشتر خوف برم میکه من و عاشق کنه؟ من تورو می

 :هاش رو بهم فشرد و غریداش لحظه ای به سختیِ سنگ شد. دندونچهره

رو بهت نشون بدم. زود باش بگو برایِ چی نذار همین حاال معنیِ حیوون _

ال دوستش رو که مطمئنم اصدنبال من راه افتادی؟ دیگه داری اون روم

 .آری. بهت خندیدم پررو شدینداری باال می

زد. روزِ اول با حاال اصالً قابل قیاس تر بود امروز که حرف میاز همیشه آروم

هام کمی تو اتاق باورهاش جا خوش کرده بود. از نبود. انگار که حاال حرف

رو هاش هم بود که جرات گرفته و حاال مثل موش گوشه ی اتاقهمین حرف

 .رای کز کردن انتخاب نکرده بودمب

خوای بلند گو قورت ات باال بیاد حتما میاالن روی خوبته؟ اگه روی دیگه  _

 .بدی، لطفاً آروم تر حرف بزن چون کر شدم

رو شنیدم. طوری به دیوار کوبیده شدم که صدای خرد شدنِ مهره هام

اش کردم، درد  رو حوالههام رو از درد بستم و زیر لب خدا لعنتت کنهچشم
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میون تمومیِ عضالت کمرم پیچید، پلک گشودم و نگاهش در یک سانتی 

 .گیرم کردنگاهم، کامالً غافل

 .آرم حرف بزنجا یه بالیی سرت میبه خدای احد و واحد قسم همین  _

رفت، دختر زد؟ این آدم با اسلحه این طرف و اون طرف میاز خدا حرف می

خورد؟ واقعا خنده کرد و به نام خدا قسم میمی دزدید، با گلوله تهدیدمی

 .دار بود

رو جمع آوری کردم و جمله ای جمله هایی که تو ذهنم در حال گردش بود 

 .رو ساختمسوالی و کوتاه

  شناسی؟تو خدا رو هم می _

ابروهاش نه به نشونه ی اخم، گمونم به نشونه ی ضعف بهم نزدیک شد و 

 .سر عقب کشید

 .تر از توخیلی بیش _

رو انتظار نداشتم از درِ التماس وارد شدم. اگر خدارو و منی که چنین پاسخی

 .کرد به حرف هامشناخت مسلما گوش میمی

Ava-Khis.iR
@avayekhis



47 
 

به همون خدایی که قسم خوردی رو اسمش هر چیزی گفتم عینِ  _

 حقیقت بود. تورو خدا بذار برم

 

نِ خدا دونم چی خوند از چشم هام و یا شاید برای به رخ کشیدمی

باشه باور  "قدر نا واضح و آروم گفتشناسیش بود که بعد از چهارده روز اون

رو بیان کرده باشه ! عقب گرد که شک کردم اصال چنین جمله ای "کنممی

رو ترک و این بار در کمال تعجب دررو قفل کرد و بعد از نگاهی طوالنی اتاق

 .نکرد

را نذاشت برم؟ چرا رفت؟ چرا سر خوردم روی زمین، اگر باور کرده بود چ

حرفی نزد؟ پس حتما من توهم زده بودم و اون جمله رو اصال بیان نکرده 

بود. پس چرا دررو باز گذاشت؟ بغض باز چنگ انداخت به گلوم و قلبم 

شروع کرد به بی قراری. دلم برای نیما تنگ شده بود، برای برادری که کتک 

جا د زیر لگد هاش جون بده و اینخورد. دلم حتی حاضر بوزد غصه میمی

ها بالتکلیف و سرگردون، میونِ در و دیوارهاش حبس نشه. کنار این آدم

هام فشردم. خدایا این چه تنبیهی بود؟ خدایا تو که خبر رو میون دستسرم
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دونی تمام عمرم خالصه شد تو زجر و غصه، هام، تو که میداری از بدبختی

 از مرد هارو؟ هامکنی ترسچرا تمومش نمی

چند باری خیره به سقف پلک زدم تا از شر اون بغض لعنتی خالص بشم اما 

کردم؟ اگر از این سد اون بغض برای شکستن، آب الزم بود. باید چیکار می

شد به کجا؟ آزادم کرده بود؟ حاال که در رو رفتم منتهی میاتاق بیرون می

  ست هام داد؟رو به دقفل نکرد غیر مستقیم نامه ی ترخصیم

نفسی رها کردم و بدون فکر از اتاق خارج شدم. پیش روم چند اتاق در دو 

ضلع مختلف قرار داشت و نهایتا راهروی بی انتهایی که به زیبایی ویال 

هاش و غبطه خوردم به افزود. نگاه دادم به لوستر و تشعشع رنگ چراغمی

حرص هام رو دید، رو به خودش نمیحال قصری که هیچ لب خندونی

 .ام کردتبدیل به آه کردم و صدای خنده ی مردی به طور واقعی خفه

 .ماهگل دست بردار _

 .هام رسیدتر به گوشچشم درشت کردم و به دنبال اون صدای زنی پخته

 .شهتر؛ االن مسیح عصبی میبچه ها تورو خدا آروم _
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 اوه اوه مگه مسیح اومده؟ _

 .ماهرخهآره متین جان، تو اتاق  _

های کی بودن؟ ماهرخ و ماهگل چه اسم ها دیگهصدایی شنیده نشد. این

رو به یک دست و زیبایی. کمی فکر کردم و با دلی آکنده از عذاب اولین پله

سمتِ پایین قدم برداشتم و در همون لحظه در یکی از اتاق ها باز و مسیح 

عد از دیدن با اخم های به شدت در هم از اون خارج شد. ترسیدم. ب

هاش اولین حالتی که به صدام تزریق شد وهم بود. ترسیدم که چهره ی اخم

رو پشتِ عبوسش بخاطر وجود من بیرون از اتاق باشه و تند تند جمله هایی

 .آنفهمیدم که از کجا میسر هم ردیف کردم که خودم هم واقعاً نمی

دختر خانم ام شد، یعنی اون عصبانی شدی؟ چیزه من به خدا تشنه _

رو ریختم رفت. آخه زحمت کشید برام آب و اینا آورد، ولی خب من همش

عصبانی شدم یه لحظه، بعد تشنه ام شد، اومدم آب بخورم ولی خب راستش 

 .جا خیلی بزرگهکه ایندونم... آخه نه ایننمی

 .نفس، نفس بکش _
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رای لحظه ای بیان اون جمله اونقدر زود هنگام و ناگهانی بود که نفسم رو ب

های من توی سینه حبس کرد و مسیحی که تمام حواسش به عکس العمل

  :ها قدم برداشت و گفتبود، به طرف پله

 .دنبالم بیا _

ام رسوندم و دنبالش به راه افتادم. رو برای دلداری قلبم، به سینهدستم

دلیل هام رو طی کردم و مسیح میون راه ایستاد و نگاهم کرد. با چشمهاپله

 !رو جویا شدم و اون مجددا به راه افتاد. دیوونه ی روانیتوقفش

راهی طوالنی به مقصد نشیمن طی شد و به محض ورود به سالن اصلی با  

چهار چشم کنجکاو مواجه شدم. اولی ماهگلی که قبل از این دیده بودمش و 

پل دومی مردی نمکین چهره همراه با ابروهایی باال پریده و سومی زنی ت

اش رو به فنا داده های صورتش زیبایی چهرهاندام و تقریبا مسن که چروک

  . کرد به آرامشبود و در نهایت ساالر که هنوز هم با نگاهش دعوتم می

  .سالم عرض شد خانم. چرا این همه تعجب؟ ما لولوخرخره نیستیم واهلل _
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ریش و پشم. لب  ی پرنگاه دادم به نفر دوم. همون مردِ پر مو، همون چهره 

هام چندین بار از هم باز شد و نهایتا به آرومی سالم کردم و ماهگل کنارم 

 :قرار گرفت، اشاره کرد به مسیح و ادامه داد

  .رو معرفی کنم. مسیح که داداشمهنفس معذبه. بذار من همه _

 :رو ادامه دادو بعد اشاره کرد به بعدی و معرفی

کنه. مامانم مریم جون و ساالر ندگی میمتین پسر خالمونه و با ما ز_

  .دوستِ خانوادگی

 :اش رو به طرف من دراز کرد و گفتو بعد انگشت سبابه

 .شه رامش کردو ایشون هم نفس جان. یکم وحشیه اما می _

چه صدای شلیکِ خنده بلند شد و مسیح تنها شخصی بود که بدون نیم

رو قبول داره فته های ماهگلزد که گهاش داد میلبخندی نگاهم کرد. چشم

 :و لب هاش بدون اندکی نرمش گفت

 .همه بشینین کارتون دارم _
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فهمیدن که من جمع متفرق شد و هرکس جایی برای نشستن یافت. نمی

برد. کنار کشید و با خودش میرو میمعذبم؟ کاش یکیشون هم دست من

 نشستم؟کدوم یکی باید می

 :زدم رو نگاه کردم و لبمریم خانم 

 بشینم؟ _

و در جواب سوالم مسیح بود که نزدیکم شد و پاهای چسبیده به زمینِ من 

رو چسبید و درست شبیه به عروسکی پرتم کرد ذره ای تکون نخورد. بازوم

بود  رو دادم به چشم هاش و فرد مجاورم که متینروی مبل، نگاه پر نفرتم

 .در سکوت نگاهمون کرد

رفت به طرف پنجره و من منتظر صدور حکم رو گرفت و مسیح راهش 

که هر رو در بر گرفته بود. مسیح در حالیشدم. سکوت عجیبی تمام محیط

های شلوارش بود، پشت به جمع و رو به پنجره طوری دودستش داخل جیب

دیدم و همین باعث وحشتم رو میایستاد که با هر بار نگاه بهش کلتش

ون وسیله تفنگ اسباب بازی باشه و کردم اشد. هنوز هم فکر میمی
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تونم در مورد این دختر دونید که نمیتون میخیلی فکر کردم، خب همه _

کنم تمام حرف رو به باد بدم. از طرفی فکر میریسک کنم و پنج سال تالشم

 .آدهاش حقیقته، از طرفی هم یه چیزایی جور در نمی

 .رو به نگاه هراسونم دوختروی پای راستش چرخید و نگاه متکبرش

هر چند که خیلی برام سخت و مشکله، اما نه اونقدر ابلهم که ولت کنم _

ام بری و برام دردسر بشی، چون هنوز بهت اعتماد ندارم و نه اونقدر عوضی

 ..که بخوام بالیی سرت بیارم یا زندانیت کنم. در این صورت مجبورم که

رو به سمتم برداشت و من به این فکر کردم که چقدر رنگ چند قدمی

 .خاکستری فیت شده به اندامش

که تو اون اتاق جا بمونه. تا روز تموم شدن ماجرا. بدون اینخوام که اینمی_

تونه هر وقتی هم که کار ضروری داشت از خونه بیرون بره زندانی باشه. می

 رو بفرستم تا ببرتشا یا خودم یا یکی دیگهاما اون هم با هماهنگی من، ت
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موندم؟ کنار اون؟ کنار کسی که باعث جا میگفت؟ باید اینچی داشت می

شد؟ این آدم دزدیِ محض بود. بی انصافی بود به خدا. از  شیراز وحشتم می

 به تهران و از تهران به زندان؟

 .رو حدس زدودمهایی که آماده کرده بروی پاهام ایستادم و تمام جمله 

حرف هم نباشه. اعتراضی داری بفرستمت تو همون اتاق دررو هم روت  _

آد که تو خونه ی خانوادگیم داری قفل کنم. فکر نکن که خیلی خوشم می

کنی کاری نکن ببرمت تو یه گاو داری یا جایی که بیشتر الیق یه زندگی می

شد. سعی کن با  دختر فراری باشه نگهت دارم. حاال هم حرف هام تموم

 .شرایط کنار بیای

ها برداشت، نگاه چرخ داد الی از سبد میوهقرو تکوند، پرتو بعد خاک کتش

میون اعضای حاضر و بعد هم رفت. رفت و من مبهوت خیره موندم به پنجره 

دختر  "کشید، من موندم و لفظِرو به رخ میی مقابلم که حاال جای خالیش

دونم چند ساعت های متین و نمیه بازی، من موندم و مسخر "فراری

رو از پرده های زرشکی گرفت و کشید به گذشته بود که صدایی نگاهم

 .سمتِ خودش
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 .عزیزم پاشو بیا برات شام درست کردم، بیا دخترم ناهارم که نخوردی _

شام؟ چند ساعت گذشته بود؟ شب شده بود و من لنگ لفظِ دختر فراری 

موندم؟ کنار آدم جا میرو؟ باید اینکردم اتفاقاتمیمونده بودم؟ چرا باور ن

ها نداشتم؟ کنار مردی که با اسلحه راه هایی که هیچ شناختی نسبت به اون

رفت؟ تو دنیای من راه نداشت. چنین اتفاقاتی برای نفس خیلی زیادی می

  .بود

 .کردمادرِ مسیح هنوز نگاهم می

 .جان اون اشکاتو پاک کن بیا بریم شام نفس _

هام. گریه کرده بودم؟ کی اشک هام ریخت و دست کشیدم روی گونه

  رو داغ کرده بود و من نفهمیدم؟هامهاش گونهنفهمیدم؟ کدوم قسمت حرف

بغض بعدی با هق هق شکست و به محض پخش شدن صدام توی فضا 

 :رو هم شنیدمصدای ماهگل

ره وگرنه آزار نداره گیر نشو، اون مجبوهای داداشم دلتوروخدا از حرف _

 ..که
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هایی افتاده بودم؟ کسی که خودش با اسلحه این طرف و من گیر چه آدم

رفت به من گفت دختر فراری و خواهرش حاال اجباررو بهانه اون طرف می

 :هاش دوختم و میون هق هقم گفتمرو به چشمکرد؟ نگاه معترضممی

 د؟فهمیمنم مجبور بودم که فرار کردم. مجبور می _

رو در آغوش گرفت. چه حس خوبی داشت مریم خانم کنارم نشست و سرم

اش جا تر سرم روی سینهخواست بیشکرد. دلم میآغوشش. آرومم می

 :هام رو پاک کرد و رو به ماهگل گفتخوش کنه  اما خیلی زود اشک

 .آد؟ پنج شنبه ست نا سالمتیمسیح گفت واسه شام می _

 :روی کاناپه و گفترو پرت کرد ماهگل خودش

 .پیچهدونم واهلل یه پنج شنبه ها خونه بود که اونم میچه می _

که نگاهش خیره به متین هم که به تازگی به جمع اضافه شده بود، در حال

 :زد، گفترو گاز میمن بود و سیب بزرگی

 .گردهآد. کار داشت. گفت برمیبه من گفت می _
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هام گرفت و من با پشت دست اشک مرو از چشمریم خانم نگاه نگرانش

 .رو پاک کردمهام

 .آدرو برای من بیار ببینم واسه شام میمتین خاله جان اون تلفن _

زد و نگاهش تا آخرین لحظه دنبالم رو گاز میطور که سیبشمتین همون

  .کرد دور شد و با همون نگاه برگشتمی

  بفرما مادمازل، دیگه چی؟ _

و متین هم لبخند زد. از حق نگذریم لبخند قشنگی میون گریه خندیدم 

کرد. مریم خانم که رو منتقل نمیاش هم هیچ حس بدیداشت و نگاه خیره

رو گرفت و متینی که دست دور اش گرفته بود تلفنخودش هم خنده

 .رو پس زدگردنش انداخته بود

 .حاالم برو ماهرخ و صدا کن _

دونستم که کیه. ه دیده بودمش و نه میماهرخ؟ ماهرخ نفر چهارمی بود که ن

رو شنیدم. جرات گرفتم، لب تر کردم و رو به ماهگل تنها یک بار اسمش

 : گفتم
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 ماهرخ کیه؟ _

ای بی ربط پاسخم رو رو نشنیده بود، با بیانِ جملهکه انگار اصال سوالمو اون

 :داد

 مامان نفس خیلی خوشگله نه؟_

رو گزیدم. تمام عمر هجده ساله ام هام و لبدست کشیدم به روی گونه

زد. گاهی مقابل رو سرکوفت میتحقیر شدم و نیما همیشه بدی و کمبودهام

رو به رخ کرد و گاهی در خلوت عیب هامجمع سرکوب شخصیتم می

کشید. هیچ احدی تا به حال به این واضحی به منِ کم اعتماد به نفس می

بار و از جانب برای اولین و ذوق هم داشت که "خوشگل  "نگفته بود 

گذشت چنین تمجیدی دختری که فقط چهارده روز از اولین دیدارمون می

 .رو دریافت کردن

هام تا بنا گوش خندید و خاله مریم به ادامه ی گفته ی دخترش به میز لب 

 :زد و ماشااهلل گویان رو به من گفت

 .ماهرخ اون یکی دخترمه عزیز دلم_
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رو ستادم و دلم خواست که اون یکی خواهرِ هیوالی داستانمرو باال فرابروهام

هم ببینم. به ماهگل نزدیک شدم و فراموشم شد ذوق و شوقِ چند ثانیه ی 

  .روپیش

 کشه تموم بشه؟اون ماجرایی که داداشت گفت؛ چقدر طول می _

رو بهم نزدیک کرد و من به چهره ی متفاوتش نگاه کردم. هیچ خودش

های معمولی و اش تو قالب چشمای تیرهیح نداشت. نگاه قهوهشباهتی به مس

های کشیده و نفس گیر مسیح نداشت. اون بی حالت هیچ ربطی به چشم

 ...بشر بود و چشم هاش! اون بشر بود و رنگ عجیبِ نگاهش! اون بشر بود و

 

گرفت و یک وجهِ هام رو در بر میهایی شد که انگشتحواسم پرت دست

 !رو یافتم. رنگِ پوستمسیحاشتراک با 

هات باش نفس. به خصوص وقتی مسیح هست. جا خیلی مواظب حرفاین _

رو از گلیمش ده پاشگم. اون به هیچ کس اجازه نمیبه خدا برای خودت می

دراز تر کنه. حتی مامان هم جرات نداره ازش بپرسه اون ماجرای لعنتی کی 

 .شه. همه ی ما بی اطالعیمتموم می
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رو از ت زده قصد کردم حرفی بزنم که صدای ظریف دختری نگاهموحش

 .چشم های ماهگل کند و داد به پله ها

 مامان این کیه؟ _

ها دیدم که به معنای واقعی تندیسی از رو روی پلهسر چرخوندم و عروسکی

شد گفت خواهرِ زیبایی بود. درست مثل برادرش. به این آدم دقیقا می

غر اندام بود و کمی بی آرایش و رنگ پریده، اما رنگ که المسیح. با این

های طالیی رنگی که پیشونیِ بلند و هاش، لب ها و بینیش، ترهچشم

رو در بر گرفته بود، همه و همه از اون یه عروسک واقعی مهتابیش

  .ساختمی

رو بهم نزدیک رو با لجاجت پشتِ گوش فرستاد و ابروهاشموهای کوتاهش

  .رو نداددم و با هیچ لبخندی پاسخمکرد. لبخند ز

 :ماهگل زود تر از مریم خانم به حرف اومد

 .مونه ماهرخنفس از این به بعد پیش ما می_
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ماهرخ با گیجی کمی نگاهم کرد و بعد کم اهمیت بودن ماجرارو به رخم 

 :رو امتداد داد و با نگاه به ساعت مچیش گفتکشید. قدم هاش

 مسیح نیمد. چرا؟_

اونقدر دخترونه و ملوس بود که بی اختیار باز هم لبخند زدم. به لحنش 

کرد و رو معطوف میجرات ماهرخ جزءِ معدود دخترهایی بود که حواسم

رو در شد. اگر می خواستم تمامشهام به راحتی از حرکاتش کنده نمیچشم

  .بود "ملوس  "کلمه خالصه کنم، اون واژه بی برو برگرد 

 .بی توجه به متین کمی آب نوشیدپشت میز نشست و 

 .قول داد خونه باشه _

مریم خانم باز هم تلفن به دست گرفت به قصد تماس و اما صدای حرکت 

رو نواخت.  پر شدم از بی حسی و به ها آالرم رفتنالستیک روی سنگ ریزه

هارو با عجله باال رفتم. روی محض پرت شدن حواسِ اعضا به ورودی، پله

گرفتم. این چه نوع بدبختی بود که  هامرو میون دستسرم تخت نشستم و

رو گرفت؟ من فرار نکردم که خالص بشم از حصاری که نیما راه گریبان من
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نصاف بود بانی منفور؟ ابار به همراهِ زنداناندازی کرده بود؟ زندانی نو و این

ز هجوم رو روی پوست سرم فشردم و مغزم اهامخدا؟ واقعاً انصاف بود؟ ناخن

رو انتقال داد به چشم هام و دقیقا افکار به گریه افتاد. قلبم عذا گرفت و غم

بعد از باز شدنِ در، زدم زیر گریه. من میون یک مشت غریبه چی 

  خواستم؟خواستم خدا؟ دقیقا چی میمی

هام رو ماهگل پر تعجب وارد شد و سعی کردم که با پشت دست تمام اشک

هام چکید. چرا اینطور نگاهم های جدیدی از چشمپاک کنم و اما قطره 

  کرد؟ دیونه که ندیده بود. دوست نداشتم این جا باشم گریه نداشت؟می

در با شدت باز شد و مسیح و به دنبالش ماهرخ، هر دو با نگاهی سوالی وارد 

 رو روی سرم بندازم و گفتمشدن. به خودم زحمت ندادم تا شالم

 

کنم؟ بدبختی های من نگاه داره که دارم گریه می خیلی تعجب داره؟ تعجب

  .نداره

 .نزدیک شدم و به تخت سینه اش کوبیدم
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خوام. فقط خوام ببینمت نمینگاه نکن به من. ببین به کجا رسوندیم. نمی _

 .یه اتاق به من بده که توش حموم داشته باشه. بذار برم خرید

هام و بعد به نوک انگشتمسیح کمی خیره نگاهم کرد. از فرق سرم رسید 

 .هام کردرو روانه ی چشمتحقیر

 .ماهگل برو بیرون. ماهرخ تو هم_

ام کرد و حواله "دیدی گفتم  "هایی آویزون نگاهی با مضمونِماهگل با لب

 .از کنارم گذشت. ماهرخ اما هنوز ایستاده بود

 .داداش نفس بمونه تو اتاق من؟ من مشکلی ندارم _

ایستاد و روی پاهاش چرخید. نگاهی وا رفته به ماهرخ و ماهگل میون راه 

 .بار فریاد کشیدبعد به من انداخت و مسیح این

 .گفتم بیرون_

رو به . پاهام"نرین بیرون  "صدا کوبید و نتونستم که فریاد بزنم وقلبم پر سر

حرکت در آوردم. خاک بر سر من، خاک بر سر من با این بخت لجنم! به 

رو دادم تا ساکت بشه و دقیقا وقتی مجاورش قرار گرفتم بازومقلبم دستور 
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رو با این چسبید. ماهرخ عقب گرد کرد و با نگاهم التماسش کردم. کاش من

ذاشتن. من از این آدم وحشت داشتم کاش کسی از هیوالی دو سر تنها نمی

  .کردرسید و از تمام هستی محوم میراه می

 :و کنار گوشم شنیدمردر که بهم کوبیده شد صداش

شیم دو تا پسر مجرد، من این خونه قانون داره. من به عالوه ی متین، می _

به عالوه ی متین دو تا نامحرمیم . این اولین و آخرین باریه که دارم بهت 

 گم، بار آخرت بود سر لخت جلوی ما دو تا حاضر شدی. خب؟می

تونست خوردم از این نمی شد. به خدا که بدترلب گزیدم. بدتر از این نمی

  .کنه

رو چرخوند و وادارم کرد که نگاهش کنم و له با چهار انگشتش چونه ام

 :رو ادامه دادکردنم

رو ببینم. زمانی که من هستم، بی سر و آد که ریختتهیچم خوشم نمی _

 صدا رفتار کن چون من به صدای جیغ جیغوت آلرژی دارم. خب؟

 تونستم از خودم دفاع کنم؟را نمیجمله ها کجا رفته بودن؟ چ
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برمت جایی که الیقت اگه یه بار دیگه اعتراض کنی به جا و مکانت، می_

 کنی که ای کاش الل شده بودم. خب؟باشه و اون وقت آرزو می

بسه  "هام، خالی شد در یک واژه. تنها تونستم که بگم تمام اعتراض و غصه

 .و اون بس نکرد "

کردی. جا و مکان هم که نداری. تا کی از این هتل به اون ات فرار از خونه_

ای رو ببند و شاکرم باش. ببین چه خونه زندگی و چه خانوادههتل؟ دهنت

ات جا بودی تا به حال جنازهنصیبت شد و بعد خفه شو. اگر بیرون از این

کنار جاده یا تو یه گاوداری پیدا شده بود. پس خفه شو و دیگه دهنت بسته 

  شه. خب؟با

بار خب رو طوری فریاد زد که پلک بستم و زدم زیر گریه. نچ نچ کنان از این

 :کنارم گذشت و به فرد پشت در گفت

  . پیش تو بمونه ماهرخ_

درباز شد و بعد از دیدن ماهرخ به همراه ماهگل، باز هم گریه کردم. احمق! 

رو به نِ بدبختها که بارم نکرد. خودش قاتل بود و منامردِ احمق چه حرف
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های ماهرخ رو در آغوش گرفت و با نگاه به چشمبست. ماهگل تنمرگبار می

 :گفتم

 . داداشت خیلی عقده ای و بدبخته _

رو به نمایش گذاشت و من باز هم گریه ماهرخ خندید و زیبایی چهره اش

 .کردم. خدا نبود که به دادم برسه، احتماالً امشب خدا کنار من نبود

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

 مروری بر گذشته

رو به به هارو از ژل مو آغشته کرد و اونهاشمقابل آیینه ایستاد. کف دست

ها از تمام زندگی اش راضی بود. این روزروی سیاهِ موهاش کشید. از چهره

های سیاوش حسابی زیر دهانش مزه کرده بود. راضی بود. چرا که، پول

دونست رو نداشت. نمیزندگیِ نکبتیِ سابقچیز این روزها رنگ و بوی هیچ

کرد و سپهر راضی بود به که از کجا، ولی سیاوش حسابی پول پارو می

رو با شونه ی ابرو مرتب و پیرهنی پرشدنِ ماهانه ی حسابش. ابروهاش

ای در هاش به تن کرد. عسلی! قرار داشت. امروز قرار عاشقانهرنگ چشمهم
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های پرشور و رو دوست داشت. سراسر لذت بود چشمکچقدر این حال و روز

کرد و اون با چشم و ابرو شوقی که حواله ی چهره سرخ از شرم دخترک می

 .داد. چقدر این یواشکی ها لذت داشترو نشون میبردارش

داد و به سر تا پای سپهر امروزی  لبخند کجی به لب های گوشتیش حالت

کرد و حاال... عجب های پاره و پوره به تن میبالید. روزی از بی پولی لباس

آورد، پول بود که از سپهر بی ارزش دنیایی بود. پول ارزش و احترام می

  .روزهای پیش مردی غیر قابل نفوذ ساخت

جیح داد که پیاده به اش بیرون زد و تراز اتاق آپارتمان تازه خریداری شده

 ته. در نظر دختر مظلوم و عاشقِ قصه، سپهر فقیرترین آدم شهر بودبیوفراه 

 

یم ساعت دیرتر از موعود به پارک جمشیدیه رسید. این هم قسمتی از ن

اش بود. دیدش که روی نیمکت همیشگی به انتظارش نشسته بود. نقشه

اشون بود. دخترک کافه گیالس و پارک جمشیدیه، محل همیشگی دیداره

رو فشرد و روی پاهاش ایستاد. لبخند به عالوه ی شرم، دسته ی کیفش

که هیچ ابایی از با اون رو در برگرفت و سپهر در حالیتمام صورت مهتابیش
Ava-Khis.iR
@avayekhis



68 
 

رو میون چهار انگشتش های دخترکبودن نداشت، دست دراز کرد و انگشت

 .اسیر کرد

 عشقِ سپهر، حالت چطوره؟ _

رو دید زد و بعد روی پاهاش ایستاد، بوسه ای ختر اطرافنگاه روشن د

 :عاشقانه روی گونه ی مردش کاشت و لب زد

 .بینم عالیم، عالیچون تورو می _

هاش چال افتاد. عجب جذاب و نفس گیر خندید و گوشه ی سمت چپ لب

شد، تمام این آدم همین روزها برای خودِ بود نگاه این مرد. برای خودش می

 .شدیخودش م

رو از کیفش رو چسبید و با دست آزاد، شکالت همیشگیبا یک دست بازوش

بیرون کشید و به طرف مردش گرفت. سپهر نگاه گشاد کرد و ابروهای 

  .رو برای سکونت یافتکمون و سیاه رنگش جایی وسط پیشونیش

کشم ها دختر. لب و دهنم زخم شد از بس کاکائو بازم هوبی؟ من تورو می _

 .وردم دادیبه خ
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شوه ی رو توام با ناز و عرو دستی کشید و اوندخترک موهای بلندش

مختص به خودش پشت گوش فرستاد. این دختر، دلبر ترین دخترِ این شهر 

 !بود

به من ربطی نداره. باید بخوری. این همه زحمت کشیدم رفتم برات  _

 .خریدم

روکش بنفش و مزه رو با اون هاش شکالتای گفت و میون خنده "باشه  "

  .ی وسوسه انگیز از دستش گرفت

دخترک خندید و سپهر دل دل کرد برای رفتن و تنها گذاشتنش. این مونثِ 

 ..داشت و امارو تا دنیا دنیا بود باید کنار خودش نگه میخواستنی

  .کردآخ که این اما ها گاهی از خود بیخودش می

طرف جاده ی سنگی و خلوتِ دستش کشیده شد و هر دو گام برداشتن به 

کرد و این مکان خودش ته ها عبور میپارک. اندک رهگذری از اون طرف

 .های عاشقانه ی دنیا بودآشیانه
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رو به دست رو چسبوند به دیوار و دخترک مقابلش ایستاد، تلفتشتنش

 :گرفت و بعد گفت

 .خوام ازت عکس بندازمبخند عشقم. می _

 .رو ذره ذره استشمام کردمزه اش گازی بزرگ از شکالت زد و

 .خوام بخندمبنداز. نمی _

دختر روی پنجه هاش ایستاد و با هر دو انگشت شستش گوشه های 

هاش رو کش داد و مجبورش کرد به خندیدن. این دختر واقعا از اون لب

خانواده بود؟ این آدم نسبت داشت با اون مردی که به زمین زیر پاهاش هم 

زد که من از همه ی شماها و به همه ی دنیا فریاد میفروخت فخر می

  بهترم؟

 

رو این دختر نداشت. به کدوم از صفات اون آدمِ وحشتناکبه خدا که هیچ

هاش هیچ وجه اشتراکی میون اون دو موجود خدا که به جز رنگ چشم

هایی تو نبود. به خدا که حیف بود. این فرشته حیف بود. اگر اما و ای کاش
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های همین فرشته در برد. اما خون اون آدم تو رگگرفت و با خود میمی

 .جریان بود و اما نیمی از قلب خودش هیچ وقت کنار این دختر نبود

 :خنده روی لب هاش خشک شد و تلفن برای چهارمین بار فلش زد. لب زد 

 .بسه دیگه _

هارو مجددا به خنده بار با دلبری هاش هم نتونست اون لبدختر اینو 

  .بندازه

شونه به شونه اش راه افتاد و سپهر بی توجه به رنگِ دلربای دارو درخت ها 

 :و بی توجه به حال و هوای دیونه کننده و عاشقانه ی پارک گفت

اونقدری ندارم که خوره. ببخشید که جا بهم میبریم؟ دیگه حالم از این _

 .ببرمت بهترین رستوران این شهر تا هزار تا گارسون برات خم و راست بشن

 :راهش سد شد و خیره به ابروهای در هم فرو رفته و باریکِ یارش ادامه داد

فری که ثروت از سر و منِ بی پولِ آس و پاس کجا وماهرخ خانم رادان _

نمِ تجریش نشین کجا؟ آره؟ باره کجا؟ منِ شوش نشین کجا و خاروش می
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گم دیگه مگه نه؟ بیا با هم ادامه بدیم. بیا و قیاس کن منِ دارم درست می

 .رو با خودِ خوشبختتبیچاره

بیان هر یک از  اش کرد. سپهر بارو باال کشید و سد سینههر دو دستش

پسندید این رفتارهارو اصال. شد و ماهرخ نمیها قدمی نزدیکش میجمله

شون سپهر با یکی دو جمله کرد به بهاری شدنِ هوای رابطهکه فکر می هربار

 .لرزوندهاش میرو از سوز حرفکرد وسط و تنشرو پرت میزمستون

 :روهای هرروزشبه ناچار تکرار کرد جمله

چند بار باید بهت بگم که برام مهم نیست؟ چندبار بگم که من عاشقت _

م که من حاضرم تو کوچیک ترین شدم فقط بخاطر خودت؟ چند بار بگ

فست فودِ شهر ناهار بخورم اما فقط با تو. اگه تو نباشی خم و راست شدنِ 

 خوام چیکار سپهر؟هارو میگارسون

رو به شد، همانند تمام روزهای پیش تنشو سپهری که به ظاهر قانع می

 :آغوش کشید و کوتاه گفت

 .دونم ماهِ مندونم. میمی  _
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اشون حسابی ترسید ، از به خزان رسیدنِ بهار رابطهدخترک اما می

 .ترسید و خودِ جنون بود حال هر روزشمی

 :نالید

ترسم نکنه ولم کنی و بری. زنی که میبه خدا همیشه یه جور حرف می _

ها. ولم میرم براتمون. سپهر من مینکنه آخرش به جدایی ختم بشه رابطه

 .نکنی سپهر

ریخت برای نموندن. داد به موندن و نقشه میل میو خودِ ظلم بود که قو

ها، راه تسکشید برای مرهم شدن و همون دخودِ نامردی بود که دست می

کس نفهمید که چرا، ولی اون مرد، با چید برای از هم پاشیدن. هیچمی

 .فرهادنیایی از درد، متنفر بود از تمامِ رادان

 

 فصل دوم

 نفس
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رنگ بیست و نهمین روزی بود که کنار ماهرخ و میون چهار ضلعِ آبی کم

کردم. بیست و نه صبحی که نه تای اولش شاید بی حس، اتاقش پلک باز می

رو کامالً از اوضاع سکونتم تنها تو این اتاق و کنارِ ماهرخ ولی بعد از اون

ه، پلک راضی بودم. صبح روز بیست و نهم هم همانند تمام روزهای دیگ

گشودم و حدوداً چهل و پنج دقیقه از این پهلو به اون پهلو شدن، خوابِ 

هام هام دعوت نکرد. ماهرخ ناله کنان از تکون خوردنرو به چشممجدد

ای که اعتراض کرد و من همانند تمامِ روزهای گذشته، فکر کردم به خانواده

تمام روزهای  دونستم. توچیز از تک به تک اعضایِ متنفاوتش نمیهیچ

رو از این اتاق به اون رو ندیده بودم. تمام هفتهالقلبگذشته، اون شمرقسی

ها دادم، با دار و درختهارو آب میخوندم، گلگشتم، کتاب میاتاق می

شنبه، رسیدیم به پنجشد و میزدم و اما چهارشنبه که تموم میحرف می

رو ز اون نفرت انگیزشدم از میون اعضایی که تمامشون به جحذف می

 صمیمانه دوست داشتم
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رو، لبخندی به پهنای صورتم به که به یاد آوردم روزهای هفتهبعد از این

های دوست هام شکل داد و خداروشاکر شدم برای خلق تمامیِ شنبهلب

  !ها متنفر شدمشنبهداشتنیش. من بعد از شناختِ مسیح، از تمام پنج

رو رسوندم به های ماهرخ خودمه به اه و اوه کردنپتورو کنار زدم و بی توج

سرویس. صورت بی روحی که ابروهای سیاه رنگ و  پرپشت اولین عضوِ 

شد و من تر میهای فردار و بلندم قابل تحملپرنقصش بود، با وجود مژه

رو در ازای زشتیِ ابروهام عطا هامحتم داشتم که خدا نعمتِ زیبایی مژه

  .کرده

روزها با وجود عروسکی چون ماهرخ، هیچ عزت م از آینه و ایننگاه گرفت

گفتن که نفسی نسبت به چهره ی خودم برام باقی نمونده بود. همه می

کردم. تعارف بود خوشگلم و خودم این تعریف و تمجیدهارو به شدت رد می

 !و بس

هاش باز بود و رو دیدم که چشممسواک زده از سرویس بیرون زدم و ماهرخ

هاش رو میون دستطعاً روحش خواب. خیره به پنجره ی اتاق، بالشتشق
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اسیر کرده بود و اون هم شاید مثلِ من از صبحِ کله سحر بیدار بود و 

  .زد به خوابخودش می

 :هام گفتمکنارش روی تخت نشستم و بعد از سبک و سنگین کردنِ حرف

 چی داره این پنجره زل زدی بهش؟_

ها به نحوی با هایی که ماهرخ تو هر کدوم از اونب عکسو بعد زل زدم به قا

 :کرد و ادامه دادمموهاش دلبری می

 حیف نبود اون موها؟ چرا کوتاهش کردی؟ _

هاش به هاش لغزید، من نفهمیدم که چرا اما چشمرنگمردمکِ آبی کم

هاش باره تر شد و من نفهمیدم چرا لمس اون متکارو به وسیله ی بازویک

تشدید کرد. نگاه درشت کردم. من هیچ چیز از این خانواده و راز و 

دونستم که حاال ماهرخ از کدوم قسمت دونستم. من نمیرمزهاشون نمی

دونستم که برای چی باید عذر بخوام اما گیر شده، نمیدلام هحرف

 .های پرجالرو اصال ندارمدونستم که تحمل اشکی شدن اون چشممی

 :رو کنار گوشم شنیدمرو در آغوش بگیرم و صداشخم شدم تا تنش
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نفس حرف نزن از موهام. حرف نزن از هیچ موی بلندی. نگو حیفه،  _

 .کنم نگوخواهش می

از پیش تو آغوشم فشردم. هر چی که بود، مربوط  رو بیشاریکیشکمرب

شد به موهاش . من بی منظور، بدون غرض از زیبایی موهاش گفته بودم می

طور اشک رو پیش رو داشت که اینترین درد عمرشو اون انگار که بزرگ

رو از آغوشم بیرون کشید. ریخت. با پشت دست پاکشون کرد و خودشمی

ای ای بیرون بزنه، تقهکه جملهز کردم برای عذرخواهی و قبل از ایندهان با

 .به در خورد و به دنبالش ماهگل از میون لنگه اش گذشت

کنین االن گید شما دو تا خلوت کردین؟ شب که منو خواب میچی می _

 .هم که بیدار شدین کز کردین یه گوشه، پاشید جمع کنید بابا

  .از روی تنِ ماهرخ کنار کشیدمخندیدم و پتو رو تماماً 

که با مرحله صد و چهل و پنجِ فندق درگیر ماهگل نزدیک شد و در حالی

 :رو نشونم داد و بعد گفتهای خالیبود، خونه
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رو پیدا کردم نفس، یه سه زنبیل، زنجبیل، لنز، زین، جیب، زینب همه _

 .حرفی، یه سه حرفی از صبح منو اوسگول کرده

رسوند رو به سرویس میبی توجه به ماهرخی که خودشفکری کردم و 

 :گفتم

 .یه دقیقه بشین فکر کنم _

رو از روی زمین های میوههای چیپس و پفکِ دیشب و حتی ظرفآشغال

ترین معضلِ جمع کردم. تماشای فیلم به همراهِ خرت و پرت شده بود بزرگ

رو و من حهکرد صفچنان با انگشت شستش لمس میهر شب ما. ماهگل هم

  .تونه باشهکه اون کلمه ی سه حرفی چی میکردم به اینفکر می

 :گفت

زنه به در و ریزه وقتی زل میماهرخ باز رفت تو خودش. اه اعصابم بهم می _

دیوار. متینِ بیشعورم که رفته دانشگاه، نیست بگم بیاد باهاش حرف بزنه. 

 .کاش مسیح بود االن
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رو هل دادم به سبد خوراکی و باقی مونده های در بسته وچیپس و پفک

  .روهمون لحظه فهمیدم اون کلمه ی سه حرفی

 : جیغ زدم

 .لجنه_

 :رو بساز، نالیدکرد تا واژهرو بهم وصل میو ماهگل که الکی تمام حروف

  .رو خورده. لجنه لجنهوای نفس، انگار داداشم ارث بابات _

هاش رو از میون انگشتگرفتم تا موبایلآه از نهاد بیرون فرستادم و خیز 

رو به نون وصل کردم و به محض تبریک رو به جیم و جیمبیرون بکشم. الم

 . برای صعود  به مرحله ی صد و چهل و شش شروع کردم به جیغ کشیدن

 .هورا.. لجن بود _

  .ماهگل اول متعجب و بعد با دنیایی از اشتیاق نگاهم کرد

 دونی از کی درگیر این لجنم؟می وای نفس خدا نکشت.  _

رو رو ترک کرد و خودشهایی از حدقه بیرون زده سرویسماهرخ با چشم
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 ها؟چتونه دیوونه _

هاش بیرون رو از میون الکرنگ رو رسوندم بهش و الک جگریخودم

ا رو ترمیم کنم. ماهگل بی ناخنِ انگشت شست دست راستمکشیدم تا گوشه

 .رو قفل کرد و برای امروزمون برنامه چیدخیالی راحت صفحه

 .رو سر و سامون بدیم؟ خیلی بهم ریخته شدهگم امروز بریم کتابخونهمی_

 :رو با دقت روی ناخنم کشیدم و گفتمفرچه

کدوم اهل کتاب که به جز ماهرخ هیچتون خیلی بزرگه. با اینکتابخونه _

  .نیستید ولی خیلی پرعظمته

رو روی صورتش پاشید و بعد تمام اجزای ماهرخ چند پیس از آبرسان اَون

 :رو فریاد زدصورتش غم

 .خوند، دیگه نیستاونی که کتاب می _

 :زدم هاش پدرشه لبکه مخاطب صحبتنگاه غم دادم و با خیال این

 .متاسفم_

Ava-Khis.iR . و ماهگل تنها آه کشید
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رسوندم به آشپزخونه. رایت رو به همراهشون از اتاق بیرون زدم و خودم

رو شنیدم و های کسیاحتیاج داشتم و به همراه دستمالی تمیز. صدای قدم

رو قلبم از وجود ناگهانی اون شخص درست پشت سرم، سقوطی اساسی

 .تجریه کرد

 مگه نگفتم روسری سرت کن؟_

سر چرخوندم و همراه با هینی پر سر و صدا، چند قدمی فاصله گرفتم از 

خواستم که ببینمش. دست کشیدم به سرم و نبود وقت نمیه هیچشخصی ک

سوز ترین حالت ممکن از سینه بیرون فرستاد. رو به جانروسری آهم

رو بیرون کشید، لم داد روی اون و با نگاهی که صندلیِ میز صبحانه خوری

 .رو اسکن کردرو داشت سرتاپامدقیقا حکمِ کوره ی ذوب کن

 .بینمشیکجاست روسریت؟ نم _

هایی که امروز سفید ها و در آخر به کتونیبه در و دیوار و حتی رنگ کابینت

 .هاش نهمشکی بود، نگاه کردم و اما به چشم

 :رو به وسیله ی قورت دادنِ آب دهانم کنترل کردم و گفتملرزش صدام
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 هاشنبهمتین نبود، شمام که فقط پنج _

رو با دقت پوست هاشدست که سیبِ میونمیون حرفم نشست در حالی

 .گرفتمی

آم. پس امه و هر وقت که عشق کنم میجا خونهها نه، اینشنبهفقط پنج _

 بار آخرت بود که تکرار شد، خب؟

رو پشت نقابِ نداختهایی که به دلم چنگ میسرکج کردم و تمام عقده

رو رمهام پنهان. در نهایت و مقابل نگاه خیره ی مردی که درجه ی تنفچشم

ها تا رو یافتم و قدم کوبیدم روی سرامیککرد  رایتثانیه به ثانیه تشدید می

 .رو به نحوی بیرون بریزماعتراضم

هارو پایین رفتم تا برسم به راست پلهاز آشپزخونه که بیرون زدم، یک

خونه. وجود اون مرد، صبحِ اول صبح و قبل از سرو صبحانه تمام کتاب

رو به سختی قورت گذرونیِ امروزرو برهم زد. بغضمخوشمعادالتم مبنی بر 

دونم که چرا اما، راحت و ریلکس بودم با تمام این اعضا، دادم و نمی

زدم حتی گذروندم، قهقهه هم میها، خوش میخندیدم با تمام این آدممی

Ava-Khis.iRهای گذاشت. پرحرص کتاباما تا وقتی که اون نکبت پا به این خونه نمی
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رو پرت کنم از رنگِ پرتحقیرِ ریختم روی میز و نتونستم حواسم روردیف اول

کرد که انگار هزاران بار به همراه گل و ها. خدایا طوری نگاهم میاون چشم

های شاهنامه ی فردوسی، اش رفته بودم. از کتابشیرینی به خواستگاری

ق که به رفتارم دقیرسیدم به بوستان و گلستانِ سعدی و ماهرخ در حالی

 .رو رسوند به میز و کنارم ایستادشده بود، خودش

  چت شده؟ _

 :رو و نالیدمرها کردم گلستان

کنه، انگار من کنه ماهرخ. یه جور رفتار میداداشت. داداشت اذیتم می _

ام از این وضعیت، انگار من دوست دارم تو این خونه و کنار اون باشم. راضی

 ..انگار که

رو کشید و پاره ی افکارمارد محوطه شد و ریشهماهگل جیغ جیغ کنان و

 .کرد

 .ماهرخ مسیح اومده. بیا بریم صبحونه _
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ماهرخ فاصله گرفت و من خیره به خانِ هفتم و جنگ با دیوِ سپید، سعی 

مردم هم حاضر نبودم کردم که خودم رو بزنم به اون راه. به خدا که اگر می

گذاشتم ای که به دهان میلقمهکه کنار اون آدم قرار بگیرم و برای هر 

 .تحقیر بشم

 :رو صدا زد و ماهرخ چقدر فهمیده بود که گفتماهگل نامم

 جا. خوبه؟آرم اینرو میاتریم. من صبحونهآد. ما مینفس نمی_

 :لب زدم

 .خوبه_

  .بار بی حرف به دنبال ماهگل راه افتاد و ترکم کردو اون این

رو دستمال کشی کردم و لذت بردم از محو شدنِ خاک و قفسه ی خالی

رو کنار هم چیدم و بعد از اون ها. هفت کتابِ پرعظمتِ شاهنامهخول

دونستم که قرار بود حاال حاال ها، رو قرار دادم. میبوستان و گلستان

رو که اون مسیحِ دیوونه پیشِ طور بی هدف و بی هیچ مقصودی، راهیهمین

دادِ عجیبی. من وم گذاشته بودرو طی کنم و دلم خوش نشه به هیچ رخر
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جا هیچ توفیری با شیراز نداشت. شیراز نیما بود و رسماً زندانی بودم و این

کوبید و تهران مردی که با مشت به جون احساس و لگدهایی که به تنم می

  .کردرو زیرِ آوارِ خشونتش تخریب میافتاد و تمامشونغرورم می

ها تمیز شد و رسیدم به ردیف باالتر. قفسه ی اول بعد از گذشت دقیقه

های خارجی و مشهوری بار رمانرو زیر پاهام قرار دادم و اینچهارپایه

بار خونده بودمش و یا چون بربادرفته و غرور و تعصبی که چندینهم

مِ رو گردگیری کردم و دلم ضعف رفت برای حجآرزوهای بزرگ و بینوایان

ها! ش سلیقه بود صاحب این کتابشد. چه خوهایی که تموم نمیکتاب

رو چیدم و لحظه ی قرار دادنِ غرور و تعصب به ردیفش کمی تمامشون

ها داشتم با این کتاب. من گاهی با این کتاب زندگی مکث کردم. من خاطره

تر رفتم ای باالها و پلهکردم. لبخند به لب قرارش دادم میون باقیِ کتابمی

های ایرانی و تا برسم به ردیف سوم. دست دراز کردم برای برداشت رمان

  .بار صدایی اول ترسوند و بعد متوقفم کرداین

 .افتی بیا پایینمی _

 !سرچرخوندم. متین بود
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های این کردن؟ چرا نامحرمچرا مردهای این خونه شبیه به جن عمل می

کشیدم به سرم. لعنتی! روسری  رو داشتن؟ دستخونه، قصد سکته دادنم

نداشتم و کم مونده بود که اون عُمر هم با این وضعیت از راه برسه.زدم به درِ 

رو اما مغزم گنجایشی برای بی محلی تا بذاره و بره. دوستش داشتم این آدم

  .رو نداشتمقابله با اون یکی آدم

 :به ناچار لبخندی خشک و خالی روی لبم نشوندم و گفتم

 .بم نگران نباشخو_

گند شانس بودم دیگه. گند شانس بودم که نشست روی میز و یکی از 

رو نیز به دستش گرفت. خیره شد به تیتر کتاب و من شناسیهای روانکتاب

 بیخیال به کارم ادامه دادم تا بذاره و بره

 :گفت

 .کنی نفسفهمم که چرا ازش فرار مینمی_

خواست. فرار از کارهام ادامه دادم. دلم فرار میتری به بار با وسواسِ کماین

 .هردو نامحرمِ این ویال
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 :نخواستم که بی ادب جلوه کنم پس گفتم

 !زنیفهمم از کی حرف مینمی_

رو زنه اما وجودم ادامه ی بحثفهمیدم که از کی حرف میدر واقع، دقیقاً می

  .زدپس می

یه. سر پایین گرفتم تا رو سر داد سرجاش و نزدیک شد به چهارپاکتاب

 :هاش به لبخندی عمیق باز شد و گفترو بزنه و اون لبحرفش

سازی لولو نیست دختر. بد نیست. تو داری برای خودت از اون یه غول می _

کنی و اون هم دقیقاً داره به همین گیری، باهاش لج می. تو ازش فاصله می

دیدن و بدی کردن نیست ده. مسیح آدمِ خوبی العمل نشون میرفتار عکس

 .نفس. تو که خوب باشی، اونم خوبه

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

ای برای ادامه ی امروزم نداشتم. به از کتابخونه که بیرون زدم، هیچ برنامه

های نشیمن و حواسم بود که حتما ناچار نشستم روی یکی از تک مبل

 .رو روی سرم بندازمشالم
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هی برای برگشت به روزهای پیش که کاش راکردم به اینداشتم فکر می

موجود بود و من همون صبحی که با اشک از خونه بیرون زدم، خودکشی 

کردم که اگر مسیح نامی رسیدم به این روزها. داشتم فکر میکردم و نمیمی

چرخید، اگر بر حسبِ احتماالت قاتلی با کلت این طرف و اون طرف می

کردم کدوم قسمت از فکر میچیزی بود، به من چه ربطی داشت؟ داشتم 

هام رسوندتم به این نقطه و سر و صدای مسیح به همراهِ ساالر، فهمیکج

  .پرید وسطِ افکارم

روی پا ایستادم و نه، من بدشانسِ عالم بودم. خیلی دیر شده بود. مسیح 

چه هاش نزدیک شد به نشیمن و نیمهمراه با لیوانی آب هویج میون انگشت

 هاش جا خوش کرده بود، بعد از دیدنِ من خشک شدلبلبخندی که روی 

 

رو ساالر با دیدنم ابرو باال انداخت و سالم داد و من، تنها تونستم که وجودم

امون بارِ فحش ببندم. ماهگل هم لبخند زنان به جمعِ سه نفرهبه رگ

حال نیست و منی که پیوست. مسیح با نگاهش داد زد که از وجودم خوش
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رو از دست بدم، روی پاهام ایستادم تا ارِ نفرت نزدیک بود که جونمبزیر کوله

 .برم به اتاق و دررو هم بهم بکوبم

 :قبل از رفتنم اما ساالر گفت

  .کجا نفس؟ بشین_

رو با دستمال رو الجرعه سر کشید، کنار لبشمسیح محتویاتِ لیوانش

 :گفتکآغذی پاک کرد و بعد خیره به سر تا پام با صدایی رسا 

 .اهللما شدیم جن و این خانم شده بسمه_

هاش و دنبال ها چسبوندم، زل زدم به چشمپاییرو به کفیِ دمهامانگشت

جوابی دندون شکن گشتم اما، سرچ کردم و نبود. من در برابرِ این آدم الل 

 .رو برداشتمشدم! نفسی فوت کردم و گام اولمی

 . فتن ایشونما خار داریم ، با متین خوب گرم گر_

رو هم هاشپرونیهام مزهکم مونده بود که تو این موقعیت ، مسیحِ کابوس

 :شروع کنه. گفتم

 توقع دارین با شما گرم بگیرم االن؟ _
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ترین هاش باال پرید و به خدا طوری نگاهم کرد که انگار بدبختی لبکناره

 .دختری بودم که تا به حال به چشم دیده بود

 . اش دل شکوندر واژهحرف زد و با ه

ام بدونی. مبادا سعی کنی رو در حد من و خانوادهمبادا نفس، مبادا خودت _

ها جا و کنار این آدمگرم بگیری با هر کدوم از ما. حواست باشه که تو این

 .رو داریتنها حکمِ یه غریبه

 .داداش _ماهگل نالید: 

 :رو ادامه دادهاشو مسیح دست بلند کرد به نشونه ی سکوت و نیش زدن

رو. آفرین، بهترین حرکتت مبادا دو کالم باهات حرف زدم گم کنی خودت _

 .کنی. من که هستم جلو چشمام نباشرو گم و گور میاینه که خودت

رو خالی کردم تو نگاهم. این هام پر شد از اشک و تمام حرص و نفرتمچشم

داد، آدم رد تحقیر قرار میرو مومردی که مقابل من نشسته بود و سر تا پام

رو دور کردم از فضای خفه امهای کوبندهو بعد گاهم "چشم  "نبود! گفتم 

 .ی نشیمن
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ها، به تک تکشون سالم کردم، غریب رفتم به حیاط، نشستم کنار کاکتوس

رو به یاد آوردم و بعد زدم زیر گریه. چه اشکالی داشت اگر با خودم بودنم

روزها؟ چه اشکالی داشت کردم از نفسِ احمق اینمیزدم؟ اگر گله حرف می

  خوابوندم؟ای روی صورتم میکردم و سیلیِ جانانهاگر دست بلند می

 .روهامها و زمزمه کردم ضعفنزدیک تر شدم به کاکتوس

صاحب این خونه، صاحب این عمارتِ پر دار و درخت، صاحب این مال و  _

اکتوس جونام. قبول کنید که ثروت و این همه زیبایی آدم نیست ک

صاحبتون آدم نیست. قبول کنید که تو خونه ی یه دیو دارین زندگی 

هاش خیلی زشته. های قشنگی داره اما حرفکنین. قبول کنین که چشممی

من چیکارش کردم؟ چیکارش کردم هان؟ من چه هیزم تری فروختم به اون 

ن خواستم که بمونم تو کنه؟ مگه مشکونه و تحقیر میاحمق که هی دل می

حال کوبه تو سرم؟ من چرا خوشرو میاین خونه؟ چرا هی غریبه بودنم

 رو به من نشون بده؟شم؟ کی قراره که این دنیا روی خوششنمی

ده. بی ده. اگه دنبالش بری، دنیا اصال روی خوش نشون نمینشون نمی _

 .تفاوت باش
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رو. این دختر هامپاک کردم اشکسرچرخوندم و بعد از دیدنِ ماهرخ، سریعاً 

 .شداصال برای من غریبه نمی

 .دار سر دادای غمها و بعد خندهنشست کنارم، زل زد به کاکتوس

رو کرد تا منی که ببین داداش من اصال بد نیست. اون همه ی تالشش_

دونست من عاشقِ گل و گلدونم. باورت حال باشم. میبهش بد کردم خوش

ه و های خودش آورد تو این خونهارو خودش با دستم اینشه نفس؟ تمامی

چید تو گوشه و کنارِ این حیاط. اگه این اتفاقات خوش قلبی نیست چیه 

 پس؟

گفت دارم. ماهرخ اگر به اون آدم نمیهای تبدست کشیدم روی گونه

گرفت، گفت؟ مسلماً مورد تمجید قرار میقلب پس به کی باید میخوش

 .دِ این خونه بودچون اون آدم مر

رو رو تایید کردم و روی پاهام ایستادم. دلم تنها بودنبا سر حرفش

ای حس کنجکاوی وادارم کرد که سر بچرخونم و خواست و اما لحظهمی

 .ترین حالت ممکن بیان کنمرو به افتضاحسوالِ ذهنم
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 چرا داداشت زندانیتون کرده تو این خونه؟ _

 .چون به تو ربطی نداره_

بار تو چند هرخ به تبعیت از من ایستاد و من هین کشان برای سومینما

رو تجربه کردم. سر چرخوندم .درست چند سانتیم ساعتِ اخیر هیجان

 .کشیدرو به رخ میایستاده و حاال با افتخار، تفاوتِ قدیمون

رو لرزوند. دقیقاً همون به دنبال کلمات گشتم و سوزِ سردی که وزید تنم

های ای سردتر از روزکه فهمیدم هوای امروز چند درجهلحظه بود 

 . است. ماهرخ به دفاع از من جلو اومدگذشته

 .داداش چیزی نگفت ک .. این سوالیه که ممکنه بزای هر کسی پیش بیاد_

 هاش من نبودمنگاهش به من بود اما مخاطب حرف

 

که چرا از برای این نه، برای این نباید سوال بشه. کسی از این پرسید _

رو تون فرار کردی؟ این آدم حق فضولی کردن تو خونه و زندگیِ منخونه

 .نداره
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رو باال کشیدم، امروز برای هام. بینیمهیچ تالشی نکردم برای کنترل اشک

 :بار متنفرم کرد از خودش. گفتمسومین

 !خیلی پستی_

کنارش گذشتم رو تازه کنه. از ای جدید، داغ دلمو نذاشتم که با بیان جمله

رو به تنش بکوبم. امروز شنبه بود و من از این و سعی کردم که حتما تنم

 !ها هم متنفر بودمپس، از شنبه

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

مقابل آیینه ایستادم. امروز متفاوت بودم با تمام روزهای گذشته. امروز 

های بی روح و کم حالتِ الکی درشتم، به لطف خط چشم و ریمل چشم

گم، قرمزِ پررنگ های گوشتیِ صورتی رندرخشید و لبخوش میحسابی 

رو برای دور شده بود و به خدا که این نفس، نفسِ دیروز نبود. من تمام هفته

ی تنفر تمرین کردم و حاال با حسِ بهتری مقابل آیینه کردن اون کوره

 .کردمشنبه آماده مینشینیِ پنجرو برای شبایستاده بودم و خودم

شنبه هرکاری خوند، از فردای شنبه تا دیروزِ پنجشناسی میکه روان متینی
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کردم تا رو آماده میها خودمرو داره؟ شباین خونه برای چی حکمِ زندان

د از دیدنِ رو بپرسم و صبح بعرفتصبح فردا سواالتی که پس ذهنم رژه می

آورد، هام به حرکت در میداری که مقابل چشممتین و ماجراهای خنده

رو برای دلم بلند رو و بی ربط بودنش به خودمهامکردم سوالفراموش می

کردم. امروز هم به اصرار اون بود که ایستادم مقابل آیینه، به اعالم می

ت آرایش کردم. من باید خواسقدر که دلم میسرتاپام عطر پاشیدم و بعد اون

تونستم که با وجودِ صاحب این خونه کنار بیام. من باید... من باید برای می

داشتم و هیچ قدمی بلندتر از خندیدن نبود. حال بودنم قدمی برمیخوش

رو تحویل دادم به نفسِ درونِ هام حالتی دادم، زیباترین لبخندمپس به لب

  .هاممد از کشیدگیِ بیش از حدِ چشمآیینه و بعد چشمک زدم و خوشم او

ی طور نحوهدور شدم از آیینه و از اتاق بیرون زدم. حرکات امشب و همین

کردم. متین قسم خورده بود که مسیح رو مرور میبرخورد امشبم با مسیح

شد که اون مرد هم شبیه اگر بدی نبینه آدمِ بدی کردن نیست و کاش می

به همراه  رفتار کنه. رسیدم به نشیمن و متین اشبه باقیِ اعضای خانواده

هام خوردن. لبخند زدم، امروز الکی ماهرخ مشغول فیلم دیدن به چشم
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ام کرده بود. رو حوالهزدم، امروز الکی متین حس زندگی کردنلبخند می

 ..امروزی که خوشگل شده بودم

 هاش رویتر، ماهگل نشسته بود و حالت حرکت انگشتطرفکمی اون

مردم داد که درگیره با فندق و بعد خاله مریمی که میصفحه، نشون می

رو هاش، با حالتِ عجیبی حرکاتِ دیمین تو سریال ومیپایربرای مهربونی

 :کرد. آخرِ سر هم تاب نیاورد و گفتدنبال می

کنه این؟ نگاهش کن شبیه به جن می مونه، به خدا واه واه چیکار می_

 .ن خاله جانترسیدم بزنش بره متی

رو زد روی استوپ، به سرعت نزدیک شد به متین خندید، حرکاتِ دیمین

رو بوسید و من بازهم الکی خندیدم. اولین نفری که اشخاله مریم و گونه

العملِ یهوییش، پرم کرد از خجالت و رو دید و با عکسمنِ الکی خندون

 .شرم، ماهگل بود

 ؟اوه.. اوه.. نفس کجا رفته؟ این کیه_

  .لب گزیدم و نزدیک شدم
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بود و من بعد از  دونستم که خوشگل شدم. امشب با اطمینان نفس زیبامی

خواستم. رو میهای پرزرق و برق نگاهِ متعجبِ صاحب خونهتمامِ این نگاه

رو انتخاب کردم. حاال ماهرخ کنارم بود و متین برای نشستن، مبل دونفره

  .کمی کنارتر

 :کردم و لب زدرو نگاه اول ماهرخ

 .خیلی خوشگل شدی_

رو نگاه کردم که به وسیله ی لبخندِ عمیقش ردیف و دوم متین

ی انرژی و رو به نمایش گذاشت و بعد چشمک زد. این آدم گلولههاشدندون

 !امید بود به خدا

 .رو گرفت و کشید به سمتِ خودشخاله مریم حواسم

خوره االن درسوخته، چشم میداد، انقدر نگاهش نکن متینِ پای دادِ بی_

 .نفس

طور که با مرحله ی جدید متین از خنده به قهقهه افتاد و ماهگل همون

 :درگیر بود گفت
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  ..بخند متین خان. متین خانِ هیز_

 رو چسبید وهاش بینیِ ماهگلی انگشتمتین دست بلند کرد و به وسیله

 .ی موبایلماهگلِ دیوونه، دل نکند از صفحه

 :تر کرد و گفترو کوتاهصله ی کوتاهمونماهرخ فا

روز یه عذرخواهی بدهکارم بهت  من .. اصالً دلم نفس بابتِ اون _

جوری دلت بشکنه اما شاید فهمیده باشی، زبونم مقابلِ خواست که اوننمی

 .مسیح زیادی کوتاهه. ببخش نتونستم دفاع کنم ازت

برعکسِ برادرش! این دختر  سر بلند کردم. این دختر دنیایی از مهربونی بود

  !خواست و چقدر بیشعور بود برادرشبرای رفتارهای زشتِ اون عذر می

رو رو. متین خواسته بود که امروز فقط مثبت اندیشیپس زدم افکارِ زشت

رو بار دلمخواست نسبت به مردی که چندینتمرین کنم و من دلم می

  .شکونده بود هم خوب فکر کنم

 :الکی خندیدم و گفتمپس مجدداً 

 .فکرشو نکن. تقصیر تو نبود_
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هام نگاه کرد و لب ها و بعد لبماهرخ تکیه داد به پشتیِ مبل، اول به چشم

 :زد

شد. اون عاشقِ دخترهایی بود که انقدر ملوس اگه بود به خدا عاشقت می_

 . خندیدنمی

 

 .دخترهایی که حرکاتشون انقدر ناز داشت

هایی که سفر رنگهاش، دقیق شدم به آبی کمحرفدقیق شدم اما نه به 

  !کرد به دنیایی پر از غم. اگر بود؟

 :رو پرسیدمشسوالِ ذهنم

  اگر بود؟_

 :ای شنیدمو بعد از مکثی چند ثانیه

 .ای داشتم. الیاس.. االن خیلی وقته که نیستمن برادرِ دیگه _

****************** 
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ها، از فرق ی در گذشت و رو به ماهگلی که حجمِ شدید نایلونز میون لنگه

 :رو خسته کرده بود نالیدهای پاشسر تا انگشت

 .باز جنگه تو این خونه اه _

 .رو سلب کرداز ماهگل صدای فریاد برادرش مسیح، فرصت پاسخ

کنی. تو کی کنی که سرخود برای اون دوتا تعیین تکلیف میتو بیخود می_

 اصال؟ هان؟هستی 

هارو پرت کرد کنارِ تک ستونِ کنجِ راهروی ورودی، کمی نق ماهگل نایلون

 :زد و بعد گفت

 .شیمتنتو چرب کن. االن بازخواست می_

های سختِ برادرش روی اش، صدای قدمو دقیقا بعد از اتمام جمله

ای سوخته به گوشش رسید و آرزو کرد که ای کاش، فقط های قهوهپارکت

 !یقه دیرتر رسیده بودپنج دق
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مسیح هوار کشان رسید به ورودی، چنگ انداخت به سویشرت نخودی 

رو که دید، نگاه ریز کرد و آتیش از ناکجا آباد رسید رنگش و ماهرخ و ماهگل

های پر خط و خطوط و سایه رو پرت کنه به جونش. اول چشمتا خودش

رو نگاه کرد و رو کرد های نارنجی رنگِ ماهگلی ماهرخ، بعد لبکاری شده

 .به طرف الیاسِ بالتکلیف

 .کنی آره؟ این چه وضعشه؟ مثلِ دخترهای خیابونیتو اینارو اداره می_

رو که با هر ی مسیحکرد کلهاش طوری داغ میالیاس باز هم خندید. خنده

رو پایین بفرسته. تونست اندکی دماشداد و فریاد و هر مشت کوبیدنی نمی

رو ای آهنین به فرقِ سرش، مغزشچون کوبیدنِ میلههم اش درستخنده

  .کردمتالشی می

 .خیز گرفت به طرفش و ماهگل وسط پرید

 .کنیم برو کنارداداش غلط کردیم به خدا آرایش نمی_

قدر آروم که رو پس زد. اوندست دراز کرد و به آرومی تنِ خواهرش

ترین جنسِ مونثِ ی نحیفِ مهمترین درد و یا آسیبی به شونهکوچک

Ava-Khis.iR
@avayekhis



102 
 

رو هم میون ِ جهانی منفورترین مذکرزندگیش وارد نشه! در مقابل یقه

 !روهاش اسیر کرد و شروع کرد خط و نشون کشیدنانگشت

  ی من بیرون برن از خونه، شنیدی یا نه؟دیگه نبینم،  نبینم بدون اجازه _

هم به تخمِ که نگاهش هنوز رو تعویض کرد در حالیو بعد مخاطبِ صحبتش

 .های الیاس بودچشم

 شنیدین یا نه؟ _

رو آزاد های برادرشی مچاله شده میون انگشتالیاس، با دنیایی از تنفر یقه

رو اشکرد و غر زنان عقب کشید و مسیح رو کرد به ماهرخ، انگشتِ اشاره

ی در گذشت. ماهگل نالید و ماهرخ شونه باال تهدیدوار تکون داد و از لنگه

خت. مسیح و الیاس، خیلی وقت بود که دوئل به راه انداخته بودن و اندا

 .های هیچ شخصی ساخته نبودمتاسفانه هیچ کاری از دست

خوری، لبخند ماهرخ به محضِ ورود به سالن اصلی و زیارتِ ظروفِ میوه

 :رو برسیدهاش و ماهگل سوالِ ذهنیشکاشت روی لب

 داداش مهمون داریم؟ _
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رو برای که تمام تالششی مثبت تکون داد و در حالینشونهالیاس سری به 

 :برد، روی مبل کوبید و گفتبهتر جلوه دادنِ چیدمانِ میوه به کار می

جا. شما هم بیاین بشینین. متاسفانه نه متین یکی از دوستام دعوته این _

 .خوام بی کس و کار جلوه کنمهست و نه مامان، نمی

رو مرتب کرد و کمی جال روف شیرینی خوریماهگل به کمکِ برادرش ظ

داد و سبس از ماهرخ خواست تا برای جا به جا ساختنِ میز به کمکش بره. 

ی کش موی صورتی رو به وسیلهماهرخ موهای بر بیچ و تابِ زیادی بلندش

کند به رو از تن میکه مانتوشرنگ  و محکم باالی سرش بست و در حالی

  .کمکِ ماهگل شتافت

رو تو قابِ آیینه چک کرد و ماهرخی که شدیداٌ به یاد داشت اس موهاشالی

 :ی ابهام نزدیک کرد و گفترو به نشونهنامِ سبهررو، ابروهاش

 این سبهر، همون دوستِ صمیمیت نیست داداش؟ _

الیاس سرتکون داد و با اشاره به تک سیبی که کنار میوه خوری رها شده 

 :داد، گفتجلوه می بود و شکل و شمایلِ میزرو بد
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 .رو بذار سرجاشآره همونه. ماهرخ آبجی اون سیب _

اش با طنینِ اکووارِ آیفون درهم ادغام شد. ماهگل و بیان آخرین واژه

ها رو روی مبل انداخت، الیاس از خدمتکاری که همون نزدیکیخودش

ی آیینهرو راهنمایی کنه و ماهرخ مقابلِ ایستاده بود خواست تا مهمونش

 .قدی، به تماشای اندامِ محشرش برداخت

کرد به سر و صداهایِ مردی که با خدمتکار، مدام تعارف تکه باره می

 :گوشش رسید و لب زد

 .عجب صدایِ گیرایی _

و درست بعد از زیارتِ شمایلش در قابِ آیینه، نگاهی که قفل بود روی 

ده و موهایی که هر رو تحویلش بترین سالم دنیاهاش تا بی چاشنیچشم

کرد، درست با اولین نگاه دل از موجش به خودیِ خود، هزاربار دلبری می

هاش چرخید. سالمِ بلند و باالی ی ده سانتیِ کفشکف داد و روی باشنه

صدای ماهرخ خندید، با سالمِ کم جون و بیالیاسی که شبیه به همیشه می

  .برسیِ ماهگل در هم آمیختو احوال
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جالتی روی اولین مبلی که سرِ راهش قرار داشت نشست و ماهرخ با سبهرِ خ

 :ای که به تن داشت، کنارِ گوشِ ماهگل لب زدنگاه به بلوز و شلوارِ ساده

 .چنین دوستی از الیاس بعیده _

رو برای صحبت کردن به تر شد و لحنِ شیطانیِ همیشگیشماهگل نزدیک

 :کار گرفت

 .ی بدبختکنه بسر ندیدهاس داره نگاهت میرو.. الیجمع کن لب و لوچه _

های فرداری که با هر بار بلک زدنِ رو از تک به تکِ مژهنگاهِ یواشکیش

رو در اشبرد دزدید و ابروهای مداد کشیده شدهمی صاحبش، هزار مدل دل

 .هم فرو برد

 های الیاس دارم؟گمشو.. من چیکار به دوست _

ای ایستاد تا برای مهمانِ تازه از راه رسیده داد، کنان سر تکونماهگل خنده

داشت، شکالت تعارف برمی رو از روی سینیکه توام با شرم فنجونِ چای

 :کنه و در همون حال لب زد

 .خوردمشآره خب! من بودم که داشتم با نگاهم می _
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ی کرد و از غیبتِ دوبارهرو معرفی میصدای الیاس که ظاهراٌ هر دو خواهرش

رو نداد و گوش سبرد به ی بیشروی به افکارشش گله داشت، اجازهبرادر

 .نواز بودصدایِ خجالتیِ سبهری که عجیب دل

 

رو بیدا نکردم اما همین که با هردو وقت افتخارِ دیدنِ مسیحمن هیچ _

 .خواهرت آشنا شدم سعادتِ بزرگی بودد

 :ماهرخ و لب زدی های از حدقه بیرون زدهو بعد مستقیم زل زد به چشم

 وقتم از آشناییتونخیلی خیلی خوش _

رو از میون چنینماهرخ به هر جون کندنی که بود عادی جلوه کرد و هم

 :اش بیرون فرستاد و ماهگل گفتی هنجرهتارهای از کار افتاده

 وقت نیستین جناب؟از آشنایی با من خوش _

رو د و الیاس نامشاش لب گزیماهرخ همراه با از دست دادنِ رنگ چهره

برد برای به تصویر رو به کار میتشرگونه خطاب کرد. اون تمام تالشش
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رو کشیدنِ ضیافتی آبرومندانه و ماهگل با بیانِ دو سه جمله، تمام زحماتش

  .کشیدبه گند می

رو ی شیرینیترین دونهسبهر خنده کنان سر کج کرد و دست برد تا کوچک

 .نمایی چک سُر بده و بعد زد به درِ مظلومدستیِ مارکِبه داخلِ بیش

اختیار دارین خانم، گمونم شما شباهت اخالقیت به الیاس خیلی زیاد  _

 گم الیاس؟باشه. از بدوِ ورود متوجه این مسئله شدم. درست نمی

ای تماشایی نثارِ ماهگل کرد و بعد برای غرهالیاس با روی با انداخت، چشم

 :شِ جوی که به راه افتاده بود خندید و گفتبه خاموشی رسوندنِ آت

  این ولوله شبیه به منه؟ _

 :رو دخالت دادماهرخ برای جلب توجه سبهر، خودش

گن که خصوصیات اخالقیشون خیلی شبیه به همه.. حتی بله همه می _

گه، ای کاش که الیاس به جای مسیح با ماهگل تو یه روز به دنیا متین می

 .شد گفت که این دو تا دوقلو هستنراحت میاومد اونوقت می
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هاش ی عسلیهاش اسیر کرد و به وسیلهرو میون انگشتسبهر فنجون بلور

ی رو از نظر گذروند. ماهرخ به وسیلههای گیراشرنگاش، آبی کماز فرازِ لبه

رو کوبید و قصدِ رسواییشهای بی مقصد، ضربانِ قلبی که بی امون میتکون

هایی که عضو به عضوِ رو از چشمهون کرد و اما نگاهشرو بنداشت

 .گذروند نگرفترو از نظر میاشچهراه

که هنوز هم با ابروهاش دلبری رو تحسین کرد و در حالیسبهر گستاخیش

 :کرد، لب زدمی

 .کامالً صحیح _

 :رو تغییر دادای که دست نخورده بود و بحثالیاس اشاره کرد به ظرفِ میوه

 .ر تو که هیچی نخوردی. ماهرخ توام برو باال به درست برسبخو _

 :رو انتخاب کرد و ماهرخ نالیدهای اشرافی لیموشیرینسبهر از میون میوه

 .فهمم منداداش به خدا هیچی از حسابان نمی _

 :الیاس مجددا خواستار برگشت به اتاقش شد و سبهر مداخله کرد

 ؟شیرو متوجه نمیدقیقا کجای حسابان_
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 :روی باهاش چرخید، لب بیرون داد و شونه باال انداخت

 .هیچ جاش _

 :اش افزودو الیاس به دنبالِ گفته

خنگه دیگه.. سبهر تو اگه وقت داری یه مقدار کمکش کن. دستت درد  _

 .کنمای جبران مینکنه. منم طورِ دیگه

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

*********** 

 

ها هر دومون رو از عمقِ خاطرات ی حرکت الستیک روی سنگ ریزهصدا

 . .گذشته بیرون کشید و به حقیقت کوبید

رسید، که ذهنم قدر گیج کننده به نظر میمرور خاطرات، توسطِ ماهرخ اون

 پرداختها به یاریم نمیبرای پاسخ به هیچ یک از معادله

اش حاال کجا هزد از خندهمیالیاس حاال کجاست؟ الیاسی که ماهرخ دم  .

الی در و دیوارهاش قابل حس و یا بهبود؟ چرا حضورش توی این خونه و ال
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لمس نبود؟ چرا ساختمونِ اشرافی و پر از رفت و آمدِ گذشته، حاال شبیه به 

زندان شده بود؟ ابروهام باال پرید، با این حال یک وجهِ تشابه بارز میون 

اون اخالقِ غیرقابل تحمل مسیحی بود که با گذشته و حال موجود بود و 

 ..نشوندرو به کرسی میهای بی منطقشعربده کشی، حرف

رو به شدت پس زدم. چرا فکر و خیال هام تمومی افکار مالیخولیاییم 

نداشت؟ یادِ مسیح و کلتش باعث شد فعال بیخیالِ ماهرخ و داستان عاشقانه 

تثناءِ من جلو رفته و به مسیح اش بشم. در ورودی باز شد و همه به اس

کشید به کرد و خودش رو میخوش آمد گفتن. ذهنم شدیداً نافرمانی می

سمتِ گذشته و اصرار داشت تا ادامه ی داستان رو بدونه.طوری مشغولم 

ی ست خیره به ورودی بدون بیانِ تک واژهکرده بود که نفهمیدم چند دقیقه

  . .کردمو حالِ این خانواده فکر می ی گذشتهسالم به ربطِ میون دو برهه

 

با قرار گرفتنِ مسیح درست در دو سه قدمیم از جا پریدم و با صدای بلندی 

رو میون رو شنیدم و تبسمسالم کردم، صدای خنده های ماهگل و متین

رو زد به درِ های مسیح هم تشخیص دادم.خودشرنگِ تیلهکمهای آبیرگه
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داد به سوی تاسف تکون میی رو به نشونهسرشکه بی تفاوتی و در حالی

رو چک کنم. های امروزشسالنِ پذیرایی قدم برداشت. تازه وقت کردم لباس

هاش بود و اولین چیزی که نگاهم کنجکاوانه جست و جوش کرد کفش

رو طبقِ معمول باز هم کتونی، شلوارِ جینی که خیلی هم تنگ نبود و تیپش

نِ جذب سیاه رنگی که گویا قصد کرده بود داد پیرهاسپرت جلوه می

  .رو به رخ بکشه و کت اسپرت مشکیهای تنشعضله

سر تکون دادم تا از نگاه به هیبتش اجتناب کنم و خویِ ضدِمسیحِ درونم 

 :فریاد کشید

 

تیپه؟ به تو چه؟ انقدر در مورد این خانواده کنجکاوی نکن. خوشگله؟ خوش"

 " به تو چه؟

 

رو رو برای نشستن انتخاب کردم و نگاهِ یواشکیشز مسیحدورترین مبل ا

رو هامطور که انگشتروی خودم احساس. به ناچار سر پایین انداختم همین

دادم توجهم جلب شد به امری غیرطبیعی. کمی تو جاش درهم تاپ می
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کردم. سر رو خیلی خوب احساس میخورد و من راحت نبودنشتکون می

ام رو غافلگیر کرد. نگاهی که لجوجانه م نگاهِ خیرهبلند و از شانسِ بد

 :رو شنیدمرو به سختی کندم و صداشبلعیدرو میاشچهره

 .ام درد گرفت، ناهارم نخوردمشه؟ معدهمامان شام کی آماده می _

 .هارو پایین اومدهایی منقطع، پلهخاله مریم هن هن کنان و همراه با نفس

  .میزو بچینیمماهگل مامان بیا کمک _

اش بودم، تا شد و من با تعجب خیرهمسیح هنوز هم از این پهلو به پهلو می

 .رو جویا بشمهای بی مقصدشدلیلِ تکون خوردن

 .ی لبم نشستهوا گوشهاز تصوراتم لبخند اومد و بی

که به نکنه سوسکی چیزی رفته باشه تو بدنش و اون هم بخاطرِ این " 

 "گه ؟نمیغرورش برنخوره هیچی 

ی کنجکاویِ من صدای ماهرخ بعد از قرنی بلند شد و درست به تخلیه

 :پرداخت

 خوری؟ جات راحت نیست؟داداش چرا انقدر تکون می _
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رو دخالت داد. انگار من تنها ماهگل هم از گوشه و کنار رسید و خودش

 .هاش متعجب بودکسی نبودم که از پهلو به پهلو شدن

 .شیتی اومدی هی اینور اونور میآره داداش از وق _ 

ت روی میز، عرق رو از زیر کتش خارج کرد و انداخدر عرضی از ثانیه کلتش

داشتم از رنگِ از تیرک کمرم راه گرفت و مثل مسخ شده ها چشم برنمی

بار رو هم از تن کند و من اینسیاه و زشتش. به دنبال این حرکت کتش

های کنم. این کلت درست مقابل چشمتیپیش اعتراف نتونستم که به خوش

 کرد خدا؟خواست؟ واقعی بود و کار میمن چی می

ی تفریحش، نگاهی به ی من روی وسیلهمسیح بی توجه به نگاه قفل شده

کرد انداخت و با خاله مریم که توام با دنیایی از نگرانی نگاهش می

 :رسید، گفتدرموندگی که از اون بشر بعید به نظر می

 .بخاطرِ این لعنتیه همش _

 :به شکل زشتش اشاره کرد و افزود

 ..جا بودهاز بس همیشه این _
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 .بار اشاره کرد به پهلوشاین

 .روزخم کرده بدنم _

و خاله مریم که قیدِ شام و گرسنگیِ  "مگه مجبوری؟ "زیر لب زمزمه کردم

 رو زده بود کنارش و روی مبل دو نفره جایی برای خود باز کرد ومسیح

 :گفت

کنی اون از خدا بی ش تقصیر خودته. فکر میالهی من قربونت برم. همه _

جا که نیازی نیست اون ای. اینی حملهش دور و اطرافته آمادهخبر همه

 ..و حمل کنیروسیله ی اعصاب خرد کن

 !ی آخرش، دقیقاً مطابق بود با حرفِ دل منجمله

احساسِ مسیح انداخت تا تاثیر ی عاری از خاله مریم، نگاهی به چهره 

وجو کنه و به دنبال حرفش همراه با اشاره به متین ادامه رو جستهاشحرف

 :داد
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ده. نگاه کن متین خاله جان اینو بردار ببر تو اتاقِ مسیح انرژی منفی می_

  .دخترم رنگ به رو نداره

جانب مسیح ی من اشاره کرد اما متین منتظر تایید از و به دنبالش به چهره

ایستاد و مسیح تک حرکتی مبنی بر اعمال اون حرکت توسط متین انجام 

 .نداد

های تر از چیزی بود که تصورش به دیوارهشام خوردن با مسیح متفاوت

کرد و تا اون کرد. راس میزرو برای نشستن انتخاب میذهنم خطور می

ن. به غیر از کردیک از اعضا سرورو آغاز نمیزد، هیچدست به غذاش نمی

رسید، عجیب که این حرکات بسیار مسخره و پیش پا افتاده به نظرم میاین

اش بود که با وجودِ گذشته ی زشتی که داشت چرا تا این حد برای خانواده

  شد؟محترم واقع می

ها سکوت فضای پرعظمت غذاخوری دربر گرفته بود و به جز برخورد قاشق

رسید و من ریباً هیچ صدایی به گوش نمیبه زوجِ همیشگیشون چنگال، تق

که تو افکارِ خودم غرق بودم و از طعمِ انصافاً خوب غذا هم هیچ هم در حالی

ی تازوندن دادم. تمومِ زندگیم شده بود شد، به افکارم اجازهلذتی عایدم نمی
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یک از که، مرورِ افکار به هیچفکر و فکر و فکر و من عاصی بودم از این

کردم که این های برنج و آرزو میداد. خیره بودم به دونهپاسخ نمیهام سوال

که صدایی از فکرهای بی شامِ دیکتاتوریِ مسخره زودتر به پایان برسه تا این

 :سر و ته نجاتم داد

  چرا فرار کردی؟ _

 

سر بلند کردم. خیلی عادی مشغول غذا خوردن بود و پا گذاشتن روی نقطه 

رسید که انگار جویای احوالم شده میانه به نظرش میقدر عاضعفِ من اون

رو بلند تر از ی بیشعور. از حالتِ پرسشش لجم گرفت و اون سوالشمرتیکه

 .قبل مجدداً تکرار کرد

هاش که نگاهم به هرجایی خیره بود اال چشمبار سربلند کردم و درحالیاین

 :پرسیدم

 با من بودین؟_
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هاش ی جمع کرد و در آخر چرخش چشمحوالهرو نگاهِ عاقل اندر سفیهش

 .به اتمام رسید و قفل شد رویِ من

  جا کسی به جز تو هست که فرار کرده باشه؟این _

ی دید که این مرد، جنبهبیشعور! قصد کرده بود که خردم کنه. متین هم می

  .رو ندارهبرخورد صحیح

 :رو نباختم و گفتمخودم

 .جواب بدم چون کامالً شخصیه خواد به سوالتوندلم نمی _

اومد. انگار که این لحن صحبت، توسطِ زدی خونش در نمیکارد می

ام کرد و کرد. چپ چپی حوالهای چون من، شدیداً حرصیش میدخترفراری

 .ی بحث باشمبار ادامه دهندهرو جزم کردم تا اینرو گرفت و من عزمم

 رسم آقای.. راستی شما آقایِ؟بار اجازه بدید من یه سوال ازتون بپاین _

رو روی میز کوبید و من از رنگ و رویِ سفیدِ افرادِ حاضر لیوانِ نوشابه اش

فهمیدم که فراتر از حدم، پیش رفتم اما دوست داشتم این خیلی خوب می

 !خوردهای اون چرخ میحالش رو.. فرمون که همیشه نباید تو دست
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 :افزودم

 رو بدونم؟ندارم فامیلیتونجواب ندادید به سوالم. حق _

رو شنیدم. اون هم جسارت داشت که وسط این اوضاع صدای ماهرخ

 .تونست حرف بزنهمی

 .رادان فر، فامیلیمون رادان فره نفس_

بار مورد تلفظ قرار رو به نوعی مسخره، چندینابرو باال انداختم و فامیلیشون

به لحنِ صحبت دادم. نگاهش که ثابت روی صورتم موند، لحنی شبیه 

 :رو به کار گرفتم و گفتمخودش

 .آقای رادان فر، من ازتون سوال دارم، اونم خیلی زیاد_

تر شبیه به ای که بیشچه خندههاش، نیمرو کرد به متین و با نگاه به چشم

 .پوزخند بودرو کنج لبش نشوند

 .فرها.. آقای رادانمتین با منه _

 :افزودو بعد مجدداًرو کرد به من و 
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 :ی غذاش و گفتاشاره کردم به ظرفِ دست نخورده

 .خورم سواالتتو بپرسرو هم مینگران نباش غذام _

رو با فکر کردن به های گذشتهرجوع کردم به سواالتی که تمام شب

 .کدوم باز نشدپاسخشون نخوابیده بودم و دهانم برای بیان هیچ

 :شنیدم

 .کنیدیگه داری عصبیم می_

رو جزم کردم و سواله در و برای نسوختنِ اون فرصت طالیی عزمم

 .رو بیان کردمها مورد اولویت قرار داشتبندیرده

 زنی کی قراره تموم بشه؟اون عملیاتی که ازش حرف می _

 .نگاهش به نگرانی گرایش پیدا کرد و سر خورد سمتِ ماهرخ

 . نداره به تو ربطی _

ها گاهی شب های ذهنمخسته شده بودم..خیلی خسته. چراها و سوال

کرد و راهِ کوتاهی داشتم، تا رسیدن به هام حروم میرو به پلکخواب
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دم و هیچ شها خون دماغ میلفرار کرده بودم، گاهی از هجوم فکر و خیا

 .های چندمجهولیمشد به پاسخِ معادلهاتفاقی در طولِ روز مربوط نمی

دونم اون حجم از جسارت به همراهِ خشم از کجا پیداش شد که از روی نمی

 :پا ایستادم و شروع کردم به فریاد زدن

 

یعنی چی که به تو ربطی نداره؟ مگه من مسخره ی توام؟ اتفاقا از هر  _

من ربط داره. خسته شدم انقدر تو این خونه نشستم منتظرِ تر به کسی بیش

دونم دارم تو دی. نمیتوعه عوضی که معلوم نیست چه کاری داری انجام می

ی یه باندِ خطرناک، یا شاید هم کنم یا سردستهی یه قاتل زندگی میخونه

هردو. بی کس و کار گیر آوردی؟ بدبخت گیرت اومده که بندازیش تو 

هات؟ من از شیراز فرار کردم که کاریخودت بری سراغ کثافت ت وخونه

ی خودم گیرم افتاد. بسه جا آزادانه زندگی کنم و یکی بدتر از خانوادهاین

دی یا رو میدیگه خسته شدم... یا همین امشب جواب همه ی سواالم

رو برای همیشه برات جا میذارم. البته اگه کشم و عذاب وجدانخودمو می

 .نی هم داشته باشیوجدا
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اومد، نفسم از حجم باالی فریادها، منقطع شده بود و به سختی باال می

رو به سختی و با صدایی دورگه بیرون فرستادم. قطره های هامآخرین جمله

اشکم به هق هق تبدیل شد و به جز صدای گریه ی من تقریباً هیچ صدایی 

یر کرده بود و چند ثانیه هاش اسرو میونِ دستشد. مسیح سرششنیده نمی

کرد. نگاهِ پر از الی طالییِ موهاش فرو میرو محکم البهیک بار، دستش

کردم و همین امر شدتِ رو به وضوح حس میترحم خاله مریم و ماهرخ

کرد. خیلی قشنگ گند زده بودم به شامِ دورهمیشون رو تشدید میهقمهق

رو از جا صد کرده بود که مغزمو قصد هم نداشتم که کوتاه بیام. سواالت ق

بکنه و همراه خود ببره به ناکجاآباد! ترس از مسیح، ترس از کشته شدن، 

های آهنینِ یک ترس از دیوارهای زیبایِ ویالیی که گاهی شبیه به میله

کرد، به وضوح کم آورده بودم. باید امشب همه چیز رو زندان عمل می

 .خواستممی فهمیدم. من امشب از این مرد جوابمی

نمیدونم چند دقیقه گذشته بود که به محضِ قطع امید از طرف افراد  

رو از سر گرفتم. انگار رو زدم، روی کاناپه نشستم و گریهحاضر، قیدِ میز شام

رو ای خودمتونستم لحظهکه عزیز ترین کسم رو از دست داده باشم نمی

Ava-Khis.iR
@avayekhis



122 
 

ت، همه و همه حاال به ها و حس غربتنگیها، دلآروم کنم. انگار که غم

 .پرداختخودنمایی می

کرد. با رو سلب میاز طرفی هم فین فینم راه افتاده بود و راه نفس کشیدن

هام بودم که دستمالی مقابلِ صورتم قرار مشغول پاک کردن اشک آستین

گرفت. احتیاجی نبود سر باال بگیرم چون ساعتِ مارک دار بند چرمی که به 

ه شده بودرو به خوبی به یاد داشتم و این امر احتمال دور مچ دستش بست

 .رسوندرو به صددرهزار میکه اون فرد مسیحهاین

بدون تشکر و از خدا خواسته چنگ زدم به دستمال و به باال کشیدنِ  

 .ام ادامه دادمبینی

 

 . ماهگل یه لیوان آب بیار_

ه دنبالش، صدای رو با لحنی فوقِ عصبی بیان کرد و بمسیح بود که جمله

های کفِ سالن به گوشم رسید. با های ماهگل روی سرامیککوبش صندل

ی بعد لیوان آب هم مقابلم قرار دستمال به جون بینیم افتادم و چند لحظه
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های لرزونم اسیر کردم و برای باز کردن راه رو میون انگشتگرفت. لیوان

 .رو الجرعه سر کشیدمی محتویاتشنفسم همه

از ماهگل خواست که تنهامون بذاره و بعد مقابل من ایستاد و من با مسیح 

 :هاش شنیدمنگاه به کتونی

 تموم شد؟ _

ها امشب قصد کرده بودن که بدترین شکل ممکن سر باال فرستادم. اشک

 .رسوام کنن

شه که اون موقع بیام حرف کنی. کی تموم مییک ساعته داری گریه می _

  بزنیم؟

داد. به کلتی که بی تکلیف روی میز رها شده بینی، امونم نمیهق و آب هق

 :بود، اشاره کردم و گفتم

با این بدبختی که سرم اومده هیچ وقت. اصالً اونو بدش به من بذار  _

 .رو بکشمخودم
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ای نرمش و یا برخوردی قابل تصور از جانبش، عکس توقعاتم و بدون ذره

مراه با کلت برگشت به طرفم. یک آن رو سوق داد به طرف میز و ههاشگام

اش، با رو تصور کرده و از جا پریدم. حاال به جای نگاه به پاهای کشیدهمرگ

تپید و پر از التماس رو شدم. دست بردم به قلبی که انگار نمینگاهش روبه

 :ها همراه با ابروهاش باال پرید و گفتهای عصبیش. لبچشم دوختم به آبی

  رو بکشی؟خواستی خودتچیشد؟ مگه نمی _

ها، مجدداً به گریه افتادم و مسیح وای سالهاز بی جوابی شبیه به چهار پنج

 :گویان، کفِ دست روی صورتش کشید و غرید

 .آدنفس گریه نکن. من از دخترای زر زرو بدم می _

رو از یاد بردم و به ناک بود که گریهقدر افتضاح و وحشتلحن صحبتش اون

 .ادمسکسکه افت

 :نفس فوت کرد و افزود

رو آب ی لوسماهگل یه پارچ آب بیار. فکر کنم تا صبح باید این دختره _

 .رو گرفتهبدم. اینم یه نوع بدبختی جدیده که گریبان من
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بار بعد از ماهگل که انگار گوش به فرمان همون نزدیکی ها ایستاده بود، این

ام خیره شد. لب زدم نی به چهرهها با پارچی آب وارد و با نگراگذر دقیقه

ها رو به سوی پلهخوبم و مسیح با فشار دست و اما به آهستگی، ماهگل

 .هدایت کرد

رو که دید ام که بند اومد، کمی قدم زد و سکوتمآب که خوردم، سکسکه

 :تر پرسیدبار حرصیاین

  تموم شد دیگه؟ _

اگر قصد کرده بود که تر جلوه کنم. سر تکون دادم و سعی کردم که منطقی

رو از هام، این آوانسِ استثناییمحرف بزنه، نباید با ریزش بی امون اشک

 .دادمدست می

های میز ها و به دست آوردن سکوت و آرامش، یکی از صندلیبا گذرِ ثانیه

قدر رو بیرون کشید، مقابل من قرار داد و نشست. فاصله اوندوازده نفره

فهموندم که از نزدیک سر عقب کشیدم، چطور باید می کوتاه بود که با ناچار

 هاش واهمه دارم؟بودنِ به چشم
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 :کمی خیره نگاهم کرد و به حرف اومد 

ی سپهر باشی. یعنی شه تو از دار و دستهدونم چرا.. اما باورم نمینمی _

کنه. اما مجبورم.. رو تهدید نمییقین دارم که خطری از جانبِ ت من

جا نگهت دارم. چون شک دارم که کسی دنبالم یان عملیات اینمجبورم تا پا

خواد به محض خروجت از این خونه بالیی سرت بیارن. باشه و دلم نمی

 ای؟متوجه

انگار که آسایی رو به نرمش بود و به خدا که انگارنهتنِ صداش به طرز معجزه

رو هاشهای گذشته، چشماین مرد، همون مسیحی بود که من تمام شب

  .دیدمکابوس می

بار وار ها رگتر از قبل، آتش بس اعالم کردم. سواللب گزیدم و با لحنی نرم

 .و پشتِ سر هم، ردیف شد

جا چه خبره؟ من باید تا کی توی این خونه بمونم؟ چرا سپهر کیه؟ این _

  های دیگه متفاوته؟های این خونه با تمام خونهی قانونهمه
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رو لمس کرد و بعد از چک چنانیشی موبایل آنصفحهتکیه داد به صندلی، 

 :هاش، یک تای ابرو باال داد و گفتکردنِ اعالن

 

تونم بهت حرفی بزنم. فقط بدون من خالفکار نیستم و احتیاجی به نمی _

 .جایی در امانیاین همه موش و گربه بازی نیست. فقط بدون که تا این

 

 :گفتمالعاده درمونده بود وقتی لحنم فوق

خواد سرم کشم. تورو خدا بهم بگو چه بالیی میبه خدا دارم عذاب می _

 بیاد؟

اش لحظه به لحظه به حالت کالفه رو تو کاسه چرخ داد. چهرههاشآبی

 .کردگرایش پیدا می

هیچی.. هیچی... اگه کسی قرار باشه بالیی سرش بیاد اون منم که رفتم  _

تم که قدر امن ساخرو اونمن این خونه ترسی؟تو دل شیر. تو دیگه چرا می

انگاری رسه. اون روزی هم که تو اومدی سهلکس بهتون نمیدستِ هیچ
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دونستم آخرین رو دیر فشار دادم. میخودم بود که از حواس پرتی ریموت

رو ده. درست حال شاگردیپرسم و اون پاسخ میهاییه که من میسوال

 .کردبرداری میآوانسِ امتحانش، نوتداشتم که با عجله و برای آخرین 

 پس بگو سپهر کیه؟ _

از شانسِ گندی که به وجودش، درست همین حوالی، ایمان پیدا کرده بودم، 

ام کرد و با نگاه به ی تلفنش خاموش و روشن شد. چپ چپی حوالهصفحه

رو به خودش ی روی صفحه نگاهش شکلی شبیه با نفرتنام ذخیره شده

 .گرفت

 سپهر؟بله  _

ای و گوش و تمام عالئمِ حیاتیم، همه و همه به دنبال نشونه چشم

 .گشتنمی

آم... چون منم تفریح دونی که نمیدخترم... میاالن اومدم پیش دوست _

ها دارم، تایمِ استراحت دارم و االن هم تایم تفریحمه... این مسخره بازی

جا بیا نیستم پس یعنی چی؟ سپهر، آسمون به زمین بیاد من امشب اون
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آم... بیخودی زور نزن.... سیاوش سیاوش... به سیاوش بگو که گفتم نمی

گم خوای با دوست دخترم صحبت کنی که چی بشه؟ من دارم بهت میمی

 ای؟آم، متوجهنمی

ی من و ای دست کشید از بحث، مکث کرد روی چهرهبرای لحظه

وار لب به طرفم گرفت و زمزمهرو که نگاهش پر بود از تردید، تلفندرحالی

 :زد

ها من ذارم سامیار بیاد.. حواست باشهبیا حرف بزن.. بگو امشب نمی _

 .سامیارم

االجرا دریافت سری دستورِ الزمدرست شبیه به آدم آهنی و یا رباتی که یک

هاش قاپیدم و کنار گوشم قرار دادم. پسِ رو از میون انگشتکرده باشه، تلفن

که خورد و من خوشحال بودم از اینهای جدیدی چرخ میذهنم واژه

تونستم تا صبح به اون ها فکر کنم. سامیار.. دوست دختر.. سیاوش.. می

قدر مشغول شده بود که تواناییِ باز فکرم از همین حاال دست به کار و اون

 .هارو از دست داده بودمکردنِ دهان و بیرون فرستادنِ کلمه
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رو شبیه که حاال سامیار شده بود، دست بلند کرد و اونای مسیحِ دو اسمی

 .کن مقابل دیدگانم به حرکت در آوردپاکبه برف

 . حرف بزن نفس_

 

 .رو اجرا کردمحرف زدم. فقط دستورش

 . سالم_

ها بود، اول مکث و فرد پشت خط که صدایی گیرا داشت و گویا سپهرِ قصه

 :بعد صحبت کرد

 باید.. اسمت چیه؟سالم.. شما باید...  _

 

هام تلفن از گوشم فاصله دادم و گویا که عملیاتی مهم و حیاتی میون دست

 :در حال اجرا بود که با قلبی با ضربان هزار پرسیدم

 اسمم چیه؟ _
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 .بگو نفس _

 :مالیِ گندی که کاشته بودم افزودمسریعاً گفتم نفس و برای ماست

 .ه لحظه آنتن رفت انگارببخشید ی _

 :شنیدم

دی نفس کنم مشکلی نیست. سامیاررو امشب به ما قرض میخواهش می _

 .جان ؟ کار ضروریه

 .ای حس تملک و یا جوی افتضاح، به صدام تزریق شدلحظه

شه.. ببین آقای سپهر، اینو تو گوشت فرو کن، سامی همیشه نه نمی_

ها مال منه. به هیچ عنوان هم هشنبجاست همیشه دم دستته ولی پنجاون

 .ذارم از پیشم برهنمی

 

ریخت و رو بهم میی شبیه به عالمت سوال و متعجبِ مسیح، تمرکزمچهره

ی مسیح و یا رو روی نگاه گشاد شدهدونستم که باید حواسمدقیقاً نمی

 .صدای گیرای فرد پشت خط معطوف کنم
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که کسی متنفره از اینمعلومه که بدجوری براش مهمی چون سامیار  _

 .سامی صداش بزنه

ای حس کردم هخندید، لحظهایی که انگار میلب گزیدم و با نگاه به چشم

رو ایفا کنم، پس زدم به درِ ندونم کاری و که باید نقش دخترهای عوضی

 :گفتم

رو به دختری اختصاص بده؟ هاششنبهشما تا حاال دیده بودین سامی پنج _

 .براش چه حکمی دارمپس ببینید من 

گرفت و سپهر که رو دربرمیی فرد مقابلمآثار حیرت، لحظه به لحظه چهره

 .کامالً کم آورده بود، سرسری خداحافظی کرد و تماس قطع شد

هاش، های صاحبش و بی توجه به حالتِ چشمرو پس دادم به دستتلفن

 .رو از دهان بیرون فرستادمرفتای که پس ذهنم رژه میجمله

 ..سپهر همونیه که ماهرخ _

 .رو به خشم دادصاف نشست و آثار تعجب، جاش
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 تو از کجا میدونی؟_

هاش دامن بزنه و با دست اشاره کردم به ام به شکاجازه ندادم که گفته

 .جایی که احتماالً باقیِ اعضا مستقر شده بودن

 .خودش گفت، ماهرخ_

ای کامالً ناگهانی و بی ست. لحظهرو بهاشمجدداً تکیه داد به صندلی و پلک

قدر که هر رو از نظر گذروندم. موهاش خیلی زیاد بود. اوناختیار، تمامش

  .کردرو برای دید زدنشون تحریک میایبیننده

 :های بسته صحبت کردبا همون پلک

  جوری حرف زدی؟حاال چرا اون _

رو به آبروی خودمواقعاً چه معنی داشت، اون مدل حرف زدنِ من؟ رسماً 

 .حراج گذاشته بودم

 :ادامه داد

 آد که با دخترهای هر جایی بپرم؟به من می _
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گام بودن، اصالً اومد. در واقع، به این بشر کنار دختری همنه بهش نمی

 .اومدنمی

هارو هم شنبهرو ببرم اونجا و دیگه پنجخواد پارتنرمهاست که ازم میمدت _

 .دونم شاید بهم شک کردهنمیاز قصر بیرون نیام. 

  گفت؟ قصر دیگه کجا بود؟ پارتنر برای چی؟خدایا چی می

 :زبون باز کرده و نالیدم

 .کنم یه چیزی بگو و از این گیجی خالصم کنخواهش می_

هاش تشخیص دادم بدونِ تغییر حالت، پلک گشود. با نگاه به سرخیِ چشم

هاش هم مهر تایید بر گیِ زیرچشمروزها شدیداً کم خوابه و گودافتادکه این

 .زدحدس و گمانم می

 :لب زد

 .سپهر مرد که نه؛ نامردی بود که زندگی مارو نابود کرد _

 :هارو ببلعم و افزودرو تقریباً حدس زده بودم. گوش سپردم تا واژهاین اتفاق
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رو چک رو سر داد به داخل جیبش، ساعتشدم. تلفنرو هم حدس زده بواین

هاش، پشت ی سرانگشتکرد، بعد روی پاهاش ایستاد و به وسیله

 .رو لمس کردهاشپلک

 .تونم ادامه بدمام دیگه نمیخیلی خسته_

ی با مضمون، نتونستم که فریاد بزنم، محض رضای خدا تنها یک جمله

های ملتمسم، تیر آخررو نگاه به چشمقرار من بده و اون با تحویل ذهنِ بی

 .زد

 .کنممن با پلیس همکاری می _

 

 "راوی"

 

گذشته، با صدای جروبحثی افتضاح، پلک گشود. سردرد  مثلِ تمام روزهای

کنان ی گذشته، نالهداد و به محض مرور خاطرات هفتهای امونش نمیلحظه

با داد و هوارهای  هایی کهتن از تخت کند. خسته بود.. خسته بود از صبح
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ها، با فکر به تصمیمِ مسیح پلک روی کرد و شبصاحب خونه چشم باز می

 .گذاشتهم می

رو به سرویس رسوند و گوش سپرد به صدایی که امروز از تمام خودش

 :غریدروزهای گذشته بلندتر می

رو نبرم کیو رو بفهمید؟ اگه نفستونید اینای برام نمونده میراه دیگه _

جوری خیالت راحته؟ رم؟ برم یه دختر از تو خیابون پیدا کنم؟ هان؟ اینبب

ی من. های پنج سالهزنید به زحمتنه مادر من شمایید که دارید گند می

 .دید به دردهامشمایید که گوش نمی

ی اخیر همه و همه، به جاش حرف که تو یک هفتهخسته شده بود از این

 .گذاشتنبا مسیح دهن به دهن میگرفتن و یا زدن، تصمیم میمی

درست چهار هفته پس از اعتراف مسیح به  همکاری با پلیس، وقتی که 

جوابش، مسیح با های بیای از سوالنفس بازهم درگیر بود با بخش عمده

حالی بد به خونه رسید و با دنیایی از تردید از نفس خواست که به عنوان 

روز مجهولِ بی پاسخ بودنش، شبانهپارتنرش وارد قصری بشه که نفس روی 
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بار مقابل روی پسرش اون روز نفس سکوت کرد و مریم خانم برای اولین 

ایستاد و اجازه نداد که حتی بحثِ ارائه شده ادامه پیدا کنه. حاال یک هفته 

بار با نهایتِ گذشت و نفس اینانگیز میاز اون شب و اون پیشنهاد وسوسه

 .واب پریدخشم از خ

ترین بلیز و شلوارها تغییر داد، بی دستیرو سریعاً با دمهای خوابشلباس 

هارو دو تا رو ترک کرد و پلهای روی سرش بندازه، اتاقکه تکه پارچهاین

 .یکی پایین رفت

 .دادرو، با تن صدایی کر کننده کش میمسیح هنوز هم جنجالِ اول صبحش

 .تهبیوفذارم اتفاقی براش هام مراقبشم، نمیگم مثل چشمدارم بهت می _

رو کشید و پاره ی بحثهای راحتی به سالن، ریشهورود نفس به همراه لباس

رو هاشی حرفاش، ادامهکرد. مسیح سر چرخوند و با نگاه به موهای آشفته

  .خورد. واضح بود که همین حاال از تخت خواب بیرون زده بود

رو پشت گوش فرستاد و بدون توجه به مریم خانمی که مثل فر موهاش

 :پرید گفتاسپندِ روی آتش، باال و پایین می
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 .آمباهات می_

ای میون اون روشنیِ های مسیح برق افتاد و تک ستارهرنگهای آبی کمرگه

  .محض، روشن شد

 :نفس افزود

 .زاما شرط داره باید همه چیزرو بدونم... همه چی _

مسیح وا رفته به ساعت مچیش نگاهی انداخت و زیر لب چیزی شبیه به 

ی رو زمزمه کرد. نفس اما بدون کمی نرمش خیره بود به چهرهدیرم شده

 .تک تک اعضای حاضر

رو به سمت خود کش داد. متین کتاب به های کسی حواسشونصدای قدم

رو بزنه ا خودشکرد و سعی داشت تهارو به مقصدِ خروجی طی میدست پله

 .به ندیدن و نشنیدن

 :درست قبل از خروج و گذر از در، صدای مسیح بلند شد

 کجا؟ _
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رو توی تن مرتب کرد، دستی به موهای ای رنگشمتین کاپشن سرمه

 .رو در معرض دید قرار داداشدارش کشید و بعد کتاب و جزوهحالت

 .دانشگاه _

 :ه سرتاپاش، گفتمسیح با نگاهی مستقیم و عاری از لطف ب

 مگه ترم جدید شروع شده؟ _

رو، باز هم ی تکون دادنِ سر تایید کرد و مسیح تمام خشمشبه وسیله

 .جایی خالی کرد که نبایدهمون

 .الزم نکرده برگرد اتاقت _

  .زد و اما راهی برای گله نداشترو فریاد میی مرد جوون، غمچهره

 :ماهگل به دفاع از متین گفت

  چرا نره؟ داداش _

فهمیدن حاال اصال نگاه تیز مسیح، تغییر مکان داد به طرفِ ماهگل و نمی

  ها نیست؟وقت این حرف
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شما سر پیازی یا ته پیاز؟ توام پاشو برو تو اتاقت. تا اطالع ثانوی درس و  _

قدری حوصله ندارم ای تعطیله. االن اوندانشگاه و هر کوفت و زهر مار دیگه

  .بشنوم که بخوام صدایی

 :و بعد مجددا رو کرد به متین و افزود

  .متین برگرد اتاقت_

رو ملتمس خطاب متین دهان باز کرد برای اعتراض و مریم خانم، نامش

ها پرتاب کرد و رو جایی نزدیک به پیچ پلهکرد. برای فروکشیِ خشم، کتابش

نداشت، طول ها دو تا یکی باال رفت. ماهگل هم که راهی تا گریه از اون

 .رو با آخرین سرعت دوید و از محوطه دور شدسالن پذیرایی

 !حاال فقط ماهرخ بود، مریم و دو ضلعِ اصلیِ ماجرا، نفس و مسیح

خوری نگاهش هاش فشرد و رو به مادری که با دلرو میون دستسرش

 :کرد معترض گفتمی

 .های مننگرانیی دلبفرما اینم نتیجه _
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به پنجره نشست. دلش برای مسیح به رحم رجوع کرده  نفس جایی نزدیک

گذاشت به این ویال و سوخت. شاید هر کسی که پا میبود و شدیداً می

داد اما نفس رو به متین میداستان بی سر و تهِ این خانوار، تو اون لحظه حق

 !دونست، طرفِ مسیح بودرو نمیبه طور عجیبی که خودش هم دلیلش

ترین حالت ممکن گذر کرد و نهایتاً ماهرخ بود که به حرف ها به تنددقیقه

 :اومد

 .دمداداش تو برو دیرت شده من خودم همه چیزرو برای نفس توضیح می_

 

دونست ی نگرانی سر چرخوند. خوب میمسیح با دنیایی از ضعف به عالوه

تونه بازگو کردنِ داستان گذشته و صحبت از سپهر برای ماهرخ، چقدر می

رو اش داشت سپهرهای هر روزهو همراه با تعذب باشه اما با این غیبتسخت 

  .کردبه خود مشکوک می

رو که دید، دل ضعفه گرفت برای حالت نگاهش، به هر ماهرخ تردید برادرش

هاش کاشت و بعد روی رو روی لبجون کندنی که بود لبخندی تصنعی
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 .شهران نباش داداش. همه چیز درست مینگ _ 

کارش به جایی رسیده بود که به جای کوه ساختن برای خواهرش، به  

 !کرد و فعال تنها چاره همین بودهای نحیف اون تکیه میشونه

خور ی مادرش کرد. هنوز هم دلروی پاهاش چرخید و نگاه آخررو حواله

 .کردنمی ی پسرشبود. هنوز هم نیم نگاهی حواله

 :ی توانش گفتنفسی عمیق بیرون داد و با ته مونده 

  چیکار کنم که راضی بشی مامان؟ _

روزها نسبت به نفس پیدا کرده بود، سر ای که اینمریم خانم، برحسب عالقه

 :باال انداخت و لجوجانه گفت

ذارم ببریش تو لونه ی شیر. این دختر گناه داره. این دختر حقش نمی _

 .ها باشهار اون آدمنیست که کن

دونست و با خیالی ی ماجرا نمیچیز از ادامهو بعد رو کرد به نفسی که هیچ

 .راحت لم داده بود روی مبل
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دونی با چه جراتی قبول کردی که بری؟ اصال بیجا تو که هیچی نمی _

 ذارم؟کنی که بری. مگه من میمی

 :که گفتخورد که کامال از اراده اش دور بود وقتی قسم می

جا چه خبره. من... من فقط دونم اونخوام برم. نمیدونم کجا میمن نمی _

دونم تا اون هست قطعاً هیچ بالیی سر دونم که مسیح هست. یعنی میمی

 .آدمن نمی

لب گزید و دزدکی نگاه انداخت به مسیحی که تهِ اون همه غمی که تو 

زد. قلبش از فواره می ای تشکر و قدردانیهاش کز کرده بود، ذرهآبی

 :هایی که تحویل داده کامالً راضی بود و اما مریم گفتجمله

 .منم شرط دارم _

 .رو در پیش گرفتمسیح با حالی بهتر روی پا ایستاد و راه خروج

 .هرشرطی که داری نشنیده قبوله _

 :خورد اشاره کرد و ادامه دادبه تلفنش که برای بار هزارم زنگ می

 .برممن باید _
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ترین و پس از برداشت گام اول و معطوف ساختنِ حواسش به تلفن، مضحک

 .رو شنیدشرطِ عمرش

 .باید عقدش کنی _

ها چسبید. پلک زد برای های مسیح روی سرامیکنفس هین کشید و کتونی

 :تر ادامه دادرو مالیمی بیان شده و مریم، صحبتشباور جمله

کجا بمونید... کجا بخوابید.. معلومه که خواید برید معلوم نیست شما می _

 .زیر یه سقفین

رو بازگشت و با نگاه مستقیم رو ریجکت کرد، قدم رفتهتماسِ روی اعصابش

قدری گنجایش نداشت، های نفسی که قلبش برای فهم واقعیت اونبه چشم

  :رو مخاطب قرار دادمریم

 تو به منی که پسرتم انقدر بی اعتمادی؟ _

 

 :ه تبعیت از پسرش فریاد زدمریم هم ب
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خواد پسر جور مسائل بی اعتمادم. حاال میمن به مرد جماعت تو این _

فهمم اونم اینه که دو تا خودم باشه یا پسر همسایه. من فقط یه چیزرو می

 !نامحرم نباید زیر یه سقف باشن. تمام

رو در آغوش کشید و مسیح خیره به نفسی به دنبال حرفش، هر دو دستش

ی رو به طور کل از دست داده بود و قفل روی صحنهکه عالئم حرکتیش

هایی از حرص در اون مشهود زد با صدایی که رگهمقابل، حتی پلک هم نمی

 :بود، گفت

ت زن بگیرم. خدایا، خدایا بیا به داد مغز من صیبفقط مونده تو این م _

  .برس تا منفجر نشده

های بی تکلیف و انتخاب کرد، دست رو برای نشستنمریم مبل مجاور نفس

 .رو زدهای تپلش مخفی کرد و حرف آخرشرو میون دستسردش

 .این دیگه مشکل خودته، حرف آخرم بود _

هاش اسیر بود، برای هزارمین بار شروع به زنگ تلفنی که میون انگشت

 .بار نتونست که جواب ندهخوردن کرد و با نگاه به نام مخاطب، این
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دارید... سر چیه ساالر؟.... تو و اون برادرت یه لحظه دست بر نمی بله؟... _

چینم واسه عروسیم... دارم قبر تو کجا باید باشم.... هیچی دارم برنامه می

 .آم یه جوری دست به سرشون کنمی

پس از کوبیدنِ توام با حرص انگشت شستش روی صفحه، نگاهی عصبی 

 :گفت ی مریم کرد و بعد رو به ماهرخحواله

 .ی بعد باید باهام بیاداول هفته _

بعد از اون با انگشت اشاره کرد به نفسی که هنوز هم خیره بود به 

 :دادهای غیرممکنی که ممکن شده بود و ادامه دادرخ

 .گمرو مینفس _

های شدید از جا پرید. حاضر درِ ورودی که بهم کوبیده شد تنش با تکون

یش نداشت که وهم کنه از ی زندگیِ نکبتادامهبود باهاش بره . امیدی 

مردن و رفتن. اما عقد؟ ازدواج با مسیح؟ مسیح انقدر بد بود مورد اعتماد 

کرد شد؟ نفس انقدر بی کس و کار جلوه میاش هم واقع نمیاعضای خانواده

  بار هم نظر نخواست؟ی عقد کشوندن، حتی برای یککه مریم برای به سفره
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ماهرخی که طرفِ چپ و  کنارش نشست، قصد کرد که با نگاه داد به 

هایی امیدوارکننده، تک چراغی میون سیاهی محض قلبش روشن کنه جمله

های گذشته نداشت. اما تو اون لحظه هیچ گنجایشی برای مرور داستان

به  دست باال برد برای دعوت به سکوت و به طور ناگهانی، محتویات معده

رو چسبید و به جای فرار به هر دو دست دهانش دهانش هجوم آورد. با

رو ترجیح داد و به تر بود، بیرونیسمت سرویسِ داخل که انصافاً نزدیک

ی سرویس، چند دقیقه ای عق زد و همراه با محض ورود به فضای خفه

متحمل شدن اون مقدار از بدحالی، بلند گریه کرد. حاال و درست بعد از 

کرد. یی که بر سرش نازل شده بودرو درک میتایید و خروجِ مسیح، بال

رو برای فرار از شهر و درست همون لحظه بود که تمامِ وجود گند خودش

دیارش لعنت فرستاد. درست همون لحظه بود که متنفر شد از نفس و 

روزها از بی و یا حاج ناصر. همون لحظه بود که فهمید اینتنگ برای بیدل

کشید، متنفر بود. حتی اعتراف رو به رخ مینای که نداشتنشوهر ثانیه

تنگه. حس بی کس و کار کرد برای تک به تک قلم ها و رنگ هاش دلمی

بودن، آتشی از جنس حسرت به جونش انداخته بود و با هربار فکر کردن به 
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پس یک مشت آب سرد به صورتش پاشید و کاری کرد و سچندین باز کف

 .رو از سر گرفتهق هق

از وقتی که با همون یک دست بلوز و شلوارِ خونگی، کنار باغچه و خیره به 

رو رسیدنهایی که شاید به ساعت میها نشسته بود، حساب دقیقهکاکتوس

 ای نشست به حرف زدن و وقتی هیچاز دست داد. ماهرخ اومد چند دقیقه

رو بیرون فرستاد. مریم هم چند باری العملی ندید، رفت و نفر بعدیعکس

نگرانی رو با دنیایی از دلی تراس ایستاد و سوزِ شدید زمستونکنار نرده

اعالم کرد. با این حال و با وجود اون حجم از اصرار، حاضر نبود که برگرده 

بود، با صدا بلند ی بادی که افسار پارع کرده به میون اون چهاردیواری. زوزه

رو لرزوند اما شد و بعد همراه با سیلیِ محکمی که به توانش نواخت، جونش

باز هم ترجیحش به ریه فرستادن هوای آزادِ باغ بود. ترجیحش بلعیدن اون 

حجم از اکسیژن بود. ترجیحش کوبش مهر انکار روی باورهای مبنی بر 

رو و آبیِ کدری که پسِ اونرفت زندانی بودنش، بود. هوا رو به تاریکی می

رو به کشید و جاشابرهای سیاه باردار در برگرفته بودن، آهسته عقب می

رو هاشچنانیِ دندونداد. لب بهم فشرد تا لرزشِ آنتیرگیِ بی حد و مرز می
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ها نشسته بود و چیزی نخورده بودرو رو کنار کاکتوسمهار کنه. چند ساعت

رو به طور کل از دست داده و مای بدنشدونست که دنمیدونست اما می

 .رو یافتهسرما راهی برای ورود به مغزش

که صدای چرخش الستیک روی سنگ رسید تا اینهمه چیز بد به نظر می

های خشک رو روشن کرد و روی هیزمی کوچکی از آتشها، شعلهریزه

جنس ی تنش پاشید. پلک بست و با دنیایی از ضعفی که از نیاز به شده

های گرفت، به صدای کوبش قدمچون پدر یا برادش نشات میمخالفی هم

کشد گوش سپرد. یک نفری که حتی درِ یک نفری که نزدیکش می

هاش، با صدای هوهوی وبازدم نفسرو هم نبست. یک نفری که دمماشینش

 .باد ادغام شده بود

 

حض لمس هایی شد که به مبازوهای سِر شده از سرماش، اسیر انگشت

 رو؟پسندید این لحنحرارت پاشید و چرا تا به حال نمی

 رو به کشتن بدی؟خوای خودتدیونه... دیونه.. می _
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با مُردن هیچ توفیری نداشت این حجم از حقارت. در سکوت خیره شد به 

 :نگاهی که هیچ حسی نداشت و لب زد

 .خوام بمیرمآره می _

رو به اشای و مردونههای عضلهمسیح کنارش و روی زانو نشست. ساق پا

رو همراه با بخار پرت کرد روی عضالت های گرمشنمایش گذاشت و نفس

 .اشی چهرهمنقبض شده

 چرا؟ فقط بهم بگو چرا؟ _

ی تلفنش برای هزارمین دفعه زنگ خورد. ریجکت کرد و زوم کرد رو چهره

خواست نگری میرسید که انگار تنها تلقدر درمونده به نظر میدخترکی اون

قدر مشهور بور که های دندونش با هم، اونبرای باریدن. برخورد ردیف

 !کردرو چسبید. در برابر این دختر، فقط زور عمل میمسیح به ناچار بازوش

رو. کنم اون داستانخوای باهام بیای؟ اشکال نداره من منتفی مینمی _

 .فقط بیا بریم تو
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رو از ی خفیف روی بازوهاش موفق شد که تنشبه دنبال این حرف، با فشار 

  .زمین بکنه و به دنبال خودش به راه بندازه

بعد از ورود به ساختمون و هجوم گرما، دخترک متنفر شد از تمام 

های دنیا. با نگاهش قدردانی کرد از مسیح و به خدا که چند دقیقه زمستون

  .تا منجمد شدن فاصله داشت

ل، به ورودی رسیدن و ماهگل با نگاهی سرسری به مریم و به دنبالش ماهگ

  .ی سرخ از سرمای نفس، دست دراز کرد برای در آغوش کشیدنشچهره

های منقطع نفس رو همراه با بیرون فرستادنی سردمهنفس چندین بار واژه

 :بیان کرد و مسیح گفت

  .اجازه بدین من و نفس تنها صحبت کنیم _

. مسیح های مقتدرِ مسیح به راه افتادبال گامتنِ لرزونش چرخید و به دن

ی حیاط پشتی شد و مقابل دربی آهنین ایستاد. دربی که نفس تا به روونه

  .کنهها و نقشِ انباررو ایفا میکرد که متعلقه به خرت و پرتامروز فکر می
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های افتخار. وارد فضای پنجاه متریِ اتاقی شد که پر بود از عکس و مدال

ی به تنش دما داد و مقابل یکی از تابلوها ایستاد. مسیح به عالوه کنجکاوی

 !مردی که به احتمالِ زیاد همون برادرِ غیابی، یعنی الیاس بود

 

های مختلف مسیح در قالبِ چهار ضلعِ قاب دل کند از اون عکس و ژست

ای که به احتمال نود درصد الیاس بود هم ها پسندید. چشم آبیِ دیگهعکس

کرد و اون برعکسِ مسیحی که با هار پنج مدل عکس همراهیش میدر چ

کشید. رو به رخ میهای همیشه خندونشزد، لباخم پرستیژ برهم می

مسیح مشغول بود با مخاطب پشت خطش و نفس با خیال راحت، 

های نوشیدنی و رو تخلیه کرد. کمدی که پر بود از شیشههاشکنجکاوی

های متنوع ورزشی های افتخارِ متعلق به رشتهتابلویی که تمامش رو مدال

رو تشدید کرد و ی شومینهروی زانو نشست، شعله پر کرده بود. مسیح

خندید، اشاره کرد به دارِ نفس میهاش به خویِ اولویتکه چشمدرحالی

 .بالشتکی که مقابلش قرار داشت

 :در نهایت تماس قطع شد، نفس چشم از تابلوها گرفت و لب زد
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 .اتاقت خیلی قشنگه _

سرچرخوند و خیره ی تن ظریف دختر در قالب بلوز و شلوارِ نخی نازک، 

رو زیر پا ای که به تنهایی جنگل آمازونی فرفریتوام با موهای آشفته

 :گذاشت گفتمی

 .گم غذا بیارن براتجا تا گرم شی. االن میبیا بشین این _

نه نشست. مسیح مقابل به حرفش گوش کرد و روی بالشتک کنار شومی

رو بیرون کشید و بی توجه به ی مخملیکمد دیواری ایستاد و پتوی دو نفره

نگاهِ حیرون دخترک، دور تنش انداخت. چنگ زد به موبایل و بی توجه به 

ای نداشت، کدوم عجلهپانزده تماس بی پاسخی که برای پاسخ به هیچ

 .م شدرو گرفت و خواستارِ آوردن شای ماهگلشماره

هاش به آهستگی باال فرستاد رو با حرکت انگشتموهای طالیی زیتونیش

 .ونگاهش بی اختیار به روی موهای دخترک لغزید

  خوای بگی چرا زده بودی به سیم آخر؟حاال نمی _
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های دخترک که حاال دمای بدنش به حد نرمال رسیده بود خیره به شعله

 :دار شومینه پاسخ دادنارنجیِ جون

شم. صبرم که تموم بشه هیچی همیشه همینم. یه دفعه منفجر می _

 .خوامفهمم. قبول دارم که حرکتم خیلی غیرمنطقی بود، معذرت مینمی

 .هارو آف کرد و دقیق شد روی نگاهی که خیره بود به شعلهاه گویان تلفنش

 صبرت تموم شد که فرار کردی؟ _

 :رو گرفت و ادامه دادپاسخ مثبت

  ات انقدر بد بودن؟خانوادهچرا؟  _

 !فهم بودننگاهش کرد. بد نه، فقط کج

 .خواستن به زور شوهرم بدن. اونم با کسی که ازش متنفر بودممی _

 هایی؟ابروهاش باال پرید. هنوز هم بودن چنین خانواده

  کی بود حاال؟ _

 .پسر عموم _
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مونطور که به رو ترک کرد. هدارشتقه ای به در خورد و مسیح صندلیِ چرخ

 :رو پرسیدکرد سوالِ بعدیشطرف در حرکت می

  چرا ازش متنفر بودی؟ _

  بیست سوالی راه انداخته بود؟

رو به طرز داری که گرسنگیپلو با مرغِ رنگ و لعابنگاه داد به زرشک

 .کرد و پاسخی که آماده ساخته بودرو به فراموشی سپردعجیبی تحریک می

 :هاش کاشت و گفتروی لبدار مسیح لبخندی جون

که حمله کنی باید بگم که این غذای گرسنته ها.. البته قبل از این _

 .جفتمونه

های این بار روی لبنفسِ متعجب، قفل شد روی لبخندی که برای اولین

دونست لبخند تا چه حد فیتِ صورتشه؟ چرا مرد جا خوش کرده بود و نمی

  کرد؟همیشه اخم می
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رو ش و روی زمین قرار گرفت و مسیح هم بالشتک مقابلشسینی غذا مقابل

برای نشستن انتخاب کرد. هر دو بی صبر قاشق چنگالشون به دست شروع 

 .رو شکستکردن به خوردن و مسیح بود که سکوت

 نگفتی. چرا ازش متنفر بودی؟ _

های پر و پیمونی که از گلو پایین فرستاده بود، برای هضم آسوده ترِ قاشق

 :ای دوغ نوشید و در همون بین فکری کرد و گفتجرعه

 .خواستم نبودخب.. اون اونجوری که من می _

  ریخت بود؟یعنی بی _

 .کنان سر باال انداختاش دقیقاً شبیه به عالمت سوال شد و خندهچهره

 .نه نه اتفاقاً خوش قیافه بود _

شما دخترارو  تونه باشه،پس حتما بی پول بوده. به جز این دو حالت نمی_

 .شناسممن می

رو تغییر داد و با فکر به بهزادی که همه پاش به دست، طعمِ برنجشنمک

 :چیز نداشت گفتچیز تمام بود و در نظر نفس، هیچ
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نه خیلی مذهبی بود. به کل با من یکی نبود و من با هر بار دیدنش،  _

غیرقابل کش، انقدر که گفتم خطگرفتم. حتی بهش میحالت تهوع می

 .انعطاف بود

  .رو پسندیدهاشکج خندید و نفس بازیش با قاشق و چنگال

 .پس امل بوده _

دونمش اما خب مرد ی مذهبی بزرگ شدم و امل نمیمن تو یه خانواده _

 .رویاهام نبود دیگه. در ضمن؛ امل با مذهبی و معتقد خیلی فرق داره

 :هاش پرسیدبی توجه به پیامِ اصلی جمله

 رد رویاهات چه شکلیه؟م _

رو بی جواب گذاشت، لبخندی روی لب کاشت و خوشش اومد نفس سوالش

پذیرِ مقابلش چقدر دلش میخواست امشب تموم  نمیدونست از مردِ انعطاف

 . چه حسیه ولی تمامِ حرکاتِ این مسیح رو دوست داشت
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مسیح؛  ی برنجش خورد، پتورو کنار زد و از ته دل تشکر کرد.تا آخرین دونه

خوردرو به بهترین رو میوار مغزشامشبِ نحسی که احساس حقارت موریانه

 .نحو ممکن، سر و سامون داده بود

 .دونم چجوری ازت تشکر کنم. راستش االن خیلی خوبمنمی _

رو به رخ . امشب قصد کرده بود که تنها زیباییِ لبخندشمجدداً خندید

رو روشن کرد و رو به نفسی که رو چک و بعد تلفنشبکشه. ساعتِ مچیش

 :ساز رفتن کوک کرده بود گفت

 نگفتی _

 رو در قاب آیینه نگاهی انداختی بی روح و نامرتبشچهره

 

رو از دست داد. این چه شکلی بود؟ این چه ریختی و از شرمندگی، رنگش

 .بود که تمام مدت مسیح نگاهش کرد و از شلختگیش دم نزد
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اومدن اطالعات، نام سپهر روی صفحه خاموش  به محض روشن شدن و باال

کرد، که زیرلب فحشی نثارش میو روشن شد. نفسی فوت کرد و در حالی

 :رو پاسخ دادتماس

بله سپهر.. یه کاری برام پیش اومد.. پیش دوست دخترم... زیاد حالش  _

خوام امشبو پیشش باشم.. اگه بازجوییت تموم شد من باید خوب نیست می

 .خودت سیاوش و دست به سر کن... به من ربطی نداره خداحافظبرم... 

 :اش خیلی جدی پرسیدتماس رو قطع کرد و بی توجه به مکالمه

 مرد رویاهات چطوریه؟ _

واقعا مرد رویاهاش چطوری بود؟ ظاهرش؟ قطعا مسیح از مرد رویاهاش هم 

تی بختر بود. ثروتش؟ ثروت براش اهمیت چندانی نداشت، پول خوشجذاب

خواست و مسیح، تمام پذیر میآورد. اخالقش؟ تنها مردی انعطافنمی

هاش هم.. حاال که فکر رسید، حتی بداخالقیخصوصیاتش عالی به نظر می

رو چک رو هم دوست داشت. خدایا چرا مسیحهاشکرد بداخالقیمی

  کرد؟می
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 :بی اختیار گفت

م که وقتی من گریه خوارو میبا خودم فرق داشته باشه.. یعنی کسی _

 .رو بند بیارهکنم با خنده اشکاممی

 .خندی اون گریه کنهحتما وقتی هم تو می _

اش پرداخت و بعد هر دو با صدای بلند شروع به خندیدن به حالجیِ جمله

 .کردن

ای بیرون داد و صدا باال بار صدای زنگ تلفنش که بلند شد نفس کالفهاین 

 :برد

 .کنناینا منو ول نمی _

 .برای پاکسازیِ اخم مرد مقابلش، دست دراز کرد

 .اگه سپهره بده من جواب بدم _

  :رو به دستش دادسر کج کرد، ابرو در هم کشید و بعد از مکثی کوتاه تلفن

 .اسمم سامیاره _
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 .خنگ نیستم _

 .نمایی تحویلش داد و تماس برقرار شدسپس لبخندِ دندون 

 

 .سالم بفرمایید _

 .سپهر، بعد از مکثی کوتاه به گوشش رسیدصدای 

 .به به.. ببین کی پشت خطه مشتاق دیدار _

 .باز هم زد به درِ پرروگری

 .شیدکه تا من جواب ندم شما بیخیال عشق من نمیمثل این _

هاش نداشت که هیچ کنترلی روی صدای خندهسپهر قهقهه زنان و درحالی

 :گفت

 

خواستم بگم فردا زودتر بیاد.. ین سری میجان؟ عشقِ من؟ اوه ببخشید؛ ا _

 .تونه بشونه سرجاشونآخه این دخترارو فقط سامیار می
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 .هاش ماسیدلحنِ پرهیجانش فروکش کرد و لبخند روی لب

  دخترا؟ _

هاش، بعد از اتمام مسیح که تا به حال با لذت خیره بود به زبون درازی

 .رو از دستش قاپیدجمله یو مشت اخم میون ابروهاش کاشت و تلفن

 .آم فعالبله سپهر؟ باشه فردا زود تر می _

رو پرت کرد روی میز و گذاشتای که یک لحظه آرومش نمیتلفنل لعنتی

 :پرسید

 چی گفت؟ _

 :رو در پیش گرفت و جواب دادو نفس راهِ خروج

 .تونی بشونی سرجاشونگفت دخترهارو فقط تو می _

  کجا؟ _

 ."دختر ها"بود از لفظِ سرچرخوند و بدش اومده 

 .رم تو اتاق خودم ممنون برای امشبمی _
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 :بازوش اسیر دستش شد و با دنیایی از حرص زمزمه کرد

خوام همه چیزرد برات بگم. اگه رو بشنوم. میجا که تشکرتنیمدم این _

تونی ربطِ سپهررو به وقت دیگه نمیرو از دست بدی هیچاین فرصت

 .زندگیمون بدونی

 

ای از جونِ ای ذرهچسبوند به درو هر دو نگاه به تالقیِ هم اومدن. لحظهتن 

دخترک پایین ریخت و قلبش از شدتِ اون مقدار از نزدیکی، در پستوی 

 .ای تپیدتر از هر ثانیهاش محکمسینه

کرد، ای هزاربار به زیباییش اعتراف میهایی که ثانیهرنگکم برای فرار از آبی

 :زمزمه کرد

 .کنهگه برام. اون بهتر تعریف میماهرخ می _

ای، میون تیرگی های قهوهدست راستش کنار سر دخترک قرار گرفت و رگه

بار اعتراف کرد که هاش خودنمایی و مسیح برای صدمینمحض چشم

 .روکنه هر مرد بی احساسینگاهش افسون می
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 :گفت

  ای؟شه متوجهیدم که ماهرخ تعریف کنه. حالش بد ممن اجازه نمی _

فهمیِ آخررو با چنان تحکمی گفت که نفس بی حرف از زیر دستش می

 :کرد گفتها حرکت میطور که به سمت بالشتکبیرون پرید و همون

 .رو ماهرخ برام گفتهتا یه جایی _

 .خیلی زود صمیمی شدید _

های پیراهنش رو در حال باز کردن دکمهسر چرخوند حرفی بزنه که، مسیح

 .چون برق از جا پریدبار از هجوم شرم همید و ایند

 کنی؟چیکار می _

 :ابروهاش در هم تنید و رو بهش توپید

بگیر بشین سرجات من حیوون نیستم توام اونقدر خاص نیستی که بخوام  _

خوام تو اتاق خودم راحت باشم. این که جرم نیست . فقط میجذبت بشم

  هست؟
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ایی از حقارت بیان کرد، دخترک با بادی خوابیده رو توام با دنیخاص نیستی

 .روی بالشتک لمید و ترجیح داد که نگاهش نکنه

 :زیر لب زمزمه کرد

گه خاص نیستی. خیلی هم خاصم. اصال اگه ی بیشعور به من میمرتیکه _

 کنی؟تو آدمی چرا پررو پررو جلوی من وایستادی لباس عوض می

آب خوردنی به باد هوا رفت. مردی که تا  چونهاش همباقیِ افکار و فحاشی

کرد، خورد، حاال کامالً فرق میبه حال کت و شلوار به تن مقابلش چرخ می

رو در بر گرفته بود، ی عضالنیشتیشرت جذب سفید رنگی که باال تنه

کنی که پا کوبید و شلوار اسپرت گرمرو به چشم میبرنزگیِ پوست تنش

 .ی پاهای کشیده و عضالنیش بوددهکرده بود هم، زیادی برازن

  آد؟بهم می _

 :سوالی نگاهش کرد و مسیح افزود

 .گمرو میتیشرت _
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ای ای گفت و مسیح از خیر خندیدن گذشت. دخترِ زیادی سادهبی اراده بله

رو در ی تالششترسید که نکنه با ورودش به قصر سپهر همهبود. گاهی می

 .معرضِ تخریب قرار بده

 :صدا صاف کرد و پرسیدبیخیال 

  دونی؟خب دقیقاً چی می _

 .سپهر و ماهرخ همدیگرو دوس داشتن و هیچ مشکلی هم نبود _

 

ام دور افتاده بودم. تمام کار و زندگیم شده اون روزها من خیلی از خانواده "

بود با این دختر و اون دختر پریدن و هدفم از درس و دانشگاهم فقط این 

خوندم و هر رو وارد زندگیم کنم. چالوس درس مییشتریهای ببود که آدم

دادم. خالصه اونقدر دورو اطرافم آدم رو تشکیل میهای جدیدیروز با اکیپ

کردن. وقتی نداشتم برای سر بود که دخترها برای باهام بودن التماسم می

بار و در بار کم کم تبدیل شد به ماهی یکای یکام و هفتهزدن به خانواده

سور جایی که شنیدی من  بوکبار. خب تا اوننهایت چهل پنجاه روز یک
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شدم برای تمرین مسابقه اومدرو مشغول میچی هم اوقات فراغت گیرم می

ا نبودن من طور که ماهرخ برام تعریف کرد، گویهای بزرگ کشوری، اما اون

رو در کنار هم سپری شکست و سپهر و ماهرخ هر روزشهارو میتمام مانع

کردن. الیاس هم که امتحاناتش شروع شده بود، بیخیال همه چیز سر می

  .داد که اون دو خوب بتازوننفرو کرده بود تو کتاب و اجازه می

سر بزنم، به  یه روز که باالخره بعد از یک ماه فرصت گیر آوردم تا به خونه

رو با یه مرد شنیدم. اونقدر شاد و گوی ماهرخومحض ورود صدای گفت

ها به وضوح زدن که من از پایین پلهسرمست و بلند بلند حرف می

شنیدم. ماهرخ از هیجان و اضطرابش پس از دیدنِ سپهر رو میهاشونحرف

گفت و سپهر سعی داشت که هرطور شده آرومش کنه. ماهرخ از می

 ...زد و منهاش دم میتنگیدل

 

ای از خشم رسیده بودم، روز به چه درجهآد که اوندرست یادم نمی

رو مورد خطاب قرار دادم، فقط دونم که چطور فریاد کشیدم و نام ماهرخنمی
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ی دوم رسیدم، درِ اتاق ماهرخ قفل بود و تا تونستم دونم وقتی به طبقهمی

 .منتهی به حیاط پشتی فرار کرده بودنهای دررو بشکونم از پله

رو مو به مو گشتم، تکه سنگی اگر های اطراف خونهروز تمامِ خیابوناون

رو پیدا کنم. تازه فهمیده روی زمین افتاده بود برداشتم و اما نتونستم ماهرخ

ام اومده بود. های الیاس چی به سر خانوادهعرضگیبودم با غیبتِ من و بی

خونه رسید نزدیک بود زیر مشت و لگدهای حاکی از عصبانیتم الیاس که به 

شد که سپهر چنین کاری کرده باشه. جون بده اما با این وجود باورش نمی

روز فهمیدم که سپهر دوست صمیمی الیاس هم بوده، حالی رو من هم اون

رو برده بود و کاری که خواهرممردم برای اینرو داشتم. داشتم میبه جنون

  .دستم ساخته نبوداز 

رو گذشت از رفتنِ ماهرخ و من تقریباً کل وقتمحدوداً هفت روزی می

که روز تا این اختصاص داده بودم برای یافتن سرنخی از سپهر یا ماهرخ

که هیچ رنگی به رو نداشت، اومد خونه و من نفهمیدم هفتم الیاس درحالی

سرِ الیاس اومده بود اما  روز چی بهوقت نفهمیدم که اونکه چش بود. هیچ

دونست که مربوط به سپهر بود. مربوط به سپهر و رو میمطمئنم چیزی
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روز هر چی سرش داد زدم و هرچی فحش نثارش کردم، زیر سیاوش. اون

کرد. تا خودِ صبح روی مبل رو مکرر تکرار میلب چیزی شبیه به حق داری

که هشت صبحِ روز هشتم نای نامعلوم تا اینشسته و زل زده بود به نقطه

دونم چه بالیی سرش دونم کجا رفت. نمیرفت و دیگه هم برنگشت. نمی

 .اومد

 

 .شد به سپهراما مطمئنم هر چی که بود مربوط می

شد. به هام آب مییک هفته گذشته بود و حاال مامان داشت جلوی چشم 

طبق معمول از  شدیم.رو هم متحمل میی ماهرخ حاال باید نبودِ الیاسعالوه

گشتم که تلفنم این بیمارستان به اون بیمارستان دنبال ردپایی از الیاس می

 :زنگ خورد و چون شماره متعلق به منزل بود خیلی سریع جواب دادم

 بله؟ _

 .الو سالم داداش.. سریع بیا خونه ماهرخ اومده _
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د طی رو که خیلی هم طوالنی بونفهمیدم چطور راهِ بیمارستان تا خونه

کدوم کردم اما وقتی به خونه رسیدم هیچ کس نبود. یعنی هیچ اثری از هیچ

  .ام یافت نشداز اعضای خانواده

 :رو گرفتم و بی صبر، تقریباً فریاد زدمشماره ی متین

  کجا رفتید؟_

 :صداش پر از اضطراب بود وقتی گفت

ن برامون گه خونه موندریم ویالی شمال.. مسیح ماهرخ میما داریم می _

 .خطرناکه توام سریع بیا شمال

دونستم که به ویال های بیهوده گذشت. میتمامِ طول راه با فکر و خیال

ام اما، دونستم که چقدر عصبیآرم. میبرسم حتما یه بالیی سر ماهرخ می

تر از همه الیاسی که هام و بیشضعفتهِ دلم نگران بود. نگرانِ تمام نقطه

 .نمی دونستم کجاست

رو های نیمه شب بود که به ویال رسیدم. حتی طاقت نداشتم ماشیننزدیک

ای رهاش ِ باز گوشهطور روشن و با درپارک کنم و در حالی که همون
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ی در که رو دویدم. از لنگهکردم، تمام مسیر ورودی تا ساختمون اصلیمی

پریده و رو دور هم دیدم. همه با رنگ و روی گذشتم، تمام اعضای خانواده

دونم چی تو های سرخ از اشک. ماهرخ دقیقا مقابل دیدم بود و نمیچشم

 .ام دید که سر پا ایستاد و شروع کرد به التماس کردنچهره

داداش غلط کردم من و ببخش.. به خدا نفهمیدم اون کثافت چجوری اون  _

 .بالرو سرم آورد

گفت و لب ذکر میگفت ؟ نگاه انداختم به مامان که زیر کدوم بالرو می

ای زنان گوشهکرد. ماهگلی که نالهمجدداً به ماهرخی که با گریه التماس می

رو داشت. متین اصال خوب ایستاده بودو متینی که حالی شبیه به حال من

 .رو تحریک کردنبود که میون اون وضعیت متشنج فریاد زد و منِ دیوونه

چیکار کردی. نمیدونه با یه  دونهمسیح هیچی نمی.دونه. یعنی هنوز نمی_

عوضیِ خالفکار فرار کردی و حاال هم بالیی سرت اومده که داری مثل مار 

 .پیچیبه خودت می

ها بودرو کنار زدم. هام به ماهرخ نزدیک شد و متینی که همون نزدیکیقدم
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رحمی و به قصد بوندمش به دیوار و هر دو دستم با بی. چسرو بکشمخودم

خواستم که حدسم درست نباشه خفه کردن، دور گلوش پیچید. فقط می

خواستم که ماهرخ چوب حراج نزده باشه به آبرومون اما، درست من فقط می

بود. سپهر در کمال نامردی بهش دست درازی کرده و بعد مثل یه آشغال 

ی منزلمون تماس گرفته و بعد از اون حتی به شماره پرتش کرده تو خیابون

هایی که نثار ماهرخ کرده و خواستارِ دوباره دیدنش شده بود. تمام ابراز عالقه

ش بازی بوده. از اون روز نگم برات. حالم بد بود. بدرو درست بود هم همه

وقتی ماهرخ گریه کرد و مامانم با هر بار ذکر گفتنش مهر تایید روی 

. خشم در برابر حال من پشیزی های متین کوبید، از سر گذروندمحرف

  .فهمیدمرو نمیروز هیچی از حالمارزش نداشت. من اون

وقت از یاد اولین فکری که به سرم زد تنبیهِ ماهرخ بود. تنبیهی که هیچ

هارو دو تا یکی باال رفتم تا برسم به اتاقم. در گشودم و اولین چیزی نبره. پله

به چشمم خورد ماشین ریش تراشم بود. تصمیم داشتم تمامِ وجودش رو که 

آبرویی که به سرمون نازل شده بود، اصالً وجود به درد بیارم. بدتر از اون بی

رو بشکافن نداشت. تعصب و عصبانیت هر دو با هم قصد کرده بودن که مغزم
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م التماس و همراه خودشون ببرن. حتی حاضرم قسم بخورم اون روز قلبم به

کرد که آروم باشم. آروم نشدم. تمام اعضای بدنم التماسم کردن، می

چنان های ماهرخ دست و پا در آورده و دنبالم راه افتادن اما من، همعکس

 !آروم نشدم

 .هارو پایین رفتمماشین به دست پله

 

تن ماهرخ رو گوشه و کنارِ شیش ضلعیِ سالن پیدا کردم و کوبیدمش روی 

یره بودم به موهای طالیی و بلندی که با هربار نگاه کردنِ بهش، از زمین. خ

کرد. تنها دلیل آرامشم بود. من انقدر اون ها متنفرم میتمام مو مشکی

دادم برای جلوگیری از موخوره حتی موهارو دوستشون داشتم که اجازه نمی

هاش، آدم ای که دنیا وروز و درست تو همون ثانیهرو بچینه اما اوننوکشون

آوار شده بودن روی سرم، اون موها به بدترین شکل ممکن به فحشم 

گرفت. من هاش، تقصیرهارو به گردن میکشید. اون موها با دلبریمی

روز متنفر شدم از تمام موهای طالییِ دنیا! ماشین ریش تراش به دست اون

ی اون ه دونههای از ته دل مامان و خواهرهام تمام دونه بو بی توجه به ضجه
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های از ته دل ماهرخ، تراش و جیغی ریشهارو تراشیدم. صدای زوزهطالیی

کرد. روز حتی متین هم گریه میشه. اونهام اکو میهنوز که هنوزه تو گوش

ی خواهرم عذاب روز به بعد با هر بار نگاه کردن به موهای پسرونهمن از اون

اجازه نداد که اون موها شبیه به اولش روز به بعد دیگه وجدان گرفتم. از اون

تراش بدم اومد. از اون روز به بعد روز به بعد من از ریشبلند بشن. از اون

تمام وجودم شد انتقام از سپهر. الیاس که آب شد و رفت توی زمین و تمام 

 ".فکر و ذکر من شد باالی دار کشیدنِ سپهر

زدن اما مسیح، نفسی فوت  نفس تغییر حالت داد و دهان باز کرد برای حرف

 :کرد و ادامه داد

 .بذار تمومش کنم _

ی شهررو به دنبالِ سپهر بعد از اون، هر روز و هر شب و نقطه به نقطه "

که ساالررو پیدا کردم. تو یه آپارتمان چهل متری. حالش اصال گشتم تا این

اولین خوب نبود. روزها طول کشید تا تونستم راضیش کنم باهام حرف بزنه. 

اش تنفر داشت. از برادرش مردی بود که تا اون اندازه از برادر و پسرخاله

ی اون سپهر و سیاوش که پسر خاله هم هستن بعد از چند سپهر! به گفته
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ماه پچ پچ و نقشه های یواشکی با مردی به نامِ کوچکی که صاحب یه باند 

دختر تشکیل دادن و ای بوده، یه باندِ بزرگِ قاچاق قاچاق مواد مخدر حرفه

مادرِ سپهر هم بعد از فهم اون قضیه دق کرده و مرده. دلیلِ اصلی کینه ی 

قدر نامرد بودن که بعد از رسیدن به ساالر هم همین بود. حتی اون دو اون

رو تو یه اتاق به دار کشیدن و من از جزئیات اون هاشون، یعقوبیخواسته

ی از پا در آوردن سپهررو هم نقشهدونم. روزی که با چیز نمیماجرا هیچ

طرح ریزی کردیم، تصمیم گرفتیم تا آخرین نفس برای نابودیِ اون باند 

کنم رو چه مرده و چه زنده پیدا کنیم. هر چند که فکر نمیبجنگیم و الیاس

 .تا به حال چیزی از جسدش هم باقی مونده باشه

گهبان بی پول و آس و بگذریم.. در آخر؛ ساالر کمکم کرد که به عنوان یه ن

پاس که حاضره برای پول سر ببره وارد باندِ سیاوش بشم. شانس خوبمون 

سامیار "وقت منو ندیده بود و من هم با اسم مستعار این بود که سپهر هیچ

رو ی اول خودمتبدیل شدم به دستِ راستِ سپهر. از همون لحظه "احمدی

دجوری بهم جلب شد. طوری نشون دادم که نظر همه به خصوص سپهر ب

سپارن و رو به دستم میحاال طوری بهم اعتماد دارن که خیلی راحت قصر
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من یه جورایی تو غیابشون رئیس محسوب میشم. از کارهایی که برای جلب 

خوام بگم اما، نهایتاً موفق شدم بعد از پنج سال اعتمادشون انجام دادم نمی

االی دار کشیدنِ سیاوش به به اونجایی که میخوام برسم. حاال برای ب

لِ اصلی سپهره... چون از اون روز تا به ی کافی مدرک دارم اما مشکاندازه

تونیم به عنوان حال هیچ خالف قابل توجهی ازش سر نزده. فوقش می

دستی با سیاوش دو سه سالی بفرستیمش حبس اما هیچ کار دیگه ای از هم

رصد سپهره. نفس اون خیلی آد و هدفِ اصلی من هم صدددستمون بر نمی

 " .زرنگه .انقدر زرنگ که از درجه ی تصوراتت به دوره

ی فرها که به پایان رسید نگاهی به چهرهانگیز رادانبازگو کردنِ داستان غم

 :مغموم نفس انداخت و گفت

  حاال فهمیدی داستان از چه قراره؟ _

 :پرسیدنفسی که پاهاش شدیداً خواب رفته بود، تکونی خورد و 

گی ؟ مگه نمیی امن زندانی کردیرو تو یه خونهاتحاال چرا خانواده _

 رو پرت کرده تو خیابون؟سپهر خودش ماهرخ
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هاش طور بود. اما خیلی زود از کارش پشیمون شد و حاال تمامِ آدمهمین _

شینم شه نفس اما از وقتی که کنارش میگردن. باورت نمیدنبالِ ماهرخ می

خواد که براش پیداش کنم. زنه و ازم میع به خواهرم حرف میفقط راج

ده که تا رو براش ببرم انقدر بهم پول میحتی قسم خورده که اگه ماهرخ

 .آخر عمرم بی نیاز باشم

نفس سری تکون داد و از قاب پنجره خیره به درختی که به دست باد در 

 :حرکت بود گفت

 .پس عاشقِ ماهرخ شده_

 :وار افزودهزیر لب و زمزم

 .کیه که عاشق اون عروسک نشه _

 :رو رد کردی دخترکدندون بهم فشرد و با حرصی آشکار گفته

 .شتر از ماهرخ استفاده نکردهنه اون عوضی فقط پشیمونه که چرا بی _
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فهمید چرا موهای چقدر دلش برای ماهرخ سوخت. موهاش... خدایا حاال می

ماهرخ با هربار نگاه  یفهمید که چرا چهرهرو کوتاه کرده و حاال میدلبرش

  .شه از غمبه موهاش پر می

 .رو تر کردهاشبغض به گلوش هجوم آورد و با بی رحمی چشم

 و بکنی؟ چطور دلت اومد؟چطور تونستی با موهای خواهرت اون کارر _

 :و شنید

خودم بابت اون قضیه عذاب وجدان دارم لطفاً تو دیگه بهم زخم زبون  _

 .زنن

 

 .تر به نظر برسهرو به بازی گرفت و سعی کرد که مهربونای از موهاشتره

  اون دختری که تو هتل بود؟ اون چی؟ _

گفت، ابرو بهم نزدیک کرد و خیره به با یادآوریِ همون دختری که نفس می

 :های درخت گفتشاخ و برگ
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ن داشت دنبال قبل از تو قرار بود به عنوان پارتنرم معرفیش کنم اما، او _

اشتباه گشت تا مقابل من در بیاد، یعنی ساالر به کل در موردش راهی می

کرده بود. حاالم بعد از اون همه وقت سپهر گیر داده که حتما باید دوست 

شه که تو زندگی من رو ببینم. یعنی تو حدوداًو مثالً یک سالی میدخترت

 .هستی

 :سوال های ذهنش تمومی نداشت که پرسید

  ست؟ساالر چی؟ اون پشت صحنه _

نه یک سال بعد از ورودِ من به قصر ساالر هم اومد و دست دوستی با  _

داداشش داد اما، خب اون اعتمادی که سپهر به من داره کجا و رفتارش با 

 .ساالر کجا

 :حرف و ترسِ دلش رو با نهایت بیچارگی زد

اگه تصمیم بگیرن  ترسم.. اگه..گفتی قاچاق دختر؟ مسیح من خیلی می _

  منم قاچاق کنن چی؟
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که این دختر، این وقتِ شب نگاه گشاد کرد و از خنده به قهقهه افتاد. از این

 .رو فراهم کرده، بسیار ممنون بوداشموجبات خنده

 .نترس اونقدرام خوشگل نیستی که بخوان روت سرمایه گذاری کنن _

 !و بعد دوباره خندید

های مسیح، چندان بهایی اش و اما به خندهچهرهای مایوس شد از لحظه

رو تو نداد. آروم نشد که هیچ.. حتی بیش از قبل ترسید و مسیح که وهم

رو های مهتابی و ظریف دخترکهاش خوند، سر  نزدیک کرد و انگشتچشم

 :هاش گرفتمیون دست

شناسی. کلِ زندگیم و دادم واسه دونم منو چقدر میببین نفس.. نمی _

نتقام از کسی که به ناموسم دست درازی کرده. خب... توام االن یه ا

جورایی... یعنی چجوری بگم، روت غیرت دارم.. نمیذارم کسی بهت چپ 

رو راجع بهت که بخوان چنین فکرهای کثیفینگاه کنه... چه برسه به این

رو حسابی جمع کن. وقتی اومدی تو قصر اصالً نباید بکنن اما، حواست

ای به من نشون بدی. طوری باید نسبت بهم بی تفاوت باشیم که عالقه
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ی خوش خوام نقطه ضعفی دست سپهر داشته باشم.. تو.. تو فقط وسیلهنمی

  گذرونی من هستی نه بیشتر. خب؟

هایی که میون گرمای د انگشترو به کار برد که با وجوتمام تالشش

های یغر مرد مقابلش اسیر بود، عادی به نظر برسه و برخوردی دست

 .رو از خود بروز بدهمنطقی

 .تونن خیلی بال ها سرم بیارناگه تو نظر اونا برات بی اهمیت باشم می _

 :هاش پنهان شد و مصمم گفتی تنگ شده چشمهاش میون حلقهآبی

 .که تو هنوز نشناختی منواین کنن.. مثلغلط می _

ه بود اش و نه؛ انگار واقعاً نشناختنفس در سکوت خیره شد به نگاهِ تنگ شده

ها و نه به این حمایت، نه به رو. نه به اون طعنهی مقابلشمرد هزار چهره

هاش و آرزو کرد که اون خشم و نه به این لبخندها. لبخند کاشت کنجِ لب

 !رو هر چه زودتر بشناسهی پشت نقاب غرورششدههای پنهان تمام چهره

هاش نشست و رو کامالً به نفس اختصاص داد. پای حرفمسیح اون شب

هاش رو با حوصله پاسخ رو راجع به نیما و پدرش شنید. سوالهاشدردودل
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رو با تاکید بیان کرد. در مورد قصر سپهر داد و در نهایت اخطارهای الزم

نباید بدون هماهنگی با اون، لیوانی آب از گلو پایین  کهاخطار داد و این

ی سیاوش گفت و در نهایت وقتی رحمانههای بیکشیبفرسته. از آدم

داد، خمیازه کشان خیره به رو نمایش میهای عجولِ ساعت سه بامدادعقربه

 :های نفس گفتمشکی

خواستم شنبه آماده کنی. میرو برای پنجبهترِه بری بخوابی و خودت _

ای که قراره  آخر ماه برگزار بشه تو باید شنبه ببرمت اما بخاطرِ مهمونی

شنبه هفت صبح منتظرتم که زود بریم محضر و بعد برسیم حتما باشی. پنج

 .به باقیِ کارهامون

ی عقدرو تصور کرد و و گوش دادن به خطبه محضر و کنار مسیح نشستن

بخیر کم جونی گفت و روی رو پشت گوش فرستاد، زیرلب شب موهاش

رفت، تردید کرد و در نهایت ای که پس ذهنش رژه میپاایستاد. برای جمله

هاش هنوز به چهارچوب در نرسیده به طرف خروجی به راه افتاد اما، قدم

 :بود که شنید

 .نفس _
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سرچرخوند، با دنیایی پر از اشتیاق نگاهش کرد و مسیح با اشاره به کاپشنِ 

 :هاش اسیر بود ادامه دادمیون انگشت لجنی رنگی که

 .خوریرو بپوش سرما میبیا این کاپشن _

 

ای هشت به پا شد. زلزله ای جدید از جانش چکید و پایین افتاد. زلزلهذره

رو لرزوند. بی توجه به فرود اومدن و سر و صدای ریشتر که تا مغز استخونش

ی مردِ چندشخصیتی کنه، نگاهی حوالهکه نیمبی امونِ قلبش و بی  این

 :فراررو ترجیح داد و در همون حین گفت

 .راهی نیست _

رو با تمام وجود رها کرد و دست روی رو که بهم کوبید، نفسشدرب اتاق

رو قصر نموند تا اون نگرانش شده بود؟ بخاطر اون امشب "قلبش گذاشت.

دون گرفت و لب به دن "تونست داشته باشهسرما نخوره؟ دلیلی جز این نمی

رو در بر گرفته بود، لحظه ای پر رنگ های گوشتیِ مسیحیادِ تبسمی که لب

شد. تو اون تاریکی، ابرو باال داد و خیره به تراسی که به حیاط پشتی راه 
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 .هات قشنگهالحق که خنده _

 گی؟رو میمسیح _

پرسید و برای رو، توام با دنیایی از تعجب میسوال صدای ماهرخ بود که این

ای که به راه انداخته بود، بی اختیار جیغ کشید. به ترس نه، برای بی آبرویی

هر جون کندنی که بود، پریزرو پیدا کرد و بعد از فرارِ اتاق از تاریکیِ مطلق، 

کنه. قصد کرد دیدش که روی تخت نشسته و با لبخند عجیبی نگاهش می

رو خیره به اتاق دید. ای نگاهش به تراس افتاد و مسیححرفی بزنه که لحظه

 "پرسید رو به تراس رسوند و رو به مسیحی که میبا عجله خودش

 :گفت "چیشده؟

 .هیچی هیچی.. ببخشید سوسک دیدم_

اش کرد و بعد در خنده ی صدادارِ ماهرخ بلند شد، مسیح چپ چپی حواله

رو کشید و بعد از لعنت به خویِ نفهمش، رو به اتاقی رو بهم کوبید. پرده

 :خندید گفتماهرخ که هنوز هم می

  خونه؟چیه؟ کبکت خروس می _
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رو لبخندی مرموز فرا گرفته بود نگاهی به ساعت ماهرخ که تمامِ چهره اش

 .اش قرار دادرو به حالت متفکر زیر چانهانداخت و دستش

پسر.. اونم پسری که لبخندش الحق که ساعت سه صبحه، یه دختر و  _

آد تو جاست که دختره تا میقشنگه.. تو یه اتاق.. اوه اوه... بعد جالب این

  رو حل کنه؟تونه این معادلهذاره رو قلبش.. اوه اوه.. کی میرو میدستش

اومد به ماهرخی که حاال از جونش نفس که کارد میزدی خونش در نمی

کشید له و شروع کرد به کتک زدنش. دست نمیتر دوستش داشت حمبیش

روقلقلک داد. حاال که ماهرخ از نقطه ضعفش استفاده کرد و ماهرانه، کمرش

خندیدن و حتی ساعتی بعد رو جاهاشون تعویض شده، هر دو از ته دل می

بردن. االمکان، بهره میدیگر حتیمشغولِ درد و دل از وجود لذت بخش یک

ی را اما، ماهرخ بعد از اون شب شد خواهرِ نداشتهکس نفهمید که چهیچ

 ...نفس و مسیح

ای که مسیح ماهرانه به خود اختصاص داده بود، فقط معبود ِ ویژهاز جایگاه

 !ی نفسخبر داشت و قلبِ دست و پا بسته
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*********************** 

 

 فصل سوم

 نفس

مسیح یه دقیقه دیر نفس... نفس بیدار شو ساعت یه ربع به هفته به خدا  _

 .کشتتکنی می

رو دو دستی غرق بودم تو دنیای خواب و یکی با فریادی که سر داد، روحم

رو نقاب زدم و لعنت هام. با هر دو دست، چشمچسبید و به بیداری رسوند

 .فرستادم به لوستری که درست باالی سرم نصب شده بود

درد گرفت خیر سرم امروز ماهرخ این چه مدل بیدار کردنه؟ به خدا سرم  _

 خوام ازت جدا شم اینم مدل خداحافظی کردنته؟می

اش کنم، پتورو کنار زدم، قدم های بی که نیم نگاهی حوالهبدون این

رو به سرویس رسوندم و بعد از شستن صورت و تموم کردن کار امحوصله

ه رو  گشتم کهای اتاقمسواک به دنبال برس محبوبم، تمام سوراخ سنبه
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رو جلب کرد. سر چرخوندم و آه از نهادم بیرون صدای فین فینی توجهم

هام چیز از حرفها و بعد از بیدار شدن، هیچپرید. من چرا صبح

فهمیدم؟ از درِ معصومیت وارد شدم در حالی که بغض ناخواسته به نمی

 :گلوم هجوم آورده بود نالیدم

ها.. یه دفعه دیدی افتادم مببخشید.. تو رو خدا قهر نکن که طاقت ندار _

 .مردم بی نفس شدی.. گند نزن تو حالم هنوز نرفته

خدا نکنه ای زیر لب گفت و نفهمیدم عذاب وجدان بود یا ترس، که به 

ی تمومِ این خونه و اعضاش شده بودم و از ام انداخت. من دل بستهگریه

زدن، و میرها حرفشرو شدن با سپهر وسیاوش که اینبهطرفی هم از رو

شدیداً وحشت داشتم. ماهرخ اشک پس زد، روی پا ایستاد، دست باز کرد 

هاش رو به خواهرانهبرای در آغوش کشیدنم و من با خیال راحت، تنم

  .سپردم

انگیز خداحافظیِ ما دو تا هنوز به پایان نرسیده بود، که در اتاق تژادیِ غم

جمعمون پیوستن. من چهارطاق باز شد و ماهگل و خاله مریم هم به 

های ماهگل، داغ گوییشدم برای ابرو باال دادنِ خاله مریم و رکتنگ میدل
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دلم با دیدنشون تازه شد و مراسم خداحافظی با اشک ریختن مفصلِ هر 

  .چهارتامون به پایان رسید

رو تمیز کردم و برای تعویض جو، توام با شوخیِ هامبا پشت دست گونه

 :مضحکی گفتم

 ..رم. باالخره نامحرمیمها.. تا عقد نکنیم نمیماد نیمد؟ گفته باشمدا _

ماهرخ که حاال کمی از حال و هوای درونیم با خبر بود و از اون شب به بعد، 

 :ام کرد و گفتنداخت، چشمکی حوالهمدام دستم می

 !اونم به چشم. لبخندشم الحق که قشنگه _

ی ماهرخ بار دیگر مرموزانهلب گزیدم و خاله مریم بی توجه به چشمک 

ام شد، از نگاهِ ام رو بوسید اما، اون جمله با چاشنیِ چشمکی که حوالهگونه

 .تیزبین ماهگل دور نموند

 :کردخاله مریم صحبت می
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شه برتت یه جا محرمیت بینتون خونده میآد. میاالن مسیح می _

و قاضی و رای و  تره فکر کنم تا االن پی دادگاهجوری خیال منم راحتاین

 .جور بحثا بوده که بتونه بدون اجازه ی پدرت عقدت کنهاین

گشت، با لحنی ی من میماهگلی که هنوز هم به دنبال آثار چیزی در چهره

 :شیطانی گفت

 یعنی عقد بشین، ماچ و بوسه و همه چی آزاده؟ _

 

ن به رو بلعید. دهانم باز نشد به فحش کشیدزمین دهان باز کرد و من یکی

ماهگل و اما اطمینان داشتم، از شرم سرخ نه تبدیل به بنفشِ بادمجونی 

ای که نثارش کرد، از اتاق بیرونش شدم. خاله مریم همراه با فحش مودبانه

  .کردخندید و نگاهم میچنان میانداخت و ماهرخ هم

 

ای از نه گذشته بود که مسیح از راه رسید و من بدونِ هیچ چند دقیقه

ی به تاراج رو به تن کرده و آمادههای ماهرخترین لباس، سادهایهوسیل
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کده و دست به انتظارم ایستاده بود. فضای خونه تبدیل شده بود به ماتم

هام با وجود کرسید. اشتر به نظر میحوصلهحتی مسیح هم از همیشه بی

رو خیس کردن. هر تمام تالشی که به کار برده بودم، بدقلقی کرده و صورتم

رو بوسیدم، مقابل متینی که حتی به مسیح سالم هم نداده بود ایستادم سه

رو به همین زودی اعالم و در نهایت با خداحافظیِ و لبخندزنان، برگشتم

 .رو ترک کردمیمتلخی همراه مسیح ساختمون ویالیی دوست داشتن

روی صندلیِ شاگرد که جا گرفتم، دست بغل کردم و خیره به دار و  

گذشت و نهایتاً محو هام میای که از مقابل چشمهای دوست داشتنیدرخت

هام اجازه دادم که شدت بگیرن و همون لحظه، دستمالی شد، به اشکمی

 .مقابل صورتم قرار گرفت

 .بسه دیگه پاک کن این اشکارو _

 

رو اعالم کرد و من اصالً خوب نبودم حوصلگیِ امروزشلحنش نامالیمش، بی

حوصلگی. ای کاش امروزرو کمی بهتر برای متحمل شدنِ اون حجم از بی

کرد. فقط امروزی که قرار بود کنارش قرار بگیرم و بله گویان، رفتار می
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گشودن تا به رو به همسریش در بیارم. فقط امروزی که از زمان پلک خودم

 .گرفتبارِ غمی که روی دلم سنگینی کرده بود به راحتی وزن میحال، کوله

ام گونهاش قاپیدم و به رفتار بچههای کشیدهرو از میون انگشتدستمال

لعنت فرستادم. سعی کردم که حدفاصل زمانی تا رسیدن به مقصدرو، در 

احتمالی زمان بله گفتنم سکوت و خیره به رهگذرها به تجسمِ اتفاقاتِ 

اختصاص بدم و از تصویرهایی که متعلق به تصوراتم از آینده بود و مقابل 

 !بست، اصالً راضی نبودمهام نقش میچشم

های جست و جو گرم به دنبالِ دفترِ ازدواج ماشین از حرکت ایستاد و چشم

گشت. بی حرف پیاده شد و من هم به دنبالش راه افتادم. به طرف می

طباخیِ با صفایی حرکت کرد و من تازه فهمیدم که تا چه حد احتیاج دارم 

 .به یک صبحانه ی جانانه

به محض ورود به فضای پرعظمتی که پر بود از میزهای چند نفره، بوی کله 

بار برای طعمِ لذیذش مُردم.   اشاره کرد پشت میز پاچه زیر بینیم زد و این

اش دست در جیب مشغول سفارش شد و فهای قرار بگیرم، خودِ کالدو نفره

های مارکِ من زمانی یافتم برای نگاه کردنش. حاضرم قسم بخورم از کتونی
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رو اشرنگِ جذبی که اندام ورزیدهزرشکی رنگی که به پا داشت، تا کتِ هم

ای از طالیی و زیتونی دربر گرفته بود و حتی تارهایی که ترکیب ناخالصانه

رسید. تمامِ حرکاتش، بدخلقی هاش، ابرو در هم فرو میبود، محشر به نظر 

هاش ، لبخندِ نادر و حتی جین سیاه رنگی که همین حاال به پا کرده بردن

ساخت. مردِ رویاهای من نه و هر بود همه و همه از اون مرد رویاهارو می

 !دختری روی کره ی خاکی

رو به فروشنده، من رو سر داد به داخل جیبش و با نگاهِ خیره ایکیف پولش

 :مورد خطاب قرار داد

 .رو با من عوض کننفس جات _

متعجب نگاهش کردم و دهان باز کردم برای یافتنِ دلیل و اون حتی 

رو دنبال کردم و به مردِ ای از فروشنده چشم برنداشت. ردِ نگاهشلحظه

کرد به چهره و چشم هیزی رسیدم که با گستاخی تمام، نگاه می

رو به یاد هام. آشکار شدن خصوصیت اخالقیِ جدیدش منوص لبالخصعلی

ای عذاب آور و درگیری نیما با یکی از میزهای مجاورمون انداخت. خاطره
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رو باهاش تغییر رو. بی هیچ حرفی جامخواست تکرارِ اون اتفاقاصال دلم نمی

 .دادم و من پشت به فروشنده و اون رو بهم قرار گرفت

هام رو به چشمنهایت نگاه کند از فروشنده و اونکمی که گذشت در 

 :دوخت

  حالت چطوره؟ _

ای با فکر به متاهل شدن، دق حالِ من، حال من اصال معلوم نبود.. لحظه

حال بودم از داشتنِ چنین مرد همه چیز تمامی. ای خوشکردم و لحظهمی

 !حالِ اون اما، حال اون اصالً خوب نبود

 .زهتو خوبی؟ چشمات قرم _

دستی میون موهاش فرو کرد، من به وجود چنین تارهای لخت و دو رنگی 

 :حسادت کردم و اون اصالً قصد دلبری نداشت، وقتی گفت

 .میرم واسه یک لحظه خوابدارم می _

 .رو تماماً قرمزی در بر گرفته بود، سوختهایی که اطرافشدلم برای آبی

 دیشب نخوابیدی؟ _
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، سریعاً های حاویِ کله پاچه روی میزار گرفتنِ ظرفسر باال فرستاد، با قر

پلک گشود و با دیدنِ پسر کم سن و سالی که خیلی هم خوش برخورد به 

 .ی منرسید توجهش جلب شد به چهرهنظر می

 .حدوداً نیم ساعت خوابیدم _

نیم ساعت؟ من یازده خوابیده بودم و همین حاال دنبالِ تختِ خواب 

 !یا آدم؟ گشتم. ربات بودمی

 نیم ساعت؟ چرا؟_

رو از مغز پر ی پر و پیمونشکه لقمهبه ظرف مقابلم اشاره کرد و در حالی

 :کرد، گفتمی

دخترا دیشب سر و صداشون دراومده بود. مجبور بودم تا صبح اونارو  _

 .تنبیه کنم. یکیشون خیلی بد قلقه

ز هم اومد و ندیده دل سوزوندم برای تک به تکِ دخترها و بغض لعنتی با

 .چپید به کنج گلوم
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  آد؟ اونا چه گناهی دارن؟چطور دلت می _

 .زدی جدیدی گرفت. بی تفاوتیش آتیشم میلقمه

 .مجبورم _

 مجبور بود تا اون حد غرق بشه تو لجن؟

  .رو لرزوندها و وحشت تنمرو گذاشتم جای یکی از اونخودم

 :نالیدم

 چی قراره سرشون بیاد؟ _

ای باال انداخت و من به این باور رسیدم مشغول جویدن شد، شانهبا آرامش 

صحبتی با سپهر تا این حد روی خصوصیات ضد و نقیص اخالقیش، که هم

 .ای بیرون نزدتاثیر داشته. دلم خواست که حرفی بزنم و اما هیچ واژه

ای آویزون به فکر سرنوشت رو با اشتها خورد و من با چهرهی آخرشلقمه 

 .رو پایین فرستادمی عمرممحتواترین لقمه ها کمدختر

 :رو مالید و گفتهاشبا انگشت شست و سبابه، پشت پلک
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  بریم؟ _

های کف هل دادم رو روی سرامیکرو بی حوصله باال فرستادم، صندلیسرم

ی ریموت گشود و و به دنبالش از درب طباخی بیرو زدم. قفل دررو به وسیله

ای که گفت و حتی نشنیدمش روی صندلی شاگرد همن بی توجه به جمل

  .قرار گرفتم

ی غم انگیز تک تک اون کرد و من به آیندهماشین در سکوت حرکت می

ای توقف کرد و باز هم بی کردم. مقابلِ درِ رنگ و رو پریدهها فکر میدختر

رو به دست حرف پیاده شدم. کنارم حرکت کرد و یک سری کاغذ و مدارک

 .گرفت

حواست باشه نفس، جلوی عاقد بگو که پدرم بخاطر مریضیِ حادش  _

رو دادم و رو بکوبه و بیاد. من رای دادگاهتونه از شهرستان این همه راهنمی

رو، ولی بازم ممکنه از خودت سوال کنه اجازه ی کامل برای عقد کردنت

 .گند نزنی

 .ی دلم شده بودبعض امروز مهمون ناخونده
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 .هیچ مریضی حادی ندارهاما پدر من  _

 .رو دوخت به چشم هاماشسرچرخوند و نگاه خمار و کالفه

 رو مریض تصور کن. االن فکر کن پدری نداری. خب؟االن پدرت _

 .رو تر کردنمِ اشک، چشم راستم

 منظورت اینه که فکر کنم مرده؟ _

 .ت نفس. وقتمون االناست که بگذرهوفراه بی _

 :افتادم و مثل بچه ها نق زدم وارد شد، به دنبالش راه

 .اما این کار ما خالف قانونه ممکنه زندانیت کنن _

رو به چشم هام دوخت و نهایتاً با صدای اشمیون راه ایستاد، نگاه گشاد شده

ی از ته دلش و بلندی شروع به خندیدن کرد. وا رفته مُردم برای خنده

و به رخ بکشه. ابروی رهاشهایی که تازه قصد کرده بود زیباییدندون

رو به طرفم هام. دستشها زل زد به چشمباال پرید و میون خنده راستش

دراز کرد و من ترسیدم از اتفاقی که قرار بود رخ بده و اما برخالف تصوراتم 
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رو محکم کشید و من رو اسیر کرد، اونهای شست و سبابه.اش بینیمانگشت

 :در حالِ تقال کردن، صداش رو شنیدم

دونی بچه های قضایی میآخه تو چی از قانون و خالف و زندان و بحث _

  جون؟

 :بلندتر خندید و ادامه داد

 .دم نندازنم زندانقول می _

لب بیرون فرستادم و با ناراحتی رو گرفتم. بیشعور حسابی دستم انداخته 

د و ام، به طرفِ ورودی دفتر ازدواج هدایم کربود. با تکون مالیمی به شونه

 .ی نا معلومم گام برداشتمهایی سنگین به سوی آیندهمن با قدم

 

رو انجام داد کع از قدر سریع کارشعقد شدیم. عقدِ رسمی. عاقد اون

ی عقد پهن بود و منِ ترین سفرهتصوراتم زیادی دور بود. مقابلِ روم، ساده

به. منِ کار، نه زیرلفظی داشتم و نه زنی که باالی سرم قند بساوکسبی

بار گل که یکاین ترین ازدواج دنیارو صاحب شدم و بیمعمولی، معمولی
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ی آخر خیره به آیینه و با تمام عشقی که بار گالب بیارم و دفعهبچینم، یک

نگاهی رو لب زدم و مسیح نیمترین بلهبه همسرم داشتم بله بگم، معمولی

زد، الً مهرتایید به خواستنم میای که مثام نکرد. مسیح هنگام بیان بلهحواله

و اون  "خوبی؟"قدر عاری از احساس بود که انگار شخصی پرسبده بوداون

. روی پاهام ایستادم، عاقد ای، گفته بود بلهدر پاسخ چنین سوال عامیانه

بختی کرد و منِ مغموم، خیره برای دو کفتر عاشق آرزوی سعادت و خوش

رو با نگاهپ اعالم کردم. درسته که مسیح تیمبه مردِ رویایی مقابلم، نارضای

رو داشت که هر دختری حکم همون شاهزاده.ی سوار بر اسب سفیدی

ها با عشق روی صندلی و مجاور های قصهکرد اما، تمام شاهزادهآرزوش می

دید حتی. باید اعتراف کنم رو نمیگرفتن و این یکی منهمسرشون قرار می

گذاشت ی پدریم میان خواستگار قدم به خونهکه اگر مسیح روزی به عنو

رو به عنوان گرفت و من با عشق و عالقه اونبدون شک جوابِ مثبت می

کردم و حاال هیچ حال خوبی از همسرِ اون شدن، عایدم همسرم انتخاب می

نشده بود. کامالً ترسیده بودم و به وجود چنین مرد غیرقابل نفوذی، 

 !بالیدمنمی
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گرفت، به گلوم چنگ انداخت و مسیح در غربتم نشات میبغضی که از 

کرد با شناختمشون، تشکر میکه از هر دو شاهدی که من نمیحالی

رو ترک کنم. آورِ محضرخداحافظی مختصری وادارم کرد که فضای خفقان

تونستم به رو آشفته کرده بود و به هیچ وجه نمیهای بد و خوب ذهنمحس

ای سه ن بهایی بدم. تمام ذهن و جونم درگیر کلمهاتفاقات اطرافم چندا

بیرون پرید. بله. نگاهِ  حرفی شده بود که ساعتی پیش از میون لب هام

بار روی خودم حس کردم و در آخر دست برداشتم رو چندینی مسیحخیره

 .از فکر به آینده تا به صداش گوش بدم

ها نفس. زوری که نبود، رمرو ندای این قیافهاالن دقیقاً چته؟ من حوصله _

 من به زور آوردمت؟ به زور بله دادی؟

دلم گرفت و نتونستم که بگم، اما تو به زور بله دادی. به ناچار، ابرو در هم 

بهایی بود که فرو کردم و سکوت ترجیحم بود. این هم زیرلفظیِ گرون

 .ترین اتفاق زندگیمتقدیمم کرد، درست بعد از رخ دادن مهم

به فرمون کوبید و در عرضی از ثانیه، ماشین از جا کنده شد. طوری آهسته  

ها الیی می کشید که حس کرد و از میونِ ماشینبا سرعت حرکت می
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میرم و من فدبیا داشتم به کردم قبل از رسیدن به مقصد قطعاً میمی

 سرعت، چرا انقدر نفهم بود این مرد؟

هام گرفته رو میون انگشتدستشدهانم که کاری از پیش نبرد، بی اراده مچ 

 :و فریاد زدم

 کشی. چته خب؟رو میتر االن جفتمونتورو خدا آروم _

 .از سرعتش نکاست که هیچ، لج هم کرد

 :نالیدم

 .باشه باشه ببخشید آروم برو روانی _

با اون سرعتی که داشت بی توجه اتفاقاتِ کوچه و خیابون و حتی 

کردن، رو کرد به من از کنارمون گذر میوار های سنگینی که موشکماشین

 :و گفت

 .تا نگی چته وضعیت همینه _

پرادویی سرعت پایین برو و من همراه با دنیایی از وحشت و زبونی که لکنت 

 :گرفته بود، جیغ زدم
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کنم مسیح فقط بخاطر اون دخترها یکم ناراحتم. آروم تر برو خواهش می _

 .ترسممن می

تر بزنه. کاست و من به قلبم دستور دادم که آروم آهسته آهسته از سرعتش

رو به فحش کشید و قلبم کنارش ی روانیِ مجاورشدلِ ترسوم، دیوونه

  .نشست و گریه کرد

رخِ عصبیش نگاه کردم، آهی از سینه بیرون فرستادم و به عادت به نیم

 :همیشه، به خدای خود گفتم

خوام با این آخه چجوری می خدایا از این به بعد تو من و محافظ باش. _

 دیوونه سر کنم؟

دستی کرد. ای کوبنده نثارش کنم اما اون پیشنگاهش کردم تا جمله 

 :ام گفتدستی به چونه اش کشید و در پاسخ قسمت اول جمله

شم؟ تا حاال صدبار سعی کردم کنی من براشون ناراحت نمیفکر می _

رو فراری دادم اما آد. چند تاشونیرو بگیرم. اما کاری از دستم بر نمجلوشون

ترسم سپهر و یا سیاوش بو ببرن و همه چیز خراب بشه. نابود ریسکه. می
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هاش از بین نرن کردنِ اون باند هرچیزی مهم تره. چون اگه باند و سردسته

آد که از شن و بالهایی سرشون میدخترهای بعدی و بعدی وارد قصر می

 .ره نفسی تصورات تو خیلی دومحدوده

 :بی توجه به حالش نق زدم

 .اما اونا گناه دارن _

 .رو باال بردو مسیح صبر از دست داد و تنِ صداش

رو بخوری. نفس جا مخ منخوای بیای اونرو. حاال میبدبخت کردم خودم _

سوزی رحم دلجا سامیارم، یه آدم نفهم و بیاز االن بهت بگم من اون

 .هاممنوعه

 :ای بیرون بفرستم که بدتر از قبل نعره کشیدقصد کردم واژه

 ممنوعه فهمیدی؟ _

 

لب گزیدم و تا رسیدن به مقصد سکوت کردم. مسیحِ امروز، چیزی شبیه به 

به حال به  ترین مردی بود که تادمی مزاجمسیحِ روز اول بود، مسیح دم
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 چشم دیده بودم. دقیقاً یک آدم دو یا شاید چند شخصیتی بود که من هنوز

 .دونستمچیز نمیاز اخالق یا اخالقیاتش هیچ

مقابل درِ بزرگی ایستاد. دری که هیچ ربطی به تصورات من از یک قصر،  

  جا می گفتن قصر؟نداشت. چرا به این

من، پرسیِ مختصری با البیسر چرخوندم و رو به مسیحی که بعد از احوال

 :داشت گفتمبه سوی آسانسور گام برمی

 قصره؟جا این _

 .رو به رخ کشیدهاشلبخند نادر و کم جونش باز هم زیبایی بیش از حد لب

 .جا تا آماده بشینه اومدی این _

رو اعالم کرد، دربِ کشویی کنار رفت و کفی همصدای ضبط شده، طبقه

  .من همراه با مسیح وارد کابینِ کوچک آسانسور شدم

 :رو فشرد و رو به من گفتنهی ی خون بود وقتی شمارههاش کاسهچشم

 .ات یکم از این حالت خارج بشهجا تا چهرهاومدی این _
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العمل نشون دادم و نگاهی به زد؟ سریعاً عکساز کدوم حالت حرف می

ی تمام آسانسورهای دنیا که به طور ام تویِ آینه انداختم. لعنت به آینهچهره

آسانسورِ امروزی هم، از  کوبید و اینرو توی صورتت میهاتفجیهی، عیب

 !این قاعده مستثنا نبود

نترس نگفتم بی ریختی که.. من که با یه دختر زشت رابطه برقرار  _

  .خوام یکم از این حالت کودکانه خارج بشیکنم اما، مینمی

تر فهمیدم و نهایتاً ام حالت ابهام خود گرفت، هر چه فکر کردم، کمچهره

  .رو اعالم کردی نهمصدای ضبط شده، طبقه

ام وارد کرد جونی به شونهبعد از کنار رفتنِ درب کشویی، تکون مالیم و کم

 :و در همون حال گفت

 .شیبرو خودت متوجه می_

کشان مقابل واحدی با درب رو چک کرد، خمیازهو به دنبالش تلفنش

 .رو فشردای سوخته ایستاد و در همون حال زنگقهوه
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قدر طوالنی ه سواالتم، مبنی بر صاحب این خونه اونانتظارم برای پاسخ ب 

آلود در چهارچوب العاده خوابای فوقنشد وقتی، در باز شد و ساالر با چهره

 .قرار گرفت

 :مسیح بالفاصله کنارش زد و گفت 

 .شی روی کاناپهخوابم رو تخت و توام گم میکوفتت بشه.. االن من می _

 

 .اش وارد شدودر حین بیان جمله

لبخندی کامالً تصنعی روی لب کاشتم، سالم دادم و ساالر که هنوز هم  

رو بهم رو حفظ کرده بود، پشت سرم به راه افتاد و درآلودشحالت خواب

 .کوبید

رو مورد خطاب قرار داد، که من تا به حال نشنیده مسیح صدا باال برد و نامی

 .بودم

 .رو آوردمنیلو.. نیلوفر بیا نفس _
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در رابطه  ی افکارمای به گوشم رسید و ساالر ریشهدخترونه "اومدم"صدای 

 .با اون دختررو کشید و پاره کرد

 عقد شدید؟ _

ای ای باور نکردنیی مثبت تکون داد و ساالر با انرژیمسیح سری به نشونه

آلودگیِ چند دقیقه پیشش نداشت، شروع کرد به که هیچ ربطی به خواب

 .دست زدن

ی رو با حولهکه موهاشی نمکین، در حالیدختری با چهرههمون لحظه 

کالهی پوشونده بود، با تعجب از درب کنج سالن که مسلماً متعلق بود به 

اتاق خواب، خارح شد، رو به من سالم داد و به مسیحی که بی توجه به 

 :های ساالر پلک بسته بود گفتگوییبذله

  راه انداخته؟ شده؟ چرا این دیونه داد و بیدادچی _

 .رو آوردمبینی مگه عروسمعروسیِ منه. نمی _

ی سرخ از شرم دختری که حاال فهمیده بودم، نامش نیلوفره با نگاه به چهره

 :هاش گفتمن، ابرو باال انداخت و میون خنده
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 .سالم عزیزم خیلی خیلی مبارک باشه _

  .نفره جا گرفتم رو دادم و کنار مسیح، روی مبل دوبا تشکری کوتاه پاسخش

 :نیلوفر رفت به آشپزخونه و در همون حال گفت

طوری مثل این خوشگل خانم چه احتیاجی به آرایش داره آخه؟ همین _

 .مونه ماشاهللی آفتاب میپنجه

رو تایید کنه و اون با اشمن سر ذوق اومده خیره شدم به مسیح تا گفته

که راهیِ اتاق تن کند و درحالیرو از لطفی روی پا ایستاد، کتشنهایتِ کم

 :شد گفتخواب می

 .ش هاکنی من برم بخوابم.. نیلوفر گند نزنی به قیافهاش میتا تو آماده _

طور که همراه با فوت روی صورتم ساالر زیر لب ذکری گفت و همون 

 :ی تاسف تکون داد و گفتکرد، سری به نشونهپخشش می

 .رو بسپار دستشگی نه، خودتی.. میگردری لولو برمیاالن هلو می _

رو ساالد خان برو توام بگیر بخواب. تا االن که صدای خر و پفت ساختمون _

 برداشته بود حاال واسه من سر حال شدی؟
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هارو با نهایت حرص بیان کرد و منی که از لفظِ ساالد نیلوفر بود که این

 .کردن، به کار بردمرو برای عادی جلوه ام گرفته بود، تمام تالشمخنده

هاش اسیر کرد رو میون انگشتای از لپ نیلوفرچه لبخندی، تکهساالر با نیم

 .داری، کشیدو همراه با فشار جون

 .چشم لولوفر خانم _

بار، نهایت تالشم برای نخندیدن هم تاثیری نکرد. همراه با انفجار این

زنان به اتاق ر قدمی نیلوفر هم مانعم نشد. ساالخندیدم و نگاه گشاد شده

ی رفت، نیلوفر نیشگونم گرفت و من از تصورِ لولوفر به جای نیلوفر، خطبه

 !رو از یاد بردم و باز هم خندیدماش کرده بودمای که زمزمهعقد و بله

  

مجدداً حسش کردم سوزش غیرقابل تحملی که با هر بار لمس پوستم 

رای تکون خوردن و چرا این افتاد. تقال کردم بتوسط موچین، به جونم می

 شد؟درد لعنتی تموم نمی

 .خوام خوشگل بشم کشتی منو.. نیلوفر ولم کن... وای درد دارهمردم نمی _
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هیس کنان و با دقت به کارش ادامه با پنبه روی ابروی راستم کشید و هیس

  .داد

 .چه خبره؟ اگه گذاشتید دو دقیقه بخوابیم اه اه _

ب گزید و من، منی که از این پس همسرِ رسمیِ این نیلوفر عقب کشید و ل

 :مرد بودم، نالیدم

 چرا انقدر بداخالق آخه؟ _

رو به پایان رو مرتب شونه کرد و قیچی به دست، کارِ اصالحمهر دو ابروم

 .رسوند

 .ماهه ماه _

رو به قلبم رسوند. من ای حس حسادت، اومد و خودشسرچرخوندم و لحظه

 یکی چم شده بود؟

 :ب زدمل

  گی؟کی و می _
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رو روی میز ریخت و های آرایشیِ مارکشاتو مورو به برق زد، برس و وسیله

 :تر گفتبا تنِ صدایی آهسته

جوری نبینش خیلی رو به اون مدیونم نفس.. اینمسیح دیگه. من زندگیم _

 .ماهه

هایی که نیلوفر جواب و قلبم برای جملهمن پر بودم از یک مشت سوالِ بی

کرد. شاید حسی بین این ای ایستاده بود و دهن کجی مینثارم کرد، گوشه

شد رو تا با حال کنار هیچ زنی تصور نکرده بودم و اما، مگر میدو بود. مسیح

اش نباشه؟ ای در چنتهمردی که متعلق بود به رویاهای هر زنی، معشوقه

 ..م ایستادههاست و یا شاید حاال مقابلشاید اون معشوقه همین نزدیکی

ای پرتاب کرد، اجازه نداد رو گوشهانگیزمای که بیان کرد، افکار توهمبا جمله

 .رو بستهام دامن بزنم و  موضوعبیش از این به شک

 .من و ساالر نامزدیم _

ای از موهام که به دست گرفته بودشون، سر چرخوندم تا از بی توجه به تره

 .کنم و اون صدا باال برداش اطمینان حاصل جدی بودنِ جمله
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 .کشمتنفس انقدر تکون نخور. به خدا می _

 .رو تغییر دادممن هم به تبعیت از خودش ولوم صدام

 .آری. موهام درد گرفتبسه دیگه معلوم نیست داری چه بالیی سرم می _

 

  گیره عقل کل؟مگه مو هم درد می _

رو برای کش دادن کرد، دهانممیاعالم وجود  "ای بابا"بار با مسیحی که این

هامون نگذشته بود که ای از سکوت لببه بحث بست و هنوز چند دقیقه

 :نیلوفر در حین انجام کارهاش زمزمه کرد

 .زنیها ایش.. خب بگیر بخواب دیگه چقدر غر میشوهرتم اخالق نداره _

شده سر چرخوندم و چشمم افتاد به موهای که با زورِ مومصنوعی، دو رنگ 

رو رسید، پاسخشکه نگاه گرفتنم از آیینه غیرممکن به نظر میبود و درحالی

 :دادم

چیشد؟ تا االن که ماه بود؟ حاال اون و ول کن اینا چیه به موهام وصل  _

 کنی می خوای شبیه تارزان بشم؟می
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 :رو به حالت اول چرخوند و نالیدسرم

 .میرمتا تو آماده بشی من می _

شکافت، رضایت ساعت گذشته بود که نیلوفری که گویا اتم مینمیدونم چند 

رو به حال خودم رها کنه و در اون بین من از مسیحِ داد که من

سوز! چندشخصیتی یک خصوصیت جدید با بارِ مثبت کشف کردم. دل

یک از اطرافیانش، آشکار نشده بود و اما، برای خصوصیتی که در نظر هیچ

 ..دادم به اون آدم چرارو اختصاص میروزممنی که تمام شبانه

ی عیانِ ساالر رو از قصر  فراری داده بود و عالقهبه گفته ی نیلوفر مسیح اون

ترین دالیل واقع شده و تو اون بین، ساالر سریعاً پس از به اون، از محکم

رو به ای نداشته درخواست ازدواج داده و اونفرار، به نیلوفری که خانواده

انگیزی داشتن ود به این خونه آورده. چه داستانِ عشقیِ هیجانهمراه خ

 !هااین

های که قلنجای صدادار سر دادم، نیلوفر مقابلم ایستاد و درحالیخمیازه

 :شکوند گفترو ماهرانه میکمرش
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ای.. به خدا نفس ده سال پیرتر شدی. االن خب خانم خانما دیگه آماده _

رو بردار و هایی که برات گذاشتمون لباسآی. حاال اقشنگ به مسیح می

 .بپوش

ام. شک ای شک کردم به دیدهبی حوصله نگاه دوختم به آینه و برای لحظه

بار کردم به فردی که مقابلم و در قاب آیینه ایستاده بود. به تصویرم چندین

پلک زدم و بعد از باورِ حقیقت، پر از اشتیاق خندیدم و دلم ضعف رفت برای 

جدید چشم هام. به خدا که اگر تنها با قرار دادن لنزِ رنگی به جای رنگِ 

گیرم گو قرار میی همیشه رکهام، تا این حد مورد عنایتِ آیینهسیاهِ چشم

کردم. بعد از گذر چندین ثانیه، از ها برای خریدشون اقدام میزودتر از این

خبر داشتم اون ها گذشتم و رسیدم به ابروهام و به خدا که اگر خیر چشم

کنه، روزی هزار بزها با گذر تنها یک موچین تا این حد جال پیدا میپاچه

شدم برای داشتنشون. ماتیکِ جیگری رنگ هم تلفیق مرتبه خداروشاکر می

هام ایجاد کرده بود و به خدا که من راضی بودم از دو زیبایی با خال کنار لب

 !رنگ شدن موهام
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رو به امی امروزیام تحویل دادم و زیباییِ چهرههلبخندی به چهره ی نو شد 

هایی که ای کشیدم که انگار با من یکی، سرِ لج افتاده بود. لباسرخ آیینه

ای رنگ شامل شلوار نود آبی برفی بسیار تنگی به همراه کاپشن کوتاهِ سرمه

 .ادمرو روی موهام قرار درنگشرو به تن کردم و در آخر؛ شالِ بافتنیِ همبود

 

ی خروج، برلندهای مشکی رنگ از اتاق خارج شدم به تا لحظههمراه با تیم

اش بسیار راضی بود، با اشاره رو پا بزنم. نیلوفر که از شاهکار خلق کردهاون

 :هام بود، گفتهایی که چفت انگشبه کفش

کجا؟ شام بودی؟ مسیح هنوز خوابه.ها... اونم باید آماده بشه یا نه؟ نا  _

 .متی مهمونیه امشبسال

رو رو روی اولین مبل انداختم و رو کردم به نیلوفری تنی که الکی خسته بود

 .شدکه به دنبالم از اتاق خارج می

رو می های مهمونیجا لباسریم قصر. اونمسیح گفت آماده شم می _

 . پوشیم
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به رو رسوند به آشپرخونه و من هاشی تفهیم تکون داد، گامسری به نشونه

 .اندام متفاوتش در قالب شلوار جین نگاه کردم

 ات نیست؟گرسنه _

  خوابن ؟چرا خیلی.. ساعت سه شد اینا چقدر می _

دیگر به راه انداخته و ظروف با یک ی کوبش ظرفسروصداهایی که به وسیله

  .شنیدمرو نمیشد که از الف تا نونشهایی میبود، مانع فهم جمله

 :مبیخیال داد زد 

  چی گفتی؟ _

 تو آزار داری آره؟ _

سرچرخوندم تا به صاحب صدای خواب آلود پشت سرم حرفی بزنم، که 

ی دنیا، مقابل ی پف کرده و از خواب برخواستهزیباترین تصویر چهره

دیدگانم به نمایش دراومد. کدوم شاعر و یا کدوم نویسنده از زیباتر جلوه 

برخیزیدن از خواب صحبت کرده بود؟ منِ ی مردها بعد از دادنِ چهره

خواست که قاب رو عیناً تجربه کرده بودم و دلم میتجربه حاال این سخنبی
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تک دیوارهای این شهر آویزونش کنم. مسیحی که من محشر و از تک

نامیدمش، بعد از امروز تبدیل شد به فراتر از محشر و من در می

  .ای نداشتماش هیچ واژههالمعارفِ ذهنم برای وصف چشمدایره

رو گرفته بود، های آبی پررنگی که دلمسعی کردم دل بکنم از برقِ میون رگه

ها شده قدر محو خمار چشمرو پرسروصدا پایین فرستادم، اونآب دهانم

که مهلتی بیابم برای بودم که اخمِ ابروهاش به چشمم نخورد و قبل از این

رو از جا هاش، صدای فریادش تنموجوی دلیل درهم کشیدنِ ابروجست

 :پروند

نیلوفر این چه وضعشه؟ چیکار کردی با نفس؟ گفتم یه کم تغییر، نگفتم  _

 ..دادازش یه دلقک بساز که.. ای دادِ بی

 :رو کرد به من، تیله توی کاسه چرخوند و با اشاره به در اتاق ادامه داد

و از تو چشمت در بیار، انگار رپاشو.. پاشو ببینم.. پاشو برو اون لنز لعنتی _

رو شبیه جن کردی. اه جا از رنگ چشمات ناراضی بود که خودتکسی این

  ..ایاه.. چه رنگِ مسخره
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ام لرزید و به چهره ی پکر نیلوفر خیره شدم. به وضوح دیدم که کاری چونه

از دست اون هم ساخته نیست، با سری فرو افتاد به طرف اتاق حرکت کردم 

 :ی در نگذشته بودم، که باز هم به حرف اومداز میکن لنگه و هنوز

نگاه کن تورو خدا. اِ اِ اِ ببین با موهاش چی کار کرده. ببین چه لباسی  _

داده تنش کنه .آخه اون لباسه تو تنت؟ این چه شلواریه؟ نفس همین االن 

شوری کنی من نخواستم تغییر کنی. صورتت هم میرو باز میری موهاتمی

 .آیو بعد می

رو کم رنگ شستن صورت و باز کردن موهام هم نتونست تغییر چشم گیرم

شد جلو کنه. اصالح صورت و ابروهام تحول بزرگی بود که به راحتی نمی

قدر به صورتم زیبایی و جال بخشیده بود که با وجود منکرش شد. اون

ابل آیینه سازیِ کامل آرایشم هم، با دنیایی از اعتماد به نفس مقپاک

 .ایستادم و خیره شدم به کوتاهیِ ابروهام
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رو با هایی که ساالر خریداری کرده بود و اونبعد از ناهار و خوردنِ ساندویچ

ی کوچک از پنج عصر گویی تحویل مسیح داد، عقربههزار و یک بذله

 .گام با مسیح از خونه خارج شدیمگذشت که به هممی

رو هم چهار پنج ساعت بعد و بدوِ شروع مهمونی، قرار بر این شد که ساالر 

در قصر مالقات کنیم. کنارش رویِ صندلی شاگرد قرار گرفتم و مسیح پس 

 :از طی کردن مسیر کوتاهی گفت

رو بدون هماهنگی با من انجام گم نفس. هیچ کاریبرای بار آخر می _

 .دینمی

 :قبول کردم و ادامه داد

 ..داشتی، خیلیرو که بردر ضمن ابرو هات _

 .رو به قلب تبدیل کردسرچرخوندم و اشتیاق تمام وجودم

 خیلی چی؟ _

چرخوند، رو تا انتها میکه با یک دست فرمونشونه باال انداخت و درحالی 

  .رو دور زدفرعی
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 .قبالً قشنگ تر بودی _

رو با صدای رو بیرون فرستادم و مسیح سوزن به دست، بادکنکِ ذوقمهاملب

  .ترکوندبدی 

ابرو در هم فرو بردم، از خیر فحش دادن گذشتم و ترجیح این بود که به 

ی حبس شده در قاب پنجره نگاه کنم. با کف دست و جای مسیح، به منظره

که برای رو پاک کردم و درحالیکمون بخارهای روی شیشهبه حالت رنگین

یک دلنواز و کردم گوش سپردم به موزروزهای با مسیح بودن، طلب صبر می

 .خوندصدای مسیحی که همراه با خواننده می

 

 ..خوام اشکام بریزهبش نگین.. نمیراجع

 ..بش نگین... هنوزم واسم عزیزهراجع

 ..خوام یادم بیاد، ندارمشبش نگین... نمیراجع

 ...بش نگین... همین کافیه که خوبه حالشراجع

 ...تش خوشمبش نگین... من با خاطراازم دور شین... راجع
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 ...کشمبه من چه که دیگه مالِ من نیست.. اونو تو دلم نمی

به من چه اگه خیلی راحت منو از دلش پاک کرد... ازم دورشین پای خودم 

 ...هرکاری که باهام کرد

  ..تقصیرِ اون نبود، نخواست بمونم

 ...من گذاشتم براش از دل و جونم

 ...خوشش کردمشد دلبه هر چی می

 ...ش رفتم آخر گمش کردمپیانقدر 

 ...بش نگین.. من با خاطراتش خوشمازم دورشین راجع

 ..ازم دور شین پای خودم هرکاری باهام کرد

داد سه بار دیگه رو انتقال میتا رسیدن به مقصد، آهنگی که تنها حس غم

رو به یاد شخصی پلی کردم که مسیح اون موزیکهم پلی شد. من فکر می

ساختش قرار من میچی که بود، شاید توهمی بود که قلب بیکنه و هر می

کرد به وجودِ مسیح. حسی که ام میو حس عجیبی که این روزها وابسته

  .درست از اون شبِ پر خاطرهِ ریشه زده بود
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رو خاموش کرد و من بی توجه هنوز به منظره ی بیرون از پنجره که پخش

رو دارش شد خیره بودم. نگاهِ وزنیای خاکی و بی سر و ته رو شامل مجاده

ای رو برای لحظهرخم احساس کردم، سرچرخوندم و نگاهشروی نیم

ای پر بود از نگرانی، پر بود از گیر کردم. نگاهی که عکسِ هر لحظهغافل

خواست اون نگاه رو، دلم قرص بود تا دونم چرا.. اما دلم نمیدلهره. نمی

تا من هستم از  "گفت رد و با اقتدار میکزمانی که مسیح سینه صاف می

هاش نشون از وخیم ی چشمی تو لونه. ترس جا خوش کرده"هیچی نترس

 .دادبودن اوضاع می

 :آهسته لب زدم

 نزدیکیم آره؟ _

 

ای که به های دیگهسر تکون داد و با دست به باغی اشاره کرد که میون باغ

شد. باغی دن، تک محسوب میکرطور پراکنده تو اون محوطه خودنمایی می

اش بسیار بلند قدتر از دیوارهاش های بلند و سر به فلک کشیدهکه درخت

 .دادرو مثل محافظی امن پوشش میشد و اطرافشمحسوب می
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ی غول پیکری ایستاد و ریموت به دست چشم دوخت مقابل درب دو لنگه 

ونی و محشرِ باغ و به آهسته کنار رفتنش. من هم اول نگاه دادم به فضای در

ای بین دو رو به طور ماهرانهماشیناش. های در هم فرو رفتهسپس به اخم

فتم. به وماشین پارک شده دوبل زد و اشاره کرد که سریعاً به دنبالش راه بی

های من، مردی نزدیک برلندهای مسیح با تیممحضِ هماهنگ شدن کتونی

 :بت کرددوید صحطور که دنبالمون میشد و همون

طور که خواسته بودید همه چیز سالم قربان.. خیلی خوش اومدید. همون _

 .اسمرتب و آماده

مسیح در پاسخش تنها سر تکون داد و با نگاه به منی که استرس در 

رو رو حفظ کنم. بزاق دهانمکرد، اشاره داد که آرامشمداد میحرکاتم بی

رو از نظر جکاوی اطرافطور که با کنپرسروصدل تکون دادم و همون

 :هاش گوش سپردمگذروندم به حرفمی

 ان؟دخترا آماده _

خورد ی قابل توجهی به چشم میکردی ،منظرهرو که نگاه میی باغهر نقطه
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 .بله آقا همه چیز مرتبه خیالتون راحت _

کردیم قرار داشت، حرکت میای که ما در اون استخر بزرگی دورتر از جاده

ی مسیح به نظر تر از استخر خونهتر و زیبااستخری که خیلی بزرگ

 .رسیدمی

 سیاوش هست؟ _

رو شبیه به های کوچکی قاب گرفه بود که محوطهرو آالچیقدور تا دور باغ

 .دادیک پارک جنگلی با صفا جلوه می

 .کنم به آخر مهمونی برسننخیر آقا، فکر می _

  پهر چطور؟س _

ام جلب شد به بحث هام دست از کاویدن برداشت و حواسِ شش گانهچشم

 .میون اون دو نفر

 .کنن، تو اتاقشون استراحت میبله آقا ایشون هستن _

رو تشدید کرد. بعد از هاشرو بست و سرعت قدمای کوتاه بحثمسیح با باشه

ت به اتمام نرسه،  به وقدادم هیچطی کردنِ راهی طوالنی که من ترجیح می
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ها ندیده بودم. رو حتی تو فیلمساختمون پر عظمتی رسیدیم که من مثلش

ساختمون قدیمی ساز و خوف برانگیز بود اما، زیبایی و عظمتی داشت که 

 .هاشداشتی از تک تک پنجرهاختیار چشم برنمیبی

 

رو طی کردم و مردی که تا به حال دنبال ی منتهی به ورودیچند پله

جا مقابل در ایستاد. عظمت بنای داخل و دوید، همونهای مسیح میقدم

ای های ایستادهچیدمانِ اون به شدت دلهره آور بود. پس از نگاه به مجسمه

رو مسیح کرد، بی اختیار بازویکه به غیر از ترس شکوهِ بنارو هم تشدید می

های اطرافیانش تنها سر تکون پرسیچسبیدم و اون که در پاسخ احوال

 :رو مالیم پس زدو با صدای آکنده از حرصی گفتداد، دستممی

جا قدم به قدم دوربینه انقدر تابلو بازی در نیار. کنم نفس، اینخواهش می _

 .تونی بچسبی بهم و حسابی بترسیهر موقع رفتیم تو اتاق من می

رو جمع و متعجب به در و دیوار خیره شدم و سپس سعی کردم که خودم

رو هام، حال ظاهریمی نشوندنِ لبخند روی لبجور کنم و به وسیله

های سلطنتی و چند مهمانی که در تر جلوه دادم. بی توجه به مبلطبیعی
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تم گامِ با مسیح گام و برداشنشیمن، به انتظار سپهر نشسته بودن، دقیقاً هم

انداخت. مسیح از سیاوشی گفته و راستش نام سپهر هم رعشه به اندامم می

کنه و من وحشت داشتم از نامِ تر از سپهر عمل میبود که بسیار خطرناک

 .اون

با تکون مالیمی به دستم، وادارم کرد که تندتر گام بردارم و هر دو به طرف  

و به طرف باال رایلهی دوم حرکت کردیم. چند پهای منتهی به طبقهپله

طی کردم و توجهم جلب شد به ردیفِ کناری که به سمت پایین امتداد پیدا 

رو کمی به اون سمت رو رو به کندی گرایش دادم و سرمکرد. سرعتممی

بار، تقریباً به دنبال متمایل کردم تا شاید چیزی ببینم و اما مسیح این

ی دوم شدیم که به تِ طبقهخودش پروازم داد. در آخر وارد فضای مسکو

کرد. مسیح به ی دو راهروی چپ و راست، از هم تفکیک پیدا میوسیله

رو در قفل چرخ داد و ترین در ایستاد. کلیدراست اشاره کرد و مقابل انتهایی

بعد از چرخیدنِ در روی پانشه، کنار ایستاد تا اول من وارد بشم و خودش 

رو که متعلق گذشتم نگاهِ کنجکاوم اتاقی هم دنبالم اومد. از چهار چوب که

ی عجیبی به چشمم نخورد. دکوراسیون به مسیح بودرو کاوید. هیچ وسیله
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ایِ ست و میزِ مقابلش و دربِ شیشهساده ی قرمز مشکی، یک دست نیم

های اتاق بودن. مقابل شد به تراس، تنها وسیلهتمام قدی که منتهی می

رو مقابل پاهام پرت کرد  و در نهایت لباس کمدش ایستاد، دو پاکت پر از

 :یک دور اسکنم کرد و گفت

هارو تونی واسه شب این لباساحتیاجی به اون همه تغییر نبود. می _

 .بپوشی

جون رو به دست تاریکی داد و تنها نور کمبه دنبال این حرف اتاق

اتاق  ها و با آخرین سرعت بهرو از میون پردههایی که خودشونچراغونی

 .فرستادن، باقی موندمی

 :پر شدم از تعجب و  سوال ذهنم رو بلند پرسیدم

  چرا انقدر عصبی هستی؟ _

 .اش قرار دادبونِ چهرهرو سایهرو پرت کرد روی تخت و دستشتنش

 .شمجا اینجوری میآم اینهر موقع می _
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وی تخت پاهام بی اراده به حرکت در اومد و مسیررو  انتخاب کرد. کنارش ر

کرد، هایی که روی ساق دستش خودنمایی مینشستم و با نگاه به رگ

 :زمزمه کردم

رو انقدر جایی. انقدر عصبی نباش. واسه چی خودتآخه تو که همیشه این _

  کنی؟اذیت می

هاش میون اون تاریکیِ محض هم درخشید. پلک زد و دست برداشت و آبی

ی این مرد بی انصافی یی برای چهرهمن به این فکر کردم که اون همه زیبا

 .هاستدر حق باقیِ مخلوق

. قسم خوردم که اگه نتونم گیرش دونی من چقدر از سپهر متنفرمتو نمی _

 .بندازم خودم بکشمش. حتی اگه به قیمت اعدام شدنم تموم بشه

اش قرار دادم و قلبم از شدتِ اون همه نزدیکی، رو مماس با چهرهصورتم

 :زدمترسید. لب 

  جا دوربین نداره؟تو مطمئنی این _

 .رو فحش بارون کردعقلسر عقب کشید و قلبم منِ کم
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رو جمع کن بیرون از این اتاق حتی اگه جایی تنها مطمئنم اما حواست _

 .بودیم من و سامیار صدا بزن

رو به منِ الکی خسته آلودگیای صدادار بیرون فرستاد و حالت خوابخمیازه

اش خمیازه آورد و گرمای اتاق و تاریکیِ محض همه کرد. خمیازه هم منتقل

 :و همه دست به دست دادن که بگم

خوابم. پتو از کجا می تونم آد. من کنار شومینه میمسیح خوابم می _

  بردارم؟

ای که پایین پاهاش تا شده و مرتب افتاده بود، اشاره کرد و به پتوی دو نفره

 :به کار برد لحنِ نامالیمی در کالمش

 

هارم بزار کنار. تو این اتاق فقط یه پتو هست اونم اینه. این مسخره بازی _

قدر مناسب خوابیدن نیست به خصوص برای تویی که کنار شومینه اون

جوری هم بخاطر سهل انگاری اون شبت سرما خورده هستی. این همین

خورمت و میی کافی بزرگ هست. بگیر بخواب نترس منم نتخت به اندازه
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رو چسبید، وادارم کرد اش که مچ دستمگیج و منگ خیره بودم به چهره

 :رو بغل کرد، پلک بست و گفتهاشدراز بکشم، بعد دست

رو در بیار چقدر از آدم ها و کاپشنتمن جای تو خفه شدم. اون کفش _

 .مونیها میکشی نفس. مثلِ خنگحرف می

تن کنده و  رو ازگفت. تازه فهمیدم اون خیلی راحت کتشاست میر

هارو کناری پرتاب کرده اما شاید قصد داشت من احساس ناراحتی کفش

نکنم که با همون شلوار جین و پلیور روی تخت خوابیده بود. کارِ از تن 

که رو به کُندترین حالت ممکن انجام دادم و در حالیهامخارج کردنِ لباس

رو به ای ترین قسمت تخترو در آغوش کشیده بود، گوشهذب، وجودمتع

خودم اختصاص دادم و پتورو هم تا جایی که ممکن بود باال کشیدم. کمی 

رو متحمل ای که از صبح استرس زیادیغلت خوردم و اما تنِ الکی خسته

دست شد با هوای بسیار عالیِ اتاق و حضور شخصی که یک شده بود، هم

رو به اجرا ساخت، حکمِ همون نور علی نورخاص پس ذهنم میمجهول 

 .رسوند
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رو تاریکی محض باره از خواب پریدم. اتاقبا صدای موسیقی بلندی به یک

ها هم تنهاش گذاشته بودن. پوشونده بود و حاال نورهای کم جونِ چراغونی

ایتاً عرق سرد از گردنم راه گرفت و روی تیرک کمرم امتداد پیدا کرد و نه

رو صدا زدم و پاسخی با متوقف شد. بدون چک کردن موقعیت نام مسیح

اش نصیبم نشد. کجا رفته بود؟ منی که بدوِ ورود نشین و مردونهصدایِ دل

 رو، کجا گذاشته بود و رفته بود؟به قصر، به غلط کردن افتاده بودم

 

از خواب داد. مطمئنم که قبل ذهنم حتی به جای کلید برق هم پاسخ نمی

ر بود. پتویی که ها خالی و از ترس پرو بلد بودم و حاال ذهنم از پاسخجاش

رو دودستی چسبیدم و های شدیدم، از روی تنم کنار رفته بودبر اثرِ تکون

ام مقابله کنم و نشد. چیزی تا سعی کردم که به این طریق، با ترس مسخره

ِ و مسیح به همراهِ نورپس افتادن فاصله نداشتم که در با صدا باز شد 

 .جونِ موبایل وارد شد. انگار که با تلفن مشغول بودکم

الو.. زهر مار و سالم. ساالر معلومه کدوم گوری هستی؟ پاشو گمشو بیا _

  .رو بدی؟ بجنب ساالرخوای چی جوابشدیگه سیاوش برسه می

Ava-Khis.iR
@avayekhis



232 
 

رو و خواست مجدداً اتاق "مالحظهبجنب بی "رو قطع کرد، لب زد تماس

 .رو صدا زدمترک کنه که با دنیایی از هول و وال نامش

 مسیح_

ای که اتاق در عرض چند ثانیه روشن شد و مسیحِ کت و شلوار پوشیده

 :زد، ابرو در هم کشید و گفترو فریاد میتمامش جذابیتش

  کی بیدار شدی؟ _

رو تترین ناجیِ عمرم در اون لحظه بود به خدا. پتورو کنار زدم، تخبزرگ 

 .هایی که روی زمین رها شده بودسریعاً ترک کردم و چنگ زدم به نایلون

شم. آخه چرا بیدارم ها. وایسا با هم بریم االن زود آماده میمسیح نری _

  نکردی مگه قرار نبود از کنار هم تکون نخوریم؟

کردم. به رو تند تند بیان میربطهای نامفهوم و بیطور که جملههمون

رو هامی پاشیدن مشتی آب سرد پف احتمالیِ چشمرفتم، به وسیله سرویس

هارو که شامل کت و شلوار مشکی رنگی با نوار های قرمز گرفتم، لباس
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کن و مسیحی که سر در موبایلش فرو کرده رو با خودم بردم به رختشدمی

 .رو مورد خطاب قرار دادمکشیدبود و انتظار می

 .شمماده میها.. االن سریع آنری _

 :رو دونه به دونه بستم و شنیدمهای کتدکمه

 .زود باش نفس _

 .رو پا زدمبرای انجام کارهام عجله کردم و نهایتاً پاشنه بلندهای مشکی رنگ

از اتاق که بیرون زدم، به دنبال نگاهِ متفاوت مسیح روی لباسی که انصافاً به 

  .ام نکردنگاهی حوالهنیم هاش شدم و اونی چشماندامم نشسته بود، خیره

 :از خیرِ محبت و توجهی از جانب این مرد گذشتم و گفتم

  برس نداری تو اتاقت؟ _

ی موبایل بود وقتی اشاره تکیه داد به میز کامپیوتر و تمام توجهش به صفحه

 :کرد به کشوی پاتختیش و گفت

 .کشوی وسطی _
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گیر نگاهِ خندونی بود، که گفت و اما تمام حواسم جایی که میرفتم به همون

ی موبایل و سر و صداهای منطقم مبنی بر شد از صفحهبا تاخیر کنده می

  .هاش، هیچ تاثیری در حال حسودم نکردگفتن "به من ربطی نداره"

بار ابروهای رو روی موهام کشیدم و خیره به آیینه، برای هزارمینبرس

 .رو چک کردمجدیدم

 .ات برسی قراره روسری سرت کنیخواد به موهزیاد نمی _

. شونه باال انداختم. رو سوال کردسر چرخوندم و با نگاهش، دلیلِ چرخیدنم

 .گیر شمروزی دوهزاربار، قرار بود که با این آدم غافل

 .کردم باید بدون روسری بیامهیچی فکر می _

 :و شنیدم

رم سپهر راجع ذااشتباه فکر کردی تو با دخترای اون پایین فرق داری نمی_

 .بهت فکر غلطی بکنه
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گفت رو قلقلک داد. حسی دخترونه که میهای قلبمحسی اومد و دیواره

و من بی توجه به منطقی که  "مردها، تنها روی عزیزهاشون حساسن"

  .امهای دخترونهدادم به دل و حسحسابی صدا باال برده بود، بها می

ترین لبخند انداختم. دلبرانه رو با بهترین احساس ممکن، روی سرمشالم

رو روی های مسیح، رژ سرخ رنگیهام کاشتم و مقابل چشمرو روی لبعمرم

رو از هام کشیدم. من آماده مقابل مسیح ایستادم، اون نگاه خندونشلب

رو به اشهام، تمام اجزای چهرهصفحه گرفت و درست وقتی رسید به لب

 !اخم وادار کرد

 

به مقصد نشیمن و قدم برداشتم، گرمای دستش روی کمرم رو که اولین پله

ی اول. نشست و منِ کنجکاو بی اهمیت چشم دوخته بودم به فضای طبقه

فضایی که با هربار نگاه کردنِ به اون، تنها دود پخش شده در جای جایِ 

اش رقصِ نوری بود ی روشن کنندهخورد. تنها وسیلههات میاون به چشم

زد، مکانی شبیه به تونل رو میآخر ماهی که مسیح حرفشکه از مهمونیِ 

کشید. موزیک عجیب و اعصاب خردکنی در حالِ رو به تصویر میوحشت
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ام همه چیز رو تشخصی داد که کنار پخش بود و شاید مسیح از حالت چهره

 :گوشم گفت

ها فقط و فقط یه مقصد داره، که اونم فروختن دخترها به این مهمونی _

 .های خارجیها از ثروتمندچند ت

 :اجزای صورتم، همراه با صدام نالیدن

 .خوام ببینمشونکجان؟ اون دخترایی که قراره فروخته بشن کجان؟ می _

دستش که تا به حال، ثابت روی کمرم جا خوش کرده، به نوازش آهسته و 

های گرم، بی توجه به سوالی که جونی پرداخت و صاحب اون انگشتکم

 :ودمش، لب زدپرسیده ب

 .ای جز عادت کردن نداریکنی. یعنی چارهعادت می _

رو در سوزرو ترجی دادم. مسیحی که من همین امروز صفتِ دلسکوت

سوزند و عادی وصفش به تثبیت به رسونده بودم، برای این جمعیت دل نمی

رو غارت کنن و بعد با که زیباترین دخترهای کشورشدادشون. اینجلوه می

ای نبود که بشه عادی ها کنن، مسئلهکشِ خارجیتی نجومی، پیشقیم
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ی یک باند اش داد. دلم برای ماهرخی سوخت که عاشق سردستهجلوه

  .قاچاق شده بود، چقدر درد داشت این افکار

فکر وسط افتاده بودن، فکرهارو از بعد از برخورد با ازدحامِ جمعیتی که بی

گام بودنِ با مسیح، تشدید ام رو برای همهذهنم پرواز دادم و سرعت قدم

 .کردم

بار دستی که روی کمرم جای خوش کرده بود، تغییر مسیر داد، این 

لرزید کنار گوشم و با صدایی که از زور خشم می رو در بر گرفتهامانگشت

 :گفت

فکر هیچ اوناهاشن. سیاوش هم اومده. اون یکم تیزتره. حواست باشه بی_

 .حرفی نزن

از استرس به رد نگاه مسیح خیره شدم و چیزی جز دود و تاریکی به  پر

تر هام نخورد. موزیکِ جدیدی پخش شد و به خدا که این یکی افتضاحچشم

کشوند. تمام محوطه پر بود از نامردهای رو به تهوع میاز قبلی بود و حالم

ورق ها مردنمایی که هر کدوم به نحوی مشغولِ خوش گذرونی بودن. بعضی
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کردن، بعضی در حال قلیون دود کردن بودن، بعضی دست در بازی می

 ..هادست دختری به پیست رقص رفته بودن و بعضی

هایی رو به دو نفری که لبخند به لب روی صندلیسالم کوتاهِ مسیح حواسم

گذروندن، معطوف شد. دو نفری که رو در نظر میولو بودن و با لذت اطراف

پهر بود. دو نفری که من یکی خیلی دوست داشتم از ها سیکی از اون

ای کامالً معمولی و اما خوش هویتشون مطلع بشم. یکی مردی با چهره

رو نشونه ی مناش چهرهلباس و دیگری مردی بسیار جذاب که نگاه خیره

 .گرفته بود

 :همونی که نگاهش هیچ حسی در بر نداشت، لب باز کرد و گفت

کی اومده. سیاوش اینم پارتنر سامیاره من گفتم حتما به به سالم. ببین  _

 .رو ببرهباید دختر بسیار زیبایی باشه که تونسته دل مردی مثلِ سامیار

 

مسیح صندلیِ مجاور سپهررو برای نشستن انتخاب کرد، با تکون دادن سر 

رو از طور که لیوان بزرگِ روی میزوادارم کرد که کنارش قرار بگیرم و همون
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 .رو نبرده چرت و پرت نگوکس دل منهیچ _

گفت، یعنی مردی که حاال فهمیده بودم، همون خطرناکی که مسیح می

 :ای کرد و گفتسیاوشه، خنده

 .دختر خوشگلیه سامی _

های مسیح مشت شد و خیلی بدتر از تصوراتم به وضوح دیدم که دست

 ها؟اومد از این دست مشت کردنرو داد. من یکی چرا خوشم میجوابش

 .سیاوش بار آخرت بود که به من گفتی سامی _

سیاوش و سپهر هر دو خندیدن و من سعی کردم خودی نشون بدم تا خیلی 

 .هم بی دست و پا جلوه نکنم

 :رو به صدام منتقل کردم و رو به سیاوش گفتمنازِ خاصی 

دیگه. چیدنِ دم کنم نه هیچ کسِ رو فقط من سامی صدا میسامی _

 .اسمش، فقط کارِ منه

 .یک تای ابروش باال پرید و سپهر مداخله کرد
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شدم نفس خوب شد حرف زدی، وگرنه دیگه کم کم داشتم ازت ناامید می _

 .کردم اونی که پشت خط بود، تو نبودیفکر می

صحبتی با سیاوش نه اما از سپهر ناراضی به بازوی مسیح چسبیدم، از هم

 :نشوندم گفتمهام میرو روی لبایکه لبخندِ دلبرانهرحالینبودم و د

رو ازتون رو ببرم وسط و امشبکردم که عشقمداشتم به این فکر می _

 .بگیرمش

 

رو میون رو با لبخند داد و سیاوش هم لیوانِ پایه بلندشسپهر پاسخ لبخندم

 .رو دید زدهاش تکون داد و محتوای درونشانگشت

شناسم به جز نه. چی از این بهتر؟ البته سامیاری که من میچرا که  _

ای بلد نیست. بیا این و بخور گرم شی خودم چزوندن این و اون کار دیگه

 .رقصمباهات می
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لرز بدی به اندامم نشست. حاال فهمیدم منظور مسیح از خطرناک چیه اما، 

سیح انداختم و ی بی تفاوتِ مرو زدم به در بیخیالی، نگاهی به چهرهخودم

 :کردم گفتمرو نوازش میاشی چهار انگشت گونهکه به وسیلهدرحالی

 رقصی؟آره عشقم؟ تو باهام نمی _

رو الجرعه سر کشید، مجدداً از مایعی پرش کرد، سپس به محتویات لیوان

رو به طرفِ پیست رقص هدایت کرد. یکی رو چسبید تنمطورِ ناگهانی بازوم

رو هم خالی رو بهش دستور داد و لیوانِ دوما زد، چیزیرو صداز کارکنان

  .کرد از محتویات

ها بازی من بالتکلیف ایستاده بودم وسطِ پیست و به خدا که تمام اون حرف

بود. من با مسیح، تو پیست رقص و میون این همه جمعیت چی 

خواستم؟ به خدا که همین لحظه، هنرِ رقصیدن برای همیشه از یادم می

. چندی بعد موزیک وحشتناکِ خارجی قطع، صدای مالیم و محشرِ رفت

اختیار وادار کرد به تکون رو بیای فارسی زبان پخش شد و تنمخواننده

 .خوردن
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های تو یه جادویِ خاصی هست.. تو نگاهِ تو انگار یه احساسی تو چشم "

 "..کنمکنم وقتی به تو نگاه میهست.. غم دنیارو فراموش می

هاش هاش نگاهم کردن و لبهاش دورِ کمرم حلقه شد، چشمدستهر دو 

 .رو داشتخونی با خوانندهقصد هم

تو همه ی عمر، مثلِ تورو ندیدم... یه جورایی خاطرت عزیزه عزیزم.. از  "

  ".کنمشه چشم من.. به تو نگاه میدیدنِ تو سیر نمی

م با این نگاهِ کرد. این آدقسم می خورم که داشت با چشم هاش جادوم می

هاش قرار من؟ چرخش خاص تیلهخواست از جون دلِ بیفریب، چی میدل

روی اجزای صورتم، طوری محصورم کرد که فراموش کردم کجام و تو چه 

 !موقعیتی، انگار فقط مسیح بود و تمام من در قالب یک قلب

حسی ی لرزه هر دفعه صدبار، واسهوقتی که نزدیکم به تو انگار، دلم می "

 "کنمکه به تو دارم، به تو نگاه می

کشوند هاش، به دیوونگی میزد. تنها با بازیِ نگاهتمامِ مدت پلک هم نمی

  .روحالم
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ی حسی که ی چشمی به این دلِ خونم، واسهعزیزِ جونم، نامهربونم، گوشه "

 ".کنمبه تو دارم، به تو نگاه می

بود طوری که همراهِ باهاش رقصش هم بیشتر از تصوراتم مردونه و قشنگ 

خواستم که آهنگ پلی شده، به هیچ وجه به اتمام خوردم و نمیتاپ می

 !برسه. رویا بود به خدا

اس این دلِ خونم.. تونم.. به خدا خستهآرومِ جونم.. بدونِ تو دیگه نمی "

  "تونمتونم.. نمیبدونِ تو دیگه نمی

اش قرارش رم کرد که روی شونهرو روی سرم قرار داد، واداکف دستِ آزادش

 :بدم و کنار گوشم لب زد

رو مثل دخترهای هرجایی نشون بدی. کاری نکن الزم نیست که خودت _

 .که مجبور باشم سر تو هم با سپهر و سیاوش بجنگم

نگاهم پرتاب شد به طرف سیاوش و حالم از خیرگی نگاهش بهم خورد. 

ق بدم و سیاوش و سپهر به خواهم سورو به جاهای دلترجیح دادم بحث

  !درک اصالً
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رو مرتب کردم و اشرو به طرف کتش دراز، یقههامسرعقب کشیدم، دست

 :بلعید، لب زدمرو میهاشکه نگاهم خمار چشمدرحالی

 .نگفته بودی تو رقص دو نفره انقدر عالی هستی_

کار های خدمتِ میون دسترو از روی سینیدست دراز کرد، گیالسی

  .رو سر کشیدرداشت و محتویاتشب

هام شد و ی چشمهاش، به اون خیره بودم و اون خیرهمن جدا از دنیا و آدم

 :گفت

 .ی موهای سرت رقص دو نفره انجام دادمنفس، من به اندازه _

ای رو با چنین جملهشد و مسیح پایانشکاش بحثمون به هر جایی ختم می

برد. رو تو گودیِ گردنم فرو دادم و سرشرو ترجیح کرد. سکوتزهرمارم نمی

دونستم که تمام حرکاتش فیلمه و بر مبنای همین تصورات حرفی نزدم می

ای کامال غیر های مسیح جملهاما، در آخر موزیک به پایان رسید و لب

 .ی تصورات من، به خدا که خیلی دور بودرو بیان کرد که از محدودهمنتظره

 .صیدم و تو از همه عالی تری دختری دنیا رقمن با همه _
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*********************** 

 

رو تصمیم داشتیم تا به نحوی گذشت و امروزهفت روز از ورودم به قصر می

رو رو که مسیح به تازگی خریداری کرده بودهاییاز قصر بیرون بزنیم. لباس

ی پیش روم برگشتم به هفت شبِ مرتب آویزون کردم و خیره به آینه

  .گذشته

ای ی عجیب و غریب از جانب مسیح، جملهاون شب بعد از بیانِ اون جمله

رو ایکه با رفتار نامالیمش تناقصِ باالیی داشت، تصمیم گرفتم چند دقیقه

رو چسبیده بود و حتی اشهام بشه. مستی یقهفاصله بگیرم تا هوا وارد ریه

تنها چند باری صدام زد و اما  رو جویا بشه.دنبالم راه نیوفتاد تا دلیل رفتنم

رو اممن نخواستم که بیش از اون چیزی بشنوم. به همین امر تنِ داغ کرده

دونستم باید به چی فکر به کنار پنجره و هوای کمی آزادتر رسوندم. نمی

هام سوق بدم که صدای دختری رو به کدوم قسمت از دلهرهکنم و ذهنم

 .پال کرد رو پخش وهای فکریمتمامِ معادله
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  خانم.. خانم شما دوست دخترِ سامیاری؟ _

اش زیر سرچرخوندم و برخوردم به دختر بسیار زیبایی که معصومیتِ چهره

نقاب آرایشِ غلیظش پنهان شده بود. موهای خرمایی و لختش تا کمرش 

های کشیده و سبز رنگش رو شاید چشمترین عضوِ صورتشرسید و زیبامی

 .شدشامل می

 :اش برداشتم و در پاسخ سوالش گفتماز بررسی چهره دست 

  بله.. چطور مگه؟ _

رو از نظر گذروند و کنار گوشم ملتمسانه نزدیک شد، با ترسی مشهود اطراف

 :گفت

خوان من و به یه نفر بفروشن. تمام امیدم تورو خدا کمکم کن. اینا می _

 .اومدهکه طرف خوشش این بود که ازم خوشش نیاد اما مثل این

هایی زشت و و با سر به جایی که چند مرد سن باالی مورد تهوع، با چهره

 .کریه، سرِ یک میز نشسته بودن اشاره کرد
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جا برم. به خدا من نامزد کنم. کمکم کن که از اینببین ازت خواهش می _

و دوس دارم اگه برم هیچ راهی واسه برگشتنم نیست. شاید... دارم زندگیم

جان از وضعشون راضی باشن چون نه از دخترهایی که اینشاید بعضی 

رو و نه امیدی دارن اما، من درست یک هفته مونده به عقدم وارد این کسی

 .قصر شدم. توروخدا کمکم کن. منو نجات بده از دست سیاوش

 

که آیا واقعا های دیگه هم زد و من فکر کردم به اینبعد از اون خیلی حرف

 راضی کرد؟رو شه مسیحمی

رو به کارم رو بهم مهلت بده تا نهایت تالشمازش خواستم که چند روزی 

  .ببرم اما، در واقع یک درصد هم به موفق شدنم امید نداشتم

قدر های دیگه پلک گشود. اونتر از روزصبح روزِ بعد مسیح خیلی بداخالق

رده بود از دست ای که بیانش کرو به جملهنامالیم رفتار کرد که تمام امیدم

روز تا به حال هنوز موفق ی مستی و از اونرو گذاشتم بر پایهدادم، حرفش

 .نشدم موضوع اون دختری که اسمش ساحل بودرو مطرح کنم
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در اتاق باز شد و مسیح تلفن به دست از میون لنگه گذشت. نگاهی اجمالی 

 :به سرتاپام انداخت و گفت

 .آماده شو بریم یه دوری بزنیم _

 .رو از کش مو خالص کردم و مشغول برس کردنشون شدمموهام

 ریم؟خونه نمی _

رو اعالم کرد و بغضِ بدی به گلوم چنگ انداخت. تا کی باید با جواب منفیش

اومدم؟ گناه من چی بود که شب و روز باید حرف بداخالقی هاش کنار می

حرفی که داد. من با این خشکِ کمرو میزدم و تک کلمه ای پاسخممی

روز وقتی برایِ من غریب افتاده در این قصر نداشت، باید چطور حالی شبانه

 کردم که به وجودش نیازه؟می

 هاش گذشتم و مقابل کمد ایستادم. بافتنی خاکستریمهریاز خیر بی

ها بیرون کشیدم رو همراه شلوار جین هم رنگش، از میون خروار لباسرنگی

 :رو شنیدمو صداش

 سرده.. این لباس برای االن نیست. من باید یادت بدم؟ هوا _
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رو با بافتنی تعویض کردم و اون، درست نگاهش نکردم و پالتویِ سبز لجنی

هایی که با من در این اتاق بود، مشغول صحبت با تلفنش شبیه تمام وقت

 .شد

الو ساالر.. کجایی؟ فردا قراره دختر هارو بفرستن من هنوز هیچ کاری  _

دم... دِالمصب این بهترین فرصته که یه مدرک از سپهر گیر بیاریم تا کی نکر

دونم های مردم باشیم و هیچی نگیم؟ من نمیباید شاهد نابود شدن جوون

خوام ی تو.. نمیفرستم خونهرو میرو آماده کن برای فردا.. منم نفسخودت

 .جا باشهفردا این

اش. رو جمع کردم به مکالمهاسمرو آهسته باال کشیدم و حوزیپِ پالتوم

 :رو قطع کرد گفتمهمین که تلفنش

 رو بگیری؟خوای جلوشونتو نمی_

ای رو مقابل بینیش قرار داد و با لحنِ کالفهرو باال آورد، انگشتشدستش

 :گفت

 .ی کافی خرد هستهیس... هیس تو دیگه هیچی نگو اعصابم به اندازه _
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بدتر از قبل و بی توجه به موقعیتی که در اون دهان باز کردم حرفی بزنم که 

 :قرار داشتیم با تن صدای بلندتری ادامه داد

 .تو دخالت نکن _

ای شد و نه در مقابلم، ذرهصحبتم میام لرزید. نه کنارم بود، نه همچونه

 .دادمالیمت به خرج می

 رو روی سرم قرار دادم و به سمتِکاله پالتوم که خیلی هم بزرگ بود 

شد. برای من یکی حداقل خروجی حرکت کردم. این مرد، رفیق نمی

 !شدنمی

 .رو بپوش اعصاب من و بهم نریزبرگرد شالت _

خواست. بی رو نمیدلم بیش از این فریاد کشیدنِ اون و خرد شدنِ خودم

حرف برگشتم تا برسم به کمد، اولین شالی که به دستم رسیدرو روی سرم 

 .ر دو از اتاق خارج شدیمبار هانداختم و این

ها رسیده بودم که سپهر در حال صحبت با تلفنش از اتاقش به پیچ پله 

 .خارج شد و بعد از دیدن من ابرو باال انداخت
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 به نفس جان. چطوری؟به _

کردم رگِ غیرتش باد پر از استرس نگاه دوختم به مسیحی که خیال می

وزِ من گذاشته بودن. خیلی عادی رو برای همین امرکرده اما، زه خیال باطل

کرد و مشغول مرتب کردن پله برانداز میی راهرو در قاب آینهخودش

  .موهاش بود

 :سر چرخوندم و رو به سپهر گفتم

 .خوبم.. یعنی عالیم _

 

 .گامِ با اون، قدم بردارمرو با دست نشونم داد و وادارم کرد که همهامسیر پله

  سازی؟ خیلی سرد نیست؟سامیار میتو چجوری با این  _

رو مقابل این آدم روی چنته بریزم و نتونستم که بگم هامنتونستم که درد

 .خیلی

 :به ناچار گفتم 

 .برعکس، سامی تو رابطه عالیه _
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 .سر تکون داد

کنه. فقط جذابیتش رو به خودش جذب میسامیار یه چیزی داره که همه _

لباس پوشیدن و پرستیژهای خاصی که فقط نیست. رفتاراش، طرزِ بیانش، 

شه ناخودآگاه محترم قرار بگیره. من متعلق به خودشه، همه و همه باعث می

کنم دونی نفس من فکر میترسم. میها ازش میحتی بعضی وقت

ره که من رئیسِ اونم. به غیر از این ترین آدم دنیاست و گاهی یادم میمرموز

شه ندازه و همین باعث میرو یاد کسی میهاش منحالت و دریدگی چشم

 .رو دوست نداشته باشمزیاد نگاهش

ترین وجه های ماهرخ و مسیح، بزرگگه، چشمرو میدونستم ماهرخمی

تشابهِ اون دو بودن، تنها مردونه و زنونه بودنشون بود که از هم متمایزشون 

  .کردمی

 :لب تر کردم

 اون کیه؟ _
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ای غم مهمون و حس کردم که برای لحظهرنگِ نگاهش تغییر کرد 

 .هاش شدعلسی

 .رو در حق من تموم کردها، نامردیصاحب اون چشم _

خوام امتداد پیدا کنه و کاش خواست موضوع به جاهایی که میدلم می

رسید شد با تلفنش و حاال حاالها، نمیمسیح، مقابل همون آیینه درگیر می

 .به ما

 ای؟نامردی؟ چه نامردی _

 .بازیم داد _

رو پرت کرد بازیش داده بود؟ اونطور که من شنیدم، سپهر بود که ماهرخ

  .رو در حقش تموم کرده بودکنار جاده و نامردی

 :هزار گونه سوالِ مختلف هجوم آورد و لب زدم

 بازیت داد؟ چطوری؟ _

ها فرار کرده بود و دستی تو موهاش کشید و انگار شیطنت اون عسلی

 .غم داد رو بهجاش
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رو با امی کینهرو گذاشت زیر پاهاش و لهش کرد. اون ریشهاحساس من _

 .های خووش مستحکم کرددست

رو از اون اش بپرسم که صدای مسیح هر دوموندهان باز کردم که از کینه

رو تخریب کرد، طوری های چیده شدهجوِ خاص بیرون کشید و تمام پازل

 .رسیدر میکه از نو ساختنش، محال به نظ

  بریم نفس؟ _

ی سپهر گرفتم، اون با فشردن با دنیایی از سوال چشم از نگاهِ به غم نشسته

 .رو ترک کردمام کرد و من همراه با مسیح قصرهاش به روی هم بدرقهپلک

 

  گفتید بهم؟چی می _

رو حدوداً بیست دقیقه پس از حرکتمون پرسید. بیست دقیقه این سوال

های چندمجهولی و نهایتاً سوالی که و معادله با فکر و خیالتنهام گذاشت 

 .رو پرسیدکرداش میداشت دیونه

 .پسِ ذهنم، هنوز سپهر بود و سپهر 
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 .گفتراجع به ماهرخ می _

رو  "عوضی"هاش دورِ فرمون مشت شد و زیرِ لب چیزی شبیه به انگشت

 .زمزمه کرد

تخلیه شد، تا رسیدن به هاش که به پاسخ سوالش که رسید و کنجکاوی

های تهران بود مقصد که رستورانِ دنجی با فضایی متفاوت از رستوران

 .حرفی نزد

ها بود و بدون نظرخواهی، دیزی اشاره کرد به تختی که همون نزدیکی

که دیزی خور نبودم اما ذهنم اون قدری درهم و برهم سفارش داد. با این

 .اتش خیره بشمداشت که ترجیح دادم در سکوت به حرک

رو هامپرتیرو از پا کند، مقابلم نشست و با نگاهش، دلیل حواسهاشکتونی 

  .جویا شد

 :پرسیدم

ای به دل ای به دل داره؟ یا بهتره بگم کینهات کینهمسیح سپهر از خانواده_

  داشته؟
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 .ریز کرد و کنجکاوی به حال اون هم انتقال پیدا یافت چشم

 نه چطور؟ _

نداختم که پا روی پا میها خالص کردم و درحالیرو از شر کفشپاهام

 :گفتم

زد که تو از راه رسیدی. حالِ عجیبی داشت راجع به یه کینه حرف می _

داشت مسیح انگار که غرق شده بود تو گذشته. انگار که یه موضوعی آزارش 

 .دهمی

 .حمله کرد به لب هاش و شروع کرد به کندنِ پوستشون

هاش ها سپهر با یه سری حرفدونم.. بعضی وقتونم، هیچی نمیدنمی _

تونم به جواب کنه. طوری که با یک هفته فکر کردن هم، نمیمتعجبم می

 .هام برسمسوال

 .اش پرداختمبه تایید گفته

 .کنهکنم گاهی اوقات با نفرت به سیاوش نگاه میحس می _
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ام ه گرفته بود با اتمام جملهای دوررو نشوننگاهِ مسیح که تا به حال نقطه

فکری، با صدایی بلندتر از حد هام و بعد از اعالم همزوم شد روی چشم

 :معمول گفت

  کنی؟چین فکری میچرا هم _

 .از عکس العملش ترسیدم

خب.. خب دیروز که رفتم تو باغ، از پشتِ پنجره دیدم که سیاوش سر  _

رو کرد. اون نگاهنگاهش میموضوعی داشت با سپهر بحث و سپهر با نفرت 

است. تازه پنجره باز بود و تونست بفهمه پر از کینهدید میهر کس که می

 .هاش تونستم بفهمم قضیه راجع به کشتن یه نفرهمن از حرف

های حاوی دیزی و مخلفات مقابلمون قرار گرفت و مسیح بالفاصله سینی

 .پس از دور شدنِ گارسون رو بهم توپید

  ید اینارو به من بگی؟االن با _

 :نالیدم
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گی اونا خیلی بهت اعتماد دارن؟ پس چرا یه سری مسیح مگه تو نمی _

  خوان بکشن؟کنن؟ کیو میچیزارو ازت قایم می

 .کوب به دست سر تکون دادای دوغ نوشید و گوشتجرعه

شون رو کشته و من از همهدونم. خب سیاوش تا حاال چند نفرینمی _

رو من یه کنهاما سپهر خیلی مارموزه بعضی از کارایی که میمدرک دارم 

 .شمهفته بعد ازش مطلع می

رو مارموز! قرار رو مرموز خطاب کرد و مسیح اونسپهر ساعتی پیش مسیح

 .بود بمیرم از فکر و خیال

 :رو به دهان گذاشتم و پرسیدمای کوچکلقمه 

 .رین زمانهری لوشون بدی؟ به نظرِ من فردا بهتچرا نمی _

رو در آرامش جوید و ابرو باال ای پر و پیمون به دهان گذاشت، اونلقمه

 .فرستاد

ای که سپهر خوان بکشن، اون کینهاالن وقتش نیست. باید بفهمم کیو می _

 .زنه چیه؟ باید از سرهنگ کاظمی چند ماهی وقت بگیرمرو میحرفش
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رو رو بیان کنم خودش پاسخمکه سوالِ ذهنمپر شدم از تعجب و قبل از این 

 :داد

ذارم و اون تقریباً تا به حال رو با سرهنگ در میون میی اتفاقاتمن همه _

ها چون فقط من و سپهر رو گرفته اما، این آخریهاشونتر قاچاقجلویِ بیش

و سیاوش از ساعت و مکانشون خبر داریم ریسکه و اگه بخواد پای پلیس باز 

 .کنمرو پخش میکه من دارم اخبارفهمن بشه هر دو می

 

جونم خالی کرده باشن، با دهان باز رو روی تن بیانگار که سطلی آب یخ

های دنیارو بیان کرده. لبخندِ ترین جملهخیره بودم به مردی که گویا عادی

ای که هنوز دست هم هاش کاشت و اشاره کرد به دیزیکم رنگی کنج لب

زد اما بی تفاوتیش رو دید میاشیی روی چهرهنخورده بود. نگاهم هنوز جا

های من شد. ی بحث و بها به کنجکاویهای من، مانع ادامهنسبت به بدحالی

ها تنها رو، با دنیایی از نامعادلهمسیح خوب بلد بود که منِ پر از فکر و خیال

 .بذاره
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از بعد از ترک رستوران، مسیح در کمالِ حیرت منی که صبح همین امروز، 

هاش می نالیدم، پیشنهاد خریدرو داد. چند شخصیتی بود دیگه، نبودن

 .دادرو انتقال میشخصیت امروزش دنیایی از هیجان به همراه حیرت

 :لب زدم

 .چی؟ خرید؟ اما من که همه چی دارم _

رو ی پشتِ ماشینرو جا زد و خیره شد به آینه. انگار که محدودهدنده

 .زدریزبینانه دید می

کنه. اون روز هم که آره خرید.. نفس تابلو نکن یه نفر داره تعقیبمون می _

 .رو دیدمرفتیم قصر این ماشینداشتیم می

سرنچرخوندم و به قولِ مسیح، تابلو نکردم اما، دنیایی از استرس روی کالمم 

 .حاکم شد

 یعنی کیه؟ _

د و طوری رو به حرکت نه، به پرواز در آوردر سکوت سر تکون داد، ماشین

 .اراده به بازوش چنگ انداختها روند که دستم بیکوچهپسمیون کوچه
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 .ترسم تورو خدا. مسیح من میریباز که داری تند می _

 :غرید

ری دنبال من بههیچی نگو من باید بفهمم این آدما از طرف کین که ری _

 .افتنراه می

خلوت و کم رفت و آمد شد و توجه وارد خیابونی تر، اون بیمن نالیدم آروم

رو برای توقف انتخاب کرد. به محض پیاده ای بن بستدر نهایت کوچه

شدنش ناخودآگاه دست من هم به طرف دستگیره حرکت کرد و پیاده شدم. 

کرد پرادویی مشکی رنگ بود. کنار ماشینی که تا به حال تعقیبمون می

  .ن قرار بگیرهمسیح ایستادم و صبر کردم تا راننده هم مقابلمو

مسیح فریادزنان خیز برد به طرفش،  چنگ انداخت به گلوش و بعد از 

 :اش غریدهایی شدید به شونهتکون

 خوای؟می جام. مقابلتم. بگو چیخوای هان؟ من اینچی می _
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رسید ای ساله که خیلی هم آشنا به نظر مینگاهِ مرد حدوداً چهل و خرده

ای پاسخ در جواب فریادهای مسیح حتی کلمهی من و زوم بود روی چهره

  .دادنمی

ای که دیده قدر نگاهش کردم تا تصویر لحظهبه خاطراتم رجوع و اون

هام نقش بست. درسته تو هتل دیده بودمش. درست بودمش، مقابل چشم

لرزیدم، شبی که کنج دیوارهای هتل کز کرده بودم و مثل بید به خودم می

 .پرسیدرو اون بود که حالم

 :به محضِ یادآوری صدا باال بردم

 .شناسمشمن می _

 .اش شل شد و نگاه داد به منهای مسیح از دور یقهدست

  کجا؟ _

 .رو پرسیدتو هتل که بودم دیدمش یه بار که حالم خوب نبود اومد حالم _

نگاه مسیح رنگِ تعجب گرفت و زل زد به دهانِ اون مرد. تنها اون نه، حیرتِ 

رو گرفته بود و من ترجیح ی هر دومونوجود اومده، حیرتی بود که یقهبه 
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های جدیدی به اتاق ذهنم اضافه نشه، چون مطمئن بودم از دادم سوال

 ..ام حتماً در حال انفجارهها ذهن بیچارهازدحام و ادغام سوال

ای که از راه افتادم که برگردم به ماشین و همین که قدم تند کردم جمله

 .ن اون مرد بیرون زد میخکوبم کرددها

 .نفس خانم.. من از طرف آقای کیهانی هستم _

رو در ای از دست دادم. لرزِ بدی وجودمرو برای لحظهقدرتِ نفس کشیدن

برگرفت و حس کردم هوای امروز، از تمام روزهای زمستونیِ جهان و حتی 

م افتادن و هام به طورِ وحشتناکی به جون هقطب جنوب سرد تره. دندون

دلم بالی برای پرواز و فرار خواست. اون مرد اما امروز از راه رسیده بود که تا 

 .مردنم پیش بره

 :گفت 

  .نامزدتون _

ی مسیح، انقباض اعضای صورت و حتی حالت نگاه گشاد کردم. خشمِ چهره

 .رو به گریه انداختنگاهش به من، همه و همه قلبم
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 :اون لب زد

  نامزد؟ _

ترین حالت ممکن بیان رو به افتضاحه من اشاره کرد و پاسخ مثبتشمرد ب

 :کرد

خوام هر چه بله آقای بهزاد کیهانی. من از طرف نامزدتونم و حاال می _

 .سریع تر همراه من بیاید

رو چنگ و من بی توجه به بهزادی که وجودش بازهم دامنِ زندگیم

 .رو آروم کنمنداخت، حرف زدم تا فقط نگاه طوفانیِ مسیحمی

بهزاد نامزد من نیست، اون فقط یه خواستگاره که جواب رد شنیده. اصال  _

  تو از کجا پیدات شد؟

های دریاییش حاال رنگِ عجیبی به وضوح دیدم که نگاهش آروم شد و چشم

هام برای رنگِ ها تو اکثر نقاشیبه خود گرفته بود، رنگی که من خیلی وقت

قدر آکنده از قدر روشن، هموندادمش. همونار میآسمون مورد استفاده قر

  .آرامش
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رو پس زدم و گوش سپردم به صحبت های نفرِ سومی افکار دوست داشتنیم

 .که امروز برای دق دادنم اومده بود

از هتل به آقای کیهانی زنگ زدن. گویا یکی از آشناهاشون بوده که  _

فرستادن و تا به حال رو شناخته برای همین بود که منشمارو هم می

فرصتی پیدا نکرده بودم تا بتونم باهاتون حرف بزنم. حال پدرتون اصال خوب 

 .نیست نفس خانم

نگاهم میونِ مسیح و اون مرد در حال نوسان بود، نگرانی چنگ انداخت به 

 .قلبم

 شده؟بابام؟ بابام چی _

ه که شمارو شون اینرو از سر گذروندن تنها خواستهی قلبیدو بار سکته _

 .ببینن

رو گرفتن تا جیغ دست هام سعی داشتند آرومم کنن وقتی مقابل دهانم

 رو در معرض دید قرار بدنگشتن تا خودشونها دنبالِ دلیلی مینزنم. اشک

رو از رو یافته بودند. زانوهام، قدرت تحمل بدنمترین دلیلِ ممکنو حاال بزرگ
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تم و در نهایت؛ دستی  زیر فودست داد و کم مونده بود که زمین بی

 .ای که از دهانم خارج شد، خطاب نام پدر بودرو گرفت و تنها کلمهبازوهام

 

* 

 .کنیرو فراری بده قول بده که این کاررو میتو ساحل _

رو نوازش داد. قسم هاشهاش اسیر کرد و طالییرو میون دستسرش

فقط بخاطر بلبشوی به راه رو از سرگذرونده بود و خورم که مرز عصبانیتمی

 .هام دادشاش رو باال کشید به چشمزد. نگاهِ کالفهافتاده بود که حرفی نمی

 .برو و مواظب خودت باش _

ام از نفس ی باال و پایین فرستادنِ سینهپلک روی هم فشردم و به وسیله

 .رو مهار کردمهامعمیق، ریزش اشک

 .امهرین خواستهتمسیح تورو خدا نجاتش بده این بزرگ _

 .هامرو کند از چشمچهره جمع کرد و نگاه عاری از احساسش

 نفس فقط به بابات فکر کن، خب؟ _
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ی خودم ی عصر و تصمیمی که مسیح به عهدهذهنم کشیده شد به خاطره

گذاشتش. قرار بر این شد که برم بابارو ببینم و برگردم اما، خودم هم از 

شناختم نیمارو. دلم رفتن به شیراز و میحرفی که زدم مطمئن نبودم و 

خواست و اما بابام ضلعِ ماجرا قرار داشت. من رو حداقل حاال نمیترک تهران

رو تو این شرایط تنها بذارم و از اون بدتر، دلم خواست که مسیحدلم نمی

زد اما حالِ تنها کوهِ زندگیم خوب نبود. قول رو پس میدوباره با نیما بودن

ودم که تنها یک هفته شیراز بمونم و برای برگشت به هر دری چنگ داده ب

خور و مایوسش فریاد بزنم و اگر نشد، جدداً فراررو ترجیح بدم اما، نگاه دل

بار و با آخرین زد که روی قولم هیچ حسابی باز نکرده. من برای آخرینمی

سیح تنها توان، برای بار هزارم قول دادم که سر یک هفته، برگردم، اما م

پلک زد و هر دو طبقِ قراردادی نوشته نشده بهم قول دادیم که فقط یک 

قدر اولویت دونم چرا اما اون لحظه مسیح اونهفته از هم دور باشیم. نمی

 .خواسترو ابداً نمیپیدا کرده بود که دلم دوری از تهران

خورم که اون حرکات دستِ اراده دست بردم سمت موهاش و قسم میبی

رو به دست گرفته بود و قصدِ کوتاه اومدن هم خودم نبود، دلم بود که فرمون
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نداشت. تکونی خورد و کاری کرد که حسرت نوازش تارهای زیتونی طالییِ 

سوزی به دلم بمونه. ساالر و نیلوفر صدای خواستنیش به طورِ جان

رو در این مونهارو باال برده بودن تا من و اون بتونیم، آخرین دو نفرهتلوزیون

برد تا اتاق شیک دونفره، در سکوت و آرامش بگذرونیم و اون سر عقب می

 رو نوازش نکنن؟های من، موهاشانگشت

 

 "راوی"

 شیراز

 

  ای الزم ندارین خانم؟چیز دیگه _

ی نه تکون داد و زیر لب تشکرِ کوتاهی کرد. چهار روز از سرش رو به نشونه

تر از ناکحاج ناصر اوضاعی خیلی وحشتگذشت. رسیدنش به شیراز می

ناک که روز اول و پس از دیدنش، تا قدر وحشترو دارا بود. اونتصوراتش

 .روزها شوکه بود. ذهنش، فلش بک خورد به خاطرات اونساعت
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رو از بهزاد گرفت و بماند که تا بدو ورود به شیراز تلفنی آدرس بیمارستان

ر گرفت. رو به رو شدن با نیما هر چقدر که چه حد مورد تحقیر اون بشر قرا

ی برادرش قرار سخت بود خیلی سریع اتفاق افتاد. صورتش مماس با چهره

بیِ عزیزش بود گرفت و نیما دست بلند کرد برای به صورتش کوبیدن اما بی

  .های دیگه، محافظ جونش شدکه شبیه به خیلی وقت

کنم. ام دیگه نگاهت هم نمیهبسه.. اون دستات اگه بخوره تو صورتِ بچ _

همش تقصیرِ تو بود که نفسم گذاشت رفت و ناصر به این حال افتاد. دیگه 

برم. رو هم با خودم میرم و نفسذارم بزنیش اگر بازم بزنیش من هم مینمی

 .وقت تو بمون و تنهاییتاون

رفت فقط به حرمت اون بود که نیما که جونش برای مادربزرگش در می

ای رو کنترل کرد و نزد. نزد و رفت و حتی نگاه هم نکرد به چهرهخشمش

رو مسبب تمام زد. در واقع اونرو فریاد میتنگیکه تمام اجزای اون، دل

رو پر کرده بود. به شدت معتقد دید، که این روزهاشونهای نحسی میاتفاق

آبرو جلوه رو مقابل همه بیاش حاج ناصربود که اگر نفس با فرار احمقانه

داد، حاال حاج ناصر و اون همه عظمت روی تخت بیمارستان با مرگ نمی
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کرد اما، درد تمام اون رفتارها، در واقع تمامِ دردهایی دست و پنجه نرم نمی

اش متحمل شده بود در برابر ای سالهکه تا به اون روز تو عمرِ بیست و خرده

به روی تختِ بیمارستان و با درد دیدن حاج ناصر با اون همه دبدبه و کبک

اون حالِ پریشون هیچ بود. دستش رو به دیوار گرفت تا از هر گونه سقوطی 

هاش با دیدنِ رو نالید و حاج ناصر اما خیلی از دردجلوگیری کنه. نام پدرش

ی تنها دخترش تو طاق در، از میون رفت. تازه فهمید که چقدر اون دردونه

ی دوم همسرِ خدا بیامرزش بود. چطور خهرو کم داره، اون نسلجوجش

رو، تا اون حد اذیت کنه؟ چجور تونسته بود تک تونسته بود تک دخترش

رو به جایی برسونه که فکر راه بده به فرار و تنها دونه نفسی که داشت

 اش بشه دوری از خانواده؟هچار

در نزدیک قرو باال برد و اشاره کرد که نفس نزدیک بشه. اوندست ناتوانش 

قدر نزدیک که برای هر رو با آخرین توان به ریه بفرسته اونکه عطر موهاش

های لرزون حاج رو شکر کنه. انگشتاشثانیه با اون بودن، پرودگار بخشنده

ناصر که روی موهاش نشست، بغض دخترک شکست و برای حال بد پدرش 

از پیش سفید  رو لعنت فرستاد، برای موهایی که حاال بیشاحمقش خودش
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ها و صورتِ آب رفته اش، برای تنِ الغر شده شده بود، برای چین و چروک

 .چون آب خوردن، از دستش داده بوداش و برای اقتداری که هم

 :ای به فراموشی سپرد و لب زدرو برای لحظههاشتمام تهران و آدم

 بابا، من چطور تا حاال از دوریت نمُردم؟ _

 

بیمارستان موند و حتی حاضر نشد برای تعویض لباس دو روزِ بعدرو هم 

ای حرف نزد و اما به خاطر سری به خونه بزنه. نیما تمام اون دو روزرو کلمه

رو هم نداشت. دل مظلوم دخترک برای وجود حاج ناصر جرات بد رفتاری

رو، به طرز عجیبی آغوش نیما هم تنگ بود، فراموش کرده بود لگدهاش

است و نیما با تمام وجود از تالقیِ نگاهش با نفس هم خورو هم میاون

ترسوند هم رو شدیداً میکرد. تنها فردی که وجودش نفسخودداری می

هاش همون دور و اطراف بود، بهزادی که نگاهش پر بود از نفرت و چشم

داد، بهزاد چه چیز هایی که از دونست و حق میکرد. میمدام سرزنش می

خب هر افکاری اگر که در پس ذهنش نسبت به دونست و نفس نمی

 .رفت، حق داشتدخترکِ فراری رژه می
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های مکرر رو از کنار تخت پدرش تکون نخورد و نهایتاً با اصرارتمامِ سه روز 

 .رو به خونه بازگشتعزیز روزِ چهارم

رو روی تخت انداخت. تنش نیاز شدیدی به هاشرو پس زد و لباسخاطرات

باز کرد و ذهن زبون نفهمش به رو آهسته . شیر آبا کرده بودآب گرم پید

های مردی که طور کامالً خودمختاری پر کشید سمت تهران، سمت چشم

آخر هم نفهمید، گرایش داره به دریا یا آسمون، سمتِ مردی که تو تمام 

رو گرفت. باید بعد از مرد. تصمیمشهای اخیر داشت از دوریش میساعت

گرفت تا شاید با شنیدن صداش کمی راه بسته باهاش تماس میحمام حتما 

بود با مردی که شب آخر رو باز کنه. باید در ارتباط میی گلوششده

زد با رو به شدت پس زده بود. باید حرف میهای آکنده از حسرتشانگشت

 .زدرو حدس میهایی که حاال گرایشش به دریاصاحب چشم

بی رو به تن کرد. از اتاق بیرون زد و از نبود بیاشرو بست و حولهشیر آب

رو میون راه رو به دست گرفت و اکرم خانمسیمکه مطمئن شد، تلفن بی

 .دید

  چیزی الزم داشتید نفس خانم؟ _
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 .نه اکرم خانم هیچی_

سپس قدم تند کرد و زیاد دوست نداشت خدمتکار جدیدرو. دررو بهم 

های رو دید زد و در نهایت انگشتخلوتی کوبید، از قاب پنجره هم کوچه

  .رو لمس کردکه پس ذهنش به تثبیت رسونده بود ایاش شمارهیخ زده

 بله؟ _

ای افتاده بود، روی پا ایستاد و مرده گوشهقلبی که تا به حال مغموم و دل

 .رو به دست گرفتمونباقیِ مکالمه

 :لب زدم

 ..الو مسیح _

 :و سکوت پاسخ شد. افزود

 .نفسم _

 :و شنید

 .دونممی _
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 .شدقدر زود فراموش میبغض به گلوش چنگ انداخت. نه نباید این

 .فکر کنم خوشحال نشدی از تماسم _

رو تنها سکوت دربرگرفته بود. فکر صدای در بود، اطراف مسیحِ پست خط

دخترونه کرد و دوست داشت که اون سردی کالم مبنی بر وجود سپهر باشه 

 .و همین هم شد

خوشحال نشدم؟ تو این چهار روز کجا بودی؟ مگه من نگفتم به من زنگ  _

بزن؟ رفتی پسر عموت و دیدی یادت رفت اسم یه نفر دیگه تو 

  اته؟شناسنامه

هایی عجول به طرف خونشون حرکت رو دید که با قدماز قاب پنجره شقایق

 .کنه رو پنهانی چادر رنگی موهاشکنه ک سعی داره که به وسیلهمی

 :گفت

کردم توام درک رو میبه خدا شرایط بدتر از اون چیزی بود که فکرش _

 .کن

 .زمان ادغام شدصدای آیفون و سپس صدای اکرم خانم و مسیح به طورِ هم
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 .خانم ببخشید شقایق خانم اومدن دوستتون _

  اذیتت کردن؟ _

 :در جواب اکرم خانم گفت

 .تونن بیانمی _

تر رو راحتتیز کرده بود تا صداهای اون طرف خطبه مسیحی که گوش 

 :بشنوه، گفت

 .ترسم بخاطر من طوریش بشهاذیت نه، حال بابام خیلی بده. می _

رحمانه هاش مجدداً و بیی پدرش اشکی فرسودهو بعد با به یادآوری چهره

 .رو تر کردهاشگونه

ها من نکنیکنی؟ گریه هنوز بیمارستانه؟ نفس تو داری گریه می _

 ...جوریشهمین

ها، هیچ المعارف واژهدنبال واژه ای برای توصیف حالش گشت و در دایره

رو یافت نکرد. نفس دست کشید از ای در وصف و متناسب با حالشکلمه

ی رو مصرانه پس زد و در اتاق چهارطاق باز شد. چهرههاشانتظار، اشک
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هاش درست ار گرفت و دستآکنده از اشتیاق شقایق مقابل دیدگانش قر

ی مغموم نفس مقابل دیدگانش، روی هوا معلق پس از نقش بستن چهره

 .موند

  :رو ادامه دادرو ببنده و مکالمهنفس با دست اشاره کرد که در

 کنم. تو بگو چه خبر؟ دخترهارو بردن آره؟باشه گریه نمی _

 :شنید

 .آره بردن _

شک بعدی چکید و قلبش برای اش، قطره او درست پس از پایان جمله

 .رو درخواست کرده بود، فشرده شدساحلی که ملتمسانه فرارش

 :لب زد

 .بیچاره ساحل _

 :و در کمال حیرت شنید

 .ساحل پیش نیلوفره _
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 .ها خشک شد و اشتیاق با باالترین دوز به صداش تزریق شدی اشکریشه

تشکر کنم؟  گی؟ وای مسیح چجوری ازتگی؟ مسیح راست میراست می _

 .حالم کردی خیلیخیلی خوش

موضوع بحث به راحتی تغییر کرد. مسیح بود و بیش از این، از رفتارش 

 .رفتتوقعی نمی

اوضاعِ خونه چطوره؟ نیما چیکار کرد؟ بهزاد که دور و برت نیست؟ من تو  _

هایی که نبودی با خودم فکر کردم که داداش روانیت یه تمام این ساعت

 .آورده. دیگه کم مونده بود بیام شیرازبالیی سرت 

گاه برای نشستنش بودرو هدف قرار داد و در تخت که نزدیک ترین تکیه

 :اختیار گفتهاش بیجواب سوال

 .فقط دلم برای تو تنگ شده همین _

طور رو نداشت و نشنید. مسیح غیرمستقیم حرف انتظار من هم همین

 .زدمی

 .شه یک هفتهسه روز دیگه می _
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رو ببینه و شد حال پدرششد؟ میگشت اما میشد یک هفته و باید برمیمی

  رو بده؟خبر ازدواج کردنش

رو فراری و به رو کمی روی سرش نوسان داد تا رطوبت موهاشکاله حوله

 .ی متحیرِ شقایق لبخند تحویل دادچهره

رحال نبینم رو سالم و سبا این اوضاع باید صبر کنیم مسیح. به خدا تا بابام _

 .تونم در مورد تو حرفی بزنمنمی

 :رو شنیدترین پاسخ عمرشرو شنید و کم لطفصدای رها کردن نفسش

 .باشه _

تر، ای مالیمصدا نشست و نفس در پیِ یافتن جملهقرارش ساکت و بیدل بی

رو بیان کنه و مسافتِ جسمی نه، اما دهان باز کرد تا احساس قلبیش

های ممتد نشون از قطع تماس کوتاه کنه و صدای بوقرو مسافت دلیشون

 .دادمی
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دونست هیچ فرجامی ناراحت از اتفاق پیش اومده و وجود عشقی که می

اش هنوز هم حالت رو روی تخت کوبید و رو به شقایقی که چهرهنداره، تلفن

 :عادی پیدا نکرده بود گفت

 .سالم _

هاش یادش افتاد، تن ظریف گیتازه تونست از شوک خارج بشه و تازه دلتن 

تنگی در آغوش گرفت و با تمام رو برای رهایی از دلاشدوست چند ساله

وجود به خود فشرد. چقدر دوست داشت این نفسِ احساسی و دوست 

هایی که از خستگی تنگ بود برای تک تک دونفرهرو. چقدر دلداشتنیش

 .ورشد به خواب. چقدر کم داشت شیراز، نفسمنجر می

های دخترک رو به چشمکمی که آروم شد عقب کشید و نگاه کنجکاوش 

رو باز کرد داد. نفس برای فرار از هر گونه سوال و جوابی ایستاد، در کمدش

 .هاش شدو مشغول وارسی لباس

  کشی؟ گذاشتی رفتی نباید یه زنگ بزنی؟تو خجالت نمی _
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رو انتخاب کرد و هم رنگش اسکیشلوار گرم کنِ سفیدرو همراهِ با بلوز یقه

 .رو به دست گرفتبرس

شه هایی افتاد که اصال باورت نمیخواستم زنگ بزنم اما نشد. اتفاقمی _

کرد که دلتنگی یادم رفته بود، رو درگیر میقدر همه چیز فکرمشقایق. اون

کردم از اول هم متعلق به تهران و شه حتی گاهی فکر میباورت نمی

 .هاش بودمآدم

رو به حداقل شقایق که بسیار هیجان زده شده بود، فاصله ی میونشون

 .رسوند

 رو باید بگی از اول تا آخر، ببینم این مسیح کیه؟چی شده؟ همه _

به شقایق اعتماد داشت. از همون روزهای اول شروع دوستیشون تا به حال، 

. دلش همیشه و همه جا کنار هم بوده و رازهای زیادی پیش هم گرو داشتن

تنگ شد برای روزهای بیخیالیش، آه کشید و شقایق که حدس زد اتفاق 

 :بدی در راه باشه، با دل نگرانی گفت

 .زود باش تعریف کن _
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رو در آینه از نظر گذروند و در نهایت اشرو به تن کرد، چهرههاشلباس

 .مقابل شقایق نشست

 .رو ببافموهام _

 :و شنید

 .باشه توام تعریف کن _

 

ای که کرش سریعاً بال زد، رفت به سمت اولین دیدارهاش با مسیح و چهرهف

ها قطعاً زیباترین شد، اون چشمهاش دور نمیای از مقابل چشمحتی لحظه

 .های دنیا بودنچشم

رو گذاشته بودم تهران که درگیرِ اتاق رو به هنوز یکی دو روزم نبود پام _

جا بود که دم. شقایق یه مردی اونروییم شدم. آخه تو هتل مستقر شده بو

 .کردرو درگیر میخیلی فکرم

رو با کشی کوچک که طرحی کارِ بافت موهاش به پایان رسید، انتهاش

 .رو به اشتیاق دادرو دارا بود، بست و نگرانی صداش جاشعروسکی
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 خب تعریف کن ببینم؟ چطوری بود مگه؟ خیلی خوشگل بود آره؟ _

 :های مسیح گفتدآوری چشمسر چرخوند و با به یا

ترین مردی بود که تو کل عمرم شه. شقایق جذابخیلی برای یه لحظه _

 .دیده بودم

رو از یاد برده بودن، هاشونهر دو با صدای بلند خندیده و انگار تمام غم

 :شقایق دست برنداشت و ادامه داد

 .رو بگو کشتی من و با این تعریف کردنتاشخب بقیه _

. یه کلتِ واقعی. ی سوم چهارم بود که با یه کلت دیدمشدفعههیچی  _

 .کشتکلتی که واقعاً آدم می

ناک گرایش هم نداشت. اون چه دخترک فکرش سمت جاهای بد و وحشت

 های سیاوش؟دونست از باندقاچاق دختر و خالفمی

 :ذوق کرد و گفت

 .های جذابمیرم واسه پلیسوای پلیس بود؟ وای نفس من می _
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نفس به توهمات عزیزترین دوستی که تا قبل از سفر به تهران، دقیقاً شبیه 

 :به خودش بود خندید و گفت

 

کردم کنه. یعنی اولش فکر میها همکاری میپلیس که نه... اما با اون _

 .کشتمکار باشه و کلی ازش ترسیدم، حتی تهدیدم کرد که میخالف

ها برای خانواده با اونای همنه واژهکار و هر گوی مرگ و خالفدر کل واژه

رو مشغول نگهداری از مادر مریضش بود، شقایق بیگانه بود. تمام زندگیش

 های تهران؟دونست از جنایتاون چه می

 س بعدش چی شد؟خب حتما از این مردهای پر جذبه _

رو منم که با خودم فکر کردم یه قاتل روانیه، دنبالش راه افتادم تا جاش _

جا بود که گیر افتادم. اولش که یدا کنم و لوش بدم، ولی شقایق از همونپ

 .کرد من یه جاسوسممن و انداخته بود تو یه اتاق و ول کن نبود، فکر می

نیم ساعتِ بعد شقایق از همه چیز خبر داشت. از باند خطرناک سپهر و 

که بر  هارو دیده و مسیحیهاش اونهایی که نفس با چشمسیاوش، از خالف
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رو تو بد دردسری انداخته بود. شقایقی که بدوِ شروع مبنای نفرت خودش

های کرد، حاال با دنیایی از وهم و ترس شانهرو با خنده رد میداستان همه

 :نالیدرو به دست گرفته بود و مینفس

خوای به حاج ناصر بگی ازدواج خوای چیکار کنی؟ نفس چطوری میمی _

ره تحقیق کنه ببینه ت. بعدشم گیرم که قبول کرد نمیکشتکردی؟ اون می

  کیه؟ کارش چیه؟

 :کشید وقتی گفتهارو به دوش میخودش هم همین دل نگرانی 

خودم هم تو همین فکرها موندم اما، مسیح شغل داره فقط یه مدته که  _

بیخیالش شده. اون یه مربیِ حرفه ایه حتی چند تا باشگاه بزرگ هم داشته. 

هم ثروتمنده. حتی ثروت بابا پیش ثروت اون پشیزی هم ارزش نداره. خیلی 

 .دار باشه از نظرش برای من مناسبهشناسی هر کی پولبابارو هم که می

رحمانه قطع شده شقایق اشاره کرد به تلفن و تماسی که تا چندی پیش، بی

 :بود و نالید
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سپهره چیه، کنی اون قدری عاشقت باشه که از همون مرتیکه فکر می _

 دست بکشه؟

دادی جزء محاالت رسید چنین رخنه حتی اگر از عشقش به جنون هم می

شد. اصالً مسیح و عاشق و یا معشدق شدن هم محال بود. محسوب می

 .مسیح، همون مردی بود که سر عقب کشید تا نوازش نشه

 .سر تکون داد، محکم و پرحرص

مین کوبیدن سپهر. عمرا بخاطر کشه از زنه عمراً. یعنی اصال دست نمی _

 .من چنین کاری کنه

خوای زن کسی بمونی که صبح تا شب، شب تا دیونه شدی دختر؟ می _

 گذرونه؟رو با یه مشت قاتل و خالفکار میصبحش

رو رو گشود و صورتشرو به دست گرفت، در تیوپکرمِ مرطوب کننده اش

 .چرب کرد

 .؟ از بابام، خودت، داداشمجا بگواینارو ول کن. یه کم از این _
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سوز از سینه بیرون فرستاد. هنوز هم به یاد داشت شقایق آهی جان

ی فریادهای از سرِ دردی که حاج ناصر صاحبش بود و شقایق از پشت پنجره

 .شنیدشونبسته هم، می

چی بگم بهت؟ روزهای اول نیما هر روز دم خونمون بود. اولش داد و  _

ش و التماس افتاده بود که اگه حتی یه خبر کوچولو کم به خواهداد کمبی

ازت دارم بهش بدم. حال بابات خیلی بد بود نفس، روزهای اول که اصال از 

هایی شنید که کم پا بیرون گذاشت و حرفاومد، اما کمخونه بیرون نمی

زدن. تونی بکنی. تمام اهل محل راجع به تو حرف میرو هم نمیاصال فکرش

رفت.  اخت پایین و راه میرو می اندرو نداشت و سرشغرور سابق بابات دیگه

ها از آسیاب افتاد یه روز اومد دمِ خونه، نفس باورت بعد از چند وقت که آب

کرد که جای تورو بهش بگم. یعنی اون روز شه داشت ازم خواهش مینمی

رو ی حاج ناصر حتما همه چیزاگه خبری ازت داشتم با دیدنِ قیافه

گفتم. امیدش که از من قطع شد مریض شد و افتاد تو خونه و االنم یم

 .بینی. بابات یه شبه نابود شد نفسوضعش همینه که می
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برای تمام اشتباهاتش، به خوی احمش لعنت فرستاد. چقدر دلش برای 

بابای مقتدر و همیشه استواری که تمام اهلِ محل از نگاهش هم حساب 

خواست زمان برگرده به عقب و پدر چقدر دلش میبردن، تنگ شده بود، می

ی آبرو نکنه، چقدر متنفر بود از خودش و با همهطور بیرو اونعزیزش

کرد که جونش برای فردی که حاال کیلومترها دور ها، حاال اعتراف میاین

ها و برای اون نگاه محصور کننده در افتاده بود، برای صاحب اون چشم

 .رفتمی

 

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

 

  تهران

 .طور بود که شما خواسته بودیدسامیار آقا... اما... اما همه چیز همون _
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کرد. هاش مشت شد و اون حجم از عصبانیت داشت مجنونش میدست

مشتش باال آمد و با بی رحمیِ تمام کوبیده شد به صورت نگهبانی که 

 .دونست دقیقاً مرتکب چه گناهی شدهخودش هم نمی

ساکت.. اما و اگر نداریم. یه مدته به حال خودتون گذاشتمتون پررو  _

 .ها چطور برخورد کنمخاصیتدونم از این به بعد با شما بیشدید. می

سپس پشت کرد به تنی که مچاله روی زمین افتاده بود، رو کرد به جمعیت 

 :ها جمع شده بودن و  غریداندکی که همون نزدیکی

 ..ارید؟ برگردین سر کارتون. سریعجا چیکار داین _

همه ی افراد حاضر حتی نگهبانی که تا به حال مورد حمله قرار گرفته بود، 

ها مشغولِ تماشای حال رو ترک کردن و سپهری که از ورای پلهسریعاً سالن

 :ناکش بود، لب زدوحشت

 .ها باشه انشاهللکاریِ نگهباندلیل این خشم، کم _

ای منقطع دوید، به محض نزدیک هرو همراه با نفسجیهای خروساالر پله

رو ترک کنه. کمی که رو چسبید و وادارش کرد که سالنشدن بازوی مسیح
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ها، آرامش کسر با گام برداشتن میونِ معدن اسکیژن و دار و درخت

سوز  رو به دسترو پس گرفت، دستی به تارهای سرکشی که خوداششده

های سوالی و پی در پیِ گوش سپرد به جمله سرد سپرده بودن، کشید و

 .ساالر

 

تو معلوم هست چته پسر؟ خسته نشدی انقدر با همه دعوا کردی؟ خسته  _

نشدی از بس سر این و اون داد زدی و حرص خوردی؟ بهم بگو چته؟ 

ی نفس نیست؟ نگو ی این رفتارهای ضد و نقیص که از دوریِ سی روزههمه

 !که هست

له قرار گرفت. بار مورد حملم کرده بود، اینامقابلش قد اولین درختی که

ساالر با دهانی باز کناری ایستاد و مسیح زد و فریاد کشید تا فقط کمی از 

شد. به خدا که رها شدنش توسطِ یک رو تخلیه کنه و نمیحرصِ درونیش

خوند. ایکس این معادله با ایگرگ، هناهنگی هاش نمیدختر، با معادله

  .نداشت
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کوبید و اگر زد، میلرزید، بی توجه به خونی که فواره میتمام وجودش می

هاش، متوقفش نکرده بود، حتما با یک شکستگی جدی ساالر با مهار دست

 .شدمواجه می

های ساالر، به هر جون کندنی که بود، اسیر شد وقتی تنش میون دست

 :گفت

له، خیلی راحت منو ول ی بیست و یکی دو سایه الف بچه.. یه الف بچه _

کرده و رفته پیش یکی دیگه. من به اون اعتماد کردم، گفتم برو و یه 

ای برگرد و اون دلش خوشه به بهترهای شیراز. این یعنی چی؟ یعنی هفته

 یه دختر گاگول فرضم کرده؟

 

رو ساالرب که از به سکون نشستن حالش، اطمینان حاصل کرده بود، تنش

رو برای تسلیِ حال یکی از مردترین مردها م تالششدر آغوش گرفت و تما

 .اطرافش به کار گرفت
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شه عزیز من. شاید اونم تو باشه آروم باش. با عصبانیت که چیزی حل نمی _

خونه یه مشکلی داره تو یه زنگ بهش بزن. چرا همش منتظری بقیه دنبالِ 

  تو بگردن؟

 .رو باز هم خشم گرفتمسیح

گی؟ من فقط فهمی چی می؟ به کجا زنگ بزنم؟ میبه چی زنگ بزنم هان _

 .ی خونشونهیه شماره ازش دارم اونم شماره

 :رو شنید و دیوانه شدترین پاسخ عمرشعامیانه

 .خب زنگ بزن خونشون _

رو درهم اش انداخت، پنج انگشتهای زخم و خون افتادهنگاهی به انگشت

 :فشرد و با صدایی آهسته اما پرغصب گفت

قی احمق. زنگ بزنم بگم سالم من با نفس کار دارم، بعد اگه ازم احم _

اش دوباره پرسیدن شما؟ بگم من شوهرشم؟ آره؟ که اون برادر دیونه

 بگیرتش زیر مشت و لگد؟

 :ی کوتاهی سر داد و گفتتک خنده
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زنه دیگه. ی من نیلو زنگ میریم خونهاونقدرم عقلم کم نیست داداش می _

ریم ریم درمانگاه یه نگاهی به دستت بندازه بعد میاول می توفحاالم راه بی

 .خونه

 .تهبیوفمسیح راه افتاد و ساالر رو وادار کرد که  دنبالش به راه 

خوام از این حال و هوا در بیام. احتماالً یه ده روز دیگه عیده و من می _

 .رو برم ترکیهایهفته

 .همه چیز هستعالیه.. برو آب و هوات عوض شه حواسم به  _

ی خشمش. نگاهی که رو برای تخلیهایسر تکون داد و مجددا پیدا کرد بهانه

 .تلفن به دست کنجِ دیوار ایستاده بود

 گیری؟جمع کن اونو.. همش سرت تو گوشیته. واسه فک زدن پول می _

رو قطع کرد و ساالر نگهبانِ بیچاره، همراه با تعجیلِ بی حد و مرزی تماس

  !ی مسیح خندیدداد، به خوی مغرورانهسر تکون می کهدرحالی
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ای بشاش دررو رو روی زنگ فشرد، نیلوفر با چهرهبار دستشبرای دومین

ی گشو و لبخندش دقیقاً بعد از از نظر گذروندنِ دست باند پیچی شده

 .هاش خشک شدمسیح روی لب

 سالم چی شده؟ _

ساحل ساندویچی که میون رو کنار زد و وارد شد. مسیح بی حرف نیلوفر

هاش اسیر بودرو روی میز انداخت و روی پا ایستاد و مسیح نگاهی دست

 .پرسیش نکردگذرا هم به سالم و احوال

 .سالم، خوب هستین؟ ببخشید من برم تو اتاق _

هاش رو بی جواب گذاشت و ساحل، سریعا از مقابل چشممسیح صحبتش

داد و خواست که نیلوفر خیلی زود  رو توضیحدور شد. ساالر سرسری قضیه

به منزل کیهانی زنگ بزنه، مسیح برای خود چای ریخت و در پاسخ به 

 :پرسید گفترو مینیلوفر که تلفن به دست، شماره ی منزلشون

 .زدخواست خودش میخواد زنگ بزنی، اگه مینمی _

 :ساالرِ وا رفته دخالت کرد
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 .نتظر تماس تو باشهاین غرور تو چیه دیگه؟ شاید اونم م _

ر کسری از ثانیه افِ اپن کوبید و محتویاتش ددیرو روی تکه امفنجون چای

 .لغزید و بیرون ریخت

تونم به اون زنگ بزنم که منتظر من منتظر من؟ مگه من چجوری می _

 .دونه باید زنگ بزنهباشه؟ خودش احمق نیست می

لرزید و به شدت می ای دور به گوش رسید، صدایی کهصدایی از فاصله

 .کشیدرو نمیکس انتظارشهیچ

جا و چون نیلوفر حمام بود من من باهاش حرف زدم، راستش زنگ زد این _

 .جواب دادم

ی هر سه نفر با دنیایی از حیرت سر چرخوندن و مسیح خیره به چهره

 .های جملهی ساحل، انتظار کشید برای ادامهترسیده
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دادم اما به خدا چند بار زنگ خورد و وقتی اب میدونم که نباید جومی _

دیدم کد شیراز افتاده حدس زدم که نفس باشه. آخه نیلوفر بهم گفت که 

خواستم بابت لطفی که در حقم کرد ازش تشکر نفس رفته شیراز و منم می

خواد به پدرش بگه همه چیزرو کنم. گفت که شرایط براش خیلی سخته. می

 .رو ندارهاما جراتش

رو رها مسیح که امیدی نحیف به جونش بازگشته بود، لیوان و محتویاتش

رو به ساحل دارشهای جونشرو عقب فرستاد و گامکرد، درد دستش

 .رسوند

 :کرد، وقتی گفترو با خود حمل میتریکالمش آرامش بیش

 تونست یه زنگ بزنه؟نمی _

 :ساحل انگشت در هم تاب داد و گفت

دونم چی گه مسیح حتما از دستم عصبانیه و منم نمینداره میرو جراتش _

 .بهش بگم
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هارو گرفت و ی منزل کیهانیبار، خود به طرف تلفن رفت، شمارهمسیح این

 .رو به دست ساحل داداون

 .ترسهدونم از چیه من میی خنگ نمیبیا زنگ بزن، دختره _

و مسیح، با نگاهی ساالر شبیه بمبی منفجر شده شروع به خندیدن کرد 

هایی که واقعاً جا و مکان خودرو عاقل اندر سفیهانه چشم دوخت به خنده

 .شناختنمی

 .ساالر خنده خشک کرد و عقب کشید

خب چیه برادر من؟ نترسه؟ بگو کیه که از تو نترسه؟ نگاه کن به دور و  _

اخالق ترسه. چرا؟ چون ترسه ساحل از تو میاطرافت. االن نیلو از تو می

 .نداری عزیزم

 .چهره جمع و لب و دهن کج کرد

 روبسه مسخره بازی، جمع کن اون لب و لوچه _

رو واضح و شمرده برای ساحل ساالر خنده قورت داد، مسیح، بار دیگه شماره

 .خوند و بعد از چند بوق طوالنی درنهایت تماس وصل شد
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 .ساحل بزاق دهان پایین فرستاد و صدا صاف کرد

.. با منزلِ کیهانی تماس گرفتم؟ نفس جان هستن؟ من... من یکی از سالم _

 .شم لطف کنیددوستانشون هستم.. ممنون می

 .فشردها مسیح بود که مشت میکمی مکث کرد و با گذر هر یک از ثانیه

ها... سالم عزیزم خوبی....؟ شناختی دیگه....؟ ساحلم. یه وقت یه زنگ نزنی _

 وبه؟ حال بابات بهتره؟کجایی تو آخه؟ حالت خ

چنانیِ مکالمه ی آنامهکرد، مانع اداش میهایی که مسیح حوالهچشم غره

 .شد و به ناچار کوتاهش کرد

تونی حرف بزنی...؟ راستش.. سام.. یعنی االن شرایطت مساعد هست..؟ می _

 .خوان باهات صحبت کنن.. پس از من خداحافظمسیح میآقا

، مقابل نگاه کنجکاوِ جمع به اتاق رفت و در رو مسیح تلفن به دست گرفت

 .هم پشتِ سرش بست

 سالم خوبی؟ _

 .هاش اکو شدهای گوشصداش خیلی آروم و غیر قابل مفهوم، میون دیواره
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 :عکسِ دخترک، بلند و رسا گفت

 تونی حرف بزنی؟سالم نمی _

کنار  ی اتاق، دررو به آهستگی بهم کوبید،دخترک بعد از نگاهی به محدوده

 :ایستاد، ماشین نیمارو دید و لب زد پنجره

 .بابا و داداش هستن اما حواسشون نیست _

ها ادامه رو لب زد و درست پس از خالی شدنِ ذهنش از جملهمسیح باشه

 :داد

 .پس صحبت باشه برای یه وقت مناسب تر _

ی هزدرو از گوشش فاصله داد و اما صدای شتابو به خیال قطع ارتباط تلفن

 :رو شنیدنفس

 .نه نه، مناسبه، یعنی االن دقیقاً زمان مناسبیه _

ای که متعلق بود به ساالر و به یاد آورد رو انداخت روی تخت دو نفرهتنش

 .روبستچند شبی که در کنار نفس، پلک می

Ava-Khis.iR .باشه _لب زد: 
@avayekhis



299 
 

 .رو درون قاب آینه نگاه انداختتنگشو نفس خودِ دل

کنی دونم داری پیش خودت فکر میخیلی ناراحتی، میدونم از دستم می _

دونی داره چی بهم چقدر نامردم که گذاشتم رفتم و برنگشتم اما، اما تو نمی

 .گذرهمی

شد به ساالر و نیلوفررو به دست گرفت ای که مربوط میقاب عکس دو نفره

رو در آغوش کشید. هزاران هزارن جنس مونث دور و و حسرت، تنش

رو ای این چنینیها، دونفرهکدوم اونزدن و مسیح با هیچپرسه میاطرافش 

 .خواستنمی

 :داد که گفتباید ادامه می

 انقدر سخت که نتونی یه زنگ بزنی آره؟ _

 :و شنید

نتونستم. روم نشد. انقدر ترسوام که هنوز جرات نکردم راجع بهت چیزی  _

 .ام بگم. ازت خجالت کشیدم مسیحبه خانواده
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ی نیما در قاب ای ناگهانی، درب اتاق چهارطاق باز شد، چهرهلحظه برای

 :کشیدآیینه به ثبت رسید و صدایی که فریاد می

 زنی؟با کی داری حرف می _

 .های مسیح رسیدبه گوش

هاش شل رو از یاد برد، تلفن میون انگشتای تپیدنقلبِ نفس برای ثانیه 

رو به کار گرفت. تن به کمد شششد و دخترک برای رها نکردنش، تمام تال

ای از چسبوند و نیما مجدداً به دیوانگی رو برده بود. دست بلند کرد و تره

 :رو به دست گرفت و سپس غریدهای سیاهشمواج

 زنی؟با تو نیستم مگه؟ با کی داری زر می _

  .کردرو رها نمیمرد، تلفندخترک از درد هم می

 :نالید

 .دوستمه _

 :تو پاسخ گرف
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رو بده به من که ببینم کدوم یکی از خر عمته. اون تلفنِ کوفتی _

 .شرفته که کد تهران هم افتادههای بیدوست

شد. هاش میاش چسبوند و نه، این اتفاق سرآغاز بدبختیرو به سینهسیمبی

زد و تا های نیما دامن هم میکرد، اگر به شکرو قطع هم میاگر تماس

 .صد البته که هزاربار بهتر از به یقین رسوندنش بودخورد، صبح کتک می

بار به صورتش کوبید و نزدیک شد برای قاپیدنِ تلفن و صدای نیما این

 .رو از هرگونه صحبتی سامت کردای، صداشفریادی برای لحظه

 .رو بده بهشگم گوشینفس با تو نیستم مگه؟ می _

 

نیما با دنیایی از خشم، چنگ رو رها کرد و هاش تماماً تلفنبار دستاین

. کارها داشت رو بررسی کنهانداخت به اون تا هویت صاحبِ صدای فریادگونه

 !با نفس
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رو ترک کرد، مقابل پیچیده اتاقمسیح با سر و رویی پریشان و درهم

های متحیر و متتبع هر سه نفر، با سپهر تماس گرفت و پاسخ ندادنش، نگاه

هاش به تصویر کشید و رو مقابل چشممچیش رو بدتر کرد. ساعتحالش

 ..خوردزمانی نداشت. به خدا که اگر انگشت نیما به تنِ همسرش می

 :به راه افتاد و گفت

رم شیراز تو سپهررو دست به سر کن. بگو رفتم ساالر من دارم می _

 .مرخصی. بگو رفت بمیره. فقط ری به ری به من زنگ نزنه

هم کوبید و حتی نگاه هم نکرد به ساحلی که رو گفت، رفت و در به این

 .برای بیان خواهشی ملتمسانه، هزار و یک روز تمرین کرده بود

 

رو رسوند به ساختمون. های پرتعجیلشبا آخرین توان زد روی ترمز و گام

ی جمع کرد، اش سالم کوتاهی حوالهتوجه به وجود اعضای خانوادهبی

رو هارو دوتایکی باال رفت. ساکشس پلهخوری قاپید و سپخیاری از میوه

ها و رنگ و مارکشون حواله که نگاهی به لباسپرت کرد روی تخت، بی این
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داد از اون قوم. باید رسید، باید نجاتش میها قرار داد. باید به نفس میاون

 ..رفتمی

 .ا که سرازیر شد، مریم درست مقابلش ایستاده بودهاز پله

 ری مادر؟آخه کجا داری می _ 

اش فیکس کرد و نفس بیرون فرستاد. حالش خوب رو روی شونهبند ساکش

. با این بلبشوی زمانی، حاال سفری پرطول و گذاشتننبود، کاش راحتش می

خدا خواستار  خواست به خدا. ازدراز به شیرازرو پیش رو داشت و صبر می

 :صبر شد، رو کرد به مادرش و توام با دنیایی از آرامش گفت

 دی؟رم شیراز دنبال نفس. حاال اجازه میدارم می _

اش کوبید. شیراز رفتن عروسش که مساوی بود با تخریب مریم به روی گونه

 .تمام آرزوهاش

 خدا مرگم بده مگه نفس برگشته شیراز؟ _

 .کردداستان هم تعریف میسر تکون داد. حاال باید 

 .کنه مجبورم برم دنبالشآره رفته برادرشم داره اذیتش می _
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شد، سریعاً ماهگل که کنجکاوی، از خصوصیات اصلیِ اخالقیش محسوب می

 :نزدیک شد و دخالت کرد

 خوای بری بگی چی داداش؟می _

 

فکر رفت. جوابی بود که پس ذهن خودش هم رژه میی بیاین سوال، معادله

 انگیزرو بیان کرد که خودشای اعجابها، جملهکرد و از بهم پیوستنِ واژه

 .هم به حقیقی بودنش ایمانی نداشت

 .گم اومدم زنمو ببرم. زنمرم میمی_

ی ماهرخ کیلو کیلو قند آب مریم ابرو باال انداخت، ته دل ماهگل به عالوه

خطاب کرد. مسیح  "زن داداش چشم سیاهم "رو شد و ماهرخ زیر لب نفس

رو به وضوح شنید و با خود فکر کرد که ماهرخ چه زن ی زیرلبیاون جمله

رو صاحبه. مریم مقابل پاهاش ایستاد، لبخند به داداش چشم سیاهِ دلبری

ی پسرش، فوت العادهی خارقرو به چهرههاشالکرسی خوند، آیهلب آیت

 .رو به پناه حق سپردکرد و در نهایت اون
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رو نجات بده. بگو ما دوست داریم و مادر خدا پشت و پناهت. برو دخترمبر _

 .روهم دیگه

ی در می گذشت، به واپسین که از میون لنگهمسیح سر تکون داد و درحالی

گفت دقیقاً؟ رو میی مضحکِ بیان شده خندید. چه دوست داشتنیجمله

یمای روانی رو از چنگ نتنها قصد کرده بود که نفس مظلوم واقع شده

خالص کنه و تنها به همین دلیل بود که قصد کرد به شیراز سفر کنه. این 

رو همراه با تشدید برای خود تکرار کرد، نگاه گرفت و سپس بعد از هاجمله

 .رو ترک کرداش به متین ساختمون ویالیی بهشت مانندشسپردن خانواده

رو پلی کرد و گویا اشپشت رل قرار گرفت، دست برد و موزیکِ مورد عالقه

 .دقیقاً همون لحظه بود که بارون گرفت

 ....گذرهدونی چقدِ بد میشه نمیوقتی تنت، ازم دور می "

شم از تره؟هر روز ببینمت سیر نمیمگه کسی تو دنیا از تو به من نزدیک

 دیدنت. جون هر دوتامون نرو، 

 رو،شه بگیرم جلو این دلِ واموندهپیش تو نمی
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وام بدونِ تو یه لحظه این جا بودنو، از تو حرف زدم همیشه هر جا خنمی 

 .بودمو

 .، تا وقتی تو باشی من هستمنترس از هیچی تو

  .خوام ببیننت آدما یه وقت، نگیرنت از مننمی 

 .خوام من، همین که باشی تو بسههیچی نمی

 .کی نرسه به تو دستشباید ببرمت یه جا که هیچ

 ..اس واسه منهر چی که غصه هات مال خودتخوشی

 شه رد شی و پرت نشه حواس من؟مگه می

 "تر از کجا بیارم؟ذارم، از تو دیوونههمه دنیام و پیش تو جا می 

رو کنهاش گرفت، برف پاکشیشه ی بخار گرفته از بارون، دیدرو از چشم

 .رو برای خود تکرار کردزد و با هربار حرکتش به چپ و راست این جمله

  "شه رد شی و پرت نشه حواس من؟مگه می"
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******** 

 شیراز

 

بسه دیگه نیما. من هنوز نمُردم. نگاه کن ببین چی سر دخترم آوردی.  _

 .بشین سرجات

هاش سوی چشمهای کمرو، به تیلههاشخوریرو کرد به نفس و تمام دل

 .احاله کرد

 

حاال وقتشه که تو تعریف کن نفس، می خوام از زبون خودت بشنوم.  _

حرف بزنی. تهران که بودی، برای چی موندنی شدی؟ کجا خوابیدی، کجا 

برد؟ ذاشتی و راحت خوابت میبیدار شدی؟ این مدت سر رو کدوم متکا می

ی من، چطور تونست این همه مدت دووم دختر تنها و بیست و اندی ساله

 بیاره؟
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گفت مسیح . باید میرو دوخت به پدرشنفس من من کنان نگاه ترسیده اش

تمام این مدت محافظم بود؟ می ترسید از کتک خوردن، می ترسید از 

شد به تهران ای که مربوط میترسید از بیان هر جملهخشم مجدد نیما و می

خواست پنهان کنه؟ تا کی برانگیزش اما، تا کی میدادهای اعجابو رخ

اً که باید پرده از رازِ مخوف گشت، نهایتخواست نگه؟ نهایتاً که باید برمیمی

 .شکافتچپیده در کنج دلش، می

ها، داشتنشد خالی از اقرار به دوستزندگیِ عاری از مسیح، حیاتی می

های آبی آسمانی و کاربنی، بدون مسیح شد خالی از ترکیب رنگحیاتی می

قرن ای که بدونِ اون به یک رو دقیقاً بعد از گذرِ هرثانیهشد. ایناصال نمی

 .رسید، فهمیدمی

ای جالدت به کار برد و های مسیح بود که برای لحظهبا به یادآوری چشم

 .گونه به تصویر کشیدرو، اینسرآغازِ داستان حقیقیِ زندگیش

 .من عاشق شدم _

اش رو به سختی رفت و به خدا که خشم مجدداً به وجود نیما زبانه زد، چهره

Ava-Khis.iR  ...اگر پدرش نبود
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ی سکوت اد و عزم خیز بردن کرد که حاج ناصر دستی به نشونهروی پا ایست

 :باال برد و ادامه داد

 عاشق؟ عاشقِ کی؟ _

 .سار بود از بیان چنین جمالتینگاه از نگاه پدرش دزدید. چقدر شرم

 :لب گزید و خجل زمزمه کرد

 .فراسمش مسیحه. مسیحا رادان _

ه خود لرزید و این حاج ناصر از بیان جمالتی که حقیقت محض بود، ب

 .اش کامالً خارج بود به خدای ارادهها، از محدودهتکون

 :با این وجود ادامه داد

 .رو بگو نفس مقدمه نچینهمه چی _

های مشت شده از خشم نیما و ای نگاه قفل کرد روی دستبرای لحظه

 .هامجدداً برگشت به پدرش. پر از حسِ سرافکندگی بود اون لحظه

. همه چی اینه که من... من... راستش من تو تهران ازدواج همه چی.. _

Ava-Khis.iR .کردم.. اون فرد پشتِ خط.. مسیح، شوهرِ منه
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ی نحسی که ناصر سرِ ناسازگاری برداشت و برای باور تحقق جمله قلب حاج

بار تکرارش رو چندینهاش بیرون فرستاده بود، اوندخترش از میون لب

و لب زد و نیمایِ همیشه ری مقدس ازدواجژهکرد. توام با مکثی طوالنی وا

رو بار با دنیایی از تحیر روی پا ایستاد. آخرِ دنیایی که حرفشمتعصب، این

زدن، همین امروز نبود؟ همین امروزی که نفس، تیغ برداشته بود و می

خراشید. ازدواج کرده بود؟ بدون اذن پدر؟ شوخی که رو میی آبروشونریشه

ای نبود. ی زمانینفس اهل استهزا اون هم در چنین بحبوحهکرد، نه؟ نمی

تر به نظر حقیقت بود، حقیقت محضی که از تمام زهرمارهای دنیا تلخ

طور پاسخ رسید. چه گناهی در حق معبودش مرتکب شده بود که اینمی

 گرفت؟می

تری از اتفاقات، حق داشت. حق داشت که از ی بیشدادِ نیمهنفس برای رخ 

ی برادرش خرده به دل بگیره، حق داشت، برنجه از رحمانههای بیتکابار

پدری که مقابل تمام اشتباهات پسرش صامت موند و حرفی نزد، حتی حق 
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روز تندیِ اون داشت که برای رهایی از چنگال اسارتی که نیما روزبه

 بود؟ افزود، دست به گریز بزنه اما، ازدواج هم به حقانیتمی

رو که مقابلش نشسته. تا این حد برای تربیتش اشتباه ت دختریشناخنمی 

دار، خوب های شمارهجونی که تنها به زور عینکهای کمکرده بود؟ چشم

رو بشکافن و بیرون بزنن. های دورشدید، قصد کرده بودن که حلقهمی

هاش باز جواب؟ و اما دستنگاهش پر بود از سوال، از سرزنش، از چراهای بی

ی و اقتدارِ های نیمارو مهار کرد که نزنه. عهد بسته بود، به یگانگدست هم

بار ببینه، رو تنها برای یکخدای خود قسم خورده بود که اگر تک دخترش

 !تمام خارهای دنیارو از پیش پای اون برداره و مهارِ نیما که کار شاقی نبود

نهایتاً رو کرد به نفس و رو مورد خطاب قرار داد و بینیمارو کنار زد، بی

 :معترضانه گفت

ام بری من انقدر پدر بی لیاقتی بودم نفس؟ انقدر بی لیاقت که بدون اجازه _

 ازدواج کنی؟

نفسی که تا به حال به موجب حال خراب پدرش بغض خورده بود نتونست، 

Ava-Khis.iR رو مهار نکرد و اجازه داد تا با بلندترین صدای ممکن بشکنه. بایدبار اوناین
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ی پدرش به تصویر های همیشه بستهرو مقابل چشملیست دردهاش

 .کشیدمی

کنم برای یه بارم شده منو بفهمید. من عاشق بابا منو بفهمید. خواهش می _

شدم.. تا حاال عاشق شدید؟ وقتی شماها منو تنها گذاشتید، وقتی به 

ونم. احساسم پشت پا زدین و گفتین یه کالم فقط بهزاد، من نتونستم بم

چون رویای من از بچگی ازدواج با عشق بود و من عاشق بهزاد نبودم که 

ترین دونم احمقانههیچ، از اون معدنِ حالت تهوع، متنفر بودم. فرار کردم می

راه بود اما برای منی که خسته بودم از مشت و لگداتون، آره با توام خان 

شدم درم داشتم له میی براهای بی رحمانهداداش، برای منی که زیر ضربه

تنها راه بود. رفتم تهران، من بیست و اندی ساله رفتم تو یه شهر غریب، 

رسید، معلوم نبود برای منی که شلوغ و پردردسر و اگر مسیح از راه نمی

هیچی به جز کز کردن کنج یه چهاردیواری و رو گرفتن از محرم و نامحرم 

گین نامرده که گیزی در راهه. میبرانهای شوم و خوففهمیدم چه اتفاقنمی

های بدون اذن پدر یه دختررو گرفته؟ آره بگیم که نامرده اما، اون صفت

ها غیرتشه. من کنارش ترینِ اونمحشر و بارزی داره که شما ندارین و بزرگ
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ام. چون.. فهمم تا چه حد بهش وابستهاحساس آرامش کردم و االن دارم می

 !رویاهای منه. مردرویاهام چون اون، اون دقیقاً مرد

بیان واپسین جمله، برابر شد با راه دادن چنین امری در اتاق باورهاش. 

رو برای زمین و زمان به مسیح دقیقاً مرد رویاهاش بود. مردی که اقتدارش

رو فریبش هوش از سر هر آدمیی دلکشید، مردی که چهرهرخ می

هاش، شبیه به قدم برد، مردی که صدایگرفت و به تاراج میمی

سوند و صاحب اون رو به آرامش میترین نوای دنیا قلبشآهنگخوش

ای برای وصفش در چنته نداشت، قطعاً مرد رویاها واژه هایی که هیچچشم

بار و دلیرانه، این امررو با تمام وجود برای خود اقرار بود و نفس برای اولین

 .کردمی

 

 فصل چهارم

  نفس
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رسید، پلک باز هام مییِ وحشتناکی که از سوی سالن به گوشبا سر و صدا

رو دریافتم. مطمئنم که صدا، صدای کردم و در کسری از ثانیه موقعیت

مسیح بود که سعی در تسلی دادنِ حال کسی داشت. شقایق که تازه بیدار 

اش داری به گونهرو داشت وقتی سیلیِ جونشده بود، حالی شبیه به من

 :تنواخت و گف

 .خاک بر سرم صدای نیماست _

سر تکون دادم و زمانی برای تعویض لباس نبود. با سرعتی ناشناخته به 

رو مورد رو دیدم که یقه ی مسیح رو چسبیده و اونطرف سالن دویدم و نیما

ترین حالت لطفی عنایت قرار داده. خطاب نامش حتی به ملتمسانهنهایت کم

هایی که با لودگیِ تمام به رنگه به آبی کمکرد و من خیرممکن تاثیری نمی

رو ی زمانیمای برهههای من قفل بود، برای لحظهحرکات نیما نه و به لباس

 .از دست دادم. این مرد، همون مرد رویاهای من بود

هاش دور نیما از غفلتِ ناهنگامش استفاده کرد و همراه با تشدید فشار دست

 :گلوی مسیح، غرید
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گن دزدی. من کار میدزدی؟ به اینن اجازه، دخترِ مردمو میری بدومی _

 .کنمتورو درستت می

رو از ابروهای مسیح باال رفت، به لودگیش ادامه داد و اما نگاهِ پرتفریحش

 .ترین لباس خواب دنیا نگرفتو گل و گشاد اندام من در قالب مسخره

دونم اما ه بودرو نمیبه موجب یاری رسوندن به مسیح و یا فرار از اون نگا

رو رسوندم به اتاق خواب بابا و در حال چفت کردن امزدههای شتابقدم

 .ایِ پیرهنش بهم دیدمشهای قابلمهدکمه

 :نالیدم

 .بابا تورو خدا بیا بیرون _

رو ترک کردم و هاش دعوت به آرامشم کرد. به همراهش اتاقو اون با دست

هاش رو میون انگشتی مسیحکه یقه هاییپس از ورود به نشیمن، دست

رو از نگاه آتیش کرد، به آرومی رها شد و مسیح نگاه پراستهزاشمچاله می

 .نیما گرفت

 :لب زد
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 هی گفتی بیا شیراز بیا شیراز، تهِ تهِ زورت همین بود؟ _

نیما فریاد زنان خیز گرفت برای یقه چسبیدن و فریاد بابا، هردورو خاموش 

 .رو از تمسخرخشم و اون یکیرو از کرد. یکی

رو نشونه گرفت و سپس ای منمسیح رو کرد به بابا و اما نگاهش برای ثانیه

 :گفت

دونم که از دست من و نفس خیلی ناراحت هستین آقایِ کیهانی اما، می _

شدید همین کاررو انجام بدید اگر شما هم جای من بودید قطعاً مجبور می

هم شدیم و اون زمان اصال شرایط برای اجازه  چون، منو نفس شدیداً عاشق

دونستم چقدر رو بهزاد گرفتن از شما مساعد نبود و من با وجودِ این که می

رو برای درخواست اذن به تونستم ریسک کنم و نفسکنید نمیپافشاری می

 .شیراز بیارم

نیما دست مشت کرده بود و قسم می خورم اگر وجود بابا نبود همین حاال 

ی کنج سالن اشاره کرد و توام با هزار تک نفره کرد اما بابا به مبلله میحم

 .و یک سکونی که همیشه به همراه داشت، دعوتش کرد به نشستن
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 .بفرمایید _

بی که تازه به جمع پیوسته بود و دهان باز و به دنبالش رو کرد به بی

گ و پریشونی که ی تارها سفید رناش به عالوههای از حدقه بیرون زدهچشم

داررو به بیننده تحویل از زیر روسریِ سیاهش بیرون زده بود، تصویری خنده

 :داد، گفتمی

 .مامان جان چای بیار برای آقا _

بی ی مسیح کرد و مسیح، مودبانه پاسخش داد. بیبی سالم کوتاهی حوالهبی

طور ترین مبل به مسیحی که امروز به دور شد و من نشستم روی نزدیک

رو باال کشیدم و دارِ شلوارمهای گلعجیبی از در سیاست وارد شده بود. پاچه

ها فهمیده بودم هام مردی که به تازگیپا انداختم روی پا. من با چشم

هاش به سر و وضعِ افتضاحِ من بلعیدم و اون با لبرو میمتعلقه به رویاهام

 .بردخندید و قطعاً که با ابروهاش دل میمی

 .فرمایید پسرمب_
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بی بود که خیلی زود چای به دست نزدیک هر دو چشم گرفتیم از هم، بی

رو قورت داد و در آخر و بعد از دور چرخوندنِ سینی، شد، با نگاهش مسیح

 .کنار من نشست

 .مرد خوشتیپیه نفسِ پدرسوخته _

تیپ در وصف اش پرداختم و به خدا که خوشبرای بارهزارم به آنالیز چهره

بی چشمک فرستادم هام خندید، رو به بیچنین مخلوقی، زیادی کم بود. لب

 :رو شکستای، سکوتی تک سرفهو بابا به وسیله

دونستم اگه من به نفس اصرار کردم با بهزاد ازدواج کنه، چون می _

ی بختیش تضمینه. انقدری به اطرافیانم اعتماد نداشتم که بخوام پارهخوش

 .یه غریبهرو بدم دستِ تنم

ترین هاش کند و دور انداخت و با جدیرو از چشممسیح در نهایت، لودگی

 :لحن ممکن رو کرد به بابا و بابا گفت

 کنی؟ که بهتری از بهزاد؟بختش میمن از کجا بدونم که تو خوش _

 :مسیح تکونی خورد و بابا افزود
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خونه بهش  من به نفس حق می دم که فرار کرده باشه، ما خیلی تو این _

سخت گرفتیم. حاال هم انتخاب دخترم تو هستی و من به انتخابش احترام 

رو بدون که دختر دونم. فقط اینذارم و تورو داماد خودم میصد در صد می

ات رو بیار باهاشون آشنا رو داره. خانوادهبختیِ صددرصدمن لیاقت خوش

 .شم

شم و سپس با دنیایی از رو دوخت به نگاه پرتشویهاشای آبیبرای لحظه

 :اعتماد به نفس و مقتدارنه گفت

 

تونم ام چون نمیمن همه جوره براتون احترام قائلم اما، واقعاً شرمنده _

جایی براش بهرو از تهران خارج کنم. مادرم یه کسالتی داره که جاامخانواده

آرمشون برای دست بوسیتون. سخته اما به محض درست شدن شرایط می

بختیش هم، التون راحت نفس با تک تکشون آشنا شده و از بابت خوشخی

 .کنمرو با تمام وجود تضمین میبختیشمن خوش

رحمی از جانب تو؟ بختی یعنی گوله گوله بینتونستم که بپرسم، خوش

بختی یعنی بختی یعنی کنار سپهر و سیاوش سر کردن؟ خوشخوش
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ام بود که خاطر ساختنِ خانوادههای تو؟ و اما به موجب آسوده لطفیکم

   :گفتم

ی دونی چقدر خانوادهآره بابا جون من با تک تکشون زندگی کردم. نمی _

 .مسیح خوب و ماهن

 .رو به باد هوا فرستادهامالقلب، مداخله کرد و تمام تمجیدنیمای قسی

 ؟ای در کار نیستتونی بیاری آشنا بشیم؟ نکنه خانوادهچرا نمی _

بی هین کشید و مسیح رو با صدای بلند مورد خطاب قرار داد، بیامشبابا ن

رو ترک کرد و رنگ هاشروی پا ایستاد. به خدا که آرامش خیلی سریع آبی

 .رو از دست داداشخالصانه

 .رورو کرد به نیما و یادش رفت سیاست

دم که عصبی ببین آقا پسر، مرد بزدگ، برادر با غیرت، من بهت حق می _

ی من از همه چیز تو ده باشی اما حواست به حرف زدنت باشه. خانوادهش

ترین ی کمعنوان به هیچ احدی اجازهتره و به هیچاین دنیا برام مهم

دم. خانواده دارم اما به دالیلی که به خودم رو راجع بهشون نمیصحبتی

Ava-Khis.iR
@avayekhis



321 
 

تشریف تونید تونم از خونه بیرون بیارمشون. اگه شما میشه نمیمربوط می

 .کنم هیچ مشکلی هم نیستبرم و آشناتون میبیارید تهران من می

نفره، چنگ انداختم به دل نگران روی پا ایستادم، نزدیک شد به مبل تک

هام برای آروم گرفتن، التماسش ی کت نوک مدادیِ مسیح، با چشملبه

 .کردم

ی ی حوالهچپهاش اشاره کرد که بشینه و چپبابا هم به یاریِ من، با دست

 .نیمایِ همیشه خاطی کرد

حتماً دلیلت برای خودت مطمئنه ولی من باید باهاشون آشنا بشم. فعال  _

تکشون آم به تهران و با تکبینی. تو اولین فرصت حتما میکه وضع منو می

 .شمآشنا می

 

 :بی تبسمی روی لب کاشت و مداخله کردمسیح با سر تصدیق کرد و بی

 .رو درد نیارید بذارید استراحت کنهر سرِ تازه از سفر رسیدهبسه دیگه انقد _

 .ضعفانه داد و به خروجی اشاره کردرو با تبسمی دلبیپاسخ لبخند بی
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رو پارک کنم و مجبور شدم جلوی در پارکینگ رو پیدا نکردم ماشینجایی _

 .بذارمش

به سوی رو های ناهماهنگشطور که قدمبابا روی پاهاش ایستاد و همون

 :داد گفتسرویس امتداد می

 .مشکل نداره بعداً بذارش تو پارکینگ _

بی از آشپرخونه مورد خطاب قرارم داد و من با نگاه به مسیح، صدای بی

رو تدارک ببینم. روزی رو بهش رسوندم. سعی کردم صبحانه ای مفصلخودم

عنوان  دیدم که مردی با این خصوصیاتِ خواستنی بهتو رویاهام هم نمی

همسرم تو خونه باشه و من با این حجم از اشتیاق برای خوی شکموش 

صبحانه آماده کنم. مربای آلبالو و به، کره، عسل، پنیر، شیر، شکالت 

ای که عاشقش بودم رو به بهترین نحو ممکن روی میز چیدم و رو صبحانه

 :به عزیز که لبخند زنان نظاره گر کارهام بود پرسیدم

 یزی کم و کسر نداره؟خوب شد؟ چ _
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اش از تبسم جمع شد و سپس نیشگونی از های شل و افتادهنزدیک شد، لپ

 :بازوم گرفت

ای. حتی از دونستم انقدر خوش سلیقهها نفس. نمیشوهرت واقعاً خوبه _

 .بهزاد هم قشنگ تره مادر

 :رو زیرلب تایید کردم و اون غرغرکنان کنار گوشم گفتاشگفته

کشه تو برو کنار بذار صداش کنم. دختره خجالتم نمی خوبه خوبه. _

 .گه شوهرم خوشگلهکنه میچشمای من نگاه می

به میزِ آذین شده با انواع مربا، نگاه انداختم و کمبودِ گردو موجب شد که 

 .رو داخل ظرف قرار بدممقابل کابینت بایستم و مشتی از اون

بستنِ در ظرفِ حبوبات، تمام هام برای ها به گوشم رسید و دستصدای قدم

رو به هایی بود که مسیحرو از دست داد. این نوا، همون آهنگ قدمتوانش

 .دادمردِ رویاهام ربط می

 :پلک بستم و شنیدم

 .ای ازم استقبال بشهکردم با چنین صبحانهبه به ببین چه کرده. فکر نمی _
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، گردو به دست نزدیک ای درگیری با درِ ظرفدر نهایت و بعد از گذرِ دقیقه

 :شدم و شنیدم

 .اگه برای بعد از صبحونه هم یه چای بذاری خیلی خوبه _

 :رو به برق زدم و افزودکنان چای سازخنده

 .موندیاگه نرسیده بودی داداشت کشته بود منو و بعد بی شوهر می _

رو به دلم گذاشت. چه پر حرف شده بود مسیحی که حسرت نوازش موهاش

 خستگی که نبود، بود؟ ینتیجه

 :گفتم

 .تونه تورو بکشهکسی نمی _

 :کرد، خندید و گفترو پر از مربای به میاشکه لقمهو اون درحالی

 چرا مگه من خدام؟ _

ی نزدیکی قرار گرفتم و اولین رو عقب کشیدم، کنارش و در فاصلهصندلی

 .ردمال آغاز کقپرترو با سرکشیدنِ لیوانی آبی شش صبحیمصبحانه
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 .هاقیافشو نگاه، گیج خوابی _

که اصالً سر بلند کردم، صورتم مماس با صورتش قرار گرفت و درحالی

ام تپید و لب رو نداشتم، قلبم در پستوی سینهی اون حجم از نزدیکیجنبه

  :زدم

 حالی اتفاقی افتاده؟خیلی خوش _

با اون کشت رو مییک تای ابروش باال پرید، خدایا این مرد من یکی

  .پرستیژهاش

کردم امروزم قراره با رو بگم، فکر میدوست داری ناراحت باشم؟ حقیقت _

 .هاستتر از این حرفجنگ و دعوا سپری بشه ولی پدرت منطقی

 :هاش چرخ داد و افزودی چشمرو در خونهاشتیله

 .قدر سخت نبوده که تو بخوای از خونتون فرار کنیاون _

  .هامنگاهم پر شد از اب

 منظورت چیه؟ _
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 .منظوری ندارم _

ای به رو هل دادم و بازوم برای لحظهچای ساز سروصدا راه انداخت، صندلی

رو بلعید و من ی آستین کتش گیر کرد. سرچرخوند، با نگاهش تماممگوشه

پا ایستادم و فنجون به دست های عجیبِ اون نگاه، روی برای فرار از حالت

 .ساز ایستادممقابل چای

 .رومسیح سکوت کرد و من یادم افتاد حرف زدن

 .نه تو یه منظوری داشتی_

 .هاش اسیر کردرو میون دسترو پس زد و سرشنون و ظروف صبحانه

 .شهآد سرم داره منفجر مینفس واقعاً خوابم می _

رنگی یار محبوب بودرو از چای خوشبی بساستکانِ کمر باریکی که برای بی

 .رو مقابلش قرار دادمپر کردم و اون

رو تموم اتبرمت تو اتاق نیما تا راحت بخوابی. اول صبحونهخب من می _

 .کن

 .اش نگاهم کردای داغ داغ به دهان فرستاد و از فرازِ لبهجرعه
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 حاال چرا اتاق نیما؟ مگه خودت اتاق نداری؟ _

انگیز، پُرش ی وسوسهنون تست و از شکالت صبحانهچنگ انداختم به 

 .کردم

جاست بعدشم اونم نبود خودم هنوز خوابم دارم. اما شقایق دوستم این _

 .آدمی

 .خوابم دیگهخب خوابت بیاد، منم پیش تو می _

 :سپس نگاه گشاد و بعد چهره جمع کرد و نالید

ها. تو هر خوابیدیم میوای نفس، چه اداهایی.. خوبه تا قبل از کنار خود _

بار باید شارژ شی آره؟ باید یادت بیارم که جای زن، تو بغلِ چند وقت یک

 شوهرشه؟

هام روی هوا خشک شد و ی دوم بودم که دستدرحال آماده سازیِ لقمه

که جدی ی خالی از شیطنتش نگاه انداختم. مثل اینزیرچشمی به چهره

القلبِ حاال، چه ارتباطی رو. این رقیقنجدی باور کرده بود پیوند زناشوییمو
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تر فهمیدم اما، قلبم برای این یکی، محکمرو نمیالقلبِ شیراز داشتبا قسی

 .کوبیدمی

 :رو که دید، ادامه دادسکوتم

 کجا باید بخوابم؟ _

 

شد، اتاقِ هامون منتهی میخواب با دست اشاره کردم به راهرویی که به اتاق

رو داد که رفته. عاری از نیما بودنش این اطمینان نیما رو چک کردم و

سازِ مارو نیما صاحب بود. ترین اتاقِ ساختمونِ قدیمیخوش دکوراسیون

ی حبس شده های سفید و خاکستری. با دست به تخت دونفرهتلفیق رنگ

 .در کنج دیوار، اشاره کردم

رو آماده کی اتاقکار برات اون یجا بخواب تا خدمتآد. ایننیما تا شب نمی _

 .کنه

 :هام گفترو از تن کند و خیره به چشماوِر کتش

 .مونمجام تو اتاق تو میخدمت.کار هیچ اتاقی آماده نکنه. تا زمانی که این _
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نگاه دزدیدم. حقیقتاً از شدت شرم حالی رو به مرگ داشتم و مسیح امروز، 

وجود و تپش متعادل  برای به تاراج بردن احساسم اومده بود انگار. حواس و

 !خواست انگاررو برای به تخریب کشوندن، مینبضم

 :نوازش لب زدنگاه دادم به در و دیوار و صدای روح

 .نفس نگاه کن منو _

هاش کی رسید به یک ای چشم گرفتم از در و دیوار و چشمبرای ثانیه

 :سانتیم؟ سریعاً سر فرود فرستادم و تحکم داد به صداش

 .نگاه کنگم می _

ام، های دخترونهرو به کار گرفتم و در آخر و با دنیایی از شهامتتمام تالشم

 .موفق شدم که خجل نگاهش کنم

 :رو بلعید و لب زدهاش جزء به جزءِ صورتمبا چشم

 .جا یه چیزی کم بودواقعاً اون _
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و اش اصال شباهتی به ابراز عالقه نداشت اما، حالتِ نگاه ی بیان شدهجمله

هام متفاوت بود با تمام روزهایی که دیده بودمش. تمرکزش روی چشم

 .هاش بود در اون زماناشتیاق اولین خصوصیتِ بارز تیله

 :رو بیش از پیش به دیوار فشردم و گفتمتنم

 .طوری خوشحال باشیکاش همیشه همین _

هاش ساخته بودشون، چرخیدم و سپس برای فرار میون حصاری که با دست

 :رو ادامه داددق دادنِ قلبم اون

 .جا به تو احتیاج دارم نفس. اومدم که ببرمتاون _

های رو به تصویر کشیده بود به خدا. فکر و خیالترین درد عمرمپرعظمت

روزم بعد از ورود به شیراز بود، سفر به تهران به خدا. من بیش از اون، شبانه

 . بکری نداشتم به خداخواستم و اما هیچ فکرِرو میبا خودش موندن

 

 :نالیدم

 خوایم بگیم به بابا اینا؟چی می _
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رو النی کرد. هر دو دستشرو طوهامونسر عقب کشید و مسافتِ میون نگاه

بار تکونش داد و نهایتاً با دنیایی از ارتیاب میون موهاش اسیر کرد، چندین

 :گفت

که همراهم بیای  دهطوری اجازه میباید عروسی بگیریم، پدرت فقط این _

 .تهران

هام چطور؟ ضربان قلبم؟ دهان باز کردم هوا بزاق دهانم کجا رفت؟ نفس

  ببلعم و هوا کجا رفت؟ دمای اتاق کی تا این حد پایین رفت و من نفهمیدم؟

 :هام به تقطع افتاد و پرسیدمنفس

 گی؟تو... تو... چی داری می _

رو هاش باال اومد و هر دو بازومدستفهمید که رو میشاید حالم ناالن دلم

 .فهمهاش فهمیدم که اون شدیداً کجنوازش کرد و من بعد از بیان جمله

دونم چی کنم نفس.. اما.. اما.. واقعاً نمیدونم دارم خیلی اذیتت میمی _

  .بهت بگم

 :رو با تشویش اشتباه گرفت و افزوداشتیاقِ نگاهم
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ونی ازم جدا شی. به هر حال سپهر تورو تتونی قبول نکنی. حتی میمی _

تونم بگم که همه چیز دیده و دیگه نیازی نیست که حتماً تو قصر باشی. می

 .بینمون تموم شده

رو از نظر گذروندم و هامبغض راه انداخت به گلوم. تصویرِ تمام رویاپردازی

رو در قالب لباس عروس و ای خودمخورم که لحظهای، قسم میفقط لحظه

دونم آدرنالین خونم رو در قالب کت و شلوار دامادی تصور کردم و نمیمسیح

 :ای باال رفت که گفتمتا چه درجه

جا دیگه به وجود من احتیاجی نیست. یعنی بود و نبودم دیگه پس اون _

 کنه، درسته؟فرقی نمی

مترقب نگاهش کردم. حرف بزن لعنتی. باز هم بخواه. درخواست کن و هر 

های خودت تمومش باس عروس پوشیده مقابلت نایستادرو با دستکس که ل

کن. تو فقط بگو مهمه بودنم. لب باز کن و نذار به این باور برسم که قطعاً 

  .هیچ جایِ زندگیت نبودم
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ی در چفت شد، گام گیرههام به دستدار شد انگشتسکوتش که مدت

ای و چراغونی دو کلمهی برداشتم برای اتصال به جایی که بشکنم و با جمله

 :اش، متوقفم کردشده

 .کنهفرق می _

طعاً خدای رسوند؟ قاش میرو به این زودی به خواستهخدای کی معبودش

 :ها بود که مسیح افزودمن، همین نزدیکی

رو بکن. بود و رو بهت تحمیل کنم. برو خوب فکراتخوام چیزینمی _

 .کنهنبودت خیلی هم فرق می

 

********* 

 

 چی؟ _

 .از جا پریدم و پتورو کنار زدم
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زنی شقایق؟ دو ساعتم نیست خوابیده، خیلی رو سرو صدا چرا جیغ می _

 .امحساسه، خوابش سبکه بچه

هام گوش سپرده بود، حاال دقیقاً شقایقی که تا به حال چشم بسته به حرف

 .در چند سانتیم قرار داشت

نی اون آقایی که خیلی هم یه بار دیگه بگو بشنوم. گفت عروسی؟ یع _

 خوشگله خواست با تو عروسی کنه؟

 .به دلِ خوشش خندیدم

 .فقط برای راضی کردن بابا که برگردیم تهران _

های شدیدی به تنم، کنارم برای خود جا باز کرد با دنیایی ی تکونبه وسیله

ی داستانِ درخواست مسیح، به موجبِ به تن از رغبت، خواستار بیان ادامه

 .رستادن لباس عروس از جانب من بودف

 

 :گفت
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شه. حاال اصال هر چی.. دو روز که با هم زیر یه سقف باشین عاشقت می _

 کنین؟کی عروسی می

م نزدیکیِ رو در آغوش کشیدم و به یاد آوردهاملب بهم فشردم، هر دو دست

  .هاش، میون چهار دیواریِ اتاق خواب نیماروبیش از حد به چشم

 .دونمرو میشده فکر کنم اما، متاسفانه از االن جوابمقرار _

  .، استهزارو فریاد زداشحالتی منزجر به خود گرفت و تمام اجزای چهره 

گن باید کنن میرو لوس میآد از این دخترایی که خودشونانقدر بدم می _

 .کنه برای منها، فکرم میرو برداشتهفکر کنیم. حاال بوی ترشیدگیش عالم

پس ذهنم  هقدر مشغلرو به حالت قهر چرخوند و حقیقتاً اونسپس روش

ترین اثری نکرد و های شقایق کوچکخورد که هیچ کدوم از حرفوول می

قدر زیر لب غر زد که خوابش برد و من موندم و بی خوابیِ در نهایت؛ اون

همین اول صبح. من موندم و دنیایی از فکر و خیال. من موندم و جوابی که 

دونستم مثبته. من موندم و دنیایی از عشق به فردی جدید. حاال هم می

 شناختمش و تا این حد دل بسته شدمچند ماه بود می
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های با این تب و تاب معتقد نبودم چطور دل باختم به منی که به عشق 

رو از نظر گذروندم. های دل فریبِ یک مرد؟ تک تکِ دیدارهامونچشم

و من  رو از حریمِ زندگیش بیرون می ندازهیا زود منِ ابلهدونستم دیر می

مونم و دنیایی از عالقه. دنیایی از وابستگی و نبودنش. دنیایی از خاطراتِ می

به تثبیت رسیده و دنیایی از رویا، که پس از رفتنش تبدیل به کابوس 

 .شدمی

رو هامدم، پلکبرای رهایی از افکار مالیخولیایی پتورو تا روی سرم باال کشی

 .محکم روی هم فشردم و به خودم تشر زدم

نفس، بدونِ فکر، بخواب... بدونِ فکر، بخواب... بدونِ فکر... بدونِ فکر....  "

 ." بدونِ فکر

 

 ...نفس... نفس جان... نفسم _

رو پلک گشودم و درست بعد از یافتنِ شقایق مقابل روم، یادم رفت اون چه

رو به نشستم، نگاه دادم به در و دیوار و تمام تالشم که در خواب دیده بودم.
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هاش. به حاج ناصر رو خورد با سوالپاشو لنگ ظهره. بابات مخ داماد _

 .هااومد انقدر پرحرف باشهنمی

 از جا پریدم و ساعتم کجا افتاده بود؟

 مگه ساعت چنده؟ _

 :شنیدم

 .دو ظهره _

رو به میز آرایش و دقیقاً بعد از درک افتضاح به بار اومده، تنِ خواب آلودم

 .رسوندم

 

آد کسی زیاد ازش وای مسیح حتماً تا االن کلی عصبی شده. خوشش نمی _

 .سوال بپرسه

ای بافتم، رفتم به سرویس و شقایق هم طبق معمول پشت رو عجلهموهام

 .سازی بوددر، در حال جنجال
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وهرت عجب صدایی داره ماشااهلل جای برادری. راستی به بابات نفس ش _

 .گفت عجله دارم که عروسی کنیم

رو به امکه صورت خیس شدهمسواک زده و نزده بیرون پریدم و درحالی

 :کردم، وارفته گفتمی صورتی رنگم خشک میی حولهوسیله

 بابا چی گفت؟ _

 شونه باال انداخت

 .هیچی مخالفتی نکرد _

رو به دست گرفتم، پوست نازک و اختصاصیِ دورچشم پ آبرسانتیو

روو مرطوب کردم و به یاری لوازم آرایش، برای ی دور چشممگودافتاده

 .رو به کار گرفتممرتب به نظر رسیدن، نهایت تالشم

 :ریمل به دست پرسیدم

 دیگه چی گفتن؟ _

کرد و مقابلم قرارش رو از میون انواع متنوعِ رژهام انتخاب رژ جامد کالباسی

 .داد
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 .اینیما پرسید چیکاره _

 .هام، ایستادی ریمل روی مژهدستم از حرکتِ موزونِ فر دادنِ فرچه

 است؟مگه نیما خونه _

رو، های شقایقهام بازی کرد و من یکی تا به حال ناخنهای الکبا شیشه

 .کاری شده ندیده بودمالک

 .رو ببینم از بس که داداشت بداخالقهشوهرتآره اما من هنوز نتونستم  _

های رو به دست گرفتم و از میون رنگمارک مَکم ی دوازده رنگپالت سایه

 .رو انتخاب کردمایدلبرش، نقره

 به اون چیکار داری؟ تو با من بیا بیرون. فضولِ توام شده؟ _

شی ای دست از آرایو من شنیدمش. برای لحظه "چه جورم"زیر لب گفت 

که اول قرار بود ساده باشه و حاال زیادی غلظت گرفته بود، برداشتم و برای 

 !پرتحسر "چه جورمِ"ای دقیق شدم روی اونلحظه

 شه درست حرف بزنی ببینم چه مرگته؟می _

Ava-Khis.iR :رو دوخت به نگاهِ دقیقم و نالیدای روشنشهای باریکِ قهوهچشم
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قتی... از وقتی فهمیده کنه نفس. یعنی از وداداشت خیلی اذیتم می _

 ...چقدر

ها که رسید سکوت کرد و منِ حریص، رهاش ترین مبحثِ جملهبه اصلی

 .نکردم

 .حرف بزن شقایق انقدر حرصم نده _

رو به ای ناگهانی، زد زیر گریه و شاید از حجمِ شرم بود که خودشدر لحظه

 .آغوشم پرتاب کرد، تا نگاهش با نگاهم متالقی نشه

 .کنه نفسفهمیده چقدر عاشقشم همش اذیتم میاز وقتی  _

دهانش از تعجب باز موندرو دقیقاً در وصفِ حال حاالی من، گفته بودن. 

های ی پنهانی؟ نیما و چنین غلطنیما و عشق؟ نیما و معشوق؟ نیما و رابطه

 بیجایی؟ اون هم با این حد تفاوت سنی؟

برای همیشه از  روبهت و حرص کم مونده بود که حالِ خوب امروزم 

هام اسیر و رو با فشار، میون انگشتاشام کنه. چونههام بقاپه و دیونهدست
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جو کنم. سرچ کردم ورو در نگاهش جستسعی کردم چیزی شبیه به لودگی

 .هاشای ناآشنا بود برای حالِ رو به مرگِ چشمو پیدا نشد. شوخی کلمه

 :پس از باورِ حقیقت، نالیدم

خواید همتون دیوونه گه دیوونم نکن. تو و نیما؟ عشق؟ میشقایق تو دی _

ی کشم باید غصهکنید منو آره؟ من کم از دستِ مسیح و دورو بریاش می

ای نبود تو دل باختی به داداش من؟ تورو هم داشته باشم؟ آخه آدم دیگه

خوای بدبخت کنی دونی اخالقش چطوریه. میاحمق بیشعور تو که می

شی بنده خدا. انقدر کنه. بیچاره میات میعمر؟ بیچاره رو تا آخرخودت

کنه که از هرچی ری بدبخت. انقدر چکت میزنه که از حال میکتکت می

 ..زنی. انقدر سوءظن داره به هر حرکتت کهغیرته عق می

 :با حالی بدتر از منی که تازه بغضم سرباز کرده بود، به میون حرفم پرید

زد. دیدم چجوری کتکت مینم. کور که نبودم میدوبسه. بسه خودم می _

کردی کرد تو اتاق و از همین پنجره التماسم مییادمه چجوری زندانیت می

رو یادم بود وقتی اعتراف های تنتکه بیام و به دادت برسم. من کبودی
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کردم عاشقشم. چون اعتقاد دارم. ایمان دارم که خدای باال سرم درستش 

 .ی کافی مخالف هستشتم باش نفس، شایان به اندازهکنه. تو دیگه پمی

 .وا رفتم

 دونه؟مگه شایان هم می _

 .سر تکون داد

گفتم. حاال نیما خیلی بدتر شده. دیشب پیام داده همون شبِ اول بهش _

دونیم این پسره چطور آدمیه. که حق نداری از اتاق بیرون بیای ما هنوز نمی

آد یا اره برم و اگرم برم یا خودش دنبالم میذام نمیها تا سر کوچهتازگی

 .کنهفرسته و خالصه هزار جور اسکورتم میآدم می

ام. تمام ای کم جون بود برای توصیفِ حال اون لحظهحرص، واژه

وجه، ناگریز شدنِ هایی از نظرم گذشت و دلم به هیچهام برای ثانیهبدبختی

نظرِ من نیما، با اون ذات خواست. از تنها دوستم به دست نیمارو نمی

وقت درست بشو نبود. شکاکی که به زمین و زمان سوءظن داشت، هیچ

ترین بود که اگر کرد و از نظر من بی مروترو باغیرت تصور میخودش
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کشید برای دختر ناتوانی شناخت که تا اون حد شاخ و شونه نمیمروت می

رو از دست داده بود، مثلِ من. حاال هم که منِ همیشه مظلوم واقع شده

 !ی جدیدی یافته بود برای دندون تیز کردن انگارطعمه

 

نشوندم. شده با اش اما باید نیمارو سرجاش میبه ظاهر لبخند زدم به چهره

رو ی پیشرویخوردم اما اجازهزدم و شده مجدداً کتک میپدر حرف می

  .دادمنمی

رو به ابطه با اون موضوعرو چک کردم، صحبت در رامی آرایش شدهچهره

  .بعد موکول کردم دست در دست شقایق از اتاق بیرون زدم

ترین چاشنیش، اعتماد به طعمبدوِ ورود به سالن، صدای مسیحی که خوش

 .تر زدآهنگها، خوشرو شنیدم و قلبم از تمام وقتنفس بود

امه، های تک تک اعضای خانوادهتمام تالش من، نشوندنِ لبخند رو لب _

 .شهحتی نفس که عضو جدید محسوب می

 .رو کردم به شقایق، لب گزیدم و اون شبیه به همیشه، ولوله به پا کرد
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 .وای نفس چه جنتلمن _

ترین توصیفِ ممکن جونجنتلمن در مقابل پرستیژهای خاصِ مسیح، کم

 .بود. این بشر خودِ محشر بود به خدا

شد اگر لب وارد سالن شدم. بد می رو پخش و پال ساختم و لبخند بهافکارم

تر بود کمی، فقط کمی دلبری برای مسیحی که از هر محرمی محرم

رو، به همراه اندامم در قالب جینِ های موزونمشد اگر گامکردم؟ بد میمی

 کشیدم؟هاش میرنگش، به رخ آبیی همسفید رنگ و تاپِ دوبنده

 .رو حسابی خسته کردینبینم شوهر منمی _

کرد، بعد از نقش بستنِ شقایق ام  میغره حواله نیما که تا به حال چشم

های بی سر و ته و توجه به تعصبمقابل دیدگانش، نگاه گشاد کرد و من بی

 :کرد، گفتمام میجونی نظارهبی جهتش، رو به مسیح که با لبخند کم

دوستم آشنات ها چطور خوابیدی آخه؟ اول بذار با بهترین تو با اون لباس _

 .کنم. شقایق، عزیز دلِ نفس
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ی شقایق روی همه به استثناءِ نیما تبسم روی لب کاشته و من به عالوه

ی مبل سه نفره درست در کنار مسیح جا گرفتیم. مسیح باز هم رشته

رو به دست گرفت و دل من برای تک تک حروفی که از دهان بیرون کالم

 .فرستاد، ضعف رفتمی

گذشت. زدیم. خیلی هم بهمون خوش میپدر جون حرف می داشتیم با _

 ..ماشاهلل بیانشون انقدر شیواست که

 

رسید که مسیح بابارو پدرجون خطاب روزی به اوج رویاهام مسیح هم نمی

 کنه! خدایا دامادِ حاج ناصر و شوهرِ من شد جدی جدی؟

 :کنان گفتملحن تغییر دادم و خنده

 رو خراب کردم؟یتونخوای بگی من خوشیعنی می _

 :رو با مکث باال انداخت و جواب دادابروش

 .می خوام بگم فهمیدم خانم به کی رفته _
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جا در دلم آب شد. قصد جاتِ دنیا، یکی تمام شیرینیقند و شکر به عالوه

رو و صدای آالرم هامونی صحبتدلبرانه مکشداشتم که ادامه بدم کش

چون ناقوسِ مرگ، با صدایی بلند نواخته هم تلفنش متوقفم کرد. آالرمی که

رو راکد کرد. ابروهاش به شدت در هم فرو رفت و هاشو خنده شد و مسیح

شد، با اش خاموش و روشن میخیره شد به نام سپهر که روی صفحه

رو از من سوال کرد. پلک بهم فشردم و اون خیره به به نگاهش موقعیت

کرد و رو لمس ی زمین، آیکون سبزی روی پهن شدههای قالیچهگل

 .رو پاسخ دادتماس

 .بله.. سالم... من به ساالر گفتم بهت اطالع بده... پیش نفسم _

رو میم مالکیت بخشید. حاضرم قسم بخورم که میمش، میم مالکیت نفسم

 .بود

 .کنیم فعالندازم. بعدا صحبت میرو پیام کن نگاه میهر چی که هست _

هاش رو مهمون لببه داخل جیبش و لبخند کج و معوجی رو سر دادتلفن

رو تبدیل به بدلِ کرد. سر کرد عادی به نظر برسه اما نام سپهر هم مسیح
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رو کرد و اما نود و نه درصد وجود بدلِ مجاورمخندید، مهربونی میمی

گذره، فرا گرفته بود. باید پرسید نج سالِ تمام از افتتاحش میسامیاری که پ

های نود و نه رو از دستتونستم اون یک درصدِ باقی موندهکه آیا من می

شد که خالی بشه از سپهر و سیاوش؟ چقدر دیگه درصدی نجات بدم؟ می

  شد؟جنگید؟ کی حالش خوب میباید می

برای تعویضِ جو لبخندی روی لب  رو به باد هوا فرستادم وافکار یاغی

 :نشونده و گفتم

ها. از تهرانِ مسیح بریم یه کم تو شهر بگردیم؟ شیراز خیلی قشنگی داره _

 .ام که عیده و من یه مقدار خرید دارمشما که بهتره. تازه چند روز دیگه

طور که کند، همونهای مسیح نمیبی در حالی که نگاه از تخمِ چشمبی

 :ب داشت، مداخله کردلبخند به ل

دم شماها بخرید منِ پیرزن آره مادر برید منم یه چیزهایی الزم دارم می _

 .بیرون نرم
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چه لبخندی به لب مسیح که پس از قطعِ تماس اون شور و شوقِ سابق و نیم

 .نداشت، بی حوصله سر تکون داد

 .باشه بریم _

 .تش قاب گرفترو به دورِ گردیِ صورشقایق از جا برخواست و چادرش

 .من دیگه برم _

رو با صدای رسا بیان کرد و نیما مقابل نگاهِ دقیق "نشستی مادری "بیبی

 .من، از جا برخواست

 . رسونمشمن می _

خندید؟ من نبودم و نیما برای خود سرچرخوندم برای اعتراض و بابا هم می

داشت و به من سرا به راه انداخته بود؟ بابا از زوج شدنِ اون دو خبر حرم

 گفت؟نمی

 :گفتم

 .شهمگه خونشون کجاست که برسونی؟ رو هم رفته چهار قدم هم نمی _

Ava-Khis.iR .نیما صدا کلفت و شونه صاف کرد
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 .کوچه پر از آدمه _

هاش. مسیح و بابا هر دو بودن و من یکی فهمیو من حالم بهم خورد از کج

 .جرات گرفتم

 .آدمه. هیوال که نیست _

های کرد و بی توجه راه افتاد.  شقایق در مقابل نگاهام چپی حوالهچپ

رو ترک کرد هایی گل انداخته سالنعصبیِ من و خداحافظیِ سرسری و لپ

 :و مسیح کنار گوشم گفت

  .نیما خیلی شبیه بهته. از همه لحاظ _

کشتم به رو میکرد؟ خودمرو با اون سفاک یکی میچهره جمع کردم. من

 .خدا

 :نالیدم

رو قبول دارم اما شخصیت من کجا خدا منو با نیما یکی نکن. قیافش تورو _

  و نیما کجا؟

 .هاش حالت و شکلی شبیه به پوزخندرو به خود گرفتلب
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  .کنمات حسودی میبه خانواده _

که از اکرم خانم درخواستِ لیوانی بابا دستی به سرزانوهاش گرفت و در حالی

 :کرد رو به ما گفتآب می

  .م یکم استراحت کنممن بر _

  .بی هم به دنبالش راه افتادمندانه قبول کرد و بیمسیح ارادت

  :به محض دونفره شدنمون، سریعاً گفتم

ی تو چیزی کم دارن؟ من وقتی پا گذاشتم تو خونتون چرا؟ مگه خانواده _

کردم که ای کاش خواهری مثل ماهرخ دل باختم به تک تکشون و آرزو می

ل تو داشتم و یا حتی مثل تو مادرم کنارم بود. تو چرا قدر و برادری مث

رو نمی دونی مسیح؟ چرا کلِ فکر و ذکرت شده سپهر؟ چرا گیر هاتداشته

دادی به اون قصری که پره از فساد؟ اصال بیخیالشون شو. حداقل االن بهش 

های نیمارو برات فکر نکن. پاشو برو تو اتاق من یه دوش بگیر. منم لباس

 .آرم بپوشی بریم بگردیم. نزدیک عیده یکم بخند توروخدامی

 .گاهِ مبل چسبوند و عمیق اما تصنعی خندیدرو به تکیهسرش
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 خوبه؟ _

 

رو قلقلک دادم و محض رضای خدا، ایشبا هر دو دست، روی شکمِ عضله

 .اندک تکونی نخورد

 .از ته دل بخند _

رو به هاش فرصتِ اثبات زیباییآبیهای فردار و بورش، درهم تنید و به مژه

 .ترین حالت ممکن، بخشیدحساببی

تو کجای زندگی منی نفس؟ من کجای زندگی توام؟ میون این همه فکر  _

و خیال، میون این همه کینه و نفرت، این همه بدبختی، این همه 

هاش، تو دیگه از کجا پیدات شد؟ انگار خدا تورو اعتمادی به دنیا و آدمبی

ها به چیزهای خوب فکر کنم و مغزم از این همه ستاده که من بعضی وقتفر

 .نا امیدی و بدی رد نده

ترین حالت ممکن سوخت. بار به جای اشتیاق و پایکوبی، به افتضاحقلبم این

  رو؟های یاسشکرد آیهبار کم آورد. چرا تموم نمیاین
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  :لب زدم

 .مسیح _

 .دارو هم نداشتم به خو انتظار جانم

 بله؟ _

 تونم یه سوال بپرسم؟می _

 .رو از مبل گرفت و مسیح کارش بذرِ حسرت پاشیدن بوداشتکیه

 .بعداً بپرس. بذار االن برم دوش بگیرم _

* 

 

 .رو شنیدمای به در زدم و صداشبرای بار دوم تقه

 .بیا تو _

 ای و شلوار جین جذباش گذشتم. یقه اسکی سرمهدر گشودم از میون لنگه

 .نیمارو به تن کرده و مقابل کشوی میز آرایشم ایستاده بود
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بین این همه لباسی که برات آوردم از اینا خوشت اومد؟ حاال دنبال چی  _

 گردی؟می

ی سیاه رنگی که بی مقصد روی تخت افتاده بود، اشاره با دست به جلیتقه

 :کرد و گفت

رو بردار. اه تو سشوار ساک همراهمه. منتها تو ماشینه. به جز اون بقیه _

 نداری؟

نگاهم کرد و خیره موندم به ترکیب رنگ دودی و طالییِ موهاش. چقدر 

ها، با رو. ترکیبِ اون آبیاشدوست داشتم موهای خدادادی رنگ شده

رو قاب گرفته بود در قالب رنگ پوستِ شکالتی های بوری که اطرافشمژه

 .بردای هزاربار دل میثانیه

 طوری؟زدی این به چی زل _

طور مالیمی از رو از بهسر تکون دادم، رویا نساختم، نزدیک شدم و دستش

 .درون کشو بیرون کشیدم
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کردی نیازی به این همه کنار وایسا تا سشواررو بهت بدم. اگه صدام می _

 .عصبانیت نبود

ای بوی خوش شامپو اورِآلی که متعلق به موهای فردارِ خودم برای لحظه

 .احساس کردم و نگاهم گشاد شدبودرو 

 .شممن بدم میاد موهام خیس باشه. دارم روانی می _

رو انداختی به دامنِ من یکی تا دقم بدی؟ لهسای پنجخدای من این بچه

شامپوی متناسب با موهای خشک با تارهای لخت و گربه مانند اون؟ چه 

 !ترکیبی

 .ب بایستهدست زدم به کمرم و این حالم باعث شد که کمی عق

 زنی؟مگه جنس موهای من با تو یکیه که از شامپوی من می _

 .رو از دستم کشیدرو دزدید و سشواراشنگاه متکبرانه

 کی گفته از شامپوی تو زدم؟ _

 .گشتزل زدم به نگاهِ سرگردونی که مطمئنم به دنبال پریز می
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تفاوت قدیِ باالمون، جهت نگاه از در و دیوار کند، دادش به صورتم و 

 .دادرو شدیداً خمار جلوه میهاشرو طوری تنظیم کرد که آبینگاهش

 ..رو دوست دارم. بویِ موهاتوبوش _

امونش، های بیلب گزیدم و به پریز اشاره کردم. به ضربان قلبی که با تپش

رو به های عجولمرو داشت، توجهی نشون ندادم و گامقصد رسوا کردنم

 .جی رسوندمخرو

 .من بیرون منتظرم _

 .ریمرو خشک کنم با هم میجا موهاموایسا... یعنی بشین این_

گرفت. به رو میگندشانسِ عالم من بودم که بدبختی پشتِ بدبختی گریبانم

رو برای نشستن انتخاب کردم و نگاه انداختم به ناچار صندلی میز طراحیم

ین طرحی که با حوصله زده بودم ها از آخرهام. مدتتک تک مداد رنگی

رو از دنیای خیال و گمان بیرون ِ رویاییگذشت و انگار مسیح نفسمی

هاش به نمایش رو مقابل چشمهای تلخ زندگیکشیده، با ورودش حقیقت
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کرد از قصر خیالیِ شکوهمندی که هر شب با گذاشته و کم کم دورش می

  .بخشیدمشفکر کردن به در و دیوارهاش، بال و پر می

بلند شدن نوای اعصاب خرد کنِ سشوار، از فکر خارجم کرد. نگاه دوختم به 

اش بلوز که زیادی جذب تنش بود و شلوار جینی که برای پاهای کشیده

تر از استایلکرد. خب مسیح، بسیار بلندقد و خوشرو ایفا مینقش شلوار نود

بود. طوری به دل می نشست که ای قابل انکار نامر برای ثانیه نیما بود و این

از کنارش بودن، احساس مباهات به نفسِ همیشه حبس در اتاق دست 

فهمیدم که بسیاری از رهگذران حتی، به جمال و رو هم میداد و اینمی

رو با وسواس خاصی کردن. موهاشفریبندگیِ مرد مجاورم، حسادت میدل

ی من به جای هاخشک کرد و چقدر دلم خواست که اون لحظه دست

رو فتح کنه و مسیح کارش های، تک به تکِ تارهای دودی طالییشانگشت

 .بود حسرت به دل گذاشتن

رو محکم صامت کرد، هر دو دستش رو با صدای اعصاب خردکنشسشوار

میون موهاش فرو برد تا کمی از لختی و شلختگیش کاسته بشه اما، همین 

تفرق راهی پیدا کرده، پخش کشید تارهای سرکشش برای که دست می
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اش رو به چهرهی موهاش کوتاه بود، حالت نمکینیشدن و چون اندازهمی

  .رو تکرار کردبخشید. خندیدم و اون چند بار حرکتش

 :رسید، گفترو کناری پرت کرد و با لحنی که عصبی به نظر میبرس

 .رو خرد می کننبریم این لعنتیا باز دارن اعصابم _

رو همین حاالیی که مسیح از دها، به یک زن احتیاج داشتن. اینتمامِ مر

رو مورد خطاب قرار اومد، فهمیدم. مسیح ناممترین کارها برنمیپس کوچک

رو ی مورد نظررو یافتم و هاردشتوجه رفتم به اتاقِ نیما، سوژهداد و من بی

  .به دست گرفتم

ای که انصافاً بد شکل برگشتم مساوی شد با کلنجارِ مجدد مسیح با تره

 :ایستاده بود. ژل مورو به طرفش گرفتم گفتم

گم شامپوی من مناسب تو نیست دیگه. چون جنس برای همینه که می _

موهای من با تو کامال تفاوت داره. حاال هم این ژل مورو بگیر و بزن. کمم 

 .غر بزن بسه دیگه کندیشون اون موهارو

 .لم بود به خدابازِ عا. لجنگاه داد به آینه
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 .بدم میاد از ژل مو_

 :رو گرفت و تقربیاً جیغ زدمکفر سراسرِ وجودم

  میای بریم یا نه؟ _

اول متعجب نگاهم کرد و سپس با اخم سر تکون داد. واپسین کلنجاررو هم 

 :با موهاش رفت و نهایتاً هنگامِ خروج گفت

ه مجبور نباشم رو بردارم کیادت باشه موقع برگشتن از تو ماشین ساکم _

 .های نیمارو تنم کنملباس

 

 .مسیح _

 بله؟ _

 .رو به جیب بفرستمهاموزش سوز سرد ناگهانی، ناچارم کرد که دست

 .شه اما، هنوز هوا سردهداره بهار می _
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گازی بزرگ از ساندویچی که به اصرار من خریده بودش زد و بی توجه به 

 :صحبتم گفت

اس. یاد بگیر ببین چجوری خوشمزه آره نفس. این ساندویچ خیلی _

 .ی خودمون برام درست کنکنن رفتیم خونهدرستش می

 :نگاه دوخت به نگاه مشتاقم و ادامه داد

خوای ساندویچ تورم بدم بخوری؟ گشنته؟ هان؟ یا نه بریم تو ماشین می _

 .بعد بخور. بیا بریم

یم و مسیح های پیش، وقتی قدم به حافظیه گذاشتبا به یاد آوری ساعت

گاهِ های حافظ کنار آرامسقفِ غزلجا، زیرِ مجبورم کرد که همون

احتیاط و از تهِ دل پرآرامشش، به پیشنهاد عروسی شدنم پاسخ بدم و من بی

بار و با دوز باالیی به اعماق وجودم بله گفته بودم، شادی برای هزارمین

افظ ایستاد و تزریق شد و از ته دل خندیدم. مسیح هم خندید. کنار ح

رو زمزمه کرد و خندید. از حضرتِ هاش هک شده روی سقفخندید. غزل

 .عشق تشکر کرد و سپس مجدداً خندید
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هام جا هاش، تبسمی عمیق به پهنای صورتم روی لباز به یادآوریِ خنده

رو گشود و من روی صندلیِ خوش کرد.  مسیح با ریموت، قفل ماشین

 .شاگرد، جا گرفتم

 :لب زدم

 .مسیح _

 :و شنیدم

رو گم بله دوباره حرفتگی مسیح هی من میبله؟ بله؟ هی می _

 ..خوریمی

 :رو با اشتها جوید و افزودی بعدیتکه

 جانم؟ _

جانم نگو. جانم نگو که عادت نکنم. جانم نگو که بهونه نگیرم و هی صدات 

ببوسم و دل پر رو با اشتیاق ریششهای زبر از تهخواست گونهنکنم. دلم می

  ؟کردمرو چطور باید ساکت میتمنام

 ها درست کنم؟ی خودمون برات از این ساندویچگفتی رفتیم خونه _
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رو هم به دندون کشید، ابرو باال انداخت و دلم خواست که پر ولع گاز بعدی

 .ها بشهفدای برق اون چشم

 .ست. یعنی عالیهآره خیلی خوشمزه _

 :های پازل باهم بودم وقتی گفتمنِ تکهمن به دنبال جور کرد

ریم قصر پیش خوای ببری منو؟ مگه نمیمگه بعد عروسیمون کجا می _

  سپهر؟

کنه دونستم که خطاب نام سپهر هم داغون میابرو در هم کشید. می

 .جوابهای بیرو اما، من بودم و دنیایی از سوالحالش

چینی. مثلِ یه رو توش میازتخرم و تو جهای که من مینه، میریم خونه _

 .زن و شوهر واقعی

گفت، ما مثلِ زن و شوهرهای واقعی بودیم. دقیقاً شبیه به مثل؟ راست می

 .های نقش اصلیِ یک سریال چندفصلیبازیگر

 :گفتم

  ذاری؟رو تو اون خونه تنها میجا و منری اونپس تو می _
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ام کرد و به حوالهپ چپی رو پرت کرد روی داشبرد. چساندویچ نیمه تمومش

 .رو از جا کندی فشار پاهاش روی پدال گاز ماشینوسیله

 .رو بد کنی یا نهتونی حالمببینم می _

نگاه دادم به ماهِ کامل آسمون. کاش حاال که مهلتی یافتم برای حرف زدن و 

سر و سامون دادن به سواالت ذهنم، مسیح دور نچرخه و مستقیم ایست 

هام ی بداخالقی. من حرف داشتم. باید به تک تک سوالدندهنکنه روی 

 .دادجواب می

 :پس به نگاهش توجهی نکردم و گفتم

های بی جواب داره ی این سوالکنم. همهمسیح درکم کن خواهش می _

کنی؟ تو گی بشینم نگاه کنم ببینم تو چیکار میجوه. تو میرو میمغزم

  و خودت؟زنی به زندگیِ من چجوری گند می

ای ناگهانی متوقف و تنِ من پرت شد به جلو. دست گرفتم ماشین در لحظه

هاش بود به داشبرد، نگاه گشاد کردم و پس از، از نظر گذروندنِ طوفان چشم

 .که به غلط کردن افتادم
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برم زنم به زندگیت؟ خب هیچ اجباری نیست همین االن میچی؟ گند می _

رم تهران و دیگه کسی نیست که گند بزنه به رم. میذارمت خونه و میمی

من گند زدم بهش. گی. رو داغون کردم تو راست میزندگیت. من زندگیت

کشونم تو مرداب زندگیِ نکبتیِ خودم. منِ نحس، منِ بیشعور دارم تورم می

 ..منِ

رو بلند کرد و کوبیدش به فرمون. چش شده اشسپس دست مشت کرده

زدرو به شد؟ دستی که مشت می؟ چرا آروم نمیبود؟ خدایا چی گفتم من

 :سختی مهار کردم و با صدایی که ندامت، چاشنیِ اصلیش بود گفتم

کنم. من که چیزی نگفتم. اصال ببخشید مسیح آروم باش. خواهش می _

کنیم. آروم خوبه؟ هر چی تو بگی. من به تو ایمان دارم هر کاری تو بگی می

 .باش جانِ نفس

رو در برگرفته بود، از کجا اممیدم جانِ نفسی که انتهای جملهخودم هم نفه

رو به بیرون زد و تثبیتِ نگاه متحیرش روی سروصورتم هم، اوج فاجعه

 .نمایش گذاشت
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رو قسم بدی. نه به من، نه به وقت حق نداری جونتوقت، هیچدیگه هیچ _

 کس دیگه، فهمیدی؟هیچ

اه کردم. حق داشت هرکس که اش نگی گشاد شدههای تیرهبه مردمک

ترسید از این نگاه. حق داشت هر نگهبانی، که پس از ورودش به قصر می

فقط تو از پس  "گفت کرد. حق داشت سپهر که میرو گم میدست و پاش

. من هم ترسیدم. من هم از اون حال ترسیدم و "آیاین دم و دستگاه بر می

ت، انگشت میون موهاش سوق داد شاید فهمید زیادی تند رفته که، نگاه گرف

 :و سپس با لحنی که حاال سکون به اون برگشته بود، ادامه داد

ببین نفس تو برای من مهمی خیلی زیاد، منِ لعنتی کور نبودم دیدم  _

چجوری بخاطر من از آبروت گذشتی و باهام ازدواج کردی در صورتی که 

تونستی ه خرج دادی. میدونستی موندن تا انتها تو کارم نیست. معرفت بمی

دونم و مطمئن باش ی اینارو میتو شیراز بمونی و حتی بهم زنگ نزنی. همه

کنم که برام چیکارا کردی. واسه همینم هست که وقت فراموش نمیکه هیچ

وقت ته. هیچبیوفذارم هیچ اتفاقی برای تو گم، اگه بمیرم هم نمیمی

تر هم نیستی پس، خواهش ام کمتر از ماهرخ نباشی برذارم. تو بیشنمی
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کنم که بهم اعتماد کن و نترس. به غرورم بر کنم ازت، خواهش میمی

 ترسی.بینم کنارمی و میخوره وقتی میمی

 نفس بریده زمزمه کردم:

 من.. من نترسیدم فقط.. _

 رو.میون حرفم نشست و یادم رفت الباقیِ جمله

 رو تموم کن.لطفاً این بحثکنه چرا ترسیدی. ترسیدنت منو اذیت می _

من که چیزی نگفته بودم. حرفی زدم؟ دلیل این همه تغییر شخصیت، اون 

 فهمیدم. چش شده بود؟ رو ابداً نمیهم به طورِ ناگهانی

 به ناچار و با دنیایی از وهم گفتم:

 باشه باشه هر چی تو بگی. _

 

های ییبخش هم به زیباماشین به آهستگی راه افتاد و سکوت آرامش

های اواخر اسفند زیبایی دوچندان بخشید. هوا محشر بود برای قدم شب

زدن و من و مسیح، مایی که مستثنا بود از تمامیِ ماهای دنیا، شیرازرو فتح 
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کردیم امروز، انقدر قدم زدیم، انقدر که خندیدیم، انقدر که لودگی از خود 

زدم و ای کاش که نمی بروز دادیم. کاش دهانم تا انتها بسته بود و حرفی

 این خاطره پایان خوش داشت.

 بریم خونه یا؟ _

 های خریدِ جا خوش کرده در صندلی عقب چشم دوختم.به نایلون

 رو انجام دادم، چیزی نمونده.هاممن خرید _

ای با صدای محشرش اومد و پا گذاشت دست برد به طرفِ پخش و خواننده

ها از هداشتم، طرز خاص بیان واژ ای که حتمبه خاطراتمون. خواننده

ها بعد پسِ خاطراتم ذهنم به تثبیت رسید و منی که با ، تا سالدهانش

چه قهر به تفاهم رسیده بودم، نپرسیدم و نفهمیدم که اون مسیح، به نیم

 .کیه

شه رد شی ست مال من، مگه میهات واسه خودت هر چی که غصهخوشی"

 "و پرت نشه حواسِ من؟

 ای الزم نداری؟ ئنی چیز دیگهمطم _
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 مقابل فروشگاهِ محله، توقف کرد و افزود:

 برم یکم خرت و پرت بگیرم رفتیم خونه بخوریم. هان؟ _

ای تکون دادم. هنوز هم اعالم آشتیِ رو به حالت کج و معوج و مسخرهسرم

رو از دلم کشید؟ داشت فریادهاشکامل نکرده بودم و مسیح داشت ناز می

 آورد؟ قصد کرده بود که صلح کنه؟ در می

ای از دهانم بیرون جواب ندادم. نه که ناز کرده باشم نه، حقیقتاً هیچ واژه

رفت و متنفر بودم از چنین حالی. نفسی فوت کرد، دست برد به نمی

ی پرستیژِ راه رفتنش شدم. دیدم که گیره، پیاده شد و من شیفتهدست

کرد و ی مرد چیزهایی درخواست میفروشندهبرخورد از مغرورانه اما خوش

رو دربرگرفت قلبم پر تمناتر تپید. نوای زنگ تلفنش، فضای مسکوتِ اتومبیل

کردم سپهر نباشه، پراسترس چشم دوختم به نام که آرزو میو من، درحالی

خطرترین فردِ داستان. قطع مخاطب. تماس از جانب ساالر بود. از جانبِ کم

بار هم ثبت شد و این عمل، برای چهارمین روی صفحه کالشد، یک میس

خوان محو شده بود، کجا رخ داد. نگاه دوختم به سوپری، مسیح از کنار پیش

 رفت؟
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 زیرلب نالیدم:

 مسیح پس کوشی؟ _

رو به دست گرفتم و کنار گوشم قرارش دادم. و در نهایت به ناچار تلفنش

غلط اما، نفس بودم و تعداد دم و یا دونستم کار درستی انجام مینمی

 داد.کرد، دلم گواه بد میها اگر از دوبار گذر میتماس

 جواب دادم و شنیدم:

 الو مسیح.. _

 و گفتم:

 سالم من نفسم. _

 سالم نفس خوبی؟ مسیح پیشته؟ _

 نگاهی به فروشنده حواله کردم و نه، اون تنها ایستاده بود.

 س اتفاقی افتاده؟نه تو مغازه _
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خوان ایستاد و بعد از تحویل که کیف پول به دست مقابل پیش دیدمش

 رو به دست گرفت.های بزرگِ خریدشچند اسکناس، نایلون

 زد.ساالر حرف می

 ای داریم ازت.نه نه.. خوب شد خودت جواب دادی نفس یه خواسته _

 آبِ دهان قورت دادم. دید. دید که تلفنش کنار گوشمه.

 شده؟چی _

 گفت.کنان کنار گوشش چیزی میپچنیلوفررو هم شنیدم که پچصدای 

رو راضی کنی اجازه بده ساحل یه زنگ به نامزدش بزنه؟ تونی مسیحمی _

 کنهدخترِ بیچاره داره دق می

 صدا پایین آورد و افزود:

 رو کشته بود.امروز اگه بیدار نشده بودیم خودش _

های خریدرو پرت کرد روی هرو باز و کیسمسیح خیره به من، درِ عقب

 صندلی. 
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 لب زدم:

 خودکشی؟ _

 و اون خیلی سریع سوار شد.

 زنی؟ بدش به من..شده؟ با کی حرف میچی _

 زد؟به دستی که به طرفم دراز شده بود نگاه دوختم و ساالر چرا حرف نمی

 مسیح ساالر پشت خطه. یه لحظه اجازه بده. _

 وندِ آقا مورد خطاب دادم و اون گفت:رو با پسگوش تیز کردم، نام ساالر

 کنه.رو االن قاطی میبده بهش تلفنش _

گفت، انگار مسیح زیاد خوشش نیمد از حرکتم. سرسری راست می

رو به دستش دادم. حتی به چپ خداحافظی کردم و با ذهنی درگیر تلفن

کرد هم اهمیتی قائل نشدم. حتی نشنیدم الباقیِ ام میچپی که حواله

بار با مسیح امتداد پیدا کرده بود، به کجا ختم شد. ی ساالر، که اینمهمکال

رو هم به کشت و مسیح اذنِ یک تماس معمولیرو میساحل داشت خودش

 داد؟ چه فرقی داشت با آدم دزدی این کارهاش؟اون نمی
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 در نهایت تلفن پرت شد روی داشبرد و اون گفت:

 گفت بهت؟چی می _

 رحم بود. بیچاره ساحل!دادم. چقدر بی روحوصله جوابشبی

 همونایی که احتماالً به تو گفته. _

شد رسیدیم و رو شامل میای که سالیانِ سال، محل زندگیمبه فرعیِ کوچه

 اون سرعت کاست.

جوری جواب منو نده. اصال تو با چه حقی تلفن منو جواب دادی؟ من این _

 خیلی متنفرم از این کاراها.

االختیار داشتم برای قهری بار حقِ تامبار واقعاً لرزید. اینزید. اینام لرچونه

رو برای قطع مکالمه چندروزه حتی. حق نداشتم؟ حق نداشتم سکوت

 جواب بگذارم؟رو بیهاشانتخاب کنم؟ حق نداشتم سوال

 ها.گفتم چی بهت گفت؟ کی خودکشی کرده؟ حرف بزن با توام _

طرافیانش این حالتی حرف بزنه. بازجویی کنه، عادت کرده بود با تمامِ ا 

هاش به کرسی بشینه. قدر پیش بره تا حرففریاد بزنه، تهدید کنه و اون
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رو روی سر بقیه همه از داد و فریادهاش بترسن و اون تهدیدوار عصبانیتش

 آوار کنه.

 

 ریم. اون روی سگ منو باال نیار.نفس حرف نزنی خونه نمی _

خور شم؟ حتی حق خدایا دیدی تهدیدم کرد؟ پس حق دارم دلتهدید کرد. 

 رو تا یک هفته ادامه بدم مگه نه؟دارم قهر هم کنم و مدتش

رو به دست گرفت. گمان کردم که قصد تماس ای کوتاه گفت و تلفنشباشه

هاش روی من جواب نداد، با ساالررو داره و همین هم شد. حاال که تهدید

خواست که کار به اون جاها شد حتما. دلم نمییبرای دیگری کارساز م

 روزی یک شبانهخواستم ساالر بفهمه که من و مسیح عرضهبکشه. شاید نمی

 رو هم نداریم.حال بودنخوش

 گم.خواد به اون زنگ بزنی خودم مینمی _

 اش همین بود. کوتاه اومدنِ من.قدرت گرفت. گویا تنها خواسته

 بزن منو عصبی نکن. گم حرفوقتی بهت می _
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اومدم. اما مسیح بود و قلبی که به بار فحش گرفته بود نباید کوتاه می

 هام رو.لجبازی

 ذاری ساحل یه زنگ بزنه؟ مگه زندانیه؟چرا نمی _

های گاز و ی بازی با پدالرو کناری پارک کرد. گویا خشم اجازهاتومبیل

بلند. مسخره. حتی به قهقهه کرد. خندید. رو به طور دقیق صادر نمیترمز

 تبدیلش کرد.

 زنه.به به. پس حاال دیگه زیراب منو می _

 زیر لب ادامه داد:

ذاری رو نقطه ضعف من. حتی توام دونم چیکارت کنم ساالر. دست میمی_

 لیاقت نداری که از زندگیِ شخصیِ من با خبر باشی.

 عصبی شدم. ساالر چه گناهی کرده بود؟

خوای رو میخوای بزنی. همهرو میرو. همهکن این کارات بسه دیگه. بس _

خوای داد بزنی. دوست داری همه ازت حساب ببرن. دعوا کنی. سرِ همه می

کنی؟ اون از نیلوفر و هارو اذیت میآخه مگه تو شمری که انقدر اون بیچاره
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که تونن بخورن. اونم از ساحلی ات آب هم نمیساالرِ بیچاره که بدون اجازه

رو ی یه تماس سادهرحم بهش اجازهخواست خودکشی کنه چون تویِ بیمی

 .دی. بسه دیگههم نمی

 

رو بخراشه و به گوش فلک خواست هفت آسمونهاش حاال میصدای عربده

 ام با چنین حجمی از وحشت، سازگاری نداشت.برسه. تنِ یخ کرده

یه زنگ احمقانه  ترسم بخاطرفهمی؟ چون میچون اعتماد ندارم، می _

رو به باد بدم حتی دیگه به ساالرم اعتماد ندارم. مطمئنم داره هامتموم نقشه

 دونم چیه.کنه اما نمیرو ازم قایم مییه چیزی

ها، گشاد شد. به کجا رسیده بود؟ به جایی هام به قصدِ شکافتِ حدقهچشم

تردید و ؟ تا کجا تو مرداب که حتی به بهترین دوستش هم سوءظن داشت

شک و نفرت فرو رفته بود که حاال به اون دخترِ معصوم و بیچاره هم تهمت 

 زد؟ می

هام، پلک بستم و پلک بستنم همراه شد با ی خیس چشمروی صفحه
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 کنم برو خونه. من دیگه حرفی ندارم.خواهش می _

 شد؟فهمید ناراحتم آروم میهمیشه وقتی می

نفس اینطوری نکن. به خدا باورشون ندارم. تو فقط به من ایمان داشته  _

ای به مسیح شک نکن اگه من مسیحم، اگه مسیح برات یه آدم باش. لحظه

پرستم قسم ساالر داره یه هام کار سازه، به اون چه که میمطمئنه، اگه قسم

 .طمئنمدونم چیه. مکنه. یه چیزی که من نمیرو از من قایم میچیزی

کرد؟ رو پنهون میزد؟ واقعاً ساالر چیزیچطور این همه مطمئن حرف می

 های مسیح؟یعنی چون سپهر برادرش بود، ممکن بود خیانت کنه به خوبی

 رو به دست گرفتم. چرا انقدر گرم بود باز هم؟دست لرزونش

 کنهرو ازت مخفی می. قبول، ساالر یه چیزیباشه. من بهت ایمان دارم _

 قبول.

نگاهش رنگ غم گرفت. شاید این امر برای خودش هم قابل باور نبود. ساالر 

 و مخفی کاری؟ 

 ادامه دادم. دلم پیش ساحل بود.
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اما ساحل بیچاره چه گناهی کرده؟ بذار به نامزدش یه زنگ بزنه. خواهش  _

رو بذار جاش. فکر کن یکی با من چنین کاری کنم ازت. ببین خودتمی

 کنه.

 درهم فرو کرد. ابرو

 کنه با تو همچین کاری کنه. با من طرفه.کسی بیجا می _

 لبخند از کجا اومد توی اون موقعیت؟

دونی برای دیگرانم بد رو که برای خودت و اطرافیانت بد میپس اون چه _

آد که دردسر ساز باشه؟ بخاطر ی اون دختر بیچاره میبدون. آخه به قیافه

 زنم قبول کن یه زنگ به شوهرش بزنه.یمنی که دارم بهت رو م

 سر تکون داد. کوتاه اومد خدا.

 باشه. اما... _

 رو دید زد و افزود:ی ناالنمچهره
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تونم مثلِ هر وقت رفتیم تهران. باید جلوی خودم زنگ بزنه. دیگه نمی _

رو باهاش به حداقل خوام رفت و آمدمقدیم به ساالر اعتماد کنم. حتی می

 برسونم.

 هاش دامن زده بود؟این حد جدی بود؟ تا این حد به شک تا

 چیزی دیدی ازش مسیح؟ _

 رو روشن کرد.ماشین

 کنم.هنوز ندیدم. دارم حسش می _

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

 

شد از رو کنار گوشم قرار دادم و لب گزیدم. خاله مریم خوشحال میتلفن

 برانگیزی؟ شنیدن چنین خبرِ اعجاب

از اومدن مسیح به شیراز گذشت و تو مدت همون یک هفته یک هفته 

قدر جا باز کرد به دل تک تک اهل خونه که نیما هم کمی از غصبش اون
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رو به موجب رضایت بابا پوشی کرد. یک هفته موند و تمام تالششچشم

 اندازی عروسی به کار گرفت در آخر هم موفق شد.برای راه

اش تو شیراز بود و من از ی حضور خانوادهاش برای مبناتمام دل نگرانی

رو من به ها خاطر جمعش کردم. قرار بر این بود که خبرِ عروسیمونبابت اون

راست پس از بازگشتش به تهران سری به قصر خاله مریم بدم و مسیح، یک

گذاشت و هایی که با غم و استرس سر روی بالشت میو سپهر بزنه. چه شب

کردن. تو این یک هفته و هر شبی و ماهرخ تسخیر میرو سپهر تمامِ ذهنش

هاش نشستم به این نتیجه رسیدم که مسیح، جز با کشته که پای حرف

وآمدهاش به اون قصر، کشه. تنها هدفش برای رفتشدن سپهر پس نمی

اش بر مبنای به جسد مرگِ صددرصدِ سپهر بود. تمام رویاهای پنج ساله

 خورد. اتاق ذهنیمحال سپهر چرخ میتبدیل کردنِ تنِ سالم و سر

 خالی شد از هر فکری وقتی صدای خاله مریم پشت تلفن پیچید.

 بله؟ _

 سالم خاله مریم جونم._
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رو هم ای سکوت برقرارشد و زنگ خندون صداش، منِ پر استرسلحظه

 خندوند.

 نفس؟ تویی دخترم؟ تویی قربونت برم؟ _

 هام.تر باشم به حرفنشستم روی تخت تا مسلط

رو از مسیح رو نداشتید نه؟ شمارتونبله که منم. انتظار شنیدن صدام _

 تنگی.خواستم بمیرم براتون از دلگرفتم. می

گیرم از مسیح. از وقتی تورو برده خودش الهی من فدای تو بشم. من دل _

رو کشت بس آره ما ببینیم، ماهرخ خودشکه سر نزده هیچ، تورو هم نمی

 الید از دوریِ تو و مسیح. خوبی دخترِ قشنگم؟که هر لحظه ن

رو از دستِ خواست تلفنرو به وضوح تشخیص دادم. انگار میصدایِ ماهرخ

 خاله مریم بگیره.

ش تنگ شمام. به خدا خیلی بهگفتم دلبه خدا منم هر لحظه بهش می _

گفتم منو بیاره پیشتون ولی این روزها درگیری زیاد داشتیم. مخصوصاً یک 

 ی اخیر.هفته
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 نگرانی همون لحظه چپید به صداش.

ات. اذیتت اره مادر گفت به من که مجبور شدی برگردی پیش خانواده _

ذاره تا باهاش کردن؟ اون سپهر خیر ندیده هم که برای مسیح اعصاب نمی

 حرف بزنم.

های ماهرخ قطع شد. گمونم مسبب اصلیش، نامِ سپهر صدایِ دست و پا زدن

 چیکار کردی با این خواهر و برادر؟ بوو. سپهر

 ایه. راستش.. راستش..نه خداروشکر. مسئله چیز دیگه _

شده؟ چرا مسیح تلفن دی چیبگو دیگه نفس جان داری منو دق می _

 جواب نمی.ده اصال؟

کندم رو که جون میدست آزادم چنگ زد به روتختی و گفتم اون چیزی

 برای بیانش.

ین تصمیمی که من و مسیح گرفتیم، تصمیمِ خیلی دونم اخاله مریم می _

دونم اما، تو این شرایط گرفتیم میبزرگیه. یعنی حتماً باید از شما اجازه می

ده. رو نمیهاتونای نبود و شاید مسیح از خجالتش جواب تلفنراه دیگه
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شه که من مجبور شدم بخاطر حال بد بابا ای میراستش حدوداً پنج هفته

 راز.برگردم شی

 بعد از مکثی کوتاه ادامه دادم:

ام گفتم و اون رو راجع به ازدواجم با مسیح به خانوادهمن همه چیز _

ها ندیدم. یعنی همه یه جورایی رو از اونزدمالعملی که حدس میعکس

رو بیاد ایتغییر کردن. برای همین بود که مسیح مجبور شد یک هفته

به تهران تصمیم گرفته که.. تصمیم شیرازگ حاال هم برای برگشتن من 

 گرفته که... تصمیم گرفته عروسی بگیریم. یعنی عروسی کنیم من و مسیح.

صدای بلند شدن جیغ ماهرخ و ماهگل، داد و هوارهای ازسر خوشیِ متین، 

رو به طور کلی خاموش شکرِ خدا از جانب خاله مریم، همه و همه اضطرابم

فتم و من هم به جمعِ خوشحال.ها کرد. مثل اسپند روی آتش جون گر

 اضافه شدم.

 شنون.رو میدونستم همه صدامحاال می
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شه از به خدا مسیح اگه بفهمه شما انقدر خوشحال شدید یکم کم می _

 هاش.نگرانی

کرد خدارو، انگار که تازه از شوک خارج خاله مریم که هنوز هم شکر می

 شده باشه، مکثی کرد و گفت:

ای کنی. تو معجزهدونستم تو یه کاری میفس. به خدا میدونستم نمی _

کنه. کم کم از اون کینه رو گرم میای که داره دل مسیح منمادر. معجزه

 کنی. مبارکت باشه عزیزم. مبارکت باشه عروسِ گلم.خالصش می

بغض چنگ انداخت به گلوم. من عروسش شدم؟ زنِ پسرش؟ زنِ پسرِ 

 گفت؟طور بشه که خاله مریم میهمه چیز اون شد کهاش؟ میالعادهخارق

ی ما ناراحت بشید. واقعاً کردم شما از تصمیم خودسرانهمن فکر می _

 ممنونم. به خدا خیلی خوشحالم.

 هام.ها لبخند نشست روی لبصدای ماهرخ بلند شد و میون گریه
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ها بگو جشن رو. به جای این حرفبسه بسه. جمع کن آبغوره گرفتن _

کشمت اگه خدا میست؟ کی هست؟ ما چیکار کنیم از بی لباسی؟ بهکجا

 ها نفس.من ساق دوش نباشم

دوش با شنیدن این جمله یاد شقایق افتادم و اون هم مصر بود برای ساق

 شدن.

افتید جا. روز اول عیدم راه میآد اونفردا شب که شب عیده مسیح می _

هم فروردین یه جشن کوچیک بگیریم آید شیراز. قرار بر این بود که یازدمی

رو شناسیی آشناها و هر کسی که میاما، مسیح راضی نشد و گفت که همه

 باید دعوت کنی. خالصه که یازدهم عروسیمه.

 بار جیغ ماهگل، اعالم وجود کرد.این

 جون عروسی. وای که چقدر خوش بگذره.جون شیراز. آخآخ _

ه جزء هر چیز که اتفاق افتاده، در پس از صحبتی طوالنی و تعریف جزء ب

 رو قطع کنم. دادن که تماس آخر ماهرخ و ماهگل اجازه
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قدر کش پیدا کرد که قطع شد رو گرفتم و انتظارم اونی مسیحبار شمارهاین

و به گمانم که سرش زیادی شلوغ بود. باید برای تعطیالت عید هم مقابل 

رو شدیداً نگران ها دلمی اینهکرد و خب همسپهر و سیاوش بهونه ردیف می

رو کناری گذاشتم، مقابل آیینه ایستادم و زل زدم به تصویر کرد. تلفنمی

 نفسی که بعد از مسیح، حتی طرز نگاه کردنش هم تغییر کرده بود.

 

 "تهران"

 سال نو مبارک پسر عزیزم. _

 سال نو مبارک. _

 عیدمون مبارک. _

های از ته دل و اما دل تبریک و خندهویالی مسیح، پر شده بود از صدای 

حال بود ترکید. مریم بیش از هر کسی برای پسرش خوشمسیح داشت می

رو از دل بکنه و سپس به ی سپهرکرد که ای کاش، کینهو در دل آرزو می

 زندگیش ادامه بده و اما دلِ مسیح..
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کرد. ی لب کاشت. داشت خودخوری میرو گوشهمسیح لبخند کم جونی

خواست منفجر نشه. قصد داشت آرامش کرد و میاشت حفظ ظاهر مید

قرارش اما. حفظ کنه و امشبی که عید بودرو زهرمار نکنه به جمع و دلِ بی

هایی اش عیدی داد. ماهرخ گونهرو باز کرد و به تک تکِ اعضای خانوادهقرآن

ون کرد دل داغتر از قبل بودرو بوسید و چه خوش میکه حاال استخونی

هاش. دست کشید روی موهای رو با طرح لبخندِ جدیدِ روی لببرادرش

 رو.کوتاهش و یاد آبشار طالییِ دلرباش خون کرد تمام وجودش

ذاری موهات بلند بشه؟ تو این پنج سال دوباره همون چرا دیگه نمی _

 شد که بود.می

ه خون های بتراشِ مسیح افتادگ یاد آبیماهرخ هم شاید یاد ماشین ریش

ی برادرش. یاد حال و هوای بغرنجِ پنج سال پیش و یاد سپهرشاید. نشسته

 کرد. ریزی مییاد زخمی که هنوز هم خون

رو در برگرفت. مسیح چشم دوخت به نگاه مغمومِ جمع و تن ظریف ماهرخ

 ی خودش اما..نگرانی و دلِ بیچارهپر از حمایت، پر از برادری، پر از دل
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@avayekhis



386 
 

رو تا این حد مصمم بار بود که برادرشقلب ماهرخ نزد لحظه ای. اولین

دید. سپهر بمیره؟ سپهرش بمیره و ماهرخ نگاهش کنه؟ خدایا به داد می

هاش پر شد از اشک. نگاه ای نگذشت که چشمهاش برس. ثانیهنفس

ی برادرش و قلبش به حالِ های پر شده از کینهرو دوخت به تیلهملتمسش

 سپهر تیر کشید.

ماهگل به موجب تعویض جو بحث عروسی پیش کشید و ماهرخ بی هیچ   

اشتیاقی پرواز کرد به طرف اتاق خوابش و دل مسیح، آخ دل مسیح که پس 

 از امشب دل نبود.

رو ختیشرو چهارزانو رسوند به تخت، رو تماهرخ پهن شد پشت در و خودش

رو با وجودش رو که پنج سال تموم خودشکنار زد و پیداش کرد چیزی

 داد. تسکین می

زونش، های لررو بسته بود. انگشتهاشای راه نفسرحمانهبغض به طور بی

رو لمس کرد. اول ابروها و موها، سپس کامالً دور از اراده، اجزای صورتش

رو هاشهاش و سپس چشمی میون ابروشکستیِ همیشگیِ جاخوش کرده

رو رها کرد و با صدای بلندی شکست. دار. بغض دست و پا زد، خودشمکث
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مرد برای اون مرور خاطرات و چرا با قلب ها ، میمرد برای اون عسلیمی

رو عاشقش این.طور کرد؟ چرا چوب حراج زد به آبروش؟ چرا غرور و قلبش

الف و کی سپهر مهربونش تا به همراه هم نشونه گرفت؟ کی پا گذاشت به خ

بار پرسته اون مردرو، اینفهمید هنوز هم میاون حد بد شد؟ اگر مسیح می

ترسید از تراشید؟ مو بلند نکرد که باز هم کوتاه نشه. میرو میهم موهاش

های مسیح ترسید از هر آینده ای که تو دستتکرار اون روز نحس و می

لب باز کنه و از عشق به آدمی بگه، رو داشت که خورد. شهامتشچرخ می

رو داشت از دید؟ شهامتشرو رویا میکه اون هر شب به دار کشیدنش

رو برای همیشه از مسیح گرفت؟ بخشیدنِ  کسی بگه که هنرِ بخشیدن

بینی رو در حال مرگ ببینه و ذوق کنه؟ خدایا کجایی؟ میتونست سپهرمی

 رو؟حالش

ها، مردی تلفن به دست خیره بود به همون پلهبیرون از اتاق و پایین پیچِ 

کرد و عکس، به همون عکسی که پنج سال هر شب و هرشب نگاهش می

ها بود که فرستاد. رنگ اون چشمهای خودش به گور میرو با دستاشجنازه
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از هر عسلی رنگی متنفرش کرد و خوی وحشیشرو چطور تا اون حد زنده 

 کرد؟می

رسید و امشب به جای و متین به گوشش می های ماهگلصدای خنده 

 اش گم شده بود؟ کاشت. چرا خندهخندیدن، پوزخند روی لبش می

رو گرفت و فرستاد به حدسش درست بود و ساالر، دقیقاً پنج سال از عمرش

دونست و بازیش داد.  یاد کرد از دونست و نگفت. میهای بادِ هوا. میدست

گشت به دنبال مدرکی علیه اون ق سپهررو میهایی که با جون و دل اتاشب

 دونست و نگفت.و ساالر می

که ای زن. به شمارههاش لرزید و زل زد به نام چشکتلفن میون انگشت

کرد و دیدی گولت منزلِ کیهانی، ذخیره بود. قلبش هم دهن کجی می

رو، داشت فرد پشت خط زد. چقدر الزمشرو با صدای بلند فریاد میزدن

ی رو به عالوهامروز بدترین روز عمرش بود، اگر روزِ نحسی که آبروش

 خورد که بدترین بود.گرفت، قسم میرو از دست دادرو فاکتور میالیاس

 رو خطاب.آیکون سبزرو لمس کرد و نامش 
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 نفس. _

 

 صدای پشت خط اما مبتهج بود و عاری از غم.

 رو.یحکرد قلب پر درد مسدل مهربونش عجیب آروم می 

خواست تو هم االن سالم عیدت مبارک. خوبی؟ وای مسیح چقدر دلم می _

گن جان. هم عیدرو تبریک میجا بودی. بابا و نیما و بی بی و شقایق ایناین

 رسونن. ببینم عیدی چی گرفتی؟و هم سالم می

هاش و نتونست که بگه زهرمار. پوزخند زهر مانندی نشست روی لب

رو به عنوان و چه راحت قبول کردن مسیح شنده بودناش چه بخخانواده

های عاشق خواهرش لبخند زد به داماد. نیما چه مردونه بعد از دیدنِ چشم

روی مسیح و مسیح، حتی اذن خرید عیدرو هم به خواهرهاش نداد، په 

های سپهررو برسه به عیدی. عید هر سالش زهرمار بود و هر چه که خنده

شد و امروز، کاش امروز اصال در تاریخ ثبت نشده م میدید زهرمارتر همی

 بود. باخته بود، به معنای واقعی باخته بود و کسی بود که به دادش برسه؟ 
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رو نداد. ی عید توام مبارکی بیان جملههاش و اجازهسکوت چسبید به لب

 ی مقابلش.نفس اما بیخیال بود، بیخیال و بخشنده، دقیقاً نقطه

یه ست خوشگل گردنبند و گوشواره خریده. وای مسیح  نیما برام _

 دونی که چقدر ظریفه.نمی

 

خواد همین االن برم سراغ بابا هم برام یه ستِ رنگ خریده که دلم می

 نقاشی با دیدنشون. شقایق هم یه پیرهنِ خیلی خیلی قشنگ خریده برام.

 مبارک باشه. _

نگرانی تزریق شد و خیلی زود رو بشنوه؟ این همه حرف زد تا فقط همین

 هم تاثیر گذاشت روی لحن حرف زدنش.

 بذار برم تو اتاق.. یه لحظه گوشی. _

 چند لحظه صدایی از پشت خط به گوشش نرسید و نهایتاً شنید:

 چیزی شده؟  _
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زد به روزش شد و گند میآره، چیزی شده بود. هر سال روز عید چیزی می

زهر زد، بدتر خرابش کرد و روز اول  و امسال فاجعه رخ داده و بدتر

 فروردینش تبدیل شد به روز مرگ.

 ها.شممسیح یه چیزی بگو. دیگه کم کم دارم نگران می _

کرد؟ حقش بود رو هم خراب میداد؟ باید اول فروردینِ زنشباید انتقال می

 نگرانی با اون مقدار از مسافت؟دل

شد ب فقط پوزخند داشت. میهاش تا بخنده و اما نشد. امشکش اومد لب

های ساالر رو شد حرفرو با سپهر و سیاوش شروع کنه و بخنده؟ میروزش

 رو از دست داده باشه و بخنده؟ اشهای پنج سالهخوشیشنیده و تمام دل

مرد و تمام. شاید امشب پس از این، حتی نفس هم مهم نبود. سپهر باید می

 شد.آخرین شب زندگی مسیح هم محسوب می

 با زورِ پایین فرستادنِ آب دهان، گفت:

 نه نفس چیزی نیست. _

 کرد. رو رها نمیفهمید مسیحرو نمینفس اما ول کن نبود. تا اصل مطلب

Ava-Khis.iR
@avayekhis



392 
 

 کنم.دروغ نگو تا نگی چی شده ولت نمی _

اش نمی کرد امشب. قصد نداشت که امشبِ نفس فوت کرد. کاش کالفه

هارو از همسرِ تازه از راه شت که خوشیرو به نفس زهر کنه. قصد ندانحسش

گفت، خوب حرف بزن وشاید آخرین اش پس بگیره. دلش میرسیده

 شد.اشون محسوب میی دو نفرهمکالمه

 زنیم.بعداً حرف می _

بار ای نگذشته بود که باز هم زنگ خورد. اینتلفن قطع کرد و هنوز دقیقه

های از دست رفته به هشت و ریجکت کرد و باز هم زنگ خورد. تعداد تماس

 بار فریاد زد:نه بار رسید و این

 خودت خواستی. _

ای که ماهگل و متین دست از بازی با شطرنج کشیده و زل زدن به چهره

 تمام عضالتش، از زور عصبانیت منقبض شده بود.

فهمی حوصله ندارم؟ زنی؟چرا نمیچیه چیه نفس؟ چرا انقدر زنگ می _

 خوام. دست ازم نمیخوام حرف بزننمی
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سرم بردار. اصال به تو چه؟ حالِ من به تو چه؟ تو کی هستی که بخوای تو  

رو حالیته؟ زندگی من فضولی کنی؟ تو چقدر حالیته؟ مشکالت من چقدرش

رو جای من قرار بدی؟ تویی که با دومرتبه کتک تونی خودتچقدر می

دونی که حاال چی می ات،خوردن از زندگیت بریدی و فرار کردی از خونه

رو در بیاری؟ بابا ولم کن. زنگ خوای برای من ادای دایه.ی بهتر از مادرمی

 رو ندارم.ی تو یکینزن. حوصله ندارم. من االن حوصله

 رو پس گرفت و تیر آخررو زد:اشسپس نفسِ از دست داده

 .یرو بهم نزن. مزاحمی االن.. با یه مزاحم نفهم هیچ فرقی ندارحالم _

 

نفس لبِ زیرین به دندون گرفت و قطع کرد. قطع کرد تا بیش از این نشنوه. 

تونست اون تونست؟ چطور میهاش همین بود؟ چطور مینگرانیحاصل دل

تونست به جای تبریک عید، چنین هارو بارش کنه؟ چطور میحرف

 اش کنه؟رو حوالههای منحوسیجمله

 تن چسبوند به در و بغض ترکوند. 
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 ها چرخ خورد به دور سرش و دلش کمی جیغ زدن خواست.جمله 

 "با یه مزاحم نفهم هیچ فرقی نداری " 

رو کنار کشید تا شقایق ی در تکون خورد و نفس تن بی جونشدستگیره 

 بیاد و به دادش برسه.

طوری حرف زدی با نفس؟ پسرم اون چه گناهی کرده؟ اون مادر چرا اون _

رو سر اون خالی هاتی ناراحتیگناهی کرده که تو همهدختر بیچاره چه 

 کنی؟می

رو رو به جنون هاش و اون حجم از گرما، حالشرو فشرد میون دستسرش

خند بار زبون در آورده و با لودگیِ تمام ریشکشوند.  تمام اشیاء هم این

رقصید، ادا و هاش میدادن. میز ناهار خوری، مقابل چشمتحویلش می

 زد:کرد و فریاد میاش میهای کج و معوجی حوالهراطوا

 دیدی نتونستی؟ دیدی گولت زدن؟_

های خواست. پلکرو میها سرازیر شد. دلیل فریادهای مسیحماهرخ از پله

 داد.اش میهای نیم ساعت گذشتهمتورمش خبر از ضجه سر دادن
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رو به رِ سالنای پرت شده و گلدون بزرگ کنانگاه دوخت به تلفنی که گوشه 

هاش رو میون دستترین حالت ممکن شکسته بود. برادری که سرشافتضاح

های از حدقه بیرون زده باالی سرش اسیر کرده و ماهگل و متینی که با نگاه

 ایستاده بودن.

 درآخر لب بیرون فرستاد و رو به مادرش گفت:

 شده باز؟مامان چی _

ای مثل زوم شد روی تنِ ماهرخ. لحظهاش باال اومد و نگاه به خون نشسته

اش از شدت خشم بیرون پرید. های کنار شقیقهها نگاهش کرد و رگدیونه

ایستاد، حتما از آتیشِ خشم می ای دیگه مقابلش میاگر ماهرخ دقیقه

 سوخت.

ایستاد، تن هر سه نفر از حرکت ناگهانیش لرزید و اون نگاه چرخ داد میون  

 هرخ.اعضا و رسوندش به ما

 مقصر تمام این جریانات تویی. _

 ماهرخی که مخاطب بحث بود لب گزید و مسیح تیشه برداشته بود.
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رو ننداخته اگه تو با اون آَشغال فرار نکرده بودی، اگه نرفته بودی و خودت _

کرد. ی ما فرق میبودی تو بغلش، اگه انقدر احمق نبودی، االن زندگی همه

هر و سیاوشی تو زندگی ما وجود نداشتن. اون ساالر االن الیاس بود. االن سپ

 کرد.ی خودش نمیعوضی منو مسخره

عیدشون. زد به شبِ کرد. باید گند میهای آخرش رو با فریاد بیان میجمله

 رو.کرد خشمشباید خالی می

ها تویی ی این بدبختیبخت بودیم. باعث و بانیِ همهی ما خوشاالن همه _

کس به شم و هیچشم. دارم روانی میعقل. دارم روانی میماهرخ. توی بی 

 رسه.دادم نمی

رو داد به ی خواهرش کند و اونهای به غم نشستهبار نگاه از تیلهاین

 مادرش.

مامان.. مامان من دیگه تموم شدم. مسیح مُرد. مسیح دیگه باخت. دیگه  _

 ه.تموم شد. امروز جهنم منه. جهنمی که نگهبان اصلیش سپهر

 اش شکست و ادامه داد:ی روی میز بر اثر ضربهتمام ظروف چیده شده
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فهمی؟ های سیاوش دست نداشته میمامان سپهر اصال تو خالف _

فهمی تمام این مدت من دنبال هیچی بودم؟ چون سپهر هم خودش با می

کنه. یعنی اونم مثل من رو شب میهدف من داره تو اون قصر روزهاش

اون بانده و من تمام این مدت الکی به فکر باالی دار بردنش دنبال نابودی 

 بودم.

اش رو باال رفت، مسیح به کنار شقیقههای پایین اومدههق پلهماهرخ با هق

 کوبید و متین قدمی نزدیک شد.

 

ترکه. مامان آره. داره میده. دیگه داره کم میاین لعنتی دیگه جواب نمی _

رو بکشم و بعد خودمم برم رم برم تک تکشونام. دوس داحالم بده خسته

ام.. منی که تمامِ امیدم باالی دار و راحت بشم. مامان به دادم برس. خسته

است. حاال باید به ساالر بود حاال باید بفهمم که دستش با سپهر تو یه کاسه

 دن منم.بفهمم که اونی که دارن بازیش می

ر از همه، تکون خورد و با احتیاط گرما به مغزش زد و کبود شد. متین زودت

 هاش ماساژ داد. رو با سرانگشتهاششونه
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 زد و گفت:رو کرد به مریمی که ضجه می

 خاله یه لیوان آب بیار فشارش رفته باال. _

 رو مسیح قرار داد و افزود:و سپس، مخاطب

 ها.کنی خدایی نکردهآروم باش. یکم آروم باش. االن سکته می _

رو به دست آورده بود وقتی نایی ز سر گذرونده بود اما، آرامشرو اسکته 

 برای فریاد زدن نداشت.

 بذار سکته کنم بمیرم. بذار راحت شم. _

 و بعد فکری کرد و افزود:

نه نباید بمیرم. اول اون باید بمیره. اونی که دست درازی کرد به خواهرِ _

برای لو دادنِ سیاوش. من. متین سپهر و ساالر با هم دست به یکی کردن 

رو انقدر به من ی مدارک دست منه و ساالر فقط برای همین خودشهمه

دونسته برادرش جرمی نداره و من فهمی؟ تمامِ این مدت میچسبونده. می

خوابیدم؟ حاال دیگه جرمی هر شب تو رویایِ به دار کشیدن سپهر می

ه کدوم دادگاه بگم به دونم تو این بازی من باختم. بنیست. حاال دیگه می
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تونم ثابت کنم؟ چجوری بکشمش خواهرم دست درازی شده و چجوری می

 دونست و نگفت.باالی دار؟ ساالر می

های ترک رو به لبی لیوان آبی که تازه به دستش رسیده بودمتین لبه

 ی مسیح نزدیک کرد و با دنیایی از تحیر گفت:خورده

 اینارو از کجا فهمیدی؟ _

تونم بفرستمش باالی دار. دیگه باختم. رو خودم شنیدم. دیگه نمیهمه _

گفت رو شنیدم. میکرد و من همهساالر داشت برای نیلوفر تعریف می

خوام به سپهر بگم که مسیح برادر ماهرخه تا باهاش حرف بزنه و از دلش می

 روخوان مرگ خواهرمخوان از دل من درارن. میبینی متین؟ میدراره. می

 رو از دلم درارن.خوان مرگ الیاساز دلم درارن. می

 

رو از دلم درارن. پنج سال محبوس شدنِ شماها تو خوان نابودیِ زندگیممی

رو از دلم ی  مامان به الیاسبار و هرروزهخوان نگاهِ حسرترو، میاین خونه

 شه.رو ببینم متین. دیگه نمیتونم مُردنشدرارن. دیگه نمی
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رو به طور کل ای برای مسیحی که دنیاشم به خرج داد لحظهمتین ترح

 باخته بود.

ی این بازی تویی.. تو کم دونم. برندهکشیش من میمیره. تو میمی _

 دونم.آری من مینمی

 اش نشست.دست بی جونِ مسیح باال اومد و آروم روی سر شونه

مواظب همه بهم قول بده اگه آخر این بازی زیر خاک رفتنِ من بود  _

 باشی. به خصوص.. به خصوص نفس.

کرد، گاه حسابش نمیها، مسیحی که هیچمتین سرتکون داد و بعد از مدت

 با اون به دردودل نشسته بود.

 نگو اینارو اگه تو اینارو بگی پس ما به کوه بودنِ کی امید داشته باشیم؟ _

ره آوار کرده بود، شون و بالیی که روی سر دختر بیچابا به یادآوری مکالمه

رو کمی ماساژ هاشها کنار شقیقههاش گرفت و با سرانگشتسر میون دست

 داد.

 خوام تنها باشم.برو متین می_
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متین با نگرانی روی پا ایستاد و رو به ماهگل پلک زد که آروم باشه. مریم 

 رو تنها گذاشت. هم با اشاره.های متین به حیاط رفت و پسرش

ها، نگاهِ مسیح افتاد به تلفنی که خرد شده بود. چطور تونست با گذرِ دقیقه

آوردرو بشکنه؟ تا اون حد دل دختری که همیشه براش آرامش به هدیه می

رو از دلش دربیاره؟ قبل خواست اون همه تحقیر و بدرفتاریحاال چطور می

کرد. امروز روز مرگ بود.. روزِ رو از خودش راضی میاز مردنش باید نفس

 رگ.م

های نفس. یاد کرد از ای یاد کرد از خندهل و لحظهرو داد به مباشتکیه 

های های سیاه و دلرباش، موهای فردارو بلندِ به رنگ شبش، لبچشم

ی دو خال پایین و باالش زینت شده بود و پوستِ به قرمزی که به وسیله

ود. دید و تصمیمش قطعی بهارو نمیرنگ برفش. از این پس اون مشکی

های مارپیچی که به طرف زیر زمین امتداد سرچرخوند و نگاه دوخت به پله

 کرد. رو تخلیه میشد. باید خشمشکرد. باید آروم میپیدا می
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های کشرو از تن کند، دستتن به اتاق مخصوص بوکس رسوند و پیرهنش

ای رو به انقباض و رو با چهرهرو به دست کرد و مشت اولمخصوصش

 ی کبود شده، کوبید.اچهره

 

رو ببین. من به این دختر خیلی بد کردم. دلم سامیار بیا این عکس"

 ".بار دیگه ببینمشرو بدم تا یکخواد کل زندگیممی

 تر و درست وسطِ کیسه کاشت.رو مستحکممشت دوم

من بهش نامردی کردم، اون به من اعتماد کرد و عاشقم شد اما من  "

کردم. االن معلوم آبروش خره نابودش کردم. من بیی مسبخاطر یه کینه

نیست کجاست و چه بالیی سرش اومده. اگه برگشته باشه خونه که برادرش 

حتما اونو کشته و اگه نرفته باشه خونه چی؟ سامیار به نظرت اون االن 

کنم تا دوباره پیداش کجاست؟ من اشتباهِ بزرگی کردم و اما حاال هر کار می

 "کنم.

 سوم و چهارم، با صدای فریادش ادغام شد.مشتِ 
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های کشمت. اصال حکم اعدام الزم نیست با دستکشمت عوضی. میمی "

میرم. بعدش مهم بینم و با لذت میرو میکشمت. جون دادنتخودم می

وقت من به هام بمیری. اوننیست اگر اعدام بشم، تو باید جلوی چشم

.. خیلی نزدیکه. راحت شدن من از تو بزرگترین آرزوم رسیدم. خیلی نزدیکه

 "و راحت شدنِ تو از زندگی، نزدیکه..

رفت به تنِ کیسه بوکسی که اون دار و پی در پی فرود میهاش جونمشت

 شد.رو متصور میلحظه به جاش سپهر

گفتم که سپهر بعد از یک ماه پشیمون شده از تمام من اگر به مسیح می "

کرد و جونش تو اون باند مونده، صبر نمی اتفاقات و تنها بخاطر حفظ

درپی سپهره های  پیرفت برای مرگ سپهر چون، تمام امیدش به خالفمی

دونی اون رو بفرسته باالی دار. در ضمن؛ نیلوفر میتونه اونکنه میو فکر می

چقدر از سیاوش مدرک داره؟ اگه اون مدرک ها به دست من برسه هم من 

 "شیم.دست اون سیاوشِ لعنتی راحت می و هم سپهر هر دو از

قدر کوبید و نعره سر داد که صداش جهانی که تاکنون برای خود ساخته اون

رو کند، پرتش کرد هاشکشرو تخریب کرد. نفس بیرون فرستاد، دستبود
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رو سوق داد به سوی اتاقش. نایی نداشت. نه هاشای و نهایتا قدمبه گوشه

 برای زندگی و نه برای گام برداشتن در مسیر انتقام. 

رو یافت. خیلی وقت بود که ی مد نظرِ کمدرو گشود و شیشهایشیشهدر 

گذشت از خاطرات مسیحی که کل ها میدرست و حسابی نخورده بود. سال

رسوند. مسیحی که های تفریح به شب میرو میون جادههای عمرشروز

های جوونی اش پر بود از دوست و مهمونی و دختر و هر مدل لذتمحدوده

 اش؟پسندانهچیکار کرده بودن با خوی جوونو حاال 

 

رو بی احتیاط سر کشید. قلپ هاش نزدیک کرد و محتویاتشرو به لبشیشه

روزهاش قورت داد. های اینرو همراه با الباقیِ تلخیقلپ خورد و طعم تلخش

ریخت و تن و هاش بیرون میخورد که از کنج لبقدر مفرطانه میاون

 د.کررو خیس میگردنش

اولین پیرهنی که به دستش رسیدرو تن زد و چنگ انداخت به سوئیچش.  

قصد کرده بود که همین امشب سپهررو به خواب ابدی بفرسته. پس از 

مُرد هم مهم نبود، چیز براش مهم نبود، حتی اگر بعدش میامشب، هیچ
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 ها پایینرو از دست بده. از پلههای سپهر، ریتمِ عادیشکافی بود که نفس

رو به ماشین رسوند، سرش روی تنش شدیداً سنگینی سرازیر شد و خودش

 کشتش.کرد. به سیم آخر زده بود. باید میمی

پشت فرمون نشست، در داشبردرو گشود و با لذت خیره شد به برق کلتی 

اش جون سپهررو بگیره. پا روی پدال گاز فشرد و که قرار بود، به واسطه

هاش با باز یا بسته موندنِ در، چک نکرد. چشم رو در رابطهحتی پشت سرش

 خواست.رو میدید و قلبش تنها، مرگِ اونبرای اون لحظه فقط سپهر می

موجب  هاش روی بوقپی انگشتدرپشت در دولنگه توقف کرد و فشار پی

ی دیجیتالِ شد که نگهبان زودتر دست به کار بشه. نگاه دوخت به صفحه

داد. پوزخند روی لب کاشت و سپهر امشب یش میرو نماساعتش، سه صبح

رو به جای مرد. محال بود این موقع شب کسی به دادش برسه. کلتشمی

رو، محکم روی زمین فشرد. یکی هاشهمیشگیش جاساز کرد و هردو کتونی

 رو گشود و تا کمر خم شد.ها دراز نگهبان

 سالم آقا خوش اومدین. _
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 کیا هستن؟ _

 سپهر خان هستن فقط آقا. _

برانگیزِ مرد. وارد فضای خوفسیاوش هم نبود، عالی شد. سپهر امشب می

رو به آغوش کشیده هاشی سکوتی که در و دیوارقصر شد و تاریکی به عالوه

گاهی واقعی. قبل از خواست، قتلرو ساخت که میبود، درست همون چیزی

رو سیم و اول باید نفسهارو باال بره، چنگ انداخت به تلفنِ بیکه پلهنای

رو به اتاق رسوند و زد، تنشی پاهایی که لنگ میکرد. به وسیلهآروم می

رو گرفت. انتظارش به بوق پنجم رسیده بود که ی منزلِ کیهانیشماره

 آلود شقایق پشت تلفن پیچید:صدای خواب

 هات دوباره زنگ زدی؟ش؟ نابودش کردی با حرفخوای از جونچی می _

دندون روی هم فشرد. حالش خوب نبود. در این بلبشو، این یکی از راه 

 گفت؟رسیده بود و چی می

 ده؟رو جواب میاون خونه صاحب نداره که یکی دیگه تلفنش _
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شقایق به وضوح جا خورد. تصویرهایی که از مسیح به خاطر داشت، همه و 

رو داشت اال کرد و حاال توقع هر رفتاریاون مردی مودب رسم میهمه از 

 این.

 بزاق دهان پایین فرستاد.

رو شکوندی. االن هم دیدم کدِ تهران صاحب داره اما تو قلب صاحبش _

 افتاده خودم جواب دادم تا دوباره داغونش نکنی.

قِ تنش مجدداً حرارت گرفت. عزرائیلِ آرامشش، میون چهاردیواریِ اتا

انتهایی به خواب رفته بود و حاال مسیح اومده بود تا عزرائیلی بشه، برای 

 سلبِ جونش.

 گفت.رو. باید چیزی مییادش افتاد نفس

 رو بده بهش. موضوع مهمیه.االن بیداره؟ اگه بیداره گوشی _

رو به طرف نفس شقایق که جدی بودن مسیح، به تشویشش انداخت، تلفن

 ی صداش انتظار کشید.ی خراب، برای شنیدنِ دوبارهگرفت و دخترک با حال

 الو. _
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رو روی هاشای. چطور تونست دق و دلیقلبِ مسیح ناسازگاری کرد لحظه

هارو ؟ اون فر ها و لبدید اون چشمسر چنین محبوبی آوار کنه؟ دیگه نمی

عطرش، دیگه نبود که آرومش کنه؟ یازدهمِ فروردین تاریخِ موهای خوش

کرد عروسیشون بود و شاید از این پس رخت عذا به تن می تنظیمیِ

 عروسش.

 رو گفت.های دلشگفت. حرف

گیر نباش. مسیح خوب هام و دلآد. گوش کن به حرفنفسم باال نمی _

 گیر نباش.نیست دل

شاید بیست دقیقه، شاید نیم ساعت و شاید چهل دقیقه حرف زد و گفت 

هاش گوش می کرد و واپسین جمله، حرفچیزرو. نفس وا رفته تنها به همه

 رو به طور کامل از تنش کند.از راه رسید و آرامش

 رو تموم کنم. مواظب خودت باش.االن تو قصرِ سپهرم. اومدم که همه چیز_

ترین تماس با وجود خطاب مکرر نامِ مسیح قطع شد و نفسی که کوچیک

دست و پایی لرزون، مقابل ای از فریادهاش به دل نداشت، با حالی بد و کینه

Ava-Khis.iR
@avayekhis



409 
 

رو بیرون کشید و رو به رو گشود، ساکشکمدش ایستاد، هر دو درِ اون

 کرد گفت:شقایقی که مات و مبهوت نگاهش می

رو تورو خدا. بگو رفت پیش رم. به بابا اینا بگو ببخشن منشقایق من می _

 دونی چرا.. ولی رفت.شوهرش.. بگو نمی

داد جون عزیزترینش زد و اجازه نمیاز جونش می داد.شقایق اما اجازه نمی

 ته.وفبه خطر بی

 سپس از قصد صدا باال برد و جیغ کشید:

 خوای بری نصف شبی؟کجا می _

نفس با نگاهی که بعد از این، هیچ گنجایشی برای نالیدن نداشت، چشم 

شد. مرد اگر تار مویی از سر مسیحش کم میدوخت به دوستش و می

ز نگذشته بود که نیما و حاج ناصر و به دنبالش عزیز وارد اتاق ای هنودقیقه

دید. باید رو میکرد. باید مسیحرو جمع میتوجه ساکششدن اما، اون بی

 رفت به تهران.می

 صدای نیما بلند شد و اصال نخواست که گوش بده:
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کنی ؟ با خوای بری ؟ ساک چرا جمع میکجا؟ این وقتِ شب کجا می _

 شده؟توام چی

 ها روونه ی صورتش شد و چشم دوخت به حاج ناصر.اشک

دم. مسیح بابا توروخدا بذار برم تهران. بابا تورو به خاک مامان قسمت می _

 حالش خوب نیست. اگه دیر برسم ممکنه بالیی سرش بیاد. 

کرد حاال موجی حاج ناصر که تا به حال ساکت، به کارهای دخترش نگاه می

 رو لرزوند.ه رسید و قلبِ ضعیفشاز نگرانی از را

شده چیزی شده بابا؟ مسیح چیزیش شده؟ مریضِه؟ تصادف کرده؟ چی _

 کنی؟ طوری بی قراری میکه تو این

رو از کمد شلوارش رو کناری گذاشت و مانتو واشنفس ساک جمع شده

 لرزید.ها شدیداً میهاش، هنگامِ چفت کردنِ دکمهبیرون کشید. دست

ون خوب نیست. فقط بدون االن به وجود من نیاز داره. بابا بذار فقط بد _

 برم تهران. اصال منو هوایی بفرست که زودتر برسم.
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رو فهمید، حدس و گمانشهای دخترش نمیحاج ناصر که هیچ از حرف

دونست تر اما، پیرمرد بیچاره چه میسوق داد به تصادف و یا احتمالی ضعیف

 ق؟از اسلحه و باند و قاچا

 به ساعت اشاره کرد و گفت:

رو نگاه بنداز. االن مگه هواپیما منتظر ما نشسته که دخترم، عزیزم، ساعت _

خواد دنگ و فنگ داره. بذار فردا تا تورو ببینه بپره به سمت تهران؟ بلیت می

 فرستمت که بری.صبح با نیما می

رو با هر دو دست تسلیمِ عزرائیل فردا صبح؟ دخترک تا صبح، جونش

اومد حتما دردسر ساز ها، اگر نیما هم به همراهش میکرد. به غیر از اینمی

 شد. می

رو به دست گرفت و هاش انداخت، تلفنرو میون انگشتی ساکشدسته

 رو گرفت.ساش شماره ی آژانهای نگران خانوادهبدون اندکی توجه به چهره

خواستم.. برای ترمینال... فقط عجله سالم خسته نباشید. یه ماشین می_

 کنید.
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نیما با نگاهی وا رفته چشم دوخت به پدرش تا شاید اون بتونه مقابل راه 

رو دارا شد؟ تک دخترش حالی رو به مرگدخترش سد بکشه و اما مگه می

 داد.رو خبر میتریدادهای خطرناکبود و این احتمالِ وقوعِ رخ

 

رو به  گرمای آغوش پدرش سپرد. امشب رو بهم فشرد و تنشهاشنفس لب

دونست مسیح، با اون حالی که داره و با اون تبدیل کابوس شده بود. می

کنه و اگر رو به طور حتم، به عمل تبدیل میهاشدرجه از مستی، حرف

هاش از حجوم وهم بهم افتاد. دندونشد واویال به راه میهاش عمل میحرف

اصابت کرد و قلبش، جایی نزدیک به دهانش تپید. کاش کسی بود و 

 کرد اصال.سپهررو تنها برای امشب، از روی زمین محو می

ی الباقی، برای های متحیر و مات موندهنفس عمیقی گرفت و مقابل چشم

رو از حفظ گرفت و دستگاه مشترک مورد نظر ی مسیحبارهزارم شماره

 اموش بود.خ

جیغِ کوتاهی سر داد پا روی زمین کوبید. حسابی سردرگم بود و دست و پا 

 رو گشت زد،ها اتاقشگم کرده بود. مثل دیونه
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رو گرفت و ی مریمای درنگ شمارهرو که پیدا کرد بدون لحظهدفتر تلفن

 صدای متین پشت خط پیچید.

 الو  _

هم از باند و قاچاق چیزی اش از این پس، مهم نبود حتی اگر خانواده

ها، موضوعی مورد فهمیدن. جون و زندگیِ مسیح در خطر بود، به جز اینمی

 اهمیت بود؟

 الو متین.. متین تورو خدا یه کاری کن. _

 آلود بود وقتی گفت:صدای متین شدیداً خواب

 چی شده نفس چته؟ اتفاقی افتاده؟ _

تک حرکاتِ روی تکسویی که، خیره بود نگاه دوخت به نگاهِ کم 

 اش.پاچهدست

گه. فهمید چی داره میبا مسیح حرف زدم، حالش خیلی بد بود. اصال نمی _

 خوام بکشمش.گفت خودم میجاست پیش سپهر. میجاست.. اوناون

 متین از جا پرید و تلفن به دست پرواز کرد به طرف اتاق مسیح.
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 گی نفس؟ راست می _

های درش باز بود و از نظر گذروندن شیشه و بعد با ورود به اتاقی که

در حالِ  هایدادکردن، تمام رخای که گوشه و کنارش خودنمایی میخالی

 وقوعِ قصررو حدس زد.

 

 گی. اون االن حسابی مست کرده.آره.. آره.. وای انگار راست می _

رو، باز هم به گریه های امشبخواست باور کنه تحققِ ماجرانفس که نمی

 اد و نالید:افت

رو بگیر آم تهران. تا زمانی که من برسم جلویِ مسیحمتین من دارم می _

 رو بگیر.تورو خدا. تورو خدا جلوش

 و شنید:

رو عوض خوای بیای نصف شبی؟ آخه اومدن تو که چیزیکجا می _

 رو داری؟جا تو آدرسشرم اونکنه. من مینمی
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رو چرخ داد .مغزش تا حدی هنگ نگاه سرگردونش رو میون دیوار های راه 

کرده بود که حتی نمی تونست اتاق سپهر رو پیدا کنه .گاهی بلند می 

خندید و گاهی به ناله می افتاد و بد بود .حالش شدیداً بد بود .تلو تلو 

خوران خودش رو به راه رویی کشوند که اتاق سپهر رو تو خودش جا داده 

نه گرفت و در حالی که می خندید بود . دست راستش اتاق لعنتیش رو نشو

 گفت :

 "امشب بلند ترین خواب عمرت می شه .اصال نمیزارم دیگه بیدار شی . "

 و بعد.. حالتی خشن به صداش وارد شد

 "توی ع*و*ض*ی زندگی من و تبدیل به جهنم کردی "

از این دیوار به اون دیوار برخورد کرد و به گریه افتاد، اشکی که یادش نمیاد 

 ن بار ، چند سالش بود که گونه هاش رو تر کرد .آخری

تو انقدر نحسی که هنوزم که هنوزه .با وجود اون همه ظلم .هنوز هم  "

 ".من تو چشماش می بینم .آبجیم خاطرت رو می خواد 

 دست به دیوار گرفت و به طرفِ اتاق حرکت کرد
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 ."اما من..تورو تموم می کنم .نفس کشیدنت امشب باید تموم بشه "

در اتاق رو باز کرد و میون سایه روشنِ فضا ، سپهر رو دید . اتاق به وسیله 

ی نور کم جون ماه کمی روشن شده بود و مسیح ، صندلی کنار دستش رو 

کنار تخت سپهر قرار داد و باال سرش نشست .زل زد به چهره ای که درجه 

نمی کرد  ی تنفرش رو شدیداً باال می برد ، چهره ای که هیچ وقت قبول

زیادی جذابِ و حاال با گریه اعتراف میکرد که هست .همون موها ، همون 

ابرو های پر پشت و کمون مشکی رنگ و همون چشم های درشت عسلی 

که مژه های بلند و پر پشت سایه بونش بود ، دل ماهرخ رو برد و بازیش داد 

م هاش . دستش جلو رفت و پتوش رو کمی کنار زد و با چیزی که دید چش

 لحظه ای ، فقط لحظه ای رنگِ تعجب گرفت.

قابِ عکس کوچکی که عکس دو نفره اش، همراه دختری غریبه رو در خود 

جا داده بود ، زیرِ دستش و کنار متکا قرار داشت . با احتیاط عکس رو بیرون 

کشید و زل زد به تصویرِ دختری که قسم می خورد تا به حال هیچ وقت 

. قاب عکس رو تو دست هاش چرخ داد و نوشته ای کوتاه اون رو ندیده بود 

 پشتِ عکس تمام معادالت زندگیش رو بهم ریخت .
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 "تنها عشقِ من سما  "

قاب عکس رو پرت کرد روی زمین و در حالی که تمام تالشش برای زمین 

نخوردن رو به کار می گرفت ،اتاق سپهر رو ترک کرد .تو سرش هزاران هزار 

یل شد . درست مثلِ هزارتویی وحشتناک که هر چی که سوالِ جدید تشک

میگشتی کم تر می تونستی که راه درست رو بیابی .سما دیگه کی بود ؟مگه 

عاشقِ دختریِ و مگه اون دختر ماهرخ نبود  سپهر هزار بار نگفته بود که

؟پس قاب عکس دو نفره اش با سما چی می گفت ؟دستش رو به دیوار 

،نفس گرفت و مجددا به راه افتاد .اگر می کشتش تا گرفت و کمی ایستاد 

آخر عمر باید دنبالِ هویت سما نامی می گشت و نمی خواست با وجودِ 

 چنین سوال بزرگی معما رو ببنده .

پله ها رو دو تا یکی طی کرد که همون لحظه یکی از مامور ها خودش رو 

 رسوند .

 آقا سامیار یه مشکلی پیش اومده ._

این دیگه چی می گفت ؟ تو این موقعیت و درست ساعت چهار صبح چی 
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 چی شده ؟_

مرد کمی آب دهان قورت داد از مسیح می ترسید .در حقیقت تمامِ کارکنان 

 از مسیح ترس داشتند .

 راستش آقا ما خیلی مراقبیم .یعنی اصال چشم از اطراف بر نمی داریم ._

 رو اول بگو که حوصله ندارم .مقدمه نچین .آخرش _

 یه مردی رو تو باغ پیدا کردیم که داشت ویال رو دید میزد ._

مسیح سرچرخوند و ابرو باال انداخت .بوی مرگ به مشامش رسید .نمی 

تونست سپهر رو بکشه اما بهونه ای جدید وجود داشت که بتونه خودش رو 

 خالی کنه .

 چی گفتی ؟_

 حواسمون به کارمون هست .آقا باور کنین ما تمام _

دستش مشت شد و آماده شد برای درب و داغون کردنِ چهره ی فرد 

 مقابلش اما به گوش رسیدنِ صدایی آشنا تا مرزِ سکته کشوندش .
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گور بابای سپهر و تمام جد و آبادش .اون صدا ،صدای متین نبود ؟با وحشت 

وند و بازو های متین رو اسیر دست های نگهبان قدم هاش رو به ورودی رس

 ها دید و چنان عربده ای کشید که سپهر رو از جا پروند .

 دستت و بکش ._

هر دو نگهبان ها با رنگ و رویی پریده دست هاشون رو کنار کشیدند و 

مسیح قبل از این که سپهر واکنشی نشون بده ، با عصبانیتی که تو رفتارش 

بازوی متین رو گرفت و اون رو به طرفِ خروجی برد .می کامال مشهود بود 

دونست این حرکت دردسر ها و سوال و پرسش های زیادی به دنبال داره و 

اما اگر سپهر متین رو می دید و می شناخت ،همه چیز تموم بود .متین 

دنبالش به راه افتاد و مسیح ببری زخمی بود .دنیا دور سرش می چرخید .با 

باید چه می کرد ؟ به سپهر چی می گفت ؟ متین و گندش رو این افتضاح 

چطور الپوشونی می کرد ؟اصال متین آدرس رو از کجا آورده بود ؟ در رو 

 گشود و متین رو پرت کرد روی صندلیِ شاگرد .

 بتمرگ این جا تا درستت کنم ._

Ava-Khis.iR در رو بست و خودش رو به نگهبان ها رسوند و دستوری گفت :
@avayekhis



420 
 

همین جا خاکش می کنید .نبینم دیگه حرفی راجع به این این اتفاق رو _

 .موضوع زده بشه وگرنه یه گلوله تو مغز تک به تکتون خالی می کنم 

نایستاد که ببینه اون ها چه واکنشی نشون میدن و در حالی که سرگیجه 

 امونش رو بریده بود پشتِ فرمون قرار گرفت .

ی متین کرد و سپس با سرعتی رو حوالهپر از خشم نگاهِ شاکی و معترض

 رو راه انداخت.باور نکردنی ماشین

خوای کردی؟ میجا چه غلطی میحاال وقتشه توضیح بدی که این _

 ؟رو به کشتن بدی احمقخودت

 متین خودش رو نباخت.

رو نابود کنه تویی. اونی که به اطرافیانش فکر خواد خودشاونی که می _

 اومده که قاتل بشه تویی.کنه و مثل دیوونه ها نمی

صدای سوت کامیونی که از مقابل با سرعت باالیی به سمتشون حرکت 

 رو داد به رانندگی. کرد، نیمی از حواسشمی

 رو بکشی.بفرما االنم که قصد کردی هر دوتامون _
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ی خاکی منحرف کرد. باید دلیل وجود متین تو رو به طرف جادهماشین

داد و تو اون بین نام رو از دست میداشت عقلشکم فهمید. کمرو میقصر

 نور.هم شده بود نورِعلی"سما "

رو پیاده شد، دررو بهم کوبید و به طرف متین حرکت کرد. در طرف شاگرد

رو قرار داد روی سقفِ ماشین. قصد داشت به همین وسیله، گشود و دستش

 رو قدرت ببخشه. تحکمِ صداش

های متین و با لحنی عصبی و اما نسبتاً رو دوخت به چشمنگاهِ خشکش

 صدا پرسید:کم

 کردی؟جا چه غلطی میتو اون _

 رو داد:متین هم با لحنِ خودش پاسخش

 اومده بودم که تورو از قاتل شدن دور کنم. _

شد و این بار نتونست که مقاومت انگشتانش برای بار چندم بود که مشت می

 کنه
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قدر محکم که دماغ و رتِ متین. اونکوبید. محکم کوبیدش تو به صو 

قدر محکم که درد تا مغز استخونش رسوخ دهنش از خون فواره بزنه. اون

 کنه.

خوام بکنم به تو چه آخه تورو سننه؟ به تو چه؟ من هر غلطی که می _

 رو از کجا گیر آوردی؟پرسم آدرسارتباطی داره؟برای بار دوم می

و مسیح  "نفس  "وار گفت نینش، زمزمههای خومتین ناباور زل زد به دست

 دیوونه شد.

***** 

 

 "شیراز  "

کنم. منو از کنم که بذاری برم. دارم التماست میبابا ازت خواهش می _

دی که برم جا و اجازه نمیدیشب تا حاال چمدون به دست نشوندی این

 ببینم شوهرم چشه.

 ولع قورت داد. ی بعدیش رو باحاج ناصر نگاهی سرسری انداخت و لقمه
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رو بکشه. ات با متین نامی گفتی که مسیح رفته سپهردیشب تو مکالمه _

دم که بری. نکنه دامادِ رو برای من مشخص کن بعدش اجازه میاین موضوع

 ؟من یه جانیه و من خبر ندارم

 نیما هم به دنبالِ حرف پدرش نشست.

این چه وضعشه که ما بهش اعتماد کردیم آوردیمش تو خونه زندگیمونگ  _

زنه به یکی ساعت سه صبح یه دفعه خواهرمون با گریه و التماس زنگ می

 رو بکشه؟گه نذار مسیح فالنیمی

هاش شدیدا ی زیاد، اشکی برای ریختن نداشت و چشمنفس که از گریه

 رو بهم فشرد، نفسِ عمیقی کشید و سپس گفت:هاسوخت، اونمی

. مسیح با یکی از دوستاش خصومت شخصی بابا باور کن چیز مهمی نبود _

داره و دیشب دعواشون شده بود. از همین دعواهای پیش پا افتاده دیگه. 

 ست. من باید االن پیش شوهرم باشم به خدا.موضوع چیز دیگه

 ؟جوری بلرزیخصومت و دعوای پیش پا افتاده باعث شده بود که تو اون _

 بود، وقتی گفت:نایی برای بحث کرد تو وجودش موجود ن 
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نه بابا. مسیح یه مقدار عصبی بود منم بخاطر همون ترسیدم که نکنه  _

 سپس، به موجب آسوده خاطر شدنِ پدرش افزود:وفته اتفاقی بی

 دعواشون یه مقدار ناموسیه. _

ی فهمیدن باال انداخت و ابروهاش هم هماهنگ با حاج ناصر سری به نشونه

 اون، باال رفتن. 

 ها ایستاده بود و گفت:به اکرم خانم که همون نزدیکیسپس رو کرد 

 رو بیار برای من.رو بگیر و تلفنی سلیمانیشماره _

دور شد و نفس چشم انتظار زل زده  "چشم "یخدمتکار بعد از بیانِ واژه

 بود به دهان پدرش.

گردی به گیرم واسه یه سفر دوروزه. بعدش با خودش برمیبرات بلیت می _

آم تهران و سر از افتم میاحد و واحد دو روزت بشه سه روز راه میخدای 

آرم. غیرت نداره از تو خواسته تنهایی پاشی بری شهر کار اون پسره در می

 غریب؟
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اش به رو دونه به دونه بکنه اما، رضایت خانوادهکم مونده بود که موهاش

 همون سفرِ دوروزه هم کافی بود.

های بدی، در وصف مسیح به ذهن پدرش اژهفکری کرد و نخواست که و

 نقش ببنده.

رم تهران. باور کنید که بابا جان من. اون اصال خبر نداره که من دارم می _

رم و دو روز بعد همراه خانواده.اش هیچ اتفاق مهمی نیوفتاده. چشم من می

 آید.آیم شیراز و شما هم از این دل نگرانی در میمی

رو کنار گوشش قرار داد، تا سر تکون بده، سپس تلفنناصر تنها تونست که 

رو بلیت بگیره و بعد از قطع از سلیمانی بخواد که اولین سفر به مقصد تهران

 تماس گفت:

پاشو اول بیا یه چیزی بخور، بعد یه آبی به صورتت بزن، بعد زنگ بزن به  _

ن آم تهران حداقل بیاد فرودگاه دنبالت. مشوهرت بگو که دارم می

 ذارم که بری.جوری نمیهمین

 وا رفت.
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 ذاره برم که..بابا من به مسیح بگم نمی _

 ناصر شونه باال انداخت.

 بهتر. _

اومد. برای از دست لب از هم فاصله داد برای نالیدن و نه، باید کوتاه می

 کرد.رو جلب میندادنِ این فرصت طالیی، باید اعتماد پدرش

 گفت:

 زنم.باشه زنگ می _

رو  پدر و برادرش ناهارشدارِهای وزنو بحث خاتمه پیدا کرد، نفس زیر نگاه

اش چی تمام و کمال خورد و به این فکر کرد که دیشب به مسیح و خانواده

 گذشته؟

رو کنار گوشش قرار داد و مقابل حاج ناصر نشست. بازهم صدای ضبط تلفن

رها ساختنِ باشدرو بیان و نفس شده، مشترک مورد نظر خاموش می

 رو با قطعِ تماس ادغام کرد.نفسش

 رو مخاطب قرار داد:نیما 
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 تلفنش خاموشه. _

 حاج ناصر جواب داد:

 زنگ بزن خونشون. _

رو بار پراسترس تلفنهارو وارد کرد، اینبا حرصی مشهود، تک به تک شماره

 کنار گوشش قرار داد و بعد از چند بوق صدای ماهگل به گوشش رسید.

 ؟بله _

 سالم ماهگل چطوری؟ _

تاپش بود و سعی ماهگل نگاه انداخت به مسیح که مشغول ور رفتن با لپ

 اش.کرد از دور بشه از بمب ساعتیِ محدوده

 

 جان خوبم تو چطوری؟سالم نفس _

 ست االن؟گیرم خاموشه. خونهرو هر چی میفدای تو بشم. مسیح _

 ای گرفت.رو با تن صدای بسیار آهستهجواب
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کالم نشو که مسیح شنوی باهاش همآره خونه که هست ولی از من می _

 شده یه بمبِ ساعتی.

ی بمبِ ساعتیش رفت، شهامت به خرج داد و اهمیتی به نفس قربون صدقه

 های ماهگل نداد.باقی گفته

 رو بده بهش.اشکال نداره گوشی _

 ماهگل خداحافظی مختصری کرد و با احتیاط به طرف برادرش گام

برداشت. از دیشب تا به حال دیدش نسبت به مسیح هزاران درجه فرق 

 کرده بود و حاال بیش از پیش از کنار اون بودن، واهمه داشت.

 داداش نفس پشتِ خطه. _

تاپ بیرون کشید. از دیشب تا به ی اعصاب خرد کنِ لپرو از صفحهسرش

و سپهر،  حال، هیچ اطالعات به درد بخوری، مبنی بر همکاریِ سیاوش

 نیافته بود.

 قطعش کن. _
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رو شنید و آرزو کرد که ای کاش، ماهگل به حرف برادرش نفس صداش

زد، حاج ناصر با اون نگاهِ بین بود و اگر مسیح حرف نمیگوش نکنه. زیرِ ذره

 کرد. موشکافانه، رهاش نمی

 کنان گفت:منمریم دستِ یاری دراز کرد، نزدیک شد و من

 ؟مونیها میب بده شاید کار واجبی داره. چرا مثل بچهمامان جان جوا _

رو بست و دست تاپدندون بهم فشرد و بعد از رها ساختنِ نفسی عمیق، لپ

 دراز کرد.

 رو.بده به من تلفن _

 رو اجرا کرد، مقابلش ایستاد و شنید:ماهگل دستورش

 نباش.جا فضولی کنی؟ برو دورو اطراف من برو تو اتاقت وایسادی این _

لب ورچید و به مریم نگاه کرد تا کاری کنه اما، حقیقتا از دست مریم هم 

 کاری ساخته نبود.

ترین لحن رو کنار گوشش قرار داد و نفس سعی کرد عاشقانهمسیح تلفن

 های اطرافیان، تقدیمِ شوهرش کنه.رو مقابل نگاهممکن
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 سالم عزیزدلم خوبی؟ _

هارو ردیف بمبِ ساعتی فکر و الباقیِ جملهمسیح ابرو باال انداخت، نفس به 

 کرد.

شدم بیام تهران، بلیت گرفتم، بابا اصرار داره باهات حرف داشتم آماده می _

 دم.رو بهش میبزنه. گوشی

 

رو به سمت رو به شدت میون موهاش فرو کرد و نفس تلفنهاشانگشت

رو کنار پدرش گرفت. حاج ناصر با چشمانی که پر بود از تشویش، اون

ای فراموش کنه گوشش قرار داد، سالم گفت و مسیح سعی کرد برای لحظه

 رو.حالِ بدش

 

 سالم پدر جون حالتون خوبه؟ _

 رو تحسین کرد.ناصر نوعِ بیانشحاج

 سالم پسرم حال من خوبه. حالِ تو بهتره؟ _
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 گفت؟بهتر؟ تکونی خورد و چی باید می

 بهتر که.. بهترم آره. _

 افسار پاره کرده بودی پسرِ خوب.دیشب که  _

 بزاق دهان پایین فرستاد.

 چطور مگه؟ _

 رنگ از رخِ نفس پرید وقتی حاج ناصر گفت:

 حاال سپهررو کشتی یا نه؟ _

گفت؟ حجم باالیی از ناباوری به وجودش تزریق شد. نفس چی داشت می

 هاش راه گرفت و پایین؟ عرق از شقیقهگفته بود؟همه چیزرو گفته بود

 داد؟ چکید. گرما هجوم آورد. االن دقیقاً چه جوابی باید می

کردن. حاج ناصر ها پر سرعت فرار میدهان باز کرد حرفی بزنه اما کلمه

 رو اتمام بخشید.اشخندید و جمله

البته نفس گفت که یه دعوای پیش پا افتاده بوده. ولی دخترم بد جوری  _
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هوا رسید. اکسیژن باز گشت. تمامیِ عالئم حیاتیش، به حالتِ عادی 

 بازگشت. آخ از دستِ نفس!

 آره درست گفته نفس. چیز مهمی نبود الکی بزرگش کرده بود. _

فرستمش دو ها عادتشونه که همه چیزرو بزرگ کنن. من دارم میاین زن _

 جا کارهای عروسی مونده.روزه برگردید که این

 کشت.رو میکشتش. نفسمی

 چشم حتما. خیالتون راحت باشه. _

توجه به اتفاقات شبِ رو کناری گذاشت و بیناصر خداحافظی کرد، تلفن

 بی گفت:گذشته، همراه با لبخند رو به بی

 العاده با شخصیتیه. مرد فوق _

 و نفس مُرد برای مردِ باشخصیتش.

**** 

  "تهران  "
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رو ی فرودگاه انداخت. حدوداً ده شبصب شدهنگاهی به ساعتِ بزرگ ن

 داد. تا االن باید هزار بار رسیده بود.نشون می

 خدا لعنت کنه من و ببین شدم االف یه الف بچه. _

 مسیح._

های هزاررنگ رو ساک به دست و در قالب لباسدورِ خودش چرخید و نفس

 دید.

 علیک سالم. _

از کرد. نفس لبخندی دلربا روی نفس به آرومی سالم داد و مسیح دست در

ی صلحِ صددرصد باال کشید و مسیح کالفه رو به نشونهلب کاشت، دستش

 گفت:

 اون ساکو بده به من. _

رو به طرفش رو پایین انداخت و با حالی رو به مرگ؛ ساکدستِ بالتکلیفش

 گرفت.

 ت.بیوفراه  _
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این چه وضعش بود؟ دنبالش به راه افتاد و بدو ورود به تهران بغضش گرفت. 

 تهران چرا با حالش سر لج افتاده بود؟

شک ثابت موند روی موهاش که با اضطراب چنگ قدر خنگاهِ مسیح اون 

رو جلو کشید. وزش سوز خنکِ اوایل بهار، هردو انداخت به شالش و اون

ی وسیعِ فرودگاه و رو بهم چفت کرد. نگاه انداخت به محدودههاشدست

 کرد.رو اومده بود، نباید به برگشت فکر میهمه راه حاال که این

رخش، مُرد برای ته ریشِ پشت رل قرار گرفت و نفس با نگاه به نیممسیح 

رو روی پدال گاز فشرد و به سوی مقصدی توجه، پاشنامرتبش. اون بی

کرد و بار نگاهش میرو گشت. نفس چند دقیقه یکهانامعلوم تمام خیابون

 شد.توجهی رو به رو میهر بار با حجمِ باالتری از کم

 ر هشتادم قورت داد و مسیح گفت:رو برای بابغضش

دی. تو چیکاره حسنی؟ ی کارای من دخالت میو تو همهبرای چی خودت _

خواستی سیاوش یه گلوله خالی رو دادی به متین؟ میهان؟واسه چی آدرس

 کنه تو مغزش آره؟ با توام.. چرا ساکتی؟ واسه چی بلند شدی اومدی تهران؟ 
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بار بغض با شدت هاش سد بکشه. اینبار نتونست مقابل ریزش اشکاین

اش به کنجِ کاری برای مقاومت و ذخیرهصدبرابر هجوم آورد و هیچ راه

 گلوش وجود نداشت.

 رو عملی کنی.ترسیدم حرفتترسیدم.. میمن نگرانت بودم مسیح. می _

شد، تو کجای زندگی به تو چه؟آخه به تو چه؟ گیرم که حرفم عملی می _

 دی؟دخالت میرو منی که خودت

 

گاه از زبونِ تنها رو، هیچداریهای نیشناباور نگاهش کرد. کاش چنین جمله

شد شنید، کاش مسیح الل و یا نه، بهتر بود که نفس کر میعشقش نمی

 برای یک ساعت.

رو برای مردی اومده رو گاز گرفت و به افکارش تشر زد. این همه راهزبونش

ت، به تو چه ؟ لعنت فرستاد به دلِ نفهمش و گفبود که حاال با فریاد می

 رو ترجیح داد که بیش از این نشنوه. سکوت

Ava-Khis.iR
@avayekhis



436 
 

های عمیق سر داد. رو باال و پایین کرد و نفسهاتونست خیابونمسیح تا می

های شهر خالی کرد، تا رو سر الباقیِ رانندهتا می.تونست بوق زد و حرصش

بشو نبود. مسیح امشب اصال آروم  تونست ویراژ داد و اما، حقیقتا آروممی

بشو نبود. امشب هم که نه، بحث امشب و دیشب نبود؟ تمام شب هایی که 

کشید و عالئم حیاتیش، کامالً نرمال بود، سپهر با خیالی آسوده نفس می

 شد.مسیح آروم نمی

رو فراموش رو پیچید و نفس ندامتش از بازگشت به تهرانراهنما زد، فرعی 

رو ها می تونست مریم و ماهرخ و ماهگل و حتی متینبعد از مدتکرد. حاال 

 ببینه. 

رو چفت هاشکه انگشتها توقف کرد و نفس درحالیماشین روی سنگ ریزه

 ی در گفت:کرده بود به دستگیره

 خواستم که قاتل بشی.فقط نمی _

رو فشرد. طوری که و مسیح، پا گذاشت روی قلبش و با تمام وجود اون

رو نارنچیِ قلبش، بر اثر فشار ترک برداشت و تمام نواحیشهای نازکرهدیوا
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 برو پایین. _

رحمِ عالم بود وقتی تردیدرو در تک به تک حرکات رحمِ عالم بود. بیبی

ی رحمِ عالم بود وقتی الیهکشید، بیرو میدید و انتظار رفتنشدخترک می

ورِ دخترک در حال چیکدن بودرو وشوی غرزخیمِ اشکی که به موجب شست

 رو تشدید کرد.اشدید و خشمِ جمله

 گفتم برو پایین. _

 

** 

 

رو دوخت به جمعیتِ پر رو روی نرده سُر داد و نگاه متحرشدست راستش

ووال. چه خبر بود؟ چه اتفاقی در حال رخ دادن بود که مسیح از اون هول

 خبر نداشت؟
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رو به طرف اتاقِ سپهر کج. میون راه، شهارو با شتاب طی کرد و راهپله 

کرد، مانع از رو دید، سر تکون داد و صدای رسایی که خطابش میسیاوش

 رسیدنش به مقصد شد:

 سالم سامیار خان _

 تنها نگاهش کرد. 

ها واسه خودت آقا شدی. هر موقع بخوای می.ری، هر موقع بخوای تازگی _

 کرت.آی. انگار تو رئیسی و ما کلفت و نومی

ی بحث با ابرو در هم کشید. تیکه اش رو خیلی خوب گرفته بود اما حوصله

 رو نداشت.ارزشیچنین بی

 کار هم با سپهر هماهنگ کردم.شم. برای ایندارم راهیِ ترکیه می _

هاش قرار داد و فندک به دست سیاوش ابرو باال انداخت. سیگاررو میون لب

 رو مرتب کرد و در نهایت گفت:مسیح ی کت چرمگرفت. با هر دو دست یقه
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از این به بعد برای هر کاری با من هماهنگ کن چون رئیس منم و من  _

آد، بیخود و بی جهت بهش پول که از شخصیت سامیار خوشم میبخاطر این

 شد؟ باید کار کنی برام.دم. فهمیدی چینمی

 رو پس زد.اش منقبض شد و دستشعضالت چهره

رو وقف این قصر کردم. یه مسافرت رفتن حق من ندگیممن که تمام ز _

 ؟نیست

 سیاوش خندید. پرصدا. قهقهه مانند.

. من های منگی. تمام عمرت شده دستور دادن به آدمآره تو راست می _

 دی. جالبه نه؟دم و تو دستور میبهشون پول می

ی پیش گویی سیاوش، رو به چرت و پرتهای عامیانهمسیح راه کشید. حرف

 رو نداشت.اشرفت و مسیح اصالً حوصلهمی

 وایسا.. رئیست بهت دستور داد.  _

ایستاد. تنها ایستاد و نفس رها کرد. نه به موجبل احترام به سیاوش، بلکه به 

 موجبِ خاتمه دادنِ بحث.
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 پلک روی هم فشرد و مسیحِ درونش دست به کار شد. 

چی. اگه بخوام... همین االن باالی سیاوش به نفعته که به پر و پای من نپی _

 کاری نکن تنفرم به تو هم حتمی بشه. داری.

 رو پس زد و گوش سپرد به حرفِ رئیسش.افکارش

 خوام که برام انجام بدی.یه کاری می _

 ی پا چرخید و شنید:روی پاشنه

 آی.اش بر میفقط تو از عهده _

 هم فشرد و گفت:ی کار، سوال بپرسه، پلک بکه از نحوهبدون این

 دم اما بعد از سفر.انجام می _

 پسندید.سیاوش قدم برداشت و نزدیکش شد. نوع بیان این مردرو اصال نمی

شی سوگولیِ من. اگه این کاررو برام به نحو احسنت انجام بدی، می _

 دونی...شی پادشاهِ جهان. میسوگولیِ من که بشی می
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رو خیلی باالتر از قدش و و اون یکیهاش رو پایین نگه داشت یکی از دست

 ادامه داد:

 جام و سپهر این پایین.من این _

های سیاوش رو قفل کرد روی چشمآمیزشمسیح سر تکون داد و نگاهِ تحقیر

 اما نتونست که بگه، تو در واقع یک مشتِ پر از ادعاهای توخالی هستی.

 چه کاری هست؟ _

 گم.برو مسافرت و بیا. بعد بهت می_

گفت و لبخند عمیقی تحویل مسیح داد و رفت. مسیح به یاد آورد 

اومده بود پس؛  زده باالهارو شتابرو که به موجبش، تمام این پلهدادیرخ

 سیاوش و کاری که خواسته بودرو به فراموشی سپرد و واردِ اتاق سپهر شد. 

 که نگاهش خیره بود به پنجره، سپهر درحالی

 رو دوخت بهش.چرخوند و اونپس از ورود مسیح چشم 

 ی سهیل شدی سامیارجان.ببین کی اومده. ستاره _

Ava-Khis.iR رو عقب کشید و ولو شد روی اون. سوگولی سپهر بود.صندلی
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 درگیر کارهای سفرم. _

 نفس چطوره؟ _

هاش مشت شد. در این لحظه، هیچ حسِ خوبی نسبت به اون دختر دست

 نداشت.

 احتماال.زیاد ازش خبر ندارم. خوبه  _

 سپهر دقیق شد.

 احتماال؟ نکنه کات کردین؟ _

 خواهش.رو کشوند به موضوعِ دلو بحث "نه  "بی حوصله گفت 

یه سوالی برام پیش اومده. سپهر اون دختری که عاشقش بودی.. االن ازش _

 ست یا مرده؟دونی زندهخبر داری؟ می

 گین شد و سر تکون داد.سپهر غم

 که هیچ خبری ازش ندارم.نه متاسفانه. گفتم  _

 رو آغاز کرد.بیست سوالیش

Ava-Khis.iR
@avayekhis



443 
 

 چجوری آشنا شدین؟ _

 رو عاشق کرد.رو نه، اما منرفت و آمدهای زیاد اون_

 آمدهای زیادی داشت.وماهرخ بود دیگه. با ماهرخ رفت

 خوشگل بود؟ _

 شدیداً. _

 ماهرخ خوشگل بود خب.

 خبر داشته باشی؟ ای چیزی نداره که ازشبرادری، خواهری، خانواده _

 گه.دونه اما نمیرو میبرادرش جاش _

 صاف نشست.

 چطور؟ چجوری شد که جدا شدین؟ _

 

 عاشق یکی دیگه بود.  _

 سپس موشکافانه رو حرکات مسیح دقیق شد.
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 سامیار چته؟ _

شد. ماهرخ که تماماً عاشق سپهر بود. پس ها که به ماهرخ مربوط نمیاین

زد؟ از سما؟ سما دیگه کی بود؟ اون قاب عکس سپهر داشت از کی حرف می

 دو نفره.

والی والی موهاش فرو برد و فکرش رفت به سمتِ هولرو البهدستش

 کف.ی همطبقه

 چینن.پایین چه خبره؟ همه دارن میز و صندلی می _

سپهر خیلی وقت بود که به دنیایی دیگه، سفر کرده بود اما میون افکارش، 

 گفت: پرانتز باز کرد و

 خوان بیان.مهمون.های سیاوش می _

 شنید:

 های سیاوش؟ حاال کی هستن؟مهمون _

 و گفت:

Ava-Khis.iR رو ده برابر.خواد یه سرمایه گذاری جدید شروع کنه و پوالشمی _
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 شد.موضوع داشت جالب می

 چی هست حاال؟ _

هاش تشخیص شد از جزء به جزءِ حرفرو میسپهر نزدیکش شد و وحشت

 داد.

رگ. بهتره ندونی. بهتره نشنوی. بهتره امشب نباشی. چون خودِ م _

 رحم باشهفهمی که سیاوش تا چه حد می.تونه بیمی

رو چه جاها و در وصفِ چه کسایی باید به ی بی رحمفهمی واژهچون می 

 کار برد.

رو افتتاح کرده مروتی؟ خودش که بیزدرحمی حرف میسپهر داشت از بی

 بود.

 رف بزنی ببینم قضیه چیه؟شه واضح حمی _

رو عقب کشید، روی پا ی میز چسبوند، صندلیرو به لبهکف هر دو دستش

 زنان، گفت:ایستاد و قدم
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دم. اصال تو واسه پس فردا تا بیست روز رو من بهت مرخصی میامشب _

دم. مرخصی خواستی، من از االن تا بیست و دو روز بهت مرخصی می

خوام امشب تو این قصر خوام برم. نمیدم هم میساالرم فرستادم بره. خو

 هاش باشن.کس به جز سیاوش و مهمونهیچ

* 

 

که نگاهش خیره بود به رو به دندون گرفت و درحالیلب زیرینش

 های صورتِ متین، گفت:کبودی

 دونی مسیح دیروز چقدر ناراحتم کرد.ماهگل نمی _

 اش گرفت.عالقه ی تلوزیون و سریالِ موردماهگل نگاه از صفحه

 متین براش تعریف کن شب عیدمون چجوری زهرمار شد. _

 متین بی حوصله سر تکون داد و ماهرخ مداخله کرد:

هر چی از دهنش دراومد نثار من هم کرد. گفت باعث و بانیِ  _

 هامون تویی.بدبختی
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 مریم سینی به دست، به جمع پیوست.

کنید دیگه. حواستون هست  رو تمومتورو خدا بس کنید. بحثِ اون شب _

 که همین روزا عروسی داریم؟

 ای کج و معوج، وسط پرید:نفس سرخ شد و ماهگل با لب و لوچه

خوای با داداش من زیر یه سقف سوزه نفس. چجوری میدلم برات می _

 باشی؟

های بعدی، توسطب متین بیان بارِ سوالدهان باز کرد برای جوابی و رگ

 شد.

خواد ببره نفس؟ سقفتون کجا سقف اومد. مسیح تورو کجا میراستی اسم  _

 ؟قراره بشه

هارو حالجی کرد و های آخر مسیح و سوالنفس فکرش گیر بود به حرف

 گفت:

 گیره.خودش گفت که خونه می _
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ای چای هم نوشید. مریم، خرمایی به دهان گذاشت و همراه با اون جرعه

 اش رنگِ غم به خود گرفت.چهره

موندید دیگه. دل منم همش شور جا میگرفت. همینش خونه نمیکا _

 زد براتون.نمی

 کرد، سر تکون داد.رو آرزو مینفس در حالی که چنین رخ دادی

 کاش شما بهش بگین. _

 رو مقابل عروسش قرار داد.استکان چای

های من گوش کرده؟ اگه همون ده مادر. مسیح کی به حرفگوش نمی _

هش گفتم برو دادگاه و شکایت کن از سپهر، گوش کرده بود روز اول که ب

 االن اوضاع ما این نبود.

رو در قاب آیینه اشکه ورمِ گونهماهرخ سر پایین انداخت و متین، درحالی

 کرد، به حرف اومد.چک می

 شه.پسر با غیرت شما تا اون یارورو تو گور نکنه راحت نمی _

 رو امتداد داد.ینماهرخ بغض کرد و ماهگل صحبتِ مت
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کردم، اش میمُردن برای اون کمه. من اگه جای مسیح بودم تیکه تیکه _

ذاشتم نداختم تو چمدون میرو و میهاشمثل اون فیلم ترسناکه، بعد تیکه

 تو خیابون.

 نفس چهره جمع کرد و عق زد.

 ات خشنه انقدر.نبین این فیلمارو ماهگل. همینه دیگه روحیه _

 و صورتش به درد واکنش نشون داد. متین خندید

 مثل داداششه. ببین با جلوبندی من چه کرده. _ 

 کردی که کتکم نخوری.تو کارِ داداشش فضولی نمی _

ی اهالی سرچرخوندن و مسیح با یک بغل نایلونِ خرید وارد شد. متین همه

سرش رو پایین انداخت و بقیه سالم دادن. مریم اما، اولین نفری بود که 

 اکنش نشون داد و به طرف پسرش حرکت کرد.و

 کی اومدی که ما نفهمیدیم مادر؟ بده به من اینارو سنگینه. _

 رو پس زد و به طرف آشپزخونه حرکت کرد.مسیح دست مادرش

Ava-Khis.iR فهمید.صدای اون تلوزیون انقدر بلنده که بمبم در بشه نمی _
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رو در پیش ه اتاقشرو پایین آورد. ماهرخ راماهگل چنگ زد به کنترل و ولوم

های موبایلش و نفس رو فرو کرد به یکی از فایلگرفت، متین سرش

العملش جا روی همون مبل نشست و تنها عکسحرکت موند. همونبی

 زد. ضربان قلبی بود که دوهزارتا در ثانیه می

ها . ساعترو رها کردها رو یک به یک روی کانتر قرار داد و نفسشنایلون

و به بیست و دو روزِ پیش روش فکر کرده بود. به دختری که قرار قدم زده 

اش بود، لباس سفید به تن کنه و مسیح بود برای دامادی که خودِ دیوونه

رو داماد خواست. به خانواده ای که اونرو با اون نمیهیچ زندگیِ مشترکی

ت. دونستن فکر کرد و مسیح حالی برای دامادِ خوب بودن نداشخودشون می

بود که تصمیم گرفت درختِ کنج خیابون ها بود و کنار تکتو همون ساعت

رو مشخص حرف بزنه. حرف بزنه و حد و مرز تعیین کنه. حرف بزنه و آینده

رو توضیح بده و نفس اگر کنه. حرف بزنه و زندگیِ غیر مشترکشون

بادوم رو هم قرار بود بگه. مشتی تونست پس از این بره. اینخواست مینمی

هارو باال رفت تا حرف بزنه. به دست گرفت و مقابل نگاهِ کنجکاو مادرش پله
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های رو دید که بدونِ اندک تغییری روی همون مبل نشسته. پشت پلکنفس

 هلش مالید و مورد خطاب قرارش داد.رو با سرانگشتکم خوابش

 نفس.. بیا اتاقم. _

 

ها و روی سرامیکری نفستههای آهسراه افتاد به طرف اتاقش، صدای گام

هارو بار دیگه برای خود مرور کرد. چیزی نباید جا هم حس کرد و جمله

گفت. حواسش بود که روی رو باید با تاکید میافتاد. زندگیِ غیر مشترکمی

رو گشود و کنار نایستاد ها به اتمام رسید، درغیر حتما تشدید بگذاره. بادوم

 ت که به چشمِ اون، جنتلمن جلوه کنه. خواستا نفس وارد شه. نمی

 صدای بسته شدن در به گوشش رسید و گفت:

 بلیت گرفتم برای فردات._

 های دخترِ بیچاره گرد شد.چشم

 برای من؟ مگه قرار نبود با هم بریم؟ _

 پشت میزش نشست.
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 قرار نبود. _

 رو برید.اشنفس دهان باز کرد و مسیح جمله

گذاشتی و من اون قراررو تایید نکردم. پس خودت تو برای خودت قرار  _

 گردی.میبر

 کنم این رفتاررو.خیلی بد شدی مسیح. اصال باور نمی _

هاش، به صدا دراومد. دارش، از زورِ وزن عضلهتکونی خورد و صندلیِ چرخ

 چشم ریز کرد.

مگه خوب بودم؟ من کی برای تو خوب بودم که حاال از بد شدنم داری  _

 ؟زنیمیحرف 

رو دزدید. مسیح رو رسوند به مبلِ راحتی تک نفره و نگاهشنفس قدم هاش

ای اسلحه به دست گرفته بود و از بدوِ ورودش به تهران، این جندمین گلوله

 کرد؟بود که پرتاب می

جوری وقت برای من خوب نبودی اما... اما اینگی. تو هیچآره راست می _

 ی.هم نبودی. انقدر بدم نبود
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خواست کاری خواست حرف بزنه. میاش قرار داد. میرو زیر چونهدستش

 کنه که نفس به طور کل از اون ببُره.

 از این به بعد خیلی بدم. خیلی. _

 دار دخترک، افزود:تکیه داد و بی توجه به نگاهِ بغض

تونی بگو بهمش بزنم این تونی با خیلی بد بسازی بمون. اگه نمیاگه می _

گم که کنم و میآم یه دروغی برای بابات سر هم میرو. خودم میجازدوا

 خونه و طالق.ریم دفترازدواجمون الکی بوده و بعد می

گفت؟ قرار بود بعد از کشته شدن سپهر طالق بگیرن طالق؟ داشت چی می

داد اما، داد، نباید نم پس میکرد، نباید ضعف نشون میکه. نباید بغض می

 به باید و نبایدهاش گوش کرده بود؟ دلِ احمقش کی

 

هاش از هجومِ درد سوت ی بغض، به گلوش چنگ انداخت، گوشگلوله

هارو محکم بهم فشرد و حرفی ها راه باز کنن. لبکشید و اجازه داد که اشک

 ریخت.ها به همراهِ هم میگفت تمام قطرهای اگر مینزد. کلمه

Ava-Khis.iR
@avayekhis



454 
 

 دامه داد:مسیح منتظر پاسخی از جانبش نموند و ا

 

به خیال زندگیِ مشترک وارد خونه زندگی من نشی نفس. دخالت نکنی  _

ها. تو کارهام. زندگی ما یه زندگی غیر مشترکه. یه زندگی بدون کجا بودی

های عاشقانه. یه زندگی یه زندگی بدون زنگ و پیام بازی و قربون صدقه

به جدایی ای که در آخر منجر بدون دخالت. بدون چک کردن. زندگی

 ها.شه. نگی نگفتممی

 رو فرو فرستاد و مسیح ادامه داد:هاش به یکدیگر تشدید شد، بغضفشار لب

کنم. من حق دارم بگم کجا برو و کجا نرو. ولی من تو زندگیت دخالت می _

من حق دارم زنگ بزنم بهت و چکت کنم. چون بابات تورو می.فرسته تهران 

 به امیدِ من. 

رو که نمی دونست دقیقا برای د به پارچ آب، مایع درونشرو رسوندستش

 رو به داخل لیوانِ کمرباریک ریخت و مسیح مانع شد.اسچند روزِ گذشته

 صبر کن. بذار بگم ماهگل آب بیاره. این مال یه هفته پیشه.  _
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رو به دست گرفت، از ماهگل خواست تا آب برسونه به دنبال این حرف، تلفن

ترکید. بار حتماً میزد ایننست که نگاهش کنه. اگر حرف میو نفس تنها تو

فرستاد. رو پایین میی کنج گلوشاول باید آب می خورد و بغض حبس شده

رو برای نشستن مسیح با نگاهی موشکافانه نزدیکش شد، راحتیِ مقابلش

 انتخاب کرد و گفت:

 رو نگه ندار.تونی گریه کنی نفس. انقدر خودتمی _

های درشت اشک رو اتمام نبخشیده بود که قطرهاشهنوز جملهگفت و 

 های سرخِ دخترک شد.ی گونهروونه

دونم تمام دونم که نباید تو کارات دخالت کنم. میدونم. میرو میمن همه _

دونم ی اینارو میاین رفتارها واسه اینه که آدرس قصررو دادم به متین. همه

کنم. حواسم هست م از کارهات دخالت نمیکدوو مطمئن باش دیگه تو هیچ

 که زندگیمون یه زندگی غیر مشترک قراره بشه.

 رو مقابلش گرفت.ی چوبیِ دستمال کاغذیبا سر تایید کرد و جعبه

Ava-Khis.iR
@avayekhis



456 
 

تونی تونی هر چی که دلت خواست گریه کنی، فحشم بدی، حتی میمی _

. رو حق نداری جدی نگیریهایی که بهت زدمکتکم بزنی اما، حرف

 ی گوشت کن. خب؟رو آویزهتمامشون

بار لبخندی تصنعی نفس که در سکوت و مظلومانه نگاهش کرد، مسیح این

 کنج لب نشوند و افزود:

رو جمع کنن. دروغ گفتم بلیتی در کار برو به مامان اینا بگو ساکشون _

 ریم.نیست. همه با هم می

 ها به دهانش رسید و معترض نگاهش کرد.ِ گلهجمع

 گو.دروغ _

دونست که اون خنده تا چه حد ای سر داد و فقط خدا میمسیح تک خنده

 تک حرکات دخترک، تاثیر داشت.روی تک

 دروغم کامال مصلحتی بود. _

*** 

 فصل پنجم
Ava-Khis.iR
@avayekhis



457 
 

 "نفس "

 .تر از تصوراتم شدیدختر خیلی تغییر کردی. خیلی خوشگل _

چند ساعته زیر  زودتر تمومش کن ژیالجون. به خدا خسته شدم. ببین _

 دست توام.

 ای نه چندان دور بلند شد.صدای ماهگل از فاصله

 زنن.های خوشگل زیاد غر نمیعروس _

 رو گرفت.اشی گفتهشقایق هم ادامه

 

 ؟های خوشگل. این کجاش خوشگلهگی عروسخودت داری می _

ام حالتِ عکس نشون بده استرس گرفتم. نکنه که آرایشِ غلیظ، روی چهره

و بدریخت شده باشم، لب گزیدم و اما ماهگل شبیه همیشه، تمام 

 .هارو فراری داداسترس

طوریش هم یه تیکه ماه بود اما حاال بهتر هم شده. به خدا نفس همین _

 مونی توله سگ.تونم چشم برادرم. عین مهتابی مینمی
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رو کنار گذاشتم، لبخندی عمیق روی لب کاشتم و ژیال دست نگرانیدل

 کشید.

رو.. یه تیکه از آرایشت خراب شده بود که اونم درست هاتباز کن چشم _

 شه.ت میها نفس. داماد االن بیاد دیوونهکردم. عالی شدی

یادت نره زندگیِ غیر  "و عقلم دخالت کرد.  "ای کاش  "دلم فریاد زد 

ایش ی آررو پیدا کنم و اون بین چهره.سر چرخوندم تا آیینه"رو مشترکتون

 رو از یادم برد.ی ماهگل و شقایقی که یک دنیا تغییر کرده بود، خودمشده

 وای قربونتون برم من چقدر خوشگل شدید. _

 شقایق ابرویی باال پروند و گفت:

 رو ندیدی.کردم خیلی خوشگل شدم اما تو خودتآره من فکر می _

 نداخت.چنین دستم میماهگل هم گاهی این

 اونقدرهام خوشگل نیست. خوبه خوبه. حاال _

ی براش، ای سر داد و به وسیلهژیال هایالیتررو کنار گذاشت، خنده

 رو تمدید کرد.امرژگونه
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 آد ماهگل جان.اصال خواهرشوهر بازی بهت نمی _

کندنی که بود خالصم کرد از هر سه خندیدیم، ماهگل به هر جون

ه از لباس عروسِ گر و مجبورم کرد که خودِ سنگین شدهای آرایشدست

بودم به معدنی از جواهرت و رو برسونم به آیینه. من تبدیل شده دارمپف

هایی که سرخیِ بیش از حدش، میون باقیِ ام، شده بود لبزیباترینِ چهره

رو تو قابِ آیینه دیدم. نفسی که از امشب بار نفسی متفاوتتابید. ایناجزا می

شد. نفسی که ه مسیح دامادش میشد عروسِ مسیح. نفسی کبه بعد، می

 های مسیح.مرد برای نفسمی

ای که به طورِ زیبایی، باز به ام بود. از موهایِ مش شدههمه چیز طبقِ سلیقه

سانتیِ پرنگینم. پر اشتیاق دور های پاشنه دهدورم ریخته شده بود، تا کفش

دم به رو تشویق کرزد از خوشحالیهایی که برق میخودم چرخیدم و چشم

 از نظر گذروندنِ الباقیِ آرایشم.

 عالی شدی نفس. _

های ماهگل بود که بازهم خجالتم داد و من هیچ حرفی در برارِ محبت
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 رو که دید، چشمکی نثارم کرد و افزود:سکوتم

 رو باید دید امشب.مسیح _

 رو چرا؟شناخت برادرشکه بهتر از هرکسی میاون

 ده.العملی نشون نمی؟ مسیح هیچ عکسکی؟ مسیح _

 رو درست کرد و سپس گفت:خوردگیِ زنجیرمنزدیکم شد، پیچ

 اگه با این همه زیبایی بهت توجهی نکرد دیگه مشکل از اونه. _

 پسش زدم، شروع کردم به خندیدن و شقایق نزدیک شد.

 ها.گید شماها؟ در گوشی نداریمچی می _

شد، م اما، ژیالیی که شنل به دست نزدیکم میدهان باز کردم که حرفی بزن

 رو از یادم برد.رو داشتمای که قصد بیانشجمله

بردارتم باهاشه. اینو بده دستش که بیا اینو بگیر دستت. داماد اومده. فیلم _

 شه.اون بندازه دورت تو فیلم قشنگ می

 و بعد رو کرد به شقایق و ادامه داد :
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م خدا کنه داماد قشنگ باشه حیف نشه این گفتمن همش با خودم می _

 دختر.. واهلل ماشاهلل داره داماد.

 ته دلم قند آب شد و ماهگل پشت چشم نازک کرد.

 ی داداش منن.پس چی؟ یه لشکر کشته مرده _

 

رو چسبید، نیشگونی از اون گرفت و سپس به دنبال این حرف بازوی شقایق

که برای مسیح طوالنی شد، رو ترک کرد. انتظارم اتاق مخصوص عروس

و صدای رو به قابِ آیینه رسونم زمانی یافتم و بار دیگه خودم

رو با ماهگل و شقایق شنیدم. دستم بی اراده حرکت کرد به پرسیشاحوال

لباسم زیادی باز بود و همین  رو تسکین داد.امونشروی قلبم و ضربان بی

م که زیاد نگاهم نکنه. قلبِ زبون برد. خدا خدا کردرو باال میامر حرارت تنم

کرد و سر و صدایی وحشتناک راه انداخته بود. نگاهم قراری مینفهمم بی

رو روی قفل شد روی آیینه و درست پشتِ سرم دیدمش. نگاه مشتاقش

رو در قاب گرفته بود هم دیدم. خدایا کت و شلوارِ خاکستری لباسی که تنم

ار کرده بود که تا این حد محشر به چه کرده بود باهاش؟ موهاش رو چیک
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، باید کجای دلم اشرو در قاب پوست برنزههاشرسید؟ آبینظر می

 ذاشتم؟می

نگاه دزدیدم، قلبم فحش فرستاد و بی طاقت باز هم چشم دوختم به قد و 

رو دید زد، حتی پیرهنِ ی صورتمباالش. بدون هیچ حرفی نقطه به نقطه

رو هم پرتحسین نگاه انداخت و در نهایت بودسفید رنگی که جذب اندامم 

 رو تو مچ دستش تاب داد و کوتاه گفت:ساعتش

 خوشگل شدی. _

های رو باال گرفتم تا خاکی نشه و به سختی روی پاشنهی پیرهنمدنباله

 هام، چرخیدم.کفش

 تو هم. _

رو به آهستگی بی حرف به سمتِ من نه و به سوی قلبم گام برداشت و شنل

 های لرزونم، قاپید.میون انگشتاز 

 رو اینجوری باال نگیری.هر جایی که مرد بود لباست _
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هام رو روی شونهای گشادرو تشکیل داد و شنلهر دو دستش دور تنم حلقه

 انداخت.

 آهسته لب زدم:

 حواسم هست. _

رو در موازات رو تا جایی که جا داشت پایین کشید. چهارانگشتشکالهِ شنل

ام قرار داد و وادارم کرد که نگاهش کنم و بمیرم برای آبیِ با چونه

رو عقب کشید. هاش. کمی نگاهم کرد و نهایتاً دستشی چشمالعادهفوق

رو پسِ ذهنم به تثبیت هاشانگار تنها قصد کرده بود که تصویری از زیبایی

 برسونه.

و ه. سرترای که من تعیین کردم عقب نمیکاله این شنل از این محدوده _

 هارو کسی ببینه.خواد این لبندازی پایین دلم نمیمی

ترین حالتِ اختیار لب زیرین به دندون کشیدم و اون به خوش آهنگبی

 ممکن، کنار گوشم لب زد:

 گازشون نگیر. _
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ی تایید تکون دادم و به همین موجب، کاله شنلم کنار رفت سری به نشونه

 گذاشت. رو به نمایشای از موهامو تره

 ببین این کارهارو نکن. سرت پایین باشه. _

 ام!عالقهی موردبار نتونستم که نخندم. دیوونهاین

 بریم مسیح؟ _

و اعالم کرد و ررو اسکن کرد، با نگاه، رضایتشقدمی عقب کشید، سر تا پام

 هایی که دقیقا فیتِ تنش بود.من با دنیایی از افتخار، نگاه دوختم به لباس

رو گرفت. به جوی آبی که دقیقا رف من باز شد و دست راستش بازومدرِ ط

 سد کشیده بود میون من و مسیح خیره شدم و اون با صدایی رسا گفت:

 مواظب باش. _

شد به همین لبخندها. بدو لبخند زدم و امشب تمامِ حرکاتم خالصه می

رو، امی گر گرفتهورود؛ سیلِ جمعیت مقابلمون به صف شدن و من از چهره

رو حلقه کردم به دور بازوش و زیر نقاب شنل پنهان کردم. چهار انگشتم

 رو پر از بوسه کرد، خاله مریم بود.اولین نفری که صورتم
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 الهی قربون تو برم من عروس قشنگم. مبارکت باشه. _

رو به خرج دادم و اون رو به اون، نهایت محبتی که در چنته داشتم من

رو ام کاشت، رهام کرد و سر و صورت مسیحروی گونهرو آخرین بوسه

 چسبید.

رو تو رخت ترین آرزوی زندگیم رسیدم. باالخره پسرمباالخره به بزرگ _

 دامادی دیدم. خدایا هزار بار شکرت.

رو با عشق صدا زد و خاله مریم نتونست که در برابر چنین مسیح نامش

ر چرخوندم و بابارو دیدم که ای سدادی، اشک شوق سر نده. برای لحظهرخ

 کنارم ایستاده.

 چقدر خوشگل شدی دختر بابا. _

رو هاشهام بی اراده باز شد و من چطور این همه مدت قدرِ پدریدست

های نشون از گذرِ عمر اش؟ چطور چروکندونستم؟چطور فرار کردم از خونه

م؟ رو ندیدم و چطور تا به امروز تا این حد دوستش نداشتاشچهره
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کرد، کنار گوشش که بغض رهام نمیرو به آغوش کشیدم و درحالیتمامش

 زمزمه کردم:

 بابا خیلی دوست دارم. _

 

های رو هم به ترتیب بغل کردم، تبریکبیبعد از اون ماهرخ و نیما و بی

رو هم شنیدم و چقدر خوشحال شدم از حضور متین و ساالر به همراه نیلوفر

شتیم و از سر کندن شنلم توسط مسیح همانا و بلند ساحل. پا به سالن گذا

رو همراه با مسیح روی هامشدنِ صدای سوت و جیغِ کرکننده هم همانا. قدم

پوش لیز و سرامیکی حرکت دادم و برای جلوگیری از پرت شدنم میون کف

 تر چسبیدم.رو محکمجمعیت، بازوش

حترام و ادب مسیح تک به تک با تمام اقوام من و خودش با کمال ا

پرسی کرد، خوش آمد گفت و اون میون دختری با موهای عسلی احوال

رو جلب کرد. دختری که چاک پیراهنِ ماسکیِ زرد رنگش، تا باالی توجهم

 کشید.رو به رخ میکرد و رنگِ پوست شکالتیشزانوهاش امتداد پیدا می
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که به سوی ما اینرو به دورش رها کرده بود و بدون موهای لخت و کوتاهش

رو با ناز روی هم اشکه پاهای کشیدهو جهت تبریک گامی برداره، درحالی

کرد. مسیح به سوی جایگاهمون هدایتم کرد قرار داده بود، تنها نگاهمون می

رو برای امشب، از مسیح دریغ ایبردار دستور داد که هیچ ناز و عشوهو فیلم

آهنگ، ماهگل شروع کرد به  نکنم. کنار هم نشستیم، به محض پخش

ای ایستاده بود و تشویقش رقصیدن و شقایق هم با دنیایی از اشتیاق، گوشه

 کرد.می

های زیرِگوشیِ پچنگاه چرخ دادم و اولین چیزی که به چشمم خورد پچ

 دیگر بود. هام با یکخاله

 مسیح هم انگار فهمیده بود که کنار گوشم گفت:

هات با اون میز عقبیش زل زدن بهمون سالن خاله از وقتی پا گذاشتیم تو _

 کنن.و یه ریز دارن غیبت می

دونستم که فرارم از هام اشغال کرده بودن. میرو، زن عمو و عمهمیز عقبی

های زیادی شده و اما اینطوری و تا این شیراز موجب بروزِ حرف و حدیث

Ava-Khis.iRا قصدم این بود که رو نه، حدس نزده بودم. نگاه گرفتم. امشب تنهحد عیان
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چیز، موجب به غم نشستنِ حالم بشه. خاله و زن خواستم هیچ. نمیبخندم

های امشبم بودن. نیما که کتکم ترین معضلهام کم اهمیتعمو و عمه

ها؟ باز هم چشم خواستم کجا بودن همینزد و با التماس کمک میمی

بود و اون، الحق رو هم به خود جا داده دوختم به پیست رقصی که ماهرخ

 رقصید.که زیبا می

 فکری کردم و لب زدم:

 مسیح. _

 شنیدم:

 بله؟ _

 رو از دل کندم و به زبان آوردم.ترین جمالت عمرمو صادقانه

 

 شینه آخه؟رو خیلی دوست دارم. چرا انقدر به دل میمن ماهرخ _

پس ای و سبی توجه به بحثی که به راه انداخته بودم، دقیق شد روی نقطه

 گفت:
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 اینم که اومده. _

رو دنبال کردم. خودش بود. همون دختری که ماسکیِ زرد رنگش رد نگاهش

ای که تمام فامیل و اطرافیان به های اشرافیزد میون تمام پیرهنبرق می

 رو به اون راه زدم.رو فشرد و اما خودمتن داشتن. دستی اومد و قلبم

 کی؟ _

 هاش نشوند و سپس لب زد:ی روی لبرو کرد به طرف من، لبخند عجیب

 شیوا. _

 با احتیاط پرسیدم:

 کی هست؟ _

 و کوتاه گفت:

 دختر عموم. _

که به معادالت ی شیوا به جایگاهمون نزدیک شد و قبل از اینقامتِ کشیده

 رو شنیدم.ذهنیم بها بدم، صداش
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 دی؟پسر عمو جان سالم نمی _

 

ای هم حفظ بود و برای لحظههنوز هم خیره بود به من، لبخند عجیبش 

 اش کرد.نگاهی حوالهنیم

 برای چی بلند شدی اومدی عروسیِ من؟کسی دعوتت کرده بود؟ _

ام ای حوالهکه کلمههام و بدون اینشیوا نگاهِ پر تحقیرش رو دوخت به چشم

 رو داد:کنه، جواب مسیح

 اومدم تبریک عرض کنم. بد کردم؟ _

قدر خشک بود که تا عمقِ پر از خشم. لحنش اونبار مسیح نگاهش کرد. این

 نداخت.رو به لرزه میوجودت

اشتباه کردی که اومدی دختر عمو. چون نه من برات کارت دعوت  _

حال نیستم. تو هر جا هم اصال خوشام. از بودنت اینفرستادم و نه خانواده

دشمنم  چقدرهم که انکار کنی تنها یک نسبت با من داری و اونم اینه که

 شی.محسوب می
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سازِ من، جلب شد به ماسکیِ زردِ ی شایعهشیوا خندید و توجه تمامِ خانواده

براقش. مسیح رو گرفت و شیوا در نهایت حرصی در تک تک اجزای 

 رو ترک کنه.صورتش مشهود بود، مجبور شد که صحنه

هام صدای دست و جیغ قصد کرده بود که کرم کنه. مطمئن بودم که گونه

حاال کامال سرخ شده. مسیح این پا و اون پا کرد و در نهایت نتونست که 

رقصید و همین امر باعث رو منصرف کنه. امشب باید یک دور میفیلم بردار

هاشون بلند بشن و مفتخر، مورد تشویق شد تمام اقوامش از روی صندلیمی

با نوای  رو رسوند به پیست رقص و همراهِهاشقرارش بدن. به ناچار قدم

جی پلی شده بود، شروع به رقصیدن ای که توسط دیالعاده عاشقانهفوق

 اش.کرد و من مُردم برای تک تک حرکاتِ مردونه

 درِ قلبتو رو کسی وا نکنیا، خودتو تو دلِ کسی جا نکنیا، منو تنها نذاریا. "

خوام، من که گه کم تورو میخوام. کی میهر چیم بد بشی بازم تورو می

 خوام؟خوام. نگفتم تورو میفتم تورو میگ

 "گن، عشق تو وفا نداره...گم، همه میآخه من نمی
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باقیِ متنِ آهنگ مهم نبود که چیه، مهم نبود که خواننده با اون صدای 

خونه. این مسیح بود؟ مسیح بود که انقدر قشنگ سوزدارش چی می

چند تا رو خندید؟ مسیح بود که رقصش حرف نداشت؟ خدایا مسیح می

 داشت؟

ای تراولِ نوورق مقابلم روی هوا چرخ رو به دست گرفت، دستهکیفِ پولش

اش کردم، فیلم بردار انگشت رو حوالهداد، من از ته دل زیباترین تبسمم

رو های امشبرو بهم چسبوند و معتقد بود، بهترین لحظهاششست و سبابه

 با اون رقص دونفره به تثبیت رسوندیم.

**** 

 آخیش. باالخره تموم شد اون جشنِ مسخره. _

مکید، روی ذره میرو ذرهبه همراه لباس عروسی که سنگینیش، جونم

 صندلیِ میز تحریرم نشستم.

 انقدر خسته کننده بود؟ _

 رو به همراه هم باال فرستاد.هاشابرو و شونه

Ava-Khis.iR
@avayekhis



473 
 

اصال خسته کننده نه، دیوونه کننده بود. باید جلوی یه مشت آدمی که  _

خواد ببینیشون هی لبخند بزنی و وانمود کنی که خیلی دلت نمی

 کرد.ام میحالی و این دیوونهخوش

رو دیدی نفس جان؟ دقیقا در وصف حاالی نفسِ احساساتیِ خیالِ باطل

های شارژیِ مسیح که من درونم، بیانش کرده بودن. دقیقا همین بود. خنده

داد و  به پنج درصد رسیده بود و ارور میان، حاالکردم کامال واقعیخیال می

ها بود خیال باطل و گفت که ای وای که من چقدر احمق بودم. همین

 رو به دست گرفتم.ای از موهامی گوشم کنم. ترهرو آویزههاشحرف

 گفت؟دونی چی میخالم می _

 .ی مسکوتِ محلهرو گشود و زل زد به محوطهمقابل پنجره ایستاد، اون

 ی؟چ _

 رو از پا بکنم.هامرو باال فرستادم و خم شدم تا کفشی لباسمدامنه

رو انداختی گفت فرار کردی رفتی تهران. معلوم نیست چطوری خودتمی _

 زنی؟به پسر مردم حاال لبخندِ ژکوند هم می
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 سر بیرون کشید و در همون حال گفت:

 راست گفته دیگه. _

 

 رو از دهانم بیرون فرستادم.یغبا حالجیِ حرفش، صدایی شبیه به ج

 رو انداختم به تو؟من خودم _

 رو بست، ابرو بهم نزدیک کرد و آهسته گفت:پنجره

کنه دارم چیکار خیلی خوب حاال جیغ جیغ راه ننداز. االن بابات فکر می _

 کنم.می

 از شرم سرخ شدم و ادامه داد:

 هات خیلی خوشگله. بذار یکم دیگه پات بمونه.کفش _

اش طور که حاال خیرهها پام بمونن، مسیح همیناول دلم خواست که اون

شده، به دق دادنِ قلبم ادامه بده و با یادآوریِ زندگیِ غیر مشترکمون، با 

 دنیایی از یاس لب زدم:
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ی سیندرال و شاهزاده هم به پایان نه دیگه ساعت از دوازده گذشته و قصه _

ی اول و سیندرال باید جایگاه سر خونهرسیده. حاال هر دو باید برگردن 

ها فقط های خیال و رویارو از تنش بکنه. این کفشرو بدونه و لباسخودش

 درخشید.تا ساعتِ دوازده خیلی تو پاهام می

ای درخشید و درنهایت هر هاش لحظهنزدیک شد، احساس کردم که چشم

 کرد.ام باز هم شروع جنبهرو اسیر و قلبِ بیدو دستش صورتم

 که..این حرف ها یعنی این _

هام بارونش، به موازاتِ چشمهای ستارهرو باال انداخت و چشمیک تای ابروش

 ام کرد.های گرمش دیونهرسید  هرمِ نفس

 ی رویاهای سیندرالم؟که من، شاهزادهاینا یعنی این _

با  ای کهی دیگهاش رسید به قلبم، حرکت کرد، تا مغزم رسید و جملهجمله

ای خیلی کوتاه و قبل از این جمله بیان شده بود، نذاشت که فاصله

 هاش، لذت ببرم.بارونِ چشماالمکان، از ستارهحتی

 شه. زندگی ما غیر مشترکه و آخرش منجر به جدایی می _ 
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رو همراه با بغض دارم پس زدم، آب دهانهای تبرو از روی گونههاشانگشت

 پایین فرستادم و گفتم:

ی نجاتی تو دنیای ما وجود نداره  و هیچ کدو تنبلی فعال که هیچ فرشته _

 هم نیست که مارو بهم برسونه.

 عقب کشید.

هات رو تو خاطرهپردازی نکن. امشبدقیقاً. برای همینه که میکگم رویا _

 جوری ثبت کن.این

هاش، لبخندی همراه با استهزارو رو به چپ و راست تکون داد و لبسرش

 وی لب کاشت.ر

شبِ قشنگی بود و خوش گذشت. همین. نری تو دفترِ خاطراتت بنویسی  _

مسیح اومد و رقصیدیم و بهم خندیدیدم و چشمک هم برام زد و شاباش هم 

 داد و خالصه از اون به بعد عاشق شدیم.

رو با دنیایی از حرص پرت رو به دست گرفتم و کفش هادنباله ی لباسم

 ی اتاق.کردم گوشه
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 تو مستی مسیح؟ _

 رو طی کرد و مجددا رسید به پنجره.گامی

 نه زیاد. _

دقیق شدم به حرکاتش. طرز راه رفتنش شبیه به هوشیارها بود اما حرف 

 زدنش نه.

 پس هستی. _

 ی بیرون از پنجره وقتی گفت:خیره بود به محوطه

 ی اتاق تو؟این پسره کیه زل زده به پنجره _

 

که بتونم نگاهی به کوچه بندازم وندم و قبل از اینرو به پنجره رسخودم

 دستش سد راهم شد.

 ها بیای تو دیدش؟خوای با این لباسبرو کنار می _
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وقت واویال ی اتاق من زل نزده. اونوقت به پنجرهآخه هیچ پسری، هیچ _

 داشتیم با نیما.

 رو چفت کرد.اشرو بست و دستگیرهپنجره

 بودی آره؟پس مدام کنار پنجره  _

 رو شکونده بود.هاش حسابی دلمبا دست به درِ اتاق اشاره کردم. حرف

 رو عوض کنم.خوام لباسمشه بری بیرون؟ میمی _

 هاش.رو فرو کرد به داخل جیبهاشهر دو دست

رو تنها بذارم و فک و خب عوض کن. توقع نداری که شب اولی عروسم _

برام. ماشااهلل همشون هم تلپ شدن فامیالت هزار و یکی حرف در بیارن 

 جا.این

کردم این یکی از رو رو روی زمین کوبیدم. تا صبح هم بحث میپاهام

رو رفت. وارد رخت کن شدم، با وجودِ تنگیِ جا سعی کردم زیپ لباسمنمی

حرکت بدم و نشد. حرص به تک تک حرکاتم تزریق شد. توررو کندم، 
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ها خالص کردم و رو از شر سنجاقوهامنفهمیدم کجا پرت شد، در نهایت م

 همراهِ تاج روی زمین انداختم.

عروس سیاه بختِ بدبدخت. نری تو دفتر خاطراتت بنویسی عاشق شدی.  _

العملی ازت ندیده و عکس دیدی بهت خندید؟ هنوز هیچ کاری نکردی. هیچ

 کنه.هر ثانیه تحقیرت می

کن دیواریِ تنگ رخت نیم ساعت دیگه هم گذشت و من هنوز میون چهار

نشسته بودم. آرایشم تمام و کمال پاک شد، حتی بغض هم به جونم چنگ 

 رو از جا تکون بدم. انداخت اما حتی نتونستم زیپِ لباس

ای به در خورد و با این وجود در سکوت روی صندلی نشسته بودم که تقه

 نالیدم:

 بله؟ _

 رو پایین بکشی نه؟تونی زیپِ لباستنمی _

هاش نه و دقیق چشمبینِ تیزبینارو زیر ذرهایا چرا تمامیِ رفتارهامخد

 گذاشته بود؟ االن از کجا فهمید من نیم ساعتِ تموم با زیپ لباسم درگیرم؟
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 گفتم:

 تونم.بله نمی _

 مجددا به در کوبید.

 رو. اه.باز کن درِ لعنتی _

قرار قدر خشک و جدی بود که ترسی از مورد تمسخر لحنِ صداش اون

 گرفتن برام باقی نموند.

 من هیوالم نفس؟ _

شده بود همون مسیحِ روز اول. خدارو شکر کردم که از اون شخصیتِ شوخ 

 ی نیم ساعت پیش هیچ خبری نبود، پس کوتاه گفتم:طبع و لوده

 نه. _

 و شنیدم.

خواستی تا صبح با این لباس بشینی ها چیه؟ میپس دلیل این فرار کردن _

 ؟کنتو رخت
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سرم رو باال فرستادم، چنگ انداخت به بازوم و طوری حرکتم داد که دقیقاً 

 پشت بهش قرار بگیرم.

رو بکشم پایین هیچ هزار و یکی دختر تو زندگیم بوده، پس اگه این زیپ _

 افته.اتفاق خاصی نمی

 رو به آهستگی حرکت داد و دقیقا بعد از اتمام کار، پسش زدم.زیپ

 ه؟برات افتخاره آر _

 رو یک دور از نظر گذروند و همراه با پایین فرستادنِهامواشانواع فیس

 سرش گفت:

 رو کنترل کنم.تونم همیشه خودم و احساساتمکنم که میآره افتخار می _

کن بیرون زد، دررو بست، من با عجله رو رها کرد، از رختواشسپس فیس

رو رسوند به دو افتاد و خودشرو به تن کردم و فکرم راه های راحتیملباس

 ساعتِ پیش.

 

Ava-Khis.iR
@avayekhis



482 
 

رو ترک کرد و من گیر امون، مسیح سالن زنونهبعد از اتمام رقصِ دو نفره

رو داده بود به من افتادم میونِ ماهگل و شقایق. خاله صدیقه تمام حواسش

کاررو هم رو بریزه و همینتا ماهگل تنهام بذاره، بتونه نزدیکم شه و زهرش

به درد  های درشتی که بارم کرد هنوز هم قلبمدآوریِ حرفکرد. از یا

رو هم نکرد. زن عمو پریسا اما از جاش اومد. حتی مراعات وجود شقایقمی

توجه کرد. بیی نگاهش تیر پرتاب میتکون نخورد تنها از راهِ دور به وسیله

ا در از تمامشون رو گرفتم و نگاه دوختم به فردی که کنارم روی مبل و دقیق

جایگاه مسیح حضور داشت. خصومتِ مسیح با اطرافیانش به من هیچ 

ارتباطی نداشت اما من هیچ احساسِ خوبی نسبت به فردِ مجاورم نداشتم. 

رو به های پاشنه پانزده سانتیِ زرد رنگشرو روی هم قرار داد و کفشپاهاش

 رخ کشید.

 مبارکت باشه عزیزم. _

 و ادامه داد:رو تحویلش دادم لبخندی تصنعی

 گم.رو میمسیح _
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رو آروم آروم بخور، چون که خیلی ای که برداشتیعزیزم شما لقمه _

 تر از دهنته.بزرگ

 نگاهم گشاد شد و اجازه نداد که حرفی بزنم.

نهایت از تو باالتره اما، آخی قربونت برم ناراحت نشو. درسته که مسیح بی _

ا یه چیزی توت دیده که اومده گرفتتت دیگه. آخه اصوال مسیح زیاد حتم

 دنبال خوش قیافه.ها نیست.

رو توی تنش مرتب کردم و سپس از روی شونه روی پا ایستاد، پیرهنش

 نگاهم کرد.

تر برات توضیح بده. اش بیشفقط بهش بگو یه مقدار راجع به گذشته _

ون مهمونی، شوهرت از ذات اومدم خونت شاید چند سال دیگه که من

 ها.مهربون تو خسته بشه و راه بیوفته دنبالِ خوش قیافه

دنیایی از  رو تاب داد به طرفِ جایگاه قبلیش و من موندم وهاشگفت و قدم

 ها. شیوا کجای زندگیِ مسیج بود؟فکر و خیال
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 شرت و شلوارک دیدم. دمای شوفاژرو در قالب تیاز اتاق بیرون زدم و مسیح

 خورد.پرونی به جایی که برنمیرو باال بردم و اندکی تیکه

 رو کنترل نکردی االن شدی این.ها انقدر خودتقدیم _

هاش خارج کرد و وقتی رو از میون لبهایی نا مفهومافتاد روی تختم و کلمه

اختیار رسوندم رو بیهامکدوم فکر نکردم. قدمخوابش برد، من به معنای هیچ

ی اجزای صورتش. و شروع کردم به ثبت کردنِ دونه به دونه به تابلوم

رو تشخیص هارو ترکیب کردم، نتونستم طالیی یا زیتونی بودنِ موهاشرنگ

ای بلندتر هایی که، نورِ مهتاب موجب شده بود که سایهبدم و مُردم برای مژه

های پر حسرتم اش رسم بشه. انگشترو روی استخون گونهاز حد معمول

واز کرد به سوی موهاش و در نهایت تونست بعد از گذشت این همه پر

رو مورد اشی عذاب آور، به مرادش برسه و تار های لخت و دیونه کنندهثانیه

 لمس قرار بده. 

رو با احتیاط پس کشیدم و کمی ی تارهاش، دستمپس فتحِ دونه به دونه

کشش داشت  ه زیتونیزیتونی به رنگم افزودم. رنگِ موهاش بیش از طالیی ب

 رو بعد از لمس کردنشون بود که فهمیدم.و این
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** 

 

 "راوی "

هاش ش. اولین های زنی همراه با صدایی زمخت، موجب گشودن پلکزمزمه

ای که به ذهنش هجوم آورد، وجودِ دختری رویایی در قالب لباس خاطره

کنده  عروس بود. سرش از شدت سنگینی تیر کشید و با آخ و اوخ از تخت

رو تو کل محوطه ی اتاقِ گرمِ هاششد. دستی میون موهاش فرو برد و چشم

 نفس چرخ داد. پتورو کنار زد و حمله کرد به سوی شوفاژ.

کنه؟ خوبه رو زیاد میی دیوونه.. کی تو فروردین این همه شوفاژدختره _

 تهران زندگی نکردی تو.

بار کامال واضح به گوشش ای که از خواب بیرون کشیده بودش، اینزمزمه

 رسید.

ی عوضی. فرار کردی رفتی تهران و عالف خودت کردی. دخترهتو پسر من _

رو انداختی تو بغل این پسر و اون پسر تا باالخره یکی از اون خر خودت

Ava-Khis.iR
@avayekhis



486 
 

اش که چیه. معلومه که تورو واسه پوالش بگیرنت؟ پسره معلومه از قیافه

یکیه؟ حیف شخصیت پسرِ من. حیف اون خواسته. این با بهزاد من چی می

ای که تو خیابون های خیابون. زندگیو الشکه تو یکیش کردی با آش

شروع بشه اول و آخرش معلومه دختر. دل نبند به رنگ چشماش. سر دو 

 جایی که بودی. منظورم تو خیابونه.کنه همونماه پرتت می

د هاش. سرد درسلولموج پر خروشی از عصبانیت، تزریق شد به تک تک 

رو به حرکت در رو. پاهاشی خشمشهم دست دراز کرد تا تشدید کنه همه

آورد، وارد سرویس شد و فقط تونست آب بپاشه به صورتش و سرسری.ترین 

رو به اتمام برسونه. حوله به دست گرفت، رطوبت پوست مسواک عمرش

 رو گرفت و نگاه دوخت به قابِ آینه.صورتش

 زنی. فریاد ممنوع.رو میهاتمسیح خب؟ آروم آروم حرفآروم باش  _

دستی به ابرو و موهاش کشید و بعد از تعویض لباس هاش، با شلوار جین و 

 رو ترک کرد.پیرهنِ سفید اتاق

رو ایستاده و سعی داشت که رو دید که فین فین کنان میون راهنفس
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 شده؟چی _

 نفس سر چرخوند و دست و پا گم کرده گفت:

 سالم صبح بخیر. بیدار شدی؟  _

 شده؟ گریه برای چیه؟بله بیدار شدم. چی _

 گریه نکردم. بیا بریم صبحانه. _

دونست باید چه چیزهایی بار اون زن کنه. کافی بود که راه افتاد. می

 رو ببینه تا منفجر بشه.اشچهره

 میالتون رفتن؟کیا هستن؟ فا _

 نفس هنوز هم فین فین به راه انداخته بود.

کنن. مامان اینا هنوز صبحانه نخوردن مسیح. دوست ندارم غریبی می _

 منتظر مونده بودن که تو بیدار بشی.

 دیدش. بهزادرو هم دید.

 فعال صداشون نکن من یه کاری دارم. _
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لب شد به دامادش. سپس، صبح بخیر بلند باالیی گفت و توجهِ حاج ناصر ج

لبخند زیبایی تحویلش داد و نفس سرخ شد از تصور فکرهایی که ممکن بود 

ی پر و بی صبح با اون صبحونهبه سرِ تک تک افراد حاضر خطور کنه. بی

 ی کافی خجالتش داده بود.پیمون به اندازه

ی نفس زیر لب سالم داد و نیما و حاج ناصر صبح بخیر گفتن، زهره عمه

ی و پریسا تنها نگاهش کردن. کنار حاج ناصر قرار گرفت و به وسیله بهزاد

 رو کمی ماساژ داد.هاش، پیشونیشسرانگشت

 بی وسطِ اون بلبشو بلند شد:صدای بی 

 کنه مادر؟صبح بخیر پسرِ عزیزم. سرت درد می _

 خواست.رو میلبخند زد. همین

 صبح شمام بخیر _

 ای پریسا.هسپس سر چرخوند و زل زد به چشم

امروز صبح که چشم باز کردم، سر دردِ شدیدی سراغم اومد. یه چیزایی  _

 شنیدم که حالم بد شد.
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نفس وا رفت و با نگاه ملتمسش، خواستار قطعِ بحث شد اما، نگاهِ مسیح 

 رو نشونه گرفته بود.تنها پریسا

 حاج ناصر دقیق شد و پرسید:

 چی شنیدی پسرم؟ کسی حرفی زده؟ _

 بله. _

ی سکوت باال رو به نشونهنفس میونِ بحث دخیل شد و مسیح دستش

 گرفت.

 

پدر جان نفس هیچ زبونی نداره برای دفاع از خودش. یعنی هر کسی، از  _

کنه و رو بارش میاشهرسه، هر چی که الیق خودش و خانوادههرجایی می

جور اینی منه که پاسخ جا دیگه وظیفهنفس تنها صالحش اشک هاشه. این

 طوری که باید، بدم.رو اونهاآدم
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رو تا به این حد عصبی ندیده بود، تکونی حاج ناصر که تا به حال مسیح

خورد و با نگاه از نفس توضیح خواست. نیما چشم دوخت به ردِ نگاه مسیح، 

 بی با حالی نگران روی اولین مبل نشست و مسیح ادامه داد:بی

هایی که به نفس زدید، بلند الن بخاطر حرفزن عمو جان. وقتشه همین ا _

 و با صدای رسا عذر خواهی کنید چون..

 رو مورد خطاب قرار داد و مسیح صدا باال برد.نفس نامش

کنم که تا قیامِ ات میچون اگه این کاررو نکنی کاری با خودت و خانواده _

خارج  هایی از دهنمقیامت آرزو کنی ای کاش الل شده بودم و چنین جمله

 شد.نمی

ی مبل، مسیح بالفاصله ایستاد و گیرهبهزاد چنگ انداخت به دست

 ترین حالت ممکن رسوند.رو با اون به کماشفاصله

ات باشه. به پر و پای من بهزادخان با شما هم بودم. حواست به خانواده _

ی کالهم گیر کنه به کالهِ رو در نیارن چون اگه لبهنپیچن. اشک زن من

 ی واویال..کس

Ava-Khis.iR
@avayekhis



491 
 

 رو دمِ حجله کشته بود.اشبهزاد ابرو در هم کشید. مسیح خوب گربه

های خیابونی برای من خط و نشون نکش. البته خوب مثل الت _

 شناسمتمی

 ای. آقای بوکسور.دونم چیکارهمی

 رو.رو خطاب کرد و مسیح یادش رفت زمان و مکانحاج ناصر مسیح

کارم. حواست باشه نشی حریفم. من چیدونی که خوبه خودت خوب می _

 کنم که تا آخر عمر مثل مار به خودت بپیچی.چون فنی روت پیاده می

های بهزاد گرفت و پریسایی که در حال غش کردن سپس، نگاه از چشم

 رو مخاطب قرار داد.بود

که به من و زنم گفتی خیابونی کن. بخاطر این زود باش خانم. عذر خواهی _

 که بهش هزار و یکی تهمت زدی.. بخاطر اینعذر بخواه

ی ماهگل و ماهرخ به جمع پیوستن و پریسا من من کنان مریم به عالوه

 گفت:

 من که چیزی نگفتم. _
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 حاج ناصر روی پا ایستاد.

 آره پریسا؟ تو به دختر من گفتی خیابونی؟ _

 مسیح رو کرد به سوی نفس. حالش رو به دیونگی بود. نفسِ همیشه حراف،

 رو کجا فرستاده بود؟ای، زبونشحاال و تو چنین لحظه

هارو. بلندشو گی نفس؟ گریه نکن. پاک کن این اشکچرا هیچی نمی _

رو گفت امروز بهت. بگو اشکتوایستا روی پاهات و حرف بزن. بگو چی می

 چجوری در آورد.

، ی امروز اطالعی نداشت اماچیزِ فاجعهمریم نزدیک شد. از جریان هیچ

 کشوند.رو به نگرانی میمسیحِ این شکلی حالش

پسرم آروم باش. بگیر بشین. ما االن باید شادی کنیم. توروخدا شما یه  _

 آقا.چیزی بگین حاج

ناصر زل زده بود به دهان نفس و نفس خیره بود به مسیحی که با نگاهش، 

 کرد.التماس می

 فکری کرد و نهایتاً لب زد.
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خاله صدیقه هم دیشب هر چی از دهنش دراومد بهم  گه بابا.راست می _

گشت عمو دنبال یه جایی میرو از اتاق گذاشتم بیرون زنگفت. امروزم تا پام

 کنه تو خیابون.که تنها گیرم بیاره. بهم گفت مسیح سرِ دو ماه پرتت می

 رو تحریک کنه.رو گفت. از عمد گفت که مسیحاز عمد این جمله

رو ابدا ی مبل نشست. چنین افتضاحیروی دستهمسیح مجاورش و 

هاش فشرد و با صدایی رسا تونست به ذهن راه بده. سر میون دستنمی

 گفت:

 عموجان.منتظریم زن _

پریسا چنگ انداخت به بازوی بهزاد، خودش هم بعد از برداشت کیف و 

ت چادرش از اتاق، منزل حاج ناصررو ترک کرد و بهزاد هم در حالی که انگش

داد به دنبال مادرش به راه رو تهدیدوار و رو به مسیح تکون میاشاشاره

 افتاد.

 رو مقابل مسیح گرفت و رو به پسرش گفت:بی لیوانِ چای نباتبی

 چقدر پررو شده این زن ناصر. دیدی به دخترم چیا گفته. _
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 رو قاپید و حاج ناصررو از شوک خارج کرد.مسیح لیوان

دونین صبح رو از خودم نشون بدم اما، نمیرفتاریدرست نبود چنین  _

 زنه چه حالی شدم.هارو به نفس میوقتی بیدار شدم و دیدم داره اون حرف

 سپس، رو کرد به نفس و ادامه داد:

 کردم.داد انقدر داغ نمیرو میاگه نفس جوابش _

 نیما مداخله کرد:

دایی ازش در نفس همین طوریه اون زمان که باید حرف بزنه هیچ ص _

 کنه.رو له میهایی مغز آدمآد اما یه وقتنمی

هاش باز نشد که بگه، رو به کار برد تا پوزخند نزنه و لبنفس تمام تالشش

 . "رو از نفسِ بیچاره گرفتی تو بودی که همیشه جرات حرف زدن"

 رفت، وقتی گفت:مسیح اما کم آوردن به کارش نمی

نفس یاد بگیره که از حقِ خودش دفاع کنه.  من حاضرم مغزم له بشه اما _

 دم.رو یادش میمن از این به بعد حرف زدن
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چنان بهم رو نفس حدس زد اما، لب هاش هماشی کوتاه شدهی جملهادامه

 چسبیده بود.

 خوای یادم بدی که وقتی رفتی بتونم از خودم دفاع کنم.آره می _

 آب قند آماده کنه و مریم گفت: حاج نار از مستخدم که برای حالش، لیوانی

 حالتون خوب نیست آقای کیهانی؟ _

 نفس چشم دوخت به پدرش و نیما کنارش نشست.

 

اش قندرو از کار خونهقند بیار. رفت آببابا خوبی؟ نفس بلند شو برو آب _

 بسازه بیاره.

ی بعد همراه با مسیح بی توجه به نیما دوید به طرف اتاق و چند ثانیه

 بازگشت.سوئیچ 

 بذار ببریمش بیمارستان. این کبودی برای قند نیست برو کنار نیما. _

ی نیما کنار رفت و مسیح تمام هیبت حاج ناصررو انداخت، ورای شونه

ی پدرش جیغ کشید و های بستهسمت راستش. نفس پس از دیدن چشم
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اق کرد، همراهِ عزیز وارد اتکه من هم میام رو پر استرس بیان میدرحالی

 شد تا روی پیرهن بلندش مانتو بپوشه.

که نام خدارو رو راهی کرد و خود درحالیمریم خانم با هول و وال نفس

های رو دوخت به چشمکرد روی اولین مبل وا رفت و نگاه نگرانشخطاب می

 ماهگل و ماهرخ.

*** 

 

شکست. رو میهق  نفس بود که سکوتِ پر عظمتِ اورژانستنها صدای هق

 رو انداخت و زیر لب زمزمه کرد:نگاهی به انتهای راه مسیح

 تند رفتی پسر. _

 رو چک کرد و آهسته لب زد:نیما کنارش قرار گرفت، مسافتش با نفس

هایی راجع بهت گفت که تازه فهمیدم چه امروز بهزاد یه چرت و پرت _

 ذات کثیفی داره.

 .رو از دربِ دو لنگه ی اورژانس کندنگاهش
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 ؟چی گفت _

رو در هایینیما شانه باال انداخت. اون هم درست شبیه به شقایق چنین بحث

 داد.عمق باورهاش هم راه نمی

 کار شده.گفت خواهرت زن یه خالفمی _

 ناباور خندید و ادامه داد:

 دونه.گفت تو رئیسِ یه باند خطرناکی. حتی گفت جاتم میمی _

قدر محکم به قلب، اون اش زد.تمام جونش شد قلب و محکم به سینه

رو از پاهاش سلب کرد و برای جلوگیری از اش کوفته شد که استقامتسینه

 رو به دیوار گرفت. زمین خوردن، دستش

رو دقیقاً باید چه زمانی و در وصفِ بهزاد همه چیزرو فهمیده بود؟ بدبختی

 بردن؟ نیما منتظر نگاهش کرد و نفس ترسید ازحال چه فردی به کار می

رو با سر و صدا قورت داد و تنها تونست هاش. آب دهانشحالِ طوفانیِ چشم

رو انتقال داد به نیما و دور شد تا کار هاشبخنده. بعد از اون، لبخندِ لب

 رو کنه. بهزاد
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رو تحسین نیما که عاشقِ شخصیت مسیح شده بود و غرور و قدرتش

 کرد، بیش از پیش نزدیک شد و گفت:می

 رو گرفتی. از صدتا کتک بدتر بود براشون.حالشون ولی خوب _

 رو به دست گرفت و رو به نیما گفت:مسیح سر تکون داد، تلفنش

 من یه تلفن کنم و بیام . _

رو بار مغزشهای عجوالنه دور شد، چندینگفت و مسیح با گام "باشه "نیما 

 ت.رو گرفی ساالرتسکین داد و سپس شماره برای پس گرفتنِ سکون

 الو ساالر. _

 به به سالم شاه داماد. _

رو ابداً نداشت. اعتمادی هم نسبت به اون هاشی چرت و پرت گوییحوصله

رو راه انداخته بود و این براش باقی نمونده بود اما بهزاد، بازی با زندگیش

 طلبید.میون مسیح حریف نمی

 گم.ساالر گوش کن ببین چی می _
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 رو نگاه انداخت.ی اورژانسپشتِ سرش و محدوده

 آره بد جورم جناییه. باید بری سراغ بهزاد. _

ای بابا مسیح. عزیز من ول کن اونو دیگه. بدبخت یه خواستگاری کرده و  _

 االن هم نفس زنِ تو شده. ولش کن دیگه.

تظارات. به موحبِ ی قدی و غول پیکرِ سالنِ انرو رسوند به پنجرهخودش

 خواست.تسکین حالش، اکسیژن می

ساالر بهزاد همه چیزرو راجع به ما فهمیده. چند تا آدم جمع می کنی  _

خوام خطری از دی. نمیری سراغش و یه درس دست و حسابی بهش میمی

 جانب اون تهدیدم کنه. یه چیزی گیر بیار که پاش به ما گیر باشه فهمیدی؟

 د و از نیلوفر خواست که دورتر بایسته.ساالر میزرو پس ز

دو روز اومدیم شیراز عشق و حال کنیم ها مسیح. من االن هتلم. نذاشتی  _

 رو انداختی ور دلم.با زنمم تنها باشم این ساحل

حرص به صداش منتقل شد. در این بلبشو، کم مونده بود که ساالر هم 

 شوخیش بگیره.
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 بهزاد..رو ول کن ساالر. ی زندگیهمه _

 ت برو سراغش.بیوفبهزاد نباید برای من تهدید باشه. راه 

 شنید:

 آخه من که آدرسی ندارم. _

 و گفت:

دم که فرش فروشیش کجاست. تو فقط تا برو بازار. من بهت آدرس می _

 سر جا ننشوندیش از جات تکون هم نخور.

 گفت و مسیح راه افتاد به طرفِ نفس. "باشه  "سپس، ساالر 

 شد؟ دکتر نیمد؟چی _

 نیما به حرف اومد. نفس امروز الل شده بود.

 چرا اومد گفت قندش رفته بوده باال. _

 اش کرد.مسیح چپ چپی حواله
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دونم چرا هر کس و شما قصد داشتین بهش آب قند بدین. من نمی _

 قند.رن سراغ آبشه، مردمِ ما سریع میحالش بد می

ته. بیوفنیما شانه باال انداخت و مسیح اشاره کرد که نفس به دنبالش راه 

 رو فشرد و نگاه دوخت به نفس.ی آسانسوردکمه

 

 انگار آرامش به من حروم شده. _

 ی رخهای اول صبح و هنوز از فاجعهرو ربط داد به اتفاقنفس حالِ بدش

 ی جدید هیچ اطالعی نداشت.داده

 کنی مسیح؟رو ناراحت میودتبرای چی انقدر خ _

ی نفس در کنار چند تنِ دربِ کشویی آسانسور باز شد و مسیح به عالوه

 دیگه وارد کابین شدن.

گفت برای چی تو عروسیتون های ما همین طورین. دیشب خاله میفامیل _

 ها.آهنگ گذاشتین شما کافرین و این حرف
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ی ذهن بهزاد ضبط شدههنوز هم ذهنش به دنبال تصوراتی از تصویرهای 

 گشت، وقتی گفت:می

رو هم گفتی تا حال خاله جانتهارو باید دیشب به من میاین حرف _

 بگیرم. تو فقط زبونت برای من درازه. برای بقیه موشی.

رو در هم فرو برد. حاال و به لطفِ اشهای پر پشت و تمیز شدهنفس ابرو

رو دریافت کرده بود و مسیح ی ملیحش زیبایی دوچندانگر، چهرهآرایش

 کرد.کرد، بیش از همیشه اقرار میطور صحبت میرو وقتی ایناین

 ترم احترام بذارم.موش نیستم. من یاد گرفتم به بزرگ _

 اگه این احترامه، اشکال نداره بشین تا همه بزنن تو سرت. _

 رو ترجیح داد.هاش بیرون پرید، حرف کم آورد و نهایتاً سکوتلب

ی انسور از حرکت ایستاد و هر دو وارد فضای شلوغ و پر رفت و آمدِ طبقهآس

 کف شدن. هم
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کرد. تو اون میون رو اسیر های ظریفِ دخترکمسیح دست دراز و انگشت

ها رو هاش. چرا شبِ گذشته اینچشمش خورد به طراحیِ زیبای ناخن

 ندیده بود؟ 

بسته شدن بود، گذشتن و  از میونِ درب اتوماتیک که مدام در حال باز و

 مسیح اشاره کرد به نیمکتی که در محوطه و کنار فضای سبز، جا گرفته بود.

 جا بشین. برم یه چیزی بگیرم و بیام مردم از گرسنگی.برو اون _

گفت، رفت و مهلت نداد که نفس بمیره برای مردی که صبحونه هم نخورده 

رو نشین بهارست و هوای دلرو به نیمکت رسوند،  نشبود. پاهای بی جونش

هاش کشید. چه صبحِ نحس و زشتی بود، صبحِ اول با تمام وجود به ریه

رو فحش فرستاد و خداروصد عروسیش چقدر نکبت و مورد تهوع بود. بهزاد

بار شکر کرد که حال پدرش خوب بود. چشم چرخوند و تو اون میون، 

 گشت.رو دید که به دنبال کسی میبیبی

 ایستاد و خطابش کرد:روی پا 

 جابی جونم بیا اینبی _
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 رو رسوند.بی تلو تلو خوران خودشبی

گشتم. قربون شکل ماهت بشم با جایی مادر؟ داشتم دنبالت میاین _

فودی چیزی ناهار بخورید. اون بنده خدا االن برید رستورانی، فست شوهرت

هم که ما بهش انرژی نداره.ودیشب که درست و حسابی شام نخورد، صبح 

نوازن اینا. برو مادر بابات گه عجب مهمونصبحانه ندادیم. االن تو دلش می

 که خوبه.

رو بیها رسوند و نفس پاسخ بیرو به اونمسیح سینی به دست خودش

 طور داد:این

خوریم. ریم ناهار میقربون شکل ماهت بشم من مهربونم. چشم االن می _

خوای من و مسیح ری دورت بگردم من؟ میمی چرا با این حالت انقدر راه

 جا؟برسونیمت خونه، بعد خودمون بریم ناهار و بعد بیایم این

کنان ی همراه با اخم و تخمِ مسیح و تعارفبی نگاه انداخت به چهرهبی

 گفت:

 شه.نه مادر زحمتتون می _
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 رو چک کرد.های نفس سپرد و تلفنشرو به دستمسیح سینی

جان چه زحمتی؟ بفرمایید.. بیاید بریم شما درستم نیست که بی نه بی _

رو هم مرخص کنم همین امشب باباجا باشین. در هر صورت فکر میاین

 کنن.

ها به راه رو فشرد و در وصف مسیحی که جلوتر از اونی کیفشبی دستهبی

 وار رو به نفس گفت:افتاده بود، زمزمه

 ها.چه قد و باالیی دارهماشااهلل... ماشااهلل نگاه کن  _

نفس خیره به محتوای سینی که شامل دو عدد شیر کاکائوی داغ و کیک 

هاش بی با حرفشد، خندید و وارد پارکینگ بیمارستان شد. بیشکالتی می

ای ناب به دست نداخت، که تا روزها سوژهاش میگاهی طوری به خنده

 داشت.

**** 

 

 خوری؟چی می _
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 من پیتزا چیکن.  _

 رو بست.منو

 یه پیتزا چیکن و یه استیک. _

ی فرو رفته در کنان از میز فاصله گرفت و نفس خیره به حلقهگارسون چشم

 انگشتِ چهارمِ مسیح گفت:

 شده؟خب چی _

 رو دنبال کرد.رد نگاهش

 رو در بیاریم. بخاطر سپهر و ..هاوقتی برگشتیم تهران باید این حلقه _

 متوجهم. _

 داد.سر تکون 

 خوبه. _

رو آماده کنه و با عشق چشم دوخت به هاشنگاه چرخ داد تا مسیح جمله

ای که، اگر بچهنوزادِ چشم رنگیِ میز کناری. قلبش تپش گرفت از تصورِ این
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تونست این شکلی باشه و یا شاید زیباتر باشه شد، میاز مسیح هم متولد می

 شت.ای که هیچ فرجامی نداو دلش سوخت از رابطه

 نفس یه اتفاق بد افتاده. _

 های بدِ پی در پی.خورد از اتفاقحالش بهم می

 چی شده؟ _

بهزاد از یه سری چیزا خبر داره. کم و بیش. یعنی از وجودِ باند سپهر و  _

 کنه رئیسش منم.سیاوش خبر داره با این تفاوت که فکر می

رو به ی کناریهادخترک هین کشان نگاه گشاد کرد و توجه چندی از میز

روی بینیش، خواستارِ  خود جلب کرد و مسیح با نشوندنِ انگشت سبابه

 سکون شد.

 هارو هضم کرد و گفت:جمله

 تو از کجا فهمیدی؟ _

 و شنید:

Ava-Khis.iR نیما گفت و من هم فقط تونستم بخندم. _
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برای جلوگیری از فریاد بعدی، دست مقابل دهانش گذاشت و مسیح ادامه 

 داد:

رو برده بودیم بیمارستان گفت بهزاد گفته که مسیح رئیسِ اباتدیروز که ب _

دونه. اون یارو رو رو هم میکاره. حتی ادعا کرده که جا و مکانمیه باند خالف

 رو بهش گفته.که فرستاده بود دنبالمون، اون همه چیز

گارسون با سینیِ حاوی دو پیتزا برگشت، نفس صبر کرد تا همه چیز چیده 

 فاصله بعد از رفتنش گفت:بشه و بال

رو لو بده؟ اگه خوای چیکار کنی؟ اگه به بابام بگه چی؟ اگه آدرسحاال می _

 بره پیش سپهر و چیزی از تو بگه؟

 رو به چنگال زد.مسیح تکه ای از پیتزاش

 ترس من هم از آخرین اگه بود که دیروز درستش کردم. _

 درستش کردی؟ چطوری؟ _

 و شونه باال انداخت.ای نوشابه نوشید جرعه
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رو فرستادم سراغش. بنده خدا برقِ کلت که خورده به چشماش ساالر _

رو کر کرده بود. خوب جیش کرده به خودش. هارت و پورتش گوش عالم

 افتاد به گردنش.شد من نرفتم سراغش وگرنه زحمت یه تعویض شلوار می

 ای قبلیش.پیتزایی به دست گرفته بودرو پرت کرد به سر ج نفس تکه

رو فرستادی روش اسلحه بکشه؟ زنی مسیح. تو ساالرچه راحت حرف می _

 کنی.اون دیگه االن مطمئن شده تو خالف می

 رو به خود گرفت.اش باز هم رنگِ خشمنگاهِ خیره

خواستم، که فکر کنه یه قاتل جانیم و بترسه ازم. رو میمن هم همین _

 و پام نپیچه.گیره دیگه به پر جوری یاد میاین

رو از دخترِ بیچاره ی هرگونه صحبتیبلند شدنِ نوای زنگ تلفنش اجازه

گرفت. مسیح همراه با اخمی که روی چهره نشوند، ریجکت کرد، خیلی 

 ها از چشم نفس دور نموند.ای تایپ کرد  و اینسریع برای مخاطب جمله

 بزنی؟خوای بری بیرون از رستوران حرف تماسِ خصوصی داری؟ می _
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ای بی توجه به اون، مشغول تایپ بود و در نهایت نگاه مسیح چند ثانیه

 های کنجکاوش.دوخت به چشم

خواد نگران باشی. بعداً سر فرصت بهش بله تماسم خصوصیه. شمام نمی _

 زنم.زنگ می

 رو به طور کل از دست داده بود.دست مشت کرد. اشتهاش

 به کی؟ _

کشید، رو انتظار نمیالعملیا چنین عکسترسید و امو درست وقتی می

 شنید:

 دوست دخترم. _

رو ترک کردن و درست به محض جای پای هم رستوراننیم ساعتِ بعد هم

خوری های بی ام و بود که نفس با دنیایی از دلگرفتنشون روی صندلی

 گفت:

 دار چیزی الزم دارم.روزی نگهی شبانهلطفا سر راه جلوی داروخونه _
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رخِ جذابش، به قلبِ رو به چشم زد و نفس خیره به نیمح عینک دودیشمسی

 ."شنیدی؟ دوست دختر"بی قرارش توپید 

 خوای؟چی می _

 عروس بودنش نداشت.هاش ور رفت. اصالً دلِ خوشی از تازهبا ناخن

 ماسکِ مو. _

 مسیح  اول نگاهش کرد و سپس ابرو باال انداخت.

 شن. حیف نیست؟ات نزن. داغون میهارو به موهاین چرت و پرت _

 از قصد گفت:

 چی حیف نیست؟ _

 رو داد:حواس جوابشو مسیح بی

 موهات دیگه. _

 اش نگاه کردبا دنیایی از اشتیاق به چهره

 رو که دوست داشت.دخترِ مسیح. موهاشگور بابای بهزاد. گورِ بابای دوست 
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 تبسمی روی لب کاشت و دلبرانه گفت:

 جنسشون بهتر بشه.زنم که می _

هاش از پشتِ قاب عینک نگاه داد به لبخند عمیقش و خیره به خالِ لب

 زمزمه کرد:

 جنسشون خوبه. _

 رو شدیداً دوست داشت.بازیشنفس اما بازیش گرفته بود و هم

 

 ترتر بشه.خوام خوبمی _

 ی شبانه روزی انداخت.وارد فرعی شد و نگاهی به تابلوی عظیمِ داروخانه

 همینه؟ _

 رو فشرد و خودرو آماده ساخت برای روی پا ایستادن.ی کیفشدسته

 شه توام باهام بیای؟آره می _
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ی کم از هم پارک شده بود، ای میون دو ماشینی که با فاصلهبه طورِ ماهرانه

 دوبل زد و ابرو باال انداخت.

 شه که من نیام؟مگه می _

 کرد.رو بیدار میهاشدید، کودکانهخنبازیش گرفته بود امروز. مسیح اگر می

 رم کنارمی؟چرا هرجا می _

 رو رسوند به کفش های پاشنه بلندِهای کرم خاکستریشپیاده شد و کتونی

 ها، بی توجه به بحث گفت:همسرش. درست بعد از نگاه به اون

 این چیه پات کردی؟ _

 از جوب گذشت و چنگ انداخت به بازوش.

 .نیوفتی _

 هم کودکانه بود.لحنش هنوز 

 کنی؟اِ مسیح چرا اذیت می _
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اومدی پایی میها پوشیدی ها. چیه این؟ با دمبار آخرت بود از این کفش _

 دیگه.

رو به هاشهای جلو بازی که طراحیِ زیبایِ ناخننگاه انداخت به کفش

 گذاشت.نمایش می

 وا مسیح این مدِ روزه. _

طرف آرایشی بهداشتیِ داروخونه رو بی جواب گذاشت و مستقیم به حرفش

ها به طورِ های مختلفی که در قالب قفسهرو میون برندحرکت کرد. نگاهش

هاش رو از روی چشمزیبا و مرتبی جا خوش کرده بود چرخ داد و عینک

 برداشت.

 گرفتی همیشه؟چه مارکی می _

ین های خانمی که همه میخِ شوهرش بودن، همنگاهِ نفس افتاد به فروشنده

اش رو با چهار انگشت  بچسبه و رو داد به چهرهامر هم باعث شد که بازوش

 و گفت:

 گرفتم عزیزممن همیشه اورِآل می _
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 بار یه مارکِ دیگه بگیرم؟نظرت چیه این 

مسیح متعجب چشم دوخت به بازویی که نفس چسبیده بودش و اما رفتاری 

ای رو رسوند به قفسهخودش رو بشکنه. راه افتاد ونشون نداد که دلِ دخترک

 رو در خود جا داده بود.ادنکه شامپو و ماسک موهای میس

 ادن بگیر.به نظرم این سری میس _

 رو به مسیح رسوند و نفس گفت:فروشنده سریعاً خودش

رو زیاد شنیدم اما، بدیش اینه که رو تعریفشآره ماسک موی میس ادن _

 سختمه ازش استفاده کنم.شه و منم بعد از حموم استفاده می

 فروشنده پوزخندِ استهزاآمیزی روی لب کاشت و با لحنِ پرتحقیری گفت:

 سختتونه؟ _

اش هیچ تغییر رو خیلی زود گرفت، به نگاه و حالت چهرهمسیح لحنِ زشتش

 رو زد.ی زبون تیزش، استارت جنگایجاد نکرد و اما به وسیله

 زنم.میاشکال نداره بگیرش من خودم برات  _

Ava-Khis.iR رو کیسه کرد و ترسید از اون نگاهِ آبیِ خیره.هاشفروشنده ماست
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 خانم لطفا بیارش. _

ی بیان شده از زبونِ مسیح، عاشقِ ماسک موی میس ادن نفس مستِ جمله

بار هم چنین اتفاقی رخ بده تا ابد میس ادن شد و قسم خورد که اگه یک

 استفاده کنه.

ها، به همراهِ هم فس از تک تکِ شلفبعد از پرداخت و دل کندنِ ن 

رو ترک کردن و درست وقتی توی ماشین قرار گرفتن، مسیح داروخونه

 گفت:

 اون مدِ روزرو دیگه نبینم تو پاهات. _

رو فراموش کرده بود و دوستش داشت این نفس به طورِ کل اون موضوع

 هارو.کفش

مدل دیگه هم تو مسیح اینا رو تازه خریدم. دوسشون دارم. تازه چند  _

 همین سبک گرفتم.

 جا کردی.تو بی _
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رخش، کمی آثار شوخی و یا چشم درشت کرد و سعی داشت از نیم

 اش بیابه و مسیح ادامه داد:رو در اجزای چهرهلودگی

گه چادر سرت ها نبود، نیما میکه زن من بشی این ادا و اطوارقبل این _

 کردی؟می

 گیری؟ آفرین.رو از نیما میتو آمار من _

 .برد از این حالتِ نفسبه سرعتش افزود. لذت می

ذاره کفِ دست آد و آمار تورو میگیرم، نیما خودش میمن آمارِ تورو نمی _

 من.

 هاش از شدت حرص، بیرون پرید.رو گرفت و لب

 دستش درد نکنه. _

 از پیچ کوچه گذشت و سریعاً تصویر شقایقی که کنار نیما ایستاده بود،

 هاشون نقش بست.مقابل چشم

هایی چنین اونهارو و همها خوشم نمیاد اما، این کفشمن زیاد از چادری _

 وقت تو پاهات نبینم.رو هیچکه تو این سبک خریدی
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نیما به محض از نظر گذرونِ اتومبیلِ مسیح، با دست اشاره کرد که وارد 

 داد، گفت:ن میها سر تکوکه برای اونپارکینگ بشن و مسیح درحالی

ی رو جمع کن، دیگه باید راهیِ خونهرو آماده و وسایلتکم کم خودت _

 شوهر بشی.

 

که از سپس، پشت سر سوزوکیِ نیما توقف کرد و پیاده شد. نفس بدون این

ای متنفر شد از نیما، از راهِ پشتی وارد پارکینگ خارج بشه برای لحظه

 ک شد به نیما و کنارش ایستاد.ساختمون شد و مسیح تلفن به دست نزدی

 تو کار و زندگی نداری پسر؟ _

ی در گذشت و نیما رو کرد به اونو پرسیِ مختصری از لنگهشقایق با احوال

 گفت:

های دخل بابارو مدیریت کنم. االن هم کار و زندگیِ من اینه که برم پول _

 در حال حاضر بی کارم.
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رو قصد داشت که به مشت سالهمسیح وارد درِ سیاست شد. نیمای سی 

هاش قرار بده. نیمایی که یکی دو رو مورد نرمش حرفبگیره و تمام مغزش

سال هم از خودش سن باالتر بود، در برابر چنین مردی عجیب کوتاه 

 اومد.می

 اومد اما به مرور فهمیدم مردِ خوب و با غیرتی هستی.اولش ازت بدم می _

 و مالیم به کمرش کوبید. رو تحسین کردنیما قدم اولش

دمت گرم داداش. منم اولش باهات خیلی بد بودم اما به مرور فهمیدم چرا  _

 نفس عاشقت شده.

 اختیار گفت:فکری کرد و بی

 شد؟شم یا بهزاد شوهر بهتری میمن شوهرِ بهتری می _

 رو دید زد و به لکنت افتاد.نیما دست و پا گم کرده، اطراف

یح جان. به خداوندیِ خدا بهزاد یکی از صدها این چه حرفیه مس _

 خواستگار نفس بود.
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ای به نفس نزدیک کشتش اگه بار دیگهیکی از صدها خواستگارش بود و می

 .شدمی

دونم پسر. زیاد خوشم نمیاد از بهزاد. دوست ندارم دور و بر خونتون می _

 ات بچین.بپلکه. پاشو از خونه

ی در گذشت. بهزاد تهدید خندزنان از لنگهنیما سر تکون داد و مسیح لب

رو ترک تری شیرازبود، با خیال راحتشد اما اگر دور میمحسوب نمی

 .کردمی

 

رو هم به سوی ورودی هل داد و نیمارو مورد خطاب قرار آخرین چمدون

 داد.

 شه بیای کمکم؟ کمرم درد گرفت اینا سنگینه.نیما می _

 بی مداخله کرد:نیما از اتاق بیرون زد و بی

 شی. نکن دختر، بگیر بشین با این کارات پس فردا بچه دار نمی _

 رو نمایش داد.نفس لب به دندون گرفت و با چشم و ابرو مریمِ خندون
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 زنید؟بی جان این چه حرفیه که شما میبی _

ماهرخ ساک به دست، به جمع پیوست و به دنبال اون مسیح و حاج ناصر 

رو میون ده ها چمدون چرخ  در گذشتن. مسیح نگاهشهم از چهار چوبِ

 شد، گفت:داد و رو به حاج ناصری که آهسته نزدیک می

رو به زحمت کنم هیچ احتیاجی نبود شما خودتونپدرجان من فکر می _

ها خودش بندازین و آدم بفرستین تا برای نفس جهاز بچینه، این چمدون

 رو  داره.حکمِ یه جهاز

قهر بود. در حقیقت هیچ ناراحتیِ خاصی از شوهرش به دل  نفس هنوز هم

رو نکشیده و برای آشتی نداشت اما، کسی هم با گذر این چهار روز نازش

خوابید اما، حتی اومد به اتاقش، روی تخت میالتماس نکرده بود. مسیح می

هاش بود که موجب شد، قهرِ یک زد و همین کارای حرف نمیکلمه

 .هار روز منجر بشهاش به چساعته

بار با های مسیح بودرو اینتوجهیهیچ حرفی نزد، بغضی که ناشی از بی

 رو رسوند به آغوشِ پدرش.خیالِ راحت رها کرد و خودش
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بابا جونم تورو خدا مواظب خودت باش. دیگه راهیِ بیمارستان نشی که  _

 میرم ها.می

رو روی کمرِ اشنههای گرم و پدرامریم مداخله کرد و حاج ناصر دست

 دخترش حرکت داد.

زنی. خدا انشااهلل به پدرت عمر با عزت دخترِ عزیزم این چه حرفیه که می _

 شه.جوری گریه نکن دل آدم خون میده. اینمی

 اش کرد و مسیح گفت:ماهگل با دنیایی از ترحم نگاه حواله

تون دت به همهبی جان، نیما، شقایق خانم، دستتون درد نکنه تو این مبی _

 زحمت دادیم. بیاید تهران تا بتونم جبران کنم.

رو خم کرد و بی بدونِ تعارف با یک دست گردنشنیما لبخند کاشت، بی

رو. کم پیش رو عمیقاً بوسید و شقایق فراموش کرد حالِ بدِ دوستشصورتش

رو تا این اندازه مورد لطف و عنایت قرار بده و بی  فردیاومد که بیمی

 کرد.رو غرقِ بوسه میرو دوست داشت انگار که سر و صورتشمسیح

Ava-Khis.iR
@avayekhis



523 
 

دونستم نفس بره تهرون با مردی مثل خوش بخت بشید مادر. اگر من می _

گرفتم و رو میها دستششه، به خدا که خودم زودتر از اینتو رو به رو می

 آوردمش تهران.می

 

محبتِ اون پیرزن و مسیح عمیق لبخند زد و با تمام وجود عاشقِ مهر و 

اطرافیانش شد. چه دنیایِ کوچیکی داشتن این.ها، چقدر دنیای مسیح و 

رحم بود و چه جونی گرفته بودن ماهرخ و ماهگل با اش بزرگ و بیخانواده

بی و رد و بدل وجود این سفرِ چندروزه. نفس که مبهوتِ رفتار مسیح و بی

رو از آغوش پدرش خودش آمیزشون، مونده بودهای رفتارهای محبتکردن

بار مسیح، کامالً مردونه با حاج ناصر دست داد، روبوسی بیرون کشید. این

رو در آغوش کشید و تک به تک کرد و نفس به ترتیب تمام افراد خونه

 خداحافظی کرد.

که خیره بود به جاده، میون راه موزیک در حال پخش و نفس درحالی

رو باز کرد و پس از اون بود که سرِ صحبت رو مخاطب قرار داد. باز هممسیح

 دادهایی چندان اهمیتی نداشت.این، چنین رخ
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 شه ازت یه چیزی بپرسم؟مسیح می _

رو پایین آورد و توجه تمام افرادِ حاضر جمع شد به مسیح صدای موزیک

 نفس.

 بپرس. _

 دونه. برای چیچرا نذاشتی متین بمونه شیراز؟ سپهر که جایِ تورو نمی _

 فرستادیش که مواظب خونه باشه؟

 ها که گفت:اومد از این دخالتخوشش نمی 

 الزم دونستم که برگرده همین. _

 نفس اما آدمِ از مهلکه گریختن نبود.

 جارو داره مگه؟کسی آدرس اون _

رو خواست که بحثحرکت، تنها می رو مجددا باال برد. با اینصدای موزیک

 مورد خاتمه قرار بده.

دونم دارم چیکار رو درگیر این چیزها نکن. خودم میه نداره. فکرتن _
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نفس با نارضایتی سکوت کرد و تا پایان مسیر، صحبتِ چندانی نکرد. مریم 

بار میوه پوست گرفت و تنقالت تعارف کرد و نفس تنها، کوتاه تشکر چندین

نفس صحبتی  کرد. میونِ راه هم برای ناهار و هم شام ایستادن و بازهم

شد و اش به تهران کوتاه میدونست چرا اما همین که فاصلهنکرد. نمی

رو از وجودش گرفت و آرامشها بال و پر میکیلومترها کم، فکر و خیال

کرد. با این وجود تنها چهل کیلومتر به تهران باقی مونده بود که سلب می

ی ماهرخ روی شونهرو که سرشرو متحمل بشه و درحالیخوابینتونست بی

 داد، به خواب رفت.قرار می

 

ها. از پیر و جوون گرفته تا هوا گرگ و میش بود و اما خیابون پر بود از آدم

هاش رو برای توالیِ گامهای پلیس، راهبچه و زنِ باردار. صدای آژیر ماشین

رو رسوند به سیلِ جمعیت و از میون تک های بلندشکرد. قدممشخص می

ون گذشت. تمام مردم دعوا راه انداخته و با فریاد خواستار عقب به تکش

پیکررو. رو کنار زد و دید جرثقیل آبی رنگِ غولایستادنش بودن. همه

رو امتداد داد و رسید به طناب دار، رسید به آخرِ زندگی و راه نفس نگاهش
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رو دستی از راه رسید و از وجودش سلب کرد. صدای سایشِ کشیدن

رو خراشید و های کهنه و درب و داغونِ سفید رنگ، تیغی شد، قلبشپاییدم

رو تو قالبِ بلوز و شلوارِ مخصوص زندان دید که شوهرش قامت نحیفِ مردی

هایی که اسیرِ اش چشم گرفت و رسید به دستبود. از پاهای زنجیر شده

ش بندهای آهنین شده بود. پاهاش تا شد و رجوع کرد  به اتاق باورهادست

رو از درِ باورش راه بده. سروصدای کر و نتونست که مسیحِ این شکلی

داد و لرزش آشکارای رو به این سو و اون سو حرکت میی مردم تنشکننده

تونست که متوقف کنه. طنابِ لوزی شکل، دور رو به هیچ وجه، نمیبدنش

ر فریاد رو تشدیدوارو گرفت و صدایی آشنا نامشگردنِ قلبش افتاد، زندگیش

 زد.

 نفس.. _

میون دنیای خواب و بیداری، اشک ریخت و شیون راه انداخت. مسیح دست 

باری که با اشک رو نامالیم تکون داد و از خوابِ مرگبلند کرد، تنش

هایی از حدقه بیرون زده، کرد، بیرونش کشید. نفس با چشماش میتجربه
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ریه خندید و هر دو لب از هم فاصله داد و زل زد به زندگیش. میون گ

 ی شوهرش کرد.هاش رو قابِ صورت برنزهدست

 اش مرجوع کرد و گفت:رو به تن مردهزبریِ ته ریشش جونِ دوباره

 ؟ خدایا همش خواب بود؟تو زنده ای؟ هیچیت نشده _

 مسیح نفس فوت و به صورتِ خیس از اشکش اشاره کرد.

 کنی؟ ای بابا.بم گریه میریزی. تو تو خوارو بهم میدیگه داری اعصابم _

صفای های دریاییش گرفت و چرخ داد میون باغِ با رو از چشمنگاهش

 ی مسیح. پس تمامش خواب بود. چه خوابِ زهرماری!خونه

ی در روی تنش و صندلیِ عقب خیمه زده که از میون لنگهمسیح درحالی

 بود، از اون حالت خارج شد و گفت:

 زنم همش گریه.ته دارم صدات میپیاده شو رسیدیم. دو ساع _

 هنوز هم گیج و منگ بود اما پرسید:

 جا؟ چرا اومدیم این _
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جا و من برم رو جمع کنم و هم تو بمونی اینهاماومدیم تا هم من وسیله _

 رو انجام بدم.یه سری کارهام

زیباییِ باغ، پس از شروع فصل چندین برابر شده بود و همین امر باعث 

 ها.های کنار پلهنفس نتونه دل بکنه از تک تک گلدونشد که می

 خوای بری قصر؟می _

 آره. _

رو وارد سالن شد و نگاهی اجمالی به دور تا دورِ نشیمن انداخت و متین

 ندید.

 مامان متین کو؟ _

 صدای مریم از فضایی دور و غیر قابل دید به گوشش رسید.

 خونه مادر. تو اتاقش.داره کتاب می _

رو به حرف روی پا چرخید و همین که به طاق در رسید، صدای دخترکبی 

 همراه دنیایی از استرس، شنید:
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جا بمونی. رو تحویل بده دیگه. نیازی نیست که بخوای اونبرو هتل اتاقت _

 ما همش با همیم مگه نه؟

ای رو بیان نکرد. سپس، نفس ی امیدوار کنندهتنها نگاهش و هیچ جمله

ها تماشا رو با دنیایی از سوالی تراس ایستاد و رفتنشل محوطهوارفته، داخ

 کرد.

 

رو یافت. نیم ساعتِ بعد، وارد پارکینگ شد و  اُپتیمای مشکی رنگش

رو دید زد و رنگشون دقیقا مورد پسندش واقع شد. پشت فرمون هاشکتونی

ت. رو با سرعت به راه انداخنشست و بعد از فشردنِ پا روی پدال، ماشین

خواست که ها میدلش برای تفریحش تنگ شده بود و حاال بعد از مدت

 ببینتش.

هارو گشت زد، از چراغ قرمزها گذشت و در نهایت مقابل آپارتمان ده خیابون

رو گشود، چند پیس از عطر مورد طبقهی مد نظر توقف کرد. در داشبورد

هاش هنوز به اش روی فرو رفتگیِ گردن پاشید و پیاده شد. قدمعالقه

ی ی جدا کنندهورودی نرسیده بود که در با صدای تیکی باز شد و چند پله
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رو طی کرد. عاطفه به همراه آرایشی غلیظ میون چهار کف و اولی همطبقه

 چوب در به انتظارش ایستاده بود.

 سالم بد اخالق. _

 سالم خوشگل. _

رو پر کرد از عطرِ اش ، مشامشعاطفه نزدیک شد و بعد از بوسیدنِ گونه

 اسپارتاکوس.

 باز که دیوونه کردی منو. _

 وارد شد و کتش رو از تن کند.

 چه خبر؟ _

 ور؟ور یا اوندقیقا از کجا خبر بدم؟ این _

رو در قالب شلوار لی رو پرت کرد روی راحتیِ سه نفره و عاطفهاشتن خسته

 و تاپِ کوتاهش، با تفریح دید زد.

 از هر دو وَر. _
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 عاطفه خندید و مسیح روی حرکاتش دقیق شد.

 کرده؟فهمیدی سیاوش چیکار داشته می _

 رو روی میز چید.های قهوهفنجون

 کم و بیش.  _

 کم و بیش یعنی چی؟ _

رو به دست گرفت. عاطفه تاپشرو روی هم انداخت و لپاشپاهای کشیده

رو حسابی اخالقشرفت و مسیح این همین بود. همیشه با مدرک جلو می

 ستود.می

رو دزدیده و وارد این ویال کرده. هارو ببین. سیاوش چند نفربیا این عکس _

 بار پسر هم همراهشه.این

 توجهش جلب شد و کنار عاطفه نشست.

 این یعنی چی؟ _

Ava-Khis.iR
@avayekhis



532 
 

هاش هیچ اطالعی نداره. جاست که سپهر از این ویال و آدمجالب این _

رو تو این عملیات دخالت داده که ای مطمئنشهسیاوش فقط چند تا از آدم

 یکیش بهبوده. 

های عاطفه قاپید و با دقت به تک تک رو به طور کامل از دستتاپبار لپاین

 ها نگاه انداخت.عکس

 نظرت چیه؟ _

 .ابرو در هم کشید

 طور که پیداست، سیاوش به قاچاق دختر قانع نیست.این _

 داد: رو لمس کرد و ادامهریششته 

 خوره عاطفه. دقیقا باید بفهمی که سیاها به درد من نمیاین عکس _

 

کنه رو امضا کرده. باید بفهمی که چیکار داره میوش اون شب چه قراردادی

 ها با سپهر چپ افتاده؟تر.. چرا تازگیو از همه مهم
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رو سُر داد روی قوسِ اشرو نزدیک کرد و انگشت اشارهعاطفه خودش

 بینیش.

 ره باالتر.ها. ماشااهلل هر روز توقعت می ام. خدا نیستمعزیزم من عاطفه _

 تفریحش شروع شده بود.

اگه اون روز که بهت گفتم بیا با من بریم قصر تا تو پارتنرم بشی، به  _

 گرفتی االن وضعیت این نبود.رو پیش نمیحرفم گوش داده بودی و این راه

 .چه خبر از دختره؟دپارتنرتون. _

بار اربابِ رو بلعید و اینسرش رو فرو کرد به گودیِ گردنش، عطرِ موهاش

رو با نفس مقایسه زن تو موهای این"قلبش از خواب بیدار شد و فریاد زد 

اون ذالِ سیاه رنگِ بلند و فردار کجا و این موهای بلوند و هفت  "کنی؟می

 رنگِ مش شده و کوتاه کجا؟

 رد.سر عقب کشید و چشم ریز ک 

 اون دختره نه، اون خانم االن زنِ من شده. _

 بار بلند و پرصدا.عاطفه خندید. این
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رو بدیم به حق دار، ایته و اگر بخوایم حقاون خانم... فقط زنِ شناسنامه _

 مسیحِ چشم قشنگ فقط حقِ خودمه.

های عاطفه به پسش زد. موهای نفس یادش افتاده بود و تمام دلبری

 کرد.اش نمیر از اون موها دیونهی یک تااندازه

 ور چه خبر؟اون _

 رو نداری نه؟ی منحوصله _

شد، به گردِ ها دنیا دنیا هم اگر آرایش مینگاه چرخ داد و عسلیِ این چشم

 رسید هرگز.های سیاهِ ساده و بدون آرایش نمیپای اون تیله

 نفس دیگه زنِ من شده. _

 و این یعنی؟ _

 بازیش گرفت.

 رو ندارم.خیانت به زنم قصدِ _

رو به هاش شکلی بالتکلیف، میونِ غم و خندهرو قورت داد و لبخنده
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 جدی که نیستی؟ _

 ور چه خبر؟نگفتی اون _

 های گستاخِ مرد گفت:رو قاب گرفت و خیره به آبیاشبا دو دست، چهره

 رو روشن کنی؟شه لطفا تکلیف منمی _

رو به دست گرفت و راه افتاد به طرف اشی سرد شدهسش زد، قهوهپ

 ی دنیا، تعویضش کنه.ترین قهوهآشپزخونه تا با داغ

 تکلیفت معلومه. تو سوگولیِ مسیح هستی.. _

طور تکمیل رو ایناشهنوز لب هاش کش نیمده بود برای خندیدن که جمله

 کرد:

 بمونه، اولویت با اونه.اما نفس زنمه و تا زمانی که زنم باقی  _

رو طالق یعنی باید صبر کنم تا اون سپهر لعنتی کشته بشه و تو نفس _

بدی؟ اصال به وجود اون االن احتیاجه مسیح؟ الکی باهاش عروسی کردی. 

 کرمِ سپهر خوابیده اون کاری نداره نفس پیش تو باشه یا نباشه.
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برد شید. چقدر لذت میهاش کی بدون شکررو با لذت به ریهطعمِ تلخ قهوه

 هایی مثلِ عاطفه.از حرص دادن زن

میره و اگه اون بمیره من رو درست انجام بدی سپهر زودتر میتو کارهات _

 گردم پیش سوگولیم.دم و برمیرو طالق مینفس

هاش، در برابر اون دختر رو دور گردن مسیح قفل کرد و دلبرانههردو دستش

 پشیزی ارزش نداشت.

 دی که طالقش بدی؟میقول  _

 ابرو باال انداخت.

 نه شاید هم نتونم طالقش بدم. _

 رو سر داد.ای مضحکهاش کش اومد و خندهی لبگوشه

 کنی؟داری با من بازی می _

رو چرخ شویی، فنجونرو ریخت به داخلِ سینک ظرفاشی قهوهته مونده

 رو به زنِ در حال مرگ رسوند.هاشداد و نهایتاً قدم
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ن رو خوب نگاه کن. هیچ اسمی از تو، تو فالِ مببین عاطفه.. فنجونِ من_

چینم. حواست رو از زندگیم مینیست. اول راه بهت گفتم دل نبند که دمت

رو تو دو تا عملیات مهم تونم بخاطر احساسات تو تمرکزمبه کارت باشه. نمی

 از دست بدم.

 ه داد:رو به نگاهِ متحیرش نزدیک کرد و اداملیوان

 نفس تو فالِ من نیست اما توام نیستی و نخواهی بود. _

 رو شنید.رو کج کرد به سوی  نشیمن و صداشرو گفت، راهشاین

 خوام که تو زندگیم باشی.من فقط می _

 رو به تن کرد و پلک بهم فشرد.کتش

 هستم. _

خوای برای من ری؟ بعد از این همه مدت امشبم نمیکجا داری می _

 باشی؟

 رو دربرگرفت.فرمشهای خوشلبخندِ کجی لب

Ava-Khis.iR رو برای توام.امشب _
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 فصل ششم

 

 "نفس  "

ها مشکی جا چقدر تاریکه مسیح! بابای من سفارش داده که پردهاین _

 ؟طالیی باشه

 رو از تن کند.رو پرت کرد روی کانتر و کتشکیف پولش

هارو دی. نخیر پردهیای بابا نفس توام چقدر به رنگ همه چی اهمیت م _

 من سفارش دادم.

 ؟چرا این رنگی _

 رو روشن کردم.های سالنچای سازرو به برق زد و من تک تک چراغ

ها مشکی طالیی بود. بد کردم خواستم ست بشه؟ چه چون کاغذ دیواری _

 رو؟خبره؟ مگه سالن نمایشه که انقدر روشن کردی خونه
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ها از همه ه جز رنگِ کاغذ دیواری و پردهکه برو چرخ دادم و درحالینگاهم

 چیز راضی بودم، گفتم:

 خوای حس زندانی بودن بهم دست بده که؟من بدم میاد از تاریکی. نمی _

 در یخچالرو گشود و پاکت شیررو به دست گرفت.

تونی از دست من فرار کنی. حس زندانی بودن هم بهت دست بده نمی _

 من که با بابات یکی نیستم.

رو سر جای قبلیش قرار دادم، سمهی شیکی که مشغول دید زدنش بودممج

 رو ریختم به نگاهم و اون اندک توجهی نکرد.های عالمتمام شکایت

 ریم قصر. برو استراحت کن.فردا می _

 دلم گرفت و لب زدم:

 ما آدمیم. _

 پاکت شیررو روی میز قرار داد و سوالی نگاهم کرد.
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و ناهار. ناهارِ درست و حسابی که نخوردم، از ساعت احتیاج داریم به شام  _

خوریم و شیشِ غروب دوازدهِ ظهر نشستم منتظرت گفتم ناهاررو با هم می

 گی برو بخواب؟اومدی دنبالم، حاال هم می

 رو به دست گرفت.ام کرد و تلفنچپ چپی حواله

خوری؟ بگو االن این همه غری که زدی بخاطر یه شام بود؟ چی می _

 فارش بدم.س

خور بشم و حق داشتم که ناز کنم حتی اگر حق داشتم که از دستش دل

 کشید.رو نمیمثلِ همیشه نازم

 خواد من رفتم بخوابم.دیگه نمی _

 رو شنیدم.گام برداشتم و قبل از رسیدن به اتاق، صداش

خوای قهر کنی اشکال نداره قهر کن اما، با شکمت نه. زود باش با من می _

 جا اصال حواسم نبود به شام.اینبیا 

 کوتاه بیا نبودم.

 خوام اصالً، شام بخوره تو سرِ..نمی _
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 صداش درست نزدیک به گوشم بود وقتی گفت:

 شام بخوره تو سرِ کی؟ _

 ترسیدم از مسیح.غرور داشتم اما هنوز هم می

 بغض کردم و گفتم:

 شام بخوره تو سرِ من خوبه؟ _

 انداخت به بازوم.قدمی برداشتم و چنگ 

 بچه نیاوردم بزرگ کنم ها. خیر سرت قرار بود بشی همراهم._

 هاش بیرون کشیدم و حرص داشتم به خدا.رو با زور از حصار دستدستم

 خواد با من رفتار نکن.هر جور که دلت می _

 رو تا آخرین توان، ولم داد. من و مسیح تفاهم نداشتیم اصال.صداش

 یکارت کردم یه دفعه فاز گرفتی؟ ای بابا مگه من چ _

 هاش.رو دوختم به چشمسر چرخوندم و نگاهِ اشکیم

 کنی تحقیر کردنه.تحقیر. کاری که هر روز داری باهام می _
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نزدیکم شد، کاری کرد که با هربار نزدیک شدنش قدمی به سمتِ عقب 

 ها ختم شد به دیوارِ پشت سرم.بردارم و امتداد این قدم

 هاش اسیر شدم و گفت:دستمیون هر دو 

زنم. من خوش رو بهت میهامببین نفس، یه بار و برای همیشه حرف _

ندارم که دختری تو این دنیا دل ببنده بهم. اگه فقط بفهمم یه کوچولو به 

کنم. این یک، به هیچ کدوم از من احساس داری از این خونه بیرونت می

ه تحقیرت کرد، این دو.. من العمل نشون نده، حتی اگرفتارهای من عکس

ی تو هم شم، حتی اگه دیونهحتی اگه عاشق کسی هم بشم که ابداً نمی

اهمیت باش و انقدر های من بیمونم باهات پس به رفتاربشم، باز هم نمی

 گیر نده، این شد سه...

 

رو وسط کشید و رحم باز هم خودشنتونستم که مقاومت کنم. اشکِ بی

ی ناالنم فاصله داد، کمی نگاهم کرد و در رو از چهرهرسوام کرد. صورتش

تونستم بایستام به هام که نه، از خونه رفت و منی که نمیآخر از مقابل چشم

 هام تنها گذاشت.جا و با دردرو همونروی پاهام
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ی بزرگ و دقیقه شمارِ ساعت پنج دور چرخید و کوچیکه رسید به عقربه

وقت بود که به خونه اش بازگشته و تنها هق  دوازدهِ نیمه شب. اشک خیلی

رو تو بغلم جمع کردم، سر گذاشتم روی گذاشت. پاهامهق بود که تنهام نمی

 زانوهام و نفسِ عاشق مجبورم کرد که حرف بزنم.

خواستی مسیح با اون همه دبدبه عاشقت چیه؟ چه توقعی داشتی؟ می _

ختر دورشه. همون شیوارو رو چه به تو دختر؟ اون االن کلی دبشه؟ مسیح

هارو نخواست، تورو بخواد؟ تا کی رسیدی. اوندیدی؟ به گرد پاهاش هم نمی

ی خوادت دیگه. لقمهجا و زانوی غم بغل بگیری؟ نمیخوای بشینی اینمی

خواد به زور قورت بدی. پرتش کن بره. انقدر به رو نمیتر از دهنتبزرگ

رد به زندگیت نفس. این آدم مالِ تو العمل نشون نده. برگرفتارهاش عکس

شه. کمکش کن. برو تو قصر و سر از کارهای سپهر نیست. مالِ تو هم نمی

تر تو این خونه در بیار. برو و کمکش کن بذار تموم بشه. هر چی بیش

 تر.شه و قطع کردنش سختی این عشق محکم میبمونی، ریشه

ید روی قوس بینیم و تا ی درشت اشک از چشم راستم راه گرفت، چکدونه

 روی زانوم امتداد یافت.
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ها. اشک بریز. انقدر گریه کن که خالی شی از عشقش. دل ببند به واقعیت _

 مسیح یه رویاست. یه رویای تموم شدنی.

رو به نمایش نم بارون خودشونهای بعدی آروم و دقیقاً به شکلِ نمقطره

اریدن و اجازه دادم تا تمام بار، هیچ تالشی نکردم برای نبگذاشتن. این

 هام تبدیل به بغض و نهایتاً اشک بشه.دلخوری

هام با حرص رو از جا پروند، دستصدای حرکت در روی پاشنه، تنم

 بغضم. رو پاک کرد، لب گزیدم و سد کشیدم به رویهاماشک

دیدمش و هیچ حرفی نزدم. نگاهش زوم بود روی تک تک حرکاتم اما 

رو رو گشودم و پارچ آبامشب عادی جلوه کنم. درِ یخچالتونستم که نمی

رو از های لرزونی که با هربار لرزشِ آشکارش، آبرسوندم به لیوان. انگشت

داد خدا. دیدم تار شد و رو لو میپاشید، همه چیزی لیوان بیرون میمحدوده

اندازیش همین که بوی عطرش به مشامم رسید، سدی که با تمام وجود راه

رو تا انتها سر کشیدم و ها چکید. لیوان آبکرده بودم شکسته شد و قطره

 رو شنیدم:صداش
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 هاش.رو دوختم به چشمسر چرخوندم و نگاه معترضم

فهمم نگاهِ یه آدم عاشق چه شکلیه. نگاه تو انکار نکن چون، چون من می _

 یه به نگاه ماهرخ، شبیه به نگاه متین، شبیه به نگاهِ الیاس.دقیقا شده شب

کرد. نفسِ رو سلب میی هر صحبتیرو باال فرستادم و بغض اجازهسرم

 لعنتی الل نشو نفس. حاال وقت حرف زدنه.

 هارو دور کرد.رو نوازش و اشکهامانگشت شستش زیر چشم

 می.دونم عاشق شدی اما فراموش کن نفس. _

رو پر کرد، دهان باز کردم و ی سیاهمونبارِ خونههقم فضای مرگصدای هق

دهان باز کردم و هوا رفت و باز هم دهان باز کردم و تنها تونستم یک کلمه 

بار تنِ پر هاش باز شد و اینبیان کنم و اون هم خطاب نام مسیح بود. دست

ار دقیقاً هاش انگام، تنِ عاشقم. دسترو به آغوش کشید. تن خستهنیازم

رو داشت، حتم داشتم که بعد از این همه اشک، بودیبیدی بابیحکمِ بی

کردم. ی نجات به فرار همین سقف ایستاده. من حسش میحاال فرشته

 رو رسونده بود.بار حتی راس ساعت دوازده خودشرو هم. اینلبخندش
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بود، هاش در معرضِ دیدم نچنگ انداختم به پیراهنش و حاال که چشم

 حرف زدم .

تو اولین مرد زندگیم هستی مسیح. به خدا اولیشی. چطوری کنترل کنم  _

 فهمه آخه؟رو؟ هزاربار گفتی عاشق نشو و این المصب چرا نمیاحساساتم

دست برد الی موهام و دیونه شدم. من بعد از لمسِ تارهام توسط 

حل شد میونِ های اون، تنها یک قدم با مردن فاصله داشتم. وجودم انگشت

هاش سپرده بودن و من حق رو به دستبوی عطرش. موهام پرتمنا خودشون

 نداشتم که عاشق بشم؟

 بیا بریم یه جا بشینیم. گریه نکن. بیا بریم تا باهات حرف بزنم. _

بار تونستم قورتش بدم هام و پاکشون کردم. ایندست کشیدم روی گونه

هاش شد که به حرفه نکنم. میرو. مسیح گفته بود که گریبغضِ لعنتی

 گوش ندم؟ 

 سازرو به برق زدم و پاکتِ شیررو از یخچال بیرون کشیدم.قهوه

 خوری؟قهوه با شیر می _
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 آره. _

رو به دست گرفتم و وارد نشیمن شدم. سینی حاوی دو فنجون شیر و قهوه

ا ای نامعلوم، در حالِ ور رفتن بمسیح لم داده رویِ مبل و خیره به نقطه

 روبیک بود.

 تونم بسازمش.خیلی سخته اینا اصال نمی _

 رو از دیوار گرفت و داد به من.نگاهش

 چی؟ روبیک؟ _

 آره خیلی سخته. _

 هاش چرخ داد و گفت:رو میون انگشتمکعب

سخت نیست. فقط همیشه به مرکزش توجه کن. یعنی اگه مرکز رنگش  _

 قرمزه باید تمام اون صفحه قرمز باشه.

 های فراوون.اشتیاق به وجودم زبانه زد. من نفس بودم و کودکانه

 شه بهم یاد بدی؟می _
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 پرتش کرد روی میزِ عسلی.

 بره.االن وقتش نیست. زمان می _

 حرفی نزدم و ادامه داد:

 ؟دونی بدترین نوعِ شکست عشقی چیهمی _

حتی دونستم از شکستِ عشقی منی که رو جلو فرستادم. چی میهاملب

 رو تا به حال نداشتم؟فرصت دوست داشته شدن

 من که گفتم تو اولین مردِ زندگیم هستی. _

 رو روی هم انداخت.پاهاش

 اش کرد؟پس تو معتقدی که برای دونستنِ هر چیزی باید تجربه _

 رو دارم. البته تقریبا.تقریبا این عقیده _

 ام افتاده بود.روی شونه ای کهرو به دست گرفت، دقیقا تکهای از موهامتکه

 ات پوچ و غلطه.دقیقاً عقیده _

 سوالی نگاهش کردم و ادامه داد:

Ava-Khis.iR
@avayekhis



549 
 

رو رو نباید تجربه کرد تا فهمید که چقدر درد داره. بعضی چیزهاهر چیزی _

مونه. بذار برات اگه تجربه کنی دیگه نایی برای زندگی کردن برات باقی نمی

های تریلی چقدر درد اهات بره زیر چرخدونی اگه پیه مثال بزنم، تو نمی

 .فهمی اما، بعد از اون دیگه پا نداریکنی و میداره، اون دردرو تجربه می

 منظورت چیه؟ _

هاش یک سانتیِ نگاهم قرار از حالت لم داده به نشسته دراومد و چشم

 گرفت.

دونی بدترین نوع شکست عشقی چیه؟ نوعِ حادش. اون نوعی که می _

فهمی چقدر درد داره اما، بعد از کنی و میاش میکنه. تجربهفلج می روقلبت

 تونه سرِ پا باشه.مونی و یه قلبِ فلج. یه قلب فلجی که دیگه نمیاون تو می

 رو قاب گرفت.هر دو دستش صورتم

کردم از عشق برسی رو خوندم اما، فکر نمیاز همون اول تو نگاهت عشق _

رو به روی من نشسته، یه قلبِ عاشقِ وابسته  به وابستگی. این نفسی که

هارو تو مغزت بچپونم چون خوام نصیحت بابابزرگداره. ببین دختر من نمی
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تونستم همون روزی دونم االن یه گوشت دره و یه گوشت دروازه. من میمی

که فهمیدم عاشقم شدی از زندگیم پرتت کنم بیرون اما، چون فهمیدم تو 

خواست که قلبت فلج شه. اگه یه ی موندم. چون دلم نمیایه عاشقِ وابسته

هات بره، یه دفعه ات یه دفعه از جلوی چشمعاشقِ وابسته باشی و معشوقه

رو پرتاب کنه به طرفت، یه دفعه ولت کنه و چشم باز کنی ببینی گلوله

ست که رو متحمل شدی و اون موقعنیست، بدترین نوعِ شکست عشقی

تو زندگیت اما اون  های زیادی بعد از اون ممکنه بیاندمشه. آقلبت فلج می

خوام بهت بگم منم تونی دوباره عاشق بشی. دروغ نمیقلب فلجه و تو نمی

رو واسه خواد با بودنم خودتدوست دارم اما، فقط دوست دارم. دلم می

خوام توام یه شکست بخوری مثل ماهرخ، مثل نبودنم آماده کنی. نمی

 من.الیاس، مثلِ 

اراده دستم حرکت جریال دویست و بیست ولتی برق وصل شد به تنم، بی

 رو. رو به قلبم رسوند تا به تسکین برسونه حالشکرد و خودش

ی اشکم رو رسوند و هنوز اولین قطرهبغض باز هم زودتر از همه خودش

 سرازیر نشده بود که گفت:
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 .تونم عاشق بشم نفسمن با یه قلبِ فلج دیگه نمی _

جا رها کردم و نفسِ در هام بودرو همونفنجون قهوه که تا به حال تو دست

رو تنِ قلبش کنه و رو رسوندم به اتاق. رسوندم تا لباس سیاهحال مرگ

های سردِ اتاق بمیره. بدترین نوعِ شکست عشقی جا روی سرامیکهمون

ی قیقهدقیقا همین بود. از دیدِ من بدترینش همین بود. همینی که چند د

 پیش مسیح سرِ قلبم آورد.

 رو جمع و میون هق هق زمزمه کردم:پاهام 

رو کشتی. وقتی از عشقت گفتی رو فلج نکردی مسیح. قلبمتو قلبِ من _

 قلبم مرد.

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

 

 راوی 

رو هاشخورد، مجبورش کرد که چشمهای محکمی که به در میصدای تقه

های سرد اتاق بیابه. دردِ شدیدی سرامیک رو دقیقاً رویباز کنه و خودش
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هاش کمک گرفت، روی پاهاش رو آزرد. از دستی کمر و گردنشناحیه

ایستاد و قفل دررو گشود. مسیح میون چهار چوب، همراه با کوله پشتیِ 

 قدیمیِ نفس نمایان شد.

 ها یعنی چی؟ این بچه بازی _

 رو کشید.شرو پس بگیره و مسیح دستدست دراز کرد تا کوله

 جاییم. زود آماده شو باید بریم قصر.ساعت شده یازده ما هنوز این _

رو به دستش سپرد و تنهاش گذاشت. نفس با دنیایی از فکر و سپس کوله 

تونست رو شست. امروز هم نمیرو به سرویس رسوند و موهاشخیال خودش

بکشه، فیلم  رو باز کنه. تصمیم داشت برگرده به رویا. نقاشیهاشچمدون

ها، قصد داشت که تو همین رو مثل قدیمببینه و رمان بخونه. تمام زندگیش

 سه مورد خالصه کنه.

رو با حوله خشک کرد و مقابل کمد ایستاد. حاج ناصر کمد صورتش

ها طبقِ کدومِ اونای پر کرده بود اما، هیچرو از هر پوشیدنیهاشلباس

رو به همراه ، مانتوی اسپرت مشکیها گشتاش نبود. میون رگالسلیقه
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رنگش بیرون کشید و شالِ صورتی و کیف و کفش هم رنگش شلوار نود هم

 رو تکمیل کرد.هم تیپش

 رو بهم زد. انگار صد سالمه.هاش حالماه این چه مانتوهاییه؟ رنگ _

اش از شدتِ هارو با زور به تن کرد و مقابل آینه ایستاد. معدهسپس لباس

و در این مورد رو از روی میز قاپید به سرو صدا افتاده بود. رژِ سرخگرسنگی 

رو سفارش داده بود، احسنت گفت. بعد از اون هاکس که اینی هربه سلیقه

ی سیاه پشت پلکش مالید تا از پفِ اول صبح خبری نباشه. کمی سایه

 رو ترک کرد.هاش رو به دست گرفت و اتاقکفش

کشید، حاضر شدنش. مسیح تلفن به دست روی  حدوداً نیم ساعتی طول

های نفس رسید لبخندِ عمیقش مبل نشسته بود و اولین چیزی که به چشم

 برای مخاطبِ پشت خط بود.

 گفت:

 من حاضرم. _
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رو داد به نفس و ی تلفن گرفت، اونرو از صفحهو مسیح نگاهِ خندونش

 رو فرو خورد.لبخندش

 هات؟اون چیه زدی به لب _

 افتاد به طرفِ ورودی و کوتاه گفت:راه 

 رژِ لب. _

ی آسانسوررو فشرد و در ی در عبور کرد، دکمهمسیح به دنبالش از لنگه

 رو شنید:همون حال صدای شخصی

 سالم آقا احمدی. _

 سر چرخوند و نفس پرتعجب زل زد به فردِ پیشِ روش. 

جا من ازش نبار خانمت اومد ایوقت نیستی؟ یهبرادر من شما چرا هیچ _

 رو گرفتم انگار خوشش نیمد زیاد.سراغت

 رو دید زد.سپس نگاه چرخ داد و نفس

 خواهرتون هستن؟ خوشبختم خانم. _
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که تمام نفسِ در حال مرگ تنها تونست سر تکون بده و مسیح درحالی

 بین گذاشته بود، رو به فردِ مزاحم گفت:رو زیر ذرهحرکاتش

 کاری داشتین اقای نیازی؟ _

 بله کارتون داشتم. _

شد همه رو حواله ی نفس داد. از حال و روزِ خرابش مینگاهِ مشکوکش

 چیزرو به راحتی حدس زد.

 خواهرتون هستن دیگه؟ _

مسیح اشاره کرد که نفس وارد آسانسور بشه، خود قدمی نزدیک شد و با 

 ی نیازی کوبید.انگشت اشاره به تختِ سینه

من فضولی نکنی ها آقای نیازی. کالهمون بره تو  از این به بعد تو زندگی _

 هم از این ساختمون پرتت کردم بیرون.

 رو برید.نیازی دهان باز کرد و مسیح حرفش
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این خانم که االن باهام بود زنمه، اونم زنمه. به جز اینا چند تا زن دیگه  _

طبقه بارِ آخری بود که تو این  هم دارم اما فضولیش به تو نیمده، پس این

 دیدمت.

ای حرف بزنه. وارد آسانسور شد و هم گفت و اجازه نداد نیازی حتی کلمه

ها نگاه انداخت و به مسیحی فکر کرد رو فشرد. نفس به شمارش طبقهکف

که با قبل از ازدواجشون هزار درجه تغییر کرده. در حقیقت تغییری در کار 

شد. اون خوی رو میی واقعیش حاال داشت نبود، مسیح همین بود و چهره

رو به نمایش زد حاال داشت خودشرو میدختر بازی که ماهرخ حرفش

 گذاشت.می

 

ها ادامه داد و درست رو روی سنگ ریزهپس از سه ربع، ماشین حرکتش

هایی که مقابل ورودی قصر ایستاد. نفس با حیرت نگاه دوخت به درخت

دوست داشت استخر و تمام  رسیدن. چقدرپربار و زیباتر از قبل به نظر می

 های این قصررو.دستگاهودم

 ی هم وارد شدن و مسیح از یکی از کارکنانِ رهگذر پرسید:هم شونه 
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 سپهر و سیاوش، کدوم هستن؟  _

 هر دو هستن آقا. _

هارو طی کرد. سپهر به عادت مسیح سر تکون داد و همراه با نفس پله

دونست ها گرم. خدا میش به پروندههمیشه در چهاردیواریِ اتاقش بود و سر

تر از مسیح مشتاقِ نابود شدن این قصره، هر دو کینه به دل که اون بیش

 داشتن و اما مسیح کوتاه اومدنی نبود.

 ای به در وارد شد و سپهر سر بلند کرد.تقه

 به به... سالم. _

 رو به مسیح رسوند.مشتاق از پشتِ میز بلند شد و خودش

 ببینم، چطوری پسر؟ دلم تنگ شده بود برات. بیا بغل من _

 سپس، رو داد به نفس.

 چطوری نفس؟ خوش گذشت سفر؟ _

چرا دروغ گفتی؟ اون شب  "هاش از مسیح پرسید نفس خندید و با چشم
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 جاها تنگ شده بود سپهر.دلم برای این _

 یکی از کارکنان دستور داد که از هر دو پذیرایی کنه و نفس گفت:سپهر به 

جا تنگ شده بود چه برسه به سامی که هر دقیقه منم دلم برای این _

 جاست.این

 سپهر خندید.

 پیچه.ی هر دقیقه هم که نه، خیلی میهر دقیقه _

رو روی مبل انداخت و سپهر با لبخند خودش مسیح ابرو در هم کشید و

 ه کرد که نفس هم کنار اون قرار بگیره.اشار

 خودش هم پشت میز نشست و گفت:

داد اولین نفر به من اطالع جا رخ میترها هر اتفاقی که اینسامیار قبل _

 دادی.می

 مسیح باز هم چنگ انداخت به موبایل و لبخند زد به صفحه.

 خب هنوزم همونه. _
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 نیست. _

 رو به بعد موکول کرد.پیامی چشم گرفت از صفحه و تایپِ ادامه

 نیست؟ چی شده که چنین فکری کردی؟ _

 رو کرد به نفس. سپهر

ها یه نفر اومده تو باغ و سامیار داد و بیداد کرده که ولش چند وقت پیش _

 ؟شدیکنید و بعدشم سوار ماشین کرده و بردش. تو بودی دلخور نمی

تونست که ترک کنه. رو نمینفس لب بیرون فرستاد و این عادت لعنتی

داد که زد و عصبانیت اجازه نمیهای قرمزش پلک میمسیح خیره به لب

 خیلی خوب روی کارهاش تمرکز کنه.

 کردم.واهلل من بودم اخراجش می _

 اش چشم گرد کرد و سپهر خندید.مسیح به لحن دلبرانه

تو چقدر خشنی دختر. سامیار قلبِ این قصره. حاال شاید برای خودش  _

 دلیلی موجه داشته. درسته سامیار؟
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 درسته. _

ی تلفنش شروع به روشن و خاموش شدن کرد، و درست زمانی که صفحه

 رو ترک کرد.تن از مبل کند و بدون حرف اتاق

شد و رو دوخت به قامت مسیحی که از دیدش محو مینفس نگاهِ مغمومش 

 سپهر لب باز کرد.

 ای اتفاقی افتاده؟روز خیلی ناراحت و گرفتهام _

کرد؟ از وجود رقیبی رو برای سپهر بیان میهاشگفت؟ دردودلچی باید می

 نالید؟حتمی می

 تفاوتی.رو بزنه به درِ بیتنها تونست شانه باال بندازه و خودش

 ه؟ همه چیز خوبه.وفتخواد بینه چه اتفاقی می _

 چرخ داد و گفت:رو روی میز سپهر لیوان چای

 ده.هایی رخ میآد. انگار تو سالِ جدید داره یه اتفاقبوی عشق می _

 نفس وا رفته نگاهش کرد و سپهر ادامه داد:
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سامیار شخصیت جذابی داره اما نفس، اون آدم، مالِ عشق و عاشقی  _

 شو بکن و بنداز دور.نیست. از من به تو نصیحت ریشه

رو بر مبنای ی خودشعاشقِ ماهرخ و عقیده هایای فکر کرد به آبیلحظه

 عشق توضیح داد.

های رو زمین مال عاشق شدن هستن. فقط کافیه این باوررو همه ی آدم _

 خطره.بهشون بدیم که عشق چقدر قشنگ و بی

 نگاهِ عسلیش، پر شد از ناامیدی و حسرت.

ه به دادِ هستیه، مواظب باش کترین رخاشتباه نکن نفس. عشق خطرناک _

 دامش نیوفتی.

نفس نگاه دوخت به مسیری که مسیح از اون عبور کرده بود و دلش 

 شکست. خیلی لفتش نداده بود؟

 کنین؟شما چیزی از سامی دیدین که اینطور فکر می _

 بار و مکرر تکون داد و گفت:رو چندینسرش

 نه من چیزی ندیدم فقط اطمینان دارم که اون عاشق بشو نیست. _
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 ودل نشسته؟بود که با کی به دردحواسش 

 کنین که عاشق بشو نیست؟خب چرا فکر می _

دلترین آدمیه که من تو کل زندگیم دیدم. درست یه چون سامیار سنگ_

 هایِ سیاوش.چیزایی تو مایه

لب گزید. مسیح و سیاوش؟ نه اصال! اون دو هیچ ربطی به هم نداشتن. پس 

دلش شکست از وجه تشابهی که به کار  رو.حتما ندیده بود لبخندهای مسیح

ی عالم نشون بده طرحِ برده بود. دوست داشت روزی فریاد بزنه و به همه

رو یادت نره چطوری دلت "رو، ولی کسی در دلش فریاد زد که لبخندش

رو به دستگیره گرفت و ایستاد. اصال حال خوبی نداشت به . دستش"شکست

ها شد که به اونو اگر مجبور میهای کسی موجب گوش سپردن به حرف

 پاسخ بده هم، کامالً از توانش خارج بود. 

 هاش افزود و گفت:رو به لبلبخند تصنعی

در هر حال اصال برام مهم نیست، چون من حس خاصی به سامیار ندارم.  _

 تونه بره.فقط هست که از تنهایی درم بیاره و هر وقت که خواست می
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 و به چشم زد و ابرو باال انداخت.راشسپهر عینک مطالعه

 .کنه. البته رفتار هردوتونرو ثابت میاما رفتارت کامال عکسش _

 بار. قلبش هم پوزخند زد این

رو به اتاق مسیح رسوند و اشرو در پیش گرفت، تنِ له شدهراه خروج

رو جلب کرد. کمی فاصله گرفت ای، تصویری برای یک عمر، توجهشلحظه

ای پول از سیاوش هاش دستهرو دید زد. مسیح مقابل چشمزیرینی و طبقه

های گرفت و به جیب زد و نفس پس از تصورِ تصویراتِ پشت اون ردوبدل

 کرد و اون خبر نداشت؟اسکناس، دق کرد. چیکار داشت می

** 

 

خوای چی هست؟ چرا پیش پیش دست مزد خب حاال کاری که ازم می _

 ردم.دی؟شاید اصال قبول نکمی

رو به روی کمرِ مسیر حرکت داد و هدایتش کرد به سوی سیاوش دستش

 نشیمن.
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 کنی.مطمئنم که قبول می _

رو برای نشستن انتخاب کردن و مسیح بار دیگه دو مبل مجاور همِ تک نفره

 رفت. که حالش، رو به کالفگی پیش میرو پرسید، درحالیسوالش

خوای چیه، بلند شدم و که می سیاوش اگه همین االن نگی اون چیزی _

 رفتم.

 آهان.. اولیش اینه که به من احترام بذاری. _

دونست از ابروی چپش باال پرید و چشم درشت کرد. سیاوش چه می

 ای که در اون، دستور دادن ممنوع بود!خصوصیاتِ اخالقی

تونی تو من ایجاد کنی سیاوش. من همینم که هستم. هیچ تغییری نمی _

هات برات دوال راست شم، سخت در ورت اینه که مثل بقیه آدماگه منظ

 بینم.تر نمیرو ازتو کماشتباهی چون من خودم

 سیاوش خندید و به خندیدن ادامه داد.

می.دونی چیه سامیار؟ من بخاطر همین جذبت شدم. بخاطر همین  _

 آی.اعتماد به نفس، بخاطر همین غرور و مطمئنم که تو از پسش بر می
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، پا روی پا انداخت و "چه کاری هست؟ "ازه نداد که مسیح باز هم بپرسه اج

 رو ادامه داد:صحبتش

جارو که بتونم اوناندازی کردم، برای اینببین سامیار، من یه کار جدید راه _

جا سر بزنه بچرخونم نیاز دارم به یه آدمِ زرنگ، یه نفر که بتونه گاهی به اون

 اش کنه.و اداره

روز چک کرد؟ سپهری که شبانهرو خوند اما، سپهر رو چیکار میقضیهتا ته 

 گذاشت؟کردرو باید کجای دل میمی

 پس گفت:

تونم، چون در هر صورت من برای سپهر کار دونی که من نمیخودت می _

 می.کنم.

رو دید زد و از نبودِ فردی مشکوک که اطمینان ی نشیمنسیاوش محدوه

 شد و گفت:تر حاصل کرد، نزدیک

 رو بررسی کنی.جا و اوضاعبار بری اونای یکفقط کافیه هفته _
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شد اما، آورد، عالی میخوب بود. عالی هم بود. سر از کار سیاوش در می

 کرد.داد و خیلی سریع قبول مینباید اشتیاق به خرج می

ی ی کافی با فروش اون دخترها پول در میاری، دیگه شعبهتو که به اندازه _

 دوم نیازی نبود.

سیاوش با خیالی راحت و به موجبِ رضایت مسیح، تکیه داد به پشتیِ مبل 

 و لبخند زد.

 نیاز بود. پس قبوله؟  _

 نگاه چرخوند و چشم دوخت به نگاهِ متفکرش.

 گفتی دوتاست و دومیش؟ _

رو بهت بگم و از دومیش کامال خصوصیه، یعنی سامیار اگه من دومیش _

 جا با این دنیا خداحافظی کن.و بشنوم، هموندهن کسی جز ت

چنگ زد به موبایلش و روی پا ایستاد. دست کشید میون موهاش و تحمل 

ها کی بودن در برابر نداشت کسی شبیه سیاوش مورد تهدید قرارش بده. این

 غرور و عظمتی که خود داشت؟ 
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 از روی شونه نگاهش انداخت و چهره جمع کرد.

کشی؟ اگر من برات انقدر قابل اعتماد شاخ و شونه می تو داری برای من _

 اومدی سراغم.نبودم خب نمی

رو رسوند به پله ها و سیاوش هم دنبالش به راه هاشرو گفت، سپس قدماین

 افتاد.

 این خصوصیت اخالقیت افتضاحه پسر. _

رو پشت سر دید. مکث کرد و بعد ی پنج و شش ایستاد و سیاوشمیون پله

 چرخید و گفت:روی پا 

رو داشته باشی. من این تونی همراهیموقت نمیمنو تهدید کنی، هیچ _

 دم.شنوم اما زیاد دستور میمدلیم، مدلم اینه که دستور نمی

 ی تسلیم باال گرفت.رو به نشونهسیاوش خندید و هردو دست

 خیلی خب، تهدید نداریم. برگرد سر میز مذاکره. _

هاش اش کرد و اصال به خندهح چپ چپی حوالهسپس مجدداً خندید و مسی

 نخندید.
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بار که کنارش نشست، به شدت اخم داشت و اما عجول بود برای شنیدنِ این

 موضوعی که خصوصی هم بود.

 شنوم؟خب می _

 طور که گفتم مورد دوم شخصیه. خیلی شخصی.همون _

اهمیت که شخصی بود از باقیِ جمالت بیشد. اینموضوع داشت جالب می

 کرد.سیاوش، تفکیکش می

 دقیق شد.

 خب؟ _

 آری، درسته؟شنیدم که تو از بوکس سر در می _

 .سر تکون داد 

 یه چیزایی بلدم. خب؟ _

ر بوکس یاد ترین مکانِ زندگیم تا به یه نفخوام بفرستمت خصوصیمی _

 بدی و به این بهونه، تو اون خونه زندگی راه پیدا کنی.
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سیاوش و مکان خصوصی. این اتفاق، دنیایی جذب به تر هم شد. جالب

 همراه داشت.

 اون یه نفر کی هست؟ _

 گم. قبوله؟ اونو دیگه نمی _

شد که قبول نباشه؟ سیاوش و مکان خصوصی. مورد یک هم بخاطر می

 مورد دو قبول بود. 

 بار سر تکون داد و روی پاهاش ایستاد.این

 آدرس هر دورو برام بفرست. _

رو دود کرد. از نظر اون سامیار زنان، سیگارشلبخند زد و فندکسیاوش 

 هاش بود.بهترین گزینه برای انجام کار

 هارو طی کرد و مقابل درِ اتاق سپهر ایستاد.مسیح با ذهنی درگیر، پله

 سپهر نفس کو؟ _
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رو از میون کاغذهای دفتر و دستکش بیرون کشید. سامیاری که سپهر سرش

هارو باال اومده بود، بسیار توفیر رفت، با سامیاری که اونهارو پایین پله

 داشت.

 رو.با این حال به روی خود نیاورد و اشاره کرد به انتهای راه

 نفس رفت اتاقِ تو. _

 باشه. کاری نداری با من؟ _

روزها به اش کشید، این مرد معدنِ شجاعت بود و همیندستی به چونه

 خورد.دردش می

بقه ی پایین، دخترهای جدید اومدن، برو تشکیل پرونده بده یه سر برو ط _

 رو برای مهمونیِ آخر ماه آماده کن.تاشونو پنج

 

 رم. فعالً.باشه تا نیم ساعت دیگه می _

 رو به سوی اتاقِ انتهای راهرو نگاه کرد.سپهر سر تکون داد و راه رفتنش
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رو ارهای اتاق. نفسرو چرخ داد به تمامِ در و دیومسیح در گشود و نگاهش

سو و رو به ایندید که پشت پرده و داخل تراس ایستاده بود و باد موهاش

هاش، مقصد یافتن، رسید به تراس، کنارش داد. گامسو حرکت میاون

 ای تغییر جهت نداد.ایستاد و نگاهِ دخترک حتی لحظه

ا برو ها که تو اینجوری خیره شدی بهشون؟ بیچی داره این دار و درخت _

 تو روسری سرت نیست.

 تفات همسرش، دنیایی سوال ایجاد کرد.صدای بی

 رو بدون روسری ببینه.جا هم کسی نیست که مناین _

رو گفت. کسی هم نبود اما موهای نفس دیونه می کرد هر مردیراست می

 .چرا بین خواستن و نخواستنش همیشه در حالِ جنگ بود؟

 فهممت نفس.نمی _

 ها کنده شد.درختنگاهش از 

 فهمی؟چیمو نمی _

 شد.ماشین ساالررو به چشم دید که نزدیک می
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 من به تو قولی دادم؟ _

 نفس هم پر شد از ابهام.

 چه قولی؟ _

رو با احساساتِ تازه از راه ی نرده. باید تکلیفشرو تکیه داد به لبهآرنجش

 کرد.ی نفس، مشخص میرسیده

 ودم؟من به تو قول موندن داده ب _

بار حتی نوبت هاش نگاه کرد. اینبار مستقیم به چشمبار سر چرخوند. ایناین

دونست به دل بودن شبیهه و یا به نفس بود که دل بشکنه. دلی که نمی

 سنگ بودن!

میرم؟ نخیر تو چه فکری با خودت کردی؟ فکر کردی اگه نباشی من می _

کنم نه، ، اینو تکذیب نمیشدممند هآقا اشتباه کردی. درسته که بهت عالق

من به اون مسیحی عالقه پیدا کردم که روزهای اول وارد زندگیم شده بود، 

برم. نه اینی که تازه داره تر به لجن بودنش پی مینه اینی که هرروز بیش

ده. من از جنس تو نیستم مسیح. جنسِ من رو نشون میی واقعیشچهره
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های کوفتیت تموم بشه و برم دنبال نابه. فقط منتظرم که زودتر این کار

 زندگیم. 

هاش خندید اما دلش نه، هاش پر کشید و رفت. لبتحیر خیلی زود از چشم

هاش تمامِ کرد، غم خورد. چشمدلی که وجود داشت و همیشه پنهانش می

رو اسکن کرد و قلبش فریاد کشید که کاری کن. کاری کن تا نتونه دل نفس

 بکنه از توِ لجن. 

ی بازی شد. کارش بود. مسیح هاش آمادهرو از نرده برداشت و دستاشهتکی

کرد و این یکی چرا هم بازیش وقت بود که با دخترها بازی میخیلی

کشید؟ چرا دلش خورد و اما عقب نمییکی چرا شکست می؟ اینشدنمی

 یکی خسته بشه؟خواست از بازی با ایننمی

 هاش مامور دق دادن.رش شد و لبهاش مامور نوازش موهای محشدست

 میری.تو بدونِ من می _

مُرد و دقیقا رو نداد. بدون اون میی هیچ گونه دفاعِ دروغیگفت و اجازه

رو بوسید و تنش در حال فروریزی بود اینهاش میهمین حاال که لب
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هاش به آرومی روی مُرد، همین حاال که انگشتفهمید. بدون اون می

های گرمش پخش تنش به آغوش کشیده شد و هرمِ نفسموهاش نشست، 

 رو فهمید. شد روی صورتش، این

رو مجدد چشم بست و مسیح پس از پایان بازی عقب کشید. کنار لبش

 بوسید و کوتاه اما گستاخانه گفت:

 .میریتو بدون منِ لجن می _

هاش باز هم لبخند زد رو استوپ کرد. لببار گفت و بازیرو برای دومیناین

 و نفس از هجوم عشق، دق کرد. 

رو گذاشت تا بمیره. رو به در اتاق رسوند و نفسهاشمسیح لبخندزنان قدم

رو ثابت کنه؟ که بکوبه به سرش چیکارش کرده بود؟ فقط قصد داشت همین

 رای جدال با عشقِ اون قوی نیست؟رو؟ که ثابت کنه بوابستگیش

ی محشر، مُرد آره. بدون اون دیونهرو محکم بست. میگزید و موهاش لب 

 مُرد.قطعاً می
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هارو دوتا یکی و با عصبانیت طی کرد. سپهر و ساالررو در کنار هم مسیح پله

دید و به ساالر حتی سالم هم نکرد. حالش از اون دوروی نکبت بهم 

رو به یاد رو بود دقیقاً. پنج سال طی شدهورو هم نبود، هفتخورد. نه دمی

 ی کوتاهشون هم، شد غوزِباالغوز.ی بوسهآورد و نفس و تجربه

 رو پایین رفت و به راهروی وهم آوری که حکمهای منتهی به زیرزمینپله

 کرد، رسید.ها ایفا میرو میون اتاقرابط

 غول بودن به حرف زدن.ی پایین، دو به دو مشکارکنانِ طبقه 

 جا؟چه خبره این _

 تر هم بود گفت:ها که مجرتیکی از اون

آقا یکی از دخترها خیلی سر و صدا راه انداخته. قصد داشتیم بیایم شمارو  _

 صدا کنیم.

 رو که اصال نداشت.نفهمی یک مشت دخترِ زبونحوصله

 برید کنار. _
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ها گذشت. حالش بد میون لنگهیکی دررو گشود و مسیح با حالی داغون از 

بار دو برابرِ سال گذشته بود. سرش بود و بدتر هم شد. حجمِ جمعیت این

هایی که با ای گیج رفت، نه به موجبِ تعداد باال، تنها به موجب نگاهلحظه

بار رو با چشم دیده بود و اینهابار این صحنهاش بودن. چندیننفرت خیره

های نفس بود، همه و همه تاثیر نفس بود و اون چرا انقدر درد داشت؟ حرف

 ها.جمله

 "من از جنسِ تو نیستم. جنس من نابه"

رو هم، تا جای ی کوتاهی اون بوسهسر تکون داد و افکاررو پروند. خاطره

 کرد که دوستش نداره. ممکن عقب فرستاد. دوستش نداشت. باید ثابت می

ها خود دید. پشت میز نشست و پرونده یها رو خیرهنگاه گردوند و تمام نگاه

 رو.های مرگِ تک به تکشونرو به دست گرفت. پرونده

 خب از اون اول شروع کنید بیوگرافی بدید. _

 ها.ها بلند شد. یکی از همون بدقلقصدای یکی از اون
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خواید؟ مگه شما رحم ندارید؟ مگه آدم نیستید؟ چی از جون ما می _

کنی؟ چقدر بهتون رو بی مادر میام، داری یه بچهچهحیوون، من مادرِ یه ب

 دن بخاطر من؟ توروخدا دست از سرمون بردار.پول می

ی زنی که حاال مشغولِ ضجه زدن بود. رو قفل کرد روی چهرهنگاه متحیرش

 مادر بود؟ 

رو عقب کشید و میزرو ترک کرد. امروز نمی تونست. امروز اصال صندلی

 باشه. تونست که سامیارنمی

رو ترک داد، اتاقی سپهر و سیاوش میبه همراه هزار و یک فحشی که حواله

کرد، از نشیمن گذشت و درست نزدیک به خروجی بود که صدای ساالررو 

 شنید.

 کنم.سامیار خان. دوساعت دارم صداتون می _

 برنگشت حتی.

 خوای؟چی می _

 چته باز؟ _
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هاش بهم ریخته بود و ساالر از امروز حوصله نداشت. امروز تمام سیستم

 ی تحمالتش شدیداً به دور بود.درجه

 رو بزن حوصله ندارم.؟ حرفتبه تو چه که چمه _

 شه بدونم دقیقا چته؟ حرف من اینه.می _

اش هم قابل اهمیت نبود. از های روز مرههیچ کاری نداشت. باقیِ حرف

خطاب نامش توسط اهمیت به رو بیچهارچوبِ در دولنگه گذشت و خودش

نفس رو تنها نزار  "ساالر، به ماشین رسوند. قلب و وجدانش هردو فریاد زد 

رو به راه انداخت، قفل و زنجیر بود که پاهای قلب فلجش و اما اون بوسه "

 خواست.رو ابداً نمیرو باز کرد و مسیح این اتفاقاتدلش

 زمزمه کرد: ی اتاقشپشت رل که نشست،  سرچرخوند و خیره به پرده

 خواد.به درک که تنهایی. مسیحِ لجن االن وجود تورو نمی_

*** 

 

 نفس 
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دونستم که هدفم ها بود که مداد به دست در حال طراحی بودم. نمیساعت

خواستم که مسیح رو میاز سیاه کردنِ تک تک کاغذها چیه اما، فقط ذهنی

ها نگاه به تک تک آسهدر اون جایی نداشته باشه. سر تکیه دادم به دیوار و 

های بی هدفِ بی معنیِ من، همه تصویر مرد و زنی بود در حال کردم. نقاشی

 قدم زدن، یا رقصیدن و یا خندیدن. پلک زدم و مدادم رو کنار انداختم.

 معنیِ دوست داشتنیم.هدفِ بیهای بینقاشی _

رو به دست گرفتم و روی تک به تکشون محکم ضربدر کشیدم. مجدداً مداد

ها از فشارِ مداد پاره شد.  نگاهم با ساعت مچی تالقی حتی یکی دو تای اون

 کرد و یکِ نیمه شب؟ 

رو کنار انداختم و وارد تراس شدم. هیچ خبری از ماشینِ مسیح و کاغذ مداد

 نبود. کجا رفته؟ تنهام گذاشته؟ 

رو ترک کردم و چنگ انداختم به مانتو و ین افکار از ذهنم عبور کرد، تراسا

رو رو هم ترک کردم و قصدم این بود که قصری الدنگِ نامرد. اتاقشالم. پسره

ی سوم های سمت چپ که به طرفِ طبقههم ترک کنم اما درست از پله

Ava-Khis.iR رو به طور ناگهانی شنیدم.شد، صدای سیاوشمنتهی می
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 جا سامیار پیشِ منه.جان بیا ایننفس _

ی بدجنسش. ماشینش کجا رو دوختم به چهرهسر چرخوندم و نگاه پر ابهامم

رو طی کردم و سعی هاجاش کرده بود. با این تصور پلهبود پس؟ شاید جابه

 کردم که لبخند بزنم.

 چند ساعته که هیچ خبری ازش نیست. گفتم شاید رفته. _

 تنها بذاره؟شه که تورو مگه می _

شکل و بدرنگی شدم و حالم بهم خورد از وارد اتاق بیست و چهار متریِ بی

 هاش. رنگ دودیِ دیوار

هارو ی صحبتِ سیاوش، تک تکِ وسیلهسپردم به ادامهکه گوش میدرحالی

 از نظر گذروندم.

 خوادت، دختر خوب؟ شه تورو تنها بذاره کسی که میمگه می _

 گشاد شد و پس مسیح کجا بود؟ سر چرخوندم. نگاهم 

 رو بلند و دنیایی از وهم بیان کردم.سوالِ ذهنیم

Ava-Khis.iR سامی کجاست ؟ _
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 رو لمس کرد و ابرو باال انداخت.ی پیرهنشهاش، دکمهانگشت

 جا.سامیت نیست، ولی سیاوشت که هست، بیا این _

جو هام راه فراررو جست و گفتند همین بود. تنم لرزید و چشمرعشه که می

رو که کرد و نبود. دهان باز کردم و هیچ صدایی از گلوم خارج نشد. سکوتم

 رو به طرفم کشید.هاشدید، قدم

جا باش، همه چیز رو اینخوام اذیتت کنم. فقط امشبببین نفس... نمی _

 دم هیچی به سامیار نگم خب؟مونه، منم قول میبین خودمون می

اال فرستادم و اشک زودتر از بغض رو مکرر و با دنیایی از ضعف بسرم

مُردم رو به تراس رسوندم. میرو رسوند. قدم برداشتم و با عجله خودمخودش

بهتر بود. از بلندای طبقهی سوم به زمینِ زیر پاهام نگاه کردم و مطمئن 

 شه با مُردن.شدم که افتادنم مساوی می

 دستِ کثیفش چنگ انداخت به بازوم. 

ن چه فرقی با سامیار دارم؟ اون که گفت تو فقط کنم. ماذیتت نمی _

 ی تفریحی، هوم؟ وسیله
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 دهانم باز شد. صدا رسید.

 رو پرت کردم پایین.سیاوش دست به من بزنی خودم _

رو با این مقایسه گفتن همین بود. مسیحِ منقهقهه زد. ته نامردها که می

 کرد سپهر؟

رت کن پایین. یا نه من رو پزنم، بعد تو خودتمن اول بهت دست می _

 کنم خوبه؟پرتت می

بار تصمیم گرفتم که از صدام استفاده تقال کردم، بی فایده که دیدمش، این

 هاش سد شد.کنم و دهان باز کردم برای جیغ زدن و اما دست

ببین دختر جون، من دست گذاشتم روت. اگر سیاوش دست بذاره رو  _

 از به جون من.اش برسه. لج نندکسی باید به خواسته

کردم. جونی برای هام حس میلولرو با تک تک سپایان زندگیم بود. مُردن

دست و پا زدن نداشتم و متاسفانه شانسی هم وجود نداشت در برابر سیاوش 

ای که اما، خدا بود انگار. من اون لحظه خدارو فراموش کرده بودم و فرشته

 مردم.ی نجاتِ ناپایین فرستاده بودرو هم. فرشته
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رو شل کرد و من های سیاوشدر چهارطاق باز شد و قامت مسیح، دست 

گذاشت و رو برام باقی نمیافتادم. لرزش دست و پاهام جونی برای ایستادن

مسیح با ناباوری نگاهم کرد، نگاهم کرد، نگاهم کرد و در آخر تحیررو کنار 

 فرستاد و منفجر شد.

 تو چه غلطی کردی سیاوش؟ _

 خونسردترین آدم عمرم بود. آدم که نه یک حیوونِ به تمام معنا.سیاوش 

 خوام انجام بدم.رو حاال من میکردیوکاری که تو داشتی تا به امشب می_

 

تفاوت جلوه کنم و سیاوش اخطار داده بود. بهم بارها اخطار داده بود که بی

 هاروو سپهر چیزی نفهمن از حس تملکمون اما خودش بود که قانون

 شکست.

 تو غلط کردی. تو به چه جراتی؟ _

 ی سیاوش و اون باز هم خونسرد بود.نفس کم آورد و چنگ انداخت به یقه

 خیلی خوب غیرتی نشو سامیار جان. تموم شد. دیگه کاریش ندارم خوبه؟ _
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رو دید زد و پس از نگاه دادن به من، سر چرخوند و منِ در حال مرگ

 شل شد. ی سیاوشهاش از دور یقهدست

 گم.رسم سیاوش. بعدا بهت میبعدا به حسابت می _

شدم بابت این به رو گرفت. باید ممنون میراه افتاد به طرفِ من و زیر بازوم

 هاش؟کردم بابتِ نبودنموقع رسیدن یا لعنتش می

داد و فراموشم نشد لبخندِ زشت و ای که آرامش میتنها تکیه دادم به سینه 

 .روی سیاوشکریه

رو طی کردم و توجه تمام افراد حاضر به حال و روزم جلب هابه دنبالش پله 

شد. مسیح رو به یکی از کارکنان توضیح داد که خروجمون از قصررو به 

رو از زمین کند. گرمای اون آغوش هم جونسپهر اطالع بده و منِ بی

 رو کاهش بده.نتونست سرمای تنم

رو مین که پشت فرمون نشست نامشروی صندلی شاگرد جا گرفتم و ه 

 مورد خطاب قرار دادم:

 مسیح. _
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 کرد.عصبی بود اما، آروم رفتار می

 جانم؟ _

 رو بزن خیلی سردمه.توروخدا بخاری ماشین _

ای نگاهی رو روی صندلیم تنظیم کرد و لحظهدست دراز کرد، دمای بخاری

 ام داد.اجمالی حواله

 

هارو گشت. مقصد خیابونانداخت و بی رو به آرومی به راهسپس ماشین

رو های سکوت طی شد و سپس مسیح بود که اونمیون جاده نیمی از راه

 شکست.

 همش تقصیر من بود. _

 رو نداد.چشم چرخوندم و گریه مجالم

 شناختم و بازم تورو تنها گذاشتم.رو میاون نکبت _

 های بعدی چکید و بی فکر لب زدم:قطره
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که اون هیچ مشکلی نداره. روز از سپهر وحشت داشتم درحالیمن تا به ام _

 ی زمینه.ترین آدم روی کرهسیاوش، سیاوش خطرناک

 رو تغییر نداد.هاش دور فرمون مشت شد اما لحن صحبتشدست

گی مشکلی نداره یه روزی بدترین بالی همون سپهری که تو داری می _

که با هم ندارن. فقط بخاطر این دنیارو سر ماهرخ آورد. اون دو تا هیچ فرقی

 زنه فکر نکن که خوبه.های ژکوند میبرات لبخند

هام به نمایش دراومد و باز هم های نیم ساعت پیش مقابل چشمصحنه

 بدبختانه به گریه افتادم.

اما اون سیاوش بود که مثل یه حیوون بهم حمله کرد. نزدیک بود بدترین  _

 بالرو سرم بیاره. اگه تو نرسیده بودی.. 

 بسه. _

ماشین رو به طرز وحشتناکی کنار خیابونِ پر رفت و آمد پارک کرد و پیاده 

ای کافه توجه به من، درِ شیشهرو مورد خطاب قرار دادم و اون بیشد. نامش

 ها گم شد.رو هل داد و قامتش پشت رنگِ دودیِ پنجرهگیالس
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ی این شب پرماجرا نداشتم، هق، هیچ نایی برای ادامهمنی که از شدتِ هق

ی وجود ی بخار گرفته و گرمای ماشین به عالوهسر تکیه دادم به شیشه

 رو به دنیای لذت بخشِ خواب دعوت کرد.فصل بهار، تنم

**** 

 

گرده زنه به شوهرش دوباره بر میجا، زنگ میآد اینوز میساحل فقط امر _

 پیش نیلوفر.

 رو صاف کردم و پلک روی هم فشردم.روتختی

 ام کردی باشه. باشه مسیح. خسته _

 رو شنیدم:راه افتاد به طرف آشپزخونه و صداش

رو ادامه بدی تا سال لنگه ظهره تازه از خواب بیدار شدی. همین روال _

 کنی.فه وزن پیدا میدیگه اضا
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ی قدی به اندامم نگاه انداختم. من به رو ترک کردم و مقابل آینهمتحیر اتاق

شدم، هایی که متحمل میلطف وجود مسیح و کلتش به همراه استرس

 روزها از متناسب به الغراندام متحول شده بودم. من و اضافه وزن؟ این

 رو بدم.تر جوابشدست به کمر وارد آشپزخونه شدم تا هرچه زود

 کنی، من چاق بشو نیستم.نترس انقدر که تو منو اذیت می _

ام جمع شد. من از شیر متنفر پاکت شیر رو از یخچال بیرون کشید و چهره

 بودم و مسیح عاشقش. 

بینی شدی هشتاد آی میمن نگران بعدتم. بعد از من یهو به خودت می _

 کیلو.

رو بیرون ی ربمرغ به عالوهم و تخمرو رسوندم به یخچال رسوندخودم

 هاش برق افتاد.کشیدم. زوم کرد روی حرکاتم و تیله

 مرغ ربی درست کنی برام؟خوای تخممی _

 نگاه گرد کردم و اشاره کردم به سبدی که از نون خالی بود.

 مگه تو صبح صبحونه نخوردی؟ بسه دیگه شکمو. برو دنبال ساحل. _
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ی بحث شد. ای کاش نگ تلفنش مانع از ادامهابرو درهم کرد و صدای ز

رو ببینم، اشی روی صفحهمون اونقدر کوتاه نبود که من اچِ سیو شدهفاصله

دلم گرفت. اچ بود همون خانم محترمی که قبل از من، تو این خونه رفت و 

 کرد؟آمد می

 رو نشنوم.قدری که من صداشکمی فاصله گرفت و اما نه اون 

 سالم. _

توجه بود و برای رو کشید. سالمش مهربون بود. به من یکی بیسالمش

داد؟ کشید؟ برای دیگری لحنِ بهتری به خرج میرو میدیگری سالمش

مرغ شکوندم و به قلبم دستور دادم که حسودی نکنه. سر فرو کرد به تخم

رو شکوندم فاصله گرفت و بعد از اون صداشمرغ میموبایل، با منی که تخم

 شد. م اما تمام جونم شد تنفر از هر اسمی که با اچ آغاز مینشنید

هاش به گوشم رسید و من دونم چند دقیقه گذشته بود که صدای قدمنمی

 ها بودم.مرغهنوز درگیرِ تخم

 کنی نفس؟چیکار می _
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کرد، از رو بیان میی سوالیلحن متحیری که با دنیایی از غضب این جمله

بیرونم کشید. تخم مرغی که هنوز توی دستم بود  ی به وجود اومدهخلصه

هایی که به نه عدد مرغرو کنار گذاشتم و پرحیرت نگاه دوختم به زرده تخم

کرد که چپ چپ نگاهم میحالیرسید. چنگ انداخت به کیف پولش و درمی

 گفت:

 حواست به این زندگی نیست. تو عالم هپروتی. _

ی مفصل از دست دادم و رو برای صبحونهدماغماز خونه که بیرون زد، دل و 

رو بیاره ، ولی ای کاش مرغ ربی هم گذشتم. رفت که ساحلاز خیر تخم

رو به شدم امروز. نگاه چرخ دادم و تصمیم گرفتم که خودمانقدر بد نمی

رو نصب کنم و برای چند ساعتی تاپ برسونم، بازی محبوب همیشگیملپ

 فارغ شم از دنیا و مسیح.

دویل در حال جنگ با چهارمین غول که همون دلقک زشت و زبون دراز 

تاپ و ی لپرو میون صفحهشد، بود که آیفون به صدا در اومد. نگاهممی

رو به ی آیفون چرخ دادم و بیخیال به بازیم ادامه دادم. تمام تالشمصفحه
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قتل  های دورش بهرو با حبابکار گرفته بودم تا بتونم اون دلقک عوضی

 بار هم رسید.برسونم و برام مهم نبود که صدای زنگ به سومین

ی بعد کلید تو قفل چرخید و صدای مسیح هم همراهش بلند چند دقیقه 

 شد.

 مرغی میاد.نفس.. تو کر شدی؟ اه اه چه بوی تخم _

رو مرغ پر شد و دلقک هم مُرد. صدای بازیمشامم همون لحظه از بوی تخم

های مسیح نگاه نکنم، که سعی داشتم اصال به چشمیکم کردم و درحال

ها رو باز کرد و من هام پنجرهرو به آشپزخونه رسوندم. اون مقابل چشمخودم

 رو ببینم.هایی، مهلت کردم که ساحلبعد از گذرِ ثانیه

 

 رو از یاد بردم مس از دیدنش.ها و جنجالشمرغتخم

 سالم ساحل جونِ من. _
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ساحلی که روز اول دیدم کجا! صورت پنهان شده در  ساحل امروز کجا و

ی شیک و ملیحِ بود نسبت چهره آرایش غلیظ اون شب چقدر بد ریخت

 حاالش.

 رو در بر گرفته بود.لبخند زدم و خندید. برقِ عشق هر دو چشمش 

 خیلی خوبی تو نفس. _

دم، رو کیپ کربار مصرف، درشرو خالی کردم به داخل ظرف یکهامرغتخم 

 های مسیح و اما باز هم نگاهش نکردم.رو سپردم به دستاون

 دی به من؟این چیه می _

بار مستقیم به رو از جا پروند، سر باال گرفتم و اینصدای فریادش تنم

 هاش نگاه کردم.چشم

 ببر بندازش بیرون. _

 پلک بهم فشرد.

Ava-Khis.iR
@avayekhis



593 
 

تری. ه و کثیفای هزاربرابر شلختی دو سالهوای نفس وای، تو از هر بچه _

گه ببر بندازش دور. آخه آدم حالم بهم خورد از بوی تخم مرغ. حاال می

 انقدر عقلِ کل؟

 زنی. اصال بده خودم ببرم.ای بابا چقدر غر می _

رو باحرص فوت کرد، از خونه بیرون رفت و دررو رو پس زد، نفسشدستم

ل و اون منفجر بهم کوبید. لب زیرین به دندون گرفتم، نگاه دوختم به ساح

 شد.

نفس وقتی تو لباس عروس دیدمت کنار مسیح با خودم گفتم بیچاره  _

خواد زندگی کنه، ولی حاال نفس، از این به بعد با این عُمر چجوری می

 بینم که تو اونو عاصی کردی.می

. در عوض "روپس تو نبودی ببینی گریه هام "خندیدم و دلم نیمد که بگم 

تن و مجددا به آشپزخونه رفتم. قصد داشتم امروز به دعوتش کردم به نشس

 هر دومون خوش بگذره.
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زنه خوای زنگ بزنی شوهرت. چشمات برق میخب خانم خانما امروز می _

 به خدا.

 شه.نفس حالم قابل توصیف نیست. هنوزم باورم نمی _

ی هوارو به دست گرفتم و چند پیس به کلِ نشیمن اسپری خوش بو کننده

 .پاشیدم

ریم ها، اگه تلگرامش عکس داشته باشه اول میبهت گفته باشم _

 کنیم.رو چک میپروفایلش

 رو پر کرد.هاش، فضای مسکوتِ خونهصدای خنده

 ای نفس.خیلی دیونه _

 خوری یا قهوه؟چای می _

 قهوه. _

العملم بو کرد و من، اولین عکسرو اعالم میصدای مسیح بود که قهوه

 کشیدن بود.  
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 مسیح گفت:

 ام.گند زدی به خونه _

 ساخت.چشم ریز کردم. این آدم، از کاه کوه می

 بسه دیگه. گند زدم که زدم فدای سرم. _

 .وام کردهاش دعلب.هاش خندید و چشم

 رو دیدی شیر شدی آره؟دوستت _

 رو دید زد و بالفاصله سر جای قبلیش بازگشت.ای ساحلنگاهم لحظه

 رو در میاری.هیچ ربطی نداره تو شور هر چیزی _

 رو داشت.کشمتسر تکون داد و نگاهش دقیقاً حکمِ تنها که بشیم می

شم شم پرت کردم دیویتاپ پاک کردم و دیرو از لپوقتی دویل بازی _

 آرم.رو در میفهمی من چجوری شور یه چیزیآشغالی می

 خوری.های شکالترو دادم به ظرفکنارش زدم و حواسم
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 رو به من حروم کنی. خوای خوشیتو می _

 رو مجددا کوتاه کرد و کنار گوشم زمزمه کرد:فاصله

 دقیقاً زدی تو خال. _

رو مشغول یش فاصله گرفتم، خودمهابار هم از بوی عطر و هرمِ نفساین

 کالم شد.قهوه ساز کردم و مسیح با ساحل هم

 شو بگو.شماره _

 ساحل به لکنت افتاده بود وقتی گفت:

 شه.شه خودم حرف بزنم؟ اگه.. اگه شما حرف بزنی خیلی بد میمی _

قدر کرد و من ممنونش شدم. ساحل اونعصبی نشد. داشت آروم رفتار می

 آورد.رو به رحم میه نا خودآگاه دلتمظلوم بود ک

 شو بگو.دم خودت صحبت کنی. شمارهمی _

های ممتد ؛ هارو از حفظ گفت و صدای بوقساحل تک به تک شماره

ساز فاصله داد. حدودا پنج یا شش بوقِ آزاد خورد و هیچ رو از قهوههامدست
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ادارم کرد پاسخی از جانب امیرعلیِ معروف قصه دریافت نشد. کنجکاوی و

 رو به بعد موکول کنم و نزدیکش شدم.که قهرِ با مسیح

 رو ببینیم.مسیح بزن تو تلگرام عکسش _

 رو پرت کرد به صورتم.سر چرخوند و خط اخم غلیظش

 تو چیکار به عکس شوهر این داری؟ _

 ی بحث شد. لب بهم فشردم و متاسفانه وجود ساحل مانع ادامه

تماس گرفت و به سومین بوق که رسید ساحل به اصرار ساحل و مجددا 

 گفت:

 رو بگیرین؟ ی بیمارستانشه شمارهمی _

رو خوند و بعد از دو بوق ی بیمارستانبار شمارهسر تکون داد، ساحل این

 تماس وصل شد.

 بیمارستان... بفرمائید؟  _

 سالم خانم. من با جناب دکتر سلیمانی کار داشتم. امیر علیِ سلیمانی. _
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 سالم، دکتر االن اتاق عمل هستن. بهشون بگم کی تماس گرفت؟ _

 مکثی کرد، نگاه میون هردومون نوسان داد و سپس گفت:

 گیرم.خودم مجدداً تماس می _

هایی آویزون سر فرود آورد و مسیح تماس که قطع شد، ساحل با لب

 داد، رو کرد به هردوی ما و گفت:که تلفن به جیب سُر میدرحالی

زنم. رم بیرون کار دارم، شب اومدم دوباره زنگ میهراً نیست. من میظا _

 یه شامِ خوب درست کن.

وپرت گویی و ساحل زودتر از من موفق شد به من دهان باز کردم برای چرت

 حرف زدن.

کردم رو نجات بدید فکر میکه منمن هزاربار مدیون شمام. قبل از این _

االن فهمیدم شما خیلی خوبید فقط سعی  بدترین آدم اون قصر شمایید اما

 دارید که پنهانش کنید.

Ava-Khis.iR
@avayekhis



599 
 

چه لبخندی روی لب کاشت، سر تکون داد و قند به جای دل مسیح نیم

قرار آب شد. نگاهی به نگاهم وصل کرد و در نهایت پا اون، در دل منِ بی

 تند کرد به طرفِ در.

 م بوسیدم.رو محکی ساحلپس از خروجش، از روی اپن خم شدم و گونه

 مو خجالت دادی.قربون تو برم که بچه _

 نگاهی به خروجی انداخت و ناباور گفت:

 نکنه تو واقعا این هیوالرو دوست داری؟ _

 رو باور کنم.دونستم که کدوم رفتارشخنده ام گرفته بود. نمی

 تو همین االن گفتی که خیلی خوبه و فالن، یهو شد هیوال؟ _

ای که یکی از های قهوهند و من هم همراه فنجونرو به مبل رسوهاشقدم

 ها دست نخورده باقی مونده بود، به نشیمن رفتم.اون

که منو نجات داد خیلی ممنونم اما، آخه نفس من از این آدم برای این _

برای زندگی، برای دوست داشتن، زیادی بداخالق و سرد نیست؟ یه جوریه 

 انگار ماست خورده.
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 رو. این هم ندیده بود.هاشندیده بود خنده

کردم ولی به مرور فهمیدم زیادم ترها همین فکررو میمن هم قبل _

 بداخالق نیست، فقط سعی داره که با خنده و شادی بجنگه.

 گی ولی جدا از اون شخصیت خیلی مرموزی داره.آره راست می _

و من  گفت مرموزدومین نفر هم از راه رسید. دومین نفری که به مسیح می

 بردم.هم به مرور داشتم به این خصوصیات پی می

 رو کردم به طرفش و پرسیدم: 

 کرد؟تر تو قصر چیکار مییکم ازش بگو. اون بیش _

 

 رو داد.ای مکث کرد و نهایتاً جوابمچند ثانیه

ی ما مثل سگ ازش تونم بگم اینه که همهواهلل تنها چیزی که می _

رو کیسه کنیم. هامونمون ماستترسیدیم، کافی بود یه داد بزنه تا همهمی

بردن، وقتی فراریم داد، وقتی جدام کرد از ولی روزی که داشتن دخترارو می

کردم. ور میرو مرده تصروز خودمها، نفس یه معجزه بود. من اونمسیر اون
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ی نجات. شاید باورت نشه هام تبدیل شد به یه فرشتهروز سامیارِ کابوساون

باور بود که تورو به کل فراموش کرده بودم و اما انقدر این قضیه برام غیرقابل

 کردم سامیار عاشقم شده.خیال می

هاش که رسید شروع کرد به خندیدن. سیلی آرومی به جای حرفبه این

 ها، رگِ حسادتم باال زد.نواختم و رگ غیرت که نداشتیم ما زناش گونه

 خانم.ساکت شوها.. پررو _

 رو به حالت تسلیم باال برد و ادامه دادم:هردو دستش

 تو چطوری با امیرعلی آشنا شدی؟ _

 هاش عشق فوران کرد. شروع کرد به تعریف و از تک تک کلمات و جمله

ن منشی تو دفترِ امیرعلی شروع به کار گویا ساحل چند سال قبل به عنوا

رو تحقیر کرده و امیرعلی که خیلی هم خودخواه و نچسب بوده، مدام اون

رو منفور رسونده که اونای میها ساحل رو به درجهکرده و تمام اینمی

وآمدهای طوالنی یک روز که کرده ولی، با گذشت زمان و رفتخطاب می

حل مقابل امیرعلی خواستگاری کرده، امیرعلی یکی از دکترهای همکار از سا
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رو بازگو کرده. بعد از رو متحمل نشده و تمام احساسشاون حجم از حرص

به  اون هم از روزهای غم سخت جدایی صحبت کرد و دردهایی که در نقطه

 شد.ی اون قصر متحمل مینقطه

بازگو و  روی آشنایی با مسیحبعد از اتمام داستانش از من خواست تا نحوه

رو توضیح دادم. چندان زیبامونی آشنایی نهمن با شور و شوق نحوه

های یکدیگر نشستیم و من دلم سوخت برای ساحلی ها پای صحبتساعت

گذشت. برای ناهار پیتزا که هفده ماه از آخرین دیدارش با امیر علی می

، به صرفِ تماشای فیلم و تخمه شکستن سفارش دادیم و تمام اون روز

های ساعت عجله داشت قدر عقربهپایان شد. اونهای بیی صحبتعالوه

برای حرکت که هوا خیلی زود تاریک شد و من قبل از پختنِ ماکارانی، با 

بی هم صحبت کردم. شقایق که شقایق و بابا تماس گرفتم و اون بین با بی

بی کمی ت، بیاش با نیما و بابا هم مشکلی نداشکامالً راضی بود از رابطه

نالید از نبودنم و در نهایت خیالم از خوب بودن حال همه و به خصوص نیما 

 راحت شد.
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مواد ماکارانی که شامل، سینه ی مرغ چرخ شده، قارچ، رب، فلفل دلمه ای 

بار با هم مخلوط کردم و مسیح از راه ی سوسیس بودرو برای دومینبه عالوه

 رسید.

 چه بویی میاد. _

رو. کافی بود هامرفت همه ی دلخوریهام. یادم میندم روی لبلبخند نشو

 رو.ی هستیکه لحنِ صحبتش کمی نرمش پیدا کنه تا یادم بره همه

 رو کردم بهش و ساحل کجا بود؟

 سالم خوش اومدی. چقدر حس بویاییت قوی شده.  _

ساحل به همراه روسریِ سفیدی که به سر کرده بود به آشپزخونه پا گذاشت 

 مسیح هم بستنی به دست به دنبالش. و

 حس بویاییِ من نه، آشپزیِ تو قوی شده انگار. _

رو تایید کرد و من مُردم برای تعریف و تمجیدی که ساحل هم با سر حرفش

ای به دنبال نداشت اما، عالی بود. ساحل لیوان میون هیچ لحنِ عاشقانه
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رو تنها گذاشت و دومونرو از آب پر کرد، با ببخشیدی کوتاه هرهاشانگشت

 مسیح نزدیک شد و کنار گوشم گفت:

 این مردک امیرعلی.. _

هام و قدر کوتاه بود که نگاهش زوم شد روی لبسر چرخوندم و فاصله اون

 بعد به سختی باال اومد.

 رو دیدم.زدم تو تلگرام عکسش _

 خب؟ _

 رو به نمایش گذاشت.اشدستش باال گرفت و انگشت حلقه

 لقه داره. نکنه زن گرفته؟طرف ح _

قاشقِ چوبی از دستم رها شد و داخل ماهیتابه افتاد. نکنه جدی جدی زن 

 گرفته باشه.

 بار سر تکون دادم و با ناباوری لب زدم:چندین 

 نه بابا، انقدر نامرد نیست. خیلی عاشقِ ساحل بوده. _
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 ام داد.چهره جمع کرد و لحن تحقیرآمیزی حواله

تو چقدر به همه اعتماد داری. عشق و عاشقی کشکه. تو که  ای بابا نفس، _

گیره. حاال دو ماه براش صبر کرده نهایت دیده رو مینباشی یکی دیگه جات

کنی آسمون سوراخ شده دختره نیست رفته زن گرفته دیگه. تو چرا فکر می

 ی مردها به شکلِ مجنون پرت شدن پایین؟و همه

جنون نبودن اما، امیرعلی هم انقدر نامرد آب دهان قورت دادم. نه همه م

 تونست باشه.نمی

ی مردها مجنونن اما، من اگه جای اون بودم منتظرش گم همهنه من نمی _

 موندم.می

 های قلبم کشید.رو درست روی گونههاشرو نوازش داد و انگار انگشتامگونه

ه نفر هم مثل تو های دورت یکی نکن، از هزار نفر یی آدمرو با همهخودت _

 نیست نفس.
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رو به حرکت در آورد و اجازه نداد رو در نهایت سکون بیان کرد، پاهاشاین

 رو با اشتیاق بازگو کنم. که دست بکشم روی سر قلبم و کارهای مسیح

 رو به کانتر تکیه. ام سُر دادم و تنمهای گر گرفتهرو به روی گونهدستم

 ات؟کنه این بندهخدایا داره با من چیکار می _

پرتی از موضوع رو به موجب حواسخدا تنها نگاهم کرد، من هم تمام تالشم

 ی آشپزیم رسیدم.رو رها کردم و به ادامهبه کار بردم. پس نفسم

ها و رو، چشمرو، جونمرو داشت. مسیح اومده بود که قلبممسیح قصد جونم 

سیح اومده بود برای تملک. رو متعلق به خود کنه، مرو، همه و همههاملب

رو تصاحب کرده بود و باز هم میونِ برزخ خواستن و نخواستن، ی جونمهمه

 داشت.معلق نگهم می

******* 

بار خیلی زود صدای بم و رو برای بارِدوم گرفت و اینی تلفن امیرعلیشماره

رو به خود ای که تنها صدای ضربان قلباش فضای مسکوتِ خونهمردونه

 شنیدرو، در برگرفت.می
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 بفرمائید. _

 مسیح صدا صاف کرد و گفت:

 با جناب سلیمانی تماس گرفتم؟ _

هامون یک دور تالقی پیدا کرد و من سعی کردم به همراه هر سه نگاه

رو کاهش بدم اما، صدای امیرعلی های ساحل استرسشفشردن دست

 ها منحرف کرد.رو از تسکینذهنم

 ن؟بله خودم هستم. امرتو _

 کمی مکث کرد و نهایتا با همون سردیِ کالم گفت:

خوام یه قرار مالقات داشته باشیم تا یه سری فر هستم، میمسیحا رادان _

 اطالعات در مورد همسرت بدم.

العمل رو بیان کرد. به خدا که از قصد گفت و عکساز قصد همسرت

 خواست.رو میامیرعلی

 شناسی ؟ می رو از کجاهمسرِ من؟ شما همسر من _
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ای های پر از خشم امیرعلی به گوش رسید و در آخر، با جملهصدای نفس

ای که مسیح، یک ساعتِ پیش در اتاق رو زد، ضربهی اولکه بیان کرد ضربه

 رو داده بود.هشدارش

 ف کن مزاحم نشو.ست و کنارمه. لطآقای محترم، همسر من االن خونه _

رو داشت، پیچید، حکمِ آژیر آنبوالنسیهای ممتد که در فضا میصدای بوق

قدر خطرناک و که قرار بود یک نفررو از مرگِ حتمی نجات بده. همون

 آور.دلهره

ی تلفن و مسیح با صدایی بلند، رو به من نگاهم مات موند روی صفحه 

 گفت:

 رو دیدم که حلقه داشت.عکسش دیدی گفتم؟ مرتیکه زن گرفته. من _

 آور شد، به آرومی چکید و من گریه کردم.اشک به چشم ساحل هجوم

 مسیح نگاه گشاد کرد و من نالیدم:

وقت مسیح براش بنویس که خیلی نامرده. بگو که ساحل هیچ _

 بخشش.نمی

Ava-Khis.iR
@avayekhis



609 
 

 هام بود وقتی گفت:های چشموار فوت کرد و نگاهش به مردمکنفسی کالفه

نقدر احساساتی و بی منطق نباش. خب ساحل نزدیک به دو ساله نفس ا _

کنه دزدیده شده باشه، هزار جور فکرهای که ولش کرده، اون که فکر نمی

رو فراموش کنه که رفیق نیمه راهشآد تو ذهن آدم. اونم واسه اینزشت می

 رفته زن گرفته دیگه.

کرد به ساحل و ادامه رو با اصرار رد کردم و اون رو های منطقیشمن گفته

 داد:

 تو هم به همین سادگی برو یه شوهر دیگه کن. این همه مرد. _

گرفت و با بیان چنین رفتم، زن میاین همه نامرد بود؟ اگر من هم می

 کرد؟رو برای یک عمر راحت میجمالتی، وجدانش

 ساحل گفت:

 امه.شه یه پیام بهش بدید؟ این آخرین خواستهمی _

 ردد نگاهش کرد و من هم بامسیح کمی م
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 هام التماسش کردم.چشم

رو تایپ کرد، ارسال که چیزی بپرسه، پیامکمی فکر کرد و نهایتاً بدون این

 وجه در مورد متنش از هیچ کدوم از ما سوال نکرد.کرد و به هیچ

کمی صبر کرد و نهایتاً بعد از گذرِ چند دقیقه اعالنِ پیام دریافتی هر  

 ز جا پروند.رو امونسه

 هام در مورد همسر قبلیش یعنی ساحل بوده...من براش نوشتم که حرف _

 های ساحل.نگاه داد به چشم

 االن نوشته کجا بیام؟ همین االن خواسته که ببینتم. _

رو برای به حرف اومدن به کار ساحل ماتِ نگاه مسیح موند، من تمام تالشم

 گرفتم و اما مسیح بر صحبت پیشی گرفت و گفت: 

 گم بیاد بام. بریم بام تهران. خلوته. ساعت ده شب خوبه؟بهش می _

به نگاه براق ساحل نگاه کردم و لبخند زدم. شاید اصال همسری در کار نبود. 

شدم در گرایی میدور ریختم و من به شدت، طرفدارِ مثبت روافکار منفی

 هایی. چنین عاشقانه
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 آد.نوشته ده می _

ساحل دست کشید به روی گونه، نگاهی میون ما چرخ داد و سپس سریعاً 

 رو رسوند به آیینه.خودش

العاده مضحک بود رو از باد پر و خالی کرد و لحنش فوقهاشمسیح لپ

 فت:وقتی کنار گوشم گ

رو گم طرف زن داره این رفته خودشوای شما دیگه کی هستید؟ می _

 خوشگل کنه؟ 

رو برای این آدم شد که کسی از راه برسه و عشقفهمید از عشق؟ میچی می

 تعریف کنه؟

 لب زدم:

 عاشقه عاشق. _

رو های داغشکه نفسرو مماس با صورتم نزدیک کرد و درحالیصورتش

 کرد، لب زد:پخش می های گلگونمروی گونه
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ها رو جلوی سپهر پرت کردی خانمِ عاشق، بار آخرت بود که این لب _

 رو ترک کن.بیرون ها، این عادت

 العمل نشون داده و بهم فشرده شد و اون افزود:هام سریعاً عکسلب

 این حرکتم نبینم. _

. خنده ام گرفته بود و ساحل هم از قاب آینه زل زده بود به هر دوی ما

 رو خجل عقب کشیدم و مسیح عادت داشت که باهام بازی کنه.سرم

 رو بچینم؟میز شام _

 ام کرد.چشمکی حواله

 آره بدو. _

رو به طور فجیهی به دست هامو من برای فرار از گستاخی که افسار خواسته

 رو به آشپزخونه رسوندم.گرفته بود، سریعاً خودم
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ای با رسید که مقابل کافهوچک به ده میی کهنوز ده دقیقه از فرار عقربه

های رو چسبیدم و نفسساحل کنان دستهنصفا متوقف شدیم. هن

 گن بامِ تهران!جا میگفت به اینرو بیرون فرستادم. مسیح میمنقطعم

گفت که آرومت گفت، تمام شهر زیر پاهات بود. راست میراست می 

هاش. اش هم موافق بودم با حرفعادهالکنه. در رابطه با حال و هوای فوقمی

 کرد.رو تایید میهاشساحل هم در اون بین گفته

 

شد رو خواست. کاش میجا موندنسوزِ سردی وزید و دلم تا آخر عمر این

شد. جایی که همین گوشه و کنارها، جایی برای یک عمر موندن سبز می

 برای یک عمر با مسیح موندن!

کرد. رو دل منِ عاشق همیشه طلب میجایی همه چیز عالی بود. چنین

 فهمیدم.رو میکاش مسیح دوستم داشت و کاش همین حاال این

مون نسکافه سفارش بده و با سه مسیح کمی فاصله گرفت تا برای هر سه 

رو باز هم به رو به ساحل و سومیرو به من داد، دومیکاپ بازگشت. اولی
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 زنه.پسره داره زنگ می _

تری های برقی تسلط بیشفاصله گرفت تا به محل رفت و آمد ونکمی 

 داشته باشه و با مخاطب پشت خط صحبت کرد:

ای؟ سالم آقای سلیمانی من دقیقا جلوی کافه هستم، شما پیاده _

 بینمت. من یه کت نخودی تنمه..آم پایین تو راه میخوب من دارم میخیلی

ا ما کم کرد و من بیش از ساحل رو باشرو قطع کرد، فاصلهسپس تلفن

 حتی ذوق داشتم.

آرمش. باید اول زنم بعد میرم پایین باهاش حرف مینفس من می _

 رو ببینه.چیزرو تا حدودی بفهمه و بعد ساحلهمه

 سر تکون دادم و ساحل پراسترس چنگ انداخت به بازوی من.

رو کنارم و سوم ی کافه دور شد و من کاپِهای بلند از محوطهمسیح با قدم 

 روی نیمکت قرار دادم.

میرم به خدا من نفس نکنه امیرعلی واقعا زن گرفته باشه؟ نفس من می _

 دیگه تمومم.
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من از خدا خواسته بودم، تنها کاری که از دستم ساخته بودرو انجام دادم، 

مندترینِ این هستی خواسته بودم و دلم خوش دورو، از قدرت من وصال اون

 وجودش.بود به 

 رو به ریه فرستادم و گفتم:ای از داغیِ نسکافهجرعه

 اومد. اونم همین امشب.وقت بخاطرت نمیاگه تورو دوست نداشت هیچ _

هایی که روشنه، ها، چند تا از این چراغکنی چند تا از این خونهتو فکر می _

کنی کسی هم رو تو خودش جا داده؟ فکر میهایی بدبخت مثل منآدم

اش محروم باشه؟ از دیدن که دو سالِ تمام از دیدن عشق و خانواده هست

 خیابون و شلوغی شهرش، از دیدنِ...

 رو سریعاً تعوض کرد.رو برید و بحثاشجمله

 

کنه به نظرت؟ من خیلی وای نفس االن چه خبره؟ امیرعلی چیکار می _

 ترسم.می
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اموشی سپردم و برای یک رو به فرهای روشنِ زیر پاهامهای شهر و چراغآدم

رو نبینم و رو به جای ساحل قرار دادم. اگر برای هفده ماه مسیحلحظه خودم

 مُردم.بعد از اون بفهمم که ازدواج کرده، من یکی که قطعاً می

کنان های محشرِ مسیح از نظرم گذشت و خندهلب جلو فرستادم، چشم 

 ادب کنه.رو جمعشون کردم. خوب بلد بود که چطور، من یکی

 کنیم.خندی؟ مارو باش با کی داریم دردودل میچرا می _

 هام گفتم:میون خنده

 دار افتادم.ببخشید به خدا یه لحظه یاد یه اتفاق خنده _

 چرخید به طرفم.

 چه اتفاقی؟ _

 هام بود، وقتی گفتم:هنوز هم آثار خنده روی لب

 هیچی مهم نیست. _

 نمایشِ ده و سی دقیقه، نگرانم کرد. رو تو دستم تاب دادم وساعت مچیم
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 خیلی لفتش دادن نه؟ _

رو از نظر گذروند اما، محوطه به موجب چرخوند و اطرافساحل هم سر

وجودِ کافه تقریباً شلوغ بود و میون جمعیتِ در حال رفت و آمد هیچ آثاری 

 از مسیح و امیرعلی یافت نشد. 

بیرون پرید و حرکت کرد به  هام از دهانمنفسم رو فوت کردم، بخارِ نفس

 سمتِ ناکجاآباد.

 تلفنم نداریم یه زنگ بزنم بهش. _

ساحل پراسترس و با پاهاش روی زمین ضرب گرفت و در سکوت خیره شد 

 گفت.های شهری که میبه همون چراغ

های پر از سیاهیِ ای چشماش و لحظههای رنگورورفتهنگاه انداختم به کتونی

 م رنگ گرفت.سیاوش مقابل دیدگان

 خدا لعنتت کنه که این بالهارو سر دخترای مردم میاری سیاوش. _

رو نقشِ منفی داستان سپهر هم بود، سپهر هم رئیس بود اما، من سیاوش

دونم چه حالی بود اما سپهر از نظر من بد دونستم و سپهررو نه، نمیمی
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هرخ و سپهر ای پشتِ داستان ماهای دیگهکردم حقیقتنبود. گاهی فکر می

 خبریم.ها بیوجود داره که ما کامال از اون

رو همراه مردِ و به بعد موکول کردم و سر چرخوندم. مسیحرهاهر دوی اون

 ای دیدم که زیبا نه اما، بسیار جذاب بود.ای سالهتقریبا سی و خرده

اشتیاق به وجودم زبانه زد، محکم به بازوی ساحل کوبیدم و امیرعلی بعد از 

رخشِ صورت ساحل بود که از حرکت ایستاد. ساحل هم مات موند روی چ

 هیبت اون و من انگار به یکی از آرزوهای زندگیم رسیدم.

وال از روی نیمکت برخواستم و کاپِ سوم روی زمین افتاد و با وپر هول 

های مسیح میونِ دعوا کردنم خندید و رو لیز خورد. چشمسرعت، سرپایینی

به موجب اعالم رضایتم، تبسم به خرج دادم. مسیح به حرف من از ته دل 

 تر عاشق بشم.اومد و فضای بامِ تهران باعث شد صدبار بیش

شما دو تا رفتین رو صحنه آهسته چرا؟ خب حیرت زده شدین ما  _

 فهمیدیم. بسه دیگه بپرین بغل هم بعد این همه مدت. 
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رو دور زد و ساحل نیمکترو دوخت به مسیح، اشامیرعلی نگاه مات مونده

 رو به آغوش مردش رسوند، منفجر شد از گریه.درست وقتی خودش

رو همون من هم به موجب عشقِ نافرجامم بغض کردم و صدای مسیح

 ها شنیدم:حوالی

 زن داره. امیرعلی زن داره. _

* 

 

 فصل هفتم

 راوی 

ح شنبه مقابل در سفید رنگ ایستاد و چند تقه به اون نواخت. شلوغیِ صب

اعصابی براش باقی نگذاشته بود و تو اون وضعیت متشنج باید انتظار هم 

 کشید.می
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پسری جوون با لباس سربازی نزدیک شد، پشت در ایستاد، اون هم بعد از 

چند تقه رضایت گرفت تا وارد بشه و مسیح بدون اذن از چهار چوب 

 گذشت. 

د، سربازرو آزاد کرد ها غرق شده بوسرهنگ کاظمی که عجیب میون پرونده

مسیح باز هم رو دید. سالم داد، با دست اشاره کرد که بشینه و و بعد مسیح

ولو شد روی صندلی. سرباز چند دستورِ متوالی از کاظمی گرفت و خیلی 

که کاظمی شروع به صحبت کنه، هارو تنها گذاشت و قبل از اینسریع اون

 مسیح حرف زد:

 تونم.اومدم بگم که نمی _

 اظمی دقیق شد.ک

تونی رو نمیتونی؟ مسلماً نیومدی بگی که باندِ سیاوشرو نمیکدومش _

 مگه نه؟

 صاف نشست.
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رو تحمل کنم. بله چون تو اون باند من نباید آدمِ چندشی مثل هستی _

 دونی اون چیه.آخه شما که نمی

 رو چند باری از دور دیده بود.اش گرفت. هستیکاظمی خنده

تونی تحملش ظورت از چندش چیه؟ چون چاق و بد هیکله نمیدقیقاً من _

 کنی؟

 فهمید؟رو نمیمسیح نفس رها کرد. خدایا چرا حرف هاش

کنه. چندشه رو برام لوس میتره و خودشنه چون ده سال از من بزرگ _

 زنه.رو بهم میحالم

 هاش مشغول شد.کاظمی باز هم به پرونده

تونی تحمل کنی چون تنفر داری ازش، میگفتی که سپهر هم ناوایل می _

ندازی برات رو به تعویق میولی االن عادت کردی و هر چقدر اعدامِ سیاوش

 مهم نیست.

 رو دلداری بده.الی موهاش تا مغزشرو فرستاد البهدستش
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کنم واسه کنی یا من صبر نمیرو تحمل میمنظور شما اینه که یا هستی _

 ؟سپهر درسته

اش داد و از پشت میز شت قاب عینک نگاهی ریزبینانه حوالهکاظمی از پ

رو تحسین رو دوست داشت. این همه شجاعت و ارادهبلند شد. مسیح

هاش از اون کمک خواست که برای تمام پروندهکرد. همیشه دلش میمی

زد. مقابلش نشست بگیره اما، مسیح بخاطر هستی هم، روزی هزاربار غر می

 فس فوت کرد.و مسیح باز هم ن

رو کش کنی. دیگه داری زمانببین پسر خوب، تو داری وقت تلف می _

 رو منحل کن. رو بده و اون بانددی. مدارکمی

طور رها کنه. مسیح با تغسی سر باال انداخت. محال بود که سپهررو همین

 ی تمام روزهای عمرش بود.اون نابودکننده

یاوش، نه از سپهر و نه از اون هستیِ من هنوز هیچ مدرکی ندارم. نه از س _

 لعنتی.
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آورد و نباید بازِ این مرد کم میکاظمی عقب کشید، گاهی در مقابل خوی لج

 کرد.وآمدهاش، حسابی باز میروی رفت

دم و بعد از اون بهتره بجنبی، من نهایت به تو سه ماهِ دیگه فرصت می _

 شم.خودم دست به کار می

رو نگاه انداخت گرفت، روی پا ایستاد، دور تا دورِ اتاقاش رو از صندلی تکیه

 و بعد از خداحافظیِ کوتاهی از طاقِ در گذشت.

بند به دست به چشمش خورد و آرزو کرد که میون راه چند بازداشتیِ دست 

 گذاشت.ای کاش سپهر تنها یک مدرک از خودش به جا می

 

تلفنش، پشت فرمون نشست از کالنتری که بیرون زد، همراه با چک گردن 

هاش رو بزنه، تلفن میون دستی آن شدنِ ماشینکه دکمهو قبل از این

 ی خودش بود.زنگ خورد. شماره متعلق به خونه

 بله نفس؟ _

 ی خودتون؟رو ببری خونهآی منسالم مسیح من امروز بیکارم می_
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ون هستیِ رو نداشت. امروز باید بعد از یک ماه اکسی بحث با هیچحوصله

خواست فاصله بگیره و بدون شد. تا کی میرو متحمل میهاشمنفور و عشوه

 رو به زندگیِ خصوصیش راه بده؟هیچ مدرکی اون زنیکه

 رو کنار گذاشت و گفت:پس بحث و دلیل و حرفِ اضافی با نفس

 باشه تا نیم ساعت دیگه جلوی درم. زنگ زدم بیا پایین. _

رو گرفت. بعد از ی عاطفهبار شمارهکرد و اینرو روشن قطع کرد، ماشین

 یکی دو بوقِ کوتاه تماس برقرار شد.

 جانم مسیح؟ _

 عاطفه باید ببینمت. _

 رو پشت گوش فرستاد و مقابل آیینه ایستاد.موهای بلوندش

 ذاری؟داری باهام قرار می _

ما کرد اچهره جمع کرد، هر زمانی شاید به چشم تفریح به این زن نگاه می

 شد به چند ساعت بعد و دیدار با هستی نه.حاال نه، حاالیی که منجر می
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رو به دست گرفت و چند پیس به روی ی ادکلن بلک جاسمینشیشه

 گردنش پاشید.

 خب باشه حاال این قرار کاریه یا... _

 شد.مسیح به میونِ حرفش پرید. عاطفه هم گاهی نفهم می

 ام. منتظرم.ی مامانم. یک ساعت دیگه بیا خونهونهره خنفس داره می _

رو که از دور خارج رو هم قطع کرد و به سه ماه زمان فکر. هستیاین یکی

. سپهرِ عوضی با اون همه زرنگی. موند سپهرکرد به همین زودی. تنها میمی

کرد خودش بود که خواست و اگر راس سه ماه پیدا نمیتنها یک مدرک می

 می کشت.رو اون

ای تا رو با آخرین توان روی پدال گاز فشرد و راهِ بیست دقیقهپاش

رو به دست گرفت تا رو در عرض ده دقیقه پیمود. تلفنشساختمون خودش

 رو پرت کرد.رو مطلع کنه اما پیامی از جانب سیاوش، حواسشنفس

 فرستم.امشب ساعت هشت یه آدرس برات می _

 ی نامش و تماس گرفت. رو سُر داد روانگشت شستش
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 به به سالم آقای خوش غیرت. _

 شرف.دم بیمن هیچ کاری برای تو انجام نمی _

رو داشت، که سپهر روی تنش های سیاوش دقیقاً حکم نمکیصدای خنده

 کاشته بود.

دونستم با دختره زدی تو خطِ الو، وگرنه که من سامیار باور کن نمی _

 درازی نخواهم کرد.وقت به ناموسِ کسی دست هیچ

شناخت. پس حدومرز تعیین رو هر کسی نه اما، مسیح خیلی خوب میذاتش

 کرد.

 یه بار دیگه دور و بر نفس ببینمت و غلط زیادی ازت سر بزنه.... _

کنم زنی فکر میها یه جوری حرف میخوبه خوبه... سامیار بعضی وقت _

 نکنه تو رئیسِ منی.

 ور فرمون.رو سفت کرد به دهاشانگشت

 خیلی خوب آدرس مال کدوم یکی از اون دو مورده؟ _
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فرستم، ساعت هشت برو ویالیی که بهت گفتم و رو برات میدو تاش _

 خودی نشون بده.

 

برن و بهت جواب پس ور همه ازت حساب میجوری که اینخوام همینمی

به  ور هم همین اتفاق رخ بده و بعدش که کارت تموم شد برودن، اونمی

 آدرسِ دوم..

 شد.های سیاوش، زیادی جالب میشد. خصوصیآدرس دوم باید جالب می

 باشه پس فعال خداحافظ. _

رو قطع کرد و بعد از تماس رو نداد، تلفنمهلت خداحافظی به سیاوش

رو برسونه. انتظارش کمی طوالنی شد مجدد، به نفس اطالع داد که خودش

 ز شد و نفس کنارش نشست.اما در نهایت درِ طرف شاگرد با

 سالم خوبی؟ _

 چشم چرخوند. به به چه خبر بود؟ این همه تغییر برای چی؟

 ی مامانم احتماالً عروسی دعوتین؟خونه _
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 رو عصبی می کرد.رو زد به همون راهی که مسیحنفس خودش

 نه واسه چی؟ _

های زنش، ی دیدش رو برای دیدن کفشرو کمی تکون داد و زاویهسرش

 نظیم کرد.ت

 ها پوشیدی.تو که باز از این کفش _

تر به چشم بخوره. مسیح رو جمع کرد تا الک قرمزش کمهای پاهاشانگشت

 رو به حراج گذاشته بود؟اما دیونه شد. برای کی این همه زیبایی

 رو ماساژ داد.هاش، پشت گردنشچشم بهم فشرد و با انگشت 

 ری.نفس برگرد تو خونه، جایی نمی _

 رو به روی خود نیاورد.یک از اتفاقاتنفس باز هم در سکوت نشست و هیچ

 با تو نیستم مگه؟ برگرد. _

گرفت. صدای فریادش زیادی بلند بود. صدای رو با هر دو دست هاشگوش

 نارنجیش، زیادی بلند بود.اش برای قلبِ نازکرحمانهفریاد بی
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 رو تسکین بده.مردشی بیان جمالت، حال ترجیح داد که به وسیله

مسیح من که قرار نیست از ماشین پیاده شم چته آخه؟ پس من این همه  _

 رو کجا بپوشم؟کفش

 داد که آروم باشه.از کوره در رفته بود. نفس گاهی اجازه نمی

زنی با این رو داری بهم میرو بنداز سطلِ زباله. حالماین همه کفش _

 تهران دور برداشتی؟های جلف. چه وضعشه؟ اومدی لباس

رو می کوبید به سرش؟ شیراز با تهران فرقی داشت مگه؟ از چه چی 

 زد؟ تنها بخاطر یک جفت کفش بود؟دوربرداشتنی حرف می

 :رو بلند پرسیدهای تو ذهنشسوال 

زنی؟ چته جوری با من حرف میتره که اینمگه شیراز چیش از تهران کم _

کنی؟ اصال تو چیکار کرده سر من خالی میتو؟ باز دوست دخترت ناراحتت 

 پوشم.داری؟ هر چی دلم بخواد می

شنید. نفس های جدید میهاش مشت شد. ابروهاش باال رفت. حرفدست

 داد؟ رو یادش میهاکی این حرفجرات گرفته بود. 
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 آهسته اما عصبی لب زد:

 چی گفتی االن؟ _

 بار کوتاه اومد.و نفس این

پوشم راه بیوفت بریم تمومش هارو نمیدیگه این کفشباشه مسیح من  _

 ام کردی.کن. دیوونه

درازی، لب بهم چسبوند، فعال کارهایی داشت اما، بعدها به این مقدار از زبون

 داد. حتما جواب می

رو دعوت بار با حالی بد راه افتاد. حیف که عاطفهرو روشن کرد و اینماشین

زد، رو آتش میهاشرو، تک تک کفشفسکشتش ن، میکرده بود وگرنه

داد و بعد شاید کمی آروم ی آشغالی میرو هم حوالههاشی الکشیشه

 شد. می

رو به موجب یافتن اندکی سکون، محکم بهم فشرد. اجازه هاشدندون

موند. این یکی داد که نفس شخصیت تغییر بده. این یکی باید پاک مینمی
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ها هم نها باورش نسبت به خوب بودنِ بعضی از آدمشد. نباید تنباید بد می

 رفت. نفس تنها خوبِ این دنیا بود.از بین می

 نگاهش به خیابون بود وقتی اندک آرامشی به دست آورد و گفت:

 دیگه نبینم از این کارها کنی.  _

 دونست که صداش چه آرامشی داره انگار!حرف زد تا آرومش کنه. می

بینه این کنی؟ آخه به جز تو مگه کسی میوری میجمسیح تو چرا این _

 هارو االن تو پایِ من؟کفش

 سر تکون داد.

 

 ست.بله متین که خونه _

نفس وا رفت و مسیح خودش هم فهمید که چرت گفته. متین قطعاً جزءِ 

 شد.های زندگیش محسوب میقابل اعتمادترین

 بار گفت:منطقی رفتار کرد و این
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هم که نه، ولی من کال دوست ندارم این مدل لباس خیلی خوب متین  _

 کنه.رو. آرایش این همه غلیظ هم زشتت میپوشیدن

 توام شدی عین نیما ._

 رو باال فرستاد.ی سمت نفسپشت چراغ قرمز ایستاد و بالفاصله شیشه

کنی که یه آشغالی مثلِ سیاوش من از نیما هم بدترم. همین کارارو می _

 کنه.بد میآد و فکرهای می

رو پشت گوش فرستاد. مسیح عادت داشت که اشموهای لخت کرده

 اشتباهات خودرو به پای اطرافیان بنویسه.

 لجوجانه گفت:

سیاوش کال آدم نیست، چه با آرایش چه بی آرایش اون چشمش از  _

 داد.همون اول دنبال من بود. دقیقاً از شبِ مهمونی داشت نخ می

 سرعتِ نسبتاً آرومی روند.چراغ سبز شد و با 

 گی؟رو االن داری به من میو تو این _
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تو خودت نمی دونی سیاوش چه آدمیه؟ فقط گیر دادی به اون سپهرِ  _

 بدبخت.

که سه چهار ماشین با فاصلهی کم از میون خیابونِ پر رفت و آمد، درحالی

شده به  های گشاداون، در حالِ رانندگی بودن، روی ترمز کوبید و با چشم

ی نفس نگاه انداخت. تنها خوبِ زندگیش عقیده داشت که های ترسیدهتیله

 سپهر بد نیست ؟

ای پشت سر، داشت هِ ماشینآب دهان قورت داد و وقتی صدای بوق

رو به آرومی راه انداخت و سکوت تا مقصد مهمونِ کرد، ماشیناش میدیونه

 حال هر دوشون بود.

** 

 

ی نیم رو به روی موهای مرطوبش کشید و خاطرهشی تن پوشکالهِ حوله

ساعت پیش پررنگ شد. نفس معتقد بود که سپهر اونقدرها هم بد نیست و 

 رو تاسیس کرده بود. هااز نظر مسیح، سپهر بدی
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رو از کشوی اول بیرون کشید رو به کشوی میز توالت رسوند، سشوارخودش

تا بهتر حالت بگیره و رژهای  رو به برق زد. دست کشید میون موهاشو اون

هاش هارو زده بود که لبرو از نظر گذروند. کدوم یکی از اینرنگارنگ نفس

 رسید؟تا اون حد زیبا و محشر به نظر می

رو گشود و اولین جا روی میز رهاش کرد. درِ کمدسشواررو خاموش و همون 

ی ه حوصلهپیرهن و شلواررو به دست گرفت. بعد از اون اتفاق حاال دیگ

عاطفه رو هم نداشت. با این حال سعی کرد که عادی به نظر برسه. 

رو هم به انگشت چهارمش رو به دور مچ دستش بست و انگشترشساعتش

رسوند. چند پیس اسپارتاکوس روی گودیِ گردنش پاشید و بیرون زدنش از 

دازه، اتاق ادغام شد با بلند شدنِ صدای زنگ. نیازی نبود از چشمی نگاه بن

 ست.شک نداشت که عاطفه

 ها.ترین لباسدررو گشود و دیدش در قالب آزادنه

 سالم آقا. _
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رو از نظر گذروند. خبری از فضولِ ساختمون، نیازی نبود. کنار رفت تا اطراف

رو به همراه خط چشم غلیظ به هاشعاطفه وارد بشه و اون زیباییِ چشم

 نمایش گذاشت.

 سالم خوش اومدی. _

رو کند و اون رو روی چوب لباسیِ کنار به عادت همیشه مانتو و شالش 

 ورودی آویزون کرد.

 چرا موهات خیسه بداخالقم؟ _

رو با نیست تونست به تو مربوطپلک بهم فشرد. فعال الزمش داشت و نمی

 لحن مختص به خودش بیان کنه.

 رو شروع کرد:رو به برق زد و بحثپس قهوه ساز

 رو تحمل کنم.تونم هستیگه نمیعاطفه دی _

دار عاطفه بلند زد زیر خنده. خنده هم داشت. مسیح کنار هستی واقعا خنده

 بود. 
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ریزه فکر هایی که برات میبه خدا مسیح هر وقت به هستی و عشوه _

 خندم.کنم،  دو ساعت میمی

 هارو روی کانتر کوبید.فنجون

ی ما هنوز نتونستیم از اون زنیکه خنده دار اینه که بعد از این همه مدت _

 چاق یه مدرک پیدا کنیم.

کم بار قهقهه هم زد. دوست داشت این مردرو، کمعاطفه باز هم خندید. این

 روند.از دوست داشتن به سوی پرستیدن هم می

 چاقالورو واقعا خوب اومدی. _

نبالِ رو بیرون کشید و عاطفه به درو گشود، سینیِ کیک شکالتیدرِ یخچال

 رو به آشپزخونه رسوند.ای محبت، خودشذره

 رو عشقم.کنه مناین همه زحمتت دیونه می _

های مد دستیها رو دونه به دونه باز کرد و تونست که پیشدر کابینت

 رو بیابه.نظرش

 اگه من واقعاً عشقتم از شرِ هستی نجاتم بده. _
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کرد به زنی که کنار می رو بغل کرد. حسودیتکیه داد به کانتر و دست هاش

ساخت. زنی که حتی، جای وسیله این مرد و به عنوان همسرش زندگی می

 رو هم تغییر داده بود.ی مسیحهای خونهو ظرفو ظرف

 ؟چیکار باید بکنم _

ضعف داشت. نقطه ضعفِ اون خودش خواست. عاطفه هم نقطهرو میهمین

 نداشت.رو دوست وقت زنِ مقابلشبود. خودی که هیچ

 گفت:

 بیا تو بازی تا بتونم گیرش بندازم. _

 و شنید:

ی هستی تا معتادم کنه و بعد هزارتا بال یعنی می گی بیام بشم طعمه _

 سرم بیاره، بعد شاید تو بتونی گیرش بندازی؟

 ی ترک پر کرد.هارو از قهوهفنجون

 نه تو انگار واقعاً به من اعتماد نداری. _
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ترسم هم از ترسم. من هم از هستی میاعتماد دارم اما از هستی می _

رو برای حضوری بازی کردن، خط سیاوش. همون اول کار گفتم که دورم

 بکش.

 ضعفش، الزم بود حاال. ضعف داشت دیگه. بازی با نقطهنقطه

ای ی گرفته بود، ترهرو به بازکه با نگاهش احساساتشنزدیکش شد و درحالی

 رو پشت گوش فرستاد.از موهاش

دم هیچ اتفاقی بیوفته عاطفه. تو... تو... تو عزیز دلِ مسیحی. اجازه نمی _

 باور کن که مواظبتم.

رنگِ تنها مرد عاطفه هم به تبعیت از اون، دست برد میون موهای خوش

 دوست داشتنیش و دلبرانه لب زد:

دی؟ این چه وضعشه که تمام قرارهای محل نمیاگه عزیز دلتم چرا بهم  _

 ما باید کاری باشه؟

 .کرد، تنها با نگاهشمسیح هنوز هم بازی می

 من فعالً زن دارم عاطفه. _
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 رو به نشیمن رسوند و عاطفه هم به دنبالش.سپس کنار کشید، خودش

 کنم.جور چیزها اعتقاد داری چون اصال باور نمیبهم نگو که به این _

نه اعتقاد ندارم اما، طرفِ مقابل من نفسه و نفس از  "ن باز کرد که بگهدها

ای، با هجومِ رو برای ثانیهاما، صدای زنگ در دهانش "تو برام عزیز تره

 حیرت بست.

 

های فکری کرد، ذهنش خالی بود از تصورِ تصویر پشت در وقتی قدم

رو نگاه کرد. از پلهی راهرو به ورودی رسوند و از چشمی، محدودهبلندش

د. نفس پشت در بود و عاطفه دادی اما، نفس بوافکارش خالی بود چنین رخ

بار تو کلِ عمرش هول کرد و به آرومی هم تو خونه. هول کرد. برای اولین

ای رو خطاب کرد. نفس کلید داشت و مطمئن بود که پس از ثانیهعاطفه

ی محض بود تِ بعد از اون، فاجعهشه و اتفاقاندازه و وارد میانتظار، کلید می

 به خدا. 
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رو به عاطفه متعمب از هول و والیی که به جون  مسیح افتاده بود، خودش

رو پرت می کرد به روی که مانتو و شالشاتاق کارش رسوند و مسیح درحالی

 برداشت و دررو گشود. هاش، گامدست

د، سر بلند کرد، های کیفش به دنبالِ کلید بونفس که میون خرت و پرت 

 سالم داد و سپس گفت:

 حموم بودی؟ فکر کردم نیستی. _

 کنار رفت و دخترک در کمال حیرت، از طاقِ در گذشت.

 رو دید زد و گفت:اطراف

 چرا اومدی خونه؟ مگه نرفته بودی پیش مامانم اینا؟ _

هام قبول کردن. آخه جا اونرفتم دعوتشون کردم که امشب بیان این _

رو کرد، منم اومدم کارهاموجه قبول نمیمریم پشت تلفن به هیچمامان 

 انجام بدم.

کرد؟ این گندی که به پس قصد نداشت که جایی بره، عاطفه رو چیکار می

 کرد؟بار آورده بودرو چطور باید پاک می
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رو داشت وقتی دستی میون موهاش دقیقاً حال یک پسر هجده نوزده ساله

 د به دو فنجون قهوه.کشید و توجه نفس جلب ش

 العمل نشون داد.سریع هم عکس

 مهمون داشتی؟ _

گفتن که عشق از دنبال دروغ گشت و خیلی زود پیداش کرد. راست می

 سازه؟گوی واقعی میها یک دروغآدم

 جا بود.آره ساالر این _

های آشپزخونه نرسونده بود رو به سرامیکنفس آهانی لب زد و هنوز پاهاش

رو به قلبش ی دنیاترین ضربهای روی کانتر، بزرگموی دخترونهکه کش 

 وارد کرد. شکست عشقی، همین بود!

بار رو گرفت و رسید به کش موی سبز رنگِ عاطفه. اینمسیح رد نگاهش 

شد که این ای از دروغ، میگفت؟ با چه نوع و چه اندازهچی باید می

 رو از یاد نفس برد؟آبروریزی
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رو پرت کرد مقابل هاش بلند و اونمورو رو انگشت ند، کشنفس سرچرخو

 پاهاش.

رو گو نباش. من که کاریت ندارم بگو دوست دخترمساالر بود؟ انقدر دروغ _

 آوردم. 

 رو دید زد.ی کیفش و اطرافسپس چنگ انداخت به دسته

 جاست؟االن این _

بل از خروج، مسیح سکوت کرد، نفس راه افتاد به طرف ورودی و دقیقاً ق

 مسیح سدِ راهش شد.

 دم.جا برات توضیح میدوست دخترم نبود، وایسا این _

های نیازی افتاد و به گریه افتاد. چقدر بدبخت و حقیر کنارش زد. یاد حرف

 ای.بود در چنین لحظه

رم بیرون مهمونیت خواد توضیح بدی. من میبه من هیچ ربطی نداره نمی _

 تموم شد زنگ بزن.

 تر شد.های مسیح، روی دیوار و مقابل دیدگانش بیشر دستفشا
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جا نیست. خب بذار حرف کس اینبیا با هم بریم تا بهت ثابت شه هیچ _

 بزنم. گریه نکن.

رو به هاش تشدید شد و مشتشرو که شنید، شدت ریزش اشکگریه نکن

 ی مسیح کوبید.سینه

 رفتی بیرون از این خونه.حداقل می _

ای، منت هر هاش. حاال و در چنین لحظهکشید به روی گونهمسیح دست 

 شد.کشید اگر نفس آروم میمی

 باور کن یه قرارِ کاری بود. _

 اون کشِ مو برای یه قرار کاری بود؟ _

 رو به روی موهاش انداخت.عاطفه از اتاق بیرون زد و شالش

رو باز موهامرم دآره عزیزم قرار کاری بود. من عادت دارم هرجا که می_

 کنم.
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ی عاطفه پلک زد، پلک زد تا باور کنه بار به چهرهرو کنار و چندینمسیح

این آدم، همون دختریه که تو هتل باهاش برخورد کرده بود، تا باور کنه که 

 مسیح در موردش دروغ گفته و هیچ خصومتی با این آدم نداره.

ا و سرزنش کنه. نگاه رو دعوهاش مسیحبار نوبت نفس بود که با چشماین

رو رسوند به اتاق خواب و دررو بهم پرتحقیری به عاطفه انداخت و خودش

یا که  "اچ  "گذاشت، حروف انگلیسیرو باید کجای دلش میکوبید. این یکی

عاطفه؟ مسیح عاشقِ کدوم بود؟ مسیح روزی چندهزاربار در ساعت، با 

صیاتی بود که حاال و گویی هم، جزء خصوکرد؟ دروغکارهاش تحقیرش می

 پس از ازدواج به نمایش گذاشته بود؟

رو از سر گرفت. گاهی رو بغل کرد و گریههاشها، زانوبه موجب تمام این غم

 ها به موجب مظلوم واقع شدن، ریختن اشک بود.تنها سالح زن

رو داده که تمام حواسشرو گشود و درحالیبیرون از اتاق مسیح درِ ورودی

 اخل اتاق، گفت:بود به د

 اومدی بیرون عاطفه. خیلی کار بدی کردی.نباید می _

Ava-Khis.iR
@avayekhis



645 
 

کرد دختری تازه از راه رسیده، که جای عاطفه هم بد بود. هیچ فکر نمی

داد، تا این حد برای مسیح عزیز و مهم باشه. رو هم تغییر میظروفش

ی بیست و یکی دو ساله دختری که در نظر خودش، تنها یک دخترِ ساده

 د!بو

 حسادت داشت وقتی گفت:

گی، من اشتباه کردم. تو عاشقِ این دختره نفس شدی. االن آره راست می _

رم، هر رو بکش شاید باهات آشتی کرد. من میهم تا دیونه نشدی برو نازش

 رو شروع کنی زنگ بزن فعال.موقع خواستی بازی با هستی

رو تا تنها رد و سکوتهای عاطفه اقرار کاولین اقرارِ قلبش بود. به حرف

شدن، در پیش گرفت. به نفس بد کرده بود. این بار واقعاً قلب دخترِ 

کرد به دوست داشتنش، رو شکونده بود. به نفسی که حاال اقرار میبیچاره

 زیادی نامردی به خرج داده بود. 

رو به اتاق خواب رسوند و های ناهماهنگ و سستشبا همین افکار؛ قدم

 ر نواخت.ای به دتقه
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 نفس باز کن تا حرف بزنیم. _

 و در کمال ناامیدی شنید:

خور و نه حتی عصبی، فقط مسیح تورو خدا تنهام بذار من نه قهرم، نه دل_

 خوام فقط تنها باشم.ی حرف زدن ندارم االن. میحوصله

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

ی تمام کارکنانِ ویالی تازه تاسیس سیاوش بود. مسیح فرهادی سر دسته

رو قدم زد و از در و دیوار ویال پرسید تا رسید به دختر و پسرهایی مام مدتت

ترین که هنوز ندیده بودشون. بر خالف تصوراتش سیاوش قصد داشت کثیف

رو تو کل ایران انجام بده و این امر باعث شد که برای به دام عملِ ممکن

عتقد بود، رو تخمین بزنه. حاال خودش هم متریانداختن سپهر زمان کم

های جدیدی از شد با بروز لیستترِ زمان، همراه میکش دادنِ هرچه بیش

بار و در این مورد، اصال کوتاه بیا نبود. موضوع مرگ ها و مسیح اینجنایت

 بود، خودِ مرگ!

 رو کرد به فرهادی. 
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هارو برای فروش پس قصد داره که روی اعضای بدن کار کنه؟ یعنی آدم _

 بکشه درسته؟ قلب و کلیه،

کرد که انگار طرفِ فرهادی سر تکون داد و طوری راحت صحبت می

 حسابش اصال آدم نبود.

هارو برای این کار انتخاب کردن. اینایی که ما ترینخان بدبختسیاوش _

 جا هیچ چیزی برای از دست دادن ندارن.آوردیم این

شدن، این اش کرد، اطرافیان سیاوش بهتر از این نمیچپ چپی حواله

 .نشوندرو اما، باید سرجا مییکی

 پس چون بدبختن باید بمیرن آره؟  _

پاچه از لحنی که به طور ناگهانی تغییر کرده بود، به لکنت فرهادی دست

 افتاد و مسیح ادامه داد:

از نظر من توام االن بدبختی پس باید بری اون پایین تا تورو هم تیکه  _

 تیکه کنن، درسته؟

Ava-Khis.iR
@avayekhis



648 
 

رو ها سری بزنه راه خروجکه به باقیِ اتاقوا رفت و مسیح بدون این فرهادی

که به تهوع بیوفته باید جا کاری نداشت. قبل از ایندر پیش گرفت. فعال این

 رو پیش رو داشت.رو. فعالً، مورد دومدونیِ سیاوشکرد، نکبتترکش می

ترین  خصوصیبار به طرفِ زعفرانیه روند. به طرفِپشت فرمون نشست و این

 مکان سیاوش.

هاش نشوند. نفس ی منزل لبخند به روی لبتلفنش زنگ خورد و شماره

 کرد این دختر.پشت خط بود، قهر نمی

 رو شنید:جواب داد و صدای کسی به جز نفس 

 سالم داداش. خوبی؟ _

ماهگل بود. پس نفس جدی جدی قهر کرده بود. قهر هم داشت انصافاً. 

 به سر قلبش آوار کرد، قهر هم داشت.بالیی که امروز 

 افکاررو فعال دور فرستاد و گفت:

 سالم جانم ماهگل؟ _

 آی؟خوایم شام بخوریم نمیداداش می _
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ای که، یکی از اعضاش به طور فجیهی قهر کرده رفت به سفرهمسلماً نمی

 بود.

 نه امشب نیستم شما بخورید. _

ی ویالی سیاوش تمام فاصله رو روی صندلی مجاور پرت کرد وسپس، تلفن

رو به فکر کردن پرداخت. مسیح حاالرو با گذشته قیاس کرد. تا زعفرانیه

نداخت؟ باز هم همون کارها و رو تو چاه میچش شده بود؟ باز هم خودش

تر؟ بارها برای خود تکرار بار با عطشی بیشهای تکراری و شاید اینحس

رو در دلش به د که جایگاهی ویژهکرده بود که نفس فقط نفسه، قرار نبو

ی هایی که تفکیک کرده بودرو از صفحهاختیار بگیره. قرار بود تمام خوبی

ی تب داررو. قرار ی اون بوسهذهنش پاک کنه. قرار بود فراموش کنه خاطره

رو نخوادش. با تمام این قول و قرارهای که با دل وجه، هیچ زنیبود به هیچ

ه بود، حاال افساری نداشت، افسار احساسش به منطقش، امضاء کردبی

 های اون دختر بود.دست

هاش سفت شد به دور فرمون و قلبش شروع کرد به با این تفکرات، انگشت

 حرف زدن.
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 "ذارم که از دستم قسر در بری.شه، این بار نمیداره شروع می "

 

نابودی  رو بست تا صداهارو نشنوه. تنها یک هدف داشت و اون همدر قلبش

ترین ای فعال فرمالیتهسپهر بود. وجود نفس و عاطفه و هر دختر دیگه

ها رنگ می شدن. نباید بیش از حد به اونهای زندگیش محسوب میاتفاق

وقت به داد. زندگی برای اون بود و هیچبخشید و روی اسمشون مانور می

 داد.قلبش اختیار تام رو نمی

ترین مکانِ ساعت روندن رسید، به خصوصی به سرعتش افزود و بعد از نیم

سیاوش رسید. دلش یک ماجراجویی می خواست. یک ماجراجوییِ تواَم با 

رو به سوی در ویالیی زنگ هاشرو نامنظم پارک کرد و قدمتفریح. ماشین

دروپیکری از سیاوش بعید به نظر زده سوق داد. چنین خونه باغ بی

نگاه کرد. کامالً درست اومده بود. رسید. برای بار دوم به آدرس می

 دونی بود.ترین مکان سیاوش، همین لجنخصوصی

ای بعد صدای دختری رو روی زنگ فشرد و لحظهپر از تردید و ابهام دستش

 رو شنید.
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 بفرمائید._

 ی خوبی نداشت.وقت با معرفی و یا بیوگرافی میونهگفت؟ هیچچی باید می

 به ناچار سر نزدیک کرد و گفت:

 من از طرف سیاوش اومدم. _

های کثافت در با صدای تیکی باز شد و مسیح پا گذاشت به سنگ فرش

هاش هم، و درب و  داغون باغ. باغی که هیچ یک از دار و درخت گرفته

 شبیه به باغ نبود!

دونست که باید مقابل روش سه چهار درِ بسته وجود داشت و مسیح نمی

تخاب کنه. گویا سیاوش بازی راه انداخته بود. رو به موجب ورود انیککدوم

 ی ارواح نداشت. ترین مکان زندگیش، هیچ فرقی با خونهخصوصی

 صدای زنی از فکر و خیال بیرونش کشید.

 بیا تو. _

رو جست و جو کنه اما، خبری از اون نبود. سرچرخوند تا صاحب صدا

یر جیر اعصاب خرد زده پیمود، با یک دست دررو هل داد و جهارو شتابپله
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ترین مکان هاش، این اطمینان رو بهش داد که پا به درب و داغونکن لول

 زندگی سیاوش گذاشته، نه شخصی ترین!

 باز هم اون صدا رو شنید.

 آی تو؟چرا نمی _

 رو تشدید کرد.لحن تند و کوچه بازاریِ فرد، خشمش

 کنی؟بیا بیرون ببینم، قایم موشک بازی می _

ی هاش بکاهه و اما مهرهرو به دیوار داد تا از خستگیاشتکیهسپس، 

ای بود که اطمینان قدر پرقدرت و حرفهجدیدی که وارد زندگیش شد، اون

 رو به تنهای پاسخه!هاشداشت نیمی از معادله

شرت نایک مشکی و اون پاهای کشیده و الغر در قالب شلوار جین، تی

تونست باشه، اال کس نمیمتعلق به هیچ ی شرابیموهای کوتاه و پسرونه

ترین معمای زندگیش. فردِ داخل قاب عکس. سما. درست دوست داشتنی

رو به تنهایی میانبر زد و حل هاتنها عشقِ سپهر. وجود اون، هزار تا از معادله

 کرد.
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رو فرستاد لبخند اولین عکس العملش بود. لبخندی پر از اشتیاق. نفس

 لویت داشت. عقب. فعال سما او

رو بغل کرد. این دختری که عشق هاشرو مقابل هم قرار داد و دستپاهاش

 سپهر بود، نگاه هم داشت.

گن چاک و دهنی که میبه به سامیار خان، پس اون پسرِ گستاخ و بی _

 تویی.

مُرد برای ابرو هاش باال رفت. چه بازیِ جذابی استارت خورده بود. می

 ها.طور بازیاین

 ودِ خودشم.خ _

رو تکون ی سما باال پرید و اندام ورزش کاریشابروهای نازک و مداد کشیده

 داد. اولین خصوصیت مثبتش، همون اندامش بود.

 رو به مسیح رسوند و گفت:هاشقدم 

ی جذابت چیزی نگفته خری ولی، در مورد چهرهشنیده بودم خیلی کله _

 بودن نامردا.
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 مضحکانه خندید:

 العاده حسودن.شده عزیزم. اطرافیان من فوق حسودیشون _

 رو دست بندازه.سما به خنده افتاد. کارش این بود که اطرافیانِ سیاوش

 ی کدومشونی؟ سیاوش یا اون یکی سپهر؟حاال تو نوچه _

رو می تونست اما این های صدادار افتاده بود. هر کسیمسیح هم به خنده

هاش ت انداختن بود. زیباترینرو نه، این یکی خودش استاد دسیکی

 ها شانشی نداشت.نتونستن، سما که مقابل اون

ی جفتشونم. حاال بگو بدونم اونی که قراره از من بوکس یاد من نوچه _

 بگیره کی هست؟

 تر به یه هم بازی نیاز دارم.من، یعنی بیش _

 بار از خنده به قهقهه افتاد.این

 خیلی نحیفی. کوچولو، تو برای بوکس یاد گرفتن _
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رو بشنوه. الف هاشی حرفرو گفت، سر تکون داد و نایستاد تا ادامهاین

ی شرابی کردنِ موهاش سنشکرو بیش از ای که قصد کرده بود به وسیلهبچه

 کرد. اش میواقعیت جلوه بده، سعی کرده بود دستش بندازه؟ بیچاره

ه نگاه دیگهکای بود که سما به دنبالش راه افتاد. نگاه مسیح شدیداً شبیه ب

 رو.نشینی با این آدمکرد و دوست داشت همدیونه اش می

 وایسا ببینم، مگه من اجازه دادم که تو بری؟ _

هاش کاست و صبر کرد تا سما دقیقاً در یک قدمیش قرار از سرعت قدم

کرد که دقیقا با کی طرفه. این دختر به درد خندیدن بگیره. باید حالیش می

رو مشت کرد و باز کرد و مشت کرد و های دست راستشد. انگشتخورنمی

رو چسبید باز کرد و در نهایت حمله کرد. کامالً ناگهانی، با یک دست گلوش

 رو به دیوار کوفت.و تن چهل پنجاه کیلوییش

ببین دختر جون، تو اون قصر، تو این خراب شده و تو کل جهان، تو هر  _

ده منم. پس سعی نکن کسی که دستور میخوای باش، تنها کسی که می

ترم. اونایی که ی عالم شاخواسه من یکی شاخ و شونه بکشی که من از همه
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چاک و دهن بودن چقدر برات تعریف کردن از من، نگفتن جدا از بی

 کنم؟رو قطع میام و اگه کسی رو اعصابم رژه بره پاهاشوحشی

ای نفس کشیدن تقال کرد و ظههاشکرو تکون داد، برای لحسما هر دو دست

هاش به اشک نشسته بود، طنابِ خفه کننده از دور درست وقتی چشم

 گلوش باز شد و مسیح بی توجه به کبودی صورتش ادامه داد:

زنه فقط ای که از دهن گشادت بیرون میی بعد که اومدم، تنها کلمهدفعه _

قدر آروم رفتار ه ایندم و نچَشمه. در غیر این صورت نه بهت چیزی یاد می

 کنم.می

رو بار، مغزشبه دنبال این حرف در رو گشود و سر و صدای وحشتناکش این

 متالشی نکرد.

 

تونست سر از ی آینده خیلی بهتر مینمک، تا هفتهسمارو  خوابوند به آب

 رو به سیاوش و سپهر متوجه بشه.کار اون دختر در بیاره و ربطش
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رو پشت رل نشست و با سرعتی باور نکردنی تا حوالی منزلش روند. نگاهش 

ها چرخ داد و گل فروشی بسیار بزرگ و زیبایی که تازه تاسیس میون مغازه

آورد. هر چی که رو جلب کرد. باید از دلش در میشده بود توجهش

د. شی نفس مقدس نمیکدوم به اندازهزد، هیچرو دید میدخترهای اطرافش

شد آورد. اما گل؟ با یک دسته گل میباید از دل تنها خوبِ زندگیش در می

ی رو تسکین بخشید؟ نه محال بود، گل از نظرش، هدیهکه غم به اون بزرگی

 ها بود. سال بچه

رو به حالت دوبل پارک کرد و پیاده شد. گل می.گرفت دیگه. تنها ماشین

رو رسوند به هاشل بود. قدمرسید فعال همین گچیزی که به ذهنش می

 سوژهی مد نظر و رو به فروشنده گفت:

 سالم چند شاخه برام درست کنید. _

باری بود که دونست که چی باید بگه. تو تمام عمرش اولیندر حقیقت نمی

 رو داشت. قصد خرید گل، اون هم برای یک مونث

 فرشنده متعجب نگاهش کرد و گفت:
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 کنید؟آقا خودتون انتخاب نمی _

 رو بذار تا من برم مغازه بغلی و بیام.هاشنه شما بهترین _

رو به بار؛ در کمال بی تکلیفی خودشفروشنده با سر تایید کرد و مسیح این

 فروشگاه لوازم آرایش رسوند.

ترین خرید؟ عطر و ادکلن که دمدهاش گرفته بود. واقعاً باید چی میخنده 

رسید. چرخی خورد و نگاه تمام هایی بود که به نظرش میهدیه

تر دیده و با تجربهها که آبرو به خود معطوف کرد. یکی از اونهافروشنده

 بود، سعی کرد که از اون بالتکلیفی خالصش کنه.

 تونم کمکتون کنم؟می _

زد، رو دید میخورد و لوازمکرد. تا خود صبح هم چرخ میآره باید کمک می

 رسید.حال کنه، به نظرش نمیرو خوشای که نفسهدیه

های لوازم آرایشی، پودر، رو میون ستبندی تحویل داد و نگاهشلبخند نیم 

 داد. های گرون قیمت چرخرژ و ادکلن
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خوام به یه خانم خواستم یه چیز خاص بهم معرفی کنید. میمن می _

 خوش سلیقه هدیه بدم.

متعجب بود. فروشنده کرد، هایی که پشت هم ردیف میخودش هم از جمله

ی ازدواج، به هاش رو دید زد و به محض رویت نشدن حلقهبالفاصله انگشت

 تر شدن، شهامت به خرج داد.موحب صمیمی

 خواین؟برای خواهرتون می _

ها دیده بود و ی موهای سرش، از این نوع نگاهبه نگاهش دقیق شد. به اندازه

 د.فهمیرو نمیمسیح نبود اگر قصد فروشنده

 پس قاطعانه گفت:

 نخیر همسرم. _

فروشنده با حالی بد چند نوع عطر مختلف پیشنهاد کرد و هر بار تنها یک 

 جواب گرفت.

 نه! _
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رو رسوند تا به هردو کمک کنه و مسیح بعد از صاحب فروشگاه خودش

 تری صحبت کرد:اضافه شدن خانمی تقریبا پنجاه ساله، با خیال راحت

خوام است. یه چیزی میمزهخیلی تکراری و بی عطر و ادکلن دیگه _

 حال کنه. رو خوشخانومم

 بار دخالت کرد.زد، اینهایی که برق میصاحب فروشگاه، با نگاه به چشم

 

ی کادویی بسیار زیبا که حدوداً سی چهل رنگ الک الک خوبه؟ یه جعبه _

 توش باشه. 

ها یقت تنها تلفیق رنگرو اعالم کنه اما، در حقاخم کرد تا جواب منفیش

ای که به قهر کشیده بود، کاری کنه. دلش بیش از هر تونست برای رابطهمی

خواست. متنفر بود از الک و اما نفسش رو میهای اونچیزی لبخند روی لب

 دونست!رو مالکش میها، خودشخندید. نفسی که تازگیکه می

 رو برام بچینید.که گفتین خوبه، همین _
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ها رسوند، سی ی بهترین الکرو به قفسهلبخندی زد، فروشنده خودشزن 

رو بیرون کشید و به طور زیبایی داخل جعبه چید. مسیح چهل رنگ متفاوت

رو تصور کرد و سپس، مبلغ مورد نظررو با عجله تصویر لبخندل ملیح نفس

 فروشی رفت.رو به دست گرفت و به گلکارت کشید، پر اشتیاق جعبه

گل هم تلفیقی از رزهای بنفش، قرمز و آبی بود. تا به اون روز فکر دسته 

ترین هدیه برای به لبخند نشوندن لبخند روی کرد که گل مسخرهمی

ها، نظرش کامال تونه باشه و بعد از دیدن اون رنگهای فرد مقابل میلب

 تغییر کرد.

****** 

این باور رسوندش  مقابل در ایستاد و وجود سروصداهای ماهگل و متین به

رو برای هدیه خریدن انتخاب نکرده. البته که، نفس هم که زمان مناسبی

 رو برای قهر در نظر نگرفته بود. زمان مناسبی

ها، رو قفل کرد روی چشمیِ در. بعد از گذرِ ثانیهرو فشرد و نگاه معذبشزنگ

و تمام بار تهای مسیح برای اولیننفس در چند قدمیش قرار گرفت و چشم
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 مهمون داریم؟ _

رو درک و هضم تونست وجود مسیح به همراه دسته گلنفس هنوز هم نمی

 رو کنار کشید تا اون وارد بشه.کنه اما، خودش

 سالم آره. _

 وارد شد و خداروشکر کرد به موجبِ سروصداهای متین.

 شه بریم تو اتاق؟ کارت دارم.می _

تکون داد و به اتاق رفت. هنوز هم گیج بود، به دنبال هزار و یک نفس سر 

 رو عادی جلوه نداد.دلیل گشت و هیچ یک وجود دسته گل

که هیچ فکرِ بکری به موجب، خرید این هدیه و تقدیمش مسیح در حالی

رو به همراه دسته گل روی تخت قرار داد، نگاه باال کشید، از نداشت، جعبه

ی میون دو چشمش رسید. امتداد پیدا کرد و به فاصلهخالِ روی گردنش 

های زنی باری بود که تو تمام عمرش از نگاه کردن به چشماین اولین

ای رو بهم تاب داد و دلش جملههاشکشید. نفس انگشتخجالت می

آسارو طلب کرد. در حقیقت نایی نمونده بود. نایی نداشت برای معجزه
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روزها و دلش تنها یک دروغ داد اینخ نمیجنگیدن. هیچ اتفاق خوبی ر

 رو، رد کنه. خواست. یک دروغی که ربط عاطفه به مسیحمی

رو پس از هارو در هم فرو کرد. جملههاشمسیح آب دهان قورت داد و اخم

 ها، ساخت و گفت:کنار هم قرار دادن کلمه

 من بهت دروغ گفتم، عاطفه.. یعنی عاطفه.. _

خواست. از دار در آورد. یک دل شکستگی جدیدرو نمیرو به حرکت پاهاش

ی کافی، شکسته بودش. پس دنیا تنها یک دل داشت که مسیح، به اندازه

ی عاطفه بود. قصد داشت که روشن و ها هم هدیهگل و تمام این برنامه

 رو.واضح جلوه بده حقیقت میونشون

 

ی در گیرهدست رو بههاشبغض به گلوش چنگ انداخته بود وقتی، انگشت

 رسوند، بعد از مکثی کوتاه سرچرخوند و گفت:

رم و تورو با عشقت کنه، من از زندگیت میاگه وجود من داره اذیتت می _

 ذارم مسیح.تنها می
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 و در کمال ناباوری شنید:

 جا بری.تو حق نداری هیچ _

جا کنارش افتاد و جمله، قدرت تمام هاش همونهاش رها شد، دستانگشت

تیز کرد تا صداهارو بهتر بشنوه  رو سلب کرد. گوشهای موجودالعملعکس

 های مسیح بود.و  اولین صداهم، نوای قدم

 بین من و عاطفه هیچ چیز نیست نفس. _

چیز کرد. در حقیقت، از نظر احساسی هیچدروغ گفت اما باید آرومش می

 موند.و کنارش میشد میون اون دو نبود. با این وجود، نفس باید آروم می

 اون فقط اومده بود که بهم بگه برای این که دورم زده پشیمونه همین. _

رو از کجا پیدا هادونست که این جملهباز هم دروغ گفت. خودش هم نمی

کرد. نفس خیره به نگاهش تبسم روی گو میرو دروغکنه اما، عشق آدممی

باور کردن، مسیح اگر گشت برای لب نشوند. به دنبال چنین دروغی می

 ی دروغ که چیزی نبود. مُرد، باورِ سه چهار جملهگفت بمیر اون قطعاً میمی

 هاش لب زد:رو چرخ داد و خیره به چشمتنش
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 جا بوده درسته؟قبل از من اون همش این _

کرد، های نفس مستقیم نگاهش که میاین بار نتونست که دروغ بگه. چشم

 شد.داً باز نمیدهانش به دروغ گفتن اب

 ی ساده.آره ما یه مدت با هم بودیم و بعد تموم شد. یه رابطه _

جون و زهرمانندی باز شد و قلبش باز هم ناله بار، به لبخند کمهاش اینلب

 راه انداخت.

ی ساده داشته، تو که کال ول عرضه؟ با اون حداقل یه رابطهبینی بیمی "

 ."معطلی

اش، عرضهکه ناامید بشه از خودِ بیرو عاجزانه قورت داد و قبل از اینبغضش 

رو قاب گرفت و خیره ی دلربای نفسهاش چهرهمسیح نزدیک شد، با دست

 رو بیان کرد.هایی معجزه آساهاش، جملهبه لب

دونم که قلب فلجم چرا به اشک هات عکس العمل نفس من.. من نمی _

رو یه کوچولو از هاتی کوچیکه که بتونم ناراحتیا یه هدیهده. ایننشون می

 دلت در بیارم.
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گلی هاش بعد از مکثی کوتاه به تبسم باز شد و ناباور نگاه کرد به دستهلب

های پیش، به که به طرز زیبایی، تزیین شده بود. مسیحی که تا دقیقه

تعلش به خودش ای که مکرد، حاال با هدیهرحمیش از ته دل اعتراف میبی

 بود، به موجب اظهار پشیمونی به خونه برگشته بود؟

 

رو از شویی قرار داد و صدای مریمهارو داخل ماشین ظرفآخرین پلو خوری

 پشت سر شنید:

 نفس مامان یه دقیقه نگام کن کارت دارم. _

رو به دورتادورِ سالن نشیمن چرخوند و هیچ آثاری از روی پا ایستاد، نگاهش

 رو یافت نکرد.مسیح

 جانم؟ _

رو به نمایش گذاشت و های ریز دور چشمشمریم لبخندی زد، چروک

 وار گفت:سپس زمزمه
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ی آینده، می خوام دعوتت ی هفتهشه شبِ جمعهمادر آخر ماه که می _

ها نیست بخاطر همین شبم ی خودم. مسیح معموال آخر ماهکنم خونه

 مونی باشه؟جا میاون

ترین توقعش این بود که شب تولدش، شوهرش گرفت. کمنگاهش رنگ غم 

 رو؟ کنارش باشه و مسیح یادش بود آخه یکم اردیبهشت

رو قبول به ناچار قبول و اون با با این وجود لبخند زد، دعوت مریم

 رو ترک کرد.خوشنودی آشپزخونه

رو دیده بود، بعد از سرو شام خوش رنگ و رویی که نفس به تنهایی تدارکش

های تین و ماهگل نشستن به تخته بازی و ماهرخ و مریم هم بعد از کمکم

 فراوون و به اصرار نفس مشغول صحبت شدن.

 

ی مسیح جا هایی که روی لب تک تک اعضای خانوادهنفس با نگاه به لبخند

رو به موجب یافتن مسیح، به اتاق خوش کرده بود، غرق لذت شد و خودش

 خواب رسوند.
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رو برای امشب شارژ ی روی تخت حالشدست گل و جعبهبه محض ورود 

هارو کاوید. نگهش داشته بود برای بهترین زمان کرد و لبخند به لب اون

ها قدم برداشت و صدای شر ممکن. حاال وقت باز کردنش نبود. به سوی اون

ها شر آب به این باورش رسوند که مسیح حمامه. از نگاه کردن به اون

رو به دست گرفت، وارد رخت کن شد و های مسیحباسگذشت، حوله و ل

 شویی ریخت. های کثیف رو هم داخل لباسلباس

ی درون جعبه هزاران نقشه تو رویاهای خودش غرق بود و برای هدیه

ی موبایل در همون محدوده، از فکر بیرونش کرد که صدای ویبرهطراحی می

رو به دنبال صدای نکشید. سر بلند کرد و فضای دوازده متری رخت ک

رو پوش بنفش رنگ خودش، اونویبره گشت و داخل جیب سمت چپ تن

های مسیح بود، آیفون بار به جای نوت هشتی که همیشه به دستیافت. این

ایکس مشغول خاموش و روشن شدن بود و به جای حروف انگلیسی اچ نام 

 سر کرد.رو به طور ناگهانی از وجودش کهستی، آرامش چند ساعت پیش

رو روی آیکون سبز رنگ حرکت رو کنترل کرد، شستشهای لرزونشانگشت 

 رو.های تلخ زندگیشداد و شنید تمام حقیقت
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الو... عزیز دلم... کجایی تو؟ مگه قرار نبود امروز واسه من باشی.. شب  _

 شدها آقا..

 رو. لب زد:قرمزرو زد و اتمام بخشید صدای سوهان روحش

 ی.چه صدای زشت _

جا روی موکت نشست. سُر داد به سر جاش و همون روو سپس، تلفن

ای از ذهنش فرار کرد. رو قاب صورتش گرفت و عاطفه برای لحظههاشدست

ای که الحق صدای زشتی هم داشت و اما حاال تنها هستی مونده بود. هستی

بود تری داشت برای اظهارِ وجود! هستی هم حتما زیباتر انگار، شهامت بیش

 از خودش. دقیقاً مثل تمام اطرافیان مسیح.

ای محضِ آروم شدن نشست و گریه نکرد. تمام اطرافیان بارها چند دقیقه

رو ودم و حتما وجود هستیشاخبهش گفته بودن که دل نبند به این غول بی

اطالع داشتن. حتما هستی خیلی زیباتر از نفس ساده پوش و همیشه 

دلبری بود که مسیح به موجب قراری که با اون  دست بود. حتما هستییک

 رسید.رفت و به خود میداشت، به حمام می
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با کمک دیوار روی پا ایستاد، سپس صدای درب حموم و به دنبالش صدای 

 رو شنید:مسیح

 ی منو بده.جایی؟ اون حولهنفس تو این _

 چرخید.ی پا هاش التماس کرد که عادی جلوه کنه و روی پاشنهبه چشم

 اومده بودم حوله بذارم برات. انگار فراموش کرده بودی. _

رو هاشرو در حالی بیان کرد که هیچ تماس چشمی با آبیهر دو جمله

رو هاش مچاله کرد، اونرو میون انگشتی خاکستری رنگخواست. حولهنمی

به طرفش گرفت اما، باز هم نگاهش نکرد و بر خالف تصوراتش دستش هم 

 با حوله کشیده شد. همراه

رو دوخت به نگاه اشهینی از اعماق حنجره بیرون فرستاد و نگاه گشاد شده 

 داری که تنها چند سانت فاصله داشت. تب

 کنی؟چرا به من نگاه نمی _

 

**** 
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 "نفس "

رو پر قدرت رها هامرو رسوندم به سالن پذیرایی و نفسهای عجولممقد

پاشید که بره و برسه به ؟ به گلوش عطر میشد که برهکردم.  آماده می

 کرد که بره پیش هستی؟ رو به تن میهستی؟ از بهترین پیرهن و شلوارهاش

رو تشدید مردگیمیکِ نیمه شب دل های ساعت ورو دوختم به عقربهنگاهم

 رفت. مسیح مالِ نفس بشو نبود.گذاشت و میکرد. همیشه تنهام می

رو دید زد. کوچه های اطرافهام تمام ساختمونرو کنار زدم و چشمپرده

 شد.تر اثری از رهگذر دیده میخلوت بود و کم

 رو پشت سرم شنیدم:رو به کف دستم فرو کردم و صداشهامناخن 

 خوابی نفس؟چرا نمی _

 بخوابم که بری سراغ هستی؟ 

 مشامم پر شد از بوی عطرش و حسودی به جونم چنگ انداخت.

 ون اتفاقِ تو حموم ناراحتی..اگه بخاطر ا _
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خواست. تا کی قصد داشت که ابله فرضم سرچرخوندم. دلم جیغ زدن می

 کنه؟

 تونم ازت یه خواهشی کنم؟مسیح می _

 متحیر به دهانم خیره شد و سر تکون داد.

 شه خفه شی و تنهام بذاری؟می _

چه  هام خارج شد، تعجب کردمای که از میون لبخودم هم از بیان جمله

تا جای ممکن باال پرید و جای وسطِ پیشونیش  هاشبرسه به مسیح. ابرو

العمل نشون داد و کمی از هم فاصله گرفت. هاش هم عکسنشست، لب

ای پاز شد. مسیح و نفس هردو استوپ خوردن و زندگیمون برای لحظه

نهایتا و بعد از گذر چندین ثانیه، اولین عکس العملی که از مسیح به 

ام خورد، لبخند بود. لبخندی که نهایتا منجر شد به قهقهه. حرص هچشم

های عصبیِ من احاله شد و وادارم کرد که هم اولین حسی بود که به سلول

 فریاد بزنم:

 خوام جلو چشمام باشی.نمی ؟ برو بیرون برو بیرون مسیحخندیمی _
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اش یغ شدهقدر خندید که صورت شیش تباز هم خندید. دیونه شده بود. اون

 به از حالت برنز به سرخی گرایش یافت.

رو گرفتم تا برم به اتاق و قصد داشتم که حتما دررو هم بهم بکوبم اما، راهم

رو اسیر کرد، خیلی بد هم اسیرش کرد. فشار ی آخر بازومدر لحظه

رو رو به له هامقدر باال بود که استخوناش اونهای شست و سبابهانگشت

 د.کشیشدن می

گل و کادو و اون حرکات من تو حموم باعث شده که سرگیجه بگیری  _

بختی محاله؟ مسیح خرِ من گی منو این همه خوشآره؟ االن با خودت می

 تر براش ناز کنم؟ شد بذار بیش

رو چسبید و با تمام امبار  چونهرو رها کرد، در حرکتی ناگهانی اینبازوم

 وجود تو صورتم فریاد زد:

 خفه شه؟ هان؟ کی _
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رو کنترل کرده بودم، اون هر چقدر هم تا به حال بغض لعنتیِ بیخ گلوم

هام رو نداشت. شکستم و همراه با بستنِ پلکهای مسیحتحمل فریاد

 رو بزنه و بره.ایستادم تا حرف هاش

 شکوند.تازوند و میاون هم به راحتی می

 انقدر گریه نکن احمق. _

 ها.احمقآره من احمق بودم تهِ 

 االن چته نفس؟ دقیقا مشکلت چیه؟ نریز تو اون المصب حرف بزن. _

 رو یافته بودن.ها جایگاه خودشونهام شروع به لرزیدن کرد و اشکلب

رو تکون دادم تا محکم بکوبمش به تختِ چشم گشودم و دست راستم 

 اش.سینه

دارم  ری مسیح؟ ولم کن اصال دوستمگه نمی خواستی بری؟ چرا نمی _

خوای غیرتی که ساعت یک نصف شب میگریه کنم به تو چه؟ تو انقدر بی

 رو ول کنی و بری.زنت
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های خودش افتاد. به بار به جون پلکرو رها کرد و اینهاش چونه امانگشت

رو میون موهاش فرو کرد عادت همیشه دور خودش چرخ زد، هر دو دستش

 و در نهایت رو کرد بهم.

رو بکوبه تو کنی که آدم دوست داره سرشو انقدر بزرگ میتو همه چیزر _

 رم. ببینم درد بعدیت چیه.جا نمیدیوار. باشه من هیچ

 

رو محکم بهم کوبید. دقیقا کاری که قرار بود من راه افتاد به طرف اتاق و در

جا، درست رو به تری انجامش داد. همونرو، اون به طور ماهرانهانجامش بدم

رو از سر گرفتم. دردهام تمومی نداشت وقتی هزار و م و گریهتراس نشست

رو هنوز هضم نکردم که هستی یکی هوو برام کنار گذاشتی مسیح. عاطفه

هایی امن، زانوهام بود که تکیه هم به لیست اضافه شد. باز هم به جای شونه

 بک خورد به دو ساعت قبل.گاهم شد و افکارم فلش

رو تو آغوش مسیح یافتم و نگاهم رو، روحمرو، خودمدرست وقتی نفس

هدف و شلخته روی پیشونیش ریخته بودرو بلعید، موهای خیسی که بی

 درست وقتی با زیباترین لحن ممکن پرسید:
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 کنی؟چرا نگاهم نمی _

هارو عقب رو باال کشیدم، میون خیسیِ موهاش سوق دادم و اونهر دو دستم

گرفت، روی قوس شونیِ بلندش راه میهای آب از روی پیفرستادم. قطره

هاش. عطر شامپوش کرد روی سرخیِ لبخورد و چکه میبینیش سر می

برد و نتونستم که به موجبِ فرار از معدنِ هیجانات، رو، رو به مستی میحالم

 چیزی نگم.

 مسیح مامانت اینا. _

ی نهرو چسبوند به گورو مماس با صورتم قرار داد، پیشونی مرطوبشصورتش

رو التماس کردم که مقاوم هامرو آروم بوسید و من زانوامطرف راستم، چونه

 عمل کنن.

 کنی؟مسیح چیکار داری می _

ها به تر از آبی آسمونهاش صافرو عقب کشید و آبیِ زیبای چشمتنش

 نگاهم تالقی کرد.

 قلبم خوب شده نفس، انگار دیگه فلج نیست. _
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شکست و اون لحظه به صدای هام میدستشد. کاش هستی فراموش نمی

رو ندیده بودم و صدای شدم. به خدا که اگر نام هستیاون ویبره نزدیک نمی

زدم. رو با تشدید فریاد میخراشید، همین حاال عشقمرو نمیزشتش قلبم

رو هزاربار خواهانم. من هزاربار کردم که قلب فلجتهمین حاال اعتراف می

قدر پررنگ ها اما، نام هستی پررنگ بود، اوناون چشممُردم برای رنگ می

 هاش.که تنها بتونم خیره بشم به چشم

رو به صفر رسوند و بار فاصلهرو مبنی بر رضایت گذاشت، ایناما اون سکوتم

 رو سوار شد.هواییقلبم باز هم ترن

 کنی دختر.تو داری منو دیونه می _

و منطق و هر حسی که موجود  بوسیده شدم، روحم هم بوسیده شد، عقل

 رو با تمام وجود پذیرفت و قلبم پس زد.ی مسیحبود، بوسه

 

رو به عقب هل داد و با حالی بد ی مرطوبشهر دو دستم با شدت سینه

 رو ترک کردم. ی پربخار حموممحوطه
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ی خاطرات ذهنم کات کردم. هستی های داخل حموم رو از دفترچهاتفاق

 شد که برای همیشه متنفرم کنه از نام مسیح. گ میقدر پررنباید اون

رو با هردو دست پس زدم، هامرو کنار کشیدم، اشکروی پا ایستادم، پرده

رو رسوندم به اتاق خواب و نهایتاً بعد از چندین ساعت وقت کردم که خودم

 رو باز کنم.ی کادوجعبه

رستادم، تمام هارو به ریه فمقابلش و کنار تخت نشستم و بوی خوش رز

رو با اشتیاق لمس کردم و یک صفت جدید از مسیح به هاشگلبرگ

رو ی چوبی و درشهای مثبتش اضافه شد. دست بردم به سمت جعبهصفت

های رنگارنگ. اول تعجب و باز کردم. بر خالف تمام تصوراتم پر بود از الک

ها ون ردیفای کم رنگ شد و از میبعد اشتیاق به سراغم اومد. هستی لحظه

رو به رو بیرون کشیدم. حاال می تونستم با اطمینان اون صفترنگ جگری

رو بستم و سر گذاشتم روش. . جعبه"ترینخوش سلیقه "نام مسیح بزنم. 

تنها کاری که از دستم ساخته بود بغل گرفتن تک تک خاطرات خوب و 

 س کنن.رو خیهای بعدی بریزن و جعبهبدمون بود. اجازه دادم تا اشک

 صدای دررو که شنیدم، سریعاً پلک بستم.
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 نفس... اومدم که کنارت باشم. _

رو از روی امرو هم شنیدم و دستی که موهای بهم ریختههاشصدای قدم

 صورتم کنار زدرو هم حس کردم.

 شه دست نذاری رو نقطه ضعف من؟می _

 گرفت.رو نشونه ی مغمومشپلک گشودم و نگاهِ خیسِ پرابهامم، چهره

 نقطه ضعفت؟ _

 و شنیدم:

هاست. اگه بهم بگی دقیقا چته خیلی خوب نقطه ضعف من این اشک _

 شه. می

شد. گفته مُردم از حسودی و دهانم به گفتن چراها باز نمیدقیقا داشتم می

زد کرده بود که تو کارهاش دخالتی بود که چک کردن نداریم. قبال گوش

 عادی جلوه کنم.نداشته باشم. تنها تونستم که 

 خوام؟مسیح بگم چی می _
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رو به نرمی تو آغوشش جا رو محکم گرفت و تنمهامهاش شونههر دو دست

 داد.

 هر چی که بخوای نشنیده قبول. _

 اش فشردم و لب زدم:رو محکم به سینهسرم

 ی مامانت اینا.خیلی تنهام، منو ببر خونه _

** 

رو با هاشلک باز کردم و رنگ چشمهام پبا احساس نوازش دستی روی گونه

همون دید تار تشخیص دادم. چه شب بد و چه شب خوبی بود دیشب. من 

هام اومد، تا نزدیک لبها میتا صبح تو بغل مسیح بودم و نداشتمش. جمله

رو مالیدم و هامکرد. پشت پلکرسید و نهایتاً با تالقی با مسیح فرار میمی

 رو شنیدم:صداش

 ر.صبح بخی _

 رو به آغوشش سپردم تا هستی از یادم بره.خودم

 صبح توام بخیر . _
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قدر از عاطفه حرف کرد که درد من عاطفه است و تا صبح اوناون فکر می

های من تمومی زد که بهم اثبات کنه بین اون دو چیزی نیست، ولی درد

 شد. می "اچ "ترینش هم شامل صاحبِ حروف انگلیسینداشت و بزرگ

 رو با فشار، میون بازوهاش حل کرد و کنار گوشم گفت:تنم

 جا تا از تنهایی در بیای؟رو یه هفته بیارم اینخوای ساحلمی _

 کردم.رو لوس میریز خودمخودم رو لوس کردم. از دیشب تا به حال یک

 نیلوفرم باشه. _

 به نیلو اعتماد ندارم. _

 رو شل نکرد.هاشرو کمی عقب کشیدم و دستسرم

 خواد منو بخوره؟مگه می _

 رو تکرار کرد.ابرو در هم کشید و حرفش

 به نیلو اعتماد ندارم. _

 رو کنار زد.سکوت کردم و اون هم در کمال حسرت، پتو
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 ندازی.زنی و شیون راه نمیرم قصر اگه باز نق نمیمن دارم می _

زد بیرون میمردم اگر مسیح به تنهایی از خونه رو از تخت کندم. من میتنم

 رفت پیش هستی نامی.و احتماالً می

 پس آهسته لب زدم:

 آم.منم می _

 و شنیدم:

 بیخود. _

 

 هام بست.رو مقابل چشمراه افتادم پشت سرش و در سرویس

 آم رفتم آماده بشم.منم می _

رو مبنی بر ای نشنیدم و سکوتشبه جز صدای شر شر آب هیچ صدای دیگه

رو رسیدم به سرویسِ اتاق کار و یک مشت آب سرد رضایت گذاشتم. خودم

هام فراری بشه و به روی پوستم پاشیدم تا خواب به طور کامل از چشم

رو به دست کرختی بدنم هم کمی کاهش پیدا کنه. مسواک و خمیر دندون
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رو با تمام وجود حس کردم. انگار سال ها بود که بابا و ته دلم ناامیدی گرفتم

 رو ندیده بودم. چه شهرِ غریبی بود تهران! و نیما و حتی بی بی و شقایق

شیر آبکرو بستم و دستی به ابروهام کشیدم. کمی نامرتب شده بود. به لطف 

با لیوانی آب  ام، شدیداً نیاز داشتم.یک موچین به موجب برگشتِ زیبایی

رو به رو سر جاش قرار دادم. حوله ی نرم آبی رنگرو شستم و مسواکدهانم

های آب، خشک کردم. به طرف اتاق خواب رو از قطرهدست گرفتم و پوستم

ترم کرد. ساعتم رو از کنار حوصلهراه افتادم و تخت خواب بهم ریخته بی

رو از پشت سر شساعت مسیح برداشتم و روی پاختی چنگ زدم و صدا

 شنیدم:

 آی.وقت به قصر نمیبرمت. تو دیگه هیچنمی _

 .سرچرخوندم، محال ممکن بود که نرم

 قاطعانه گفتم:

 آم.می _

 و اون بی توجه به من راه افتاد به سوی آشپزخونه.
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 جا تا دوباره سیاوش بیاد سراغت.من بی غیرت نیستم که تورو ببرم اون _

 یخچال تا درست مقابل دیدش قرار بگیرم. رو چسبوندم به درتنم

تونه کاری نمیاگه بی غیرت نیستی تنهام نذار. تو که باشی سیاوش هیچ _

 بکنه.

 رو به دست گرفت.کنارم زد و پاکت شیر

 دلیلی نداره که ببرمت بحث نکن. _

 ام بگیره. چقدر ضعیف شده بودم.کم مونده بود که باز هم گریه

ور رم ایندام تو این خونه تنها بذاری منم همش میرو ماگه بری و من _

 گردم.ور و میاون

 رو پر کرد از استهزا.ی بعدیشخندید و جمله

 دم.رو بهت نمیو من این اجازه _

 رو سر کشید.هاش قاپیدم و بی توجه پاکترو از میون انگشتلیوان

 مسیح انقدر شیر نخور حالم بهم خورد. _
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رو نکشید و در آخر رضایت داد که پاکت صورتی رنگشچند قلپ دیگه هم 

 بار اشاره کرد به یخچال و گفت:کنار بذاره. این

 صبحونه بیار بخوریم فقط بلدی حرف بزنی. _

رو بیرون کشیدم و روی میز ی شکالت صبحانهظرف پنیر و مربا به عالوه

 ای چیدمش.حوصله و شلختهناهارخوری به طزر بی

 کشید و گفت: رو کنارصندلی 

 ی بادوم زمینی نداریم؟کره _

 چهره جمع کردم.

 خوری تو.اه چه چیزایی می _

هارو به طرف خود کشید، شروع کرد به خوردن و بعد از بی توجه نون تست

 اون بود که انگار کر شد.

 مسیح منم بیام دیگه. _

 تری به تستش زد. جوابی نداد و گاز بزرگ
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 شم تنهایی.یبه خدا این جا دیونه م _

 رو قاپید و ابرو باال فرستاد.ی بادوم زمینیدست دراز کرد، کره

 رو با حرص روی زمین کوبیدم و قصد ترک میز کردم که گفت:پاهام 

 یه شرط داره. _

 بار روی صندلی مجاورش نشستم.انرژی به وجودم بازگشت و این

 هر شرطی بذاری قبوله. _

ی رو از مقدار زیادی از کرهو اونای به دست گرفت نون تست دیگه

 زمینی پر کرد و سپس به طرف من گرفت.بادام

صدا بخوری؛ قبوله ی خوب کامل و بیرو درست مثل یه بچهاگه این _

 برمت.می

 کرد.ام دقیقا شبیه به تام شد وقتی که جری داغونش میچهره

 خیلی نامردی. _

 خندید و رو گردوند.
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 حرف آخرمه. _

هاش گرفتم و حقیقتاً من تا به حال به این با حالی بد از میون انگشترو نون

خورد. به بدشکلِ بد رنگ لب هم نزده بودم اما، حالم از بوش هم بهم می

رو به دهانم گذاشتم و اونقدرها هم بد به نظرم نرسید. در ای از نانناچار تکه

دم و مسیح هم با رو با اشتهاتر خوری نوناصل اونقدر خوب بود که ادامه

 رضایتِ تمام دولپی به خوردن ادامه داد.

ای که به سابقهبعد از اتمام صبحانه با عجله به اتاق دویدم، با انرژیِ بی

ای هوس به ریه رو صاف کردم و لحظهوجودم زبانه زده بود، رو تختی

رو بوی کرد هر آدم عاقلیفرستادن بوی عطرش به سرم زد. دیونه می

 وس.اسپارتاک

رو تو متکای گرم و نرمش فرو کردم و عمیق بو کشیدم. خاطرات سرم 

ی شد که من هم شیشهدیشب تداعی شد و باز هم بو کشیدم. می

 رو بدم؟ رو روی خودم خالی کنم تا همیشه بوی مسیحاسپارتاکوس

رو. نفسِ درونم گاهی اوقات نفهم سر عقب کشیدم و تموم کردم خیال بافتن
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 در کمد رو گشودم و در اتاق هم به دنبالش باز شد.

 تو که هنوز نپوشیدی. _

 هاش.ی شرک، خیره شدم به چشملب بیرون فرستادم و دقیقاً شبیه به گربه

ی رنگ نیستن مسیح. همههام دوست داشتنی و خوشهیچ.کدوم از لباس _

 ی بابا و نیماست.اینا سلیقه

موضوع اصلی صحبتم خیره به نقطه غیرمشخص از صورتم بی توجه به 

 گفت:

که کتک رو اینجوری بیرون نفرست. تو مثل اینهامگه من نگفتم اون لب _

 خوای.می

هام به رو که دیدم دستهاشهام باز هم بیرون پرید و طوفانِ چشملب

 عالمت تسلیم باال رفت.

ام شده عادت. هر موقع بابا کار از بچگی بربه خدا دست خودم نیست. این _

 نمایی کنه.کرد مظلومهای منم هوس میشد، لبتوجه میهام بیبه حرف

 هاشکرو بغل کرد.دست
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 ولی منم گفتم که بابات نیستم. _

ترین مانتو گشتم. صدای ها به دنبال روشنشانه باال انداختم و میون رگال

 رو زدم به اون راه.رو شنیدم و خودمهاشقدم

 ها عالین، سنگین و شیک.این لباس _

 نالیدم:

 ولی من دوستشون ندارم. با سلیقه ی من سازگار نیست. _

 کنار گوشم لب زد :

ات سازگار بشه؟ چی شما باید حتما هفت رنگ لباس بپوشی که با سلیقه _

 ها نفس؟خوای از جون رنگمی

کوتاه، شلوار رو که دنبالش بودم. مانتوی زرشکی باالخره پیدا کردم چیزی

 جین دودی و شال زرشکی. 

 رو از دستم قاپید و دقیق نگاهش کرد.مانتو

 االن راضی شدی؟ یه رنگ جیغ! _
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 دقیقاً به همین رنگِ جیغ راضی بودم که با عجله پسش گرفتم.

خوای مسیح؟ دلت نگرفت از این همه تو از جون رنگ مشکی چی می _

 تیرگی؟

 نتخاب کرد و گفت:رو اایهاش، سرمهمیون پیرهن

رو صورتی و آبی کنم نفس، این کارا من سعی نکردم که ذهن تاریکم _

 مختص خودته.

 

رو از و بهم چفت کردم و بُرس به دست، خرمنِ موهامرایهای قابلمهدکمه

 اسارتِ کش مو خالص کردم.

ولی من نه، دنیای من پر تو عالقه داری که تا آخر عمر تو تیرگی بمونی  _

 های شاده.رنگاز 

 کنی؟پس چرا همش داری گریه می _

رو روی سرم انداختم و رو به طرز زیبایی دم اسبی بستم، شالموهام

 رو پر کردم از کنایه و تحویلش دادم.امرحمانه بود اما، جملهبی
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 ی زندگیم تیره شده.از وقتی تو اومدی همه _

 دنبالم راه افتاد.رو پا زدم و های مشکی آل استارسپس، کتونی

 اش کردی نه من.خودت تیره _

ترینِ عالم حوصلهچقدر با حوصله بود امروز. دقیقا روزی که من یکی بی

 بودم. 

کف راه بیوفته و ی همرو فشردم تا از طبقهی آسانسورچیزی نگفتم و دکمه

رو از جیبش ی پنج. صدای اعالن زنگ تلفنش بلند شد و اونبرسه به طبقه

ی چشم نگاه بندازم و باز هم اچ ون کشید. کنجکاوی باعث شد از گوشهبیر

رو تبدیل به کرد، اومد و تمام روزمنحسی که هیچ تالشی برای پنهانش نمی

 زهرمار کرد.

 پای من وارد کابین شد.رو کنار گوشش گذاشت و همخیلی عادی، تلفن

 سالم.. خوبی تو؟ _

اومد جویای احوال یلی کم پیش میکه خپرسید درحالیرو میداشت حالش

 کسی باشه.
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 آم.دیشب کاری پیش اومد. فردا حتما می _

فردام قرار بود که تبدیل بشه به جهنم، قرار بود که اون پیش هستی بمونه و 

 من تنها تو این خونه.

 اومدم.اگه اتفاق مهمی نبود همون دیشب می _

ارزش داشتیم برای فردا  هامهای من؟ اگر من و اشکاتفاق مهمی بود اشک

 ذاشتی باهاش.و هزاران فردای بعد هم قرار نمی

 

 بینمت فعال.می _

دید. کاش ذره رو هم میدیدی. کاش حال نفسهای من هم میکاش چشم

 دید.رو هم میذره آب شدنم

به محض توقف آسانسور، اول من بودم که وارد پارکینگ شدم. حقیقتا 

های منفی و قصد داشت که به پر بود از انرژیاش، ی شش نفرهفضای خفه

 ترین آدم شهر تبدیلم کنه. غمگین
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رو داخل جیبش قرار کنارش و روی صندلی شاگرد جا گرفتم و اون تلفنش

روزها. با این حال هیچ چیز رو به کنه اینداد. معلوم نبود که چیکار می

 رو شنیدم:روش نیاوردم و صداش

 برمت خرید.میامشب که قصریم، فردا  _

سر تکون دادم، نتونستم بگم فردا که با هستی قرار گذاشتی و در عوض با 

 ام بازی کردم.های طراحی شدهناخن

 رو شنیدم:باز هم صداش 

 ذاره.رو تو حیرت جا میتو انقدر نقاشیت خوبه که آدم _

 رخش و ادامه داد:نگاه دادم به نیم

 تر.ه هم شبیهرو کشیدی. حتی از آیندیدم که من _

تونم پلک شرم و غم، با هم به سراغم اومد. فهمید که وقتی خوابه من نمی

ی شه به دونه به دونهها خیره میروی هم بذارم، فهمید که تمام نگاهم شب

دونه تارهاش. سعی کردم از خود دفاع کنم، دقیقا شبیه به محکومی که می

 حکمِ نهاییش قطعاً اعدامه.
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بی، بابا، نیما، بعضی کشم، یعنی حتی بیرو میه ببینممن هر چیزی ک _

کردم. در ضمن؛ اون نقاشی رفتم نقاشیشون میها که خواب بودن میوقت

 که کامل نیست.

 رو بپیچه.خندید و راهنما زد که فرعی

 منو دست ننداز بچه جون. _

ای نزدم و تنها پاسخم نگاه عصبی و پر خشمی شد که مسیح حرف دیگه

 ش.ندید

رو رسوندم به نشیمن خلوت و مسکوتِ هارو طی کردم و خودمبا عجله پله

ی زشت چند شبِ گذشته تداعی رو دیدم و خاطرهقصر. اول از همه سیاوش

 شد. 

 :مسیح کنارم قرار گرفت و گفت

 بیا ببرمت اتاقم. من کار زیاد دارم. _

مانتوی زرشکی فرو رو به جیب هامکنان باال فرستادم و دسترو نچهامابرو

 کردم.
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 ره تو اون اتاق.ام سر میجا. حوصلهخوام بچرخم ایننخیر من می _

که بتونه حرفی بزنه سیاوش نزدیک شد و با رو کوتاه کرد و قبل از اینفاصله

 لحنی که ناباورانه خشک بود، گفت:

 سامیار بیا اتاق من. _

 مسیح نگاه کرد و سیاوش رو بهش فریاد زد:

 االن. همین _

تعجب اول به من و بعد به نگاه مسیح منتقل شد. چش شده بود امروز؟ 

 ی زنجیری کجا؟ سیاوش همیشه خندون کجا و این دیونه

رو دور فرستاد و یک عالمه اخم میون ابروهاش چپوند. راه افتاد مسیح تعجب

 ی باال و من هم دنبالش.به سوی طبقه

 مسیح نرو. _

 رو محکم بهم فشرد.هاشلکها ایستاد و پمیون پله

 زهرمارو مسیح. برو تو اتاق دنبال من راه نیوفت نفس. _
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رو طی رو گرفت و با سرعت باالتری امتداد راهشبه دنبال این حرف روش

رو بر ی میانی با بادی خوابیده نشستم و هر فریاد مسیحکرد. میون پله

 مبنای وجود هستی تعبیر کردم. 

رو برگشته ه شنیدم، خیال کردم که مسیح راهِ رفتهرو کهاییصدای قدم

 باشه.

 .افتم دنبالت برو دیگهمن راه نمی _

 رو شنیدم.اما، صدایی به غیر از صدای مسیح

 هات غرق شده تو.باز که کشتی _

سرچرخوندم و وجود سپهر باعث شد که تنها لبخند بزنم. صاحب این نگاه 

وقت ده بود؟ سپهر در نظر من یکی هیچمظلوم و زیبا روزی به ماهرخ بد کر

 آدم بده نبود.

های ورنیش کنارم قرار ایش رو کمی جمع کرد، کفشهای شلوار پارچهپاچه

 گرفت و در نهایت نشست.
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کنم، که بهت حالی بشه این آدم، به درد عشق یه داستان برات تعریف می _

 خوره.و عاشقی نمی

بده؟ چه اصراری داشت که من رو بد جلوه چه اصراری داشت که مسیح

 رو ربط بده به مسیح؟رو نخوام؟ و چه اصراری داشت، هر غمِ منمسیح

 رو تحت محاصره قرار دادم و شنیدم:های سرگردونشبا نگاهی مبهم، عسلی 

 

یه مذکرِ بیست و یکی دو ساله، تو زندگیِ منی که هرروز بهش حسادت  _

قدر درست با خصوصیات سامیار. همونکردم، یه مرد بود، یه مرد واقعی. می

قدر پرطرفدار. تنها یه فرق داشت. قدر دوست داشتنی. همونشجاع. همون

خندید. هاش میاون آدم همیشه نقاب به چهره داشت. همیشه و همیشه لب

العاده مهربون و اما نگاهی طوفانی. آدم خوبه و قهرمان تموم ظاهری فوق

مین هم باعث شد که یه دختر تا حد جنون ها همیشه اون بود و هداستان

 دونی تا حد مرگ یعنی چی نفس؟ یعنی خودِعاشقش بشه. تا حد مرگ. می

رو از سقف آویزون کنه و اگه قدر عاشق که یه روز خودشمرگ. یعنی اون

فقط ثانیه دیر رسیده باشی مُرده باشه و باز هم اون مرد شعار بده. پشت 
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ذاره یه هایی که براش به یادگار میتنها جمله کنه به اون آدمِ افسرده و

مشت پس زدن از جنس درد باشه. تو تا این حد هم اگه عاشق بشی سامیار 

اتم ببینه فقط فریاد بزنه ی همون مرده. همون مردی که اگه جنازهاز دسته

روز جسمت که خودت خواستی بمیری من گفته بودم که عاشق نشو. اون

شه و به جسمت دستور میره، هزار بار له میهزاربار میست، ولی روحت زنده

ده که با یه گلوله تمومش کن. توام نشو اون دختر. تو از اون خیلی می

تونی با یه بار مردنِ روحت دوباره زنده تونی، نفس تو نمیتری، نمیضعیف

 بشی. فراموشش کن تا له نشدی. فراموش کن.

اشک ذخیره کرده بودم برای ریختن. به خودم که اومدم به پهنای صورتم 

ها؟ سپهری که خودش صد بار مسیح من چنین تعریفی داشت تو نظر آدم

زد؟ های مردی دیگه حرف میرو کشته بود حاال داشت از بدیروح ماهرخ

 گفت. شاید نقش اصلی اون داستان خودش بود. رو میشاید هم خودش

 تر شنیدم.ای نزدیکفاصلهرو از هام فشردم و صداشرو میون دستسرم

 شه،تو این دنیا هر عاشقی یه بار می میره و وقتی دوباره زنده می _
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خواد اون ذارن، من دلم میاش یه تیکه سنگ کار میبه جای قلب تو سینه

ی تو بتپه. تو نه به درد با سامیار بودن قلب مهربون همیشه تو سینه

 خوری و نه چرخیدن تو این قصر.می

رو گرفتم و ساالر هم به جمعمون دستمالی که به طرفم دراز شده بود

 پیوست.

 جا؟سالم چه خبره این _

 رو ندیدم.رو مرتب کرد و من باقیِ حرکاتشسپهر ایستاد، کتش

 ساالر بیا اتاق من. _

لحن صحبت سپهر هم تقریبا شبیه به سیاوش بود. اتفاقی در راه بود و من 

 ه.دونستم که اون چینمی

هارو باال رفتن، فکری به ذهنم سر زد و خیلی زود که هر دو پلهبعد از این 

 عملیش کردم.
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رو راحت کرد. نزدیک راه افتادم به طرف اتاق سپهر و چفت بودنِ در خیالم

صدا اما، قابل فهمِ های کمشدم و با آخرین توان گوش سپردم به جمله

 سپهر.

 کنن؟دارن چیکار میباالخره فهمیدی سامیار و سیاوش  _

 دونی، قاچاق اعضای بدن.موضوع همونه که می _

نه احمق؛ موضوع اینه که اون سیاوش همیشه یه قدم از ما جلوتره. من  _

ذارم سامیار بشه یارِ اون. باید یه کاری کنیم. باید یه نفررو بفرستم نمی

 ره.دنبالش. باید بفهمم کجاها می

ی بیان شده توسط ساالر به که جملهچشم درشت کردم و قبل از این

 رو شنیدم.هام برسه، صدای عصبیِ مسیحگوش

 کنی؟جا چه غلطی میتو این _

رو دنبال خود کشوند و تقریبا پرتم هاش کرد، تنمرو اسیر دستسپس، بازوم

 کرد داخل اتاق. 
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رو از جا پروند و اجازه ندادم که صدای بهم خوردن وحشتناک در وجودم

 نه به فریاد زدن.شروع ک

 رو بفرسته تعقیبت کنه. خودم شنیدم.خواد یکیسپهر می _

 کلید رو تو قفل چرخوند و راهیم کرد به سمتِ تراس.

 باور کن خودم شنیدم. _

حتیِ ترسیدم از ادامه ی بحث و اما ناراقدر عصبی بود که مینگاهش اون

ا سیاوش هاش بخاطر من نبود. چش شده بود دقیقا؟ چه حرفی بچشم

 داشت؟ چرا عمق نگاهش پر بود از سردرگمی؟ 

 رو تهدیدوار تکون داد و گفت:اشانگشت اشاره

آری نفس. کافیه که سیاوش تورو ببینه و بار آخرته که پلیس بازی در می _

 کارمون تموم بشه.

 هاش جا خوش کرده بود.ترس بود؟ آره انگار ترس میون کلمه

 ه داد:دستی به موهاش کشید و ادام 
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دم. انقدر این خواد بفرسته دنبالم، من یکی دم به تله نمیهر کسی رو می _

 گیرم.رو رو هوا میو اون تعقیبم کردن که مچ همه

شد و مدام در حال هایی که هیچ کجا قفل نمینزدیک شدم و خیره به تیله

 گردش بود، آهسته لب زدم:

 اما وقتی من افتادم دنبالت نفهمیدی. _

رو از هم فاصله داد اما، هیچی هاشبار بود که مقابلم کم آورد. لباولینبرای 

 نگفت و با همین حرکت بود که من هم جرات گرفتم.

کنی با سیاوش؟ رفتی تو کار قاچاق اعضای بدن؟ تو داری چیکار می _

 کنی؟داری باهاش همکاری می

 رو باور کنم ادامه داد:گفت آره و قبل از این که تاییدش

 و حتی اگه آدم هم بکشم به تو ربطی نداره. _

داد. رو به خود راه نمیاتفاقی اتاق باور هام غیب شد. پس از این، هیچ

 رو هم.های مسیحکدوم از رفتارهیچ

 گی مسیح؟چی داری می _
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 هاش فرو برد.رو به جیبهر دو دستش

کاری من تنها یه هدف دارم و اونم کشته شدنِ سپهره. بخاطرش هر  _

خواد همکاری با سیاوش باشه، آدم کشی باشه، قاچاق کنم. حاال میمی

 کنم.باشه، من برای مُردن اون هر کاری می

 رو کش دادم به طرف در و ناباور زمزمه کردم:هامقدم

 ای.تو یه احمقِ دیونه _

 های این قصر. و بعد دررو گشودم که فرار کنم از دیونه

 و صدای سیاوش سد راهم شد.رو پیش گرفتم راه خروج

 به به نفس جان. _

ی پا رو کم داشتم. روی پاشنهدندون روی هم فشردم. فقط این یکی

 چرخیدم و لبخند به لب گفت:

 

 جاست.ی سوم جات اینیه بار جستی ملخک، دوبار جستی ملخک، دفعه _
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 اش اشاره کرد.و دقیقاً به سینه

های این ح امروز هیچ فرقی با آدمرو طی. مسیهاچهره جمع کردم و پله 

های کسی قصر نداشت. از چهارچوب در دولنگه هم گذشتم و صدای قدم

 ها به گوشم رسید.ریزهروی سنگ

 وایسا ببینم.  _

 رو وحشیانه اسیر کرد.توجه به راهم ادامه دادم و بازومبی

 گم وایسا.رو ببین، میاحمق _

هاش پی نبرم، ایستادم که ین به دیونگیایستادم. تنها ایستادم که بیش از ا

باورهام در یک ساعت تخریب نشه، ایستادم که ثابت کنه، هنوز هم 

 رو به رخ کشید.شناسه. نزدیک شد و تفاوت قدی باالمونرو میانسانیت

کنم نفس، آمپرم که بچسبه درب و دیگه خیلی دارم تورو تحمل می _

 ها. داغونت می کنم

 وسط این بلبشو، ایستاده بود به تهدید کردنم؟ کرد؟تهدید هم می

 کم مونده بود که جیغ و داد راه بندازم درست وسط جمعیتِ باغ.
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 ره.ها آبم تو یه جوب نمیمن با قاتل _

رو جمع کردن به کارهای رو نگاه داد و تمام کارکنان حواسشوناطراف

 خودشون.

 ها.افتیراه نمیجا دنبالم اگه من االن ببرمت خونه دیگه هیچ _

های مسیح در شد، من باید سر از کارکمی دو دوتا چهارتا کردم و نه نمی

ی آوردم. همین امروز و این همه اطالعات جدید بود که، پازل بهم ریختهمی

 رو کمی نظم بخشید.ذهنم

 کردم، گفتم:های زیر پام بازی میسرم پایین انداختم و در حالی که با سنگ

 .شی توی قصه میبده داری آدم _

رو طوری تنظیم کرد که نگاهم امی چونهرو حرکت داد و زاویهدستش

 اش کنه.رو ببینه و سپس اتاق خاطراتم ذخیرههای کدرشآبی

تو چته نفس؟ من همون آدم روزهای اولم. تو چرا داری تو این مرداب  _

بست خوردن نی؟ این راهی که تو پیش گرفتی تهش به بندست و پا می 

 هردومونه.
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ام رو به چهرهای از موهام گستاخانه خودشباد شروع به وزیدن کرد، تره

 رسوند، مهلت دیدرو سلب کرد و من نالیدم:

 بست.من همین جوریشم خیلی وقته که خوردم به بن _

 

رو به موجب به دست گرفتنِ حواسش، قاب صورتش هامرو گرفت و دست

 کردم.

م دور بزنم و یه راه جدید برای ادامه پیدا کنم. تا ابد که کندارم سعی می _

 شه تو بن بست موند و غصه خورد.نمی

 عمیق نگاهم کرد.

 بسته.اش بنرو رفتم. همههای راهمن همه _

ی همراه با بارِ منفی، تاسف، غم و ناراحتی رو دور انداختم، از این سه واژه

ها بود که شهامتِ بار حرفی که مدتناومد لب تر کردم و ایچیز در نمیهیچ

 هام بیرون فرستادم.رو، از میون لبرو نداشتمبیانش
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آی. به جایی ری و میتو نزدیک به شش ساله که داری تو این قصر می _

رسیدی؟ شدی سوگولی سپهر. همین. تو فقط مسئول پاک کردن 

 رو عوض کن. های اینا شدی. به نظرم هدفتگندکاری

هام فکر اهم کرد و اجازه ندادم که بیش از این به مفهوم حرفپرسشی نگ

 کنه.

 ها. این نظر شخصیِ منه.ببین مسیح، داد و بی داد نکنی _

رو در پیش گرفت و رو به یکی از کارکنان، سفارش قهوه داد. از راه آالچیق

تر حکم یک حصاررو داشت، گذشتم و روی ای که بیشمیون دو نرده

 ی داخل آالچیق نشستم.رهصندلیِ تک نف

 نظر شخصیت چیه؟ _

تر کلمه ها رو پیوند بدم و جمله رو از نظر گذروندم تا بتونم سریعاطراف

 ی پرسشی آغاز کنم.هارو با یک جملهبسازم و تصمیم گرفتم که اون

دونیم که زنه و نه تو و نه من نمیسپهر همیشه داره از یه کینه حرف می _

 اون چیه درسته؟
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 رتکون داد و ادامه دادم:س

 رو شنیدی درسته؟های ماهرختو بعد از اون اتفاق فقط حرف _

 باز هم سر تکون داد.

کنی. رو بشنوی رای صادر میکه اظهارات سپهرپس تو داری قبل از این _

 شاید حقش اعدام نباشه.

 دادم:چنان ادامه میرنگِ نگاهش تغییر کرد و من هم

ای از این پازل. تو های دیگهگشتم دنبال تیکهم میمن اگه به جات بود _

رو بی منطق و از روی احساس شخصیت دنبال چشم بستی و تنها یک هدف

رو پیدا می کردم و بعد ی این اتفاقاتکنی. من اگه به جات بودم ریشهمی

 کشتمش.اگر حق سپهر مردن بود، می

هاش، ز میون دندونرو ااش رو روی میز کوبید و عصبانیتدست مشت شده

 ذره ذره  بیرون ریخت.

رو دزدیده و بعد مثل یه سگ پرتش کرده تو خیابون و تو اون خواهرِ من _

 گی اگر حقش مُردن بود؟ داری می
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 رو دونه به دونه نوازش.هاشرو به طرفش دراز کردم و انگشتدستم

این رو شنیدی. شاید پشت های ماهرخگم تو فقط حرفمن دارم می _

 ای پنهان شده. ما چه می دونیم آخه.ماجرا یه حقیقت دیگه

 چشم ریز کرد.

 دونی؟تو چیزی می _

 بدها نبود. دونستم اما، سپهر اصالً شبیه به آدمچیزی نمی

 گم سپهر یه سری راز داره. من فقط می _

هاش افتاد و وقتی قهوه ها مقابلمون قرار گرفت، تمام با دندون به جون لب

 رو الجرعه سر کشید.ویات فنجونمحت

 هام اسیر کردم و گفتم:رو میون دستکاپ 

 نمیکخوای حرفی بزنی؟ _

 هاش روی میز ضرب گرفت.با انگشت

 خوام فکر کنم.فعال فقط می _
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 پرسیدم:

 های من؟به حرف _

 و شنیدم:

 های تو.به حرف _

******** 

 

 رو به دستش سپردم.رو قطع کردم و تلفنتماس

بی یه ذره ه خوب کردی زنگ زدی باهاشون حرف بزنم. دلم برای بیچ _

 شده بود.

 با دست به مانتو فروشیِ جدیدی اشاره کرد و گفت:

گفت نفس از وقتی اومده تهران ماهارو کال فراموش کرد. مینیما گله می _

 کرده.

 رو گرفت.ای رنگِ زیبایی چشمماز همون فاصله مانتوی گلبه
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 ام فکر کنم.تونم به خانوادهکنی که نمیآدم استرس وارد میانقدر به  _

 بی توجه به موضوع صحبتم گفت:

 این مانتو لجنیِ خیلی خوبه. _

ای که گل و هدیهمسیح اصال تو انتخاب لباس سلیقه نداشت. برعکسِ دسته

 .محشر بود

 لب بیرون فرستادم و گفتم:

 ای رنگه.نچ اون گلبه _

 رد و فشرد.رو اسیر کمچ دستم

 زنمت.رو اونجوری کنی میهاتی بعد لبدفعه _

 اش.ام گرفت از نگاه خیره و لودهناباور نگاهش کردم و خنده

 دیگه چی؟ همینم مونده کتکم بزنی. _

 شونه باال انداخت.

 خواستی زنم نشی، من دست بزن دارم.می _
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 هلش دادم تا داخل بشه و خودم هم میون خنده گفتم:

 زور عقدم کردی. تو به _

رسید با دیدن طرح سال بود و مهربون به نظر میفروشنده که زنی میان

 ی هردومون، نزدیک شد و با لحنی فوقِ مالیم گفت:لبخند روی چهره

 خوش اومدید. _

 مسیح نگاه به من داد و من هم نگاه به فروشنده.

 رو بیارین؟ایشه اون مانتو گلبهخانم می _

 تایید کرد و مسیح مداخله.فروشنده با سر 

 رو بیار.نه خانم لجنی _

رو دید، با اومدیمیک کوتاه نمیفروشنده که جدل میون ما دویی که هیچ

 ای اشاره کرد و گفت: دست به مانتوی سفید رنگ دیگه

 نه حرف آقا و نه حرف شما، این سفیده چطوره؟ _
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هایی که ن مدل لباسرو دنبال کردم و عالی بود. دقیقاً از همورد نگاهش

شدیداً دوستش داشتم. مسیح هم دست به جیب به مدل مانتو نگاه کرد و 

 نهایتا گفت:

 رو پرو کن.نخودیش _

هایی که سرو دور کردم. نخودیش محشر بود. میون تمام لباخوی لجبازم

 رسید.امروز خریداری کرده بودم، این یکی تک به نظر می

رو بیاره تا تن بزنم و رو به مسیح سی و شش از فروشنده خواستم که سایز

 افزودم:

 ناهار بیرون باشیم؟ _

 سر کج کرد.

 تو که دیشب نذاشتی بخوابیم، اینم روش. _

 حیرت به صدام منتقل شد.

 من نذاشتم؟ _
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رو با هاشکه دکمههای فروشنده قاپید و درحالیمانتورو از  میون انگشت

 کرد، گفت:حوصله باز می

 کردی.رو بپوش تا بهت بگم دیشب چیکارا میینحاال ا _

رو رو از تن کندم و نخودیرو به اتاق پرو رسوندم، مانتوی زرشکیخودم

 جایگزینش کردم. 

رو کامال نبسته بودم که موردپسندم واقع شد، کمی مقابل هاشهنوز دکمه

 آینه براندازش کردم و خیلی سریع لباس پوشیده بیرون پریدم.

 عالیه.این  _

 

اون هم اصراری به دیدن مانتو در قالب اندام من نداشت که، چشمکی نثارم 

رو از نظر های دیگهکرد و رفت به صندوق. به انتظارش ایستادم و رگال

ی مانتوی نخودی رنگِ من زیبا نبود. کدوم به اندازهگذروندم. هیچ

کدر به تن کنم، های تیره و که قرار نیست از این پس لباسحال از اینخوش

رو به داخل جیب شلوارش هل که کیف پولشلبخند زدم و مسیح درحالی
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مُردم برای تک به تکِ این قرار رسوند. من میرو به منِ بیهاشداد، قدممی

 پرستیژها!

 بریم؟ _

 رو به طرفم گرفت.سر تکون دادم و ساک

 رو خریدم. حتی اون لجنی رنگه.هر سه _

هاش. این مرد، ام گرفت از دیوونگیرو باز کردم و خندههای ساکمتحیر لبه

 باز بود.ی به تمام معنای لجیک دیونه

هنوز هم بعد از این مدت برای این شهر عادی نشده بود، مسیح کنار زنی  

لباس با تحقیر های آرایش شده و خوشی مونثساده چهره مثل من. همه

رو به کار هامودی، انگشتکردن و من با دنیایی از حس حسنگاهم می

انداخته، محکم به دور بازوش حلقه کردم و درست همون لحظه بود که بوی 

 عطرش، به زیرِ بینیم زد.

 خوابی دیشبش گشتم.به موجبِ تغییر حال، به دنبال دلیلِ اصلیِ کم

 خب نگفتی دیشب چرا نذاشتم بخوابی؟ _
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 برقی قرار بگیریم.پلهرو کشید تا با هم روی چپ چپی نگاهم کرد و دستم

 آد تو خوابت نفس؟ها کی میشب _

 شونه باال انداختم.

 هیچ کس. _

 گیری؟پس با کی کشتی می _

 اراده باال پرید.رو از ابهام باد کردم و یکی از ابروهام بیهاملپ

 هیچ کس، واسه چی؟ _

خورم. بره تو خواب یه کتک حسابی ازت میهر موقع کنارم خوابت می _

 رو پای منه.شب بیدار شدم دیدم کال یه دور زدی و سرتدی

هینی کشیدم و با نگاه دقیق به آخرین پله، برای جلوگیری از پرت شدن و 

های برقیِ دنیا داشتم، با با وجود ترسی که همیشه نسبت به تمام پله

برداشتن قدمی بلند پا به طبقه ی دوم گذاشتم و تازه تونستم که حرف 

 بزنم.
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 گذاشت.رو تا انتها به نمایش میهای دندونشها که ردیفخندید. از همون

 مونی به خدا.تو عینِ یه بچه می _

 های اطراف جلب شد.چنگ انداختم به بازوش و توجهم به فروشگاه

 ام؟چرا بچه _

 صادقانه گفت:

 ترسی.چون از پله برقی می _

رو به اش کرده بودمای که آمادهیل شدیم و جملهوارد دنیایی از موبا

 فراموشی سپردم.

 خوای موبایل بخری؟می _

 به طرف مرد فروشنده هدایتم کرد و گفت:

 آره. _

. ناچاراً "هاش رو داریتو که دو تا از خوب "دهانم باز نشد برای گفتنِ

 رو ترجیح دادم و پرسید:سکوت
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 چه مدلی دوست داری؟ _

حالی خیلی زود تزریق شد و ای کم از هم بازموند و خوشفاصلههام با لب

های آخرین مدل رو میون موبایلهامهام به حرکت دراومد. چشممیون رگ

 رو طلب کرد.چرخ دادم و در آخر دلم آیفون ایکسِ مسیح

 خوام،آیفون ایکس، با یه قابِ پشمالوی صورتی.آیفون می _

هایی که به من خیره بود و ه چشمرو دوخت بفروشنده نگاه منتظرش

 خندید.می

 ای.دیدی بچه _

 رو لوس کردم.باز هم خودم

 چرا؟ _

 چون دوست داری قاب آیفونت صورتی و پشمالو باشه. _

لب جمع کردم، مسیح به فروشنده گفت که جمعش کنه و در ادامه خواست 

و دعا کردم  رو هم کنارش قرار بده. حال امروزم عالی بودکارتی رندکه سیم

گام با مسیح پاساژهارو گشتن، که هستی بدش نکنه. دست به دست و هم
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های میونش رو داشت. به صحبترویایی بود که دختری مثل من آرزوش

رو کردم که از پشت شیشه مردیهارو به ترتیب نگاه میتوجه بودم و تلفنبی

چنگ زد و خیلی دیدم که تلفن به دست مقابلم ایستاده بود. ترس به جونم 

رو اهمیتی قائل رو به بازوی مسیح چسبوندم. نگاه متعجبشسریع خودم

ترین نحو ممکن انجام بشه و نشدم، صبر کردم تا کارهای پرداخت به سریع

 رو ترک کردیم، بالفاصله گفتم:وقتی ساک به دست دنیای موبایل

رو هم یه مسیح یه آدم مشکوکی جلوی موبایل فروشی بود، تازه تلفنش _

 گرفت.جوری تو دستش گرفته بود که انگار داشت عکس می

 هاش اسیر کرد.رو با فشار باالتری میون انگشتدستم

 

خودم دیدمش، از صبح که از قصر زدیم بیرون دیدمش. بذار انقدر عکس  _

 بگیره تا جونش در بیاد.

 رو شل کردم و رهاش نکرد.دستم
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از طرفه سپهره، قرار بود جلوی اون  بیا یکم فاصله بگیریم این حتما _

 ضعف نشون ندیم.نقطه

 بار در کمال تعجب به دور گردنم انداختش.دستم رو رها کرد و این

 رو داریم.نقشه عوض شد، از این به بعد تو اون قصر نقش عاشق و معشوق _

 میون راه ایستادم و به زیر پاهام اشاره کرد.

 پله برقی. _

 رو چسبید.م به هوا بره بازومکه جیغو قبل از این

 کمی به اطراف نگاه کردم و با لحنی پراسترس گفتم: 

دی، همون لحظه که با رو پیش سپهر از دست میمسیح داری اعتبارت _

 سیاوش قرار پنهانی گذاشتی سپهر رو به روت قرار گرفت. 

 رو چک کرد.رو کند و ساعتشپوست لبش

خوام وارد تونل بشم و م، از این به بعد میمن فقط دو تا سه ماه مهلت دار _

 آد چنگ بندازم، فرصتی برای احتیاط نیست.به هر چیزی که زیر دستم می
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رو زد، ی هم کف و در نهایت پاساژ خارج شدیم. ریموت ماشیناز طبقه

های خریدرو به روی صندلی عقب انداخت و اشاره کرد که بشینم. ساک

هایی که ردیف شده بودرو پشت سر هم بیان جملهکنارش قرار گرفتم و 

 کردم.

چرا با سیاوش انقدر جور شدی مسیح؟ حاال اگه با قاتلِ جانی همکاری  _

 رو گیر بندازی؟تونی سپهرکنی می

 ی مثبت تکون داد و نالیدم:سری به نشونه

آخه چجوری؟ تو داری جدی جدی با اون تو قاچاق اعضای بدن همکاری  _

 کنی؟می

 بار هضم نشد پاسخ مثبتش.باز هم سرتکون داد و این

 آره مسیح؟ _

 

رو، تا مرز سکته رو باال برد و منی که وحشت داشتم از سرعتسرعتش

 کشوند.
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 کنم.که الزم باشه هر کاری میآره گفتم _

 رو تشدید کرد. رخش و سرعتشسر چرخوندم، نگاه دادم به نیم

 :سپس نگاهی به آینه انداخت و گفت

 بیا.. بیا ببینم تا کی قراره که بیای. _

که فرصتی رو دیدم و قبل از اینچرخیدم و از قاب شیشه جکِ مشکی رنگی

هام افزوده ی سرعت، به سالن تجربهپیدا کنم برای نالیدن، بدترین تجربه

شد و اون دورزدن از پیچ شلوغ و پر رفت و آمدی بود که مسیح با سرعت 

ی قلبم کردم و از تصور مرگ و سر رو روونهش داد. دستمبسیار باالیی انجام

ها، تنها تونستم که چشم ببندم و جیغ بزنم اما، ماشین و صدا و بوق ماشین

 هنوز هم در حال حرکت بود.

رو ی چشم صندلی مجاوررو باز کردم و از گوشههامبه آهستگی، الی پلک

ام کشیدم و پشت وی گونهنگاه. مسیح سالم بود. من هم سالم بودم. دستی ر

 رو نگاه کردم و نه، هیچ اثری از جک نبود.سر

 رو گاز گرفتم و بغض کردم تا بتونم اشک بریزم و مسیح گفت:لب هام
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 جوری منو نگاه نکن، گریه کنی زدمت.این _

رو تحمل کنم و رو به سختی فرو فرستادم، ترجیح دادم که درد گلومبغضم

 ادامه داد:

خواستی بذارم بیان تا غوره نگیر برای من. میخوره آبقی میتقی به تو _

 رو یاد بگیرن؟ی خونه زندگیمهمه

 نالیدم:

 کشتی.رو میولی تو داشتی جفتمون _

 گفت:

وقت به گه، هیچها نیست دختر، قانونِ جذب میمردن به همین راحتی _

 آد.های بد فکر نکن، چون حتما سرت میاتفاق

 کشیدم و قانونِ جذب چی بود دیگه؟ رو باالبینیم

 پر ابهام نگاهش کردم و لب زدم: 

 قانونِ جذب؟ _
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 سرتکون داد .

های عشقی و بله قانون جذب. به جای نقاشی و خوندنِ این رمان _

های پی.اس، بشین چند تا کتاب روانشناسی بخون و با هر اتفاق بازی

ی احساسی و ضعیفِ تو ای نزن زیر گریه. من باید با این روحیهمسخره

 چیکار کنم دختر؟

رو هم به رو جلو فرستادم و به یاد سپردم که  سرچِ قانون جذبهاملب

ام اضافه کنم. چیزی نگفتم و دستش رو به طرف دستگاه های روزانهسرچ

پخش حرکت داد و آهنگی با زبان اصلی شروع به خوندن کرد. حدوداً یک 

های پیچ در بعدی و از این کوچه به فرعیربع از این خیابون به خیابون 

 پیچی چرخیدیم و نهایتاً ماشین رو متوقف کرد و گفت:

 بیا بریم ناهار. _

******** 

 

 فصل هشتم
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 راوی 

 آی؟تو باال نمی _

 از ماشین پیاده شد و خیره به تاریکی، روشنیِ آسمونِ نارنجی رنگ لب زد:

هم تا ظهر درگیر باشم. امشب یه کار مهمی دارم، ممکنه که فردا  _

 رو بیارم پیشت؟خوای ساحلمی

های مسیح یه طور خاصی نگاهش رو. چشمنفس فراموش کرد نام هستی

کرد. سعی کرد که از در مهربونی وارد بشه. مسیح مرد بدی کردن نبود می

 کرد.اگر طرف مقابلش خوب رفتار می

لت و فضولی وچیزی شده؟ اتفاقی افتاده مسیح؟ من.. من قصدم دخا_

 نیست، فقط نگرانم، نگرانِ تو.

خواست، اگر تمام این رو میهاش کرد و نفسرو مهمون لبایلبخند خسته

رو سرِپا کرده های شفابخشی که قلب فلجششد، دستدردها تموم می

زد. فقط اگر تمام این رو کنار اون میهاشرو می بوسید و استارت خوشیبود

 شد! دردها تموم می
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 آرم پیشت. همه چیز خوبه.رو میرم ساحلنگران نباش، من می _

گذشت و نفس بی هیچ حرفی همه چیز به بدترین شکل ممکن می

رو به دست گرفت و از چهارچوب در گذشت. صدای برخورد های خریدساک

توجه به گلویی هارو که  شنید، نام معبودرو زیرلب خطاب کرد و بیالستیک

 رو رسوند به آسانسور.هدفشهای سست و بیشت، قدمکه شدیداً بغض دا

رو چسبید و با دست دیگه چنگ از پیچ کوچه گذشت، با یک دست فرمون

رو بگیره. چند بوق متوالی ی سرهنگ کاظمیانداخت به تلفن تا شماره

 رو پر کرد و نهایتاً کاظمی جواب داد:فضای مسکوتِ ماشینش

 جانم مسیح. _

 رو همراهی کنید.رو تموم کنم. من و عاطفهار هستیرم که کدارم می _

 رو تشدیدوار بیان کرد.ی همیشگیشکاظمی جمله

 من به عاطفه اعتماد ندارم، تو داری؟ _

کرد اما به به عاطفه اعتماد داشت. عاطفه بد بود اما با مسیح نه، بدی هم می

 مسیح نه، دقیقا چیزی شبیه به خودش بود عاطفه.
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ریزی نقشه کشیدم و فقط عاطفه راحت باشه، من با برنامه خیالتون از _

اش و رو الزم دارم. کافیه که هر موقع زنگ زدم بریزید تو خونهحمایت شما

 تموم.

 شناخت که قبول کرد.رو میکاظمی کمی مکث کرد و مسیح

 موفق باشی پسرم. من و نیروها منتظر تماس توییم. _

ها به دنبال نام ع شدن میون مخاطبرو فشرد و به محض قطآیکون قرمز

چنان رو با سرانگشتش لمس کرد و انتظارش آنعاطفه گشت. شماره اش

 طوالنی نشد. 

 رم دنبال هستی. ای عاطفه؟ من تا نیم ساعت دیگه دارم میآماده _

اش و خیلی خوب بلد بود که عاطفه چنگ زد به کوله پشتیِ رنگ و رو رفته

ها فرو بره. اصال زاییده شده بود برای نقش بازی یتو قالب نقش دختر فرار

 کردن.

ام، االن نزدیک شهر بازی و رو نیمکت نشستم. یه ساندویچ من آماده _

 زنم تا بیاین.می
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 بهم فشرد و سپس آهسته زمزمه کرد: لب

 مراقب باش. _

فود انتهای پارک راه رو از کوله بیرون کشید و به سمت فستکیف پولش

 افتاد.

 مراقبم. _

رو پرت کرد روی صندلی شاگرد و تصمیم گرفت که انتقال ساحل به تلفن

 رو، به ساالر بسپاره.ی خودشخونه

 

گفته بود که متنفره از اون چندرویِ پست؟ اما ساعت از هشت در حال گذر 

 موند.بود و با این اوصاف وقتی برای انتقالِ ساحل باقی نمی

ی ساالررو بار شمارهیافتن موبایل این دست کشید روی صندلی، به محض 

 گرفت و در صحبتی مختصر خواستار انتقال ساحل شد.
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نیم ساعت بعد به محل مورد نظرش رسید. به هستیِ چندش. دقیقاً اگر 

رو به یک کلمه توصیف کنه، بهترین صفتی که خواست تمامِ هستیمی

 تونست به رفتارش نسبت بده، چندش بود.می

ی پاهاش قرار داد و درِ داشبردرو گشود. کلت رو بیرون کشید، تلفنش رو رو

نگاهش کرد و منطقش هشدار داد که آروم باش. قسم خورده بود که به جز 

رو به دست نگیره و امشب زیادی ضروری مواقع ضروری این لعنتیِ خطرناک

کرد و هستی هم کم چیزی نبود. روزها طول بود. ته دلش احساس خطر می

 رو به خونه و زندگیش باز.رو جلب کنه و پاشود تا بتونه اعتمادشکشیده ب

گیری کرد و بعد از چند بوق طوالنی رو به دست گرفت، شمارهآیفون ایکس

 رو هم شنید.صداش

 جانم؟ _

 رو در حقش تموم کرد.حالت تهوع گرفت اما، لطف و محبت

 دعشقم من پایینم._

 آم عزیزم.دارم می _

Ava-Khis.iR
@avayekhis



730 
 

ندید و سپس به حال و روزش، لعنت فرستاد. لب قطع کرد، اول خ

 وار گفت:رو گزید و زمزمهزیرینش

رو چجوری یه عشقی بهت نشون بدم چندش خانم. فقط ببین من تو یکی _

 وداغون کنم.بزنم درب

هاش به دورِ فرمون ضرب گرفت. رو داد به صندلی و با انگشتاشتکیه

ی ذهنش شد های گذشتهوارد سرچ رو،حدفاصلِ زمانیِ رسیدن هستی از راه

رو و هاش یافت. به یاد آورد ترسش از پله برقیرو داخل موردعالقهو نفس

 شروع به خندیدن کرد.

کوچولوی عزیز من، دیونه، من بخوام با تو زندگی کنم یه دور باید ببرمت _

 مهدکودک.

رو هم بخاطر آورد و اون قاب عروسکی و ذوقش از وجود آیفون ایکس

رو هم به یاد آورد. خال باال و هاشورتی رنگِ پشمالو. باز هم خندید و لبص

. از نظرش زیباترین دختری که به تمام کهکشان و هستی رو همپایینش

 دید. رو میشد وقتی غمششد، قطعاً نفس بود و دیونه مییافت می
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 ی هستی انداخت.رو چک کرد و نگاهی به ساختمونِ دو طبقهساعتش

 ها برات کاشتم. نو بکار زنیکه، بکار ببین چیم _

انتظارش به بیست دقیقه کشید، نهایتا در طرف شاگرد باز شد و هستی در 

 ای هم رنگش، کنارش نشست.قالب مانتوی کوتاه کرم رنگ و شلوار پارچه

سرچرخوند و در قالبِ سامیار عاشق فرو رفت. مسیح سه نفر بود، خودِ 

اغونش کرده بود، سامیارِ دیوونه و عصبیِ قصر و مسیح که سپهر درب و د

 سامیارِ عاشق هستی. 

ی هستی داد و لب چشم کشیدههای خطلبخند دندونکنمایی تحویل چشم 

 زد: 

 سالم عزیزم. _

 رو بوسید و مسیح با حالی افتضاح عق زد.اشهستی نزدیک شد، گونه

 عشقم ببخشید منتظرت گذاشتم. _
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بلد بود که برای این بشر لبخند بزنه. حقیقتاً کار  باز هم لبخند زد. فقط

هاش ساخته نبود. با پای راست کلتی که زیر صندلی قرار ای از دستدیگه

 رو روی پدال گاز گذاشت.رو هل داد و پاشداشت

 خب کجا بریم خانم؟ _

 رو.رو لوس کردنشروع کرد. شروع کرد خودش

رو بذارم بریم خونه و بتونم سرم دمتنگتم که ترجیح میواهلل انقدر دل _

 هات.روی شونه

کرد. فعال زمان، زمانِ رو امشب تموم میهاشدندون بهم فشرد. لوس بازی

 نقش بازی کردنِ مسیح و تازوندنِ هستی بود.

ها عزیز دلم، منم دلم برای تو یه ذره شده. بریم یه پارک همین نزدیکی _

 ریم خونه. چطوره؟غذا بخوریم و بعد میسراغ دارم، یه فست فودِ عالی داره، 

شد این رو باال گرفت و محگم بهم کوبید. سن و سال حالیش نمیهاشدست

 زن.

 وای عالیه عشقم. _
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* 

 سامی یه چیزی بپرسم؟ _

زد و حاال برای پرسیدنِ یک سوال رو خورده بود انقدر که حرف میمغزش

 گرفت. اجازه هم می

 رو ساخت و گفت:ی عصبیهاش، مشتاز فشارِ انگشت

 

 بپرس. _

 نظرت در مورد ازدواج چیه؟ در مورد یک عمر با هم بودنمون. _

رو دیده بود. های مفتِ هستی، عاطفهابروهاش باال پرید. نه از شنیدن حرف

های دختر خواست. کوله پشتی و دم و دستگاهدقیقا شبیه به چیزی که می

ها. شلوارِ شیش جیب. عجب چیزی بود این عاطفه. تفریح بود. خودِ فراری

تفریح و رو کرد، عاطفهرو چندش خطاب میتفریح. همیشه و همیشه هستی

 رو.. هنوز در وصف نفس صفتی مناسب پیدا نکرده بود. نفس

 هستی خطابش کرد و مسیح بی حواس گفت: 
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 شه.آره عزیزم عالی می _

 عاطفه دست به کار شد و نزدیک.

 خانم ببخشید. _

هر دو از حرکت ایستادن و هستی امشب کیفش کوکِ کوک بود. عاطفه 

 تر شد.چنگی به شالش زد و نزدیک

 رو بگیرم؟تونم چند دقیقه وقتتونخانم می _

 رو نگاهی کرد و بعد لبخندزنان گفت:هستی مسیح

 دجانم عزیزم._

عاطفه کمی از مسیح فاصله گرفت. این جزئی از پالن بود. به هستی نزدیک 

 شد و کنار گوشش گفت:

رو سراغ ندارید دو سه شب بشه من کال صد تومن پول دارم. شما جایی _

 موند؟جا اون

رو با مسیح طوالنی کرد و پیش خوب کسی اومده بود اشهستی فاصله
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سراغ دارم. با من بیا. ولی جلوی شوهرم تو فقط یک شب قراره پیشم  _

 بمونی، خب؟

 عاطفه نگاهی عاری از احساس به مسیح انداخت و رو به هستی پلک زد.

 دم.چشم قول می _

رو چسبید و عاطفه بخند زشتی روی لب نشوند، مجدداً بازوی مسیحهستی ل

 رو کنترل کرد که نخنده. بار تا حد مرگ خودشاین

 مونه. بریم؟ی من میعشقم این دختر امشب خونه _

ناک نشون داد. سامیارِ عاشق بود رو عصبی و غصبمسیح به ظاهر خودش

 دیگه.

 

 عزیزم یعنی چی؟ _

رو نگاه کرد و عاطفه هم به ظاهر دهانش باز موند از هستی مفتخر عاطفه

های عاشق مسیح ولی، در واقع چیزی نمونده بود که غش کنه دیدن چشم

 از خنده. 
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رو در بیان ترین لحنی مسیح و قابل تهوعرو چسبوند به شونههستی سرش

 به کار برد.

آد. ولی، این دخترم میمونی خیالت راحت عشقم، تو امشب پیشم می _

 ی خیابون نشه.گناه داره آواره

کنار گوشش کرد که امشب زودتر به پایان برسه وقتی، سر نزدیک و آرزو می

 زمزمه کرد:

شاید این  دی؟رو داری جا و مکان میآخه تو برای چی یه دختر غریبه _

 دزدی چیزی بود.

 نما تحویلش داد.هستی لبخندی دندون

 ی من دزدی کنه عزیزم. تو نگران نباش.تونه از خونهمیکس نهیچ _

ای چشم تو چشم شد با عاطفه مسیح به ظاهر اخم کرد و جوابی نداد. لحظه

رو به و کم مونده بود که هردو منفجر بشن. دست تو دست با هستی، خودش

ماشین رسوند و آرزو کرد که ای کاش هستی زودتر تموم بشه. تموم بشه تا 
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هایی که هستی نوازششون ک دوش درست و حسابی بگیره. دستبتونه ی

 شد. کرده بود باید با هزارجور شوینده شسته می

ی به ظاهر خجل و افسرده روی صندلی جا گرفت، هستی کنارش و عاطفه

 هم پشت سرش قرار گرفتن.

 پرسید:هستی خودش رو زد به مهربونی و خطاب بهش  

 دختر گلم اسمت چیه؟ _

رو، در کمال چون مسیحستاد نقش بازی کردن بود و کارگردانی همعاطفه ا

 حیرت باقی گذاشته. سر فرود آورد و آهسته لب زد:

 عاطفه. _

رو تحویلش داد و با افتخار و هستی نگاهی پر از دلسوزی و ترحم

 تر از دهانش بود.رو به مسیحی دوخت که انصافاً گندههاشچشم

 بخونه دلمون گرفت.سامیارجان یه چیزی بذار  _

 و بعد رو کرد به عاطفه و لب زد:

Ava-Khis.iR ناراحت شده. _
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وقت هاشرو ذخیره کرد تا بتونه با مسیح تنها بشه و اونعاطفه تمام خنده

رو به کار گرفت کرد. تمام زورشها تخلیه میرو از تمام خندهبود که خودش

  جون کرد.چه لبخندی بیرو تبدیل به نیمهاشو درآخر قهقهه

رو روی پخش گذاشت و هستی مسیح دست برد، موزیکی انگلیسی زبان

 شروع کرد به بازی با مغزش.

 شه؟ جاش چی میعزیزم این _

تونست رو کامالً از دست داده بود. کاش میاشپلک بهم فشرد. حوصله

ای دقیقاً وسط مغز رو از زیر صندلی بیرون بکشه و گلولههمین حاال کلت

 نه.این زن خالی ک

رو رد کرد تا هستی خفه بشه و نهایت وقتی به محل دست برد، آهنگ 

رو زندگیش رسید نفسی از سر خستگی رها کرد. عاطفه دست برد، دستگیره

 گرفت و وقتی هستی کامال از ماشین پیاده شد، به آرومی لب زد:

 سپارم.رو به تو میمسیح عاطفه _
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د و نهایتاً پیاده شد. کوچه هاش فشرد، کمی رلکس کررو میون دستسرش

زد و هیچ خبری از ساکنین نبود. گاهی فکر در سکوت و خلوتی غلت می

رو خریده باشه و این امر، های این محلکرد که نکنه هستی تمام خونهمی

 رسید از این چندش.بعید هم به نظر نمی

پا به حیاط گذاشت و نگاه گردوند. هیچ خبری از دوربین مداربسته نبود.  

 رو به جیب فرو برد و هستی گفت:هاشدست

 برم باال تو بشین پایین تا بیام.رو میعزیزم من عاطفه _

لبخندی تصنعی روی لب کاشت و سر تکون داد تا هر چه زودتر، با اطالعات 

 این خونه تنها بشه.

ی اول گردوند. همه چیز داخل نشیمن بزرگ و معمولیِ طبقه روهاشقدم 

 کرد.قدر معمولی که حتی به تصوراتش هم رسوخ نمیمعمولی بود، اون

 دست برد به جیبش و برای کاظمی تایپ کرد: 

هر دوی ما تو خطریم. اگر تا یکی دو ساعت دیگه خبری ازم نشد  _

 ی هستی.رو بفرستید به خونهخودتون
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کرد با رو پنهان کرد. حاال باید چیکار میرو شنید و تلفنم هاشصدای قد

 این غولِ بی شاخ و دم؟ 

تلفن تو جیبش لرزید و اهمیتی نداد. در عوض رو به هستی لبخند زد و 

 گفت: 

 عزیزم منتظرم گذاشتی، بس نیست این همه انتظار؟ _

 ببخشید عشقم، من از االن مال توام. _

زد، رد؟ صحبت کردن با هستی هم حالش رو بهم میکحاال باید چیکار می

 رسوند؟رو هم باید با اون به صبح میحاال شب

 ی نشیمن. کشی، اشاره کرد به بارِ گوشهکنارش نشست و به موجب وقت 

 خوای پذیرایی کنی؟نمی _

 ی زن بلند شد.های مستانهصدای خنده

 خوای مست هم بکنی؟تو می _
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ی های ماتیک خوردهرو بکوبه به لبه بود که مشتشسرتکون داد و کم موند

هایی که مقابلش. هستی رفت به دنبال پذیرایی و مسیح چشم دوخت به پله

 ی دوم. عاطفه چه حالی داشت؟ شد به طبقهمنتهی می

 رو بیرون کشید و تایپ کرد:تلفنش

 همه چیز خوبه؟ _

 ی بعد جواب گرفت.و چند ثانیه

 ترسم.که مسیح من میجا خیلی خطرنااین _

هاش از زور که دندونترسید رو تایپ کنه. میمهلت نداشت که پیام بعدی

زد. باید طور حرف نمیوقت اینفشار، در دهان خرد بشه و عاطفه هیچ

هاش گرفت و اشاره کرد که هارو از دستفهمید باال چه خبره. پیکمی

 هستی هم کنارش قرار بگیره.

 کردی عشقم؟ طبقه باال تنهاست. دزدی نکنه.رو چیکار دختره _

 

 دزدی هم که بکنه قراره از جلوی چشم ما رد بشه دیگه. _
Ava-Khis.iR
@avayekhis



742 
 

ها نداشت. لب به دندون گرفت، ی دوم هیچ راهی به جز این پلهپس طبقه

فکر کرد که چطور باید خالص بشه از دست این زن و در نهایت پسش زد و 

 گفت:

 من برم سرویس. _

ای رو هم خورد و لبخند کریهرو اشاره کرد، پیک مسیحی راههستی به انتها

 روی لب نشوند.

رو رسوند به سرویس، دررو هم بست و های پرسرعتشتوجه قدمو مسیح بی

 خیلی سریع تایپ کرد.

 باال چه خبره؟ _

 کمی وقفه افتاد میون ارسال و دریافت پیام.

آورده ولی مطمئنم که این جا دوربین داره. هستی برام یه لیوان شیر  _

 ده.چیزی توش ریخته. یه بوی بدی می

 کوتاه فکر کرد و نوشت:

 کسی باال هست؟ _
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زنه. مسیح دارم سکته آره سه تا زن دیگه هم هست، خیلی مشکوک می _

 کنم.می

 که تایپ کنه پیام بعدی هم از راه رسید.و قبل از این

 زنه.یکیشون مواد می _

رو کنار گوشش قرار داد و از یی از نگرانی تلفنپلک بهم فشرد، با دنیا

 سرویس بیرون زد.

 الو.. باشه.. باشه مامان جان... _

 

 و بعد رو به هستی با نهایت تاسف و درموندگی گفت:

 عشقم.. مامان حالش بده.. واقعاً متاسفم ولی من باید برم. _

رو به مسیح هستی روی پا ایستاد و واقعاً گستاخ بود که تا این حد، خودش

 دید.نزدیک می

 خوای منم باهات بیام.چی شده؟ می _
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ای محبت اندکی فکر کرد و نهایتاً تنها تونست که به به موجب فرستادنِ ذره

 رو نوازش کنه.ی هستیی انگشت شست، گونهوسیله

 نه عزیزم تو استراحت کن. من صبح پیشتم. _

رو با کف اشجای بوسهکه هاش توسطِ هستی بوسیده شد و درحالیگونه

رفت و با اپتیما رو در پیش گرفت. باید میکرد، راه خروجدست پاک می

 گشت. اولین قدم، تعویض ماشین بود. برمی

پشت فرمون قرار گرفت و به سوی پارکینگ روند. تلفنش شروع به زنگ 

اش رو از هستی و دارودستهای جدید و رند حواسشخوردن کرد و شماره

 گرفت. 

 بله؟ _

 سالم چطوری؟ _

 هاش بود، منبعِ آرامشش بود.نفس بود، خوبش بود، دلیل خوشی

 رو برای صحبت به کار گرفت.تبسم روی لب کاشت و بهترین لحن ممکن

 کارت جدید مبارک.سالم، سیم _
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 آی؟ با ساحل کارت داریم.مسیح کی می _

مالید. دهانش باز رو هاشرو روی حالت اسپیکر قرار داد و پشت پلکتلفن

 ."دعا کن که بیام "ینمی شد به گفتن جمله

 تنها نفس تازه کرد و گفت: 

 احتماال صبح برسم. _

 که اونم باید بریم قصر. _

رو کنارش قدر آروم و معصوم بود که گاهی مسیحِ واقعیلحن کالم نفس اون

 رو هم.برد. دردهاشاز یاد می

آم. زنم، ظهر میرم یه سر میمیخوای بیای صبح خودم اگه تو نمی _

 خوبه؟

قدرها هم رو حالجی کرد و پیشنهاد خوبی بود. قصر اوننفس حرف هاش

 دیدنی و سرگرم کننده نبود.

 باشه. اوم یعنی امکانش نیست که امشب بیای؟ _

Ava-Khis.iR کوتاه گفت:
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 نه.  _ 

 و شنید: 

 پس مواظب خودت باش. _

 رو قطع.رو زمزمه کرد و تماسآهسته باشه

رو رسوند به رو با اپتیما تعویض کرد و با آخرین سرعت خودشماشین

ی دوم و از قاب ی غرق در سکوتِ منزل هستی. نگاه دوخت به طبقهکوچه

 هاش روشنه.پنجره دید که چراغ

رو پشت سر دید. پرادو کمی به صندلی فرو رفت وقتی، پرادویی سفید رنگ

ار مرد از اون پیاده شدن. صاف ی هستی پارک کرد و چهدرست مقابل خونه

 .ی باال اشاره کردها باز و به طبقهنشست تا بهتر ببینه. هستی دررو برای اون

رو گرفت و ی کاظمیچنگ انداخت به تلفن. عاطفه در خطر بود. شماره 

 رو از زیر صندلی بقاپه.دست برد تا کلت

 بله پسرم؟ _
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عاطفه تو خطر باشه  رم. اگه جونرم تو، مسلح میمن دارم می _

 کشم.رو میشونهمه

تونی تیر اندازی نکن. اگر هم زدی به دست یا پا، من دارم تا جایی که می_

 آم.می

رو رو به کمرش زد و پیرهنشرو پرت کرد کنار و روی صندلی، کلتتلفن

رو رسوند به ساختمونِ دوطبقه. هستی هاشمرتب کرد. پیاده شد و قدم

 اش دزدی کنه، اما چرا؟ نمی.تونه از خونه گفته بود که کسی

رو رو فشرد. زنی به جز هستی آیفونرو در پیش گرفت و زنگراه عاقالنه

هایی از رو معرفی کرد. بعد از گذرِ دقیقهبرداشت و مسیح سریعاً خودش

که کاری با هستی داشته انتظار، در با صدای تیکی باز شد و مسیح بدون این

و به پشتِ دیوار رسوند. کافی بود که هستی بیرون بزنه تا رهاشباشه قدم

ی دوم. کمی صبر کرد و پلک روی هم رو به راحتی برسونه به طبقهخودش

رو از چا پروند. عاطفه بدجوری در خطر گذاشت و صدای جیغی آشنا، تنش

رو به ورودیِ حیاط وال خودشوکه با عجله و هولبود. هستی درحالی

 ز در بیرون زد و مسیح به سرعت داخل پرید.رسوند، امی
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رو مسلح کرد تا آماده باشه برای ی اول خالی بود از سکنه. کلتطبقه 

 هارو باال رفت.شلیک و با احتیاط پله

ی اول بود با این تفاوت که قدم به ی دوم هم چیزی شبیه به طبقهطبقه

ام با درگیری شنید. از رو این بار توقدم پر بود از دوربین. صدای جیغ عاطفه

رو دید زد و نه، هیچ خبری نبود. آهسته روی شونه نگاه کرد، پشت سرش

رو دید که میون همون چهار مرد گیر رو به صداها رسوند و عاطفههاشگام

رو ندیده بود،دحاال به ضجه هاشوقت اشکای که هیچافتاده بود. عاطفه

رو از وجودش سلب اهِ هم، احتیاطافتاده بود. عصبانیت و خشم هردو به همر

 رو به قاب عکسی روی دیوار کوبید.کرد. با پا به در کوبید و اولین گلوله

 

 کنم.رو جنازه میتکون بخورید تک تکتون _

رسه و به صورت دونست که همین حاال یکی از پشت سر، از راه میمی

ش، کلت رو حفظ کنه. دست برد به زیر پیرهنعاطفه پلک زد تا سکونش

ون کشید و به سوی عاطفه حواله اش کرد. هستی با دهان باز رو بیربعدی

دادهایی که به چنین رخمیون چهارچوب قرار گرفت و قبل از این
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العمل نشون بده، یکی از پاهای مسیح با شدت به شکمش کوبیده شد عکس

ا، لرزید امرو پرت کرد روی زمین. عاطفه هنوز هم میاندامشو تنِ قوی

رو با اسلحه هایی که پشت در اتاق جمع شده بودنهارو داشت. تمام زنزن

تهدید کرد و مسیح دررو بست تا مردهارو میون چهار دیواریِ همون اتاق، 

 محبوس کنه. 

های خواست حلقههایی که حاال میسپس روی پا چرخید، خیره به چشم

 فریاد زد: رو کوبید ورو بشکافه و بیرون بزنه، لگد دومدورش

 کلید. _

رو باال گرفت. مسیح سریعاً و ای سر داد و کلید اتاقهستی با عجز ناله

عجوالنه، کلیدرو تو قفل چرخ داد و دررو قفل کرد. باید قبل از از راه رسیدنِ 

کرد و تمام حرص و ی این زن میمامورین، درسی درست و حسابی حواله

 کرد.ار میزجری که متحمل شده بودرو، روی سرش آو

رو پرسروصدا بهم کوبید و رو زیر پیرهنش جاسازی کرد، هردو دستشکلت 

رو یک به یک شکست. عاطفه با نگاهی پر از تعجب، قدم هاشقلنج انگشت
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ی صورت توجه مسیح خم شد و زاویهرو سوال کرد و مسیح بیبعدیش

 رو، به سوی خود تنظیم کرد.هستی

خواست ازدواج من؟ ازدواج؟ آره عاطفه؟ میخواستی بکنی با چیکار می _

 کنه؟ 

عاطفه با ترسی مشهود سر تکون داد و مسیح دست مشت کرد. بوکسور بود 

رو به جون فرد بندازه. ی گلولهتونست دردی به اندازهو با یک دست می

داد. دقیقاً همین حاال ای نمیرسید از راه، هرگز چنین اجازهکاظمی اگر می

 رو تخلیه کنه. وقتش بود که خشمش

 ریختی؟کردی؟ برای من عشوه مین ناز میی پیر، تو برای مزنیکه _

رو بار نامشکرد، عاطفه چندینهستی هنوز هم مات و مبهوت نگاهش می

رو پر شدت کوبید. تمام خشمش، اشخطاب کرد و  مسیح دست مشت شده

 طور تخلیه شد!این

 

** 
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 ؟کنهنفس به نظرت شوهرت قبول می _

گذشت و تنها سه شب میکنارش و زیر پتوی دو نفره خزید. ساعت از 

 اومد، خواب بود.هاش نمیچیزی که به چشم

 کنه.آره وقتی قبول کرد یه بار ببینیش، اینم قبول می _

 رو با خودش ببره.دونم چرا حتی از مسیح نخواست که مننمی _

 سه به سه و دو دقیقه رسیده بود.

 کرد.خواست هم مسیح قبول نمیمی _

 زندگیت نیمده بعد من؟من ازش پرسیدم زنی تو _

 سر چرخوند.

 چی گفت؟ _

 گفت نه! _

رو رو برای مسیح تعریف کرده بود. وجود زنی دیگهدروغ گفته بود. همه چیز

خواد. تنها خواسته بود که رو میهم. اما تو اون میون گفته بود که ساحل
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رو از اون همه بدبختی خالص کنه و بهش مهلت بده تا بتونه زندگیش

تونست چیزی به ساحل بگه و رو نظم بده. سختش بود که نمیهاشینامرتب

 برد؟اما، چرا خوابش نمی

زد؟ ساعت از دست کشید میون موهاش و چنگ زد به تلفنش. باید زنگ می

گذشت. چهار پنج ساعتِ پیش حرف زده بود اما، چرا آروم سه صبح هم می

 و قرار نداشت؟ 

های آرومش خبر از خواب عمیقش نفسچرخید تا با ساحل حرف بزنه، اما 

رو گشود و برای تنها مخاطب داد. پلک بهم فشرد و نتونست. قفل تلفنشمی

 موبایلش تایپ کرد.

 ؟بیداری _

ی تلفن خاموش شد. باز هم پلک بهم قدر انتظار کشید که صفحهو اون

 فشرد. 

 خدایا یعنی االن کنارِ هستی خوابیده؟نکن با من این کارهارو._
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ی تلگرام شد و آخرین آنالینش مربوط باز هم چنگ زد به تلفن، وارد صفحه

شد؟ عکسی هم شد به دیروز صبح. کنارِ هستی بود. چرا باید آنالین میمی

رو قفل کرد بار صفحهداد که بخواد چکش کنه. اینروی پروفایلش قرار نمی

به موجب هاش روی هم، ی فشار محکمِ پلکو تصمیم گرفت که به وسیله

رو حداقل تو رویاها یافتنِ اندکی آرامش به دنیای خواب پا بذاره و مسیح

رو با دنیایی از ترس، از جا بیابه اما، صدای بهم کوبیده شدنِ در ورودی تن

 پروند. وقتی به خود اومد، ساحل هم کنارش نشسته بود.

 چی شده؟ _

 پتو رو کنار زد و دوید به طرفِ ورودی.

 دونم.نمی _

رو کشید و هنوز قدم هاش به مقصد نرسیده بود که دستی پاهاش

چسبوندش به زمین. پیرهنِ یک دست سفیدی که حاال نیمی از اون قرمز 

رو از جا کند و پرت کرد به ناکجاآباد. پاهاش جونی نداشت شده بود قلبش

 گاه بودن و زانوهاش به راحتی تا شد.برای تکیه
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 اس، گامی برداشت و گفت:مسیح با نگاهی عاری از احس 

 نترس اونی که مُرده من نیستم. _

 دست گرفت به دیوار و راه افتاد به دنبالش.

 مسیح خوبی تو؟ هیچیت نیست؟ _

رو زیر فشارِ اون گرفت. نفس کوتاه های خونیشرو باز کرد و دستشیر آب

 فهمید که چه اتفاقی موجب این حجم از خون، روی تن وبیا نبود. باید می

 دید.ها میها کرده بود و حاال چیبدنِ شوهرش شدهگ چه فکر

شویی پاک شد، ریخت روی سینک و ی مایعِ ظرفهای خون به وسیلهلکه

رو رو شنید ولی حاال هیچ صداییدر نهایت غیب شد. صدای نفس

 خواست.نمی

 ترسم.شده؟ من میکنم بگو چیمسیح خواهش می _

 منطقش، نفهمید. سه. گفت و خودِ بیترعاطفه هم گفته بود که می

رو یک به یک باز کرد، نفس با نگاهش تنِ های پیرهنشدست برد، دکمه

 رو بلعید و مسیح گفت:سالمش
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ترسه، من گوش نکردم. منِ بیشعور فقط کشتنش. اونم گفته بود که می _

 به فکر خودم بودم. 

 پیرهنش کامال از تنش کنده شد و ادامه داد:

کردم همه چیز تمومه، یه رو کشتن نفس. درست وقتی فکر میعاطفه _

 متر، فرو کردن تو قلبش.ی نیمچاقو به اندازه

هایی نفس با دهان باز عقب ایستاد، مسیح دست برد به تمام ظرف و ظروف

 ی اون حجم از خشمِ موجود بود.ترین وسیله برای تخلیهدستیکه دم

، ساحل زد زیر گریه و مسیح رو گرفتهاشنفس با هردو دست، گوش

رو شکست. به درک که فضول ساختمون قرار بود از راه برسه. تمامشون

 عاطفه مُرده بود؟ تفریحش تموم بود، تموم!

کرد که مغزش همین حاال از هاش فشرد، احساس میرو میون دستسرش

رو تسکین بده.  حاال چکه و نفس نزدیک شد تا دردشجمجمه بیرون می

ی کاری نبود. مسیح میون ها فقط یک رابطهبود میون اون فهمیده

 رو چسبید و چشم بست.هاش، نفسدیونگی
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کردیم، یه دفعه پنجاه نفر همه چیز تموم بود، داشتیم دستگیرشون می _

 آدم ریخت تو، ما دو نفر بودیم، دو نفر نفس.

رو روی کمر اون به حرکت در آورد و مسیح های کوچکشنفس دست

 وار افزود:نهزیو

وقت کند، چقدرش درد کشید تا مُرد. من هیچدونی چه جونی مینمی _

 ره. باعث مرگش من بودم.یادم نمی

 

 االن کجاست؟ _

 خرده، دور کرد. های شیشهرو از تکهسر عقب کشید و نفس

 دارن.رو نگه میهاجاست که جنازهاالن همون _

 نار هم نشستن و نفس گفت:ای و درست کهر دو روی راحتیِ دو نفره

دونم تو کجا بودی، کردین، حتی نمیدونم که چیکار داشتین میمن نمی _

چیز تقصیر تو نیست. مگه دونم که هیچولی واقعا برای عاطفه متاسفم و می

 نه؟
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ای از ی مرگ عاطفه لحظهگاه سرش کرد و صحنهرو تکیههر دو دستش

 هاش پاک نشد.مقابل چشم

 همه چیز تقصیر من بود. همه چیز. اون هستیِ کثافت..بار این _

 هاش هم به نام هستی آلرژی داشت.نفس صاف نشست. گوش

 هستی؟ _

 فهمید.پس از این اتفاقِ نحس، مهم نبود حتی اگر نفس هم چیزی می

خواستم گیرش بندازم. ی یه باندِ دیگه بود که من میهستی سر دسته _

 قیمتی؟ عاطفه مُرد. گیرش هم انداختم ولی به چه

ی باند نفس صاف نشست. باند دیگری هم وجود داشت؟ مسیح با سردسته

 دیگری هم رفت و آمد داشت و تا به حال به او نگفته بود؟

 گی مسیح؟ یعنی چی یه باندِ دیگه؟تو چی داری می _

کرد و نفس هم ساکت بشو نبود. با سر ای رهاش نمیسر درد لحظه

های نفس و با رو ماساژ داد، زل زد به تیرگیِ چشمهاششقیقهها، انگشت

 صدای نسبتا بلندی غرید:
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رو سوال پیچ نکن. پاشو برو دور و بر من نباش. االن یه چیزی انقدر من _

 ها.گمبهت می

 

 هاش از بغض لرزید اما گفت:لب

 رم برات دم نوش درست کنم.من می _

طرف آشپزخونه و ساحل شهامت خروج و به دنبال حرفش قدم تند کرد به 

های شکسته گذشت و خوب بود که رو هم، پیدا نکرد. از میون چینیاز اتاق

رو بیرون نوش زنجبیلرو گشود، دمرو به پا داشت. درِ کابینتهاشپاییدم

 رو روی گاز قرار داد، تا محتویات درونش، به خوبی بجوشه.کشید و کتری

رو نگاه کرد و مسیحش داغون بود. سرش رو شی پشت سرچیرخید، منظره

ها زل زده بود به دیوارِ سیاه رنگِ هاش مخفی کرده و مثل دیونهمیون دست

ای که جوون بود، به درد مقابلش. تکیه داد به کانتر و دلش برای عاطفه

ای که قبل از اون، تو این خونه رفت و آمد داشت. شاید کسی اومد. عاطفه

ای خودش زد، همون عاطفه بود. لحظهش به اون حرف میکه مسیح از عشق

Ava-Khis.iRتونست رو به جای مسیح قرار داد و دق کرد برای حالِ دلش. کاش می
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های ی شونهرو روها گریه کنه و غم دلشبغلش کنه و ازش بخواد تا ساعت

شناخت. مردِ گریه کردن رو مینحیفش بپاشه ولی، با تمام این افکار مسیح

 نبود.

ترسید از عصبانیتِ ان قورت داد و تصمیم گرفت که حرف بزنه. میآب ده 

رسید و دردهای تنها مرد زد کی از راه میمسیح اما اگر حرف نمی

 شد؟رو تسکین میزندگیش

 آرم سرت ساکت بشه.من االن برات دم نوش می _

رو مرور های چند ساعت پیشنگاه مسیح هنوز هم میخِ دیوار بود. خاطره

 .کردمی

 بار ساکت بشو نیست.شه. وجدانم اینقلبم ساکت نمی _

زد پس. تمامش رویا بود. قلب فلجش، خوب شده بود اما قلبش برای اون می

 برای عاطفه و نه خودِ ابلهش.

 لم کرد و اما آهسته گفت: اقلب و جونش درهم فشرده شد، حسادت قد

 خواستی اون بمیره، یه اتفاق بوده.تو که نمی _
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 رو به حالت دیگری تکرار کرد.اشح گفتهو مسی

 ناک.آره یه اتفاقِ وحشت _

فهمیدش، قطعاً دق پرسید، اگر نمیرو میرو بهم فشرد. باید اینهاشلب

 کرد.می

 تو دوسش داشتی؟ _

 های نفس.باالخره از سیاهی دیوار نگاه گرفت و دوختش به سیاهیِ چشم

زنی؟ زنی؟ زر میهای مفت میتا حاال کسی بهت گفته بعضی جاها حرف _

 واسه خودت داستان عاشقانه نساز. عاطفه یه دوست بود. یه دوستِ خوب. 

 ی نفس، از این حرکت ناگهانی، ترسید.از مبل کنده شد و قلب بیچاره

اصال یه دوست هم که نه، یه آدم که بود. یه آدمی که داشت نفس  _

 فهمی؟اطر من میکشید. جون داشت. اون بخاطر من مُرد. بخمی

رو به دندون کشید و سوتِ کتری به صدا دراومد. آب جوش لب زیرینش

 زد.اومده بود و دلِ نفس داشت غل می
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خواستم تو این شرایط سخت کنارت من که حرف بدی نزدم، فقط می _

 باشم.

ی های نفس گرفت و خندهرو در پیش گرفت، نگاه از چشممسیح را اتاق

 .زهرمانندی سر داد

 ره.آره تو خدای تمام خوبی هایی. بد تو کار تو نمی _

ی سوت و به محض بسته شدن در اتاق، ساحل بیرون پرید. عجب خونه

ی ظرف، پیرهنِ های شکستهها، ساعتِ چهار صبح! تکهکوری داشتن این

زد و مسیحِ دیوونه، از احواالت ای که سوت میخونی وسط آشپزخونه، کتری

 روزها بود.عروس و داماد اینی تازه خونه

کرد، که از برخورد با ظروف شکسته شدیداً خودداری میساحل درحالی

 کنارش قرار گرفت و به آهستگی زمزمه کرد:

 ست؟بینی که دیونهنفس توروخدا باهاش حرف نزن، تو نمی _

ی ساحل و بغض چپید به کنج گلوش. چی های ترسیدهنگاه داد به چشم

فهمید از حال زنی که فهمید از حالش؟ چی میحل چی میفهمید؟ سامی
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کرد؟ رو به موجب تسکین درد عشق به رقیب، دعوت به آرامش میشوهرش

فهمید از حال زنی که شوهرش، برای زنی دیگه دیوونه شده بود و چی می

رو برای ها، هیج غمیکوفت؟ و با تمام اینرو به درودیوار میخودش

 حتی اگر عاشق دیگری بود.خواست، مسیحش نمی

جوری هی زل خواد با کی حرف بزنه؟ همینآخه من حرف نزنم، پس می _

خواد سر من داد بزنه ولی بزنه به در و دیوار. اصال بذار هر چی که می

 تر نشه.جوری روز به روز عصبیاین

رو و رو خاموش کرد تا تموم کنه سوت زدنشساحل خم شد، زیر کتری

رو به دست گرفت و اشاره کرد که آب نوشبزرگِ مخصوصِ دمنفس لیوانِ 

 کرد.رو به داخل اون خالی کنه. باید آرومش میجوش

رو به دست گرفت و راه افتاد به طرفِ اتاق کار مسیح. خیلی وقت بود سینی 

های بد و این براش جزئی از شد با شبکه روزهای زندگیش، توام می

 شد.های روزمره محسوب میعادت
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رو گشود و . در"نیا تو "ای به در نواخت و اجازه نداد که مسیح بگهتقه

رو به آهستگی سُر داد روی میز و دیدش. لم داده بود روی صندلی. لیوان

 رو اهمیت قائل نشد.رو داشتنگاهی که قصد خفه کردنش

 رم.وقتی خوردی می _

ترین گناهیهاش. نفس که گناهی نداشت. نفس بدست کشید به ته ریش

رحمی و فریاد، حق کرد. این همه بیخوبِ این شهر بود. باید آروم رفتار می

 این دختر نبود.

خورم، فردا حرف رو تنها بذار. اینم که درست کردی مینفس.. امشب من _

 زنیم. خب؟ می

بار مسیح سرتکون داد. موندن بیش از این جایز نبود. راه افتاد که بره اما این

 ه مانع شد.بود ک

 وایسا. _

 

 اشاره کرد به مبل و ادامه داد:
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 جا.بشین این _

 و بعد خندید.

 گم بشین.گم برو، بعد میبینی دیونه شدم، اول میمی _

 رو بشنوه.های اوننشست و گوش شد تا حرف

تر بود. به هر جا که چنگ چهار سالِ پیش، وضع من از االن خیلی داغون _

رسید. از این طرف مدرکی از سیاوش و سپهر به دستم نمیگونه زدم هیچمی

تونی و بذار خودم یه کاری بکنم. حق کاظمی هم گیر داده بود که تو نمی

تر از االن بودم. بهت گفته بودم که ها خیلی دیونههم داشت. من اون موقع

هایی که چه کارهایی کردم برای جلبِ اعتماد اون دوتا؟ بگذریم. تنها کار

سپردن، شکنجه دادنِ دخترها بود. هر و سیاوش به دست من میسپ

زد، کدوم یک از اون رو میوقت نفهمیدم آناهیدی که عاطفه حرفشهیچ

دخترها بود اما، دلیل پیوند ما دوتا، شد اون دختری که من هیج اطالعاتی 

 ازش پیدا نکردم.
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قدری به قصر ان اونتای آخر ماه بوده و من اون زمانگار آناهید جزئی از پنج

ها داشته باشم. سپهر خیلی بهم تسلط نداشتم که اطالعاتی دقیق از اون

رو در اختیارم ترین اطالعاتقدری که مهماعتماد داشت درست، اما نه اون

بذاره. آخر ماه رسید و پنج تاشون فروخته شدن. من نفهمیدم که آناهید 

تر یه پلِ ارتباطیِ بزرگ بین من کی بود و چه عاقبتی پیدا کرد اما، اون دخ

کرد که من رئیسِ باندم. یه و عاطفه شد. عاطفه راه افتاد دنبال من. فکر می

خورد زدمش. بعد نشست کنارم و روز با کلت افتاد به جونم و من هم تا می

گفت تنها کسم آناهید بوده که زد و میشروع کرد به ناله و نفرین. ضجه می

ین، انگار آناهید بهش پیغام داده، همه چیزرو گفته و اون هم شماها دزدید

بعد غیب شده بود. تا چند مدت با هم سرِ جنگ داشتیم و بعد از هفت 

رو بهش گفتم هشت ماه کش مکش فهمیدم اون زبل خانِ واقعیه. همه چیز

و باهاش هم دست شدم. من و اون و آدماش شدیم یه باند. یه باندِ ضد 

قدر آدم داشت که خیلی سریع تونست نفوذ سپهر. اون سیاوش، یه باندِ ضد

هام. شخصیت جالب رو قدم به قدم بذاره تو دستکنه به قصر و آمار سیاوش

و قویش باعث شد که من هم جذبش بشم. آوردمش تو خونه و زندگیم. شد 
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م گرفتم که ببرمش تو قصر و اما ترسید. حاال که دارم فکر تر تصمیبیش

دونست و به من اومد. اون یه چیزهایی میفهمم چرا نمیکنم میمی

دونم چرا، ولی وحشتِ واقعی ترسید. نمیگفت. خیلی از سیاوش مینمی

موند. شنید قلبی براش نمیرو که میداشت. خیلی قوی بود و اسمِ سیاوش

کاری هم کردیم. با این حال قبول نکرد و من هم شد. کتکحتی دعوامون 

 مجبور شدم که تورو وارد کنم.

رو اشهاش اسیر کرد و سوالِ نپرسیدهرو میون انگشتی مبلنفس دستگیره

 مسیح پاسخ داد:

 خوای بپرسی که من عاشقشم یا نه؟می _

هاش روی میز ضرب گرفت و ضربان قلبِ نفس هم ضرب گرفت. انگشت

 مام دنیا ساکت شد و مسیح گفت:ت

 و جواب من منفیه. اون کسی که من عاشقش بودم عاطفه نبود. _

 ی رقیب، روی سر زندگیش نبود؟عاشقش بود؟ پس االن چطور؟ االن سایه

 بی توجه به موقعیت پرسید:
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 و االن؟ _

 سوالی نگاهش کرد و نفس ادامه داد:

 نیست؟عاشقش بودی؟ یعنی االن دلت پیش کسی  _

 رو سر کشید.تکیه داد به صندلی و کمی از محتوای لیوان

 هست. _

قرار مورد بیان قرار بده، رو با قلبی بیکه نفس سوال بعدیو قبل از این

 های حسرت باقیش گذاشت.رو تغییر داد و میون ضربهبحث

رو رم پیش سپهر، باید به روش بیارم که یکیمن فردا صبح یه سر می _

 رم برای کارهای عاطفه.دنبالم، بعد مستقیم می فرستاده

سپس با یادآوری اتفاقات، به موجب اشتباهی که انجام داده بود، به خود 

 لعنت فرستاد و زمزمه کرد:

 ی بیچاره من چی به سرت آوردم.عاطفه _

بار هاش فشرد و اینرو میون دسترو به یاد آورد، سرشباز هم دردهاش
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رو روی تخت اشون، تنشتاق دو نفرهدار و حالی بد، رفت به اهایی وزنبا گام

 رو دید. پرت کرد و تا صبح خوابِ عشق مجهولِ مسیح

* 

های ی کابوسها مانع از ادامهتشعشعِ شدید نورِ خورشید از میون پرده

عاطفه بود. ناکش شد. چشم گشود و اولین چیزی که به خاطر آورد، وحشت

نبودِ عاطفه، مرگِ عاطفه و زجری که عاطفه متحمل شد. دست برد به سوی 

هاش کمی از سر درد ی ماساژ با انگشتپیشونیش و سعی کرد به وسیله

 رو تسکین ببخشه ولی، خبری از خوب شدن نبود! فجیهش

ها، هفت و پانزده رو چک کرد. عقربهدست دراز و تلفن به دست ساعتش

رو به کار داد. تکیه داد به پشتیِ صندلی، تمام تالششرو نمایش میدقیقه

رو به فراموشی ی فوران خون از شکم عاطفهگرفت که باز هم بخوابه و صحنه

 بسپاره و نشد.
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رو مالید و به محتویات لیوانی که از دیشب تا به هاشبا پشت دست، پلک

اش نفس یک لیوان حال، روی میزش جا خوش کرده بود نگاه انداخت. ک

 کرد.ها دم میدیگه از این

ی گردن و کمر حیهرو با سروصدا ترک کرد و با درد شدیدی از ناصندلی 

رو سوق داد به سمت اتاق مشترک و به محض گشوده هاشمواجه شد. قدم

اشون دید. دیروز رو مچاله شده زیر پتوی دو نفرهشدنِ در، نفس و ساحل

تر به هاش تموم بشه و دردی عمیقخواد اگر دردرو میگفته بود که نفس

رو تبدیل به هاشهاش افزوده شده بود. تنها تونست که بدشانسیلیست درد

رو انتخاب کنه. امروز عاطفه ترینشهاش تیرهپوزخند و از میون لباس

ترین حقیقتِ رفت زیر خروارها خاک. شبیه به کابوس بود اما، تلخمی

 د.شزندگیش محسوب می

ی دوش گرفتن نداشت، پس موکولش کرد به قصرِ سپهر و سوئیچ حوصله 

بار شدیدتر از قبل تیر کشید و به دست راه افتاد به طرف ورودی. سرش این

رو ی در ایستاد. رو به مرگ بود. کاش یکی بود و قلبِ پردردشمیون لنگه

و خطاب رآلود و اما پر آرامش نامشداد. صدایی خوابساعتی نوازش می
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رو به سوی های کُندشکرد. سرچرخوند و نفس در قالب لباس خواب، گام

 داد.اون سوق می

 ؟ کنهسرت درد می _

 ها به گلوش هجوم آورد.نگاهش پر شد از درد و بغض بعد از مدت

 آره. برای سر درد نه، برای قلب درد چیزی داری؟ _

بی طاقت  دست های ظریف دخترک قفل شد به دور گردنش و مسیح

 رو در آغوش گرفت. تنش

کنم که همه چیز تمومه، یه دونی چیه نفس، همیشه وقتی فکر میمی _

که دوستم باشه، دستیارم خوره به زندگیم. عاطفه جدا از اینی کور میگره

 کرد، دوباره از یه سری چیزها عقب افتادم. دوباره تنها شدم.بود، کمکم می

رو درموازات با مسیح قرار بده، کرد تا نگاهشیکه پا بلندی منفس درحالی

 وار گفت:هاش اما، زمزمهمایوس بود از حرف

 تر از عاطفه.من کنارتم. حتی حتی بیش _
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بود. اون رو به سختی قورت داد و به احساسش تشر زد. باید قوی میبغضش

ر دادِ زهخواست که عاطفه بمیره ولی، این اتفاق هم یکی از هزار رخنمی

رو از مقابله با داد که هیچ چیز پاهاشمانند زندگیش بود و اجازه نمی

 ها، سست کنه.ی سختیادامه

 سر عقب کشید و نفس هم روی کف پاهاش ایستاد.  

 ای، نه هستی و نه..تو نه عاطفه _

رو بشنوه و مسیح از به دهان کشیدنِ نام اون گوش تیز کرد تا نام نفر سوم

 داد.هزاربار کفاره میهم، باید روزی 

و نه هیچ کدوم از دخترهایی که تو زندگیم بودن. تو زنمی. زنِ من باید  _

 جاش امن باشه.

خورد از ضعیف بودنش. چقدر دخترک سر پایین انداخت. چقدر غصه می

خواست مثل عاطفه قوی باشه و بتونه برای مسیح بجنگه اما، کاری دلش می

 بود.های ناتوانش ساخته ناز دست

 قدمی به عقب برداشت و گفت: 
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تر به شون کمها نیستم. از همهکدوم اونگی. من هیچآره تو راست می _

 خورم. من ضعیفم.دردت می

رو نوازش داد . لبخندی به هاشهاش گونهدست بلند کرد و با سرانگشت

ای هر چند قرارش داد و سعی کرد تا با جملههای بیتلخیِ زهر تحویل تیله

 رو به سوی سکون حواله کنه.جون، حال همسرشبی

 رو فراموش نکن نفس.رو سر پا کردی. اینتو بودی که قلبم _

ها به اون جمله رو با آخرین توان گفت و تنهاش گذاشت تا بتونه ساعتاین

رو هارو پایین رفت. اینرو گفت و بدون استفاده از آسانسور، پلهفکر کنه. این

 ع با عاطفه آماده شد. گفت و برای ودا

ها یک راست ی قصر گذشت و بی توجه به نگهباناز چهار چوب درِ دولنگه

ترین بود امروز. کاش کسی روی اعصابش راه حوصلهرفت به سراغ سپهر. بی

که برای ورود اجازه کسب کنه، دربِ هارو طی کرد و بدون اینرفت. پلهنمی

ای ستاده بود و کت و شلوارِ سرمهرو گشود. سپهر مقابل آیینه ایاتاقش

رو با این حجمِ از کرد. چشم گشاد کرد و مسیحرو در  تن مرتب میرنگش
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ریختگی، تا به حال ندیده بود. سرچرخوند و مسیح دقیقاً مقابلش قرار بهم

 گرفت.

خوای؟ بگو که فرستی دنبالم؟ چی میکارت به جایی رسیده که آدم می _

 بهت بدمش.

شه اما، دلیل این حالِ دونست که عصبی هم میکه فهمیده، میدونست می

 رو ابداً نمی.دونست.بد

 اشاره کرد به مبل و مسیح دستی که روی هوا معلق بودرو هل داد: 

رو بگو، ولم کن بابا. هی حرف نچپون تو مخ من بخوای خرم کنی. راستش _

 خوای از من؟چی می

واقعی هنگ کرده بود. نگاه داد به کارش از تعجب گذشت. مغزش به معنای 

 دستش و بعد به مسیح.

 االن بخاطر یه تعقیب انقدر عصبی هستی؟ بشین حرف بزنیم. _

 رو به نمایش بگذاره.هاشرو به حداقل رسوند تا خیرگی چشمفاصله
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ام. با توام هیچ حرفی ندارم. دمن االن عصبی نیستم، االن یه وحشیِ دیوونه_

 کنم.. از این به بعد برات کار نمیرو از دست دادیمن

هارو گفت، سپس گام برداشت که از این مهلکه هم فرار کنه و سپهری این

رو بار همراه با دنیایی از خشونت بازوشکه خونسردترینِ عالم بود، این

 چسبید.

 کنی تو نیستی سامیار.کنه تا کی برای من کار میاونی که مشخص می _

 های سپهر رها بشه.کرد تا از دست تکونی به بازوش وارد

کنم، با کسی که بهم اعتماد نداره هم کاری من برای خودم زندگی می _

 ندارم.

ی هاش تمام محوطهکه با چشمسپهر به طرف در حرکت کرد و بعد از این

 رو بست و قفل کرد.رو از نظر گذروند، اونطبقه ی دوم

 تو با منی یا سیاوش؟ _

روزها سپهر، دقیقاً مقابل سیاوش فهمید. اینخوب می رومضمونِ سوالش

 قرار داشت.
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 کنم، اونم هست.تو و سیاوش مگه دوتا باندین؟ وقتی دارم برای تو کار می _

 رو دونه به دونه و همراه با تحکم بیان کرد.هاشسپهر نزدیکش شد و جمله

ه که من یکی کناز این به بعد ما دو تا باندیم، اون داره یه کارایی می _

 خوای یه قاتل جانی بشی بفرما.. راه بازه.دم. پس اگه میانجامش نمی

ی سپهر، مانع بار واپسین جملهمسیح راه افتاد که بره به دنبالِ راه باز و این

 شد.

فقط بدون از این به بعد من مقابل سیاوشم و هر کسی که آدمِ اون  _

 کنم.رو نابود میباشه

کرد؟ سیاوش یا رو باید انتخاب میدست کشید به روی کلید. کدوم طرف

 سپهر؟ 

شد. درست رسیده بود به بزرگ و راه افتاد به طرفِ خروجی و باید تنها می

گرفت، راهِ ترین دوراهیِ زندگیش. از تمام عالم هم اگر مشورت میخطرناک

 اش. اشتباه برابر بود با عمر تباه شده
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هاش رو، تک به و رفت تا تمام شهررو بچرخه. تمام خیابونپشت رل نشست 

رو باید در پنج شش کرد. تمام پنج شش سال گذشتهتک. باید فکر می

رو عقالنی بگیره. برای نابودیِ سپهر، با کرد تا تصمیمِ نهاییساعت مرور می

 سیاوش بودن الزم بود یا با خودش بودن؟

 

د به طرف عاطفه. به طرف بهشت پنج ساعتِ بعد مسیر تعویض شد. رون

کشید از رو به رو کشید از رسیدن به جسدش. خجالت میزهرا. خجالت می

رو جز خودش نداشت. باید برای کفن و شدنِ با اون اما، عاطفه هیچ کس

ی همیشه همراه، امروز احتیاج داشت به بود. عاطفهدفنش کسی کنارش می

 یک یار. 

رو از روی صندلی شاگرد برداشت. دسته گلی مورد نظر و رسید به قطعه

ی پیش روش، وزن گرفت. دید هاش پس از از نظر گذروندنِ صحنهقدم

رو رسوند و کم رو. خودشرو. دید غریبی و تنهاییِ تفریحشجمعیتِ اندک

اش . باالی سر جنازه"امکان نداره اون مرده باشه "مونده بود که فریاد بزنه
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ی لباس، حاال کفن به تن کرده بود. عاطفهخوش ی همیشهایستاد. عاطفه

 همیشه ایستاده حاال به خوابِ ابدی رفته بود. 

های رو به خاک بسپارن. تکهگورکن به جمعیتِ اندک کمک کرد تا تنش

رو پوشوند، خاک ریخته شد و مسیح تنها تونست که به سنگ روی تنش

 زد، نگاه کنه.یرو فریاد مهاشعرضگیهایی که بیتمام این اتفاق

 

رو برای همیشه ترک قدر نگاه کنه که جمعیت فاتحه بخونن و تفریحشاون

قدر نگاه کنه که خودش بمونه و اون. خودش بمونه و تفریحِ پر کنن. اون

 وجدان. بمونه با یک دنیا حرف.لذتش. خودش بمونه و یک دنیا عذاب

اده بود، نشست و رو به خود جا دای که حاال تن عاطفهکنار برآمدگی

های تازه نفس. نگاه کرد به قبر و انگار رو گذاشت روی خاکگلدسته

چشم داشت و نه هایی که امروز، نه خطزد. چشمرو دید میهای عاطفهچشم

 ریخت.عشوه می

االن باید چیکار کنم عاطفه؟ باید برات فاتحه بخونم؟ یا نه، بذار حرف  _
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تقصیر خودت بود که من انقدر شجاع فرضت کرده بودم. لعنت به من، 

دم، رو هم دست کم گرفتم اما، بهت قول میهزاربار لعنت به من که هستی

دم انتقام دم که بخاطر تو با سیاوش هم سر جنگ بردارم. قول میقول می

منِ سپهر بودم توام دشمنِ سیاوش بودی. تورو هم از اون بگیرم. اگر من دش

 نشونم. رو به خاک سیاه میمن جفتشون

رو بیرون کشید. تکه کاغذی که دست برد به جیبش و تکه کاغذ خونی

 کشید به دستش داده بود.عاطفه، در آخرین لحظات عمرش و وقتی درد می

وش چیز تدونم هیچدم به این آدرس هم برم. هر چند که میقول می _

 نیست.

رو تکوند، بغض قورت داد و خیره به نامش های شلوارشسپس ایستاد، خاک

 که روی تکه تابلویی حکاکی شده بود لب زد:

 مواظب خودت باش تفریحِ مسیح. _

**** 

  "نفس  "
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که از مسیح نظری بخوام تصمیم گرفتم که همراه با ساحل به بدون این

و اشتیاقی تو زندگی برام باقی خوشی ی مامان مریم برم. هیچ دلخونه

 نمونده بود. مسیح فعال عذادار بود، عذادارِ عاطفه!

رو به تن کردم و بعد از تماس با آژانس، همراهِ با ساحل از هامبهترین لباس

امون کاری، دیونهخونه بیرون زدم. هر دو کسل و بی حال شده بودیم و بی

هام برای تایپ و وندم و دسترو خی آژانس آدرسکرده بود. برای راننده

ی ساحل، من دوست اطالع به مسیح، هیچ اقدامی نکرد. بر خالفِ عقیده

 شه؟ داشتم ببینم که آیا نگرانم می

بعد از طی کردنِ راهی طوالنی، آژانس مقابل خونه باغِ بهشت مانند مسیح 

کرد و من ترجیح دادم که ایستاد. ساحل مبهوت به در و دیوار نگاه می

نشینی با ماهرخ و تر بود، همبخشرو فشار بدم. از هر تفریحی لذتنگز

 ماهگل.

رویی دعوتم کرد داخل و من رو شنید با خوشکه صداممتین به محض این

گفت که اینکجا از قصر رو به دنبال خود کشیدم. ساحل میهم دستِ ساحل
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مدرن بودن خیلی زیباتره و من کامال مخالف بودم. ویالی مسیح، در عین 

 کرد.زیبا بود و قصر با اون همه قدمت، آجر به آجر جذبت می

رو دادم بهش و از ته خاله مریم تو طاق در به انتظارم ایستاده بود. حواسم

 دل لبخند زدم.

 خواین؟سالم مهمون نمی _

 تو مهمون نیستی. عزیزِ دل مریمی. _

ن حجمِ مهربونی. ساحل به پهلوم کوبید و انگار خوشش اومده بود از او

اش رسوندم و ساحل با شوق و ذوق رو به آغوش پر محبت و مادرانهخودم

 سالم داد.

 رو مخاطب قرار داد.خاله مریم لبخندزنان، هردومون

 دخترهای گل من خوش اومدید. _

رو لمس کردم. مسیح پسر این زن اشهای چروک افتادهدست بردم و گونه

 از این زن به ارث گرفته بود؟رو، بود؟ اون همه بداخالقی
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ذاره رو انداخته تو خونه. نمیتنگی. مسیح همش منبه خدا مُردم از دل _

 بیام ببینمتون.

 رو نوازش کرد و ماهگل به جمعمون پیوست.با دست پشت کمرم

 دبه به ببین کی اومده. عروس خل و چلمون. _

 خندیدم و ساحل دخالت کرد.

 ماهگل جونم چطوری؟ _

 رو دوخت به ساحل.چشم از من گرفت و اون ماهگل

 اوی اوی خوشگل خانم هم که هست. _

های کنج تراس رسوندم و دلم برای تک رو به کاکتوستوجه خودمبی

 تر شده بودن.تکشون ضعف رفت. همه از قبل تپل

 ها رشد کردن.وای وای مامان مریم این _

 رو دخالت داد.ماهگل خودش

 م داده.اتازه یکیشون بچه _
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حالی کشیدم و با شوق و و نزدیک شد تا اونکرو نشونم بده. جیغی از خوش

رو بررسی کردم. ساحل غر زد که بریم داخل و ماهگل هاذوق تمام گلدون

 هم حرفش رو تایید کرد. به سختی دل کندم و همراهشون وارد شدم.

ودن و ای از نشیمن مشغول تماشای سریالِ ومپایر بمتین و ماهرخ گوشه

رو از کورنای نگاهشون متوجه من نشد. نزدیک شدم و قوطیِ پاپلحظه

 دست متین قاپیدم.

 آمدگوییتون.مرسی برای خوش _

 رو پاز کرد.هر دو چشم از تی وی گرفته و ماهرخ عجوالنه فیلم

 سالم عزیزم. ای خدا، شما کی اومدین؟ _

 

تین سرپا ایستاد، با رو در آغوش کشیدم. مدست باز کردم و اندام نحیفش

 ساحل احوال پرسی کرد و بعد رو به من گفت:

 خوش اومدی. مسیح کو؟ _

 از آغوش ماهرخ جدا شدم و گفتم:
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 یکی از دوستاش فوت کرده. _

رو سوال پرسیدن و من مات و مبهوت خیره شدم به صدا کدومهمه یک

 های متین.چشم

 عاطفه. _

روی راحتیِ تک نفره و متین، ماهرخ خاله مریم اولین نفری بود که وا رفت 

 هایی از حدقه بیرون زده، به دهان من خیره شدن.و حتی ماهگل با چشم

 قدم شد.رو بیرون فرستادم و متین در صحبت پیشهاملب 

 تو مطمئنی؟ _

 سری به نشونه ی مثبت تکون دادم و ماهگل پرسید:

 آخه چجوری؟ _

 دونستم.چیز از کارهای مسیح، نمیهیچسر پایین انداختم و دلم گرفت که 

 دونم کشتنش.کنه، فقط میدونم مسیح چیکار مینمی _

 ماهگل هم کنارم نشست و ماهرخ با ناراحتی راه افتاد به سوی اتاقش. 
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 شونه باال انداختم و ساحل گفت:

 رو شکست.خیلی حالش بد شده بود. تمام وسایل خونه _

 بار صحبت کرد.متین این

 فه خیلی گناه داشت، بد بود اما، گناه داشت.عاط _

 سر بلند کردم و دقیق شدم به دهانش.

 بد بود؟ _

 

 زنه.ی مثبت تکون داد و نفهمیدم که از چی حرف میسری به نشونه

 بد نبود، گند بود. _

 خاله مریم به میون حرف متین نشست.

براش  پشت سر مرده حرف نزن متین. الهی بمیرم. خدا بیامرزش. برم _

 چند رکعت نماز بخونم.

 گاهش.و بعد بغض کرد و رفت به سوی قبله
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 کنجکاوی امونم نداد و پرسیدم: 

 یعنی چی که گند بود؟ _

 قبل از متین ماهگل حرف زد:

به همه ی مردها چشم داشت، با مسیح بود که هیچ، هم به ساالر گیر  _

د، ولی دلم براش داده بود و هم شدیداً به متین. حتی من باهاش دعوام ش

 سوخت. چرا مُرده یعنی؟

های گشاد شده به ی ندونستن تکون داد و من با چشممیتن سری به نشونه

هایی که تازه شنیده بودم، فکر کردم. عاطفه و ساالر، عاطفه و مسیح، جمله

 عاطفه و متین. چه خبر بود؟ 

 ساحل خطابم کرد و من پرسیدم:

 مسیح عاشقش بود؟ _

رو کورنباال انداخت و متین شروع به خندیدن کرد. سپس، پاپماهگل ابرو 

 از دستم قاپید و ومپایررو پلی کرد.

 تو فکر کن یک درصد. _
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تر پس کی؟ پس مسیح عاشق کی بود؟ صدای زنگ تلفنم مانع از فکر بیش

 شد. ماهگل با تعجب خیره به موبایلم لب زد:

 گوشی خریدی؟ _

کرد، گفتم که و رو به متین که نگاهم می و من برای ماهگل سر تکون دادم

 مسیح پشت خطه.

ای امید تزریق رو کنار گوشم قرار دادم و صدای مضطربش به دلم، ذرهتلفن 

 کرد.

 نفس کجایی؟ _

 سریعاً و به موجب آسوده خاطریش گفتم:

 ی خودتون.سالم خونه _

 رو باال برد.و اون، نفسی رها کرد و تن صداش

ری. اُفتی میخواد راه میدسر شدی. هر جا که دلت میآخ نفس آخ. خو _

 باید دررو روت قفل کنم آره؟

Ava-Khis.iR نگاه دوختم به ساحل و پراسترس گفتم:
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 مون سر رفته بود.حوصله _

 و شنیدم:

 رو بیارم سرجاش.اتآم که حوصلهاالن می _

های ممتد مانعم شد. سر دهان باز کردم که حرفی بزنم و اما صدای بوق

رنگم. چرا های شال هفتریشانداختم و شروع کردم به بازی با ریش پایین

 فکرهام تمومی نداشت؟ عاطفه و یا عشقِ قدیمیِ مسیح؟

رو به ساحل مشغول صحبت با ماهگل شد و من برای تعویض لباس، خودم 

رو هامکردم. قدمرفتم به اتاق ماهرخ و آرومش میها رسوندم. باید میپله

رو به سوی خود کش ای عمیق، از اتاقِ سوم پاهامروی جاذبهسوق دادم و نی

کس داد که هیچداد. اتاقی که همیشه درش قفل بود. چرا مسیح اجازه نمی

 به اون اتاق رفت و آمد کنه؟ 

رو دید زدم. هیچ خبری از اهالیِ خونه نبود. دست بردم به طرفِ اطراف

رو وابی نداد. کنار و اطرافدستگیره و چندبار باال پایین کردنش هم هیچ ج
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نگاه کردم تا شاید بتونم ردی از کلید پیدا کنم و صدای ماهرخ تنم.رو از جا 

 پروند.

بیا بگیر. تو که انقدر کنجکاوی برو تو. هیچ خبری نیست. یه اتاق ساده با  _

 وسایل ساده.

 رو از دست دادم و ادامه داد:مهلت دفاع

های بره. ولی باور کن که فقط وسیلهدونم دوست داری بدونی چه خمی _

 الیاس توشه. برو تو تا یکی ندیده.

 

ای رهام نکرد. کلید دست.هام با تردید تکونی خورد و اما نیروی جاذبه لحظه

رو. رو قاپیدم و خودم.رو رسوندم به درِ اتاق سوم. درست انتهای راه

رو فته بود. کلیدرو بار دیگه نگاه انداختم و ماهرخ هم ری پشت سرممحدوده

انداختم تو قفل و چرخ دادم. در روی پاشنه چرخید و وارد دنیایی از کتاب 

شدم. دو ضلع اتاق رو تماماً کتاب در بر گرفته بود و ماهرخ به این میکگفت 

 ساده؟ 

Ava-Khis.iR
@avayekhis



789 
 

های علمی رو بررسی کردم و انواع رمان و کتابهاهای کتابپر اشتیاق قفسه

که رو جلب کرد و درحالیی کنج دیوار نظرمرو به دست گرفتم. قاب عکس

ی رو به اون رسوندم. الیاس چه چهرهکتاب سفر روح به دستم بود، خودم

رو به به همراهِ دریدگی معصوم و لبِ خندونی داشت اما، نگاهش کمی خشم

نداخت. ی اول، کمی یاد مسیحم میهاش در لحظهخود جا داده بود. چشم

ادم و به محتویات عکس بیش از قبل خیره شدم. اون رو بیرون فرستهاملب

ی ی مسیح، نگاه خشکی داشت اما نه به اندازههم جذاب بود اما نه به اندازه

 ی مسیح. هاش هم دلربا بود ولی نه به اندازهمسیح و لبخند

رو کمی باال و رو سرجاش قرار دادم. کتاب سفر روحنفسی رها کردم و قاب

رو بخونم. وقت یارم نبود. اشکاش می.تونستم چند صفحهپایین کردم و ای 

ای به چیز جالب دیگهی عجیب و غریبش هم هیچخونهبه جز کتاب

رو باال گرفتم و سعی کردم که درست سرجای خود هام نخورد. کتابچشم

های جاسازیش کنم اما، شنیدن صدای وهم.آورش باعث شد که تمام کتاب

مین. درد بدی به پاهام پیچید و نشستم تا اون ردیف پرت بشن روی ز

هام از حرکت متوقف هاش کنار دسترو تمیز کنم و اون کتونیگندکاریم

Ava-Khis.iR
@avayekhis



790 
 

ها و اون کنارم رو محضِ نترسیدن داده بودم به کتابکرد. من تمام حواسم

 روی پاهاش نشست و گفت:

 خالی شدی؟ _

و بیرون بفرستم و اما رهامالعملم بود. تنها تونستم که لبندامت اولین عکس

 بازهم نگاهش نکردم.

 جا؟االن چی پیدا کردی این _

 هارو روی هم چیدم.کتاب

 من گفتم شاید یه چیزی پیدا بشه که به دردمون بخوره. _

 ابروهاش باال پرید. آرامش قبل از طوفان بود به خدا.

 به دردمون بخوره؟ _

 داد.هاش چرخ ها میون انگشتدست برد و یکی از کتاب

تونی چیزی ازش پیدا خوره؟ میها، به دردت میمثال روان شناسیِ رنگ _

شه شه سپهررو خفه کرد یا با آبی میکنی؟مثال می.فهمیم که با صورتی می
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هاش، کتاب پونصد رو باال کشیدم و تا رسیدم به چشمنگاه بی قرارم

 صد کوبیدن.رو باال گرفت به قایصفحه

 

با توام احمقِ روانی .خالی شدی االن . کنجکاوی ولت کرد . حاال بگو چی _

 فهمیدی ؟ 

دست هام رو قاب صورتم کردم تا تکیه گاهم بشن و اولین بارش بود که به 

قصد کوبیدن دستش رو باال می گرفت . چشم هام رو بستم و کوبیدش اما 

ه عکسی از ال به الی صفحه نه به صورت من . کتاب متالشی و شد و تک

هاش بیرون پرید . از همون فاصله و با همون حالِ خراب هم می تونستم 

تشخیص بدم که اون عکس متعلق به شیواست . متعلق به دختر عموی 

مسیح ، ولی حقیقتا هیچ کاری جز رفتن نداشتم . روی پاهام ایستادم و با 

داشت که اون کتاب رو بکوبه عجله اتاقِ پر کتاب الیاس رو ترک کردم. قصد 

تو صورتِ من ؟ دلم فریاد زدن می خواست . پله ها رو پایین رفتم و توجه 

اهالی به صدای قدم هام جلب شد . بی توجه راه خروج رو در پیش گرفتم و 

نشستم کنار کاکتوس ها . گریه نکردم اما فین فینم راه افتاده بود . کم 
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نده بود تا شروع بی قراری هام . شخصی مونده بود تا منفجر شدن . کم مو

 کنارم قرار گرفت و بوی استپارتاکوس متوجهم کرد که مسیحه .

 حقت بود که بزنمت ._

 حرفی نزدم و نگاهم فقط میون جوجه تیغی هام چرخ خورد .

بلند شدی بدون این که به من بگی اومدی این جا . فضولی هم کردی . _

 باید کتک می خوردی .

 جیح دادم که جوابش رو ندم .باز هم تر

 من این روزا کم بدبختی دارم یه دختره لوس هم باید تحمل کنم ._

 این بار به جای جوجه تیغی ها به آبیِ چشم هاش خیره شدم .

 من نه لوسم نه فضول . فقط دنبال یه چیزی بودم که به درد بخوره ._

اما کم صدایی لب هاش رو بهم فشرد و پلک هاش رو بست و با لحن عصبی 

 گفت :

آخه احمق .. اگه چیزی اون تو بود ، من تا حاال پیداش نکرده بودم ؟ تو _

Ava-Khis.iR دنبال چی هستی ؟ دقیقا همون و بپرس تا بهت بگم . چی می خوای ؟
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بغض کردم و چشم هام تر شد ولی تمام مقاومتم رو برای نریختن اشک ها 

 به کار گرفتم .

 احمق .باشه من احمقم . هی به من بگو _

چپ چپ نگاهم کرد و رو به ساحل که سینی به دست بیرون اومده بود 

 گفت :

 ما چای نمی خوریم . برو آماده شو می ریم خونه ._

 ساحل چرخید تا برگرده به سالن و من مخالفت کردم .

من نمیام . می خوام این جا بمونم .پوسیدم تو اون خونه . همش میری _

 جا .بیرون ما رو انداختی اون 

 به ساحل اشاره کرد که بره و دست هاش رو داخل جیب هاش فرو برد .

ببین نفس . امروز خیلی خودم رو کنترل کردم . پاشو آماده شو . من کارو _

 زندگی دارم . االف نیستم که هی دنبال تو راه بیوفتم .

 لج کردم .

Ava-Khis.iR دنبال من راه نیوفت خب ._
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به دست گرفت و تو دست هاش  یکی از گلدون های کوچک ترِ کاکتوس رو

 چرخ داد .

 یه بار دیگه لج کنی این جوجه تیغی رو کردم تو چشمات ._

 چشم درشت کردم و ادامه داد :

 .من می گم ولی حاال که می بینم اصال دلم نمیاد  _

خنده ام گرفته بود از طرز نگاه هاش ، اما دلخور هم بودم . لحنم رو تعویض 

 کردم تا قانعش کنم .

 می خوام امشب این جا بمونم . حوصله ام سر رفته ._

 تلفنش زنگ خورد و نتونست حرفی بزنه .

بله .. به به سالم آقای دکتر .. آره دیدم زنگ زدی ولی نتونستم جواب بدم _

.. من حاال خبرش رو بهت می دم ... اگه بتونم فردا اوکی می کنم .. باشه 

 فعال .

 تم :به محض قطع تماسش پریدم و گف

Ava-Khis.iR کی بود ؟_
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 و شنیدم :

 دیدی فضولی ._

لب هام کم مونده بود که بیرون بپره ولی با دیدن چشم هاش برگشت به 

 سر جاش .

 این عادت کی ترک می شه ؟_

 نگاهم درخت ها رو نشونه گرفت و زبونم مسیح رو .

 ترک عادت موجب مرض است ._

نم . چیکار نفس هاش نزدیکم شد و چشم هاش وادارم کرد که نگاهش ک

 می خواست بکنه ؟ 

 من ترکت میدم . این لب ها از صاحبش حرف گوش کن ترن ._

سر عقب کشیدم و راه افتادم که برم و بمیرم . می گفت عاشق نشو و قصد 

داشت که با کار هاش به جنون برسونه حالم رو ! خودم رو رسوندم به جمع 

ابرو حالم رو پرسید . و به سریال ومپایر . متین سرچرخوند و با چشم و 

خوب نبودم اما لب زدم که خوبم ! حقیقتا قلبم هزار تا در ثانیه می زد . 
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مسیح عادی که رفتار می کرد می مردم براش ، اگر به این کارهاش ادامه 

 می داد چیکار باید می کردم با دلم ؟ 

مامان مریم که هنوز هم تحت تاثیر مرگ عاطفه کمی ناراحت بود ، بشقابی 

 از تکه های میوه رو مقابلم گذاشت و کنار گوشم گفت :

 می دونم داره اذیتت می کنه ولی تو دختر منی . تحمل کن مامان ._

می تونستم که تحمل نکنم ؟ می تونستم با این حجم از دوست داشتن 

مسیح رو ول کنم و برم ؟ غیر از این ها می تونستم که زخمی جدید به قلب 

 زدم تا نگرانی رو از چهره اش پاک کنم . بابام بزنم ؟ لبخند

 اذیتم نمی کنه مامان مریم شما ناراحت نشو ._

 ساحل کمی نزدیک شد .

خاله مریم جونم دعوا نمک زندگیه . زندگی اینام یکم شور شده اشکال _

 نداره .

 ماهگل هینی کشید و نگاه دادم به چشم هاش .

 خاک تو سرم دیمن منو زدن داغونش کردن ._
Ava-Khis.iR
@avayekhis



797 
 

 یح به جمع پیوست و ماهگل رو نگاه کرد .مس

 دیمن تو رو ؟_

 متین خندید و در ادامه ی بحث گفت :

 بذار توهم بزنه دیمن مالِ اینه . ولش کن بابا ._

 ماهگل عصبی نگاهش کرد و مسیح کنار مامان مریم نشست .

 یه مشت خل و چل ریختن تو این خونه ._

 

های جذابِ سریال، توجه به صحنهبیمتین طبق عادت باز هم خندید و من 

رو از اتاقش بیرون بکشم. مسیح این روزها بیش از هر راه افتادم که ماهرخ

 کرد.لطفی میزمانی نسبت به اون کم

 رو شنیدم:ای به در نواختم و صداشتقه 

 بیا تو. _
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های تکراری نشدنیش وارد اتاق آبی رنگش شدم و با عشق به تک تک وسیله

 دم.نگاه کر

 آی پایین؟ همه هستن.چرا نمی _

 وار، روی تخت انداخته بود.رو جنینتنش

 هاش باشم.خوام جلوی چشمها منم. نمیعامل تمام بدبختی _

 کنارش و روی تخت نشستم و با لذت خیره شدم به طالییِ موهاش.

شه یه دونی مسیح اخالقش همینه. عصبی که میتو که بهتر از من می _

بینی چجوری داره برات پرسته. نمیگه اما، ته دلش تورو میچیزایی می

 جنگه؟می

 هاش ریخت.نشست و بالفاصله اشک

جنگه، برای جنگه، برای آروم شدن خودش داره میاون برای من نمی _

 غیرتش مثال.

 نگاهم گشاد شد و تحیر به وجودم زبانه زد.

Ava-Khis.iR یعنی تو دوست نداری که سپهر به جزای عملش برسه؟ _
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 سرش باال فرستاد.

رو بذار جام. اگه.. اگه که بمیره نفس. تو خودتدوست دارم ولی نه این _

مسیح یه اشتباهی بکنه، اصال یه اشتباه بزرگ، اصال به قیمت تباه شدن 

 وقت حاضری که بمیره؟زندگیت، اون

هارو لب گزیدم و با اطمینان سر باال فرستادم. کاش مسیح هم این

رو اعالم کنم و اما کاری از فکریمرو در آغوش گرفتم تا همفهمید. تنشمی

 هام ساخته نبود.دست

نفس برام شده آرزو، برام شده یه خیال که یه بار باهاش حرف بزنم، فقط  _

بگم چرا؟ بگم من تورو چیکار کرده بودم که اون بالهارو سرم آوردی؟ به جز 

رفت جواب این عشق و دوست داشتن چی بهت دادم؟ کاش مسیح می

 ی سپهر.آورد، نه جنازهرو برام میهاسوال

 رو روی کمرش به طور مالیمی حرکت دادم.هامانگشت

 تونستم کمکت کنم ماهرخ.کاش می _

 رو از آغوشم بیرون کشید.العمل نشون داد و خودشسریعا عکس
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 تونی.می _

 تونم؟ چطوری؟می _

 رو عقب فرستاد.های سرکششرو پاک کرد و تارهاشبا هر دو دست اشک

 ست، یه شماره از سپهر.اش فقط یه شمارهچاره _

برانگیز دنیارو دور ریختم و برای این یکی نتونستم که های اعجابتمام اتفاق

 رو نشناخته بود؟خواست؟ مسیحرو میروی پا نایستم. حکم مرگم

 تو دیونه شدی ماهرخ؟ واقعاً دیونه شدی. _

 جوشید.هاش مجدداً اشک

کنم. فقط یه تماس. فقط جواب چند تا از به خدا فقط یه تلفن می _

خوام. حتی حاضرم بمیرم. به هیچ کس هام. بعدش دیگه هیچی نمیسوال

 مونه.گم. بین من و تو میهم نمی

 دهان باز کردم و ادامه داد:

 رو کشتم.اگه این اتفاق نیوفته به خدا قسم خودم _

Ava-Khis.iR
@avayekhis



801 
 

 درست نشونه گرفت. خودکشی؟ اون هم ماهرخ؟ هر ضربه کاری بود. کامال

 کس نمی دونست من که خبر داشتم اون جونِ مسیحه. 

فهمید قطعا دادم و مسیح میرو میرو گرفت. اگر شمارههام در و دیواردست

کرد، کاش شد، اون هم قاتلِ من! اگر ماهرخ هم خودکشی میقاتل می

 م به موجب به سکون رسوندنِ حالش.گذاشتمردم و قدم به این اتاق نمیمی

بار خودم بودم که از مسیح خواستم به اون آروم شد و من داغون و این 

کردم به این که کدوم یک از کردم. فکر میخونه برگردیم. باید فکر می

رو روونه قلب مسیح تریی محکمتره. کدوم اتفاق ضربهگینها سهماتفاق

 تر بودم.یک، راحت کنه و من برای انجام کدوممی

********** 

رو درست در چند سانتیم شنیدم و تمام به محض چشم باز کردن، صداش

بار تنها نبودم. ترجیح های زیبا به قلبم تزریق شد. هنوز نرفته بود، اینحس

رو روی هم فشار بدم تا بیدار شدنم مساوی نشه با رفتنش. هامدادم که پلک

 هاش.گوش دادم به حرف
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کنم. دو سه ساعت دیگه فعال کارم. باهات هماهنگ میره امروز تقریبا بیآ _

 گیج خوابم. فعال.

پس قصد داشت که فعال بخوابه. بیدار شدن تو کار من هم نبود. نزدیک 

 رو شنیدم.رو حس کردم و بعد صداششدنش

 رو نزن به خواب دیدم چشماتو باز کردی.خودت _

رو به تاالپ و و نگاه خواب آلودش قلبم رو از هم گشودمهامهر دو چشم

 تولوپ انداخت.

 صبح بخیر. _

 رو نوازش کرد.هاش موهامرو با لحنی مالیم پاسخ داد و دستصبح بخیرم

امروز که بیدار شدم، یکم نگات کردم، دیدم داری تو خواب لبخند  _

 زنی. انقدر عمیق که نتونستم از جا کنده بشم. خوابم گرفت. میکخواممی

 زنی و هم لبخند.بینی تو خواب که هم جفتک میببینم تو چی می

 خندیدم. با صدای بلند.

 گی عادتمه.از بچه _
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 هاش اسیر کرد.رو میون انگشتدست آورد و بینیم

 های زشتی داری.شما چه عادت _

هام روی هوا رو درست روی قلبم گذاشت. دستابرو باال انداختم و سرش

بختی، دونستم که با این حجم از خوشگر گرفت. نمیثابت موند و تنم 

 دقیقاً باید چیکار کنم اما، صداش فرمان صادر کرد.

 دست بکش تو موهام تا خوابم ببره. _

رو داشتم و چند قدم مونده بود تا تحقق رویاهام؟ دست بردم روزی آرزوش

ش هامیون زیتونیِ موهای لختش و مردم برای اون حجم از زیبایی. نفس

ترین دختر دنیا بودم امروز، امروز صبح رسید به قلبم و پرانرژیدرست می

رو تمام و کمال تقدیم من کرده بود. هیچ اهمیتی نداشت خدا خوشبختی

بخت بودم. امروز های سیاهِ پیش روم، وقتی که امروز تا این حد خوششب

 به جای یک عمر لبخند زدم.
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هاش به روی هم افتاد آرامش رسید، پلک هاش بهها، نفسبعد از گذر دقیقه

هام ساخته بود، چنگ زدن به موبایل و ثبت بهترین و تنها کاری که از دست

 ی عمرم بود.خاطره

 

حدود چهار پنج ساعت به همون حالت و بدون هیچ تغییری روی قلبم 

رو با تمام وجود به خوابید، درست روی قلبم. چهار پنج ساعت عطرش

ی ای پلک روی هم نگذاشتم. حتی دونه به دونهادم و لحظههام فرستریه

هاش پر تر هاش رو هم شمردم. حتی دقیقا فهمیدم کدوم قسمت ریشمژه

دونستم که موهاش ترکیبِ چه رنگ هاییه و با وجود ست. دقیقا میاز بقیه

رو بلعیدم. بعد از چهار پنج هام باز هم وجب به وجب صورتشسوزش چشم

دای زنگ تلفنش از جا پرید و من با سرعت پلک روی هم ساعت، با ص

 فشردم.

 آم.الو.. سالم سرهنگ... اتفاقی افتاده؟ فردا صبح می _

 بوی تند عطرش نزدیک شد به بینیم.

Ava-Khis.iR نفس بیدار شو. _
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 آلودِ صداش.ضعفه گرفتم برای تن خوابرو زدم به نشنیدن و دلخودم

 بیدار شو دیگه ای بابا.  _

رو نواخت و دری که بهم کوبیده های تخت آهنگ دور شدنشفنرصدای 

هایی که به داد. پلک بستم و صدای تقهاش میشد، خبر از دوش نیم ساعته

 خورد مانع از خوابیدنم شد.در می

 نفس. بیدارین؟ _

 آره بیا. _

رو رو از الی در داخل فرستاد و از نبود مسیح که مطمئن شد، خودشسرش

 بهم رسوند.

 خاله مریم زنگ زد خونتون منم مجبور شدم جواب بدم. _

 بیش از قبل زیر پتو خزیدم.

 خب؟ _

 گفت آخر هفته خونشونی. بهت گفته بوده انگار._
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 خواست مسیح کنارم باشه.گفته بود. شب تولدم. شبی که دلم می

 ریم.آی با هم میرم. توام میآره می _

 نگاه پایین انداخت و گفت:

 ام. کاش مسیح بذاره ببینمش.امیرعلیتنگ دل _

 تونستم بهش نسبت بدم نامرد بود!. تنها صفتی که میزن داشت امیر علی

رو ببینید. گم که یه قرار بذاره همدیگهفکر کنم با مسیح در تماسه. می _

 شاید اجازه داد باهاش بری.

 حالی.نگاهش برق زد. برقی توام با خوش

 راست میکگی؟ _

رطی که تحت نظرش باشید فکر نکنم ایراد بگیره. باز باید با آره به ش_

 خودش حرف بزنی.

 ابروهاش به عالمت تفکر باال رفت و مایوسانه لب زد:

 فکر نکنم راضی بشه. _
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مسیح تا به حال هم به موجب شرایط امیرعلی و وجود زنی دیگه دست نگه 

کنه و نمی داشته بود. اطمینان داشت که از جانب ساحل خطری تهدیدش

امیرعلی خواسته بود که دست نگه داره. امیرعلی بود که زمان طلب کرده 

 بود.

 دست کشیدم به روی بازوهاش و پلک زدم. 

 ذاره عزیزم نگران نباش.می _

رو ترک کرد. من رو که شنید، پرسرعت اتاقحرفی نزد و صدای دربِ حموم

 ای خواب، پلک بستم.هم سریعاً به دنبال ذره

 نفس بیدار شو مهمون داریم. _

ذاشتن که ای نداشت. نمیرو کنار زدم. غلت زدن روی تخت فایدهپتو

بخوابم. دست کشیدم میون موهام و سعی کردم که فکر نکنم به سر دردِ 

 شدیدم.

 مهمون کیه؟ _

 سشواررو به برق زد.
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 امیرعلی. _

 آلودگی از یادم رفت.خواب

 جا؟آد اینداره می _

 رو روشن کرد.اش گرفت و سشواررو با کاله حولهآب موهاش

 خواد با ساحل حرف بزنه.آره من گفتم بیاد می _

ای به تن که به جز حوله چیز دیگهاز تخت کنده شدم و بی توجه به این

 نداره در یک قدمیش ایستادم.

 خواد بگه زن داره؟می _

 ابرو باال انداخت.

 گه چون داره طالقش میکده.نه نمی _

 پس چی؟ _

حرفی نزد و من منتظر ایستادم تا کارِ خشک کردن موهاش به پایان برسه. 

 به محض خاموش کردن سشوار نگاه از آینه کند و داد به من.
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 یه چند ماه وقت خواسته که طالقش بده. _

 ساعت استپرتش رو به دور مچ دستش بست و ادامه داد:

 حرفی ندارم. ظاهرا دوست نداره ساحل چیزی بفهمه. منم  _

 نزدیک شدم. به امیرعلی اعتماد نداشتم.

گه از کجا معلوم طالقش بده. ساحل که کس و کاری شاید داره دروغ می _

 نداره. بیا ما پشتش باشیم.

 رو با حوصله جمع کرد.سیم سشوار

رو خواد طالق بده یا نهکه واقعا میاش کنه ولی، اینخواد صیغهمی _

 گه دیگه.نم بهش میاشکالی داره؟ می شه زن دوم. نمدونم. حاال چه نمی

 هاش گفتم:اش محکم کردم و خیره به چشمرو دور باالتنهاشکمربند حوله

 گم.من به ساحل می _

 هاش کمی فاصله افتاد.ابروهاش باال پرید و میون لب

 تو بهش بگو. به من ربطی نداره. _
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 .رو چسبیدرو گرفتم که برم اما بازومراهم

دمش دست امیرعلی دیگه دارم. میولی من بیش از این نگهش نمی _

 دونه که چیکار کنه.خودش می

 گفت؟ محال بود اجازه بدم.چی داشت می

 که زن داره.اش کنه با وجود اینخواد صیغهگی تو؟ طرف میچی می _

 کرد.رو بیان میهای عمرشانگار عادی ترین جمله

 ساحل نبوده قبال با کسی؟ خب زن داشته باشه، مگه _

رو به اش چسبوندم تا به این وسیله فاصلهرو به تخت سینههر دو دستم

 حداکثر برسونم. 

 گی؟ ولم کن.چی داری می _

که ساحل هم چند باری رفته تو اتاق سیاوش. یعنی یعنی این _

 فرستادیمش.
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م و بعد روزها قرار بود که سکته کنشوک بعدی وارد شد. شوک اساسی. این

هام هم آبی نداشت بمیرم. لب هام پوستی نداشت برای کنده شدن و چشم

 برای تر شدن! 

رو گرفت و مسیح بیخیال هام دهانمتکیه دادم به میز توالت. یکی از دست

 رو به تن کنه.رفت به سمت کمد تا لباس انتخابیش

 کنن؟ ساحل همجا نوازششون میپس فکر کردی چی؟ فکر کردی اون _

 کتک خورده هم بخاطر زیباییش مورد توجه سیاوش بوده.

 

؟ خدایا چرا دونسترو میپس چرا به من چیزی نگفته بود؟ امیرعلی این

 ها تمومی نداشتن؟مشکالت و ناراحتی

 نالیدم:

 دونه؟مسیح امیرعلی این قضایارو می _

 شرت مشکی بیرون کشید.رو به همراه تیایشلوار جین سرمه

 ش گفتم.آره به _
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تقه ای به در نواخته شد و منی که شدیداً درگیر بودم با افکارم، هیچ 

 رو از خود بروز ندادم.العملیعکس

 شنیدم:

 پوشم.برو ببین چیکار داره. من دارم لباس می _

رو در پیش گرفتم. دلم برای ساحل به درد سر تکون دادم و راه خروج از اتاق

 ش.اومده بود. برای معصومیت نگاه

 رو به موحب بیان حقیقت، قطعی کردم.ای ناگهانی، تصمیمدر لحظه

 اومدم صداتون کنم. صبحونه آماده کردم. _

اش کردم. مسیح سنگ بود اما من، رو کشیدم و به دنبال خود، روونهدستش

 تونستم که کنار بیام. ها، نمیبا این مدل نامردی

نشستنش شدم. تعجب به نشستم روی مبل دونفره و با اصرار خواستار 

های در راهش. باید اش چنگ انداخته بود و من کاری نداشتم به اشکچهره

 گرفت.فهمید و بعد تصمیم میرو میحقیقت

 خوام یه چیزی بهت بگم. یعنی حقته که بدونی.ساحل می _
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 نگاه باال کشید و گفت:

 چی هست؟ _

ش، ولی مسیح استاد ها تالکمی این پا و اون پا کردم و برای ساخت جمله

 بهم ریختن بود. بهم ریختن از جنس هرچیزی!

 خواد بگه که امیرعلی زن داره. می _

رو از خود منتشر کرد اما، اون ناراحتی العملی شبیه به ناراحتیساحل عکس

هام در حاالتش به چشم توام با تحیر نبود. هیچ چیزی شبیه به ناباوری

 نخود. 

 همراه با لحنی آزرده لب زد:نگاه دوخت به مسیح و 

 زدین.که باهاش حرف میروز شنیدم دونم. اونمی _

مسیح سر تکون داد و رفت به سمت میز صبحانه و ساحل هم به دنبالش راه 

دادهای نادر افتاد. تنها کسی که میون چهاردیواریِ این خونه از تمام رخ

 کرد، گمونم که من بودم. تعجب می
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العمش برای من یکی، هنوز هم غیرقابل باور ه میز. عکسرو رسوندم بخودم

 بود.

 خوای چیکار کنی ساحل؟می _

 مسیح لیوان شیررو سرکشید و قاطعانه گفت:

 ره.همه چیز اوکیه. با امیرعلی می _

 بار تعجب کرد.ساحل این

 خواد منو ببره؟رم؟ مگه میمی _

ات کنه و خواد صیغه. میجا. ظاهراً برات خونه گرفتهآد اینآره داره می_

 ببرتت. 

رو به دست گرفت، ولی من یکی کم الشقساحل حرفی نزد و لیوان آب پرت

 مونده بود که بال بال بزنم.

رو تونه ساحلوقت میرو طالق داد اونیعنی چی مسیح؟ هر وقت زنش _

 ببره.

Ava-Khis.iR رو از یخچال خارج کنه.لیوانش از شیر خالی شد و رفت که پاکتش
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 دونیم.رو. ما نمیم نخواد طالق بده زنششاید _

رو اصال کرد. این یکی شخصیت مسیحداد میحرص تو تمام کلمه هام بی

 پسندیدم.نمی

 صدا باال بردم و گفتم:

 تو عجب آدمِ...  _

 رو خم کرد روی میز.نزدیک شد و تنش

خوام بره باهاش زندگی کنه؟ ام؟ کثافتم؟ بده میعجب آدمِ چی؟ عوضی _

 خوای اجازه ندم همو ببینن؟ خود دختره راضیه تو باز شدی نخودِ آش؟می

 هاش.رو پس زدم تا فرار کنم از چشمدست بردم و تنش

خواد این دختررو بازی بده. صیغه تو نامردی. خیلی نامرد. امیرعلی می _

 یعنی چی؟

رو های صندلی به گوشم خورد. گمونم ساحل هم میزصدای سایش پایه

 .ترک کرد
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ی این خونه و اون ام. از این زندگی که بهتره. هی آوارهنفس من راضی _

 رو دوست دارم هر جور که هست.خونه. من امیرعلی

 هام اعتراض کرد.سرچرخوندم و نگاهم همراه با لب

 فهمی؟رو میاری زیر صفر. میتو داری ارزش و بهای خودت _

رو به دهان گذاشت و هاش مسیح بیخیال پشت میز نشست و باقیِ لقمه

 ساحل گفت:

رو جز اون ندارم. تونم و هیچ کسیدونم که بدون اون نمیمن فقط می _

 همین!

 

ای تکیه دادم به ستون و در برابر این حجم از حماقت هیچ حرف دیگه

 نداشتم. مسیح با دهان پر مداخله کرد.

 جنگی االن؟ خودش راضیه نفس بسه.سر چی داری می _

های مسیح مجبور شدم که برگردم به میز. برگردم دادم و با اشارهسر تکون 

ای نون و شکالت رو از حلقم پایین بفرستم و تکهلتقاو با زور لیوانی آب پر
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رو تشکیل بده. مسیح دست برد و ظرف ی امروزمصبحانه مختصر صبحانه

 رو هل داد به سمتم.خامه و پنیر

 خوری؟ها که میو پرت یه کم لبنیات بخور. چیه این چرت _

هاش. نه به احساس کرد گاهی با بی رحمیقهر بودم باهاش. ناراحتم می

 بختیِ صبح و نه به احساس حقارتِ حاالم.خوش

 خوام.میل ندارم نمی _

 رو در سکوت کامل خورد. اشام کرد و الباقیِ صبحونهنچ نچی حواله

ز هجوم فکرهای توجه به منی که ااش، بیبه محض اتمام صبحونه

خردکن و حرص از امیرعلی به سر درد افتاده بودم، از ساحل خواست اعصاب

 رو چک کرد.رو بهش برسونه و بعد ساعتشدندونکه خالل

 االناست که برسه ساحل. برو خوشگل کن. _

 ساحل کمی این پا و اون پا کرد و گفت:

ه وقت سیاوش به نظرتون خطرناک نیست که من با امیرعلی برم؟ اگه ی _

 دونین که چشمش دنبالم بود.پیدام کنه، می
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 رو دونه به دونه تمیز کرد.چون مرواریدشهای همدندون

 رو کرد و تموم شد دیگه.اشچشمش دنبالت بود اما استفاده _

زد، ساحل سرپایین انداخت و من هم غصه خوردم. مسیح گاهی حرف نمی

 زد.نیش می

 ترسم.آره، یکم میاز روزگارم در میگم پیدام کنه دمار می _

 ذارم مواظبت باشن. دیگه چی؟دو تا آدم می _

رو به آرومی لب زد که هیچی و رفت به اتاق تا به قولِ مسیح، خودش

رو جمع کنم و به افکارم چندان هاخوشگل کنه. من هم ترجیح دادم تا ظرف

عاطفه به تازگی دفن بها ندم. مسیح لم داد روی صندلی. انگار نه انگار که 

 هاش وجود نداشت.شده بود، هیچ غمی مبنی بر اون تو چشم

 شی نفس.داری بد می _

 ی انتهاییِ یخچال.رو سُر دادم به طبقهظرف خامه و پاکت شیر

 شم؟بد می _

Ava-Khis.iR آره شدی عین مادربزرگِ من. هی غر و نق. _
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 شویی.رو با طمانینه چیدم به داخل ماشین ظرفهالیوان

 کارهات؟یعنی من حق ندارم غر بزنم برای این _

رو هل بده و بره برای باز کردن در یفون باعث شد که صندلیصدای زنگِ ا

 زد.چنان حرف میولی، هم

 گفتی بی رحمی و فالن. مگه نه؟کردم تو میمن اگه اینارو جدا هم می _

 رو تعویض کرد.و بعد مخاطب صحبتش

 بیا باال داماد. _

 سوم هم داشت.مخاطب 

 ساحل بیا بیرون. _

رو باال که راه انداخته بود، ابروهاشنچی تلفنش زنگ خورد و همراه با نچ

 فرستاد.

 سیاوشه، ولی من فعال جواب بده نیستم. _
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توجه راه افتادم که روسری به سر کنم. رو گرفتم و بیهامرطوبت دست

خوردم و در رص میمسیح و کارهای عجیبش تمومی نداشت. تا کی باید ح

 داد؟رو پاسخ مینقوی مادربزرگ یا غرغرو و یا حتی نقهام واژهجواب نگرانی

رو به بیخیالی طی کردن هم بد چیزی نبود. روسری هفت رنگ سه گوشم 

رو مقابل آیینه آرایش کردم. صدای سالم و احوال هامسر و کمی چشم

هام به به رنگ کردن لب پرسی امیرعلی با ساحل و مسیح به گوشم رسید و

رنگ با پیرهن آستین رو هم همهامی رژ صورتی اکتفا کردم. پاپوشوسیله

سه ربعم صورتی انتخاب کردم و از اتاق بیرون زدم. مسیح و امیرعلی روی 

 راحتی دو نفره و ساحل مقابلشون قرار داشت.

 سالم _

انه یک دور از امیرعلی از جا برخواست، مودبانه سالم کرد و مسیح موشکف

باال به پایین مورد اسکن قرارم داد. رو به امیرعلی خواهش کردم که راحت 

باشه و تک تک برای نوشیدن چای یا قهوه سوال پرسیدم. مسیح و ساحل 

دونست که درخواست قهوه دادن و امیرعلی آب خواست. دکتر بود دیگه می

 قهوه چه مضراتی داره.
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شدرو ی زمانی که برای آماده شدنش طی میلهسازرو به برق زدم و فاصقهوه

مشغول پرکردن لیوان پایه بلند از آب خوردن شدم. مسیح شروع به صحبت 

 کرد:

 خب بریم سر اصل مطلب. _

فرمایی کرد امیرعلی خندید و ساحل حرفی نزد. سکوت کمی بر جمع حکم

 رو شکست:و امیرعلی اون

کس نبود که ازش هیچ ساحل تو اون مدت که نبودی، من راستش.. _

دونستم که بپرسم زن من کجاست. فکر کردم ولم کردی و رفتی. اگر می

رو های این شهرها افتاده برات به خدا قسم زیر تک تک سنگاین اتفاق

گشتم اما، فکر کردم بهم نامردی کردی و اولین دختری که دنبالت می

 مامانم پیشنهاد دادرو خواستگاری کردم.

 دونم و امیرعلی ادامه داد:می ساحل لب زد
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دونی که احساسم ای بهش ندارم. خودت بهتر میچنان عالقهمن اون _

تونم است و من تا آخر عمر هم نمینسبت بهت چیه اما، سلماز زنم حامله

 ازش جدا بشم.

ای نوشید و با دقت به سوال با لیوان آب نزدش رفتم، بعد از تشکر جرعه

 ساحل گوش سپرد.

 نی دیگه هیچ چیز بین من و تو نیست؟یع _

 رو سُر داد روی میز.لیوان

ای ی نود و نه ساله، با هر مهریهاگه قبول کنی که زنم بشی، فعال صیغه _

که کم کم دم که تند به تند پیشت باشم و اینکه بخوای. من قول می

 ام.رو به سلماز بگم اما نه االن، بعد از به دنیا اومدن بچهموضوع

طره اشک ساحل چکید و مسیح نگاه دزدید. گفته بودم که مظلومیت ق

ها هم آورد؟ حتی مثل مسیحرو به درد میی ساحل دل هر آدمیچهره

 هاش.نتونستن نگاه کنن یه اشک چشمنمی

 رو بغل کرد.امیرعلی نزدیک شد و تنش
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 ای تو دلت باشه.ذارم دیگه هیچ غصهکنم ساحل. نمیخوشبختت می _

 به هق هق افتاد و من بغضم گرفت. ساحل

 وجود محکمِ یه زن تو زندگیِ تو؛ غصه نیست؟ _

رو تو سالنِ پذیرایی جا هامها و من گوشمسیح اشاره کرد که برم سراغ قهوه

 گذاشتم.

بینی تره. نمیی دنیا محکممهم اینه که تو وجود تو تو قلب من از همه _

نی بعد از هجده ماه هنوز همون بیبرات خونه زندگی ساختم ساحل؟ نمی

 ام؟امیرعلی

ای جز قبول کردن نداشت. پلک روی هم فشردم و ساحل حرفی نزد. چاره

رو رو از ته دل. سه فنجون قهوهبرای بار دوهزارم لعنت فرستادم سیاوش

بردم به نشیمن و اول به مسیح و بعد به ساحل تعارف کردم. امیرعلی 

 رو نداشت.هاشکرد. مشخصاً طاقت اشک رو میون دست هاش پنهونسرش

 رو دخالت دادم:خودم 

 بعداً ولش نکنید تنها و بی کس بشه. _
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بار دعوا نکرد، سیلی زد و امیرعلی هاش اینمسیح نگاه گرد کرد و با چشم

 متعجب گفت:

 رو عاشق ساحل بودم.زنید؟ من تمام عمرماین چه حرفیه شما می _

 هاش.زل زدم به چشم

عاشق بودید که انقدر زود زن گرفتید و حاال باردار هم هست، اگر عاشق  _

 شد؟نبودید چی می

 رو خطاب کرد و امیرعلی جواب داد:مسیح با عصبانیت نامم

کردی؟ مسیح چند روز مونده به مراسم شما جای من بودی چه فکری می _

 عروسیتون غیب بشه.

 با اطمینان و قاطعانه گفتم:

مُردم ولی ذاشتم، میگشتم، اصال سربه بیابون میدنبالش میرو کل عمرم _

 رفتم با یه نفر دیگه ازدواج کنم.نمی

امیرعلی نگاه پایین انداخت و جمع در سکوتی خفقانکآور فرو رفت. دزدکی 

ی مسیح نگاه کردم و دلم لرزید. چی ها که نگفته بودم! ی وارفتهبه چهره
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رو سرزنش، اولیش.رو قلبم کردم و خودمرو باید کناری کز میتمام هفته

 ی بعد فرستاد.چند ثانیه

  "نفسِ بی عقل "

ها، ساحل اشک ای و کش اومدن بیش از حد ثانیهبعد از سکوتی پنج دقیقه

 پس زد و گفت:

 بریم امیرعلی؟کی می _

 همین االن. _

 مسیح مداخله کرد:

 اتذارم جلوی خونهرو میمن تمام مدت دو نفر _

 

رعلی قبول کرد و روی پاهاش ایستاد. به قد و باالش نگاه کردم و دلم امی

 کرد.اومدن اما، خوش بختش نمیضعف نرفت. بهم می

بار هیچ که اینرو جمع کنه و من درحالیهاشساحل رفت که وسیله 

 رو بهش رسوندم.هام نداشتم خودمکنترلی روی ریزش اشک
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******************* 

 فصل نهم

 

 راوی 

که خطِ رو مقابلشون قرار داد و مسیح درحالیهای چایمحمدی فنجون

 شد گفت:ای از میون ابروهاش پاک نمیاخم، حتی برای ثانیه

 رو بخاطر هستی از دست دادم.من یکی از بهترین افراد زندگیم _

رو داغ داغ، به ریه فرستاد. همیشه همین بود. کاظمی دست برد و چای

بار که گذاشت شروع می کرد به گله و شکایت، ایناقش میمسیح تا پا به ات

کرد آروم بشو نبود، ها هم اگر اخم میعاطفه.رو هم از دست داده بود، تا ماه

رو پس اجازه داد که تا به پایان رسیدن مایعِ درون فنجون، مسیح خودش

 خالی کنه.

 مرد.شما دیر رسیدید. اگه زود اومده بودید عاطفه نمی _
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های متشنج، قصد داشت برای کار اش هم گرفته بود میون اون ثانیهخنده

رو ی پیش روش، این یکیرو به شمال بفرسته و اگر دیونهای مسیحدیگه

هاش رو تا آخرین قطره نوشید و دستکرد. چایجا دق میشنید همینمی

 رو  بهم قفل کرد.

شدی ی. باید پلیس میاتو با کار اون شبت نشون دادی که چقدر نمونه _

 مسیح.

 رو داد به کاظمی.نگاه دلخورش

 االن صدا کردین چی بگین؟ اگه مدرکی از سیاوش دارم بدم؟ _

 بار بلند خندید.کاظمی این

دونم که داری پسر، ولی تصمیم گرفتم بهت وقت بدم. تا آخر تابستون می _

کنی وگرنه میرو رو و شروعِ پاییز چطوره؟ تا اون موقع هر چی که داری

 شم.خودم وارد عمل می

 های صندلی فشرد.رو به دستگیرههاشدست
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رو بکشه. باید قبل از اون خواد هشتاد نفر آدمسیاوش تا آخر شهریور می _

 دستگیرش کنیم.

 کاظمی از بهت روی پاهاش ایستاد.

گی؟ تو جا و هیچی نمیگی مسیح؟ بعد تو نشستی اینچی داری می _

 کنی؟و رو نمیمدرک داری 

 رو تخمین زده بود.رو قورت داد. بدتر از این واکنشآب دهانش

 دم که نذارم اتفاقی براشون بیوفته. به قیمت جونم.من قول می _

رسوند این پسر خوب بود، عالی بود و در عین حال به مرز جنون می

 رو.حالش

 ها بمیره مسیح..اگه یکی از اون _

 میره.نمی _

رو هاشها، تیلهاعتماد به نفسی که زمان بیان جملهاطمینان و 

کرد. رو به سکوت دعوت میگرفت، همیشه و همیشه مخاطبدربرمی

 هاش.کاظمی هم اعتماد داشت به اطمینانِ چشم
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ای صدات کردم، بحث کردن ما راجع به سیاوش و مسیح برای چیز دیگه _

 ست.سپهر همیشه بی نتیجه

 کمی در جا تکون خورد. 

 راجع به چی؟ _

 چهار پنج عکس جدید مقابلش قرار گرفت.

اش ها برای آزادیش میلیاردی از خانوادهربااین دختر، دزدیده شده. آدم _

خوام که بری شمال و زمان تحویل پول به همراه نیروهام، خوان. میپول می

 دستگیرشون کنی.

چهره و ها، صاحب تمامشون دختری بسیار خوش دست برد به سوی عکس

ای. نفس اما رو خشک کرد برای ثانیههای مسیحجذاب بود. طوری که دست

رو پرتاب کرد به روی میز و فقط هاتوجه عکسی قلبش شده بود که بیملکه

 رو تغییر داد.کمی لحن صحبتش
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رسه ؟ مشکل چیه؟ من سرهنگ؛ شما کمبود نیرو دارین؟ بودجه نمی _

ین هستی در برابر سپهر گفتم چشم، این آم. گفتیکی از پس این بر نمی

 رم.رو نمییکی

 رو هل داد به سمتش.کاظمی عکس

 اش خودتی.ری پسرم. تنها چارهمی _

خواست که اش کرده بود. فقط میهارو قاپید. دیوونهدست دراز کرد و عکس 

رو هاهای میشی رنگِ دخترک و عکسبره تا تنها بشه. نگاه دوخت به چشم

 ه تهِ جیبش.فرستاد ب

 اینم یه بدبختیِ جدید. فقط شمال رفتنم مونده بود. _

میون راه ایستاد. یادش رفت که بپرسه حکم اعدام هستی کی قراره که 

 ، دادگاهش کی بود که بره و تف پرت کنه به صورتش؟ صادر بشه

رو برسونه به ولی به راهش ادامه داد و ترجیحش این بود که زودتر خودش

 تصمیمی جدید داشت. تصمیمی پیروزانه. تصمیمی عالی.قصر. 
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رو داشت منهای جدیدرو خلق کرد. حس پپسیپشت رل نشست و جمله

کرد و هربار وارد دنیایی جدید از تجربه ترین مراحل عبور میوقتی از سخت

شد به سپهر، این مرحله شد. این مرحله از بازیِ مسیح خالصه نمیمی

 گذشت. ای. از هر دو باید میسخت بود و دو منطقه

رو به قلبش تلفنش شروع به زنگ خوردن کرد و نام نفس حسی جدید

بار اعتراف رو سیو کرده بود و امروز برای اولیناشفرستاد. امروز صبح شماره

هاشه. آیکون سبزرو لمس کرد و ی چشمکرد که نامش کامالً زیبنده

 رو زد روی اسپیکر.صداش

 دار شدی. چقدر زود بی _

 بیدار نشده بود، هنوز هم روی تخت و زیر پتو چپیده بود.

 صبح بخیر، توام امروز خیلی زود رفتی.  _

 رو پیچید.راهنما زد و میدون

دونی که چقدر کار دارم. تازه کاظمی خوشش اومده یه کار جدید می _

 سپرده دستم.
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 خواست.نمی های دخترک در هم فرو رفت. یک اتفاق و دردسر جدیدرواخم

 یه کار جدید؟ چی هست؟  _

کنم که تورو بفرستم شیراز یه سفر شمال در پیش دارم. دارم فکر می _

 برای اون چند روز.

 

داد بار کامال نشست. حرفش هم درد داشت؛ اجازه نمیپتورو کنار زد و این

 که عملی بشه.

جا ذار اینرو بده منمسیح من شیراز برو نیستم. اگر غیرتت اجازه می _

 تنها.

 .ی جدیدی خاکی شد، راهی نمونده بود به قصر و استارت مرحلهوارد جاده

 نفس نق نزن. سعی می کنم تا آخر شب بیام خونه. فعال. _

رو داد به رانندگی تا مسیر اعصاب خرد رو قطع کرد و حواسشسپس، تماس

 تر طی بشه.اش سریعکن روزمره
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هاش رو رسوند به ورودی. قصر پیاده شد. قدمرو بهم کوبید و درب ماشین

تونست مهمونیِ آخر ماه تر از حد معمول بود و دلیل اصلیش هم میشلوغ

رو زیر نظر گرفت. سیاوش نبود انگار. ها باال رفت و تمام محوطهباشه. از پله

رو مطلع نشه. رو رسوند به اتاق سپهر تا سیاوش ورودشیک راست خودش

م نبود. پشت میز قرار گرفت و نشست جای سپهر. هیچ خبری از سپهر ه

ها چیز قابل توجهی تو این اتاق موجود نبود. بار ها و بارها مثل دیونه

رو گشته بود. به جز لپ تاپ و یک سری کتاب و چند دفتر و دستک تمامش

ای که همه لیست دخترها و مهمونی و خرج و مخارج بود، هیچ چیز دیگه

که سپهر همین دور و بودن لپ تاپ هم ثابت می کردوجود نداشت. آن 

ی اطرافیانش و ها و انتشاراتشون نگاه انداخت. همهبرهاست. به نام کتاب

دونست چرا هیچ کششی مخصوصا الیاس، همیشه غرق بودن تو کتاب. نمی

کنه. چنگ زد به موبایلش تا کمی تو تلگرام نسبت به هیچ کتابی پیدا نمی

ی لپ تاپ از بده به فضای مجازی اما پیامی روی صفحه سرگرم بشه و دل

 جا پروندش. 

 رو پیدا کردیم قربان.آدرس _
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تر فردی که صاحب ایمیل بود آدرسی در جواهر ده، و چند خط پایین

رو ارسال کرده بود. با عجله چنگ انداخت به موبایل و تو روستایی در رامسر

 قبل از ورود سپهر ذخیره شد. رو تایپ کرد وهاش آدرسقسمت یادداشت

 سپهر پس از دیدنش ابرو باال انداخت. 

 آفتاب از کجا دراومده سامیار خان؟ _

بار رو تعویض کرد و اینرو قفل کرد و به داخل جیبش قرار داد، جاشتلفنش

نشست روی راحتی. سپهر فهمید که حرف داره و با عجله به طرف در رفت 

 رو بست. و اون

ه از اون به دل داشت اما به قد و باالش تو قالب کت و شلوار که هزارتا کین

دید، به ماهرخ حق می رو که میشد، زیبایی بیش از حد نگاهشخیره می

، زیبایی توام با ها مارمولک هم بودداد که عاشق شده باشه.  جدا از تمام این

 ی مثبتش بود.زبونی همیشه مهرهخوش

 نگاه گرفت و گفت: 

 کردم تو این دو سه روز.م فکر میداشت _
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 هاش.سپهر مقابلش نشست و با دقت خیره شد به چشم

 خب؟ _

 خب تصمیم گرفتم.  _

 خب؟ _

تری روی بیان رو تغییر داد و کاری کرد که تسلط بیشحالت نشستنش

 ها داشته باشه.جمله

 طور که از اول با تو بودم.تصمیم گرفتم که با تو باشم. همون _

 رو برق انداخت.خوش حالی عسلیِ کدر چشم های سپهربرق 

خوام به سیاوش بگم که با اونم، اما با تو باشم. قصدم اینه که نزدیکش می _

 بشم و بعد نیش بزنم. 

 رو تو کاسه چرخ داد. این عالی بود.هاشتیله

کنی و رو گرفتی. یعنی تو با سیاوش هم کاری میعالیه. بهترین تصمیم _

 مق ماجرا با منی.اما تو ع
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 تنفر به وجودش شعله کشید.

 دقیقا. _

 سپهر دست دراز کرد. آخرِ چرب زبونی بود.

 به امید نابودیِ سیاوش. _

ها داشت برای این آدم. روی پاهاش ایستاد و به ظاهر زد قدش و دلش نقشه

 رو باز کرد.ی اول پیرهنشدکمه

 من برم پیش سیاوش. _

اش کرد . انگار که داشت به یکی از خشنودی بدرقهسپهر لبخند زد و با 

 . به پیروزی نزدیک بود. خیلی نزدیک.رسیدترین خواسته هاش میبزرگ

از چند نفر پرس و جو کرد و سیاوش انگار کنده شده بود از این قصر. کم 

رو هاشها شباومد که حضور داشته باشه. فقط هنگام شمارش پولپیش می

رو گرفت. بعد اشرسوند. دستی به موهاش کشید و شمارهیجا به صبح ماین

 از چند بوق صدای عصبی سیاوش به گوشی پیچید.

 چه عجب! رئیس باالخره تصمیم گرفت به زیر دستش یه زنگ بزنه. _
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 کرد.فاز این یکی رو اصال درک نمی

 خوام ببینمت.باشه بابا تو رئیسی. کجایی؟ می _

 ا.جاین یکی ویال. بیا این _

رو بذاره راه افتاد که بره به اون یکی ویال، ویال هم نه، قصد داشت که اسمش

ها. همراه با قصابی جانی. تنفرش از سیاوش درست کشتارگاه. کشتارگاهِ آدم

 از همون روز آغاز شد. از روز افتتاح کشتارگاه! 

 ی ویالیی ایستاد و برای سپهر تایپ کرد. مقابل درب دو لنگه

 م پیش سیاوش.من اومد _

رو تا انتها جلب کنه. درست کاری که ساالر با قصد داشت که اعتمادش

 خودش کرده بود. جواب ارسال شد.

 خیلی حواست رو جمع کن. سیاوش ممکنه ازت بخواد که آدم بکشی. _

رو روی صندلی شاگرد پرتاب ها. تلفنچرب زبون بود دیگه. آخر چرب زبون

 کرد و پیاده شد.

Ava-Khis.iR خواد خرم کنه.ام که میفکر کرده من بچهمرتیکه  _
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داد. رو کنار یکی از آالچیق ها دید، انگار که داشت سفارش ناهار میسیاوش

رو بده رو به آدمِ که اجازه ی صحبتیرو رسوند و قبل از اینهاشقدم

 سیاوش گفت:

 خورم.من جوجه می _

دور شد و کرد، پسر کم سن و سالی که مسیح در دل احمق خطابش می

 سیاوش اشاره کرد که بشینه.

 کفریم ازت سامیار. _

 

تر و زیباتر از قصر بود اما، نگاه دوخت به معماریِ ویالی جدید. بسیار بزرگ

 های سیاوش.ی اون با صفا و پر قدمت نبود. زل زد به چشمبه اندازه

 کردم.داشتم فکر می _

 به چی؟ _

رو هم سیاوش الجرعه نوشید. بعدی رو از مایع قرمز رنگ پر کرد وگیالسی

 آماده کرد و به طرفش سُر داد.
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 رو تیکه تیکه کنم یا نه.تونم هشتاد نفر آدمفکر کردم می _

 رو گرفت.خونسردترین جواب ممکن

خوای کنی. تا آخر عمر هم نمیاولش یکم سخته ولی بعد عادت می _

نیاز بشی و اخر عمر بیکاررو ادامه بدی، پول به جیب بزن. کاری کن تا این

 رو سرت و تمام.بعد یه آب توبه بریز

کرد. داد و محکم میرو آب میِ در قلب مسیحی تنفرخودش بود که ریشه

 رو هم از گلو پایین فرستاد.گیالس بعدی

 جام.گی. به همین چیزهام فکر کردم که االن اینآره تو راست می _

 ی شراب اشاره کرد.به شیشه

 ؟بریزم _

اشاره کرد که بریزه. قصد داشت که جشن بگیره اما نه به اون دلیل که 

ی آخر شده بود و می دونست که دیر یا زد، وارد مرحلهسیاوش لبخند می

 ده.زود غول رو شکست می

**** 
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رو به قرمزی بود و دخترک هیچ دلِ خوشی نسبت به تمام آسمون

روزهاش هم به بدترین و اینهای دنیا نداشت. تمام زندگیش گند بود غروب

شد از سیاوش. چرا کم داشت متنفر مینحو ممکن در حال گذر بود. کم

دونی بیرون بره؟ چرا دیوارهای زندانش تا این داد که از این لجناجازه نمی

رو بشنوه؟ یک بار، تنها یک حد بلند بود؟ کسی هم وجود داشت که صداش

ر بار چوب خورد از هر کسی که بار عاشق شد و اشتباه کرد و یک هزا

خواست، اطرافش بود. دست کشید میون موهای شرابیش. دلش یک آدم می

رو. کسی که هاششکلِ آدم نه، کسی از جنسِ آدم. کسی که بفهمه حرف

رو طرفش باشه، با تمام این افکار تو این دنیا و زیز این آسمون، فقط سیاوش

اش رو داد به نرده و نبود. تکیهداشت و سیاوش هیچ چیزش از جنسِ آدم 

داد. تمام های این خونه، حتی بهار هم گل نمیرو بغل کرد. درختپاهاش

 هاش هم نفرین شده بود. خشک و بی روح و نحس! وسیله

رو کرد که صدای زنگ در، تنشرو تجربه میهای عمرشبارترین ساعتکسل

 تونست باشه اال سیاوش؟پروند. کی می

 رو کش داد و رسید به آیفون.راحت و بی رمقشهای ناقدم
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 کیه؟ _

 سامیار. _

ها جون داد. یک آدمِ جدید. یک آدمِ جدید و جذاب. یک نامش هم به ثانیه

رو به حیاط رسوند. این آدم آخر رو باز کرد و پر اشتیاق خودشآدم! در

 شجاعت بود. آخرِ دیوونگی، دقیقا آخرش. 

 سالم دیوونه. _

 های حیاط قدم برداشت.د کرد و با انزجار روی آت و آشغالمسیح سر بلن

 کنی؟دونی داری زندگی میمی دونستی تو لجن _

 شانه باال انداخت.

 ای نیست.چاره _

ها ایستاد، سر باال گرفت و سما یک دور اسکنش کرد. جینِ یخی و پایین پله

اش بود. نگاه باال ی اندام برنزه پیرهن جذبِ سفید، واقعا براندازه و شایسته

کشید و سعی کرد که تشخیص بده دقیقا چشم هاش چه رنگیه. گاهی 
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کامال آبی بود و گاهی هم طوسی! لب های سرخ و گوشتیش به تبسمی 

 مسخره باز شد.

 کنی دقیقا؟رو وارسی میچی _

 بیخیال نشست روی اولین پله.

 شده طوسی. کردی چشمات آبی بود، االنام میاون سری که داشتی خفه _

که به زمین بیوفته چنگ زد به اش هجوم آورد و قبل از اینسرگیجه به کله

 نرده.

 هام طوسیه. تو اولیشی!تا حاال کسی نگفته بود که چشم _

تر از حاال بود. کمی لنگ سما به هیبتش دقیق شد. بار قبل بسیار پرصالبت

 زد امروز.می

 حالت خوبه؟ _

و به آهستگی باال پرید. نچِ کشداری گفت و ولو  هاش حالت گرفتهر دو ابرو

 شد کنارِ سما.

Ava-Khis.iR دوست پسرت زیاد به خوردم داده. _
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 پسزش کی بود؟  دوست پسرش؟ دوست

 دوست پسر من کیه دیگه؟  _

دونست این راه پلک روی هم فشرد تا سرگیجه دست از سرش برداره. نمی

 ز حال بره.رو چطور رانندگی کرده. کم مونده بود که اطوالنی

 سیاوش دیگه. مگه دوست پسرت نیست؟ _

 سما میون اون آشفتگی، شروع به خندیدن کرد. واقعاً خنده هم داشت.

ها آقای بی چاک و دهن! من غلط بکنم که دوست دختر ات واقعا داغهکله _

 سیاوش باشم. 

های سما از دو به چهار تا تبدیل رو کمی ماساژ داد. چشمباالی ابرو هاش

گشتن به سرجاش. دست گرفت به زد، برمیشد و همین که پلک مییم

 رو برسونه به جایی نرمتر و سما هم به دنبالش راه افتاد.ها تا خودشنرده

 گم.رو میپس کیته؟ سیاوش _

 سیاوش برادرمه. _
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ای که شنیده اطمینان حاصل کنه، ولی شوک وارد سرچرخوند تا از جمله

های صورتش هم التماس کرد که بخنده. که ماهیچهقدر باال بود شده اون

ولو شد روی راحتی و شروع کرد به قهقهه زدن. نزدیک به شش سال از 

رو نیافت ایرو به دنبال کس و کار سیاوش گشته بود و هیچ آدم زندهعمرش

شد، گفت که خواهرشه. دهانش به هیچ حرفی باز نمیو حاال این فسقلی می

 خنده.تونست که بفقط می

هاش نگاه کرد. این سامیار با اون چیزی که سیاوش سما با لذت به دندون

تعریف کرده بود زمین تا آسمون فرق داشت. سیاوش گفته بود که یک مردِ 

 هیکلیِ بور و سما اعتراف کرد.

 "یه مردِ خوش اندامِ محشر " 

 

ش کنه لیمو از اون حال وخیم خارجرفت به آشپزخونه تا با ته استکانی آب

 رو شنید.و صداش

 تو جدی جدی خواهر سیاوشی؟ _
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ای که خوراکی باشه، نبود! تمام رو گشود و خبر از هیچ مادهدر یخچال

رو پر نکرده بود؟ از بار یخچالهارو جست و جو کرد. چرا سیاوش اینطبقه

 کرد؟ ی آینده باید با سه چهار تخم مرغ سر میحاال تا هفته

ی فکریِ تازه وارد شده به رو بده اما، دغدغهمسیح سر چرخوند تا پاسخ

هارو فراری داد. مسیح هم مستی یادش رفته بود انگار. چیزی ذهنش کلمه

 چسبید.های پازل بهم نمیجا درست نبود. تکهاین

 چی پرسیدی؟ _

 رو باز نگه داره.هاشاش و سعی کرد که چشمدست گذاشت زیر چونه

 هستی؟تو خواهرِ تنیِ سیاوش  _

سما پر از گیجی سر تکون داد و ابروهای مسیح تا جای ممکن باال پرید. 

رو داشت؟ خواهر تنیش؟ سیاوش نبود که تقاضای سر به نیست کردنِ سما

اش با سپهر نفرهگنجید. عکس دوی باورهاش نمیچنین چیزی در گنجینه

داد.  رو از دستگفت؟ گیجی رهاش نکرد و اما هوشیاریشچی؟ اون چی می

 هاش روی هم افتاد و نفهمید که روحش به کدوم دنیا سفر کرد. پلک
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ترین رو صدا زد و با کوچکبار نامشسما قدمی نزدیکش شد و چندین

العملی مواجه نشد. کنارش و روی مبل تک نفره نشست. در و دیوار عکس

 خونه هم چرک و کثیف شده بود. 

 غش کنه.یه شبم که مهمون داشتم مهمونم باید  _

رو رو لمس کرد و باز هم نامشریششی تهاش، زبردست برد به طرف گونه

رو باز کرد و های پیرهنش و دومی و سومیصدا زد. دست برد به طرف دکمه

خوشش اومد از اون بازی. تن عضالنی و برنزهاش میون سفیدی پیرهن برق 

سپس خندید و زد. نگاه داد به گردنبندی که پالکِ یک شیررو صاحب بود، 

 زمزمه کرد:

کنم بی چاک و دهن ما مرداد ماهی باشه، درست عین اون. پس فکر می _

 اونم مرداد ماهی بود.

رو جست و جو کنه. وقتی ی اولین نگاه اونکمی به فکر فرو رفت تا خاطره

گذاشت و اون زمان با این سما برای اولین ترم و اولین روز پا به دانشگاه می

ها فاصله داشت. دختری بود ریزنقش در قالب مانتو و شلواری سما فرسنگ
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قابل قیاس نبود. سیاوش هم پر بود از خوبی و مهربونی. زندگیِ کامال ساده 

 دردسر. نون حالل و کارگری. و بی

ی دوم می گذاشت و هیبت مردی طبقه هایبار پا به پلهوقتی برای اولین

ها از یاد رو لرزوند. هیچ وقت اون نگاه گشاده شده رو روی پیچ پلهدلش

شد که باز هم رو فراموش نکرد. میوقت سقوط اساسی قلبشنبرد. هیچ

شد نگاه آبی اون آدم باز هم با قلبش سرسره بازی کنه؟ رو ببینه؟ میاون

ه و با اشاره به قد و هیکلش از کنارش عبور شد که باز هم پوزخند بزنمی

 کنه و فقط نره، فقط باشه، فقط هرروز باشه. 

صدای زنگ تلفن از خاطرات هفت؛ هشت سالِ پیش بیرونش کشید. 

برگشت به حال. برگشت به خوی روانیِ خودش و از آدم به دور شدنِ 

ابر ها و اما صد برسیاوش. برگشت به وجود مردی دیگه، با همون چشم

د و با رو بیرون کشیتر از اون آدم. دست برد به جیبِ جینش و تلفندیونه

دیدن نام مخاطب، ابروهاش حالت گرفت. نفس داشت این دیوِ دو سر؟ 

کسی بود که نفسِ این هیوال هم بشه؟ تفریحش گرفته بود. بیکاری گاهی 

، زد. آیکون سبزرو لمس کرد و به محض برقرار شدنِ تماسبه مغزش می
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رو کنار گوش مسیح گذاشت. رو زد روی اسپیکر و تلفنصدای دخترک

رو خطاب کرد که هیچ صدای ظریف دخترک، نگران و پر استرس نامی

 ربطی به این آدم نداشت. مسیح؟ مسیح دیگه کی بود؟ 

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

بار پیمود. نگران و غمگین تمام طول و عرض سالن رو برای دو هزارمیندل

ب تا به حال لحظه.ای چشم روی هم نگذاشته بود و بدتر از این از دیش

رو هاشجا قرار بگیره و یا حالتی ثابت داشته باشه. اشکتونست که یکنمی

 پس زد و باز هم شماره گرفت.

 "باشددستگاه مشترک مورد نظر خاموش می "

رو از سر گرفت. ساعت از هشت هم هقرو پرت کرد روی راحتی و هقتلفن

در حال گذر بود. دست کشید روی موهاش. نفسی عمیق کشید و از خدا 

های بینیش زخم شده بود از بس که با دستمال خواستار صبر شد. کناره

رو رسوند به تراس و گردن کشید. با وجود کاغذی به جونش افتاد. خودش

بارون تند بهاری و هوای عالیِ امروز، هیچ حس خوبی به قلبش چنگ نزد. 
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جا بودن انتخاب کنه. تکیه داد به نرده و زل تونست برای یکرو نمیتراس

هارو شمرد و با گذر هر ثانیه قطره اشک جدیدی زد به انتهای کوچه. دقیقه

هاش هاش چکید. پلک روی هم فشرد و صدای شرشر بارون چشماز چشم

 برای چندین دقیقه مهمونِ دنیای پر آرامش خواب کرد.رو 

رو ی آن تلفنشرو با صدا بست و رفت به سمت آسانسور. دکمهدر ماشین

فشرد و از حال خراب دیشب، تنها سردرد براش باقی مونده بود. تلفن همون 

 رو بزنه.رو برقرار کرد تا ساالر حرفشهاش لرزید. تماسلحظه تو دست

 دیوونگیِ تو یعنی چی؟مسیح این  _

 کدوم دیوونگی؟ _

 

این که به سپهر گفتی من باهاتم. این که مهلت خواستی تا از سیاوش  _

 مدرک جمع کنی و بهش بدی.
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رو از گوشش فاصله داد و دقیقا چندین رنگ بود این عوضی. تلفن

جا بود، پلک روی هم فشرد و با صدای رو مشت کرد. اگر اینهاشدست

 ر حرصی مکرر تکرار کرد. عوضی؛ عوضی؛ عوضی!ضعیف اما پ

 رو بشنوه.ی صحبتشرو به گوشش چسبوند تا ادامهتلفن

 این همه سال تالش ما آخرش شد این مسیح؟ _

 درِ کشویی کنار رفت و کلید انداخت تا زودتر برسه به نفس.

 خوام کنارش باشم.دیگه با سپهر بد نیستم. می _

 به نارنجی. چندین رنگ داشت ساالر! خیلی سریع از رنگ زرد پرید

 گی؟ کی همچین تصمیمی گرفتی؟عه جدی می _

سالن تو سکوت محض فرو رفته بود، زنش االن زیر پتوی گرم و نرم خواب 

 بود.

 شه.یه چند وقتی می _

 رو زد.ساالر کمی مِن و مِن کرد و اما حرفش
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 پس اون مدارکی که از سیاوش داشتی کافی نیست؟ _

هاش و برادری کردنش هم همه و اش هم گرفته بود. تمام رفیق بودنخنده

همه بخاطر همون مدارک بود. مدارکی که جا و مکانش، به عقل جن هم 

 رسید.نمی

 کافی نیست. اونا کافی نیست. _

رو بشنوه. از هاشی چرت و پرترو قطع کرد و نخواست که ادامهسپس تلفن

 رنگ. سپهر هم بدتر بود این هفت

هاش گشاد شد. تخت تمیز بود و دست نخورده. رو گشود و چشمدر اتاق 

رو به آشپزخونه رسوند و تمام هاشوارد اتاق کار هم شد و نه نبود! قدم

 رو گشت. پس نفس کجا بود؟ خونه

رو از رو گرفت، اما صدای زنگ تلفنشاشسر دردش.رو کنار فرستاد و شماره

ی تراس از وزش باد، به آرومی تکون ی زد و پردهسالن پذیرایی شنید. چرخ

رو تشخیص داد. ی صورتی رنگ نفسخورد. کمی دقیق شد و تاپِ دو بنده

رو از سرگذروند با دیدن رو رسوند به تراس و تعجبپر حرص خودش
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رو کشید. دخترک اش. نامش رو صدا زد و با عصبانیت بازوشهای بستهپلک

رو صحیح و سالم از جا پرید و همین که مسیحکه خواب عمیقی هم نداشت 

 دید باز هم زد زیر گریه.

بازوش پر شدت کشیده و تنش پرت شد به سالن. با دست به تراس اشاره 

 های گردنش از فرط عصبانیت بیرون پریده بودن.کرد و رگ

 تو با این شکل و شمایل خوابیدی تو تراس؟  _

داد. باید جون دادنش تا و توضیح میراومد. باید دیشببار کوتاه نمیاین

 رو پس زد.های اشکشکرد. روی پاهاش ایستاد و گلولهرو جبران میصبح

ام کردی خفه شو. دیوونه شدم از دستت. دیشب خفه شو مسیح، خسته _

کنی؟ کجا بودی هان؟ کجا رفتی؟ پی کدوم دختر؟ چرا انقدر اذیتم می

خوای برم و یکی تا دم صبح تو ؟ میخوایرو میخوبه که بذارم برم؟ همین

 این خونه از نگرانی برای تو زار نزنه؟ 
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رو هم رد کرده بود. گرفتگیِ بیش از صداش بلند شد. ولومش حتی جیغ

های کرد که صاحب صدا تمام ساعتحدش به هر آدم عاقلی اثبات می

 رو گریه کرده.گذشته

آم. منِ احمق تمام می گی شبآم. به من میببین این دفعه کوتاه نمی _

هات کی قراره که تموم بشه؟ دیشب پلک روی هم نذاشتم. کثافت کاری

است، رو بده تا بفهمم اون تنِ لجنت هنوز زندهحداقل جواب اون المصب

 کاری نکن که من هم مثل تو بشم یه هر جایی و هر شب کنار یکی بخوابم..

رو از تمام فریادهای عالماش نواخته شد، قدرت سیلیِ محکمی که به گونه

ی مقابلش. صداش گرفت. نگاهش گشاد شد و زل زد به دو گویِ آبی تیره

زد که کر بشه و هیچ هاش باال اومد تا دلداریش بده و کاش طوری میدست

زد. کاش بار واقعا الل می شد و حرف نمیرو نشنوه. کاش مسیح اینصدایی

 کرد.لهش نمی ذاشت زیر پاهاش و با شدترو نمیقلبش

رم، با بار آخرت بود که تو زندگی من دخالت کردی. من هر جا بخوام می _

گردم چون.. چون تو برای من اصال جذاب نیستی. اگه هر زنی که بخوام می

جذبت شده بودم این تنِ لجن یه کششی داشت به سمتت، منو تهدید 
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مام تصورات من از کنی؟ همین االن برو... برو گمشو از زندگیم که تو تمی

 خواد، هری!رو بردی زیر سوال، برو با هر خری که دلت میخوب بودن

ها هم فرار کردن. رو طوری فریاد زد که قلبش دق کرد و مرد. اشک"هری "

بغض هم پشت قلبش قایم شد و تنهاش گذاشت. تنها موند با یک دنیا 

 سوال. یک دنیا غصه. یک دنیا ناراحتی.

 رد به در ورودی و نالید:با دست اشاره ک 

 برو بیرون. _

رو باال آورد و با خشونت چنگ زد به بازوهاش و مسیح هر دو دستش

 دخترک با زجر فریاد کشید:

دم که برو گمشو بیرون. فقط امروز برو بیرون و وقتی برگشتی قول می _

 نباشم.

روی ی مسیح رفت باال و نشست به یکی از بازوهاش رها شد و انگشت اشاره

 به روی بینیش.

 هیس! داد و هوار نکن. هم تو تند رفتی و هم من. ساکت.. _
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کرد. حرص اومده رو هم رها کنه. داشت دق میتقال کرد تا بازوی بعدیش

دیدی  "زد کهرو بگیره. کسی تو گوشش فریاد میبود و قصد داشت جونش

قابل آیینه رو ماشخواست بره و چهره. می"هیچ کششی نسبت به تو نداره؟

رو از شر زشتی ها پاک کنه. مسیح با مشت نگاه کنه. قصد داشت تا صورتش

 به سرِ اعتماد به نفسش کوبیده بود.

 مجددا نالید:

 ولم کن. _

 

 رو پیدا کردن.ها باز هم راه خودشونولش نکرد و اشک

 زنی؟ ولم کن.به جای عذر خواهی کتکم هم می _

رو اسیر کرد. هر چی های قوی صورتشبار رها شد و همون دستبازوش این

تونست فرار کنه از اخمِ بار حتی نتونست نگاه بدزده. نمیکه تقال کرد این

 تونست نمیره برای این آدم. های مقابلش. نمیچشم
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زنم که نایی برای زنم. نفس انقدر میاگه همین االن ساکت نشی بازم می _

 داد کردن برات نمونه. آروم باش.جیغ و 

هاش و نگاه مسیح رنگ غم گرفت. ی اشک جمع شد به سیاهِ چشمحلقه

خواست خوام؟ خودش نمیگفت که اگر دردهام تموم بشن تورو میباید می

 رسه به نفس؟ره آخرش میفهمید که هر جا که میبفهمه؟ خودش نمی

رو لرزوند. دست رش دلشی یاهاش به آرومی شل شد و قرمزیِ گونهدست

ای مناسب و وقتی پلک کشید میون موهاش، گشت و گشت به دنبال واژه

 گشود نفس رفته بود به اتاق و در رو هم بسته بود.

های تنش از شدتِ درد منقبض شد. درد افتاد روی راحتی و تمام ماهیچه

هاش. درد داشت دیدارهای پی در پی با سیاوش و سپهر. درد داشت روز

اش استحکام یافته بود و کم کم وقت شکوفاییش از داشت عشقی که ریشه

ی ماهرخ. درد داشت نبودِ عاطفه. ی افسردهرسید. درد داشت چهرهراه می

خواست برای زندگیش. تکیه رو میشد نفستمام این دردها اگر تموم می

نفس  داد به راحتی و دلش طلبِ آرامش کرد. اومده بود که دراز بکشه کنار

رو میون سیاهِ موهاش مخفی کرد، نفس بکشه و بعد آروم بشه و وقتی سرش
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اما کدوم اتفاق زندگیش پیش بینی شده بود که این یکی باشه؟ کدوم 

ای دربرداشت که این یکی باشه؟ داد زندگیش سوپرایزِ خوش حال کنندهرخ

رومی لب فقط تونست که آه بکشه، از قاب پنجره نگاه کنه به آسمون و به آ

 بزنه.

بینی خوشت میاد از این گیجی و بینی؟ اگه میخدایا واقعا داری منو می _

های من؟ برات شده سرگرمی؟ یا نه واقعا آخر این ماجرا چیزی برام دیوونگی

 کنار گذاشتی؟

تلفنش برای بار دوم زنگ خورد، بی حوصله نگاه انداخت به نام مخاطب و 

ه پیامی از جانب همون شماره براش ارسال رو ریجکت کرد. بالفاصلتماسش

 شد.

 خواد باهات حرف بزنه. چی بگم؟گه که میشیوا زنگ زد. می _

 نوشت:

 رو نده.من با اون هیچ حرفی ندارم. جوابش _
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رو پرت کرد روی مبل کناری. زندگیِ مسیح شامل دو اتفاق و تلفن

رگ پدرش و دومی ی کاریِ شیوا و مالعاده وحشت ناک بود. اولی ضربهفوق

رو له کرده بود و حاال اتفاقِ سوم سپهر و غیب شدنِ الیاس. این دو قلبش

رو از نو بازسازی کنه و تماماً به نام خودش بزنه. اومده بود که همون قلب

رو کامال از تن کند. یکی رو به آهستگی باز کرد و پیرهنشسگک کمربندش

کرد. و آرومش می خواست. کاش نفس بوددو ساعت استراحت می

سرچرخوند و با حسرت نگاه انداخت به درِ اتاق مشترکشون و فکر کرد به 

اش بیشتر کفری های بیان شدهاین که نفس دقیقا از کدوم قسمتِ جمله

 هاش؟ کرد یا حرفشده؟ باید بابت سیلی عذرخواهی می

چند  تر و پشت درِ اتاق دخترک زل زده بود به دسته گلِچند متر اون طرف

هاش حاال کامال خشک شده بود. دست کشید روی شب پیشی که گلبرگ

کرد رو رسوند به آیینه. باید دقیقا چیکار میاش و با هول و وال خودشگونه

کرد یا کوتاه؟ آرایش رو رنگ میکه از نظر اون زیبا به نظر برسه؟ موهاش

ت؟ رژیم تر داشکرد و یا نیاز به تغییری اساسیرو تشدید میصورتش
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های تیره بود، باید شد؟ شاید مسیح عاشق رنگگرفت؟ باید الغرتر میمی

 کرد؟ رو تعویض میهاشلباس

اتو مورو به برق زد و شروع کرد به شانه کردن موهاش. باید همه چیزرو 

رو باز کرد شد چیزی شبیه به عاطفه. کشوی میز توالتداد. باید میتغییر می

تر از پوست آرایشش به دنبال کرم پودری با سه درجه تیرههای و میون لوازم

رو کامال پخش کرد روی پوستِ خودش گشت و با پدِ تخم مرغیش اون

رو هم ی سیاه زد و لب هاشهاش رو سایهشفاف صورتش. دور تا دور چشم

رو به زیبایی جمع کرد به نارنجی کرد. موهاش رو تند تند اتو کشید و اون

رو انجام داد. قیقا تمام کارهایی که تا به حال نکرده بودباالی سرش. د

تری های پاشنه بلند تعویض کرد، لباس کوتاههاش رو با صندلپاییدم

پوشید و ایستاد مقابل آیینه. از نظر خودش کامال زشت شده بود و اما 

 ی مسیح دقیقا همین بود. دقیقا همین شکلی!سلیقه

اش نریزه و بعد از بیرون فرستادن نفسی هرو باال گرفت تا اشکنگاهش

رو ترک کرد و دیدش. روی مبل راحتی خوابیده بود و فارغ از عمیق اتاق
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کشید. راه افتاد به طرفِ آشپزخونه و تصمیم گرفت های راحت میدنیا نفس

 که برای شام، الزانیا آماده کنه. 

زعفران و  رو از دو قاشق چای پر. کمیزیر سماور رو روشن کرد و قوری

رو گالب رو هم به اون اضافه کرد و حد فاصل زمانی، برای جوش اومدن آب

رو از ها روحشمشغول آماده سازیِ مواد الزانیا شد. دقیقا همین سرگرمی

های دنیایی کند و به آرامش رسوند. با لذت هر چه تمام تر دغدغه

ای یو گذاشت. تکهرو داخل ماکرواشرو با حوصله انجام داد و نتیجهکارهاش

رو داخل سینی و کنار چای قرار کیک شکالتی از یخچال بیرون کشید و اون

 داد.

 

هاش به سالن رسید؛ مسیح چشم گشود و نگاه و وقتی صدای تق تق صندل

ی متفاوت مقابلش داد. رو اول به سینیِ چای و بعد به چهرهپرحیرتش

ش و قوسی به تن که کرو ازش گرفت و درحالیخمیازه مهلت صحبت

 داد گفت:اش میخسته

 چه خبره؟ تولدمه؟ یا سالگرد ازدواجه؟  _
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 اش انداخت و اشاره کرد به پیرهن سفید رنگش.ی برهنهنگاهی به باال تنه

 هیج خبری نیست. پیرهنت... _

رو با اشتیاق اسکن کرد. چش شده بود؟ ی دخترکهاش تمام چهرهچشم

هاش در چی بود؟ دقیقا چه بالیی سر زیباییدقیقا منظورش از این کرم پو

 آورده بود؟

 رو به تن کرد.چنگ زد به پیرهنش و اون

افتادی؟ نترس من شوهرتم . گناه چیه پیرهن تنم نبود داشتی به گناه می _

 نیست. 

ی رو هل داد روی میز و چرخید که بره اما انگشت شست و سبابهسینی

 هاش.سرانگشت مسیح از آرنجش سر خورد و رسید به

 این مدلی اصال بهت نمیاد. _

های مردش مقاومت کنه هاش رو مشت کرد تا بتونه در برابر دیوونگیدست

 بار مسیح روی پاهاش ایستاد.و این

 خیلی خب بیا آتش بس کنیم. _
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 اش و ادامه داد:اشاره کرد به گونه

زدم نه، هایی که کامال مطمئنم که اون سیلی حقت بود؛ اما اون حرف _

 پس..

ای مترادف با عذرخواهی و باز هم رجوع کرد به فرهنگ لغت ذهنش و واژه

 رو یافت نکرد.تر از عذرخواهیای شیکیا واژه

دست کشید میون موهاش، نگاه گرفت و نفس فهمید. همین که پشیمون  

هاش یک معذرت خواهی درست و کرد. زبونش نه اما، چشمبود کفایت می

 داد و همین برای یک عمر کافی بود. حسابی تحویلش

**** 

رو ی حوله و بعد سشوار گرفت و باکس کریستالرو به وسیلهرطوبت موهاش

اش نظم بده. بوی خوش افترشیو مقابلش قرار داد تا کمی به موهای آشفته

رو در برگرفته بود و خودش هم کامال احساس رضایت داشت از انتخاب اتاق

رو کنار کاری کرد و تلفنش زنگ خورد. اونرو چسبجدیدش. موهاش

که ی خونه ی خودشون بود و این امر احتمال اینگوشش قرار داد. شماره
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رو روی اسپیکر قرار داد و به رسوند. صدارو به صد درصد میمادرش باشه

 ی کار موهاش رسید.ادامه

 جانم؟ _

 مسیح مادر. _

 جلب کرد.رو سر و صداهای شدید از اون طرف خط نظرش

 جان؟ _

 خوای یه سر بزنی؟تو امشب حتی نمی _

 های همیشگی.باز هم شروع شد بحث

 تونم بیام.دونید که مهمونیه و من اصال نمیامشب من کال قصرم. می _

 ولی.. _

ی ادکلن جدیدی که خریداری کرده رو بست و چنگ زد به شیشهدرِ باکس

 بود. گالدیاتور.

 تونم بیام.ولی و اگر و اما نداره دیگه نمی مادر من، قربونت برم، _
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 ترین حد ممکن رسید.تن صدای مریم به پایین

 خوای اصال نیای؟امشب تولدِ زنته و تو می _

نگاه گشاد و رجوع کرد به خاطراتِ ذهنش؛ درست بود. نفس گفته بود که 

 رو از یاد برده بود.متولدِ اردیبهشته و مسیح به طور کل روزش

 تونستی زودتر بگی؟رفت. شما نمییادم  _

 مریم هم دلخور شد چه برسه به نفس.

 واهلل چی بگم؟ تو کال درگیر زندگیِ خودتی. اگه تونستی بیا خداحافظ. _

تماس قطع شد، بو کشید و مشامش پر شد از بوی گالدیاتور. همیشه اعتقاد 

از تمام  رو نداره و اما متنفر بودداشت که هیچ ادکلنی عطرِ اسپارتاکوس

 نداخت.رو به یاد گذشته میچیزهایی که اون

ها، جین مشکی به همراه پیرهن مقابل کمد ایستاد و از میون لباس

رو به دور مچش رو بیرون کشید. ساعت اسپرت بندِ مشکیشخاکستری

که چی باید برای نفس بخره؟ کم مونده بود که بست و فکر کرد به این

 رد بده و تولد نفس هم شده بود غوزِ باال غوز.مغزش از این همه گرفتاری 
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ی ترین صبحونهرو به تن زد و رفت به آشپزخونه تا سرپاییهاشلباس

رو های آویزون نفسکرد. دلش لبرو میل کنه. باید کاری میعمرش

 دید اما چطور؟ خواست. باید تدارک مینمی

میشگیِ عاطفه و یکی از رو گرفت. یارِ هی بهبودفکری کرد و به ناچار شماره

رو قدم به قدم تحویل های قابل اعتماد سیاوش. کسی که اخبار سیاوشآدم

ها ذخیره رو توی قسمت مخاطباشداد. خیلی وقت بود که شمارهعاطفه می

کرده بود و اما دقیقا امروز به اون احتیاج پیدا کرد. بعد از چند بوق صداش 

 به گوشش رسید.

 بفرمایید. _

 ی بهبود؟ من مسیحم دوستِ عاطفه. خوب _

بهبود که دقیقا کنار سیاوش قرار داشت چند قدمی فاصله گرفت و آب 

 دهان قورت داد.

 کاری داری؟ برای چی زنگ زدی؟ _

 کمی از شیر خورد و بعد از مکثی کوتاه گفت:
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 جا. باید ببینمت.دم؛ آدرسِ یه هتل. بیا اونبهت یه آدرس می _

تونه از پس و بعد از اوکی گرفتن از بهبود به این فکر کرد که آیا اون می

 چنین چیزی بر بیاد؟ که آیا اونقدر شجاع هست؟ 

رو به سرجاش مرجوع کرد. برای کمی به فکر فرو رفت و بعد پاکت شیر

و بعد یک راست رفت به طرفِ  "امشب نمیام دنبالت  "نفس تایپ کرد 

 ورودی.

ای به در خورد؛ بار پیمود و وقتی تقهرو برای دهمینمتری طول اتاق بیست

ی کلت جاسازی کرد و بعد دررو گشود. بهبود رو به روی ماشهانگشتش

مردی بلند قد بود با اندامی متوسط اما، خوب بود. عاطفه همیشه از 

 کرد. عاطفه همیشه به اون اعتماد داشت و مسیح نه.هاش تعریف میخوبی

 

رو کنار گذاشت. بهبود دست گذشت و مسیح بعد از دیدنش، کلتاز طاق در 

 دراز کرد و با اشاره به کلت گفت:

 کم مونده بود که با یه تیر خالصم کنی. _
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آم؛ همیشه همراهمه چون محیط کامال خطرناکه و من جا که میاین _

 ممکنه زیر نظر هر کسی باشم.

 و جمله توسط بهبود کامل شد:

 اوش.الخصوص سیعلی _

 ابروهاش بهم نزدیک شد.

 چطور؟ چیزی گفته؟ _

 بهبود نشست روی مبل راحتی و مسیح هم مقابلش قرار گرفت.

 رو بکشی؟ازت خواسته که کسی _

رو پر کرد از اعتماد به نفس. دقیقا با تمام اطرافیانش لم داد و نگاهش

 هاش بُرش داشت.ی خدا حرفکرد که همیشهطور برخورد میهمین

ده تو، حاال برای بار دوم پرسه منم و اونی که جواب مینی که سوال میاو _

 کنم چیزی گفته؟تکرار می

رو رو بکشی. گفت که سامیار اومده تا کار یکیانگار ازت خواسته که کسی _
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 رو بکشه؟گفت. واقعا قصد داشت که خواهرشپس سمارو می

گم، تونی انجامش بدی؟ الکی نگو آره، من میخوام مییازت یه کاری م _

 تو فکر کن ببین از پسش برمیای یا نه.

بهبود سر تکون داد و مسیح اشاره کرد که میوه پوست بگیره. قصد داشت 

 رو حالجی کنه و بعد بهبودرو بفرسته به جواهرده.هاشکمی جمله

کرد و با اون بازی می رو پیدا کرد. بایدرو دید زد و روبیککمی اطرافش

رو جفت و جور کرد و در هاششد از هر چیزی. تمام رنگفکرش آزاد می

 نهایت نتونست. روی پاهاش چرخید و دقیقا فرستادش به دنبال نخود سیاه.

 هاش؟رو بلدی؟ تمام سوراخ سنبهتو ویالی جدید سیاوش _

 ای خیار به دهان گذاشت.بهبود تکه

 آره بلدم واسه چی؟ _

جا و خوام که بری اونوره. میامشب مهمونیه و مسلما سیاوش این _

 تونی؟تاپش.رو کامال کپی کنی. میاطالعات لپ
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رو که تاپ سیاوشکرد. اگر تمام اطالعات لپتونست اعتماد میو اگر می

گذاشت، برای خودش خیلی وقت پیش کپی کرده بودرو پیش رو می

کرد. بهبود کمی من و من کرد، بعد سری به میهای بعدی حتما اعتماد قدم

 اش تکون داد و روی پاهاش ایستاد.ی قبول خواستهنشونه

 رو کشته.کنی؟ اگه سیاوش از راه برسه قطعا منتو همراهیم می _

 رو پرت کرد روی تخت.روبیک

 خیالت راحت من هستم.  _

ح زل زد به قاب بهبود دست بلند کرد و با خشنودی از اتاق بیرون زد و مسی

شد. پازل سمارو باید از همه زودتر پنجره. خودش باید دست به کار می

چید. مطمئناً سما اتفاقات جالبی به دنبال داشت. باید به دیدنش می

 رفت. برمال کردن این معما کار هیچ کس اال خودش نبود.می

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

 "نفس  "
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کرد که از تصوراتم هم عبور نمیتمام امشب به بهترین شکل ممکن گذشت. 

ترین سوپرایز ی مهربون مسیح برای من تولد گرفته باشن و بزرگخانواده

هم وجود نیما بود. مسیح خبر نداشت اما خاله مریم یواشکی نیمارو دعوت 

حالم کنه و من بعد از در آغوش گرفتنش تازه فهمیدم که کرده بود تا خوش

ه و همیشه به من بد کرده بود و من دوستش تنگم! نیما همیشتا چه حد دل

کرد همیشه خودش داشتم. تنها مردی که تو این کهکشان به من توجه می

کرد که خسته شم از زندگی و جاش کاری میهای بیبود و گاهی تعصب

هام. خدا همین هم باعث شد که فرار کنم. پوزخند جا خوش کرد روی لب

و به زندگیم فرستاد و منِ بی جنبه بدبختانه دقیقا یکی صد پله از نیما بدترر

عاشقش شدم. گمونم که تنبیه بود؛ آره مسیح تاوانِ فرارم از شیراز بود. 

 های مسیح.دقیقا قسمتِ بدی

از فکر خارج شدم و با اشتیاق زل زدم به کادوهام. ماهرخ و ماهگل هر دو 

. نیما هم "نفس  "هاشون. گردنبندی ظریف با پالکِ ام کردن با هدیهدیونه

ها و فقط خجالت تحویلم داد. که خبر نداشت از جشن و سرور و این حرف

هاش و کیکی که خودش درست کرده بود خاله مریم هم به جز تمام زحمت
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رو بهم هدیه داد. مطمئن بودم که پیرهنِ کوتاه بسیار زیبایی با رنگِ طالیی

اون متین باکسی از گل  زیبایی اون لباس برای هر جشنی زیادیه و بعد از

رزرو مقابلم گرفت. از همه و همه ممنون بودم و این جشن و علی الخصوص 

های از ته دلم به هزار حالم کرد که تعداد خندهحضور نیما به قدری خوش

رو به دهان گذاشتم و نیما کنار گوشم ایِ موزیای از کیک خامهرسید. تکه

 گفت:

 ها.ماهرخ خوشگله _

رو باال گرفت و هاشاال پرید و نامش رو تشرگونه صدا زدم. دستابروهام ب

 تسلیم شد.

 کنم نری به شقایق بگی.شوخی می _

 ترسی.آخ که چقدرم تو ازش می _

ی تلفنم، حرفی زد و من با باال اومدن پیامی از جانب مسیح روی صفحه

 نفهمیدم که اون چیه.

 آم دنبالت.نیم ساعت دیگه آماده باش می _
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شد یکِ ولین کاری که کردم، نگاه کردن به ساعت بود. نیم ساعت دیگه میا

مردم برای یک لحظه خواب. نیما نیمه شب و من همین حاال داشتم می

 ی موبایل انداخت و من تایپ کردم:نگاهی به صفحه

 شه زودتر بیای؟ یا اصال نیای؟ من خوابم میاد.نمی _

 فت کردم.ی بعد پیام جدیدی دریاو چند ثانیه

 رو بذار کنار اتفاق بدی افتاده.امشب خواب _

 رو دید.نگرانی چنگ زد به دلم و نیما هم پیام

 چی شده؟ _

 

شانه باال انداختم و نگاه دوختم به ماهگل که با چشم و ابرو دلیل نگرانی 

 کرد. نیما عقب کشید و ماهرخ حرف زد.رو سوال میامچهره

 چی شده نفس؟ _

 های کسی از خنده پاک بشه.کرده بودم. دوست نداشتم لب رو نگرانهمه
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 برمت خونه.آم میهیچی به خدا. مسیح یکم دعوام کرد گفت االن می _

 مامان مریم دخالت کرد.

 بیخود کرده. دعوا برای چی؟ _

 خواستم جمع کنم؟ رو چطور میحاال این یکی

 هیچی به خدا، گفت چرا تا االن بیداری همین. _

چنگ زد به ریموت، آهنگ جدیدی پلی کرد و همراه با متین شروع ماهگل 

اش گرفته بود و اما هاشون خندهکرد به رقصیدن. نیما کامال از حرکت

کرد که اخم کنه و هیچ چیز نگه. عذرخواهی کردم و اعتقاداتش حکم می

زدم. رو رسوندم به اتاق، به موجب آماده شدن. باید با مسیح حرف میخودم

ی مسیح. اگر هم دعوتش جا باشه و من خونهشد که نیما اینا نمیواقع

خطابش کنه تا  "احمدی "جا که کافی بود نیازی یک بارکردم به اونمی

جا و کنار برادرم باشم. ریمل همه چیز لو بره. تنها چاره این بود که من این

م به رو تمدید کردم، کمی عطر به روی روسریم پاشیدم و برگشتو رژ لبم

ی اول. به محض رسیدن ماهگل با اصرار خواستار رقصیدنم شد و من طبقه
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هم به ناچار کنار متین که همیشه پایه بود شروع کردم به رقصیدن. متین 

گرفت ولی، من کامال آورد و خط اخم نیما هم غلظت میادا و اصول در می

جمع به جز  کم تمامفهمیدم که گیر حسی میون خنده و اخم افتاده. کممی

کات مامان مریم. کردم به حرنیما به رقص افتادن و من با خنده نگاه می

دادن و همین که رو به پاهام نمیی استراحتای اجازهمتین و ماهگل لحظه

ی جمع یخ بستیم. دقیقا تو بدترین حالت درِ ورودی چهارطاق باز شد، همه

نگاه مسیح میون من و  ممکن از راه رسید. تقریبا تو آغوش متین بودم و

اش و من فقط نیما در حال گردش بود. حتی نیما هم ترسید از حالت چهره

 خدارو صدا زدم.

رو قدمی برداشت و ماهگل با هول و وال چنگ زد به کنترل تا زودتر موزیک 

 قطع کنه.

 جا؟ پارتی گرفتید؟ چه خبره این _

چرخ داد و رسید به  رو میون تمام اهالیوارشنزدیک شد و نگاه سرزنش

 نیما.
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جاست حتما دونستم امشب نیماجان اینخوش اومدی. اگه من می _

 رسوندم.رو میخودم

 آب دهان قورت دادم و نیما مجبور شد که لبخند بزنه.

سالم مسیح جان، آره تولد نفس بود منم سوپرایز شدم. دیگه متین  _

 نیام. زحمت کشید دعوتم کرد تهران و منم گفتم زشته اگه

مسیح با دست اشاره کرد به مبل و طوری به من نگاه کرد که مجبور شدم، 

 هفت هشت قدمی از متین فاصله بگیرم.

 بی خوبه؟ اونا چرا نیمدن؟خیلی خیلی خوش اومدی. پدر جان خوبه؟ بی _

رو سوق همه در سکوت سرجاهاشون قرار گرفتن و منِ در حال مرگ نگاهم

هام. مامان مریم کمی کیک برید و مقابل مسیح دادم به سرامیکِ زیر پا

 گذاشت و نیما گفت:

 بی هم کنارش موند. منم اومدم که فردا برم.بابا یکم مریض حال بود؛ بی _

 نوازی داشت.بیچاره برادر من. عجب شوهر خواهر مهمون

 جا اسیری.بری کجا بری؟ تازه اومدی چند وقتی این _
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 و بعد رو کرد به من.

 نفس؟ مگه نه _

مردم و کنار ها آرامش قبل از طوفانه. کاش میمی دونستم که تمام این

 اومد ولی به ناچار لب زدم:رقصیدم. کاش نیما نمیمتین نمی

 آره داداش کجا بری؟ _

 رو ترجیح داد و مسیح اشاره کرد که بلند بشم.نیما سکوت

مان حسابی از جا. ماگردیم همینریم یه جا کار داریم. بعد برمیما می _

 کن.نیما پذیرایی 

نیما مجددا روی پاهاش ایستاد و با هردومون خداحافظی کرد و من رفتم 

 که توبیخ بشم.

کرد. هیچ رو طی میی خودمونماشین به آرومی خیابونِ نزدیک به خونه

ها رو در همین نزدیکیموزیکی در حال پخش نبود و این خبر انفجار مسیح

 داد.می

 ت امشب؟ رقص چطور بود؟خوش گذش _
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تونستم از همین خواست میرو نداشتم. دلم میهاشی مقدمه چینیحوصله

رو پرت کنم به خیابون. قل بخورم، بعد مغزم متالشی بشه و پنجره خودم

ام کرده بود. همیشه باید بعد خیلی راحت جون بدم و بمیرم. مسیح خسته

 خریدم. رو کردم بهش.می رو به جونهاشی عربده کشیدنترس و دلهره

 چی بود اون اتفاق بد؟ _

 رو گاز گرفت.ابرو باال انداخت و لبش

ای بابا این همه اتفاق خوب امشب براتون رخ داده. مگه من مریضم که  _

 رو خراب کنم؟ مسیح به درک، متین چطور بود؟حال خوشتون

 تکیه دادم به پنجره.

 دونستم انقدر حسودی.نمی _

اش دیدم. خندید. خیلی مضحک و رو از چهرهالعملی متفاوتعکسو بعد 

 الکی.

میرم. متین کجا و من وای وای خوب گفتی، من االن دارم از حسودی می _

 کجا؟
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 رو قدرت ببخشم.رو گشودم تا تسلطم روی بیان کلماتقفل موبایلم

 خوامخوام خوبه؟ معذرت میخوای مسیح؟ معذرت میاالن دقیقا چی می _

 که کنارش رقصیدم 

رو رو تشدید کرد و بعد تلفنرو باال فرستاد، سرعتشی طرف منشیشه

 هام بیرون کشید.وحشیانه از میون دست

یه کاری نکن پشیمون بشم از خریدن این ماسماسک. وقتی دارم باهات  _

 کوبم تو دهنت.زنم از این غلطا نکن که میحرف می

 رک نفس.وا رفته نگاهش کردم. تولدت مبا

 

هام. من چقدر این دقیقا همون تولدت مبارک بود. پاسخ تمام رویاپردازی

کردم. به احساسم فحش رو هدیه به دست تصور میاحمق بودم که مسیح

 رو به آرومی پرت کرد روی پاهام.فرستادم و حرفی نزدم. تلفنم

تو زنم یه جور وانمود نکن که حواست به من نیست، وقتی دارم حرف می _

 که می دونی من اخالق ندارم.
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 رو باال کشیدم و نگاه چرخ دادم تا باز هم منفجر نشم.بینیم

خوای بگی چی شده چرخی؟ باالخره میها میمسیح چرا انقدر تو خیابون _

 یا نه؟ 

ی بعد مسیررو تغییر داد و دست برد به سمت پخش. انصافا چند دقیقه

رو گرفت. نیاز داشتم به یک نفر که مدام توی بهترین تصمیم ممکن

هام بگه. نیاز داشتم که حس کنم یک نفر شبیه به منه. هام از بدبختیگوش

 رو به جای من بذاره. چسبیدم به شیشه و زلنیاز داشتم که خواننده خودش

ای حرف نزدم. های یک نیمه شبِ تهران و تا مقصد کلمهزدم به خیابون

رو از های من نمای هتل آفتابماشین به آرومی از حرکت ایستاد و چشم

رو سوالی نگاه کردم و اون اشاره کرد که پایین به باال اسکن کرد. مسیح

 پیاده بشم.

رو که تو ولین شبیکنارش از ورودی گذشتم و خاطرات اولین دیدارمون و ا 

 رو دید زدم و کنار گوشش گفتم:تهران گذروندم، به یاد آوردم. کمی اطراف

 جا اومدیم برای چی؟این _
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ای که روز اول باهاش برخورد حوصلهرو از پذیرش و همون مرد بیکلید

 کرده بودم تحویل گرفت و داد به دستم.

 یام.ی پنجم، اتاق صد و بیست. تا من بتو برو طبقه _

نگرانی چنگ انداخت به دلم. چه خبر بود؟ دهان باز کردم و مجال حرف 

 زدن نداد.

 رو بکن.گمنفس کاری که بهت می _

هام بیرون پرید و راه افتادم به سمت آسانسور. تو ذهنم هزار و یکی فکر لب

زد. برای خودم تراژدی قتل هم ساختم جون میخورد و قلبم بیچرخ می

 رو.کف تا پنجمی همِ طبقه ی زمانیفاصله

درب کشوییِ آسانسور کنار رفت و پا گذاشتم به راهرویی شبیه به راهروی  

رو نگاه انداختم و حدس زدم که صد و هاگرهای اتاقی دوم. شمارشطبقه

رو قرار داشت. درست حدس زده بودم بیست اتاقی باشه که دقیقا انتهای راه

ب فرستادم وسعی کردم به چیزهای خوب رو عقخودش بود. استرس و ترس

رو تو کدوم خوب نبودن. به ناچار کلیدفکر کنم اما، مسیح و کارهاش هیچ
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قفل چرخوندم و همین که از چهارچوب در گذشتم گیر افتادم میون هزار و 

تا بادکنک. تنها حالتی که به غیر شوک به تنم اضافه شد، باز موندن دویست

جا یخ بستم و پاهام به زمین چسبید، همونبیش از حد دهانم بود. 

 رو از کنار گوشم شنیدم:صداش

 تولدت مبارک نق نقو. _

العمل، هردورو از دست داده بودم. فکرم تنها هول و قدرت تکلم و عکس

خورد که مسیح تمام این کارهارو برای من کرده؟ پس هوش این چرخ می

این باید تا صبح بیدار  زد همین بود؟ برایاتفاق بدی که ازش حرف می

 موندیم؟ می

آب دهان که قورت دادم؛ کمی تسلط پیدا کردم به حرف زدن، روی پاهام 

 ی نزدیک.هاش، اون هم از فاصلهچرخیدم و رو به رو شدم با چشم

رو چجوری درست دونم چی بگم. این همه بادکنکمسیح من، واقعا نمی _

د که تو بخوای برای من چنین گنجیکردی؟ وای حتی تو رویاهام هم نمی

 کاری کنی. نگاه کن تا کمرمون بادکنکه.
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 دست کشید به روی کمرم و مجبورم کرد که قدم بردارم.

ی گریه و کردی. منم حوصلهرو کچل میگرفتم برات که مناگه تولد نمی _

 رو نداشتم.زاریت

 هام بیرون پرید.لب

 واقعا برای این تولد گرفتی؟ _

 هام کوبید.باال آورد و مالیم به روی لبرو دستش

 خوای؟گم اینجوری نکن؟ کتک میمگه نمی _

های ها و یادم رفت بدیهای بادکنکرو چرخ دادم میون رنگبار دیگه نگاهم

رو با این حرکت به صفر رسوند و نتونستم که پر هامرو. تمام ناراحتیمسیح

 رو بغل نکنم.از اشتیاق تنش

 ر گوشم شنیدم:رو کناصداش 

 ها، فقط بادکنک نیست.هنوز مونده _

 رو بیش از پیش میون بازوهاش فشردم.سرم
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 حالی بمیرم.خواد از خوشمن دلم می _

رو از آغوشم رو نوازش داد و بعد به آرومی خودشهاش کمرمیکی از دست

 جدا کرد.

 بیا بریم. _

رو مقابل چشم ایجوجه مانند دنبالش راه افتادم و کیک کوچک دو نفره

رو بفرستم به نگاهم. وادارم هامدیدم. فقط تونستم که بخندم و تمام حرف

کرد که بنشینم و بعد درست وقتی تمام حواسم معطوف بود به کیک، 

 ی مخمل زرشکی رنگی مقابلم قرار گرفت.جعبه

رو کشید به سمت خودش. با هام به آرومی جعبهسر بلند کردم و دست 

هاش رو گشودم و دلم ریخت. مستقیم به چشمهزار، درِ جعبهضربان قلب 

 نگاه کردم و لب زدم:

 حلقه؟ _
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رو میون تیرگی پوستش مخفی هامهاش به کار افتاد و سفیدی انگشتدست

رو از جعبه بیرون کشید و به آرومی به انگشت کرد. سپس، انگشتر نگین

 چهارمم فرستاد.

مونی یا نه، چون گم مینه و حتی نمی کنی یانمی.گم با من ازدواج می _

 مسیح تصمیم گرفته که تورو بعد از اتمام کارهاش بخواد.

هام شد. دیوونگی از ناکجا آباد راه افتاد و از راهِ چشم وارد تک تک سلول

رو هاشقدر نگاه کردم تا واقعی بودن حرفدست هام سریعاً یخ بست و اون

 رو داد به حلقه.د و تمام نگاهشتشخیص بدم. ابروی راستش باال پری

 

 "فصل دهم "

 مسیح. _

 هوم؟ _

های فرضی اش خطرو بیش از پیش به آغوشش فشردم و روی سینهخودم

 کشیدم.
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 شه که تو دوستم داری.کنم تو رویام. اصال باورم نمیمن حس می _

 های اون نگاه کنم.رو روی هوا قاپید و وادارم کرد که فقط به چشمانگشتم

 کی گفته؟ _

هاش بخاطر بی خوابی شدیداً خمار شده که چشمنگاه گشاد کردم و درحالی

 ام داد.بود، چشمکی حواله

خوامت. تو فقط برای منی. همون حس تملک من دوست ندارم، می _

 خودمون!

 رو بوسیدم.اشاستخون گونه

 زنه. فقط برای تو.تا آخر عمر این قلب برای تو می _

رو به دور هاشی دستهاش چین خورد. حلقهی چشمگوشهنخندید و اما 

 تنم محکم کرد و گفت:

 من بخوابم که فردا کلی کار داریم. _

 هاش روی هم افتاد. به آرومی شب بخیر گفتم و به همون آرومی پلک
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 رو روی قلبش گذاشتم و گوش سپردم به صدای نفس هاش.سرم

اردیبهشت و خرداد هم به چشم بهم زدنی گذشت و فصل گرما از راه رسید. 

هاش. تمام این مُردم برای رنگ لباسفصل تفریح و صمیمیت، فصلی که می

ای با ظاهری آروم و درونی پراسترس گذشت. با همون روال. دو ماه و خرده

عشق و  ی مسیح و اما توام با دنیایی ازهای یکی دو روزهبا همون غیبت

ای تو رو کردم و هیچ برگ دیگه رو برای مسیححالی. من تماممخوش

میرم و آروم دونست که بدون اون میهام باقی نمونده بود. خودش میدست

های خاص کرد. تمام این دو ماه هم با همون اخالقو محتاطانه عمل می

ود که با ی پیش بخودش رفتار کرد، هیچ چیز تغییر نکرد و نهایتاً هفته

های مکرر من و ماهگل، مسیح راضی شد که سفر کنیم به شیراز. اصرار

رو دور فرستاد و وقت بارمام کمی حال و هوای کسلبرخورد دوباره با خانواده

کردم که بیش از پیش عاشق بشم. من دقیقا گیر افتاده بودم تو مردابی از 

امکان بود از عشقِ  گرفت هر لحظهرو نمیهاموابستگی و اگر مسیح دست

رو برام حرف زد؛ خیلی تاکید های گذشتهزیاد به جنون برسم. خیلی از شب

کرد که از وابستگی برسم به دوست داشتن؛ که تمام تصمیماتم مبنی نشه 
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ها رو هم ببینم و با همون بدیهاشبر احساسات؛ که حتی گاهی بدی

دوست داشت که ترسه. گفت که از حالم میدوستش داشته باشم. می

ون اعتقاد داشت که هر چیزی رو طی کنه، چدوست داشتنم حالتِ عادیش

ها، کافی بود که بخوابه و من ندازه. با تمام اینرو از پا میهازیادیش آدم

خواب. کافی بود که تنم میون رخش زیر نورِ کمِ چراغخیره بشم به نیم

 و تا انتها برم و برگردم. روار عشقهاش اسیر بشه و راه جنونگرمای دست

دست کشیدم از فکر و خیال و سعی کردم که دل بدم به خواب. پلک روی 

هاش کم شد. دلم پر شد از غصه و هم فشردم، تکونی خورد و فشار دست

 وقت بیدار نشم.آرزو کردم که ای کاش هیچ

صبح با سر و صدای مسیح بود که چشم باز کردم. روحم هنوز هم میون 

خواب و بیداری اسیر بود و بلند شدن صدای سشوار مهلت نداد که دنیای 

رو رفع کنم و باز هم بخوابم. دست کشیدم میون موهام تا شلختگیش

 کشید.رو سشوار مینشستم. لباس پوشیده و مرتب موهاش

 ها.خیلی نامردی تو، خواب بودم _

Ava-Khis.iR رو با حوصله جمع کرد.رو خشک و سشوارکامال موهاش
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 و نگاه کن تنبل.رساعت _

رو از روی پاتختی برداشتم. نزدیک به دوازده بود. دست بردم و ساعت مچیم

هامون که کامال راه افتادم به سمت سرویس و پرحسرت نگاه دوختم به ساک

 گشتیم به تهران!آماده بود. باید برمی

رو شستم و برگشتم به اتاق. مسیح ولو بود روی تخت. مقابل سر و صورتم

رو روی صورتم خالی کردم. ه ایستادم و اول آبرسان و بعد کرم پودرآیین

رو رها کردم. امروز از همون رو دقیق ریمل زدم و کیف لوازم آرایشهاممژه

اومد سراغم. حوصلگی اول از همه میکردم و بیروزهایی بود که پلک باز می

 ی ناالنی به خود گرفتم. نشستم روی تخت و چهره

 هاش کرد و گفت:گاه دستکیهرو تآرنجش

 چی شده؟ _

 رو لوس کردم.خودم

 ی تهران رفتن هم ندارم.ی هواپیما ندارم. حوصلههیچی حوصله _

 رو گذاشت روی پاهام.تکونی خورد، نزدیک شد و سرش
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 جوری دوست داری؟خوای من برم تو بمونی؟ اینمی _

 ی نه باال فرستادم و پرسید:رو به نشونهسرم

 چی؟پس  _

 گفتم:

رو ذاری جایی برم، نه کسیره. نه میام سر میآخه من تو تهران حوصله _

 آری پیشم. خودت هم که نیستی. همش تو اون خونه تک و تنها.می

حوصلگی باقی موندم. کمی در سکوت گذشت و حرفی نزد و من با همون بی

یم از ششه؟ کی خالص میمن فکر کردم به این که کی همه چیز تموم می

 شه به من؟ دست دردهامون؟ کی مسیح کامال متعلق می

 مقدمه گفت:و مسیح بی

وقتی برگردیم تهران، یک هفته بعد بالفاصله باید بریم شمال. یعنی  _

 برم.زنی تورو هم میخواستم تنها برم. حاال که داری نق میمی

کنارِ دریا؟ رو کامال از یاد بردم. من و مسیح، شمال؟ من و اون بی حوصلگی

ای حالی بمیرم و شروع کردم به جیغ داد. با چهرهکم مونده بود که از خوش
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رو از تخت های من. پاهاماش گرفت از حالتمتحیر سر عقب کشید و خنده

ی آرایشم برسم و آویزون کردم، روی پاهام ایستادم و رفتم که به ادامه

ی تاسف تکون داد و هسری به نشون مسیح که انگار با دیوونه طرف بود،

 رو ترک کرد.اتاق

رو روزها صحبت خواستگاری و ازدواجکنارش و مقابل بابا نشستم. نیما این

 بی برای اقدام هر چه زودتر هول و وال داشت.وسط انداخته بود و بی

 مسیح دولپی مشغول خوردن بود و نیما گفت: 

 اه.شقایق شرط گذاشته که باید درس بخونه و بره دانشگ _

 سر تکون دادم.

 راست گفته. باید بره. _

 ام کرد و مسیح گفت:نیما چپ چپی حواله

 قبول نکن. _
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سرچرخوندم و نگاهش کردم اما شانه باال انداخت و بی توجه لقمه گرفت. 

رو پر کنه و در همون حال رو به بی دست دراز کرد تا لیوان شیر مسیحبی

 نیما گفت:

زنم. درس و دانشگاه دیگه چیه. زن رف میولش کن مادر من باهاش ح _

 باید فکر زندگیش باشه. 

 نیما با سر تایید کرد و گفت:

 گم.منم همینو می _

 و بابا به دنبال صحبتش اومد.

 خوای زندانیش کنی که چی بشه؟بذار درس بخونه پسر، می _

ر دارو غصههای صورتش دلمنگاه دادم به بابا و هزاربار عاشقش شدم. چروک

اش حفظ شد، کاش همون اقتدار سابق روی چهرهکرد. کاش مریض نمی

 دونستم. رو میها قدرشبود، کاش تمام این روز

 رو متوجه کرد. سر باال گرفت و لبخند زد.سنگینی نگاهم بابا

 جانم بابا؟ _
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 تری دادم و به آرومی لب زدم:پاسخ لبخندش.رو با لبخند عمیق

 شه.کردم که چقدر دلم براتون تنگ میین فکر میهیچی بابا. داشتم به ا _

 رو گرفت و محکم فشرد.های پرقدرتش نزدیکم شد، دستمدست

 من خیالم راحته که یه مرد باالسرت هست بابا. _

ی مرد بودنش رفتم. مردم برای سرچرخوندم به طرف مسیح و قربون صدقه

مسیح تنها تونست که گاهم و تر تپید برای تکیههاش. قلبم محکممردونگی

رو بر هم زد. بخنده. صدای بلند شدن زنگ موبایلِ مسیح جو به وجود اومده

 معذرت خواهیِ کوتاهی کرد و از پشت میز بلند شد.

 جانم مامان؟ کی مریض شده؟ خیلی خب با متین برید، مراقب باشین. _

 نگرانی چنگ انداخت به دلم.

 کی مریض شده مسیح؟ _

 ت ناهار تشکر کرد و برگشت به طرف من.بی بابرو به بی

 گه از حال رفته.ماهگل، گمونم فشارش افتاده. مامان می _
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رو ترک کردم تا زنگ بزنم و جویای حالش هینِ کشداری سر دادم و میز

 آورد به شیراز.رو هم میبشم. کاش مسیح راضی شده بود و ماهگل

رو نخورده بود که کسی موبایلرو گرفتم و هنوز بوق ی متینپر عجله شماره

 از دستم قاپید.

 رن دکتر که مطمئن بشن چیز مهمی نیست.االن حالش خوبه، دارن می _

 نالیدم:

 رو بپرسم. اشکالی داره؟خواستم خودم حالشمی _

 و شنیدم:

رو نسبت بهش حساس رقصیدی مناز اون شب که تو بغلش داشتی می _

 کردی و این خیلی برات بد شد.

رو هام شد و همین که دهان باز کردم حرفی بزنم، تلفنمرت وارد چشمحی

ام داد و رفت. مشتی به تخت کوبیدم داخل جیبش قرار داد، چشمکی حواله

رو ی اخیررو صدا بزنم. تمام این هفتهرو رسوندم به پنجره تا شقایقو خودم

دم و با صدای رو کنار کشیشد. پردهجا بود و باز هم دلم براش تنگ میاین
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رو صدا زدم و اما خبری نشد. احتمال دادم که مشغول باشه و بلند نامش

 رو کنار بابا بگذرونم.تصمیم گرفتم که دو ساعت باقی مونده

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

 "راوی  "

ره به قصر. نفس ابرو در ها رو هل داد داخل و اعالم کرد که میهر دو ساک

 :هم کشید و جیغ جیغ کنان گفت

 خوام زنگ بزنم به ساحل.رو بده میحداقل گوشیم _

 نچی کرد و از طاق در گذشت.

 زنیم. االن کار دارم.فردا بهش سر می _

 نفس اندکی فکر کرد و اجازه نداد که مسیح وارد آسانسور بشه.

 جا؟رو بذاری اونشه امشب مننمی _

 ر.کرد این دختاش میرو پر حرص فوت کرد. گاهی دیونهنفسش
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جا اشاره کرد که همراهِ باهاش وارد آسانسور بشه و اگر راه داشت همین 

رو به دست گرفت تا از نبود امیرعلی اطمینان شکست. تلفنشرو میگردنش

 حاصل کنه و تایپ کرد:

 امشب کجایی؟ _

 نفس غرغرکنان به دنبالش وارد پارکینگ شد.

رفتیم ببینیم حال ب میجا. خانگار واجبه هنوز نیمدیم تهران بره اون _

 ماهگل چطوره.

هاش کاست و وقتی نفس درست در یک قدمیش بود، روی از سرعت قدم

 ی پا چرخید.پاشنه

 ام کردی. االن چیکار کنم؟ بریم پیش ساحل یا ماهگل؟وای نفس دیونه _

 دخترک کمی فکر کرد و نهایتا گفت:

 ماهگل. _
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بشه خیلی سریع روی  چیزی نگفت و اما طوری نگاهش کرد که مجبور

ی صندلی طرف شاگرد جا بگیره. مسیح هم کنارش نشست و شماره

 رو گرفت.سیاوش

 کجایی سامیار؟ _

 هاش به دور فرمون سفت شد.دست

 جام.رسم که بیام. فردا صبح اونمن امشب نمی _

که تمام حواسش پی عکسی که براش ایمیل شده بود، سیاوش درحالی

ی دخترک رو کنار گذاشت. روی چهرهگشت، به راحتی قبول کرد و تلفنمی

کلیک کرد و خودش بود. پس ساحل همین اطراف و کنار مردی دیگه چرخ 

رو تموم کنه خورد. تکیه داد به صندلی و تصمیم گرفت که کار امیرعلیمی

 خواست. رو نمیو این دنیا هیچ رقیبیچون ت

نفس به محض ورود به ویالی مسیح، با سر و صدا تک به تک اعضای 

 رو در آغوش گرفت و کنار ماهگل نشست.ی شوهریشخانواده

 چی شده خانم؟  _
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 بار بغض کرد.ماهگل اشاره کرد به متین و برای اولین

 از این بیشعور بپرس. _

 مسیح دقیق شد.

 کردی متین؟چیکار  _

 

رو از جمع گرفت تا متین از حرف زدن خودداری کرد و ماهگل روش

 رو کنترل کنه. ماهرخ اما مداخله کرد:هاشاشک

 مگه آرزوت همین نبود ماهگل؟ _

ی پر شرمش. ماهگل چشم گشاد کرد و متین هم نگاه میخ کرد روی چهره

 رو گاز گرفت و مسیح بی طاقت غرید:هاشمریم خانم لب

 د حرف بزنید ببینم چی شده؟ _

 العمل از جمع، صحبت کرد:و متین قبل از بروز عکس

 دم. باید خصوصی صحبت کنیم.بذار خودم برات توضیح می _
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ته. مریم روی وفمسیح کوتاه اومد و اشاره کرد که متین دنبالش راه بی

 رو کشید و رو به نفس گفت:ماهگل

 خوش گذشت مامان؟ _

 بی خیلی سالم رسوند.ی بود. بیخیلی. جاتون خال _

 زنده باشن الهی. _

اش داغون بود رو کرد. روحیهماهگل چنگ زد به پتوش و دلش طلب تنهایی

رو محکم هاشو میون تب خواستن و شرم و غرور سرِ جنگ داشت. پلک

روی هم فشرد و نفس به ماهرخ اشاره کرد که تنهاش بذارن. مریم رفت به 

دونست دنیایی از تردید پا به اتاق ماهرخ گذاشت. نمی اتاق خودش و نفس با

 های دلش گوش کرده بود.که این کارش درسته و یا غلط اما به حرف

 ماهرخ بشین باهات حرف دارم. _

رو نشونه گرفت و نفس درست های بی روح و درشت ماهرخ صورتشچشم

 کنارش نشست.
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هت بدم اما باید جلوی رو بمن تصمیم گرفتم که... تصمیم گرفتم شماره _

دونی که اگر دونی که این کارم چقدر خطرناکه. میمن حرف بزنی. می

 مسیح بفهمه..

رو قبول کنه، کرد که نفس خواهششماهرخ که تو خیاالتش هم تصور نمی

رو به آغوش گرفت. فرشته بود این دختر. بدی رو باز کرد و نفسهاشدست

ترین که پلی بشه برای رسیدن به بزرگ رو بلد نبود اصال. قصد داشتکردن

 آرزوش.

 دونم چجوری ازت تشکر کنم.مرسی نفس. نمی _

رو بر هم های عصبیشدخترک اما هنوز هم نگران بود و دلهره تمام سیستم

 زد.می

 ترسم ماهرخ. مسیح اگه بفهمه.خیلی می _

دو ای از جانب نفس، هر ماهرخ برای جلوگیری از هرگونه تغییر عقیده

 رو گرفت و گفت:هاشدست

 دم هیچ کس چیزی نفهمه.به خدا که قول می _
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های نفس. و بعد چنگ انداخت به تلفنش و با التماس خیره شد به چشم

رو به درِ اتاق رسوند و دخترک که کم مونده بود از استرس بمیره، خودش

نگاه رو از پشت قفل کرد، از قاب پنجره به حیاط پشتی و اتاق مسیح اون

 رو هم کشید و بعد برگشت و کنار ماهرخ نشست.انداخت، بعد پرده

مون بد بشه. فقط در حد چند ماهرخ قول بده چیزی نگی که برای همه _

 کنی.رو خاموش میجمله خب؟ بعدشم خطت

امون دست و پنجه نرم ماهرخ که رنگی به رو نداشت و با ضربان قلب بی

رو قبول کرد و نفس با دنیایی از نفس هایکرد؛ سرتکون داد و گفتهمی

 رو خوند.رو که چند شب پیش از تلفن مسیح برداشته بودایوحشت شماره

 "بله  "رو دربرگرفت و همین که سپهر های ممتد فضای اتاقصدای بوق

رو قطع های ماهرخ شروع به لرزیدن و با حالی خراب تماسگفت، دست

 کرد.

های هاش جون گرفت. تمام دیوونه بازیچشم ای تمام خاطرات مقابللحظه 

هاش. این صدا همون صدایی بود اش، تمام حرفسپهر، تمام عشق و عالقه
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مرد و اون قلب همون قلبی بود که مسیح روز و شب برای ایست کردنش می

 زد. به این در و اون در می

ای هاش همراه شد با هق هق و نفس ترحم.رو از سرگذروند. لحظهکاش

ی تلفن صفحه رو به جای ماهرخ گذاشت و قلبش تکه تکه شدخودش

ای که خاموش و روشن شد، ماهرخ دست از گریه کشید و زل زد به شماره

رو لمس کرد و هاش به حرکت دراومد، آیکون سبزصاحبش سپهر بود. دست

 تر به گوشش رسید.بار دقیقصدای سپهر این

 الو..الو... _

 رو قورت داد.رو باال کشید و بزاق دهانشبینیش

 سپهر. _

رو در برگرفت، قلب ماهرخ هم ایست کرد تا صدای سکوت تمام دنیا

رو با تمام وجود گوش کنه و حتی نفس هم مرد های فرد پشت خطنفس

 برای هر دوشون وقتی که سپهر ناباور لب زد:

 ماهرخ.. ماهرخ تویی؟ _
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رو از سر گرفت. همین کافی بود های آبیش خیس شد از اشک و گریهتیله

ای برای اتمام زندگیش. حاال کامال حاضر بود برای مردن. حاال هیچ خواسته

 موند. از این دنیا براش باقی نمی

 رو نوازش کرد و سپهر باز هم حرف زد:های نفس بازوهاشدست

 الو..ماهرخ خودتی؟  _

های رو پس گرفت و جملهاشهای نفس کمی تسلط از دست رفتهبا اشاره

 رو جمع کرد تا بیرون بفرسته.دلش

ها، فقط یه آره نامرد منم. فکر نکنی دلم برات تنگ شده که زنگ زدم _

خوام بدونم، چرا؟ من چه هیزم تری به تو فروختم؟ من با تو چیز رو می

ام سرم آوردی؟ تعجب کردی که هنوز زنده چیکار کردم که این همه بال

 ام هنوز نکشتنم؟ آره؟ تعجب کردی که چرا خانواده

 و صدای اون طرف خط دقیقا آبی بود روی آتش.

دونی چقدر شنوم. نمیرو میحالم که دارم صداتدونی چقدر خوشنمی _

گم تو فقط به من رو بهت میگم. جواب همه چیدنبالت گشتم ماهرخ. می
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تماد کن. تو فقط مهلت بده تا برات حرف بزنم. باور کن تو کل عمرم از اع

 ی کاری که با تو کردم پشیمون نیستم. هیچ چیز به اندازه

 رو دید زد، خواستار قطع تماس شد و ماهرخ نالید:نفس با هول و وال اطراف

 بخشمت.نمی _

 

تا از قطع رو نگاه کرد ی تلفنشترس به جان سپهر چنگ انداخت و صفحه

رو از گوشش که ماهرخ اوننشدن تماس اطمینان حاصل کنه و قبل از این

 فاصله بده فریاد زد:

 کنم قطع نکن باید ببینمت.خواهش می _

دونست، خبر نداشت که برادرش مامور مرگش شده. کاش مسیح نمی

رو. اگر تمام رفت پنج سال گذشتهگرفت. کاش یادش میفراموشی می

دن، به خدا براش رویای به دار کشیدن سپهرکرو به سر نمیادهاعضای خانو

رو تر کرد و بغض قدرت هاشرفت. اشکِ حسرت نشات گرفت و گونهکه می

های رو به دسترو قطع کرد و تلفنطرو هم ازش گرفت. ارتباحرف زدن
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نفس سپرد. تکرار شد. گذشته تکرار شد. داغ از دست دادن سپهر به بدترین 

ی رو سوزوند. نفس با دنیایی از ترحم خیرهمکن شعله کشید و قلبششکل م

رو فرستاد که چرا چنین کاریرو لعنت میچشمکهاش بود و مدام خودش

 کرده. 

 

رو در آغوش بگیره و مرحمی بشه روی زخمکهاش دست دراز کرد تا تنش

 رو پس زد.هاشاما ماهرخ دست

 نفس برو بیرون بذار تنها باشم. _ 

رو به پشت گوش فرستاد. داغ عالم به ای از موهاشاز طاق در گذشت و تره

 کرد. ای رهاش نمیدلش نشسته بود و عذاب وجدان لحظه

 رو دید.رو طی کرد و متینهاپله

 متین مسیح تو اتاقشه؟ _

های که تمام حواسش معطوف بود به صحبتمتین سر بلند کرد و درحالی

رو در پیش رو زمزمه کرد و راه اتاقش"آره "ی اخیرش با مسیح، به آروم
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رو به حیاط پشتی رسوند و مغزش گنجایشی های ناالنشگرفت. نفس قدم

برای فکر کردن به حال و روزِ متین نداشت. فعال ماهرخ صدرِ جدول بود و 

 کرد.دارش میحال چشمکهاش مدام غصه

رو میون صورتشای به در نواخت و وارد اتاق شد. مسیح درحالیککه تقه

رو ببنده. هاش اسیر کرده بود، نگاه دوخت به زنش و اشاره کرد که دردست

رو هم از استرس موجود فراری بده. نفس سعی کرد که لبخند بزنه و خودش

 ی صندلی و کنارش نشست.در چند قدمیش ایستاد و روی دسته

 عزیز من چطوره؟ _

ی وهای سشوار شدهلبخند تلخی تحویلش داد و دست کشید میون م

 همسرش.

 گفت؟دونی متین چی میمی _

 کرد؟رو چیکار میمتین با همیشه فرق داشت اما ماهرخ

 گفت؟چی می _

 از ماهگل خواستگاری کرد. _
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ای رفت و جاشکرو با شادی در دل دخترک تعویض کرد. لبخند غم لحظه

 رو پوشوند و گفت:اشپهنی چهره

 که خیلی خوبه.ه مسیح اینشگی؟ باورم نمیواقعا می _

 ابروهای مسیح بهم نزدیک شد و چهره جمع کرد.

 ای واسه همین چیزاست.گم بچهاین خیلی خوبه؟ می _

 اش آویزون شد. مسیح با این هم مخالف بود؟ دخترک وا رفت و لب و لوچه

 رو دوست دارن.مگه چیه؟ چه اشکالی داره؟ قشنگ مشخصه که همدیگر _

فکار مختلف رو به انفجار بود و نه توان فکر کردن داشت و سرش از هجوم ا

شد به این وصلت. منطقش تنها جبهه گرفته بود و فریاد نه دلش رضا می

 قبول نکن. "نه  "زد کهمی

رو بیرون کشید و های تلخدست دراز کرد و از داخل کشو پاکت شکالت

اهگل و ماهرخ ی مای به دهان گذاشت. نفس هم میون دنیای عاشقانهتکه

گیر افتاده بود و وقتی برای فکر کردن به دردهای خودش نداشت. 

های مسیح اسیر شد و اش میون گرمای دستدستکهای سرد و یخ زده
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 رو شنید:صداش

 

کنه که من اون کنه؟ تو کدوم دنیا سیر میزن من داره به چی فکر می _

 دنیارو آتش بزنم هان؟

ج اعصاب و روان، دلش قرص بود که مسیح میون تمام این مشکالت و تشن

ی رو بچسبونه روی سینهتونه سرشرو داره، گاهی میرو داره، عشقش

هاش همچون گلی شکوفا شد و  ستبرش و دل بکنه از تمام دردهاش. لب

رو بو رو تکون داد تا دقیقا تو آغوشش قرار بگیره. عطر جدید همسرشتنش

رو روی قرارشهای بیهاش بوسههاش و لب کشید و فرستاد به ریه

 اش چسبوند.های دودی تیرهریشته

 فهمی اینو؟تمام فکر و ذکر من تویی. می _

 رو. رسوند حال مسیحاش گاهی به مرز جنون میهای دخترانهناز

 ها.گیرتشگری مینکن این کارهارو با شوهرت. یه دفعه برق وحشی _
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رو سوزوند، ور شد. گرما تنشوجودش گر گرفت و خون به صورتش حمله

 عرق شرم از گودی گردنش راه گرفت و عقب کشید.

 ام.بریم بخوابیم. من خیلی خسته _

هاش میون تمام اون مشکالت یک تای ابروی مسیح باال پرید و چشم

رفت برای این ناز و عشوه و همین سرخ و سفید خندید. دلش ضعف می

وادارش کرد به اذیت کردن  اش بود کهچون یاس چهرهشدن پوست هم

 ادامه بده.

 االن منظورت اینه که بریم تو تخت دیگه؟ _

ی مثبت پایین فرستاد، رو به نشونهرو حالجی کرد، سرشاشنفس جمله

تر چسبید. گاهی دلش رو محکممسیح شروع کرد به خندیدن و تنش

زودتر خواست که این دختررو بند کنه به تنش تا همیشه بخنده. کاش می

 شد دردهاش.تموم می

دونم کدومش هستی اما تو یا خیلی زرنگی، یا خیلی ساده ای.. نمی _

خواد بی توجه به همه چیز ها دلم میخوبی. تو خوبِ منی دختر. بعضی وقت
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رو سفت بچسبم و ول نکنم. ای از دنیا و این تنتتورو بردارم ببرم یه گوشه

 ولی چه کنم که قسمت این نیست.

 فس که وجودش لبریز بود از عشق، کنار گوشش به آرومی زمزمه کرد:و ن

 من دوستت دارم. فقط به همین فکر کن._

ای تنش سر زد به دیوونگی و گرما به وجودش چنگ انداخت. برای لحظه

خواست رو میرو. گور بابای تمام دنیا این دخترفراموش کرد سپهر و سیاوش

 کرد؟ و چرا کاری نمی

هاش بلند کرد و روی پاهاش ایستاد. نفس ضربان رو روی دستتن ظریفش

رو ببلعه، هاشرو کنترل کرد و مسیح که قصد داشت با نگاهش چشمقلبش

 لب زد:

 تونم تحمل کنم.خوام. لعنت به من ولی دیگه نمیمن تورو می _

های نفس هاش، دستکه اقدام کنه برای بوسیدن سرخیِ لبو قبل از این

 رو چنگ زد و کنار گوشش نالید:رهنشی پییقه

 تونم.نه مسیح. من.. من نمی _
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هاش و مسیح های نفس جفت شد مقابل کتونیهاش شل شد و صندلدست

رو نشونه گرفته بود و تو تمام عمرش رو. دقیقا غرورشاشهضم نکرد جمله

 رو نداشت. عقب گرد کرد و نفس فهمید.تحمل پس زده شدن

 شدی از من؟ باشه هر چی تو بگی.مسیح ناراحت  _

هاش به نمایش در اومد و حاال عطش تمام دردها فیلم شد و مقابل چشم

رو نداشت. راه افتاد به سمت تخت خوابش، بدون هیچ ی پیشچند دقیقه

های پیرهنش رو باز کرد و پلک روی رو از پا کند، دکمههاشحرفی کتونی

فرستاد و حاال رو عقب میهاشواستهکرد. باید خهم فشرد. باید تمرین می

 وقت عاشق شدن نبود.

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

رو به دست باد رو پاره کرد و اونتکه کاغذ مچاله شده و سرخ از خونِ عاطفه

سپرد. نگاهی به سر در بهزیستی انداخت و از ورودی گذشت. پرسون 

 رو رسوند به بخش مد نظر.پرسون خودش
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کرد. یرش نشسته بود و تند تند چیزی تایپ میخانم مسنی پشت میز پذ

 تکیه زد به پیشخوان و صدا صاف کرد.

 خانم._

رو رو جلب کرد. عینکشزن سر بلند کرد و نگاه آبی براق مسیح توجهش

 رو قدرت ببخشه و لبخند زد.نماشروی چشم فرستاد تا نزدیک

 بفرمایید؟  _

 یفی. رو ببینم. طاهره ساومدم که یکی از اقوامم _

زن به محض شنیدن نام خانم سیفی، همون پیرزن بد حال و مهربونِ اتاق 

 انتهایی، لبخند زد و اما سریعا جبهه گرفت.

 خوای اذیتش کنی؟شما هم مثل پسرش می _

رو نباخت و سعی کرد که کنترل پسرش؟ پسرش دیگه کی بود؟ خودش

 رو از دست نده.اشها و حتی حالت خونسرد چهرهحرف

 خوام ببینمش.ه خانم محترم، خیالتون راحت فقط مین _
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 آقا رحیمی این آقارو ببر پیش طاهره خانم. _

رحیمی که مردی الغر اندام با قدی متوسط بود چشمی گفت و به مسیح 

تی ی سیفی و حاشاره کرد دنبالش بره. مسیح هنوز هم هیچ چیز از طاهره

رو به دونست، فقط عاطفه بود که هنگام مرگش آدرساین آدرس نمی

هاش داد و خواهش کرد که به این آدم سر بزنه. حتی به یاد آورد که دست

 ای از اطالعاته.گفت این زن صندوقچهعاطفه می

به اتاق انتهایی رسید و رحیمی همراه با پیرزن کز کرده روی صندلی 

ی رنگِ پنجره که به دست نسیم مالیم به این ی آبتنهاش گذاشت. پرده

ی رنگ دارِ اتاق بود. توجه کرد، تنها وسیلهطرف و اون طرف حرکت می

 طاهره به قد و باالی مسیح جلب شد و لبخند زد.

 شناسم .اشتباه اومدی پسرم، من تورو نمی _

 رو پاسخ داد.ناخودآگاه خوش اخالق شد و لبخند زن

 حرف بزنم مادر. درست اومدم.من اومدم باهات  _
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رو رو طلب کرد. کدوم گناهشطاهره خندید و دلش پسری شبیه به این مرد

 با چنین اوالدی پاسخ داده بود خدا؟ 

 جانم مادر؟ _

دونست که دقیقا چی باید بگه. نزدیک رو از جیب بیرون کشید و نمیتلفنش

 د.رو هم تازه کرشد به پیرزن و عکس عاطفه داغ دل خودش

 شناسی مادر؟رو میاین زن _

 طاهره به محض دیدن عکس، با رویی گشاده گفت:

رو نشناسم؟ تمام درد و دالمون پیش شه من این دختر ماه خودممگه می _

 همه. باهم دوستیم. دو تا دوست صمیمیِ چندین ساله.

 و بعد فکری کرد و ادامه داد:

 آد دیدنم؟ه نمیتو شوهرشی؟ ازش خبر داری پسرم؟ چند وقته ک _

ی بیچاره حاال زیر خروارها خاک بود. روی تخت دلش آتیش گرفت. عاطفه

 نشست و با ناراحتی لب زد:
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دونم چی باید عاطفه خوب نیست. من و فرستاده تا ازت کمک بگیرم. نمی _

 دونی بگو.بهم بگی حاج خانم، ولی هر چی که می

 پوشوند. رواشطاهره کمی مکث کرد و بعد نگرانی چهره

گفت تمام این دنیارو گشته گفت خواهرش گم شده و نیست. میمی _

 بخاطرش.  اسم خواهرش ناهید بود فکر کنم. 

رو قطع کرد. مسیح پرستاری کم سن و سال وارد اتاق شد و صحبت طاهره

خواست بهش های پیرزن. چه اطالعاتی میمایوسانه چشم دوخته بود به لب

 و دل چی داشت که بگه؟ بده؟ به جز مشتی درد 

 هارو به خوردش بده و بعد از رفتنش گفت:نگاه گرفت تا پرستار زودتر قرص

ببین مادر، حال عاطفه خوب نیست. من دنبال یه سری اطالعات  _

دونم پیشت هست یا نه. فقط بهم بگو عاطفه به جز گردم که نمیمی

 ای هم به تو گفته یا نه؟های روزمره چیز دیگهحرف

رو هزاری از چروک پیری و گذر عمر در اهره اخم کرد و پیشونیشط

 برگرفت.
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 تو شوهرشی؟ اسمت مسیح بود؟ _

 وا رفت. عاطفه تا کجا پیش رفته بود؟

 بله من مسیحم. _

 پیرزن بیش از پیش اخم کرد.

 رو در آوردی.کنی؟ همش اشک دوست منچرا اذیتش می _

 

 دقیق شد روی نگاه پیرزن.

 ش کردم؟من؟ چیکار _

اومد رو اذیت کردی. همش گفتی دوسش نداری. هی میهمش دخترم _

گفت چشمای مسیحم خوشگله من گفتم دختر چشم که مهم جا میاین

 نیست، مهم اخالقه که شوهرت نداره. حاال چی شد رفتی پیش داداشت؟

 گفت این زن؟دادشش؟ داداشش کی بود؟ چی داشت می

 داداشم؟ _
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 به یاد بیاره. پیرزن اخمی کرد تا

 اسمش الیاس بود؟ _

 برق سه فاز وصل شد به تنش و روی پاهاش ایستاد.

 دونی؟الیاس؟ چی از الیاس می _

پیرزنِ بیچاره که از عکس العمل مسیح شدیدا ترسیده بود، رنگ از روش 

 پرید و به آرومی لب زد:

 ست.گفت داداشش زندهعاطفه می _

 رو از اون بیرون کشید.ش و دفتریهاو دست برد به سمت کشوی وسیله

این دفتر خاطراتش دسته منه. چند وقت پیش پسرم اومد قایمش کردم  _

 گفت هیچی به پسرت نگو.که یه وقت نبینتش. آخه عاطفه می

های پیرزن گرفت و در همون حال رو از دستدفتر دویست برگِ جلد چرم

 پرسید:

 پسرت؟ پسرت دیگه کیه؟ _
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رو ایهاش گشت و قاب عکس دو نفرهن خرت و پرتطاهره باز هم میو

 های پرحیرت مسیح گرفت.بیرون کشید و مقابل چشم

های منن، اما من و اصال دوست ندارن. پسرم که گاهی سما و سیاوش بچه _

کشه ولی دخترم زنه ولی حتی یه دست به سر مادرش نمیمیاد و یه سر می

 شه اصال.نمیآد. دلش برای این پیرزن تنگ اصال نمی

رو ورق زد تا برسه به رو محکم بهم کوبید و دفتر خاطراتدر ماشین

گفت عاطفه، این زن، مادرِ سیاوش، منبع های آخر. راست میصفحه

 دونست و نگفت؟ رو خود نامردش میاطالعات بود اما تمامشون

هاش پر بود از آناهید شناخت. تمام صفحهرو به خوبی میدست خط عاطفه

رو خشک هاشکرد از مسیح اما تو اون میون نام الیاس دستگاهی گله می و

 کرد.

رو ذارم مسیح چیزی بفهمه. اون باید سیاوش، اما نمیستالیاس زنده "

  "بکشه. 
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رو خوند. هیچ چیز نبود هاشرو مو به مو گشت و تمام خطهاشتمام صفحه

 ی امیدوار کننده.به جز همون دو جمله

ی فرمون کرد. رو روونههاشی طرف شاگرد و مشتکوبید به شیشه رودفتر 

ست، پس اون کجاست؟ این دو دونست؟ اگر الیاس زندهعاطفه چی می

 رو متالشی کنه. سوال قصد کرده بود که مغزش

تکیه داد به پشتیِ صندلی و بی توجه به صدای زنگ تلفنش، فکر کرد. باز 

رفت تا برسه به الیاس؟ رو باید میکدوم راه هم میون هزارتو گیر افتاده بود.

رو آورده بود. دونست چرا که عاطفه اسم اونقطعا سیاوش همه چیزرو می

رو به آرومی روی پدال گاز گذاشت و راه افتاد به طرف ویالی تازه پاش

کرد تا اون مرد بهش اعتماد کنه و بهترین تاسیس سیاوش. باید کاری می

 نِ سما بود. کار سر به نیست کرد

 رو پاسخ داد.تلفنش برای بار دوم زنگ خورد و تماس نفس

 بله نفس؟ _

 سالم عزیزم خوبی؟ کجایی؟ _
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خوب که نه، رو به مرگ بود و قصد داشت که بره به قبرستون. حالش بهم 

 ای.های کلیشهخورد از این سوالمی

 خوبم جان؟ _

 نه تنها بود.رو ببری پیش ساحل؟ زنگ زدم خوشه بیای منمی _

با این همه درد چطور این دختر رو به خودش امیدوار کرد؟ اگر کارش به 

بار پای الیاس وسط بود، محالِ ممکن بود که پا رسید؟ اینآدم کشی می

 پس بکشه.

 رسم بیام.تو خودت آژانس بگیر و برو چون من نمی _

 نفس فکری کرد و بعد پرسید:

 حالت خوبه؟ _

 فهمید؟نمینه خوب نبود چرا 

 زنیم.نفس قطع کن بعدا حرف می _

هاش تا رو از یارش گرفت. سرعت باال برد و دندونی بحثو بعد مهلت ادامه
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رو زیر صندلی شاگرد پنهان کرد و از ماشین پیاده شد. تابستون امسال دفتر

رو به وز از راه نرسیده، تی شرتتر بود و هنهای عمرش گرماز تموم تابستون

رو روی خودش ثابت رو رسوند به کولر گازی و اونچسبوند. خودشتنش می

نگه داشت تا سیاوش از راه برسه. گفته بود که سمارو سر به نیست کن و 

فهمید چی به سر الیاس رو قبول کنه. باید میاشامروز قصد داشت که گفته

 کرد. فکر حتما سکته میاومده، وگرنه با اون حجم از 

ی سیاوش به گوشش رسید و بعد های ورنی و مردانههای کفشصدای پاشنه

 اش نشست.دستی سر شونه

 خسته نباشی سامیار خان، خوش گذشت. _

شد که ی خنگش مگه میانصافا شیراز خوش گذشته بود. با اون دیوونه

اش جا خوش کرد هخوش نگذره؟ از به یاد آوریش تبسمی کوتاه به روی لب

 و بعد گفت:

 آره خیلی. _

 رو پرسید:سیاوش سفارش دو لیوان شربت داد و سوال ذهنش
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 هنوز با اون دختره نفس.. _

 رو تعویض کرد.اشنگاه مسیح جبهه گرفت و اون با خنده جمله

 هنوز روش حساسی؟ _

 کوتاه مکث کرد و بعد نگاه باال کشید.

رو به زبونت خواد که دیگه اسمشنفس همه چیز منه و حتی دلم نمی _

 شم.بیاری. حواست باشه اسم اون که بیاد خل می

دید، ابرو باال انداخت و لبخند رو از سامیار بعید میسیاوش که چنین تعصبی

 قورت داد.

 باریک اهلل، خیلی هم عالی.. یه کاری برات دارم. _

 فرستاد.رو به ریه رو سر کشید و خنکاشلیوان شربت آناناسش

 کنم.رو تموم میست، قبول. کارشاگه در مورد اون دختره _

 فطرتِ نامرد. خواهرش بود سما؟ هاش برق زد پستچشم

 خیلی تمیز انجامش بده سامیار. خب؟ _
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 سرتکون داد.

 دم.تمیز انجام می _

 سیاوش سیگاری آتش زد و پا روی پا انداخت.

 یه کار دیگه هم دارم برات. _

کرد دیگه، اگر کمی آروم و محتاطانه گام رو جلب میمادشباید اعت

 شد.تری نسیبش میی مرغوبداشت، قطعا نتیجهبرمی

 اون دیگه چیه؟ _

 تری به سیگارش زد و بعد از مکثی طوالنی گفت:پک عمیق

 زمان انتقال یکی از دخترها فرار کرده بوده به اسم ساحل. _

شد تا روی تک تک کلمات تاکید  ابروهای مسیح باال پرید و سیاوش خم

 کنه.
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خوام، جاشم بلدم. اون دختررو اگه برای من بیاری من اون دختررو می _

دم. به غیر از ی فروش ده تا آدم بهت پول میسامیار... اگه بیاری به اندازه

 رو.اشخوام، اما جنازهرو هم همراهش دیدم که اونم میاون، یه مردی

رو تونست ساحله، حاال هیچ راهی نداشت. چطور میدقیقا افتاد به ته چا

 کشت؟ رو میرو چطور؟ باید اونبرای بار دوم فراری بده؟ امیرعلی

رو رو حفظ کرد و برای فرار از گرما باقی محتویات لیوانظاهر خونسردش

ی الجرعه سر کشید. کمی فکر کرد و بعد رو آورد به دستِ پیش. چاره

 ونده بود. ای براش باقی نمدیگه

 ابرو در هم کشید و رو بهش توپید:

تو فکر کردی با یه قاتل جانی طرفی؟ همین االن دستور مرگ یه دخترو  _

رو برات میارم اما رو هم بکش؟ ساحلگی برو اون یکیبهم دادی، بعدش می

 رو نه.اون یکی

رو له کرد تو جاسیگاریِ کریستال و نگاه دوخت به ی سیگارشته مونده

 میاری که امروز فرق داشت.سا
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گفتی خودم و آماده کردم که خونه سامیار. تا دیروز میحرفات با هم نمی _

گی من یه قاتل جانی نیستم. نکنه تو داری با من کش بشم، االن میآدم

 کنی؟بازی می

هاش همیشه برای این داد. دست پیش گیریباید به همین روال ادامه می

 گو بود.یکی که جواب

 روی پاهاش ایستاد و شروع کرد به تازوندن. 

ببین سیاوش، با ابله طرف نیستی. من پنج سال تموم برای سپهر کار  _

کردم، یه بارم خیانت ازم ندید اما همیشه حواسش به حرف زدنش بود. توام 

کنی من یکی مخم تعطیله تحمل این حواست باشه که چی داری زر زر می

جا و زیر نظر تو م. بله هشتاد نفر آدم قراره اینرو ندارتیکه پرت کردنات

ره باالی دار بمیرن اما من برم اون بیرون و آدم بکشم برات، اونی که می

 منم... 

 ی متعجب سیاوش کوتاه کرد.رو با چهرهاشخم شد و فاصله

Ava-Khis.iR
@avayekhis



925 
 

رو بدون که پا رو دمِ بد رو از میدون به در کنی ایناگه قصدت اینه که من _

های تو.. همه شاید خرِ کاریی کثافتشم طعمهشتی. من نمیآدمی گذا

کنم تو پوالی تو بشن اما من نه، اون دختره سمارو هم اگر بکشم خاک می

کنه. سعی نکن من و بندازی تو چاله ای که توش زندگی میهمون دخمه

 شه تو چاه خودتی.چون اونی که با مخ پرت می

شروع کرد به خندیدن. مسیح چپ  سیاوش هم روی پاهاش ایستاد و بعد

چپ نگاهش کرد و اون به خندیدن ادامه داد. دست کشید روی سر 

 هاش گفت:اش و میون خندهشونه

تو عجب مارموزی هستی پسر. من باید بیام از تو درس بگیرم، من تو  _

رسم. آفرین خوشم اومد. بخاطر زرنگی و مارموزی به گرد پاهای توهم نمی

 دی آدمِ من.همینه که تو ش

 رو پس زد و شونه عقب کشید.دستش

 من آدم تو نیستم، حرف دهنت و بفهم. _

 رو عقب فرستاد.سر تکون داد و خنده
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 وخیلی خب، برو کارت و شروع کن._

دستی به موهاش کشید و چنگ زد به سوئیچ. راه افتاد به سمت خروجی و 

 رو صدا زد.سیاوش نامش

 کالفه سر چرخوند و شنید: 

اذیت نشه. یه زمانی اون دختر خیلی برای من مهم بود. یه مرگِ بدون  _

 درد خب؟

تو ذهنش هزار و یکی فحش جمع شد، تا نوک زبونش راه گرفت و ناچاراً 

 رو ادامه داد.راهش

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

 رو به دهان گذاشت.رو با چنگال برید و اونای از مرغتکه

 شه.وای ضعف کردم چرا آماده نمی _

رو پرت کرد صدای ساحل بود که از پشت سر به گوشش رسید. چنگال

 داخل سینک و تکیه داد به کانتر.
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رسید، ساحل که شدیدا تغییر چهره داده بود و بیش از پیش به خودش می

 رو آویزون کرد.هاشپشت میز قرار گرفت و لب

شه؟ محض رضای خدا نشد یه بار باشی، ایامت به کام میزن دوم که  _

 پیش هم باشیم و اون زنیکه گند نزنه به تنهاییمون.

رو در بر داشت. چهره و هاشمقابلش نشست. هنوز هم برق عشق تیله

 حال بود.هاش خوشهاش شاید غمگین، اما چشمحرف

تای سیاوش و که تو دسناشکری نکن ساحل. به پارسالت فکر کن. به این _

فروختنت به چند تا ثروتمند عوضی. االن که داشتن میسپهر بودی. به این

زنشی. هر چقدرم سخت باشه اما اون تورو دوست داره و کنارته. دیگه چی 

 خوای؟می

دونست و بخاطرش روزی دو هزار بار خدارو شاکر بود اما، رو میهاتمام این

آزاد بشه امیرعلی برای خودشه، ولی اون زمان دلش قرص بود که اگر روزی 

تونست وجود حاال تموم اون رویاها به کابوس تبدیل شده بود. چطور می

شون یه خانواده رو کنار زنی دیگه تحمل کنه؟ اون دو به همراه بچهاون
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د احساسی حرفی نزد و از پشت میز بلند شد تا گذشت. به نفسِ بیش از ح

 رو آماده کنه.ساالدِ شام

 نفس چنگ زد به تلفنش و برای مسیح تایپ کرد:

 عشقم کجایی؟ _

رو های مرغو بعد از چند ثانیه انتظار، رفت که به ساحل کمک کنه. تکه

داخل ظرف چید و صدای کوبش پرطنینِ در از جا پروندش. چنگ انداخت 

رو روی سر انداخت و امیرعلی در قالب تی شرت و شلوار به روسریش و اون

 لی و با یک مشت اخم وارد آشپزخونه شد. 

که از نگرانی سالم داد و نفس درحالیبا دل رو آب کشید وهاشساحل دست

 کرد، جویای احوالش شد. دوم شخص برای صحبت استفاده می

 امیرعلی نگاه چرخ داد و رو به ساحل غرید:

ام تو رو از دست بدم. گفتم بچهخوام اون زندمن به تو گفته بودم که نمی_

 راهه. گفتم یا نه؟

 شانه باال انداخت.رو داد به نفس و نفس هم ساحل نگاهش
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 چی شده مگه؟ _

 رو روی کانتر کوبید.امیرعلی دست مشت کرد و اون

 ست. گی چی شده؟ شماها همتون دستتون تو یه کاسهتازه داری می _

 رو کرد به نفس.

 تو ازمون عکس گرفتی یا شوهرت؟ هان؟ _

 نفس رفت به جلدِ جبهه گیرش.

رو سرت. معلوم هست داری رو ننداز برای من ساکت شو ببینم، صدات _

 گی؟ چه عکسی؟ چی می

 رو تهدیدوار باال گرفت.اشرو رسوند به نفس و انگشت اشارههاشقدم

 کنم.من تورو با اون شوهرت بیچاره می _

 رو تغییر داد.و مخاطب صحبتش

ساحل یه مردی بشم برات. فقط دعا کن برگرده سر زندگیش من اون  _

 خوام فهمیدی؟ردنِ تو میرو به قیمت سر بار مبچه
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فهمید، به گریه افتاد و نفس راه افتاد به هاش نمیساحل که هیچی از حرف

 خورد. مسیح پشت خط بود و تو همون حوالی.طرف تلفنی که زنگ می

 جانم؟ _

 دی؟رو جواب نمیومعلومه تو کجایی؟ چرا تلفنت_

رو باشه، صداشای که هنگام دعوا پدرش از راه رسیده دقیقا همچون بچه

 انداخت روی سرش و گفت:

ی ساحل ببین این آقا مظلومه چه داد و هواری سر من راه مسیح بیا خونه _

 انداخته. تازه تهدیدمم کرد.

رو کس اال سیاوشی که آدرسابروهاش بهم نزدیک شد، اون زمان فکر هیچ

 کرد. رو تعویض میرفت به پارکینگ و ماشینشداشت نبود. باید می

 رو باال برد و گفت:سرعت

 جاست؟کی اون _

 ها.نفس هنوز هم دست به کمر بود. دقیقا عین بچه
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 از سرعت مجاز گذشت .

رسم. نفس از ی دیگه میجا من تا بیست دقیقهغلط کرده. بمونید همون _

 ها.خونه تحت هیچ شرایطی بیرون نری

اش فهمید، حالت پرابهامی به چهرههای مسیح نمیاز حرف نفس که هیچ

رو قطع کرد. امیرعلی که کامال دیوونه شده بود و ساحل بخشید و بعد تلفن

برد. حدوداً بیست و پنج دقیقه به همون روال هنوز هم تو شوک به سر می

 رو فشرد.گذشت و بعد مسیح پشت در واحد ایستاد و زنگ

میرعلی نگاه انداخت و از کنارش گذشت و به محض نفس پر از کینه به ا

که در باز شد، مسیح از چهار چوب گذشت و خیز گرفت به سمت این

 امیرعلی.

جا دو تا زن و تهدید کنی؟ تو چه خری هستی که مرتیکه تو اومدی این _

دونی؟ دونی چه غلطی کردی؟ میکنی آخه پپه؟ میاینو اون و تهدید می

خواد. این جا رو هم میاته. ساحلای سیاوش دنبال جنازهآدرست لو رفته بر

االن زیر نظرشه از بس که تو خری.. از بس که االغی. مگه من نگفتم ساحل 

Ava-Khis.iR از خونه بیرون نره؟ هان؟
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 چرخید به سمت ساحل و فریاد کشید:

هان؟ با توام؟ مثل کفترای عاشق دست تو دست راه افتادید تو خیابون؟  _

 من تورو خواسته االن چیکارت کنم خوبه ساحل؟ سیاوش امروز از

امیرعلی همون جا ولو شد روی مبل و نفس یادش رفت بحث و جدلِ نیم 

رو نگاه بندازه و رو به پنجره رسوند تا بیرونرو. ساحل خودشساعت  پیش

 رو کشید.مسیح دستش

 .وردی که.. بیا برو گمشو اونهات ادامه میهنوز داری به احمق بازی _

 نگران مداخله کرد.و دقیقا ساحل پرت شد به وسط نشیمن. نفس دل

 مسیح بدبخت شدیم االن آدمای سیاوش تورو دیدن که.. _

 ی نفی باال فرستاد.رو به نشونهسرش

رو که ندیدن. خدا کنه از نچ، با اپتیما اومدم، تو پارکینگم پیاده شدم. من _

 تو موقع اومدن عکسی چیزی نگرفته باشن.

 های دخترک بیرون پرید و امیرعلی گفت:لب

Ava-Khis.iR یکی چند تا عکس از من و ساحل برای زنم فرستاده. حتما کار اونه آره؟ _
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 ی مثبت تکون داد و از ساحل لیوانی آب یخ طلب کرد.سری به نشونه

 االن با این غلطی که کردید ساحل باید برگرده ویال. البته ویالی سیاوش. _

ا خشک شد و زمان فلش بک خورد به یک سالِ های ساحل روی هودست

 پیش.

بعد از مدت ها، خودش رو عادت داده بود به حال و هوای اون سالن شصت 

هفتاد متریِ پر از دختر. از صبح هول و وال به دل نیمی از دخترها چنگ 

زده بود. همه مشغول خودآرایی بودن و ساحل هیچ کاری جز فکر کردن 

تر بود، کنارش قرار اش از ساحل بیشکه سابقهنداشت. نیلوفر، دختری 

 گرفت و بعد از نگاهی به سر تا پاش لب زد:

تونی خودت امروز سعی کن زیاد خوشگل نباشی ساحل. هر چقدر که می _

 و زشت کن.

 سوالی نگاهش کرد و نیلوفر ادامه داد:

عالمی آد پایین و نگاه بندازه، اگر به دلش بشینی بدبخت سیاوش داره می _

گم. کارش همینه. رو بهت میدختر. چون توام مثل من ازش نفرت داری این
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بره اون باال، وقتی بری اون باال کنه ومیرو انتخاب میجا، یه دخترآد اینمی

کنه، هزار مدل شه؟ هر کاری که دلش خواست باهات میچی می

یمت باال گم؟ و بعد که دلش و زدی با قفهمی که چی میسواستفاده. می

رو جمع کن، چون اگر دست بذاره رو یکی، اون فروشت. دختر حواستمی

 کشه.آره و یا میدختررو یا به دست می

 

شه؟ هر کاری که دلش خواست بره اون باال، وقتی بری اون باال چی میمی

گم؟ و بعد که فهمی که چی میکنه، هزار مدل سواستفاده. میباهات می

رو جمع کن، چون اگر فروشتت. دختر حواستباال می دلش و زدی با قیمت

 کشه.دست بذاره رو یکی، اون دختررو یا به دست میاره و یا می

ها گیر افتاده بود که در روی پاشنه ساحل میون حالجی تک تک جمله

چرخید و سیاوش در قالب کت و شلوار وارد سالن شد و بدبختانه اولین 

اش بود. نگاه سیاوش رنگ گرفت، دِ بیچارههاش خورد، خونفری که به چشم

رو نمایش داد و هاش و با چشم و ابرو ساحلاشاره کرد به یکی از آدم

 رو گرفت و رفت.راهش
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ی بعد از اون دیدار کوتاه برای ساحل، دقیقا حسی شبیه تمامِ دو سه هفته

رو پیش رو داشت. روزها تو تبِ عشق و حسرت دیدن امیرعلی به حس مرگ

کرد تا سیاوش از راه ها با وحشت به در ورودی نگاه میسوخت و شبمی

 نرسه و بالهایی که نیلوفر تعریف کرده بودرو به سرش نیاره. 

بعد از بیست روز باالخره یکی از کارکنان به سالن اومد و از ساحل خواست 

تا حمام کنه و بهترین لباس های موجودرو هم به تن کنه. جیغ و دادهاش 

 ه جایی قد نداد و در آخر یک سیلیِ جانانه هم از سامیار خورد.هم ب

بعد از اون تو سکوت هر شب رفت به اتاق سیاوش و بازگشت گاهی هم 

رو از ی کنار اون موندنگریه کرد و کتک خورد اما هیچ وقت اولین خاطره

 یاد نبرد.

هم تو  بار صداش زد و ساحل با همون لیوانِ آب هنوزامیرعلی برای سومین

آشپزخونه ایستاده بود. مسیح کمی ترسید، پدرش دقیقا همین شکلی شد و 

 بعد مرد. 

رو از دستش رفت به سمتش، کمی تکونش داد و ساحل تنها پلک زد. لیوان

Ava-Khis.iR گرفت و نفس و امیرعلی هم به دنبالش وارد فضای کوچک آشپزخونه شدن. 
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 ساحل... ساحل. _

داد. رو هم تکون میهاشمش، شونهنفس بود که همراه با صدا کردن نا

ها کش پیدا کرد و در آخر ساحل تونست که از اون شوک خارج بشه. ثانیه

رو به ترتیب انگار روحش میون دنیای مرگ و زندگی معلق شده بود. نگاهش

 های نا آرومِ مسیح.میون سه نفر چرخ داد و رسید به چشم

 .ست اون وحشی توروخدارو نده دست اون. من و نده دتورو خدا من _

رو میون دست هاش چپوند. اشک امیرعلی مداخله کرد و تن ساحل

رو خیس کرده بود و مردونگی چه ارزشی داشت وقتی که این هاشچشم

رو محکم بهم فشرد و بعد هاشهمه بدبخت بود؟ بغض قورت داد و پلک

 گفت:

ی خوای جدی جدی ساحل و بدمسیح تو که جدی نیستی نه؟ می _

 دستش؟

 ای نداره؟فهمید که چارهکرد؟ نمیپس باید چیکار می
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شنوی باید فرار فهمی که دستور مرگ تورو صادر کرده؟ از من میمی _

 کنی..

 فکری به سرش زد و ادامه داد:

تونید هر دوتون برای چند وقت از تهران برید. این تنها راهه حتی می _

 امیرعلی.

کرد؟ باید بین مرگ و زندگی، میون ساحل و رو چیکار میاشپس زن و بچه

رو دوست کرد؟ فردِ حبس شده تو آغوششرو انتخاب میاش یکیشونبچه

 مرد برای اون؟رو چی؟ نباید میاشداشت و بچه

و  "باشه  "کمی فکر کرد و بعد از ریزش اشک از چشم راستش لب زد 

 رو ببندن.هاشونمسیح اعالم کرد که هر چه زود تر ساک

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

ساحل و امیرعلی تو امن ترین حالت ممکن و بدون هیچ توجهی از جانب 

افرادِ تعقیب کننده، راهیِ رامسر شدند. مسیح کلید ویالی پدریش رو به 

ها داد تا چند مدتی رو اون جا سپری کنند. بعد از اون تماس گرفت با اون
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رو پیدا اثری از ساحل رو رفته و هیچسیاوش و گفت که آدرس ارسال شده

 نکرده. 

اشون بازگشت و آرامش بعد از چند ساعتِ متوالی عذاب و درد به خونه

مسیح لم داد روی مبل تا کمی استراحت کنه. نفس خیره بهش، هنوز هم 

 گفت؟ فهمید؟ اگر سپهر بهش میکرد و اگر مسیح میبه ماهرخ فکر می

 سوند به شوهرش.رو ررو دور کرد و خودشناکشافکار وحشت

 زنی غذا سفارش بدی؟مسیح گشنمه. زنگ می _

رو بیاره و تمام تالشش بر این بود که درد دیونه اشاره کرد که تلفنش

های نفس شروع به ی گردنش.رو به فراموشی بسپاره. تلفن، تو دستکننده

 زنگ خوردن کرد و نام بهبود خاموش و روشن شد.

رو به دستش داد و مسیح بعد از مسیح و تلفنرو دوخت به نگاه پرابهامش

 دیدن نام مخاطب ابرو باال انداخت و گفت:

 بعد از این همه مدت، زنگ زدنت دیگه چی بود؟ _

 آیکون سبزرو فشرد و تماس با فست فود رو به بعد موکول کرد.
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 بله؟ _

 رو کپی کردم.من تمام اطالعاتش _

 رو روی میز انداخت.پاهاش

 گ نزدی؟یکم دیر زن _

 کردمشون.داشتم چک می _

 رو با اخم پاسخ داد و دخترک از رو نرفت.نگاه کنجکاوِ نفس

کنی این کارت رسما مگه من بهت اجازه دادم که چکشون کنی؟ فکر نمی _

 اعتمادم و نابود کرده؟

رو برای خودم داشته که حق داشتم اون اطالعات کنممن فقط فکر می _

 باشم.

 و تحسین کرد. اون هم یکی بود عینِ عاطفه.شجاعتِ بهبودر

 حاال چیز به درد بخوری هم دستگیرت شد؟ _
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ات، بهتره خودت ببینی که چیا برات کپی کنم دم خونهیه فلش پست می _

 رو برام بفرست.کردم ، فقط لوکیشنت

تاپ وجود رو قبال دیده بود، هیچ چیز جالبی تو اون لپتمام اون اطالعات

 ا نخواست که دل این پسررو بشکنه.نداشت و ام

 

 فرستم.باشه االن می _

 های نفس کرد.ی چشمرو قطع کرد و اخمِ توام با لبخندرو حوالهتلفن

 رو بذاری کنار؟ هان؟من چیکار کنم این خوی فضولت _

گاهی نداشت و لحنِ هایی که هیچ تکیهرو تکیه داد به شونهدخترک سرش

 به صداش انتقال داد. روی مختص خودشگانهبچه

 گی کی بود؟ حاال تا از فضولی نمردم، نمی _

ی خاطراتِ عاطفه و مرگ های پیرزن،  دفترچهتمام فکر و ذکرش پی حرف

 برد؟ هارو از یاد میکرد. اما این دختر چرا گاهی دردسما گذر می

 رو به مهربونی سوق داد .صداشدست کشید میون موهاش و تن
Ava-Khis.iR
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د موهای خودت کامل در بیاد؟ حیف نبود موهات که مشش خواکی می _

 کردی؟

های نفس عمیق و پرعشق بوسیده شد و به عادت گودی گردنش توسط لب

 رو لمس کرد.ریششهمیشه ته

رم میکنه مندونه مش اگه میون این همه مشکی اذیتت میتااین دو _

 سیاهش میکنم خوبه؟

ای همسرش به حال و هوایی عاشقانه ههاش به تبسم باز شد و فرِ مژهلب

رحمِ ساعت هم، تاکِ بیرو کشوند به رویا و تیکدعوتش کرد. هر دوشون

رو به میون کمرش محکم شد و سرشهاش به دورسرعت گرفت. دست

برد و چند بار بو کشید و نفس برای بار چندم بود که کنار  موهاش فرو

 رو زمزمه کرد؟ "دوستت دارم  "گوشش 

ها بیرون کشید و مسیح رو از شهر رویای تلفن هر دوشونی زنگِ دوبارهصدا

رو کامال در حالی که توانی برای مقاومت نداشت و کم مونده بود که خودش

 رو خاموش کرد.تقدیم کنه به عشق، چنگ زد به تلفن و اون

Ava-Khis.iR
@avayekhis



942 
 

 رو گاز گرفت و مسیح پرسید:نفس لب هاش

 کنه آدمو؟میشامپوت چیه که بوش این جوری مست  _

حالی روی تن مسیح و دراش شروع کرد به نقاشی کشیدنهای سبابهانگشت

 که شرم به تنش رجوع کرده بود لب زد:

کردم. گمونم رو باز مویی که تو شیراز خریدیمامروز تازه درِ اون ماسک _

 بوی اون باشه.

 رو استشمام کرد.رو به دست گرفت و باز هم بوشای از موهاشتره

 قرار بود من برات بزنم ها. جرزنی کردی. _

 رو چسبید.برای جلوگیری از چشم تو چشم شدنِ باهاش، دو مرتبه تنش

 رم تو زمین که..شم میشه انقدر خجالتم ندی. من االن آب میمسیح می _

رو برداشت تا پیتزا سفارش شروع کرد به خندیدن و تو همون حالت تلفن

رفت. شد که شام و ناهار از یادش میر درگیر میبده . ذهنش گاهی اون قد

 رو گرفت و گفت:فودی فستشماره
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سالم دو تا پیتزا مخصوص با دو تا نوشابه بفرستید به اشتراک صد و  _

 .چهارده

فرسته و نفس هنوز ی دیگه میمنشیِ فست فود گفت که تا بیست دقیقه

گرفت و همراه با  روی قلبش. نیشگونی از بازوشهمون جا بود ، درست

 خنده گفت:

 گذره؟خوش می _

 رو به زبونش ریخت.تمام افکارش 

اخالق؟ همش تغییر مسیح تو چرا گاهی بداخالقی و گاهی خوش _

 ها.شناست بعضی وقتدی. به خدا آدم نمیشخصیت می

ترسید از داشت که با این عشق بجنگه. چون میداشت و قصدچون دوستش

دی به فرداش نداشت. چون شاید آخر این بازی مصادف وابستگی. چون امی

ای رو قورت داد و جملههاشد با مرگ خودش و اما تمام این چونمی

 رو ساخت.ربطبی

 تو فکر کن عاشقِ یه مرد چند شخصیتی شدی. _
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 داد. رو به حالت ناالن، تغییراشنفس کمی فکر کرد و حالت چهره

شه هر روز صبح که از وری هستی. میدونم که تو کی چجآخه من نمی _

رو. مثال فردا صبح بگو سالم شی بگی حال اون روزتخواب بیدار می

ی تلگرامم. همون که این نفس،من امروز دقیقا شبیه به ایموجیِ گوجه

 کنه.جوری اخم می

های رو در بیاره. صدای قهقهههم فرو برد تا ادای مسیحرو درهاشو بعد اخم

ها با شکسته که کیلومترا رفت و دختری با حالِ خراب و دلیمسیح به هو

رو زد. نفسی ی آنِ اوناون دو فاصله داشت، چنگ زد به موبایل و دکمه

خواست که زندگیش از این پس روگرفت.نمیی سپهربیرون فرستاد و شماره

زد . باید دلیل تمام مسیح چرخ بخوره. باید باهاش حرف می هایتو دست

کرد. بعد از تک بوقی صدای سپهر به رو سوال می هایی سرش آوردبال

 گوشش رسید و باز هم غم عالم پرت شد به دلش.

 الو ماهرخ. _

رو با همون سوز همیشگی ها نامشمکث کرد و اما نتونست که میون گریه

Ava-Khis.iR .صدا نزنه 
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 روچیزگم برات. همهجانِ سپهر. ماهرخ مرسی که زنگ زدی. به خدا می _

 گم.می

 مفهوم بیان کرد.رو ناهاشهای بعد ریخت و جملهقطره

 

تونم بیام بیرون. االن بگو. اون سپهر داداشم حبسم کرده تو خونه. نمی _

 رو بگو.خواستی بگیچیزایی که می

 رو قفل کرد.رو رسوند به اتاقش و درخودش

بار قط یهتونم. باید ببینمت. هر جور شده. تو فماهرخ پشت تلفن نمی _

 شی.خورم که پشیمون نمیدیگه به من اعتماد کن. قسم می

ی اطمینانِ شش سال پیشش تونست اعتماد کنه وقتی نتیجهچجور می

 شده بود این همه بدبختی و عذاب؟

 خواستی واقعا بگی پشت تلفن گفته بودی.اگه می _

اشون مکالمهترسید. رو هم آف. حقیقتا میرو قطع کرد و تلفنو بعد تماس

، هیچ کس نداختزد ترس به جونش چنگ میکه از شصت ثانیه باال می
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رو بغل کرد و بار. زانوهاشترسید اینگر خدا مینبود اما از نگاهِ سرزنش

 اشون.نفرهدو برگشت به اولین قرارِ

 

 "مروری بر گذشته "

رمین اش فشرد و برای هزاهای عرق کردهرو میون انگشتی کیفشدسته 

ی پشت پلکش و حتی ها و سایهرو از کیفش بیرون کشید و ابروبار آینه

رو چک. رو تمدید کرد و ساعت مچیشرو از نظر گذروند. عطرشرنگ رژش

تاکسی مقابل کافه گیالسِ معروف توقف کرد و بعد از احتسابِ کرایه 

 پوشِ متفاوتِ مقابل کافه.روی کفهای صندلش جفت شدکفش

دعا کرد که مسیح به همراه اکیپِ دوست و آشناهاش دید زد و دعا رواطراف

رو ایشیشهتا صلوات فرستاد و بعد به آرومی درِنریزن تو این کافه. سه چهار

هول داد و وارد ازدحامِ کافه شد. تمام میزها پر بود و اطمینان داشت که 

های ده. از پلهرو رزرو کری باالهای طبقهسپهر بخاطر راحتیش یکی از میز

های روی لبرو. لبخند نشست مارپیچ گذشت و دیدش تمام دین و دنیاش

رو عقب کشید و مقابلش نشست و دو و بذرِ عشق ریشه زد. صندلیهر
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. هر دو رو رسوندخورد خودشگارسون هم که همون حوالی چرخ می

رو های ظریف ماهرخسفارش قهوه ترک دادند و سپهر وقت کرد که انگشت

 لمس کنه.

 چرا انقدر یخ کردی شما عزیز دلِ سپهر؟ _

کاغذی از صورتش پاک کرد و در حالی که  ی دستمالرو به وسیلهعرق شرم

 های سپهر گفت:خورد اال چشمنگاهش به هر جایی چرخ می

میرم. این جا پاتوقِ داداشمه اگه با دوستاش باور کن دارم از استرس می _

 برسن من و کشته.

هوش برادر دومش وهای ماهرخ هولر زد به درِ کنجکاوی. تمام حرفسپه

 خورد و دیدن داشت این مسیح.چرخ می

ببینم تو عکسی از اون یکی برادرت داری؟ ببینم چه شکلیه انقدر ازش  _

 ترسی. احتماال شبیه دراکوال باشه.می

 ماهرخ با افتخار ابرو باال انداخت.
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که سهله، کل این ایران دنبال داداش منن از اختیار داری. کل دانشگاه  _

 بس که جیگره.

 .دهاش قل دارو میون دسترو چید و سپهر اونهای قهوهگارسون فنجون

 تر از الیاس؟یعنی یه چیزی جذاب  _

 دوم، عکسش رو تقاضا کرد. ماهرخ با اطمینان سر تکون داد و سپهر برای بار

ها شد، نام مسیح وارد گالریِ عکسماهرخ چنگ زد به تلفنش و همین که 

 روی صفحه شروع به چشمک زدن کرد.

 قلبش سقوط کرد و پر از استرس روی پاهاش ایستاد.

زنه. نکنه اینجاست. تو یه نگاه بنداز پشت سرم و وای سپهر داره زنگ می _

 وای خدا .

ی پشت سرش رد نگاه انداخت و هیچ نگاهِ وال تمام محوطهوسپهر با هول

ها تو الک خودشون بودن. اشاره کرد به تلفن و رو ندید. تمام میزکوکیمش

 گفت:

 زود باش جواب بده. هیچی نیست. _
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 نفسی تازه کرد و جواب داد.

 الو داداش. _

 کجایی تو؟ _

 رنگ از روش رفت.

 با یکی از دوستام اومدم کافه گیالس برای چی؟ _

هام وایسا خودم نزدیکیمگه نگفتم میری بیرون به من بگو؟ من همین  _

 برمت خونه.می

 برگشت و سپهر با دنیایی ازوبعد از اون ماهرخ ده بار تا دم سکته رفت

 نگرانیِ دروغین تنهاش گذاشت. دقیقا اولین قرارشون ده دقیقه طول کشید. 

عکس پاک رو از روی قابِهای اشکاز خاطرات بیرون کشیده شد و قطره

 :هاش لب زدچشمکرد و با نگاه به 

ت؛ غِم _ ت دو چندان میو عشِق تــو به من آموخ بغرب  ها.شود ش

******* 

Ava-Khis.iR
@avayekhis



950 
 

 "فصل یازدهم  "

 نفس 

هم دلم گرفت. رو کنارم حس کردم و بازبه محض بیدار شدن، نبودِ مسیح

کننده و حوصله سر برِ دیگه ها.یک روزِ کسلکردم به این نبودنعادت نمی

زدم به مسیح و بعد از کسب اجازه، راهیِ باید زنگ میهم در انتظارم بود. 

. خودم رو چپوندم تو سرویس و با حالی کالفه شدمی مامان مریم میخونه

واش هم برای رو آب زدم و بعد از اون مجبور بودم که از فیسصورت

رو چرب شوی صورتم استفاده کنم، چون گرمای هوا کمی پوستموشست

رو به پا هامه و نزده، از سرویس بیرون پریدم و پاپوشکرده بود. مسواک زد

رو شونه کنم. کردم و ترجیحم به این بود که بعد از صحبت با مسیح موهام

رو گرفتم و هنوز خشم به دلیلِ کش اومدن ی مسیحتلفن به دست شماره

ها به سراغم نیومده بود که در باز شد و صورت مسیح نمایان شد و دلم بوق

 ت.ضعف رف

 زنگ می زنی؟ انقدر تنبلی که حال نداری تا اون جا بیای؟ _

Ava-Khis.iR و بعد اشاره کرد به موهام و خندید.
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 پاشو موهات و شونه کن دختر. _

 رو فشردم و بورس به دست راه افتادم به دنبالش.قطعِ تماس

 .دونممن تنبل نیستم آقا. فکر کردم رفتی خب چه می _

 ت:اشاره کرد به میزِ صبحانه و گف

 شی با هم بخوریم.منتظر بودم بیدار _

رو دیدم، ام نبود اما بعد از این که املتِ پخته شده توسط مسیحگرسنه

هاش نقشه نکشم. نشستم پشت میز و مقابلم تکِ لقمهنتونستم که برای تک

 نشست.

رو اعالم رم. امروز هستی دادگاه داره. حکم نهاییبعد از این که بخورم می _

 .کننمی

 

ها به یاد عاطفه افتادم و دلم براش سوخت. بیچاره جوون بود و هنوز آرزو

 داشت قطعا.

 با ناراحتی لب زدم: 
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 شه.انشااهلل اعدام می _

 انشااهلل؟ _

 متعجب زل زدم به صورتش.

 زنی؟چرا داد می _

های من کشتن. یه عالم دختررو رو جلوی چشماون و آدماش عاطفه _

 گی انشااهلل؟ن. بعد تو میبدبخت و معتاد کرد

 های حاال.نه به عربدهچند شخصیتی بود دیگه، نه به مهربونیِ صبح و 

 

رو پایین انداختم. اون هم حرفی نزد و با نگاهم هزار و یک گله کردم و سرم

 تو سکوت مشغول لقمه گرفتن شد.

کردم تونه یک جور و یک رنگ باشه. گاهی حس میدونستم چرا نمینمی

ترسیدم از . گاهی میمیون خواستن و نخواستنم همیشه در حال جنگه که

گفت خوادم. سپهر راست میاین که روزی چشم باز کنم و بگه که دیگه نمی

گفت تونست یه عاشق واقعی باشه. سپهر راست میکه مسیح هیچ وقت نمی
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 اش به منکه این آدم خیلی مرموزه. هیچ چیز از گذشته و اتفاقات زندگی

 رو بر هم زد.دونه. صداش افکارمرو مینگفته و همه چیزم

 . خب؟من امروز یکم اعصابم خرده نفس. تند رفتم _

 ام بازی کرد .رو گرفت و با حلقهسر تکون دادم و دستم چپم

شه. یا برای چی تموم میرو جیگر بذاری همهتا دو سه ماه دیگه دندون _

 مونم و یا..همیشه برات می

رو ادامه نداد تا بمیرم تو ای نزد و اون جملههام کند شد. قلبم لحظهنفس

رو به دوش بکشم و دم دادنشمردابِ حسرت. تا برای سه ماه ترس از دست

 اراده گفتم:نزنم. تنها تونستم نگاهش کنم و وقتی از پشت میز بلند شد بی

 قراره بری. ریم هر جایی که تو دو سه ماهِ آخرو با هم. با هم می _

 سر چرخوند و قبل از این که دهان باز کنه صدا باال بردم.

تونم رو ندارم. نمیببین من دیگه طاقت یک جا نشستن و تحمل کردن _

تونم شبا با کابوس بخوابم. من و هر جا هر روز منتظر یه خبر بد باشم. نمی

 ری با خودت ببر، نذار بترسم مسیح.که می
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رو به آغوشش سپردم. مدتی تو سکوت گذشت و خودم رو باز کردهاشدست

زدم و رو تو ذهنم ثبت کردم. کاش پلک میهای کنارش بودنو تمام لحظه

شدند. ای کاش که مسیح سپهر و سیاوش برای همیشه از این دنیا محو می

موند. کم مونده بود که باز هم بغضم انقدر درد نداشت. کاش برای من می

 م گفت:بشکنه و کنار گوش

نفس .. من تنهایی راحتم. وقتی تو اون جا کنار من باشی همش نگرانم.  _

گم نکنه یه اتفاقی بیوفته. نکنه یکی بخواد بالیی سرش بیاره و همش می

رو کارم من نباشم. تو برای اون جا بودن زیادی کوچیک و ضعیفی. بذار

 تمرکز کنم. وقتی ندارم برای ریسک کردن.

 رو با لجاجت پس زدم.های اشکمقطرهسر عقب کشیدم و 

رم مسیح. یه جا بری و من تو این خونه به خدا اگه نبریم من از تهران می _

 فهمی؟خوام این جا تنها بمونم میی بابام. نمیگردم خونهتنها بمونم بر می

ی نفی باال فرستاد و عقب گرد کرد و در حالی که از رو به نشونههاشابرو

 گذشت گفت:می چوب درچهار
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 مونی.تو همین جا می _

رو تو قفل چرخ رو به هم کوبید و قبل از این که بهش برسم کلیدو بعد در

رو تکون دادم تا از داد و به همین راحتی در قفل شد. چند بار دستگیره

حقیقی بودن ماجرا اطمینان حاصل کنم و جدا قفلش کرده بود. سر خوردم 

 شدم از گریه. به پشت در و این بار پر

زدم برای گذشت و من به هر جا چنگ میچند ساعتی از نبودش می

های کامپیوتری و شدم. بازیسرگرمی بیش از پیش کالفه و بی حوصله می

رو قفل کرد روی من و رفت؟ رمان و نقاشی هم نتونست آرومم کنه. در

 آورد. رو کرد که نیما دو سه سال پیش به سرم میدقیقا کاری

شد. رو تشدید هم میآوردم حرکتشهام رفتنی نبود و تا به یاد میکاش

هم آروم هام بفرستم اما بازرو به ریهرو به تراس رسوندم تا هوای آزادخودم

نشدم. حرص و عصبانیت مجبورم کرد که  برم به سراغ موبایلم، وارد 

 ها بشم و براش بنویسم:ی پیامصفحه
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تری. من تر و دیونهبشم. تو از نیما هم نامردکاری کردی که ازت متنفر  "

متنفرم از این که یه نفر زندانیم کنه. منی که از دست بابام فرار کردم 

 "مطمئن باش تو یکی برام هیچی نیستی. 

ای ها. دقیقهو دقیقا بعد از ارسال کردنش پشیمون شدم از تایپ تمام جمله

اش ریجکت وردن شمارهبعد تلفن تو دستم لرزید و به محض به چشم خ

 رو گرفتم. بعد از دو سه بوق جواب داد.ی متینکردم و شماره

 جانم؟ _

 گریه. اشک تنها سالحم بود.زدم زیر

 دونی مسیح چیکارم کرده؟متین می _

 کنی نفس چی شده؟کار؟ چرا گریه میچی _

 رو شنیدم و بیش از قبل به موضوع بها دادم.صدای مامان مریم

 رو قفل کرده.ندانیم کرده تو خونه. درمتین ز _

اش رو برای مامان مریم تکرار کرد و بعد از اون صدای مادرانهاممتین جمله

 به گوشم رسید.
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کنم بذار االن بهش سالم نفس جان مامان گریه نکن. من دعواش می _

 زنم. غلط کرده..زنگ می

ورم که هیچ خرو میون هق هق و سکسکه بیان کردم و قسم میهاجمله

 رو نفهمید.کدوم

رم. از دستش خسته شدم. کنم و میبه خدا بیاد من وسایلم و جمع می _

 ضعفم آزادیه و دست گذاشته روش.می دونه من نقطه

خواست که در ورودی . من فقط دلم میباز هم دلداریم داد و آروم نشدم

خواستم، حتی اگر رو ابدا تو زندگیم نمیهمین االن باز بشه. مردی مثل نیما

 مردم من یکی این بار موندنی نبودم.از عشقش می

 

رو از کمد دیواری بیرون کشیدم. راه افتادم به طرف اتاق و چمدون

هام با همون چوب لباسی و نامرتب به رو مجددا پس زدم و لباسهاماشک

رو متوقف ای دست هامداخلش ریختم و صدای برهم خوردن در هم لحظه

 نکرد.
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تو خیلی پررو شدی نفس. باید کتک بخوری تا بگیری بشینی سرجات.  _

های پخش و پالی داخل چمدون گرفتم و مطمئن رو از وسیلهآره؟ نگاهم

رو بهم رسوند و هر هاشکنه. قدمهام االن وحشت میبودم که از دیدن چشم

ها از میون هاش اسیر کرد که تمام وسیلهرو طوری میون دستدو دستم

هاش طوفان به پا شد و از میون هام رها شد. تو دریای چشمانگشت

 اش غرید:های بهم قفل شدهدندون

یه بار دیگه من و با رفتن تهدید کنی نفس. وای نفس اون وقته که   _

کنم جلوی برمت محضر و بعد از این که طالقت دادم پرتت میمستقیم می

 ها.ی ندارم. من تو این جور مسائل شوخی باباتخونه

رو تکون دادم و تقال کردم برای رها شدن. چرا همیشه من باید هامدست

بار نوبت اون بود که کوتاه بیاد. ابرو اومدم؟اگر دوستم داشت، اینکوتاه می

 سرم.رو انداختم رویهم کشیدم و صدامدر
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ولم کن. به درک ببر طالق بده. از خدامه که از دستت راحت بشم. اصال  _

ی پدریم بمیرم بهتره تا این که با توی روانی زندگی کنم. ولم تو خونه من

 گم.کن می

ام رسید و هام رها شد و دست راستش اومد باال و تا نزدیک گونهدست

 همین که پلک بستم، متوقف شد و اما ولوم صداش فریاد رو از سر گذروند.

جدی بودن ماجرا فهمی. تو از ی احمقی که هیچی نمیتو... تو یه بچه _

فهمی. انقدر احمقی که سر اومدن به قصر داری با من کل کل هیچی نمی

 کنی. اگه همون روز نرسیده بودم که سیاوش هزار تا بال سرت آورده بود.می

هام مشت شد و ؟ دستکوبیدرو تو سر من میغیرتیِ خودشداشت بی

 بار به جون سینه و گردنش افتاد. این

من. رفته ندازی گردنغیرتی خودت و میکنم که داری بیخاک تو سرت  _

کرد. لعنت درازی میبودی سراغ عشق و کیفت و یکی داشت به زنت دست

 کوبه.به من که عاشق یه حیوونی مثل تو شدم که حاال داره تو سرم می
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هام مهار شد و تو کسری از ثانیه نفهمیدم که چطور، اما پرت شدم به دست

 تیکه کرد.رو تیکهشد روی تنم و همراه با نعره هاش دلمروی تخت. خم 

رو باید تو سرت کوبید؟ این دونی چیزنم تو سرت. مینه من اون و نمی _

ات فرار کردی اومدی مثل بختک افتادی تو که تو این سن از خونه

رو ول من. تو اگه درست و حسابی بودی که خانواده به اون خوبیزندگیِ

افتادی معلوم نبود شی که.. اگه گیر من نمیی تهرانی آوارهنمی کردی بیا

چرخیدی. معلوم نبود االن معتاد بودی یا بین چند تا مرد دست به دست می

رو گرفتم و جایی. تو باید ممنون من باشی که اومدم تویِ فرارییه زن هر

بهت چنین خونه و زندگیِ آسی دادم. تو لیاقتت یکی مثل همون بهزادِ 

دونی چیه نفس؟ خدا من و فرستاده تو یه مردی مثل من.. میونگوله نهم

زندگیت تا توی لوس و ننرِ نفهم رو آدم کنم. یه بار باید اون جوری که 

 الیقته باهات رفتار کرد تا درست شی.

رو برداشت و رو رها کرد. چمدونمو بعد سر عقب کشید و منِ له شده از درد

داد، مین رها کرد و من در حالی که گریه امونم نمیرو روی زهامتمام لباس

 رو به پاهاش کوبیدم و نالیدم:مشتم
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ای و خدا تو رو لعنت کنه. ازت متنفرم. اگه من فراریم توام یه آدم کینه _

فهمی که اونا ی خودت کردی. تو نمیآشغالی که کل خانوادتو اسیر کینه

وست داری. خدا لعنت کشن چون تو فقط خودت و ددارن چه زجری می

 کنه تورو.. ازت متنفرم .

 رو تهدید وار باال گرفت:اشروی پاهاش چرخید و انگشت اشاره

ای و آشغالم که تمام زنمت. من انقدر کینهدهنتو ببند خب؟ نبندی می _

ها.. پس شه و بعد که داغ کنم میام سراغتهات تو ذهنم ثبت میاین حرف

 صدات نیاد .. دهنت و تا جای ممکن ببند.

رو از آب پر رو بهش رسوندم. لیوانشراه افتاد به طرف آشپزخونه و خودم

ها و رو از دستش گرفتم و پرتش کردم روی سرامیککرد، چنگ زدم، اون

هزار تیکه شد. صدای شکستن با صدای زنگ در هم آمیخت و مسیح با 

 رفت به طرف ورودی.  "می کشمت "گفتنگاهی که می

 رو شنیدم:از شدن در صدای نیازیبه محض ب

 سالم آقا احمدی جان. اتفاقی افتاده؟ صداتون ساختمون و برداشته. _
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صدای مسیح هم بهم گوشم رسید. خوب شد نیازی از راه رسید تا خودش 

 رو خالی کنه.

ی منی آقای نیازی؟ چهار دیواری اختیاری دوست دارم شما فضولِ خونه _

 ها.. مستجر انقدر پررو؟پرتت کنم از این خونه بیرونداد بزنم. یه کاری نکن 

هایی که پر سرعت به من رسید و و بعد دری که بهم کوبیده شد و گام

رو هم خوردم و تنها ام متوقف نشد. سیلیِ دوممدستی که این بار کنار گونه

 تونستم که زجه بزنم. بدتر از نیما گیرم افتاده بود.

زنمت. برو گمشو تو دا تا صبح همین جوری میخنفس. دهنت و نبندی به _

 اتاق و تا صبح عر بزن. فقط صدات به گوش من نرسه.

 رو قورت دادم و با صدایی که از گریه، دورگه شده بود گفتم:بغضم

 حالم ازت بهم می خوره. _

 و بعد رفتم به اتاق که به درد خودم بمیرم.
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بار با غصه ونده نشده و هرهای خرو غرق کرده بودم تو یکی از رمانخودم

ریختم. ساعت از ده شب خوردنِ شخصیتِ دخترِ داستان، من هم اشک می

 ای نخورده بودم.چیز دیگهگذشت و من به جز صبحونه هیچمی

 

دونم!شاید اهمیت بودم. چه میام کامالً بیچارهی بیوصدای معدهبه سر

رو ای نون التماسمرو داشتم که مسیح بیاد و برای خوردن لقمهانتظار این

رو از کلمات نگرفتم. عجب ور شد و نگاهمهام حملهکنه. خواب به چشم

وستش زندگیش به طور وحشتناکی دبختی داشت داستان. مرددخترِ خوش

داشت. دلم رو همراه با پشتِ کار فراوان از میون بر میداشت و تمام موانع

ام سوخت. داستان زندگیِ من اونقدر تلخ و غم شدهبرای قلبِ بیچاره و له

اش شد، قطعاً نویسندهانگیز بود که اطمینان دارم اگر تبدیل به رمان می

 . رو دریافت می کردترین رمان سالداراسکار گریه

رو سروصدای بهم کوبیده شدن در منزل احتماال رفت و یا برگشت مسیح

کرد. نگاه انداختن به ساعت مچیم و به چشم رسیدن یازده و نیمِ اثبات می

 شب مصادف شد با چرخیدنِ در روی پاشنه. 
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هاش اثبات کرد تا االن بیرون از ای دادم بهش و لباسرو برای لحظهنگاهم

رو تقریبا پرت کرد مقابلم و بدون هیچ حرفی بیرون ی پیتزاخونه بوده. جعبه

رو بستم تا حمله کنم رو تا کردم و کتابوهفتادوسهرفت. صفحه ی دویست

رو رو کامال از کار انداخته بود. درشی پیتزا. گرسنگی عقل و روانمبه جعبه

تونه میای به دهانم گذاشتم و اون زمان بود که فهمیدم، پیتزا گشودم و تکه

رو گرسنه بمونم. بهترین غذای دنیا باشه اگر که من چند ساعتِ متوالی

رو به دست گرفتم و فکرم فرار کرد به بیرون از اتاق. برای ی بعدیتکه

توجه شده بود ها انقدر به شام و ناهارش بیهم گرفته بود؟ این روزخودش

 سوخت. که دلم براش می

رو به سالن فرستادم. صدای تلوزیون به گوشم رو باز کردم و نگاهمالی در

زمان با تماشای رو تصور کردم. احتماالً همی خارج از اتاقرسید و صحنه

رو ی غذامرو به آرومی بستم و باقی موندهخوره. دررو هم میوی، شامشتی

رو هول دادم به تری خوردم و بعد از خالی شدنِ باکس، اونبا اشتهای کم

رو با لجبازی روی زمین قرار داشتهم هایی که هنوزعقب و لباس

 ازپیش، پخش و پالش کردم.بیش
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 کش و قوسی به گردنم وارد کردم و برای ماهرخ نوشتم:

 عزیز دلم حالت چطوره؟  _

 و خیلی سریع جواب گرفتم:

رو برام تعریف کنه خیلی دوس دارم بدونم که اصرار داره چه داستانی _

 نفس.

 نوشتم:

های جنایی نده. وقتی اومدم پیشت حرف ست پیامن داداشت خونهاال _

 زنیم.می

های رو پاسخ گرفتم و بعد باکس پیام"باشه عزیزم "دقیقه بعد از ارسالو یک

 رو از نام ماهرخ پاک کردم.دریافتیم

راه افتادم به طرف سرویس و بعد از شستوشوی صورت و مسواک برگشتم 

رو به زمین فرستادم تا باهاش بود. نگاهم بار مسیحبه اتاق و این

توچشم شدنِ با من خودداری هم کامال از چشمچشم نشم و اونتوچشم

هاش رو عوض کنه و بره اما بیخیال ولو شد روی کرد. ایستادم تا لباسمی
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روهم روشن رو برداشت و اونروهم تنظیم کرد و کنترل کولرتخت و ساعتش

گرفتم که برم اما و چنگ زدم به کتابم و راهم رو هام آویزون شدکرد. لب

 صداش متوقفم کرد.

 خوای با من بیای؟بیا بگیر بخواب مگه نمی _

رو داشتم که پدرش بعد از یک کتک حسابی، حاال براش دقیقا حال کودکی

زد که قهر رو خریده. از طرفی غرورم فریاد میبازیِ عمرشبهترین اسباب

خواستم. بدون هیچ دلیلی فقط به قصررو می بمون و از طرفی رفتن

 جا میره همراهش باشم. خواستم که هرمی

رو سر دادم روی تخت و کنارش نگاهم هم چنان به در و دیوار بود اما کتاب

 رو بست.دراز کشیدم و اون بدون هیچ توجهی به من پلک هاش

ار سفید ای و شال و شلورو که شامل مانتوی تابستونیِ گلبههاملباس

رو اشرو گرفتم که برم به آشپزخونه. صبحونهرو به تن کردم و راهمشدمی

روی میز برام همتمام و کمال خورده و حتی محض رضای خدا، یک تکه نون

ای شکالت برداشتم و همراه با باقی نگذاشته بود.  با حرص از سوپری تکه

Ava-Khis.iRجدی قهر کرده  چای خوردم و دنبالش راه افتادم به طرف ورودی. جدی
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کرد. مقابل آسانسور و کنارش ایستادم و بود. من کتک خوردم و اون ناز می

 توجه به من شماره گرفت.بی

ام اون جا... نه هنوز مهلت نکردم.. امشب انجامش الو سیاوش من دارم می _

 دم... خیلی خب فعال.می

برد دست آسانسور به پارکینگ رسید و درست وقتی روی صندلی قرار گرفتم

 به سمت پخش و بعد گفت:

ی نگهدای از خودت با خودته. به من هیچ ربطی از این به بعد وظیفه _

رو نداره بدزدنت، بال سرت بیارن، سیاوش نیست و نابودت کنه. من تمرکزم

 هات برسی.تونی به فضولیکارهامه و توام می

و بهم فشردم تا رهامرو زیاد کرد تا من حرفی نزنم. لبو بعد صدای پخش

هام نریزه و بعد زل زدم به کوچه و خیابون از قابِ پنجره. خواننده قسم اشک

 خوند.خورم که این بار برای حال دل من میمی

 رنگ و رو شدن، کی حالتو بد کرد؟دوباره خنده هات، بی"

 برو ولی اگه، دلت هوایی شد، بدون فکر برگرد.
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 چشم انتظارتم.وقت، یادت نره که من برو ولی هیچ

  "دیوونه حالیت نیست، دلت باهام نیست اما بیمارتم. 

هاش تو مغزم پیچید. اون قدر هام بدون دعوت ریخت و حرفاشک

 هم به اون ربطی نداره. اهمیت شدم براش که اگر بمیرمبی

 

 خوند.خواننده هنوز هم برای دلم مرثیه می

 گردی، دونم باز بر میمن که می"

 این همه نارو نامردی؟چه کاریه 

 دونم تو دووم نمیاری،من که می

 "تو با من یه دنیا، خاطره داری.

رو بیش اومد.خودمهام بند نمیرو روی صورتم حدس زدم و اما اشکنگاهش

از پیش چسبوندم به شیشه و نگاهم به شلوغیِ شهر ثابت موند و دلم 

برای هزارمین بار آتیش رو رو یاد آور شد؛ این جمله قلبمهای دیروزشحرف

 زد.
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  "رو زندگیِ منمثل بدبختک افتادی"

 گن که اشتباهمی، می"

 قشنگ ترین گناهمی،

 چرا باهام سردی؟ 

 دلیل اشک و آهمی ،  

  "ولی کاش زود برگردی

رو پس زدم تا هامقرمز ایستاد. اشکموزیک قطع شد و ماشین پشت چراغ

به شیشه زد. دست بردم و  رو به خودم جلب نکنم، شخصیتوجه مردم

رو پایین فرستادم و نگاه دوختم به دختری که یک عالم پاکت میون شیشه

ریخت و اش اسیر کرده بود. فقر از سر تا پاش میهای شست و سبابهانگشت

 ای از معصومیت بود.اش نشونهاما چهره

ت کنی؟ با شوهرت دعوا کردی؟ بیا فال بخر حافظ بهخاله چرا گریه می _

 گه چیکار کنی.می

 رو باال فرستادم و به آرومی لب زدم:میون گریه خندیدم و ابروهام
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 هیچی پول ندارم. _

 رو تکرار کرد.هم نزدیکم شد و لحن صحبتماون

 از شوهرت بگیر. _

 باهاش قهرم. _

رو گرفت به طرف مسیح. فکری کرد و بعد از مقابل ماشین گذشت و راهش

های چراغ قرمز خیره شد و دخترک به شمارش گرمسیح بی توجه به اون 

رو به رو پایین فرستاد و کیف پولشهم به شیشه زد. پر حرص شیشهباز

 های کوچولوش داد.دست گرفت و تراولی پنجاه هزار تومنی به دست

 خوام برو خرج کن.بیا بچه. من فال نمی _

یوفته، دو پاکت و بعد از اون چراغ سبز شد و قبل از این که ماشین راه ب

 روی پاهای مسیح افتاد و صدای دخترک تو ماشین پیچید.

 بیا عمو، صورتیه مالِ خاله و سبزه مالِ تو. _
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رو پرت ا. سبزهبه پاکت ماشین با سرعت از جا کنده شد و من چنگ زدم

رو برای خودم برداشتم. بعد از اون تمام طول کردم روی داشبورد و صورتی

 بار پاهام به قصری جدید باز شد. مل گذشت و اینراه تو سکوتِ کا

هام بود. سیاوش از هم پاکت میون انگشترو باز کردم و هنوزدر طرف خودم

هام گرفت. رو از چشمها پایین اومد و مهلت نگاه کردن به معماریِ ویالپله

ام رو با مسیح کوتاه کردم و سیاوش خنده کنان نزدیک ناخودآگاه فاصله

 شد.

گفتین گاوی،گوسفندی چیزی براتون سر ببریم.  به به ببین کی اومده. می _

رو بیان هم فرو بردم و زیر لب فحشی که بیانش از من بعید بودروتوابروهام

های گشاد شده نگاهم کرد. گمونم که کردم. مسیح مستقیم و با چشم

 رو به سیاوش گفت:رو شنید و بعدفحش

 نوشیدنی.چیزی برای خوردن داری؟  _

رو نگاه کنم و سیاوش در حالی که از این اتفاق بار نوبت من بود که اوناین

 کامال راضی بود گفت:
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 چرا که نه. بیا بریم باال. _

 و رو کرد به من.

 خوری؟نفس جان شما هم می _

رو حرص بدم و گامِ باهاشون قدم برداشتم و دلم خواست که مسیحهم

 لبخند زدم و گفتم: رو تو دلش بسنجم.پساهمیتم

 چرا که نه. سامی بخوره و من نه؟ _

رو هام به تبسمی پنهانی باز شد و صداشهامون تمومی نداشت. لببازیِ نگاه

 کنار گوشم شنیدم:

 کنی که بخوری. شما بیخود می _

 هامون بهم.ی آخر خطم شد به قفل شدن چشممرحله

 ره؟به تو ربطی نداره. مگه نگفتی بهت ربطی ندا _

رو انجام داد. توجه هاش دقیقا عکسشهاش به لبخند باز شد و چشملب

هامون جلب شد و بعد به کمر مسیح ی قفل شدن نگاهسیاوش به صحنه
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بسه سامیار. اصال این کارها بهت نمیاد. بیاید بریم وقت برای عشق بازی  _

 هست.

رو کنارم شنیدم. هاریزهاول من راه افتادم و صدای حرکتش روی سنگ

رو کند کرد و درست وقتی پا هامهای پاشنه بلند سرعت قدموجود کفش

ی اول گذاشتم و کم مونده بود که پرت بشم روی زمین، سیاوش به روی پله

رو به سختی ای نگاهش میخ صورتم شد. خودمبازوم چنگ انداخت و لحظه

 ی دوم ایستاد.از تنش جدا کردم و مسیح روی پله

 یاوش من شل نیستم که تو بخوای تبدیل بشی به سوپر من.س _

اش روی ها و تعصبِ دیونه کنندهرو اما این حرصدوست نداشتم عصبانیتش

رو با هامبار قدمرو فریاد می زد. دلم خندید و اینمن، همه و همه عشقش

رو روی هم طمانینه همراه ساختم. روی مبل سلطنتی نشستم و پاهام

داد کنارم و رو به در و دیوار چرخ میسیح در حالی که نگاهشانداختم. م

ای نشست و سیاوش به یکی از کارکنان دستورِ ی دیگهروی مبل تک نفره

 پذیرایی داد. مدتی تو سکوت گذشت و سیاوش گفت:
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کنی؟ روزگار وقف مراده؟ سامیار کارا میخب تعریف کن نفس جان. چی _

 کنه؟اذیتت نمی

 دلبری کردم.

 سازیم دیگه.دونی که.. سامی اخالق نداره. میمی _

رو یافتم مسیح. رو ضعف داد. نقطه ضعفتاش دلمهای مشت شدهدست

 رو در بر گرفت.اش کل سالنسیاوش خندید و قهقهه

 کنی عزیزم. با شراب موافقی؟خیلی خوب کاری می _

دوست داشتم رو رو حتی ندیده بودم اما حال مسیحهاییتو عمرم چنین چیز

 پس گفتم:

 موافقم. _

 رو پذیرفت.رو کرد به مسیح و اون هم شرابو سیاوش

 

 "راوی"
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رو محکم بهم کوبید. سیاوش رو هل داد به صندلیِ شاگرد و درجونشتن بی

خندید. کنارش قرار گرفت و ابرو هم از به یاد آوریِ کارهای نفس میهنوز

 هم کشید.در

 دم.نم ولی فردا حتما انجامش میتورم. امشب نمیمن می _

 اش زد و اشاره کرد به دخترِ داخلِ ماشین.سیاوش به سر شونه

 برو مواظبش باش. فکر کنم اولین بارش بود که خورد. _

آورد وگرنه کشت. باید یه بالیی سرِ اون دختر میرو میسر تکون داد. نفس

و روشن کرد و ررو گرفت به طرف ماشین و اون. راهشآروم بشو نبود

ها به حرکت در اومد. نگاه داد به ها به آرومی به روی سنگ ریزهالستیک

هم میون گریه و خنده اسیر بود. گاهی بلند می خندید و گاهی نفس. هنوز

ی احمق. دست برد به ی سیاوش شده بود دخترهسوژهزد از گریه.زجه می

تا حد امکان باال برد  روهاش نرسه. ولومطرفِ پخش تا صدای نفس به گوش

رو با ریتمِ آهنگ هماهنگ کرد. نیمی از راه گذشت و نگاه داد به و سرعتش

کرد. پلک بهم فشرد ی پیش داشت گریه میدقیقهبار بر خالف دهنفس، این

Ava-Khis.iRی اتوبان سوق داد. بوقِ چندی رو با ناگهانی ترین حرکت به گوشهو ماشین
@avayekhis



976 
 

رو کاهش توجه ولوم آهنگومد و اون بیسر به صدا در اهای پشتاز ماشین

رو چرخوند به طرف اش و اونرو کرد به نفس. دست برد به سمت چونهداد و

رو روی بارشخودش. این دختر همون آدمِ سال گذشته بود؟ نگاه اشک

 هاش حس کرد و به آرومی گفت:چشم

 بسه.نفس خفه شو. خب؟ بسه دیگه.. نذار دوباره دستم روت بلند شه.  _

رو طوری فریاد کشید که تنِ دخترک تکونی از ترس خورد و بیش از بسه

ی مسیح و رو باال آورد تا بکوبه به سینههاشپیش گریه کرد. مشت

 های مسیح متوقف شد.ی راه توسط سدِ دستهاش تو میونهدست

خوای از جونم؟ تو که منو داد نزن سر من. اصال ولم کن بذار برم. چی می _

 نداری چرا نگهم داشتی پیش خودت؟  دوس

و بعد بلند خندی. مسیح دستی میون موهاش سوق داد تا دیوونگیِ 

رو همون طور رها کرد و دخترک ولو شد روی رو تسکین بده. نفسمغزش

های خفیف زنش توجه به نالهرو حرکت داد و این بار بیپاهاش. ماشین

 وقفه تا خونه روند. بی
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ها به دختری که روی رو باز کرد و توجه یکی از همسایهدر طرف خودش

هاش بود جلب شد. ابرو باال انداخت و اما با لبخند به مسیح سالم داد دست

 رو پاسخ داد. هم نگاه حق به جانبی به سر تا پاش انداخت وسالمشو مسیح

 رو کنار گوشش شنید.رو چپوند به آسانسور و صدای نفسخودش

 بذارم زمین می تونم راه برم. _

. کرد به هم کف اما دلش گیر بودی پنجم پرتش میاگر راه داشت از طبقه

رو پر کرد از رو به سختی تو قفل چرخ داد و نفس هزار بار مشامشکلید

رو به آرومی اشی شیش تیغ شدهترکیب افترشیو و بوی گالدیاتور. گونه

  های مسیح متوقف شد.بوسید و قدم

رو پرت کرد روی زمین و این بار به هاشی پاهاش کفشدخترک به وسیله

 ی خل شدن رسید.درجه

 می دونی از چی خیلی پشیمونم؟ _

رو رسوند به اتاق خوابِ بهم هاشمقصدش قدمهای بیبی توجه به جمله

 ناک و شنید:ریخته و وحشت
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 خراب کردم . ی زندگیمو خودم بودم کهاز این که رویایی ترین لحظه _

جا روی تخت نشست و نفس روی پاهاش گرما به تنش منتقل شد و همون

های خماری که از همیشه زیباتر بود و نگاه چرخ قرار گرفت. زل زد به چشم

ی بوسیدن از نظر گذروند. پلک بهم رو با وسوسهداد و تمام عضو صورتش

ای دخترک لحظهرو برای دراز کشیدن هدایت کرد و فشرد و خم شد و نفس

کم هم کم نخورده بود و کمرو از دور گردنش جدا نکرد. اونهاشدست

هاش خالص رو از حصار دستداد. به سختی خودشداشت اراده از کف می

 رو روی تنش کشید و لب زد:کرد و روی پاهاش ایستاد. پتو

 بخواب. _

 اهش.اش پر شد از خواشک از چشم راستش بیرون پرید و نگاه تیره

 خوام. خوابم نمیاد. هیچ جا نرو پیش من باش.من تورو می _

رو کش بده و حتی هارو بکشه، ثانیهبه آرومی لب زد باشه و سعی کرد وقت

رو به ی پیتزاخودش بمیره از تبِ خواستن، اما نفس بخوابه. خم شد و جعبه

ب و دست گرفت و به همون بهونه رفت به آشپزخونه. چنگ زد به بطریِ آ
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قلپ به ریه فرستاد. کم مونده بود که از گرما خفه بشه. نفس رو قلپخنکاش

های رنگ و با صدای بلند خطابش کرد و برگشت به اتاق. رخت و لباس

رو به کمد رسوند و رو چنگ زد و به قصد مرتب کردنشون خودشوارنگش

 نفس ناله کرد.

 پس منو دوس نداری. _

دونست ترین دخترِ این کهکشان بود. مینفهم فهمید دیگه. امشب دقیقانمی

ها تا چند ساعت دیگه هیچ اعتباری نداره پس به کارش ادامه که این حرف

های نامفهومی که میون هق هق از گلویِ داد و هیچ توجهی به جمله

 شد ، نکرد.دخترک خارج می

پلک ای رو داد به آبی کم رنگِ اول صبح و هنوز لحظهتاریکیِ آسمون جاش

هاش هم خیلی هاش نبسته بود. مستی که از سرش پرید هیچ، درد و غصه

ها آه کشیده بود و فریاد زده بود سریع رجوع شد به قلبش. تو زندگیش بار

های زندگیش فرق داشت. کاشای کاش با تمام ایکاش ! اما اینکه ای

هش انقدر کرد تا بگه کاش نفسی تو این دنیا وجود نداشت، نگادهان باز می
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زد که اون دختر تنها خوبِ زندگیته و زیبا و دلربا نبود واما قلبش فریاد می

 وقت نره!کاش که هیچای

 

اش و تصمیم گرفت که بره برای انجام کار. برای نگاه داد به ساعت مچی

کرد؟ با رو تموم میاش. باید چطور کارششروعِ اولین گام ضد وجدان زندگی

اش هاش پایان یافت، با جنازهکه نفسا سقوط؟ بعد از اینگلوله یا خفگی و ی

 کرد؟ باید چه می

رو اندکی تسکین داد. های آرومِ نفس حالشرو باز کرد و نفسالی در

هاش کرد و بعد راه افتاد به طرف پارکینگ. ی لبی پر دردی روانهخنده

ر بیچاره، ی زپرتیِ سما. دختروی صندلی قرار گرفت و روند به طرف خونه

داد و بعد الفاتحه! جون رو بهش نشون میتقدیر امروز آخرین روی خوشش

گاز دادن از پاهاش سلب شد و تمام حواسش پی این بود که چرا سیاوش 

هم اگر رو داشته باشه؟ بدترین آدم دنیاباید درخواست مرگِ خواهر واقعیش

رو نداشتند. نها هم طاقت ظلم به هم جنسشوبود، اصال آدم نه، حیوون
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رو سوق داد معادله بدون پاسخ و با همون مجهولِ ایکس باقی موند و فکرش

 رو پاسخ بده.هاها تا شاید بتونه یکی از اونبه سمت الباقیِ معادله

رو خاموش نکرد. دست روی بار اتومبیلشمقابل در دو لنگه ایستاد و این

سما پاسخ داد. در باز شد و  رو به صدای خواب آلودِزنگ فشرد و منم سامیار

. دو رو هول داد و با صدای جیر جیر تکون خوردبا پا، وزن غول پیکرش

رو به داخل حیاط حرکت داد و مرتبه پشت فرمون نشست و این بار ماشین

رو ساخت. ای جدیدی سما، معادلهرو بست و چهرهبعد خاموشش کرد. در

رو کاوید و در تا پیشونیِ کبودش رو به سمتش سوق داد و از نوک پاپاهاش

 آخر دخترک پوزخند به لب گفت:

ی جدیدم مورد پسندتون واقع نشد سامیار خان؟ جدی جدی چیه؟ قیافه _

 تو اومدی که به من بوکس یاد بدی؟ پس..

 میون حرفش نشست.

 چیزی برای خوردن داری؟ صبحونه نخوردم. _
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هاش هیچ واکنشی نشون گونهاش به درد بار بلند خندید و چهرهسما این

 نداد.

باید خدمتت عرض کنم که جای خوبی نیمدی. متاسفانه خودم دو روزه  _

چیزی برای به جز چند تا سیب زمینیِ خراب و متعلق به عهدِ بوق هیچ

 خوردن ندارم.

 های صورتش.ابروهاش باال پرید و اشاره کرد به کبودی

 کی این بالرو سرت آورده. _

 سیاوش. _

رو هاش از حرکت ایستاد. سیاوش چش بود؟ یا بهتر بود طرحِ سوالمقد

 دونست که برای سیاوش با خطر توام بود؟ تغییر بده، سما چه چیزی می

رو مجددا تغییر رو انداخت روی مبل، کمی فکر کرد و طرح سوالخودش

 داد.

 چی کار کردی؟ سیاوش و چیکارش کردی که باهات لج شده؟ _

 اش از گرسنگی سر و صدا راه انداخت.رار گرفت و معدهسما کنارش ق
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 گه نیستی سامیار.کنم تو اون آدمِ وفاداری که سیاوش میگاهی حس می _

شد. نگاه هاش بود، بهش ثابت میوفاداری درست وقتی جونش کف دست

 رو دو مرتبه تکرار کرد.داد به چشمهاش و سوالش

 ات لج شده؟تو چیکار کردی که برادرت انقدر باه _

اش پایان یافت، سما زد زیر گریه. نگاهش پر شد از و درست وقتی جمله

 ایِ سما وارد دنیایی از ضعف شد.حیرت و نگاهِ قهوه

دونم و بهش گفتم که حتی ست. چون میدونم که اون زندهمن می _

 ذارم اونو بکشه.دونه که من نمیرو هم بلدم، زد ناکارم کرد. چون میجاش

 دونست؟ کی کجاست؟ کی قرار بود که بمیره؟ رو میگفت ؟ چییچی م

 هاش دقیق شد.به چشم

 گی؟شه درست حرف بزنی بفهمم چی داری میمی _

ی سما دریافت نکرد و بیخیال روی پاهاش ی ترسیدهپاسخی از چهره

رو بشنوه. فکری به سرش های سماایستاد. نیمده بود این جا که چرت و پرت

بست. رفت به آشپزخونه و شیرهای گازرو باز کرد. کمی  روهاجرهبست و پن
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ای براش باقی خواست که قاتل بشه؟ چارهی دیگهمکث کرد. واقعا می

رو باز کرد. دست برد و کمربندشنمونده بود باید کاری برای سیاوش می

های شلوار جینش بیرون کشید. سما هنوز هم تو رو تماماً از قالبکرد و اون

 کر بود. نزدیکش شد و چنگ زد به بازوهاش. ف

کامال در مورد متاسفم سما اما سیاوش خواسته که کارتو تموم کنم و تو  _

 من اشتباه فکر کردی چون من زیادی وفادارم.

رو چسبوند العمل دخترک نگاهی گشاد شده بود. به راحتی تنشتمام عکس

بوی گاز، حاال کمی پیچیده رو دور دست هاش بست. ی میز و کمربندبه پایه

 هاش و گفت:بود. زل زد به چشم

 دوس داری از خفگی بمیری یا با آتیش سوزی؟ _

های سما کمی از هم باز شد و اما تمام اصوات از گلوش کامال فرار کرده لب

 رو از تنش کند.رو درک کرد و دلسوزیبود. مسیح حالش

ه خیلی زود روحت پرواز کنه دم کخفگی با گاز بهترین مرگه. من قول می _

 به اون دنیا. خب؟
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ای دویست رو گرفت که بره. وجدانش فریاد زد و به پاهاش وزنهو راهش

رو رنگ شد و اما راهشهای نفس مقابل نگاهش پرکیلویی وصل شد. چشم

رو که مسیح سال ها به دنبالش ادامه داد و در آخر سما فریاد زد اون چیزی

 بود.

رو بکش. به خدا من دیگه خوای الیاسکاریش ندارم. بگو اگه میبهش بگو  _

 کنم فقط نذار من این جوری این جا بمیرم.دخالت نمی

رو روی پاهاش چرخید و پر حیرت به دهان سما نگاه کرد. الیاس؟ الیاس

 ها چه ربطی به هم داشتن؟ بکشه و سما  نخواد؟ این

 و بازگشت.رهای رفتهخشم راه گرفت به صداش و قدم

 

 گی؟تو چی داری می _

های دنیارو ی بحث زد زیر گریه و مسیح تمام سیاوشناتوان از ادامه

رو از دور دونست. چنگ زد به کمربند و اونکشت اگر سما چیزی میمی

ها و هوای آزادرو به داخل راه داد. هاش باز کرد. رفت به طرف پنجرهدست
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آب خنک پر کرد و بعد برگشت به کنار تن رو از شیرهای گازرو بست، لیوان

 ی سما.مچاله شده

 بیا اینو بخور. _

هاش رو به ریهای از اونرو گرفت و جرعهجونش لیوان آبهای بیدست

 فرستاد. میون گریه گفت:

فرسته رو میجا ببر. اگه تو نکشی نفرِ بعدیرو از اینکنم منخواهش می _

شه اما، سیاوش واقعا دیگه نشونی از آدم میرو تموم کنه. باورم نکه کارم

 بودن تو وجودش نیست. 

برد به بهشت اگر رو میرو قبول کرد. این آدمهاشسر تکون داد و حرف

رو به هاشزد. کمکش کرد تا روی پاهاش بایسته، لباسحرفی از الیاس می

 تن کنه و بعد بردش به حیاط و نهایتاً به روی صندلیِ شاگرد.

گشت و تمام این برد به محیطی امن و بعد باز میمارو میباید س

سوزوند. تنها راه دور زدن سیاوش همین بود. رو تو آتیش میدونیلجن

رو کنارش های احتمالیِ سیاوش وجودشصندلی شاگردرو خوابوند تا آدم
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مطلع نشن. به در و دیوار هم شک داشت تا وقتی سیاوش و سپهر طرف 

 مقابلش بودن.

دونست باید چیکار کنه تا اون آروم بشه و کرد. نمیهنوز هم گریه می سما

 حرف بزنه پس تصمیم گرفت که اول از در محبت وارد بشه. 

 رو به حالت اولیه بازگردوند و رو بهش گفت:صندلی

 خوری؟چی می _

 کوتاه گفت:

 هیچی.  _

 و حالش بهم خورد از این قهرهای دخترونه.

ی خیابون و وارد سوپر مارکت شد. به گوشه رو هدایت کردماشین 

رسید. چند هایی بودن که به ذهنش میشیرکاکائو و کیک تنها خوراکی

مدل کیک و شیر به دست گرفت و برگشت به ماشین. سما حاال کمی آروم 

 رو گذاشت روی پاهاش و گفت:کرد. نایلون خریدشده بود و گریه نمی

 بخور. _
Ava-Khis.iR
@avayekhis



988 
 

 و با احتیاط گفت: نگاه سما چرخید به سمتش

 ذارم دست سیاوش بهت برسه. حاال بخور.تو دیگه تحت نظر منی. نمی _

دونست چرا و به چه دلیل اما این مرد، گاهی همراه به خودش حس نمی

رو به آورد و حاال دقیقا همون گاهی فرا رسیده بود. کیک شکالتیامنیت می

 رو تعارف کرد به مسیح.دست گرفت و نصفی از اون

 رو داخل پاکت شیر کاکائو فرو کرد و لب زد:نی

 خواسته من بمیرم.شه که میهنوزم باورم نمی _

 مسیح توام با کینه لب زد:

 پس تو هنوز نشناختیش. _

 دقیقا االن مطمئن شدم که تو آدمِ وفاداری برای سیاوش نیستی. _

های جادهرو به آرومی حرکت داد و بعد از اندکی فکر و قدم زدن تو ماشین

رو ببره به هتل. فعال تنها مکانِ امن سکوت، به این نتیجه رسید که اون

 جا بود. همون
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ی رو به نشونهای از کیک تازه باز شده رو به طرفش گرفت و سرشسما تکه

 نه باال فرستاد.

 خورم.نمی _

ها و ای از جانب دخترک بیان نشد و مسیح با دنیایی از معادلهی دیگهجمله

رو تو سکوت گذروند. سما و به هتل آفتاب انتقال داد هاشفکار جدید، ثانیها

رو انجام داد و نهایتا با دست باند پیچی شده برگشت به و کار آتش سوزی

 خونه.

رو از سر گذرونده بود. کلیدرو تو قفل چرخ داد و با ساعت هشت غروب

پایان داد و رو دست مخالف دررو هل داد. صدای شرشر آب، جست و جوش

راست رفت به آشپزخونه. سالم داد و به سردترین حالت ممکن پاسخ یک

هاش روی کانتر ضرب گرفت و نفس بعد از خشک کردن گرفت. با انگشت

ای با دست راستش تالقی پیدا کرد و هاش سرچرخوند و نگاهش لحظهدست

یک شد و رو فراموش کرد، نزدقلبش باال و پایین پرید. دلخوری و ناراحتی

 های مردش و دل نگران پرسید:زل زد به چشم
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خواست. خدا شاهد بود که مشکلی نداشت با هزار بار رو میو مسیح همین

هاش شد و بعد از زل زدن به چشمسوختن اگر، نفس این طور نزدیکش می

 ."چی شده؟ "می پرسید که

ز بیرون فرستادن رو لمس کرد و بعد ادست چپش باال اومد و جای سیلی

 نفسی عمیق؛ آهسته لب زد:

 خوام. هم واسه حرفام و هم اون سیلی. معذرت می _

قرار مسیح، العملِ قلب بیبار تنها عکسهای سرخش بیرون پرید و اینلب

چنگ زدن به آغوش پرآرامش دخترک بود و لمس شیرینیِ بی نهایت 

 هاش. لب

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

نگاه داد به دختری که هنوز هم خیال جدا شدن از  رو قطع کرد وتماس

 رو نداشت.آغوشش

 ها. شمدارم لوس می _

 رو کنار گوشش شنید:هاش با عشق بوسیده شد و صدای دلرباشگونه

Ava-Khis.iR
@avayekhis



991 
 

 شن؟مگه مردها لوس هم می _

 بی ربط به صحبتش پرسید:

 با یه سفر پر هیجان به شمال چطوری؟ _

 سیح این بار توام با لبخند ادامه داد:نگاه نفس پر شد از اشتیاق و م

 شیم.رو ببند، صبح راهی میهاتهمین امشب ساک _

 "رو به رخ کشید و بعدهاشحالی پلک بهم فشرد، زیبایی مژهاز خوش

اش کرد و اجازه داد که بره به اتاق و گفت. مسیح هم چشمکی حواله "چشم

 رو جمع کنه.چمدونش

رو اختصاص بده به فلش، فلشی که زمانیی تصمیم گرفت که این فاصله

دونست که هیچ اطالعات مهمی توش وجود بهبود براش فرستاده بود و می

 رو نگاه بندازه.هانداره اما، حسی قلقلکش داد تا باز هم اون
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تاپ، تمام اطالعات تو قالب چند فایل باال اومد. بعد از وصل شدنش به لپ

اش ها چرخید و در نهایت خندهون صفحههدف فولدرهارو باز کرد و میبی

 گرفت از ذوق و شوق بهبود برای یک مشت چرندیات. 

 (؟SSEاس اس ای ) _

صدای نفس بود که درست از پشت سر به گوشش رسید. نگاه چرخوند و بی 

 تاپ و حروفی که بیان شده بود گفت:توجه به لپ

 اره تموم بشه؟تو االن رفتی وسایلت و جمع کنی؟ این کنجکاوی کی قر _

نگاه دخترک هنوز هم روی اون سه حروف انگلیسی که نام یکی از 

 فولدرهارو به خودش اختصاص داده بود امتداد داشت. 

 مسیح نگاه کن ببین اون چیه؟ اس اس ای! _

تاپ و ابروها بهم نزدیک شد بعد به چشم خوردن بی هدف نگاه داد به لپ

ای جدید اما بدبختانه باز کردن صفحهفولدر. دست برد برای گشودن پوشه و 

ی بهبودرو رو از سینه بیرون فرستاد. شمارهقفل بود و همین امر آهش

گوش، از حواس پرتیش رو کنار گوشش قرار داد و نفسِ بازیگرفت و تلفن
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رو روی صفحه کیبرد فشرد. صفحه استفاده کرد و عددهای یک تا هشت

که گشود و مسیح سرچرخوند و درحالیرو با  صدا اخطار رمز اشتباه است

رو از لپ تاپ فاصله های نفستمام حواسش به فرد پشت خط بود، دست

 داد. 

تونی بفهمی رمز خب تو که این همه مدت پیشش کار کردی، نمی _

 لعنتیش چنده؟

 بهبود کمی فکر کرد و گفت:

 .آرم. منم مطمئنم که تو اون پوشه خیلی چیزها هستبرات گیرش می _

 رو چسبید.رو قطع کرد و بازوهای نفستماس

ها چیه نفس؟ بیا برو ساکتو جمع کن تا من و روانی این دیوونه بازی _

 رو بذاره یک تا هشت؟نکردی. مگه سیاوش عقلش کمه که پسورد اطالعاتش

رو هاش گاهی مسیحهاش رو بیرون فرستاد. دخترونهکمی فکر کرد و لب

 بخشید.اش میوقتی ژست تفکررو به چهرهکرد، مخصوصا دیوونه می

 فکری به سرش زد و گل از گلش شکفت.
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 مسیح سیاوش متولد چه سالیه؟ _

تونست که اخم کنه و نه دلش هاش مخفی کرد. نه میرو میون دستسرش

 خواست که به این خل و چل بخنده. نفس اما ول کن نبود.می

 بگو دیگه.. متولد چه سالیه؟ _

هاش، با دست اشاره کرد که بره به اتاق و نفس نشست چشمنگاه داد به 

 رو به سمت خودش چرخوند.تاپمقابل میز و لپ

 کنم.به خدا من پیداش می _

رو بست و بعد کنار خودش قرارش داد و نفس خوی لج دست برد، لپ تاپ

اش گرفت. اش افزود و مسیح خندهرو به چهرهرو ترک نکرد. حالت غمبازش

ی رو به وسیلهچون یاسشی همرو کاهش داد، پوست گونهونشفاصله

 وار گفت:هاش لمس کرد و بعد زمزمهلب

رو از ی رمز هشت رقمیمتولد هزار و سی صد و شصت و پنجه. حاال ادامه _

 رو با سیاوش بزن. خوای ترکیب تاریخ تولد منکجا بیاریم. می
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رو کشف کرده باشه ای مهمهرو از تفکر باد کرد و انگار که مسئلهاشلپ

 گفت:

 خب حاال بگو دقیقا چه ماه و چه روزی به دنیا اومده؟ _

 اش. های صدادارش کمی فکر کرد و رجوع کرد به حافظهمیون خنده

 آره شونزده شهریور. گمونم متولد شهریور بود. آره.. _

رو به چهره گرفت و خم شد روی پاهای مسیح تا اینفس حالت با مزه

 رو به دست بگیره و در همون حال گفت:تاپپل

 ها... بهزادم متولد شهریور بود.آد از شهریوریاه اه... بدم می _

رو وارد کرد و اخطار رمز مستقیم به کارش ادامه داد و پسورد مد نظرش

هاش به نمایش دراومد. نگاه بار مقابل چشماشتباه است برای دومین

گونه طوفانیِ مسیح و خندید اما هیچهای رو داد به چشممایوسش

ی شوهرش پیدا نکرد. نگاه رو تو چهرهحالیالعمل مبنی بر خوشعکس

هاش شد و به چند رو به آرومی بست، مشغول بازی با ناخنتاپدزید، لپ

 ی پیش رجوع کرد. چش شد؟ثانیه
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رو های مسیح هیچ تغییریرو به آرومی باال کشید و وضعیت چشمنگاهش

 ل نشد. به آرومی لب زد:شام

 چی شده؟ _

رو پاسخ گرفت. با کمک از میز، روی پاهاش و اخم های در هم شوهرش

 رو گرفت که بره اما شنید:رو داد به مسیح و راهشایستاد، نگاه آخر

یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه اسم خواستگارهای قدیمت و یا هر مرد  _

 شه نفس. وقت خیلی بد میشنوم اونای رو تو این خونه از زبونت بدیگه

رو بازگشت و وا رفته نگاهش کرد. مگه چی گفته بود؟ دو سه قدم رفته

 مقابلش ایستاد.

 مگه من چی گفتم که انقدر زود ناراحت شدی؟ _

 هاش.مستقیم زل زد به چشم

 دونی آره؟انقدر با اون یارو صمیمی بودی که ماه تولدشم می _

دونست چه برسه به شخصی که تمام دنیارو میگفت؟ ماه تولد چی می

 روزی قرار بود همسرش بشه.
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 های خوش حالتش بخشید و کنارش نشست.لبخند رو به لب 

آخه عزیز دلِ نفس، قربونت بشم، چه اشکالی داره که بدونم؟ من ماه تولد  _

 کنم چون شدیدا با طالع بینی اعتقاد دارم.رو سوال میهمه

رو بیان کرد "چرت و پرت "زیر لب چیزی شبیه به چپ چپی نگاهش کرد،

 و بعد به طور ناگهانی پرسید:

اگه اینجوریه، چرا من و الیاس با هم زمین تا آسمون فرق داشتیم  _

 بین. که هر دو مرداد ماهی بودیم؟ هان؟ جواب بده دیگه خانم طالعدرحالی

ر بده اما تونست که در موردش نظشناخت و قطعا نمیرو نمیخب الیاس

 هارو تو ذهنش به تصویر کشید.های مرداد ماهیترین صفتبزرگ

 

ها کامال بارزه، اینه که شدیداً خب از خصوصیاتی که تو مرداد ماهی _

ی زندگیشون های مورد عالقهافراطی هستن. یعنی تمامشون تو اتفاق

ر کنی. اگر هکنن. خودِ تو، تو تمام کارات افراط میهمیشه افراط می

ذاری پای اون تصمیم که این خیلی بده. رو میرو بگیری، زندگیتتصمیمی
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های خودش. دومیش هم اینه که شاید الیاس هم افراطی بوده اما تو عقیده

دونن. رو شکست غرور میشدیداً مغرورن، یعنی گاهی بیان کردن چند جمله

حبتش مثال االن تو زورت میاد دو کلمه با کسی حرف بزنی. تا طرف ص

کنی، نه سالم و نه رو قطع میشه سریعا تلفنپشت تلفن تموم می

پرسی کنی. البته به غیر از . حتی زورت میاد که با کسی احوالخداحافظی

 کنه. اینا احساساتی هم هستن که این در مورد تو صدق نمی

گفت. تمامش درست بود. حتی قسمت احساساتیش هم در مورد راست می

ترسید از عشق رو بی احساسی. میکرد اما حاال افراط داشتقلبش صدق می

 رو کامال محاصره کرده بود.های نفس دور قلبشو با این وجود دست

 رو مجددا بوسید.اشلبخند زد و گونه

رو جمع کن. صبح بیدارت کنم نق و نوق راه بندازی پاشو برو ساکت _

 ها.کنمقاطی می

دم تند کرد به طرف اتاق، مسیح به اش داد و قلبخندی تحویل چهره

دنبالش راه افتاد، تو چهار چوب در ایستاد و نهایتا بعد از کلنجار با دلش 
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دونم اما گمونم، خدا ها هیچی نمیمن در مورد اردیبهشتی _

 رو تو اردیبهشت خلق کرده.هاشترینخوب

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

لع شدن از حال حاج ناصر، بی و شقایق و مطپرسی با بیبعد از احوال

رو های مسیحرو قطع کرد و دوید به طرف نشیمن تا دلیل داد و هوارتماس

رو ترک رو نشنیده باشه. اتاقبی صداشکرد که بیجویا بشه. خدا خدا می

 رو حاضر و آماده جست.کرد و مسیح

زنی اگر فریاد نزنی هم طرف چته تو؟ عزیزدلم داری با تلفن حرف می _

 شنوه ها..رو میاتصد

اش رو دور مچ سوختهبه باندِ تو دستش اشاره کرد و نفس نزدیک شد تا اون

 ببنده.

گه واقعا کشتیش؟ چرا به گه بکشش، بعد االن میآخه احمق به من می _

 من نگفتی؟
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رو باال کشید و هاش توقف کرد. نگاه متحیرشباند تو دور سوم میون انگشت

 ندامت اولین عکس العملش بود. هایی کهدوخت به چشم

 دهان باز کرد و به آهستگی لب زد:

 رو کشتی؟کشتی؟ تو یکی _

گفت آره پس ناچاراً سر باال شد اگر میاین خونه روی سرش خراب می

 فرستاد و گفت:

 مثالً ._

رو به ریه اکسیدکربن از دهان بیرون فرستاد و اکسیژنای پر از دیگلوله

 ه داد و در همون حال نالید:کشید. به کارش ادام

تر از دیروز شی مسیح، هر روز کارهات خطرناکداری خطرناک می _

ی بعد قراره چه بالیی دونه که دفعهبار دستت سوخت، خدا میشه. اینمی

هات و بازم از این کارا دونی جون من وصله به نفسسرت بیاد. تو می

 کنی.می
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های کرد و صورتش اسیر دست رو به انتهای باند وصلای چسبتکه

 پرصالبت مردش شد.

 شه.هات قسم داره تموم میبه نفس _

 قلبش تکونی خورد و همراه با لبخند ادامه داد:

ریم به چند ماه دیگه تا آخرین قسمت پرهیجانِ این سریال مونده. بعد می _

 فصل دو، فصلی که توش فقط مسیح هست و نفس با یه دنیا آرامش.

طی بشه و زندگیِ ها شد که هر چه زودتر این قسمتبشه؟ می کهشد می

ها و دزدی و جاسوس بازی و باندهای سراسر استرسشون از تمام اسلحه

 خطرناک خالی؟ 

 اش چسبوند و زمزمه کرد:رو با عشق به سینهسرش

کنم. چمدونم بینی میرو پیشمن برای قسمتِ جدید، یه سفر پرهیجان _

 ست. بریم؟آماده

ها هدایتش کرد به خروجی، چنگ زد به چمدون و هر دو راهیِ سپس دست

 ترین قسمتِ زندگیشون شدن.پرهیجان
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های هر دو کنار هم بود اما فکرها همراه نیمی از راه تو سکوت نشست، جسم

ی رفتن به ناکجا آباد. مسیح بارها ادامهکردن و میها پرواز میبا خواننده

ده بود و تو تمام رویاهاش، سپهررو باالی دار تصور رو صحنه پردازی کرراه

هاش. به این ی عذاب قصهکرد و این روزها بی دلیل دور بود از فرشتهمی

 ی سپهررو گرفت.قسمت از افکارش بها داد و سریعا شماره

 رو شنید:بعد از چند بوق صداش

 سالم سامیار. چطوری تو؟ معلومه کجایی؟  _

 اد.رو کاهش دولوم موزیک

 رم شمال.زنگ زدم بهت بگم دارم می _

پس سیاوش برای کارهای شمال هم تورو انتخاب کرده. آفرین! خیلی  _

 خوب پیش رفتی.

ابروهاش باال پرید و چون صدای سپهر روی اسپیکر بود، نفس میون 

هایی که مبنی بر حرف نزدن سپهر نذر کرده بود، گوش تیز کرد تا صلوات

 رو بشنوه.ناین قسمت از صحبتشو
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رم برای تفریح! شمال؟ کارهای سیاوش؟ نه من دارم با نفس می _

 کنه.دونستم که سیاوش، تو شمال هم کثافت کاری مینمی

رو وسعت هاشسیاوش نه تو ایران بلکه تو کل خاورمیانه، کثافت کاری _

 داده. مراقب باش. سفر بهت خوش بگذره اما کوتاهش کن.

رو قطع کرد و نفس با خیالی آسوده تکیه پس تماسای کوتاه گفت، سباشه

دید، باید این رو مشغول صحبت با سپهر میداد به صندلی. هربار که مسیح

شد و هزاربار در ثانیه هم اگر لعنت رو متحمل میحجم از استرس

 فرستاد به خودش نوشدارویی بود بعد از مرگ سهراب!می

 

 حوصله نالید:و نفس بیرو باال برد مسیح مجددا صدای موزیک

خوای ساکت باشی؟ بسه دیگه همش فکر فکر فکر. یه تا خود مقصد می _

 کاری کن.

رو طور حواسش به جاده و رانندگی بود، دست دراز کرد و بینی نفسهمون

 چسبید.

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1004 
 

آخه عقل کل، من پشت فرمون چه کاری ازم بر میاد؟ تو یه کاری کن  _

 ببینم بلدی سرگرم کنی.

 رو بپرسه.همه ترجیح داد که سوال ذهنشاول از 

 ریم پیش ساحل اینا؟می _

 هاش آغاز شد. رو دریافت کرد و شلوغ کاریپاسخ مثبت

گذرونیم. گفته باشم که حتی جا حسابی خوش میریم اونخب پس می _

های یه بار هم حق اخم کردن نداری شما چون همیشه باید اون دندون

 خوشگلت معلوم باشه.

شد که مقابل رو از کجا در آورده بود. میهای خوشگلصدادار خندید. دندون

که نفس معدنی بود پر از جواهراتی به نام لم کنه درحالیااحساسش قد

 دلبر؟ 

هاش رو رو کوتاه کرد، سریع و کوتاه لبخیال رو به رو شد، فاصلهبار بیاین

رو به گلگون کرد. ماشینرو های مهتابیِ نفسبوسید و بالفاصله شرم گونه

 رو ترک کردن.آهستگی به کنار جاده فرستاد و هردو برای ناهار ماشین
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هایی ی رستوران با صفای بین شهری حاجی بابا رو، آالچیقتمام محوطه

رو که الحق هم فضایی قاب شده از گلدون فرا گرفته بود. نفس دورترینش

انتخاب کرد و مسیح رفت که  رو شامل بود برای نشستننشینرویایی و دل

گرفت و خب این وقت برای انتخاب غذا از نفس نظر نمیسفارش بده. هیچ

رو تو انتخاب غذا تقریبا از بین برد. قبل از مسیح محال امر، لوس بازیِ نفس

بود که به هر غذایی لب بزنه و حاال دیزیِ اون سر شهررو هم با اشتها 

 خورد. می

مشغول عکس گرفتن از جنگلِ سبز و پر درخت زیر چنگ زد به موبایل و 

رو توام با حسی زیبا به ریه فرستاد و نگاه چرخ داد تا پاهاش شد. اکسیژن

شد. گویا رو جست و جو کنه. دیدش، تلفن به دست نزدیک تخت میمسیح

شد. صورت نفس پر بود از رو جویا میفرد پشت خط مریم بود که احوالشون

 های مسیح احاله کرد. رو متقابالً به لبانرژیابتسام، طوری که 
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ی زیر پاهاش. کنارش و روی تخت نشست و زل زد به سبزِ غیر محدودِ دره

تری به وزش نسیم خنک، موهایی که حاال و زیر نور آفتاب گرایش بیش

 رو به بازی گرفت.طالیی داشت

رو کرد به ناگهانهای مردش شد، ی زیباییبستگی خیرهنفس با تمام دل

 رو شکر کرد.کران آسمون و هزاربار خالق مسیحشآبی بی

 سر تکیه داد به بازوش و لب زد:

 رو ازم نگیره.کاش خدا این همه خوشبختی _

 های زنش.از فکر خارج شد و نگاه داد به چتر مژه

 بختی؟االن خوش _

ی و با لهجهرو مقابل مسیح قرار داد پسری قلیون به دست نزدیک شد، اون

 زیبای شمالی پرسید:

 تونی؟بچاقم یا خودت می _

 هاش گرفت و گفت:رو از دستشلنگ
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ی رفت و برگشتش یک دقیقه هم طول پسر سبزه رو خندید و فاصله

رو مقابل اون دو چید و نفس بار سینیِ حاوی میوه و تنقالتنکشید. این

 هوم لب زد:نامف

 گشنمه ناهار چی؟ _

های کوچه بازاری از اون پسرِ شونرده هفده ساله با همون ژست خاص الت

 دو دور شد، مسیح کامی از قلیون گرفت و گفت:

عزیزم تنقالت بخور بعدش ناهار میارن دیگه. تو این هوا حیفه همش  _

 پشت فرمون باشی.

رو شید و در ماست چکیدهها بیرون کرو از میون چیپسچیپس سرکه نمکی

 هم گشود.

 ابرو باال داد و لبخندزنان گفت:

دمن اینو فهمیدم که آب و هوا شدیدا روت تاثیر داره. تو فقط باید تو یه _

 توپ بزرگ از اکسیژن زندگی کنی.
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گفت، امروز رو مقابل دهانش گرفت. راست میو بعد چیپس آغشته به ماست

ت. حتی جر و بحث اول صبح با سیاوش حال دلش با تمام روزها فرق داش

رو رو تخریب کنه. دهان باز کرد، چیپسهم نتونست این حجم از خوب بودن

 رو گرفت و نفس باز هم گفت:هاش بلعید، کام بعدیاز میون انگشت

زنه و من بی کشی. دیگه چه خالفی ازت سر مینگفته بودی قلیون می _

 خبرم؟

 بار صدادار خندید.این

؟ مگه قلیون خالفه دختر؟ ببخشید که مراسم خواستگاری نداشتی خالف _

 رو ارائه بدم.هامو منم نتونستم لیست خالف

 هاش قاپید و مسیح با این وجود اخم نکرد.رو از دستشلنگ

 االن ارائه بده. _

ای آلبالو خشک به دهان رو از دستش پس گرفت و دونهبه آرومی شلنگ

 گذاشت.
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تونم کنن نمیهام اینه که از دخترهایی که شیطونی میالفواهلل یکی از خ _

 بگذرم. مثال ممکنه هوا تاریک بشه و بهشون حمله کنم.

رو بخشید و نگاه اش حالتی با مزهغصه و شرم، هر دو با هم به چهره

رو دید طرفطرف و اوندار مردش دزدید. کمی اینرو از نگاه حرفمعترضش

 های اون نگاه کنه.ه مستقیم به چشمزد و مسیح وادارش کرد ک

 باید چند بار برات عروسی بگیرم تا باور کنی زنمی؟ _

رو در نظر رو کوک کرده بود برای خجالت دادن دخترک. تمام جوانبسازش

 گرفت و محتاطانه گفت:

 شه که من تورو دارم. که دوستم داری. هنوزم باورم نمی _

وجودش منتقل شد. طوری که حاضر تنش.رو محکم چسبید و امنیت به 

های ترسناک دنیارو فقط و فقط کنار اون تجربه بود هزاران بار تمام اتفاق

ی کنه. هیچ ترسی وجود نداشت تا وقتی که اون بود. مسیح از اون خلصه

 عاشقانه خارج شد و دست برد به پاکت چیپس.

 ات نیست؟بخور دیگه مگه گرسنه _
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 رو لوس کرد.خودش

 شم.خوام. اینارو بخورم سیر میذا میمن غ _

رو خرید. دست بلند کرد، یکی از بار مسیح برای اولین دفعه نازشو این

رو زودتر آماده کنن و این.بار رو صدا زد، درخواست داد که ناهارشونکارکنان

 بدون حرف به کام گرفتن ادامه داد.

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

 "فصل یازدهم "

 نفس 

ها از حالت خواب و بیدار خارجم کرد. ماشین روی سنگ ریزههای تکون

ام و رو کردم به مسیح که بی دست کشیدم به موهای احتماال بهم ریخته

رو با قرمزی تعویض کرده بود. چندین مرتبه بوق هاشخوابی سفیدی چشم

 رو از الی پنجره بیرون گرفت و زمزمه کرد:زد و سرش

 پس کجان اینا؟ _
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بوق بعدی کامالً پخش نشده بود که درِ دو لنگه گشوده شد،  هنوز صدای

هام رو از چشمرو به وجودم تزریق کرد و خوابحالیقامت امیرعلی خوش

رو برای ترین نقطه به ویالربود. ماشین به آرومی حرکت کرد و مسیح نزدیک

 پارک کردن انتخاب کرد.

 

رو در فزود، من تنشهاش اساحل بالفاصله بعد از دیدنم به سرعت قدم

آغوش گرفتم و در همون حال نگاه دادم به مسیح که مشغول رو بوسی با 

رو از آغوش ساحل بیرون کشیدم و امیرعلی بود. بعد از دفع دلتنگی خودم

در همون حال که من مشغول احوال پرسی با امیرعلی بودم، مسیح هم حال 

لی و مسیح هم چمدون رو جویا شد. من و ساحل وارد شدیم و امیرعساحل

ی اول به دست به دنبالمون حرکت کردن. مقابل کولر نشستم، دکمه

رو گشودم و نگاه مسیح که مستقیم روی همون نقطه ثابت موند، مانتوم

 رو مرتب کنم .وادارم که شالم

 ساحل کنارم قرار گرفت و گفت:

 پوسیدم.حال شدم که اومدی. داشتم میخیلی خوش _
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 رو کامال به اون اختصاص دادم.و حواسم ام گرفتخنده

 پوسیدنی؟پوسیدی؟ امیرعلی که کنارته دیگه چه میمی _

 رو تو کاسه چرخ داد.هاشچشم

گه کار صبح تا شبمون شده دعوا. همش می.کوبه تو سرم همه چیزو. می _

 رو از دست بدم.رو و کارممو، زندگیمتو باعث شدی من بچه

 بار ازش متنفر شدم و گفتم:دکتر. برای دومینچقدر نامرد بود جناب 

تونی بری تا سیاوش تیکه توام جوابشو بده چقدر خنگی. بگو راه بازه می _

 ات کنه.تیکه

اشاره کرد که به دنبالش راه بیوفتم و تو اون حدفاصل زمانی وقت کردم که 

حتی  های ویال. الحق که مسیح تو انتخاب خونه، ویال وخیره بشم به زیبایی

 سلیقه بود.هتل خوش

رو به برق که چای سازرو طی کردم و ساحل درحالیی چوبیدو سه پله

 زد با لحنی آهسته گفت:می
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گه از چشمم دونم دلش تهرانه بخاطر همین بهانه میاره. به من میمن می _

افتادی چون معلوم نیست چیکار کردی که سیاوش انقدر بهت گیر داده، 

عقل نامرد اون به من حمله کرد، هزارتا بال سرم آورد بیگم آخه بهش می

تونسته خواستی نمیگه اگه تو نمیگی؟ بعد میاین چرت و پرتا چیه که می

 کاری کنه.

ای رو گشودم، تکههام آویزون شد. در سوپریغصه به دلم راه گرفت و لب

ادامه  رو جبران کنم و ساحلبیسکوییت به دهان فرستادم تا کمی از ضعفم

 داد:

 دونی چیه؟ی اینا میبدتر از همه _

 چیه؟ _

صدای مسیح بود که وارد آشپزخونه شد، ساحل بالفاصله بعد از دیدنش 

رو به کارش گرم کرد، من هم در حال جویدن بیسکوییت شونه باال سرش

 انداختم و گفتم:

 کنه.امیرعلی اذیتش می _
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 باال فرستاد.نگاه هراسون ساحل باال اومد و مسیح سر 

 نترس رفت یه چیزی برای شام بگیره. خب چی شده؟ _

 و بعد نشست روی صندلی میز ناهار خوری و من هم کنارش قرار گرفتم.

رو روش ریخت و نگاه جوش اومده رو از دو قاشق چای پر کرد، آبقوری

 رو داد به مسیح.ناالنش

 ز پیش کتکم زد.کنه. حتی دو روخواد. همش باهام دعوا میمنو نمی _

 مسیح اشاره کرد که براش بیسکوییت ببرم و گفت:

خواین چیکار کنین؟ بهترین حالت ممکن اینه که همینه دیگه. االن می _

هارو در بیارین جا باشین. اگر بخواین این لوس بازیدوتاتون کنار هم این

 بار کاری از منم ساختههای سیاوش گیر افتادین و اینجفتتون تو دست

 نیست.

 قطره اشکی از چشم راست ساحل چکید و من بیش از اون غصه خوردم.

 هام و بعد از کمی فکر ادامه داد:مسیح نگاه داد به چشم
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زنم. این امیرعلی چند خیلی خب حاال گریه نکن من باهاش حرف می _

 کنه باید ریست بشه.وقت یه بار هنگ می

نظر گذروند و وقتی از نبود رو از رو کنار زد، فضای بیرونساحل پرده

امیرعلی مطمئن شد، مقابل مسیح نشست و توام با هزار مدل شرم و 

 خجالت لب زد:

 ی اینا اینه که امروز فهمیدم باردارم.بدتر از همه _

رو با عجله به یخچال رسوندم تا مسیح به سرفه افتاد و منِ هنگ کرده خودم

 لیوانی آب آماده کنم.

 ای خورد و بعد از آزاد شدنِ راه گلوش فریاد زد:جرعهچنگ زد به لیوان، 

 چی؟ بارداری؟ تو این موقعیت بارداری؟ بابا شما دیگه کی هستین! _

 رو رها نکرد.بار منفجر شد از گریه و مسیح ماشه کشیدنساحل این

رو از یه برج پرت کن پایین و خالص. همین طوریشم گریه نه، برو خودت _

گی باردارم؟ خاک کنه حاال تو روی من وایستادی میت میداره به زور تحمل

 بر سرت که بارداری.
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 رفت.چنگ زدم به بازوی مسیح. داشت تند می

 از پشت حریر پرده، نگاهی به ساحل آروم و خالی از رهگذر انداختم و گفتم:

 ها. مگه خودش خواسته تو این موقعیت؟ ریمسیح داری تند می _

از پشت میز بلند شد و دقیقا هوای ابری راه گرفت به  رو عقب کشید،صندلی

 لحن صحبتش.

نه خودش نخواسته توله از هفت آسمون پرت شده تو شکم این. تند نرو  _

تند نرو. اصال حقته ببرم بدمت دست همون سیاوش تو عقلت کمه. الباقیش 

 به من مربوط نیست.

رو در آغوش ل مرگهارو با عصبانیت باال رفت. من ساحلِ در حاسپس پله

 گرفتم و کنار گوشش گفتم:

های اون توجه نکن. خودت که ولش کن اون همین جوریه. اصال به حرف _

 نخواستی. حاال به امیرعلی گفتی؟

 رو پس زد.هاشاز آغوشم خارج شد و اشک

 رو بکشه. واهلل ازش بعید نیست.ترسم اگه بفهمه منمی _
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شه. که نایلون به دست وارد محوطه میرو دیدم کمی فکر کردم و امیرعلی

 رو از آب پر کردم و سریعا به طرفش گرفتم.لیوان

 شه.بیا اینو بخور فعال گریه نکن ببینیم چی می _

 

بعد از کمی صحبت مبنی بر آروم کردن حال دل ساحل و به فراموشی 

سپردن گندی که مسیح زده بود، وادارش کردم که برگردیم به نشیمن. تنها 

 ها روی میز بود.امیرعلی در سالن حضور داشت و مشغول چیدن ساندویچ

 رو تماما داد به ساحل.هاش میون کار از حرکت ایستاد و نگاهشدست

 کنی؟چرا گریه می _

 من حرف بارش کردم. البته چیزایی که الیقش بود. _

ل کرد که حارو آروم کنم. اگر قصد میسرچرخوندم تا مسیحِ از راه رسیده

 و اون بی توجه ادامه داد:روند رو خراب کنه تا آخرین ایستگاه میکسی

 تر از این الیق تو هست ها. البته بیش _
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مون چرخ داد و نهایتاً ابرو های هر سهرو میون چهرهامیرعلی نگاه پر ابهامش

 باال داد:

 زنین.فهمم از چی حرف مینمی _

 برد.یاد می رو تماما ازو مسیح گاهی احساس و درک

رو به دست گرفت و بعد به خیلی نرمال صندلی عقب کشید، ساندویچش

 ترین حالت ممکن گفت:عادی

 دادی.رو انجام نمیجا کار تولید مثلتهران یه توله تو راه داشتی دیگه این _

رو پشت من پنهان کرد و مسیح انگار نگاه امیرعلی گشاد شد، ساحل خودش

 نه انگار.

ست تو گم؟ حاال این خانم حاملهل بز منو نگاه نکن مگه دروغ میهان؟ مث _

 خوای چیکار کنی امیرعلی؟این شرایط می

هام اسیر کردم و نگاه رو میون انگشتولو شد روی صندلی، من دست ساحل

ای مناسب رو دوختم به مسیح. آخ مسیح آخ! دقیقا چنین جملهمعترضم

 حال حاالیِ من بود.
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ساحل با ترس و لرز کنارم قرار گرفت و امیرعلی مستقیم  مقابلش نشستم،

 زل زد به چشم هاش.

 گه ساحل؟راست می _

و مسیح درحالیککه هنوز هم یک مشت اخم میون ابروهاش جا خوش کرده 

 بود گفت:

گم؟ االن نه دروغ گفتم یکم بخندیم. مرد حسابی حالیت نیست چی می _

دنت نیست. االن باید بری بمیری وقت شوکه شدن و خوشحالی برای بابا ش

وقت هیچ کاری ازمون چون هر آن ممکنه سیاوش پیداتون کنه و اون

 حالی نداره خب؟ی خوشساخته نیست. این بچه االن از هیچ نظر جنبه

 قبل از هر واکنشی از طرف ساحل و امیرعلی گفتم:

مگه هارو پیدا کنه خواد اینشه بس کنی؟ سیاوش از کجا میمسیح می _

حال دونه تو تو شمال ویال داری؟ بعدشم باید خوشرو بلده؟ مگه میجاشون

رو فرستاده برای بود چون حتما توش یه حکمتیه. من مطمئنم خدا این بچه

 پیوند روابط این دو تا.
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 بار ساحل بود که خندید.و این

وقت رو با یه بچه ول کرد. اوننفس دیوونه شدی؟ امیرعلی زن زندگیش _

 رو بخاطر یه بچه بخواد.کنهنی که روزی صدبار داره لعنتم میم

 و امیرعلی به دفاع از خود گفت:

ای جز ول کردن و رفتن نداشتم. حاال هم من اونارو ول کردم چون چاره _

خواد برای من دو تا آدم دیدی شیر بشی. متاسفانه اتفاقیِ که افتاده و نمی

 باید قبولش کنیم.

و روی میز رها کرد، مشغول دست زدن شد و بی توجه رمسیح ساندویچش

 به نگاه عصبیِ من صحبت کرد:

 هاش ایستاده.ی بچهآفرین به این مرد که پای همه _

 رو به خود گرفت.و بعد حالتی تهاجمی

گم من از فردام خبر ندارم. یه دفعه دیدی آخه احمق دارم بهت می_

خوای با همون بچه می های سیاوش شدیم بعد تومون اسیر دستهمه

کنه سالح و رو میتهدید بشی و هیچ غلطی نتونی بکنی. فهمیدی؟ همون
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وقت چه کاری از دستت ساخته ست رو ندی کشتمش. اونگه اگه ساحلمی

 هان؟

 بار امیرعلی هم کوتاه نیمد.این 

های توعه. ببر لوش بده به پلیس بذار این ی اینا تقصیر خودخواهیهمه _

 ها تموم بشه.بدبختی

 هاش اعالم کرد که طوفان به راهه.ابروهای مسیح باال رفت و آبی 

رو عقب کشید، روی پاهاش ایستاد و من و ساحل هم متقابالً صندلی

 ایستادیم. با دست اشاره کرد به خروجی ویال و فریاد کشید، طوفان شد.

رای من تعیین بیا برو بیرون. از خونه زندگیِ من گمشو بیرون. تو داری ب _

کنی که چیکار کنم؟ تو خودت چه خری هستی که زبون در آوردی؟ بیا می

دارم تو رو با مسئولیت خودم نگه میبرو بیرون پی زنت. من خودم ساحل

 گمشو بیرون.

رو رسوند به اتاق و ساحل هاشامیرعلی میزرو با سروصدا ترک کرد، قدم

 رو رسوند به مسیح.خودش
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 رو نکن. من با یه بچه چیکار کنم؟کارتورو خدا این  _

 با یه بچه توام گمشو بیرون. _

رو توجهی نکردم. هنوز هم هاشچنگ زدم به بازوی مسیح و دیوونگی

اش چیزی های کنار شقیقههاش حسابی در هم بود و از برجستگی رگاخم

 کم نشده بود اما طرز نگاهش به من، با اون دو فرق داشت.

رو آروم کنه و درست ، ازش خواستم تا بره و امیرعلیرو کردم به ساحل

 وقتی تنها شدیم گفتم:

دونم که اونا حق ندارن به تو بگن من می تمام کارهای امشبت زشت بود. _

چیکار کن چیکار نکن، ولی خودشونم حالشون بده. به خدا امیرعلی دو کالم 

ها وقت کنه توام نمک نپاش رو زخمشون. بعضیزنه بغض میحرف می

 شی ها.خیلی بی رحم می

 غرید:

رحمم اما اونا حق ندارن که برای من تهدید باشن. ببین نفس آره من بی _

اگه یه موقعی من با سیاوش به مشکل بخورم تعداد افرادی که برای من 
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شه یه نقطه ضعف و شه یه تهدید، میمهمن اگه زیاد باشه، اونوقت می

رو مغز ساحل، نگی نگفتم ها، به من مربوط وقت اگر سر کلت و بگیره اون

 نیست چون اینا خیلی بی خیال و احمقن.

 

فهمیدم دقیقا از رو قدرت ببخشم. میکنارش نشستم تا صمیمیت کالمم

ای که قرار بود هشت ماه دیگه از ترسه اما این ها هیچ ربطی به بچهچی می

 راه برسه نداشت.

 ماه دیگه تمومه؟گی همش تا سه چهار تو مگه نمی _

 تردید پایه و اساس صحبتش شد.

 رو پیدا کنه چی؟اگه سیاوش ساحل _

کنه که از زیر سنگ ی تو ایجاب مینتونستم که بگم اگر پیداش کنه وظیفه

هم شده پیداش کنی و اجازه ندی که اتفاقی براش بیوفته. تمامِ این جمله 

 رو بستم.هامپشت حصار ترس جا موند و لب
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کرد. رو چرخوند. ساحل هنوز هم گریه میها نا خودآگاه سرمدمصدای ق

 نزدیک شد و رو به مسیح گفت:

اگه امیرعلی بره منم مجبورم که باهاش برم مسیح. اگه بریم جفتمون گیر  _

 افتیم.می

چنگ زد به ساندویچش، ابرو باال انداخت و تغییر مکان داد. نشست روی 

رف خودش کشید. با دست اشاره کرد به رو به طمبل سلطنتی و هر دومون

 ها و با همون لحنِ خشک و عصا قورت داده گفت:پیچ پله

فرسته جلو؟ بگو مرتیکه سی سالته قهر بیا برو صداش کن بیاد. تورو می _

 کنی؟می

رو صدا بزنه. گاهی صبر و رو گرفت که امیرعلیساحل حرفی نزد و راهش

جا بودم، قطعا یک لحظه هم این ستودم. من اگر جاشرو میاستقامتش

 موندم.نمی

ی رفت و بازگشتشون، تقریبا ده دقیقه طول کشید. امیرعلی دقیقا فاصله

های هفت هشت ساله اخم کرده بود و مسیح هم حکم شبیه به پسر بچه
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های رو  داشت. خم شد روی پاهاش، زل زد به چشممنطقهای بیپدر

 امیرعلی و لب زد:

 جالت بکش.سی سالته. خ _

 امیرعلی به اصرار ساحل روی مبل نشست و گفت:

 آری.دونی دست ما بهت بنده داری ادا در میتو چون می _

های من و های مسیح به لبخندی لوده باز شد. نگاه چرخ داد میون نگاهو لب

 امیرعلی و در نهایت روی پاهاش ایستاد.

ی دنیا ، چون دست همهآرممیی دنیا ادا در ببین مرتیکه، من برای همه _

تونی راه بازه. فقط اگه تونی بساز نمیبه من بنده خب؟ اخالقم اینه. می

رو می سیاوش گیرتون بیاره به من مربوط نیست. یا هرچی من میکگم سرت

کشم کنار، رو میگی چشم و یا من خودمندازی پایین بی چون و چرا می

العمل مثبتی ساحل هیچ نوع عکسوقت مغزم به شناخت امیرعلی و اون

 نشون نخواهد داد.
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هاش یک مشت تنفر دیدم. تو چشمهام میرو با چشمشکستن غرور امیرعلی

تری به رنگ قرمز اش حاال گرایش بیشجا خوش کرده بود. پوست برنزه

 هاش.داشت. یک قدم مونده بود تا انفجار اشک

 اشکیِ ساحل گفت:های کمی سکوت کرد و نهایتا با نگاه به چشم

 چشم. هر چی تو بگی. _

ی قصه بود اما من ها االن آدم بدهمسیح هم حال خوبی نداشت. از نظر اون

 هاشه. دونستم که تمام این رفتارها چاشنیِ نگرانیمی

های هر مجددا روی مبل نشست و پا روی پا انداخت. نگاه دوخت به چشم

 رو رها کرد.دوشون و نفسش

مونن. مثال اومدیم رو بهم نزنید مثل بغض یا کریم میه حالماه بسه دیگ _

 جا دلمون باز شه.این

ی تاسف حرکت داد و بعد بدون رو به نشونهامیرعلی حرفی نزد، تنها سرش

رو در پیش گرفت. مسیح اشاره کرد که لب به ساندویچش بزنه راهِ اتاقاین

رو، تمام حق و لمهای دکه ساحل هم به دنبالش بره و من تمام حرف
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ی بی سر رو جمع کردم تو قالب یک جملههاشرحمیو تمام بی هاشناحق

 و ته.

 خیلی بدی. _

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

رو های شقایقطور که پاسخ صحبتتلفن به دست وارد اتاق شدم و همون

رو ی لوازم آرایش، صورتِ بی روحمدادم، مقابل آیینه ایستادم تا به وسیلهمی

 می رنگ و لعاب بدم. ک

به خدا دیوونم کرده نفس. تو به من بگو چیکار کنم؟ خودش قبول کرد  _

 که برم دانشگاه و االن که نزدیکیم به عقد زده زیر همه چی.

رو هم گفته بودم که خیلی ست. حتی اینبهش گفته بودم که نیما دیوونه

 گیره.رو پس میهاشراحت حرف

 و گفتم: رو به دست گرفتمرژ قرمز

 زنم. تنها کاری که ازم برمیاد اینه که بهش زنگ بزنم.من بهش زنگ می _

 خیلی خب حاال شوهر خودت چطوره؟ _
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عالیه. حالِ شوهر من دقیقا حالِ پاییزه. سرد و گرم بودنش اصال مشخص 

 نیست. شونه باال انداختم شاید همین حاال حالش خوب باشه.

 و خوبی؟ مامانت خوبه؟ شایان؟رسونه. تخوبه عزیزم سالم می _

 شایان کیه؟ _

سرچرخوندم و میون چهارچوب در دیدمش. حالش االن میون بد و خوب 

 گیر افتاده بود؛ دقیقا مثل هوای بعد از بارون.

 رو گم کردم و بعد از کمی مکث گفتم:هاواژه

 کنم.دارم با شقایق صحبت می _

ای مبنی بر جمله سپس شقایق دقیقا بعد از متوجه شدنِ موضوع،

 رو تشکیل داد و قطع کرد.خداحافظی

 باشه عزیزم برو به شوهرت برس فعال خداحافظ.. _

رو از گوشم فاصله دادم. حتی شقایق تو اون سر کشور هم از این آدم تلفن

 وحشت داشت.
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 عروسی داریم امشب؟ _

 ی قهوه ای زدم و گفتم:رو سایههامچشمی گوشه

 خوایم بریم لب دریا عکس بندازیم.می _

 و کی همچین قراری گذاشت؟ _

 نگاه از آیینه گرفتم و سر چرخوندم. لج بازِ بیشعور. 

 جا بمونیم؟بیینم قراره تا آخر مسافرت همین _

 .کشیدشهام نزدیک کرد و یک دور روی اون اش رو به لبانگشت سبابه

 

ی نگاه مقابلم خالص بشم و اون سر تکون دادم تا از شر صاحبِ دیونه

هام کشید. جیغ زدنم هم دوای هیچ رو با تفریح روی گونههاشانگشت

دزدی نشد؛ چون اطمینان داشتم که شکل و شمایلم حاال شبیه به 

اش و کمی از خودم هام رو چسبوندم به تخت سینهها شده. دستآشامخون

 اش دادم. بدبخت بودم که گیر چنین مخ تعطیلی افتادم.فاصله

 برو کنار. خیلی دیوونه و حسودی. _
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یک ورِ لبش خندید و اون طرفش با همون حالت ساکن موند. نگاه از 

 هاش کرد.رو اسیر دستامهاش گرفتم و چونهچشم

 ذارمت اگه بخوای برای من قیافه بگیری ها.چه خبره؟ زنده نمی _

وضعیتم در قاب آیینه نگاه کردم. دقیقا شبیه به نقش افتخاریِ فیونا در  به

رو چنگ زدم و در همون ی دستمال مرطوبمکارتن شرک شده بودم. جعبه

 حال گفتم:

 خوایم با ساحل بریم لب دریا ای بابا.ام سر رفته. میحوصله _

نتور از موشکافانه نگاه انداخت به لوازم آرایش پخش شده روی میزم، کا

 میونشون بیرون کشید و بررسی کرد. چش بود؟

 هاش بیرون کشیدم و نشستم روی تخت.رو از میون انگشتپر حرص اون

 ها با اونا ور نرو.شه بدونم چته؟ مثل بچهمی _

 روی صندلی و مقابلم نشست و مجددا کانتور رو برداشت.

 این چیه ؟ اه اه رژ قهوه ای؟ _
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دونست که اون چیه و ر میاره. خیلی هم خوب میدونستم داره بازی دمی

رو بدوزم بهش. قصد داشت که اذیتم کنه. تنها تونستم که نگاه طلب کارم

که به آسمون رنگ صورتی و یا هوای امروزش، هوایی عجیب بود؛ مثل این

 رو پاشیده باشن! همین قدر عجیب و غیر عادی.سبز

قا قصدش چیه، بعد از بهم ریختن ای صبر کردم تا بفهمم که دقیچند دقیقه

 هام و گفت:تموم وسیله هام نگاه داد به چشم

رو پیش روم گذاشتن. ی فیزیکانقدر گیجم که انگار سخت ترین معادله _

 رسم.جا نمیزنم برای حلش به هیچهر چی زور می

 رو فهمیدم."گیجم "یاز تمام این جمله فقط مفهومِ واژه

 چی شده؟ _

رو دقیقا من انتقال داده هاش بیرون پرید. این ویروسو لب کمی فکر کرد 

 بودم.

 رو باز کردم. میکدونی توش چی بود؟پسورد اون پوشه _
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کرد، پس ام میهاش داشت دیوونهدونستم که چیه. مقدمه چینیقطعا نمی

 نالیدم:

 نه چی بود؟ بگو دیگه کشتی منو. _

رو برداشت و پودریِ نارنجی رنگی باز دست زد به لوازم آرایشم. سایه

 اش پر شد از انزجار.چهره

 اه اه این چه بد رنگه. _

 روی پاهام ایستادم. خاک بر سر من که عالف این روانی شده بودم.

 رو از دست کشیدم و داد زدم:سایه

 گی یا نه؟می _

و در جواب فریادم فریاد نزد؛ تنها نگاه کرد و من شک کردم به سالم 

 کمی مکث کرد و با لحنی عجیب گفت:بودنش. 

رو حل کن. یه عکس سه نفره که شامل سپهر، سیاوش و این معادله _

شه و مجهول اصلی عکس بعدیه که اون شامل سما و الیاس و الیاس می

 شه.سیاوش می
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 دهان باز کردم و به میون حرفم پرید.

ردن رو انداخته دور گهاشو تو اون عکس سما وسط نشسته و دست _

شه این؟ تا االن که سما عشق سپهر بود یه سیاوش و الیاس. چجوری می

 دفعه چی شد؟

رو پیدا کرد. با این تفاوت که من های منم دقیقا حال نگاه مسیححال چشم

دونستم که اصال اون کیه. کمی فکر کردم و مغزم شناختم و نمیسمارو نمی

 ترین بوق دنیا ارور داد.با بلند

ای در از اون حالت نجاتم داد. به آهستگی گفتم بیا تو، ساحل هصدای تقه

ی افتضاحم عادت که به چهرهمیون چهارچوب در قرار گرفت و بعد از این

 کنه طوری که مسیح نشنوه لب زد:

 ریم؟نمی _

ریم و بالفاصله بعد از بیرون رفتنش سرتکون دادم به این معنی که می

 پرسیدم:

 سما کیه؟ _
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 ترین حالت ممکن پاسخ گرفتم:و تو سریع

 خواهر سیاوش. خواهر واقعیش.  _

ابروهام ناخودآگاه باال پرید و فراموشم شد رژی که ب جای لب روی 

 هام مالیده شده بود.گونه

 گی گیجم نکن.خواهر سیاوش؟ مسیح چی می _

ام و بعد خندید. قطعا سری تکون داد و روی پاهاش ایستاد. زل زد به چهره

 اش کرده بود.رد آخر دیوونهاین مو

 شبیه دلقکه تو دویل می کرای شدی. _

ی این هم تشبیه جدید. اون هم چه تشبیهی. وقتی به یاد اون مرحله

شدم از اون دلقک و همین االن افتادم، خواه ناخواه متنفر میآور میعذاب

 رو به اون تشبیه کرد. شوهرم با گلی که خودش کاشته بود من

 توجه گفتم:رو اولویت بخشیدم و بیصورتمپاک کردن 

اش با من که هیچی نفهمیدم اما اگه سما خواهر سیاوشه پس رابطه _

 ی احساسی بوده. الیاس یه رابطه
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ام هاش رو به قصد بوسیدن به گونهصورتش در یک سانتیم قرار گرفت، لب

 نزدیک کرد و در همون حوالی لب زد:

 کشی.دار حیفه انقدر ازش کار میعشقم این مغزرو آکبند نگه  _

با آرنج به شکمش کوبیدم و کمی عقب رفت. سر چرخوندم و دستمال 

بار خودش مشغول پاک کردن صورتم شد. رو از دستم قاپید و اینمرطوب

ام رو که روی جملهقلبم باال و پایین پرید و فراموشم شد لحنِ تندی

داد و بعد از پایین فرستادن  رو طولهامجاسازی کرده بودم. پاک کردن لب

 آب دهانم گفتم:

دونم سما گی دیگه. من چه میرو به من نمیتقصیر خودته که هیچی _

 کیه. عشق سپهره؟ آره؟ تو گفتی عشق سپهر؟

 

ها. هاش به تبسمی مالیم باز شد و من مردم برای صاحب اون مرواریدلب

ی کشید و به وسیلهدست برد و دستمال مرطوبی جدیدرو از جعبه بیرون 

چون خمیری میون رو همهام شد. قلبماون مشغول پاک کردن آرایش چشم
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جا خوابم ببره داد. کم مونده بود که همونهاش گرفته بود و نرمش میدست

 رو فاصله دادم و لب زد:کرد. صورتمو تمومش نمی

دا رو درگیر نکن. بیا بریم لب ساحل. بریم تفریح کن که از فرخودت _

 شه.کارامون شروع می

 رو سوق داد به سمت در و دنبالش به راه افتادم.هاشقدم

 کارامون؟ چه کارایی؟ _

 رو روی بینیش نشوند. رو با صدای رسا خطاب کرد و انگشتشساحل

 زنیم.هیس! دیگه هیچی نگو. در موردشون فردا حرف می _

و رو حرکت دادم امو این هم ترکیب رنگ صورتی و سبز. پوفی کشیدم و پاه

رو دیدم که عاری از تمام دردهای دنیا سبدِ پیک نیک به دست امیرعلی

ام گرفت و ساحل شونه باال انداخت. امیرعلی اومد. خندهرو پایین میهاپله

کرد که مقابل مشکالت سر خم نکنه و هم دیوونه بود. بنده خدا سعی می

 رو دوست داشتم. این حالتش
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بخند زد. جل الخالق. ساحل چی به خوردش داده بود؟ سر سالم دادم و ل

رو صدا بزنم و بخوام که به امیرعلی کمک کنه اما با چرخوندم تا مسیح

 نبودش مواجه شدم. ناچاراً شونه باال انداختم.

 بریم. گمونم رفته. _

ساحل به همراه آرایشی غلیظ کنارم قرار گرفت و هر دو با هم شروع کردیم 

 .به حرف زدن

 رو؟چیکار کردی امیرعلی _

 ای بود تو اتاق؟ شبیه گوجه فرنگی شده بودی.اون چه قیافه _

 این هم تشبیه جدید. گوجه فرنگی واقعا به من هیچ ربطی نداشت.

 های بلند ازمون دور شد. با صدای بلند خندیدم و امیرعلی با قدم

رو از هامپاییاز برخورد پاهام با شن غرق لذت شدم و دلم هوس کرد که دم

پا خارج کنم. به حرف دلم گوش کردم و ساحل هم به تقلید از من 

ها از برخورد آفتاب حسابی گرم بودن و من رو از پا کند. شنهاشصندل

خداروشکر کردم که فقط یک لباس سرهمی گشاد به تن داشتم. دامنم به 
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ز همیشه ی مقابلم، ااین طرف و اون طرف حرکت کرد و قلبم برای صحنه

 تر زد. محکم

معشوق من، زیبا ترین مردِ جهانِ من، کم بود تمام این الفاظ برای شدت 

 هام اسیر کردم و ساحل کنار گوشم گفت:جنونم. لب هام رو میون دندون

 آب دهنت راه افتاد؟ _

رو از تن بکنه و زیر نور آفتاب قرار شرتششد تیبله کامال راه افتاده بود. می

 شد قلبم هنگ نکنه از شدت خواستن؟ ب دهان من راه نیوفته؟ میبگیره و آ

رو رسوند رو به امیرعلی که زیر انداز پهن می کرد چیزی گفت و بعد تنش

هام سرعت دادم تا من هم کنارش قرار بگیرم و یادم نموند به دریا. به قدم

 که ساحل اون لحظه از من جا موند یا نه. 

رو تندتر زدم و دمای مطلوبش جذبم کرد. باقیِ راهرو به آب قسمتی از پاهام

رو رو بر هم بزنن نامشکه موجکها قصد داشتن که تعادلمحالیرفتم و در

رو پشت سر دید، اشاره کرد که که منخطاب کردم. سرچرخوند و بعد از این

 های عشق!رو سپردم به دستهامنزدیکش بشم و من باقی قدم
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 خوری؟ االن سرما میاین چیه پوشیدی آخه  _

رو رو به تنش چسبوندم. زیادی دور بودیم از ساحل. باقی راه خودمتنم

 شدم.کرد قطعا غرق میهای مسیح و اگر رهام میسپرده بودم به دست

که نفس کم رو کنترل کنم و درحالیهام تا سوزششدست کشیدم به چشم

 رو منقطع بهم چسبوندم.هاآورده بودم، کلمه

 جا خیلی خطرناکه... من که شنا بلد نیستم.تر..... اینح برگردیم عقبمسی _

 تر کرد.رو دور کمرم تنگحصار دستش

 من که بلدم، تا من هستم از هیچی نباید بترسی دیگه. _

رو در ساحل جست و جو کنم. سرچرخوندم و سعی کردم امیرعلی و ساحل

رو امشدم که جمله ترسیدم اما خیلی دور بودیم. ناچاراز هیچی نمی

 تشدیداوار و مجددا تکرار کنم.

 مسیح خیلی دوریم. _

 وار گفت:رو تماما به آغوش کشید و زمزمهتنم
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اومدیم یه جای خلوت که من باشم و تو. حاال وقتشه که بهت بگم .. انقدر  _

کنم و تورو با خوامت که حتی اگر قرار باشه بمیرم هم دست دراز میمی

هام. برم اون دنیا. نفس تو از این به بعد مالِ منی. یکی از سرمایهخودم می

فقط حق داری  رو نداری. توفهمیدی؟ حق رفتن، دور شدن و نخواستن من

ترینِ این دنیا هم شدی حق رفتن که مال من باشی. حتی اگر بدبخت

 نداری، خب؟ 

خواست، مطیعانه سر تکون دادم و بحث رو رو میبا قلبی که تنه صدای اون

 ادامه داد:

 ای؟یادته گفتم تو یه عاشقِ وابسته _

 گفتم:

 آره. _

 رو.هامو انقدر نزدیکم شد که مجبور شدم ببندم پلک

رو از سر گذروندم. من از عشق تو رسیدم به جنون. من ولی من اون مرز _

 کشه به تیمارستان. فهمیدی؟یه عاشقِ مجنونم. اگه بخوای بری، کارم می
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دونستم دقیقا کجای دریا قرار قلبم از شدت شرم فرار کرد و رفت. نمی

رو با ما به اشهترین دوربین دنیا بیاد و فاصلدونستم اگر بزرگداریم. نمی

تونه تشخیص بده که من یه عاشقم یا نه اما، کیلومترها برسونه باز هم می

رو تونم نبود این عاشقِ مجنونای نمیدونستم که بعد از این حتی ثانیهمی

بار من بودم که دست انداختم به دور گردنش و برای تحمل کنم و این

 قدم شدم.بوسیدن پیش

 

 "راوی "

رد به طرف کتری و اون رو از روی آتیش برداشت. امیرعلی ساحل دست ب

هجوم برد به طرفش چون ترسید که صاحبِ سر به هوای اون دست ها 

 پوست لطیفش رو میون شعله های نارنجی رنگ آتیش  بسوزونه. 

 حواست کجاست؟ _

کتری رو سر داد روی تکه سنگ و انگشت سبابه اش رو مکید تا التهابش رو 

نگاه سرزنش گر امیرعلی زوم شد روی چشم هاش و به آرومی کاهش بده. 
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 حواسم هست. _

امیرعلی دست دراز کرد و دسته ی کتری رو لمس کرد و داغیِ بیش از 

حدش، ابروهاش رو تو هم فرو برد. ساحل با عشق به چهره ی بهم ریخته 

 اش نگاه انداخت و بعد از کمی مکث گفت:

زندگی رو بهت زهر کنم، نمی خوام پات گیر باشه به امیرعلی، نمی خوام  _

زندگیم، نمی خوام بعد از تموم شدنِ سیاوش بازم تو زندگیت بمونم و برای 

 همه ی این نخواستن ها کافیه فقط تو بخوای که کارِ این بچه رو تموم کنم.

در حالی که استکان ها رو با وسواس توی سینی می چید، کمی حرف هاش 

رد و بعد سرش رو باال فرستاد تا از جدی بودن کالمِ ساحل رو حالجی ک

اطمینان حاصل کنه. جمله ها از لب هاش فرار کردن و تنها تونست که 

حرف هاش رو تو قالب نگاهش انتقال بده. ساحل سر پایین فرستاد و چای 

کیسه ای های دارچین رو داخل لیوان ها انداخت و بعد نگاه دوخت به دریا 

 نفس و مسیح رو جست و جو کنه.تا وضعیت 

 چقدر دور شدن اینا. غرق نشن. _
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نگاه امیرعلی هنوز هم تغییر جهت نداده بود. دست کشید به ریش های 

پرپشت و نامرتبش و این بار تونست که از اون خلصه خارج بده. دست دراز 

کرد و اون رو رسوند به چونه ی ساحل و وادارش کرد که با اون تیله های 

 و دلربا نگاهش کنه.سبز 

 ببینم تو که اون حرف ها رو جدی نزدی؟  _

جمله ی بعدی رو تا گفت، فرصت هرگونه بحثی مبنی بر تاکید روی اون 

 جمله ها رو از دهانش گرفت. 

روزها رو.. اون روزهایی که تازه یادت رفته، پس حتما یادت رفته اون _

ق دیونگی هات شدم. اون اومده بودی تو زندگیم. تو منشیم شدی و من عاش

روزهایی که من از تو برای مادرم می گفتم و اون خودش رو به در و دیوار 

می زد که زودتر عقدش کن. همون شب که رفته بودیم کافه، یادت رفته که 

رو انتخاب کردیم؟ گفتیم اگه دختر باشه سارا و اگر پسر باشه آرمان. اسمش

آرمانِ ساحل رو بکشی؟ باورم نمی شه حاال می خوای سارای من یا احتماال 

 ساحل، باورم نمی شه تو همون دختری هستی که من عاشقش شدم. 
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لب به دندون گرفت تا از ریزش اشک هایی که همه ی پایه و اساسش عشق 

بود جلوگیری کنه. دست هایی که به حال یک مشت شن میونش اسیر بود، 

برای مردی که تمام  حاال جای گرم تری رو پیدا کرد. جونش در رفت

 خاطراتشون رو یادش بود و بدونِ فکر گفت:

من همون ساحلم و اما دلم همون امیرعلی رو می خواد که همیشه می  _

 خندید. چه با من چه بی من، فقط بخند امیرعلی!

 نفس بیا ببین این جا چه خبره.  _

، رو از آبی که تا ساقش می رسیدصدای مسیح بود که نفس زنان پاهاش

بیرون می کشید. نفس که کمی دور تر بود به قدم هاش سرعت بخشید و 

پیرهن بلند و شنی ش رو از تنش فاصله داد. مسیح خودش رو روی زیر 

 انداز انداخت و اشاره کرد به کتری.

عشق بازی می کردین؟ خب بابا نق و نوقشون برای ماست خودشون که  _

 تنها می شن دل می دن قلوه می گیرن. بریز اون چایی رو ساحل. آخ مردم. 

 و بعد رو کرد به نفسی که دست کمی از اون نداشت.
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 دختر تو چقدر سنگینی. شونه هام افتاد. _

چهره ی سرخ از عصبانیت ساحل خندید و امیرعلی با تفریح نگاه دوخت به 

 رو برد مقابل دهانش.نفس. دست مشت کرد و اون

زنی انگار کلِ راه منو تورو خدا ببینش عجب رویی داره. یه جور حرف می _

 کول کردی. نخیر آقا همشو خودم اومدم.

 و مسیح جواب داد:

آره خب من بودم که نق می زدم وای مسیح من می ترسم االن غرق می _

 حرف ها. شیم و این

 نفس دست دراز کرد و با جدیت گفت:

 ساحل اون کتری رو بده به من خالی کنم رو صورتِ این. _

مسیح بالفاصله نشست، چشم درشت کرد و امیرعلی این بار صدا دار 

 خندید.

واوه اوه این جا رو باش. می خواد منو بسوزونه. دلت میاد تو همچین _

 صورتی رو آب جوش بریزی.
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اعتراف کرد که دلش نمیاد حتی یک خال به این صورت وارد نفس در دل 

 بشه و اما با صدای بلند و پر اطمینان گفت:

بله که دلم میاد وقتی انقدر پررویی. من سنگینم؟ از من خوش هیکل تر  _

 اصال گیرت می اومد؟

ساحل استکان ها رو از آب جوش پر کرد و بوی خوش چای دارچین به 

 ون حال به صدای مسیح گوش سپرد.مشامش پیچید و در هم

پیاده شو با هم بریم خانومم. این همه اعتماد به نفس از کجا اومد؟ بخاطر  _

 اتفاقات تو آب که نیست، هست؟

نفس رنگ عوض کرد، تمام جمع یک صدا خندیدن و جوی صمیمی در 

رو به دست فضای چهار نفره حاکم شد. مسیح دست دراز کرد و لیوان چای

س نزدیک شد و شکالت نارگیلی رو از ظرف شکالت ها کش رفت گرفت؛ نف

 و مسیح اون رو از میون انگشت هاش قاپید.

 من به این چشم داشتم مالِ خودمه. _
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نفس اخم کرد و میون شکالت ها گشت. هیچ کدوم نارگیلی نبودن. از خیر 

 چای خوردن گذشت و با قهر از مسیح رو گرفت

 

 کنان گفت:و امیرعلی خنده

 ست. هاشم خیلی خوشمزهفندقی _

رو رو مقابلش گذاشت. فندقینفس سر باال فرستاد و مسیح شکالت نارگیلی

برداشت و همراه با چای داغ به دهانش گذاشت. نفس هم شکالت 

رو با اشتیاق باز کرد و همراه با چای خورد و مسیح که حالش نارگیلیش

، دستی میون موهاش فرو خوردهای چسبیده به تنش بهم میداشت از شن

 برد و گفت:

 گردم پیشتون.من می رم یه دوش بگیرم. بعد بر می _

رو به پا کرد و قبل از این که راه هاشو بعد روی پاهاش ایستاد. صندل

 رو شنید. بیوفته صدای نفس

 منم میام. لباسم چسبیده به تنم. _
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کنه. سرچرخوند و رو به پا هاشپاییهم دممتوقف شد و صبر کرد که نفس

 همراه با نگاه به امیرعلی گفت:

 برگردید ویال بساط جوجه راه بندازیم. _

رو به دریا دوخت و باز هم بارشامیرعلی باشه گفت و ساحل نگاه حسرت

 دلش طلب آب تنی رو نکرد.

رو فرستاد دارترهاشرو برای خودش کنار گذاشت و آبهای برشته شدهسیخ

 با تلفنش نزدیک شد و کنارش قرار گرفت: الی نون. نفس همراه

 خوره. کاظم کیه؟مسیح گوشیت داره زنگ می _

رو گرفت و بعد از لمس آیکون سبز سرهنگ بود، دست دراز کرد و تلفنش

 رو کنار گوشش گذاشت.اون

 سالم پسرم. _

 رو بدرقه کرد و  بعد از رفتنش گفت:سرچرخوند و با نگاهش نفس

 سالم سرهنگ؛وقتشه؟ _
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پس فردا قراره که همراه با پول برن به یه آدرسی تو رامسر. حواست باشه  _

رحم و مسیح. من نمی دونم طرف کیه، چیه، چه شکلیه. ولی اون قدر بی

رو تا سر حد مرگ زده. حتی دوست پسر دختره که خرابه که دخترهکله

 رو با ماشینش فرستاده پایین دره.باهاش بوده

تر از سیاوش هم تو این دنیا وجود داشت. نه بهتر لجنفطرت و پس پست

بود بگه حیوونی در قالب انسان و شبیه به سیاوش هم تو این دنیا یافت می 

دره نه، ولی شدیدا برای اون شد. دلش برای اون پسری که رفته بود تهِ

کشید سوخت. حتما باید این دختری که هنوز زنده بود و عذاب می

داد به رو میداد و بعد تمام تمرکزشنحو احسنت انجام می رو هم بهعملیات

 پرتی گفت:رو خطاب کرد و با حواسخط نامشسیاوش و سپهر. فرد پشت

 رو آماده کن.رو بفرست و نیروهاتخیالت راحت باشه. فقط آدرس _

 و شنید:

 من به تو اطمینان دارم پسرم خدا به همراهت. _
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اری گذاشت. نفس به ظاهر مشغول به سیخ رو کنرو قطع کرد و اونتلفن

دونست که همین حوالی ایستاده تا متوجه ها بود اما خوب میفرستادنِ قارچ

اش گرفت و صداش زد. نفس بشه دقیقا کاظم کیه و چیکارش داره. خنده

 "طوری سربلند کرد که یعنی اصال حواسش این جا نبوده و مسیح با نگاهش

 هاش کرد. ی چشمرین حالت ممکن حوالهتداررو به خنده"خودتی 

 های قارچ نزدیک شد و گفت:نفس با سیخ

 دار باشه لدفاً )لطفاً (.واسه من آب _

 رو کنارش قرار داد.هاهای جوجه، قارچو مسیح بعد از چرخوندن سیخ

دونم چه اتفاقی در انتظارمه اما یه خوام برم جواهر ده. نمیفردا می _

خوای شه ولی اگه میید بهش سر بزنم. اگه نیای خوب میآدرسی دارم که با

 نق بزنی بیا.

 و نفس با پرروییِ تمام گفت:

 باشه میام. _
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رو میون هاش انداخت و نتونست که نوک بینیشنگاهِ متعجبی به چشم

رو متوجه کرد و هاش اسیر نکنه. نفس با جیغ و داد، امیرعلی و ساحلدندون

 وام با لذت به شاهکارش انداخت و سپس لب زد:مسیح عقب کشید. نگاهی ت

 عالی شد. _

و نفس که حسابی حرصی شده بود، با دندون به جون بازوش افتاد. وضعیت 

دونست باید بخنده یا داد بزنه. ول کن نبود طوری شده بود که نمی

 ی سرتق. ساحل نزدیک شد و اشاره کرد به کمرش و لب زد:دختره

 قلقلک. _

د و نفس همراه با باال و پایین رو اجرا کری ساحلت آزاد گفتهو مسیح با دس

نم داشت پریدن جیغ کشید و بلند خندید. امیرعلی کناری ایستاده بود و نم

بست به این جمعِ مهربون. مسیح و نفس حسابی درگیر بودن و دل می

کرد. نگاه امیرعلی رفت به ساحل هم تو اون گیر و دار تشویقشون می

ه حالِ حاالش با دیشب هزار درجه فرق داشت. این مردی که مسیحی ک

کرد که این آدم ها بود؟ گاهی حس میزد. صاحب همون فریادقهقهه می
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رو قطعا مدیونِ زن هاش قلبِ خیلی خوبی داره و اینجدای از بدی

 زندگیشه.

های هر چهار نفر وجود داشت. نفس کمی هنوز هم آثار خنده روی چهره

های رو با جوجهی مسیحهای برشتههای جوجهبعد یکی از سیخ فکر کرد و

 خودش تعویض کرد. مسیح اخم کرد و با جدیتی تظاهری گفت:

 بذار سرجاش. _

 نچی راه انداخت و ادامه داد:های نفس که بیرون پرید نچیو لب

 خیلی زشته با مظلومیت غذای منو می دزدی. _

رو مقابلش قرار داشت و بود. سیخ نفس که حاال کامال به پیروزی رسیده

 رو آغاز کرد.رو به چنگال زد و مسیح صحبتی برشتهاولین جوجه

خوایم بریم روستای جواهرده پی یه آدرسی. دوست من و نفس فردا می _

دارید شما هم بیاین. فقط قراره که یه دوری بزنیم. حال و هواتون عوض 

 شه.می
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رو با تکونِ سر امیرعلی پاسخ نگاه مسیحساحل با خوش حالی قبول کرد و 

 داد. نفس گفت:

 ریم بازار خرید.تازه بعدشم می _

 و مسیح افزود:

 گه.دروغ می _

 ساحل خندید و امیرعلی کیف کرد.

 

نفس اما خوب می دونست که تمامِ این حرف هاش جنبه ی شوخی داره. به 

  همین خاطر بود که چشم تو کاسه چرخوند و هیچ حرف نزد.

جوِ پر حرف چهار نفره به یکباره تو سکوت فرو رفت. مسیح اولین نفری بود 

که به افکارش پر و بال داد و اون رو رسوند به پوشه ی اس اس ای، به 

عکس های دو نفره ی سما و الیاس، به صمیمیت میون سپهر و سیاوش و 

ا هم الیاس. چه اتفاقی می تونست پشتِ این ماجرا باشه؟ تکه های پازل ب

 جور نمی شد و نیاز داشت به تکه های جدید تری برای اتمامِ بازی!
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نفس اما کامال برعکسِ مسیح، ذهنش فرستادش به اتفاقات دریا. به عاشقِ 

مجنونش. به نگاهِ کسی که قسم می خورد، تو دریا رنگ جدیدی رو به 

خودش می گیره. چنگال رو فرو کرد به تکه ای از جوجه ی برشته و یاد 

آوریِ اون ثانیه های عاشقانه ناخودآگاه، شرم رو به همراه لبخند به چهره 

 اش بخشید.

نوبت رسید به زوج بعدی، امیرعلی هم چنان با اتاقِ باور هاش درگیر بود. 

نمی دونست که باید باردار شدنِ ساحل رو لطف الهی بدونه یا بالیی 

اد. شاید باعث و آسمانی اما، می دونست که حاال ساحل رو خیلی می خو

بانیِ این تب ناگهانی همون بچه باشه اما، دیگه دلش نمی خواد که عشق 

جوونی هاش رو با هیچ عشقِ دیگه ای طاق بزنه. نگاه دوخت به ساحلی که 

 شدیدا تو فکر بود و به آرومی دستش رو فشرد.

ساحل سر بلند کرد و بعد از نگاه به چشم هایی که حاال دقیقاً شبیه به 

ون امیرعلیِ روز های اول شده بود، لبخندی عمیق تحویل چهره اش داد هم

و رجوع کرد به قلبش. هفده ماه رو تو قصر سر کرد. هفده ماهی که هفده 

هزار درد رو به همراه داشت. هیچ کس نمی دونست که تو اون اتاق و کنار 
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سیاوش به قلبش چی می گذشت اما تمام روز ها و حتی ثانیه های اون 

فده ماه رو تنها با یک امید سر کرد، دیدن دوباره ی چشم های امیرعلی. ه

خدا تنها آرزوش رو به وسیله ی فرشته ای به نام نفس به تحقق رسوند و 

امیرعلی تو یک شب دود شد و رفت به هوا. امیدش مرد، آرزوهاش مرد، 

ت دلش هم مرد اما تو تمام اون روزهای مایوس، یه نفر اون باال ها داش

و  "در نا امیدی بسی امید است "نگاهش می کرد. راست بود که می گفتن

. "به هر چی فکر کنی سرت میاد "در کنار اون این جمله هم راست بود

تمام این ها راست بود و اما یک چیز از تمام این ها حقیقی تر بود، کاش 

 جمله ای این چنین رو در وصف معبود می ساختن.

ه امیدوار، چه فراموشش کنی، چه دوستش بداری، چه ناامید باشی، چ _

اون همیشه هست. خطاکار ترین بنده هاش رو هم یه روزی به خوش بختی 

 می رسونه اما مهم اینه که تو لیاقتِ دووم اون خوش بختی رو داشته باشی!

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

گم شده بار دیگه به آدرس نگاه انداخت. لوکیشن جواب نمی داد و تقریباً 

بود. امیرعلی که کنارش و روی صندلی شاگرد قرار داشت، در سکوت به 
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جاده ی پر دار و درخت نگاه می کرد و ساحل هم تقریبا چنین حالی رو 

 داشت اما نفس گفت:

 مسیح عجب لج بازی هستی ها. خب یه کلمه از یکی بپرس چی می شه؟_

گاه انداخت و لب تو قاب آینه ی کوچک به چهره ی آرایش شده ی زنش ن

 زد:

 ساکت شو! _

نفس رو گرفت و چشم هاش رو داد به مسیر پر درخت و آرامش بخشِ اسیر 

شده تو قاب پنجره. کاش قلم و کاغذ داشت. چند وقت از آخرین نقاشی ش 

می گذشت؟ صبح قبل از این که راه بیوفتن کلی تو اینترنت سرچ کرده بود 

ده وارد دنیایی از هیجانش کرده بود و عکس های متعلق به روستای جواهر 

اما مسیح قصد داشت با لجبازی هاش تمام تمام زیبایی های راه رو به زشت 

ترین شکل ممکن بهشون زهر کنه. کمی در سکوت گذشت و مسیح موفق 

 شد که لوکیشن رو باال بیاره.

 درست داریم می ریم. _
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رو بهم کوبید نفس فراموشش شد قهر چند دقیقه ی پیشش رو. دست هاش 

 و گفت:

مسیح تو راه یه جنگل هست که توش رودخونه داره. من صبح تو اینترنت  _

 دیدم. باید بریم ها. 

 مسیح با مالیمت گفت:

 عزیزم اون جا خودش انقدر خوشگله که نیازی به جنگل رفتن نیست. _

 نفس نچی کرد و بدون این که تغییر عقیده بده، حرفش رو تکرار کرد.

 ریم جنگل. من تو اینترنت دیدم خیلی خوشگله.باید ب_

امیرعلی خندید و ساحل دل نکند از زیبایی های جاده. مسیح اما می 

دونست که بدبخت شده. این دختر رسیدن به مقصد رو تا فردا صبح طول 

می داد پس ترجیح داد که بی توجه به راهش ادامه بده و مستقیم بره به 

 آدرسی که تو لپ تاپ سپهر پیداش کرده بود. 

صدای شر شر آب به طور واضحی به گوش بعد از گذشت یک بیست دقیقه، 

هر چهار نفر رسید و تمام جمع حاضر تو ماشین، شیشه های طرف 
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خودشون رو پایین فرستادن و پر اشتیاق هوای جنگل رو نفس کشیدن. این 

 بار ساحل بود که به حرف اومد:

 به خدا حیفه نریم پایین. _

می رسید. کمی فکر مسیح هم قبول داشت که حیفه اما باید اول به مقصد 

 کرد و گفت:

 قول میدم کارم که تموم شه بیایم تا شب بشینیم این جا خوبه؟ _

ساحل به گوش هاش دستور داد که صدای شرشر آب رو تو ذهنش ثبت 

 کنه و نفس گم شده بود تو زیبایی ها.

 

مسیح و امیرعلی هر دو از قاب آیینه های کوچک، معشوق های احساسی 

کردن و نفس و ساحل تمام عشقشون رو تو دلبری های شون رو نگاه می 

 جنگل و آهنگ شرشر آب به ثبت رسوندن. 

پر حسرت اما اتومبیل باالخره جنگل رو پشت سر گذاشت. اندکی پیش 

روی، شکلِ جنگلی رو از جاده گرفت و اون رو به مراتع سرسبز داد. تمام 
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که با تمام روستاهای  نگاه ها خیره بود به حال و هوای کوهستانیِ روستایی

ایران تفاوت داشت. مسیح نگاهی به آدرس انداخت و پیش رفت. میون راه 

چند جایی ایستاد و پرسون پرسون خودش رو به جایی که چندین روز 

 منتظرش بود رسوند. سر چرخوند و اول رو به امیرعلی گفت:

چه  تحت هیچ شرایطی از ماشین پیاده نمی شید چون نمی دونم این جا _

 خبره.

 و بعد زل زد به آیینه.

 نفس پیاده نمی شی ها. می شینید تا برگردم._

و بعد مقابل چشم های هر سه نفر، دست برد و کلتش رو از زیر صندلی 

برداشت. سوز سردی وزید و مسیح شیشه ها رو باال فرستاد. می دونست که 

، فکرش رو این روستا هوای سردی رو داراست اما تو فصلِ تابستون رو نه

 نمی کرد.

از ماشین پیاده شد و نفس رو با نگرانی مچاله شده روی صندلیِ عقب باقی 

گذاشت. قدم هاش رو رسوند به درِ آهنگی و اطراف رو دید زد. خداروشکر 
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کوچه ی باریک و خالی از رهگذر، جزءِ کوچه های تک خونه ای محسوب 

ه انداخت به حیاط زیبا و پر می شد. دیوار رو گرفت و از اون باال رفت و نگا

دار و درختی که خالی بود از سکنه. پایین پرید و دست هاش رو تکوند. 

مقابلش حوضچه ای خالی از آب قرار داشت و دو باغچه در چپ و راست و 

در نهایت بعد از طی شدنِ چند پله تراس و بعد دری دو لنگه. کلتش رو 

پنجره های لوزی شکل و رنگی، مسلح کرد و پله ها رو باال رفت. از قاب 

نگاهی به داخل انداخت و هیچ چیز مورد توجهی رو نیافت. در رو با پا هول 

داد و قدم های بی صدا و محتاطش رو به نشیمنِ تقریبا دویست متری 

انداخت. پله های دوم رو باال رفت و اتاق ها رو گشت. آشپزخونه و تمام 

به این نتیجه رسید که تو این خونه سوراخ سنبه ها رو هم سر زد و کم کم 

هیچ چیز وجود نداره. شونه های افتاده اش رو تکیه داد به دیوار و بعد از از 

نظر گذروندن کلیه ی اشیاء راه خروج رو در پیش گرفت. در رو گشود و 

 نفس بیرون پرید.

 چی شد؟ _

 نگرانی از سر و روش می بارید. اخم های مسیح خبر های خوبی نمی داد.
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 هیچ خبری نبود. _

 نگاهی به حیاط و حوضچه اش انداخت.

 مگه چه خبر باید باشه؟ _

مسیح ردِ نگاه نفس رو دنبال کرد و چشم هاش بعد از دیدنِ پله هایی که به 

طرف پایین امتداد داشت برق زد. زیرزمین رو ندیده بود. وارد شد و نفس 

لنگه و چوبی رو با چند  هم دنبالش افتاد. پله ها رو پایین رفت و دربِ دو

ضربه ی پا گشود. قدم گذاشت به اتاقی تاریک با کف پوشِ موکت. نفس 

بالفاصله چراغ رو زد و تنها یک کمد و تختی تک نفزه به چشم هاش خورد. 

خودش رو رسوند به تخت و مشتش رو به متکا کوبید و سفتی چیزی رو زیرِ 

دونه رو لمس کرد و بعد رو تختی لمس کرد. دست برد و ساعت مچی و مر

اون رو مقابل چشم های گشاد شده اش گرفت. زمان تو ذهنش چرخ خورد 

 و بازگشت به خاطره ای که معلوم نبود دقیقا چند سال از وقوعش گذشته.

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

 مروری بر گذشته
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مقابل آیینه ایستاد و سوت زنان مشغول پاشیدن ادکلن به گودیِ گردنش  "

وس، عطر مورد عالقه ی دختر مورد عالقه اش. افتر شیو رو شد. اسپارتاک

روی هر دو دست هاش ریخت و بعد از مالیدن اون ها بهم، رسوند به گونه 

های شیش تیغ شده اش . امروز روز تولدش بود و تنها عشق زندگی ش می 

خواست که اون رو براش جشن بگیره. دعوتش کرده بود به شامی دو نفره و 

ست که تمام این ها مقدمه چینی هایِ یه سوپرایز آن چنانیه. اما می دون

الیاس هم از صبح نبود. انگار که اون هم برای روز تولدش با دختری که این 

 روز ها وارد زندگی ش شده بود بیرون زده بود. 

 تقه هایی به در وارد شد و صداش رو شنید.

 مسیح بیام؟ _

دو رو با عجله داخل کشو انداخت و الیاس بود. دست دراز کرد و جعبه ی کا

قبول کرد که اون وارد بشه. الیاس میون چهارچوب در ایستاد و توام با 

 خنده گفت:

به به، طرف می خواد شام و با دوست دخترش بره بیرون و از صبح جلو  _
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سرچرخوند و پر افتخار نگاه دوخت به قلِ غیر همسانش. خوش قد و باال و 

وش لباس. مهربون و با دنیایی از اشتیاق برای به تحقق رسیدن آرزو خ

هاش. تمام زندگی ش رو درس خوند تا پلیس بشه و اما تو اون گیر و دار 

انگار برای اولین بار دل داده بود به دختری. ابرو های مسیح بعد از به چشم 

 خوردن ساک میون انگشت هاش باال پرید.

 . باز کن ببینم دختره خوش سلیقه ست یا نه.به به! تولدمون مبارک _

الیاسِ پر از اشتیاق، همراه با نگاهی آبی که برق می زد از عشق، نشست 

روی تخت. جعبه ای مکعب شکل رو از ساک بیرون کشید و درب اون رو 

گشود. ساعتی مارک دار و بسیار زیبایِ استیل بود. مسیح کنارش نشست و 

ت و حاال کامالً کنجکاو شده بود برای شناخت اون رو به دور مچ دستش بس

دختر خوش سلیقه ی زندگیِ برادرش. اولین بار بود اما می دونست که 

 جواب رو می گیره پس پرسید:

 

 حاال دختره کی هست؟ _

Ava-Khis.iR و جواب گرفت:
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قسمم داده که به کسی نگم اما.. آشناس. تو که برادرمی ندونی کی می  _

 "شیواست. دخترِ عمو ابراهیم. خواد بدونه. اون... اون.. 

با سر و صدای مکرر نفس پلک زد و ساعت رو میون دست هاش باال و پایین 

کرد. اس هک شده روی بند استیلش فریاد می زد که این ساعت متعلقه به 

 الیاس. پس خودش کجا بود؟ 

ساعت رو سر داد داخل جیبش و حمله کرد به کمد. پیرهن های مردونه ای 

سلیقه ی برادرش فریاد می زد که روزی این جا بوده. حتی تعداد مطابق با 

. نفس پرتعجب خیره بود به حرکات "روز های زیادی "لباس ها می گفت

 مسیح و مسیح فریاد زد:

بگرد نفس. همه جا رو بگرد ببین چیزی پیدا می کنی. این ساعت مالِ  _

 الیاسه.

م برد به میز بی در و نفس کمی به پردازش جمله هاش پرداخت و بعد هجو

 پیکری که روش پر بود از کاغذ.

 مسیح بیا این جا. انگار یه چیزایی نوشته. _
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مسیح دست کشید از کمد و قدم های عجولش رو رسوند به کاغذ آ چهار 

های خالی و قبل از این که مایوس بشه، نفس با دست به جمله ای اشاره 

 کرد که با خودکار روی میز نوشته شده بود.

نمی دونم دقیقا چند ساله که این جام اما دقیقا گیر افتادم تو یه گودال. یه "

  "گودال تاریکی به اسم اس اس ای.

نگاه باال کشید و دوخت به کمی باال تر و جایی که نفس با انگشت اشاره می 

 کرد.

ای کاش بتونم برای یک بارم که شده خورشید رو ببینم ، مسیح رو ببینم،  "

 "ماهگل و مامان رو ببینم. دیگه هیچی جز تاریکی نیست.ماهرخ و 

نفس نگاه اشک بارش رو داد به مسیح و مسیح مقتدر این بار نتونست که 

روی پاهاش بایسته. افتاد روی تخت و چنگ زد به ساعت و اون رو از 

جیبش بیرون کشید. تمام این مدت زنده بود. برادرش زنده بود و گیر افتاده 

ل اس اس ای. سرش رو میون دست هاش فشرد و با احتساب بود تو گودا

 این که پنج سال و پنج ماه چند روز می شه، بعد از مدت ها گریه کرد. 
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********************* 

 

روشن شدنِ هوا خواب رو از چشم هاش ربود. روی تخت غلت خورد و چهره 

سر ی غرق در خوابِ مسیح مقابلش قرار گرفت. تاریکی هوا رو پشت 

گذاشت و مثل تمام شب های درگیر بود میون خواب و بیداری. دلش نگران 

بود. حرکات غرق در سکوت مسیح بعد از رو به رو شدن با اون ساعتِ مچی 

خبر از آرامش قبل از طوفان می داد. می دونست که طوفانی سهم گین در 

و نمی راه و اما این که چطور باید با اتفاق های پیش روش مقابله کنه ر

دونست. پتو رو کنار زد و دست دراز کرد و انگشت هاش رو روی صورت 

مسیح به حرکت در آورد. مژه هاش تکونی خورد و نگاه آبی ش از میون 

پلک های باز شده اش رخ کشید. نفس بالفاصله به لب هاش تبسم بخشید 

و صبح بخیر گفت. به درک که امروز زیر قولش زده بود و حتی به جنگل 

اه هم نکرد. به درک که تمام زیبایی های جواهر ده رو زیر پا گذاشت. نگ

 مهم حالِ دلِ مسیحش بود. اون باید خوب می شد.

 صبح بخیرش رو پاسخ داد و پتو رو کنار زد.
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 ساعت چنده؟ من باید برم. _

 از تخت کنده شد و نفس دنبالش به راه افتاد. 

 کجا باید بری؟ _

تیشرتش رو از تن کند و شامپوش رو به دست خودش رو رسوند به حموم. 

 گرفت.

 امروز خیلی کار دارم. برو بیرون باید دوش بگیرم. _

 بیرون نرفت. تا نمی فهمید این همه هول و وال برای چیه، بیرون برو نبود.

 کار امروزت چیه؟ _

 شیر دوش رو باز کرد و رو به نفس که هنوز هم منتظر ایستاده بود، توپید:

 یرون شروع نکن. میام بهت می گم.برو ب _

جمله ی دوم آرومش کرد و بیرون رفت. نگاه حسرت بارش رو دوخت به رو 

 تختیِ مچاله شده. مسیح چرا گاهی انقدر سرد می شد؟
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مقابل کمد ایستاد و تی شرت و شلوار طوسی خاکستری ش رو بیرون 

کشید و داخل رخت کن گذاشت. آه کشید و بعد از شکر کردن خدا، پله ها 

 رو پایین رفت تا صبحانه آماده کنه. 

برای سومین بار یک مشت شامپو روی موهاش ریخت و زیر دوش قرار 

شید به چشم هاش و گرفت تا کف بشه و سر بخوره روی زمین. دست ک

سعی کرد با پاشیدن آب خنک، سوزششون رو کاهش بده. بخارِ آیینه رو به 

واسطه ی پاشیدن مشتی آب، از بین برد و زل زد به چهره ی نا امیدِ مسیح. 

عجب مسیح بدبخت و بی عرضه ای! چند هیچ از سیاوش و سپهر عقب بود 

هاش رو بهم فشرد و پر و خیال های باطل رو به ذهنش راه می داد؟ دندون 

نفرت نگاه دوخت به خودِ درون آینه اش. رگه های قرمز میون سفیدی 

 چشم هاش به نمایش در اومد و لب زد:

تو خالی.. تو خالیِ بی عرضه. تو فقط یه مشت ادعایی. دنبال چی بودی تا  _

حاال؟ فقط می خواستی عقده ی خودتو خالی کنی. غیرت خودتو به رخ 

 ی که از همه ی دنیا بی غیرت تری. بکشی در حال
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مشتش باال اومد و با آخرین توان کوبیده شد به آینه و چهره ی مسیح به 

 هزار تیکه تبدیل شد. نعره کشید. پر درد ترین نعره ی عمرش بود.

چند ساله که برادرت و فراموش کردی و قفل شدی رو عقده ی خودت.  _

 پر ادعایی.  بدبخت. تو فقط ادعایی. تو یه تو خالیِ

چند دقیقه طول کشید تا صدای داد و بی داد نفس آوار شه روی سرش. 

خودش رو رسوند به آبِ یخ تا دمای تن گر گرفته اش رو کاهش بده. گوش 

هاش رو گرفت تا صدا ها رو نشنوه و فقط رو یک چیز تمرکز کنه. باید 

ید می متنفر می شد از خودش! اگر متنفر می شد از مسیح، اونوقت شا

تونست برای مهم ترین هدفِ ممکن که یافتن الیاس بود بجنگه. پنج سال 

چسبیده بود به سپهر و اگر تمام اون روز ها رو به دنبال الیاس گشته بود تا 

به حال بیرون می کشیدش از اون گودال. قطره های خون چکه می کرد و 

سخ نفس که بعد از ترکیبش با آب، محو می شد. شیر آب رو بست و در پا

 برای هزارمین بار نامش رو خطاب می کرد گفت:

 االن میام. _

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1070 
 

پارگی های دست و بالش رو توجهی نکرد و دربِ حموم رو گشود. نفس 

 داشت می مرد از ترس. 

 چته؟ آیینه شکست انقدر داد و بی داد داره؟ اون حوله ی منو بده. _

به دست هاش داد. بعد از  تمام تالشش رو به کار برد تا گریه نکنه و حوله رو

به تن کردنش حموم رو ترک کرد و وارد فضای نسبتا خنک ترِ رخت کن 

شد و نفس هنوز هم به حالت نرمال نرسیده بود. می شد ببینه زخم های 

دست راستش رو و نرمال بشه حالش؟ تنها نگاهش می کرد و جرات نداشت 

 که کلمه ای سوال کنه دلیل شکستن آینه رو. 

دست برد و باال تنه اش رو به وسیله ی تی شرت پوشوند و در همون مسیح 

 حال گفت:

 نترس نمی خواستم خودمو بکشم. _

 جدال با ترسش رو کنار گذاشت و صادقانه لب زد:

 می ترسم. _

 و مسیح با چشم هاش کتکش هم زد.
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 می ترسی خودمو بکشم؟ _

 و شنید: 

بدی. اینم یه نوع  می ترسم که با دیوونگی هات خودتو به کشتن _

 خودکشیه.

 لب هاش به خنده ی مسخره ای باز شد. چی می فهمید این آدم از حالش؟

 بیرون رفت و قبل از به برق زدن سشوار گفت:

بخوام خودمو بکشم، تورو هم با خودم می برم. بهت گفتم که، اون دنیا  _

 هم بخوام برم تو هستی. پس نق نزن.

اش گرفت و اشاره کرد به زخم روی انگشت چنگ زد و سشوار رو از دست ه

 هاش.

 همه چیز با عصبانیت و مشت زدن به در و دیوار حل می شه مسیح؟ _

 گام برداشت و نفس به اندازه ی همون گام عقب رفت.

 

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1072 
 

توالی گام ها امتداد یافت و پاهاش رو به تخت چسبوند. ترس قرنیه های 

ن نیمد. دست مشت شده چشم هاش رو لرزوند و مسیح از خر شیطون پایی

اش رو کنار سرش قرار داد و چند قطره از آب موهاش چکید و سر خورد 

 روی گونه های گلگونش. 

همه چیزو حل کن. تو همه چیز رو حل کن نفس. من مشت نمی زنم به  _

در و دیوار به شرطی که تو یه راه بذاری جلو پام تا همه چیز حل بشه. زود 

 مسئله به تو دادم و تو با راه حل به من جواب بده.باش دیگه.. حل کن.. من 

سرش رو فرو کرد به تشکِ تخت و خودش رو لعنت فرستاد. هزار جور 

 فحش هم بار دلش کرد و بعد با صدایی پر ارتعاش گفت:

 من نمی دونم راه حل چیه ولی با مشت زدن به در و دیوار که.. _

 گلوش کشت.و صدای فریاد مسیح، ادامه ی جمله رو تو 

پس بیخود می کنی دخالت می کنی. بی خود می کنی همه جا دنبال  _

منی. بذار تنها باشم نفس. یه مدت اطراف من نباش.. نباش خب؟ نباش تا 

 رو تو خالی نکردم.همه دق و دلیم
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و بعد سر عقب کشید و هجوم برد به طرفِ سشوارِ بیچاره. دسته اش رو 

رین درجه، توان گرمایشیش رو باال برد. میون انگشت هاش فشرد و تا آخ

طوری که پوست سرش شروع به گز گز کرد. صدای فنر تخت رو شنید و 

 همین طور تق تق صندل های زنونه.

باشه مسیح من نیستم. از این به بعد نیستم خب؟ فقط تو فاصله ی این  _

 نبودن هام ممکنه یادم بره دوست داشتنت رو.

رای ترک اتاق، سشوارِ روشن معلق شد به و همین که قدمی برداشت ب

آسمون و زمین و بازوهاش این بار جایگزین دسته ی سشوار شد. با این 

وجود، اخم های در همش هم نتونست نفس رو از موضعش پایین بکشه. 

مستقیم زل زد به چشم هاش و مسیح جمله ای رو که دو روز پیش ، اون 

 وام با خشم زمزمه کرد:رو تاکید بیان کرده بود رو این بار ت

ببین نفس، این برای بار آخره که دارم بهت می گم، تو به انتخاب خودت  _

تو زندگیِ من پا نذاشتی، به انتخاب خودتم نمی تونی بری. این دلی که 

اسیر کردی خیلی عوضی و زبون نفهمه. بخوای واسه من خط و نشون 

میارم که فعل رفتن رو  بکشی و تهدیدم کنی به رفتن، چنان بالیی به سرت
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از فرهنگ لغات ذهنت حذف کنی خب؟ پس دهنتو ببند و مثل بچه آدم 

بشین سر زندگیت. سعی نکن من و با این حرفا بترسونی که مسیحی رو رو 

 می کنم برات که به عمرت ندیدیش. 

دست هاش رو با مالیمت پس زد و پاسخ تمام جمله های پر ادعاش رو تنها 

داد. به قدم هاش سرعت بخشید و پله ها رو به سمت  با نگاهی معترض

پایین طی کرد و خلوتی سالن، دستور ساحل رفتن رو به پاهاش صادر کرد.  

مقابل دریای آروم و کم موج ایستاد و با نگاه به خطِ انتهایی و خیالیش لب 

 زد:

تو منو زور کن به موندن، فعل رفتن رو حذف کن از ذهنم و من زوم می  _

 رو فعل خواستن به عالوه ی نونِ نهی.کنم 

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

جاده ی سنگی رو پیمود و مقابل ویالی نقلی و دو طبقه ای ایستاد. کاظمی 

گفته بود که از کلت استفاده نکن و این اولین باری بود که نافرمانی کرد. 

تک و تنها مقابل جمعی که نمی شناختشون و بدون هیچ گونه سالحی ؟ 
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نداشت. به خودش اطمینان کامل داشت اما این جماعت فقط از امکان 

 سالح گرم ترس داشتن . تلفن به دست برای کاظمی تایپ کرد :

 پس کجان فک و فامیل دختره ؟_

 و بعد از یک دقیقه جواب گرفت :

 نزدیکن . دارن می رسن ._

تکیه اش رو داد به تیربرق و منتظر موند که برسن . حواسش شش گانه اش 

هنوز هم پرت جمله های پخش و پالی روی میز ، با دست خط الیاس بود 

اما تالشش رو می کرد که امروز رو به نحو احسنت سپری کنه . تو اون گیر 

و دار شماره ی سیاوش تلفنش رو خاموش و روشن کرد . جواب داد و 

 نگاهش رو از ورودیِ ویال نگرفت .

 بله ؟_

 سامیار کجایی ؟_

 خورده بود این ابله . قرص کجایی رو 

 .خب معلومه که کجام . گفتم که دارم میرم شمال _
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 می دونم شمالی . کجای شمالی ؟ یه کار دارم برات ._

شمال ؟ سیاوش چه کاری تو شمال داشت ؟ جمله ی بیان شده از جانب 

انقدر بهت اعتماد کرده که تو کارهای شمالش  "سپهر تو گوشش زنگ زد 

. ابروهاش باال پرید . چقدر زود تونسته بود اعتماد این  "ه هم تورو راه داد

 آدم رو جلب کنه .

 رامسرم . چطور ؟ _

اوه چه خوب . رامسری ؟ یه آدرس برات می فرستم تا سه و چهار خودت _

 رو برسون .

باشه گفت و تماس رو قطع کرد و در حالی که توجهش جلب شد به 

کرده بود ، قدم هاش رو به  پرشیای مشکی رنگی که مقابل درب توقف

ورودی رسوند . فرد پشت فرمون بعد از این که مسیح رو به چشم دید و نام 

کاظمی رو از زبونش شنید ، صندق عقب رو زد و مسیح به سختی خودش 

رو تو اون جا داد . فاصله ی بین باز شدن در رو راننده که پدر نگین بود ، 

در تاریکی مطلق غرق شد ، با مشغول بستن صندق عقب شد و مسیح که 
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ترس کمی به وجودش چنگ می زد . نمی دونست چرا اما برای اولین بار تو 

تمام عمرش از رو به رو شدن اون هم به صورت انفرادی با آدم هایی که 

نمی شناختشون می ترسید . پلک بست و بعد از خطاب کردن نام خدا ، 

 گوش سپرد به صدا های بیرون از ماشین .

 پولو آوردی ؟ _

 آره آوردم تو صندوقه ._

 

 آره آوردم تو صندوقه . دخترم رو بده پولو بگیر ._

صداها نزدیک شد و مسیح کلت رو مسلح کرد و انگشت سبابه اش رو روی 

 ماشه تنظیم . 

 صندوق رو بزن . دخترتو بعد از رویت اسکناس ها میارم ._

 دخترم رو نبینم از پول خبری نیست . تا_

آفرین . مردِ زرنگی بود . دقیقا کاری رو کرد که مسیح می خواست . صداها 

خفه شد و مسیح به قلبش اجازه داد تا با حالت نرمان به سینه اش بکوبه . 
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نمی دونست چند دقیقه گذشته و نمی دونست چه مدته که غرق شده تو 

شد تا جمله هایی جدید رو بشنوه . انگار که تاریکی اما در نهایت موفق 

 نگین رو آورده بودن . 

 حاال وقت رویت اسکناس هاست ._

 مسیح آماده ی حمله شد و زمزمه وار گفت :

 آره وقتِ رویته . بیا این جا که اسکناس ها منتظرن ._

و  و شروع کرد به شمارش زیر لب ، ده .. نه ... هشت ... هفت .. شیش ..

ه پنج که رسید ، هجوم نور به صندق آماده اش کرد برای ضربه زدن دقیقا ب

... سه ... دو ... یک . به وسیله ی ضربه ی پا به صورت فرد باالی .. چهار 

سرش از صندوق بیرون پرید . بررسی فضا رو رها کرد و حواسش رو داد به 

د و دو نفری که پشت سرش ایستاده بودن . مشتش رو به صورت اولی کوبی

برای دومی کلت کشید و اما پالکِ اتومبیل ایکس فورِ مقابلش ، لحظه ای 

مرگ رو مقابل چشم هاش به تصویر کشید . سر چرخوند و  انگشتش 

ناخودآگاه ماشه رو فشرد . صدای گلوله سکوت رو به فضا ملحق کرد و 

Ava-Khis.iRو مسیح قبل از این که بمیره راه فرار رو در پیش گرفت . برای اولین بار ت
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تمام عمرش پا به فرار گذاشت و بعد از طی کردن راهی نسبتا طوالنی به 

انتهای کوچه رسید . نفس زنان محوطه رو نگاه کرد و تلفن رو از جیبش 

بیرون کشید . شماره ی کاظمی رو با انگشت های لرزون گرفت و بعد از 

 وصل تماس با تمام توان غرید : 

 کنه . تو منو فرستادی تو دهنِ سیاوش ؟خدا لعنتتون کنه .. همتونو لعنت _

و با احساس سوزشی شدید تو ناحیه ی پهلوش ، فراموش کرد تمام لغت 

های دنیا رو . لب هاش از هم باز شد و فرد چاقو به دست بعد از کوبیدن 

ضربه ای جدید به دستِ راستش ، از مقابل چشم هاش محو شد . تلفن از 

ید که کجا افتاد . چنگ زد به پهلوش و میون انگشت هاش سر خورد و نفهم

هر دو دستش هم مرحمی نشد به روی اون درد . خون تمام تی شرت 

خاکستری ش رو در بر گرفته بود . با یک دست پهلو و با دست دیگه بازوش 

رو چسبید و سوزش جان سوزِ زخم ها پلک هاش رو بهم فشرد . تن خیس 

وی سنگ ریزه ها . پهلوش هر بار از عرقش رو تکون داد و اون رو کشوند ر

بدتر از قبل تیر می کشید و تابش مستقیم اشعه های خورشید هم شده بود 

غوز باال غوز . ماشینش رو حدوداً پونصد متر جلو تر یافت و به پاهاش 
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التماس کرد که تحمل کنه وزنش رو . چنگ زد به در و دیوار و لکه های 

 گذاشت . خون ، آثار زخم پر دردش رو به جا 

پونصد متر فاصله رو تو بیست دقیقه طی کرد و با هزار مدل جون کندن 

تونست که در پشت فرمون قرار بگیره . نگاه داد به بازوش که هنوز هم خون 

ریزی می کرد و با دست سالم دکمه ی آن شدن ماشین رو فشرد . ماشین 

اتفاق های با کم ترین سرعت ممکن به راه افتاد و مغزش در حال حالجی 

 پیش آمده مرد . امروز مسیح رسما تموم شده بود !

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

 ساحل .. ساحل یه زنگ بزن به امیرعلی ببین پیداش نکرد ._

حال ساحل هم دست کمی از نفس نداشت . مسیح با اعصابی داغون خونه 

رو ترک کرده بود و این احتمال وقوع هر اتفاق وحشتناکی رو تشدید می 

. نفس برای هزارمین بار شماره گرفت و دستگاه مشترک مورن نظر کرد 

خاموش بود ، محوطه ی ویال رو دید زد و هیچ اثری از مرد زندگیش یافت 

نکرد و در نهایت با دست هایی خالی روی مبل قرار گرفت و گریه کرد . 

Ava-Khis.iRساحل کنارش قرار گرفت و سعی کرد که با نوازش شونه هاش دردش رو 
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ه اما تصاویر قابل حدس و زجر آوری مقابل چشم های نفس در مرحم ببخش

گردش بود . نفسی تازه کرد و هنوز دهان باز نکرده بود برای نالیدن که تمام 

تصورش از اقتدار مسیح دود شد و به هوا رفت . زشت ترین تصویر عمرش 

بعد از گذشتِ بدون اجازه از اتاق باور هاش ، به تحتانی ترین صفحه ی 

راتش وصل شد و جای خودش رو تحکیم کرد . ساحل زود تر از نفس خاط

به راه افتاد . نمی دونست با این حجم از خون باید چیکار کنه اما بیکار 

 ایستادن هیچ دردی رو دوا نبود . 

نگاه دور از امید مسیح خیره بود به چشم های نفس و نگاه نفس جایی 

دل نگرانی ها ، درد ها ، ناباوری میون بازو و پهلوش چرخ می خورد . تمام 

ها و ترس از دست دادن مسیح جمع و تبدیل شد به گلوله ای بزگ که سد 

بغض رو شکست و همراه با جیغی جان سوز از میون لب هاش بیرون پرید . 

دل مسیح ترکید و تمام مقامتش برای روی پا ایستادن رو به سخت ترین 

سر خورد و انرژی به پاهای نفس  شکل ممکن از دست داد . کنار نرده ها

تزریق شد . هزیون وار جمله ها رو ردیف کرد و دست کشید به روی تی 

 شرت خیس از مایعی قرمز و زجر آور به نام خون . 
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مسیح چی شدی تو ؟ خدا منو بکشه کی اینطوریت کرده ؟ مسیح تورو _

دنیا هم منو خدا نمیر .. تورو خدا زنده بمون . دو روز نیست قول دادی اون 

 با خودت ببری .. نامردی نکن .. زیر حرفت نزن مسیح .

 

میون اون همه درد خنده اش هم گرفته بود از دستِ این دیوونه . پلک 

هاش رو بهم فشرد و در حالی که با دست آزاد جیب هاش رو به دنبال 

 موبایل می گشت  ، تن صدایی ضعیفش رو کمی قدرت بخشید و گفت :

 نو تو گور نکن دختر . زنده ام . قرارم نیست بمیرم .با دستات م_

و دقیقا بعد از به یاد آوریِ خاطره ای کوتاه ، درد جدیدی به لیست درد 

هاش افزوده شد . حتی این بار اونقدر پر بار تر بود که مجبور شد از تهِ دل 

آه بکشه و نفس رو تا مرز سکته بفرسته .تو اون میون ساحل نفس زنان 

 شد و تلفن به دست گفت : نزدیک

 زنگ زدم اورژانس ._
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و مسیح نتونست که چنین حواس پرتیِ پر ضرری رو پشت گوش بندازه . 

پیدا کردنِ موبایل از نفس کشیدن هاش هم اورژانسی تر بود . راه افتاد به 

طرف خروجی و نفس نتونست هضم کنه این حرکت رو . تنها تونست که 

برسونه و بعد پرواز کنه به حیاط . مسیح هنوز خودش رو به شال و مانتوش 

هم با درد پهلوش درگیر بود اما نمی تونست تلفنش رو همون جا رها کنه . 

نفس درِ سمت شاگرد رو گشود و در حالی که نمی تونست آرامش رو به 

 کلماتش منتقل کنه جیغ کشید :

نگار چیکار می کنی ؟ می خوای دستی دستی خودت رو به کشتن بدی ؟ ا_

واقعا عقلتو از دست دادی . دیوونه ... اونی که داره ازت می ره آب رنگ 

 نیست . خونه می فهمی ؟

می فهمید که خونه . می فهمید که درد امونش رو بریده اما نفس هم باید 

می فهمید که اون تلفن حکمِ مرگ تمامشون رو امضا می کنه . چرا نمی 

 فهمید ؟
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ه کنه به در و فریادش رو تو گلو خفه کنه بعد تنها تونست که با دست اشار

از قرار گرفتن نفس رو صندلیِ شاگرد . سرش رو چسبوند به فرمون و بعد از 

 اندکی مکث و یافتن واژه ها لب زد :

نفس .. برو .. مرگِ مسیح برو . زود بر می گردم . قول می دم که زود _

ای خودم می رم و بستری برگردم و بعد هر بیمارستانی که تو خواستی با پاه

 می شم خب ؟

و نفس تنها تونست که میون گریه هاش ، سرش رو باال بفرسته . مسیح این 

 بار مالیم تر ادامه داد :

عزیزم . پیاده شو . نیم ساعت زمان بگیر . بر می گردم . قول بهت می دم _

 که زنده بمونم . خب ؟

مسیح در حالی که سوزن رو گرفت و  "نه  "این بار هم جوابی شبیه به 

 سوزن شدنِ دست هاش توان مقاومتش رو فراری داده بود ، نعره کشید :

 بهت گفتم پیاده شو ._

 و نفس هم با لحنی شبیه به خودش پاسخش رو داد :
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نمی رم . خودتو بکشی هم نمی رم . اگه قرار باشه بمیری پس منم هستم _

 . هر جا می ری میام .

ت . اگر حالش درست و حسابی بود که همین حاال بحث رو بی فایده دونس

با کتک بیرونش می کرد اما هر آن مرگ رو مقابل چشم هاش می دید . راه 

 افتاد و نفس ناله های زیر لبی ش رو آغاز کرد .

یه بار ، فقط یه بار حواسم بهت نبود . نگاه کن رفتی چجوری برگشتی . _

تو باهاش طرفی یه مشت جانین  مگه تو بچه ای ؟ سوپر من جان اونایی که

 . منِ بدبختو ببین امیدم به کیه . 

کمی پلک زد تا قدرت بینایی ش رو پس بگیره و این حرکت از دید نفس 

دور نموند . چنگ زد به بازوی سالمش و با نگاهی به جاده ی خلوت و 

 محاسبه ی این که این وقت شب اتفاقی رخ نمیده گفت :

سیح تو نمی تونی رانندگی کنی . االن تصادف می پیاده شو من بشینم .م_

 کنیم .

 و بعد از لحظه ای صبر پاسخ گرفت :
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 تو بشینی مردنمون قطعیه ._

عجب لج بازِ بی منطقی بود . تو این لحظه ها باز هم زور خودش رو از تمام 

 عالم یک سر و گردن باال تر می دید . 

رانندگی کنی . بذار من  عجب آدمی هستی ها مسیح . تو االن نمی تونی_

 بشینم . قول می دم با احتیاط برم .

قول داد دیگه . نفس زیر قول هاش نمی زد . ماشین رو هدایت کرد به 

گوشه ی خیابون و بدون این که پیاده بشه ، خودش رو رسوند به صندلیِ 

شاگرد . نفس پشت فرمون قرار گرفت و به وسیله ی انگشت های لرزون ، 

پاک کرد . پدال ترمز و گاز رو جا به جا کرده بود از وجودِ  اشک هاش رو

 اون حجم از استرس . صندلی رو جلو کشید و در همون حال گفت :

 کجا باید برم ._

و مسیح می دید که حال اون هم دست کمی از خودش نداره اما توان 

 جسمانی ش رو به طور کل از دست داده بود . لب زد :

 کمربندتو ببند . بعد مستقیم برو تا بهت بگم . اول آروم باش . بعد_
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به ظاهر آروم شد ، به اجبار کمربندش رو بست و به همراهِ کیسه از ترس 

پای راستش رو روی پدال گاز فشرد . ماشین از جا کنده شد و مسیح بعد از 

گذشت هفتصد ، هشتصد متر امیدوار شد به رانندگی ش . نفس به خودش 

می ترسو بود اما از پس هر چیزی بر می اومد . پلک اطمینان نداشت و ک

بهم فشرد و این بار به چشم هاش اجازه داد تا زخم رو از پشت سدِ لباس 

 ببینه . تی شرتش رو کمی باال زد و در حالی که می گفت :

 انتهای این خیابون بپیچ دست چپ . _

و نمی زخم عمیقش رو وارسی کرد . چطور تا به حال زنده مونده بود ر

فهمید اما سر گیجه به درد هاش اضافه شد بعد از به چشم خوردنِ اون 

حجم از خون . نفس باز هم به گریه افتاده بود . تی شرت رو رها کرد و 

خودش رو لعنت فرستاد . بوی نا مطبوعِ خون تمام ماشین رو پر کرده بود و 

و سپهر رو به  این بار گالدیاتور هم نتونست با شدتش مقابله کنه . سیاوش

 فراموشی سپرد و نفس رو اولویت بخشید .
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مچ دستش رو به وسیله ی سرانگشت هاش به نرمی نوازش کرد و تمام 

 تالشش رو برای باز نگه داشتن چشم هاش به کار گرفت .

 دستات چرا انقدر یخ کرده ؟ نفس چیزی م نیست . نترس ._

، چشم داد به جاده . سر چرخوند و بعد از نگاهی طوالنی به چشم هاش 

وقتی اونطور غرق در خون می دیدش تمام تعادلش رو از دست می داد . 

گریه اش به هق هق تبدیل شده بود . درست مثل مادری که عاصی بود از 

 شیطنت های پسرِ نفهمش .

من کی باید بترسم ؟ کی باید نگرانِ تو بشم ؟ وقتی مردی ؟ مسیح وقتی _

ه بمیرم از نگرانی ؟ چیزیت نیست ؟ یه نگاه به از دستت دادم حق دارم ک

 خودت بنداز . به خدا اونا خونه .

و همراه با آهی که از میون لب هاش بیرون می  "بپیچ به راست  "گفت 

 فرستاد لب زد :

 زنده می مونم قول می دم ._
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نفس چیزی نگفت و مسیح زل زد به جاده . درد شدید چند ساعتِ پیش 

د و فقط سعی داشت که جونش رو لحظه به لحظه بمکه . حاال عادی شده بو

با یک دست پهلوش رو فشرد و نمی دونست چرا اما ،این توهم رو که هر 

چی بیش تر زخم رو فشار بدی کم تر خون ریزی می کنه رو از بچگی با 

خودش حمل می کرد . نفس به انتهای خیابون که وارد سنگ ریزه ها می 

 شد اشاره کرد و پرسید:

 برم جلو ؟_

 سر تکون داد و گفت :

 برو جلو ._

گازش رو گرفت تا زود تر به مقصد برسه و مسیح نزدیک به تیر برق اشاره 

 کرد که توقف کنه . چنگ زد به دستگیره و نفس مداخله کرد :

 چیکار می خوای بکنی مسیح ؟ حالت خوب نیست ._

 و جواب گرفت :

 بذار بردارم .همین جام . گوشی م افتاده این جا _
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در رو بهم کوبید و نفس هم پیاده شد . تاریکی تمام کوچه رو اشغال کرده 

بود و مسیح خودش رو رسوند به تیر برق و توان از کف داد . ولو شد روی 

زمین و در حالی که نقطه به نقطه اش رو می گشت ، هر بار نا امید تر فریاد 

ده بود و به آرومی گریه می . نفس همون گوشه ایستا "نیست  "می زد که 

کرد و مسیح تمام سنگ ریزه ها رو پخش و پال کرد و نتونست که حتی 

الشه ای از موبایل رو یافت کنه . دست های خونیش رو به موهاش نزدیک و 

 هزیون وار زمزمه کرد:

 بدبخت شدیم نفس . یکی برش داشته ._

 

 مسیح خوب می شی خب ؟ قول دادی که خوب بشی ._

آخرین جمله ای بود که ذهن هوشیارش دریافت کرد و بعد ناهوشیار این 

تمام وجودش رو بلعید . تنش پرت شد روی تخت و صدای کوبش دوان 

دوان کفش های دخترونه رو شنید ، ضربه ی پر شدت چاقو فیلمی شد و از 

صفحه ی خاطراتش عبور کرد ، انگشتی که ناخودآگاه روی ماشه به حرکت 

و نمی دونست که امتدادش به کجا رسیده و در نهایتِ تمام  در اومده بود
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این ها ،هق هق تنها خوب زندگیش ناهوشیارش رو هم تحت تاثیر قرار می 

داد . اطرافیان صف شده مقابل چشم های بسته اش ایستادن و در راس 

تمام اون ها نفس قرار داشت . به اون قول داده بود که نمیره اما ثانیه ها ، 

 رو کشید و پرت کرد به دنیایی دیگه .روحش 

در دولنگه بهم کوبیده شد و بهت و ناباوری رو قورت داد و بعد از نگاه 

دوختن به تابلوی اورژانس ، هر دو دست هاش رو حصار چهره اش کرد و 

 زمزمه وار گفت :

خدایا نمیره . خدایا التماست می کنم چیزی ش نشه . خدایا ازت خواهش _

 ین خواستمه . بعد از این هیچی ازت نمی خوام قول می دم .می کنم . آخر

امیرعلی همراه ساحل از پیچ راهرو گذشت و راس نگاهش پیوست به نفس . 

به قدم هاش سرعت داد و ساحل هم به دنبالش دوید . نفس هنوز هم به 

خلوت با خدای خودش پایان نداده بود و پاهایی که روی زمین ضرب گرفته 

از اضطرابِ افتضاحش می داد . امیرعلی نامش رو به آرومی  بود هم نشون

صدا زد و نفس بعد از شنیدن نام خودش توسط شخصی دیگه سر بلند کرد 

و امیرعلی و بعد ساحل رو دید . از دیشبی که مسیح افتاد روی زمین و بلند 
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هم نشد به دنبال فردی آشنا می گشت و تو اون غوز باال غوز هم تلفنش 

خاموش شد . از دیشب به  "باطری خالی است   "فرستادن هشدار بعد از 

دنبال این دو می گشت و پنج صبح روز بعد مقابل دربِ اورژانس پیداشون 

کرده بود . خودش رو به آغوش ساحل رسوند و به بغضش اجازه داد که بعد 

 از چند ساعت متوالی عذاب ، بترکه .

ه بودم ساحل . می خواستم هم وای ساحل دیشب خیلی بد بود . کم آورد_

خودم رو بکشم هم مسیح رو . افتاده بود رو زمین تکونم نمی خورد . انقدر 

لج بازه که راضی نمی شد بیارمش بیمارستان . داشتم دق می کردم ساحل 

 . با اون همه خونی که ازش رفته زنده نمی مونه . 

رو پاک  و خودش رو از آغوشش بیرون کشید و با پشت دست اشک هاش

 کرد .

 اگه جدی جدی زنده نمونه چی ؟_

امیرعلی نزدیک شد و قطره های درشت بعدی از چشم های نیمه بازِ نفس 

سرازیر . انقدر که با دستمال کاغذی به جونِ بینی ش افتاده بود ، تمام 
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کناره هاش زخم شده بود و باز هم نمی خواست که دست از نالیدن برداره . 

 شنید و تن خسته اش رو داد به صندلی .صدای امیرعلی رو 

 بسه دیگه . دختر بسه تو که داری دستی دستی می کنیش تو گور ._

 و نفس بعد از اندکی فکر نالید :

امیرعلی تو دکتری . تخصص داری . حتما می دونی دیگه . تو بگو .. اگه یه _

 بود .نفر این همه خون ریزی کنه ، زنده می مونه ؟ تمام تی شرتش خون 

 و بعد به خودش اشاره کرد .

 ببین منو .. با خون یکی شدم ._

امیرعلی قدم رو رفتن رو آغاز کرد . حرفی نداشت که بزنه . تو تمام مدتی 

که پزشک بود ، داشت مریض هایی رو که با یک اتفاق ساده تسلیم مرگ 

مام می شدن و اما در کنار اون ها بودن مریض هایی که بعد از قطع امیدِ ت

پزشک ها مقاومت می کردن و زنده می موندن . از نظرِ امیرعلی ، تمام این 

ها برمی گشت به خودِ مسیح . اگر خودش می خواست ، حتما زنده می 
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موند . اگر اتفاقی تو این دنیا وجود داشت که برای اون با مرگ بجنگه . تمام 

 این ها از ذهنش عبور کرد و لب زد :

 می مونه . اگر تو دلیلش باشی_

نفس چیزی از کلمه هایِ نامفهومی که از میون لب هاش خارج شد نفهمید 

 و خودش جواب سوال خودش رو داد .

 نه دیگه مگه می شه که زنده بمونه ؟_

ساحل وخیم بودن حالش رو تشخیص داد و کنارش قرار گرفت . تمام تن و 

تکون هم بدنش می لرزید و امیرعلی که خیر سرش پزشک بود از جاش 

نمی خورد . نیمی از درد های ساحل رو نفس بود که مرحم بخشید و حاال 

چرا هیچ کاری از دست هاش ساخته نبود ؟ شونه هاش رو مالید و رو به 

 امیرعلی گفت :

 یکاری کن امیر ، داره می لرزه . _

امیرعلی از فکر خارج شد و نگاه سوالیش رو داد به ساحل . تو دنیای دیگه 

 می کرد و همین ساحل رو به مرز جنون رسوند . ای سیر
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 کجایی تو ؟ می گم حالش بده یکاری کن ._

 ابروهاش رو بهم نزدیک کرد و کنار نفس نشست . 

بیا ببرمت خونه . یه سرم بزنی خوب می شی . خودم برمی گردم میام این _

 جا انقدر می شینم تا یه خبری بگیرم .

نه ، من هیچ جا  "اطمینان لب زد که  چند بار مکرر سر تکون داد و پر

. امیرعلی نوچی کرد و ساحل با نگاهش التماس . زنِ حامله اش چه  "نمیام 

مقدار استرس رو باید متحمل می شد ؟ کی تموم می شد این دزد و پلیس 

بازی ها ؟کی  زندگیش معلق خورد و پرت شد به چاهی بی انتها ؟ این 

م های جنایی هم آشفته تر به نظر می مسیح کی بود که زندگیش از فیل

رسید ؟ زندگیِ پر آرامش و عاشقانه اش با ساحل ، کی درگیر غیر باور ترین 

 اتفاق های ذهنیش شد ؟ نفس فوت کرد و روی پاهاش ایستاد .

 پس بذار یه پرستار صدا کنم بهت سرم وصل کنه ._

 

 و ساحل به دنبال گفته اش اومد :
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 وض کنی . بوی خون گرفتی .باید لباس هات رو هم ع_

بوی خون رو مسیح می داد . مسیحی که تی شرتش رو چندین ساعت به 

 تن داشت و مسیحی که نفس نتونست هیچ کاری برای زخم هاش بکنه .

ساحل زیر بازوهاش رو گرفت و هدایش کرد به اتاقی که پرستار می گفت .  

گرفت . یک دست  سرگیجه امانش رو بریده بود و دنیا دور سرش چرخیدن

به سرش و یک دستش میون دست های ساحل بود . پرستار رسوندش به 

اتاق و امیرعلی بعد از این که پزشک بودنش رو توضیح داد ، خواستار تزریقِ 

سرم یک سوم دو سوم به همراه چند آمپول ویتامین شد که نفس هیچ 

یرعلی چند ثانیه کدومِ اون ها رو نمی شناخت . ساحل از اتاق بیرون زد و ام

 بعد با اخم هایی درهم کنارش قرار گرفت .

دلم واسه اون احمقِ بی مخی که داره با مرگ دست و پنجه نرم می کنه _

نه ، ولی برای این دختر بیچاره ای که جونش به یه روانی وصله .. خیلی می 

 سوزه ساحل .
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ش ساحل روی صندلی نشست و به وسیله ی دست هاش کودکی که در بطن

خفته بود رو نوازش کرد . امیرعلی کنارش نشست و دست آزادش رو گرفت 

. 

 خوبی ؟_

 و ساحل صادقانه گفت :

احساس می کنم داره غصه می خوره . داره اظهار وجود می کنه . فکر کنم _

 دلخوره از این که چرا باباش دوسش نداره .

میرعلی بود که بیانش از زبون ساحل ، ورای تصوراتِ او همین جمله ای 

دست هاش رو به حرکت انداخت . قلبش برای بچه ای که حاصل عشقشون 

بود محکم تر از همیشه زد و دست های مردونه اش جای امن کودکش رو 

 پدرانه لمس کرد . ساحل لبخند زد و ادامه داد :

 االن داره می خنده . خوشحاله امیرعلی ._

 کشیده شد . نگاهش از شکم امتداد یافت و تا صورتش باال

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1098 
 

معجزه ی زندگیِ من هستن . باور کن که  این بچه ، این بچه و مادرش_

 جدی می گم . 

و باز شدن در دولنگه ی اورژانس و نمایان شدنِ مردی سن و سال دار در 

روپوش پزشکی ، فرصت هرگونه شادی رو از هر دو گرفت . امیرعلی روی 

 پاهاش ایستاد و نزدیک شد .

 الِ مریض ما چطوره ؟دکتر . جناب ح_

دکتر اخمی پر ابهام میون ابروهای کم پشتش نشوند و عینکش رو از روی 

 چشم هاش برداشت و امیرعلی توضیحش رو کامل کرد .

 مسیحا رادان فر . _

 دکتر سرتکون داد و بعد از نگاهی به اطراف گفت :

همون که چاقو خورده ؟ همسرش کجاست ؟ باید گزارش تهیه کنیم و _

 یم کالنتری .بد

آه از نهادش بلند شد . به این جای ماجرا هرگز فکر نکرده بود . نفس با اون 

حالِ وخیم ، قطعا همه چیز رو لو می داد . کمی این پا و اون پا کرد و به 
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ساحل اشاره ، که تنهاشون بذاره . دست انداخت به دور گردن دکتر و گفت 

: 

 منم از همکاراتون هستم . پزشکم ._

دکترِ مجرب تا ته قضیه رو خوند و خندید . اشاره کرد که به دنبالش راه 

بیوفته و به اتاقش برن و به محض ورود به اتاق و قرار گرفتن فنجان چای 

 مقابل امیرعلی ، دست هاش رو توی هم قفل کرد و گفت :

خب ؟ شما گزارش بده . من ترجیح می دم به جای همسرش ، شما که از _

 ول گزارش بدی .دوستانشی ا

 فکری کرد و ناچارا گفت :

دعوا بود . دعوای ناموسی . طرف یکی خورد . دو تا زد به مسیح . االن _

 حالش چطوره ؟

دکتر دقت کرد به چشم هاش تا راست بودن حرف هاش رو تشخیص بده و 

امیرعلی خونسردانه نگاهش کرد . دروغ نگفته بود . دعوای مسیح با اون ایلِ 
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عوای ناموسی بود اما از نوعِ جناییش . سرِ دکتر تکون خورد . مغول ، د

 تکونی پر تاسف .

غیرت به این جا کشوندش یا الت بازی رو نمی دونم اما حالش اصال خوب _

نیست . تمام بدنش عفونت کرده . چند ساعت زخمش باز بوده و هر چی 

کی دارن چرکه وارد بدنش شده . خودت دیگه تا تهش رو بخون . گروه پزش

 تمام سعیشون رو بکار می برن و امیدوارم که زنده بمونه .

 و بعد خنده اش گرفت :

وااهلل تمام پرستار ها عاشقش شدن و الزم به تذکر من نیست . چهار _

 چشمی مراقبشن .

چقدر دیگه باید  "امیرعلی حرف دیگه ای نزد و الزم هم ندونست که بپرسه 

عقالنیش مسیح مرده بود و اما احساسش تشر . از دیدگاه  "منتظر باشیم ؟

 می زد که عشق اون دختر تمام منطق ها رو زیر پا می ذاره .

تقه ای به در نواخت و وارد شد . جسم بی جون و الغر اندام نفس ولو بود 

روی تخت و نگاهش خیره به سقف . اشک از گوشه ی چشم هاش سر می 
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ساحل کنارش نشسته بود و خورد و حالش دل سنگ رو هم آب می کرد . 

بی حرف نگاهش می کرد . پاکت کیک یزدی رو به همراه نایلون آب میوه 

 ها روی میز قرار داد و به ساحل گفت :

خسته ای . بیا ببرمت ویال . به فکر خودت نیستی به فکر اون بچه باش . _

 دیشب تا حاال یک دقیقه ام که پلک روی هم نذاشتی .

 ه دل نگرانش رو داد به ساحل .نفس چرخی خورد و نگا

راست می گه قربونت برم تو برو . هیچ چیزم که نخوردی . من خوبم . االن _

 سرمم تموم می شه . می رم می شینم اون جا .

 و رو به امیرعلی پرسید :

 خبری نشد ؟_

 نشست روی صندلی و پاکت آبمیوه رو نی زد و به دست های ساحل سپرد .

ند تا مامور کالنتری می ریزن سرت باید براشون همه خبر اینه که االن چ_

چیز رو بگی . می خوای چی بگی نفس ؟ بگی شوهرم با یه مشت خالف کار 

 رفت و آمد داره ؟ حقیقتو اگه بگی مسیح مستقیم زندانه .
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 با اطمینان گفت :

 مسیح با پلیس همکاری می کنه . هیچی نمی شه ._

تکون داد و حرف جدیدی نزد . چند  امیرعلی سری به نشونه ی ندونستن

ثانیه سکوت بر جمع حکم فرما شد و دو مرتبه صدای دل نگران دخترک 

 جهت نگاهش رو تغییر داد .

 هیچ خبری نشده یعنی ؟ دکترشو دیدی ؟_

آره دیدم . گفت فعال باید منتظر باشین . عفونت کرده . امیدواریم که به _

 جاییش نزده باشه .

و به دندون گرفت و ساحل با چشم و ابرو خواستار نفس لب زیرینش ر

 مراعات حالش شد . امیرعلی اما بی مقدمه پرسید :

 با پلیس همکاری می کنه ؟ تو مطمئنی ؟_

سرتکون داد و به اتاق خاطرات رجوع کرد تا فامیلیِ سرهنگ رو به یاد بیاره 

 و بعد از اندکی فکر لب زد :
Ava-Khis.iR
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 ارتباطه .کاظمی . آره با سرهنگ کاظمی در _

 شنید : 

 شماره ای چیزی ازش نداری ؟_

شونه باال انداخت . چه توقع هایی داشت این آدم . مسیح شماره ی کاظمی 

 رو در اختیارش بذاره ؟ 

 امیرعلی فکری کرد و گفت :

من باید برم تهران . باید این کاظمی رو پیدا کنم و توهم هر کس اومد که _

دعوا ناموسی بوده و من  "مله رو بگو . ازت گزارش بگیره همین دو تا ج

 باشه ؟ "نمی دونم که طرف مقابل مسیح چه کسایی بودن 

 نفس پلک زد به نشونه ی تفهیم و ساحل دل نگران گفت :

 اگر سیاوش .._

 میون حرفش نشست .

سیاوش هیچ غلطی نمی تونه بکنه . من یه سر می خوام برم تا کالنتری و _

Ava-Khis.iR ببرمت خونه . خودم هم آماده شم و برم . بیام . االنم راه بیوفت
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ساحل روی پاهاش ایستاد و نفس لحظه ای نشست . فقط گذشت همون 

لحظه کافی بود که قلبش سقوط کنه و همه ی اندامش نبض بگیره . چشم 

هاش داشت درست می دید ؟ سیاوش بود که به طرف اورژانس می رفت ؟ 

باید می دیدش یا نه ؟ لحظه  خدایا مسیح چیکار کرده بود ؟ االن سیاوش

ای مسیح رو فراموش کرد و در حالی که لکنت زبون اجازه ی هرگونه 

صحبتی رو از وجودش سلب می کرد ، چند بار نام سیاوش رو لب زد . 

امیرعلی رد نگاهش رو گرفت و به راهروی خالی رسید و همین که خودش 

بار رسا تر به گوشش رو به در رسوند تا راهرو رو چک کنه صدای نفس این 

 رسید :

 نرو بیرون . نرو سیاوش .. سیاوش این جاست . دیدمش که رد شد ._

ساحل هین کشید و امیرعلی وا رفت و نفس دق کرد برای فردی که انتهای 

راهرو خوابیده بود . پاهاش رو از تخت آویزون کرد و زل زد به قطره های 

 کرد به امیرعلی .سرم که به آهستگی آویزون پرت می شد و رو 

 بیا اینو باز کن . خواهش می کنم . باید ببینم اون جا چه خبره ._
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امیرعلی دست به کار شد و لحظه ای نگاهش افتاده به ساحلی که سراسر 

وجودش می لرزید . سرم رو از دست نفس بیرون کشید و چنگ انداخت به 

 بازوهای ساحل .

 عزیزم . ساحل خوبی ؟_

ل بود اما بیش تر از اون دلش پر می کشید برای نفس هم درگیر ساح

انتهای راهرو . سر بیرون فرستاد و لحظه ای نگاه انداخت . سیاوش مقابل 

 درب ایستاده بود . آب دهان قورت داد و سرچرخوند .

 خواهش می کنم که هیچ کدوم از این در بیرون نیاین . بمونید همین جا ._

بشه از اتاق بیرون زد ، قدم های لرزونش و قبل از این که امیرعلی مانعش 

 رو تابلوی اورژانس نزدیک کرد و سیاوش به محض دیدنش ابرو باال انداخت .

 نفس . تو این جایی ؟ چرا انقدر داغون ؟ _

تمام واژه ها رو ترس به تاراج برده بود . نمی دونست که اگر چه حرفی رو 

که با سکوتش نظاره گرِ  در این لحظه بیان کنه درسته . پس تصمیم گرفت

نگاه سیاهِ سیاوش باشه و سیاوشی که زل زده بود به دهان نفس ، درست 
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وقتی مطمئن شد که اون هیچ حرفی از حالِ سامیار نمی زنه ، چشم ریز 

 کرد و پرسید :

اطالعات سامیار رو هنوز به ثبت نرسوندن ؟ هر چی به پذیرش اسم و _

 . فامیل گفتم عین بز منو نگاه کرد

نه به ثبت  "وجودش قلب شد . بدنش به لقوه افتاد و تنها تونست که بگه 

. اگر همین حاال یکی از پرستار ها از این در دو لنگه بیرون می  "نرسوندن 

اومد و همراه مسیحا رادان فر رو خطاب می کرد ، چه خاکی به سرش می 

 ریخت ؟

 اخت .سیاوش روی صندلی های انتظار نشست و پا روی پا اند

 خیلی خب نفس . بیا بشین این جا خوب می شه . رنگ به روت نمونده . _

 به ناچار کنارش نشست و سیاوش بعد از اندکی گذشتِ ثانیه ها گفت :

همش تقصیرِ منه . من بهش آدرس دادم گفتم بیا این جا برات کار دارم . _

عقبِ نمی دونم سامیار با کدوم بی عقلی خودش رو انداخته تو صندوق 

ماشین یارو اما حتما نقشه ای پشتش داشته . در هر صورت آدم های احمق 
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من تو ویال اون رو نشناختن و با چاقو زدنش . سامیار هم نامردی نکرده و به 

 یکیشون تیر زده . نمی دونم یه دفعه چرا این جوری شد .

 نفس سر بلند کرد و نفرت رو به چشم هاش ریخت .

این اتاق سالم بیرون نیاد ، سیاوش تا آخر عمرت گیرِ اگر سامیار از درِ _

 منی .

 .تمام اجزای صورت سیاوش خندید و با تلفنش مشغول شد 

 من می میرم برای این که گیرِ تو باشم خانم ._

نگاه پر استرسش رو به دربِ اورژانس داد و آرزو کرد که حاال مسیح تبدیل 

پزشک و پرستاری قرار نگیره . بشه به فردی نامرئی و مورد توجه هیچ 

نفسی بیرون فرستاد و در حالی که گوشه ی مانتوی جدیدش رو میون 

 انگشت هاش می فشرد ، مصنوعی ترین دروغ عمرش رو سرهم کرد .

 

می شه بری ؟ االن خواهرم از راه می رسه دوست ندارم تورو این جا ببینه  _

. 
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 و سیاوش بازیش گرفت .

دارم با خواهرت آشنا بشم عزیزم . اگر یه تارموش هم اووو ... خیلی دوست _

 به تو رفته باشه راضی ام .

سرچرخوند و رگ گردنش از هجوم استرس گرفت . فقط دعا دعا کرد که 

 نام مسیح فراموشِ تمام آدم های این بیمارستان بشه .

تو خیلی خوشت میاد که به همه نشون بدی چقدر عوضی هستی ؟ ببینم _

 اون قصر برات کمن که گیر دادی به من ؟ .. دخترهای

سیاوش خاک فرضی شلوار پارچه ایش رو تکوند و نگاه پر از شیطنتش رو 

 داد به نفس . کامال وقیحانه .

می دونی عزیزم .من فقط از یک سری دخترها خوشم میاد . مثال تو اون _

. اما قصر یه نفر چشمم رو گرفته بود . باور کن که جز اون با کسی نبودم 

فرار کرد . بعد از اون دست گذاشتم رو تو . چیکار کنم ؟ عادت ندارم با این 

 و اون باشم . فعال انتخابم تویی .

 روی پاهاش ایستاد . نمونه ی کاملی از شیطان بود این آدم .
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تو چقدر حیوونی . یه خوکِ کثیف . نه تو حتی از خوک هم کثیف  تو .._

طایی که االن کردی رو برای سامیار تعریف تری . برو گمشو چون اگه غل

 کنم زنده ات نمی ذاره .

درِ دو لنگه باز شد و پرستار قدم هاش رو همراه با تپش قلبِ نفس ریتم داد 

و از کنارشون گذشت . سیاوش در یک سانتیش ایستاد و ابرو در هم کشید . 

یک نفر روزی حیوون خطابش کرد و دستور مرگش صادر شد . نفس با 

 دست های خودش قصد کرده بود که خودش رو پرت کنه تو گور . 

ببین فسقلی .. حواست به دهنت باشه ، چون هر چی بیش تر منو تحریک _

کنی ، جری تر می شم برای داشتنت و این رو هم بدون ، من با کسایی که 

 تو اتاقم میان اصال مهربون نیستم . 

رگشت به سرجاش تا راحت قدمی به طرف راه پله برداشت و قلب نفس ب

 بشینه ، اما سیاوش همون قدمِ رفته رو بازگشت . قلبش رو دق داده بود .

وقتی سامیار بیدار شد بگو که به من زنگ بزنه . البته امیدوار باش که _

بیدار شه . چون اگه بیدار نشه این بار تویی که رو انگشت های من می 
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ند نفرت انگیزش رو پرت کرد به چشم هاش و خودش رو به آسانسور و لبخ

رسوند . ولو شد روی صندلی و سرش رو میون دست هاش فشرد . آخر سر 

از این حجمِ استرس می مرد . رفت و آمد های کفش ها رو با چشم دنبال 

 کرد و تیم برلند امیرعلی مقابلش قرار گرفت .

 چی می گفت ؟_

 ی دقیقا یادش افتاد که چی می گفت ، زد زیر گریه .سر بلند کرد و وقت

 گفت اگه سامیارت زنده نمونه از این به بعد رو انگشت های منی ._

ندیده بود اون حیوون رو اما اگر فرصتش رو داشت ، بی برو برگرد اون رو 

 می کشت . کنار نفس نشست و ساحل با حالی بد به هر دو نزدیک شد .

ش تا اتاق می اومد . هر آن می ترسیدم که در رو باز به خدا انرژیِ منفی_

 کنه و بیاد تو . 

 نفس به چشم هاش دقیق شد و از قصد گفت :

سیاوش می گفت اصال با دخترایی که تو اتاقم می برمشون مهربون نیستم _

 . تهدیدم کرد که نفر بعدی منم .
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به اون روز  ساحل حرفی نزد و تکیه داد به دیوار . حتی نمی تونست برگرده

ها و به سیاوش فکر کنه . حجمِ ترسش نسبت به اون آدم دیوونه کننده بود 

. امیرعلی اما تمام رگ های کنار شقیقه اش بیرون زده و بی هیچ حرفی 

خیره بود به دیوار . پاهاش رو روی زمین کوبید و در یک آن تصمیم گرفت 

ار ببره . مسیح حق که تمام تالشش رو برای سر پا نگه داشتن مسیح به ک

داشت که متنفر باشه از اون قوم . روی پاهاش ایستاد و خطاب به نفس 

 گفت :

 من االن راه بیوفتم برم تهران می تونید مواظب خودتون باشید ؟_

فکری به  "نه نمی تونیم مواظب خودمون باشیم "و نفس در گیر و دارِ 

 سرش زد و از جا برخواست .

 متین . متین تهرانه . اون می تونه . _

 تلفنش رو به دست های امیرعلی سپرد و ادامه داد :

 اینو بزن تو شارژ . بعد زنگ می زنم به متین . اون انجام می ده ._

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1112 
 

امیرعلی در دل خداروشکر کرد و ساحل چسبید به بازوش و نگاهِ نفس 

می شد تالفی تمام  لحظه ای پر شد از حسرت . به خدا که اگر مسیح بیدار

این ساعت های تنهاییش رو در می آورد . فقط چند ساعت نبودش چه ها 

 که با قلبش نکرد . 

 تماس رو قطع کرد و رو به دو چشمِ منتظر گفت :

گفت حلش می کنه . قرار شد بره و به کاظمی بگه که پلیس و اینارو حل _

 کنه . راحت شدیم .

 اش آویزون شد .و بعد به یاد مسیح افتاد و لب ه

 البته فقط از این مشکل . مشکلِ اصلی تو مراقبت های ویژه خوابیده ._

امیرعلی دستی به صورتش کشید . نفس خواب نداشت ؟ مردِ گنده داشت از 

بی خوابی می مرد و نفس هنوز هم بی هیچ حرفی بیدار بود ؟ رو به ساحل 

 گفت :

می ریم و دو سه ساعت  پاشو بریم . دیگه نمی تونی بشینی . نفس ما_

 دیگه بر می گردیم . حسابی مواظب خودت باش . خب ؟
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لبخندی عمیق بعد از ساعت ها به لب هاش طرحی زیبا بخشید و بعد گفت 

: 

 واقعا ممنونم .شما دو تا خیلی خوبین ._

 و امیرعلی پاسخش رو همراه با کشیدنِ دست های ساحل داد :

 شه ماییم . من بر می گردم .در حقیقت اونی که باید ممنون با_

هر دو از طاق در گذشتن و نفس با دنیایی از التماس رو کرد به سقفِ راهرو 

. 

 

خواهش می کنم خدا . ازت خواهش می کنم . به جون خودت قسم پاک _

 کردم فعل رفتن و نخواستن رو از ذهنم .

 

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

 "فصل دوازدهم "

Ava-Khis.iR نفس
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وسیله ی حوله گرفتم و مقابل آیینه ایستادم . یک هفته ی نمِ موهام رو به 

عذاب آور گذشت و با وجود تمام احتماالت منفی مسیح چشم باز کرد اما با 

دردی وحشتناک . دکتر ها بهش مسکن تزریق کردن و دیشب به خواب 

رفت و من تونستم که بعد از یک هفته ، چند ساعتی رو درست و حسابی به 

دم . خط چشم به دست فکرم رفت به اون روزِ نحس . خودم اختصاص ب

مسیح تلفنش رو گم کرده بود . اون هم مقابل لونه ی شیر و این اتفاق 

چیزی نبود که مسیح ساده از اون بگذره . تصمیم گرفتم برای یک بار هم 

که شده با شماره اش تماس بگیرم . مژه هام رو ریمل زدم و بعد از جمع 

رایش روی تخت نشستم . تزدید به دلم چنگ انداخت اما کردم کیف لوازم آ

هیچ اتفاق بدی قرار نبود که رخ بده . سیاوش که من رو می شناخت و 

تماس من با تلفن مسیح هم هیچ گونه ناراحتی رو برای اون ایجاد نمی کرد 

. آرزو کردم که تلفن به دست های سیاوش نیوفتاده باشه و صدای بوق های 

از جا پروند . شب حادثه تلفن مسیح خاموش بود و حاال روشن ممتد تنم رو 

! 
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بوق ها ادامه یافت و کسی پاسخ نداد . ابروهام جایی وسط پیشونیم رو برای 

 نشستن انتخاب کرد و دست هام رفت به تایپ :

 سالم می شه جواب بدی ؟_

و انتظارم اونقدری ادامه نیافت . تلفن تو دست هام شروع به زنگ خوردن 

 کرد و من با دنیایی از استرس آیکون سبز رو لمس کردم . 

 الو ؟_

 سالم . شما کی هستین ؟_

صدا صدای یک زن بود . خوش حالی با باالترین دوز به وجودم تزریق شد و 

کم مونده بود که باال و پایین بپرم . مسیح اگر بفهمی . عشقِ من اگر بفهمی 

خودم رو کنترل و صدا صاف که تلفنت دست آدم های سیاوش نیست . 

 کردم .

خانم اون تلفنی که دست شماست برای شوهر منه . می شه حاال من _

 بدونم شما کی هستین ؟
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وای خداروشکر باالخره یکی زنگ زد و آدرس درست و حسابی به من داد _

. خانم من داشتم می رفتم لب ساحل این تلفن رو رو زمین پیدا کردم . 

حبش زنگ بزنم اما پسورد داشت . دادمش پسرم برد برش داشتم که به صا

موبایل فروشی پسورد رو شکوند اما دیگه هیچ شماره ای نبود . هر کی هم 

 که زنگ می زنه چرت و پرت می گه . یه لطفی کن بیا تلفن شوهرتو بگیر .

از خوش حالی روی پای خودم بند نبودم . شروع کردم به باال و پایین 

 : پریدن و بعد گفتم

 بله حتما . آدرس رو برام بفرستید ._

زن تماس رو با خداحافظی به پایان رسوند و من در حالی که بشکن می 

زدم حوله رو روی سرم انداختم و اتاق رو ترک کردم . امیرعلی حاضر و 

آماده بود ، گمونم قصد داشت که همراه من به بیمارستان بیاد . چرا نمی 

 وشون خطرناکه ؟فهمید که اون جا برای هر د

 ساحل با دهانی باز نزدیک شد به پله و امیرعلی گفت :

 چه خبره ؟ خیر باشه ._
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 بشکن زدن رو از نو آغاز کردم و همراه باهاش باال و پایین هم پریدم .

وای امیرعلی تلفن مسیح دست یه زنه بود . یه رهگذر برش داشته . اگر _

گر بفهمه دیگه خوش حال می مسیح بفهمه . تمام دیشب رو می نالید . ا

 شه . هورا .

 هر دو پله ها رو باال اومدن و امیرعلی گفت :

 خیلی خب ، آدرس رو بده من می رم ._

سر باال فرستادم . این خوش حالی و حتی لذت خوش حال کردنِ مسیح 

 فقط باید نصیب خودم می شد . گفتم :

 خودم می رم ._

 ل می گفت :و راهیِ اتاق شدم . شنیدم که به ساح

 نره یه بالیی سر خودش بیاره شوهرش مارو بیچاره کنه ._

 و ساحل اطمینانش رو جلب کرد .

چیزی نمی شه عزیزم . می ره تلفن رو می گیره و می ره بیمارستان دیگه _
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 فکری کردم و سرم رو از الی در بیرون فرستادم .

 شه .لطفا نرید بیمارستان . هر لحظه ممکنه سیاوش اونجا با_

 ساحل گفته ام رو تایید کرد و امیرعلی اخم رو به چهره اش بخشید .

 کی مرخص می شه ؟_

 شونه باال انداختم .

 احتماال امروز ، شایدم فردا چون خیلی درد داشت ._

سر تکون داد و در حالی که هنوز هم دست هاش به داخل جیبش بود ، پله 

 دم .. چشمکی حواله ی ساحل کرها رو پایین رفت 

 جای برادری شوهرت خوش تیپه ها . تو گلوت گیر نکنه ._

 پشت چشم نازک کرد و همراهِ من وارد اتاق شد .

 وا مگه من بدم ؟ از اون زنِ نکبتش که خیلی قشنگ ترم ._

 اتو مو رو به برق زدم و چشم هام از تعجب گرد شد .

 مگه زنشو دیدی  ؟_

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1119 
 

 سر تکون داد و لبه ی تخت نشست .

 هنوزم عکساش تو لپ تاپشه . من می دونم که فراموشش نکرده . _

موهام رو به دو دسته تقسیم کردم و کشوی وسیله هام رو باز . لحظه ای 

چشمم افتاد به ماسک موی میس ادن . هیچ وقت مسیح اون رو به موهام 

 نمالید . کی می شد همون مردی که من می خوام ؟ 

به دست گرفتم . از میس ادن استفاده نمی  کنارش زدم و اسپری دوفاز رو

کردم چون هنوز هم خیال این رو داشتم که مسیح اون رو به موهام بماله . 

کمی ساقه های موهام رو اسپری کردم و بوی خوشش لبخند به لبم بخشید 

 و در حالی که سعی می کردم حواسم رو از بحث معطوف نکنم گفتم :

نه که االن کنارِ کیه . اصال زنشو ول کرده چرت و پرت نگو ساحل . مهم ای_

. یه زنگم بهش نمی زنه . یه سراغم ازش نمی گیره . تورو می خواد دیگه 

 تورو
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لحن صحبتش کامال مایوس بود . نمی دونم که چی می خواست از زندگی . 

چرا انقدر نا امید ؟ شکرِ خداش نمی کرد که به جای سیاوش حاال کنار تنها 

شب هاش رو به صبح می رسونه ؟ بچه ای از امیرعلی تو  عشقِ زندگیش

شکمش داره ؟ وای اگر من مسیح رو انقدر زیاد داشتم تمام کائنات رو روزی 

 هزار مرتبه شکر می کردم . گوش سپردم به صحبت هاش .

امیرعلی از وقتی فهمیده من حامله ام باهام خوب شده درست . بهم _

به بچه ای که تو شکممه توجه نمی کنه . اهمیت می ده درست . اما اصال 

اصال ابراز خوش حالی نمی کنه . دوست دارم مثل بقیه ی بابا ها برای بچه 

اش با بال بزنه و هیچ خبری نیست . تازه از کجا معلوم ، شاید با زنه در 

 ارتباط باشه .

پوفی کشیدم و صدای زنگ تلفنم ، مهلت پاسخ جمله هاش رو گرفت . 

ه تلفن و نام شقایق لبخند رو به لب هام بخشید . چقدر دقیق شدم ب

 .دلتنگش بودم 

 سالم زن داداشِ خوشگل ._
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صدای هق هقش مهلت هرگونه خوش حالی رو از وجودم کسر کرد . اتو مو 

 و بورس و موهام رو به فراموش سپردم و گفتم :

 شقایق داری گریه می کنی ؟ چی شده ؟_

 میون گریه هاش زمزمه کرد :

 نیما منو زد نفس . قبل از این که زنش بشم منو زد . _

ولو شدم روی تخت و آهی که از گلوم بیرون فرستادم پر بود از درد . وای 

نیما وای . شروع کرد . باز نیما شروع کرد . دستی به موهام کشیدم و در 

بیرون  "چیزی نیست  "جواب بی قراری های ساحل سری به نشونه ی 

حقیقت چیزی بود اما نه از جنسی که ساحل از اون وحشت فرستادم . در 

 داشت . گفتم :

 شقایق یه لحظه آروم باش . بعد تعریف کن که چی شده ؟_

 کمی مکث کرد و بعد فین فین کنان شروع به تعریف ماجرا کرد .

رفته بودم برای ثبت نام دانشگاه . باالخره بعد از کلی اصرار راضی شد _

نی چقدر کارای اینجوری طول می کشه . سیل جمعیت نفس . تو که می دو
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ریخته بود اونجا و هی از این اتاق به اون اتاق ، از این دانشکده به اون 

دانشکده . خالصه شارژ تلفنم تموم شد و من نتونستم با نیما تماس بگیرم . 

کارم حدودا تا چهار بعد از ظهر طول کشید و تا برسم خونه شد هفت . 

مان نبودن . شایان برده بودش خونه ی مامانی اینا . منم نوید رو شایان و ما

که جلوی در دیدم ازش خواستم بیاد داخل و داد و بی داد هاش رو تو 

 کوچه بخش نکنه . وقتی اومد تو شروع کرد منو زدن نفس .

 دوباره به گریه افتاد و ادامه داد :

ده بود به جونم . خیلی نفس نه یه سیلیِ معمولی ها . با مشت و لگد افتا_

 درد داشت نفس خیلی .

پرت شدم به خاطرات شیراز . پرت شدم به دورانی که خیلی هم دور نبود . 

پرت شدم و به یاد آوردم ضربه های کمربند رو . راست می گفت شقایق . 

خیلی درد داشت . هنوز هم دردش رو با تمام وجود حس می کردم . هنوز 

ک توی چشم هام جمع می شد . یادم بود که دست هم از به یاد آوریش اش

های نیما خیلی درد داشت . یادم افتاد که جیغ و التماس هام هم راه به 

 جایی نمی برد . قطره اشکی که چکید رو پاک کردم و گفتم :
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 االن کجایی ؟ _

دیشب که منو زد بعدش رفت . صدای ماشینش رو شنیدم . دیگه ام خونه _

 ام . اگه شایان بیاد صورتم رو ببینه . چیکار کنم نفس ؟برنگشت . منم تنه

دست هام مشت شد . اونقدر زده بودش که صورتش هم کبود شده بود ؟ 

مردم برای پوست سفیدِ شقایق و یاد کبودی های تن خودم افتادم . لب 

 گزیدم و گفتم :

 بذار ببینه . حقته . بهت که گفتم داداش من لیاقت تورو نداره . حاال_

فهمیدی ؟ حاال فهمیدی چقدر کتک هاش درد داره ؟ می تونی این درد 

هارو تا آخر عمر تحمل کنی ؟ چون نیما یه بیماره . یه بیماری که هیچ 

 دوایی درمونش نیست .

صدای گریه هاش تشدید شد و بعد تماس رو قطع کرد . مجددا شماره اش 

رو نمی ده پس رو گرفتم و ریجکت کرد . می دونستم که دیگه جوابم 

تصمیم گرفتم برای یک بار هم که شده حرف های دلم رو بارِ نیما کنم . 

 شماره اش رو گرفتم و بعد از چند بوق صدای خواب آلودش رو شیندم .
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 بله نفس ؟_

منفجر شدم . درد های تن خودم به یادم اومد . التماس هام . لگد هاش . 

 از اعماق وجود جیغ کشیدم :ضربه های کمربند . روی پاهام ایستادم و 

خوابیدی ؟ گرفتی خوابیدی ؟ مریضِ روانی االن وقتِ خوابت نیست . االن _

وقتِ مردنته . تو چجور آدمی هستی هان ؟ چجور آشغالی هستی ؟ زنجیر 

الزمی . نیما تو زنجیر الزمی . خیلی غلط کردی که شقایق رو زدی . شقایق 

ه مشت و لگد های تورو تحمل کنه نفس نیست . نفس نیست که مجبور باش

. که از درد جیغ بکشه که به دادم برسین و هیچ کس صداش رو نشنوه . 

فهمیدی ؟ روانی فهمیدی ؟ شقایق مجبور به تحملِ یه آدم روانی مثل تو 

 نیست . چون چیزی که زیاده مرد های تحصیل کرده و با شخصیت .

که دست گذاشتم روی صدای عربده اش گوشم رو کر کرد . می دونستم 

 .نقطه ضعفش 

 دهنتو ببند نفس . به والی علی اگر نبندی میام تهرانو ..._

 میون حرفش پریدم .ساحل با دهانی باز نظاره گرِ کار هام بود .
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میای تهران چی ؟ نخیر آقا کور خوندی . من یه شوهر دارم که مثلِ شیر _

ت می کنه . من دیگه پشتمه . اگر نوک انگشتت بهم بخوره درب و داغون

 صاحب دارم و تو هیچ غلطی نمی تونی بکنی .

 خندید . بلند . واقعا دیوونه شده بود .

 

هه شوهر . اون شوهری که من دیدم صد رحمت به نیماست نفس . اون _

روزی رو می بینم که به همین دیونه ی روانی التماس می کنی که برت 

اون آدمی که من دیدم کارش از گردونه شیراز . اون روز دور نیست چون 

 جنون گذشته .

نخواستم که به مزخرفاتش گوش بدم . تلفن رو قطع کردم . هرگز !مسیحِ 

 من هرگز شبیه به نیما نمی شد .

 

تلفنم رو چک کردم و بعد مقابل سفره خانه سنتیِ شب های رامسر ایستادم 

اول شیراز  . زندگی هر طور که دلش می خواست برای من یکی می تازوند .
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ای به نامِ مسیح و حاال رامسر و افتادن مسیح روی تخت بیمارستان و 

تنهایی های من . نفس فوت کردم و باز هم خداروشکر کردم . من از این 

دم خدام رو . پا پس بزای زنده موندنِ مسیح روزی هزاران بار شکر می کر

گذاشتم روی سنگ ریزه ها و زل زدم به دریایی که امروز رنگ کدری رو به 

. حال دریا هم امروز تعریفی نداشت . سر خودش اختصاص داده بود 

چرخوندم و نگاهم افتاد به تخت چهارده . زنی قلیان به دست و اندامی 

دم و التماس درشت ، اشاره کرد که نزدیک بشم . دسته ی کیفم رو فشر

خورشید کردم که محض رضای خدا کمی به تن خیس از عرق من 

استراحت بده . هوا اونقدر گرم بود که چیزی تا خون دماغ شدنم باقی نمی 

گذاشت . نزدیکِ تخت شدم و سالم دادم و زن یک دور سرتا پام رو نگاه 

 کرد .

 سالم از ماست دخترم . بشین ._

 دم .سر تکون دادم و دست دراز کر

 باید برم . می شه لطفا تلفن رو بهم بدین ؟ _

Ava-Khis.iR زیپ کیفش رو باز کرد و یک تای ابروش رو باال انداخت .
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 از کجا بدونم این گوشی برای شوهرِ توعه ؟_

 ای بابا . این زنیکه هم بازیش گرفته بود . نفس فوت کردم و گفتم :

 تلفن یه نوت هشتِ سفید رنگه . درست شد ؟_

 نشونه ی تایید زد و بعد مجددا ابرو باال انداخت . زن لبخندی به

 از کجا بدونم تو زنشی ؟ _

و به ظاهر لبخند زدم . دستم رو  "به تو چه ربطی داره ؟  "تو دلم گفتم 

 بلند کردم و انگشت چهارمم رو به نمایش گذاشتم و زن شونه باال انداخت .

 اصال اینا مدرک نمی شه ._

فم رو باز کردم . داشت بازی در می آورد . می نشستم روی تخت و زیپ کی

خواست تلفن رو نده و یا این حرف ها همه و همه مژدگونی رو طلب می 

کرد . کیف پولم رو بیرون کشیدم و چند برگ از اسکناس های پنجاه تومنی 

رو که از کیف پول مسیح کش رفته بودم مقابلش قرار دادم و بعد دست دراز 

 بود دقیقا شبیه به مسیح .کردم . کارهام شده 

 بفرمایید اینم دست مزد . حاال یه لطفی کن تلفن رو بده ._
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 زن کمی مکث کرد و بعد پرسید :

 اسم صاحب گوشی چیه ؟مسیح ؟ _

سرتکون دادم . به این چه ربطی داشت ؟ کم مونده بود که موهام رو دونه به 

 دونه بکنم . صدام رو باال بردم .

می خوای برو یه دور بزن ببین خط به نامِ کیه ؟ من هم مسیحا رادان فر . _

 نفس کیهانی هستم . همسرش . می خوای شناسنامه نشون بدم ؟

 لب های زن کش اومد و نوت هشت مسیح رو مقابلم هول داد .

اینکارو قبال کرده بودم .چون گوشی گرونه خواستم حتما به همسر خودش _

 . بدم . پوالتم بردار و برو دختر جان

بی توجه به حرفش تلفن رو به دست گرفتم و راه افتادم که برم به 

 بیمارستان و اما صدای زن متوقفم کرد .

یه دختری به اسم شیوا چند بار زنگ زد . تماس بگیر ببین با شوهرت _

 چیکار داره ؟
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شیوا ، شیوا ، شیوا دختر عمویِ مسیح بود ؟ آره خودش بود . حرص به 

قدم هام رو روی زمین کوبیدم و بعد از چپیدن تو  حرکاتم منتقل شد و

رو پشت سر گذاشتم . زیبایی های رامسر بی  "شب های رامسر  "تاکسی  

اندازه خیره کننده بود اما نگاهِ روحیِ من گیر بود به بیمارستان زشت و 

بدریختش . مسیح االن خوب بود ؟ درد هاش تموم شده بود ؟ ناله نمی کرد 

 دیم ؟ ؟ چرا نمی رسی

 رو کردم به راننده که با خوش خیالی روی دنده دو می روند .

 آقای محترم می شه یکم تند تر برین ؟ شوهرم تو بیمارستانه ؟_

مرد چشم رنگی ، با اون بینیِ شش متر از خودش جلوتر ، حالی به نگاهش 

داد و بعد زحمت کشید و گازی به پرایدش داد . حدودا نیم ساعت بعد 

مارستان توقف کرد و بعد از پرداخت کرایه ی نجومیِ دربست و مقابل بی

ورود به محوطه ، شیوا رو یادم افتاد . چیکار داشت با مسیح ؟ چرا تماس 

می گرفت ؟ چرا شب عروسی تا اون اندازه من رو تحقیر کرد ؟ چرا با الیاس 

 عکس دونفره داشت ؟ 
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. خودم ال مسیح نبود افکار رو پس زدم . هیچ چیز مهم تر از خوب شدنِ ح

رو پرت کردم تو آسانسور و سعی کردم میون جمعیت جا بشم . چه خبر بود 

امروز ؟ چرا انقدر شلوغ ؟ آسانسور تو طبقه های مختلف ایستاد و همین که 

به طبقه ی مدنظرم رسید ، پیرزن کنار دستم ضربه ای به بازوم زد و با این 

ردم و خودم رو از میون مرد ها حرکت پرت شدم به عقب . نگاه درشت ک

بیرون کشیدم و پا گذاشتم به طبقه و قسم خوردم که هنگامِ خروج پله ها 

 رو ترجیح بدم . 

مسیح به بخش منتقل شده بود . خب حال و هوای این طبقه بسیار قابل 

تحمل تر از اورژانس بود و این لبخند رو به لب هام بخشید . تلفن رو میون 

م و وارد اتاق دو تخته شدم . پیر زنی با رنگ و روی پرید انگشت هام فشرد

تخت کناریِ مسیح رو اشغال کرده بود و نگاهم گشت خورد و رسید به 

مسیح . هزار بار مردم براش . دست های من خالی بود و مسیح یخچال رو 

زیر و رو می کرد . منِ احمق چرا حواسم نبود ؟ از شرمندگی اشک به چشم 

 و دهان باز کردم و به آرومی نام رو خطاب . هام حلقه زد

 مسیح ؟_
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سر چرخوند . به خدا که اول نگاهش به دست های خالیم افتاد و بعد آهی 

 کشید و ولو شد روی تخت

 

دلم دق کرد و مرد وقتی ابروهاش از درد بهم نزدیک شد . وقتی لب گزید و 

تخت  نتونست که دستش رو درست و حسابی تکون بده . کنارش روی

 نشستم و گفتم :

 چی بگیرم برات ؟_

 نگاه مستقیمش لب ها ، بینی و چشم هام رو کاوید و در نهایت لب زد :

 هیچی ._

توجهم جلب شد به پیرزنی که تماماً به طرف تخت ما چرخیده بود و خیره 

 نگاهمون می کرد . لبخند زدم و پاسخم رو با لبخند داد و مسیح گفت :

 می شم ؟ دیوونه شدم انقدر که این زنه حرف زد . کی از این جا مرخص_

و بعد چهره اش از درد جمع شد . نگاه دادم به بازوی باند پیچی شده اش و 

 روی پاهام ایستادم .
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 می رم برات یه چیزی بگیرم ._

دست آزادش چنگ انداخت به انگشت هام و تحکم رو به صداش بخشید . 

 آخ که چقدر دلتنگِ صداش بودم .

 . فقط منو از این جا ببر بیرون .  نفس_

باید بهش می گفتم؟ همه چیز رو باید می گفتم ؟ این که سیاوش این جا 

. کدومِ این اتفاقات بود . این که تهدیدم کرد . این که تلفنش رو پیدا کردم 

خوش حالش می کرد ؟ برای کدومش می خندید ؟ بغض راه گرفت و 

ه اش نزدیک کردم و همراه با بیان جمله نشست بیخِ گلوم . سرم رو به شون

 ام سد بغضم رو از میون برداشتم .

 تو که نبودی من خیلی ترسیدم مسیح ._

دست چپش به آرومی روی کمرم نشست و قلبم رو نوازش کرد . سر انگشت 

های گرمش ترس و یاس رو جارو زد و از کوچه ی دلم بیرون فرستاد . 

خلِ یک سرم و اون رو به رگ هام صداش آرامش و امنیت رو ریخت دا

 تزریق کرد . 
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بهت گفتم که نمی میرم . گفتم که می مونم . حتی گفتم که اگر بخوام _

 .برم تورو هم می برم 

از آغوشش بیرون اومدم و تک تک اجزای فوق العاده ی صورتش رو بلیعدم . 

پریده دست بردم و انگشت هام رو روی زبریِ ته ریش نامرتب و پوست رنگ 

 .اش لغزوندم . باز هم اون بود که به حرف اومد 

 اون شب چجوری تونستی منو بیاری بیمارستان ؟_

 .خاطره های اون شبِ نحس ، صف کشید و هجوم آورد به لب هام 

خیلی سخت بود . ده بار خوردم زمین اما نمی تونستم تن تورو از زمین _

دم که میون خواب و بیداری به بلند کنم . انقدر گریه کردم و التماست کر

 حرفم گوش کردی و بلند شدی .

لب گزیدن هاش شدت گرفت . باز هم درد داشت . مسیحِ من درد داشت و 

من هیچ فکری نداشتم . کاش من چاقو خورده بودم . کاش من می مردم . 

 کاش دست هام مرحمی داشت . تنها تونستم که بپرسم :

 درد داری ؟ دکترو صدا بزنم ؟_
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 و این بار پیرزنِ تخت کناری به جای مسیح پاسخم رو داد .

 سوال داره دختر ؟ درد داره دیگه . از دیشب داره می ناله . برو صدا کن . _

 مردمک های چشم مسیح تو کاسه لغزید و نفسش رو فوت کرد .

 وااهلل نفس ، باید بگم حواستو جمع کن . این پیرزنه به من چشم داره ._

جِ زمانی ، خنده ام گرفت و نگاه دادم به پیرزنی که چشم از تو اون تشن

مسیح نمی گرفت . راست می گفت داشت با نگاه قورتش می داد . هنوز 

هیچ اقدامی مبنی بر بلند شدن ازم سر نزده بود که دختری جوون در قالب 

روپوش پرستاری وارد اتاق شد . پیرزن رو چک کرد و داروهاش رو داد و 

به تخت مسیح شد . سالم کردم و کوتاه جوابم رو داد و بعد دو  بعد نزدیک

 سه آمپول تزریقی رو روی میز کنارِ تخت ریخت .

 همسرشی ؟_

 نگاهم خیره بود روی آمپول ها وقتی گفتم :

 بله ._
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لبخندی رو لب هاش نشوند و سرم خالی رو برداشت و داخل سطل انداخت 

. 

دارم می گم که شوهرت اصال  خدا بهت صبر بده دختر . جلوی خودت_

 اعصاب نداره . صبح داشت منو درسته قورت می داد . 

 و بعد نگاه داد به مسیح .

 مگه نه آقای رادان فر ؟_

 "مسیح نیمچه نگاهی هم حواله اش نکرد و به چهره اش شکلی شبیه به 

ی بی ادبانه رو بخشید . پرستار که نمی دونست من کشته  "ساکت شو 

 ن رفتار هاشم . گفتم :مرده ی همی

 مسیح از بیمارستان بیزاره . حاال شما نمی دونی کی مرخص می شه ؟_

 آمپول رو میون انگشت هاش گرفت و گفت :

 باید دکتر بیاد و بعد از ویزیت دستور ترخیص بده . _

 و بعد ادامه داد :
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 شد و مسیح تفریحش گرفت . نگاه من گشاد

 برو یه پرستار دیگه رو بگو بیاد . نمی خوام تو تزریق کنی ._

پیرزن صدا دار خندید و پرستار هم نتونست خودش رو کنترل کنه . رو کرد 

 به من .

صبح هم از همین بازی ها در می آورد ها . می گفت به یه مرد بگو بیاد به _

 من آمپول بزنه . 

 اومد .مسیح به حرف 

من اصال خوشم نمیاد یه زن دستش به من بخوره . بدنم کهیر می زنه . _

 برو بزرگ ترت رو صدا کن خانم پرستار .

پرستار سری به نشونه ی تاسف تکون داد و میون خنده هاش اتاق رو ترک 

کرد . آمپول ها هنوز هم روی پاتختی بود . نگاهم رو باال کشیدم و دادم به 

 چشم هاش . 

 که انقدر درد داری لج بازی هات برای چیه ؟ تو_
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تکونی خورد و این بار عکس العملِ مبنی بر دردش رو با فشردن پلک هاش 

 بیرون فرستاد .

 آخ .. خدا لعنتت کنه سیاوش . لعنتت کنه ._

اگر می دونستی که سیاوش این جا بوده ، خوش حال می شدی ؟ دهانم 

پخش و پال کرد . نگاه مسیح زوم شد  برای گفتن باز شد و ترس جمله ها رو

 روی حرکاتم و لب زد :

 بگو ._

مالفه ی تخت رو میون انگشت هام فشردم و نگاهم رو دادم به پرده ی 

 سفیدِ اتاق .

 

 کدومشو بگم ؟_

چونه ام رو میون انگشت هاش فشرد و وادارم کرد که نگاهش کنم . رنگ 

  نگاهش با چند دقیقه ی پیش تغییر کرده بود .

 هر کدوم که بیش تر اذیتت می کنه . همونو بگو ._
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کدومش بیش تر اذیتم می کرد ؟ بد می شد اگر اول از تهدید های سیاوش 

حرف می زدم ؟ اگر گله می کردم پیش بزرگ ترم ؟ اگر پشت و پناهم رو 

شیر می کردم تا مشتی به دهان سیاوش بکوبه و خفه اش کنه ؟ اگر سالم و 

رو به رخ سیاوش می کشیدم ؟ بد نمی شد اگر یک بار  قوی بودنِ مسیحم

 به خودم فکر می کردم . اصال بد نمی شد . لب زدم :

 سیاوش اذیتم کرد ._

اخم میون ابروهاش لونه کرد و چونه ام رو رها کرد . صدای قدم های کسی 

 رو شنیدم و سر بلند کردم و مسیح بدونِ هیچ توجهی به پزشک گفت :

 اذیت کرد ؟ مگه شما همدیگرو دیدید ؟کی ؟ کی تورو _

به دکتر سالم دادم و روی پاهام ایستادم . نگاه مسیح هنوز هم زوم بود روی 

 من . دکتر اشاره کرد که بیرون باشم و رو به مسیح گفت :

 این همه اخم و تخم برای حالت خوب نیست پسر جان ؟_

 ر کرد .مسیح بدون نیم نگاهی سوالش رو با صدای بلند تری تکرا

 مگه شما همدیگرو دیدید ؟ با توام . چرا ساکت شدی ؟_
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با چشم و ابرو و دست و هر زبون دیگه ای دکتر رو نشون دادم و مسیح بی 

 توجه فریاد کشید :

 جواب منو بده . شما همدیگرو دیدید ؟_

فحش فرستادن به خودم رو فراموش کردم . نفسِ درون من کتک الزم بود . 

 داد و رو به مسیح گفت : دکتر سری تکون

بذار من تزریقی هات رو بزنم . بعد نامه ی ترخیصتو می دم برو خونه سر _

 زنت فریاد بزن خوبه ؟

دست چپش رو تکیه گاه کرد و به سختی نشست . این بار نگاهش چرخید 

 به سمت دکتر .

تزریقی رو ول کن . نامه ترخیص . زود بنویسش که من یکی حوصله ی _

 دن ندارم .کل کل کر

لب گزیدم و از خجالت مردم . مسیح عصبی که می شد دکتر و پرستار رو 

فراموش می کرد . چی می شد اگر همین االن دعواش می کردم و می گفتم 
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این چه طرز صحبت با بزرگ ترته و مسیح سرسوزنی حساب می برد از اخم 

 هام ؟ 

کوتاه بیا نیست  دکتر چیزی روی کاغذ نوشت . گمونم اون هم فهمید مسیح

. نامه رو به دست های من سپرد و بعد نسخه ای بلند باال نوشت و در همون 

 حال گفت :

 اینارو از داروخونه تهیه کن . هر وقت درد داشت باید آمپول تزریق کنه . _

خوب بود که امیرعلی رو توی خونه داشتیم واال من بدبخت بودم با مسیحی 

د . دکتر نسخه رو کند و به طرفم گرفت و رو به که به هیچ وجه دکتر بیا نبو

 مسیح گفت :

 زیاد عصبی نشو . بخیه هات هنوز تازه ست ._

عجب شوهرِ  "و مسیح با سر درِ اتاق رو نشون داد . نفسِ درونم داد کشید 

به تو ربطی  "و قلبم به دفاع در اومد  "بی ادب و بی اخالقی داری نفس 

 .  "نداره 
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ورت دادم و کشوی کنار تخت مسیح رو باز کردم تا کیف بزاق دهانم رو ق

 پولش رو بردارم و ساعدم رو چسبید .

 نفس برای بار آخره که می پرسم ، تو و سیاوش همدیگرو دیدید ؟_

 بعد از کلی گشت و گذار با دست آزادم ، کیف پول رو پیدا کردم وگفتم :

 آره اومده بود این جا . دستمو ول کن درد گرفت ._

رص و خشم ، روی انگشت هاش تاثیر گذاشت و فشار دستش رو تشدید ح

 کرد .

 سیاوش این جا بوده ؟ این جا ؟ آره ؟_

پلک فشردم . قصد داشت آبرومون رو به حراج بذاره . توجه همه ی 

بیمارستان رو اگر جلب نمی کرد ، ول کن نبود . تقال کردم و دستم خالص 

 نشد .نالیدم :

گرفت ولم کن . این که چرا این جا بود رو از خودت باید مسیح دستم درد _

بپرسی . می گفت سامیار از آدمای من چاقو خورده . اشتباه شده و از این 

 حرف ها .
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دستم رو رها کرد و کامال نشست . کیف پولش رو باز کردم و به دنبال کارت 

 عابر بانکش گشتم و صداش باز هم بلند شد :

ن ببینم چی شده . سیاوش اومد این جا تورو درست و حسابی حرف بز_

 اذیت کرد ؟

 کارتش رو پیدا کردم و قبل از اینکه برم به صندوق گفتم :

 آره اومد گفت اگر مسیح بمیره تورو می برم تو اتاقم ._

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

 "راوی  "

ن هوا رو به تاریکی می رفت و هنوز هیچ کدوم از اهالی ویال ، نتونسته بود

که آرومش کنن . به سیم آخر زده بود . از یک طرف درد چاقو و از طرف 

 دیگه درد حرف های نفس . 

نفس کناری ایستاده بود و زار زار گریه می کرد . ساحل دلداریش می داد و 

امیرعلی کنار مسیح روی تخت نشسته بود . نفس جرات گرفت و جیغ 

 کشید :
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رو اونو آدم کن . اون از اون شبی که به جای این که سر من فریاد بزنی ب_

نزدیک بود هزار تا بال سرم بیاره و نه به االنی که تهدیدم کرد و تو نشستی 

 این جا منو توبیخ می کنی .

مسیح دور و اطرافش رو گشت و لیوان آب ، دم دستی ترین وسیله برای 

ک تخلیه ی حالش بود . اون رو گرفت و پرت کرد به طرف نفس و اگر دختر

 سر نمی دزدید قطعا مرده بود . صدای فریاد مسیح تنش رو لرزوند .

خفه شو . دهنتو ببند . تو غلط اضافه کردی که رفتی تو خیابون دنبال _

موبایل من . اگر یکی می گرفت یه بالیی سرت می آورد می اومدی این جا 

و نقشو به من می زدی . تو عقل نداری که ... باید قفل و زنجیرت کرد ت

 خونه .

امیرعلی خودش رو به درو دیوار می کوبید که مسیح رو آروم کنه و نفس 

 اسپند می پاشید رو آتیشِ خشمش .

 به تو چه ؟ دوس داشتم برم به تو چه ؟_
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بازوی سالمش رو از میون دست های امیرعلی بیرون کشید . حواسش به 

زبون دراز رو فاصله ی شیشه شکسته ها و پاهای نفس بود اما باید این 

قیچی می کرد . به سختی خودش رو به لبه ی تخت فرستاد و رو به 

 امیرعلی فریاد کشید :

. این دم در آورده من باید درستش کنم . شما برین شما بیرون باشید _

 بیرون .

 امیرعلی میون صحبتش پرید و مسیح جمله اش رو قیچی کرد .

 گفتم برین بیرون ._

یستاد و به ساحل اشاره کرد که آروم و بی صدا اتاق امیرعلی روی پاهاش ا

 رو ترک کنند . نفس هنوز هم گوشه ای ایستاده بود و گریه می کرد . 

مسیح خشم رو بیرون کشید و کوبید به چشم هاش و حالت صورتش از 

هجوم اون مقدار از حرص رو به سختی رفت . با یک دست پهلوش رو 

د به دیوار و روی پاهاش ایستاد . نفس چسبید و دستِ دیگرش رو تکیه دا
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چسبید به دیوار و مسیح همونطور که نزدیک می شد شروع کرد به االکلنگ 

 بازی با قلبش . 

خب گفتی چی ؟ االن گفتی به تو چه آره ؟ زبون در آوردی . با خودت _

 می گی مسیح افتاده رو تخت بذار هر غلطی می خوام بکنم آره ؟

بود  اما ، فاصله ی تخت تا گوشه ی سمت راست سرعت قدم هاش آهسته 

 دیوار اونقدری نبود که برای دخترک زمان بخره . لب گزید و گفت :

من هر کاری کردم برای خوش حالیِ تو بود . چه می دونستم این جوری _

 می شه .

 و بعد نگاه داد به چشم هاش .

دونستم چه می دونستم هر کاری کنم پیش چشم های تو غلطه . چه می _

 همیشه خطا کارم . چه می دونستم دستم نمک نداره . چه می دونستم ...

مشتی که به دیوار کوفته شد ، سکسکه اش رو به راه انداخت و پلک فشرد . 

نمی دونست که مسیح بیش تر از کدوم قسمتِ اتفاق های رخ داده عصبیه 
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د و اما وحشت داشت از حالت چشم هاش . پلک هاش هنوز هم بسته بو

 صداش رو کنار گوشش شنید :

فقط یه بار ، فقط یه بار یه کاری رو با عقل انجام بده . اون منطق لعنتیت _

رو به کار بنداز و از دید من به این قضیه نگاه بنداز . بلند شدی رفتی دنبالِ 

تلفن من . اون تلفن جایی افتاده بود که مسیح چاقو خورد و تا دم مرگ 

توهم از همون شخص چاقو بخوری . اینارو متوجهی یا  رفت . ممکن بود که

 نه ؟ 

 و مشت بعدی محکم تر کوبیده شد و تن صدای مردش رو تشدید کرد .

می فهمی ؟ عقل داری ؟ می فهمی نگرانتم ؟ می فهمی حتی موقع مرگم _

تو فکر تو بودم ؟ چشماتو باز کن ببین حالمو . از کدوم طرف بکشم نفس ؟ 

 ون چشمای لعنتیت رو . باز کن ببین دارم دیونه می شم . هان ؟ باز کن ا

پلک گشود و اشک ها حمله کردن . دست هاش رو باال آورد و تنِ بی 

پناهش رو رسوند به تکیه گاهِ داغونش . هق هقش به گوش آسمون رسید و 

مسیح آروم نشد . این بار وارد جومانجی شده بود و باید تا انتها می روند ، 
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دکمه ی استاپ موجود نبود . بازوش از درد تیر کشید و صدای نفس این بار 

 روح مغمومش رو نوازش کرد .

مسیح ببخشید . ببخشید ناراحتت می کنم . ببخشید اگه من انقدر بی _

 عقلم . به خدا فقط می خواستم تورو خوش حال کنم . فقط تورو . 

قلق های دخترونه رو چقدر تند می رفت در برابر این دختر . چقدر بلد نبود 

. چقدر بیشعور بود در روابط عاشقانه و در مقابل تمامِ این ها ، چقدر نفس 

خوب بود . سرش رو میون موهاش فرو کرد و چند بار بو کشید . چقدر دل 

تنگ بود برای عطرِ این موها . کمی از موضعش پایین اومد و کنار گوشش 

 گفت :

ساسه ؟ تو نمی بینی داریم می نفس ، تو نمی بینی چقدر موقعیت ح_

رسیم به مرحله ی آخر ؟ اگر یه قدم اشتباه برداریم ، اگر یه بار تاس بریزیم 

و شیش در نیاد ، ممکنه بازنده ما باشیم . من نمی خوام ببازم نفس . حاال 

که همه چیزم رو از دست دادم ، حاال که جوونیم رفته نه ، من باید برنده 

 بشم .
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وشش بیرون کشید و مسیح بازوش رو چسبید و این حرکت خودش رو از آغ

 از پشت پرتابش کرد میون بازوهای مردش .

ببین باز داری بدون فکر عمل می کنی . نگرفته بودمت پام سوراخ می شد _

. 

 قلبش زیر دست هاش پر سر و صدا کوبید و لب زد :

 پس توام اشتباه قدم برداشتی که االن حالت اینه . مگه نه ؟_

به آرومی برگشت به تخت و نفسش حبس شد از شدت درد . چرا تموم نمی 

 شد ؟ تا کی باید وقتش رو توی تخت  هدر می داد ؟ 

نفس رفت و همراه با جارو برگشت و مسیح فکر کرد به این که ، اون ویال 

های بدون ساکن ، اون مکانی که فقط متعلق به سیاوش بود ، چطور می 

خودش جا بده ؟ چطور بود که اون زن بعد از ده روز تونست رهگذری رو تو 

برای پس دادنِ موبایل اقدام کرد ؟ دقیقا چه چیزی این جا لنگ می زد ؟ 

اگر تلفن به دست سیاوش افتاده بود حتما عکس العملی نشون می داد پس 

 کارهای اون زن چرا تا اون حد عجیب بود ؟ 
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به زنگ خوردن کرد . این  خرده های شیشه جمع شد و تلفن مسیح ، شروع

چندمین بار بود که زنگ می خورد و به نام مخاطب نگاه نمی کرد ؟ پس زد 

افکار منفی رو و توجهش جلب شد به شماره ی متعلق به سیاوش . خب 

سیاوش اشتباه فهمیده بود و مسیح کامال راضی بود از کج فهمی هاش . 

رداشت کرد . آیکون سبز همون بهتر که اون بازی رو اینطور برای خودش ب

 رو فشرد و نفس همون حوالی ایستاد .

 بله ؟_

 پسرم تو زنده ای ؟ خب خداروشکر . قهرمان داستان هنوز نمرده ._

 

 ابرو در هم کشید .

 من حاال حاال ها زنده ام . اگر اون آدمای احمقت اجازه بدن ._

 می کرد . صدای سیاوش با خنده همراه بود و همین امر مسیح رو حرصی تر

کدومشون بود که با چاقو زدت ؟ من اونو جلوت زنده زنده خاک می کنم _

 خوبه ؟
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خوب بود . عالی بود . کمی فکر کرد و بد نبود اگر یک بار هم نقش عوضی 

 ها رو بازی می کرد .

 .بدش دست من ، خودم می دونم چیکارش کنم _

 تو چرا خودت رو انداخته بودی تو صندوق عقب ؟ _

 دونست که چنین سوالی رو باید پاسخ بده پس گفت :می 

 خواستم یکم هیجان رو تجربه کنم ._

 شنید :

 زیاد دنبال هیجان نرو سامیار ، برات خوب نیست پسر . _

ابروهاش باال رفت و خوشش نیمد از اون لحن صحبت . از این ابله که مسلما 

 نمی خورد . 

 ل گیر کننده .من عاشق هیجانم ، در کنار حمله های غاف_

سیاوش هم خورد . ضربه کاری بود . گیالسش رو روی میز کوبید و 

 خونسردی از لحن کالمش فرار کرد .
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 نفس رو دیدم . سالمم رو رسوند ؟_

و این چنین با نقطه ضعفش تهدید شد . درد باز هم اومد و میون تک تک 

شید ، اعضاش پیچید و بعد چپید تو پهلوی راستش . پلک فشرد ، نفس ک

پلک گشود و بعد فریاد زد ، فریادی که به گوش ساحل و امیرعلی هم رسید 

. 

سیاوش ، حواست به دهنت باشه . فقط یه بار دیگه ، به خداوندیِ خدا _

قسم فقط یه بار دیگه اسم نفس رو به زبون کثیفت بیاری یادم می ره تا به 

 هام .حال دوستم بودی ، سریع می فرستمت تو ردیف اول دشمن 

سیاوش اول لبخند زد ، نقطه ضعفش بود همون دخترکِ چشم سیاه ، لب 

زیرینش رو به دندون گرفت و از لبخند رسید به خنده و از خنده به قهقهه . 

مسیح حرص خورد و سیاوش خندید ، مسیح دست مشت کرد و سیاوش به 

یاد خال های سیاهی که کناره های لبِ دخترک رو زینت بخشیده بود 

 دید و در نهایت مسیح بود که باز هم فریاد کشید :خن

 خفه شو .._
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خنده اش رو قورت داد و آرامش از دست داده اش رو پس گرفت . سامیار 

 نقطه ضعف داشت . نقطه ضعفی بسیار زیبا .

چرا انقدر جوش می زنی پسر ؟ مگه دوست دخترت نیست ؟ یه جوری _

 روش تعصب داری آدم فکر می کنه زنته .

س نزدیک شده بود و مسیح نگاهش کرد . نگاه کرد تا مطمئن بشه زنش نف

حاال دقیقا کنارشه . که سیاوش هیچ غلطی نمی تونه بکنه ، که دست های 

 سیاوش بسیار کوتاهه و بعد گفت :

 سیاوش ، منو ننداز سر لج ، اسم نفس به زبونت نمیاد ، مفهومه ؟_

 یسی یا من سامیار ؟اوه اوه ، پیاده شو با هم بریم . تو رئ_

 بحث بی فایده بود . حیوون مگر زبون آدمیزاد می فهمید ؟

 .می خوام برم استراحت کنم . فکر کنم حرف هام رو فهمیدی _

آره حرف هاش رو خیلی خوب فهمیده بود . نفس نقطه ضعف بزرگی بود . 

 سیگار رو میون لب هاش گذاشت و ضربه ی آخر رو زد .

 عیادتت . هر چی باشه باهم دوستیم .آدرس بده بیام _
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 مسیح از بی جوابی تماس رو قطع کرد و سیاوش این بار از ته دل خندید . 

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

برای آخرین بار لباس های تنش رو بررسی کرد . مانتوی زرشکی و شلوار 

جین مشکی و شالی هم رنگ با مانتوش . دسته ی کیفش رو فشرد و بعد از 

 ، چشم داد به پیامی که روی صفحه باال اومده بود . اندکی فکر

 من تا چند دقیقه ی دیگه کافه ام ._

نفسش رو تو سینه حبس کرد . همون حال رو داشت . همون حس و حتی 

همون عشق . داشت می رفت که بشنوه . داشت می رفت که ببینه ، درست 

 شبیه به اولین قرار . کافه گیالس . 

سیح تهران نیست و متین هم از خونه بیرون زده . خداروشکر کرد که م

 کیفش رو روی شونه اش انداخت و نوشت :

 منم تا نیم ساعت دیگه اون جام ._

از اتاق بیرون زد و راهرو رو کامال چک کرد و خداروشکر کرد که مریم خانم 

خواب بود . پله ها رو پایین رفت و ماهگل رو در حال تماشای سریال دید . 
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ی به حالش حسرت خورد . ماهگل همیشه عاشق کسی بود که بیخ لحظه ا

گوشش قرار داشت و خودِ بیچاره اش دیونه ی ممنوعه ترین مرد دنیا بود . 

 کمی این پا و اون پا کرد و ماهگل به محض سر چرخوندن چشم گرد کرد .

 کجا به سالمتی ؟_

 بهانه آورد . کاش ماهگل زیاد دقیق نمی شد .

 چند تا کتاب بخرم . همه شون تکراری شدن . می خوام برم_

 ماهگل خندید و بعد به تلفن اشاره کرد .

خوب واسه خودت توهم می زنی ها . زنگ بزن به مسیح همین جمله ها _

 رو تحویل بده تا از پشت تلفن به شیش تکه ی مساوی تقسیمت کنه .

ارش نشست سر کج کرد . بیرون رفتن از این خونه کار حضرت فیل بود . کن

 و از در دیگری وارد شد .

ماهگل بذار برم دیگه گیر نده . مامان که خوابه . متین هم نیست . به خدا _

 زود بر می گردم .
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دست برد و فیلم رو متوقف کرد . سر چرخوند . مطمئن بود که ماهرخ دروغ 

 می گه .

و ببین ماهرخ . خواهرِ عزیزم . من اصال حوصله ی یه بدبختیِ جدید ر_

ندارم . حوصله ی داد و فریاد مسیح رو هم اصال ندارم . تلفن رو بردار یه 

 زنگ بزن چون در غیر این صورت من زنگ می زنم .

نفسش رو آه وار بیرون فرستاد . از چه راهی باید وارد می شد ؟ دروغی 

جدید ؟ نارویی به خانواده اش ؟ باید سپهر رو می دید . این آخرین خواسته 

 ش بود . لب تر کرد و گفت :ی زندگی

 اگه بهت راستش رو بگم . قول می دی که به کسی چیزی نگی ؟_

 ماهگل خندید . 

 این شد یه حرفی ._

 

 پیامی جدید روی صفحه نمایان شد .

 من کافه ام ._
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 نگاه ماهگل مچِ اضطراب نگاهش رو گرفت و به ناچار گفت :

باهاش چت می کنم . خیلی از یه پسری خوشم اومده . چند وقتیه دارم _

پسر خوبیه . االن قرار گذاشتیم یه کافه همین نزدیکی ها . بذار برم یه بادی 

 به سرم بخوره دیگه .

چشم های ماهگل دقیقا به شکل دو دکمه ی درشت و سیاه شد . ابروهاش 

تغییر مکان داده و خودشون رو به وسط پیشونیش رسوندن . عجب دلی 

نی سپهر تماما براش تموم شده بود ؟ باید اجازه می داشت این ماهرخ . یع

داد که بره و غصه هاش از عشق سپهر به پایان برسه یا این که رفتنش برابر 

 می شد با شروعِ شری بزرگ ؟ 

 آب دهانش رو به سختی باال فرستاد و گفت :

دیوونه شدی ؟ رفتی با یکی که نمی شناسیش تو رابطه ؟ از اون که می _

 شناختیش چی بهت رسید که حاال رفتی با این ؟ 

 و کنجکاوی اجازه ی جبهه گیریِ بیش تر رو نداد .

 اصال عکسی چیزی ازش داری ؟ کی هست ؟ چند سالشه ؟ اسمش چیه ؟_
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ی ماهگل فردی خیالی دروغ های مسخره ای رو سر هم کرد و از سپهر برا

 ساخت .

اسم امیره . فکر کنم سی سالش باشه . خیلی هم پسر خوبیه . استاد _

 دانشگاهه .

ابروهای خودش هم از بیان دروغ های شاخدارش باال رفت . حاال که ماهگل 

کمی کوتاه اومده بود باید شرایط رو شکار می کرد و می رفت . روی پاهاش 

 ایستاد و ماهگل مردد شد .

می خوای زنگ بزنی به مسیح بگی می خوای بری خرید ؟ می ترسم بری _

 و بفهمه ماهرخ بدبخت می شیم ها .

 راه خروج رو در پیش گرفت و در همون حال گفت :

 اگه زنگ زد بگو خوابه . من زود بر می گردم ._

 و بعد وارد حیاط شد و برای سپهر تایپ کرد .

 اونجام . راه افتادم . تا ده دقیقه ی دیگه_
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تاکسی مقابل کافه توقف کرد . کافه ی خاطره هاش . کافه ای که تمام 

عشق و دل نگرانی هاش رو به چشم دیده بود . کافه ای که دیوار های 

واسطه ی عشقشون شدن . کفش های روی کف پوش جفت شد و نگاه داد 

د . به درِ شیشه ایش . تمام حس های اولین دیدار امروز در حال تکرار بو

ترس از مسیح ، استرس و نگرانی ، ترس از مسیح و هول و والی چشم تو 

چشم شدنِ با سپهر ، ترس از مسیح و وجود عشقی که هنوز هم چیزی از 

 خالصیش کم نشده بود و در نهایت ترس  از مسیح و دنیایی از بی قراری . 

ون گام برداشت و در شیشه ای رو به آرومی هل داد . کافه هنوز هم هم

حال و هوا رو دارا بود . با همون مقدار از شلوغی و سپهر امروز هم طبقه ی 

دوم رو برای آسایشش رزرو کرده بود . تا این جای کار هیچ دردی وجود 

نداشت . دست گرفت به نرده ها و با پاهایی که هزاران وزنه بر اون آویزون 

ای طبقه ی دوم بود یکی یکی اون ها رو باال رفت و رسید . تمام میز ه

خالی بود و تنها یک مردِ کت و شلوار پوشیده بسیار خوش پوش تر از سپهر 

ساده ی اون روز ها یکی از آخرین هاش رو اشغال کرده بود . صفحه ای از 

اشک اومد و دیدش رو تار کرد و سپهر روی پاهاش ایستاد . قدم برداشت تا 
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ای تلخ . خاطره ای که تا  برسه به مرد متفاوت امروزش و برگشت به خاطره

 به امروز جرات فکر کردن بهش رو نداشت .

دست راستش قفل بود میون انگشت های سپهر . این قصر ورای  "

تصوراتش بود . محال بود که چنین جایی متعلق باشه به سپهر . وهم و 

استرس ، اجازه نمی داد که نفسی رو راحت فوت کنه . یک ساعتِ پیش 

که عاشقش بود از دست برادرش فرار کرد و حاال اون ، برای همراه با مردی 

اولین بار ماهرخ رو به جایی آورده بود که تنها یک حس رو تکرار می کرد . 

 ترس ! 

با این وجود همراه با دنیایی از اطمینان پله ها رو باال رفت و همراه با سپهر 

رو کاوید . نمی  وارد اتاق شد . گوشه ای ایستاد و رفتار ضد و نقیص مردش

دونست چرا اما یه چیزهایی غلط بود . سپهر اشاره کرد که راحت باشه و 

ماهرخ نتونست که حتی از گوشه ی دیوار تکون بخوره . سپهر سوالی 

 نگاهش کرد و ماهرخ گفت :

من از این جا تکون نمی خورم تا نگی این قصر دقیقا برای کیه ؟ سپهر _

ول بیوگرافی می دی من یه مردِ ساده ام با یه حرف هات با هم نمی خونه . ا
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دنیا فقر ، اول از استرس حرف می زنی و می گی محاله که خانواده ات تورو 

به من بدن و حاال اومدیم یه جایی که قطعا میلیارد ها برای خریدش پول 

رفته . اصال خرید هم که نه ، اون سپهرِ فقیری که من می شناسم برای یه 

 این قصر هم دستش کوتاهه .شب موندن تو 

سپهر یکی از ابروهاش رو باال فرستاد . سویشرتش رو از تن کند و لحن 

کالمش تغییر کرد . اصال شباهتی به اون مرد ساده ای که بیوگرافی داده 

 بود نداشت .

حاال این شد دیگه . یه کاری کردیم خانواده ات تورو به ما بدن . یعنی _

 . توسرمون نزنن فقرمون رو

دخترک هیچ چیز از حرف هاش نمی فهمید و اما می دونست که نمی خواد 

تو این مکان بمونه . همه چیز وهم آور و ترسناک بود . اون آدم های بیرون 

هم مدام قلبش رو به لرزه می نداخت . خودش رو رسوند به در و دستگیره 

هم فاصله  اش رو باال و پایین کرد و باز نشد . در قفل بود . لب هاش از

 گرفت و سر چرخوند و سپهر رو در یک قدمیش دید .
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کسی که از دست داداشش فرار کرده .قطعا ممکنه از دست من هم فرار _

 کنه مگه نه عشقِ سپهر ؟

 

 دست مشت کرد و اون رو کودکانه به سینه ی سپهر کوفت .

تو منو تو اتاقت زندانی کردی ؟ خجالت نمی کشی ؟ من بخاطر تو از _

 ت اون فرار کردم . دس

بازوش به آرومی میون حصار دست های سپهر قفل شد و تنش کوفته شد 

 به دیوار .

خیلی زورت میاد که این جایی ؟ دلت واسه خونتون و مامان جونت تنگ _

شده ؟ دلت مستخدم می خواهد که برات دوال راست بشه ؟ این جا از این 

 نه و ماهرخ اجرا .خبرها نیست . اینجا سپهر دستور صادر می ک

با هر جون کندنی که بود از بازوهاش رو مهار کرد . نمی فهمید . این سپهر 

رو نمی فهمید . چش بود رو نمی فهمید . قدمی فاصله گرفت و زد زیر گریه 
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. چقدر حس غریبی داشت تو این اتاق . صداش رو باز هم شنید . باز هم 

 اون لحن سوهانِ روحش شد .

گریه نداره . اومدی پیش شوهر آینده ات . به جای این که  آروم عزیزم ._

 بشینی کنارش و ماساژش بدی گریه می کنی ؟

و همون لحظه بود که تقه ای به در نواخته شد و تنش رو لرزوند . سپهر 

خودش رو به در رسوند و کلید رو تو قفل چرخ داد . در باز شد و مردی 

پای ماهرخ رو چندین بار اسکن کرد هیکلی میون چهارچوب ایستاد . سر تا 

 و بعد گفت :

 خوش اومدی ماهرخ . اسمت ماهرت بود آره ؟ خواهرِ الیاس . _

 ماهرخ به تندی سر پایین فرستاد و سپهر مرد رو معرفی کرد .

 "سیاوش پسر خاله ام . _

از اتاق خاطرات بیرون کشیده شد و برگشت به زمانِ حال . مقابلش و با نگاه 

به طور فجیهی با هم تالقی پیدا کرده بودن . یکی آبی و پر گله و  هایی که

 دیگری عسلی و ندیم . 
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تنها حسی که سر اون میز و میون میز و صندلی های طبقه ی دوم مهمون 

بود ، غم بود به عالوه ی سکوت . ماهرخ با نگاهش گله می کرد و سپهر هم 

رو باال اومد و رو به سپهر  با نگاهش عذر خواهی . در نهایت گارسون پله ها

 گفت :

 سپهر خان چی میل دارین ؟_

ابروهای ماهرخ باال پرید . زمانی همین سپهر خان تمام پس اندازه ماهیانه 

اش رو خرج می کرد برای رزرو این میز ها و حاال تمام طبقه رو اشغال کرده 

 و گارسون سپهرخان خطابش می کنه . دروغ گوی پست  . 

رخ اشاره کرد و ماهرخ تمام زورش رو زد تا عادی به نظر برسه . سپهر به ماه

سفارش داد و سپهر به عادتِ  "ل قاآب پرت "به هر جون کندنی که بود 

گذشته همون چیزی رو سفارش داد که ماهرخ می خورد . گارسون از پله ها 

 پایین رفت و سپهر قفل سکوت رو شکست .

سالم و سالمتی . که هیچ کس هیچ خیلی خوش حالم که می بینمت . که _

بالیی سرت نیاورده . که ... که برادری که ازش حرف می زدی کاری به 
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 نگاه ماهرخ تیزی شد . قلب سپهر رو می فشرد . 

 برادرِ من غیرت داره . چیزی که تو نداری ._

می دونست که چنین چیزی رو می شنوه . راست می گفت آخر بی غیرت 

ود . چطور تونسته بود که پناهِ دختری بشه و در نهایت اون رو بی پناه ها ب

کنه ؟ بی غیرت کم بود براش . سکوت کرد و گارسون با دو لیوان آب 

 برگشت . قال پرت

 سپهر جرعه ای نوشید و باز هم به حرف اومد .

 ازت ممنونم که بهم اعتماد کردی ._

ی بی رحمانه ی اشک هاش  و ماهرخ در حالی که نمی تونست جلوی حمله

 قدم علم کنه ، اون ها رو پس زد و گفت :

یه بار از اعتماد کردن بهت ، بزرگ ترین چوب زندگیم رو خوردم . چوبی _

. حرف بزن . بگو اون چیزهایی رو که خیلی درد داشت حاال پشیمونم نکن 

 که وعده داده بودی .
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این عادت همیشه  دست راست سپهر نزدیک شد برای لمس انگشت هاش .

اش بود اما ماهرخ دیگه قلبی نداشت که با این کارهاش باال و پایین بپره . 

 دستش رو پر شدت پس زد و روی پاهاش ایستاد .

 .نیمدم این جا که باز گولم بزنی _

سپهر هر دو دستش رو به حالت تسلیم باال برد . حق داشت . هر کاری که 

هم اگر به گونه اش می کوبید حق می کرد حق داشت . هزاران سیلی 

 داشت . اشاره کرد به صندلی و محتاطانه لب زد :

 .هیچ کاریت ندارم بشین _

نگاه ماهرخ میون انگشت هاش چرخید و رسید به ساعتِ مارک و دستبندِ 

طالش . عجب فقیرِ پر زرق و برقی . نشست و تنها تونست که به سادگی 

 هاش فحش بفرسته و سپهر گفت :

مه چیز  رو برات می گم . آخر این قصه باز هم گناهکارِ اصلی منم اما ه_

بذار برات بگم تا راحت بشم . تا گیر نکنه بیخ گلوم . من یه عمره که از 

عذاب وجدان خواب ندارم . یه عمره که صبح اون روز رو به یاد میارم و غصه 
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دوباره ی می خورم . یه عمره که کارم شده حسرت خوردن و آرزوی دیدن 

 تو . بهم فرصت بده ماهرخ . بذار حرف بزنم .

ل نوشید و بغضش رو به وسیله ی اون قورت داد قادخترک جرعه ای آب پرت

 و سپهر گفت :

 اون شب من نبودم ._

. نگاهی پر از ابهام و کج فهمی . سپهر  نگاه ماهرخ قفل شد به چشم هاش

 آب دهان قورت داد و تکرار کرد :

 هت نخورده ماهرخ . اون شب من نبودم .انگشت من ب_

 چهره ی ماهرخ پر شد از ناباوری و بهت و سپهر ادامه داد :

من بودم که متنفر بودم از تو و خانواده ات . من بودم که نقشه ی _

نابودیتون رو طراحی کردم . من بودم که بردمت تو اون قصر . من بودم که 

اونی که بهت دست زد من  بی هوشت کردم اما لحظه ی آخر جا زدم .

 .نبودم 
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باز هم تنها عکس العملِ ماهرخ بهت بود . سپهر قصد داشت که جونش رو 

 بگیره .

 من نبودم ._

 

از در کافه بیرون زد . وزش باد تابستانی مرتب شال نخیش رو از روی 

موهاش سر می داد . اشک هاش رو با پشت دست پاک کرد و هق هق کنان 

ه و بمیره . کاش همین حاال ماشینی زیر می گرفتش و یا تیر راه افتاد تا بر

برق بر می گشت و روی سرش می افتاد و مغزش رو له می کرد . کاش 

همین حاال زلزله می اومد و یا زمین قورتش می داد . کاش می مرد و 

فراموشش می شد بی غیرتی های سپهر رو . صدای قدم هاش رو از پشت 

 شدید کرد . سر شنید و سرعتش رو ت

سپهر چنگ انداخت به بازوش و ماهرخ در لحظه ای ناگهانی تمام حرصش 

رو جمع کرد توی دست هاش و اون رو محکم به گونه اش کوبید . ای کاش 

که اون سیلی کاری می کرد . کاش اندکی آروم می شد . دوباره به راه افتاد 

 و سپهر هم پشت سرش .
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حرف هام گوش بدی . باید بفهمی چرا از تو باید وایسی . باید وایسی و به _

و خانواده ات متنفر شدم . من هنوز اظهاراتم رو کامل نگفتم که تو حکم می 

 دی .

 از جوب گذشت و وارد فرعی شد . سپهر هنوز هم دنبالش بود . 

 باید گوش بدی ماهرخ می گم صبر کن ._

ند . خیلی صبر کرد . صبر کرد تا دومی رو تو دهنش بکوبه . سر چرخو

شجاع و گستاخ بود سپهر که هنوز هم اخم می کرد . با کف دست به سینه 

 اش کوبید ، بعد از این دیدار قطعا خودش رو می کشت .

سپهر دهنتو ببند خب ؟ حالم ازت بهم می خوره . ای کاش هزار بار اون _

بال سرم می اومد ولی از جانب تو ، حداقل قلبم نمی سوخت که چرا کسی 

عاشقش بودم یه سر سوزن هم روم غیرت نداشت . منو انداختی زیر که 

دست یکی دیگه ؟ خاک برسرت . تو دقیقا االن حکم یه قاتل رو داری که 

قتل عمد انجام داده ، هر چقدر  هم که اظهارات بدی اعدامی فهمیدی ؟ تو 

پیش چشم های من اعدامی . نه حتی مردن هم برات کمه . تو انقدر پستی 
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سپهر دنیایی از خونسردی بود ، کم پیش می اومد که فریاد بزنه و یا اخم 

کنه . همیشه کارهاش رو با آرامش پیش می برد و اما حالِ حاالش عمقِ 

فاجعه بود . بازوی ماهرخ رو چسبید و بی توجه به چند نفری که اطرافش 

 جمع شده بودن فریاد کشید :

یر دست کسی . اون از غفلت من سو استفاده کرد . از من تورو ننداختم ز_

اون روز تا به حال ازش متنفر شدم فقط بخاطر تو . نمی بینی که چقدر 

پشیمونم ؟ نمی بینی که داغون شدم ؟ باید به حرف هام گوش بدی ماهرخ 

 نمی ذارم همین طوری بری . پنج سال انتظار نکشیدم که راحت ولت کنم .

قبل از این که حرفی بزنه سپهر یقه اش رو چسبید و به  مردی نزدیک شد و

 .عقب پرتابش کرد 

 هان ؟ می خوای فضولی کنی ؟ زنمه برین گمشین ._

ماهرخ چشم گرد کرد . چه نسبت بی ربط و مسخره ای . برادرش تمام 

عمرش رو صرف کشتن این آدم کرده بود و حاال نقش اصلی فردی دیگه از 

یح می فهمید . این بار هجوم اشک هاش بخاطر آب در اومد . اگر مس
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برادرش بود . به سختی به راه افتاد و سپهر رهاش نکرد . می دونست تا 

 حرفی نزنه ول کن نیست پس نفس گرفت و پلک فشرد و بعد گفت :

خیلی خب سپهر . می رم خونه . باقیش باشه برای بعد . دنبال من نیا . _

 فقط دنبال من نیا چون اگه داداشم بفهمه .قول می دم که بهت زنگ بزنم . 

پس هنوز هم حضور داشت اون برادری که ماهرخ وجودش رو هر ثانیه 

گوش زد می کرد . هنوز هم کنجکاو بود برای دیدنش و اما عقب کشید و 

کتش رو توی تنش مرتب کرد . ماهرخ دختری نبود که زیر حرف هاش بزنه 

 . 

 بیا من برسونمت خونه ._

خنده اش گرفت . سپهر هنوز نمی فهمید . نمی فهمید که تمام خانواده اش 

 روز و شب مرگش رو خواستار اند . 

 خودم راه رو بلدم . فقط دنبال من نیا ._

 و بعد راه گرفت تا برسه به خونه و سپهر رو با دنیایی از غم باقی گذاشت .

****************** 
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 خوابید ؟_

احل نشست . امیرعلی هنوز هم متعجب بود از فریاد سر تکون داد و کنار س

 های مسیح . لیوان رو از آب پر کرد و به دست های نفس داد .

 می دونستی این داد و هوار ها براش خیلی بده ؟_

 ساحل هم با سر تایید کرد و نفس تکیه اش رو داد به مبل .

گ هرچی از مگه می فهمه که نباید این کارارو کنه . االن زنگ زد سرهن_

دهنش در اومد گفت . من چیکار کنم که آروم بشه ؟ هیچ کاری از دستم 

 ساخته نیست .

 ساحل به حرف اومد .

من می گم گوشیشو از کنار دستش بردار . به خدا باعث و بانی تمام _

 بدبختی هاش همون موبایله .

راست می گفت . کاش می مرد و اون دنبالِ اون موبایل رو نمی گرفت . 

. روی پاهاش ایستاد تا برگرده به اتاق . خستگی جون از تنش کنده بود 

مسیح هم که راضی نشد به حمام رفتن . شب بخیر گفت و مسافتی تا 
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رسیدن به پله ها باقی نمونده بود که تلفنش زنگ خورد . شماره ی ناشناس 

 رو پاسخ داد و روی پله ی اول ایستاد .

 بله ؟_

 دارم می میرم . نفس قلبم . حالم بده_

ماهرخ بود . این چه حالی بود ؟ هزار و یکی فکر منفی از ذهنش گذر کرد و 

 میون پله های دوم و سوم متوقف شد .

 ماهرخ . عزیزم چی شده ؟ چرا گریه می کنی ؟ کسی طوریش شده ؟_

 نذار مسیح بفهمه نفس . امروز پیش سپهر بودم ._

جمله . ثانیه ها به دقیقه رسید و  چند ثانیه ای طول کشید حالجیِ اون دو

ماهرخ چندین بار نامش رو خطاب کرد . تو اتاق باور هاش نمی گنجید . این 

 یکی اصال!

 

این یکی بالی آسمونی بود . شوهرش اون باال با هزار مدل درد دست و 

پنجه نرم می کرد و ماهرخ با سپهر قرار مالقات هم گذاشته بود ؟ ریشه ی 
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می گشت به خودش . به خودِ بی عقلش . خودش بود که  تمام این ها بر

شماره رو به ماهرخ داد و گندهای گذشته رو هم زد . قلبش برای مسیح 

 آتیش گرفت و تمام حرف های خالصه شد تو یک جمله ی سه کلمه ای .

 این امکان نداره ._

م نفس . به خدا باید می دیدمش . باید این قلبم آروم می شد . نمی دونست_

 ندیدنش یه درده و دیدنش هزار . 

 به هر جون کندنی که بود پله ها رو باال رفت و لب زد :

تو به برادرت خیانت کردی . اون بخاطر تو تا پای جونش جنگید و تو بازم _

 فروختیش .

ماهرخ بلند تر گریه کرد و نفس نخواست که بشنوه سوز تلخ و دل خراشش 

دش چرخید . این مصیبت رو چطور باید رو . تماس رو قطع کرد و دور خو

پشت سر می گذاشت ؟ می دونست که اگر مسیح بفهمه قطعا می کشتش . 

در رو گشود و دیدش که به پهلوی چپ و پشت به اون خوابیده . ناله های 

ریزش رو هم شنید . هنوز درد داشت . بغضش پر صدا ترکید و اتاق رو ترک 
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لی که تو بغل امیرعلی دلبری می کرد کرد ، پله ها رو بی توجهی به ساح

 پایین رفت و گفت :

 درد داره . مسیح درد داره یکاری کن امیرعلی ._

امیرعلی سرچرخوند و دستش رو از دور گردن ساحل برداشت . ساحل از 

 شرم سر پایین انداخت و نفس باز هم گریه کرد .

مسکن چته تو دختر . دردش عادیه گریه می کنی ؟ االن میام بهش _

 تزریق می کنم آروم باش .

آروم نمی شد . مسیحش درد می کشید و ماهرخ سپهر رو مالقات می کرد 

 ؟ دنیا دور سرش چرخید و به دنبال امیرعلی راه افتاد .

 داره ناله می کنه ._

و نفس فکر کرد به این که ، هیچ اتفاقی تو این  "طبیعیه "امیرعلی گفت 

ردن مسیح و تهدید شدنش از جانب روز ها طبیعی نیست . چاقو خو

سیاوش طبیعی نیست . درد کشیدن مسیح و قرار مالقات ماهرخ با سپهر 

طبیعی نیست . آرامش امیرعلی وقتی زن اولش رو برای همیشه از دست 
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داده طبیعی نیست . بد بودن حال ساحل وقتی امیرعلی رو داره هم طبیعی 

 ین روز ها اصال طبیعی نیست . نیست و تعداد ضربات قلب به سینه اش هم ا

امیرعلی در گشود و مسیح رو در خواب دید . حقیقتا اونقدر آروم خوابیده 

بود که لحظه ای نگاه گرد کرد و سرچرخوند . ولوم صداش رو پایین آورد و 

 لب زد :

 نفس مطمئنی برای درد مسیح اینقدر گریه می کنی ؟_

ردِ زخمِ چاقو . برای درد زخم برای درد های مسیح گریه می کرد اما نه د

هایی که تمام اطرافیان و حتی خودش به قلبش می کوبیدن . برای چند تار 

سفیدی که شقیقه هاش رو در بر گرفته بود ، برای خط اخم میون ابروهاش 

که حتی تو حالت عادی هم خودش رو به نمایش می گذاشت . امیرعلی سر 

د و به آرومی مسیح رو صدا زد . تکون داد و سرنگ به دست نزدیک تخت ش

نفس تند تند دست کشید به گونه هاش و اشک پاک کرد و مسیح همراه با 

 ناله هایی خفیف پلک گشود . امیرعلی گفت :

 بیدارت کردم ببینم اگه درد داری مسکن تزریق کنم . خوبی ؟_
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 رد نگاهش نفس رو دنبال کرد .

 چرا گریه می کنی ؟ چی شده ؟_

که کنترل نمی شد . لعنت به اشک هاش که همیشه احساساتش لعنت به 

 مسیحش رو ناراحت می کرد .

 دیدم تو خواب ناله می کنی نگرانت شدم ._

 مسیح نوچ نوچی کرد و سر تکون داد و بعد رو به امیرعلی گفت :

یه کم درد دارم . اگه به نظرت الزمه تزریق کن . من یه آخ بگم نفس _

 ه .آماده ست برای گری

امیرعلی سرنگ رو آماده و فکر کرد که نفس برای آخ و اوخ تو نیست که 

 گریه می کنه . موضوع قطعا چیز دیگه ای هست . 

نفس پشت در ایستاد تا امیرعلی بیرون بیاد و انتظارش آن چنان طوالنی 

 نشد . امیرعلی از چهارچوب گذشت و نگاه خیره اش رو داد به نفس .

ره همدهمش بشی نه این که با گریه هات همش تو این روز ها بهت_

 ناراحتش کنی . تو که می بینی درب و داغونه نمک نپاش رو زخمش .
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راست می گفت امیرعلی . نفس باید قوی می بود و قوی بودن رو یاد نمی 

گرفت . هزاران بار نیما کتکش زد و هر بار جیغ کشید از درد . پوست کلفت 

بت بود و به خدا گریه هم داشت . وارد اتاق شد نمی شد اما این اتفاق مصی

 و نگاه مسیح دلش رو آب کرد .

بیا این جا . به جای این که گریه کنی بیا این جا کنارم بخواب . بجنب _

 نفس .

در دل قربون صدقه اش رفت و دست برد به پریز و کلید برق رو زد . اتاق 

قی موند . نزدیک شد و غرق شد تو تاریکی و تنها نور اندک چراغ خواب با

 شالش رو کناری انداخت .

 باید زود تر خوب شی مسیح . من تورو تو اوج می خوام خب ؟_

تموم کنه  "خب ؟  "یاد گرفته بود که همانند مسیح آخر جمله هاش رو با 

و همین مسیح رو به خنده انداخت . دست باز کرد و نفس به آرومی میون 

بازوی چپ و سینه ی ستبرش خزید . دست برد و موهاش رو پشت گوش 

 فرستاد و گونه اش رو بوسید . 
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 ؟ من آخر تو یکی رو درسته قورت می دم . خب_

و نفس فراموش نکرد شکر خدا رو . فراموش نکرد که مسیحش هنوز هم 

زنده است و نفس می کشه . فراموش نکرد که هنوز هم فرصت عشق باقیه . 

سر و صدا ها از . حتی چند روز  بیش تر اما مسیح رو هنوز هم داشت

کابوس وحشتناکی که تمام شب رو اسیرش بود ، خالصش کرد . پلک 

حض هوشیاری ، مسیحی رو دید که لباس هاش رو به سختی گشود و به م

 داخل چمدون می ریخت . 

 دست کشید به موهاش و نشست و در همون حال گفت :

 مسیح تو نباید از جات تکون بخوری ._

بخیه هاش رو به یاد آورد و پتو رو کنار زد . انگار تازه پا گذاشته بود به 

به بچه های دو ساله حرصش می داد  دنیای بیداری . چرا مسیح دقیقا شبیه

 . نزدیکش شد و دستش رو کشید .

 می گم تو باید تو جات باشی بچه ی سرتق . لطفا حرف گوش کن ._
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مسیح دستش رو چسبید و کاری کرد که عروسکِ تازه بیدار شده اش 

 نزدیکش بشه .زل زد به چشم هاش و با نگاهی آکنده از تفریح گفت :

اما تمام این کارهام واسه اینه که مامانم بهم جایزه من بچه ی خوبی ام _

 نمی ده .

تفریحِ هشت صبح ، آخرین چیزی بود که نفس بهش فکر می کرد و اما 

لبخند به لب هاش شکل داد . حال مسیحش کوک بود و چیزی بهترین از 

این وجود نداشت . دست بلند کرد و انگشت هاش رو سر داد به الی موهاش 

 ردش بسته شد .و پلک های م

 االن من نقش مادر رو ایفا می کنم ؟_

 مسیح با سر تایید کرد و نفس میون خنده هاش ادامه داد :

 عجب پسری به دنیا آوردم من . زیادی رشد نکرده ؟_

و مسیح این بار با ابرو جواب منفی رو داد . روی انگشت های پاهاش بلند و 

 بوسه ای روی استخون گونه اش کاشت .
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م می شه بدونم االن برای چی تو تختت خواب نیستی ؟ چه خبره پسر_

 شال و کاله کردی ؟

مسیح از اون حالت خارج شد . هنوز هم کیفش کوک بود اما اون رفتار چند 

 دقیقه ی پیش رو نداشت .

 بر می گردیم تهران . این جا دیگه کاری نداریم ._

مسیح هیچ وقت  لب گزید . ای کاش بر نمی گشتن به تهران و ای کاش

اتفاقات رخ داده در تهران رو نمی فهمید . بعد از مدت ها اون با حال خوبی 

 پلک گشوده بود و نفس دلش ضعف رفت برای تموم مردونگی هاش .

فکری کرد و نهایتا از اتاق بیرون رفت . تمام ویال رو سکوت محض فرا گرفته 

احل خوابیدن . رفت بود . می دونست که این وقت صبح قطعا امیرعلی و س

به طرف اتاق با شرمندگی چند تقه به در کوبید . جوابی نشنید و پر غصه 

مقابل در ایستاد . اجازه داد تا چند دقیقه ای بگذره و بعد دوباره به در 

کوبید و این بار در عرض چند ثانیه امیرعلی با چهره ای فراتر از خواب آلود 

 و لباس های راحتی مقابلش ایستاد .
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 صبح بخیر چی شده ؟_

دلش برای این بیچاره هم سوخت . چه گیری افتاده بود از دست این کله 

شق . به اتاق مشترکش با مسیح اشاره کرد و در حالی که شرم اجازه ی 

 صحیح بیان کردن جمله ها رو می گرفت لب زد :

صبح بخیر .. ببخشید بیدارت کردم .. امروز مسیح ساز رفتن کوک کرده . _

ی دونم که نمی تونم جلوش رو بگیرم . اومدم ازت بخوام که اگه می شه ... م

اگه می شه ببریش به حموم و پانسمانش رو عوض کنی . فکر کنم شما هم 

 باید همراه ما بیاین تهران چون مسیح با این حالش نمی تونه رانندگی کنه .

 تمام جمله هاش یک جواب داشت .

 چرا خودت نمی بریش ؟_

 لی منظورش رو واضح رسوند اما نفس زد به درِ نفهمی .امیرع

 آخه من رانندگیم اونقدر خوب نیست که تو اون جاده ..._

 حموم رو می گم ._
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سر باال کرد . نگاه امیرعلی پر بود از سوال . لب به دندون گرفت . حاال وقت 

 این حرف ها نبود . امیرعلی چرا توبیخش می کرد ؟ یه حموم بردن که این

 حرف ها رو نداشت .

 جواب بده نفس . تو زنشی ،  من ببرمش حموم ؟_

حرفی نزد . سکوت کرد چون جز سکوت حرفی نداشت . امیرعلی تکیه از 

 دیوار گرفت و در رو بست . راه افتاد به طرف اتاق و گفت :

ساحل دیشب کم خوابیده . پیشش نرو بذار بخوابه . بیا به من وسایلی که _

 بده .می خوام رو 

در اتاق رو باز کرد و مسیح در حالی که جونی برای تالش بیش تر نداشت 

کنار چمدون و روی تخت ولو شده بود . امیرعلی نزدیک شد و مسیح با نگاه 

 به چشم هاش تمام درد هاش رو فریاد زد . 

 امیرعلی لحظه ای دل تنگ شد برای اون حجم از اقتدار و پرسید :

 خیلی درد داری ؟_

 فس پاسخ داد :و ن
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خودش رو خسته می کنه . آخه مگه من مردم که تو چمدون جمع کنی _

 مسیح ؟ چرا عین بچه ها می مونی ؟

مسیح هیچ پاسخی نداد . حرف های نفس رو تماما قبول داشت و شدیدا 

 شرمنده بود اما اگر شرمندگیش رو فریاد می زد که مسیح نبود . 

ز رو به همراه شامپو و وسیله های نفس وارد رخت کن شد و حوله ی تمی

پانسمانی که از بیمارستان تهیه کرده بود رو روی سکو گذاشت . از رخت 

 کن بیرون اومد و رو به مسیح گفت :

 امیرعلی می برتت حموم . من برم صبحونه آماده کنم ._

 الزم نکرده ._

. هنوز چند قدمی هم برنداشته بود که چنین لحنی تردیدش رو قطعی کرد 

شک داشت که مسیح ناراحت بشه اما تا این حدش رو نه . با بیچارگی به 

 امیرعلی نگاه انداخت و امیرعلی به نجاتش پرداخت .

نفس بلد نیست پانسمانت رو عوض کنه . من پیشنهاد دادم که خودم _

 همراهت بیام .
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مسیح دستی به پهلوش گرفت و به سختی روی پاهاش ایستاد . امیرعلی 

می گفت ؟ علیل هم اگر می شد اجازه نمی داد که اون بخواد  چه چرتی

حمومش کنه . محالِ ممکن بود ! ابرو باال انداخت و سعی کرد اقتدارش رو 

 به رخ بکشه .

 شل نیستم که تو بخوای منو ببری حموم ._

 

و بعد وارد رخت کن شد و در رو محکم بهم کوبید . امیرعلی نگاهی شبیه 

 بهش انداخت و در لحظه ی خروج گفت : "دیدی گفتم  "به 

 بلدی پاسنمان .._

و نفس با تکون سرش بلد بودنش رو تایید کرد . دور خودش چرخید و دلش 

رفت به رخت کن و خود واقعیش داخل اتاق . باید االن می رفت ؟ باید می 

رفت کنار مسیح ؟ نه اگر می رفت قطعا از خجالت آب می شد از راه چاه به 

رفت و اگر نمی رفت ؟ اگر نمی رفت مسیح محال ممکن بود که زمین می 

صداش بزنه و حتما بخیه هاش از تکون های زیاد باز می شد . قدم اول رو 
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 نه نه نفس صبر اومد نرو . یکم صبر کن ._

همون جا روی صندلیِ میز آرایش نشست و حواسش رو داد به ساعت . دو 

ه می رفت . دو دقیقه ی دیگه که آروم می شد می رفت . دقیقه ی دیگ

 دستش رو برای تسکین قلبش باال آورد و قفسه ی سینه اش رو مالش داد .  

خدایا من االن برم تو چی بگم ؟ بگم اومدم کمکت ؟ خب معلومه که االن _

می زنه تو پرم می گه مگه من شلم که تو اومدی کمکم ؟ پس چی بگم ؟ 

انسمانت رو عوض کنم ؟ آره آره می گم اومدم پانسمانت رو بگم اومدم پ

 عوض کنم .

 با همین تفکرات روی پا ایستاد و دو مرتبه نشست . 

خدایا . من برم پانسمان عوض کنم ؟ مطمئنم دستام می لرزه و اونم کلی _

 بهم می خنده ؟ چیزی نیست که .. می رم . شوهرته نفس خجالت نداره .

قیقه رسید و این بار تردید رو کنار گذاشت . پشت در دو دقیقه به ده د

رخکن کن ایستاد ، چند تقه زد و صدایی نشنید . وارد رخت کن شد و 
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صدای شر شر آب رو شنید . دستش رو باال آورد و بعد از صدا زدنِ نام خدا ، 

 در زد . 

 بله ؟_

 بزاق دهانش رو قورت داد . 

 مسیح بیام کمکت ؟_

ن جمله ی پرسشی ، از نوع شروعش متنفر شد . این چه و بعد از بیان ای

 جمله ای بود ؟

مسیح میون لنگه ی در قرار گرفت و قلب نفس محکم تر کوبید . قطره های 

آب از موهاش چکه می کرد و روی بینیش می ریخت و با هر با چکیدن 

چیزی رو از جراتِ نفس کسر می کرد . مسیح با نگاهش چی می گفت ؟ 

 می زد ؟ کنار رفت و به اندازه ی یک نفر برای نفس جا باز کرد .چرا پلک ن

 بیا تو ._

تمام قواش رو جمع کرد و تنها تونست که انگشت های پاش رو تکون بده . 

لب های مسیح شکلی شبیه به پوزخند رو به خودش گرفت و نفس نای 
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تکون خوردن رو هم نداشت . باید می رفت تو ؟ کنار مسیح ؟ چی فکر 

ده بود در مورد خودش ؟ با چه جراتی تا اینجا رو هم اومد ؟ عقب گرد کر

کرد و در همون حال از میون لب های ترک خورده اش جمله هایی پخش و 

 پال و نا مفهوم رو منتشر کرد .

 من می رم . چیزه .. نمی شه .. نه .. من می رم ._

ت های و درست یک ثانیه بعد از سرچرخوندنش ، بازوهاش میون انگش

مسیح اسیر شد و تن بی جونش همانند گربه ای بی پناه پرت شد به داخل 

فضای بخار گرفته ی حمام . نگاه گشاد کرد و مسیح هنوز هم با نگاهش به 

دنبال چیزی می گشت ، وجب به وجب صورتش رو می بلعید و رضایت رو 

فس توی چشم های نمی یافت . صدایی به غیر از شر شر آب و کوبش قلب ن

در تمام اندام هاش شنیده نمی شد . مسیح دست دراز کرد و نفس خیره به 

بخیه ی روی پهلوش هیجان انگیز ترین پالن زندگیش رو تجربه کرد . 

دست های سردش روی سنگ های بخار گرفته دیوار حرکت کرد و مسیح 

 تمام تنش رو با بیان جمله اش حرارت داد .

 خوام نفسه . تنها چیزی که تو این لحظه می _
Ava-Khis.iR
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و دقیقا بعد از اتمام جمله ، زندگیش نقطه خورد و رفت به سرِ خط . 

رو از اعماقِ  "دوستت دارم  "روحش سفری جدید رو آغاز کرد و لب هاش 

وجودش بیان .در این میون عشق دست باز کرد و هر دوشون رو در آغوش 

. صدای آب  گرفت و تک به تک درد ها رو برای دقیقه هایی بیرون فرستاد

آهنگ خواستن نواخت و بخار تن تب دارشون رو عطش بخشید و این شد 

 آغاز یکی شدن قلب ها . 

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

 چمدون رو پرت کرد روی تخت و ساحل خیره به حرکاتش لب زد :

 تو مطمئنی که ما هم قرارِ بریم ؟_

امروز از  امیرعلی سر تکون داد و ساحلِ بی حوصله روی پاهاش ایستاد .

دنده ی چپ بیدار شده بود و حالت تهوع لحظه ای رهاش نمی کرد . کمد 

 رو باز کرد و لباس هارو روی تخت ریخت .

 دقیقا امروز که من حالم خوب نیست باید بریم ._
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وسیله های آرایشش رو از روی میز جمع کرد و امیرعلی رو در چند سانتی 

ش فرستاد و نگاه امیرعلی قفل شد و تو قاب آینه دید . خودش رو به آغوش

 به آینه . 

 چی شده که خانم من امروز حال نداره ؟ هوم ؟_

سرش رو روی شونه اش قرار داد و دست راست امیرعلی رو گرفت و هدایت 

. دلش می خواست پدرانه های شوهرش رو تقدیم به کرد به شکمش 

رو . لب های کودکش کنه . اون هم می فهمید حضور انگشت های امیرعلی 

 امیرعلی خندید و کنار گوشش گفت :

 االن خوب شدی ؟_

زد به در لوس بازی . بد نبود اگر کمی دلبری می کرد . امیرعلی شاید امروز 

 قصد داشت که نازش رو بخره .

 سرش رو میون بازوهاش فرو برد و زمزمه وار گفت :

 امروز حالم خوب نیست . حالت تهوع دارم ._

 لی همانند معدنی از مسکن روی کمرش نشست .دست های امیرع
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 اینا طبیعیه عشق من .  دلت چی می خواد االن؟_

 ساحل فکری کرد و لب زد :

 تورو ._

 و امیرعلی تمامش رو با عشق در اختیار ملکه ی قلبش گذاشت

 

دقیقه ها پر سرعت گذشت و تمام ویال پر شد از اکسیرِ عشق . امروز خدا از 

ایی کامال خوشنود بود . امروز خدا تمام درد ها رو کند خلق چنین مخلوق ه

و فرستاد برای فردا . امروز خدا به هر پنج نفر وقتِ استراحت داد و امروز 

 خدا هیچ غمی رو برای اون ها خواستار نبود .

امیرعلی دست برد و در حالی که نگاهش هنوز هم به ساحل بود ، تی 

خزید و امیرعلی راه خروج رو در پیش  شرتش رو به تن کرد . ساحل زیر پتو

گرفت . اول باید چیزی می خورد و بعد مسیح و نفس رو صدا می کرد . 

ساعت یک ظهر رو هم از سر گذرونده بود و هنوز هیچ خبری از جانب زوج 

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1191 
 

اتاق کناری نبود . گاهی می ترسید که مسیح با اون همه حرص سکته کنه 

 و بمیره .

کت شیر رو به همراه موز بیرون کشید . میکسر رو در یخچال رو گشود و پا

به برق زد و تکه های موز رو به داخلش انداخت و صفحه ی تلفنش روشن 

 شد .

 امروز دادگاه داریم . اگه قاضی با طالق موافقت نکنه بچه رو می ندازم ._

صفحه رو قفل کرد . می دونست که چرت و پرت می گه . هیچ چیز از اون 

ت وقتی ساحل رو داشت . گاهی با فکر کردن بهش قلبش زن نمی خواس

مچاله می شد اما ساحل رو می خواست . تهِ نامردی بود اما باز هم ساحل رو 

می خواست . از سوپری قوطی های گردو و پسته رو بیرون کشید و داخل 

 میکسر ریخت و در آخر دو قاشق عسل هم اضافه کرد . 

قرار داد و با عجله برگشت به اتاق . ساحل دو لیوانِ معجون رو داخل سینی 

هنوز هم زیر پتو بود . تو این گرما خوب بود که نمی پخت . کنارش نشست 

و پتو رو کنار زد . موهای صورت همسر دیونه اش از گرما به پیشونیش 
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 مجبوری تو گرما بخوابی ؟_

 و با بدخلقی جواب گرفت .

نیستم پتو بندازم . خوابم میاد دیشب که تا  اگه چراغ خاموش بشه مجبور_

 صبح بیدار بودم حاالم نمی ذاری بخوابم .

 اشاره کرد به لیوان معجونی که برای ساحل چشمک می زد .

 اینو بخور بعد بخواب . _

پتو رو کمی پایین فرستاد و لیوان رو الجرعه سر کشید . در حقیقت اونقدر 

 ی هم نظر داشت .خوش مزه بود که به لیوانِ امیرعل

 اونم بده یکمشو بخورم ._

امیرعلی خندید و لیوان دوم رو به دستش داد و ساحل بعد از چند قلپ 

 نوشیدن ، لیوان نیمه پر رو داخل سینی قرار داد .

 حاال بیا بخوابیم ._

 اول برم ببینم ساعت چند قراره بریم ، بعد میام بخوابیم ._
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ساحل پلک زد و امیرعلی روی پاهاش ایستاد . نزدیک شد به اتاق اون دو و 

جند تقه به در زد . صدای مسیح رو شنید و خیالش راحت شد که امروز هم 

 زنده ست . 

 بیا تو ._

در رو گشود . مسیح روی تخت دراز کشیده بود و با تلفنش ور می رفت . 

که نفس خوابیده . سوال ذهنش  نگاه چرخ داد و برآمدگیِ پتو اطمینان داد

 رو پرسید .

 امروز می خوایم بریم تهران ؟_

 مسیح سر باال گرفت .

 .امروز نه . فردا می ریم . زیاد حالم اوکی نیست _

 می خوای مسکن .._

 میون حرفش نشست .

 نه الزم نیست . استراحت کنم خوب می شم ._

Ava-Khis.iR راهش کج کرد تا اتاق رو ترک کنه و مسیح گفت :
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 زنگ می زنی یه چیزی برای ناهار سفارش بدی ؟_

 امروز آتش بس بود . هم مسیح و هم امیرعلی هر دو تابعِ هم و آروم بودن .

 آره چی ؟ _

 مسیح فکری کرد و گفت :

 برای من و نفس پلو گوشت سفارش بده . خودتونم که هرچی خوردید ._

چشم داد به نفس .  امیرعلی این بار بعد از تایید اتاق رو ترک کرد و مسیح

اطمینان داشت که به عمیق ترین خواب عمرش رفته . خسته اش کرده بود 

. لبخند نشست کنج لب هاش . چه کوچولوی دلبری داشت . این زن حاال 

 متعلق به خودش بود و هیچ وقت به هیچ قیمتی نمی ذاشت که بره . 

 . دست دراز کرد و انگشت هاش رو الی موهای نم دارش سر داد 

تمام دردام خوب می شه با تو خانمم . تو از کجا پیدات شد دیگه ؟ شبیه _

پسر بچه های بی عقلی شدم که برای اولین بار یه دختر و می بینن و 

 عاشقش می شن . 
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انگشت هاش رو سر داد و اون رو هدایت کرد به کمرش . نفس یکی از 

با اطمینان تایید می زیباترین زن هایی بود که به چشم دیده بود . این رو 

کرد بعد از امروز . جثه ی ریز و دلرباش تمام تنش رو افسون می کرد . این 

 زن دقیقا حکمِ فرشته ی نجات رو داشت . 

نفس تو آغوشش چرخی خورد ک الی پلک هاش باز شد . مسیح سریعا 

پیشونیش رو بوسید و اخم میون ابروهای نفس نشست . هنوز میون دنیای 

داری معلق بود و اتفاق های چند ساعت پیش رو به خاطر نداشت خواب و بی

 . مسیح کنار گوشش زمزمه کرد :

 بیدار شو همسرم . ناهار بخور بعد بخواب ._

 نفس نالید و بعد گفت :

 نمی خوام خوابم میاد ._

و دوباره پلک بست . مسیح خنده اش گرفت و گویی امروز خدا به تنهایی 

ود . به فکر رفت و مسیحِ بدون نفس رو با مسیحِ برای اون آغوش گشوده ب

حاال قیاس کرد . خدا قطعا بزرگ ترین نعمتش رو نصیب این مرد کرده بود 
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. چشم دوخت به آبی آسمون از قاب پنجره . خدارو همون نزدیکی ها دید و 

 لب زد :

 مرسی ._

و بعد تمام عشق و عالقه اش رو داد به لب هاش و سر و صورت و حتی 

 های همسرش رو با تمام وجود بوسید . مو

 صدای امیرعلی از فکر خارجش کرد .

 میای بیرون ناهار یا بدم بهت ؟_

به سختی روی پاهاش ایستاد . پهلو دردِ لعنتیش اگر خوب می شد هیچ 

 غمی نداشت .

 

 در رو گشود و امیرعلی رو نایلون به دست دید . دست دراز کرد .

 بدش به من . ما تو اتاق می خوریم . _

امیرعلی یکی از نایلون ها که شامل دو پرس غذا و محتویاتی مانند دوغ و 

 ماست موسیر بود رو به دست هاش داد و دومرتبه گفت :
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 اگه خیلی درد داری مسکن تزریق کنم ._

خنده اش گرفته بود . از کی امیرعلی انقدر نگرانش می شد ؟ تا اون جایی 

ه به یاد داشت جنابِ دکتر دلش نمی خواست که سر به تنش باشه و حاال ک

 نگرانش بود . 

 چی شده دکتر جان ؟ نگران من شدی ؟ _

امیرعلی با اعماق وجود حرف می زد . هیچ وقت نه کم تر و نه فراتر تر از 

حسش چیزی نمی گفت . رک بود و در تمام مواقع زندگیش رو بازی می 

 کرد .

درموردت خیلی اشتباه کردم . قضاوت های اشتباه . تهمت های بی جا من _

. االن می خوام اعتراف کنم که به مردیت جایی ندیدم پسر . می خوام بگم 

که تا آخرش برای هرکاری می تونی روم حساب کنی . می خوام بدونی که 

 من هم برای نابویِ سیاوش و سپهر له له می زنم .

ی امیرعلی کوبید و اون برعکس شدیدا کند و ضعیف مسیح با دست به بازو

 بود تو بیان احساسات .
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 ممنون داداش ._

امیرعلی حرفی نزد و از مقابل دیدگانش دور شد و مسیح به این فکر کرد که 

آیا این آرامشِ قبل از طوفانه ؟ چند روز دیگه تنش های بی رحمانه ی 

به تخت رفت و در دل آرزو  زندگیش آغاز می شد . همراه با نایلون غذا ها

 کرد که تا اون زمان درد پهلوش تموم بشه . 

ظرف های یکبار مصرف رو از پالستیک بیرون کشید و بوی غذا هوش از 

سرش برد . با این حجم از گرسنگی می تونست که هر دو پرس رو بخوره . 

نفس رو صدا زد و این بار همسرش سریعا پلک گشود . ابروهاش بهم نزدیک 

 شد و مسیح سریعا دلیل بی حالی نفسش رو فهمید .

 حالت خوبه ؟_

نشست و دقیقا بعد از به یاد آوریِ خاطرات سرخ شد از شرم . چیکار کرده 

بود ؟ تا عمر داشت که نمی تونست به اون چشم ها نگاه کنه .  خواب بود 

 حتما . تمام اتفاقات شبیه به خواب بود . نگاه یواشکیش رو داد به چشم

های خندونِ مسیح و قلبش فرو ریخت . از این پس بیش از یک ثانیه نمی 
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محض روی پا ایستادن زیر شکمش تیر کشید و نشست . مسیح با دنیایی از 

 اشت .نگرانی دست دورِ گردنش انداخت و بوسه ای کوتاه روی گونه اش ک

 بریم دکتر ؟_

االن می مرد . اگر مرتب مسیح اون اتفاق رو به رخش می کشید می مرد . 

 صورتش پر بود از التهاش و گرما تمام وجودش رو در بر می گرفت . 

 با شمام ها .. بریم دکتر ؟ خوب نیستی ؟_

. چند زد به پتو و تالش کرد برای دوباره ایستادن کاش مسیح بس می کرد 

 ح مانعش شد .و مسی

 نفس با دیوار حرف نمی زنم ها . عشقم ، نفسم ، نگاه کن منو ._

جونش جمع می شد به باالترین نقطه ی قلبش و با هر بار صحبت از جانب 

 مسیح ذوب می شد و هُری پایین می ریخت . 

 می گم منو نگاه کن . نفس . به چشمای من نگاه کن ._

ش افتاد و برای چند ثانیه مجبورش و بعد با انگشت هاش به جون چونه ا

کرد که نگاه کنه به چشم هاش . قلبش باال و پایین پرید و آدرنالین بیش از 
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همیشه تشکیل شد . مسیح سعی کرد برای حال همسرش کاری کنه و 

فکرش جمع شد و به جایی قد نداد . عشق تنها چاره بود . نزدیک شد و 

شد . اول به سختی دست و پا  نفس برای چند ثانیه توسط مردش بوسیده

زد و بعد آروم گرفت و به وسیله ی نوازش های مسیح شرم رو کمی دور 

فرستاد . مسیح عقب کشید و لب زیرینش رو به دندون گرفت و با صدایی 

 آکنده از شیطنت گفت : 

 خوبی االن ؟_

سرش رو روی شونه اش سر داد . حاال حاال ها باید از این مرد خجالت می 

د . این حس شرم رو حاال حاال ها همراه داشت و با خود حمل می کرد کشی

 . اگر مسیح موضوع رو عوض می کرد خوب می شد .

من شوهرتم ها نفس . یه حدیثی داریم که گفته پیش شوهرت بی حیا _

ترین باش .یعنی آرایش کن و براش تیپ بزن و برو تو بغلش ماچش کن و 

 ن نیستا حرف خداست .یه همچین چیزایی . اینا حرف م

نفس برای لحظه ای نگاه گرد کرد و اون رو به چشم های مسیح داد و بعد 
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 منظورت حدیثیه که پیامبر فرمودن درسته ؟_

 و بعد مقابل چشم های متعجب مردش حدیث رو قرائت کرد .

ان من خیر نسآءکم . . . المتبرجة من زوجها الحصان عن غیره .   " _

شما آن زنی است که برای شوهرش آرایش و زینت می کند،  بهترین زنان

 "اما از بیگانگان خود را می پوشاند. 

 مسیح میون بهت به خنده افتاد  و قهقهه زنان گفت :

باریک اهلل . به به باریک اهلل به این خانم . پس تو که انقدر خوب بلدی چرا _

 زینتت رو ؟هیچ بخاری ازت بلند نمی شه ؟ کو من چرا نمی بینیم 

 لب گزید و گفت :

 می خوای بگی من زشتم ؟_

مسیح سر نزدیک کرد و نفس خطر رو به خوبی احساس . این بار لب هاش 

 کوتاه بوسیده شد و شنید :

 تو قشنگ ترین دلبر این جهانی خانمِ من ._
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من رو چنان با تحکم گفت که نفس آب شد و فرار کرد به طرف سرویس . 

بهم ، شیر رو باز کرد و یک مشت آب یخ پاشید روی به محض کوبیدن در 

صورتش . مشت دوم و سوم رو هم پاشید . چرا از التهابش چیزی کم نمی 

شد ؟ به یاد آورد بوسه های تب دار یارش رو ، به یاد آورد باال و پایین شدن 

جوم احساسات رو و به یاد آورد انگشت هایی که روی هقفسه ی سینه اش از

سر می خورد و شرم تمام وجودش رو در آغوش کشید . تکیه  بازوی مردش

 داد به در و درست بعد از هشت دقیقه صدای عصبیِ مردش رو شنید :

 این مسخره بازی ها یعنی چی ؟ بیا بیرون ببینم ._

رو به وسیله ی دست های خیسش کرد ؟ تب گونه هاشچیکار داشت می

و برای خودش تکرار کرد و بعد ررو بست . جمله هاییکاهش داد و شیر آب

 از چند ثانیه مقابل نگاهِ پر حرف مسیح ایستاد . من و من کنان لب زد :

 اینا مسخره بازی نیست . من فقط .._

تو فقط از شرایط راضی نیستی آره ؟ آره خب همه چیز بر خالف _

انتظاراتت شد . ازدواج بدونِ خواستگاری ، یه شوهر بی احساس و نفهم که 
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از عالقه رو درست و حسابی بلد نیست ، یه زندگیِ پر دقدقه و حتی تو از ابر

 اتفاقات صبح هم راضی نیستی من بودم که ..

 بافت ؟ میون حرفش نشست . چی داشت برای خودش می

دی من حرف بزنم ؟ مگه من چی گفتم که یه دفعه قاطی مسیح اجازه می_

 کنی ؟می

و به طرف تراس حرکت کرد . کجا رفته  نایلون های ناهار رو به دست گرفت

فروخت ؟ این روز ها از بود اون مسیحی که به زمین زیر پاهاش هم فخر می

شد . این روزهایی که کارهاش درست همه طرف سرکوب شخصیت می

 رفت . پیش نمی

 نفس به دنبالش وارد تراس شد و مسیح ابر باال انداخت .

 اینجوری ؟ برگرد لباس عوض کن ._

ب هاش آویزون شد و نتونست که بگه برای پرنده های آسمون خودم رو ل

 بپوشونم ؟ 
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برگشت به اتاق و تاپ و شلوارکش رو با بلیز و شلوار تعویض کرد و در 

 همون حال نق هم می زد .

 "گیرتت ؟ بینه یه دفعه فاز بداخالقی میدیونه ی روانی . آخه کی منو می"

تراس و اما برای جلوگیری از پرتابِ موشک قصد کرد که همونطور بره به 

های بعدی شالش رو هم روی سر انداخت . مسیح پشت میز نشسته بود و 

گذاشت . دلش خواست که بگه بدون انتظار قاشق های پر رو به دهانش می

و اما حرفی نزد . ظرف غذا رو به دست  "موندی کاش منتظر من می "

 .گرفت و پلو گوشت حالش رو بد کرد 

 من پلو گوشت دوست ندارم . بد نیست که نظر بپرسی ها . _

رو به دهان گذاشت . مثل مسیح لحظه ای نگاهش کرد و بعد قاشق بعدی

خورد . رو هم میکرد غذای اونشیری گرسنه بود و به خدا اگر نفس ناز می

 نفس باز هم به حرف اومد :

 گم من پلو گوشت دوست ندارم .می_

 خورم .بذارش جلو من میخب نخور . _

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1205 
 

فهمید که شد . نمینگاهِ نفس پر شد از غم . گاهی مسیح چقدر بی رحم می

فهمید تونه که نازش رو بخره ؟ نمیاالن نیاز به نازکردن داره و تنها اون می

زنه تا تو شوهرش تنش رو در آغوش بکشه و قاشق این غذا رو پس می

 فهمید ؟ا نمیقاشق غذا رو به دهنش بذاره ؟ واقع

نفسش رو آه وار بیرون فرستاد . توقعِ زیادی بود . این که مسیح شبیه به 

مردهای دیگه ناز همسرش رو بخره توقع بود و با همه ی این ها جونش 

 رفت . برای مرد مقابلش در می

مسیح پرس اولش رو به پایان رسوند و نفس هنوز هم نگاه مغموش قفل بود 

رو لوس رو عقب فرستاد و روی پاهاش ایستاد . خودشروی دریا . صندلی 

خواست و مسیح بلد نبود . کنارش کرده بود . باز همسرش نازکش می

 نشست ، انگشت گرفت به چونه اش و وادارش کرد که نگاهش کنه .

 خوام .پرسم یه جواب مییه سوال می_

 نفس منتظر نگاهش کرد و مسیح به خنده افتاد .

 ته ؟ دردت رو بگو من بدونم آخه .چته ؟ خانمم چ_
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 لب زد :

 این شد سه تا سوال ._

 و شنید :

مضمون هر سه یکیه . حاال بگو .. بگو من بدونم .. قربونت برم من حرف _

 بزن .

نگاه نفس پر شد از تعجب و حس لذت . بدجنسی بود اما دلش نخواست که 

 ق رو . خواست ، تکرارِ این اتفا. تکرار می "خدا نکنه  "بگه 

 رو توی هم تاب داد و گفت :انگشت هاش

 پرسم اما ..من .. من عاشقتم . عاشقتم مسیح . حتی بعد از خدا تورو می_

 کرد ؟ابروهاش بهم نزدیک شد . چه امایی رنگ عشقشون رو کدر می

 اما چی نفس ؟ _

مستقیم زل زد به چشم هاش . لب گزید و قبل از بیان جمالت زد زیر گریه 

 یح آه کشید . و مس

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1207 
 

باز اعصاب منو نریز بهم . حرف بزن . انقدر تو حرف زدن خسیس نباش . _

 کنی . می رو پاک کن نفس داری خسته امهااین اشک

رو ازت ترسم مسیح . من ثانیه به ثانیه ی کنار تو بودناما ازت می_

دیدم . من رو تو دستت نمیترسم . کاش هیچ وقت اون کلتمی

. تو روشنم کن ، این دیگه چجور عشقیه و ازت وحشت دارم  پرستمتمی

تونم رک و واضح ؟چرا از بیان حرف های دلم همیشه واهمه دارم ؟ چرا نمی

خوام رو بهت بگم ؟ چرا االن نتونستم بگم تو خیلی دلم اون چیزی که می

رو بخوای رفتی و ناهار سفارش دادی ؟ که نظرمرو شکوندی وقتی بدون این

رو تماماً اختصاص بدم به ناز کردن و توقع داشته باشم تونم امروزا نمیچر

رو بکشی ؟ چرا مسیح ؟ چرا ؟ تو چرا با مردهای دیگه فرق داری که تو نازم

 ؟ 

 بسه ._

 لب هاش بهم چسبید و به سختی زمزمه کرد :
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کشی که حرف بزن و وقتی هم که حرف زنم داد و هوا میوقتی حرف نمی_

کنی . تو یه وجه تشابه با نیما داری و اونم اینه با یه فریاد اللم میزنم می

 گیری .رو از من میکه همیشه قدرت حرف زدن

کرد . هر دو دست هاش رو کوبید روی زانوهاش . نفس گاهی بی انصافی می

 کشید پس چش بود ؟ رو میامروز که از صبح نازش

 فکری کرد و گفت :

؟ من چیکارت کردم ؟ هان ؟ از صبح تا حاال موتورت روشن شده آره _

حرکتی جز محبت از من دیدی ؟ با این حالم دنبالت راه افتادم نق و 

 دم . مشکلت ناهارِ امروزه ؟رو با جون دل گوش مینوقت

 

خوری ؟ چی بگیرم برات که دلت آروم بگیره ؟ که منو خب خانمم چی می

 به داداشت نسبت ندی .

 شه ؟ خوام . چرا دلم گرم نمیمی هیچی من فقط محبت_
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رو دست دراز کرد و تنش رو در آغوش کشید . با سرانگشت هاش موهاش

 نوازش کرد و لب زد :

 داری بهونه میاری . لوس کردی خودتو . مگه نه ؟_

بار مسیح کامال فهمیده بودش . بهونه رو چسبید .ایننفس محکم تنش

های پر شد . صحبتلوس میگرفت . دل داشت خب . قلبش گاهی می

 رو کنار شنید و قلبش ذوق کرد و آروم گرفت .مردش نوازش

خوای بریم خوری عشقم ؟ همه کسم چیکارت کنم االن ؟ میچی می_

بیرون ؟ تو بشین پشت فرمون بریم دور بزنیم . بریم رستوران . تو فقط به 

ضعیف و خنگم دونی که تو این جور مسائل چقدر من بگو . یه کمک کن می

. 

 هیچی فقط بغلم کن . _

رو به کجا رسونده بود ؟ هاش خندید و دلش غصه خورد . این دخترلب

 ترسید ؟ این دیگه چجور عشقی بود ؟ کرد ؟ ازش میمحبت گدایی می
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کرد . این زن روی موهاش رو بوسید ، عمیق و پر حس . باید سیرابش می

ظه ای نبود ، جونی برای زندگی گذاشت که اگر لحرو باید روی سرش می

 موند . براش باقی نمی

 رو نوازش کرد و لب زد :کمرش

 واقعا چلو گوشت دوست نداری یا این هم جزئی از بهونه هات بود ؟_

 دوست ندارم ._

در حالی که هنوز هم نفس در آغوشش بود ، روی پاهاش ایستاد . پهلوش 

خواست که ایش نگذاشت . نمیبار عکس العملی به نمتیر کشید و اما این

 رو از خودش ناامید کنه . نفسش

در همون حال چنگ زد به تلفنش و وارد صفحه ی پیام ها شد و رو به 

 نفس پرسید :

 چی سفارش بدم ؟_

 شنید :

 مرغ ._
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 و سریعا برای امیرعلی تایپ کرد :

 یه پرس چلو مرغ سفارش بده ._

رو کناری انداخت . و تلفن تاییدیه ی ارسال پیام روی صفحه روشن شد

روکنار خودش نشوند . نفس دست دراز کرد روی مبل راحتی نشست و نفس

 و انگشت کشید روی پهلوش .

 دوستت دارم مسیح ._

 گونه اش برای بار هزارم بوسیده شد . 

 از من نترس نفس . خب ؟ _

اق و این بار بوسه اش رو با بوسه ای گرم پاسخ گرفت . همسرش خندید و ات

 پر شد از حسِ خوشبختی .

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

 "فصل سیزدهم "

 نفس
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همراه با مسیح از آسانسور خارج شدم و پا گذاشتم به فضای خنکِ خونه . 

 رو روشن کرد و ولو شد روی مبل .مسیح سریعاً کولر

 نفس برو آب میوه بیار پختم ._

 : رو در پیش گرفتم و گفتمنق نق کنان راه آشپزخونه

شه یه بارم تو بلند شی آبمیوه از صبح بخاطر شما سرپاییم . حاال چی می_

 بیاری ؟

 رو از فاصله ای دور شنیدم :صداش

 کسی مجبورت نکرده بود که بیای ._

رو به اتاق پر کردم و همراه با قدم های بلند خودم قالرو از آب پرتلیوان

 کرد .رو از تن کنده بود و جای بخیه اش رو بررسی میرسوندم . تیشرتش

 ره ؟ بدنم زشت شد .نفس به نظرت این می_

رو روی میز قرار دادم و از پشت در آغوشش کشیدم کنارش ایستادم ، لیوان

. 
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 پاهاش چرخید . روی

 دلبری نکن زن . _

 رو برداشتم و به دست هاش دادم .لیوان

اومدم که به جای دکتر و کشیدنِ بخیه ات یک اگه من همراهت نمی_

 رفتی پیش سیاوش .راست می

 .جرعه ای نوشید 

 همین االنشم کلی دیر شده . باید برم ._

 گفتم :

 .باشه بریم _

 رو باز کرد .کمد نوچ نوچ کنان فاصله گرفت و 

به جای فضولی ، بذار ببرمت خونه مامان اینا . دیشب ماهرخ زنگ زد گفت _

 رو بفرست این جا . توروخدا نفس
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لرزید از تا دنیا دنیا بود ، من با ماهرخ حرفی نداشتم . هنوز هم تمام تنم می

رو به تن کرد و رو بفهمه . تیشرت سفیدشتصور روزی که مسیح جریان

 رو با ساعت اسپرتی تعویض .شساعت

 شه ما راحت شیم . آب پز شدیم به خدا .این مرداد ماه کی تموم می_

روشن شدن صفحه ی تلفنش از پاسخ دادن منصرفم کرد . پیامی از شماره 

 ی ناشناس بود . گفتم :

 مسیح پیام داری ._

 مقابل آیینه ایستاد و دستی به موهاش کشید . 

 شنیدم ._

 رو از دست هاش قاپیدم .و شیشه ی عطرنزدیک شدم 

 رو باز کن با هم بخونیمش عشقم .برو پیامت_

رو چنگ زد و دقیقا بعد از باز کردن صفحه چپ چپی نگاهم کرد ، تلفنش

رو کوتاه کردم و به محض نزدیک بهم نزدیک شد . فاصله ی پیام ابروهاش

 رو بست .شدنم صفحه
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 من بذارمت خونه ی مامان اینا .چیز مهمی نبود . بریم ؟ بریم _

رو بست ؟ از روزی که از رامسر برگشتیم تعداد پیام دلم گرفت . چرا پیامش

. مطمئن بست رو مقابل چشم های من میهاش باال رفته بود و تمامشون

رو مجددا بستم و کنه . دکمه های مانتومبودم که چیزی رو از من مخفی می

 گفتم :

 سیاوش . من باهات میام پیش_

 رو باال برد .و دقیقا بعد از اتمام جمله ام صداش

دونم چرا یک ماهه هیچ جا نمیای دنبالِ من ای بابا باز قفلی زد . من نمی_

 و دقیقا امروز قفلی زدی .

کرد . رو مخفی میرفتم . چیزیبه حرفش گوش نکردم . باید دنبالش می

روز ها بیش از پیش به خودش حس های زنونه ام به کار افتاده بود . این 

 رسید . گامی برداشت و دنبالش راه افتادم .می

 مسیح من میام ._

 رو از دستم گرفت و چند پیس به گردنش پاشید . شیشه ی عطر
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 باز باید درو روت قفل کنم آره ؟ _

 رو تکرار کردم .بی فکر جمله ام

 منم میام ._

و دیشب شیو کرده بود . از ردستی به ته ریش خیالیش کشید . همه اشون

کرد موهاش رو درست می زد وکرد ، عطر میرو چک میصبح مدام ساعتش

 ، همه ی این ها برای دیدار با سیاوش بود ؟

ولو شد روی راحتی و نگاهم کرد . من هم کوتاه نیمدم و مستقیم زل زدم 

 به چشم هاش . گفت :

 رم .هیچ جا نمی_

فتم به آشپزخونه تا برای شام چیزی آماده کنم . و من شونه باال انداختم و ر

 رو شنیدم :صداش

 رو تمومش کن نفس . سرمو درد نیار .بچه بازی_

کردم . معضلی بزرگ تر از دور خودم چرخیدم . برای شام باید چی آماده می

 این وجود نداشت . 
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 با توام ها ._

بهترین گزینه بود  رو از فریزر بیرون کشیدم . خوراک مرغ فعالبسته ی مرغ

. چند عدد فلفل دلمه ای داخل کاسه ریختم و چاقو به دست پشت میز 

نشستم . لحظه ای نگاهم دنبالش کرد و دقیقا شبیه به پسر بچه های هفت 

هشت ساله منتظرِ صدور اجازه از طرف من بود . امروز با سیاوش کاری 

 . تونستم که روش قسم هم بخورم نداشت . با اطمینان می

رو مقابلم قرار دادم و فلفل دلمه ای ها رو تا جایی که امکانش بود ، ریز تخته

 کردم . مجددا به حرف اومد .

 گردم باشه ؟رم زود برمیمن می_

 خواست بره ؟ امروز من چم شده بود ؟ لب گزیدم . کجا می

سرعت حرکت دست هام باال رفت و مقابل در ایستاد تا بهترین کتونی های 

رو پا بزنه . فلفل دلمه ای جدید رو مقابلم و روی میز قرار دارم و یدشسف

دقیقا بعد از باز کردن در توسط مسیح دستم برید . سوزش قلبم همراه شد 
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با سوزش انگشت شستم و زدم زیر گریه . مسیح نزدیکم شد و صداش رو 

 باال برد .

 بده به من . خدا منو لعنت کنه نفس بسه . چی شدی تو ؟ ببینم دستتو_

که حرفی بزنه چنگ زدم به دستم رو نزدیک کردم تا ببینه و قبل از این

 بازوش و با صدایی آکنده از بغض گفتم :

 .منم میام _

خواد سر به تنم نباشه اما چسب زخم رو با دونستم که همین االن میمی

احتیاط دور انگشتم پیچید و در هر حالی که اخم برای لحظه ای رهاش 

 کرد گفت :مین

 . برم ببینم دیگه چتهریم باشه نفس . توروهم میمی_

پریدم راهی اتاق شدم تا دستم رو پس کشیدم و در حالی که باال و پایین می

گفت . دروغ رو جال ببخشم . پس دروغ نمیبا اضافه کردن رژی قرمز صورتم

 گفت که با سیاوش قرار داره . نمی
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کنارش قرار گرفتم . حسابی درگیر موبایلش دست کشیدم میون موهام و 

 رو به من داد و مجددا اخم کرد .بود و به محض نزدیک شدنم حواسش

 کنی اون لبارو ..چه خبره ؟ برای سیاوش قرمز میبرو اون رژو پاک کن _

 رو به دندون گرفتم و سعی کردم که از در معصومیت وارد بشم .لب زیرینم

خوام با شوهرم برم بیرون .میبه اون دارم  مگه چیه خب ؟ من چیکار_

 خوشگل باشم .

 از جعبه بیرون کشید . نزدیک شد به در و یک برگ دستمال کاغذی

 زنی ؟ بگیر پاکش کن .با شوهرت بری قبرستون هم رژ می_

رو با دنیایی از حسرت پاک کردم . واقعا و رژم "بد اخالق  "لب زدم 

 خواست . رو نمیوقت زیبا شدنمهیچرو دوست داشتم و مسیح رنگش

 رو فشرد و من خیره به شمارشگر ها لب زدم :دکمه ی آسانسور

 قهری ؟_

و دقیقا بعد از تالقی نگاهم با چشم هاش ، پشیمون شدم از حرف زدن . به 
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 اهات معلوم بشه .باز که از اینا پوشیدی . مگه من نگفتم نباید پ_

رو قرار بود که بهم بدوزه . از سر تا پام اگر ایراد امروز زمین و آسمون

 گرفت مسیح نبود . به ناچار گفتم :نمی

 پوشم .ببخشید دیگه نمی_

پوشی ؟ تو بیجا کردی که همین االن پوشیدی . برگرد ببخشید دیگه نمی_

 عوضش کن .

 رفت . گشتم میمی. برمحال بود که برگردم 

 دم دیگه تکرار نشه .نه مسیح قول می_

رو بیان کرد و وارد  "قوالت بخوره تو سرت  "زمزمه وار چیزی شبیه به 

. به خدا که تا چند ساعت پارکینگ شد . فعال قدرت تو دست هاش بود 

 کردم .رو تالفی میدیگه تمام کارهاش

ندلی جا گرفتم و سرچرخوند و موشکافانه نگاهم کرد . کنارش و روی ص

 گفتم :
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گردی گیر بدی ؟ موهام چرا کجه ؟ چرا چیه داری دنبال یه چیزی می_

 مانتوم آبیه ؟ چرا لبام زیادی بزرگه ؟ چیزی رویت نشد ؟

رو اژدها گونه فوت کرد . اگر راه داشت همین جا رو گرفت و نفسش

گرفت و زل زدم به قاب پنجره . با تمام این رو می کشت . خنده ام نفسش

کرد . دست برد و رو کوک میها در آخر من پیروز شدم و این شدیدا کیفم

 رفتم گفتم :رو پلی کرد و من در حالی که با بند های کیفم ور میموزیک

 از این به بعد همه جا باهات میام ._

 انگشت هاش دور فرمون مشت شد و ادامه دادم :

 خوام دوباره بالیی سرت بیاد . کنی . نمیرو داری مخفی میچیزییه _

 رو جا به جا کرد و منفجر شد .دنده

 آخه تورو سننه ؟ من چاقو خوردم تو چیکار داری ؟_

هنوز نفهمیده بود که متنفرم از این نوع صحبت کردنش . سرچرخوندم . 

رو تونستم حرفمتونست برم گردونه به خونه . حاال میحاال که دیگه نمی

 بزنم .
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زنی کنی که سر من داد میخود میاین جوری با من حرف نزن ها . تو بی_

. 

 لب هاش به خنده ای بی رنگ و رو باز شد . خنده ای مسخره و مضحک .

 بینی دهنت پر خون شده .دهنتو ببند نفس . یه دفعه به خودت میای می_

 کوتاه نیمدم .

خواستی با کی بری سر قرار نتونستی ؟ ؟ میسوزی هان از چی داری می_

رو ببین . برای من تونی برو و اون شخص.میاز این به بعد مثل سایه دنبالتم 

 ره .زنه بیرون میتیپ می

 

راهنما زد و به قصد پارک ، با ماشین پشت سری و کناری به وسیله ی بوق 

های مانتوم و دعواش شد . انگشت های دست راستم چنگ انداخت به کناره 

 مسیح به محض کوبیدن روی ترمز ، کامال چرخید به ستم . 

کنی ؟ با کی قرار دارم من ؟ تو چی داری واسه خودت زرت و پرت می_

 رو از دست دادی .توهم زدی نفس ؟ آره عقلت
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رو کرد حرف هامشد ، اگر نگاهم نمیکرد خیلی خوب میاگر نگاهم نمی

 وری هام خالصه شد تو یک کلمه .زدم اما تمام دلخراحت می

 باشه ._

خواد چرت و پرت بگو رو مخ من راه برو باشه ؟ باشه . هر چقدر دلت می_

 آخر سر هم بگو باشه .

رو زل زدم به پنجره . به حدودا سی ثانیه نگاهم کرد و من تمام سی ثانیه

د که رو راه انداخت . خوب خلع سالحم کرده بود . خوب بلد بوآرومی ماشین

کرد ، ترس قدرت ساکتم کنه . دنیا دنیا حرف داشتم و اگر اینطور نگاهم می

 کرد . رو به یک باره از وجودم سلب میتکلم

رو کشیدم و از ماشین پیاده شدم . سیاوش تلفن به دست نزدیک دستگیره

رو کنار رو چسبیدم و صداششد و به محض دیدنم لبخند زد . بازوی مسیح

 :گوشم شنیدم 

 خوری ها .از کنار گوش من تکون نمی_
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رو داخل جیب سیاوش تلفن رو سر داد به داخل جیبش و هر دو دستش

رو کوتاه رو به نمایش گذاشت . موهاشهای شلوارش قرار داد و اندامش

 داد . رو تحت تاثیر قرار میکرده بود و همین امر به شدت چهره اش

 یست .نفس جان . چطوری شما؟ خبری ازت ن_

به دنبال مسیح راه افتادم و به محض این که کفش هام روی تک پله ی 

منتهی به آالچیق قرار گرفت ، نگاه سیاوش قفل شد روی پاهام و مسیح 

رو محکم روی زمین چرخ داد . کنارش نشستم و آب دهان کتونی هاش

 قورت دادم و سیاوش با ولع خیره ام شد .

ومه خوش گذشته چون آب رفته زیر چه خبر ؟ سفر خوش گذشت ؟ معل_

 پوستت . یکم تپل شدی .

تپل ؟ ابروهام باال پرید . این مردک چاق و الغر شدن من در حد دو سه 

 داد .رو هم تشخیص میکیلو

دونستم که این همه نگاه مسیح به چشم هاش وحشتناک بود .واقعا نمی 

 رو از کجا آورده . مسیح به حرف اومد :خیرگی
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رفتم به اون آدرسی که گفتی . به جز یه زن معتاد ، هیچ کس اون  دیروز _

 جا نبود .

انگشت های سیاوش روی میز ضرب گرفت و به سختی نگاه کند از لب هام 

 . پرروی گستاخ !

 خوام . بگیر بیارش .همونو می_

 مسیح گفت :

وظیفه ی من نیست که برای تو آدم جمع کنم بیارم . امری با من حرف _

 .نزن 

رو توی دستش تاب این بار نگاه سیاوش تماما زوم بود روی مسیح . ساعتش

داد و منتظر موند که لیوان های حاویِ شیر موز روی میز قرار بگیره و بعد 

 گفت :

 االن یه سوال ازت دارم سامیار .  _

 مسیح منتظر نگاهش کرد و ادامه داد :
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نی جلوی من چشم و ابرو االن دقیقا وظیفه ی تو این جا چیه ؟ بیای بشی_

واسم بیای ؟ فکر کردی من عاشق قیافه تم که مفت مفت بهت پول بدم ؟ 

خوری ؟ به جز این که سر کارکنان این جا عربده بکشی به درد چی می

 رو خودمم بلدم .چون فریاد زدن

مسیح دست مشت کرد و روی پا ایستاد . من اگر جای سیاوش بودم ، قطعاً 

کردم . چشم هاش که هیچ ، رو درک میتا به حال تنفر سامیار نامی

 تونست عادی رفتار کنه ؟ زد . چرا نمیرو فریاد میرفتارش هم تنفر

کردم . اون خیلی هم ببین سیاوش من تا به حال برای سپهر کار می_

گرفت و بهم داد . خیلی هم بیشتر از تو تحویلم میاز تو بهم پول می بیشتر

 ذاشت . اون خیلی...احترام می

 رو تموم کن .کار سپهر_

لیوان از دستم افتاد و از برخورد با زمین به هزار تکه تبدیل شد . حال 

مسیح هم دست کمی از من نداشت . تنها خونسردِ جمع سه نفره امون 

 که لم داد و لب هاش خندید .سیاوشی بود 
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رو که خیلی راحت کشتی رو صادر کردم . سما و چراغیدستور مرگ سپهر_

 .. این یکی هم روش 

سرچرخوندم و به خدا که گردنم از سرعت عکس العملم گرفت . دست 

گرفتم به لبه های میز . مسیح آدم کشته بود ؟ هوا نیاز داشتم . میون این 

رسید . روی پاهام ایستادم رو صندلیم رو عقب نمیهمه درخت ، اکسیژن 

 کشیدم . سیاوش موشکافانه نگاهم کرد و مسیح لب زد :

 کشم . سپهر با خودت .نمی_

سیاوش هم ایستاد . خم شد روی میز و تحکم رو پخش کرد روی تک تک 

 واژه هاش .

کشی یا نه . من گفتم بکش . دستور دادم که من ازت نپرسیدم که می_

 رو بکشی .هرسپ

مسیح تمام صورتش رو به وسیله ی کف دستش نوازش کرد و به طبعیت از 

 سیاوش خم شد .

 خوای چیکار کنی ؟کشم .میگیرم . نمیمن از تو دستور نمی_
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رو فرستاد به داخل ابروی چپ سیاوش باال پرید و مجددا دست هاش

 ی فرار .هاش . کمی قدم رو رفت و گشتم به دنبال موقعیتی براجیب

کنم . فامیلیت آهان . اگه نکشیش . بذار فکر کنم اگه نکشیش چیکار می_

 چی بود سامیار ؟ احمدی آره ؟

 مسیح فریاد کشید :

 با من بازی نکن ._

رو به نشونه ی تفکر روی و من عقب گرد کردم و سیاوش انگشت سبابه اش

 لب زیرینش کشید .

مورد خانواده ات بهتر بدونم .  شم که دراگه نکشیش منم عالقه مند می_

 هرچی که باشه ما با هم دوستیم .

پله رو پایین رفتم و پام پیچ خورد . لعنت فرستادم برای انتخاب کفش های 

 "و گفتم که  "کجا ؟  "رو ادامه دادم . مسیح فریاد زد پاشنه بلند و راهم

 ."رم تو ماشین می
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با اتاق باور هام . مسیح آدم رو درگیر بودم حد فاصل آالچیق تا ماشین

 رو هم قرار بود که بکشه ؟ کشته بود ؟ اون هم دو تا ؟ سپهر

رو پشت سر گذاشتم و شروع کردم به دویدن . شوهرِ من آدم کش ماشین

رسید و تن له بود ؟ بی توجه به نگهبان از خروجی گذشتم . کاش یکی می

شد . اه طوالنی تموم میبرد به شیراز . کاش این ررو مستقیم میشده ام

گشتم مسیح آدم کشته بود . من اینجا چیکار داشتم ؟ باید به دنبال قبر می

 . مرگ حاال به من یکی واجب بود . 

رو به خیابون اصلی رسوندم و دست دراز کردم برای تاکسی نفس زنان خودم

 برد .داشت و میرو از اینجا برمی. کاش یکی فقط من

ید و چپیدم روی صندلی عقب . دست گرفتم به قلبم . تاکسی از راه رس

داد که رو کامال بسته بود و شوک اجازه نمیبغض این بار راه نفس کشیدنم

 بشکنه . راننده منتظر نگاهم کرد و من فقط با دست اشاره کردم که بره . 

تلفنم تو دست هام شروع به زنگ خوردن کرد و سریعا خاموشش کردم . 

 کردم ؟ ل زیر یه سقف زندگی میمن با یه قات
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رو پرسید و باز هم نتونستم که گریه کنم . اشک هام کجا رفته راننده حالم

 گرفت ؟ بود ؟ خدایا چرا گریه ام نمی

رو چسبوندم به تکیه گاهِ صندلی شاگرد راه تنفسیم باز نشد . اگر همین سرم

مردم . بود اکسیژن میکرد قطعا از کمرسید و قانعم نمیاالن یکی از راه نمی

شد و مسیحی چهره ی سیاوش برای لحظه ای از مقابل چشم هام دور نمی

که هیچ تالشی برای انکار نکرد هم شد زخمِ روی قلبم . زل زدم به آسمون 

 گرفت .و بدون اشک هق زدم . کاش گریه ام می

غه.. خدایا به دادم برس .. خدایا یه راهی بذار جلوم .. بگو که همش درو "

  "بگو اشتباه شده .. بگو مسیح بد نیست .. بگو که اشتباه نکردم راجبش 

رو تمام این جمله ها رو زمزمه کردم و التماس هام به خدا ، ذره ای حقیقت

تغییر نداد . راه نفس کشیدن سلب شد . به سینه ام کوبیدم و گریه ام 

دن . راننده نگرفت . هق زدم و قطره های اشک برای کمک به سراغم نیم

رو کنار زد و چرخید به طرفم . پیرمرد بیچاره کم بود که از ترس ماشین

 "بگه که دروغه  "پس بیوفته و من به اون هم التماس کردم تا 
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 "راوی  "

رو تو قفل چرخ داد و با روزنه ای از امید پا به خونه گذاشت . هنوز هم کلید

رفت به نشیمن غرق در تاریکی بود . امروز پنجمین مرتبه ای بود که می

گشت به گشت و بعد با ذره ای از امید برمیخیابون ها و دنبال نفس می

 شد . یخونه و درست بعد از گشودن در ، تک چراغ امیدش هم خاموش م

رو نگاه انداخت . به آشپرخونه رفت ، درِ اتاق ها رو گشود ، حموم و سرویس

گذشت و نبود . دست دراز کرد و قاب عکس نبود . ساعت از دوازده می

رو از روی پاتختی برداشت . چهره ی افسون کننده ی عروسیشون

 رو با شست نوازش کرد و لب زد :همسرش

 نموندی . دیدی نموندی ._

رو کر رو محکم به آینه کوبید و صدای فریادش گوش فلکو بعد قاب عکس

 کرد . 

 شم . بهت گفته بودم نباید بری . گفته بودم بری دیونه می_
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چنگ زد به تلفنش و برای بار هزارم شماره گرفت و خاموش بود . دستش 

به هیچ جایی بند نبود . نفس نه پیش ساحل بود و نه پیش مادرش . هیچ 

رسید . فکر کرد ،فکر کرد ، فکر کرد و دقیقا بعد از ته ا به فکرش نمیکج

گرد . خوبش . مرد گنده گریه میکشیدن دوباره ی امیدش زد زیر گریه 

 کرد . معلوم نبود که کجا رفته و گریه می

نشست روی تخت ، وارد لیست مخاطبین شد و بعد از یافتن نام نیما صدای 

یستاد و فنر های تخت از عکس العملش به صدا در رو شنید . روی پا ادر

اومد . در رو باز کرد و نفس رو صحیح و سالم دید . خم شده بود و کفش 

کند . نگاهش با نگاه مسیح تالقی پیدا کرد و بی تفاوت سالم رو از پا میها

کرد داد . دست کشید روی ته ریش خیالیش . داشت به خودش التماس می

گشت و اون از ظهر تا حاال مثل دیونه ها دنبال این آدم می که آروم باشه .

 داد . حاال کامال عادی سالم می

 لب بهم فشرد و شروع کرد :

 کجا بودی ؟_
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شپرخونه رسوند . مسیح رو به آخرجش نکرد و خودش نفس نیم نگاهی هم

رو رنگرو از آب پر کرد . اجازه داد تا مایعِ بی دنبالش راه افتاد و نفس لیوان

 کامال سر بکشه و بعد سوالش رو مجددا تکرار کرد :

 کجا بودی ؟_

رو در پیش گرفت . االن رو روی گردنش انداخت و بی توجه راه اتاقشالش

 خواست خواب بود ، نه هم صحبتی با یک قاتل .تنها چیزی که می

رو با شلوارک راحتی تعویض رو باز کرد . شلوار جینشدکمه های مانتوش

 کرد .رو آزاد به دورش ریخت . مسیح هنوز هم نگاهش میرد و موهاشک

 پرسم .نفس کجا بودی ؟ این بار آخره که دارم ازت می_

رو روی تخت انداخت . مسیح دست رو کنار زد و تن درب و داغونشپتو

کشید به کناره های لبش . خودش نخواست که آروم رفتار کنه . خودش 

رو زد و دست برد به سگک کمربندش . نفس خوابدیونه اش کرد . چراغ 

 نگاه گشاد کرد و در نهایت به حرف اومد :

 خوره . خوره ها . امشب دستت به من نمیدستت به من نمی_
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رو رو انجام بده . کمربندبار نوبت به مسیح رسید که بدون حرف کارهاشاین

شرده و گوش به یکباره از قالب های شلوارش بیرون کشید و قلب نفس ف

 رو یاد آور شد .هاش صدایی آشنا

 

رسه که به اون شوهری که من دیدم صد رحمت به نیماست . روزی می"

 . "کنی که برت گردونه به شیراز همین دیونه ی روانی التماس می

بار سر تکون داد تا از واقعی بودنِ ماجرا اطمینان حاصل کنه و با هر چندین

گاهِ تخت فشرد. آب رو به تکیهش از پیش خودشبار نزدیک شدنِ مسیح بی

 ها برای نجاتش کمک گرفت.دهان قورت داد و از واژه

 کنی؟ چیکار می _

رو یک بار رو میون انگشت هاش اسیر کرد و بعد اونمسیح سگک کمربندش

 به دور چهار انگشتش چرخوند و باز هم نزدیک شد. 
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رو به در رسوند و پرید. با دو خودشرو ترجیح داد و از روی تخت نفس فرار

همین که راهش سد شد به گریه افتاد. مسیح اسیرش کرد میون دو ضلع 

 رو چرخوند.دیوار و یک دور دیگه هم کمربند

کردم تو رو رد میکدوم گوری بودی؟ وقتی من داشتم از نگرانی سکته _

 کدوم گوری بودی؟

رو رنگی بود که روزی اونی نفس پرت کمربند سیاه گانهتمام حواس شش

دید و حاال.. نه محال بود که مسیح بزنتش. فقط تو دست های برادرش می

 رو به دیوار چسبوند و لب زد:تنش

 تو خیابون. _

ای هاش خارج شد ضربه ی اول، ضربهو دقیقا نونِ خیابون که از میون لب

شبیه به ضربه های نیما و حتی هزار برابر دردناک تر به روی بازوهاش 

کوبیده شد. پلک فشرد و همراه با جیغ جانسوزی که سی و پنج دقیقه 

 ای رهاش نکرد.مونده به یک نیمه شب سر داد، ضجه زد و مسیح لحظه
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ساعتِ بعد، حال و هوای خونه تقریبا شبیه به ماتم کده بود. مسیح نیم 

کرد که چیزی نیست رو قانع میی در ورودی ایستاده بود و نیازیمیون لنگه

رو کرد. هر دو دست هاشو نفس هنوز هم خیره به سیاهیِ کمربند ناله می

رهاش  ایگرفت تا درد لحظهفشرد و مرتب لب به دندون میبه بازوهاش می

رو بیش از پیش کرد که نفسرو شدیدا تحریک میکنه و بره اما، غصه اون

 آزار بده. 

شد که این در بهم کوبیده شد و مسیح برگشت. نفس هنوز هم باورش نمی

آدم هم شبیه به نیما باشه. تمام مدت به خیال کوه تکیه داده بود به دره و 

 یستادن نداشت. حاال با سقوطی ناگهانی جونی برای دوباره ا

رو رو برداشت و نفس اینبار تمام ترس و وهمشمسیح خم شد و کمربند

خالی کرد به تکون پاهاش و جمع کردن اون به صورت جنین وار تو 

فهمید که ظرفیتش برای بیست رو شنید و پلک بست. نمیشکمش. صداش

 و چهار ساعت اخیر و حتی بیست و چهار هفته ی آینده تکمیله؟

 دی امروز کدوم گوری بودی یا ادامه بدم؟ن دقیقا توضیح میاال _
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رو به سختی باال کشید و داد به چشم های مسیح. صاحب این نگاهش

رو با مشت و لگد هاش داغون کرده بود؟ گونه اش از درد ها صورتشچشم

 جمع شد و دست گرفت به زمین.

 گی نه؟پس نمی _

شستن تمام تنش تیر کشید. رو پشت گوش فرستاد و به محض نموهاش

درد کمی نبود، حتی قلبش هم زیر مشت و لگد هاش جون داد، تنش که 

 گنجایشی نداشت. 

چهار دست و پا رسید به تخت و برای جلوگیری از ادامه ی بحث زمزمه وار 

 و توام با صدایی که از شدت جیغ و گریه حاال کامال دورگه شده بود لب زد:

پیش مامانت اما حالم بد شد و راننده منو برد تاکسی گرفتم که برم  _

 درمانگاه. االنم با آژانس برگشتم. 

 و بعد خزید به زیر پتو. 

رو میون موهاش کشید. چرا فکر رو رها کرد و هر دو دستشمسیح کمربند

ها حتما کنار کسی بود و این حس کرده بود که نفس تو تمام این ساعت
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رو آه ؟ نفسشزمانی از کجا پیداش شده بودی تردید دقیقا تو این بحبوحه

 وار بیرون فرستاد. تند رفته بود. خیلی تند! 

رو چنگ زد ها کرد. سوئیچشرو وارد قالبدست به زانو گرفت و کمربندش

رو به نفسی انداخت که هنوز هم چشم هاش باز بود و تنها به و نگاه آخرش

ساختمون بیرون زد، سوار ماشین شد . از اتاق بیرون زد، از کرددیوار نگاه می

و بعد از شهر هم بیرون زد و به خودش که اومد باز هم مثل تموم این 

 . بیست و پنج روز به این خونه اومده بود

رو فشرد. صدای تیک بعد از حدودا سه رو محکم بهم کوفت و زنگدر ماشین

 رو باال انداخت. نخوابیده بود؟ چهار ثانیه ابروهاش

ق در گذشت و دیدش. امروز حسابی به خودش رسیده بود. بی جون از طا

رو تحویل نگاه منتظر دخترک داد و بعد صادقانه ترین ترین لبخند عمرش

 رو بیان کرد.ی عمرشجمله

 اصال خوب نیستم._
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رو به آغوشش رسوند. سر گذاشت روی رو باز کرد و خودشسما دست هاش

 امه داد:شونه ی دخترک و خیره به پنجره اد

 افتضاحم. افتضاح. _

 شنید:

 از صبح منتظرت بودم نیمدی. _

 و باز هم گفت:

 داغونم. چون حسابی داغونم. _

سما از آغوشش بیرون اومد و موشکافانه نگاهش کرد. چش شده بود؟ 

ی ناالن اینجا چیکار سامیارِ همیشه اخمو تو این موقع شب با این چهره

 کرد؟ می

 رو پشت گوش فرستاد:وتاهشهای کبه سختی چتری

 چیزی شده؟ _

مسیح چشم چرخوند و گشت به دنبال چیزی تا آرومش کنه. نه بطری بود 
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 یکی مرده. _

 دخترک کنجکاو شد.

 مرده؟ کی مرده؟ _

درست شبیه به  های یک ساعت پیشرو پرت کرد روی راحتی و صحنهتنش

 هاش به نمایش دراومد.تیزرِ غمگین ترین فیلم دنیا مقابل چشم

رو رو، همه رو، بابامرو، عاطفهرو، چراغیمرد. من کشتمش. من اون دختر _

رو هم من کشتم. بینم ماهرخ و الیاسکنم میمن کشتم. حاال که فکر می

 من ...

 

 گفت این آدم؟ی میسما ناباورانه نزدیک شد. الیاس و ماهرخ؟ چ

 گی تو سامیار؟الیاس کیه؟ ماهرخ کیه؟ چی می _

های کنجکاوِ سما. قطعا رو داد به چشمرو از در و دیوار کند و اوننگاهش

 کشت.رو خودش بود که میهای زندگیشتمام خوب
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شناسیش؟ همونی که عاشقش بودی. شاید... شاید الیاس.. مگه تو نمی _

 هنوزم باشی .

دنیایی از ضعف نزدیک شد و مسیح فکر کرد به این که مشتِ آخری  سما با

رحمانه بود. صورت ظریف اون با که زیر چشم چپ نفس کاشت، واقعا بی

 های مسیح؟ دست

 شناسی؟رو از کجا میشه واضح حرف بزنی؟ تو الیاسسامیار می _

هاش خون بود که بیرون ریخت. صورتش زشت شد. دردش از میون لب

 زد؟. چرا اونقدر بلند جیغ میگرفت

 شناسی؟رو از کجا میگم الیاسسامیار با توام. می _

کرد؟ االن حالش چطور بود؟ تا به حال خوابیده بود یا هنوز هم گریه می

 شد.شد؟ زیادی سفید بود حتما کبود میساق خوش تراش پاهاش کبود می

 شنوی؟سامیار می _
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رو روی قلبش کاشت. دقیقا شبیه به نگاه سیاه و پر التماسش زخمی بزرگ

قدر پر ی گرون قیمت ترین اتومبیل دنیا. همونخراش کلید روی تنه

 خسارت و ناراحت کننده. همون قدر دردناک و توام با حسرت. 

 های سما و بعد گفت:ای نگاه داد به چشملحظه

های بیجای من خاطر خشم و تعصبالیاس برادرم بود. االن مرده. ب _

های من و عشقم به رو انداخت تو دام و بعد مرد. بابام بخاطر دیونگیخودش

رو نابود کرده بود مرد. عاطفه برای عشق من امی خانوادهدختری که همه

هام و نفس، آخ نفس، من با نفس چیکار مرد. چراغی بخاطر ندونم کاری

 کردم سما؟ چیکارش کردم؟

رو که نگاه قیقا شبیه به کسی بود که افتاده وسط هزار تو، هر طرفسما د

رو های سامیارتونست حرفجوره نمیکرد دیوار بود و سدی بلند. هیچمی

ها رو ریخت بیرون و مغزش از هجوم تموم معادلههاشدرک کنه. تمام سوال

 هنگ کرد.

اسِ من برادرِ توعه کنی. الیاس؟ الیگی سامیار؟ داری دیونه ام میچی می _
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چیز زندگیش تو این پنج،شش سال به مسخره ترین شکل مسخره بود. همه

رو چسبید. ی سماممکن در هم پیچ خورده بود. روی پاهاش ایستاد و یقه

 رو نزده بود.ای کاش که نفس

الیاس، الیاسِ تو؟ الیاس تو همون برادریه که بخاطر خواهرش تو _

ای سپهر و سیاوش جون داد. برادرِ من، همونی که بخاطرش برگشتم هدست

تا انتقام بگیرم. همونی که بخاطرش تکلیفم تو زندگی مشخص بود. نابودیِ 

رو سرم آوار هاتکلیفیی تو سپهر اما، اما دقیقا تمام بیسیاوش و پسرخاله

دارم سما،  ست. حاال یه سوالشد وقتی که تو دم مردنت گفتی که اون زنده

 خوام.یه سوال دارم و یه جواب می

 شد.رو تشدید کرد. ای کاش که صورت نفس کبود نمیهاشفشار دست

 الیاس کجاست؟ _

هاش، راه نفس کشیدن سلب شد و فشار درد چپید توی تک تک سلول

های مرد مقابل به دور گردنش شدید اما بغض و تقال نکرد. نفس دست

فهمید که این آدم کاش که قبل از مردن میط ایخواست فقرو نمیکشیدن
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رو مرور ی الیاسمسیح رهاش کرد و تنش پرت شد روی زمین. تمام خانواده

های ماهگل و ماهرخ، کرد. اون الیاس بود و دوخواهر داشت با نام

 ای به اسم متین و برادری مجهول با نامِ... با نامِ.... با نامِ مسیح. پسرخاله

زد اما رو فریاد میالیاسهای های سامیار از روز اول شباهتش با چشمچشم

رو از به خدا که نام برادر الیاس مسیح بود نه سامیار. باز هم نگاهش

های سامیار باال کشید و داد به چشم هاش. شباهت داشت. به خدا که کتونی

 مسیح بود به خدا.ترِ الیاس بود این آدم اما ..نام اون ی جدی و پختهنسخه

 رجوع کرد به خاطراتش و مسیح مقابلش نشست.

 

 مروری بر گذشته

 

رو اختصاص داده بود تا به بهترین شکل اون روز دقیقا دو سه ساعت تموم "

تر بود و ممکن لباس بپوشه. الیاس از هر نظری یک سر و گردن از اون باال

هاش لباس قرض برای روبه رو شدنِ بهش ، همیشه مجبور بود که از دوست
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رو شنید و نشونصدای بهم کوبیده شدن درب زهوار در رفته و درب و داغو

کند و سپهر با رو از تن میرو ترک کرد. سیاوش سویشرت همیشگیشاتاق

 دنیایی از غم ولو بود روی مبل. 

ابرو بهم نزدیک کرد و سالم داد. سپهر سرچرخوند و دقیقا بعد از دیدنش، 

شد رو تو تک تک حرکاتش میلبخند زد. سیاوش شدیدا داغون بود و این

 ا به حرف اومد:که تشخیص داد. سم

 چیزی شده؟ _

 سپهر اشاره کرد به سیاوش.

 کنه.رو زیادی بزرگ میداداشته دیگه. همه چیز _

 سما نزدیک شد و لب زد:

 چی شده؟ _

 ی پرسشیش منفجر شد.و سیاوش دقیقا بعد از اتمام جمله

گه دختره منو خواست ی احمق. به من زل زده میاحمق. احمق.. پسره _

ی یه کتونیِ منم گه حقوق دو ماه تو اندازهکم تری. می چون تو از من
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وای احمق. سپهر من چرا هیچی بهش نگفتم؟ من چرا  شه. احمق..نمی

تونم دست مشت کنم و یه دونه تونم به اون آدم بگم؟ چرا نمیهیچی نمی

 بکوبم تو دهنش؟

 سما نزدیک شد و کنار برادرش نشست. برادر آرومش، حاال چش شده بود؟

دست کشید میون موهای کوتاهش و چند تار سفید میون تیرگی بی حد و 

 رو لرزوند.مرزش دلش

 

کرد تا سر مقابل کسی ها کارگری میرو تو کارخونهاین مرد تمام زندگیش

رو به رخ هاشخم نکنه و حاال به احتمال قوی باز هم الیاس تمام دارایی

 کشیده بود.

 

 زد؟ متشنج از خونه بیرون می حاال چطور باید با این اوضاع

 هاش انداخت و متعجب شد:سیاوش نگاهی به لباس

 خوای بری؟جایی می _
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رو تو هم تاپ داد و دروغ مثل تمام این پنج شش ماه نجاتش هاشانگشت

 داد.رو به سمت و سوی دروغ گویی تعلیم میداد. الیاس همیشه سما

 هام.تولد دعوتم. یکی از هم دانشگاهی _

یاوش سر تکون داد و حرفی نزد. اونقدر داغون بود که نایی برای بازجویی س

رو انداخت روی زمین. خواب رو رسوند به بخاری و تنشنداشت. خودش

 خواست. می

 سپهر کمی این پا و اون پا کرد و سما منتظر شد که بره. 

 خوای من برسونمت؟می _

فهمیدن که سما دو دو مینه فقط مونده بود که سپهر برسونتش. اگر این 

 ره..سه روز در میون کجا می

 رم. ممنون.خودم می _

ای ایستاد. نگاه داد به رو به طرف خروجی کج کرد و لحظهسپهر راهش

 رو بهش گفت:سیاوش و
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خواد. اینکه قبول کنیم به حرفای الیاس توجه نکن. اون فقط یه چیز می _

 از ما باالتره. 

داد به راه پله رفت تا سپهر در حالی که سر تکون میسیاوش پوزخند زد و 

 رو به پا کنه.هاشکفش

رو با دو تا حقوق ما هم هاشگه کتونیهمیشه کتونی پاشه. راست می _

 شه خرید.نمی

ی در قرار گرفت. آخ الیاس، آخ.. معلوم نبود که چرا حسرت میون لنگه

جایی بند نیست؟  فهمید که دستشون بهکاره تو دل این دو. نمیمی

 فهمید که گناهی جز بی پناهی ندارن؟ نمی

 سپهر ادامه داد:

گه من و داداشم قرار داریم که همیشه کتونی همیشه کتونی پاشه. می _

 ره.رو یادشون نمیبپوشیم. از هم متنفرن اما قرارشون

های پوسیده ی دست کشید به سردیِ چهارچوب و سپهر موفق شد تا بند

 رو ببنده.هاشکفش
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کنه. آره سما؟ به نظر رو حساب نمیگه تا من هستم کسی شما دو تامی _

 تو من بهترم یا الیاس؟

پرسید. معلوم بود که الیاس. بغض قورت داد و لب از چه کسی هم سوال می

 زد:

بس کن سپهر. اون.. اون حق نداره که به شما چیزی بگه. مگه دست  _

 خودتونه؟

 دنبال جواب سوالش می گشت.سپهر هنوز هم به 

 من بهترم یا الیاس سما؟ _

رو به کار برد و نه،سیاست نداشت. وقتی نتونست که بگه تو. تمام تالشش

 تونست که بگه تو؟ زد الیاس، چطور میتمام وجودش فریاد می

رو بست. سیاوش رو پایین رفت. لب گزید و درسپهر سر تکون داد و پله ها

رو به اتاق . زیر نگاه سنگینش قدم برداشت و خودشهنوز نخوابیده بود

 رو گشود.رو چنگ زد و پیام الیاسرسوند. تلفنش

 کوچه بغلی منتظرتم. سریع بیا. _
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رو تو خیابون جرات نکرد که تایپ کنه، چرا کوچه بغلی؟ اگر سپهر ماشینش

زد. رو روی سر انداخت و از اتاق بیرون دید کارش تموم بود. سریعا شالشمی

 سیاوش هنوز هم بیدار بود.

ست گردم خب داداش؟ شامت آمادهرم تا هشت و نه برمیسیاوش من می _

 تو یخچاله.

برای رفتارهاش توضیح  سیاوش تنها پلک زد و سما قسم خورد که از الیاس

رو پایین رفت و از راه خاکیِ کنار ساختمون استفاده کرد تا بخواد. پله ها

 پشتی برسه. تر به کوچه ی زود

ماشین الیاس نبود اما اطمینان داشت که پرادوی پارک شده، متعلق به اونه. 

رو کشید و به سختی سوار شد. سه ساعت تموم به خودش رسیده دستگیره

 های الیاس کجا و اون کجا؟ بود اما باز هم لباس

سالم داد و به سردی پاسخ گرفت. ماشین پر سرعت به راه افتاد و الیاس 

 رو.وع کرد زخم زدنشر
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. من بدم میاد از این گم قرارامون از راه دانشگاه باشهصد مرتبه بهت می _

 کوچه خیابون ها. 

 رو بزنه.نگاهش به رو به رو بود.سعی کرد که حرفش

ببخشید که بابای من مثل بابای شما ثروتمند نبود. ببخشید که خونمون  _

 که..ی شهره، ببخشید ترین نقطهتو آشغالی

 شی.دم ضایع میبخشم. زبونت و کوتاه کن سما. جوابتو بد مینمی _

داد حرفی بزنه؟ ماشین از برخورد با سنگ و خاک باال پایین اجازه می

ی الیاس خورد. ای کاش خانوادهبار قلب دخترک با اون تاپ میپرید و هرمی

 شدن. نفسی گرفت و لب زد:به یکباره ورشکست می

 خودت بزرگ تره الیاس؟ داداشت از _

خورد که اون چهره ی مثبت و نگاه مرد چرخید و زوم شد روش. قسم می

 .مهربون هیچ ربطی به الیاسِ واقعی نداشت

 تو چیکار به اون داری؟ مسیح یه دفعه برای تو مهم شد؟ _
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شد شد . میخورد که با هر بار خطاب نام اون برادر هم عصبی میقسم می

 هم دشمن باشن؟این حد باکه دو نفر تا 

 گفت:

 مهم نیست. فقط کنجکاو شدم همین، _

 و شنید:

 "همسان. اون چند دقیقه بزرگ تره. های نادو قلوییم.. دو قلو _

رو به یاد های اون مردرو دور ریخت. باز هم نامردیسر تکون داد و خاطرات

هاش درد همه مدت هنوز هم زخمآورد و قلبش فشرده شد. بعد از این

 . کرد؟ نام اون مسیح بود به خدارو چیکار میکرد. این آدممی

 رو فشرد.نشست روی مبل و گلوش

دونم از کجا پیدات شده و گی. نمیکنم. داری دروغ میحرفاتو باور نمی _

خوای اما تو برادرِ الیاس نیستی. مطمئنم که نیستی. اسم اون مسیح چی می

 بود. تو سامیاری. 
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شد، همچنان فکرش داخل شهر بود و خودش کنار مسیح همچنان آروم نمی

 سما.

 رو کنم برات؟گی؟ شناسنامهمی من مسیحم. برادر الیاس، حاال چی _

 

ها رو تشخیص داد. این چشماشرخوند و راست و دروغ جملهسما سرچ

رو مقابل دهانش رو رها کرد و دستشزد که برادرِ الیاسه. گلوشفریاد می

خواست که از هجوم اون حجم از ناباوری جیغ نزنه. مسیح گرفت. فقط می

 هنوز هم درگیر مشت آخر بود!

اش مد و وقتی فرشتهاوروی پاهاش ایستاد و قصد رفتن کرد. خوابش می

داد تا سما حسابی تعجب توی خونه بود محال بود که اینجا بخوابه. اجازه می

 گشت. کنه و بعد برمی

داد. رو گرفت. کسی جواب نمیی منزلرو بهم کوبید و دو مرتبه شمارهدر

رو از های امشبرو بده. کدوم اتفاق صحنهنفس محال بود که دیگه جوابش

 رفت؟کرد؟ اصال از یادش میرد؟ چیکار باید میبخاطر نفس می
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پشت فرمون نشست. فحش فرستادن به خودش و جد و آباد سیاوش هم 

شد که نفسش گشت به خونه و مطمئن میآرومش نکرد. فقط باید برمی

 هنوز هم هست.

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

بار از این پهلو به اون پهلو شدن هم کمکش نکرد برای فرار از این چندین

هاش، دنیا و سفر به خواب. دستور داد به ذهنش، دستور داد به اتاق خاطره

 ای رهاش کنن و باز هم نشد که بخوابه. هاش که لحظهدستور داد به باور

رو فشرد و اش. دکمهرو از روی پاتختی برداشتدست کشید و تلفنش

برابر های شوهرش. به خدا که هزار رو آن کرد. چقدر درد داشت کتکصفحه

های نیما، چقدر زجر داشت، چقدر غیر قابل باور بود. تر بود از کتکدردناک

رو از سینه خارج کرد. طالع آدم با کتک خوردن بسته شده بود. نیما و آهش

مسیح هیچ فرقی نداشتن. هر دو شبیه به هم و اطمینان داشت که اگر از 

همین جا. حاال بعد  رسه به مکانی شبیه بهدست این آدم هم فرار کنه، می

از چند ساعت فکر و بعد از چند ساعت غصه، باور داشت که هیچ مرد خوبی 

 . شد اما مسیح هم شبیه به نیما بودتو این دنیا موجود نیست. باورش نمی
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 رو لعنت کرد. رو پس زد و خودشهای نفهمشاشک

آدمو نفس خاک بر سرت. خدا لعنتت کنه. این آدمو باور کردی. تو این "

 "خواستی. همون قاتلی که تا مرز کشتن کتکت زد

وارد لیست مخاطبین شد و به ترتیب برای ساحل، شقایق، ماهگل و حتی 

. چند دقیقه انتظار کشید و تصمیم گرفت که "بیداری ؟  "نیما تایپ کرد

هم پیامی با همین مضمون تایپ کنه و اون هم جوابی نداد.  برای متین

 رو نداشت. بود. جز اون غول بی شاخ و دم هیچ کس چقدر تنها و بدبخت

رو. قطعا بار فراموشش شد قهر و دلخوریها گشت زد و اینمیون مخاطب

این دختر از برادرِ نامردش خیلی بهتر بود. برای ماهرخ تایپ کرد و جواب 

 گرفت:

 آره عزیزم بیدارم؛ خوبی؟ _

، اونقدر درب و داغونپرسید که داغون بود. رو میخوب؟ اگر حال جسمیش

رو سوال رو هم نداشت و اگر حال روحیشداغون که نای تکون خوردن

 کرد، مرده بود. روحش مرده بود. می
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 تایپ کرد:

 از هر نظر خوب نیستم ماهرخ.  _

 پیام بعدی دریافت شد.

 شده؟چرا چی _

 نوشت:

 چراغی. دونستی؟ اون یه نفرو کشته. یه مردی به اسمداداشت قاتله؛ می _

هاش شروع به لرزیدن کرد و درست وقتی آیکون تلفن همون لحظه تو دست

رو سریعا رو فشرد صدای بهم کوبیده شدن در به گوشش رسید. تماسسبز

 قطع کرد و تلفن رو آف. خزید زیر پتو و چشم بست. متنفر بود از اون آدم.

د. کرهاش به گوشش رسید. داشت عوضشون میصدای خش و خشِ لباس

 های امشب. بغض کرد و باز هم باورش نشد اتفاق

تخت تکون خورد و همون آدمی که تا به حال به قصد کشت زده بودش، 

روی بازوش به حرکت در اومد و های گرمشکنارش دراز کشید. سر انگشت
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ای داغ رو منقبض کرد. پلک بهم فشرد و این بار بوسههای تنشتمام عضله

 رو شنید:صداش اش نشست وروی گونه

رو رو ببخش. ای کاش که بیدار باشی و صداممنو ببخش؛ منِ وحشی _

بشنوی. چشمات اگه باز باشه نفس، اگه با اون نگاه معصومت شکایت کنی 

رو گرفت. تونم عذر بخوام. نفهمیدم؛ باز نفهمیدم و خون جلو چشمامنمی

 ببخش.

اش نشست هم موها و گونه های ریزی که به روی بازوها،و بعد از اون بوسه

رو خواستش. رفتنخواست. به خدا که دیگه نمیرو آروم نکرد. نمیقلبش

خواستش. قلبش گریه رو نه، دیگه نمیمسیح حذف کرده بود اما نخواستن

خواست اما نفس نه. رو میرو به در و دیوار کوفت، اون این مردکرد و خودش

رو عوض اش رسید و باز هم تصمیمشهرو باال کشید و تا چشمبغض خودش

رو یاد های مسیح، خاطراتخواستش. لمس تنش به وسیله دستنکرد. نمی

وقت مردی خواستش. هیچنمی رو به جنون رسوند اما باز همآور شد و حالش

 خواست.شبیه به نیمارو نمی
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شد که طلوع کرده بود و حتی مستقیم به خورشید چندین ساعتی می

ای کشید اما حتی برای ثانیهرو به رخ میتابید و خودشاق میی اتپنجره

رو کنارش دید، ای نفسحاضر نبود که پلک باز کنه. چرخید و لحظه

رو در قلبی ناراحت تنش همسرشهای دیشب یاد آوری شد و باصحنه

 آغوش گرفت و باز هم پلک بست. 

تر به خود بیش روتلفنش برای چندمین باز زنگ خورد و بی توجه تن نفس

 فشرد. هنوز هم به چند ساعت خواب نیاز داشت. 

هاش خالص کرد و رو حصار دستنفس تکونی خورد و به سختی خودش

 رو چسبید.مسیح باز هم تنش

 

 هاش فراری داد.رو از چشمصدای آکنده از بغضش بلند شد و خواب

 ولم کن. _
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رو تخریب کرد و های دلشای هشت ریشتری در و دیوارخم شد و انگار زلزله

رحمانه بود. به خدا قلبش زیر یک مشت آوار حسرت له شد. مشت آخر بی

 رحمانه بود.ی چپ نفسش بیکه کبودیِ گونه

باز خوابید. چه غلطی کرده بود دیشب؟ صورت مهتابیِ رهاش کرد و طاق

 رو چیکار کرده بود؟زنش

رو رسوند رد و خودشهاش عبور کتخت تکونی خورد و نفس از مقابل چشم

کرد. ی کوچک از دو عبور میبه سرویس. به ساعت مچیش نگاه کرد. عقربه

رو دیشب کشت و با پررویی این همه خوابیده همه خوابیده بود؟ نفساین 

 بود؟ 

ای که روی زمین افتاده بود. حال و های آیینهنگاه چرخ داد و رسید به خرده

رو کنار زد و روی یک دیونه بود. پتو روز دیشبش، دقیقا شبیه به حالِ

پاهاش ایستاد. به آشپزخونه رفت و جارو به دست بازگشت. غیبت نفس 

هاش رو با چشمطوالنی شد اما حرفی نزد. انگار اتفاقات داخل سرویس

انداز و صدای هق هق رو هل داد به داخل خاک های آیینهدید. خردهمی
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هاش. با سرش، خاک برسر مردونگیرو قطعی کرد. خاک برنفس، تردیدش

 زنش چیکار کرده بود؟ 

رو رو برداشت و اونعکسها از خرده شیشه تمیز شد، خم شد و قابسرامیک

چیز سر  که، چرا امروز هیچسر جای همیشگیش قرار داد و فکر کرد به این

وار سعی در نابودیش ی زندگیش شلختهجای همیشگیش نیست؟ چرا همه

گرفت؟ چرا مرد؟ سیاوش رو هدف میلت دقیقا باید قلب چراغیدارن؟ چرا ک

رو بکشه؟ چرا نفس قهر کرد و رفت؟ چرا مسیح چرا خواست که سپهر

 کرد؟ رو خفه مینتونست آروم باشه؟ چرا داشت سما

ها رفت و ها پخش و پال شد. تمام چرانفس از سرویس بیرون زد و تمام چرا

ت بخشید. چرایی پر درد ، چرایی بی جواب، رو اولویتر خودشچرایی بزرگ

 ی نفس اینقدر کبود شده بود؟ چرا گونه

ی رو نشونه گرفت و نفس از کنارش گذشت. مقابل آینهنگاهش در و دیوار

ی باقی مونده نظر ترین تیکهرو تو بزرگی کبودششکسته ایستاد و چهره

ریه نکرد. به بار بر خالف تصوراتش گکرد. مسیح لب گزید و نفس این

دنبالش از اتاق بیرون رفت و پشت میز صبحانه نشست. نفس عادی رفتار 
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داد. پاکت اش میتر از هر زمانی جلوهکرد و همین عادی بودن خطرناکمی

رو به همراه وسایل دیگر صبحونه از قبیل نون و پنیر و کره و خامه شیر

 مقابلش چید و هیچ حرفی نزد. 

رو در قدرت داشت تا تن این زنفشرد. کاش  هاشرو میون دستسرش

رو تو شناخت، چنین قدرتیفته اما نمیوآغوش بگیره و به غلط کردن بی

ای نون و پنیر درست ، لقمهشناخت. نفس مقابلش نشستوجودش اصال نمی

ی لبش کرد و به دهانش گذاشت و تنها تونست که نگاهش کنه. گوشه

های نفس هاش و چشمرو ریخت تو چشمبدجوری چاک خورده بود. ندامت

شد؟ شد؟ کبودی زیر چشمش خوب میای نگاهش نکرد. خوب میلحظه

 رفت؟ پارگی کنار لبش با چند بار بوسه از بین می

شد و رو با فشار میون موهاش فرو برد. کاش مغزش منفجر میهاشانگشت

 گذاشت. ای راحتش میاما لحظه

رو عقب داد. هنوز کامال گذاشت و صندلیش رو به دهانشی آخرنفس لقمه

رو چسبید، ایستاد اما نگاهش رو ترک نکرده بود که مسیح مچ دستشمیز

رو بگه و بعد راحتش بذاره. هیچ خوادنکرد؛ فقط منتظر بود که هرچی می
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رو رویایی مبنی بر این مرد از این پس تو قلبش زنده نبود. تمامشون

 اش نبود. ی داستان عاشقانهکشت چون مسیح آدم خوبهمی

نفس باور کن که من.. من نخواستم اون بمیره. اصال نفهمیدم تیر به  _

خوام منو ببخشی. خواستم از خودم دفاع کنم. نمیکجاش خورد. فقط می

رو... خوام باور کنی که من چراغیرو فراموش کنی. فقط میخوام دیشبنمی

 کشم؛ خب؟آره حتما من کشتم اما نخواستم که ب

رو رو نرم کنه. دستشتونست که دلشهاش هم دیگه نمیگفتن "خب"با 

مشت کرد و انتظار کشید تا مسیح رهاش کنه. هیچ ربطی نداشت، اگر 

 مسیح قاتل بود یا نه، دیگه به نفس هیچ ربطی نداشت! 

مسیح نفس رها کرد و دستش خالص شد. سریع قدم تند کرد و به اتاق 

رو روی تخت انداخت. اشکارههاش گشت و رمان نیمهببرگشت، میون کتا

امید بود که حتی دلی برای طرح زدن و نقاشی کشیدن حوصله و ناانقدر بی

کرد و خوشبختیِ حتمی های پیش، نقاشی میهم نداشت. نفسِ سال

تونست رو میداد به قلمش اما نفسِ حاال، تنها خوشبختیرو سر میاشآینده

یافت کنه. برای این نفس، خوشبختی وجودِ خارجی نداشت.  هاکه تو کتاب
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رو به تصویر ی سوار بر اسب سفیدش هم از راه رسید اما رویاهاششاهزاده

رو ی اولهاش هیچ تفاوتی نداشت. صفحهنکشید، این آدم با نیما و کابوس

 رو از نو بخونه. باز کرد و تصمیم گرفت که این رمان

رو باز کرد هاش انداخت. کمدنگاهی به کتاب تو دستمسیح وارد اتاق شد و 

رو به رو با پیرهنی آبی نفتی تعویض کرد. شلوار جینشو تیشرت خونگیش

هاش، چند ثانیه یک بار رو برداشت.میون تمام حرکتپا کرد و سوئیچش

رو نگاه کرد و هیچ عکس العملی ندید. آه کشید، آهی پر حسرت؛ از نفس

 کرد؟این چندمین آهی بود که از سینه خارج میدیشب تا به حال، 

 

رو متر کرد. هارورو گشت. وجب به وجب پیادههای اطرافشتمام خیابون

 دمی. بار با پای پیاده. یکه و تنها. بدون هیچ هماین

کرد. چه اشکالی داشت که یک شد که پیاده روی میدو سه ساعتی می

رو به تنهاییش اختصاص بده؟ چه اشکالی داشت بیست و چهار ساعت کامل

رو نده؟ چه اشکالی داشت اگر بیست و چهار هاشاگر امروز جواب تلفن
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رو چک های زندگیشرفت در نقش راوی و از باال تمام دقیقهدقیقه فرو می

 کرد؟ گناه کار ترین فرد کی بود؟ سیاوش؟ خودش؟ یا سپهر؟ می

ابله ترین کی بود؟ ابله ترینی که چندین سال بود کارهاش درست و حسابی 

ترین این ماجرا کی بود؟ خودش یا خودش یا رفت؟ واقعا ابلهپیش نمی

 خودش؟ 

رو باال برد. هدفن قصد کرده بود که تو تلفن به دست صدای موزیک

ی خواننده ترکیب اعصاب رگهش به انفجار برسه. صدای زمخت و دوهاگوش

رو تشدید هاشکرد. سرعت قدمهای نفس ایجاد میخرد کنی با صدای جیغ

 کرد.

 ترین این ماجرا خودش بود. به خدا که خودش بود. ابله

وارد فضای شلوغ و پر رفت و آمد مترو شد. هیچ وقت به یاد نداشت که از 

رو داشت برای اولین بار تجربه ها همه چیزه کرده باشه. این روزمترو استفاد

کرد. اولین پیاده روی، اولین عذرخواهی، اولین آدم کشی، اولین می

 عذرخواهی، اولین مترو گردی، اولین عذرخواهی..

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1265 
 

هاش های زن تحویل گرفت. مرد پشت سری، تکونی به شونهرو از دستبلیط

 وارد کرد و گفت:

 گه آقا.دو ساعته وایستادی.برو دی _

ای نگاه انداخت به بی سر و پایی که از فرق سر تا نوک سرچرخوند و لحظه

ارزید. عادت داشت که به ی تیشرتش هم نمیی هزینهپاهاش، به اندازه

 گفت؟زمین و زمان فخر بفروشه و حاال این کچل چی می

 ی مرد. حوصلهبیهای رو متوقف کرد. نگاه داد به چشمتکون نخورد و صف

 چیه مثل بز زل زدی به من؟ برو گمشو دیگه حمال. _

ی دو هزاری بهش گفته بود حمال؟ ابرو باال انداخت. با کی بود؟ این مرتیکه

 گرده؟ فهمیدن که دنبال شر میمردم از حال و روزش نمی

رو که کوبید رو مهار کنه. مشت اولدست مشت کرد و نتونست خشم

د، مشت دوم رو زد و مرد روی زمین افتاد، شخصی جمعیت منحل ش

 رو چسبید و رها نکرد. این احمق بهش گفته بود حمال؟ بازوش
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تونست که از هاش از دو طرف اسیر شد و فریاد زد. کاش میهر دو دست

شد اتفاقات رو به صورتِ سیاوش و سپهر بکوبه. کاش میهااین بدتر

 کرد. ی زندگیش پاک کنه. کاش نفس اونطور نگاهش نمیرو از صفحهدیشب

جمعیت پرت شده بود به شش هفت  هایبه خودش که اومد تنش به دست

تر. حسابی زده بودش. اون مردی که روی زمین به خودش ن طرفمتر او

 های خودِ ابلهش کتک خورده بود.پیچید به دستمی

 مامور کالنتری از راه رسید. نگاهی به جمعیت متشنج کرد و فریاد زد.

 رن کالنتری. هر دو می _

م رو هدایت کنن. باز هرو به سربازها اشاره کرد که مسیح و اون مردو بعد

 معضلی جدید در راه بود.

رو تو تنش مرتب کرد و راه افتاد به طرف خروجی. کاش با همین پیرهنش

 کردن. رو صادر میها حکم اعدامشمشت و لگد
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رو باز کرد و اشاره کرد که روی صندلی مامور درب ماشین سبز رنگ آگاهی

عقب جا بگیره. مرد کتک خورده و ناالن هم چپید روی صندلیِ عقب 

 ماشین پشتی. 

رو ی هندزفریشکنار مامور جا گرفت و لم داد. تلفن به همراه سیم پاره پوره

روی پاهاش انداخت و دست گرفت به پیشونیش. این هم اولین بود، چپیدن 

هاش محسوب روی صندلی عقب ماشینِ مامورانتظامی هم جزء اولین

 شد.می

گرفت؟ متین؟ نه میی موبایل. با کی باید تماس دست کشید روی صفحه

ی سرزنش شدن نداشت. گفت. حوصلهرو به خانواده اش میمتین همه چیز

هم خروجش از خونه  تصمیم گرفت که از امیرعلی کمک بخواد. اون

رو گرفت و بعد از چند بوق ای نداشت. شماره اشخطرناک بود و اما چاره

 پاسخ داد.

 جانم مسیح؟ _

ی من. زود بیا تا مجبور نشدم برم به خونه ترین کالنتریزود بیا نزدیک _
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رو قطع کرد و راننده نگاهی بهش انداخت. ثروت از سر تا پای مرد جا تماس

بارید. درگیری اون هم سرِ صف مترو گرفته روی صندلی عقب می

 ترین دلیل ممکن بود. سرعت باال برد و گفت:مسخره

 در باید دیه بدی؟دونی چقرو داغون کردی. میطرف _

ی نفس هم دیه گفت؟ دیه؟ صورت کبود شدهاین دیگه چی می

 رو از بین برد؟شد اون حجم از سیاهیخواست؟ با چقدر پول میمی

 گفت:

 شه؟چقدر؟ چقدر بدم پوست خوشگل صورتش شبیه به اولش می _

ای هایی گشاد شده نگاهش کردند. این یارو حتما دیوانههر سه نفر با چشم

رو در  صف اون مرد پخش شده روی زمین بیان کرده چیزی بود.این جمله

 بود؟پوست خوشگل؟ 

 راننده باز هم به حرف اومد:

 دیونه ای؟ _
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ی دنیا دست به دست داده بودن نگاه از خیابون گرفت و داد به راننده. همه

رو شعله ور کنن؟ باعث و بانی تمام این اتفاقات خودش بود تا آتش خشمش

رفت و نیمه شب شنید و اگر نمیرو نمیهای سیاوشیا دنیا؟ اگر نفس حرف

کرد روی تنها زدش؟ خود احمقش دست بلند میگشت، مسیح مینمیبر

 خوبِ زندگیش؟

 

کرد که بره پیاده میکرد، اگر دلش هوس ناگر نفس اونطور عادی رفتار نمی

شد، اصال چرا رفت به مترو؟ با مترو نمیروی، اگر وارد صف مترو 

 خواست به کجا بره؟ مترو راهی برای اون دنیا داشت اصال؟می

زد خوب نفس رها کرد و چشم از راننده گرفت. اگر این یکی هم حرف نمی

 شد.می

نفر، تا رسیدن به  این بار اوضاع بر وقف مرادش بود و هر کدوم از چهار

مقصد سکوت اختیار کردن. از ماشین پیاده شد و به همراه یکی از مامورین 

داخل رفت. یک بار دیگه هم خدا بهش رحم کرد چون فضا اونقدر هم شلوغ 

 و اعصاب خرد کن نبود. 
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روی صندلی نشست و مردِ کتک خورده هم وارد شد. کیف کرد از مشت و 

ها زده بودش. مرد تر از اینش کرده. کاش بیشی صورتهایی که حوالهلگد

 به حرف اومد:

 ندازمت زندون آب خنک بخوری. پدرتو در میارم می _

گشت خواست بندازتش زندان؟ این آدم؟ اگر برمیهاش خندید. این میلب

کالم شدن هم براش ضعف شخصیتی به چند سال پیش حتی با این فرد هم

 رو که ندیده بود.زها چه چیزهاییروبه همراه داشت و مسیح این

نیم ساعت موند داخل سالن انتظارات و پاهاش روی کف پوش سالن ضرب 

 گرفت. اولین انتظار! 

شد. به یاد نداشت رو دید که با عجله وارد میسرچرخوند و قامت امیرعلی

 که تا به حال از کسی برای نجاتش کمک خواسته باشه. اولین درخواست!

 ش قرار گرفت و مات و مبهوت نگاهش کرد.امیرعلی کنار

 کنی؟جا چیکار میچی شده؟ تو این _
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کرد؟ تصمیم داشت که بیست و چهار به خنده افتاد. واقعا اینجا چیکار می

ساعت قدم بزنه و بیست و چهار دقیقه هم دووم نیاورد. سر بلند کرد. حالش 

این مکان بیرونش  کرد و ازبد بود. کاش امیرعلی با یک بشکن نامرئیش می

 کشید.می

هاست؟ من شبیه به م شبیه ابلهمن چه جور آدمیم امیرعلی؟ قیافه _

 هام؟ مسیح در نظر تو چطور آدمیه؟دیونه

خواست. اولین بار بود اولین بارش بود که در مورد خودش از کسی نظر می

 برد. اولین تخریب!رو زیر سوال میکه خودش

ت روی کمرش کشید. نیاز داشت به این آدم. امیرعلی کنارش نشست و دس

تونستن رو نداشت، چند نفر میبار نفسنیاز داشت به وجود یک مرد. این

 رو براش پر کنن؟ جای خالی اون

کردم امیر. بدون هارو باور مینفس از دستم رفت. من با اون داشتم خوبی _

ره. من بیست و گیکنه قلبم درد میشه. به خدا وقتی نگاهم نمیاون نمی

 تونم.چهار ساعتم بدون اون نمی
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 اولین درد و دل!

دونست که فهمید. فقط میهاش نمیامیرعلی سرچرخوند. هیچی از حرف

این آدم االن و تو این لحظه داغونه. این مسیح هیچ شباهتی به مسیحی که 

 روز.های اول دیگه بود نداشت. 

 رو مجددا پرسید:سوالش

 ه حرف بزن مرد حسابی.شده مسیح؟ آخچی _

. نفس بود به حرف اومد. هیچ چیز ازش باقی نمونده بود. غرورش به درک

رو با جون و دل گوش داد. نفس بود که هارت و پورتشکه بهش غرور می

کرد. تنها فرستاد. نفس بود که زیبا خطابش میکرد و تنها لب بیرون میمی

 داد.وجود مینفس بود.. تنها اون زن بود که به مسیح 

رو من به این روز انداختم. اصال زدمش. اون آدمی که رو به روت نشسته _

شم یه نفهم روانی. شم التِ چاله میدون. من مینفس که نباشه من می

زنم. اون باید باشه امیر. من بدون اون بی رو میشم یه دیونه. همهمی

 شخصیت ترین آدمِ این شهرم.
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هاش حقیقت دیونه شده بود. امیر از البه الی جملهگفت، تقریبا هزیون می

رو اینجا رو بیرون کشید و روی پاهاش ایستاد. بی برو برگرد امشبها

 گرفت. موند. باید از این مرد رضایت میمی

رو به رو صدا زد. مسیح نگاه آخرشماموری از اتاق مجاور خارج شد و مسیح

وی پاهاش ایستاد و قصد رفتن کرد امیرعلی انداخت و وارد اتاق شد. مرد ر

شد از عذاب وجدان رو چسبید. اگر مسیح امشب بازداشت میاما امیر بازوش

 مرد. حال اون آدم حاال اصال مناسب بازداشت نبود. می

 رو داد به امیرعلی و امیرعلی گفت:مرد نگاه پر ابهامش

 ره.شه میدی تموم میاالن رفتی تو رضایت می _

 رو به نمایش گذاشت.های بد رنگشکرد و دندون مرد هر هری

 دم. ببین اگه ننداختمش اون تو.حتما رضایت می _

کشید، وقت رو میدستی به صورتش کشید و نزدیک شد. مامور انتظارش

 نداشت.
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دونی که بخاطر دو تا مشت ببین آقای محترم. برادرِ من. خودت خوب می _

برن که اونم بعد از کلی دیه براش می ره. نهایت یهو لگد کسی زندان نمی

دم. همین االن چک رو میرسه. حاال من بهت دو برابر اون دیهاالفی به می

 کشم. حاال چی؟می

هاشون مشخص بود که طرف حسابش از مرد تکونی خورد. از رخت و لباس

رو باید هاست. این که عالی بود. اون مرد به درک. این یکیاون خرپول

 .چسبیدمی

 دم.رم رضایت میخیلی خب، سی ملیون چک بکش می _

هاش دو دقیقه رو صدا زد و امیرعلی دست بلند کرد و با انگشتمامور نامش

تر از رو بیرون کشید و حتی پنج ملیون بیشوقت طلب کرد. دسته چکش

 های مرد داد.مبلغ درخواستی چک کشید و به دست

نی. قپی هم نمیای. اون عصبیه زدی. حرفی هم نمیری رضایت میمی _

 دوباره شر به پا نکن.
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ود و امیرعلی ش بترین عدد عمرهای عددی که بزرگمرد نگاه داد به صفر

 ها چقدر کوچیکه.فکر کرد به اینکه، دنیای بعضی از آدم

ی بعد به همراه هم از کالنتری خارج شدن. مسیح سریعا به شصت دقیقه

 حرف اومد:

 رضایت داد تعجب کردم.بهش چیزی دادی؟  _

های از دست رفته رو برداشت. تماسامیرعلی دست برد به جیب و موبایلش

 رو بهم نزدیک کرد و در همون حال گفت:ابروهاش

 رسه.نه بابا چی بدم؟ فقط بهش گفتم تو رضایتم ندی کارت به جایی نمی _

 رو باور نکرد و امیرعلی تلفن کنار گوشش گذاشت. مسیح حرفش

 طوری عزیزم؟چ _

 ساحل نگاهی به نفسِ در حال مرگ انداخت. 

 شد؟سالم امیر چی _

حدفاصل میون رد و بدل دو جمله و انتقال اون به نفس، حدودا شصت ثانیه 

Ava-Khis.iR طول کشید و قلب نفس شصت بار تا دم مرگ رفت و برگشت.
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 هیچی عزیزم اومدیم بیرون. چیز مهمی نبود. _

مبل تکیه داد. سر به هوای دیونه! اگه رو به نفس راحتی کشید و خودش

 شد چی؟ بازداشت می

ساحل کمی فاصله گرفت و اجازه داد تا به افکارش بها بده و به مخاطب 

 خط گفت:پشت

دونی نفس اینجاست. امیرعلی مرگ ساحل با اون دیوونه حرف بزن. نمی _

رو زده. صورتش درب و داغون شده. بگو خدا لعنتت کنه چجوری نفس

 کشی؟الت نمیخج

امیرعلی نگاهی به مسیح انداخت و نتونست که درست و حسابی تعجب کنه. 

اومد. هایی که امشب از مسیح شنیده بود با اتفاقات جور در نمیحرف

 شد اینطور دوستش داشته باشه و کتکش هم بزنه. شد. قطعا نمینمی

 رمزی صحبت کرد:

 کاری نداری؟خیلی خب عزیزم مواظب خودت باش. فعال  _

 شنید:
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 رو دعوا کن. شب بخیر.مونه. تو برو مسیحامشب نفس پیش من می _

رو از گوشش فاصله داد و خندید. این زن علناً از خونه بیرونش کرد. تلفن

ها دیده هاش با ساحلی که اون اولدیگه کی بود؟ هنوز هم بعضی اخالق

رو باید دعوا ید. این آدمزد. نگاه کرد به مسیح و دومرتبه خندبود، مو نمی

 کرد؟ می

 روی صندلی جا گرفت و مسیح کنارش نشست. 

ری منم باید با خودت ببری. ساحل از خونه بیرونم کرده. امشب هرجا می _

 ظاهرا نفس اونجاست.

ی آخر چه خوش ها هیچ ارزشی نداشت و اما جملههای جملهتمام واژه

 چشم ریز کرد. درخشید. کامال به طرف امیرعلی چرخید و

 فهمه خطرناکه؟ی کی رفته؟ نمینفس رفته پیش ساحل؟ وای با اجازه _

رو خفه کرد. یک بار و برای همیشه باید این معضل بزرگِ صدای پخش

 کرد. رو برای این آدم تموم میاجازه
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خواد سیاوش ببین برادر من. من، ساحل، نفس هیچ کدوم دلمون نمی _

جاست. دونم تو نگرانی عزیز من، ولی نگرانیت بیبالیی سرمون بیاره. می

ی جدید من و ساحل، خب خیلی راحت سیاوش اگه آدرسی داشت از خونه

رو بزن برد. تو گفتی محکم کاری کن خونهگرفت میرو میاومد جفتمونمی

رو ول . گفتی از خونه بیرون نیا کارتبه نام یکی از آشناهات گفتم چشم

رو دوست داری، اگه ن مشکلت با نفس چیه؟ اگه دخترهکن، گفتم چشم. اال

تونی، پس این هارت و پورت چیه؟ قبول کن که واقعا بدون اون نمی

 اشتباهه. این اجازه و اینا اشتباهه.

های محض امیرعلی ی پنجره و در پاسخ تمام حقیقتآرنج تکیه داد به لبه

 لب زد:

 برو خونه ی من.  _

ای در سکوت کامل گذشت. باز هم فکرش دقیقهمسافت کوتاه هفت، هشت 

لحظه مورد احترام همسرش بود پرواز کرده بود به طرف نفس. همیشه و هر

ها که نساخته بود و خودِ ابلهش چهدید. نفس با و حاال دیگه احترام هم نمی

 کتکش هم زد.
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 به امیرعلی اشاره کرد که بره داخل پارکینگ و بعد گفت:

 برم یه چیزی بگیرم. نه ناهار خوردم نه صبحونه.  تو برو باال. _

 رو اعالم کرد. داد و طبقه رو به دستشو بالفاصله کلید واحد

از پارکینگ خارج شد و یک راست به طرف فروشگاه حرکت کرد. میون راه 

فکری به سرش زد و تلفن به دست گرفت. باید چیزی برای همسرش 

وست نداره به هیچ عنوان بدون فهمید که دنوشت. نفس باید میمی

فهمید دلش شه. باید میفهمید نگران میاش بیرون بره. باید میاجازه

 خواد که از جا و مکانش مطلع باشه.می

رو از طریق تلگرام هارو روشن کرد و تصمیم گرفت که تمام این حرفنتش

ارسال کنه. در کمال حیرت نفس آنالین بود. لبخندی بی جون کنج 

 بار به دلش نگاهی انداخت. هاش نشست. چه عجب که زندگی اینلب

 فکری کرد و نوشت:

 ری باید بگی.. هر جایی مینگرانم نکن _
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رو زشت کرد. تماما پاکش کرد و کنار دیوار چقدر جمله"باید  "یو اون واژه

 ایستاد. این بار تایپ کرد:

 شم.ری ممنون میاگه بگی کجا می _

رو جمع کرد. چقدر لوس و مسخره. مسیح و ممنون چهره اشو بعد سریعا 

 بار از در دیگه ای وارد شد و نوشت:رو هم پاک کرد و اینشم؟اونمی

 کجایی؟  _

 "کجایی ؟ "ی پرسشیِسند کرد و بعد لبخند به لب راه افتاد. همین واژه

ه حد فهمید که تا چداد. قطعا نفسش میرو انتقال میهاشقطعا تمام نگرانی

 زد.رو هم فریاد میدوستت دارم "کجایی؟ "به فکرشه و شاید

رو سین نکرد. سری تکون داد و امشای منتظر شد و حتی پیچند ثانیه

رو بار تماما غرور و شخصیتشتکیه از دیوار گرفت. این زن قصد داشت این

 زیر سوال ببره.
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مقابلش باز شد  که درب کشوییرو به فروشگاه رسوند و به محض اینخودش

 ، تلفن تو دست هاش لرزید .

 رو باز کرد .وارد ردیف خوراکی ها شد و پی ام

 من کجام .محاله که تو ندونی _

 رو به دندون گرفت و تایپ کرد :لب زیرینش

 دونستم که ..اگه می_

رو تماما از فکرش پس زد . نفس خیلی نه این خیلی مسخره بود ، جمله

 خوب شناخته بودش .

 بار نوشت :این

 دونم کجایی . خیلی خب می_

 رو هم بعد از مکثی کوتاه تایپ :ارسال کرد و بعدی

 دادی ولی .کاش خبر می_
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میون رفت و آمد ایستاد و زل زد به صفحه ی موبایلش . نه باز هم سین 

رو هل داد و اولین خوراکیِ مد نظرش ، کرد . یکی از سبد های چرخینمی

رو رو به داخلش انداخت . قدمی راه رفت و مجددا صفحهکلتقهوه و هات چا

چک کرد . هنوز هم خبری نبود . بسته ی بیسکوییت شکالتی و دو عدد 

رو خوند . رو هم اضافه کرد و نفس پی امپودر کیک با طعم های مختلف

 یکی از چشم هاش به قفسه های خوراکی بود و دیگری به روی صفحه . 

 بهت بگه دیگه . خیالت راحت جای بدی نرفتم . به ساحل گفتم که_

. افتاده بود روی دنده ی رو به داخل جیبش سر داد نفس فوت کرد و تلفن

 لج ، نفس دقیقا افتاده بود رو دنده ای که اصال دوستش نداشت . 

رو با چند بسته مرغ و ماهی و گوشت و چند مختلف کنسرو پایان خریدش

 ه ی آخر اضافه کرد و مقابل صندوق ایستاد . رو لحظداد . پنیر پیتزا

روی تمام حرکاتش تاثیر داشت اون زن ، حاال دیگه حال خوبی نداشت . 

 رو با دو نایلون خرید ترک کرد . رو کارت کشید و فروشگاهمبلغ
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دیگه محال بود که بهش پی ام بده . نفس لج باز بود و خودِ ابلهش در 

 داد .و از دست میراینجور مواقع کنترل اعصابش

رو در کلید انداخت و وارد خونه شد . بوی خوش فلفل دلمه ای تمام محیط

 رو پر کرد و گفت :برگفته بود . مشامش

 امیر تویی ؟_

 امیرعلی از آشپزخونه بیرون زد و خنده کنان گفت :

هر چی تو یخچال داشتین ، ریختم تو ماهیتابه . بیا بزنیم به بدن که منم _

 .گشنمه حسابی 

رو روی زمین انداخت و ابرو باال انداخت و وارد آشپزخونه شد . نایلون ها

رو چک کرد . فیله ی مرغ بود به همراه فلفل دلمه ای و محتویات ماهیتابه

 رو گذاشت .هویج . اشتهاش تحریک شد و در ماهیتابه

 شم .کاش زود تر آماده شه . دارم از گرسنگی تلف می_

 رو داد به کانتر و دقیق نگاهش کرد .اش امیرعلی تکیه

 اون بیرون چی شد ؟ _
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 حال افتضاحش تا این حد مشهود بود ؟

 رو روشن کرد . لم داد روی مبل و ریموت به دست تی وی

 شه .. زندگیِ من داغون تر از این نمیهیچی بابا  _

ه زد . به قول ساحل دعوا کامیرعلی کنارش نشست . باید باهاش حرف می

هاش گوش کرد . کاش این یه دنده یک بار به حرفنه ، باید راهنماییش می

 رو آغاز کرد .داد . با این جمله بحثمی

 چرا زدیش ؟_

مسیح نگاهش به تلوزیون بود و حواسش رفته بود خونه ی امیرعلی مهمونی 

. 

 گه حمال .غلط زیادی کرد . هلم داد . مرتیکه ی کچل به من می_

 طور دیگه ای تکرار کرد .رو سوالش

 رو چرا زدی ؟زنت_

 رو داد به امیرعلی و اخم کرد .نگاه مسیح در نهایت از صفحه کنده شد ، اون

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1285 
 

 به خودم مربوطه ._

دونست . این آدم محال بود که لحظه ای کوتاه بیاد . این آدم ،منم می

رو کرده بود و حاال توقع داشت که به حرف هاش گوش منمش گوش فلک

رو لمس کرد و مسیح مجددا چشم دوخت به سریال کنه . ته ریشش

 دونست .تلوزیونی که هیچ چیز از سر و تهش نمی

 امیرعلی باز هم به حرف اومد :

خوام باهات درد و دل کنم . زنم . تو گوش کن . فکر کن میمن حرف می_

 اشکالی نداره ؟

به گذشته و یادش رو اعالم کرد و امیرعلی رفت مسیح با سکوت رضایتش

 رو در قالب لباس های فرم .اومد ساحلِ ریز نقشش

های اولی که مدرک گرفته بودم . یه مطب کوچیک داشتم تو سال_

پاسداران . خداروشکر وضع مالیم خوب بود . نه به خاطر وجود پدر و مادر 

رو گرفت از بابام و رفت شوهر پولدار ، نه . مادرم خیلی سال پیش طالقش

رو ندید . ، من موندم و بابایی که حتی یه بار محض رضای خدا من کرد
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بگذریم از این ها . فقط خواستم بدونی ، هر چی که االن دارم نتیجه ی 

 تالش شخصیمه .

رو اخراج کردم و ساحلی که از طریق یکی از دوست بعد از چند وقت منشیم

اهم لج بودیم . هام معرفی شده بود ، اومد و شد منشیم . اوایل خیلی ب

دادم تا اومد انجام میمسیح من ازش نفرت داشتم . هر کاری از دستم بر می

. حتی وقتی حق باهاش بود ضایع بشه ولی هیچ وقت بهم هیچی نگفت 

کرد . یه بار حتی انقدر اذیتش کردم که جلوم زد زیر گریه ولی سکوت می

کردم که ازش ر میبردم ، فکباز هم هیچ حرفی نزد . مسیح من لذت می

داد ، همین که متنفرم ولی عاشقش شده بودم . همین که بهم اهمیت می

 گفت عاشقم کرد . گفتم و اون هیچی نمیخواست بهش میهر چی دلم می

یه روز یکی از همکارام که یه سر و گردن از هر لحاظی ازم باال تر بود اومد و 

شد و من حتی یک درصد فکر  رو دید . بعد از اون رفت و آمدش زیادساحل

نکردم به اینکه ممکنه اون آدم از ساحل خواستگاری کنه . ولی حدودا یکی 

 شد مسیح ؟دونی چیدو ماه بعد از من برای ساحل خواستگاری کرد .  می

 مسیح شونه باال انداخت و گفت :
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 حتما رفتی گفتی من عاشقتم با من ازدواج کن ._

 

رو زیادی لوس تصور کرده بود . خبر امیرعلی به خنده افتاد .این مرد ؛

رو نداشت که روزی شبیه به خودش بوده . تمام مسیر های حاالی مسیح

رو چطور دونست که عشقخیلی وقت بود پشت سر گذاشته و حاال دقیقا می

 باید از آنِ خود کرد . 

ن جام رو هم نزدم . تو خودت ؛ اگه اون زمانه برادر ، نرفتم و این حرف ها_

 کردی ؟بودی چیکار می

رو کنار هیچ هاش هم نفسمسیح اخمی کرد و نه ، حتی تو اعماق کابوس

 کرد .رو نمیکارشد ... نه نفس اینخواست . چنین اگر میکس دیگه ای نمی

خواد دلیلی . اگر طرف منو میشدم . خب معلومه من اگه بودم عصبانی می_

یارو جواب مثبت بده . اصال طرف غلط زیادی نداره که بخواد به خواستگاری 

رو حالی کرده که اومده از منشیِ من خواستگاری کرده . من بودم جفتشون

 کردم .می
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رو خاموش کرد و گفت روی پاهاش ایستاد و برگشت به آشپزخونه ، زیر گاز

: 

رو کردم . اول رفتم به ساحل گفتم منم دقیقا همین کارهایی که تو گفتی_

 خواست قبول کنه .حال شد . میگه . ولی خوشچی می ببینم

 مسیح نیم نگاهی بهش انداخت و زمزمه وار گفت :

 زارت به اون عشقش . واقعا زارت ._

بار کامال خندید . گاهی مردِ گنده شبیه به بچه های هفت ، هشت ساله این

 شد .می

کنه ولی میرو دک گفتم ساحل االن انقدر عاشقمه که یاروبا خودم می_

کردم . غرورم اون زمان اولین اشتباه بود مسیح . منم کارهای تورو می

کرد رو گرم میزد اما ساحل عاشق غرور من نشد . داشت دلشرو میحرف

به محبت های خواستگارش که فهمیدم چقدر عقبم . فهمیدم اگه دست 

دم به عشق . نجنبونم از دستم رفته . برای همین هم بود که رفتم اعتراف کر
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خیلی سخت بود اما نتیجه داد . نتیجه اش دقیقا اون چیزی بود که دلم 

 خواست . می

 .بار کامال چرخید و مستقیم نگاهش کرد مسیح این

رو بذار زیر پا ؟ عقبی استاد جان ، گی غرورتمنظورت چیه ؟ االن می_

 خیلی وقته که بهش گفتم چقدر دوستش دارم .

 رو روی اون تکیه داد .نزدیک شد به پیشخوان و آرنج هاشکفگیر به دست 

که فقط بهش بگی دوستش داری و بعد بزنی یه ور کافی نیست پسر . این_

رو کبود کنی اسمش عشق نیست . مسیح منو ببین . من همه ی صورتش

زندگیم از دستم رفت . زنم ، بچه ام ، کارم ، موقعیت اجتماعیم .. همه چیم 

گم با همه ی این ها ساحل که هست . ساحل ته دلم آرومه . می ، ولی بازم

 کنه . که آرومم می

 مسیح با تخسی ادامه داد :

. مگه چیکار کردم که من هیچی براش کم نذاشتم . باهاش مهربون بودم _

باورم نکرد ؟ آره زدمش چون عصبیم کرد . چون از یه صبح تا شب مثل 
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زدم برای پیدا کردنش . بیا برو ببین .. آینه ی احمق ها از این در به اون در 

کردم ، حق اتاق مشترکمون هنوز شکسته ست . امیرعلی من داشتم دق می

 نداشتم ؟

 رو از پیشخوان گرفت و برگشت به جای قبلیش .تکیه اش

گه درب و داغونش کردی . حق داشتی که چی ؟ که بزنیش ؟ ساحل می_

رو داده یفه . اون همه ی عشق و زندگیشبه من مربوط نیست اما اون زن ح

به تو ، با این مشکالت هنوز کنارت ایستاده . مسیح خیلی حرفه به خدا . 

من که مردم ، وقتی شرایط تورو دیده بودم جا زدم .. اون خیلی مرده که باز 

 هم کنارته . 

 رو رها کرد و پا به آشپزخونه گذاشت .سریال و تلوزیون

تونم تحمل کنم لج ؟ من اعصابم ضعیفه . به قرآن نمیگی چیکار کنم می_

 ریزم .بازی کنه بهم می
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رو روی پیشخوان گذاشت . رو به دست هاش داد و سینیِ غذاسبد نون

رو تغییر رو گشت . نفس جای همه چیزمسیح به دنبال بشقاب کابینت ها

 داده بود . موفق که شد ، روی صندلی و مقابلش نشست .

 رو گرفت و بعد از اندکی فکر گفت :ولین لقمهامیرعلی ا

ذاری . وقت به نظراتش احترام نمیمشکل اینجاست که تو زورگویی . هیچ_

اون چیزی که من از تو دیدم ، یه آدمه عصبی و زورگو و خشکه که بعضی 

 خنده . خسیس نباش ، بخند . اوقات به سختی می

هان گذاشت و امیرعلی خنده رو گرفت و با اشتها به دمسیح لقمه ی دوم

 کنان ادامه داد : 

رفت ، ببین یه عاشق واقعی ، االن اگه جای تو بود غذا از گلوش پایین نمی_

 بردش رستوران تا با هم غذا بخورن .رفت دنبال زنش و میسریع می

رو گرفت . به این حرف ها ذره ای اعتقاد مسیح بیخیال لقمه ی بعدی

 ا لقمه کامال پایین بره و بعد گفت :نداشت پس اجازه داد ت
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برو بابا . از دیشب تا حاال هیچی نخوردم . عاشق واقعی باید بمیره که _

طرف باور کنه عاشقشه ؟ اصال همین که هست . نفس باید منو بخواد و 

 کنارم بمونه . باید .

رو خورد . عجب خوی امیرعلی نگاه گشاد کرد و حرف های باقی مونده اش

 و بداخالقی داشت این آدم . عجب غرور بی حد و مرزی . باز لج

رو خورد و در آخر با خالل به جون دندون مسیح در سکوت ادامه ی غذاش

 هاش افتاد . کمی فکر کرد و بعد گفت :

 کنم ها .بازی نکنه که قاطی مییعنی به نظرت باید برم دنبالش ؟ باز لج_

ار . عجب دبدبه و کبکبه ای ! کرد برای یک دیدچه شرط و شروطی رو می

 رو ستود و بعد شانه باال انداخت .امیرعلی لحظه ای اقتدارش

 کنه .دونم ممکنه لج هم بکنه . باالخره زدیش . هر زنی باشه لج مینمی_

 

 رو چک کرد . تلفن به دست گرفت و باز هم تلگرامش
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آشتی  زنم که خودشرم دنبالش . انقدر باهاش حرف نمیپس منم نمی_

 کنه .

 امیرعلی سری به نشونه ی تاسف تکون داد و بحث رو دنبال نکرد . 

 "سالم چطوری؟  "مسیح تلفن به دست وارد سالن شد و پیامی با محتوای 

بار اخمِ ناشی از روی صفحه اش باال اومد . ابروهاش در هم فرو رفت و این

 ابهام بود .

بار رو گشود . ایناره ی ناشناسروی مبل ولو شد و پی ام و بعد پروفایل شم

رو از کجا پیدا کرده بود ؟ اشحالت ابروهاش تغییر کرد . شیوا ؟ شیوا شماره

 پلک بهم فشرد .آخ متین آخ !

********* 

 مروری بر گذشته

رو پایین رفت رو با بهترین لباس ها تعویض کرد و پله هالباس های راحتیش

 رو در برگرفته بود . فرها. سر و صدا تمام محوطه ی ساختمون ویالییِ رادان
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رو هل داد و وارد هاش کاشت و با یک دست درلبخندی مصنوعی کنج لب

موش سالم باغ شد . چشم هاش چرخید و به ترتیب به پدر ، عمو و زن ع

 داد . 

 بار کنارش قرار گرفت . زیباترین دختر این قرن . این

 منو فراموش کردی ها آقا ._

سرچرخوند و دو نگاه با هم تالقی پیدا کرد . لبخند مصنوعی فرار کرد و 

 بار حقیقتی ترینش جایگزین شد .این

 شما مهمون خصوصی هستین ؟_

 و بعد زمزمه وار گفت :دخترک چشم و ابرویی دلبرانه تحویلش داد 

 تا داداشت نیمده بیا بریم یه جا حرف بزنیم ._

 و بعد به سختی از جمع فاصله اش داد . 

 رو در جیب فرستاد و گفت :هاشمسیح هر دو دست

 ترسی ؟دلیل چیه که تو از الیاس می_
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 رو از فاصله ای نزدیک تر شنید :و صداش

 ست ندارم اسمم تو فامیل بپیچه .ترسم . داداشت حرف در بیاره . دونمی_

رو در خلوت ترین مکان باغ گیر انداخت . روی پاهاش چرخید و دخترک

هاش لب رو به تنه ی دیوار کوفت و با نگاه به چشمرو کشید و تنشبازوش

 زد :

 شی .اصال بذار تموم دنیا بفهمن . تا چند وقت دیگه تو زن خودم می_

رو سرخ . اینطور اتفاقات نه گونه اش شیوا دخترِ خجالت کشیدن نبود

رو تند . هنوز هم پر اعتماد به نفس و خونسرد بود وقتی کرد و نه تبشمی

 گفت :

شه ها . ازدواجِ شیوای بیست و دو ساله با مسخره ترین سوژه ی فامیل می_

 مسیحِ بیست و یک ساله .

خواست . به رو روی چونه ی دختر کاشت . میسر نزدیک کرد و اولین بوسه

رو خواست . اولین عشق و دخترِ زندگیشرو میخدا که تمامش این دختر

 کرد . به همین زودی ها !برای خودش می
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رو به بار کامال خودششیوا دست حقله کرد به دور گردنش و مسیح این

اش کرده بود و اگر یک روز این موجودِ فراموشی سپرد . تب خواستن بیچاره

 مرد .دید ، قطعا میو نمیردوست داشتنی

چهل دقیقه بعد هر دو به جمع پیوستن . الیاس و متین هم هر دو اضافه 

 شده بودن . مسیح کنار برادرش نشست و گفت :

 کردیم .داشتیم صحبت می_

 . الیاس لبخند به روش پاشید . استادِ لبخند بود این آدم 

 در مورد چی این همه وقت ؟_

رو ناراحت کنه . اگر امکانش بود خواست شیوایبه هیچ عنوان دلش نم

رو همراه با خواهش گفت که عاشقش شده اما ، شیوا این امرهمین حاال می

 براش ممنوع کرده بود . 

 ها دیگه .هیچی بابا درس و دانشگاه و این جور داستان_

 الیاس به روی شیوا لبخندی پاشید و کنار گوش مسیح گفت :

 خیلی عالیه ._
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 رو داد :مسیح از اعماق وجود پاسخشو 

 خیلی ._

رو داشت . آخرین شبی بود که از اون شب ، آخرین شبی بود که مسیح شیوا

خندید . اخرین شبی بود که خانواده ی عمو به راحتی پا به ته دل می

رو پشت سر گذاشتن . آخرین دور همی های زندگیشویالشون می

، درست روز تولدش فهمید که تمام گذاشت و درست فردای اون روز می

 معادالت زندگیش از ریشه اشتباه بوده . 

رو باز کرد و ساعت درست وقتی الیاس مقابلش نشست ، جعبه ی کادوییش

رو به نمایش گذاشت . درست وقتی که مسیح نام دوست خوش دست استیل

د رو سوال کرد و الیاس شیوا جواب داد . درست وقتی که باورش نشدخترش

 رو . آوار خراب شده روی فرق سرش

 رو چسبید و فریاد زد :درست وقتی یقه ی برادر دو قلوش

 گی ؟چی داری می_
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رو در کمال بهت و تعجب تکرار کرد و قلب مسیح الیاس دو مرتبه جمله اش

همون روز در اثر بزرگ ترین سانحه ی زندگیش فلج شد . باور نکرد و دور 

 خودش چرخید . 

وی پاهاش ایستاد و نزدیکش شد . جونشون بهم وصل بود . خصوصا الیاس ر

 الیاسی که تمام رفت و آمد ها و جیک و پوک زندگیش با برادرش بود . 

دونن به مامان گفتم . بابا هم شد ؟ چرا بهت نگفتم ؟ همه میداداش چی_

خواد بهت بگه و سوپرایزت گفت خودش میدونه .. فقط تو . شیوا میمی

 .کنه 

تونست حقیقی بودن این رسید اون لحظه ؟ کی میکی به داد قلبش می

رو رو به اتاق باور هاش بفهمونه ؟ کی می اومد که قلبشهمه اتفاقِ نحس

 ؟ نوازش کنه و بگه که تمامشون دروغه 

 اش دروغ بود ؟ پس تمام اون حرف ها ، بوسه ها ، قول و قرار ها ، همه

رو پس زد و چنگ زد به رسید . الیاسدلش میاومد به داد کاش یکی می

 رو بهش هدیه داده بود .بار خدا بدبختی. روز تولدش اینسوئیچش 
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شنید . تنها رو نمیپا تند کرد و الیاس دنبالش راه افتاد . صدای هیچ کس 

 زد .صدای یک زن تو گوشش زنگ می

 

داره . زنی که خورد که دوستش زنی که میون عشق بازی هاشون ، قسم می

 کرد .جای بوسه هاش ، هنوز هم روی تنش گزگز می

رو در رانندگی به کار برد و راه تا خونه ی عمو روند . باال ترین سرعت ممکن

فهمید ، بار نه آبرو میرو فشرد . اینرو در یک ربع طی کرد . زنگنیم ساعته

کرد رو باید نابود میتربست . اون دخبار مینه شعور و نه احترام . باید به رگ

 . 

وارد شد و بی توجه به قربون صدقه های زن عمو و حال و احوال عمو فریاد 

 کشید :

بیا پایین . دختره ی لجن بجنب بیا پایین . اومدم آبروتو ببرم . اومدم _

 نابودت کنم بیا پایین .
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 شیوا با عجله از اتاق بیرون اومد . حسابی به خودش رسیده بود . داشت

شد . دو پسرِ جذاب فامیل برای اون بودن و حاال برای قرار شب آماده می

 رو هم به سمت خود بکشه . قصد داشت که کم کم سومی

زد و میرو به سرخی  عمو نگاهی به مسیحی انداخت که پوست صورتش

خواست سریعا بفهمه که جریان چیه . مسیح که دیدش . مینگاهی به شیوا 

 رو به یاد آورد ، دو مرتبه منفجر شد .عاشقانه هاشون، مسیح که 

رو برای بابات به بیا پایین چرا اون باال وایستادی ؟ بیا پایین تا روی واقعیت_

 . رو دل نکردی ؟ دو تا دو تا ؟نمایش بذارم 

کرد که همچین پاهای شیوا چسبید به زمین و هیچ وقت با خودش فکر نمی

رسید . این انصاف . اون تازه داشت به اهدافش می روزی تمام قضیه لو بره

نبود که به این زودی از لذت عاشق کردن دو برادر محروم بشه . الیاس 

 داشت .رو باید برای خود نگه میاحمق تر بود یا مسیح ؟کدومشون

 

 هارو پایین اومد و زد به در معصومیت .پله
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رو به روز مسیح رفته بود و غولی به شاخ و دمروز . اونیح نبود اونو مس

 جای خودش فرستاده بود . 

رو خالی کرد روی سیلی که به صورت تنها دست دراز کرد و تمام نفرتش

رو چسبید و مسیح نگاه عشق زندگیش کوبید . عمو جلو اومد و بازوش

 رو به جمع انداخت .آخر

رو بازی دادی ، تو و همه ی این به بعدی که منو الیاساز این به بعد ، از _

 شین .ات ، دشمن من محسوب میخانواده

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

پرسید رو میرو فشرد . این زن به چه جراتی حالشیاد آوری خاطرات قلبش

 ؟

رو مسدود اشخود ابلیس بود . به خدا که با شیطان رابطه ای داشت . شماره

رو گرفت . بعد از چشم های متعجب امیرعلی شماره ی متینکرد و مقابل 

 چند بوق صدای خواب آلودش به گوشش رسید .
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سالم مسیح چطوری ؟آفتاب از کدوم طرف در اومده مهربون شدی ؟ _

 حالت خوبه ؟

 گفت ؟ دستی به صورتش کشید و میون حرفش پرید .چی می

 رو بزنم ای بابا .یه دقیقه ساکت شو بذار حرفم_

 متین سکوت کرد و مسیح گفت :

 تو شماره ی منو دادی به اون دختره ؟_

 شنید :

 کدوم دختره ؟_

 و جواب داد :

 همون لجن ._

رو روی رو به دست گرفت و اونمتین ابرویی باال فرستاد و ریموتِ کولر

 خودش تنظیم کرد .

 گی . شیوا ؟آهان گفتی لجن دقیقا فهمیدم کیو می_
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 متین گفت : مسیح تایید کرد و

به خدا دهنم سرویس شد انقدر زنگ زد موبایلم ، خونه . گفتم االن خاله _

رو بدم . خیلی وقته تشه مجبور شدم شمارهمریم بفهمه داغ دلش تازه می

 .. اون موقع که شمال بودی دادم بهش .

 زیر دندون هاش مرد .  پلک بهم فشرد و لب زیرینش

 خواد ؟چی می_

گه چیکار . منم که باهاش کاری ندارم و کار دارم . ولی نمیرگه مسیحمی_

 ماهگل بفهمه ..

 میون حرفش نشست . چه پررو شده بود این متین .

 کی کی بفهمه ؟_

 نداخت روی دنده ی لج .رو میرو عوض کرد . نباید مسیحمتین بحث

 هیشکی بابا من برم بخوابم کاری نداری ؟_

 امیرعلی انداخت و گفت : رو قطع کرد ، نگاهی بهتماس
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 برو از تو کمدم لباس راحتی بردار دیگه زل زدی به من چرا ؟_

 امیرعلی گفت :

 گردی که دعوا کنی با این و اون .کال حرصی هستی آره ؟ دنبال دلیل می_

 رو تز بالک خارج کرد .مسیح چهره جمع کرد و در همون حال شیوا

 رو عوض کنی بتمرگیم ؟هاتلباسشه به جای آنالیز کردن من بری می_

امیرعلی خنده ای کرد و راه افتاد به طرف اتاق خواب و مسیح دقیقا بعد از 

به شیوا ، تمام قاب عکس  "خوای ؟ چی می "ارسال پی امی با مضمون 

 رو به یاد آورد .های داخل اتاق

رد قدم برداشت به طرف اتاق و سد راه امیرعلی شد . امیرعلی نگاه درشت ک

 . این مسیح واقعا دیونه بود ها !

 وایسا خودم برات میارم . عکس شخصی تو اتاقه ._

رو ستود .مسیح اگر پسر بچه ی هفت هشت امیرعلی به خنده افتاد . غیرتش

 کشت ، خودِ واقعیش شدیدا عاشق بود . رو میساله ی لجوجِ در وجودش
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دو بیرون بکشه ، قاب عکس  روهاکه از کمد لباسوارد اتاق شد و قبل از این

 رو به دست گرفت و لب زد :اشوننفره

 رو ببینه .ذارم هیچ کس خوشگلی هاتنمی_

 رو کنارگذاشت .پیامی روی صفحه باز شد و قاب عکس

 خوام ببینمت .می_

رو یاد آور شد . حالش بد جلمه ی دو کلمه ایِ ارسال شده ، دو هزار زخم

رسید اما هنوز هم متنفر بود روزی به بی حسی میشد از این زن . کاش می

 .. تنفر تنها حسی بود که به اون داشت 

 نوشت :

 من زن دارم . دور و اطراف من نباش ._

بار نخواست رو قفل کرد و همون لحظه تو دست هاش لرزید اما اینتلفنش

کشت . رو هم میها تنفرشکشت . همین روزمی رو همکه بخونه . تنفرش

 داد . به خدا که اون روز نزدیک بود .رو به نفس میتمام احساسش
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رو در حالی که به همراه تیشرت و شلوارک از اتاق بیرون زد و مچ امیرعلی

 کرد گرفت .لبخند به لب داشت و چیزی توی تلفنش تایپ می

 دوست دخترتونن ؟ _

رو داد حواسشرو به مسیح داد و مجددا امیرعلی لحظه ای نگاه گرفت و اون

 به تلفن .

گه ندازه میست . هر شب از نیم رخ شکمش عکس میساحل دیونه_

امیرعلی گنده نشد ؟ آخه اون فسقلی االن چقدره که ساحل بخواد شکم 

 بیاره .

که فهمید چقدر بدبخته ، لبخند روی مسیح لبخند زد و دقیقا بعد از این

تر از چندین برابر بیش رو داشت . حتیهاش خشک شد . اون هم نفسلب

 کشید . تمام مردهای دنیا . اگر اون شبِ لعنتی کمربند نمی

 رو روی دسته ی مبل انداخت و گفت :تیشرت و شلوارک

 خوابی ؟کجا می_

 و شنید :
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 هر جا که تو بگی ._

که وارد صفحه ی تلگرام بشه و نامِ اون تلفن به دست گرفت و بدون این

 ه وارد لیست پیام ها شد و برای نفس نوشت :رو به چشم ببینلعنتی

 خوب بخوابی ._

 و ارسال نکرد . 

نویس باقی موند و بیخیال وارد صفحه ی تلگرام شد . پیام به عنوان پیش

 . موند موند . با این حال باز هم میخواستش مینفس اگر می

 شیوا چهار پیام جدید ارسال کرده بود .

 نداری .زن گرفتی اما دوستش _

 کردی به اون نگاه نکردی .اونجوری که به من نگاه می_

جوری که برای من تب جوری که به من گفتی دوستت دارم ، اوناون_

 کردی برای اون نکردی .

بار اونی که خوام بریم انگلیس ، بیا و برای آخرینمسیح باید ببینمت . می_

Ava-Khis.iR رو ببین .رو باهاش تجربه کردیعشق
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هاش . ها متعلق به شیوا نبود . فکر کرد به حرفاما محتوای فکر رفت به فکر

گفته بود دیگه ، به نفس گفته بود که دوستش داره . گفته بود که بدون اون 

 تونه . گفته بود که عاشقه . نمی

تر کاری کرده بود ؟ نه نفس هزاران هزار تفاوت داشت برای شیوا از این بیش

یادش آورد . نفس بود که بهش زندگی داد . نفس هارو با شیوا . نفس خوبی

 بود که از ته دل و بدون ریاکاری دوستش داشت . 

 گفت :از صفحه خارج شد و بی توجه به امیرعلی که می

 یه فیلمی چیزی بذاریم ببینیم االن زوده برای خوابیدن ._

 رو پاک کرد و برای نفس نوشت :نویسپیش

 دوستت دارم ._

ل نکرد . دوستت دارم که تکراری بود . قبال گفته بودش . باید و باز هم ارسا

رو باال آورد و بی توجه به بحثی که امیرعلی گفت ؟ نگاه سردرگمشچی می

 راه انداخته بود گفت :

 چی بگم بهش ؟_
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 دیونه بود دیگه . امیرعلیِ بیچاره گیر چه کسی هم افتاده بود . 

 لب زد :

 گی ؟چی می_

 ای گرفت : و جواب قاطعانه

 خوام بهش پیام بدم .گم به نفس چی بگم ؟میمی_

رو قفل کرد . به فکر فرو رفت و اولین جمله امیرعلی آهانی گفت و تلفنش

 رو به یاد آورد .ای که به ساحل گفته بود

دونم ، فقط من از سر و ته دوست داشتن و جمله های عاشقانه هیچی نمی_

 ومم .دونم تو که باشی آر.. فقط می

 بار بلند برای مسیح تکرار کرد و گفت :رو یکجمله

 من اینو گفتم ._

 رو نوشت .های شیک تریمسیح فکری کرد و جمله
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دونم سعی داری چیکار کنی . من زیاد بلد نیستم ناز ببین نفس ، نمی_

 هارو ولی اگه دل تورو نرم نکنم که مسیح نیستم . کشیدن و این حرف

موند قطعا تر تو صفحه میکرد . اگر یک ثانیه ی بیشبدون فکر ارسال 

شد از ارسالش . خود به خود انرژی گرفت و رو به امیرعلی پشیمون می

 گفت :

رو بیارم وصل شیم به رو بذاریم . بذار لپ تاپبذاریم . مقصد نهاییِ جدید_

 اینترنت .

و نفس هر ها ، فرسنگ ها فاصله داشت . ساحل دور همی های مرد ها با زن

کردن و مسیح و امیرعلی تمام خوردنی های دو مقابل هم درد و دل می

 رو مقابلشون ریخته و مثال مشغول بودن به تماشای فیلم . دنیا

کرد و نفس در لحظه ی آخر میون بیان تمام فکرها جای دیگه ای سفر می

 هاش برای مسیح تایپ کرد :جمله

 اگه تونستی نرمش کن ._
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دقیقا بعد از باز کردنِ پیام ، به معمولی ترین صحنه ی فیلم خندید و مسیح 

. 

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

 "فصل چهاردهم  "

 نفس

رو داخل ماهیتابه تکوندم و با صدای زنگ تلفن ، کامال رهاش کردم . قاشق

دویدم به طرف میز تلفن و بعد از کندنش از شارژ سریعا به آشپزخونه 

 برگشتم . 

گرفت . هنوز هم دلخور بودم ازش اما نه اونقدری که س میماهرخ تما

 کرد . پاسخ دادم و با یک دست مشغول آشپزی شدم .رو میفکرش

 بله ماهرخ ؟_

 سالم عزیزم خوبی ؟_

 رو تند تند هم زدم و گفتم :مواد داخل ماهیتابه

Ava-Khis.iR خوبم قربونت . جان ؟_
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یاد . شب اینجایین نفس شام درست نکن ها ، صدای جلیز و ولیزش داره م_

 شم .رو رد کنی حسابی ازت دلخور میبار هم دعوتم. به خدا این

نتونستم که بگم رد کردن دعوت هاتون تو تمام این مدت زیر سر برادرت 

، نتونستم بگم رو ببینین های صورت زنشخواست که کبودیبود چون نمی

، نتونستم که بگم خوام حداقل باهاش تنها باشم امشب تولد شوهرمه و می

رو ندارم چون این روزها از مسیح و کنارش بودن دل و دماغ مهمونی رفتن

 ترسم . می

 تنها گفتم :

 باشه میام ._

 و ماهرخ توام با ذوق و شوق جواب داد :

 . منتظرتونم .گذرونیم تولد مسیحه . کلی خوش می_

برای تولدش  هیچ کادویی "و بعد قطع کرد و من بازهم نتونستم که بگم 

 . "نخریدم 

 رو خاموش کردم .آهی کشیدم و زیر گاز
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. ساعت از چهار عصر صدای جلیز و ولیز انصافا برای تدارک شام نبود 

رو گذشت و من بعد از گذشت چندین ساعت تصمیم گرفتم که انتظارمی

 برای برگشت مسیح به پایان برسونم و ناهار بخورم . 

آمدهاش اونقدر باال رفته بود که به معنای واقعی  ها تعداد رفت واین روز

گشت به خونه اونقدر خسته بود که گاهی روی دیدمش و اگر هم برمینمی

شد ، پهن کردن برد و تنها محبتی که از من نصیبش میکاناپه خوابش می

 پتو روی تن مچاله شده اش بود . 

مش هم رعشه به امروز تنها هفت روز به شروع شهویور باقی مونده و نا

از مسیح خواسته بود که به محض ورد به ماهِ  نداخت . سیاوشاندامم می

کنیم و مسیح هم قول داده بود که خودش تک تک رو شروع میشهویور کار

دونم که چرا انقدر زیاد ولی کارهاش طول کشیده هارو بکشه . نمیاون آدم

اصال مدرکی به دونستم که تو دوسه هفته ی اخیر ، بود و من نمی

 هاش رسیده یا نه !دست
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رو هم هارو داخل بشقاب ریختم و قرارش دادم روی اپن . نون و آبلیموکتلت

 اضافه کردم و پشت میز قرار گرفتم .  

رو برای رو بی اشتها قورت دادم و فکرم سمت و سوی خودشلقمه ی اول

 پرواز یافت .

زدم خریدن و اگر من زل مییمسلماً امشب همه ی اعضا برای مسیح کادو م

شد . احمق گفتم که کادو ندارم خیلی زشت میتو چشم های تک تک و می

 رو !بودم که قبول کردم دعوت 

رفتم به بازار و بهترین ساعت و یا حتی شدم و میاگر همین حاال حاضر می

رقصید بی برو برگرد خریدم ، مسیحی که نزده میرو براش میادکلن مارک

خریدم زشت بود ، واقعا زشت بود و به کرد و اگر نمیرو صادر میرِ آشتیقرا

 شد . بار غرورش هم مقابل جمع خرد میغیر از ناراحت کردنش این

دونستم که باید چیکار کنم و با همین ندونستن ها ، لب گزیدم . نمی

 رو هم خوردم . سومین دونه ی کتلتم
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جا پرید . یادم رفت تولد مسیح و یا صدای زنگ واحد بلند شد و تنم از 

رو . راه افتادم به طرف خروجی و کمی که پابلندی کردم ، حتی فکر و خیال

 رو تشخیص بدم . این دیگه کی بود ؟تونستم که چهره ی غریبه ی پشت در

 آب دهان قورت دادم و با صدای بلندی پرسیدم :

 بفرمایید ._

 مرد با عجله گفت :

 ه ی پستی دارین .خانم باز کن بست_

رو نداشتم که بخواد برام بسته ی پستی بفرسته . بسته ی پستی ؟ من کسی

رو پیدا ابروهام بهم نزدیک شد و لحظه ای ترسیدم . نکنه سیاوش جامون

 کرده ؟

 لرزید پرسیدم :از در فاصله گرفتم و با صدایی که از زور ترس می

 بسته به نامِ کیه ؟_

 رم رسید .صدای مرد کالفه به نظ

Ava-Khis.iR مسیحا رادان فر . خانم درو باز کنید ای بابا ._
@avayekhis



1316 
 

 تونست باشه ؟ از طرف سیاوش هم نبود . پس کی می

رو . حتی یادم رفت اون شب نحسی که با کمربند یادم رفت قهر و دلخوری

 رو . تنها راه چاره ام مسیح بود .به جونم افتاد

 گفتم :

 چند دقیقه صبر کنید _

رو گرفتم . بعد از چند بوق پاسخ داد . مطمئنم شماره ی مسیحو بعد سریعا 

که تو اتوبان بود چون زود تر از صدای خودش ، صدای رفت و آمدِ موشک 

 ها به گوشم رسید .وار ماشین

 جانم نفس ؟_

تر بود که چند وقت بود که حرف نزده بودیم ؟ به خدا که از پانزده روز بیش

شد جمله ی دیگه ای میونمون رد و بدل نمیبه جز سالم و خداحافظ هیچ 

 تنگم برای صاحبِ صدا .. به خدا که همین حاال فهمیدم چقدر دل

 رو و من من کنان گفتم :یادم افتاد فردِ پشت در

 مسیح .. مسیح یه چیزی شده ._
Ava-Khis.iR
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 شدم ؟اون هم هل کرد . خدایا من چرا آدم نمی

 شده؟ نفس خوبی ؟چی_

 رو از رانندگی پرت نکنم .ال استرس ، حواسشآروم گرفتم تا با انتق

گه پست چیه . اسم چیز مهمی نیست فقط یه آقایی اومده پشت در ، می_

 تورو خوند گفت برات پست اومده .

 رو هم حس کردم .نفس راحت کشید . این

رو بده بهش . یکی دو هفته ی چرا انقدر دیر آورده ؟ برو درو باز کن گوشی_

 رو .رد بستهآوپیش باید می

رو به سر کردم و برگشتم به هال وارد اتاق شدم و با عجله چادر گل دارِ نماز

 . مسیح هنوز پشت خط بود . 

رو گشودم و رو به پست چی که از شدت انتظار شدیدا با خیال راحت در

 رو به دستش دادم .کالفه شده بود عذرخواهی کردم و تلفن

 همسرم کارتون داره ._
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رو با شونه ی رو کنارگوشش گذاشت و همونطور که اونتلفنپست چی 

رو امضا کنم و در چپش نگه داشته بود ، برگه ای به دست من داد تا اون

 همون حال گفت :

خوام یه تاخیری پیش اومده بود ... خیالتون راحت بله چشم ...معذرت می_

 .باشه ... چشم ... خدانگهدار 

رو داخل و کنارِ ورودی م شد و کارتن بزرگیرو به دست من داد و ختلفن

تحویلش دادم . تشکر کرد و بعد از خونه بیرون  "خسته نباشید  "قرار داد . 

 زد و من موندم با یک کارتنِ سنگین . 

تونه که داخل کارتن چی میرو از سرم برداشتم و فکر کردم به اینچادر

جکاوی دستور داد که باشه که مسیح برای تحویلش عجله هم داشته . کن

رو باز کنم و قلبم که حسابی از برم و چاقو به دست برگردم تا بتونم کارتن

 مسیح ترسیده بود ، داد و هوار کرد و مانعم شد . 

کم مونده که بازش کنم و مسیح بارِ دیگه کتکم بزنه . اونوقت یک روز هم 

 جا بمون نبودم من .این
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م بیخیالِ کارتن بشم . در نهایت که وارد آشپزخونه شدم و تصمیم گرفت

 فهمیدم اون تو چی هستمی

 

خواست که نمیرو فعال کنار گذاشتم چون به هیچ وجه دلم پس کنجکاوی

 مسیح بهم بگه فضول . 

وارد اتاق شدم و فکری کردم . به در و دیوار نگاه کردم و قابِ عکس 

 م .رو که دیدم ، فهمیدم که دقیقا باید کادو چی بدمسیح

رو با عجله برگشتم به آشپزخونه و زیر انداز به دست وارد اتاقِ کار شدم . اون

رو از پشت میز بیرون کشیدم و آماده پهن کردم روی زمین و صندلیِ مسیح

 ساختنِ بوم و قلمم بیست دقیقه ای طول کشید .

رو مقابلم قرار دادم و در حالی که کامال نقاشیِ کامل نشده ی چهره اش

 ها مشغول شدم .ی بودم از کارم ، به ادامه ی ترکیب رنگراض

اش زدم کردم طرحی که شب عروسیمون از چهرهرو هم نمیروزی فکرش

 حاال تا این حد به دردم بخوره . 

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1320 
 

مدام ساعت چک کردم و میون انتخابِ دودی و زیتونیِ تیره درگیر شدم . 

و رسیدم به چشم  شددل کندم از رنگ موهاش چون شبیه تر از این نمی

 هاش . 

های خودش پس تصمیم گرفتم که آبیِ کمی کدر تر بود از رنگ چشم

 رو . رو کمی اضافه کنم و یادم نره خطِ کاربنی رنگِ دور مردمکشروشن

بار عقربه ی کوچک روی هفت بود که رو دو مرتبه چک کردم و اینساعت

 رو .هاشیک آن تصمیم گرفتم کمی روشن تر کنم رنگِ لب

مسیحِ داخل نقاشی با مسیحی که اون شب با کمربند مقابلم ایستاد  

رو به تصویر خواستم چهره ی اون شبها فاصله داشت و اگر میفرسنگ

 هاش دورجه تیره تر بود . بکشم ، قطعا رنگ چشم

رو از ذهنم پاک و قوسی به تنم وارد کردم و از خدا خواستم تا اون شبکش

گرفت و اما ز هم با دیدنِ اون آدم تمام وجودم نبض میکنه و نشد . هنو

 رو روی خودش هم قفل کرده بود . قلبم حسابی ترسیده و حتی درها
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رو حسابی شستم و دلم که راضی رو جمع کردم . دست و روموسایل نقاشی

نشد به حموم رفتم . حوله به تن برگشتم به اتاق و حدفاصل خشک شدن 

 آرایش چهره ام . رو نشستم براینقاشی

اول حسابی آبرسان اسپری و بعد برای کشیدن و نکشیدنِ خط چشم تردید 

کرد که شد مسیح فکرهایی پیش خودش میکردم . اگر آرایشم غلیظ می

دوستشون نداشتم پس صرف نظر کردم از رسمِ خط چشم و دقیقا بعد از 

 هام .که چنین تصمیمی گرفتم، کشیدمش پشت پلکاین

رو توجهی ودم به آرایش و اصال لحظه به لحظه غلیظ تر شدنشمشغول ب

هام رو از میون رژام و رژ جیگریبردم از زیبا شدن چهرهنداشتم . لذت می

هام قرارش بدم اما بیرون کشیدم و سعی کردم که با دقت روی خط لب

رو رهاش هام رژحضور شخصی درست پشت سرم ، باعث شد که انگشت

 کنن . 

هام ایستادم . این کی اومده بود ؟ همیشه که دوازده شب هم به روی پا

دید چی رو میرفت به اتاق کار و نقاشیگشت . اگر میمیسختی به خونه بر

 ؟
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هام ها و بعد لبروی پاهام ایستادم و سالم دادم و مسیح خیره به چشم

خدا کجا با رو داد . لب گزیدم و دعا دعا کردم که نره به اتاق کار اما پاسخم

 بار ؟ من بود که این

رو رو کج کرد و  من در حالی که بند حولهکامال اسکنم کرد و بعد راهش

 رو صدا زدم . کردم نامشدور تنم محکم می

 مسیح یه دقیقه بیا ._

روی پاهاش چرخید و در حالی که ابروهاش شدیدا باال رفته بود ، با سر به 

 .جایی بیرون از اتاق اشاره کرد 

 رو ول کردی جلوی در ؟چرا بسته_

کرد که خوب بود که خودش بحث راه انداخت چون اگر در سکوت نگاهم می

 دونستم که چرا بهش گفتم یک دقیقه بیا .به خدا نمی

جا ولش کرد . منم گفتم بهش دست نزنم شاید خب پست چی همون_

 دوست نداشته باشی .
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تر ها الغر که کمی نسبت به قبلاینابرو بهم نزدیک کرد و من فکر کردم به 

 شده .

بیخود کرده که ولش کرده جلوی در . گفتم بذارتش تو اتاق کار . بعدشم _

 اون بسته مالِ تو بود . بهت نگفت یعنی ؟

 مالِ من ؟ کارتن به اون بزرگی مال من بود ؟ 

اونقدر ذهنم درگیر شد به محتویات کارتن که نفهمیدم مسیح کی تا این 

 زدیکم شده . به خودم که اومدم ، یک قدمیم بود .حد ن

 امشب چه خبره انقدر خوشگل کردی ؟ _

هاش گرفتم تا بره . رو از چشمهام اسیر شد و نگاهملب زیرینم میون دندون

رو که برداشت بدبختانه یادم اومد نباید بره به اتاق کار و در حالی اولین قدم

 نالیدم :که کم مونده بود به گریه بیوفتم 

 مسیح نرو ._
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دونستم که اگر حرف بار چرخید و با دنیایی از تعجب خیره ام شد . میاین

شدم ، پس سر پایین انداختم و مسخره ترین  کنه که دیوونهنزنم فکر می

 رو به زبون آوردم .دلیل ممکن برای نگه داشتنش

کنم . ماسک خوام اتوش موهام .. امشب دعوتیم خونه ی مامانت اینا . می_

 زنی بهش ؟ من بدم میاد دست بزنم .مو می

به خدا که هنگ کرد از تعجب . خودم هم ابروهام باال رفت . این چی بود 

های حاال . چه مرگم ام و نه به دلبریکه من گفتم ؟ نه به قهرِ بیست روزه

 بود ؟

د رو کنار زد و بعنزدیکم شید و چند تار مویی که پخش پیشونیم شده بود

 رو باال کشید .امبه وسیله ی چهار انگشتش ، چونه

 ها . حاال هی دلبری کن . پرونیرو از سر شوهرت میامشب داری عقل_

هاش نبض گرفت . هام مرد و پیشونیم هم از جای انگشتلبم زیر دندون

 خدا این چه غلطِ بیخودی بود که من کردم .
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ی تخت و من تمام تالشم به این رو چسبید و وادارم کرد که بشینم روبازوم

 بود که نمیرم از حجمِ شرم .

 

دونستم که قلبم رفت به طرف میز آرایشم و تو دل من ولوله به پا شد . نمی

 بار مشغوله به رقصیدن یا پا کوبیدن !این

رو هامرو روم قفل کرده بود و من خبر از حالش نداشتم . مسیح ماسک مودر

 رو به نشونه ی ابهام بهم نزدیک کرد .شنگاهی انداخت و ابروها

 کدومش بود ؟_

کرد فهمید که برای چی نگهش داشتم بی شک از تراس پرتم میاگر می

هام التماس کردم که رو زورکی باال کشیدم و به چشمپایین . نگاهم

 آبروریزی نکنه .

 اون که درش طالییه . _

که تلفنش زنگ خورد این رو برداشت و دقیقا بعد ازآهانی گفت و ماسک مو

 بختی کردم برای فردِ پشت خط .من هزارویک آرزوی خوش
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رونگاه کرد و بعد صفحه ی تلفن و این نوسان ها ادامه یافت تا که اول من

 لب زد :

 داداشته ._

رو کنار گوشش گذاشت . مشغول رو روی میز قرار داد و تلفنماسک مو

. از باال به د به منِ غش کرده احوال پرسی شد و در همون حال خیره ش

ها ادامه یافت تا که لبخندِ شکل گرفته روی پایین و این اسکن کردن

 هاش خشک شد .لب

 مبارکه . گفتی شهریور ؟_

تر کرد خدا ؟ گوش تیز کردم و کمچی مبارک بود ؟ چرا رمزی صحبت می

دا رو مجدرو قطع کرد و ماسک مواز قبل اطالعات گیرم اومد . تماس

 برداشت .

فقط همینمون مونده بود که درست هفته ی اول شهریور دعوت شیم _

 شیراز . االن دقیقا فهمیدم که چقدر بدشانسم .
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روی پاهام ایستادم و اونقدر سوالِ بی جواب ایجاد شد تو اتاقِ ذهنم که 

 ام کنار رفته .نفهمیدم کی یقه ی گل و گشاد حوله

 دعوتیم شیراز ؟ برای چی ؟_

 درِ ماسک مورو یک دور چرخوند و بعد خیره به جایی به جز صورتم گفت :

 رو حسابی بنداز باال .شه . عقدکنونشه . کالهتداداشت داره داماد می_

سه جمله ی خبری از طرفش بیان شد و من هم با سه جمله ی سوالی ، 

 رو ادامه دادم .بحث

 رو بندازم باال ؟ا کالهمعقدشه ؟ چرا انقدر سریع که من بی اطالعم ؟ چر_

بار روی صندلیِ میز رو چرخوند و وادارم کرد که اینرو گرفت و تنمبازوم

آرایش قرار بگیرم . ماسک مورو برداشت و من یادم رفت نیما و عقد 

 رو . کنونش

قلبم با چنان سرعتی به تنم کوبیده شد که ترسیدم از شدتِ ضربه بمیره . 

رو بهم چسبوندم و ر بلکه هزاربار . زانوهامدلم هری ریخت ، نه یکبا
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های الله ی گوشم اصابت کرد و من پلک بستم از هاش به کنارهانگشت

 شدتِ هیجان .

. دکمه ی  "به ریشه ی موهام نزن "زبونم قفل شد و نتونستم که بگم 

 رو فشرده باشن انگار .آفم

 اینارو مشکی کن دیگه . چند بار باید بهت بگم ؟_

بار نشست روی هاش اینهای حوله ام و انگشتنداختم به کنارهچنگ ا

کرد ؟ من یکی جنبه نداشتم . خاک بر سرم گودی گردنم . چیکار داشت می

 . وسطِ قهر و ناز این دیگه چه به پیشنهادی بود ؟هام با اون حرف زدن

 زنه ؟نبضت چرا انقدر تند می_

سک مو دقیقا بخوره به فرق سرم . رو ترجیح دادم . ماپلک باز کردم و فرار

 بینه . رو میخوام چیکار ؟ به درک که نقاشیموهای لخت می

هاش گریختم و دقیقا بعد از طی کردن رو تکونی دادم و از زیر دستسرم

 رو چسبید .اولین گام بازوم

 ری .جا نمیتو هیچ_
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****************** 

تابلوی باندپیچی شده از اتاق رو پاک کردم و همراه با قطره اشک جدید

بیرون زدم . مطمئن بودم که هیچی از آرایشم باقی نمونده حاال که به قول 

 شد مشغولِ نق زدن بودم . مسیح ، یک ساعتی می

بست و حواسش به خروج من رو دور مچ دستش میمسیح ساعتِ جدیدش

 از اتاق نبود .

ی باهات بودن گریه مثال شب تولدته . خاک توسرت که زنت داره برا_

 کنه .می

لب گزیدم و تابلورو محکم تر چسبیدم . چه رویی هم داشت . با وجدان 

 کرد بیشعورِ قالتاق . خودش هم دعوا می

سرچرخوند و از روی شونه نگاهم کرد و بعد کامال چرخید . طوری اخم 

بود رو مجبور کردم به کاری و این نهایتِ وقاحت کرده بود که انگار من اون

 به خدا . 
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هام و بعد رفت هام و بعد تابلوی میون دستچند ثانیه ای نگاه کرد به چشم

رو با پا طوری هل داد که شک کردم به سالم موندنِ به طرف ورودی . کارتن

 رو پوشید .هاشهاش و بعد کتونیوسیله

رد کچنان نگاهم میروی پا ایستاد و من منتظر موندم که بیرون بره و اما هم

 گیر ؟. چش بود دیونه ی روانی ؟ چش بود بی حیایِ باج

ها نپوش ؟ چرا حالیت نیست ؟ نفس چند بار باید بهت بگم از این کفش_

دی ها .. بخوای کش بدی منم رو کش میبازیِ مسخرهداری این قهر و لج

رو بذارم برای سال آینده گیرم که سفر به شیرازدم تصمیم میکش می

 شاید به عروسیشون برسیم .اونوقت 

گیر ؟ حق رو کف زمین چسبوندم . حق نداشتم که به این آدم بگم باجپاهام

 بار ببندمش ؟ نداشتم که به رگ

 حیف که تولدش بود ، حیف .

هام قاپید . خداروشکر که با دست به اتاق اشاره کرد و تابلورو از دست

 کردم .میام کرده بودم وگرنه بدجوری دق روکش تنِ بچه
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این چیه ؟ بیا برو بدون نق و نوق عوضشون کن برگرد . بجنب نفس . دیر _

 شده .

 اومد . های انتخابیم میها به لباسنرفتم . این کفش

 رو عوض کنم تا یادش بره .سعی کردم بحث

 تو باعث شدی که دیر بشه . حاالم به جای گیر دادن بیا بریم ._

 بگذرم و نذاشت . و بعد سعی کردم که از کنارش

 ریم .ها عوض نشه نمینفس این کفش_

 

کوبیدم ، برگشتم رو محکم به زمین میکه پاهامنفس رها کردم و در حالی

 رو .گرفت سرتاپاشبار لج کرده بود و به بار فحش میبه اتاق . قلبم این

رو بیرون هام ایستادم و سعی کردم پاشنه بلند ترینشمقابل کمد کفش

 رو به پا کردم و برگشتم به سالن و بعد ورودی . . قرمزِ اکلیلیشبکشم 
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هام بیرون زد و داخل آسانسور شد و بار مسیح بدونِ نگاه کردن به کفشاین

هاش قاپیدم من هم کنارش قرار گرفتم . دست دراز کردم و تابلورو از دست

 هاش ، نگاه دزدیدم .که نگاه کرد به چشمو دقیقا بعد از این

رو نواخت . های مسیح روی کف پوش ضرب گرفت و آسانسور آهنگشکتونی

ام تو قابِ آینه ی قدی نگاه کردم و راضی نبودم . از فرط گریه ، به چهره

 کرد . بینیم کمی باد کرده بود و این شدیدا ناراحتم می

کف ایستاد و اول مسیح و بعد من از اون آسانسور با تکونی روی طبقه ی هم

 شدیم .  خارج

تابلورو به سختی جا دادم روی صندلیِ عقب و کنارش نشستم و مسیح 

 درست بعد از نشستنم گفت :

 ها خیلی بهت میاد .این کفش_

پا جمع کردم و هیچ حالِ خوشی از تعریف و تمجیدهاش هم به قلبم 

سرازیر نشد . آه کشیدم و رو دادم به پنجره و مسیح هم در سکوت 

 .رو کرد رانندگیش
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فرها . یک ساعت و ده دقیقه ی بعد ، رسیدیم به خونه ی خانوادگی رادان

هام اسیر کردم و پای راستم که از ماشین بیرون رو میون انگشتدستگیره

 رفتم نامم توسط مسیح خطاب شد .

 نفس ._

سرچرخوندم و نگاه دادم به چشم هایی که ساعت های پیش به اوج بی 

 شرمِ تخس ! حیاییِ خود رسیده بود . بی

خوای قهر باش من ببین جلوی مامانم اینا درست رفتار کن . تو خونه می_

که کاریت ندارم . اصال تا آخر عمر حرف نزنی من مشکلی ندارم ولی جلوی 

 مامانم اینا نه . نرمال باش .

بار حرص و رو به کار بردم تا رگرو بهم چسبوندم و تمام تالشمهاملب

 کنم . رو مهار عصبانیتم

رو دو با دست چپ دررو هل دادم و به سختی از ماشین پیاده شدم . تابلوم

 مرتبه به تنم چسبوندم و زیر لب نق زدم :

 حیف به این کادوی قشنگم ._
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های کنار که تمام حواسم به کاکتوسرو حسابی چسبیدم و در حالیبندکیفم

کردم که میون ها باال برم و یک آن حس ورودی بود ،سعی کردم از پله

 زمین و هوا معلقم . 

رو چسبید. تابلورو رها کردم مقابل پاهام و به داد جیغ کشیدم و مسیح بازوم

قلبم رسیدم . کم مونده بود که برم به اون دنیا و مسیح پر حرص کنار 

 گوشم زمزمه کرد :

ها آخه واقعا دست و پا چلفتی و خنگ هستی نفس . تورو چه به این کفش_

. 

راست رفتم سراغ رو برداشتم و یکر دو دست کنارش زدم ، مجددا تابلومبا ه

 ها .کاکتوس

های که تمام حواسم به گلدونِ گلکنارشون روی پاهام نشستم و در حالی

رو چک کردم و ادامه دادم سای گوشه ی دیوار بود ، کاکتوسِ زبون درازمبن

: 

 شین .تر میچقدر شما روز به روز خوشگل_
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 کنار گوشم نچ نچ کرد و به آرومی روی شونه ام کوبید . مسیح

 رو از دست دادی آره ؟ باید ببرمت تیمارستان ؟نفس عقلت_

گفت این ؟ از روی شونه نگاهش کردم و هنوز یادم نرفته بود چی می

 رو .کارهاش

ها رو معرفی کنی تیمارستان . بی احساس این خوشگلتو بهتره خودت_

 دارن .نیاز به محبت 

رو از زبون تند و در باز شد و وجود ماهگل میون لنگه ی در ، مهلت پاسخ

 تیز مسیح سلب کرد .

 رو تو آغوشش انداخت .سرچرخوند و ماهگل جیغ جیغ کنان خودش

 وای خوش اومدی عشق آبجی. تولدت مبارک . _

که با متین هم به دنبالش بیرون زد و من روی پاهام ایستادم و در حالی

 کردم کنار گوشش گفتم :اهگل روبوسی میم

 رو یواشکی ببر تو .کادوم_
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لبخند دندونی نمایی تحویلم داد و من با اشتیاق چشم دوختم به پیرسینگ 

 روی بینیش که به تازگی انجامش داده بود . 

رو دخالت دادم متین هنوز هم مشغول تبریک و احوال پرسی بود که خودم

 و گفتم :

 ها .من هستم_

که ، این پسر فقط وقتی که خندید و رو کرد به من و من فکر کردم به این

 شه . تر میخنده هزار برابر جذابمی

چنان طوالنی نشد و خیلی زود وارد فضای سالم و احوال پرسیم با متین آن

رو دیدم و با هر دو احوال خنک خونه شدم . اول مامان مریم و بعد ماهرخ

 پرسی کردم . 

رو چک کنم و لحظه ای زیر رو رسوندم به آشپزخونه تا تدارکاتخودم

 چشمی نگاه دادم به مسیحی که گرم صحبت با متین بود . 

رو طی کردم و سریعاً در دو سه پله ی جدا کننده ی آشپزخونه و غذاخوری

های خامه ای که دقیقاً شبیه به رو گشودم . کیک شکالتی با الیهیخچال
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رو وسوسه ام کرد برای گاز زدن بهش و صدای ماهرخ یک قلبِ بزرگ بود

 کنار گوشم شنیدم :

 باالخره گیرت آوردم ._

 رو دادم به درش .رو بستم و تکیه امیخچال

 خوش گذشت سرِ قرار ؟_

هاش ور رفت و بعد ماهرخ سری تکون داد و نگاه پایین انداخت . با ناخن

 آهسته لب زد :

 انقدر فکروخیال تو سرم هست ، انقدر مات دونی چی بوده .. حاالتو نمی_

تونم ها هم اگر بگذره نمیموندم ، انقدر ضربه ی حریف کاری بوده که مدت

 رو ادامه بدم .بازی

های شیشه نشستم پشت میز و ماهرخ هم به تبعیت از من نشست . با نی

 ها بازی کردم و گفتم :خوریایِ داخل شربت
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دم که رفته باشی پیشش چون پای هت حق میدونم . از یه طرفی بنمی_

 هاست .دلت وسط بوده و از طرفی هم کاری که کردی آخر تمام نامردی

 رو به دندون گرفت ، آه کشید و بعد گفت :اشهای صورتی شدهلب

 خوام تا تهش برم .نفس حاال که رفتم . حاال که نامردی کردم ، می_

برادر عالقه ی به خصوصی به تهِ همه  ابروهام بهم نزدیک شد . این خواهر و

ی اتفاقات داشتن . تهِ نامردی، تهِ خشم ، تهِ بی رحمی و گاهی حتی کنترل 

 رسوندن . دقیقا تهِ تهش!رو هم به ته میاحساساتشون

. اونقدر دست گرفتم به لبه ی میز و تصمیم گرفتم که برگردم به نشیمن 

رو هم نداشتم و ماهرخ ول اشهدلسرد بودم از مسیح که حوصله ی خانواد

 کن نبود .

 نفس بشین کارت دارم آخه چته تو ؟_

نشستم و پشت چشم نازک کردم . زشت بود آره . زشت بود که بخوام 

کس نبود که به دردهام رو سر این دختر تالفی کنم اما هیچکارهای مسیح

 گوش کنه .
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ببینش ، برو باهاش خوای بکن . برو کارت دقیقا چیه ماهرخ ؟ هرکاری می_

 بارم روش ..آشتی کن ، اصال دوباره برو باهاش . یه بار که رفتی این

های کسی باعث شد که پشیمون هاش لرزید و صدای قدمهای چشممردمک

 هام . این چه کاری بود که من کردم ؟ من چم بود خدا ؟بشم از حرف

ت به سمتش و هلش متین به آشپزخونه اومد و مقابلم ایستاد . ماهرخ برگش

 داد به عقب .

 برو متین وقتش نیست ، نفس خانم اعصاب مارو ندارن االن ._

هاش رو پرت کرد به روی لبهای دندون نماشمتین بازهم از همون لبخند

و بی توجه حمله کرد به طرفِ من و لحظه ای حس کردم که میون دنیایی 

 از برف شادی غرق شدم . 

ها و زدنم منجر شد به شکستن یکی از لیوانجیغ کشیدم و دست و پا 

 ماهرخ هین کشان نگاه داد به فرد تازه وارد . 

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1340 
 

کردم پاشید و من سعی میمتین هنوز هم از رو نرفته بود و آروم برف می

های شکسته ی زیرپاهام نگاه کنم . مسیح نزدیک شد و که فقط به تکه

 های متین کشید .شترو از میون انگدست دراز کرد و اسپری برف شادی

 ها یعنی چی ؟ بزرگ شدی متین ، بزرگ شدی .این مسخره بازی_

 متین شانه ای باال انداخت و به ماهرخ اشاره کرد .

 به خدا پیشنهادِ این بود ._

رو به همراه صندلیم عقب کشید و به ماهرخ اشاره کرد که جارورو مسیح من

 شه بود .های شیچنان نگاهم به تیکهبیاره و من هم

هاش دامن بزن متین بازیکارها توام به بچهمیره برای اینزنِ من که می_

 .خب ؟

و ماهرخ و به دنبالش منِ دلخور، منفجر  "خب !"متین به آرومی لب زد 

هاش الیک داد و مسیح نتونست که شدیم از خنده . متین با یکی از دست

کرد میون هارو جمع میبار نخنده . سرتکون داد و در حالی که تیکهاین

 هاش گفت :خنده
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 زهر مار مرتیکه ._

ماهرخ نزدیک شد و دست دور گردنم انداخت و من بازهم پشیمون شدم از 

هایی که زدم . مسیح نگاه کرد به صمیمیتمون و ماهرخ به حرف اومد حرف

: 

 قربون عروس خوشگلمون برم که انقدر لوسه ._

 زور از آشپزخونه بیرون کشیدش . متین بازهم الیک داد و مسیح با 

 بازهم من و ماهرخ تنها شدیم و اول من صحبت کردم :

خوام ولی االن وقتش نیست . بیا بریم باال ، بدحرف زدم . معذرت می_

 زنیم .برمت پیش خودم حسابی حرف میامشب می

رو بیرون کشید و در حالی ایچهای متنوعِ سنمقابل یخچال ایستاد و قوطی

 کرد لب زد :رو از آناناسی پر میهای ردیف وسطاول لیوانکه 

باید حرف بزنیم نفس ، هم راجع به سپهر و هم اون قتلی که در مورد _

 مسیح گفتی .
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رو . من تو تمام هامهای عالم روی سرم آوار شد و یادم اومد کابوستمام غم

حتی توی  رودیدم و درد خفگیرو باالی دار کابوس میاین مدت ، مسیح

فهمیدم که ها میکردم . کاش همین روزخواب با تمام وجود حسش می

 دروغه !

رو از آلبالویی پر کردم و ماهرخ با روی پاهام ایستادم و به کمکش ردیف اول

 های یخ نزدیک شد .قالب

 جا بمون باشه ؟ باید حرف بزنیم نفس .اگه مسیح راضی نشد ، شب این_

 رو تایید کردم .شسرتکون دادم و گفته ا

بریمت . حاال همه ی اینارو ول کن ، دقیقا وقتی که کنیم و میراضیش می_

 رو دیدی چه حالی داشتی ؟سپهر

 هام .هاش از حرکت ایستاد و زل زد به تخمِ چشمدست

 رو هم بذار آخر شب بهت بگم .این_

نشیمن رسیدم هارو باال رفتم و دقیقا وقتی به ها پلهبه همراه سینیِ شربت

 مسیح به حرف اومد :
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رو از دست اون بگیر . یه کفش پاش کرده اندازه ماهگل پاشو اون سینی_

 شه .چهارپایه االن کله ملق می

چپ چپی نگاهش کردم و ماهگل بلند خندید . ماهرخ هم با سینیِ شیرینی 

 به دنبالم بود و خوشم اومد که دفاع کرد .

تونه باهاشون راه بره که پاش کرده دیگه . داداش حسودی نکن ، حتما می_

 کنی . دونم  به خوشگلیش حسودی میمی

رو از سینی برداشت . مقابل مامان مریم ایستادم و متین خندید و آلبالویی

 گفت به دسته ی مبل زد .که ذکر میدر حالی

 یست . ماشااهلل به خوشگلیِ دختر من تو این دنیا ن _

ته دلم کیلو کیلو قند آب شد . هر چی که از طرف خانواده اش تمجید بود 

 از طرف مسیح سرکوبِ حس اعتماد به نفس . 

بار مقابل مسیح ایستادم و اون نگاهی به سه رنگ شربت انداخت ، این

 هام لب زد :رو برداشت و خیره به چشمقرمزش

 م.گه چرا برای ذره ذره بلعیدنش حریصهی می_

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1344 
 

 

رو بهم داد اش این اطمیناننگاه کردم به ماهگل و حالت رو به انفجار چهره

 هاش شنیده .رو با گوشکه آبرو ریزیِ مسیح

که هیچ پرحرص نفسی فوت کردم ، مقابل آخرین نفر ایستادم و اون درحالی

 رو برداشت و لب زد :کرد ، لیوانتالشی برای کنترل لبخندش نمی

 حریصه دیگه ._

 رو ولو کردم روی مبل . رو روی میز گذاشتم و تن خیس از عرقمسینی

های چند ساعت مسیح دقیقا مقابلم قرار داشت و نگاهش دقیقا شبیه به نگاه

پیش بود . با قهر رو گرفتم از چهره اش و ماهرخ کیک به دست برگشت به 

 پذیرایی .

 خب دیگه نوبتی هم باشه ، نوبتِ کیکه . _

، متین روی پاهاش ایستاد و برف شادی به دست ، لحظه ای مسیح خندید 

 رو کامال سفید کرد . هیکل مسیح
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ماهگل شادی کنان نزدیکش شد ، دست دور گردنش انداخت و از اعماق 

 رو بوسید و متین باز هم برف شادی پاشید . وجود چهره اش

و اجازه  رو بقاپمرو به متین رسوندم و دست دراز کردم تا برف شادیخودم

 نداد .

نه دیگه نفس این برای منه . برو عمویی برو یه شادیِ دیگه واسه خودت _

 دست و پا کن .

ِ روی لباسش درگیر بود و در همون های برف شادیمسیح هنوز هم با گلوله

 حال به حرف اومد :

 بینی بچه ناراحته ؟بده بهش متین . نمی_

هاش کشیدم رو از میون انگشتریاز حواس پرتی متین استفاده کردم و اسپ

رو روی صورتش خالی کردم . . حرصی تصنعی به حرکاتم وارد و برف شادی

 ماهرخ و متین خندیدن ، ماهگل اما لب گزید . 

 رو به صورتش گرفت و مامان مریم به حرف اومد :مسیح هر دو دستش

 مسیح مادر چی شد ؟_
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تم . گمونم که پاشیده بودی رو رها کردم روی میز و کنارش نشسبرف شادی

رو با صدای ضعیفی پرسیدم و اون عکس العملی نشون تو چشمش . حالش

 نداد . 

رو کشید و مسیح هاشمتین نزدیک شد ، دست دراز کرد و یکی از دست

 رو برداشت و به دیوار کوبید . بالفاصله برف شادی

نگاه کرد به من و من لب گزیدم . ماهگل هین کشید ، ماهرخ عقب رفت و 

 هام دست و پا زد . های من زیر دندونچنان نگاه کرد به من و لبمسیح هم

 مامان مریم نزدیک و مسیح منفجر شد :

 گی نه . نزدیک بود کورم کنی احمق . گم بچه ای میمی_

د کنج گلوم و جمع در سکوتی تنم لرزید و پلک زدم . بغض اومد و چپی

محض فرو رفت . انگار نه انگار که تا چند دقیقه ی پیش سالن پر بود از 

رو فقط به صدای جیغ و شادی ، انگار نه انگار که من تصمیم داشتم امشب

خندیدن اختصاص بدم ، انگار نه انگار که مسیح تا چند دقیقه ی پیش با 
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هاش آب رو تو حرارت چشمکه یخِ قلبمهای دلبرانه اش قصد کرده بود نگاه

 کنه . 

 رو شکست ماهرخ بود .اولین نفری که به حرف اومد و سنگِ سکوت

 داداش تولدته خب ، مگه چیه ؟ بذار شادی کنیم . _

ها از نیم رخِ در حال مرگ من کند و داد به رو بعد از دقیقهنگاه غصبناکش

 یح روی پاهاش ایستاد .ماهرخ . ماهرخ کنار مامان مریم نشست و مس

شادی ؟ چیکار کنیم ؟ شادی کنیم ؟ تو یکی حرف نزن خب ؟ تو یکی _

رو به این خانواده حروم کردی . تو یکی باید الل شی خیلی وقته که شادی

برگردی تو اتاقت . تو اگر نبودی من این همه بدبختی نداشتم . تو اگه 

 قاتل . گفتننبودی حاال و بعد از شیش سال به من نمی

گونان دست گرفت به دستگیره ی مبل و هر کس  "یا علی  "مامان مریم 

 به نوعی عکس العمل نشون داد . تنها خونسردِ غمگینِ جمع من بودم . 

 .مسیح دور خودش چرخید و چنگ زد به سوئیچش 
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حالم کنه وقتی که تونه خوشها نمیممنون بابت جشن تولد اما این کار_

 دونم که یه قاتلم .قبتم مرگه . وقتی میدونم آخر عامی

ماهرخ زد زیر گریه و من نتونستم که حرف نزنم . چقدر سخت دل شده بود 

 مسیح !

ها خیره بود رو به سختی قورت دادم . تمام نگاهروی پاهام ایستادم و بغضم

 های ماهرخ .به من و مسیح هنوز چشم نکنده بود از چشم

یاری مسیح . کسی مجبورت نکرده که کینه و تو دیگه داری شورشو در م_

رو به رخ هاترو تشدید کنی ، کسی مجبورت نکرده که قلدریغیرتِ آبکیت

جا راضین که تو رفت و آمد داشته های اینکشی . اصال کدوم از آدمما می

 رو تو سر ما نزن .باشی تو قصرِ سپهر . آقا جون ، عقده ای بودنِ خودت

کردم اما رو هم نمیو انگار قیامت به پا شد . فکرشروی پاهاش چرخید 

 ام کوبید .مسیح در کمال حیرت به تخت سینه
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گی ؟ تو سر پیازی یا ته پیاز ؟ تو دقیقا حکمت چیه تو تو دیگه چی می_

جوری که تو این چند وقت الل این خانواده ؟ زبونت کوتاه باشه نفس همون

 بودی الل باش خب ؟

بود که ایستاد و نزدیک شد به مسیح ، بازوش چسبید و  متین سومین نفری

چنان گریه با سر به من اشاره کرد که اون طرف تر بایستم . ماهرخ هم

هام بود . مغزو قلبم هاش تو اتاق خاطرهکرد و تنها کارِ من تثبیتِ حرفمی

 رو به بار فحش گرفته بودن .بار دست به دست هم داده و مسیحاین

 ای نسبتا بلندی حرف زد :متین با صد

ری دیگه بسه . زیاده روی نکن . قاتل مسیح دیگه بسه . داری تند می_

کشتی و رو میرفتی از اول سپهرخواستی قاتل شی مییعنی چی ؟ تو می

 تمام دیگه . این همه بدبختی برای چی بود ؟

شب رو بیرون کشید و برگشت رو به ماهرخ . اممسیح دست و پا زنان بازوش

 چربید .زورش فقط به هر دوی ما می
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حال باشم . ببین زنم بهم تونم خوشببین چیکار کردی با من . ببین نمی_

کنه من یه قاتلم . ببین بیست روزه منو که ده چون فکر میمحل نمی

 ره .کنه و میرو کج میبینه راهشمی

ا کرد ؟ چررو رد میهاشمشکلش دقیقا چی بود ؟ چرا دلم حرف

 ذاشتشون پای عشق ؟ نمی

 کنار ماهرخ قرار گرفتم و دست کشیدم روی شونه هاش . 

مسیح برگشت به سر جاش و به تبعیت از اون متین هم نشست . دو مرتبه 

 رو شکست .تمام جمع سکوت کرده و ماهرخ بود که اون

رو ام کردی انقدر اون غلطمخوام برای من کاری کنی . خستهاصال نمی_

کوبیدی تو سرم . تو اصال از من نظر خواستی وقتی رفتی سراغ سپهر ؟ اصال 

رو بستی مسیح . هاتخوای سپهر بمیره یا نه ؟ تو چشماز من پرسیدی می

تر ات . وقتی ساالر اومد و بهم گفت بیشفقط دل دادی به تعصبِ کورکورانه

ضیه فکر امو چسبیدی گفتی این قدر مورد اون شب فکر کن اومدی یقه

های سپهر نگاه کنی کردن نداره ، وقتی ازت خواستم بری مستقیم تو چشم

Ava-Khis.iRبپرسی دلیل کارهایی که با من کرد چی بود ، فریاد کشیدی گفتی من هم 
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باید مثل خودش از پشت خنجر بزنم . اصال ریشه ی تمام این اتفاقات چیه 

 ؟کارو کرد  دونی چرا سپهر با من اونمسیح ؟ چرا ؟ تو می

 مسیح چهره جمع کرد وگفت :

چرت و پرت نگو . فکر نکن با این پرت و پالها االن به پهنای صورت برات _

ریزم ماهرخ . چرا داره ؟ سپهر یه دختر ساده و احمقی مثل تورو اشک می

دیده گفته چی از این بهتر بذار ببرم هزار تا بال سرش بیارم . دیگه چرا و اما 

 دتو...و اگر نداره ، رفتی خو

متین فریاد زنان میون صحبتش پرید و من متعجب زل زدم به چهره ی 

دیدمش تونم بگم اولین باری بود که اینطور میسرخ شده اش . به جرات می

 . 

 بسه دیگه مسیح . دهنتو ببند . پاشو برو بیرون بی غیرت ._

مسیح خیز گرفت به سمتش ، من جیغ زدم و مامان مریم از شوک خارج 

 شد . 
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های متین و متین با مشت اول از جانب مسیح کاشته شد زیر چشم

 زد .هاش مشت میحرف

بهت برخورد ؟ بی غیرتی دیگه . انقدر بی غیرتی که داری خصوصی ترین _

 دی .رو پیش این همه آدم شرح میهای زندگیِ خواهرتاتفاق

رو کاشت ، من بلند زدم زیر گریه و متین مسیح عربده کشان مشت دوم

 ادامه داد :

رو ها ، دست خواهرتتو اگه غیرت داشتی به جای این کثافت کاری_

که ذاشتی پیشرفت کنه نه اینبردیش میگرفتی از این کشور میمی

 بکوبی . رو توی صورتشزندونیش کنی تو این خونه و هر روز اشتباهاتش

رو ی بلندی سر داد و دست دراز کرد تا مشت بعدی "خفه شو  "مسیح 

بکوبه اما سد بزرگ و مقدسی چون مامان مریم مقابل دستش ایستاد و 

 چون سوتِ پایان تو سالن اکو شد . صدای سیلیِ برق آساش هم

ا پلک بهم فشردم و سعی کردم که از یاد ببرم صدارو اما مامان مریم کوتاه بی

 نبود .
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دم و رو بهت میبرو بیرون . از خونه و زندگیِ من برو بیرون . دیگه نه نفس_

رو بکش . من و بچه هام دم که برگردی به این خونه . برو و همهنه اجازه می

 جداییم و تو جدا مسیح . برو بیرون .

هام رفته بود . ماهرخ باز و درست وقتی چشم باز کردم مسیح از مقابل چشم

رو گرفت ، ماهگل وا رفت روی صندلی ، م گریه کرد ، متین خون بینیشه

هامون محو شد و من خیره به مامان مریم خدارو صدا زد و از مقابل چشم

رو به های مسیح باز نشد آخرین خاطراتِ مشترکمونتابلویی که به دست

 شدت پس زدم .

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

 "راوی  "

 مروری بر گذشته 

 ها سر در نمیارم . ولم کن دیگه .ر من یکی از مشتقسپه_

رو به خودش اختصاص داده نفهمی که کالهت ها دو فصلماهرخ ، مشتق_

 ست ای بابا .پس معرکه
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های شست و رو میون انگشتدخترک دست دراز کرد و غر زنان خودکار

 اش اسیر کرد . سپهر نزدیک تر شد و کنار گوشش لب زد :سبابه

 تیپی نباشه یه وقت .هاتون یه آقای خوشاین حواس پرتیدلیل _

که تمام حواسش رو پشت گوش فرستاد و در حالیدلبرانه خندید و موهاش

 ها بود تا مبادا کسی از راه برسه ، لب زد :به پله

 دلیل تدریس اشتباهتون یه ملکه ی زیبایی نباشه یه وقت ._

هاش چین یش گذاشت . کنار چشمرو به نماهاشسپهر بلند خندید و دندون

 رو به رخ کشید و ماهرخ ادامه داد :هاشخورد و زیبایی

این آقای خوشتیپ حواسش هست که خواب و خوراک ندارم ؟ ولش _

 رو ؟ کنه مشتق و حدهای نامتنهایی و یا حد در بی نهایتنمی

دست مرد دور گردنش حلقه شد ، با آرامش سرچسبوند به سینه اش تا 

 رو بهتر بشنوه .اشدلنواز و مردونه صدای

رو تو حد و مرز منی دختر . تو بی نهایت منی ، من ریاضی و تابع و مثلثات_

 با تو فهمیدم .
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 قلبش لبخند زنان دستورِ دلبری داد ، پلک گشود و لب زد :

فهمم . وقتی ولی من برعکسم ، وقتی تو باشی اصال منطق و ریاضی نمی_

میرم برای شعر و هنر ، تو دبیاتم ، تو که هستی من میتو هستی من عاشق ا

 که باشی من عاشق حافظم .

ها ، های پرکوبشِ روی پلهرو محکم تر چسبید و اما صدای قدمسپهر تنش

 رو برهم زد .اشونآشیانه ی عاشقانه

هاش خارج کرد و سپهر چشم داد به فصل رو از حصار دستماهرخ تنش 

 تق .های مشآخر ، کاربرد

 

که دیدش ، الیاس تلفن به دست نزدیک شد به اتاقِ ماهرخ و به محض این

 شکل گرفت . "گیج  "میون افکارش واژه ای شبیه به 

کرد که انگار وارد داد و ماهرخ طوری به کتاب نگاه میسپهر توضیح می

 فهمه . رو ابدا نمیسیاره ای ناشناخته شده و زبون هیچ یک از اطرافیانش
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ای کرد ،تقه ای به در نواخت و سپهر به محض دیدنش تو طاق در  خنده

 روی پاهاش ایستاد .

 های ماهرخ گفت :الیاس نگاهی به سرتاپاش داد و بعد مقابل چشم

فهمه ولی رو ریختم . هر چند که این گیج هیچی نمیپول این ماهت_

برو که رو جمع کن باالخره تو زحمت کشیدی دیگه . حاال هم بند و بساطت

 خوام شر به پا بشه .مسیح داره میاد نمی

که هزار هزار کینه از این رو بلند تر کرد و سپهر در حالیاشماهرخ فاصله

رو از روی میز داد ، دست دراز کرد و وسایلشآدم توی دلش پرورش می

 جمع کرد . 

 ماهرخ اشاره کرد به ظرف میوه و گفت :

 میوه نخوردین ._

رو پنهان کنه . رو به کار برد تا پوزخندِ گوشه ی لبشششو سپهر تمام تال

 شدن . ها همین لحظه الل میکاش هر دوی این

 رو ادامه داد :الیاس اشاره کرد به میز و دق دادنش
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 رو .هاتخوای بردار با خودت ببر میوهمی_

 شد ؟ماهرخ لب گزید و سپهر نگاه تیز کرد . این احمق چرا الل نمی

 ه میوه هست من برم الیاس کاری نداری ؟تو خون_

گفت و منتظر نشد که ببینه واقعا الیاس کاری باهاش داره و یا نه . به 

رو داد به ورودی رسید و صدای زنگِ آیفون تو خونه پیچید . نگاه کنجکاوش

 آیفون تصویری و هیچ تصویری مبنی بر برادر دوم ندید . 

 سریعا گفت :الیاس نگاه داد به تصویر و بعد 

 کنه تو برو .برو سپهر ، تا این پارک می_

رو تو سر تکون داد ، از میون لنگه ی در گذشت و نگاه دل نگران ماهرخ

 ذهنش ثبت کرد .

متنفر بود در وهله ی اول از الیاس وبعد از تمام خانواده ی پر افاده ی  

رو هاشیفر . از پیچ کوچه گذشت و صدای بوقی ادامه ی کینه توزرادان

 مانع شد . 
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شناخت . رو خوب میسر چرخوند . فردی که پشت فرمونِ بنز نشسته بود

 متین بود تنها خاکیِ اون جمع .

 رسونمت .ری ؟ بیا بشین میسپهر کجا می_

رو کش داد تا متین خیال کنه که از دیدنش هاشسر تکون داد و لب

 بالفاصله پرسید :خوشحاله . کنارش روی صندلی شاگرد نشست و متین 

 ری ؟کجا می_

 لب زد :

 خونه ._

 رو در پیش گرفت . و متین راه خونه ی قدیمیِ مادریش

کرد ، همین رو رو میکرد ، همین روزها تمام ثروتشهمین روزها رو می

رو با دنیایی از حسرت رها کنه و بره . ِ عاشقروزهایی که قرار بود ماهرخ

 کشید . ها به رخ الیاس میروز و همینرماشین و آپارتمانِ جدیدش

 رو پاره کرد .صدای متین ، ریشه ی افکارش
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گن یه خب بگو ببینم چه خبر ؟ عاشق ماشق که نشدی ؟ چشمات می_

 خبراییه .

هاش باال کشید و داد به رو از انگشتر یقر و طالسفیدِ تو انگشتنگاهش

 کرد .ساعتی رو نمایی میساعتِ مارکش . همین روزها با چنین انگشتر و 

 عاشق که نه چه عشقی ؟_

های متین خندید . درست مثل الیاس استاد خندیدن بود این آدم اما خنده

 پرمهرِ این کجا و الیاس کجا ؟

 رو نخواستی ؟خوای بگی تو تاحاال هیچ دخترییعنی می_

خواست . همون دختری که رو تا سرحد مرگ میخواست . روزی دختریمی

های الیاس له شد . همون دختری که حاال ح و جسمش میون دسترو

های سیاوش افتاده و الم تا کام حرف گوشه ی اتاقِ یکی از بزرگ ترین خونه

 زنه .نمی

رو جمع کرد داخل نفسی عمیق و درست وقتی تبدیل به آه شد ، دردهاش

 کوتاه لب زد :
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 نه ، تو چی ؟_

 قِ جوانی .متین سری تکون داد و پر بود از شو

 .خوام فکر کنم بشناسیش خوام . یه نفررو حسابی میمن می_

پرسته اما رو میشناخت . ماهرخ بارها گفته بود که ماهگل متینمی

 رو زد به ندونستن .خودش

 شناسمش ؟ فکر کنم فهمیدم کیه .جدا من می_

 رو داد به نگاهِ عسلیِ سپهر و پرسید :متین نگاه پر اشتیاقش

گی ؟ انقدر تابلوعه ؟ ولی مسیح که هیچی نفهمیده بود ، وقتی ت میراس_

 گفتم خیلی تعجب کرد و گفت باید درسش تموم بشه .

خواد ببینه مسیحِ مجهول و برای هزارمین بار اعتراف کرد که دلش می

 رو .های ماهرخقهرمانِ قصه

ی حوصله رو پیچید و سپهر یادش افتاد که باید چیزی بگه پس بمتین فرعی

 به حرف اومد :
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 رو شنید :و بالفاصله صدای متین

 شه .آره ولی تا آخرِ امسال درسش تموم می_

های میتن جور در نیومد و ذهنش به آخرِ امسال ؟ اطالعات مغزش با گفته

که معادله ی پایان رسیده اخطار داد . سر چرخوند و حرف زد در حالی

 ابروهاش به وسطِ پیشونیش رسیده بود .

جوری که من آخرِ امسال ؟ ماهگل که هنوز دو سه سال دیگه داره اون_

 شنیدم .

متین برگشت ، اول متعجب شد و بعد پرصدا خندید . سپهر اشتباه فهمیده 

 بود . کامال اشتباه .

ست برای این گی تو سپهر ؟ ماهگل و من ؟ ماهگل خیلی بچهچی می_

گم که من زرنگم پس توهم نفهمید ی حواس من شب و روز ها . میحرف

 پیش عروسکِ چشم آبیم ماهرخه .

کرد که هیچ احساسی نداره به اون دختر ، تا به اون تا به اون روز فکر می

زد ، روز تنها برای انتقام از الیاس و خرد کردنش بود که با ماهرخ حرف می
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های شهر تعصب نداشت و اما نفهمید چرا گاه زتا به اون روز به هیچ کدوم ا

رو تماما برای خودش خواست که سرچرخوند و متعجب بار اون مو طالییاین

 و توام با صدایی بلند گفت :

 ماهرخ ؟_

 

 "راوی"

رو دید . روی ترمز زد و خنکای اواخر رو طی کرد و ماشینشجاده ی خاکی

 رد به ریه کشید . شهریور

کشید . رو میرو بهم قفل کرده بود و کنار جاده انتظارشهاشدستسپهر 

 رو زد .نزدیک شد و یک راست حرفش

 زنه سپهر . وسط مشکوک می یه چیزی این_

سپهر روی پاهاش چرخید و حال چندان مساعدی نداشت ، فقط سوالی 

 خواست .چند کلمه ای داشت و جوابی یک کلمه ای می

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1363 
 

رو بزنه و سپهر بعد از رو فهمید ، منتظر شد تا حرفشحالشمسیح بد بودن 

 های سکوت پرسید :پرسه زدن تو کوچه پس کوچه

 سمارو تو کشتی ؟_

ابروهاش باال رفت . خوب شد که سپهر یادش انداخت سمارو . چند روزی 

خواست اون دختر به نبودش عادت کنه ، شد که ندیده بودش . نمیمی

 خواست . رو تماما میشکه اطالعات ذهنچون

 رو اصال نپسندید .رو تغییر داد . چون موضوعبحث

 اومدیم در مورد سیاوش حرف بزنیم ._

شد ، محال بود که سامیار سمارو کشته باشه . سپهر هیچ چیز حالیش نمی

خواست هر چقدر هم تنفر داشت از اون دختر ، زمانی همه چیزش بود . نمی

 که بمیره . 

 رو از دست داد . اگر سامیار واقعا سمارو کشته بود ..کنترلش لب گزید و

بار صدای فریادش میون هوهوی باد رقصانِ وسطِ رو چسبید و اینیقه اش

 بیابون چرخ خورد .
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 خوام ، سمارو تو کشتی ؟سامیار .. من یه سوال پرسیدم یه جواب می_

و هم عصبی  دست دراز کرد و پر شدت به عقب هلش داد . هم متعجب بود

! 

متعجب برای عصبانیت بیش از حد سپهرِ همیشه خونسرد و عصبی برای 

تمام روزهایی که گذشته بود و ندیده بودش . دقیقا هر جای کره ی خاکی ، 

 شمرد .رو میهای نبود اونساعت

 رو پس زد و به حرف اومد :افکار مزخرف

 آره من کشتم . مشکلی داری باهاش ؟ _

خواست و شد ، صددرصد پاسخ منفی مید کرد . باورش نمیسپهر نگاه گشا

رو خط زد . ایمان داشت به این آدم . حتی هاشسامیار امروز تمام باور

 تر از ساالر . بیش

هاش گرفت . رو از چشمقدم به عقب نهاد و وزش تندِ باد قدرت دید

سمایی  هاش به گردش در اومد . سما واقعا مرده بود ؟خاطرات مقابل چشم
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کرد ؟ سمایی که از پشت خنجر رو مرور میکه شب و روز دوست داشتنش

 های سامیار ؟ زد ، واقعا مرده بود ؟ اون هم به دست

رو از ذهنش خط زد . در باز کرد و های محضسر تکون داد و حقیقت

خورد نشست پشت فرمون ، قصد داشت بره و عذاداری کنه . حتی قسم می

پوشید اما مسیح بود که مانعِ وز ، چهل ماه سیاه میکه به جای چهل ر

 حرکتش شد و کنارش ایستاد .

گم که دقیقا خواست سما بمیره ، منم میاگه بهم بگی سیاوش چرا می_

 چی شده؟

خواست بگه ؟ گذشته ی گند سپهررو قصد کرده بود که با جنازه رو میچی

کرد که با تفنگ می شده ؟ فرقی سما طاق بزنه ؟ چه فرقی داشت که چی

 مرده یا خفگی و یا حتی ضربه ای محکم به فرق سرش ؟ 

 رو روشن کرد و سرچرخوند به طرف مسیح و تنها گفت :ماشین

 شه تو هم یکی باشی عین سیاوش . اصال باورم نمی_
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رو دور زد و رفت . مسیح نفسی فوت کرد و تکیه و بعد راه خاکیِ بن بست

د به جیبش و سیگاری آتش زد . مسخره بود اما از داد به ماشین . دست بر

 شب تولدش به بعد ، سیگاری هم شده بود . 

رو ندیده بود . تنها کسی امروز دقیقا بیست و پنجمین روزی بود که نفس

رو به شیراز اخبار که باهاش ارتباط داشت ماهگل بود که اون هم سفر نفس

 کرده بود . 

این روزها رسیده بود به آخرِ زندگی . به آهی کشید و پک جدید رو زد . 

شد که کش پیدا سیمِ آخر . مرحله ی آخر زندگیش دقیقا چند ماهی می

کشتش و اون با جونی دوباره روی کرد و غول آخر هر بار سخت تر میمی

ها حتی جونی هم نداشت . این بیست و پنج روزپاهاش می ایستاد . این

د . اول از مادرش و به ترتیب تمام روزی که از همه ی دنیا طرد ش

رو اش ، نفسش و بعد سرهنگ کاظمی که اوایل شهریور اخطار آخرخانواده

 داد و مسیح هیچ کاری براش نکرد . 

رو شه حاال که راهشدونست که اون هم دیر یا زود دست به کار میمی

 کامال از مسیح سوا کرده بود . فکر کرد و رسید به دیروز .
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دقیقا تا قبل از ساعت چهار و پنجاه دقیقه ی عصر ، قرار بر این بود که پنج  

های مسیح بمیرن و مسیحی شنبه ی آخر هفته تمامِ هشتاد نفر به دست

که به سیم آخر زده بود ، سناریویِ مرگ سیاوش به همراه سپهررو تو 

تاد کرد و دیروز سیاوش اعالم کرد که مرگ اوت هشمغزش آماده سازی می

نفررو موکول کرده به آخرِ زمستون . این از نظر سپهر و یا حتی هر فرد 

رسید و اما مسیح مطمئن دیگه ای تو این دنیا بهترین خبر عالم به نظر می

 بود که رخ دادی شدیدا خطرناک پشت این تصمیم پنهانه . 

ر رو به همراه هم بررسی کنن و حاال اون اینطوسپهررو صدا زد تا اتفاقات

رو زیر داد . سیگاررو نصفه و نیمه رها کرد ، اونعکس العمل نشون می

 پاهاش به قتل رسوند و نشست پشت فرمون .

شد و پروفایل جدید امروز هزارمین باری بود که وارد صفحه ی تلگرام می

کرد . اون چهره ی خندونی که کنار برادر تازه دامادش رو چک مینفس

شد به آدمِ عاشقی که حاال درد فراق رو به نمی نشسته بود ، اصال مربوط

 کشید . دوش می

 رو بهم فشرد .هاشرو پرت کرد روی صندلیِ شاگرد و لبتلفن
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رو به یاد آورد . تمام دوستت دارم هایِ نفسچهره جمع کرد و تمام عاشقانه

 رو . هاشرو و تمام بوسههای عاشقشرو ، تمام نگاههاشگفتن

اش تشکیل شده بود وند به فرمون ، بیست و پنج روزِ گذشتهرو چسبسرش

دونست که با این حجم از ناراحتی چطور از بیست و پنج هزار غصه . نمی

 هنوز هم سرپاست .

هاش روی خاک و خول ، پا گذاشت روی پدال گاز و صدای سایش الستیک

 رو کم نکرد . تشنجِ اعصابش

شد ، تنها تنها جایی که پس زده نمیروند به سمت تنها جایی که داشت . 

 کرد . کسی که از دیدنش چهره جمع نمی

 رو باال برد . رو اسیر کرد و صدای موزیک نامالیمبا چهار انگشتش فرمون

دیدی عاشق نبودی نفس ؟ دیدی ؟ تا فهمیدی قتل کردم گذاشتیم و _

 هات ؟ رفتی . این بود تهِ همه ی دوست داشتن
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. دیونه شده بود . حقیقتا هر روز تو یک ساعت نامشخص به فرمون کوبید 

رو شد از سیاوش و سپهر ، جنونشد و وقتی اتاق فکریش پر میدیونه می

 گذاشت .کنار می

فشرد . این روزها شیطان زد و مسیح لب بهم میخواننده هنوز هم فریاد می

برو و زد . شیطانی که گاهی فریاد میتر از هر کسی رفیقش بود بیش

ها ات اما غرورش همون ساعترو بردار و با کتک برش گردون به خونهنفس

 پرداخت . کرد و به خودنمایی میقد علم می

 شد . گذاشت خیلی خوب میرو روی پروفایلش نمیاگر نفس اون عکس

در نهایت رسید به سما . با ماشین داخل رفت و به محض پیاده شدنش 

میون چهارچوب در دید . تنها کسی که بعد از های خندون سمارو با لب

 خندید همین آدم بود .دیدنش می

رو سالم داد و جواب گرفت . وارد خونه شد و بوی خوش غذا مشامش

 تحریک کرد . چند وعده بود غذا نخورده بود ؟ 
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ولو شد روی مبل و سما شربت به دست مقابلش ایستاد . این روزها زیادی 

 رسید .به خودش می

 دونستم که میای برای همین ناهار درست کردم . می_

 رو دونه به دونه شکوند .های گردنشتکونی خورد و قلنج

 دونستی میام ؟ فکر کنم چلو گوشت درست کردی بوش میاد . از کجا می_

سما نشست کنارش ، دست دراز کرد و به موهای روشنِ مسیح کشید و لب 

 زد :

چشمات چرا انقدر ناراحته این روزا ؟ دقیقا از شب تولدت که اومدی پیشم _

گفتم تعریف  های من ناراحت شدی مسیح ؟یه چیزی شد . نکنه از حرف

رو در مورد خودم و کنم دیگه . فقط بذاز با خودم کنار بیام بعد همه چیزمی

 کنم . الیاس تعریف می

اش با الیاس درد بود ، این ان عاشقانهآه کشید . کاش فقط بیان نکردن داست

خورد . به جز درد هیچ حسی تو چرخید شالق میروزها به هر طرف که می

 تنش باقی نبود . 
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که هیچ آغوشی ذره اش و مسیح فکر کرد به اینسما سرچسبوند به سینه

 گیره .رو نمیای جای آغوشِ نفس

 فکری کرد و پرسید :

 سما الیاس خیلی بد بود ؟_

 و شنید :

 الیاس خیلی بد بود . _

رو کنار فرستاد ، سیگاری جدید آتش زد و بعد اشاره کرد به دردهاش

 آشپزخونه . 

 رو آماده کن که روده و معده ام با هم درگیرن .برو ناهارت_

سما پر اشتیاق باشه گفت و رفت به آشپزخونه . داستان زندگیش این روزها 

رو به قدری پیچ خورده بود که به معنای واقعی نقش منفی و یا مثبت

 تونست که از هم تفکیک کنه . نمی
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سری به نشونه ی افسوس تکون داد . افسوس که خودش هم احساسات 

رو تنها از این دختر یاسسمارو به بازی گرفته بود چرا که آدرس ال

 تونست دریافت کنه . می

تلفن تو جیبش لرزید ، دست دراز کرد و چنگ انداخت بهش و پیامی روی 

 اش خودنمایی کرد .صفحه

 داداش هر وقت تونستی زنگ بزن خیلی واجبه ._

رو گرفت . صدای پر هل سریعا وارد لیست مخاطبین شد و شماره ی ماهگل

 نواخت . رو میرهای بدو والش ، آالرم خب

 ها خب ؟ قول بده که آروم باشی .سالم مسیح ، داداش ناراحت نشی_

شد بهش نسبت داد آروم بود . بیست و پنج این روزها تنها صفتی که می

 کرد و داد و فریاد تو کارهاش نبود . رو میصدا کارهاشروز بود که آروم و بی

رو از این شد که حالشری بد نمیپلک بهم فشرد . کاش خبرِ جدید اونقد

 خراب تر کنه . 

 گفت :
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 بگو آرومم ._

اومد های دوغ و نوشابه به سالن میو درست وقتی سما به وسیله ی پارچ

 شنید :

 نفس درخواست طالق داده . برای من از درخواستش عکس فرستاده . _

التماس  آرامش فرار کرد و رفت . تو قلبش قیامت به پا شد . باورهاش بهش

کردن که حقیقت بودن این ماجرارو پس بزنه و درست وقتی شیطان کنار 

روی پاهاش ایستاد و  "کردی هام گوش میباید به حرف "گوشش فریاد زد 

 طوفان به پا کرد .

 خواد .چیکار کرده ؟ درخواست طالق ؟ از من طالق می_

 خندید ، خنده ای پر درد .

؟ بهش بگو هنوز نشناخته منو . بگو بترسه بشینه تا بیام طالقش بدم خب _

 . از این به بعد باید از من بترسه ماهگل .

های متعجب سما قطع کرد . سما به درک . حتی رو مقابل چشمو بعد تلفن

رفت به شیراز. باید همین فردا به الیاس و تمام دنیا هم به درک . باید می
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سیح نبود اگر به خاک سیاه داد . مرو نشون میتمام اون خانواده قدرتش

 رو .شوند نفسنمی

رو از چهار چوب گذشت و سما دنبالش افتاد . نشست پشت فرمون و تلفنش

رو ها گشت تا وکیلِ قدیمیِ خانوادگیشونباال آورد و میون لیست مخاطب

 پیدا کنه . 

 رو به دنیا حروم کرد .نفس امروز آرامش

 

ذاشت که از این پس باز کرد . نمیرو به خودش نفس امروز درهای جهنم

 آب خوش از گلوی هیچ کدوم از اعضای اون خانواده پایین بره . 

های مکرر سما که در جواب سوالرو پیدا کرد و در حالیپیداش کرد . بهمنی

که بوق اول به اش رو گرفت و دقیقا قبل از اینگفت شمارههیس هیس می

 رو قطع کرد . صدا در بیاد تماس

 کرد . بار رحم نمیرفت . به خدا که اینشد ، باید خودش میطور نمیینا
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هاش ساکت شد . دست گرفت به فرمون و سرچرخوند و سما از فریادِ چشم

 گفت :

 برو یه لیوان آب برام بیار ._

رو . کرد نفساش میو بعد از اون یادش اومد که باید دررو باز کنه . بیچاره

 کرد .میبه خدا بیچاره 

رو به طرفش گرفت و چنان طوالنی نشد . لیوان آبرفت و برگشت سما آن

 رو کنار زد و گفت :بعد تردید

 بیا برات یه لقمه گوشت گرفتم بخور ._

ها بود که هیچ کس شبیه هاش در حال گشودن در ساکن موند . مدتدست

چرا دلش  ..شد و حاال سما .افتاد و نگرانش نمیبه نفس دنبالش راه نمی

 ها ؟شد به این محبتگرم نمی

رو با اشتها خورد . ذره ذره رو ادامه داد و بعد چنگ زد به لقمه و اونکارش

ست رو بلعید و بعد از جویدنش تازه فهمید که چقدر گرسنهی وجودش نون

 رو سر کشید و سمای جرات گرفته زمزمه کرد :. بعد از اون لیوان آب
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 ؟  قضیه ی طالق چیه_

راه افتاد به طرف ماشین و مجددا پشت فرمون نشست . به سما چی باید 

گفت وقتی خودش هم درست و حسابی از قضیه ی طالق چیزی می

 گفت از اتفاقاتی که خودش هم باورشون نداره ؟ دونست ؟ چی باید مینمی

تنها تونست که به حال خودش افسوس بخوره و خداحافظی کنه و دور بشه 

 خونه . از اون

کارهای سفر هواییش به شیراز در سریع ترین حالت ممکن انجام شد و 

 پرواز افتاد برای دو روز بعد ، چهار صبح .

ها روند . دست برد به بار بی مقصد تو خیابونپشت فرمون نشست و این

رو ها . فلششد با هجوم خاطرهطرف پخش و شروعِ هر آهنگی مصادف می

پخش کند ، شیشه پایین فرستاد و پرتش کرد بیرون به سختی از دستگاهِ 

 رو . خاطرات نفس

های دنیا بود به خدا . میون این همه بدبختی اومد ، اون دختر ته نامرد

 رو زیر و رو کرد و رفت . زندگیش
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ها های رانندهکنار اتوبان زد روی ترمز و در جواب تمام بوق و داد و قال

ها بود . مسیح هم احمق بود و هم نفهم و با اونسرتکون داد . بله دقیقا حق 

 هم بیشعور . 

رو به کناری رسوند و وارد لیست مخاطبینش شد . بهترین مخاطب خودش

رو خواست که بره . نام نفستلفنش ، بهترین مخاطب عمرش ، حاال می

هاش زنگ خورد . دست تقدیر که لمس کرد و همون لحظه تلفن تو دست

مانعش شد ، خیره به نام سپهر زد زیر گریه . روزهاش حاال باید با دو 

رسید و نفس دیگه نبود . خدا هم حس زندگیش به شب میمخاطب ن

 خواست که نفس باشه . نمی

رو فریاد اش به هر آدم عاقلی حالشرو باال کشید و اما صدای گرفتهبینیش

رو زد . سپهر تکیه داد به صندلی و به محض بله گفتنش سوال ذهنشمی

 پرسید :

 چجوری کشتیش  ؟_

ن وضعیتِ درب و داغون و قراضه ی زندگیش گفت ؟ تو ایاین دیگه چی می
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هاش نداشت . تو سما حاال و تو این لحظه هیچ جایی تو هیچ یک از لحظه

 این لحظه حتی سیاوش و سپهر هم رفته بودن به درک .  

 رو تکرار کرد و مسیح نامالیم حرف زد :سپهر مجددا سوالش

تونو ست . دهنتو ببند و دیگه به من زنگ نزن نکشتمتش . حوصلهزنده_

 ندارم به من زنگ نزنید .

رو به زبون آورد سپهر صاف نشست و هر دو سوالِ تشکیل شده توی ذهنش

 . اولیش ...

 حالت خوبه ؟_

 بود و دومیش ..

 گی نکشتیش ؟ داری جدی می_

رو به فراموشی سپرد . این طرو باال کشید . سپهرِ پشت خبازهم بینیش

های نحس و کرد ؟ بدونِ اون چطور باید شبرو چطور باید سر میدوروز

کرد و نفس طالق رسوند ؟ اگر دوروز دیر میرو به صبح میتاریک زندگیش
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تونست طالق تونست ... قطعا بدون اجازه ی شوهر نمیگرفت چی ؟ نمیمی

 کرد چی ؟ا یک شبه تغییر میهای دنیبگیره ، ولی اگر تمام قانون

 رو خطاب کرد و بی حواس گفت :سپهر برای چندمین بار نامش

 بدم !_

داد و حاال که ها ، خوبم جواب میتو تمام زندگیش به تمام سالم چطوری

خواست که از این پس به تمام احوال دنیا وارونه شده بود ، دلش می

 پاسخ بده .  "بدم "ها پرسی

 و پرسید : سپهر فکری کرد

های من گوش کجایی ؟ بیام دنبالت بریم خونه ی من . بشین تو به حرف_

 های تو . سامیار ما باهم دوستیم مگه نه ؟کن ، من به حرف

هاش . لعنت فرستاد به تمام سرتکون داد و لعنت فرستاد به تمام دوست

با ها گولش زد . نفس بود که های صلح طلبانه . نفس با همین جملهلحن

 رو به عشق به یقین تبدیل کرد .های دروغینش بار دیگه شکشخوبی
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زد . تا سپهر به دیوانه بودنش ایمان پیدا نکرده بود باید چیزی باید حرف می

 گفت :می

 فرستم . من تو همتم . االن برات لوکیشن می_

رفت و از پیش به افکارش بال و پر داد . می تماس قطع شد و مسیح بیش

گردوند به خونه . نفس مظلوم گرفت و برش میرو میراحت دستش خیلی

دونست که بازهم مقابلش کوتاه میاد . شاید این درخواست طالق بود . می

 شداش محسوب میهم اصال جزئی از نازهای دخترونه

 

رو تسکین داد و امان از غوغایی که قلبش به راه انداخت . ساکت دلش

رو طلب ه انداخته بود و همین حاال تماس با نفسشد . داد و هوار رانمی

 کرد . می

رو پاک هاشدست برد کرد و با پشت دست محکم و آکنده از خشم  اشک

هاش کجا رفته بود ؟ مرد که کرد و با پا ، به لبه ی جدول کوبید . مردونگی

 کرد !گریه نمی
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 پشت سرِ پرادوی سپهر پارک کرد و از ماشین بیرون پرید.

های شهر حسابی کتک لش دقیقا شبیه به مردی بود که از تمام التحا

 قدر خالی و درب و داغون!هم به غارت رفته.همون و ندارشخورده و دار

رو شد. سپهر اشاره کرد که دست کشید به موهاش و به دنبال سپهر وارد راه

حرف  ها عجیب ساکت وها برن و بی حرف دنبالش راه افتاد. این روزاز پله

 گوش کن شده بود. 

های خرید سپهر کلیدرو تو قفل چرخ داد، با پا به در زد و همراه با نایلون

بار پا به وارد شد. مسیح دستی به سر و صورتش کشید و برای اولین

 آپارتمان سپهر گذاشت. 

ابروهاش باال پرید از وجودِ اون مقدار سادگی. سپهر با اون همه پولی که به 

رو تغییر های بی رنگ و روی این آپارتمانخواست وسیلهنمیزد جیب می

 بده؟ 

 رو به زبون آورد:فکری کرد و سوال ذهنیش
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هارو عوض کن. چیه اینا؟ اون همه بهت نمیاد خسیس باشی. این وسیله_

 پول داری..

طور که هارو به آشپزخونه برد و همونرو زد، نایلونهای برقتک به تک کلید

 چید حرف زد:داخل یخچال میرو خریدهاش

رو.. سامیار من دست به اون دم خودمبه زندگیِ پر پول عادت نمی_

 بخشم به فقیر فقرا..رو میزنم . همهگیرم نمیهایی که از سیاوش میپول

داد هم ابروهاش باال پرید. دقیقا کاری که خودش تو این چند سال انجام می

رو به کسی اون حجمِ از ثروتهمین بود، با این تفاوت که مسیح 

بخشید، تنها ریخته بودشون تو یک حساب جداگانه و به ریالش هم نمی

 زد. دست نمی

 داخل آشپزخونه شد و سوال جدیدی پرسید:

 تو که حروم خور نیستی مثال. کارت تو اون قصر چیه سپهر؟ _

 رو داخل سینی چید و در همون حال گفت:های شربت خوریلیوان
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ط دنبال منحل کردن اون باندم نه هیچ چیز دیگه ای . فقط یه آتو من فق_

 خوام از سیاوش. یه مدرکی که ثابت کنه چقدر روانیه. می

رو تکیه داد به اوپن. خیلی چیزهارو هنوز درست و هاشخم شد و آرنج

 دونست. حسابی نمی

 پرسید:

 تو خودت هیچ خالفی مرتکب نشدی؟_

 و شنید:

 رو خوردم. که گول سیاوش خالف من این بود_

تر رو از مایع سفید رنگ جدید پر کرد. هر چی که بیشخم شد و پیکش

 فهمید که چقدر بدبخته. تر میخورد، بیشمی

رو خورد و انگار هر دورو کوک کرده بودن سپهر هم به تبعیت از اون بعدی

 برای حرف زدن.

ها، فکر نبودم من.. قدیما خیلی بدبخت بودم سامیار. یعنی بدبخت_

 بینم االن بدبخت ترم.کنم میکردم که بدبختم. االن که فکر میمی
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شد تو یک هاش خالصه میفهمید. تمام  جملههاش نمیهیچی از حرف

 کلمه ی دو بخشی و اون هم بدبخت بود. 

رو آه کرد و از هاشتنگیرو، تمام دلهای نفسرو، تمام نبودنتمام دردهاش

 سینه بیرون فرستاد. 

 هاش گرفت و سپهر  دقیق شد.رو میون دستسرش

 خوبی سامیار؟_

زد، اگر رو فریاد میها بود که دروغ محضاش شبیه به خوباگر شکل چهره

هاش هم داد، لبالت میهاش حبیست و پنج روزِ اخیر طرح لبخند به لب

هایی بود که امشب با فریاد اشک گو ترین بود. تنها عضو صادقش چشمدروغ

 هایی که حاال هم قصد کرده بود رسواش کنه.ریخت. چشم

 رو داد. لرزید پاسخشهایی که میرو پرسید و شونهسپهر مجددا حالش

زد که ینگاه گشاد کرد و مستی از سرش پرید. حتی مغزش هم فریاد م

 رو باور نداره و وای از عشق!اتفاقات
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هایی که روزی بدترین رو ترک کرد و کنارش نشست. دستمبلِ تک نفره

اش آورده بود حاال تبدیل شد به مرحمی و نشست بالهارو به سر خانواده

 روی کمرش.

 کنی؟سامیار.. تو چته پسر؟ چرا انقدر داغون؟ گریه می_

دونست که رو کنار زد از روی تنش. نمینشهای دشمکنار کشید و دست

هنوز هم مثل قبل متنفره از مرد مجاورش یا نه، فقط حاال تمام وجودش 

 زد. رو فریاد مینفس

 رو تسکین نداد.سپهر مجددا دست دراز کرد و اما هیچ چیز حال بدش

 های سپهر نالید:رو باال کشید و در جواب سوال و جواببینیش

 نفس رفته._

اومد که اهل رفتن ر ابرو باال انداخت و حقیقتا تعجب کرد. به نفس نمیسپه

 اومد که شونه بلرزونه برای کسی. باشه و از اون بدتر، به سامیار نمی

 رو.در آغوشش گرفت و مسیح یادش رفت تنفرش
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دونی چیه سامیار؟ عشق همیشه برای اونایی جذاب و قشنگه که اصال می_

شه که طرف چی . اونوقت آدم هی کنجکاو میبهشون نمیاد عاشق بشن

به تو اصال  داشت که فالنی عاشقش شد. راستی نفس چی داشت سامیار؟

 اومد که عاشق بشی.نمی

 رو خورد و تنها لب زد:پیک بعدی

 خوب بود._

سپهر سر تکون داد. چقدر کوتاه بود صفتی که عاشقش کرد. روزی عاشق 

هزار و یکی  "چیش شدی؟ عاشق  "سما شد و هر کس که پرسید

خصوصیت مثبت ردیف کرد و حاال، سامیار چه پراطمینان و بدون پیشوند و 

 . "خوب بود"پسوند گفت که نفس

تکه ای خیار به چنگال زد و مقابلش گرفت. باید پایین و باال شدنِ 

داد که تا صبح بخوره و زیاده روی کرد و بعد اجازه میرو تنظیم میفشارش

 کنه. 

 ها نیاز داشتن به افراط و شاید نفهم شدن. آدم گاهی
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 گفت:

اومد شده؟ تعریف کن چون اصال به نفس نمیبیا اینو بخور و بعد بگو چی_

 که بره.

بره.  هاش گذاشت و اونقدر جوید که پودر بشه و پایینخیاررو میون دندون

که به نفس ها هم داغونش کرده بود. اینگفت سپهر. همینراست می

 اومد که بره. نمی

های رو با خشونت پس زد و سعی کرد بریزه تو دلش بدیقطره اشک جدید

 رو به شدت پس زد. رو. سرچ کرد، گشت، سر تکون داد و خاطراتشنفس

 نبود. نفس بدی نداشت! 

نجکاو سپهر تعریف کرد تا شاید اون چاره ای های کرو کرد و خیره به چشم

ترین دشمنِ پیدا کنه. انقدر بدبخت و بی راه و چاه شده بود که برای بزرگ

 رو تا شاید راهی مقابلش قرار بده.عمرش تعریف کرد ماجرای قتل

 راهی که نفس فراموشش بشه اتفاقات قتل و دردهای کمربندرو. 
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نفر، سپهری که هیچ وقت دوستش اون شب، سپهرِ دشمن، سپهر قابل ت

نداشت، عجیب رفیق شده بود،عیجب دست برادری روی تنش 

هاش عجیب برای شنیدن تک کرد و گوشکشید،عجیب حرف گوش میمی

هاش آماده بود. اون شب سپهرِ نامرد قصه فرار کرده بود و جای تک جمله

درد شنید و خود مردترین رفیقِ دنیارو پایین فرستاده بود. اون شب سپهر 

طور رو ریخت روی دایره. کاش همیشه کسی بود که اینهاشمسیح تمام غم

 رو بشنوه..دردهاش

 

رو چک کرد و خواب بود. رفت به حیاط و نبود مادرش به عالوه اتاق متین

 رو برای تماس گرفتن باز کرد.ی ماهگل، راه

ه ی های اخیرش شد و با ضربان قلب هزار شماروارد صفحه ی تماس

 سپهررو گرفت. امروز قرار بود که ببینتش.

سپهر با صدای بلند و اعصاب خرد کنِ زنگش پلک گشود و به محض بیدار 

 شدن، اول سر درد افتضاح نصیبش شد و سپش مرور خاطرات دیشب. 
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رو راحت لفنشرو کنار زد تا تکش و قوسی به اندامش داد و آشغال چیپس

 تر پیدا کنه و مسیح انگار که مرده بود. 

رو به یاد آورد و نام ماهرخ که روی صفحه خاموش و روشن شد، قرار امروز

چنان خیره بود به سردردش کمی عقب تر ایستاد. آیکون سبزرو فشرد و هم

 سامیاری که پتو، جایی میون پاهاش اسیر بود. 

 از سامیار. رو شنید و نگاه کندصدای ماهرخ

 سالم خوبی؟_

صدا صاف کرد، سالم داد و سکوت که به گوشش رسید، ادامه دهنده ی 

 بحث شد:

شم. باالخره قبول کردی که گم و خالص میباالخره امروز همه چیزرو می_

 بیای.

 رو شنید:روی پاهاش ایستاد و صدای ماهرخ

 ساعت چهار دیگه؟_
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دِ کنار پذیرایی. عقربه ی کوچک از فکری کرد و نگاه داد به ساعتِ کوتاه ق

اومد که حاال حاالها بخواد دل بکنه دوازده هم گذشته بود و به سامیار نمی

 از خوابِ عمیقش. 

 رو تغییر داد:پس با احتسابِ این اوضاع ساعتِ قرار

 تونی برای پنج و شیش بیای؟ببین.. من االن مهمون دارم. می_

 ماهرخ وا رفت و نالید:

تونم. آخه اون موقع چجوری از خونه بیرون بیام؟ اگه یه وقت نمینه _

 داداشم برسه چی؟

بی توجه به اوضاع نا به سامانِ هال، وارد اتاق شد و با دو انگشت 

 رو ماساژ داد.پیشونیش

 ها ماهرخ. االن من سامیارو چیکار کنم؟کشتی مارو با داداشت_

تونه عصررو از خونه بیرون بزنه اما کرد که چطور میدخترک به این فکر می

 رو ترک کرد و افتاد پایین. لحظه ای قلبش جای همیشگیش

 ناباور لب زد:
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 سامیار؟ سامیار دیگه کیه؟_

رو زمزمه کرد اما تکرار  "دونمخودمم نمی "و سپهر زیر لب چیزی شبیه به

 رد که بگه:دوباره ی سوال ماهرخ مجبورش ک

 یکی از رفیقام._

 و بعد اصالحش کرد:

 تنها رفیقم._

ماهرخ هینی کشید و ولو شد روی صندلیِ حوالیِ استخر و در حالی که 

 های کم جون و ریزِ آب بود، با دنیایی از وهم پرسید:نگاهش به موج

 بهش گفتی با من قرار داری؟_

هایی رو با جملهشرو به خوبی حدس زد و جوابسپهر عجیب بودنِ ماجرا

 سوالی داد:

گم رو به اون میگی ماهرخ؟ به کی گفتم؟ سامیار؟ من همه چیزمچی می_

 ولی از قرار امروز نه خبر نداره.. چطور؟
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. ترسید "چطور؟ "پرسیدمرد و سپهر میاز شدت وهم و استرس داشت می

 رو کهکه همون لحظه برادرش کنار سپهر باشه، بعد به یادآورد روزی

رو رو تراشید و وحشت لرزه به اندامش انداخت و لکنت زبون کالمشموهاش

 رها نکرد.

 ..سپهر...هیچ...مبادا چیزی...بهش..سپهر..سپهر_

داد که سامیار از خواب بیدار گفت؟ سر و صداهای سالن نشون میچی می

 هایی که نه فعل داشت و نه فاعل. شده و سپهر درگیر بود میون جمله

اشون و هاش مربوط بود که پنهون موندن رابطه که منظور جملهاحتماال

 رو راحت کنه.سعی کرد که خیال دخترکِ در حال مرگ

گم. بعد از خیالت راحت باشه ماهرخ. آروم باش من به کسی چیزی نمی_

 بینمت. کاری نداری؟ظهر اگه تونستم که چهار ، نشد پنج می

 اش چسبوند. به تخت سینه روبا حالی بد خداحافظی کرد و تلفن

رو کرد به آسمون و از خدای خودش برای هزارمین بار معذرت خواست. 

کالم شده بود. روی پاهاش ایستاد و لحظه ای تصور گویی که با شیطان هم
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چهره ی مسیح درست وقتی که از قرارهای پنهانیِ جدیدش چیزی بفهمه 

کرد؟ انگار که چیکار میرو تکون داد. با این حجم از استرس باید قلبش

 ها پر عظمت تر بود!عشق از تمام این وحشت

 رو. از اتاق بیرون زد و یادش افتاد سر درد افتضاحش

هاش باز بود و خیره که چشمچنان ولو بود روی زمین با تفاوت اینمسیح هم

 به نقطه ای نامعلوم. 

از راه به جای صبح بخیر، ظهر بخیر گفت و مسیح پلک زد. کاش یکی 

برد به خونه تا کند و میرو از زمین میرسید و تنِ سنگین و کرختشمی

 رو جمع کنه. هاشلباس

 تکونی خورد و خیره به سقف لب زد:

 سرم در حال انفجاره._

 و سپهر میون دردهاش خندید.

 رو داشتم ازت.ها. توقع سردرددیشب حسابی پاتیل بودی_
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رو کامال روی تنش انداخت. اال کشید و اون، پتورو ببه وسیله ی پای راستش

گرفت و اخم رو بغل میهاشرو چک کرد و در حالی که دستساعتِ مچیش

 رو پوشونده بود گفت:حسابی سروصورتش

 نیم ساعت دیگه بیدارم کن._

 و انگار همون لحظه کوکش کردن برای فرستادن روحش به اون دنیا. 

راحتی خوابید و سپهر خیره به آت و هاش که روی هم افتاد، به پلک

 های چیپس و پفک لب زد:آشغال

 ها نجات بدم.رو از این زبالهامتا تو بخوابی منم خونه_

 و بعد روی پاهاش ایستاد و شروع کرد به تمیزکردن.

تو اون بین وقت کرد که فکر کنه به سما. سامیار گفته بود که جایی  

 ؟پنهانش کرده. حالش االن خوب بود

 

چه حسی داشت به سیاوشی که برادر بود و دستورِ مرگ صادر کرد؟ واقعا 

 سیاوش تا کجاها رفته بود؟ 
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 خوب که تمیز کرد، ولو شد روی مبل و خیره به سامیار لب زد:

 کنی؟تو چرا؟ تو چرا متنفری از اون؟ تو چرا داری با من همکاری می_

ماهرخ، سیاوش و سما. این  روزهاش پر بود ازرو فشرد. اینآه کشید و سرش

هاش هم کار خودش های بی جوابی که طرح ریزیروزهاش پر بود از سوال

 نبود.

 اش خودنمایی کرد.بلند شد تا فکری برای صبحانه کنه و پیامی روی صفحه

 رو امضا کردی.اگر به سامیار چیزی از من بگی حکم مرگم_

ربطی به ماهرخ داشت؟ این نگاه گشاد کرد و خیره شد به پیام. سامیار چه 

 همه ترس برای چی بود؟ کی بود اصال این سامیار؟

حالل زاده بود که همون لحظه پلک گشود و نشست. نگاه گیج و پرابهامی 

 به اطرافش انداخت و بعد از ثانیه ای یادش افتاد اتفاقات دیروز رو. 

حال رو به صورتش کشید و پتورو با عصبانیت کنار زد. هر دو دستش

امروزش بدتر از خاکستریِ بیست و پنج روزِ پیش، سیاه بود. اونقدر سیاه که 
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ساخت و خودِ ظلمات رو با بی رحمیِ تمام تیره میهای روشن دنیاتمام رنگ

 بود به خدا.

رفت به طرف سرویس و سپهر هنوز هم درگیر سوال جدیدِ طرح ریزی شده 

ت. ربطی که به هیچ عنوان خواسرو میبود. ربط میون سامیار و ماهرخ

 تونست پیداش کنه. نمی

 سر پایین انداخت و خیره به صفحه نوشت:

 شناسی؟تو سامیارو از کجا می_

 و برحسبِ توقعش هیچ پاسخی دریافت نکرد.

و فرق داشت با مسیحِ دیشب. ابرو در هم کشید مسیح از سرویس بیرون زد 

 برداشت. رو از روی میز و اول موبایل و بعد سوئیچش

 سپهر هنوز هم درگیرِ سوال جدید بود و بی اختیار گفت:

 رو پیدا کنم. باید بگم بهش که بی گناهم.خوام هر طور شده ماهرخمی_

و مسیح بزرگ ترین عکس العمل دنیارو به نمایش گذاشت. حالش سیاه بود. 

 سیاهِ بی مرز.
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غم انگیز تر بود و هایی که از هزار گریه سرچرخوند و خندید. از همون خنده

 بعد گفت:

خوای بری بهش بگی بی گناهی؟ عجب اعتماد به نفسی بی گناه؟ می_

 دونی؟رو بی گناه میسپهر. تو واقعا بی گناهی ؟ خودت

 چی بود میون این آدم با ماهرخ؟

رو که دید، رو گرفت و بدون خداحافظی و حتی مسیح نگاه مستقیمش

 بیرون زد.تشکری خشک و خالی از آپارتمانش 

هارو به ساعت رسوند و هنوز خیره بود به دیوار مقابلش و سپهر اما دقیقه

 فکر کرد به سوالی که هیچ راه حلی برای رسیدن به پاسخش نداشت.

پشت فرمون که نشست مستقیم روند به طرف آپارتمانش. باید 

رو رفت، دست نفسکرد، همراه با ساکی کوچیک میرو جمع میهاشوسیله

 گردوند به خونه. گرفت و برش میمی

هنوز هم اعتقاد داشت که پشیمونیِ سیاوش برای انجام اون عملیات زیادی 

 اش رو بگیره. مشکوکه و همین امر هم باعث شد که شماره
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رو که میون راه حتما رو مالید و با خودش مرور کرد اینهاشپشت پلک

سردرد تا چهارِ صبحِ فردا مقابل داروخونه ای توقف کنه وگرنه این حجم 

 کشتش.می

 ها کش اومد و نهایتا سیاوش پاسخ داد:بوق

 بله سامی؟_

رو نداشت. آدم اگر بود دندون بهم سایید. حوصله ی کل کل با این یکی

فهمید که خوشش نمیاد کسی سامی صداش بزنه، مخصوصا حاال که هر می

 . کوبیدرو به سر و صورتش میهای نفساتفاقی خاطره

 ها رو و گفت:پیدا کرد جمله

 رم مسافرت دو سه روز. گفتم بدونی.دارم می_

 های پیش. و سیاوش حرص نخورد مثل دفعه

هاش فشرد. اونقدر که جرعه ای رو میون انگشتسری تکون داد و ماگِ قهوه

بیرون چکید و روی پاهاش ریخت. سوخت، سوخت اما نه پوست پاهاش، 

 هر بار بعد از باورِ این اتفاقات. سوخت که میمغزش بود 
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رو پرت کرد گوشه ای، یکی از کارکنان مقابلش خم شد تا جمعش کنه ماگ

 و به فرد پشت خط گفت:

 کنی.بعد از برگشتنت کار سپهررو تموم می_

 رو ادامه داد:اشمسیح میون حرفش پرید و اما سیاوش بدون صبر جمله

بینی که مطمئنا برای تو تا به منو میبار اون روی که اگر تموم نکنی این_

کنم تا هات به جای یک نفر، دو نفررو قربانی میحال رو نشده. مقابل چشم

یاد بگیری باید به حرف رئیست گوش بدی سامیار خان. یادت نره که بعد از 

 برگشتت دو روز وقت داری.

ی هاش سفت شد به دور فرمون. کم مونده بود که تو این بحبوحه انگشت

زمانی، سیاوش هم تهدیدش کنه. پلک بهم فشرد و نتونست که آروم باشه. 

 تونست آروم باشه. ها مقابل هیچ احدی نمیروزبه خدا که این

رو اشی ماشین کناری شیشهکه راهنما بزنه پیچید، رانندهرو بدون اینفرعی

و مسیح دلش طلب کرد دعوایی  "خیلی گاوی "پایین داد، فریاد زد که

 جدیدرو . 
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 رو از گوشش فاصله داد و رو کرد به راننده. تلفن

 رو بهت نشون بدم.بزن کنار تا گاو_

 راننده گاز داد و مسیح سر از پنجره بیرون برد.

 مردی بزن کنار._

هاش به دویست و شش صندوق دار و پاسخش تکافی بود که مقابل چشم

 وارد شد. 

ا سیاوشی که مقابلش قرار داشت روزهرو. اینفراموش نکرد فرد پشت خط

 زیادی قدرت گرفته بود و خوشش نیمد از اون لحن حرف زدن. 

 آروم زمزمه کرد:

 هستی؟_

 رورو که دریافت دقیقا شبیه به خودش خط و نشون کشیدنو پاسخ مثبت

 آغاز کرد.

کشم توام مال خواد بخور. من یکی سپهررو نمیبرو هر گوهی که دلت می_
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جلو ده تا رفتم جلو. تو هیچ آتویی از من نداری ولی من آتویی بزرگ ازت 

دارم. آتویی که تو خانه ی سالمندان خوابیده پس یه بار دیگه اون دهنِ 

گشادت باز بشه به تهدیدِ سامیار، یادت باشه سامی نه سامیار، مغز اونی که 

 ترکونم. خب؟ خب سیاوش؟رو میز گوشت و خونتها

رو از گوشش فاصله داد، نگاهی به نام سیاوش روی پاهاش ایستاد و تلفن

رو از کجا پیدا رو به گوشش چسبوند. مادرشمخاطب انداخت و بعد اون

 کرده بود؟ 

 دهان باز کرد، لب از هم گشود و تنها گفت:

 تونی.تو نمی_

 و شنید:

 نیوفت سیاوش.با من در _

ها رو قطع کرد. شماره ی تنها کسی که تو اون لحظهکه تماسبه محض این

رو گرفت و بالفاصله جدی بودنِ ماجرارو خورد یعنی امیرعلیبه دردش می
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ذاشت که بالیی سرش دریافت و قطعش کرد. امیرعلی پدر یه بچه بود، نمی

 بیاد.

 بعد از چند بوق شنید:بار به ناچار شماره ی ساالررو گرفت و این

 سالم مسیح، آفتاب از ..._

 اش رو برید و عجول گفت:جمله

داری رو از تو خونه سالمندان برمیتری خالهدم، میبهت یه آدرس می_

خوام. دست سیاوش به مادرش برسه بری یه جا. ساالر هیچ اشتباهی نمیمی

 کشم خب؟من تورو می

 رو قطع کرد. من بزنه وتماسهاش داو نذاشت که ساالر به تعجب

هنوز هم ماشینش گوشه ی خیابون و کنارِ پیچ فرعی بود وقتی خیره به 

 کوچه ی پیش روش لب زد:

روزها با من یکی در نیوفت که انقدر داغونم با من در نیوفت سیاوش؛ این_

 رو بترکونم.تونم خیلی راحت مغزِ تورو با جد و آبادتمی
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رو رو اما خودشرید دارویی که مرگ بده سردردشیادش بود داروخونه و خ

 رسوند به خونه. 

رو جز صاحب بی کسپا گذاشت به سالنِ پرعظمت و تنهایِ نشیمن که هیچ

 درخشید تو این خونه.اش نداشت. نفس چه خوش میحوصله

دررو با دست هل داد و قسم خورد برای درو دیوار ها حتی، به خدا که 

با زور و اجبار هم که شده، به قیمت دزدیدنش حتی،  گردوند.رو برمینفس

 گردوند. اما برمی

که دخترک با رو پرت کرد روی تخت و خیره به قاب عکس بزرگی ساکش

 کرد لب زد:های سیاهش در اون شبانه روز دلبری میمواج

 تو اگه برنگردی.._

های لبرو ریخت درون ساک و خیره به انواع الک و رژهاشتیشرت و شلوار

 مارکش ادامه داد:هم

کنم نفس. دیگه تو اگه برنگردی زندگی بره به درک خب؟ زندگی نمی_

 خوام که زندگی کنم.نمی
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یکی دو دست لباس خونگی هم جا داد توی ساکش، برای چند روز لباس 

 کرد؟ جمع می

رفت به سرویس و همراه مسواک مسافرتیش بازگشت و بازهم مخاطب 

 قرار داد که حاال معلوم نبود که دقیقا کجاست. رو نفسیهاشحرف

تو اگه برنگردی مهم نیست حتی اگه الیاس نباشه. تو برنگردی به درک _

 که سپهر یه روزی اومده تو زندگیمون طوفان به پا کرده و رفته.

صدای بسته شدنِ پرعجله ی زیپ ساک طنین انداخت میون دیوارهای 

 رو به خودش نشنیده بود. صدایی روزها جز سکوت هیچاتاقی که این

هاس کرد یخبار مستقیم رفت به طرف قاب عکس، نفس عجیب آب میاین

 رو با طرح لبخندش. دل هر مردی

رو برداشت و بعد از کوبیدنش ترِ کناریدست بلند کرد و قاب عکس کوچک

 رو تخریب کرد.های همسرشبه دیوار مجاور، مثلث عکس

دم. نه به تو و نه به خودم . ذارم، اجازه ی زندگی نمیتو اگه برنگردی نمی_

 خب نفس؟
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قاب عکس روی زمین افتاد و لبخند دلربای چشم سیاهش، نمک پاشید 

 هاش.تنگیهای دلروی تک به تک زخم

کس جز عکسش نبود تا تهدید بار هیچرو باال گرفت و ایناشانگشت سبابه

کس نبود تا از کس نبود تا لب بگزه و سر پایین بندازه، هیچبشه، هیچ

 هاش بلرزه اندامش. قلدری

 رو ترک کرد.رو چنگی زد و اتاقرو مشت کرد، دسته ی ساکهاشانگشت

کرد با مادرش، دست ه آشتی میکرفت و بعد از اینرفت، میباید می 

شد. مطمئن گردوند. همه چیز درست میگرفت و برش میرو هم مینفس

 شد.ها درست میروزبود که همه چیز همین

رو مقابل درب دو لنگه ی خانه ویالییِ خانوادگیش پارک کرد و بعد ماشین

 پاهاش به کل رها کرد پدال گاز و ترمزرو. 

رسید به درِ ، اما حسی بزرگ مانعش بود. هربار میدونست غرور یا شرمنمی

نشست و هربار یکی از همون دو حس این خونه و بعد یکی دو ساعتی می

 کرد از تصمیم.پشیمونش می
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 خیره به در دو لنگه لب زد:

اومدم به این خونه تا برام تولد بگیرین. مردم و نمیکاش اون شب می_

رو چطور فراموش کنم ون سیلیتشکست. من اکاش قلم جفت پاهام می

گرده بعد ره چه چیزهایی بهش گفتم؟ نفس برمیمامان؟ ماهرخ یادش می

 از اون همه تحقیر؟

که ماشین روشن شد،باز پاهاش از روی رو فشرد و به محض ایندکمه ی آن

 رو حاضر و آماده میون لنگه ی در دید. پدال فرار کرد وقتی ماهرخ

رفت تو این کجا میرو کشید. این احمق رهدست دراز کرد و دستگی

 موقعیت؟ 

رو رها کرد و خیز گرفت به طرف رو روی آسفالت گذاشت و ماشینپاهاش

 خواهرش.

رو برای حرف هاشکرد، جملهماهرخ که کامال تو دنیای جدیدی سیر می

ساخت. قصد کرده بود که بگه، قصد کرده بود تا زدن با سپهر آماده می

 اررو برای سپهر فاش کنه. کم کم وقتش رسیده بود!هویت سامی
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رو گرفت کرد، روحشرو خطاب میصدایی آشنا اما ، صدای که عصبی نامش

 و تا مرز اون دنیا کشید و بعد پس داد به تنش.

 ماهرخ وایسا ببینم._

 روی پاهاش چرخید. نه این آخر بدشانسی بود ، این آخر بدبختی بود.

نبود و حاال درست باید تو چنین ساعتی از راه یک ماه تموم این آدم 

رسید؟ این آخر بدشانسی نه ، آخر گند شانسی بود. لب گزید و به آرومی می

 زمزمه کرد:

 سالم داداش._

 رو پاسخ گرفت:و نحس ترین سالم عمرش

 سالم و زهرمار._

رو آماده کرد برای بازگشت به خونه. تازه اگر خوش شانس بود و پاهاش

 کرد قبل از بازجویی. هاش میمسیح ر

 ری؟رفتی ماهرخ؟ دم در آوردی؟ تنهایی بیرون میکدوم گوری داشتی می_
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 بار نعره کشید:رو چسبید و اینبازوش

رفتی؟ من به تو اجازه ی بیرون رفتن با تو نیستم مگه؟ کدوم گوری می_

 دادم؟

 کوفت و تمام! رو به دیوار میگفت که همین حاال سرشرو اگر میحقیقت

 پس به ناچار دروغی سر هم کرد و لب زد:

 رفتم خرید.می_

 و شنید:

تو خیلی بیجا کردی که تنهایی راه افتادی بری خرید. مگه نگفتم هرجا _

 خواستید برید فقط با متین؟

کشِ اومدنش خبر نداشت. این نعرهگفت؟ متین اصال از بیرون چی باید می

 کرد؟رو االن باید چیکار میبی منطق

بازوی دست چپش به وسیله ی چهار انگشت مسیح اسیر شد و برادرش 

رو آغاز کرد و الحق که کشیدش به سمت خونه کری خوندندرحالی که می

 کرد به تهدیدهاش.عمل می
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 ردم دست اونا مثال آره؟ دونم چیکار کنم با متین. شمارو سپاالن من می_

دونست. تنها کسی که از بیرون زدنش خبر داشت متین که هیچ چیز نمی

دونست عظمتی کرد این دردسری که میماهگل بود. باید چیکار می

 رو؟چنانی پشت خود پنهان کردهآن

 اش بگیره وقتی گفت:کم مونده بود که گریه

 بود خواستم تنها قدم بزنم. داداش به خدا تقصیر اونا نیست. دلم گرفته_

ها. اگر مسیح سرچرخوند و تیز نگاهش کرد. به خدا که ترس داشت اون نگاه

فهمید به خدا که روز محشر از راه رو با سپهر میهای پنهانیشمالقات

 رسید.می

رو جبران سه چهار قدمی به عقب نهاد و مسیح با قدمی بلند تمام فاصله

 کرد.

ون خوشی زده زیر دلتون آره؟ رفته بودی قدم بزنی؟ تشماها انگار همه_

کنن و امکان داره قدم؟ تو شهری که سیاوش و سپهر توش رفت و آمد می
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که هر لحظه ببیننت رفته بودی که قدم بزنی؟ بزنم تو دهنت؟ شماها هیچ 

 فهمین؟کدوم نمی

که مادرش یا متین چیزی ترسید از اینماهگل دوان دوان نزدیک شد و می

 که مسیح نگاهش کرد گفت:بفهمن. لب گزید، سالم داد و به محض این

ش تقصیر منه. متین یا مامان اگه چیزی داداش تورو خدا آروم باش. همه_

 کنن.بفهمن ولمون نمی

ابروهای مسیح باال پرید. این دیگه چه جورش بود؟ متین و مادرش هم خبر 

 نداشتن؟ 

امروز تمام دنیا دست به دست هم داده رو از سر گذروند. بار عصبانیتاین

 ش بدن. امروز از اون روزهای سیاه بود.بودن تا سکته

رفت تا بالیی طرف تر. باید میرو کشید و پرتش کرد کمی اونبازوی ماهرخ

 سر این دو نیاورده بود. 

 عقب گرد کرد و در همون حال گفت:

 کنم.ن تصویه میرو با متیحساب شماها باشه برای بعد. من این حساب_
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و بعد سریعا از خونه بیرون زد و پشت فرمون جا گرفت. حاال کجا باید 

رو ثانیه ای هزار بار توی رفت؟ هر جایی به جز خونه ای که تنهاییشمی

بار روند به طرفِ امیرعلی. فعال بهترین جایی که داشت کوبید. اینسرش می

 کنارِ اون دو بود...

رو روی زنگ فشار بده، که دستشیستاد و قبل از اینمقابل درب آپارتمانی ا

 رو بهم نزدیک کرد. وجود سر و صداهایی ابروهاش

که، تو این هارو کنار پاهاش نگه داشت و فکر کرد به اینپاکت خوراکی

ای تو خونه ی امیرعلی و کنار ساحل شرایط وجود هر مهمون ناخونده

 اشتباه محضه.

نداشت پس تصمیم گرفت به بهترین حوصله ی یک دردسر جدیدرو 

رو روی زنگ فشرد و صدای جیغ و فریادهای زن ها فکر کنه. دستشاحتمال

 برای لحظه ای به سکوت تبدیل شد.

هایی بعد میون لنگه ی در قرار گرفت و گویی که فرشته ی امیرعلی ثانیه

 رو دید. نجاتش
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 بیا تو بدبختم کردن._

 و بعد کنار رفت. 

ای رو کناری ول کرد. مثال اومده بود دنبال ذرهای خریدهمسیح پاکت

آرامش. وارد سالن شصت هفتاد متریِ نشیمن شد و اول زنی چادری و بعد 

 رو دید. زنی بلند قد و آماده به حمله

هاش سوال کرد و بعد به امیرعلی. با چشمنگاه کرد به ساحلی که گریه می

 خواست.پرسید و جواب میمی

 بود که زودتر به حرف اومد: زنِ چادری

کنه و ت رفت و آمد میآفرین. حاال دیگه بی غیرتم شدی. مردم تو خونه_

 ره. زنت جلوش با بلیز و شلوار راه می

 نفر دوم، زنِ جوون تر بود:

مامان آخه این زن اگه درست و حسابی بود که از یه مرد زن دار حامله _

 شد.نمی

 رو پیدا کنه. هاشابروهاش باال پرید. حاال تونست جواب سوال
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ولو شد روی مبل و به ساحل اشاره کرد تا براش آب بیاره و بعد خیلی 

 راحت گفت:

 هر جفتتون برید بیرون و دیگه هم برنگردید._

 رو نداد:سلماز دهان باز کرد و مسیح اجازه ی صحبت

 جا.نمتون دیگه اینرو از یاد ببرید. نبیاصال این آدرس_

و بعد گویی که هیچ اتفاق مهمی رخ نداده. با دست اشاره کرد که امیرعلی 

 بیرونشون کنه و امیرعلی با اون نگاهِ مغموم دهان باز کرد وگفت:

دارِ پر و پا مادرمه. این همه سال منو ول کرده و رفته حاال شده طرف_

 قرصِ زنم.

تر از ساحل بود و سر و گردنی پاییننگاهی به سلمازی انداخت که انصافا 

 ادامه داد:

رو انداختی هر حکمی مبنی بر بیرون انداختن البته زن سابقم از وقتی بچه_

 کنم.رو با جون و دل امضاء میتو از زندگیم
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هاش به تخت سینه ی مردی کوبید که سلماز نزدیک شد و با یکی از دست

 روزی عاشقش بود.

 رو در پیش گرفت.رو کاوید و بعد راه خروجاحلسر چرخوند، پرتحقیر س 

خواستی تو که یه بچه داری از یه زن هرجایی، دیگه بچه ی منو می_

 چیکار؟

و مسیحی که انگار تمام این مدت مشغول تماشای فیلمی مسخره و بی سر 

 رو پایان داد:های اعصاب خردکنشاش سکانسو ته بود، با جمله

 کنم.ات می. بیچارههاجا برنگردیدیگه این_

رو به سلماز میون راه ایستاد و مادرِ امیرعلی هم سالنه سالنه خودش

رو جویدرو میچون موریانه مغزشخروجی رسوند اما سلماز سوالی که هم

 نتونست که نپرسه.

 تو دیگه کی هستی؟ زبونِ ساحل؟_

 ود:هاش افزهاش، بر تحکم جملهو مسیح به وسیله ی خم شدن روی زانو

 بینمتون.دم، بار آخریه که میرو بهتون آوانس میبارمن برادرشم. حاال این_
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هاش پوشوند و بعد از خونه رو به وسیله ی خنده ی لبسلماز تعجب نگاهش

اومد که چنین برادر فخرفروشی داشته بیرون زد. حقیقتا به ساحل نمی

 باشه.

ت و قصد کرد تا حرفی به محض کوبیده شدنِ در امیرعلی کنارش قرار گرف

 بزنه اما مسیح با دست به زانوهاش کوبید و مانع شد.

 شه انگار. رم طوفان به پا میرو کش ندین که هر جا میتورو خدا این بحث_

ساحل دنیایی حرف داشت تو دلش اما امروز با چنین حمایتی از جانبِ 

 ودن. رو روی دلش پاشیده بهاش، انگار که بذر محبتسامیار کابوس

ار مغزها به که نایلونِ چههارو برداشت و به محض ایناز کنار ورودی پاکت

 رو. چشمش خورد فراموش کرد دعوای اعصاب خرد کنِ چند دقیقه ی پیش

 مسیح سر تکیه داد به راحتی و گفت:

 رم شیراز. دارم می_

ساحل بهت زده نزدیک شد و لبخند زد. خبر داشت از حالِ ناالن نفس و 

 وش بود شنیدنِ چنین جمله ای از جانب مسیح. آرز
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رو مبنی بر این اتفاق با لبخند مشهود امیرعلی به پشتش کوبید، رضایتش

رو به سختی رو در بر گرفته بودساخت و مسیح تیرِ زهرآگینی که قلبش

 بیرون کشید و به دهانش فرستاد.

 درخواست طالق داده._

کار کشید اما هم اون و هم امیرعلی ساحل به ظاهر هینی کشید و دست از 

 از اصل ماجرا به خوبی اطالع داشتن.

 شد. بیدار می مسیح باید از خواب زمستونیش

کرد به این موضوع تا هاش اسیر کرد. هربار که فکر میرو میون دستسرش

 روند و حاال هم راهی تا جنون نداشت. مرز دیوانگی می

ها کت خورد و تنها صدای قاشق و چنگالرو در سکوت و کنار زوجِ ساشامش

کرد. بعد از جویدن هر قاشق رو تشدید میطنین انداز بود و خرابیِ حالش

 لیوانی پر آب خورد و در نهایت عقب کشید. 

گفت که عاشق از نبود معشوقش کم گفت امیرعلی، راست میراست می

 شه. اشتها هم می
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 بِ پرش لب زد:رو عقب کشید و ساحل خیره به بشقاصندلی

 دوست نداشتی؟_

 رو گرفت:اشو امیرعلی به دنبال جمله

 خوای از بیرون یه چیزی سفارش بدم؟می_

های هیچ کس از اطرافیان، جای سر بلند کرد و روی پاهاش ایستاد. محبت

 گرفت و این نهایت بیچارگی بود.هم نمیو رنیم نگاهِ نفس

 

پهن کرد و مسیح خیره به فضای رو روی زمین امیرعلی تشک گرم و نرمی

 دوازده متریِ اتاق لب زد:

 های تو و هم من.باید تموم بشه. هم بدبختی_

ستود و رو همیشه میباور نداشت که این همون آدم باشه. اقتدار مسیح

 امشب چش بود؟

 اشاره کرد به پتو و متکا و سعی کرد لبخند بزنه.
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 ریم فرودگاه.بگیر بخواب یکی دو ساعت. بعد با هم می_

رو چک کرد. فقط رو از تن کند و خزید زیر پتو. ساعت مچیششرتشتی

 چند ساعت باقی مونده بود تا رسیدنش به آرامش.

 پلک بست و برای اولین بار به خدای خودش از اعماق وجود التماس کرد:

 تونم زندگی کنم خدا.من بدون اون نمی_

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

 فصل پانزدهم 

  نفس

دوان دوان از آشپزخونه بیرون زدم و برخوردم با شخصی، اولین مانعم برای 

 رسیدن به تابلوم بود. 

جا سر بلند کردم و دقیقا بعد از به چشم خوردنِ بهزاد هین کشیدم. این این

 جا کارش چی بود؟ کرد؟ این احمق هشت صبح اینچیکار می
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نکند. این هم جانماز آب کشِ هام رو از چشمبه ناچار سالم و نگاه وقیحش

هاش. از رو رو بغل کردم و متقابالً زل زدم به چشمهامخوبی بود. دست

 نرفت!

دزدید حاال جزء به جزء پسر عمویی که تا دیروز با هر برخورد نگاه می

 کاوید. رو با دقت میصورتم

م به رو طوری بیان کنم که دقیقا بکوبامزدم. بهتر بود جملهباید حرفی می

 رو.فرق سرش ادعاهاش

پسر عمو مشکلی هست؟ اگه سوالی دارین با زل زدن به زن شوهر دار _

 ست. تونین به جوابش برسین چون گناهِ کبیرهنمی

 رو پنهان نکرد. گرفتهاش شکل میپوزخندی که روی لب

 همه ی دنیا حاال رفته بودن تا من به عالوه ی این احمق تنها بشیم.

 گرفت.هام نمیرو ابدا از چشمه کرد به سر تا پام ، نگاهشبا دست اشار

 تو با شوهرت خودِ گناهین._
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سعی کردم تا از کنارش بگذرم، تو این بلبشو بحث با این مردِ قابل تنفررو 

 خواستم. ابداً نمی

 رو باال بردم:رو سد کرد و صدامراهم

 خوای از من؟ای بابا چی می_

 از گستاخیِ نگاهش عق زدم. رو نزدیک کرد و منصورتش

دقیقا شبیه اون شوهرِ شارالتانت شدی. باید بهش تبریک بگم، خوب _

 تعلیمت داده.

بار تونستم که کمی فاصله بگیرم اما دو مرتبه مقابلم خنده ای کردم و این

 قرار گرفت.

رو از روی صورتم کنار زدم. نقاشیِ عزیزم االن دست زدم به کمرم و موهام

 شد و این منفور ول کن نبود.خراب می

 کشن؟دونی شوهرت با آدمایی سر و کار داره که کلت میمی_

کردم که همین بهزاد فقط ها. کیف میجور وقتکردم از شوهرم اینکیف می

 شد. تو نبودش شیر می
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 ابرو باال دادم و بالیدم به شوهرم.

من شوهر من ممکنه خودش هم کلت تو دست بگیره پس دست از سر _

 بردار.

که در بسته بشه، بهزاد با رو رسوندم به اتاقم و قبل از اینهای بلندمگام

 ای به اون وارد شد.ضربه

 خواست از من؟رو نمایش دادم. چی میبا دست بیرون

 جا کردی اومدی تو اتاقِ من.بیا برو بیرون. تو بی_

م های مسیح که روی تابلورو چرخوند و رسید به جفت چشمنگاهش

 کرد. خودنمایی می

 خیره به اون و با دنیایی از ضعف لب زد:

 مگه نیمدی قهر؟_

دونستم که دیر یا زود این خبر مثل بمبی تخریب کننده تو کلِ اقوام می

 رو برای رو در رو شدنِ با بهزاد آماده نساخته بودم.پیچید اما خودممی
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دی قصد نداشت که اومد؟ جدی جسکوت کردم تا زودتر بره. مسیح چرا نمی

 رو بگو که..بیاد دنبالم؟ منِ احمق

 مونه؟پست داد آره؟ آره دیگه پست داده. کی با دختر فراری می_

گفت بهزاد. شاید واقعا رو آه کردم و فرستادم بیرون. شاید راست میدردهام

 مسیح همون شب پسم داده بود. 

 تا عادی جلوه کنم.رو به کار گرفتم نشستم مقابلِ تابلوم و تمام تالشم

 وقت منو پس نزد. حاالم برو بیرون.اون هیچ_

رو شنیدم که با فریادش بار به جای صدای بهزاد، صدای آشناییو این

 رو تا مرز سکته کشوند.وجودم

 کجاست؟ زنِ من کجاست؟_

بهزاد نگاه گشاد کرد و دور خودش چرخید و من به بدبختیِ خودم ایمان 

 آوردم. 

 اومد ... اومد. خدایا
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 دید واویال بود. رو کنارم میرسید و بهزاداز اتاق بیرون زدم. اگر می

بی و مسیح از اتاق بیرون زدم و خیره به جمع سه نفره ای که شامل بابا، بی

 شد لب زدم:می

 سالم _

 نگی. تمرد از دلو درست بعد از سرچرخوندش فهمیدم، نفس داشت می

ماهگل گفته بود که میاد. گفته بود که همراه با طوفان میاد. گفته بود که 

 ممکنه شر هم به پا بشه اما مهم اومدنش بود.

هامون رو با سالمی کوتاه پاسخ داد. آتش بس شد. دقیقا وقتی که نگاهسالمم

دووم ها با با هم تالقی پیدا کرد گویی که دنیا آروم شد اما اون آرامش اونقدر

رو های مسیح پشت سرم قرار داشت و شوهرم اوننبود وقتی دلیل ناآرومی

 دید. 

های مسیح خیلی خوب من پشت سرم چشم نداشتم اما از حالت چشم

رو. حتی تردید داشتم که با نگاهش سعی داره فهمیدم وجودش پشت سرم
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خیز رو آزار بده و این تردید به یقین تبدیل شد درست وقتی مسیح شوهرم

 بی وای  کشان نزدیک شد.گرفت و بی

چرخیدم و کنار ایستادم. حقیقتا راضی بودم که مسیح همین االن با یک 

رو به رخ تمام تونستم وجودشحاال که می ،رو تموم کنهضربه کار بهزاد

اقوامم بکشم. حاضر بودم برای کتک خوردنِ بهزاد و بابام بود که نزدیک اون 

 دو شد.

 آروم باش االن از راه رسیدی.مسیح پسرم _

 رو ول کرد و خیره به من فریاد کشید:اشمسیح یقه

 کرد؟ هان؟این تو اتاقِ زن من چیکار می_

 

کندم و پایین انداختم . قلبم دیوونه بازی در آورده امل  هارو از چشمهمو

حالی از ته دل بخندم کرد . کم مونده بود که از هجوم خوشبود و رهام نمی

 کردم از درگیری پسرعمو و شوهرم ؟چرا کیف میو 

 رو داد :بی بود که جوابشرو کاوید و بیمونمسیح تک به تک هر سه
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 جا . اصال کی راهش داد ؟به خدا ما اصال نفهمیدیم بهزاد کی اومده این_

 و بعد رو کرد به من .

 تو راهش دادی مادر ؟_

 رو من راه داده باشم تو . فقط مونده بود این نکبت

اش های دیونه کنندهکردم اما مطمئن بودم که با هر دو چشمنگاهش نمی

 خیره ی دهانمه . 

 بی گفتم :شونه باال دادم و رو به بی

 دونم چجوری یه دفعه جلوم سبز شد .اصال نمی_

 پای چشمش . رو کاشتها که رسید مسیح مشت اولو جمله به نیمه

رو مرتب کرد و رو به بهزاد با یک دست هلش داد و با دست دیگه پیرهنش

 بابام که متعجب وسط پذیرایی ایستاده بود غرید :

 تحویل بگیر عمو جان . اینم دامادت . الت برداشتی از خیابون آوردی ._
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بار نتونستم با لذت رو چسبید و من ایناشمسیح بی توجه دو مرتبه یقه

یره نشم به نمایش پیش روم . بدجنسیِ محض بود اما دوست داشتم خ

 کتک خوردنِ بهزادرو .

ذاری یرون . یه بار دیگه هم پاتو نمیشی از این خونه بری گم میمی_

 ها .کنمجا . من التِ خیابونم دفعه ی بعد بهت رحم نمیاین

 اش آزاد کنه .یقه رو از دورهای مسیحرو به کار برد تا دستبابا تمام تالشش

 آخه پسرم ولش کن اینو . سفتم چسبیده ای بابا ._

های رو مهار کنم . سر پایین انداختم و قدمامبار نتونستم که خندهاین

 پرحرص بهزاد از کنارم گذشت . 

رو از تونستم که حالت لبخندمیون خندیدن و نخندیدن درگیر بودم ، نمی

 ن بحبوحه نزدیکم شد . هام بکنم و مسیح تو اوروی لب

بی اهلل و اکبر گویان نزدیک شد . چرا بابام پشت سرش به حرف اومد و بی

 ترسیدن از این آدم ؟همه می
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تر از بیست روزه که اول باید با من حرف بزنی مسیح . نفس بیش_

 جاست . اومدی ببریش با من حرف بزن .این

 مسیح کنار گوشم لب زد :

 نم .کمن تورو درستت می_

 و پشت کرد به من .

من اومدم بردارم ببرمش . بدون اجازه ی من بلند شده اومده شیراز تازه _

 درخواستِ ...

 کرد .گفت که بابام سکته میمیون حرفش پریدم . اگر می

 کنم .دین خودم حرف بزنم باهاش ؟ خواهش میبابا اجازه می_

رو بهتر دید بی که اوضاعبی اش نگاهم کرد و ابرو باال انداخت .از روی شونه

 سالنه سالنه به آشپزخونه رفت و در همون حال داد زد :

 شه .رسه جنگ میبشینید شربت بیارم . از راه می_

رو انداخت روی مبل و من خیره به مسیح دست در جیبش برد و خودش
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هارو دونست که برای دیدنش ثانیهاخموی مجنونم . فقط خود خدا میاین 

دونست که هر شب برای فردا شمردم . خودِ خدا میهام میگاهی با انگشت

رو نداشتم ، با کردم و درست وقتی انتظارشاومدنش ، صلوات نذر می

دونست ای بهم ریخته مقابلم ظاهر شده بود و فقط خودِ خدا میچهره

 بلعید .رو هم با تمام وجود میهاشام بهم ریختگیهچشم

رو تکونی دادم و بعد از دست کشیدن به موهام ، آهم پرسوز از هامصندل

نهاد خارج شد . من مقابل بهزاد بدون حجاب بودم ؟ پس مسیح برای همین 

 طور داغ کرده بود ؟ بود که این

اش از قفسه ی سینه کهرو دادم بهش و اونلب گزیدم و نگاه زیرزیرکیم

 های بابام گفت :شد مقابل چشمحرص باال و پایین می

 دونم چیکارت کنم .می_

اش کرد که مسخرهرو . اون گمون میامبازهم نتونستم کنترل کنم خنده

 حال بودم . کنم و اما به خدا که خوشمی
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من بابام تکونی تو جاش خورد ، به وسیله ی سرفه ای اعالم حضور کرد و 

 تر در صندلی فرو رفتم .بیش

جا . مراسم داداشش نبودی همه ی فامیل حرف در بیست روزه اومده این_

دم . حاال هم که اومدی دنبالش رو میهاشونآوردن هر روز دارم جواب تلفن

همش داد و فریاد و خط و نشون . این چه وضعشه مرد ؟ خدایی نکرده الت 

  چسبی .ش یقه میکه نیستی همه

رو از سر و صورتم کند و به بابام داد . من هنوز اشنگاه پرحرف و دریده

 خیره بودم به اندامی که حاال الغر تر شده بود .

بیست و هفت روزه که منو گذاشته رفته . من موندم تنها تو اون خونه ، _

خانم رفته پی عشق و حال . من کار دارم االف که نیستم هر روز دنبال این 

بینم شهر به این شهر . االن هم اومدم ، بعد این همه روز اومدم ، می از اون

 ره .زنم سرلخت جلوی اون مرتیکه داره راه می

 کرد .به دفاع از خودم اومدم . به خدا که هنوز هم لبخند رهام نمی
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به من چه اون یه دفعه حمله کرد تو اتاقم . بعدشم تو منو گذاشتی رفتی _

 رفته ؟ نه من تورو . یادت

بی توجه به بحث ، بها داد به جمله ی اول . ابرو در هم کشید و روی پاهاش 

 شد دو مرتبه اهلل و اکبر گفت . بی که سینی به دست نزدیک میایستاد و بی

 رو به پشتیِ مبل چسبوندم و شنیدم :خودم

 چی گفتی ؟ حمله کرد ؟ تو اتاقت حمله کرد ؟_

سر دو مرتبه قفل کردم . مسیح اگر برکبابام خیره به دهانم و منِ خا

 هارو . رفت جملهکرد من یکی یادم میجور نگاهم میاین

 تر شد .لب به دندون گرفتم و مسیح نزدیک

 

با توام ... چرا دوباره هنگ کردی ؟ به من بگو ، بگو اون حمله کرد به اتاق _

 تو تا برم به خاک سیاه بشونمش . بگو دیگه ..

 فریادش به لرزه افتاد و بابام روی پاهاش ایستاد .  تنم از صدای
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رو رها کرد روی میز و مسیح هنوز هم در یک سانتیم خیره بود بی سینیبی

ناک شده بود . یادم رفت هاش وحشتهام . به خدا که رنگِ چشمبه چشم

 رو ..رو ، یادم رفت طرحِ لبخندحالیمخوش

 فهمید .رو نمیکسهیچرو چسبید و مسیح انگار بابام بازوش

 ها نفس . باز الل شدی ؟کشمشرم میمی_

رو زیرزیرکی نگاهی کردم و لب دهان باز کردم و اصوات فرار کردن . بابام

 زدم :

 بابام_

 

ترین هایی که حاال به نامرتبریشرو چندین بار روی تهپرحرص دستش

 شکل ممکن بلند شده بود ، کشید و سر عقب برد .

 دار نگاهش و بعد اشاره کرد که برگرده سر جاش .ند ثانیه مکثبابام چ

 هامون تمومی نداشت وقتی که باالخره تونستم بگم :های نگاهمکشکش
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طور که روز اول بهتون گفتم . شوهرم بابا منو مسیح قهر نیستم . همون_

خواستم تنها تو خونه بمونم . فک و فامیل ما همه کار داشت ، منم نمی

ها هم قدرکنن . نبود مسیح تو مراسم عقدِ نیما اونرو الکی بزرگ میچیز

 بزرگ نیست .

 رو گرفت :هاممسیح به تایید حرفم ، دنباله ی جمله

 کنم .عروسیش جبران می_

 .  "کشمت می "و بعد با نگاهش افزود 

اگر رو به مبل داد اما ابله هم اشرو باور کرد و تکیههامونبابا به ظاهر حرف

 کرد .های مسیح قهر که نه ؛ به جداییمون فکر میبود از طرز نگاه

شد برای فرار از دو نگاه و نگاه سومی که به سالنه سالنه به جمع افزوده می

رو رسوندم رو تو تنم مرتب کردم و بعد خودمشرتم، روی پاهام ایستادم ، تی

 به آشپزخونه .

 حاال که شوهرم اومده بود ..
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دونستم ویا داشتم برای دوباره دیدنش که حتی از دو هفته قبل ، میانقدر ر

دونستم که برای دسر چه چیزی کنار که امروز قراره ناهار چی بپزم . می

رو چیده باشم . تنها چیزی که ی زیباتریهای برنجم قرار بدم که سفرهدیس

وردی باید روز چه برخ دونستم این بود که حاال و بعد از بیست و هفتنمی

 باهاش داشته باشم ..

رو خودم شبانه با عشق اشکلی برنامه ریزی داشتم تو ذهنم ، جمله به جمله

 ها .چیدم و حاال تمامش پر زده بود و ذهنِ من خالی بود از کلمه

 رو از فریزر بیرون کشیدم و اکرم خانم کنارم قرار گرفت .بسته ی مرغ

کنم . به سالمتی شوهرتون اومدن  خوای بگو من درستخانمم چیزی می_

. 

رو نشستظاهر مهربونی داشت این اکرم خانم اما به دل من یکی چرا نمی

دونم . سعی کردم تا خوب برخورد کنم ، امروز مسیح باالخره اومده بود نمی

. 

 پس گفتم :
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 .خوام خودم درست کنم نه ممنون عزیزم . می_

لبخند اکتفا کردم و صبر کردم که  خنده ای کوتاه کرد ، من در جوابش به

 زودتر بره و درست بعد از رفتنش با اومدنِ فرد دیگه ای مواجه شدم .

 حاال که تنها شدیم به من بگو اون درخواست لعنتیِ طالق از کجا اومد ._

رو به هیچ شه . ماهگل گفته بود که رفتنتماهگل گفته بود که دیونه می

رو تالفی های آخرشپس بد نبود اگر حرفکنه الوجوه قبول نمیوجه من

 کنم .

هارو از یخچال بیرون کشیدم ، درست وقتی که نگاهش کنم هویجبدون این

هام بار نرسید به ریهرو پر کردم و بوی گالدیاتور اینکنارم قرار گرفت مشامم

 . نزده بود . به خدا که عطر نزده بود !

هاش بار به چشم خریدار زل زدم به چشمبه دست سرچرخوندم و این هویج

 . 

تونستم در برابر این آدم بی رحم باشم ؟ چرا اون زورگو بود و من چرا نمی

 تونست وقیح باشه و من نه ؟نه ؟ چرا اون می
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رو بلعیدم و سپس قورتش دادم ، نباید این نگاه روی هاشزیباییِ چشم

روزِ تمام منتظر بودم برای این گذاشت . من بیست و هفتمی هام تاثیرحرف

 روز پس کوتاه گفتم :

 .عطر نزدی _

 و شنیدم :

گم اون درخواست چی بوده دی ؟ میبرم عطر بزنم برگردم جواب منو می_

 ؟

خورد امروز ، بی مانعم شد . خوب حرص میدهان باز کردم و صدای بی

 فهمیدم .های عمیقش رو از صدای نفساین

کنی تو ؟ به جای ناهار درست کردن بیا برو جای نفس مادر چیکار می_

 است .. انگار اکرم خانم نیست .شوهرتو بنداز بگیره بخوابه خسته

های زیرلبیش از گوشه و بعد غرغر کنان بیرون رفت و من بی توجه به جمله

 رو نگاه کردم و گفتم :ی چشم مسیح

 کنی ؟ برو تو اتاقم بخواب . خودت بلد نیستی استراحت_
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رو از فاصله ای نزدیک تر شنیدم . انگار که درست کنار گوشم بار صداشاین

 بود .

 بیا شوهرتو استراحت بده . ناهار نخواستیم . _

ام اش روی گونهخواستم با جمله ای بی رحمانه بتوپم بهش که گرمی بوسه

 رو .های قلبم، آب کرد تمام یخ

رومی روی شکمش کوبیدم و وادارش کردم که فاصله بگیره . کم با آرنج به آ

بی از راه برسه و مسیح که نه ، اما من یکی مونده بود توی این موقعیت بی

 بمیرم از خجالت . 

رو مورد خطاب قرار هارو رها کردم و مسیح با صدای بلند اکرم خانمهویج

قرار بود برای کاشتِ  فهمیدم اما دلم بیکردرو نمیداد . چیکار داشت می

 همون بوسه ی کوتاه !

 ها .اکرم خانم دوان دوان نزدیک شد و مسیح اشاره کرد به هویج

 جا چیه ؟ت اینرو آماده کن . وظیفهشما اون چیزی که تو فکر خانم منه_

 اکرم خانمِ بیچاره چه گناهی داشت ؟
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 دست زدم به کمرم و نتونستم که به خیرگیِ اون نگاهش کنم .

 اکرم خانم تقصیری نداره . خودم خواستم ناهار درست کنم ._

شدم به طرفِ اتاق فریاد که تقریبا کشیده میرو چسبید و من در حالیبازوم

 زدم :

 مرغ ال پلویی درست کن ._

 ام پرت شدم به اتاق . و درست بعد از اتمام جمله

ار بردم . اومده بود رو به کای شبیه به وحشیسرپایین انداختم و زیر لب واژه

رو ؟ بیشتر شبیه به این بود که من خطاکار باشم که از دلم در بیاره کارهاش

. 

رو بعد از تنها شدنمون یادم هایی که آماده کردم بودمیکی دو تا از جمله

 اومد و درست

هام فاصله گرفت و تنم پرت شد تو وقتی دهان باز کردم برای بیانش ، لب

 گرمای آغوشش 
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رو هام فراموش کرد ناسزا گفتنرو ، لبهام فراموش کردن سد کشیدندست

 رو ..و حتی قلبم فراموش کردن تپیدن

رو رسوند به گلوم . لب گزیدم و رو گرفت و خیلی سریع خودشبغض راهش

 اش فشردم و کنار گوشم گفت :رو بیش از پیش به سینهسرم

. من یکی جهنمم اگه برم ، تو محاله . محاله که بتونی راه به جایی ببری _

 همراهمی . خب نفس ؟

بار رسوام کنن . چرا من تا به امروز آروم هام که ایناجازه ندادم به اشک

 کرد ؟ بودم و حاال ترس از دست دادنش رهام نمی

 رو تنگ کرد و نالیدم :هاشحصار دست

تونم نمیرو اگه فاکتور بگیرم اصال تو یه نفررو کشتی . من اون شب نحس_

 رو که تو ازش گرفتی از یاد ببرم . جون یه آدم

رو کشید به دندونش ، رو با شدت پس زد و عقب کشید . لب زیرینشتنم

 رو داشت .هاشمحکم و پرحرص . گویی که قصد کشتنش به دست دندون
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هاش رو با چشمهای اتاقمکناری ایستادم و نگاه چرخ داد . تک تک وسیله

 رسید به تابلوی نیمه تمومم زد زیر خنده .  بلعید و وقتی

 هارو ..دوست نداشتم این خنده

 رو ..دادهایی که خبر از آرامش قبل از طوفان میدوست نداشتم خنده

 رو ...فهمیدمهایی که هیچی ازشون نمیدوست نداشتم این طرز نگاه

 به ناچار سکوت کردم و اون بود که به حرف اومد :

ها ، نباشی ها، اون تا تهش هستمد . اون دوستت دارمش ادا بوهمه_

 ش ادا بود . ها .. همهمیرممی

 و بعد سر تکون داد و اشاره کرد به تابلوی ته اتاق .

میری و هر شب با نقاشیِ کدومش ؟ حقیقت اینه که تو داری از دوریم می_

دی و ادعا کنی یا درخواست طالق میرو سرگرم میهام خودتچشم

خوای ؟ کدومش نفس ؟ حقیقت کدومه ؟ تو رو نمیکنی که یه قاتلمی

زنه ، نفسی که تمام رو قلبش میکدومی ؟ نفسِ عاشقی که حرف اول و آخر

گیره ، نفسی که یه لحظه نباشم بغض رو مبنی بر احساسش میاتشتصمیم
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زنه که با یه قاتلی که کتکت زده کنه یا نفسی که منطقش داره فریاد میمی

 نمون ؟ تو کدومی هان ؟ 

 من کدوم بودم ؟ فکر کردن داشت ؟ 

تونستم بدونِ این آدم . صد و ده درصد صد در صد من نفسی بودم که نمی

رو نقشه کشیدم برای برگشت ودم که تمام بیست و هفت روزمن نفسی ب

مسیح . دویست و پونزده درصد من نفسی بودم که هنوز هم به یاد داشت 

رو . پونصد و شصت درصد من جای به اشثانیه به ثانیه ی خاطرات عاشقانه

رو از هاش اسیر بودهای آبی پررنگی که میون روشنیِ محض چشمجایِ رگه

هارو . هزار درصد احساسِ من ، قلبِ من ، وجود من تمام دقیقه حفظ بودم

 رفت به سمتِ بدی .زد که روز به روز پیش میبرای آدمی می

خواستم دور بمونم ؟ من با این تونستم تحمل کنم ؟ من تا کی میتا کی می

کردم ؟ من به مردی که هرروز ترسیدم باید چیکار میمردی که ازش می

میرم براش ؟ من .. من به گفتم که هنوز هم میچجوری مییک شکل بود 

گفتم که روند به سمتِ دیوونه شدن چجوری میمردی که ثانیه به ثانیه می
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ای که اش نقشه بوده ؟ نقشهدرخواست طالقی در کار نیست ؟ که همه

 طراحش من و ماهگل بودیم ؟ 

های دلم ، رفترسیدم از این مرد و تمام حنشستم روی صندلی . من می

 هاش . کردند بعد از دیدن چشمفرار می

 تنها تونستم که بگم :

 دوستت دارم ._

ایم ، خورم که مسیح بعد از اتمام بیان میم آخر جمله ی دو کلمهو قسم می

 آه کشید از دست نفسِ ندونم کار .

 موتورم روشن شد و ادامه دادم :

خوام آخر عاقبتت بشه مثل سیاوش . مسیح تو خوام بد بشی . نمینمی_

قاتلی . من با یه قاتل که اسلحه کشیده رو یه آدم چیکار کنم ؟ من با مردی 

رو بکوبه به دیوار و بکشتم که ممکنه از شدت عصبانیت یه بار هم سر من

 باید چیکار کنم ؟ 

 رو داشتم تو اون زمان . ایستادم روی پاهام . دقیقا حال یک دیوونه
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رو از بر بشم و بعد نزدیکش شدم . اونقدر نزدیک که مو به مویِ ابروهاش

 رو .هامادامه دادم حرف

گی احساسی و تمام کارهات شده کلنجار مسیح . مسیح تو .. تو به من می_

دی به یه احساس گی احساسی و خودت بها میبا احساساتت . تو به من می

نامِ کینه . تا کی ؟ به چه قیمتی ؟ بد بشی که چی بشه ؟ اگر بزرگی به 

هات خرد بشه شه ؟ اگر سیاوش مقابل چشمسپهر بمیره ، ماهرخ خوب می

گرده و مسیحِ من ، مسیحِ خوبِ من مدال قدرت بگیره ، برادرت الیاس برمی

 ؟ 

رو بسپاری به دست خوای فرمونِ منطقتتو به من بگو مسیح ؟ تا کی می

رو تشویق کنی به سمت بد ایتخوای احساسات کینهحساست ؟ تا کی میا

رو هم از دست بدی ؟ هایی که برات موندنخوای معدود آدمشدن ؟ تو می

خوای مادرت ، ماهرخ ، ماهگل ، متینی که همیشه همراهت بود و تو می

راف میره برات ، اون زنی که مقابلت ایستاده و داره اعتحتی اون زنی که می

 رو هم ...ترسه ازتکنه که میمی
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میون حرفم نشست . اونقدر متحکم میون حرفم نشست که فرار کردن 

 رو . های تب دارمهاش باال اومد و لمس کرد گونهها . دستواژه

ها که از هجوم هیجان پلک بستم و اونقدر باال رفت ضربان قلبم تو اون ثانیه

شد بهش ها میرو . شاید به بیان بعضیلبممسیح شروع کرد باز هم بازی با ق

های از رو هم اختصاص داد . هر چی که بود برای دقیقه "گول زدن  "فعل

 های کمربندرو .یادم برد ماجرای قتل و ضرب

 هیش !_

 

رو اش دست و پای قلبمرو بست و به وسیله ی ادامه ی جملهبا هیش دهانم

. 

دیگه  رو توکنم احساسمجیر میدیگه هیچی نگو . نفس من قفل و زن _

زنی خیلی وقته که ای که تو داری ازش حرف میهیچی نگو . اون کینه

ست . فهمیدم برادرم مرده . اون کینه وقتی مرد که من فهمیدم الیاس زنده

های غیرتِ پوچ من اسیر شده . فهمیدم نزدیک به شیش ساله تو دست
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پیدا کردنش بودم ، االن زنده و ها به فکر شاید اگر خیلی زودتر از این

 صحیح و سالم کنارم بود . 

 ام . اش نشست روی چونههای لغزید و سبابهانگشت

 اما .._

هام به نگاه کردن التماسم کرد و پلک مکثش اونقدر طوالنی شد که چشم

 گشودم . 

رو به خوبی حفظ نگاهش ، نگاهش شاکی بود ؟ نه نه ، من طرز نگاه معترض

 بار نگاهش قهر کرده بود . گمونم که .. گمونم اینبودم . 

 لب زدم :

 اما چی ؟_

 و شنیدم :

کنی که رو . اگه فکر میترسی از من ، مهارش کن اون ترساما اگه می_

کنی من بدم ، ام نکن . اگه فکر میممکنه دیوونه بشم و بکشمت ، دیوونه

بار شلیک کردنِ بی  کنی من با یهبدهارو دوست داشته باش . اگه فکر می
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خواد اراده به یه مثال آدم شدم قاتل ، تو عاشقِ یه قاتل باش . اگه ماهرخ می

خواد رو به درک . مادرم میفراموش کنه این همه سال حرص و ناراحتیِ من

بزنه تو دهنم و خیلی راحت بگه برو بیرون به درک . اگه متین بهم گفت بی 

دراومد نه برادرش به درک . تو اما ،  غیرت درک . اگه ماهگل پشت عشقش

تونی . تو رفتنی نیستی . تو همون خوبی هستی که من رو تک اما تو نمی

رو هاش حساب کردم . تو همون دختری هستی که قلبِ بیمار منتک حرف

های عمرم رو تویی که ترسیدی از من خوب کرد . من برای تمام ثانیه

گر بشم یه قاتلِ روانی ، حتی اگه حساب کردم . تو ثابت کن که حتی ا

 احتمال بدیم که ممکنه از شدتِ جنون بکشمت اومدی که بمونی ..

های خیسی که نفهمیدم کی اولین اش کوبید و مقابل چشمبه سینه

 اش چکید ادامه داد :قطره

 جا .اومدی که بمونی همین_

هام دیونه وار حلقه شد به دور گردنش و من سپردم به احساسم دست

 رو . کنترل رفتارم
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گه های اون هم حلقه شد به دور کمرم و من فهمیدم که راست میدست

مسیح . من حتی اگه روزی هزار بار بمیرم از ترس ، اومده بودم که اسطوره 

ون مسیح هیچ بودم . . من بدرو از نفسِ احساسی به جا بذارم شدنی عشق

کردم . زندگی فقط وقتی وجود داشت که اون زندگی داشتم اما زندگی نمی

رو به خودش بگیره یا درجه ی خواست اون زندگی شکل غمبود . حاال می

های دونم ، نبضش مهم بود که با وجود حسِ نفسرو نمیباالیی از هیجان

 زد . مسیح می

خواستم اطمینان پیدا کنم که قلبش . میرو چسبوندم به چرخیدم و گوشم

زنه . برای همین ابلهی که بعد از دیدنِ این قلب هنوز هم برای من می

 رو از سر گذرونده بود . هاش دیوونگیچشم

رو . ترمیم شد های دق دهندهتر از این کش بدم ثانیهدلم نخواست که بیش

 های کمربند وقتی لب زدم :جای زخم

 خواستم برگردی .. من فقط میدر کار نبود  هیچ درخواستی_

**************** 
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های پاشنه بلندم و بعد از اتاق رو ست کردم با کفشمانتوی خردلی رنگ

 بیرون زدم . 

شد که رسیده بود و شدیدا درگیر صحبت با مسیح بود نیما چند ساعتی می

 فریاد کشید :هام . اصال شبیه به آدمی نبود که چند روز پیش مقابل چشم

 "روز اولی که دیدمش فهمیدم موندنی نیست "

رو تحویل بیخیال رد شدم از این جمله و سعی کردم زیباترین لبخندم

 های مشتاق مسیح بدم . چشم

های بلعید چهرههامون میبعد از این مدت طوالنی ، تمام وقت چشم

 دیگررو . یک

به پیرهنِ کرمی رنگی که  روی زمین ضرب گرفت و من خیره هاشبا کتونی

دونم که خیره به کدوم یک از عضوهای چسبیده بود به اندامش و اون نمی

 صورتم با صدای رسایی گفت :

 رو بیرون باشیم . خب ما بریم که قراره شام_
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رو به ام برگشت مسیحرو قطع و منی که با نگاه پیروزمندانهنیما صحبتش

 . رو برانداز کرد کوبیدمصورتش می

 جایین دیگه ؟برید بهتون خوش بگذره . حاال حاال این_

 رو دادم .زودتر از مسیح من بودم که پاسخش

گردیم تهران نه داداش مسیح کلی کار داره . طی یکی دو روز آینده برمی_

 مگه نه ؟

هام پروژکتور روشن شد بعد از بی که تازه به جمع پیوسته بود ، تو چشمبی

 ت :دیدن من و بعد گف

 رو .ماشااهلل دخترم بعد از بیست روز باالخره خوشگل کرد خودش_

 رو پرابهام بهم نزدیک کرد .بعد فکری کرد و ابروهاش

 خواستم بگم ؟چی می_

مسیح خنده ای کرد و بابام که حاال خیالش از هردوی ما راحت شده بود ، 

 گفت :
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و مسیح روی پاهاش ایستاد و بعد از تکون دادنِ سرش به نشونه ی تاسف ، 

 رو گرفت :نوچ نوچ کنان دنباله ی حرف بابام

رو من نابود کنم هاش ... کی تمام پاشنه بلندهای این جهانبا اون کفش_

 دونه .خدا می

تم که بعد تر از اون ذوق داشنزدیکش شدم . ذوق داشتم از برگشتش . بیش

 ها آشتی کرده بودیم . از مدت

 رو به خدا . هاش روی تن و بدنمبه کل یادم رفته بود اون شب و هجوم ضربه

 رو چسبیدم و کنار گوشش لب زدم :بازوش

 غیرتی شدی ؟_

 کرد : و اجازه نداد که مست بشم از وجود بوی گالدیاتور وقتی زمزمه

من بعد از دیدن این دلبر ، حسابی غیرتی شدم . اگر چشم یه مذکر خیره _

به همراهش و با دنیایی از اشتیاق از خونه ها که واویال بشه به این زیبایی

 بیرون زدم . 
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رو به برادر و پدر و خاله و عمه اونقدر حرف پس داده بودم تمام این مدت

 رو . که به طور کل فهمیدم قدر شوهرم

دونم که پشت فرمون نشست دل داد به کارهای تهرانش و نمیه محض اینب

 رو گرفت .که شماره ی کی

ای عایدم نشد هاش هم هیچ نتیجهاز یک مشت آره و نه و خیلی خب گفتن

 . 

ام دست بردم به طرف پخش و سعی کردم آهنگی مطابق حال حاال و سلیقه

 مردم برای صداش . انتخاب کنم و رسید همون خواننده ای که می

 رو دادم به صندلی و مسیح بعد از قطع تماس به حرف اومد :امتکیه

کنم . تموم که بشه ، سپهر و سیاوش که تموم بشن ، رو معرفی میخودم_

 کنم به قتل .رم و اعتراف میالیاس که پیدا شه می

رو تک به تک های امیدمداشت و بادکنکگاهی بی رحمانه سوزن برمی

 ای ناالن زبانه زد . ترکوند . اشتیاق کناری ایستاد و غم با چهرهیم

 حال و ناراحت !من با مسیح همیشه همین بودم ، خوش
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 حرفی نداشتم که بزنم پس کوتاه گفتم :

 باشه ._

 شد .دونست از تصور این اتفاق مو به تنم سیخ میو خود خدا می 

مکید و دور رو میهاتشیخوکابوس بود ، کابوسی که حتی تا عمق دل 

 نداخت . می

ام نشست و من با تمام وجود هاش روی دست قندیل بستهگرمای انگشت

 هام و نگاهش کردم .رو ریختم به چشمعشق

 نگاهش به رو به رو بود وقتی گفت :

 کجا بریم ؟_

 های آغازینمون لب زدم :و من به یاد خاطره

 حافظیه ._

مون شد . انگار که گاهی افکار ، بزرگ ترین سکوت حرف اول و آخر هر دو

 هامون . شد و مانع اصلی بود برای خندیدن لبسدِ ارتباطی می
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رو کردم که سپهر یا سیاوش بمیرن ، مسیح خودشمن به روزی فکر می

شانس باشیم جنازه ی الیاس هم گوشه و کناره ی معرفی کنه و اگر خوش

 دونستم ..رو نمییدا بشه و مسیحهای متعلق به سیاوش پیکی از خرابه

رو نشونه دونستم همین حاال که نگاهش خیابون خاکستریبه خدا که نمی

 کنه .گرفته ، انقدر عمیق به چی فکر می

رو مخاطب قرار داد و تمام افکارم به راحتیِ آب ای ناگهانی نامملحظه

 خوردن پخش و پال شد . 

 بیان کردم و گفت :رو با عاشقانه ترین حالت ممکن جانم

اول که گفتی درخواست طالقی در کار نبوده به اندازه ی تمام عمرم _

گیرم . تو چجوری تونستی چنین کاری حال شدم ولی حاال ازت دلخوش

رو ؟ رو سرت خالی کنم که یادم بره اون دو سه روزبکنی ؟ چجوری حرصم

 هان ؟

 نِ همین .گفتم ، همین بود . دقیقا همیچند شخصیتی که می

 ادامه داد :
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 کنم وایسا ...بذار برگردیم تهران ، تالفی می_

کرد دیگه . ام میبه خنده افتادم . همین حجم از گستاخی بود که دیوونه

گذشت خوب بلد من دیوونه ی این مردی بودم که وقتی خرش از پل می

 بود که جبهه بگیره . 

 ای نگاهم کرد و بعد رو گرفت . با دست آزادم به بازوش کوبیدم ، چند ثانیه

 گفتم :

 کنی .ها . االن داری واضح تهدیدم مییه کاری نکن باهات نیام_

ابرو باال انداخت و دقیقا شبیه به یه پسر بچه نچ نچ کرد . من چطور بیست 

 رو تاب آورده بودم ؟و هفت روز نبود این آدم

 کنم .تهران تالفی می من تهدید نکردم . االن بهت اطالع دادم . برگردیم_

که کامال جدی بود کرد . اینرو از دستش بیرون کشیدم . شوخی نمیدستم

 ترسوندم . می

هام و کز کردم به گوشه ی و هیچ تالشی نکرد برای لمس دوباره ی دست

 کرد . هایی که تندتند از کنارم گذر میپنجره و چشم دوختم به درخت
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نکنه مسیح واقعا دیوونه شده بود ؟ این ادا ای داشتم . های دیگهفکر

داد واقعا ؟ مسیح االن نباید منی که تازه اطوارهای یهویی چه معنی می

ها تو کشید به اوج رویاها و حاال قعر کابوسرو میآشتی کرده بودم

 کرد ؟هامون چیکار میدونفره

 فته بود .رو نشونه گربار دقیقا حالِ منآه کشیدم . انگار خواننده این

 "گن که اشتباهمی ، قشنگ ترین گناهمی می"

هایی که کاریدر نهایت پا گذاشتیم به حافظیه و بعد از به چشم خوردنِ گل

رو کار گرفته بود ، فراموشم شد رفتار های مستطیلی شکلدور تا دور حوض

 رو . دور از انتظار مسیح

 ار گفت :ها زمزمه ومسیح نفسی تازه کرد و خیره به رهگذر

 جا .ها شلوغه اینشنبهپنج_

رو از پا کندم و هامرو تایید کردم و بعد از اندکی راه رفتن ، کفشحرفش

 گاه حافظ . مشتاق تر از اون پا گذاشتم به آرام
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تنگ بودم برای هشت ستونش ، چقدر آرامش داشت مالقات با چقدر دل

 حضرت عشق .  

 کندم از هشت بیت غزلِ باالی سرم . رو کنار گوشم شنید و نگاه نصداش

 گن قبله ی اهل دل . بهش می_

که دست در دست مرد رو داشتم . آرزوی اینسرتکون دادم . روزی آرزوش

های دلم و رو بسپارم به دسترویاهام پا بگذارم به حافظیه و عقل و منطقم

 حاال ....

های دم برای نگاهتر مرحاال با وجود چنین معدنی از عشق ، هزار بار بیش

 مسیح . 

 کنارم نشست و خیره به سنگ قبر گفت :

 بلدی ؟_

 سوالی نگاهش کردم و ادامه داد :

کنی به سنگ قبرش که انگار چیزی از شعرهاش بلدی ؟ یه جوری نگاه می_

 یه عمره باهاش زندگی کردی .
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هاش . من قبل از ورود گفت . من عمری زندگی کردم با غزلدرست می

کردم . من حتی تک رو هر ثانیه با شعرهای حافظ حس می، وجودشمسیح 

رو هر بار بی قرار تر بود هایی که در وصف شاخه نبات گفتهبه تک عاشقانه

 کردملمس می

 

تر رو از خیلی قبلحافظ بود که احساسیم کرد . حافظ بود که اومدن مسیح

اشق حاال گفت و منِ عمژده داده بود . حافظ همیشه از عشق می

 فهمیدم .رو میهاشحرف

 نگاه منتظرش مجبورم کرد که بگم :

 بلدم ._

 شد از کارهای من گفت :و اون درحالی که هر دقیقه متعجب می

 بخون ._

گفت ، خدای روی پاهام ایستادم . من تو این قبله ی اهل دلی که مسیح می

 رو یافتم .روی زمینم
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 لب زدم :

 چی بخونم ؟_

رنگ تر بود که نگاه دریایشش خوشز هم فاصله گرفت و درحالیو ابروهاش ا

 های دنیا با زمزمه کرد :از تمام آبی

 در وصف یار ._

شاید زیباترین تصویر دنیا بود وجود زنی احساسی و عاشق در کنار مردی 

رو حافظ که تمام عمرش سعی داشت که نخنده . شاید بهترین عکسِ لبخند

ا وجود من و مسیح به چشم دید ، وقتی که اون گاهش باون شب در آرام

کردم که کشید و من سعی میرو به رخ میهنوزهم با تمام وجود اقتدارش

رو در وصف دلبرانه ترین صدارو تحویلش بدم وقتی عاشقانه ای از حافظ

 کنم .نگاهش تقدیمش می

 بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید ؛_

 .از یار آشنا سخن آشنا شنید .

 ای شاه حسن چشم به حال گدا فکن 
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 کاین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید ..

 

 کرد که به همراه مسیح وارد ساختمون شدیم .ها از نیمه شب گذر میعقربه

ها خاموش بود و اما نور کم جون تلوزیون خبر از بیداریِ به تمام چراغ

 داد . احتمال هزار درصد نیمارو می

 رو روی زمین قفل کرد .دم و پچ پچی آشنا پاهامرو چسبیبازوی مسیح

 ها .زنمت که خون باال بیاریبرم تو اتاق انقدر میمی_

مسیح با ابروهایی که حاال روی پیشونیش نشستا بود به من نگاه کرد و منی 

 کردم به اون . رو با تمام وجود حس میکه درد خاطراتم

م که کنارم قرار بگیره و به ادامه ی رو وادار کردای پناه بردم و مسیحگوشه

 بحث گوش سپردم .

نیما تو قول داده بودی . قول دادی که اجازه بدی روی پای خودم وایسم . _

 کنی ؟مگه دانشگاه چی داره آخه ؟ چرا لج می
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لحظه ای سر بیرون بردم و صحنه ای که دیدم ، بس بود برای جون دادن به 

های برادرم و حاال اون سوخت از ضربهمیتمام دردهام . من هنوز بدنم 

 اش بکنه ؟خواست همون کارهارو با زنِ تازه از راه رسیدهمی

رو به طرف اتاق رو که چسبید ، نگاه گشاد کردم و وقتی تنشاشچونه

 کشید مردم . 

رو به کار بردم که برم و برسم به شقایق . من به خدا که تمام تالشم

های رو حفظ بودم اما سد دستهاشتمام ضربه شناختم نیمارو ، منمی

 مسیح از هر گونه جان کندنی ، مهارم کرد .

خوند . رو دقیقا میدهان باز کردم برای فریاد کشیدن و مسیح انگار که فکرم

 رو سد بیرون فرستادن صدام کرد و کنار گوشم گفت :چهار انگشتش

 به ما هیچ ربطی نداره . هیش تو هیچی نگو ._

هام مبنی بر رهایی به هیچ جایی ختم نشد و اولین ام دست و پا زدنتم

کرد ؟ اون تنها دوست من بود قطره ی اشکم چکید . نیما داشت چیکار می

 ؟
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هاش بود وقتی وارد اتاق شدم و فضای تهوع آورش تنم هنوز اسیر دست

 رو تشدید کرد . حال بدم

ده کردم از غفلت مسیح برای فرار بار بلند زیر گریه زدم و لحظه ای استفااین

 ها .و رسوندن دست یاری به شقایقی که زود بود براش این تجربه

رو روی در کوبید و من در حالی که هیچ کنترلی روی بار دستشینمسیح ا

 رفتاری نداشتم نالیدم :

هاش درد داره . تورو خدا نذار اونم تورو خدا بذار برم . نیما میزنتش . کتک_

 من متنفر بشه از نیما .مثل 

 رو چسبید و تن بی جون من کجا و اون غول بی شاخ و دم کجا ؟بازوم

هام میون سیل خواست و بی توجه به نق نقکشیده شدم به هر جایی که می

 اشک ، پرحرص گفت :

رو دخالت بدی تونی تا آخر عمر خودتگفتم به ما مربوط نیست . تو نمی_

ایق خودش انتخاب کرده که کتک بخوره پس تو زندگی اون دوتا . شق

 شینی سرجات . می
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 .رو باال آورد خواستم حرفی بزنم که انگشت تهدیدش

جا و نیما یه دفعه از دستش در بره و انگشتش ببین نفس ، اگه تو بری اون_

ره که برادرته ها . پس کنم و یادم میبهت بخوره اون وقته که من داغ می

 ومون تو روی هم باز بشه . بگیر بشین نذار ر

 نق زدم :

 .زنتش اما اون االن می_

 و خیلی کوتاه شنیدم :

 به درک ._

 

های من به شقایق از محاالته و کم کم به این باور رسیدم که رسیدن دست

شد نیمایی های مسیح . باورم نمیرو بریزم روی شونهتصمیم گرفتم دردهام

خواد دست به کار بشه و همین سرعت گفت به این زودی بکه از عشق می

 کرد . رو تشدید میهامریزش اشک
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رو رو به الی موهام فرستاد و شالمهاشمسیح بعد از اندکی سکوت انگشت

 تماماً از روی سرم کنار کشید .

 نفس باز لوس شدی ؟_

هایی بود که اش . آره امشب از اون شبتر فشردم به سینهرو بیشسرم

 بودم . حسابی لوس شده

من با چه تفسیری ، نیمارو نسبت دادم به مسیح ؟ این دو کجاشون شبیه  

 بهم بود دقیقا ؟ 

 لب زدم :

 بیچاره شقایق ._

رو با امهاش کمی باال کشید و اندک غصهرو به وسیله ی دستتنم

 هاش کند و از اتاق بیرون انداخت . حرف

این اتاق االن شده آشیانه ی االن بعد از چند وقت با شوهرت تنها شدی . _

 رو بفرست کنار . خب ؟منو تو پس ، پس فعال نیما و شقایق
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هام بی اراده به نوازش موهای ریز و طالیی رنگِ روی دستش پرداخت دست

 رو صادر نکرد . و قلبم اجازه ی پر و بال دادن افکارم به سمت نیما

جود مسیح و بعد حال شدم از وصبح به محض چشم باز کردن ، اول خوش

 ناراحت از اتفاقات دیشب . 

و  رو به سرویس رسوندم و بعد از شستپتورو کنار زدم ، خیلی سریع خودم

 شوی مختصر صورتم ، از اتاق بیرون زدم .

رو . از دیشب تا به حال اونقدر احساس تنفرم ریشه دیدمش پادشاه عذابم

 رو هم از یاد بردم . ای نسبت خواهر برادریمونداده بود که حتی لحظه

رو جوید ، نگاهمرو به سختی میکه لقمه ی نون و پنیرشبی در حالیبی

 اش دید و اخم کرد .متوجه صورت چروک شده

جا بشین . شوهرت صبح بخیر مامان جان ، چرا وایستادی ؟ بیا این_

 کجاست ؟

رفتم . اش نگرو از حاالت خونسردِ چهرهای نگاهمپشت میز نشستم و لحظه

تری جوید و رو با اشتهای بیشای نگاهم کرد و بعد لقمه ی بعدیشلحظه
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رو شد ، سوال ذهنمهایی که گاهی زیادی شبیه به من میمن خیره به چشم

 به بدترین شکل ممکن پرسیدم :

 چیکارش کردی ؟ چیکارش کردی هان ؟ _

 ت :رو که دید ، گفبی و بعد به من نگاه کرد و سکوتماول به بی

 گی ؟ چی می_

رو قاپیدم بی به طرفم گرفته بودای که بینوشیدم ، لقمه قالای آب پرتجرعه

 و بعد شنیدم :

 گی ؟ کیو چیکار کرد ؟مادر چی می_

قدر حرص داشتم از مرد خونسرد مقابلم که رو روی میز قرار دادم . اونلقمه

ت که روزی هم نیما خواسگنجید . چقدر دلم میها نمیشدتش تو قالب واژه

 خواست . هام کتک بخوره . بدجنسی بود اما شدیدا دلم میمقابل چشم

 چنان منتظر پاسخ سوالش بود که گفتم :نیما هم

رو بردی تو اتاق چیکارش کردی ؟ زدیش آره ؟ تو به چه تو دیشب شقایق_

 زنی ؟رو میجراتی زنِ تازه عروست
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رو شدیداً یستاد و نیما که اوضاعگویان روی پاهاش ا "یاعلی  "بی بی

 قاراشمیش دید ، رو کرد به من و خیز گرفت به سمتم .

 ببند دهنتو ببینم . به تو چه ربطی داره زبون در آوردی ؟ _

 بی به حرف اومد :قبل از من بی

 گه نفس ؟ زدیش ؟آره نیما ؟ راست می_

خواست بابا از راه رو من بودم که با صدایی رسا دادم . دلم میو پاسخش

بار هم بخت یارم نبود و بابام شنید اما انگار اینرو میرسید و صداممی

 رو علنی نکرد . حضورش

رو با بی . دیشب منو مسیح که از راه رسیدیم دیدیم نیما شقایقآره بی_

 دونه . رو خدا میکردکتک برد تو اتاقش . حاال چیکارش 

 رو کردم به نیما و بی توجه به چهره ی سرخ از خشمش ادامه دادم :

کنم که ازت طالق بگیره . تو آدم نیستی که کسی باهات من پرش می_

 بمونه .
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ام بار کامال خیز گرفت به سمتم و بی توجه به جیغ و دادم به روی گونهاین

 کوبید . 

گوشم چیزهایی گفت و من باز هم متنفر شدم از  بی آه و ناله کنان کناربی

 شیراز . 

هاش و از ته دل جیغ کشیدم . کاش رو اسیر کرد میون انگشتبار موهاماین

 رسید . تکیه گاهِ من کجا بود ؟ مسیح از راه می

 نیما صدا روی سرش انداخت و غرید :

همین زبونِ درازته که کار دستت داده . یه بار دیگه دخالت کنی تو _

 شکونم . رو میزندگیم دست و پات

 کاررو کنی ؟خوای ایناونوقت تو می_

بار اون موهام با ضرب رها شد و پلک بستم . امیدم اومده بود . کاش که این

 گذاشت . حساب نیمارو کف دستش می

 ای که در راه بود . رو رسوند به ساعقهد و خودشبی من و نیمارو رها کربی
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پاشیدم تا مسیح سیلیِ نیمارو زیر سرچرخوندم و بد نبود اگر پیاز داغ می

رو به کار بردم تا بزنم زیر گریه و چشم خودش بکاره پس ، تمام تالشم

 مسیح نگاه براق کرد . 

 به خدا که نیما هم ترسید . 

 رو نشونه گرفت و نگاهش نیمارو .ی صندلیانگشت اشاره ی مسیح ، منِ رو

تو االن .. تو االن انگشتت خورد به زنِ من ؟ تو االن زن منو زدی ؟ آره ؟ _

 رو تو زدی ؟زنِ مسیح

 نیما چنگ انداخت به کتش .

 کرد . رو حفظ کنه اما به خدا که داشت فرار میسعی داشت که غرورش

ر دو دست به تخت سینه ی برادرم مسیح از نبود بابام استفاده کرد و با ه

هایی که های خودم نه ، اما از کتککوبید و من ذوق کردم . من از بدبختی

 گذشتم .شقایقِ تازه از راه رسیده دیشب متحمل شده بود اصال نمی
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های کت بود با این هاش درون آستیننیما که مشغول جا کردن دست

ت اما مسیح دیوونه شده حرکت تعادلش برهم خورد و کمی عقب عقب رف

 بود . 

 شکنم ..دیشب گفته بود که حرمت می

 بی با نگاهی از حدقه بیرون زده ، تماشاگر بود و من کارگردان . بی

 نیما صدا به گلو انداخت و غرید :

 زنه تخت سینه ی من .بفرما . اینم داماد ، میاد می_

 ماً به رخ کشید . رو تمامسیح نزدیکش شد ، اونقدر که فاصله ی قدیشون

 رو تکوند و گفت :اشبا دستِ راست خاک فرضیِ سرشونه

گیرم دم . خدارو شاهد میرو بهت میفقط به خاطر این پیرزن ، این آوانس_

 کنم . بار دیگه ، ابرو برای نفس کج کنی رحم نمی

بی چنگ انداخت به بازوش تا رو نگاه کرد و بینیما اول مسیح و بعد من

 نه . دورش ک
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رو از بینی بیرون فرستاد و به خدا که دلم خنک شد وقتی نتونست حرصش

 یه کلمه هم حرف بزنه .

که حرفی بزنم مورد حمله ی مسیح قرار از خونه بیرون زد و من قبل از این

 گرفتم .

ذاری . مگه من نگفتم به توام دفعه ی آخرت باشه با این دهن به دهن می_

 ما ربطی نداره ؟ 

 ذاشت که حرف بزنم .هام فاصله گرفت و صدا بیرون نزد . نمیلب

 ساکت . دیگه هم هیچی نگو . بچه .. بچه ._

بار ، به خدا که خور نشدم اینهام بیرون پرید و سر پایین انداختم . دللب

 راضی بودم از کاری که با نیما کرد . 

وسیله ی  رو بهکه موهای یک دست سفیدشبی مقابلم نشست در حالیبی

 پوشوند ، گفت :روسری سیاه رنگش می

 پیر کردن منو . این دو تا پیر کردن منو . _
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هام هر حالتی که نشون از مسیح در سکوت لقمه گرفت و من به چشم

 داد رو بخشیدم . ندامتم می

 بی گفت :نگاه من گیر بود روی مسیح که چشم چرخ داد و رو به بی

 شیر نداریم ؟_

 رو چسبید . گویان روی پا ایستاد و مسیح دستش " چرا "بی بی

بی . چقدر خوب بلد بود گول بزنه مردم برای چهره ی سرخ از خجالت بی

 شوهرِ من . 

بی رو عقب کشید و رفت به آشپزخونه و به محض تنها شدنمون ، بیصندلی

 رو به منی که کم مونده بود منفجر بشم از خنده زمزمه وار گفت :

شوهرت با درک و فهمه ماشااهلل . چقدر آقاست نفس . نفس مادر چقدر _

بچه ی شما دیدن داره ها ، اگه به باباشم بره که خیلی خوبه . ماشااهلل 

 هاش مادر .خوشگل ، خوش قد و باال ، قوی ، اون چشم

تم و به خدا که کم مونده وفاش باعث شد که به سرفه بیقسمت آخر جمله

 ال از دهانم بیرون بریزه . قپرتبود تمام جرعه ی آب 
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رو رها کرد و با دست به پشت کمرم کوبید و من هنوز بی تعریف و تمجیدبی

 . "هاش مادر اون چشم "خندیدم به جمله ی می

 برگشت مسیح همراه شد با بلند شدن صدای زنگ تلفنم . 

هایی که هنوز هم مسیح نگاهی به من انداخت و بعد همراه با اخم

 رو ترک کرده بود گفت :اشچهره

 پاشو ببین کیه ._

 زد که انگار جنایتی مرتکب شدم .پاشدم که ببینم کیه . جوری حرف می

 ..مسیح بود دیگه 

رو برقرار کردم زد . تماسرو رسوندم به اتاق و ماهرخ بود که زنگ میخودم

 وقتی تمام حواسم به رو تختیِ مچاله شده و چای خالیِ مسیح بود . 

 رو لمس کرده بود ؟بعد از چندین روز این تخت ، وجود مسیح

 سالم نفس کجایی ؟_

 رو چیکار داشت ؟کجا بودنم
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 سالم عزیزم خوبی ؟ خونه ی خودمون چطور ؟_

نفس یه اتفاق مهم افتاده باید باهات حرف بزنم وقت داری ؟ مسیح که _

 پیشت نیست ؟

ه روی دستگیره آویزون بیخیال بهم ریختگی تخت و حتی پیرهن مسیح ک

گفت اتفاقی مهم ، بود شدم و دررو بهم کوبیدم . هر وقت که ماهرخ می

 شد . جنگ می

 گفتم :

 شده ؟ مسیح پیشم نیست بگو .چی_

 اول زد زیر گریه و دوم حرف زد .

کنم هر کاری که مسیح داره نفس ، نفس سپهر بی گناهه . خواهش می_

 گناهه نفس .هر بیرو متوقف کن . سپدهانجام می

سلطی از آبِ یخ زده ی قطب جنوب ، خالی شد روی سرم . تنم افتاد روی 

فهمید ، چند تخت . این دیگه چی بود ؟ این چه آواری بود ؟ اگر مسیح می

رو از داد های هستی حالت طبیعیششد ؟ چرا رخریشتر زلزله به پا می
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هایی که یا ایکسش سپهر هداد با وجود ماهرخ و مسیح ؟ این معادلدست می

 شد ؟ بود یا ایگرگ ، چطور باید حل می

دهان باز کردم و هیچ صدایی بیرون نزد . صدام هم با از خودنمایی 

 ترسید . می

رو خطاب کرد تر از ده بار ناممچندین بار آب دهان قورت دادم ، ماهرخ بیش

دررو باز کرد و و نفسی که هیچ جونی تو تنش باقی نبود ، وقتی که مسیح 

 هاش خیره ی نگاهِ حراصونم شد ، مُرد .با چشم

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

 مروری بر گذشته 

 رو ترک کرد . رو رها و ماشینفرمون و پدال گاز و ترمز

رو تکرار کرد که بار نفس گرفت ، بیرون فرستاد و اونقدر این حرکتچندین

 رو به دست بیاره . اشآرامش رفته

 رو رسوند به ورودی ویال . رو بکوبه بهم ، خودشکه در ماشیناینبدون 
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رو فشرد . هیچ اش پیشونیشرو هل داد و با دست دیگهبا یک دست در

 کرد .مسکنی از شر این سر درد لعنتی رهاش نمی

 الیاس کجا بود ؟ این همه مدت الیاس کجا بود ؟

رو یدنِ ماهرخ حکمِ مرگشهاش بعد از دبار ویال شد و چشموارد فضای مرگ

رو تشدید زد شدتِ خشمشکه هیچ کس هیچ حرفی نمیامضا کرد . این

 کردن ،رو تایید میاش گناهِ ماهرخکرد . این که تمام اعضای خانوادهمی

 کرد برای کشتنش . تر تشویقش میبیش

ها ، ماهرخ قدمی هاش روی سرامیکقدم برداشت و با هر بار کوبش کتونی

 رفت . عقب

متین اولین نفری بود که جرات کرد و میون اون بلبشو ، شجاع بود که 

 حرف زد .

کار . بگو دیگه ... براش تعریف کن چه غلطی کردی . بگو رفتی با یه خالف_

رو بدبخت کردی . بگو که بی آبرو شدی . ماهرخ چرا اللی ؟ بگو که خودت

 هان ؟
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. خون اونقدر زیاد رسیده بود به زد هاش هم نبض میبار پلکو مسیح این

 ترسید هر لحظه از داغیِ زیادش ، سکته کنه و بمیره . که می

فشردش غیرت شاید جایی نزدیک به قلبش بود که ماهرخ مشت کرده و می

 . 

هاش ، اونقدر ناگهانی خیز چه ی باوربعد از راه دادنِ حقیقت به صندوق

هم دست هرخ که متین های ماگرفت به سمت آبیِ ترسیده ی چشم

 برداشت از تازوندن .

های مسیح کوبیده شد به دیوار ، این چهره ی مظلومی که تنش به دست

همین چند روز پیش چاقویی برداشته بود و کیسه ی آبروی 

 رو ترکوند . خانوادگیشون

چنگ انداخت به گلوش . به خدا که به قصد کشت خیز گرفته بود . شاید 

تونست با خاک کردنِ جسدش طوری این بی مرد ، میمیاگر ماهرخ 

 کرد .رو ماست مالی کنه اما ... حاال باید چیکار میآبرویی
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های راستش بود ، ماهرخی که روزی جونش بود ، ماهرخی که دلیلِ قسم

زد و مادرش مریم به هزار و یک چیز هاش دست و پا میزیر حصار دست

 قسمش داد . 

رو خواست که کسی دست دراز کنه و اون چند جمله قط میکرد . فرها نمی

از مغزش بیرون بکشه . قلبش که خیلی وقت بود مرده بود ، تنها یک مغز 

 داشت که ماهرخ با حرکت امروز کامال به انفجار رسوندش . 

رو . باز های متین بود که یاری داد ماهرخمتین نزدیک شد . باز هم دست

 ن دنیا به فکرش بود . هم اون بود که تو ای

رو چنگ انداخت به بازوی مسیح و به هزار جون کندن ، حصار چهارانگشتش

 رو باز .هاشاز دور گردن ماهرخ جدا کرد و راه نفس

رو پیدا کنه ، قدر چرخید به دور خودش که کسیمسیح چرخید ، اون

نه اما ، رو پیدا کنه که داد بزنه و حقیقت بودن این ماجرارو تکذیب ککسی

های اشکیِ ماهگل و نگاهِ عصبی متین ، خبر چهره ی ناالن مادرش ، چشم

 داد و این مرگ بود به خدا . از درست بودنِ اوضاع می
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 فرها . درست مرگِ آبروی چندین و چند ساله ی رادان

های خودش از زندگیش بیرون انداخت و حاال خواهر مسیح شیوارو به دست

 ای بد تر از شیوا . خودش شده بود سوژه

 راه افتاد که بره به طرف اتاق و حسی وادارش کرد که بایسته .

رو ، حتما از شدت داغی مغزش کرد خشمشرفت ، اگر خالی نمیاگر می 

 ترکید . می

به یاد نداشت که تا به حال دست روی هیچ زنی بلند کرده باشه . این 

 اولینش بود . اولین غضب غیر قابل کنترلش . 

رو خالی کرد از عشقی که به ماهرخ دست برد به سگک کمربندش و ذهنش

 رو تموم کنه . تونست همین حاال کارشداره . کاش می

رو ماهگل هم درجه ی خشمشرو تماماً بیرون کشید و صدای جیغ کمربند

 زد !طور نفس نفس نمیکنترل نکرد . دیوونه شده بود ، آدم عاقل که این

روی پاهاش چرخید و ماهرخی که از ترس کز کرده بود گوشه ی دیوار رو 

 ها . له کرد با شدت ضربه
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راه و فحش تا ها رو کاشت روی بازو و بعد کمرش و هر چی که بد و بیرج

 یاد گرفته بود رو بارش کرد . روز به اون

بار نزدیک نشد . کرد اما متین اینکشید و مریم گریه میماهگل جیغ می

خورد ، بی کشتش و ماهرخ اگر کتک نمیشد میمسیح اگر خالی نمی

 . انصافیِ محض بود 

غلط  "کمربند چرم سیاه رنگ که رها شد روی زمین ، ماهرخ با هق هق 

 وز هم مغزی داشت به داغیِ یک کوره . گفت و مسیح هن "کردم 

های ویالیی که حاال شبیه چندین بار دست کشید به صورتش . در و دیوار

 کوبید .رو توی سرش میها شده بود هم بی غیرتیشگاهِ لبخندبه قتل

هق رو با هقهایی که پشیمونیهای آکنده از وهم و لبرو از چشمنگاهش

 موهاش .  زد گرفت و داد بهفریاد می

های رو به زیبایی این شالقاش هیچ موهاییتو تمام عمر بیست و چند ساله

های طالیی ندیده بود و حاال قصد کرده بود که نابودشون کنه تمام زیبایی

 رو . خواهرش
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 شد . اش نمیاگر این موها نبود ، قطعا سپهری هم وارد زندگیِ بی دغدغه

که ش به سمت اتاق خواب و در حالیبار پاهاش خیلی راحت کشونداین

کرد ، ترین شکلِ ممکن تو ذهنش برنامه ریزی میکشتنِ سپهررو به فجیح

رو پیدا رو که الزمش داشت . ماشین ریش تراششپیداش کرد همون چیزی

 کرد ..

 

هایی ریز تبدیل شده بود ، با هایی از ماهگل که حاال به نالهبا وجود جیغ

ی متین و تمام تالشش برای متوقف کردنش ، با وجود هاوجود داد و هوار

های مریم که بعد از شروع کارش به خطاب نام معبود  تبدیل شد ، با گریه

رو هاش تراشید . تمام موهاشهای ماهرخ و التماسوجود دست و پا زدن

 چیز باقی نموند .تراشید و از اون خرمن طالیی رنگ هیچ

رو فقط کوه کنده بودرو روزِ گذشتهشبانه ای که انگار دو سهتنِ خسته

هاش قرار گرفت و انداخت روی زمین ، ماشین ریش تراش جایی کنار کتونی

اونقدر خیره مونده به موهای پخش و پالی روی زمین ، اونقدر خیره مونده 

به ماهرخ که شبیه به جنینی در بطن مادر روی زمین دراز به دراز افتاده 
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های بی روحی که هیچ امیدی به زندگی کرد به چشم بود ، اونقدر نگاه

 دادهای ماه آخررو .نداشت ، تا باور کنه تمام رخ

دقیقا از همون روز به بعد ماهرخ تبدیل شد به دختری افسرده که تمام 

شد به قاب عکس و کرد روی تخت ، خیره میرو کز میاوقاتِ زندگیش

کرد زیر کرد ، پنهانش مییرو کمی نگاه مموهاش و بعد قاب عکس سپهر

 خوابید . بالشت و بعد می

فرها از هر آدمی خالی شد و مسیح از اون روز به بعد ، خونه باغِ زیبایِ رادان

 رو برای همیشه بست . درش

از اون روز به بعد ، مریم خانم و هر کدوم از اهل خانواده جرات حرف زدن 

ن ماجرای تراشیده شدن موها ترسیدرو هم نداشتن . چرا که میبه مسیح

 دومرتبه تکرار بشه و خودِ کابوس بود اون روز ..

از اون روز به بعد ، متین عقب کشید و همراه با باقیِ اعضای خانواده اسیر 

 شد میون دیوارهای تعصبِ مسیح .
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و از اون روز به بعد بود که کینه ی مسیح پایه ریزی شد و برجی بلند باال از 

کرد که تقدیر برای حال دلش چی رقم خت . هیچ فکر نمیرو ساانتقام

 .زنه اما ، رفت به قصرِ سپهر تا نابودش کنه می

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

 راوی 

گذشت . سه ماهی که در ظاهر همه چیز سه ماه از برگشتشون به تهران می

رو که خوب بود . سه ماهی که مسیح چنگ زد به هر جایی و نیافت چیزی

 واست . خمی

سه ماهِ تموم نفس با آرامش تمام کنار مسیح زندگی کرد . دقیقا حکمِ زنی 

که صبحانه ی شد و بعد از اینها از خواب بیدار میکدبانورو داشت . صبح

کرد . ناهار رو حسابی تمیز میاشونداد ، خونه ی دو نفرهرو میمسیح

ای سکوت منتظره کرد و مسیح هم به طور غیرپخت ، شام آماده میمی

 کرده بود . 
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گذاشت اما انگار سپهر و سیاوش هر هارو در اختیار زنش میبهترین عاشقانه

 دو مُرده بودن .

مثل تمام روزهای دیگه از خواب که بیدار شد ، به بهترین شکل ممکن 

 رو راهی کنه . صبحانه چید تا مسیح

امروز فرق داشت . امروز با تمام روزهای سه ماه و حتی سه سالِ اخیر 

خواست که مسیح متفاوت بود . امروز عکس تمام روزهای گذشته ، دلش می

 رو بخوره و بره . اشزودتر صبحونه

های ذهنش . امروز قرار بود که به روز حساب بود ، روز حل تمام معادله

 .ارو تایین کنه هجواب برسه و بعد بارمِ نمره

گرفت امروز ؟ کنار میز صبحانه ایستاد . چرا مسیح انقدر کند لقمه می

 زد چی ؟قرارشون ساعتِ ده صبح بود . اگر مسیح بیرون نمی

 فکری کرد و گفت :

 خوای برات نیمرو درست کنم ؟عزیزم می_
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و مسیح در کمال حیرت موافقت کرد . این دیگه کدوم بدشانسی بود ؟ 

رو هم یکی در هاشکرد و حتی لقمهه مسیح همیشه کاررو بهونه میکاین

خورد و امروز حتی آب خوردنش هم با طمانینه بودرو نباید میون می

 گذاشت رو حسابِ گند شانسی ؟می

رو رو قاپید ، بعد اونبا بدبختی و حرص مقابل یخچال ایستاد ، تخم مرغ

 رت گفت :درون ماهیتابه شکوند و مسیح در کمال حی

 سه تا . سه تا بشکون ._

رو حبس کرد و با حرص برگشت به سمت یخچال . نکنه که مسیح نفسش

 چیزی فهمیده بود ؟ 

داد رو هم برداشت و برگشت سر گاز . چقدر دقش میدو تخم مرغ دیگه

رو نثار خودِ ابلهش کرد . ساعت قحط بود ؟ مسیح که مسیح امروز . فحش

گشت ، قحط بود که ساعت قراررو گذاشته بود دهِ برنمیرفت و تا شب می

 صبح ؟

 های تخم مرغ سفت بشن و شنید :آهی کشید و صبر کرد تا زرده
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 عسلی باشه ._

رو کم رو توی سر خودش بکوبه . زیر گازکم مونده بود که همون ماهیتابه

 ها عسلی بشن و درست وقتی فکرش هول و هوش قرار امروزمرغکرد تا تخم

بود و ظرف کره از دستش افتاد و به هزار تکه تبدیل شد ، مسیح فریاد 

 کشید :

 چته تو ؟ از صبح چته ؟ _

رو شنید و خم شد که صدای کشیده شدنِ صندلی روی سرامیک

های مسیح مقابلش قرار گرفت و بعد رو مرتب کنه اما صندلزیرپاهاش

 رو کمی به عقب هل داد .تنش

 میز کنی . برو تا دست و بالت زخم نشده .برو کنار نخواستم ت_

که با نگاهش حسابی دعواش کرد ، جارو و کناری ایستاد و مسیح بعد از این

 هارو تمیز کرد . رو برداشت و شیشهخاک انداز
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رو هم به وسیله ی دستمال دونست که نفس تنفر داره از کره پس اونمی

ها و درست وقتی سرامیککاغذی از روی زمین برداشت و به سطل انداخت 

 شبیه به اولش برق افتاد ، رو کرد به نفس و رو بهش توپید .

از صبح همش استرس داری . اون از دیشبت که یه ریز از این پهلو به اون _

پهلو شدی نذاشتی دو دقیقه بخوابم اینم از االن . چته ؟ چیزی شده باشه و 

 ها نفس .شهمن نگفته باشی بد میبه

هاش ادامه طور به تابلو بازیزد به اون راه . لعنت بهش . اگر همین روخودش

 فهمید که ...داد شوهرش همه چیزرو فهمیده بود و اگر میمی

هاش ، روی پاهاش بلند رو نشوند روی لبترین لبخندِ ناز دارشمصنوعی

 رو ببوسه و بعد گفت :شد تا گونه ی همسرش

خوای پیشت نخوابم نی من بد خوابم . میدوچیزی نشده عزیزم . تو که می_

ها راحت تر باشی ؟ یه ظرف کره از دستم افتاد چرا دنبال بحث که شب

 گردی ؟می
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رو فوت کرد و از خدا خواست که مسیح زودتر برگرده سرجاش و بعد نفسش

 رو بخوره و بعد بره .اش، صبحونه

ترین صبحانه ی حدوداً نیم ساعتی طول کشید به اتمام رسیدنِ طوالنی

 عمرش . 

مسیح رفت به اتاق تا لباس بپوشه و نفس خیره به ساعتی که بی رحمانه نه 

 گذاشت زیر لب زمزمه کرد :رو به نمایش میو ده دقیقه

 برو دیگه . تورو خدا برو ._

رو تکیه داد به کانتر آشپزخونه و خیره به در اتاق بود که مسیح نامش

خوادرو بهش بده و زودتر خطاب کرد . دوید به طرف اتاق تا هر چی که می

 راهیش کنه اما از شانس بدش ، مسیح قصد کرده بود که دوش بگیره . 

که دوش گرفتن مسیح حدودا یک ربعی طول وا رفت . با احتساب این

شید و خشک کردن و حالت دادش موهاش یک ساعت ، قراررو منتفی کمی

 شده دونست .
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هاش پایین پرید و دقیقا شبیه به کسی شد که هام و حتی مژهابروهاش ، لب

رو طی کرده برای رسیدن به آب و با سراب مواجه طوالنی ترین راه ممکن

 شده . 

ر دنیایی دیگه سیر مسیح کمی نگاهش کرد و بعد دید که نه ، نفس امروز د

فهمید این آدم امروز خودش که نه ، اما کنه . اگر مسیح بود که میمی

 حواسش کجاست . 

هایی که رو از حمام بیرون آورد و مقابل چشماشبطریِ شامپوی خالی شده

شد اال خودش ، اونقدر تکونش داد که نفس از فکر به هر جایی خیره می

 بیرون پرید و گفت :

 شده ؟؟ شامپوت چیشامپوت _

 مسیح شامپو به دست به نگاه کردن ادامه داد و نفس فکری کرد و پرسید :

 سازه ؟به موهات نمی_

شد و گین تر میچنان نگاهی بود که لحظه به لحظه خشمجوابِ مسیح هم

 .بار نزدیک شد و بطریِ شامپورو از دستش قاپید نفس این
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 شده ؟گی ؟ شامپوت چیمسیح چرا هیچی نمی_

 و شنید :

 شامپوم تصادف کرده رفته زیر تریلی . نفس کجایی ؟_

شد ، به خودش قول داده بود که هرگز اون اگر قرار امروزش منتفی می

 . بار به شدت دخیل بود رو تکرار نکنه و انگار دست تقدیر اینحرکت

رو بفهمه . بی رو از دستش گرفت و تازه تونست که منظور مسیحشامپو

کن و از کمد شامپوی جدید هاش رفت به رختوجه به پوف پوف کردنت

 رو داخل حموم قرار داد . برداشت و اون

مسیح بالفاصله بعد از بیرون زدن همسرش از حموم ، رفت که دوش بگیره 

رو روی های پرتوبیخش نشست روی تخت ، تلفنشو نفس بی توجه به نگاه

 عت که صفحه خاموش شد . پاهاش گذاشت و اونقدر زل زد به سا

مسیح که از حموم بیرون زد ، حدوداً بیست بار تکرار کرده بود اون حرکت 

 رو . خاموش و روشن شدنِ صفحه
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رو روی موهای خیسش کشید ، اون قدر محکم که اشمسیح کالهِ حوله

 رو از ریشه قطع کنه . گویی قصد داشت تک به تک تارهاشون

دوخت به ساعت ، نه و بیست و سه دقیقه . هنوز  نفس برای آخرین بار نگاه

رو وقت داشت ، هنوز سی و هفت دقیقه فرصت داشت . اگر مسیح موهاش

 زد وقت داشت .کرد و از خونه بیرون میول می

رو با طمانینه انجام داد وقتی که نفس از سرعت گذشت تمام کارهاش

 کرد .ها داشت دق میثانیه

 ی روی صفحه خود نمایی کرد .تلفنش روشن شد و پیام 

 خوام همه چیزرو بگم .. میمسیح بیا پیشم _

رو . به درک که لختیِ بیش از حد موهاش قرار بود ول کرد سشوار و بورس

خواست بگه ؟ سما قرار بود که باالخره حرف اش کنه . میکه تمام روز کالفه

 بزنه ؟

ود از رسیدن به قرارِ چنگ انداخت به سوئیچش و نفسی که کامال مایوس ب

 ساعت ده ، نگاهش برق افتاد . 
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 نقش بازی کرد تا مسیح بیش از این شک نکنه و دنبالش راه افتاد .

 خوری .خیسه . هوا سرده سرما می مسیح وایسا . موهات_

هاش و یادش رفت گیج و منگ رو ست کرد با کتونیکت چرم لجنی رنگش

 سما قرار بود که حرف بزنه .رو . امروز بودنِ نفس از اول صبح

 رو کوتاه بوسید و نفس برای موندنش هیچ اصراری نکرد .اشخم شد و گونه

به محض بسته شدنِ در ، پرشتاب دوید به طرف اتاق . اولین بافت و اولین  

هاش قاپید . فقط بیست دقیقه زمان رو از میون لباسشال و اولین شلوار

 داشت .

دل دل کرد برای برداشتنش اما ، شخصی تو گوشش فریاد زد که کمی 

 جسور باش . 

رو چنگ زد و به محض به پا ِ اپتیمارو صدا زد ، بعد سوئیچاول نام معبود

 رو ترک کرد  . هاش خونهکردنِ پوت

رو که دید ، رو فشرد و اپتیماکف ، دکمه ی پارکینگبار به جای هماین

 نت داد و نشست جایی نزدیک به گلوش . قلبش تغییر سکو
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رو بست و و بعد نشست پشت فرمون ، کمربندش "جسور باش  "لب زد 

رو هم پلی کرد . باید امروزرو به بهترین شکل اشحتی آهنگ مورد عالقه

تونه از پس چنین کرد که میکرد . باید به خودش ثابت میممکن تموم می

 دخالتِ بزرگی بر بیاد .

رو پشت سر گذاشت . روی گاز گذاشت و اولین مرحله ی سخت روپاش

تونست که از پارکینگ خارج بشه . نفسی تازه کرد و بعد راه افتاد که برسه 

 هاش .به جواب سوال

اشون کم نه ، اما به هر جون کندنی بود ، پارک کرد میون دو ماشینی فاصله

 زیاد هم نبود . 

هاش از راه گلو ، چک کرد کردن اضطراب رو باز کرد و بعد از رهاکمربند

گذشت . التماس کرد به خدا که طرف رو . ده دقیقه از ده میساعتش

 مقابلش نرفته باشه . 

و وارد فضای شلوغ کافه شد . رو کوبید روی زمین هاشپاشنه ی پوت

که بمیره از حرص ، دونست که باید برسه به کدوم میز و قبل از ایننمی
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 خانم کیهانی ؟ _

 رو به کم جون ترین حالت ممکن بیان کرد . سرچرخوند و بله

رو نمایش داد و با لحنی که ادب از تک تک های چوبیمرد با دست پله

 چکید گفت :حروفش می

 تشریف ببرین طبقه ی باال . منتظرتون هستن ._

. امروز اگر  "منتظرش هست  "راحت شد که  سری تکون داد و خیالش

 خوابید . شد ، به جای این یک هفته ، یک روزِ تمام میتموم می

هارو یکی یکی باال رفت . اول خودش بود که ها و پلهدست گرفت به نرده

 لرزوند .رو میزد و همین امر تمام وجودشباید حرف می

کار هست یا فهمید که گناها میرو که امروز دقیقرسید به میز و دیدش کسی

رو دوخته نه . کسی که از لحظه ی ورودش به طبقه ی دوم ، نگاه پرسوالش

 بود به چهره ی پراسترسش . 

های سپهر رنگرو ول کرد روی صندلی و خیره به عسلی کمدر نهایت تنش

 سالمی بی صدا و فقط به نشونه ی احترام حواله کرد . 
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اش و دقیق شد به حاالتی که ضعف ، ترس و چونهسپهر دست برد به زیر 

 زد . رو فریاد میاسترس

منتظر شد که گارسون از راه برسه و سفارش بگیره ، منتظر شد که لرزش 

های دردونه ی سامیار متوقف بشه ، منتظر شد که بچینه کنار هم و انگشت

 رو تشکیل بده . داستانی مناسب و قابل درک

تاد و سپهر خیره به نفس و نفس خیره به مِنو لب زد گارسون کنارشون ایس

: 

 خورم .چای می_

رو اشونسپهر هم قهوه سفارش داد و گارسون دور شد . حوالیِ میز دونفره

داد بار در برگرفت . سکوتی که به سمت مرگ سوق میسکوتی مرگ

 رو . های دل دخترکحرف

مقابلشون قرار گرفت و نه سپهر اونقدر صبر کرد که چای و قهوه روی میز و 

 خواست حرف بزنه و پرده از رازِ این قرار پنهانی برداره . ، انگار که نفس نمی
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رو با تمام وجود به سینه ای از قهوه ی شیرینش نوشید ، داغیشپس جرعه

 رو که از یک هفته ی پیش دنبالش بود .فرستاد و بعد پرسید سوالی

جا و سکوت کردنه ر مهمت نشستن اینخوای از من نفس ؟ اون کاچی می_

 ؟

 اشون کرده بود . هایی که دیشب تا خود صبح آمادهنفس رجوع کرد به جمله

 گفت ، از ماهرخ بگو ، قطعاً سپهر هیچاگر همین حاال و بدون مقدمه می

ریخت و زد . اگر از مسیح می گفت که اوضاع حسابی بهم میحرفی نمی

هاش کجا رفته بود پس ؟ چی باید شد . جملهشری بی انتها به پا می

 های منتظر ؟ گفت به این چشممی

که پلک گشود ، بعد از اینپلک بست ، از خالق خودش کمک خواست و 

رو که اطمینان داشت تقدیر مسیح ، ماهرخ ، مرد ای سه حرفیگفت جمله

 کنه . بینی میرو دست خوش تغییراتی غیرقابل پیشمقابل و حتی خودش

 سامیار برادر ماهرخه ._
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های سان کرد . با تمام اتاقرو با خاک یکِ دلشاتم از راه رسید و زمین

 ر شد . ذهنیش درگی

جمله ی از تعجب دهانش باز ماند ؛ دقیقا برای حالِ همین حاالی سپهر بود 

. 

رو رجوع کرد به خاطراتش . مسیح بود ، نام برادر ماهرخ مسیح بود . نامش

هاش ، رسید به اون نگاهی که با الیاس مو فاکتور گرفت و رسید به چشم

تی نوعِ نگاه هم زد . از اون هم گذشت . تشابهِ رنگ چشم یا حنمی

 رو ممکن کنه .های ذهنشتونست غیرممکننمی

رو تو اون هاش درگیر شد و پادشاه فکر و ذهنش راه نداد جملهبا اتاق باور

شناخت اتاق . رفت سراغ احساسش ، نزدیک به شش سال تمام سامیاررو می

های اون سپرده بود . رو به دست. شش سال بوده که تمام امور زندگیش

تر از برادرش . محال بود که اون برادر ماهرخ تی دوستش داشت ، بیشح

اومد و پس های پازل بهم ریخته باهم جور در نمیباشه . هیچ کدوم از تیکه

 گفت ؟ این دختر چی می
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نداخت . این رو از کافه بیرون میدیوونه رو جمع کرد ، باید اینتمام قواش

بود ؟ برای خراب کردن تنها رفیقش دختره ی احمق ، ابله فرضش کرده 

 هاش چنگ انداخته بود به نقطه ضعفش ؟مقابل چشم

 رو رد کرد .ها به پایان رسید و مغزش باور جملهدرگیریش با تمام اتاق

رو تحت قدر بلند که تمام افراد حاضر در طبقه ی دومزد زیر خنده . اون 

رو میون س دسته ی لیواناش به قهقهه تبدیل شد و نفتاثیر گذاشت . خنده

 هاش له کرد . انگشت

 رو از دست داده بود .ها حالت همیشگیشرو که میون خندهشنید صدایی

چرت . چرت گفتی چه جورم . ماهرخ .. سامیار ؟ چرت .. چرت بود به خدا _

. 

ترسید نفس خواست بلند شه و فرار کنه از این میز . چرا که میحقیقتا می

رو به طرز قابل باوری بیان کنه و بعد کاخ اعتمادش شکسته هبازهم اون جمل

 بشه و پایین بریزه . 

 دست گرفت به لبه ی میز و قبل از ایستادنش شنید :
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اشون. تازه، ساالر هم با اون همکاری دم . عکس دونفرهعکس نشون می_

 رودونسته هویت اصلیشداشته و می

 

از میون لنگه ی در گذشت و با لبخندی که به عمقش تا به حال هیچ 

 رو کش نداده بود سالم داد . هاشتبسمی لب

سما از اتاق کوچک شش در چهار بیرون زد و موهایی که حاال تا به روی 

 رو پشت گوش فرستاد .رسیدگردنش می

ردی که . این مرد ، همین مساخت حال بود . زندگیِ جدیدی رو میخوش

برادرِ الیاس بود ، نه شبیه بود به الیاس و نه به برادرش سیاوش و نه حتی 

سپهر . این مرد خودِ اون چیزی بود که سما همیشه تو این دنیا 

 خواستش . خودِ تکیه گاه .می

دید هایی که سمارو میمسیح رفت تو همون قالب و حتی بیش از تمام وقت

امروز قرار بود همه چیزرو بفهمه . شاید رو . بازی کرد نقشِ یک مجنون

 شد .امروز الیاس هم پیدا می
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نشست روی کاناپه و خیره به ست سویشرت و شلوارک سما دست کشید 

 هاش و لب زد :روی ته ریش

 جا ببینم .بوی یار میاد . بیا این_

میره و زنده روز برای این آدم چند بار میدونست که همسرش شبانهخدا می

 تونست دقیقا شبیه به یک عاشق رفتار کنه . ه و مسیح چه راحت میشمی

 رو تو آغوشش جا داد و بعد گفت :سما کنارش نشست ، خودش

امروز که بگم ، امروز که بگم الیاس باهام چیکار کرد ، امروز که بگم _

تون ، امروز که بگم سپهر دقیقا کجای این بازی سیاوش چرا متنفره از همه

دی که دست رو پیدا کردی قول میشه مگه نه ؟ تو که الیاسوم میبود ، تم

منو بگیری ببری یه جای دور ؟ یه جایی که فقط منو تو باشیم مسیح . وای 

 رو .که چقدر دوست دارم این اسم

سوخت برای این دختری که تنها نقشِ به ظاهر لبخند زد . گاهی دلش می

 یاس وسط بود .کرد و اما پای الرو ایفا میقربانی

 پس گفت :
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 برمت یه جای دور .حتما . الیاس که پیدا بشه ، می_

 . "البته تنهایی  "و تو دلش زمزمه کرد 

 سما تکونی خورد و گوش سپرد به سوتِ کتری . 

 برم چای آماده کنم بیام ._

 مرد از انتظار . شد که میداد . تا چای آماده میچقدر لفتش می

ناچار به دنبالش راه افتاد . باید همین حاال که قصد نفس فوت کرد و به 

کشید . نباید اجازه ی تردید رو از زیر زبونش میکرده بود بگه همه چیز

 داد .می

 رو چاشنی داد . هاشلب به دندون کشید و به ناچار عاشقانه

ریم . یه جایی که دست ریم . اصال از ایران میکنیم و میجمع می_

 نرسه . کس بهمونهیچ

قند دونه به دونه آب شد تو دلِ ساده ی دخترک . برای اولین بار یک مرد 

ها . الیاس برد . نشنیده بود از این حرفرو باال میاومده بود که عزت نفسش

 که ..
Ava-Khis.iR
@avayekhis



1500 
 

رو روی کتری گذاشت . رو پر کرد از دو قاشق چایِ عطر دار و اونقوری

 کسی .  طور خیره نبود به دهانمسیح به عمرش این

گفت چیزی ؟ و دقیقا کم هاش روی کانتر ضرب گرفت . چرا نمیانگشت

 مونده بود به عصبی شدنش که سما به حرف اومد .

مسیح ، منو سیاوش ، منو سیاوش به همراه سپهر ، من هیچ توصیفی از _

 که ما خیلی بدبخت بودیم .حال اون روزهامون ندارم به جز این

یه دنیا غرور . مسیح اون حتی اگر از نداری و فقر سیاوش یه مردی بود با  

داد که من ، که خواهرش جلوی کسی کرد هم اجازه نمیروز کار میشبانه

 شد که انقدر متنفر شد . دونم چیخرد بشه . خیلی دوستم داشت و نمی

خالصه همه چیز از روزی شروع شد که سیاوش و سپهر تصمیم گرفتن که 

که زودتر به شرکت معتبر برن دانشگاه و برای این برای پذیرششون تو یه

 مدرک برسن و زیاد درس نخونن رفتن دانشگاه آزاد . دانشگاهِ بچه پولدارها . 

رو چید توی های کمرپهن و کوتاه قدچایِ درون قوری رنگ گرفت و فنجون

 سینی . 
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مسیح دندون بهم فشرد و منتطر نگاهش کرد . نتونست که بگه چای بخوره 

به فرق سرم حرف بزن . به ناچار صبر پیشه کرد و همراه با سمای لفت لفت 

 کار بیرون زد از آشپزخونه . 

 به محض قرار گرفتنشون روی کاناپه به حرف اومد :

 خب ؟_

هایی که شامل اون دو تا خیلی زود وارد یه اکیپ شدن . اکیپ بچه پولدار_

ا هم برادرِ فخر فروش شما هچهار دختر بود و هفت پسر و سر دسته ی اون

 بود . 

صمیمیت بین سپهر و الیاس خیلی زود شروع شد و همین ها هم 

چید برای کرد . الیاس مدام برنامه میرو به سیاوش تشدید مینزدیکیش

های بعد از کالس و سیاوش اون بین با نون های هفتگی و دورهمیتفریح

شون حقوق یک ماه برادرم جمعی که خرج روزانه رو به اونکارگری خودش

 رسوند .بود ، می
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تر از جا بود . الیاس با کم. اولین بحث غیرباور همینمسیح ابرو باال داد 

 شد . ها محسوب میخودش محال بود که جوش بخوره و این جزء غیرممکن

 رد شد از این قضیه و پرسید :

 خب ربط تو با این قضیه چیه ؟_

رو میون سرمای های چای و گرمای محتواشسما اشاره کرد به فنجون

هارو . اون عشقِ هاش اسیر کرد . یادش اومده بود اون چشمانگشت

 رو از هم پاشید . واری که زندگیشجنون

 گفت :

ام تو زندگی ورود به دانشگاه من کنکور دادم و قبول نشدم . تنها دغدغه_

رو هم ثبت تا بتونه منمرد برام ، دو شیفته کار کرد بود و سیاوشی که می

 نام کنه تو اون دانشگاه .

 و بعد افزود :

کردم ها برخورد نمیوقت تو پیچ پلهرفتم ، کاش هیچمردم و نمیکاش می_

 . اون خودخواه ترین مردی بود که تو کل عمرم دیدم .با الیاس 
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خواست کرد ؟ دلش میهاش فشرد . چرا مکث میرو میون دستسرش

 فریاد

 

 وار سکوت کرد .رو بگو و سما تو اون وضعیت تشنجو بگه ، آخرش بزنه

 

 سکوتش از ثانیه به دقیقه کشید و از دقیقه به ربعِ ساعت . 

مسیح تمام مدت خیره بود به دهانش و سما گویی که خیاطی ماهر ، 

 رو بهم دوخته بود . هاشلب

رد و وادار کرد رو روانه ی چونه ی باریک دخترک کبه ناچار و چهارانگشتش

 های خیس نگاهش کنن . ایکه قهوه

رو بگو . هر حرفی که بزنی بین من و بگو سما . هرچی که تو دلت هست_

 دم .مونه ، قول میتو می
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هاش های نفس تو تصویر خاطرهها طوالنی شد و لحظه مشکیتالقی نگاه

داد به . این چه روزگاری بود که دست بلند کرده بود و هلش میرنگ گرفت 

 سمت خیانت ؟ 

رو در آغوش کشید و دعا دعا کرد که باز برای فرار از نگاهِ دخترک ، تنش

 هاش . بشه یخِ لب

نه کننده و تندِ عطرش ، بینی باال کشید و به سما بعد از استشمام بوی دیو

 حرف اومد :

ها . تو رو که گذاشتم تو دانشگاه ، برخورد کردم با الیاس . تو پیچِ پلهپام_

اومد که خیلی مهربون و مثبت باشه و دقیقا اشتباه وهله ی اول ، به نظر می

 بود . 

دم . گناهم این بود که ها اعتماد کرگناهِ بزرگ من ، این بود که به ظاهر آدم

رو رو کنه . اون رو کنار بزنه و شخصیت واقعیشصبر نکردم تا الیاس نقابش

 کرد انقدر بد باشه .رو هم نمیکس فکرشاونقدر تودار و مرموز بود که هیچ
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ابروهاش ناخودآگاه نزدیک شد بهم . کارش به جایی رسیده بود که احمقی 

. کارش به جایی  "بد  "و به برادرش بگه به تمام معنا کنارش قرار بگیره 

 رسیده بود که در برابر توهین و تحقیرها سکوت کنه . 

 نفسش االن کجا بود ؟

 داد :سما هنوز ادامه می

من باهاش برخورد کردم . یه برخوردِ عاشقانه ، یه نگاه تخس و در عین _

هاش همه ی اعضای صورتش و به خصوص حال مهربون ، به جز چشم

زد که الیاس مردِ خوب و مهربونیه خندید ، فریاد میهایی که همیشه میلب

 . 

رو خوب جلوه بدم اما من تو همون نگاه اول خوام پیاز داغ بزنم و خودمنمی

 عاشقش شدم ، اونم از نوعِ حادش . 

جا که ای شکالت به دهان گذاشت . تا اینباز هم سکوت کرد و مسیح تکه

 رفتن فصل اول ؟رو داشت . چرا نمیمه چینیهمه چیز جنبه ی مقد
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هاش . این مرحله اجازه داد که دخترک ریلکس بشه برای ادامه ی حرف

 تنها یک رمز موفقیت داشت و اون هم صبر بود . 

 رو نوازش کرد و شنید :روی موهاش

لباس و ثروتمند . از الیِ یه مشت آدم خوشمن رفتم تو اون اکیپ . البه_

نگاه الیای بهم بود . نه نگاهی که داد بزنه خوشم میاد ازت نه ، همون اول 

رو بعد از چند بار رفت اون نگاه پر بود از تمسخر ، طوری که اعتماد به نفسم

 و آمد باهاشون از دست دادم . 

 های مسیح و پرسید :و بعد مجددا زل زد به چشم

 به نظرت من خیلی زشتم ؟ _

. ولی خوشگل هم نبود و مسیح هم اهل  زشت که نه ، اصال زشت نبود

 تعریف و تمجید حتی از زیباترینش هم نبود . 

 لب آویزون کرد و سر به این طرف و اون طرف تکون داد .

 زشت نه ، ولی با نمکی . خوشگل زیاده برات ._
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. چقدر خوب بود این مرد . سما خندید . به این صداقت و رک گویی خندید 

 الیاس از سرتاپاش .  گرفتچقدر ایراد می

 نفسی تازه کرد و با حالی بهتر ادامه داد : 

رنگ شدن . یه مدت حسابی درگیرِ کارهای کم کم سپهر و سیاوش کم_

هایی که همه دست تقدیر بود هم باعث شد که کارخونه بودن و همین اتفاق

 سوگند وارد زندگیم بشه . 

خورده بود . حالی بهتر پیدا کرد اولین فصل انگار که با ورود سوگند استارت 

 . باالخره موتورش گرم شده بود دخترک .

سوگند یکی از دخترپولدارهای اکیپمون بود . خیلی هم خوش قیافه و _

دیدم ولی اون کاری رو بازنده میجذاب ، طوری که من در برابر اون خودم

 کم شد بهترین دوستم . کرد که بهش اعتماد کنم و کم

اش دوید به طرف اتاق شش در چهار و مسیح نفس رها ام جملهبعد از اتم

رو تا سپیده جا بود . احتماال که سما تعریف کردنکرد . احتماال تا شب این

 . داد دمِ روز بعد طولش می
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چنگ زد به موبایلش ، وارد لیست مخاطبین شد و برای نفسی که عکس 

 ود ، نوشت :تمام روزها از صبح تا به حال هیچ خبری ازش نب

 در چه حالی ؟_

و انتظارش برای جواب اونقدر طوالنی شد که سما با عکسی چهارده نفره 

 برگشت . 

رو و دقیق شد روی عکس . سپهر و الیاس دقیقا کنار کنار گذاشت موبایلش

 هم قرار گرفته بودن و سما و سیاوش سمت چپ عکس و کنار هم . 

 ش لباس و گفت که سوگند اونه .سما با انگشت اشاره کرد به دختری خو

مسیح اما خیره بود به الیاسی که چسبیده بود به سپهر . صمیمیتِ میون  

 اون دو ، حتی توی یک قاب عکس هم زیادی مشهود بود . 

 گفت :

 ظاهرا خیلی دوست بودن با هم ._

 و شنید :
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 رو استارت زد . سکوت کرد و سما فصل دوم

خواست که تر از تمام دنیا میوگند . چون اون بیشمن وابسته شدم به س_

رو بهم وصل کنه . اون برام چند دست لباس خرید ، برای رو با الیاسمن

رو یادم داد و کاری کرد که منو الیاس تو یه کافه تنها بار آرایش کردناولین

 منتظرشون بمونیم . 

ام ت و عالقهروز فهمیدم که برادرت زیاد نسبت به من بی میل نیساون

 حسابی تشدید شد . 

  رو درد بیارم . من و الیاس خیلی سریع شدیم یه زوجخوام سرتنمی

هام که یادم رفت سیاوشی که قدر حواسم پرت بود به خودم و عاشقانهاون

خورد و  سیاوشی که تو کم حرف شده بود ، سیاوشی که به زود غذا می

روزها اصال نفهمیدم زد . من اوننمیمون الم تا کام حرف جمع چهارده نفره

بسته ی فهمیدم ولی اصال نفهمیدم که سیاوش چجوری دل.. ای کاش می

 سوگند شده .
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مسیح شروع کرد به خندیدن . این یکی خنده هم داشت واقعا . انگار که 

کم هاش پا گذاشته بود به سرزمین عجایب و کمالی تعریف جملهسما البه

 گفت .یو پرت م داشت چرت

اومد و به خلقتش قسم خواهرش بود درست اما اگر خدا هم پایین می

کردن این داستان هاش رد میخورد که سیاوش نقشِ منفی نیست ، باورمی

 رو . اعجاب برانگیز

به خندیدن ادامه داد و پیامی روی صفحه ی موبایل بیرون کشیدش از عمقِ 

 ا بود . داستان طنزی که نویسنده و کارگردانش سم

 ام دراز کشیدم عزیزم .خونه_

 و بعد پیام بعدی .

 شاید یکم بخوابم ._

رو به نگاه مغموم خندیدهایی که میرو و چشمقفل کرد صفحه ی تلفنش

 رو .کردن باور جملههای نگاه آبیش هم رد میسما کوبید . مردمک

 !صحبت کرد . صحبتی که پایه و اساسش تنها یک چیز بود ، تمسخر 
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گفتی ؟ کجای داستان بودیم ؟ که سیاوش کم غذا شد ، خب داشتی می_

 که عاشق شد . آخی ... چقدر مظلوم و معصوم بوده سیاوش .

رو ای قلِ غیرهمسان بودنشای شبیه به الیاس شده بود مسیح . لحظهلحظه

 هایِ آکنده از تمسخر به صورت سما کوبید . با اون تیله

ت . برادرِ همون بود دیگه . این آدم هم بلد بود رو کنار گذاشقاب عکس

 رو .تحقیر کردن

رو از الیاس رو که شنیدنشهاییروی پاهاش ایستاد و خالی کرد تمام حرف

 کار بود .طلب

گم که برسم به تو حق نداری که مسخره کنی . آره دارم همه ی اینارو می_

ود . الیاس بود که اولش . که بفهمی برادرِ من خوب بود ، سپهر خوب ب

هلشون داد تو لجن . تو .... تو حق نداری مثل اون باشی ، من متنفرم از 

 مردهای مثل اون . 

تکیه داد به پشتیِ مبل . جلز و ولز کردنِ دخترهارو دوست داشت و حرصِ 

 شد . سمایی که همیشه اصرار داشت به خونسردی که شاهکار محسوب می
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 پس لب زد :

 کنی . فکر می_

 اش به تمسخر باال اومده بود .هایی که گوشهآروم شد و خیره شد به لب

 کنم چی ؟فکر می_

 ها .و مسیح کشتش با ردیف کردنِ جمله

رو چسبوندی به یکی شبیه به اون . این کنی که متنفری اما خودتفکر می_

رو داری ؟ تنفره که از هر بار شنیدنِ اسمش هاشتنفره که هنوز تمام عکس

شی عاشقِ یکی شبیه به اون ؟ گیری ؟ تنفره که داری میم تپش قلب میه

 اینا عشقه عزیزم ، عشقی تو قالبِ تنفرِ ظاهری .

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

 رو چک کرد . هاشرو تو دستش تاپ داد و عقربهساعت مچیش

ها تو کنج باورهای تر از یک ساعت طول کشیده بود ، هل دادنِ جملهبیش

ای حاال اون بود که سکوت اختیار کرده بود و خیره به فنجون قهوه سپهر .

 کرد . رو از دست داده بود ، فقط فکر میکه حاال تمام بخارهاش
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داد که سامیار همون مسیحه . حتی نفس کپیِ کارت تمام شواهد نشون می

 رو هم نشونش داد و این دقیقا آخرِ دنیا بود . ملیش

 ها حرف زد :ز فنجون و بعد از دقیقهرو باال کشید انگاهش

 به من نزدیک شده برای انتقام ؟_

هایی که مسیح برای این آدم ترینش بود . انتقام ، میون نقشهانتقام کم

 ترین دوزرو داشت . کشیده بود کم

گارسون نزدیک شد ، سفارش مجدد گرفت و هر دو برای رهایی از عطش ، 

 آب خواستن . 

رو که چپیده بود کنجِ گلوش و قیاس کرد نگاهِ سرکشِ سپهر پس زد بغضی

 های دریده ی الیاس . رو با چشممسیح

ای از آب با صدایی که هیچ آرامشی درش نفس به محض نوشیدن جرعه

 موجود نبود ، گفت :

 اومده برای مردنت سپهر ._
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رو که نگرفت هیچ ، بلکه پرید و دست فشرد به بیخ جرعه ی آب عطشش

 هاش . ای سلب نفسگلوش بر

ای که نگرانی اولین حالتش بود روی پاهاش به سرفه افتاد و نفس با چهره

 ایستاد و به ناچار روی کمرش کوبید . 

 رو بیرون فرستاد و با نگاهی گشاد شده لب زد :های ریزشواپسین سرفه

 مردنم ؟_

کرده رو که گرفت ، وا رفت روی صندلی . چه خوب نقش بازی و تایید نفس

زد مسیح . این دیگه بود سامیار . چه خوب وفادار بود و از پشت خنجر می

که بهترین دوستش روزی الیاس بود و به زمین چه جورش بود ؟ این

هاش از پایه کرد یا سامیاری که مسیح بود و تمام حرفرو باور میکوبیدش

 دروغ ؟

ون از این کشیدش بیرکوبید و میاش میکاش دستی بود و روی گونه

 کابوس . 

 نفس بازهم به حرف اومد :
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ترسیدم از شه گفتم . میدونم خیلی برام بد تموم میکه میگفتم . با این _

گناهی آخرش بمیری پس حاال نوبتِ توعه که گفتنش اما نخواستم اگه بی

حرف بزنی . نوبتِ توعه که بگی با ماهرخ چیکار کردی ؟ نوبت توعه که بگی 

گناه رو بگو ، به خدا اگه بیست یا مُرده ؟ تو به من حقیقتزنده الیاس االن

رم . فقط بگو برام ، باشی تا پای جونم برای اثبات کردنش به مسیح جلو می

چون اگه به من نگی ، اگه قوی ترین شاهد دنیارو هم بیاری مقابل شوهرم ، 

 کنه .رو باور نمیهاتاون حرف

بپره به گلوش . سر بلند کرد . این هزارمین کم مونده که جرعه ی دوم هم 

 شوکِ امروز بود به خدا .

 لب زد : 

 شوهرت ؟ گفتی شوهر ؟_

 

رو در آغوش گرفت و سر پایین بار از تصورِ نام همسرش ، شرمو نفس این

 انداخت . 
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انگار هیچ دلی براش باقی نمونده بود  وفتهسپهر که کم مونده بود به گریه بی

 هایی شده بودن برای ربودنِ حالت طبیعیش . . فضای تهوع آور کافه ، دست

که رو الی منو قرار داد و در حالیرو عقب کشید ، مبلغ قابل توجهیصندلی

داد ، رو به افتضاح ترین حالت ممکن نمایش میبا ابروهاش بد بودن حالش

 لب زد :

 تونم .یدیگه نم_

 رو در پیش گرفت .و راه خروج

رو فشرد و به العمل نشون داد . دسته ی کیفشنفس خیلی سریع عکس

رو رو نیمده بود وه نتونستنِ سپهرها شد . این همه راهدنبالش روونه ی پله

رو به خودش زهر کرده بود ، انصاف فهمید ، تمام این هفتهببینه . باید می

 نبود رفتنِ سپهر .

خواست . حجمِ رو که دید ، انگار فقط رهایی میاز در کافه بیرون زد و نفس

 پاشید .رو از هم میجمعیت و یواشکی حرف زدن داشت روانش

 روی پا چرخید و منفجر شد :
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خوای چی بگی ؟ تو و اون شوهرت تمام مدت دیگه دنبالم نیا . دیگه می_

رو دوست خودم . من اون بازیم دادین . من به اون اعتماد کرده بودم

خواستم بهش پیشنهاد بدم که دونستم . تازه انقدر احمق بودم که میمی

رو پیدا کنه و ... وای چقدر احمق بودم من . مسیح خودش بوده ، مسیح

 چقدر احمق و بیشعور بودم من .

هاش . االن وقت حرص و غصه نبود نفس مقابلش ایستاد . دقیقاً مقابل چشم

 رفت اون کلتِ لعنتی همراهش بود . ح هر طرف که میوقتی مسی

 کنم یه کلمه بگو تو با ماهرخ چیکار کردی ؟سپهر ، ازت خواهش می_

 و شنید :

 هیچی ._

تر از سه ماه بود که از ماهرخ شنیده بود و همین رو بیش"هیچی  "

زد . هیچی که حرف نبود . چقدر رو تمام مدت بهم مینامعادالت ذهنیش

 ها برای بیان دو خط حقیقت . شدن آدمس میخسی
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روزهاش ، از مسیحی که چشم بسته فقط خسته شده بود از تنش این

کرد و سپهررو نشونه گرفته بود و از ماهرخی که مدام کنار گوشش گریه می

هاش زد زیر گریه و گناه بودنِ سپهررو گوشزد . پس با احتساب بدبختیبی

اندک اطرافشون اشاره کرد به پرادوی پارک شده سپهر با توجه به جمعیتِ 

 ی کنار خیابون .

هاش نداشت . که هیچ کنترلی روی مهارِ اشکبه دنبالش راه افتاد در حالی

که نشست کنارش و سپهر دست برد به سمت بخاری ، هر دو به محض این

هایی شبیه به هم و با تفاوتِ نوع کاربرد ، یعنی سوالی و خبری با جمله

 ودنشون صحبت کردند .ب

 گناهی ؟تو بی _

 گناهم .من بی_

رو از پارک خارج کرد ، افتاد وسط ترافیک و نفس فراموش کرد ماشین

 اپتیمارو . سپهر قصد کرده بود که حرف بزنه . 
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تونم من بی گناهم نفس اما هیچ مدرکی برای اثباتش ندارم . چجور می_

های اتهام رو به منه . وقتی متهم ردیف اول ثابت کنم وقتی تمام انگشت

شه که سامیار که چجور میخودمم وقتی هنوز تو شوکم ، تو شوک این

 خواست ببینمش . همون مسیح باشه . همون برادری که همیشه دلم می

گرفت و از میون خیره به تاکسیِ زرد رنگی که به نرمی راه مینفس 

 کرد ، لب زد :ها عبور میماشین

دونی این یعنی چی ؟ بینه ، میمسیح هر شب کابوسِ مرگ تورو رویا می_

خوام . من نمیکنم حرف بزن سپهر اون حتی یه نفررو کشته . خواهش می

 نفر بعدی تو باشی .

های سامیار تماممشون خبر داشت . از تمام بدشانسیسپهر سرچرخوند ، از 

 ، پس گفت :

گشت سپارم به خودت اما تمامشون برمیرو میگم . باورشمن برات می _

 به الیاس .

 رو داد :رو پایین برد و با اطمینان پاسخشنفس صدای پخش
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 رو ننداز رو دوشِ الیاس .گناهِ خودت_

ها و فقط خیره بود به سیاهِ بی نسرچرخوند . چشم گرفت از سیل ماشی

 های نفس .حدومرز چشم

 دونی الیاس با من چیکار کرد ؟تو می_

 رو . و از نگاهش خوند ندونستن

 رو ریخت روی زیباییِ لبخندش .خندید و عمق دردش

 .دونی پس نمی_

هاش . زل زد به چراغ قرمز و ثانیه شمارهاش و نفس نگاه گرفت از چشم

 گفت :

دونه از خونه کنم انقدر لفتش نده . مسیح نمیم که بگی . خواهش میاومد_

 بیرون اومدم .

 هاش بلند بلند نامِبار خندید . بلند خندید و از اوج ناباوریسپهر این

 رو گرفت .هاشرو خطاب کرد . اونقدر بلند که نفس گوشمسیح
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مینان داشت شد . تنها مردی بود که بهش اطکوبید روی فرمون . آروم نمی

. سامیار تنها مرد بود . چرا تمام دنیا پشتش ایستاده بودن و خنجر به 

فهمید . کاش خط پایان داشت این زندگی ، کاش رو نمیکوبیدنکمرش می

تونست بعد از ساعتی دویدن برسه به اون و سوت پایانِ سپهررو به صدا می

کرد خیاالت زندگی می دید و با همونرو نمیدر بیاره ، کاش که امروز نفس

 . 

هارو دور انداخت ، به پدال گاز داد و خیلی سریع رسید به ماشین ای کاش

 جلویی و گفت :

 گم . برو با شوهرت بیا . باید خودش باشه . اگر نباشه من هیچی نمی_

رو . این نفس نگاه گرفت از خیابون . به خدا که هنوز نشناخته بود مسیح

روز فرا دونست . اگر اونگینِ مسیح نمیخشم چیز از خویِآدم هیچ

 رسید ، هزار درصد که فرداش قیامت بود . می

پس دست مشت کرد و محکم به بازوی مرد مجاورش کوبید . چرا تمام 

زد فهمید اما این آدم باید حرف میرو نمیمردهای اطرافش زبون نفهم بودن
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تو بخوای برام بازی در بیاری . رو نیمدم که ببین سپهر ، من این همه راه_

دی تو گور ؟ رو هل میفهمی که داری دستی دستی خودتفهمی ؟ میمی

رو تموم کنه . کنم که زودتر کارترو تشویق میاگر حرف نزنی منم مسیح

 که یه نفررو کشته ، توام روش .اون

ها راهی پیدا کنه برای دور شدن و در نهایت تونست که از میون ماشین

 رو برای تشدید حرصِ نفس انتخاب کرد . سکوت

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

کنم بهم بگو که شبیه به من دیگه عاشقش نیستم . مسیح خواهش می_

خورن و بازم حاضرن بگذرن از عاشقای احمقی نیستم که هزار بار ضربه می

 خودشون تا فقط اونو داشته باشن .

دست برد به داخل جیبش و پاکت سیگاررو بیرون کشید . هنوز هم نتونسته 

 رو . بود که کامالً ترکش کنه این مخدرِ خاموش

 هاش جا بده گفت :که سیگاررو میون لبفندک زد و قبل از این

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1523 
 

خوای حرف بزنی یا من برم ؟ هزار تا متاسفم ولی تو از همونایی . حاال می_

 ..کار دارم . خب قبول 

 رو بیرون فرستاد .رو عمیق گرفت و بعد دودشفندک زد به سیگار ، پک اول

قبول که سیاوش عاشق اون دختره سوگند شده بود و تو نفهمیدی . ادامه _

 بده .

رو ، اشاره کرد به پاکتِ حبس شده که شروع کنه حرف زدنسما قبل از این

 هاش .میون انگشت

 کنی ؟میخوام . یکی برام روشن منم می_

از روی شونه نگاهش کرد . شنیده بود که مرد اگر سیگار بکشه ، دقیقا 

رسیده به جایی که نه اشکی برای ریختن داره و نه صدایی برای فریاد زدن 

 دونست .ها نمیچیز از سیگار کشیدنِ زناما ، هیچ

رو هل داد روی میز و سما به دست گرفت اولین نخ سیگاررو . حقیقتاً پاکت

اش گرفت از حالش . انگار بودن اونقدر ماهرانه روشنش کرد که مسیح خنده
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هایی بدحال تر از اون . انگار که قلبش برای متحمل شدنِ اون همه درد آدم

 هاش نبود . ترین، نفر اول از ردیف بدبخت

ای هم بیرون باره ی دود و اما تک سرفهگلوی دخترک سوخت از هجوم یک

هاش به گردش در آورده بود ، هایی که مسیح مقابل چشمتنفرستاد . حقیق

 سوزوند . رو میاز دود سیگار وجودش هزار بار بیش

 ای که پایانش به تلخی زهرِمار بودرو . ادامه داد بازگو کردنِ داستان عاشقانه

دیدم نگاهِ عاشق من یادم رفت همه ی دنیارو با ورود اون . اصال دیگه نمی_

خره و جلوی آینه اینور فهمیدم که سیاوش هرروز لباس نو میمیسپهررو ، ن

 شه . و اونور می

گفتم که اش و تنها میکاشتم رو گونهمن خیلی سطحی یه بوس می

 کنه . تیپ میفهمیدم که برای کی خوشتیپ شدی اما نمیخوش

و ایمون تها خارج شد و قرارهای چند دقیقهرابطه ی منو الیاس از محدودیت

کافه ی دانشکده ، تبدیل شد به گشت و گذارهای روزانه . گاهی از صبح 
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گشتم به خونه اما ، من هنوز هم رفتم و تا هشت و نهِ شب به زور برمیمی

 کردم که الیاس خیلی خوبه . فکر می

کم کناره گیری کرد . صمیمیت بینمون به طور گذشت و سوگند کم

روزهای گذشته ، شروع کرده بود به بد و ناگهانی از بین رفت . عکسِ تمام 

بیراه گفتن از الیاس و خالصه تصمیم داشت که هرطور شده سد 

 رو راه اندازی کنه . جداییمون

منِ احمق رفتم گفتم همه چیزرو به الیاس .. حتی گفتم که سوگند بهت 

 گه عوضی . می

شونیش مسیح تیز نگاهش کرد و تارهای سرکش طالیی رنگ ، افتاد روی پی

رو باال فرستاد و ابرو بهم . دست کشید و به هر جون کندنی که بود اون

 نزدیک کرد .

 گی سما .حواست باشه چی می_

 رو و ادامه داد :خرد کرد تویِ نعلبکی ته سیگارش

 حواست باشه که اون برادر منه ._
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که هیچ رو نصفه رها کرد کنارِ ته سیگار مسیح و درحالیرژیش سیگارش

 ل خوبی از به یاد آوردن خاطراتش نداشت ادامه داد :حا

خواد با هم باشیم و اون کاری کرد که بهش گفتم که سوگند دلش نمی _

. بعدها فهمیدم که دشمن بشم با بهترین دوستم . گفت که اون عاشقشه 

 فهمیدم و نفهمیدم ؟ دونی کی باید میگفت . میدروغ هم نمی

 ؟ "کی  "مسیح با نگاهش پرسید 

 و سما جواب داد :

وقتی که سیاوش با یه حال بدی اومد تو خونه . وقتی عصبی بود و من _

رو خوشگل کنم برای انگار نه انگار به حال برادرم . تصمیم داشتم خودم

الیاس . حتی نپرسیدم تو چرا زل زدی به در و دیوار و یه کالم حرف 

 . زنی نمی

رو عطر و بو رفته بود دانشگاه و سوگندروز سیاوش خیلی شیک و خوش اون

روز اعتراف کرده بود به عشقش و سوگند هم دعوت کرده بود به ناهار . اون
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اعتراف کرده بود ، ولی نه به عشقی که به سیاوش داشته باشه ، اعتراف 

 پرسته . رو میکرده بود که الیاس

س ، الیاس به روز وقتی سیاوش با یه حال افتضاح رفته بود پیش الیااون

جای مرحم شدن ، نمک پاشیده بود روی زخمش . گفته بود که چون 

تری از من نخواستت . گفته بود که فکر نکن به گنده تر از خودت . گفته کم

هاش شه . حرفبود چند ماه کار کردنِ تو پول خرید یه کتونیِ منم نمی

 برای من نه ، ولی برای سیاوش خیلی درد داشت . 

گذشتم از توهین و روز خیلی راحت گذشتم . من حتی میونمن از ا

هایی شبیه به کردم جملهتحقیرهای علنیِ الیاس . خیلی راحت فراموش می

رو . من یادم  "من خیلی ازت سرترم  "و یا  "از من خیلی پایین تری  "

 گفت بچه ی دهات .اومد دنبالم بهم میرفت که هر بار میمی

 

 ن عاشقش بودم .دونی چرا ؟ چومی

هایی که غم اولین تلفنش شروع به زنگ خوردن کرد و نگاه گرفت از چشم
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هایی که اصال رو کنار گوشش گذاشت و شنید حرفزد . تلفننفس زنگ می

 رو . دوستشون نداشت

 سالم مسیح . کجایی ؟_

رسید . حالت حرف صدای زنش از محیطی پر سر و صدا به گوشش می

 زدنش هم به نگرانی و یا ترس گرایش داشت . چیزی شبیه به اضطراب . 

 رو پرسید .  "کجایی  "ابرو باال داد و بلند تر از حد معمول 

دونست که چه توضیحی باید . نمی بیوفتهنفس کم مونده بود که به گریه 

دای پرغصب بده اما ، فعال تنها کسی که باید به دادش حواله ی این ص

 رسید شوهرش بود . می

 زد زیر گریه و گفت :

مسیح اومدم خیابون آفریقا خرید داشتم ولی تصادف کردم . چیکار کنم _

 االن ؟

رو طور رسید که نفس ماشین برده باشه پس داستانبه فکرش هم نمی

 روی پا ایستاد .ای برای خودش به تصویر کشید و دیگه
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افتم میام . اگه االن خوبی ؟ زدن بهت ؟ نفس بشین یه جا من االن راه می_

 خوب نیستی بگو زنگ بزنن آنبوالنس . 

هاش اسیر کرد . ماشین برداشته بود و اگر رو میون دندوننفس لب زیرینش

 فهمید ... می

 اجازه داد تا با همین تصورات برسه بهش و تنها گفت :

 خوبم فقط زود بیا . _

به محض قطع شدنِ تماس ، چنگ زد به کتش ، نگاه داد به سمایی که 

رو ای کوتاه داستانرو و سعی کرد که با جملهدونست وجودل نفس نامیمی

بفرسته برای یکی دوساعتِ آینده . این دختررو حسابی نیاز داشت و اما 

 نفس تصادف کرده بود . 

 ه بوسید و کنار گوشش گفت :رو کوتااشخم شد گونه

 گردم خب ؟رم و برای شام برمیمی_

رو رو لب زد . چقدر دوستش داشت مردیسما سر تکون داد و آروم ، خب

 زد با قلِ غیرهمسانش . اش نه ، اما خصوصیاتِ شخصیتیش مو نمیکه چهره
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مسیح پر عجله بیرون زد برای نفس ، برای نفسی که سوا بود از تمام 

 دهای مهم زندگیش . دارخ

بازش اما نفهمید که چطور گاز داد و چند بار دست کشید میون موهای لج

 باالخره رسید به خیابون آفریقایی که از ترافیک بند اومده بود .

ای ترسید . این سیل ماشین برای تصادفی از ماشین پیاده شد و لحظه

های راهنمایی اشینجزئی که نبود . یا علی گویان نزدیک شد به جایی که م

رو بدون جلو بندی و رانندگی ایستاده بودن و درست وقتی اپتیمای خودش

 هاش خارج شد . دید ، آه به جانسوز ترین حالت ممکن از میون لب

نفسی که تازه کار بود تو رانندگی ، راه افتاد بود تو شهر ؟ فقط این 

ترین مردِ بدبخت تونست به جرات بگه کهرو کم داشت . حاال میبدبختی

 جهان خودشه . 

رو دید که کنار خیابون و روی تکه سنگِ جدول رسید به جمعیت و نفس

 ولو شده بود . 
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رو تشدید کرد و رسید بهش . خونِ روی پیشونیش حال هاشسرعت گام

رو تا آوار حرص و کشید . کنترل کرد خودشرو رو به جنون میطبیعیش

 . تنها پرسید :رو خالی نکنه روی سرش خشم

 خوبی ؟_

هاش سر تکون کرد از نگاه به چشمها فرار میو نفس که دقیقا شبیه به بچه

 . داد . حالِ جسمیش بد نبود اما روحش هم ترسیده بود از نگاهِ مسیح 

رو چنگ زد . هاش و بازوی همسرشرو چرخ داد میون انگشتسوئیچ ماشین

رو و مسیح با لحنی افتضاح سوئیچرو مجددا اعالم کرد نفس خوب بودنش

 داد به دستش .

 برو بتمرگ تو ماشین حاال . برو تا گندت و پاک کنم ._

ها گشت برای توجیه و توضیح اما مسیح مقابل نفس به دنبال جمله

 کرد فریاد زد :هایی که نگاهشون میچشم

 .گفتم تو ماشین _
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رسید به افسری که  و بعد رو گرفت از نگاه اشکی و ترسیده ی دخترک و

 رو راننده ی اپتیما اعالم کرد .مقصر صد در صد

ای رنگ بود که محض رضای طرف مقابلِ تصادف راننده ی پرشیایی نقره

شد . مسیح بی توجه به حضور اون شخص رو به ای ساکت نمیخدا لحظه

 افسر گفت :

 کنم .هر چقدر خسارتش باشه من تقبل می_

هایی بود که اگر هر جای شد . از همون سری مرد راننده ی پرشیا نزدیکش

 زد . داد ، مسیح با دیدنشون عق میدنیا دست تقدیر مقابل هم قرارشون می

 نگاهش به افسر بود اما شنید :

دونین با پولتون کارها برو به اون زنت رانندگی یاد بده . نمیبه جای این_

یه چیزی شده بود  چیکار کنین جون مردم و نندازین به خطر . اگر

 تونستی با خسارت جبرانش کنی .می

رو بیان کرد و اما رو به  "بادمجون بم آفت نداره  "زیر لب چیزی شبیه به 

 مرد گفت :
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دم . االنم اجازه بده آقا بسه پیاز داغ نزن . خسارتش هر چی که بشه می _

 رو بردارم راهو بستیم . ماشینم

شد طرز صحبت مسیح . ترسناک می مرد کناری ایستاد . گاهی عجیب

کرد که اطرافیان با دونست که چطور اما همیشه کاری میکس نمیهیچ

 احترام کنار بایستن . 

رو به نشست پشت فرمون اپتیمایی که هیچ ظاهر قشنگی نداشت و اون

 . گوشه ی خیابون رسوند 

کرد و مسیح رو اعالم از ماشین که پیاده شد ، راننده ی پرشیا نرخی نجومی

وقت هیچ مشکلی نداشت اما این یارو رسما ها هیچاش گرفت . با نرخخنده

 کرد . داشت ابله فرضش می

های دور چشمش و دست کشید به ته رو کرد بهش ، زل زد به چروک

 هاش .ریش

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1534 
 

ها . شه وگرنه من روانیمببین برادر ، احترام موی سفیدت داره حفظ می_

 دونم چقدر بایدنرخ برای من تعیین نکن خودم میرو بده شماره کارتت

 بریزم برات . 

 و بعد رو کرد به افسر و ادامه داد :

رو باز کن که مردم برن سر خونه زندگیشون . این آقا فکر کرده شمام راه_

 من گاگولم .

 

رو و مسیح های افسر مامورین نیروی انتظامی باز کردن راهبا اشاره ی دست

 دقیقه به توافق رسید با راننده ی پرشیا .  بعد از چندین

رو واریز کرد و خیره به اپتیمایی که امروز آخرین به وسیله همراه بانک مبلغ

روز وجودش تو لیست اموال مسیح بود ، از افسر خداحافظی کرد . تو اون 

میون حداقل خداروشاکر بود که کار به دادگاه و پاسگاه و مسائل شبیه به 

 ای گنجایش نداشت .چون مغزش برای هیچ اتفاق تازهاین نکشید 
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نشست پشت فرمون و اول نگاه انداخت به پیشونیِ خیس از خون نفس . 

آرزو کرد که اتفاق مهمی نباشه وقتی پا فشرد روی پدال گاز و روند به طرف 

 اولین بیمارستان .

ی یک و  ها ، درگیر بود با دندهمیون راه و با وجود ازدحام جمعیتِ ماشین

 دو وقتی نفس حرف زد :

دونم نباید هام تموم شده بود اومدم که بخرم . مییکی دو تا از رنگ _

 خوام .خواستم زودتر انجام شه . معذرت میداشتم فقط میماشین برمی

به سختی راه گرفت از دستِ چپ و باز هم گیر افتاد و کوبید روی ترمز . اگر 

شد . فعال سکوت تنها راهِ ن خیلی بد میکرد به حرف زدنفس مجبورش می

 چاره بود .

خم شد و چند برگ دستمال کاغذی از جعبه بیرون کشید ، گرفت مقابل 

رو همسرش و نفس به هر جور کندنی که بود سکوت اعصاب خرد کنش

 شکست .
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جوری قهر کردی خوام . بخاطر ماشینت اینگم معذرت میمسیح دارم می _

 یس باشی .اومد خس؟ بهت نمی

رو برید . ماشینِ کناری به طور فجیهی برای خودش راه باز کرد و راهِ مسیح

بار وار روی بوق کوبید . گذشت از هاش منتقل کرد و رگرو به دستحرص

 ماشین و فرهنگِ رانندگی و سرچرخوند و آوار شد روی سر همسرش .

تصادف با یه پرشیا بخاطر ماشین آره ؟ احمق بخاطر ماشین ؟ اگه با جای  _

ترکید من چه خاکی تو سرم کردی و مغزت میبا یه تریلی تصادف می

شد یه قتلِ عمد ، اونوقت راه چاره زدی به یه آدم و میکردم ؟ اگه میمی

 چی بود ؟ چقدر تو بیشعوری آخه ، چقدر بیشعوری .

نفس دستمال فشرد به خونِ روی پیشونیش ، کم مونده بود که از شدتِ بی 

 زد . رو تخمین میحالی از هوش بره و حاال چند روز قهرِ مسیح

 نالید :

خواستم تصادف کنم ، پیش اومده دیگه . چرا تو انقدر خب من که نمی_

 خوام .کنی ؟ گفتم که معذرت میبداخالقی می
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رو تعویض کرد و بیرون زدن از اون خیابونِ نحس . دنده در نهایت راه باز شد

 شد نفس . و با خیال راحت پا روی گاز فشرد . گاهی بچه می

باز هم به حرف اومد همسرش . باید کاررو یا به آشتی و یا دعوایی تاریخی 

 رو اصال نداشت .کشوند . تحمل سکوتِ مسیحمی

جوری ساکت رم داد بزن ولی اینها . اصال بیا سزنیبدم میاد حرف نمی _

 نشو . 

 رو تنظیم کرد و گفت :درجه ی بخاری

زنم . فقط صبر کن ببینم سالمی یا مغز هنگیت بذار بریم خونه دادم می _

 بدتر تاب برداشته .

اومد از رو رها کرد روی پاهاش . بدش مینگاه گرفت از خیابون و دستمال

 کرد .ت تحقیرش میاین لحنِ حرف زدن . مسیح علنا داش

 معترض گفت :

 زنی ها . بد دهن شدی . جوری حرف میآد اینمسیح بدم می_

 و شنید :
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 همینه که هست ._

کرد و نفس هنوز هم آه و ناله کنان هارو چک میدو ساعتِ بعد ، دکتر بخیه

 زد . ، بدون اشک هق می

 های خشکِ دخترک انداخت و گفت :دکتر نگاهی به چشم

 کنی دختر ؟کنی ؟ چرا الکی داد و هوا میخودتو لوس میداری _

که حواسش به دور و اطراف بود زمزمه کرد نفس باز هم آخ گفت و در حالی

: 

دکتر توروخدا شوهرم اومد بگو حالش خیلی بده . بفهمه من خوبم یعنی _

 بریم تونه کشتتم .

 و به دنبالش بازهم به ناله افتاد . 

تونه مقابل دونست که چطور میدکتر تو اون میون نمیمسیح از راه رسید و 

بمبِ خنده ای که توی راه داشت ، سد بکشه . به ناچار رو کرد به شوهرِ 

رو بد دخترِ نازداری که از زمان شروع تا به حال سعی داشت که خودش

 جلوه بده و گفت : 
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 یکی دو روز استراحت مطلق ._

 بار خندید . یننفس بلند تر آی و اوی کرد و دکتر ا

 دو سه روز ._

مسیح نایلون داروهارو رها کرد روی تخت و با اخم خیره شد به نفسی که 

رو گرفت ، رو کنار نگذاشته بود . زیر بازوشهنوز هم نمایش شیون و زاریش

کرد هایی که آب میکمکش کرد که روی پا بایسته و نفس با اون چشم

 رو نگاهش کرد و لب زد :آتشِ خشمش

 کنه . خیلی درد می _

 رو چسبوند به بازوش تا فرار کنه از اون نگاه . و بعد خودش

رو بعد از ولو به همراه هم از راهروی پر سر و صدا گذشتن و روز پر تنششون

 و به شب رسوندن . های ماشین پایان دادن شدن روی صندلی

های ه پیاممسیح در سکوت روند به طرف خونه و میون راه تمام حواسش ب

اش کنه برای بازگو کردنِ ادامه ی سما بود تا بتونه از همین طریق آماده

 داستان . 
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 گذاشتش لب زد :ای کنار نمینفس خیره به تلفنی که لحظه

 کنی ؟چه خبره ؟ پیام بازی می _

بار اون هم سکوت پیشه کرد و تا و وقتی هم هیچ جوابی نگرفت ، این

 رسیدن به مقصد حرفی نزد . 

 رو انداخت تو اتاقک آسانسور و برای سما نوشت :خودش

 کنم که برسم بهت .امشب فکر نکنم بتونم بیام ولی سعی می _

نفس خیره به باندی که دور پیشونیش بسته شده بود نگاه ریز کرد و 

 وشش نیمد از چهره ی جدیدش . خ

 آسانسور که رسید به طبقه ی پنج ،

 

 

پله و وارد فضای گرم خونه های راهرو کوبید به سرامیکهاشپاشنه ی کفش

 شد . 

Ava-Khis.iR رو کند از تنش و با انگشت اشاره به شونه ی همسرش کوبید :مسیح کتش
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دیگه شر درست کن تو یه بار دیگه تنها از این خونه بیرون برو . تو یه بار  _

برای من . نفس ببین اگه درو قفل نکردم روت مسیح نیستم . تف تو روم 

 اگر زندانیت نکردم تو این خونه .

تر از رو داشت بزرگکرد ، اتفاق امروزرو از سر کند . داشت شورش میشالش

 داد . حد معمول جلوه می

رفت اما کوتاه  ای سرش گیجرو پایین بکشه و لحظهخم شد تا زیپِ پوتش

 نیمد از موضعش .

 کاری کردم فدای سرم ای بابا .ام کردی . هر. خستهمسیح بسه دیگه _

رو انتقال داد به تنش و قسم خورد چند هفته ای پا پاهاش احساس راحتی

 رو . نزنه هیچ کفش پاشنه بلندی

 مسیح رسید به آشپزخونه و پیام جدیدی دریافت کرد .

 ا .کنم بیخواهش می_

 

 فصل شانزدهم 
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 "نفس  "

چنگ انداختم به آستین کتش و بی توجه به راهش ادامه داد . امروز بعد از 

شد و از بیدار شدنش ، شبیه به تمام نوزده روزِ اخیر گلوله ی آتیش می

رو زیر زد اما توفیرش این بود که امروز ، دیدم که کلتشخونه بیرون می

 اجازه بدم بره .کتش جاسازی کرد و محال بود که 

که درِ کشویی بسته بشه ، رو با عجله رسوندم به آسانسور و قبل از اینخودم

 . رو چموندم تو کابین تنم

 که نگاهم کنه گفت :رو فشرد و بعد بدون اینمسیح پارکینگ

گردی طبقه ی رم و تو برمیاالن که رسیدیم من از این اتاقک بیرون می _

 پنج .

کردم و با ضربان قلب هزار در یک ثانیه ، خیره شدم به به ناچار سکوت 

رو ابداً ی بیرون رفتن با این اوضاعگرها . اگر نفس بودم که اجازهشمارش

 کردم .صادر نمی
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رو اعالم کرد و من همراه با مسیح از صدای ضبط شده و ناز دارِ زن پارکینگ

 کابین بیرون زدم . 

 ه نشونه ی کالفگی روی هم فشرد .رو بهاشروی پاهاش چرخید و پلک

 نفس گفتم برگرد باال ._

رو پرت بعد قدم تند کرد به طرف ماشین و من پا جنبوندم تا بتونم خودم

 کنم روی صندلیِ شاگرد .

ماشین با صدا کنده شد از جا و من هنوز هم میون دنیایِ خواب و بیداری 

حاال به سختیِ سنگ بود رخی که اسیر بودم . سرچرخوندم و زل زدم به نیم

 و نالیدم :

 زنی آخه چته تو ؟مسیح چته ؟ بیست روزه که مثل پرنده بال بال می_

باره دور زد . کوبید روی فرمون و من رو به یکبا دنده بازی کرد و خیابون

 تر بترسه . رو دلداری دادم که کمامقلبِ بیچاره

 غرید :
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گم یا جای رم رو پیشونیش ، میگیرو میرم سر کلترم االن ، میمی_

پاچه رو دیوارِ پشت سرت . باید بگه بهم ، بسه گی یا مغزت میرو میالیاس

 دیگه هر چقدر بازیم دادن باید بگن .

دست گرفتم به بازوش . از دیشب تا به حال ، قرصِ دیوونگی خورده بود ؟ 

بمیره ؟  رو برای سیاوش بیان کنه و بعدقصد کرده بود که هویتِ اصلیش

 عقلش کجا رفته بود ؟ 

رو پیدا رو کنار زدم تا بتونم اون وسیله ی اعصاب خرد کن و نحسکتش

کنم و با یک دست هلم داد و تنی که محکم به درِ طرف شاگرد برخورد 

 رو نیم نگاهی ننداخت .کرد

پلک بهم فشردم و لب به دندون گرفتم تا درد لعنتیِ پهلوم رهام کنه و 

رو فشرد ، کلتشرو پرحرص بهم میکه لب باال و پایینشلیمسیح درحا

 تر چسبید . محکم

تو اتاق افکارم شکل گرفت . سیاوش  ای ترسیدم و سناریویی ترسناکلحظه

کشت و این مسیح از رو میقدر بی رحم بود که بی برو برگرد هردوموناون

Ava-Khis.iR تر بود به خدا !عقل بچه ی ده ساله هم کم
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رو به وسیله ی بیرون فرستادنِ چندین نفسِ عمیق مهار کردم هاملرزش لب

 ای وارد بشم .و بعد سعی کردم از راه دیگه

 پس گفتم :

ها ، سیاوش کنیمسیح ، عشقِ نفس ، قربونت برم ، داری دیونگی می_

ندازی تو چاه . رو میکشه ، آخه داری دستی دستی خودترو میهردومون

 وم ؟آخه منطقت کجا رفته ؟ ه

های گردنش از هجوم حرص بیرون پرید و چهره جمع کرد و به خدا که رگ

 حلی برای اتمام دردهاش نداشتم . منِ بیچاره هیچ راه

 گفت :

من باید بفهمم . بفهمم الیاس کجاست و بعد تمومشون کنم سیاوش و _

 سپهررو . من ...

داد و من خیره رو فراری اشبلند شدنِ اعالن پیامک تلفنش ، مابقیِ جمله

 به اون و اون خیره به صفحه ی روشنِ آیفون ایکس .
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رسید ، پیام روی صفحه متعلق بود به سیاوش و این به وضوح به چشمم می

رو باز کرد و بالفاصله نگاه دقیق کردم و مسیح با انگشت شستش ، صفحه

 بعد از خوندنِ پیام ، کوبید روی ترمز .

های بونِ پر از ماشین و بعد به چشمنگاه گشاد کردم و اول به خیا

 ناکِ شوهرم خیره شدم . وحشت

رو که با مضمونِ ایمسیح دست برد و من مرور کردم اون جمله ی سه کلمه

 کرد . واضح تهدید می "بازی شروع شد  "

رو پایین رو به کار بردم تا بزاق دهانمها و تمام تالشماشاره کردم به ماشین

شد از ها بیدار میبیست روزی مسیح هرروز مثل دیوونهبفرستم . تو این 

 دونستم ؟خواب ، چه آواری روی سرِ زندگیمون خراب شده بود و من نمی

رو به راه رو صدا زدم و اون هم به همون آهستگی ماشینآهسته نامش

هامون . من فکر کردم به انداخت . سکوت دست بلند کرد و قفل زد به لب

 رو شروع کرد :هاشهزیون گفتن اون جمله و مسیح
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کنم ، ببین چطوری ببین چجوری باهات بازی می بازی کن ، بازی کن_

 کنم ، بشین و تماشا کن ، آخرِ خطه .. به خدا که آخرشه .نابودت می

رو از در فاصله دادم و صاف نشستم . سیاوش واضح تهدیدش کرده بود کمرم

که مسیح متعجب اومد ، ایندر نمیسری اتفاقات باهم جور و این وسط یک

ترسوندم . نکنه که سپهر به روش آورده بود ؟ نکنه که نبود از این تهدید می

سپهر هلم داده بود تو مردابِ بدبختی ؟ نکنه که سردیِ این روزهای رفتارِ 

 گرفت ؟ روزم نشات میمسیح ، از اشتباهِ اون

نگشتری که به جای حلقه هاش . ارو تکونی دادم و رسوندم انگشتدستم

 رو بازی دادم و لب زدم :رو قاب گرفته بودانگشت چهارمش

 زنه ؟چیکار کردی باهامون ؟ سیاوش از چه بازی حرف می_

بار پیامی ناک ، اینهای وحشتکردم برای احتمالرو آماده میو وقتی خودم

 که متعلق بود به ساالر روی صفحه ی موبایلش نشست .

 

 لب زد :
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 خائن ._

رو باز کرد . دلم خوش شد اون لحظه به اون حرکت و با دست آزادش پیام

 کرد . رو تایید میامونکوچیکی که هنوز گرم بودنِ رابطه

هاش به خواست که لمس انگشتدل دادم به فکرهای دخترونه ، مسیح نمی

رو رها کرد تا دست رو از دست بده . مسیح فرمونهاموسیله ی سرانگشت

 رو رها نکنه . خندیدم به روش و اون بعد از دیدنِ پیام اخم کرد .من

ساالر خواسته منو ببینه . یه آدرس فرستاده ، خارج از شهر . چه خبره _

 یعنی ؟

رفتیم به دیدار ساالر هیچ اتفاق روز اگر میاز ساالر خیالم راحت بود . شبانه

بود که سینِ سیاوش به رفت و کافی هامون رژه نمیآوری مقابل چشموهم

 مردم از ترس .دهان مسیح بنشینه ، من یکی که قطعاً می

ی مسیح و سعی کردم که هرطور رو تکیه دادم به سینهبا خیالی راحت سرم

رو از زیر کتش بیرون بکشم . مسیح به عالوه ی کلت ، خودِ شده اون وسیله

 کابوس بود .
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کی روندن ، تغییر مسیر داد به هاش سرخورد روی تنم و بعد از اندانگشت

 . انگار که آدرس متعلق بود به جایی نزدیک به کرج . جهتِ آزادگان 

ای آرامش یافت . دلم از گرسنگی ضعف رفت و فکرم برای چند دقیقه

 روند به طرفِ سیاوش . خداروهزار بار شکر کردم که مسیح نمی

کرد ، با دستِ آزادش شماره رو نوازش میطور که با یک دست کمرمهمون

دستگاه مشترک مورد نظر خاموش  "رو گرفت و من هم شنیدم ی سیاوش

 رو . "است 

رو سفت کرد به دورِ فرمون . من غصه هاشنچ و نوچی کرد و انگشت

منی که  روزها به طور فجیهی بد بود وکه حال شوهرم اینخوردم از اینمی

 رسید .هاش نمیجوره به غمهام هیچیارش بودم ، دست

 رو پرت کرد روی داشبرد . باز هم شماره گرفت و بعد از اندکی انتظار ، تلفن

گه کارم ضروریه و بعد جواب ده . لعنتی منو خواسته کرج ، میجواب نمی_

 ده .نمی
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شدیداً بد رانندگی  ام باز هم بهم خورد و لب بهم فشردم . مسیح داشتمعده

 رو .کرد حالت تهوعمکرد و همین امر هم تشدید میمی

که عق بزنم ، ای هجوم آورد به دهانم و قبل از اینام لحظهمحتویات معده

 در کمال تاسف برگشت به سرجاش . دست گرفتم مقابل دهانم و نالیدم :

 مسیح حالم بده بزن کنار یه چیزی بخر بخورم ._

 "یر بود با افکارِ ذهنیش که بی توجه به حالِ بدم ، به وسیله ی قدر درگاون

رو بست و دست بردم به طرف پخش تا فکر نکنم به ای کوتاه بحث"باشه 

 هیچ حالتِ تهوعی .

یک ساعت و بیست و پنج دقیقه ی بعد ، رسیدیم به آدرسی که ساالر به 

 وسیله ی پیامک اطالعش داده بود . 

خورده بودم ، با حال بهتری پیاده شدم از ماشین و  حاال که خوب صبحانه

رو زیر صندلی جاسازی دررو بهم کوبیدم . مسیح خم شده بود و کلتش

 کرد . می
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ها و خیره به در زهواردررفته و آهنیِ سفید نگاه گردوندم میون دار و درخت

 رنگ ، با صدایی رسا گفتم :

 مسیح چقدر هوا خوبه ._

دید . تنها سر تکون رو نمیهای این جهانم از زیباییو اون انگار هیچ کدو

بار رو فشرد . هیچ پاسخی دریافت نکرد و اینهام زنگداد و مقابل چشم

رو به خوبی اش کرده بود و من اینمحکم به در کوبید . انتظار شدیداً کالفه

 فهمیدم .می

ازم و ماشینِ رو نگاهی بندهای خونه باغکمی فاصله گرفتم از در تا پنجره

 روندرو به خوبی تشخیص دادم .سپهررو که به سمت ما می

های که مقابل چشمنکرد اصال مهم نبود ، ایجا چیکار میکه سپهر ایناین

رو بشه با مسیح و احتماالً همه چیزرو تعریف کنه من قصد کرده بود که روبه

 رو به سمت مرگ سوق داد .، قلبم

رو با چشم ه ، حرکتش روی جاده ی خاکیدست مشت و تا آخرین لحظ

 دنبال کردم . 
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رو بعد از پیاده شدنش از ماشین و سپهر هم متعجب شد از حضورِ ما . این

اش تشخیص دادم . نزدیک شد به من و هبعد از به چشم دیدنِ حاالت چهر

هاش که عکسِ تمام روزهاش هیچ لبخندی بعد از دیدنم روی لبدر حالی

 ت ، گفت :گرفشکل نمی

 کنید ؟جا چیکار میشما این_

هاشون ، تموم شدنِ مسیح با شنیدن صداش سرچرخوند و تالقیِ نگاه

 آرامش من بود . 

روز و حتی از اطالعاتی که در با نگاهم التماسش کردم که از قرار اون

هاش اختیارش گذاشتم حرفی نزنه و اون نتونست پوزخندی که روی لب

 رو پنهان کنه . گرفتشکل می

مسیح به حدی بی حوصله بود که از کنارِ اون پوزخند بی توجه گذر کرد ، 

 : بازهم به در کوبید و در همون حال پرسید

 کنی ؟جا چیکار میتو این _

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1553 
 

های تر شدنش ، از تعداد نفسسپهر نزدیک شد و من با هر قدم نزدیک

 شد .راحتم کم می

 جا . گفت کارم داره .ساالر پیامک زده که بیام این_

 مسیح مجدداً به در کوبید و فریاد کشید :

 کنه احمق ؟ گیرمون آورده ؟ چرا درو باز نمی_

رد و به در کوبید . مسیح چند باری تماس گرفت با سپهر هم کمکش ک

کم بعد از گذشت ده دقیقه انتظار ، نگرانی به چهره ی هر اش و کمشماره

 مون منتقل شد . سه

 اولین نفری که وادارشون کرد دست بکشن از در زدن ، من بودم .

 بسه دیگه . اگه قرار بود این درِ لعنتی باز بشه تا حاال شده بود ._

رو تایید کرد و مسیح بعد از فرستادنِ لعنتی به ساالر ، از پهر با سر حرفمس

 در گرفت ، باال رفت و در همون حال گفت :

 احمق بازیمون داده ._
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زد به هاش که با وجود سوزِ اواخرِآذر چنگ میدل نگران زل زدم به دست

 ها . تیکه آهن

دیدمش و باغی که من نمی رو بهرسید به باالی در و نگاه عاری از احساسش

 احتماالً زیبا بود ، دوخت . 

 جا نیست .کس اینانگار هیچ_

سپهر خواست که پایین بپره و مسیح بعد از مکثی کوتاه ، پایین پرید و من 

دق کردم از نگرانی ، چون مسافت زیاد بود و احتماالً پادرد امشب تنهاش 

 گذاشت .نمی

 

 های توت مواجه شدم . از درختدر که باز شد با حجمِ باالیی 

سپهر از کنارم گذشت و من نتونستم کیف کنم از وجودِ چنین طبیعت 

 بکری . 

رو طی کردم تا برسم به کنار مسیح قرار گرفتم و به همراه هم مسافتی کوتاه

 باغ . خونه

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1555 
 

رو خطرناک سپهر شروع کرد به صدا زدنِ نام ساالر و مسیح که کمی اوضاع

 رو وارسی کنه . من خواست بیرون بایستم تا خودش بره و محیط دید ، ازمی

تر از ده ثانیه طول نکشید . قدم جا ایستادنم بیشاز هم که جدا شدیم ، یک

ها توجهی کردم به صدای اعصاب خرد کن سگکه سعی میزدم و در حالی

 رو رسوندم به حیاط پشتی .نکنم ، خودم

ک دونه درختی هم نداشت . تنها حیاط پشتی برعکس باغِ اصلی ، ت

رو به خود ای بزرگ که هنوز هیچ گل و گیاهیاستخری خالی بود و باغچه

 ندیده بود . 

ای تصویری وادارم کرد که برگردم به طرفِ باغچه . دو سرچرخوندم و لحظه

کوهِ بزرگ از خاک بود . مسلماً برای کاشتن بذرِ درخت و یا هر گل و گیاهِ 

 ای الزم نبود انقدر کندن و پیش رفتن . دیگه

رو رو رسوندم به باغچه و ذهنم هر تصویریبا دنیایی از کنجکاوی خودم

 اال این .زد حدس می
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پاهام قفل شد روی زمین ، عرق سرد از گردنم شروع به چکیدنِ کرد و روی 

هام از حدقه بیرون زد و نتونستم که باور های کمرم پایان گرفت ، چشممهره

 کنم . 

جا رسوندم ، من تا زدم برای کاشت درخت و کنجکاوی به اینمن حدس می

رو تا به این حد جدی ش رومهای جناییِ پیکدوم از صحنهبه امروز هیچ

ای که ساالر و نیلوفری که نگرفته بودم ، من تا به امروز و همین ثانیه

ای که رو تهِ دو گودال و کنار هم دیدم ، تا به همین ثانیهشناختمشونمی

کرد ، به خدا که من تا به امروز رو نگاه میهاشون باز بود و آسمونچشم

 رفته بودم .چیزرو تا این حد جدی نگهیچ

هم گنجایش نداشت  هام دست بلند کرد و چنگ انداخت به گلوم ، اونباور

 برای پذیرش این مقدار ترس به عالوه ی غم . 

رو ریختم به صدام و صدام با هام از هم فاصله گرفت و تمام وحشتملب

ام بیرون پرید . پلک بستم تا بیش از این بلندترین تنِ ممکن از حنجره

، پلک بستم تا تصویرش هک نشه تو نقطه به نقطه ی خاطراتم و نبینم 

 بازهم جیغ زدم . 
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هارو شنیدم ، کوبشی که دقیقاً تا قبل از ندیدن دوید و صدای کوبش قدم

 ها متوقف شد . بعد از رسیدن به خطِ ناباوری

رو هام لرزید ، زانوهام بهم برخورد کرد ، وجودم لرزید اما جیغ کشیدندست

 نکردم . رها 

چون من زدم ، سپهر همچنان جیغ میگفت و من هم "یاحسین  "مسیح 

 زدم ، مسیح نزدیکم شد ، بوی عطرشچنان جیغ میفریاد کشید و من هم

چنان جیغ خودنمایی کرد ، تنم کشیده شد میون گرمای آغوشش و من هم

 زدم .می

روی صدام و  هاش اسیر شد ، چهارانگشتش سد کشیدام میون انگشتچونه

 درست بعد از پلک گشودن و باور حقیقت زدم زیر گریه . 

سرچرخوندم تا باز هم نگاه کنم . ای کاش که اشتباه بود ، ای کاش که 

هایی که حاال حکمِ گوررو به یکی از گودالنداخت رو نمیسپهر خودش

کشید . ای کاش که همین حاال رو به آغوش نمیداشت و تنِ ساالر

ای از جانبِ ساالر و یا نیلوفره ، ای ها بازیِ مسخرهدیم تمام اینفهمیمی
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رو با آخرین رو چرخوند و من پناه بردم به آغوشی که وجودشمسیح سرم

کرد . نالیدم ، گریه کردم ، نوازش شدم و سپهر هنوز هم نامِ توان اعالم می

 د .زساالررو فریاد می

هاش فاصله گرفت از اون باغچه ی نحس . من بعد از تنم به وسیله ی دست

 های دنیا . شدم از تمام باغچهامروز متنفر می

رو چپیدم روی صندلیِ شاگرد و مسیحی که خودش اصال خوب نبود ، آب

 فرستاد . ام میی سوخته قلپ قلپ به ریه

 رو پر شدت پس زدم و نالیدم :های جدیدماشک

ان ، بگو نمرده بودن ، بگو چیزیشون نشده بود ، تورو مسیح بگو که زنده_

 کنم .کنم مسیح ، التماست میان . خواهش میخدا مسیح بگو زنده

بار بلند شد . مسیح عقب گرد کرد که صدای نعره ی سپهر برای هزارمین

نگ زدم کرد ، چای رهام نمیبره و به داد اون برسه اما منی که وحشت ثانیه

 به بازوش .
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کشن . رو هم میآن منترسم من .. مینرو .. توروخدا تنهام نذار .. می _

 مسیح نرو .

رو قاب گرفت ، با انگشتِ شستش ، هاش صورتمنزدیک شد . با دست

 رو پاک کرد و بعد گفت :امهای تازه جوشیدهاشک

 باش خب ؟ ته نفس . آروموفذارم هیچ اتفاقی بزات بینترس . من نمی_

سر باال فرستادم و با تنِ صدایی که از هجوم بغض و اشک دورگه شده بود 

 گفتم :

 ری منو با خودت ببر مسیح توروخدا .هرجا می_

رو بار غمهایی که اینرنگروی پاهاش نشست . من خیره بودم به آبی کم

 هاش مسکن بشه برای دردهام .زد و اون سعی داشت که با حرففریاد می

 های من نگاه کن .ببین نفس ، نگاه کن به من . به چشم _

به حرفش گوش کردم . تنها تکیه گاهِ من این مردی بود که حاال از شرایطِ 

 ترسید .موجود می

 رو بزنه .هاش تا حرفشهای تیره ی چشمزل زدم به رگه
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دم که االن برم دست سپهررو بگیرم و بعد قول می دم .بهت قول می _

 ع برگردم خب ؟ فقط چند ثانیه صبر کن . باشه ؟ باشه نفس ؟سری

 هارو پس بزنم .رو قبول کردم و نتونستم اشکبا سر حرفش

 

هاش کدوم از واژهرو بوسید و به خدا اطمینان از هیچامخم شد روی گونه

 چکید .نمی

هایی که حاال حکم هام دور شد و من خیره به دار و درختاز مقابل چشم

رو داشت ، زیرلب چندین بار نام خدارو صدا های زندگیمترین صحنهترسناک

مردم و به شد ، کاش امروز میبستم و امروزم تموم میزدم . کاش پلک می

رسیدن به این شکست یا قبل از افتادم . کاش پاهام میدنبال مسیح راه نمی

 مردم . ای میباغ به طور غیرمنتظره

رسید از پس ذهنم هام با وجود داد و هوارهایی که به گوشم میای کاش

 ترین نقطه ی خاطراتم رسوند . رو به انتهاییکنار رفت و خودش
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شد و به خدا که مسیحِ بی سپهر هزیون گویان تو آغوش مسیح نزدیک می

 ای مرهمِ هردومون باشه . که تو چنین لحظهحوصله ی من ، سعی داشت 

سپهر از غفلت مسیح استفاده کرد و سعی داشت که رها بشه از حصار 

 هاش . دست

 ان ولم کن بذار برم .ولم کن . اونا زنده_

کاوید و رو میمسیح با نگاهش منی که از شدت شوک الل شده بودم

 هاش سپهررو .مواظب بود اما به وسیله ی دست

 جا جای موندن نیست .یا بریم سپهر . بیا بریم اینب_

رو برسونه به سپهر کامالً دیوونه شده بود . سعی داشت به هر نحوی خودش

طور نگاه رو که اوناشحیاط پشتی و به خدا که مسیح یادش رفته بود کینه

 پاشید . رو به سر و صورتش میپرترحمش

ای های مسیح چند دقیقههای فرار سپهر و سد کشیدن دستکش مکش

چون فیلم ترسناکی تنها زل زده به تصویر و نگاهشون طول کشید و من هم

 کردم . می
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 درآخر مسیح بود که خسته شد و غرید :

فهمی اون دو تا جا بریم . میرو به کار بنداز . باید از اینبسه دیگه . عقلت_

ار نشده راه بیوفت باید فهمی ؟ تا دو تا قتل عمد رو سرمون آوان ؟ میمرده

 بریم سپهر .

کرد که هر طور شده از حصار سپهر که کامالً به گریه افتاده بود ، سعی می

های مسیح خالص بشه و تو اون بین آسمون بعد از غرشی پر سر و دست

 صدا شروع بارشی سیل آسا کرد .

ل جا روی زمین افتاد و قلب من برای حاسپهر خسته شد از تقال و همون

کرد و منی که دلش سوخت . آسمون هم همراه با داد و هوارهاش گریه می

 رو باور نداشتم ، خیره بودم به سپهر و مسیح به من .هنوز هم اتفاقات

بعد از نیم ساعت ، مسیح ماشینِ سپهررو تو همون حوالی سر به نیست کرد 

 و برگشت .

تغییر مکان دادم تا سپهر به جای من و روی صندلیِ شاگرد ولو بود و من 

 ولو بشم روی صندلیِ عقب .

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1563 
 

رو تنظیم کرد ، به آرومی راه افتاد ، اول مسیح خیلی عادی بخاری

 سرچرخوند و سپهررو نگاه کرد و بعد زل زد به آینه و لب زد :

 خوبی ؟_

های خاطراتِ یک ساعت پیش تازه بود ، من یکی از امروز تا روزی که زخم

ی غرق در خونِ ساالر به وز تا روزی که تصویر چهرهشدم . از امرخوب نمی

رو عالوه ی نیلوفر تو اتاق خاطراتم اولویت داشت ، هر کس که حالم

 گفتم خوبم ، قطعاً دروغ محض بود . پرسید و هر وقت که من میمی

 به ناچار لب زدم :

 خوبم ._

 رو باور نکرد !دارمو مسیح دروغِ شاخ

های کنی که سعی داشت قطرهپاکو خیره به برفسر تکیه دادم به پنجره 

 رو از روی شیشه کنار بزنه ، لب زدم :بارون

 کار کی بود ؟_

 زد با اطمینان گفت :ای حرف نمیو سپهری که تا به اون لحظه کلمه
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 کشمش .کارِ سیاوشه .سیاوش . کارِ سیاوشه . من می_

زاده بود اون قاتلِ لرو تایید کرد و به خدا که حالمسیح هم با سر حرفش

 زنجیری .

دونست هویت تلفن مسیح زنگ خورد . مسیح زل زد به سپهری که حاال می

 رو و سپهر که صدایی براش باقی نمونده بود ، زمزمه کرد :اصلیش

 آد برای مرگت . جواب بده .جواب بده . بهش بگو سپهر می_

 رو زد روی اسپیکر . مسیح جواب داد و تلفن

که خودِ شیطان بود ، خودِ شیطان بود اون نامردی که آدم کشته بود به خدا 

 خندید .و حاال بلندبلند می

خب ، بهت پیام دادم گفتم بازی شروع شده . این تازه اولش بود . احتماالً _

رو اول دم که اتفاقاتکنم و اجازه میاالن تو شوکی ، پس زیاد اذیتت نمی

 هضم و بعد باور کنی . 

 نگشت مشت کرد به دورِ فرمون و سپهر فریاد کشید :مسیح ا
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سیاوش ، سیاوش مرگت رسیده . به عزرائیل سالم کن سیاوش من _

 کنم .تمومت می

اش بسیار راضی بود که میون سیاوش اما انگار که از بازیِ راه اندازی شده

 هاش گفت :خنده

ی ، صدای شود . سامیار خیلی بی ادب شدگین میاوه اوه ، سپهر خشم_

رو از اسپیکر بردار . البته ... زیاد هم مهم نیست که روی اسپیکر باشه من

 خوام از مرحله ی دوم برات بگم .چون ، چون می

 صاف نشستم و دیدم که رنگِ مسیح هم رو به سفیدی رفت .

 هاش .رو ریخت کف دستصدای سیاوش اکو شد و جونم

 دارم . هانفس ، مواظبش باش . برای نفس نقشه_

 العمل نشون داد . مسیح سریعاً عکس

نبود که  رو هدایت کرد به گوشه و کنارِ اتوبان ، مهممهم نبود که ماشین

چنگ انداخت به تلفن و شروع کرد به فریاد زدن ، مهم نبود که تهدیدش 
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رو قطع کرده بود و تنها بود که تلفن کرد به مردن ، سیاوش خیلی وقتمی

 های پایانیِ آرامشم بود . متد ، صدای سوتهای مصدای بوق

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

 آخه قربونت برم ، بخور اینو . به خدا مریض شدی از بس هیچی نخوردی ._

 ال خوردم و باز هم تکیه دادم به پشتیِ تخت . قای آب پرتبه ناچار جرعه

شت رو گذاام ، منسومین روزی بود که مسیح بی توجه به اسباب و اثاثیه

های و خودش رفت . سومین روزی بود که از هجوم ترس و فکر جااین

ای آب از گلوم آور مریض شده بودم . سومین روزی بود که نه قطرهوهم

هام به خوابیدن گرایشی داشت . سومین روز بود و رفت و نه چشمپایین می

بل شبیه به فیلمی با ژانرِ وحشت ، مقا سه هزارمین باری که اون صحنه

 . اومد هام به حرکت در میچشم

ماهرخ از میون لنگه ی در گذشت و نزدیکم شد . ماهگل خسته بود از 

 رو داشت . اصرارهاش و ماهرخ هنوز هم حالی شبیه به حال من

 کرد و من برای حال خودم . شاید اون برای حال سپهر عذاداری می
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زد غض به حالم سری میسه روز بود که نه اشکی داشتم برای چکیدن و نه ب

کردم و سه روز بود که هارو بررسی می، سه بود که خیره به دیوار اتفاق

کرد به دنیایی از استرس رو پرت میی بیان شده از زبون سیاوش قلبمجمله

 . 

های شیطانی چون دونست که برنامهها داشت و خدا میاون برای من برنامه

 !شه اون ، به چه چیزهایی ختم می

ی ماهگل ، فکر کردم به مسیح . از تمام افکارم گذشتم و خیره به چهره

 سومین روزِ نبودنش بود . 

کنه . شاید رفته دونستم که حاال و با وجود چنین اتفاقاتی چیکار مینمی

 بود برای مرگِ سیاوش و یا شاید هم مرگِ خودش .

ا بی جواب . سه شد امفرستادم و تحویل داده میسه روز بود که میام می

خوند و کردم بیاد و برای حالم کاری کنه و میروز بود که التماسش می

 کرد . زدم و ریجکت میداد . سه روز بود که زنگ میجواب نمی
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زدم . من سه من سه روز بود که تو برزخِ داشتن و نداشتنش دست و پا می

ه روز بود که کم کردم با خواب تا کابوس نبینم . سروز بود که مقابله می

 داشتمش . 

 رو به قرمزی داده بود . هاش جاشماهرخ کنارم نشست . سفیدیِ چشم

رو بوسید ، مجددا التماس کرد که چیزی بخورم و امماهگل خم شد و گونه

 بعد رفت . 

 رو انداختم تو آغوشِ ماهرخ و اون کنار گوشم لب زد :خودم

 باالخره دفنشون کردن . بعد از سه روز باالخره مجوز دفنشون صادر شد . _

ای دونستم که هیچ کینهدونستم که با سپهر در ارتباطه . حتی میخوب می

نسبت به اون تو دلش باقی نمونده اما ، نه نایِ داستان شنیدن داشتم و نه 

 سوال پرسیدن . 

ت شش سال پیش چی بود و خواست بفهمم ربط سپهر به اتفاقادلم می

 شد . دهانم به پرسیدن باز نمی

 من سه روز بود که رسماً مرده بودم !
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ای نون و عسل گرفت و بعد التماسم رو جدا کرد از آغوشم ، لقمهخودش

 کرد که بخورمش . 

ای به جویدنِ خورد و هیچ عالقهسه روز بود که دلم از شدتِ تهوع بهم می

 م نداشتم . بهترین غذاهای دنیا ه

 رو تاثیری نکرد . ی عسل ، کامِ تلخمدهان باز کردم و شیرینیِ مزه

 . بی هیچ یادی .رو چک کردم . بی هیچ تماسی . بی هیچ پیغامی تلفنم

 لب زدم :

زنه . شوهرِ من ، سه روزه که نیست . سپهر عذاداره ، با تو حرف می _

 کنه ماهرخ ؟می. چیکار داره دونه تو چه حالیم و نیست می

رو کرد . من شوهرمام . گرمای هیچ محبتی آرومم نمیدست کشید به گونه

زد برای خواستم که فریاد میرو میخواستم ، من اون نگاهِ مقتدریمی

خواستم ، من دلم هارو میهمیشه کنارم موندن ، من اون نترس من هستم

 لک زده بود برای اون آغوش . 
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رسید از راه دنیایی بهانه داشتم ، دنیایی ناز دا که اگر میبهونه داشتم . به خ

 کرد .رسید تا شب باید نوازشم میداشتم و اگر می

 ماهرخ گفت :

من با سپهر حرف زدم . گفت نیست . گفت فقط همون روزِ اول زنگ زد  _

دونست رو نمیرو تعریف کرد و بعد رفت . کجا رفتنشبه کاظمی ، همه چیز

هایی که دیده بودمش فرق داشته . فت که برادرت با تمام وقتگ، فقط می

 نفس ، چرا به سپهر گفتی که مسیح برادرمه ؟ 

قدر کردم اون اتفاق و قرارم با سپهر بود . اونرو میآخرین چیزی که فکرش

هایی رفت که به خدا یادم نبود چه جملهخاطره ی تلخ پسِ ذهنم رژه می

 تحویلِ سپهر دادم .

خواستم . من فقط رو میرک که بی گناه بود یا نه ! من فقط مسیحمبه د

 خواستم . رو میهاشوجودِ اون و نترس گفتن

 وار گفتم :سرفشردم به متکا و زمزمه

 گفتم ؟ بیانِ حقیقت همیشه بهترین راهه .نباید می_
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دست کشید میون موهام . سعی داشت که آرومم کنه . سعی داشت منی که 

رو دعوت کنه به خواب اما ، من صبح پلک روی هم نگذاشته بودم دیشب تا

خواستم . نه رو میی مسیحهای قوی و مردونهی دستنوازش به وسیله

های مامان مریم . فقط مسیح ، های ماهگل و ماهرخ و نه مادرانهخواهرانه

 رو کم داشتم .من فقط مسیح

هام با مسیح . آخرین  پیامکرو باز کردم و زل زدم به قوطیِی تلفنمصفحه

تر بود . بعد از اون ، من سی و شش ام برای خیلی قبلپیام دریافت شده

 پیام ارسال کرده بودم . سی و شش التماسی که بی جواب بود . 

 ها داغ شد و نوشتم :ام از هجوم اشکگونه

 خیلی بی معرفتی ._

 ال کردم .رو ارسرو زدم و ارسال شد . خالی نشدم ، بعدیسند

رو گرم نکردی به من به تو احتیاج دارم . مرسی که تمام این مدت دلم_

 .بودنت 

 بار نوشتم :هام خالی موند و اینقسمتِ دریافتیبازهم
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 بینم .رو کابوس میبینم . من نگاهِ سیاوشها کابوس میمسیح من شب_

هام لرزید و و درست وقتی مایوس شدم از پاسخ دادنش تلفن میون انگشت

 صفحه روشن و خاموش شد . 

 زد !همسرم زنگ می

 

رو پتورو کامالً کنار زدم . مسیح خیز گرفت به سمت متین . کف پاهام

رو رو چسبید و تنشهای سرد و مسیح یقه ی متینچسبوندم روی سرامیک

 پاهام ایستادم و مسیح فریاد کشید :کوبوند به دیوار . روی 

زنی به دستِ تو .. مرتیکه تو با چه جراتی اومدی تو این اتاق و دست می_

 زن من ؟

رو خالص کنه از میون اشمتین سعی داشت به هر جون کندنی که شده یقه

رو برای صاف ایستادن های مسیح و من فقط سعی داشتم که تصمیممدست

 شنید ؟رو نمیس صداشونکعملی کنم . چرا هیچ

 رو دعوت کنه به آرامش .کرد که مسیحمتین تالش می
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من فقط اومده بودم باهاش حرف بزنم . حالش خوب نبود آروم باش .. _

 آروم .

های ریزِ منو میون اون داد و فریادی که مسیح به راه انداخته بود ، ناله

 خطابِ اسمش هیچ تاثیری نداشت .

رسید ؟ چرا مسیح کس از راه نمیسرم چرخید . چرا هیچ دیوارهای اتاق دور

 کرد ؟ بس نمی

قدر دردناک بود که دست چسبوندم به دیوارِ پشتِ سرم تیر کشید . اون

مجاورم و گشتم به دنبال تکیه گاهی . مشت چندمی بود که مسیح 

 کرد ؟کوبید به صورت ِ متین ؟ چرا متین از خودش دفاعی نمیمی

ز هم فاصله دادم . نیاز داشتم به صدایی بلند . نیاز داشتم به فریاد رو اهاملب

رو رسید مسیح مردی که اومده بود برای خندوندنم. اگر کسی از راه نمی

 کس نشنیدش . جون بود که هیچقدر بی قدرت و کمکشت . فریادم اونمی

بل ای به رنگِ خاکستری اومد و نشست مقارو برداشتم و صفحهگام اول

دیدم . دست و پاهام ضعف رفت و من برای مقابله با برخورد به زمین ، 
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ای که چیده شده بود روی میزآرایش و برخورد چنگ انداختم به هر وسیله

شیشه ی ادکلن با زمین همراه شد با برخورد سرِ من به لبه ی و میز و ورود 

 ها . به دنیایی از تاریکی

****** 

 مروری بر گذشته 

ی زندگیش که کاغذِ ی سفید رنگ و اما تاریک کنندهکه برگهاین بعد از

هاش هاش گرفت ، لبخندِ همیشگی از کنج لبسونوگرافی بودرو مقابل چشم

 کنار رفت . 

رو چرخ داد ، اول رسوند به چند سطری که روی کاغذ تایپ شده نگاهِ آبیش

کرد و بعد شکمِ سما که حاال رو اعالم میبود و پایان دهمین هفتگیِ بارداری

 تر شده . قبول داشت از چند ماهِ پیش بزرگ

 لب زد :

 این محاله . _

 و سما هیچ حرفی نزد . 
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زدن به دور و اطراف و اورهاش چنگ میرو رسوند به کاغذ . ببازهم نگاهش

ترین ممکنِ زندگیش بود . این های ریزِ کاغذ . این غیرممکننهایت نوشته

 ی عمرش بود ..ترین حقیقتِ رخ دادهمحال

چرخید به طرف زنی که مچاله شده بود به کنجِ صندلیِ شاگرد و خیره به 

 یخت . رخیابونِ پررفت و آمد و صبحِ بارونیِ تهران اشک می

اش چرخ داد به طرف رو با نوکِ انگشت سبابهاشدست دراز کرد ، چونه

 کرد . هاش فرار میخودش و سما هنوز هم از نگاهِ به چشم

الیاس اهلِ داد و فریاد نبود . حتما اشتباهی رخ دادا بود ، باید ریلکس و 

 کرد . زمزمه کرد :توام با آرامش حلش می

 دی اشتباه شده سما .آزمایش میریم دو مرتبه می _

 و سما هم به تبعیت از خودش لب زد :

هیچ اشتباهی در کار نیست . اون یه مدرکه . یه مدرکی که داره بهت _

ی ده به قول و قرارهایی که گذاشتی زودتر عمل کن و این صیغهاخطار می

 رو تبدیل کن به عقدِ رسمی . لعنتی
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اج با سما و نسبتِ فامیلی با سیاوشی که دست مشت کرد . محال بود . ازدو

نه پدرِ درست و حسابی داشت و نه مادر ، محالِ ممکن بود . اگر دست در 

گرفت و ای حتما مورد تمسخر قرار میگذاشت به هر خونهدست سما پا می

 الیاس روزی هزاران بار پیشمون بود از درخواستِ ازدواجش . 

کرد که حاال بعد از های متنوعی نگاه میسما هنوز هم به رفت و آمد ماشین

 . دادن باز شدنِ راه و دور شدن ترافیک ، با خیالِ راحت گاز می

رو کوبیده بود به حرصش گرفت . چقدر راحت کاغذ متعلق به بارداریش

رو اشوناش و حاال با خیالی آسوده تقاضای رسمی شدنِ رابطهتخت سینه

 کرد . هم می

تونست که آروم باشه ، کوبیده شد روی فرمون . االن نمی مشتش باال اومد و

 زبونی حتی ، قابل حل نبود . این مسئله با بحث و لبخند و چرب

 تن سما از صدای فریادش لرزید وقتی گفت :

 دی . تو حامله نیستی .بهت گفتم آزمایش مجدد می_
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وز و کلکی رو بی هیچ دهای تلخای که تمام حقیقتو بعد بی توجه به برگه

های آورد ، پیاده شد از ماشین و قدمهاش به نمایش در میمقابل چشم

 رو رسوند به درِ طرف شاگرد . عصبیش

سما نگاهی به الیاسِ بی تکلیف انداخت . درست باالی سرش ایستاده بود ، 

 کارها .شبیه به طلب

 نالید :

تونستم با چنین الیاس اذیتم نکن . همون یه بارهم مردم و زنده شدم تا _

 حقیقتی کنار بیام . چیه این برگه اشتباهه ؟

چنگ زد به کاغذِ مچاله شده ی روی داشبرد ، بعد گرفتش به سمت الیاس 

 و با ناخن اشاره کرد به اون دو جمله ی نحسِ تایپ شده .

 پایان هفته ی دهمِ بارداری ._

شید و بعد مقابل هاش ککامالً دیوونه شده بود وقتی کاغذرو از میون انگشت

 رو سپرد به دستِ باد . هاشاش کرد و تکههاش پارهچشم
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رو روی اشپاشید و موهای تافت خوردهبارون حسابی به سر و صورتش می

 ریخت . صورت می

اش اما الیاسی که ی دوبارهسما به ناچار پیاده شد و خود مرگ بود تجربه

 پیش روش

 

رو به ه قیمت زور و اجبار اما ، حرفشایستاده بود ، هر طور شده حتی ب

 ندنشوکرسی می

العملم این بود که صاف بشینم . دومینش هم این بود که اولین عکس

رو روی صفحه قرار بدم و درست بعد از شنیدنِ ی لرزونمانگشت اشاره

 هاش ، سومینش هم سر رسید . صدای نفس

 .لبخند زدم 

هارو . من االن نیاز دارم که تنها نفس ننویس ، ننویس این چرت و پرت_

 باشم ، برای یه سری تصمیمات االن نیاز دارم که تنها باشم .
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ی پیش دنیایی حرف داشتم ترسیدم که قطع کنه . من تا همین چند ثانیه

 زد به خدا . و مهرسکوت می

رو به همراه رسید و حالت معترضای که به ذهنم میبه ناچار اولین جمله

 ام بیرون فرستادم :ردهوهای ترک خکشیدرو از میون لبدک میخودش به ی

 شه چرت و پرت مسیح ؟های دل من میحرف_

زد کالفه بود که با من حرف میکرد . از اینرو فوت میشنیدم که نفسش

 انگار !

 زنم .آم یه سر بهت میخب ، امشب میخیلی_

 حتی نگفت که من هستم ، حتی نخواست که نترسم . 

بازش بغض سریعاً به خودنمایی پرداخت . سه روز بود که خبری از خویِ لج

 خواستمش اومد و چپید به کنجِ گلوم .نبود و همین حاال که نمی

رو کنار زد و بیرون پرید . ترین حالت ممکن سدِ بغضجوناصوات به کم

 زمزمه کردم :

 آی ؟می_
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 و شنیدم :

 آم . می_

 قطع شد و من کز کردم زیرِ پتو .  ای بزنم . تماسمهلت نداد که حرف دیگه

رو اختصاص بدم به پلک بستم . لب بهم فشردم و تصمیم گرفتم که ساعتی

 پردازی . خیال

کردم . به امید من تمام این دردهارو با رویای به آرامش رسیدن تحمل می

چند سانتیم ببینم و بعد از  رو درستروزی که از خواب بیدار بشم ، مسیح

 رو با عشق بوسیدم ، پلک باز کنه و عمیق لبخند بزنه .اشکه گونهاین

خواست نگاهِ آبیش ، خالی بشه از هر رنگِ کدری . من دلم من دلم می

رو فریاد هاش خوشبختیخواست تمام اجزای چهره و به خصوص چشممی

 خواست ...بزنه . من دلم می

خورد ، از اوج رویا بیرونم کشید به کابوسِ تلخ ه در میهایی که بتقه

 حقیقت دعوتم کرد . 
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رو از روی بینیم پس زدم و دست دراز اشکی که حاال قصد رهایی نداشت

 رو روی سر بندازم . کردم تا شالم

دونستم که اونه ، رو خبر داده بود . میامروز ماهگل اومدنِ متین به این اتاق

خواستم . اگر رو میآد برای خندوندنم اما من تنها مسیحیدونستم که ممی

 خندیدم .رسید از راه ، به خدا که تا صبحِ فردا میاون می

های رو به کار بردم تا قطرهبار به در کوبید و من تمام تالشمبرای دومین

 رو پس بزنم . گفتم :لعنتی

 بیا تو ._

رو داشتم به همراهِ ظرفی با نتظارشام متینی که او دقیقا بعد از اتمام جمله

 رو نداشتم وارد شد . محتویات شبیه به معجون که اصال انتظارش

چیز نخورده رو . من سه روز بود که هیچهامچه لبخندی کش داد لبنیم

 کرد . ام میبودم و این معجون عجیب وسوسه

هایی از اون خندهها خیره دید ، ابرو باال انداخت و رو که روی تکه موزنگاهم

شد ، تحویلم داد که واقعا دوستش داشتم . این مرد قسمتِ هرزنی اگر می
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های اون زن و ترین حرکتش کافی بود برای پاشیدنِ لبخند به لبکوچک

 من چقدر دلم خواست که اون زن ماهگل باشه . 

 رو گرفت و کشید به سمتِ خودش .صداش ، ریشه ی حواسم

 ی نگاه نکن به معجون نفس . به خدا همش مال خودته . طوریا خدا ! این _

 هام بلند خندیدم و نشست کنارم روی تخت .میون گریه

گه نفس هر چی زنه میببین متین چه کرده . ماهگل اومده پایین نق می_

خوری . های من میخوره . باهاش شرط بستم ، گفتم از دستبرم نمیمی

 مگه نه ؟

های حبس شده میون ام کرده بود تکه شکالتاً وسوسهسر تکون دادم و واقع

 های موز . دهرخ

شروع کردم به خوردن و شاید مسیحی که قول داده بود به اومدن ، 

 طور باز کرده بود . رو ایناشتهام

 متین خارج شد از اون حالتِ شوخ طبعی که دوستش داشتم و گفت :
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ش خیس باشه . من های خوشگل که همحیفه نفس ، حیفه این چشم _

چی بگم بهت االن ؟ دردت نبودِ مسیحه یا مرگِ ساالر و نیلوفر ؟ بگو تا 

 درمورد اون موضوع حرف بزنیم .

 رو تا انتها خوردم و لب زدم :اون قسمتی که پر بود از شکالت

 جفتش . _

و بعد یادم افتاد که باید حسابی گله کنم از مسیح . پس سربلند کردم و 

 نالیدم :

گه زنم حالش خوبه یا بد . متین من سه روزه که منو گذاشته و رفته . نمی_

رو حتی کابوس هم ندیده بودم . وسط پیشونیش تو زندگیم چنین تصویری

 .. وسط پیشونیش سوراخ بود ..

های رو . بازهم یادم افتاده بود . اون صحنه قطعاً تا سالپس زدم سینی

پرداخت ، من یکی زد و به رونمایی میمی آینده اگر به اتاق خاطراتم سری

 دادم . رو کامالً از دست میاشتهام
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رو گرفت میون رو کشید کنار ، من معذب شدم اما دست راستمسینی

 هاش .ای از امید بود حرفهاش . من معذب شدم اما کورهدست

ست گراگرا بود ، بیرونمسیح همینه . اون برعکسِ الیاسی که شدیداً درون _

ده . من بخوام برات رو بروز میها و خشمشها ، اعصاب خردی. ناراحتی

 مثال بزنم زیادن .. خیلی زیاد . 

پرستیدش پیاز داغ اضافه نکردم . . اگر بگم میمرد برای پدرش مسیح می

بازی ، بخاطر یه دخترِ احمق و و لج باباش خدای روی زمینش بود اما سر لج

کنه باعث و بانیه مرگِ تاد . هنوزم که هنوزه فکر میهرجایی تو روش وایس

 باباش خودشه .

 االن مثال ..

العمل نشون داد به خطابِ های من عکسرو . گوشهاشبریدم باقیِ جمله 

 اون دخترِ احمق توسطِ میتن .

اصال مهم نبود که حرکتم دور از ادب بود برای متینی که به نوعِ صحبت 

 اش وگفتم :پریدم وسط جملهداد . خیلی اهمیت می
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 دختر ؟ کدوم دختر ؟_

 دقیق شد به نگاهِ هراسونم .

 بهت نگفته مگه ؟ از شیوا هیچ چیز نگفته ؟_

شیوا دیگه کی بود ؟ میون این همه بدبختی این نامِ نحس از کجا اومد و 

 رو پرت کرد وسطِ زندگیم ؟ خودش

 متین ادامه داد :

 ونی نفس ؟دتو واقعا از شیوا هیچی نمی_

 دونه . توهم فضولی نکن .نه هیچی نمی_

یادم رفت شیوارو . سر چرخوندم . مسیحم بود . بعد از سه روز ، بعد از سه 

گرفت از راه رو میاشی عذاب آوری که دلم بی قید و شرط بهانههزار ثانیه

 رسید . نگاهش به من نبود اصال ، جایی بود بینِ ... 

رو هاشهامون . قلبم گوشکردم و رسیدم به دسترو دنبال رد نگاهش

رو به بهترین شکلِ گرفت و فرار کرد . متین سعی داشت که اون صحنه

 های مسیح اما .. !مالی کنه و چشمممکن ماست
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 اش راه افتاد به طرفِ در درمانگاه . هم شونه

س از وارد سالن هفتاد هشتاد متریِ مربوط به بخش سونوگرافی شدن و الیا

 های شکم گنده ، عق زد .که سما هم بشه شبیه به یکی از این زنتصور این

 سما کنار گوشش نالید :

 باید وقت بگیریم ._

هاس انتظار و درست بعد از و الیاس با دست اشاره کرد به یکی از صندلی

 دور شدن از سما و نزدیک شدن به منشی گفت :

 . باید سونو انجام بدین . خوامسالم من برای زنم وقتِ مجدد می_

تاپش رو توی لپی منشی که تا به حال چیزیدخترِ بیست و یکی دو ساله

سر بلند کرد و رسید به مردِ  "باید  "کرد ، بعد از شنیدنِ واژه ی تایپ می

 کرد . هاش علناً دستور صادر میمصممی که با چشم

 اش گرفت و گفت :خنده
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یرین . تازه اگر شانس بهتون رو کنه و بتونم تا آقای محترم ؛ باید نوبت بگ_

 شه . ساعت دو و سه بعدازظهر راهتون بدم . بدون نوبت که نمی

ای که تا به حال قورتش داده بودرو نشوند سر تکون داد . لبخندِ مسخره

 هاش و بعد از درِ همیشگیش ، یعنی از در سیاست وارد شد !روی لب

رو بفرستم اون تو . بحث ین االن باید زنمخانم محترم و عزیز ، من هم_

 کنم که ..مرگ و زندگیه ، ازتون خواهش می

رو به رو بیان کرد که حالشایو منشی دوباره مشغول شد به تایپ و کلمه

 جنون رسوند .

 شه .نمی_

رو رسوند به پشتِ پیشخوان . زن چشم گشاد کرد و روی پاهاش خودش

رو بست . این آدم دیوونه شده بود تاپشد و لپایستاد . الیاس دست بلند کر

اش با یک اشتباه رو به نابودی بود و این زنِ های آیندهریزی، تمام برنامه

 زد ؟ کرد و از نشدن حرف میافتضاح با اون سر و صورتِ زشت ، ناز می

 اش تنِ یخ کرده ی سمارو از جا پروند .کوبید روی میز و نعره
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گم باید ببینمش ی پتیاره ، بهت میتررو ببینم . زنیکهبهت گفتم باید دک_

 شنیدی ؟

رو رسوند به مردی که تا به حال اینقدر عصبی ندیده بودش . سما خودش

دکتر از اتاقش بیرون زد و منشی هیچ شجاعتی برای حرف زدن به خرج 

 نداد . 

 رو خطاب کرد و دکتر گفت :سما نامش

 چه خبره ؟ _

بزرگشون از راه رسیده بود . خیالش راحت شد که  رو گرفت از منشی .

 طرفِ حسابش حاال اون دخترِ نفهم و بدریخت نیست . 

 رو به دکترِ کم سن و سال گفت :

های من انجامش بده . من زنِ منو دوباره ببر تو اون اتاق ، جلوی چشم_

 ست .باید با جفت چشمام ببینم که این حامله

رو به سر تا کی از جمعِ حاضر نگاه پرترحمشونسما سر پایین انداخت و اند

پاش انداختن . الیاس بازهم شبیه به همیشه ، دست بلند کرده بود و به فرق 
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ترین حالت ها به افتضاحکوبید . باز هم مقابل چشمِ آدمسر دخترک می

 . "این  "ی ممکن خردش کرده بود و دکتر هم تاسف خورد از بیان واژه

ها به فرستادنِ سما به اون اتاق و نجار و تایید باقیِ مریضبعد از اندکی کل

هایی درهم نشست مقابل مانیتور و بی توجه به بینِ مریض ، الیاس با اخم

 سمایی که حالِ رو به مرگی داشت ، گفت :

 دکتر سریع انجامش بده . مطمئنم که اشتباه شده .  _

رد و الیاس بی توجه رو معترض خطاب کسما باز هم شبیه به همیشه نامش

رو به رخ هایی دیگه ، مرگِ رویاهاشای که تا ثانیهخیره بود به همون صفحه

 کشوند .می

رو باال داد و الیاس با نگاهش التماس کرد که بزرگیِ اندکِ دکتر پیرهنش

 شکمش فقط مربوط باشه به اضافه وزن .

فرستادنِ قفسه رو روی شکمش ریخت و سما با باال و پایین سونوگرافر ژل

 العمل نشون داد . اش عکسی سینه
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رو رو رسوند به تخت ، دکتر پروپالیاس از روی صندلی برخواست و خودش

روی شکمِ دخترک سُر داد و الیاس پلک بست تا به معبودش برای اشتباه 

 ها التماس کنه .بودنِ اون نوشته

دو سه برگ دستمال رو کنار گذاشت . سوتِ پایان نواخته شد و دکتر پروپ

های سما و نهایتاً صدای قیژِ صندلی و بعد کاغذی کشید و داد به دست

 گفت :صدایی که می

 هفته ی دهمِ بارداریش رو به اتمامه . _

 پایان تمام رویاهاش بود .

 

کنان از درمانگاه بیرون زد . الیاس از خیلی وقتِ پیش ترکش کرده بود گریه

 . 

های بارید و مهلت گشت و گذار تو هیچ یک از پس کوچهمیبارون بی امان 

دمش شده هق همکرد . اشکی که حاال هقرو صادر نمیاطرافِ درمانگاه

 اش کنار زد و کنار خیابون ایستاد منتظرِ تاکسی .بودرو از روی گونه
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رو پهن کرده بود به زیر پاش و با هجوم الیاس به معنای واقعی غرورش

رو بعد از تاییدِ ته بودش . تمام درمانگاه فهمیدن حالِ بد الیاسهاش کشلگد

 وجود اون بچه .

برای چند تاکسیِ پر دست تکون داد و نهایتا دویست و شیشِ نوک مدادی 

 رنگی مقابل پاهاش ترمز کرد .

ای که مشغول آدامس جویدن و براندازِ سرتاپاهاش بود . رو گرفت از راننده

 ویست و شیش دنده عقب گرفت .کمی فاصله گرفت و د

خوای تو این بارون موش آب کشیده بشی ؟ سوار شو تا یه جا می_

 رسونمت .می

کشید روی اش نقاب میهای اشکِ روی گونههای باران و دونهترکیب قطره

 حالِ ناالنش . 

 باز هم فرار کرد و ماشین دنده عقب گرفت :

 گم سوار شو .دارم بهت می_
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ی با وجود بی آبروهایی اون صبحِ پاییزی و شوم ، فقط چهره تو این بلبشو

 ی این مردرو کم داشت .کریه

 ای رنگش و جیغ کشید :های قهوهزل زد به تخم چشم

بروگمشو عوضی . گفتم گمشو . خدا لعنتتون کنه . خدا شما مردارو لعنت _

 کنه گمشو .

شخصی چنگ زد به بازوش . الزم نبود که سر بچرخونه برای تشخیصِ 

هویت اون مرد ، اون انگشترهای یقر در کنارِ ساعتِ مارک بند استیل ، فقط 

 متعلق به الیاس بود . 

 دویست وشیش سریعاً گاز داد و سما نالید :

ی تو خسته ام کردی . من از تحقیر شدنم به وسیلهتو هم برو . خسته_

 م .شد

روکه قدر ادامه داد اون کش مکشرو کشید و اونالیاس بی توجه بازوش

 کرد . رو جدا میهاشونرو و هجوم جمعیت گاهی دسترسیدن به پیاده
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هاش نکرد و اجازه داد تا مرد و نامرد با سما هیچ تالشی برای کنترل اشک

با کنجکاوی و ای اش بکوبن و بعد دور بشن ، اجازه داد تا عدهتنه به شونه

ای به دلیل ای با دنیایی از ترحم نگاهش کنن . حتی اجازه داد که عدهعده

هواسی به بار فحش ببندنش و الیاس تو اون بین ، وجودِ اون حجم از بی

 روش .ِی پیشکرد به آیندهرفت و فکر میفقط در چند سانتیش راه می

رو منتفی کرد و کر و خیالدر نهایت الیاس بود که گام برداشتن تو دنیای ف

شد کرد ، این دختر باید قانع میرو کنار فرستاد . باید قانعش میحال بدش

 آورد . ای که جز مرگ آبرو هیچ چیزی به بار نمیبه مرگِ اون نطفه

که موهای های درست و درمون و درحالیکشوندش به یکی از جگرکی

  جوون گفت :زد رو به پسرِرو از روی صورت کنار میخیسش

 هشت سیخ بزن برامون . _

 کرد . پسرک سر تکون داد و الیاس نشست مقابل زنی که هنوز هم گریه می

این زن با این سر و شکل و اندام نحیف ، به دردِ بارداری و حملِ بچه 

 خورد اصال ؟می
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رو از ناکجا آباد یافت و نشوند روی لبش . هیچ عمقی نداشت ، لبخند

کدوم از لبخندهاش عمقی نداشت . دقیقاً مثلِ حاالیی که تنها وقت هیچهیچ

 خندید . از سر اجبار می

 ی سما و گفت :انگشت کشید به روی گونه

کنیم . مگه تا حاال درست عزیزدلم ، بسه دیگه گریه . باهم درستش می_

رو ؟ مگه روزی که داداشت فهمید و سیلی خوابوند ی مشکالتنکردیم همه

، نیمدم اونجا ؟ مگه پشتت نبودم ؟ مگه قانعش نکردم ؟ مگه  تو گوشت

 نرسیدیم به ازدواج ؟

ای که نه پایان مشخصی داشت و نه سما اما خسته بود . خسته بود از رابطه

گشت تو خونه و اومد ، چند روز میای . از الیاسی که میقانون و قاعده

ست داشتنی بود ؟ حاال هم رفت تا ماهِ بعد . این چه دوزندگیشون و بعد می

 ای وسط رسیده بود و نور علی نور بود به خدا !که پای بچه

 ها و بعد معترض گفت :سر بلند کرد ، دق کرد برای رنگِ اون چشم
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ست ؟ منظورت از ازدواج ی مسخرهازدواج ؟ منظورت ازدواج همون صیغه _

بری تو خونه زندگیتون نمیاته ؟ چرا منو قرارهای این مدلی و دور از خانواده

کنی مگه دی بگی این زنمه ؟ چرا رسمیش نمی؟ چرا به مادرت نشونم نمی

 من زنت نیستم ؟

رو روی میز چید و الیاس مجدداً پسرک ، سینیِ حاوی دوغ و ریحون تازه

 برگشته بود به همون خوی خونسرد .

دم . نجام میرو اشه عزیزم . به وقتش هر کاری که الزم باشهدرست می _

 االن موقعیت ازدواج ندارم که .. فعال هستیم دیگه .

کشید ، تمام باز هم رسیده بودن به بحثی که دوستش داشت . انتظار می

رو بکشونه بارِ دیگه موضوعکشید که الیاس یکرو انتظار میسی روزِ گذشته

 به ازدواج و سما مهلتی بیابه برای حرف زدن . 

 پس گفت :
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چرا موقعیت ازدواج نداری ؟ چته االن الیاس ؟ بی پولی ؟ خونه و چرا ؟ _

آی ؟ چته تو ؟ ماشین و کارِ خوب نداری ؟ از پس زن و زندگی بر نمی

 خوای ؟اتم که تو راهه دیگه چی میبچه

کشت رو میی لعنتیکم مونده بود که از هجوم حرص منفجر بشه . اون بچه

 کشتش ..روزها می. همین

 گفت :

بار هم روش . من االن سما ، عزیزِ من . بارها بهت توضیح دادم و این یک _

. تا زمانی رو ندارم و در حالِ حاضر موقعیت ازدواج و رسمی کردنِ این رابطه

ترم ازدواج نکنه من باید بمونم تو اون خونه که ظاهراً که مسیح ، برادرِ بزرگ

 نداره .گرد ، حاال حاال ها قصدِ ازدواج ول اون

کرد از برادرِ سما دقیق شد به نگاهش . به خدا که الیاس طوری صحبت می

 هاست متنفره از اون آدمِ غیبی .ترش ، انگار که سالچند دقیقه بزرگ

گیری ؟ چیکارت کرده ؟ بعدشم رو به بار فحش میتو چرا انقدر اون بیچاره_

 . تر بودنه ؟ بهونه نیار الیاسمشکلت چند دقیقه بزرگ
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های جگر چیده شد . حقیقتاً بهانه بود اما دروغ نبود . غیرممکن بار سیخاین

بود که قبل از مسیح ازدواج کنه . غیرممکن بود که میدون خالی کنه برای 

 تازوندنِ شیوا . غیرممکن بود که اجازه بده اون دو بازهم بهم برگردن . 

 سوالِ همسرِ ی عالمتِهارو کنار گذاشت و خیره به چهرهغیرممکن

 ایش لب زد :صیغه

 کنم . تو نگران نباش .خودم همه چیزرو درستش می _

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

 راوی 

یعنی تو نتونستی بفهمی اون دختره دست سیاوش هست یا نه ؟ یه  _

 رو نتونستی بفهمی ؟چین چیزیهم

 نایلونِ داروها مقابلش قرار گرفت و شنید :

نم ، رفیق فابریکش نیستم که برام از اتفاقات کمن برای سیاوش کار می_

کنه سما اش توضیح بده . به نظر من که دستش نیست . اون فکر میروزمره

 مُرده .
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رو هل داد روی پیشخوان دار ، کارتشهای منتظرِ صنوقبعد از نگاه به چشم

 و گفت :

و های این شهررگم بهبود . شده تک به تکِ سنگببین چی دارم بهت می_

رو نگاه بندازی انجام بده ، سمارو برام پیدا کن . بعد از برداری و زیرش

دم به رو تحویل میکه پیداش کنی تمام مدارکی که از سیاوش دارماین

 پلیس و کارش ..

 آقا رمزت ؟_

 رو خوند . یادش رفت که چیی پسرِ جوون کرد و رمزشچپ چپی حواله

 رو .اشگفت بنابراین ؛ تغییر داد جملهمی

 پیداش کن برام . سمارو پیدا کن ._

رو و از و بعد چنگ انداخت به نایلونِ حاویِ سرم و آمپول ، قطع کرد تماس

 داروخانه بیرون زد . 

رو دید که سر چسبونده های انتظار ، متینمیون راه و کنار یکی از صندلی

 گذاشت . یرو واضح به نمایش ماشکاری شدهی مشتبود به دیوار و چهره
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رو که چرا مشت و لگدهاشفهمید ، اینبرای چی دنبالش اومده بودرو نمی

مرد از تعصب اگر فهمید فقط ، فقط میی صورتِ متین کردرو هم نمیحواله

 دید . های نفس میرو ثابت و روی چشمنگاه مردی

کرد برای برگشتن به رسید به اتاقِ تزریقات و دیدش . چقدر دل دل می

 رو . زد خواستنشخونه و کنارِ زنش وقتی دلش داد می

ی های سیاه و کشیدههای پرستار و خیره به چشمرو رسوند به دستنایلون

ی ابروهای پرپشتی که حاال دقیقا شبیه به روزهای همسرش نه ، خیره

 ، گفت :اولش شده بود 

 .خشمِ منو امتحان نکن نفس . امتحانش نکن  _

رو درشت کرد و بعد پرستار سر چرخوند ، نگاهِ پشت قابِ عینکش

 رو ریخت به صداش .عصبانیت

 جوریش کردی ؟رو زدی ؟ تو اینزدیش ؟ زنت _

چهره جمع کرد . همینش مونده بود که یک مشت غریبه سر در بیارن از 

 زندگیِ نکبتیش .
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 پس جبهه گرفت و صدا باال برد : 

 رو انجام بده .نخیر . شما کارت _

قدر داغ و سنگین بود که نیاز داشت به یک نفس پلک بست . سرش اون

 بیست و چهار ساعتِ کامل آرامش ، برای به خواب رفتن . 

رو روی دستش حس کرد و درد نداشت به خدا . درد این بود سوزشِ سوزن

روز از راه برسه و دعوا راه بندازه ، شوهرش مشت  که شوهرش پس از سه

 بکوبه به صورتِ کسی که اومده بود برای خندوندنش . 

رو ، رو . اگر قرار بود که لیست کنه دردهاشانداخت دور افکارش

 برد . روزهایی زمان میشبانه

رو جداگانه رو و نزدیک شد . پرستار سرنگیهاشمسیح تکون داد کتونی

  کنار تخت قرار داد و گفت :روی میزِ

 سرمش تموم شد صدام کنید یه تزریقی هم داره ._

 ی فضول !رو گم کنه و بره ، زنیکهو مسیح سر تکون داد که زودتر گورش
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تنگی حبس بود میونِ نشست کنار همسرش روی تخت . دنیایی دل

رو هم میون حصارِ هاشهای قلبش و حاال دیده بودش .. دستدیواره

 های متین دیده بود . تدس

 آه کشید . 

. من نخوام اون نفس بار آخری بود که انقدر نزدیک شدی به متین  _

کنی ؟ اصال دست رو تست میآرومت کنه کیو باید ببینم ؟ داری غیرتِ من

رو ندارم . من هایی که من یکی اعصاب و روانشنزن به چنین دلبری

 ذاشتی لمست کنه ؟گذرونم برای چی گرو از سر میجنون

هاش توسط متین نفسِ عاصی شده در نهایت سرچرخوند . برای لمس دست

 انقدر داغ کرده بود ؟ توسطِ متینی که به چشم و دل پاکیش ایمان داشت ؟ 

 نالید :

دونی هیچ منظورِ بدی لطفاً بس کن مسیح . غیرتی نشو رو مردی که می_

ه روزه که منو ول کرده و رفته از اون حرکت نداشت . تو نبودی . شوهرم س
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تونه منو آروم کنه . به جای متین ، پس دیگه به تو مربوط نیست کی می

 برم تو بغل یکی دیگه که ...

کم طرفِ چپ صورتش سوخت . این چندمین سیلی بود ؟ داشت کم

 های مسیح هم در بره از دستش ؟ رسید به روزی که شمارش سیلیمی

ای گوشش اکو شد و پلک بهم فشرد . قصد کرده هصدای سیلی تو دیواره

بود که خیال کنه . خیال کنه که مسیح امروز اصال نرسیده از راه ، مشت 

هوشی بیدار شده بود ، برای نکوبیده به صورتِ متین و حاالیی که از بی

تسکین حالش سیلی هم نکوبیده اما مسیح بود که تیشه برداشت و کوبید به 

 ی خیاالتش .ریشه

کنم های من کتک بخوری آره ؟ من دارم تالش میخوای از دستتو می _

 که آروم

 

رو خوری و بعد حرفیدونی کتک میباشم ، تو دنبال چی هستی هان ؟ می

رو و خوابیدی رو این بینی حالِ این روزهامزنی که داغ کنم ؟ تو میمی
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رو برات بکنم کالم شدن با یه موجود زنده ، حتی یه مورچهیه خونه و هم

 آرزوها نفس .. غیرتِ منو تست نکن لعنتی !

 

 

رو دراز کرد تا اندک تارهای سرکشی که روی پیشونیِ دست آزادش

 مهتابیش لغزیده بودرو کنار بزنه و بعد گفت :

تنگت آره ، دلرو در می، اشکت کنهاونی که دوستت داره ، اذیتت می _

آره اما اونی که آد و از دلت درش میشه اما بعدش میکنه ، دور میمی

هات و زنه تو چشمدوستت نداره ، بعد از تمام این اشتباهات بازهم زل می

 کاره ... !طلب

های بیان شده توسط مسیح که تا به اون لحظه اندک توجهی به اوایل جمله

هاش ها ، نگاه گرد کرد و مردمکت ، بعد از بیانِ واپسین واژههمرش نداش

 به لرزه افتاد .

 چهره جمع کرد و لب زد :

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1604 
 

 منظورت اینه که من دوستت ندارم ؟_

رو برسونه به خورد تا خودشو نفس قطره اشکی که از چشم چپش سُر می

 رو ، پس زد و گفت :جایِ سرخ سیلی

تونی اون داری و با وجود مشکالتت نمیکردم دوستم تا امروز فکر می _

کردم اگر باالی سرم ایستادی رو بکشی ، تا امروز فکر میمدلی که باید نازم

زنی ، اگه هر اتفاقی گی ، اگه ... اگه سیلی میکشی ، اگه زور میو عربده می

کنی روسرِ من ، اشکالی نداره چون رو آوار میافته و باب میلت نیستکه می

کنم که چرا باید تحمل کنم ؟ چرا داری اما االن دارم به این فکر میدوستم 

من حق ندارم بهت هیچ حرفی بزنم ؟ حق ندارم هوار بکشم و یه سیلی بزنم 

تو صورتت چون هزار بار ازت پرسیدم اون کسی که قبل من عاشقش بودی 

کیه و نگفتی ؟ که متین اومد تو صورتم گفت و بعد خیلی هم متعجب شد 

چرخم شوهرم یه هوو کنار گذاشته برام ؟ چرا ز نگفتنِ تو ؟ که هر طرف میا

تونه خیلی مسیح ؟ چرا من هیچی نگم ؟ چرا بمونم برای آدمی که می

کنی هربار که بری من نشستم تو رو تاب بیاره ؟ چرا فکر میراحت دوریم

با یه کنی باید بمونم به پای مردی که هرروز خونه منتظرت ؟ چرا فکر می
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رو گرفتم ؟ چرا مسیح ؟ فقط چون یه زنم ؟ فقط چون تو یه زن مچش

مردی و همه چیز آزاده برات ؟ من چرا باید باز هم بمونم باهات ؟ چرا ؟ 

 فقط یه دلیل قانع کننده بیار برام . فقط یکی !

چکید و های که از سرم میمسیح تا به اون لحظه خیره بود به قطره

 های همسرش . رسوند به رگرو سریعاً میخودش

رو برای مقابله و ادامه ی جنگ به هایی که شنیده بود ، تمام جراتشجمله

خواست و های منتظری که جواب می. نگاه داد به چشمکشوند تخریب می

 بی فکر لب زد :

 چون عاشقمی ._

 کرد . اش مینفس لب بیرون فرستاد . به طور عمد مسخره

 ه داد :مسیح ترسید و ادام

 میری .تونی بدون من . چون بدون من میچون تو نمی_

رو باال و رو که ضربان قلبشنفس بازهم تکرار کرد ، تکرار کرد اون حرکتی

 آوررو .فرستاد . تکرار کرد اون تمسخرِجنونپایین می
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های داغش پخش و قدر که نفسمسیح نزدیک شد اما ، سر جلو برد و اون

ای ، وقت ناز و مصمم همسرش . حاال و تو چنین لحظه پال شد روی صورتِ

 ادا نبود !

رو لرزوند . آروم و شمرده بار فریاد نزد ، آروم و شمرده گفت و تنشاین

 تهدید کرد .

تونی دوستم تونی منو نخوای ، تو میخوای بکن ، تو میتو هرکاری می_

نی از شوهرت اما .. های دیگه استقبال نکتونی مثل زننداشته باشی ، تو می

اما نفس ... اما ... وای به اون روزی که من چشم باز کنم و ببینم که تو 

روزی که بفهمم رو جمع کردی تا بذاری و بری ، وای به اونبارتبازهم کوله

ام که قدر بی مغز و دیونهبرخالفِ قول و قرارهات تنهام گذاشتی . نفس ، اون

ای نازکشی ، به جای تالش برای دوباره بار به جرسم بهت و این، می

قدر جدی که تا کشم . جدی بگیر . اونرو میداشتنت ، اول تو و بعد خودم

هارو کابوس ببینی . شنیدی ؟ نفس منهای مسیح حرف ها ، اینهفته

 مساوی است با مرگ . خب ؟ خب ؟ 
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مه رو محکم و پرحرص بوسید و ادااشبیش از پیش نزدیک شد ، روی گونه

 داد :

 خب ؟ صدات آروم بود نشنیدم چی گفتی خانمم . بلند بگو ؟ _

کم مونده بود که از اون مقدار نزدیکی به اون نگاه ، به دست و پای قلبش 

ه . کم مونده بود که ضربانِ پر زیگزاکِ قلبش تبدیل بشه به خطی وفتبی

 صاف و بوی گالدیاتور کجا رفته بود ؟

 نالید :

 رو از دست دادی ؟کنی . عقلتداری اذیتم میبرو کنار مسیح _

ای از قلبش گذاشته بود . دقیقاً مسیح اما چشم بست . دست روی بد نقطه

شنید ، تا نفس رو دستکاری کرده بود . تا نمیترین ضعف زندگیشبزرگ

 شد . خورد به همیشه موندن ، به خدا که آروم نمیقسم نمی

 وار گفت :رو و تشدیدونه و جای سیلیشتر بوسید روی گبار پر عطشاین

رو . نفس منهای مسیح هامنشنیدم ، نشنیدم نفس . بگو که فهمیدی حرف_

 مساوی است با چی ؟ هان ؟
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اش . مسیح چش ی سینهرو رسوند به قفسههاشدست دراز کرد و انگشت

 شده بود ؟

 لب زد :

 کنم برو کنار .مرگ مسیح خواهش می_

دور انداخت اون حالِ جنون واررو . دور انداخت مسیح عقب کشید . 

 رو . اول خندید و بعد اخم کرد .دیوونگی

آفرین همسرم . بدون من اگه خودت هم نمیری اینو تو گوشت فرو کن ، _

کشم . اگه قراره زیر هر آسمونی راه بری ، من باید بشم من تورو می

 خورشیدش شنیدی ؟

ن داد و در آخر تموم شد . تموم شد چکه ترسیده و با دنیایی از وهم سرتکو

 خورد به داخل شلنگ . هایی که سُر میچکه

 با دست اشاره کرد به سرمِ خالی و مسیح بعد
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رو توی تنش مرتب کرد و در از سر چرخوندن ، روی پا ایستاد ، کاپشنش

 نهایت توام با نهایت وقاحت لب زد :

و مرگ و میر و سیاوش و  تنگتم . دنیادونی چقدر دلآخ نفس ، نمی_

 تنگِ توام !انتقامم از سپهر به درک ، من امشب بدجوری دل

 

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

 ممنون آقا ._

 رو بهم کوبید و مقابل ساختمون ایستاد . دربِ زپرتیِ تاکسی

ها از یازده و نیم در که عقربهرو چک کرد و با احتسابِ اینساعتِ مچیش

 رو . ذاشت به پیادهحالِ گذره ، پا گ

های بی امونش و سیلی که به راه ی غرشی آسمون به عالوهرنگِ تیره

 داد .رو وزن میروی قلبش انداخته بود ، همه و همه غمِ سنگینِ

رو فشرد و انتظارش بیش از حدِ معمول طوالنی شد . دست دراز کرد و زنگ

رو فشرد اما داً زنگزیرِلب فحشی نثار جد و آباد صاحب خونه کرد و مجد
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رو روی کلید ، ثابت نگه داشت اشبار افاقه نکرد و انگشت سبابهبار به یکاین

. 

رو از آلودشدر نهایت موفق شد برای هوشیار ساختنِ سپهر و صدای خواب

 پشت اف اف شنید .

 سما تویی ؟ سما ؟_

 اش سر رفت . حوصله

 تعجب کنی ؟ شه لطفاً دررو باز کنی و وقتی اومدم تومی_

ادبانه بیان شده بود ، در ای که با لحنی کامالً بیبالفاصله بعد از اتمام جمله

رو رسوند به آپارتمانِ گرم با صدای تیکی باز شد و سمای خسته ، خودش

 سپهر . 

ی در سپهر در قالبِ تیشرت مشکی و درست شبیه به عذادارها ، میون لنگه

 ون نکرد و گفت :رو ابداً پنهایستاد ، پوزخندش

دونستم که بادمجونِ بم آفت هایی . میتر از این حرفدونستم تو زبلمی _

 نداره .
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های رو به طرفی پرت کرد . انگشترو از پا کند و هرکدومهای گلیشکتونی

های و کنایه ی نیشپاش از فرط خستگی به گزگز افتاده بود و ابداً حوصله

 رو نداشت . این مرد

ای از اخم اش کوبید تا فاصله بگیره و سپهر با گلولهسینه به تخت

 رو به نمایش گذاشت .اعتراضش

رو ؟ تا دم مرگ شناسی اون برادرِ لندهورتجا ؟ نمیبرای چی اومدی این_

 خوای بری آره ؟می

کرد  بودرو از تن کند و پرتش بافتِ نازکی که تا به حال محافظ اندامش

ی رو از شرِ گیرهتا خشک بشه و بعد موهای کوتاهشروی یکی از شوفاژها 

 سر خالص کرد و ولو شد روی مبل .

 رو بده تا برم .جام . پس جوابمدونی برای چی اینخودت بهتر می_

ی تاسف تکون داد و رسید به آشپزخونه . برای خودش سپهر سری به نشونه

 ، قلبش و احساسش متاسف بود !

 عاشق این زن ؟روزی عاشق بود ؟ اون هم 
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 صدای آکنده از وقاحتش بلند شد و به گوشش رسید :

گم . برای ساالر واقعاً متاسفم . حتی .. حتی گریه هم راستی ، تسلیت می _

 ام بود دیگه .کردم چون باالخره پسرخاله

هایی رو انتقال داد به انگشتهای خندونِ سما ، عصبانیتنگاه تیز کرد و لب

ای صدای خورد شدنش همراه فشرد و بعد از ثانیهرو میکه پرحرص لیوان

 رو در بر گرفت . اشهای شست و سبابهشد با سوزشِ شدیدی که انگشت

 فریاد کشید :

 ... به تویِ ... پاشو برو بیرون . من هیچی ندارم که به تویِ _

های گردنش پر سر و صدا به درد افتاد ، تمام روی پاهاش ایستاد و عضله

رو از این اتوبوس به اتوبوس بعدی ، تنها وقت شونزده هفده ساعتِ گذشته

 کشته بود و حاال سپهر هم در وقتِ نیاز ، شده بود مغرورِ عالم !

رو لمس کرد ر خونشهای غرق درفت به آشپزخونه ، نزدیکش شد ، انگشت

 و گفت :
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به منِ چی ؟ دوست داری فحشم بدی ؟ من چیم ؟ آقا جون گناهِ من  _

اومد بارم چیه که تو و اون سیاوشِ نکبت راه به راه هر چی از دهنتون در می

کردین ؟ گناه من اینه که عاشق شدم ، اما نه عاشقِ تو مگه نه ؟ حامله می

که به اندازه ی سوزی سپهر ؟ از اینچی میشدم ، اما نه از تو ؟ داری از 

 الیاس آس نبودی ؟

قدر عصبی اش از برخورد چهار انگشتِ سپهر سوخت . تا به امروز اینگونه

 دونست که چه اتفاقاتی پشت این خشم خوابیده !ندیده بودش و خدا می

رو رسوند به های سختشاش و سپهر قدمناباور دست کشید به روی گونه

خواب ، چنگ زد به خودکار و روی تکه کاغذِ صورتی رنگِ چسبی ، اتاق 

 رو نوشت .آدرسی

 گفت :حضور سمارو باالی سرش حس کرد و صدایی که می

 آد ، باید بری درمانگاه . احتیاج به پانسمان داره .دستت خون می_

هاش بود شد این زن ؟ از کی تا به حال فکر زخماز کی تا حاال نگرانش می

 های قلبش بود ؟ یی که باعث و بانیِ تمام زخمسما
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 گفت :

 به جهنم !_

 و شنید :

 نویسی ؟چی داری می _

 ی سما کوبید . رو به تختِ سینهرو کند و اونکاغذِ رویی

هاشون و سپهر برای سرکوبِ ضربان بی امون ای تالقی پیدا کرد نگاهلحظه

 : رسیدرو گفتای که به دهانش میقلبش ، هر جمله

دونی چرا ؟ چون دلم رو دزدیدم از سیاوش میبیا اینم آدرس . من الیاس _

رو کنده بود و های اون بمیره ، چون سیاوش گورشخواست به دستنمی

من .. منِ ابله فقط بخاطر اون بچه بود که بردمش به این آدرس تا دست 

به دست و  کس از جمله سیاوش نرسه بهش . بیا .. بیا اینو بگیر و بروهیچ

 .کنه بارهم به نحوی خردت می، البته من مطمئنم که این یوفتپاش ب

کرد چنین هاش هم خطور نمیغمِ عالم آوار شد روی سرش . به عمق باور

 اتفاقی !
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رو داده بود ؟ سپهری که متنفر بود از الیاس برای مرگ پنهانش سپهر آدرس

 رفته بود ؟ ها پیشنکرده بود ؟ این مرد ، تا کجای خوبی

اش رو به سینهرو به آغوشش پرت کرد و سرشای ناگهانی ، خودشلحظه

 .فشرد 

ام هستی مگه نه ؟ جاش خوبه ؟ دست سیاوش بهش سپهر مواظب بچه _

 نرسه سپهر .

های بی تکلیفی که تا به حال روی هوا معلق بودرو گره کرد به دورِ دست

دوستش داشت و حاال هیچ سهمی اندام نحیفِ زنی که روزی تا مرز جنون 

 گذاشت .رو برای قلبش باقی نمیبه جز حسرت

خیالت راحت . من مواظبم سما ، برو پیش الیاس و باهاش حرف بزن .  _

رو تجربه رو هم اعالم کن . بسه که هرچی بی پدر و مادریوجودِ اون بچه

 کرده . 

 میون بغض نالید :

 خوشگله سپهر ؟ _
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رو برای با سما بودن رویا بافته بود ، های عمرشثانیهو سپهری که تمام 

 بغض کرد و لب زد :

 خیلی . _

 رو از آغوش امنش بیرون کشید و نگاه داد به عسلیدخترک خودش

 هایی که حاال پر بود از آبِ چشم .رنگ

 شبیه منه یا الیاس ؟ _

 و سپهر به یاد چندین سال گذشته لبخند زد و بازیش گرفت .

 کنی ؟گم خوشگله سما ، خودت چی فکر میمی دارم _

و به محض رو حالجی کنه ی بیان شدهاول ابرو نزدیک کرد تا جمله

بار وار به سینه ی سپهر کوبید و قلبِ فهمیدن ، دست مشت کرد و رگ

 سپهر اما .. 

 خیلی بیشعوری سپهر خجالت بکش . _

بود به سامیارِ قالبی  لب از هم فاصله داد تا حرفی بزنه و پیامی که متعلق

 ی موبایلش نشست .روی صفحه
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 سپهر هستی ؟ کارت دارم بهم زنگ بزن . _

ی سمت چپِ لبش به نشونه ی پوزخند باال پرید و خیره به نگاهِ گوشه

 رو ، گفت :دونست دلیلشپرزرق و برقی که خیلی خوب می

 رو دیدی ؟تو تا حاال برادرِ الیاس _

رو رو اعالم کرد و سپهر مجددا سوالشاسخِ مثبتو سما عکسِ تصوراتش پ

 بار همراه با تشدید .تکرار کرد اما این

 آره ؟ تو تا حاال دیدیش ؟_

های سردسیرِ سما خیره به آدرسی که مربوط بود به یکی از شهرستان

 نزدیک به شمال ، لب زد :

 رو دیدم .آره من مسیح _

هاش قاپید . میون انگشترو از و سپهر دست دراز کرد و تکه کاغذ

رو برای خودش زن بار تمامِ حواس اینخواست . برای یکرو میحواسش

 ای به اسمِ الیاس !خواست و خالی از بی حواسیِ دیگهمی

 دونی سامیار همون مسیحه ؟سما تو می _
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رو پس بگیره . محال سما سر تکون داد و بعد دست دراز کرد تا کاغدش

ی زندگیش . بعید نبود که ترین جنگینهه از باارزشممکن بود که بگذر

رو سفت گرفت میون سپهر با گذرِ تنها چند ثانیه تغییر عقیده بده پس کآغذ

 هاش و بعد با خیال راحت گفت :انگشت

رو که آره سپهر اما خیالت راحت . مسیح مردِ خوبیه . حداقل من یکی _

 کرد .آروم می

 ند و قهقهه زنان نزدیک شد .سپهر نگاه از در و دیوار ک

کردن . حاال که الیاس خیلی جالبه ، به جز من ، تمام دنیا تورو آروم می_

 پریدی ؟نبود یه مدت برادرش آره ؟ با اون می

رفت به رینه و در و سما از اتاق بیرون زد تا برسه به اولین اتوبوسی که می

 حال تن زدنِ بافنش زمزمه کرد :

 دقیقا !_

 رو از سر گذرونده بود وقتی نزدیکش شد و غرید :تعجبمرد 
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دونی اومده انتقام بگیره از منی که دونی برای مرگِ من اومده ؟ میتو می _

 گناهم ؟ بی

رو اشهای گود شدهسما مقابل آینه ایستاد . صورتِ رنگ پریده و دور چشم

 چک کرد و راست می گفت الیاس به خدا ! 

 هیچ بود . سما در برابر الیاس

 رو ..گناهگم اومده منِ بیشنیدی سما ؟ می _

 ای نگاه گرفت از آینه و ابرو باال انداخت .سما لحظه

 گناه سپهر ؟گناه ؟ بیبی _

ایستاد و مهرِ ای اگر مقابلش میو سپهر تایید خواست . تک موجود زنده

 گناهیش کافی بود .زد به بیتایید می

 دونی که برادرت با ماهرخ ..میدونی ؟ نتو مگه نمی _

های عاری از لطفتش ، آتش کشید به سما مجدداً نگاه داد به آینه و با جمله

 رو !های عذاب وجدانشریشه و شعله داد دامنه
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مهم این نیست که سیاوش باهاش چیکار کرده سپهر ، مهم اینه که کی  _

 ؟گم رو برده و انداخته تو دهنِ شیر ، درست نمیدختره

جونِ رو . چنگ انداخت به بازوهای بیدار فراموش کرد مرگ بردارشمردِ داغ

 رو با نهایتِ ضعف فریاد زد .گناهیشسما و بی

فهمیدم که چنین کاری هوش کرده بود . من از کجا باید میاون منو بی _

 کنه ؟ هان ؟می

ایل بود به هایی که حاال کامالً مو سما اول نگاهی به بازو و بعد به عسلی

 ای انداخت و طعنه زد .قهوه

 تو بردیش تو اون قصر به نیتِ اون خالف یا نه ؟ _

 سپهر نالید :

 آره بردم اما پشیمون شدم . _

رو و امیدش به بخشش از طرفِ مسیح و و سما تقال کرد تا نجات بده بازوش

 رو به صفر رسوند .اشخانواده
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اله . حاال هم اجازه بده من برم گاهی پشیمونی هیچ سودی نداره پسرخ _

 دنبال کارام .

و بعد روی پاهاش چرخید ، دور شد و سپهر بعد از بهم کوبیده شدنِ در 

 کرد لب زد :های سیل آسایی که به پنجره برخورد میخیره به قطره

 گناهم . من بی _

دقیقاً هشت دقیقه طول کشید تا خارج بشه از اون حالت . هشت دقیقه 

د تا نگاه بکنه از پنجره و هشت دقیقه طول کشید تا باور کنه طول کشی

 رو . کار بودنشگناه

هاش ، پیامِ جدید های زخمِ روی انگشتبرگشت به اتاق و خیره به تکه

 رو از یاد برد .رو باز کرد و تمام دردهاشمتعلق به مسیح

رو تمومش رم آگاهی و سیاوشهایی که دارم میتا آخر این ماه ، با مدرک _

 کنم .می

 رو . چندین بار مرور کرد محتویاتت پیام
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و انتقام ،  رو پس زد و بعد بلند خندید . انگار که مسیح ، به جز کینهبغضش

داد مرورِ  رو در پیش گرفته بود و چقدر کیفانسانیت هدفی واالتر به عنوانِ

 باره ی پیامک !، شش پنج

 

 

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

ی در بود ی متینی شد که یک دستش به دستگیرهگرفت و خیرهتکیه از در 

 های مسیح .و یک دستش اسیرِ انگشت

 دم ...ببین متین ، دارم جلوی نفس بهت اخطار می _

متین به میونِ حرفش پرید . علناً عوضی فرضش کرده بود و این حجم از بی 

 زد .رو آتیش میاعتمادی قلبش

 .بود که نزدیک شدم به همسرت باشه فهمیدم . بار آخرم  _

رو به زیر پاهاش و مسیح آروم هاش هم له کرد زمینبرلندبار یکی از تیماین

 نشد !
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دم ، بار آخری بود که دستت به من دارم جلوی نفس بهت اخطار می _

 دستش خورد .

 رو ترک کرد . ترین صحبتی ماشینمتین سر تکون داد و بدون کوچک

خیره به زنی که کز کرده بود به گوشه ی سمتِ راستِ  مسیح تن چرخوند و

 صندلیِ عقب ، گفت :

 بیا بشین جلو . بریم یکم بچرخیم . _

های سکوتی که راهی برای رهایی نفس بی حرف و اسیر در میون پس کوچه

رو چپوند به رویِ صندلیِ یافت ، تغییر مکان داد و تنشهاش نمیبستاز بن

 جلو .

بار در طرفِ راست پیشونیش بخیه ید جای زخمی که اینای تیر کشلحظه

 ی درد نزدیک شد بهم . خورد بود و ابروهاش به نشونه

 رو پرسید و نفس لب زد :مسیحِ دل نگران با نگاهش حالش

 خوبم ! _
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کنی که از راست در نهایت ماشین از پا کنده شد و نفس خیره به برف پاک

های شیوارو چک کرد . کرد ، زیباییبه چپ و از چپ به راست حرکت می

 قلبش از هجوم حسادت فشرده شد و پلک بست . 

ای یافته بود با صدای صدای آروم و سوزدارِ خواننده تلفیقِ بسیار عاشقانه

 ی ماشین . رون به شیشههای باکوبش قطره

رو اسیر کرد و سریعاً لب اشمسیح دست دراز کرد ، چهار انگشتِ یخ بسته

 زد : 

 چقدر یخی ! _

رو روی همسرش تنظیم اش درجه ی خودکارِ بخاریو بعد از اتمام جمله

 کرد . 

رو در آغوش کشید و مسیح خیره به خیابونِ خالی باز هم سکوت هر دوشون

هارو که قطعاً برای سیاوش و سپهر بهتدین تنبیهکر کرد به ایناز رهگذر ، ف

 در نظر گرفته . 
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سیاوش محکوم بود به مرگِ صددرصد و سپهر محکوم بود به هر چیزی که 

کرد تشخیصِ دادگاه به مرگش باشه ، که آرزو میدادگاه اعالم کنه . در حالی

رد از هنگامِ ورودش خودل کند از خیابون و نگاه داد به نفسی که قسم می

 به تهران تا به حال ، هفت  هشت کیلویی الغر شده . 

ی باالپریدنِ اش کاشت و نفس به وسیلهای کوتاه روی گونهخم شد و بوسه

 اندامش واکنش نشون داد .

از همیشه فردار شده بودرو نوازش کرد و  روی موهای سیاهی که حاال بیش

 گفت :

 ت .حق داشتم که زدم تو صورت _

ی رو به چهره "خیلی گستاخی  "زد تن از پنجره کند و نگاهی که فریاد می

 حق به جانبِ مسیح کوبید . 

رو هم این هاشتونست باشه ، این مرد عذرخواهیبه غیر از این هم نمی

کرد . در هر صورت و در همه حال ، نفس بود که مقصر بود و مدلی بیان می

 مسیح در هر موردی حق داشت !
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که حرف و یا لب جمع کرد و در برابرِ اون مقدار از وقاحت کم آورد . نه این

رو بی اش موجود نباشه نه ، فقط حرف زدن با این آدمای تویِ چنتهجمله

 فایده دید . 

 مسیح اما منتظر نگاهش کرد و نفس رو گرفت .

هایی بود که بارم کنی . اون چه حرفها قهر میآد که عین بچهبدم می _

 کردی ؟ کنترل از دستم خارج شد . من رو تو غیرت دارم نفس . 

اش و بعد سری که باندپیچی شده با دست اشاره کرد به سرخیِ روی گونه

 بود .

 ی غیرت شوهرمه آره ؟اینا االن نشونه _

 ارج از شهر و گفت :تغییر مسیر داد به جهتِ خ

 تو عاشق همین آدم شدی ، نشدی ؟ _

رو بهم قفل کرد و سر تکیه داد هاشو نفسی که هیچ پاسخی نداشت ، لب

 به پنجره .
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ی رو گرفتن از بار بیش از پیش فرو رفت به صندلی و به وسیلهحتی این

 رو اعالم کرد . مسیح ، قهرش

رو تغییر داد به موزیکی با ریتمِ دارمسیح اما دست دراز کرد و موزیکِ غم

ها تاثیری کامالً مستقیم کرد که گاهی آهنگقدیمی و شادتر . حس می

رو از هاشده بنابراین ؛ لیست موزیکها قرار میی آدمروی خویِ کودکانه

 غم انتقال داد به شادِقِردار و نفس نالید :

 تو االن عذاداری ؟ _

رو ی همسرشهای کودکانهکه بود ، تقال دست دراز کرد و با هر جون کندنی

 میون بازوها و گرمای آغوشش حل کرد و گفت :

 شه داشت .جوری میتورو فقط این _

 نفس آروم گرفت و لب زد :

 چجوری ؟ _

 و شنید :

 با زور و اجبار .  _
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چه لبخندی کنج لبش نشست و به خدا که تاثیر داشت مضمون عاشقانه نیم

 و مثبتِ موزیک .

 رو پاسخ گرفت . دارترین جانمِ عمرشرو خطاب کرد و جونامِ شوهرشن

 گفت :

خری ؟ یه کاپِ خوشگل که بخار بلند بشه ازش . دلم برام یه نسکافه می _

 بدجوری هوس نسکافه کرده . 

مسیح بلند بلند خندید و حس کرد که با عملی ساختن آخرین تصمیمش ، 

 کنه به ناکجاآباد !داره و پرتش میرمیباری بزرگ و پرباررو از روی دوش ب

 وار و با لحنی شیطانی گفت :زمزمه

قدر که هوسِ نسکافه به سرت زده خرم برات . فقط ای کاش همینمی _

رو هم تر از نسکافه هستممزهتر و خوشبود ، هوسِ منی که خیلی خوشگل

 زد . به سرت می

 داد :و بعد آهی تصنعی از سینه خارج کرد و ادامه 

 بد دنیایی شده ، زن داریم تا زن ! زنِ ما که اصال شوهرداری بلد نیست . _
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شد و لی کوچیک تشکیلقای پرتهای باریکش ، مشتی به اندازهاز انگشت

ای تمنای تر از هر لحظهی ستبری کوبید که بیشرو پرحرص به سینهاون

 رو داشت .آغوشِ همسرش

 

 

رو ِ همسرشمقابل کافه اسپرسو ایستاد و قبل از ترکِ ماشین ، پیشونی

 بوسید . 

رو هل داد و وارد فضای رنگِ کافهای و سیاهاز جوب گذشت و دربِ شیشه

 رویایی و شش در چهارِ نقلیِ کافه شد . 

ایِ تیره تزیین شده بودن رو میون در و دیوارهایی که با رنگِ قهوهنگاهش

ای شکل قرار هداری که مقابلِ میزی دایررسید به دو صندلیِ پایه چرخ داد و

 داشت .

کیف پول به دست، مقابل پیشخوان ایستاد و نگاهی به منوی متنوعش 

های موجودی که مقابل دیدگانش صف کشیده انداخت . از میون انواعِ قهوه
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، که رو سفارش داد ایبودن ، برای خودش قهوه ترک و برای نفس نسکافه

 رو کرده بود . شدیداً هوسش

رو مشغول شد به فکر کردن . حدفاصلِ زمانی برای آماده شدنِ سفارشاتش

شد و های زندگیش حس میای بود که میونِ دیوارهحضور شیوا چند هفته

بار و برای همیشه اول با نفس و بعد نداخت . باید یکروی آرامشش خط می

ی نفس زد . باید جایگاهِ ویژهیدنش حرف میبا شیوایی که اصرار داشت به د

 کرد . ی قلبش برای هردو تایین میو بعد بدونِ جایگاه بودنِ شیوارو تو خونه

رو نداشت ی هیچ دردسرِ جدیدیای که حوصلهروزها رسیده بود به نقطهاین

. 

 خواست !رو میروزها تنها نفسنه سیاوش و نه سپهر و نه شیوا ؛ این

ِ نسکافه روی پیشخوان قرار گرفت و وتاه و باریکِ قهوه و کاپِ تپلکاپِ قدک

خری؟ یه کاپ برام یه نسکافه می "گفت ای که میمسیح به یاد جمله

هاش و مبلغِ رو نشوند روی لبلبخند "خوشگل که بخار بلند بشه ازش. 

 رو کارت کشید.مورد نظر
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ون به روی زمین تشدید های باراز کافه که بیرون زد، سرعتِ کوبش قطره

 های بلندتری برداره . شده بود و همین امر مجبورش کرد که گام

های کردرو به دستنشست روی صندلیِ راننده، کاپِ خوشگلی که بخار می

 سردِ همسرش داد و گفت:

هوا خیلی سرده. مغزم سوت کشید. هنوز زمستون از راه نرسیده، چه خبره _

 امسال؟

رو روی بخارِ نسکافه فوت کرد. اشد و نفسِ جمع شدهلب از هم فاصله دا

ی تلخ نوشید و نگاه گرد کرد به نفسی که با دقت مسیح قلپی از قهوه

 مشغولِ رها کردنِ نفسش بود.

 کنی نفس؟چیکار می_

قدرها جون نوشید . خب اونهاش نزدیک کرد و قلپی کمرو به لبی کاپلبه

 هم داغ نبود .

 لب زد:

 رکردم خیلی داغه .هیچی فک _
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 رو روی حالت درایو قرار داد. رو روشن کرد و دندهکنان ماشینمسیح خنده

حرفی . رو نوشید و مسیح متشکر بود از اون کماشنفس در سکوت نسکافه

ترین رو به یکی از دمِ دستیرو به صفررسوند، ماشینصدای موزیک

رد و بعد از جمع زدنِ هایی که کامالً خالی بود از سکنه هدایت کفرعی

 ها گفت:جمله

کردم دونم که نباید تهدیدت میدونم، میکردم. میمن نباید تهدیدت می _

ها واقعاً از اعماق وجودم اومد و رسید به دهنم. به مرگ اما اون جمله

هام یه مشت تهدیدِ تو خالی نبود، چون.. چون.. اگه بخوای رهام کنی حرف

 دم.بهت نمی روی زنده موندناجازه

ی آخررو نوشید اما حواسش رفت به نگاهش به کاپ بود و دقیقاً تا قطره

 کرد. هایی که به بدرنگی افتاده بود وقتی تهدید میدرمانگاه و چشم

که حرفی رو دور بندازه و قبل از اینرو پایین فرستاد تا کاپی ماشینشیشه

 بزنه مسیح دعواش کرد.

 س. این چه حرکتی بود؟چقدر کارت زشت بود نف _
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 هاش بیرون پریدن و سرتغانه گفت:لب

 دوست داشتم._

های اش، لپهای شست و سبابهی انگشتمسیح دست دراز کرد و به وسیله

 رو نیشگون گرفت. نداشت ای که هیچ ربطی به اندامِ نحیفشبادکرده

ال و های قلبش بود و حنفس جیغ و داد به راه انداخت و مسیح اسیرِ دست

 رو به همراه داشت.گونههوایی عطش

خواست، یک لبخند ای اونقدر نزدیک شد که قلبش تنها یک تلنگر میلحظه

خواست و تالقیِ دار، تنها یک تلنگر میی ریز و تبو یا شاید یک بوسه

های گوشتیِ مرد به لبخندی وسوسه دونگاهِ روشن و تیره و کش اومدنِ لب

 ای جدید و ناب !وعِ پرعطشِ عاشقانهانگیز، همراه شد با شر

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

های اتوبوس و توقفش در رخ کشیدنِ خورشید از شرق، همراه شد با تکون

 ی ممکن. سردترین نقطه
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ضخامتی که به تنش بود، حتی از داخل اتوبوس و فضای بسته، بافتِ کم

 نداخت .رو به لرزه میتنش

 آلود فریاد کشید:ی خسته و خوابرانندهی کیفش و چنگ زد به دسته

 خواست رینه پیاده شه.یکی می _

رو جونشهای سست و کماش انداخت و قدمرو روی شونهی کیفدسته

 رسوند به شوفر.

کار منتظرِ پیاده شدنش بودن و سما رو تمامی اعضای حاضر با نگاهی طلب

 ی رفتار کرده بود و گفت:کرد به طرفِ شاگردِ راننده که از بدو ورود با نرم

 خوام برم به این آدرس.می _

ای روش طور خرچنگ قورباغهخطِ سپهر بهو بعد تکه کاغذی که دست

 کردرو به طرفش گرفت.خودنمایی می

 شاگرد با راننده مشورتی کرد و به حرف اومد:

برو پایین، لبِ این خیابون یه رستوران هست، بگو اون برات ماشین بگیره  _

 ی داخل.بر
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هارو پایین رفت و رو پس گرفت، سرتکون داد و تشکرکنان پلهآدرس

 پاگذاشت میونِ یک مشت برف .

رو لرزوند. حتم داشت که اتوبوس حرکت کرد و وزش باد تا مغزِاستخونش

روز مریضی پنهان شده و اما پشتِ این سوزِ بی امون، بالاستثناء چندین

 ارزید!ارزید... به خدا که میمی

 

رو پیمود و رسید به رستورانِ پرعظمتی که با احتیاط طولِ باریکِ جاده

 زد. رو میراننده حرفش

رو به داخلِ مقابلِ ورودی متوقف شد تا دربِ کشویی کنار بره، بعد موهاش

 مرد.شالش پنهان کرد و پاگذاشت به فضایی که برای گرماش می

مشغولِ صحبت با خانمِ  راست رفت به طرفِ صندوق و رو به مردی کهیک

 کم سنِ کنار دستش بود، گفت:

 آقا ببخشید ._
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، در اثرسرمای ی صورتشحواس هردو معطوف شد به زنی که پوستِ سبزه

 هاش کامالً کبود شده بود.زد و لبشدید به قرمزی می

 هاش و گفت:زن نگاه داد به مردی که قفل بسته بودن روی لب

 عزیزم حالت خوبه؟  _

هاش به یکدیگر متوقف ی چسبوندنِ لبهاش حتی به وسیلهدندونلرزشِ 

 شد و در همون حین گفت:نمی

خوام برم به یه آدرسی تو رینه، هیچ ماشینی ندیدم بره باالیی، شما می_

 جا آژانسی اسنپی چیزی سراغ ندارین؟این

 بهت.مرد در نهایت لب باز کرد و انگار مدیرِ کلی چیزی بود با اون مقدار از ا

خوای بری؟ آد که.. کجای رینه میجا اسنپ یا آژانس گیر نمیخانم این_

 باالی باال؟

 و بعد زیرلب افزود:

 ره رینه؟کدوم بی عقلی این موقع از سال می_
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سما نگذشت از صفتِ زشتی که در وصفش بیان شده بود، چنگ زد به 

یی بود که به هاکه نگاهش شبیه به وقتهاش و در حالیآدرسِ میون انگشت

 چشم تنگ کرد و گفت: "التِ چاله میدون "شد قولِ الیاس می

 آقا کمک نخواستم ممنون. درست حرف بزنی کافیه ._

رو گرفت و با وحشت پا گذاشت به همون قطبِ جنوبی که برف، و بعد راهش

 پیرهنِ سفید به تنش کرده بود .

کمی فراتر از سقفِ راهِ پیشروی به سمتِ رینه، بیش از حد سرباالیی و 

 لم کرده بود.ارستوران قد

هایی که شبیه به موشک دورِ خودش چرخید، کالفه چشم دوخت به ماشین

 گذشتن و نالید:از مقابل دیدگانش می

جا رسه الیاس اینواقعا دمت گرم سپهر! براوو چون به عقل جن هم نمی _

 باشه .

 رو از جا پروند.شاش صدایی مردونه، تنو درست بعد از اتمام جمله

 رسونمتون. من می _

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1638 
 

 از روی شونه نگاهش و چهره جمع کرد.

 گیرم.الزم نکرده آقای محترم خودم ماشین می _

ی بی آرایشش انداخت و مستقیم اشاره کرد به مرد نگاهی عصبی به چهره

 هاش.لب

شه سوارت کنه، کس پیدا نمیجا وایسی هیچخانم، تا فردا صبح هم همین_

خوره. فقط قبل از تری کسی به رینه میاین موقع از سال، گذرِ کم چون

دم که تا یک ساعت دیگه که تصمیم بگیری به ایستادن بهت اطالع میاین

 میری.قطعاً از سرما می

ی گفت. حاال و تو چنین موقعیتی به عالوهابرو باال انداخت و راست می

 ادا نبود.  چنین وحشتناک، اصال زمانِ ناز وسرمای این

های این رستوران هست، که این مرد حتما یکی از کله گندهبا تصور این

ای طورِ مداوم در این مکان مشغولِه به کار و قطعاً به جز کمک، نیتِ دیگهبه

 نداره به دنبالش راه افتاد و نشست روی صندلیِ شاگردِ آذرایِ سیاه رنگ.

 ه انداخت و در همون حال گفت:رو به رارو تنظیم کرد، ماشینمرد بخاری
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 شه.االن گرم می _

 و سما به جد و آبادش دعای خیر فرستاد.

تر آوری که بیشی سرباالیی و وهممدتی در سکوت گذشت و ماشین جاده

 ی مرگ بودرو پیمود.شبیه به جاده

 دست دراز کرد و گفت:

 رو بده باید دوباره نگاهش کنم.آدرست _

های مرد رو دارا بودرو به دستباارزش ه حکمِ جواهریبه ناچار تکه کاغذی ک

 هارو شمرد.داد و برای دوباره دیدنِ الیاس، ثانیه

چنان نزدیک بود که قلبش ناباورانه شد اما نزدیک بود، الیاس آنباورش نمی

 یههزار و نهصد و نودتا در ثان

د و مقابل های ترسناک و خالی از رهگذر رسیماشین به انتهای یکی از کوچه

ای به رنگِ نارنجی توقف کرد. های سفید و در و پنجرهساختمونی با سنگ

رسید خالی از سکنه باشه ای که به نظر میمرد به ساختمونِ دو طبقه

 نگاهی انداخت و لب زد:
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 جاست.انگار همین_

ی در هاش به دستگیرهکه انگشترو تایید کرد و درحالیسما با سر حرفش

 زد: چفت بود، لب

 جاست.گه همیندرسته. آدرس که می _

داد و هایی که خبر از خاموش بودنِ چراغ میمرد بازهم نگاه داد به پنجره

 بعد گفت:

 مطمئنی که آدرست درسته؟_

و سما تشکرکنان پیاده شد از ماشین، سرخم کرد و منتظر شد تا مردِ  

رو پایین بفرسته و در انتها لبخندرو کاشت روی اش شیشهدهندهیاری

 هاش و گفت:لب

 دونم چجوری بابت این لطف تشکر کنم... من... واقعاً ممنونم ازتون.نمی_

بعد از گرمیِ لحن  مردی که تا به حال نیمچه لبخندی تحویلش نداده بود،

 صحبتِ سما، خندید و خم شد تا بگه:
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جا خطرناکه... مخصوصاً تو طولِ شب که این چه حرفیه خانم؟ فقط این_

هاش، پس این کارتِ منو زنه تو کوچه و خیابونری به ری سگ پرسه می

 رسونمتون.داشته باشین که هرجا خواستین برین تماس بگیرین من می

که مردِ شنید. دقیقاً از وقتینید. خیلی وقت بود که نمیشو سما اصالً نمی

کنِ خاکستری به همراه کاپشنِ بادی و کت و رو در قالب شلوارِ گرمزندگیش

پیمود و رو میکلفتِ سیاه رنگ دید. مردی که با نگاهِ ریز شده، طول کوچه

 کرد. رو از دست راست به دست چپ هدایت میهای خریدشنایلون

رو گرفت، پراشعه و آکنده از عطش بود اون نگاه که مرد ردِنگاهش قدراون

سر چرخوند و رسید به مردی بلندقد که زیبایی به همراهِ خشم، از 

 بارید.سروصورتش می

ها، ضربانِ قلبی نموند برای سما، بغض پرسروصدا اومد و کش اومد ثانیه

ید نزدیک شد و چپید به کنجِ گلوش اما، در نهایت رسید. با یک بغل خر

درست چند ثانیه پس از نزدیک شدنش زد زیرِ خنده. اول به دستی که 

ای که هیچ نشونی از هنوزهم کارت گرفته بود به طرف سما و دوم به چهره
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سمای روزهای گذشته نداشت خیره شد و از خنده تغییر حالت داد و رسید 

 به قهقهه!

هاش گرفت، و از میون انگشترسما رو کرد به مرد و در کمالِ وقاحت کارت

 ی روی کارت و زیرلب زمزمه کرد:ِ هک شدهزل زد به نام

 مهندس آرمان شیخ._

 و بعد افزود:

 آدم حسابی بودی ما خبر نداشتیم._

رویِ شش سالِ پیش الیاس اما نزدیک شد و هیچ نشونی از مردِ خنده

ا اثبات کرد نداشت به خدا. سر خم کرد، نگاه آکنده از تحقیری که به سم

 ای مسخره سر داد.رو به سر و روی مرد پاشید و خندهاین همون مرده

 خیر پیش جناب. تو روزِ روشن به ناموسِ مردم نخ نده. _

 و بعد رو کرد به سما و افزود:

 دوباره شرت اومد تا دامنِ منو بگیره. گمشو برو تو. _
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قش به همراه مردِ رو تا آخرین لحظه از دخترِ ریزنآرمان نگاهِ مشکوکش

گنداخالق، نکند، اجازه داد تا کامالً وارد ساختمون بشن و بعد پا رویِ پدال 

 گاز فشرد و از کوچه دور شد.

رو رسوند به در با صدای بدی بهم کوبیده شد و سما بی توجه خودش

هایی که از شدتِ سرما کامالً ترک خورده بودرو روی شومینه و دست

های خریدرو هل داد نارنجی رنگش گرفت. الیاس کیسهدار و های جونشعله

رو رسوند به اندامی که سرِ جمع پنجاه کیلو هم های عصبیشروی اپن، گام

زد، صدا باال داد و اش میشد و هم زمان با تلنگری که به روی شونهنمی

 غرید:

خواین از جونِ من ؟ آخه تو تر از خودت، چی میشرفتو و اون برادرِ بی _

مگه نمرده بودی؟ چرا نمردی تو؟ چرا من انقدر بدشانسم؟ چرا تو جد و 

 خوای؟ برای چی اومدی؟شین از رو زمین؟ چی میآبادت محو نمی

کشید روی تمامِ قدرتی که تا به حال جمعش کرده بود و سدی بزرگ می

 رو از دست داد و با صدای بلند به گریه افتاد اما ساکت نموند.بغضش
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هات چقدر ضرر داد. ای بازیکجا رسوندیمون الیاس. ببین عقده ببین به _

ترین ضرررو رسوندی. ات بزرگتو هم به من، هم به خودت و هم به خانواده

بسه دیگه آدم باش. من فکر کردم درست و حسابی شدی بعدِ شیش سال.. 

هات. فکر کردم تمومش کردی دل فکر کردم کم کردی از فخر فروشی

بار مون نابود شدیم، محضِ رضای خدا فقط یکبسه دیگه همه رو..شکوندن

 حال شو از دیدنم.خوش

و مرتبش، به خدا که کم مونده بود  ِ آنکارد شدهدست کشید روی ته ریش

 رو.خواست دیدنِ این زناش دود بلند بشه و نمیاز روی کله

هایی اژهای، گشت به دنبال ورو اسکن کرد و گشت به دنبال جملهسرتاپاش

رو به خوبی به رخ بکشه و خبری از الیاسِ که حرص و زجرِ این چند سال

 همیشه خندون نبود انگار!

گی تمام این اتفاقات یه علت داشت و اون هم رفتارِ من بود االن می _

هاش خواستم برادرت شیش سالِ تموم با آدمدرسته؟ یعنی من اگه تورو می

کرد رو تنم هزار نوع شکنجه خالی نمی رو بااومد سراغم و حرصشنمی

بخت بودیم؟ من زد به خالف؟ االن خوشدرسته؟ یعنی سیاوش دست نمی
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گرفتم و خوش خوشونت به راه بود آره؟ با توام چرا الل اومدم تورو میمی

 شدی؟ 

قدر ی چهارانگشتش اسیر کرد و اونی سمارو به وسیلهنزدیک شد، چونه

 هاش و لب گزید.رستاد به چشمرو ففشرد، که درد اشک

 

ی نکبتت گی تنها راهِ چاره این بود که من با تو و اون خانوادهیعنی می _

 موندم آره؟می

 و الیاس افزود: "نه "سما لب زد

شدی، هیچ ضرری به اومدم خواستگاریت و زنم میگی اگه میمی _

 رسید درسته؟کس نمیهیچ

اش دار به چونهالیاس تکونی شدید و جونرو اعالم و سما مجدداً جواب منفی

 وارد کرد و غرید:
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خورد. مگه ات بهم میخواستم. من حالم از تو و خانوادهآخه من تورو نمی _

شد؟ دوستت نداشتم سما و هرکاری شد؟ خواستن زوری میزوری می

 فهمیدی.کردم که غیرمستقیم بهت ثابتش کنم تو نمیمی

گرفت رو میهاشبود تا همین لحظه گوش پرت شد روی زمین. کاش کسی

رو به بدترین شکلِ ممکن شد که قلبشهایی میو مانعِ شنیدنِ جمله

 کرد. سالخی می

رو از روی صورت کنار رو نوازش داد، موهای کوتاهشاشبا دو انگشت چونه

 رو به شدت پس زد و گفت:کنه زد، قطره اشکی که رسیده بود تا رسواش

ام ن تا پای مرگ کتکم زدی؟ زدی که هم من بمیرم، هم بچهبخاطر همی _

 و هم غرورِ داداشم؟

 

 

****************** 
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هاش متوقف شد. نفسی که تا به حال به خطِ ورودی که رسید، امتدادِ گام

 داشت، کالفه سر چرخوند و نالید:بدونِ مکث قدم برمی

ا بریم تا کی با . صحبت کردیم عزیزدلم. بیمسیح صحبت کردیم دیگه _

 ی دنیا قهر؟همه

کشوند و رو روی به سختی میاشهایی که قفلِ هم بود، حالت چهرهدندون

 هاش عصبی نه، غم داشت انگار!چشم

 ی منتهی به سالنِ اصلی و لب زد:با سر اشاره کرد به چند پله

 مگه نگفت برو؟ بیام بگم چی؟ _

چسبید. تمامِ راه به سختی رو های کتشنچ نچ کنان نزدیک شد و آستین

بازرو برای رویارویی با خانواده و آشتی دادنشون و راضیش کرده بود این لج

 اش جا زده بود.دندهحاال و درست روی خطِ نهایی، شوهرِ یک

های مادرش سیلی خورده بودرو نوازش ای که به دستبا دستِ راست گونه

 احب بود و بعد گفت:رو صهایی که یک دنیا غمکرد، زل زد به آبی
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کنی یه چیزی تو زندگیت کمه درسته؟ االن چند وقته که احساس می _

ره و سرجاش نیست. تو حتی چیز درست پیش نمیچند وقته انگار هیچ

تر بود بهت، درست و نتونستی برای ساالری که یه روزی از هرکس نزدیک

، تو آغوشِ ی این چند وقتی که یه چیزی کمهحسابی عذاداری کنی. همه

مسیح. درست شبیه به منی که از وقتی نداشتمش، حتی رو نداشتی مادرت

کنم یه غمی روی های زندگیم، حس میبعد از سپری کردنِ بهترین ثانیه

شه و کنه، غمی که جای خالیش، با هیچ آغوشی پر نمیدلم سنگینی می

ت نیاری اما، برای همیشه قراره که کنارم بمونه. تو هرچقدر هم به روی خود

 کنه از دوریِ مادرش.. به خدا معلومه.از این نگاه معلومه که داره دق می

گفت. حاال که از قلبش سوال رجوع کرد به قلبش. به خدا که راست می

رو برای ی تپل اندامتونست که دوریِ اون فرشتهکرد، بیش از این نمیمی

 ای تاب بیاره. لحظه

 نفس لب زد:

 آی؟می _
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رو به کرد به صمیمیت، تبسمهایی که تشویقش میو مسیح با نگاه به چشم

 رو زمزمه کرد.  "آممی "هاش کاشت و روی لب

رو کشید و ِ مردشترین انگشتنفس با خیالی راحت، آخرین و کوچک

رو در پیش هاشای سه چهار ساله، امتدادِ گامچون بچهوادارش کرد که هم

خانم شبیه به تمام روزهای دیگه، چنین  نی که مریمبگیره تا برسه به سال

رو میونِ چهاردیواریش مشغول بود به راز و نیاز با معبود. انگار که ساعتی

 کرد.رو از خدای خود طلب میسالمتیِ فرزندهاش

رو روی سر انداخته بود و دارشنفس اشاره کرد به زنی که چادرِ سفیدِ گل

مسیح خیره بود به تنی که روی جانماز  روی سجده، اندکی مکث داشت و

 لرزید. افتاده بود و شدیداً می

رو همسرش قرار داد رو با احتیاط از پا کند و مخاطبِ صحبتشهاشکتونی

 وقتی نگاهش هنوز هم به مادرش بود.

 کنه؟گریه می _

 رو بوسید.ریششی زبر از تهروی پاهاش ایستاد و گونه
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تنگه برای پسرِ یه دنده و ری که حسابی دل. یه مادیه مادره مسیح _

 احساسش.بی

و بعد به حالتِ اولش بازگشت، برای تسکینِ درد ناگهانیش، باندِ روی 

رو آهسته لمس کرد و بعد در سکوت و خفا از کنارش گذشت و سرش

 .رو با دنیایی از ضعف تنها باقی گذاشتمسیح

برد، برای مادری که زمان میها نهایت بیست دقیقه نمازی که برای معمولی

ها بود، به نیم ساعت و چهل دقیقه کشید. مسیح درست شبیه به فرشته

صحبتی با پروردگاررو، حدفاصلِ زمانی که مادرش اختصاص داده بود به هم

در کمال آرامش ایستاد کنجِ دیوار و زل زد به وجب به وجبِ منبعِ 

 آرامشش.

زیر لب زمزمه و بعد تسبیح به دست  روهای شکرگذاریشمریم آخرین جمله

 ی قدیِ رو به تراس، صحبت کرد.خیره به پنجره

 جا بایستی؟ خوای تا صبح اونمی _
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دونست حاال که نفس نیست و تنها تن از دیوار کند و با مکث وارد شد. نمی

گذاره به این اتاق اما، هایِ ذهنیش پا میشده، بنا به بیانِ کدوم جمله

رد.. دوریِ مادرش درست همون گوشه از قلبش، همون کسنگینی می

 کرد. زد، حسابی سنگینی میرو میای که نفس حرفشگوشه

قدر بالتکلیف بود که مریم به یاریش های سست و ناهماهنگش، اونگام

رو به ها، پسرشدست گرفت روی زمین، آهسته روی پا ایستاد و بعد از مدت

رو و به آغوش کشید و مسیح تنِ گرمشرمعدنِ آرامش دعوت کرد. پسرش

هاست ی غمی که مدتطوری میون بازوهاش حل کرد، که انگار برای تخلیه

 گیری، تنها آغوشِ این زن کافیه. روی وجودش مشغوله به وزن

رو دارا رو نوازش کرد و عطری که هیچ مارک و بویِ خاصیروی موهاش

، حاال ایمان داشت، ایمان داشت نبودرو به ریه فرستاد. بعد از گذشتِ روزها

که نبودِ مادرش و به آغوش نکشیدنِ تنش، باعث و بانیِ تمام اتفاقات به این

 نحس این روزهاش بوده.

 وار گفت:مریم کنار گوشش زمزمه
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عشقِ مادر، عزیزِ مادر این همه مدت کجا بودی قربونِ شکلت برم؟ من  _

؟ نبودِ الیاس و نداشتنش این همه مدت چجوری بدون تو تاب آوردم آخه

رو تنها بذاری و بری؟ منِ پیرزن به جز شماها کم بود که توام مادرت

 رو دارم مگه؟کسی

هایی که گذرِ هاش، چروکرو قاب گرفت و با سرانگشتبا دو دست صورتش

 زدرو نوازش کرد. رو فریاد میعمرش

پشت سرم باشی.  مادر، احتیاج دارم به دعای خیرت مادر. احتیاج دارم که _

به  کنم، نیاز دارم که با هر باز سجده کردنت اسمِ منوهر جا که گیر می

 زبونت بیاری.

هایی که زمانی زیباترین برقِ دنیارو دارا دست بلند کرد و گودیِ زیر چشم

هایی که حاال تارهای سفید بودرو نوازش کرد و دلش ریش شد برای شقیقه

 نبود.شمار اش، انگشتروییده شده

به حق علی خدا همراهمته مادر. من با هر بار سجده کردن نه، با هر بار  _

آرم. دعای خیرِ من پشتت بود که خدا نفس کشیدن اسمِ تورو به زبون می
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شم، ریخته. ببین فداترو انقدر بهم ای که شکلِ زندگیتبنداز دور این کینه

مونه، ببین چقدر وفاداره ی گل میببین چه زنی داری، ببین مثلِ دسته

رو، ببین خدا جای اون خبر نشکونده دلتبهت و مثلِ اون شیوای از خدا بی

دونی مادر؟ فکر کردی من رو نمیرو داد بهت، چرا قدرشچه جواهری

نداختی؟ که دوباره با مشت نشنیدم همین امروز با متین چه دعوایی راه ا

 افتادی به جونش؟ شنیدم.. شنیدم..

رو از سر کند و موهایی که حاال نه رنگ و نه شکل و شمایلِ چادرش

رو دارا بودرو به رخ کشید. موهایِ سفیدی که حاال تنها با کشی گذشته

کوچک بسته شده بود و اصال شباهتی به موهای مش شده و همیشه مرتبِ 

 سابق نداشت!

شنیدم عزیزدل.. ولی از قصد نیمدم باال، نیمدم که ببینم اون متینِ  _

مظلومی که تنها پناهش تو این روزها تو هستی، تا کی قراره تحمل کنه 

خوای از جای دیگه پر بشی و با رو؟ تا کی میهای از سر عصبانیتتضربه

ته لگدهات رو تنِ این خالی کنی و تنها بخاطر عشقی که به ماهرخ داش

هیچی بهت نگه؟ فکر کردی اون کم درد کشید؟ اون کم غصه خورد؟ اون 
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هاش از نگاهِ قشنگِ یکی رگِ غیرت کلفت نکرد وقتی عشقش جلوی چشم

 دیگه دم زد؟ 

 ها بود، وا رفت.رو تار کرد و مسیح روی مبلی که همون نزدیکیاشک دیدش

مادری که االن  نشست و با پدر ودیدم که تو همین باغ میمن خودم می _

که هنوزه کرد، من هنوزم هفت، هشت تا کفن پوسوندن درد و دل می

بینم که خنده، میبینم که الکی میرو. میبینم نگاهِ پرحسرتش به ماهرخمی

تر از تو تنگه برای بهترین رفیقش. مسیح... به خدا که نبودِ الیاس بیشدل

جای خالیش هزار بار اومد رو آتیش زد. به خدا که برای پر کردنِ متین

سمتِ تو و تو هر بار بدتر از قبل پسش زدی. به خدا که اون به جز ما 

 کس مسیح!رو نداره.. هیچکسهیچ

مسیح خیره به دیوارِ پیش روش و قابِ عکسی دو نفره که، نبودِ یکی از 

 کرد گفت:ها بدجوری دهن کجی میاون

باره اومد پیشم و خواستگاری زنی؟ متین دومادر از کدوم عشق حرف می _

 بار نه از ماهرخ..کرد، ولی این
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 مریم میون حرفش نشست.

 دونم.. ماهگل گفت که خواستگاری کرده ازش.می _

اب عکس ایستاده های قکه، مسیح و الیاسی که میونِ ضلعفکر کرد به این

ها با هم نداشتن بودن، هیچ وجه اشتراکی به جز رنگ چشم و شکلِ کتونی

تری یافت های بیشکرد، وجهِ اشتراکاما حاال هر چقدر که سرچ می و

 کرد. می

 مریم ادامه داد:

قدر نزدیک شدن بهم که ماهگل دل از کف داد. متین شنیده بوده که اون _

زده و تنها بخاطر همین پیشنهاد ماهگل از عشقش به ماهرخ حرف می

 دونه مادر.رو مدیونِ ما میازدواج داده. اون همیشه خودش

شه ای میاش فهمید که مسیح درست پنج دقیقهو درست بعد از اتمامِ جمله

 رو از موضوعِ صحبت پس گرفته و به قابِ عکس دادتش. که حواسش

رو در آغوش گرفت و باز هم نبودِ الیاس داغی مریم نزدیک شد، تن پسرش

 رو به قلبش بخشید.چون مرگهم
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شد هایی که تبدیل به اشک مین شاخ و برگرو از میوبغض کرد و اصوات

 بیرون فرستاد:

هاش. یادته چقدر خوب بودید با هم مادر؟ چقدر دلم تنگه برای خنده _

گرفتین و بر خالف نظرِ من و رفتیم خرید دست همدیگرو مییادته می

گرفتین درست شبیه بهم؟ گذشت و بزرگ شدین، بابات، دو تا کتونی می

رو انتخاب کردین اما هنوز سرِ عهدتون راهِ خودتونگذشت و هر کدوم 

دادین. چقدر پشتِ هم بودین های یک شکل سفارش میبودین، هنوز کتونی

و اون شیوای از خدا بی خبر مقابلِ هم قرارتون داد. اگر با هم لج 

شد. افتادین، مطمئنم که پای اون سپهر به خونه و زندگیِ ما باز نمینمی

 مطمئنم!

رو صدادار کرد کشید، قلنجِ گردنشدست، روی زانوهایی که گزگز می با کفِ

 شکوند و خیره به قاب عکس لب زد:

 کنم.من پیداش می _

هاش و اما امیدی نداشت به تحقق یافتنِ مریمِ بیچاره چراغونی شد و چشم
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ه بازم خوام مادر. اگچیز از این دنیا نمیاگه برسه اون روز، من دیگه هیچ _

ام برای خوابم رو به قبله و آمادهرو تو بغلم بگیرم، دراز به دراز میتنِ الیاس

 مُردن.

رو از قاب عکس کند و مجدداً صورتِ روی پاهاش ایستاد، نگاهِ آخرش

 رو قاب گرفت.مادرش

 کنم. میرو به همین زودی پیدا خورم که پیداش کنم. من الیاسقسم می _

که هنوز رو بوسید و درحالیی مادرشپیشونی و دوم گونهبعد خم شد و اول 

 کرد، از اتاق دور شد. رو اعالم میبه همین زودی هم پیدا کردنش

جنگ میونِ سه راسِ مثلث، خیلی وقت بود که تموم شده بود و مسیح حاال 

 داد!برای یافتنِ برادرش، باید با راس دوم دستِ دوستی می

اش به سپهررو کند و ای کینههل داد و برای لحظهرو درِ غول پیکر ورودی

ی دستگیریِ سیاوش عالوهدور انداخت. اولین مقصودش حاال یافتنِ الیاس به

 بود.
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 "فصل هفدهم "

 نفس

رو به من از اتاق که بیرون زدم، تن به تن شدم با متینی که ظاهراً خودش

رفت و بعد به کااپشن یهایی که حاال رو به بهبود مرسوند. اول به کبودیمی

و شلواری که به تن داشت نگاه کردم. اون هم خیره به منی بود که 

 های بیرون به تن داشتم و بعد ابرو در هم فرو کرد.لباس

 کجا؟ _

رو. گفتم که پس از جریانِ روزهاشپسندیدم رفتارهای سردِ ایناصالً نمی

نگاه، متین شده بود های مسیح و منتقل شدنِ من به درمامشت و لگدکاری

های نمکینش، رفت برای خندهآدمی جدید؟ متینی که دلم ضعف می

 کرد. گفتم:درست هفت روز بود که هربار بعد از دیدنم اخم می

 گرفتم؟رم بیرون یه مقدار کار دارم. باید از شما اجازه میدارم می _

داد و تمامِ  رو از حالت خمیده به باال پریده تغیربار حالتِ ابروهاشاین

 هام اجتناب کنه.پرو به کار گرفت تا از نگاه کردنِ مستقیم به چشمتالشش

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1659 
 

هنوز متوجه نشدی که برای بیرون زدن از این خراب شده باید با من  _

هماهنگ بشی؟ بزنی بیرون و شوهرت بفهمه من باید جواب بدم پس برگرد 

 به اتاقت.

دیدی که با هر بار صحبت کردن و ام گرفته بود از پرستیژِ جاز طرفی خنده

گرفتش و از طرفی متعجب بودم از این مقدار از مقابله با من به کار می

فهمیدم. دست زدم به کمرم و سعی رو ابداً نمیای که دلیلِ اصلیشفاصله

 ای جدی به نظر برسم.کردم برای لحظه

دی زه نمیدی که برگردم به اتاقم؟ یعنی اجااالن داری به من دستور می _

 برم بیرون چون کارِ خیلی مهمی دارم؟

 کنان از کنارم گذشت.ای دزدکی نگاهم کرد و نچلحظه

 تونین تشریف ببرین.کار مهم داری اول تماس با شوهرت بعد می _

هارو با ترین دیوار و خیره به ماهرخی که پلهوا رفته تکیه دادم به دمِ دستی

 اومد، لب زدم:عجله باال می

 ه خدا فقط مونده بود که تو برای من خط و نشون بکشی.ب _
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رو ی چرمشی وسطِ پالتوکه دکمهزنان نزدیک شد و درحالماهرخ نفس 

 :بست رو به من گفتمی

 بجنب بریم. سپهر دمِ در منتظره. _

نتونستم به پرستیژِ متین فکر کنم و نخندم، به خدا که مردها اگر اراده 

 دادن به دیو!دلقک تغغیرِ حالت میکردن، یک شبه از می

 هام و زمزمه کرد:ماهرخ دقیق شد روی خنده

 نفس دیوونه شدی؟ تورو خدا بیا بریم دیر شد. _

ی پیش با رفت و با دست اشاره کردم به مسیری که متین چند دقیقه

 آمدهاش مترش کرده بود و بعد گفتم:

 سلطان اجازه صادر نکردن. _

رو نگاه کرد و بعد از مکثی کوتاه، رنگِ مهتابیِ صورتشماهرخ به در و دیوار 

 از دست داد و به گچ تبدیل شد.

 مسیح اومده؟ چی بگیم بهش؟ _
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اش وارد کرده دار به چهرهسر باال انداختم. متین بود که تغییرحالتی خنده

 رفتم.بود و من با هربار  فکر کردن بهش، تا مرزِ قهقهه پیش می

رو به جز خندیدن به هیچ و کالفه از منی که بحثبا نگاهش سوال کرد 

 بردم، رو گرفت و نالید:راهی نمی

 نفس به خدا فقط مونده بود تو دیوونه شی. _

هام رسید و زیر لب های شلوار جینِ متین باز هم به گوشصدای خش خش

 زمزمه کردم:

 بار!شد پنجمین _

 و بعد رو کردم بهش و با صدایی بلند افزودم:

 ین جان چیزی گم کردی؟مت _

 هام و در عوض از ماهرخ پرسید:بازهم اجتناب کرد از نگاه به چشم

 کجا؟ لباس پوشدی؟ تو یکی که بیرون رفتنت قدغنه. _

ماهرخ رو کرد به من و اون هم متعجب بود از ژست جدیدِ صحبت کردنِ 
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 این چشه؟ _لب زد: 

هم باال انداختم. در نهایت متین موفق شد رو به همراهِ و من شونه و ابروهام

خندیدم. هاش میکه به اتاق مرجوعمون کنه و من هنوز هم از تصورِ حالت

 دار لج کرده بود!چقدر خنده

رو پرت کرد روی تخت و انگار نه انگار که برادرش برای مرگِ ماهرخ خودش

دِ پشت کشید به خدا. تلفن کنار گوشش گذاشت و به فراون مرد نقشه می

 خط غر زد:

دونم فازِ جدیدشه... حاال انقدر دیر کردی متین اجازه نداد بیایم.. چه می _

کنیم شه پشتِ تلفن تعریف کنی براش؟... باشه بعداً صحبت میچی می

 خداحافظ.

کردم.  رو ایجابی صبح بخیر گفتنمرو از تن کندم و اول وظیفهپالتوم

هام شدم و ی پیامآرایش، وارد صفحه نشستم رویِ تک صندلیِ مقابل میز

 بعد نوشتم:

 صبح بخیر دلیلِ زندگی. _
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ی بعد، با زنگ خوردنِ تلفنم جواب گرفتم. و شبیه به همیشه، چند ثانیه

رو از نظر ی قرمز رنگمهای ماتیک خوردهگذاشتمش کنار گوشم، لب

 کمیل کنه.رو تامشنبهگذروندم و اجازه دادم که با صداش انرژیِ روزِ پنج

صبح بخیر خانم، چقدر خرس شدی شما! چقدر دیر بیدار شدی تنبل  _

 خانمِ پاندا.

هام حالت داد و به خدا که فول شدم از شارژ برای تبسمی عمیق به لب

 ام. گفتم:های آخر هفتهگذروندنِ ثانیه

زد چرا انقدر الغر شدی من پاندا دیگه؟ کی بود چند شب پیش غر می _

 خوام؟ حاال شدم پاندا؟ نمیزنِ مردنی 

 رو. ی داخلِ دهانشهای جا خوش کردهقهقهه زد و من به یاد آورم مروارید

گیرم، نفس باور کن اگه فقط یه کیلو الغر شی رو پس میمن حرفم _

 دم ها..برم طالقت میمی

رو داشت اما، من یکی حتی از تصورش هم کرد و قصدِ اذیتمشوخی می 

ای که امروز های خط چشم کشی شدهشدم به دنیایی از وهم. چشمپرت می
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تر از همیشه بودرو از نظر گذروندم و بی توجه به ماهرخی که از حالتخوش

 کرد، نالیدم:هام گله میلوس بازی

 هات.آد از شوخیخوشم نمی _

بار از مکانی شبیه به اتوبان رو اینرو و من صداشتمومش کرد خندیدن

 کوبید روی حدسیاتم.ها مهرِ تایید  میوارِ ماشینشنیدم. صدای موشک

 رو تعویض کرد:بحث

 صبحونه خوردی خانمم؟ _

ی پانتومیم، خواستارِ گوشم با تلفن بود اما نگاهم به ماهرخی که به وسیله

شد. نفهمیدم که چه جوابی به مسیح تحویل دادم اما بد یام از متین مگله

شد کردم برای بیرون زدن از خونه و بهتر مینبود اگر به طوری راضیش می

 شدن. هام ضایع میاگر متین و پرستیژِ افتضاحش، هر دو با هم مقابل چشم

 رو تحویل دادم به مسیح:ای عقالنیپس فکری کردم و جمله

 یه چیزی بگم و تو بدونِ فکر قبولش کنی؟ شه منعزیزم می _

 ماهرخ سیخ نشست و مسیح گفت:
Ava-Khis.iR
@avayekhis



1665 
 

 تا چی باشه؟ _

 گفتم:

 شه برم بیرون خرید؟می _

ام لب گزیدم و پلک بستم. عکسِ تصوراتم اما، و درست بعد از بیان جمله

 مسیح انگار خوب بود امروز.

 خرید چی داری؟ _

رخ اطالع دادم وبی توجه به باال و رو به ماهی چشمکم تاییدِ مسیحبه وسیله

 هاش گفتم:پایین پریدن

 ی بهداشتی کم دارم.برم یه سری لباس و وسیله _

 شنیدم:

 آی؟زود می _

اش رفتم و زود کنان قربون صدقهو روی پا ایستادم تا برسم به متین، خنده

 رو قول دادم.اومدنم

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1666 
 

رو رسوندم به های ناهماهنگمبار با انرژیِ مضاعف از اتاق بیرون زدم وگاماین

ای ورودم به اتاقِ که به در بکوبم و یا حتی با تک سرفهاتاقِ متین. بدونِ این

رو رسوندم به محل استقرار رو اطالع بدم، خودمپر از ماشینِ اسباب بازیش

ی تراس لم داده بود و به همیشگیش. به احتمالِ زیاد، رویِ صندلیِ تک نفره

 ز زیاد، مشغول بود به نوشیدنِ چای.احتمال باالتر ا

ی سفید رنگِ حریر، به یقین هام با تکونِ مالیم پردهتمامی حدس و گمان

های نامالیمِ باد. میتن پس از رو سریعاٌ سپردم به دستتبدیل شد و خودم

ام ی بعد فرو رفت به قالبی که خندهدیدنم نگاه گرفت از استخر و چند ثانیه

 نداخت.می

 ایستادم تا بگه:منتظر 

 رین؟جا نمیمگه نگفتم هیچ _

ای، سر کج دادِ چنین بازیِ کودکانهو منی که شدیداً خشنود بودم از رخ

 هاش، گفتم:کردم و با نگاهی پیروزمندانه که قفل بود روی چشم

 ی شفاهی و زنده.از مسیح اجازه دارم، اجازه _

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1667 
 

ساختنِ حیرتش به کار  رو برای پنهونلب و دهن کج کرد، تمامِ تالشش

 گرفت و گفت:

 تونی بری.خیلی خب، می _

رو به رخش کشیدم و از تراس و نهایتاً اتاقش بیرون زدم. با لبخندم، پیروزیم

های کوچولویِ اسباب خواد از جونِ ماشنفهمیدم که چی میواقعاً نمی

 بازی!

کردیم تا  رو ترکترین حالتِ ممکن ساختمونگامِ با ماهرخ، به آهستههم

مورد توبیخِ ماهگل و یا مامان مریم قرار نگیریم. ماهرخ از سپهر خواسته بود 

قدر که همین نزدیکی و با مسافتی کم از ویال به انتظارمون بایستنه. اون

هام برای یک عمر، حال بودم از یافتنِ حقیقت که انگار تمومِ کنجکاویخوش

ی ذهنم با پاسخی درست از صفحه که تمام معادالترو به تخلیه بود و این

 شد.دادهای طول عمرم محسوب میشد، یکی از بهترین رخمحو می

ای دستم قفل بود میون انگشتهای سردِ ماهرخ که اتومبیل سپهررو از فاصله

کوتاه تشخیص دادم. از ماهرخ خواستم تا تندتر قدم برداره و خودم برای 

Ava-Khis.iR رو نذر کردم.ی یاسینرهبخیر گذشتنِ ماجرا، چهل شب قرائتِ سو
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ماهرخ روی صندلیِ شاگرد و من روی صندلیِ عقب و درست پشتِ سر 

رو عکسِ همیشه سشوار گاهِ صندلیِ سپهر قرار گرفتم. موهای فردارشتکیه

افزود. ماشین از جا کنده شد کشیده بود و این امر حسابی به جذابیتش می

از عینکِ دودیش کمک تر شناخته شدن که برای کمو ماهرخ درحالی

گرفت، تن چرخوند و رو به سپهری که محضِ رضای خدا حتی سالم هم می

 نداده بود، گفت:

جا، من به درک... نفس اگه تو ماشین تو رویت توروخدا زود دور شو از این _

 بشه واویال.

رو قفل کرد روی رو، ابرو باال انداخت و نگاهشسپهر پنهون نکرد پوزخندش

 آیینه.

کشه، دیگه ترست جوری هم برای مرگِ من نقشه میشوهرت که همین _

 از چیه؟

رو برای روزها تمام اطرافیان مسیح، شمشیرشوندونستم که چرا، اما ایننمی

رفتن تا طعنه زنان، زخمی روی قلبم من یکی از رو بسته بودن و راه می
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کشون دونستم که دقیقاً چه هیزم تری به تک به تبخراشن و من نمی

 فروختم.

 رو ترجیح و اجازه دادم که سپهر حسابی بتازونه.سکوت

ام زنه یا اسلحه؟ شایدم بخواد خفهکی قراره که بیاد سروقتم؟ با چاقو می _

 کنه؟

 رو خطاب کرد و سپهر بی توجه افزود:وار نامشماهرخ، ناله

 های شوهرت.هر چی باشه تو خبر داری از نقشه _

 

های کم باری که به طرز کامالً هماهنگی، گوشه و رختدل کندم از دارو د

ی کوچکِ راننده رو به آیینهجا خوش کرده بودن و نهایتاً نکاهم کنارِ خیابون

 های عصبیِ سپهر دوختم.و بعد عسلی

االن مثالً اومدی برای توجیهِ من؟ من اومدم گوش کنم که باورت کنم؟  _

 رو؟یتگناهکنی بیجوری داری اثبات میاین
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بار نتونستم قدر بی احتیاط رانندگی کرد که اینرو باال برد و اونسرعتش

 هارو مورد شمارش قرار بدم. رو تکیه بدم به شیشه و درختسرم

 ماهرخ نالید:

کنی؟ نفسِ بیچاره چه گناهی جوری برخورد میسپهر چته؟ چرا این _

 کرده؟

که به صفر رسوند. قبل از این رو پایین برد و نهایتاًخراشِ موزیکصدای دل

ای برای صحبت صادر کنم به دفاع در اومدم. به دفاع از شوهرم که اجازه

 شد.گرفت و ضایع میمردانه، موردِ کم لطفی قرار میحقش کامالً ناجوان

گیری که اومده برای مرگت؟ من گیری؟ از مسیح دلببینم سپهر؛ تو دل _

دادم برای نفس رو هم مهلت نمیسالاگه جای اون بودم همین پنج شش 

 کشیدنت.

 رو کالفه بیرون فرستاد و ادامه دادم:نفسش

جا اومدم تا گوش بدم اون به تو خیلی لطف کرده و منی که تا این _

 تر از اون..رو خیلی بیشهاتحرف
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ای نترسیدم از برقِ خشمِ اون نگاه. به شدت بار از آینه نگاهم کرد و ذرهاین

 شدم از چنین خصوصیاتِ نچسبِ اخالقی. وع میدچار ته

 رو.ماهرخ سعی کرد تا آرومم کنه و با دست نشون دادم خطِ اخمِ غلیظش

 نه ببین؛ ببین توروخدا... انگار یه چیزی هم طلب داره از من و شوهرم! _

 بار مشت کرد و صدا باال برد:رو ایندستی که تا به حال، درگیر بود با فرمون

شه حکم صادر های منو.. قبل از نشنیدن که نمیگوش بده حرفآخه  _

 کرد نفس.

رو دنبال ی راهتر، ادامهرو به صندلی دادم و حاال با خیالی آسودهامتکیه

 کردم. 

 من از این دلخورم که... _

 صاف نشستم.

تو حق نداری دلخور باشی از مسیح، تو فقط حق داری که االن توضیح  _

 هات.عمرا اگه گوش بده به حرفبدی چون مسیح 

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1672 
 

در سکوت ادامه داد به رانندگی و همراه با پایین آوردنِ سرعتش، آمپر 

 رو هم پایین آورد و رو به ماهرخ گفت:خودش

 بریم کافه گیالس؟ _

رو دور زد و با رو از من گرفت. سپهر فرعیماهرخ لب زد نه و مهلت اعتراض

  عریض، باز هم نظر پرسید:تری از خیابونِاشاره به قسمتِ خلوت

 جا خوبه؟ پارک کنم؟این _

های گذشته، با های من تایید کرد، سپهر عکسِ دقیقهماهرخ با نگاه به چشم

 هام گفت:مالیمت پارک کرد، تن چرخوند و با نگاه به چشم

 خوری؟چی می _

رو اعالم کنه و من هم حرفی نداشتم قصد کرده بود که به طوری آتش بس

پایان دادن به جنگی که هیچ هدف و مقصودی نداشت. آهسته لب برای 

 زدم:

 نسکافه. _

 و ماهرخ هم به تبعیت از من نسکافه سفارش داد.
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 "کجایی؟ "سپهر که دست برد به کیف پولش و پیاده شد، پیامی با محتوای

های چنان بهایی به گالیهی موبایلم نشست و من نتونستم آنروی صفحه

شد و با چنین سوالِ ش مسیح با هر پیامی جویایِ احوالم میماهرخ بدم. کا

رو قفل کردم و سعی ی تلفنمکرد به دروغ گفتن. صفحهنحسی وادارم نمی

دادم ای که اگر جواب میکردم که اهمیتی قائل نشم برای پیامِ ارسال شده

 یک دردسر به دنبال داشت و اگر نه، هزاران مشکل!

 لرزید و گفت:هایی که میام اشاره کرد به دستماهرخ با نگاه به چهره

 شد؟چی _

 و من صادقانه جواب دادم:

 مسیح نوشته کجایی... _

که مهلتی بیابه برای هاش کرد و قبل از اینرو اسیر دندونهای لبشپوسته

ی کم نورِ موبایلم روشن شد و اولین پیامد بی جواب صحبت، صفحه

رو ی کرد. ماهرخ خواست تا زودتر جوابشطور خودنمایگذاشتنِ بیام، این
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 "زدرو اما من درگیر بودم با وجدانی که فریاد میبدم و بی خبر نذارم مسیح

 رو قفل و زمزمه کردم:ام. صفحه"به مسیح دروغ نگو

 گاهی نگفتن، خیلی بهتر از دروغ گفتنه. _

به  هام قاپید، اشاره کردرو از میون انگشتماهرخ چنگ انداخت و تلفن

ای که دو مرتبه شروع کرده بود به خاموش و روشن شدن و بعد صفحه

 گفت:

رو ندی که شوهرِ تو بشه، برادرِ من بود.. اگه جوابشاین آدم قبل از این _

کنم ذاره تا بفهمه که کجایی پس، ازت خواهش میکلِ این شهررو زیر پا می

رو برامون به روی مسیحکه نذار از قرارِ امروزمون چیزی متوجه بشه.. اون 

 نمایش نذار.

قدر وهم رو خیلی وقتِ پیش دیده بودم و اوناون روی مسیح.. اون روش

رو رو ببندم و مدتیها که باعث شد بار و بندیلمداد اون چشمانتقال می

رو که دید، بی رو خطاب کرد و تردیدمبرگردم به شیراز. ماهرخ مجددا نامم

رو سر داد رو لمس کرد و تلفناشه، آیکونِ سبز رنگکه خواهانِ نظرم باین
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صدای مسیح فریادگونه تویِ گوشی و سپس فصایِ کوچیکِ ماشین پیچید 

که رو نداد. چنگ زدم و در حالیگونه اعتراضی به ماهرخو به من مهلتِ هیچ

گذاشتمش، نگاه دادم به سپهری که سینی به دست نزدیک کنار گوشم می

 د.شمی

 دی؟معلوم هست کجایی تو؟ چرا جواب نمی _

ی بیش آماده شده بودرو، بیانش ی دروغی که چند ثانیهبه ناچار جمله

کردم. این چندمین دروغی بود که برای زیارتِ سپهر از جانب من به 

 شد؟همسرم بیان می

 کیفم بود. سالم عزیزم.. تو خیابونم، نفهمیدم زنگ زدی.. گوشیم تو _

های رو گشود و به محضِ نشستن، با هیس و هوس گفتندربِ ماشینسپهر 

 ماهرخ و انگشت روی بینی نشوندنِ من رو به رو شد. شنیدم:

 رو با خودت بردی؟تو ماهرخ _

 به خدا که کار، کارِ متین بود! لب گزیدم و گفتم:

 اوهوم.. _
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 بار هم طوفان به پا نکرد.و بر خالفِ تصوراتم، مسیح این

هام، کارتون که تموم شد حتما زنگ ی خب عزیزدلم.. همین نزدیکیخیل _

 بزن بیام دنبالت، خب؟

گرفتم برای بیانِ رگبارهای کرد و من عذاب وجدان نمیکاش بد برخورد می

هام اسیر کردم و به مردی رو میون انگشتدروغ. دست دراز و کاپ نسکافه

 هاش گفتم:مُردم برای اندک مهربونیکه می

 شم همسرم.چ _

 و درست بعد از قطع تماس، ازهجوم عذاب وجدان دق کردم!

 

 "مروری بر گذشته "

قدر عذاب های مغزش از فشارِ درد در هم تنید. اونچشم که باز کرد، دیواره

ی بلندی که سر داد هم نتونست امان بود اون درد که به وسیله نالهآور و بی

دست بلند کرد و اول با انگشتِ شست  رو متحمل بشه.که اون مقدار از فشار

ای رو ماساژ داد. گویا با ضربهو سبابه و سپس با کف هر دو دست، پیشونیش
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طور درد دردناک از هوش رفته بود که حاال پس از هوشیار شدن، این

 کشید. می

ها به ذهنش مرجوع شد. نگاه خاطراتِ شب گذشته، درست بعد از اتمام ناله

ای که از میون تارهای صوتیش گذر کرد و به دهانش ن واژهگشاد کرد و اولی

ی تخت و به رسید، خطابِ نام ماهرخ بود. توام با وحشت دست گرفت به لبه

چون روزهای کرد. باد همرو طی میسختی نشست. همه چیز حالتِ عادیش

ی زردِ چنان اشعهزد و خورشید همرو کنار میدیگه، با نسیم مالیمش پرده

ی بزرگِ دقیقه شمار ساعت اشید. عقربهپرو از پنجره به اتاق میگشپررن

کرد و اتاق هم اتاقِ های دیگه، به آرومی حرکت میشبیه به تمام وقت

متعلق به خودش بود اما.. نبودِ ماهرخ و سردرد فجیهش، مهر تایید به تحققِ 

 شست رو به جای جایِ اتاقِزد. نگاه سرگردونشهای شب گذشته میکابوس

ی اخیر هفتاد متریش رسوند و نبود.. ماهرخی که بیرون زدنش در یک هفته

 شد، حاال کنارش نبود. از این اتاق جزء محاالت محسوب می

هاش از حرکت ناگهانیش تیر کشید و به دردش پتورو کنار زد. شقیقه

 داد. رسید و نجاتش میاهمیتی قائل نشد. ماهرخ نبود. باید می
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ه آبی به سر و روی نامرتبش بپاشه و منشاء اصلیِ دردرو چک کبدون این

رو گشود. فارغ از دنیا و راست رفت به طرفِ سیاوش و درب اتاقشکنه، یک

های عمیق رو میون بازوهاش چپیده بود، نفسکه پتوی مخملشدرحالی

هاش برای باز که به چشمفرستاد. تن چسبوند به در و درحالیبیرون می

 کرد، لب زد:تماس میموندن ال

 کجا رفتی تو؟ _

رو میون چهاردیواری و اتاقِ ترجیح داد که باقیِ بالتکلیفی و انتظارش

ترین سیاوش سرکنه. هر اتفاقی که دیشب رخ داده بود، اولین و محکم

 دید.رو خواب میخانِ رستمدلیلش همین مردی بود که هفت

 رو مو به مو مرور کرد. ات دیشبرو با دو انگشت ماساژ داد و اتفاقپیشونیش

بعد از جنگی تن به تن با سیاوشی که مخالفِ صددرصدِ عقایدش بود، رفت 

به اتاق و رسید به ماهرخی که گوش تیز کرده بود برای یافتنِ دو سه 

ای که حقیقت این قصررو به بهترین نحو ممکن به تصویر بکشه. دررو جمله

 بهم کوبید و رو بهش گفت:
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 برمت خونه.خ جمع کن. میماهر _

ای از موهاش که تا به حال میون ماهرخ روی پاهاش ایستاد، تره

 هاش اسیر بودرو کنار زد و بعد لب زد:انگشت

 خونه؟ کدوم خونه؟ _

و سیاوش بود که برای پاکسازیِ گند سپهر، وارد اتاق شد و با لبخندی 

 رو رد کرد.اشعمیق، گفته

جان. با من بحثش شد، به غرورش برخورده این دیوونه شده ماهرخ  _

 جا بمونه.خواد ایننمی

رو در قالب تیشرت و ماهرخ ولو شد روی صندلی، پا رو پا انداخت و اندامش

شلوار به نمایش گذاشت و سیاوش در انتظار اجرای دستوری که به یکی از 

رو اهرخها امر کرده بود، کنار چهارچوب در ایستاد و نگاهِ دلربای منگهبان

 دید زد.

رو های پلید سیاوشتونه نقشهدونست چطور میسپهر پر بود از استرس. نمی

دونست که راهی روی ماهرخی که عاشقانه دوستش داشت پیاده کنه، نمی
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قدر صادقانه برای منصرف کردنِ سیاوش موجود هست یا نه؟ اما ماهرخ اون

اش به رارش، تمام کینهقهای بیدوستش داشت که با هربار نگاه به چشم

 زد. رو پس میاشخانواده

در نهایت؛ انتظار سیاوش به پایان رسید و نگهبان با سه لیوانِ پر از آب 

داررو از سینی به اتاق رسید. سیاوش دست بلند کرد و لیوانِ عالمت قالپرت

 رو به طرف ماهرخ سوق داد.های مصممشبرداشت و گام

 ماهرخ جان. سپهر با من.بیا از خودت پذیرایی کن _

 ای بایسته. و بعد با نگاهش از سپهر خواست که ساکت گوشه

های باریک ماهرخ اسیر بود و ماهرخ سپهر خیره به لیوانی که میون انگشت

رسید. در نهایت زد به سیاوشی که شدیداً مهربون به نظر میلبخند می

سر کشید و سیاوش رو مقابل نگاهِ ملتمسِ سپهر الجرعه محتویات لیوان

 پیروزمندانه عقب کشید. 

رو آلودگی رفت و سپس خیلی سریع هوشیاریشماهرخ اول رو به خواب

 صدا از دست داد..ای پرسروههمراه با خمیاز
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جون روی مبل هوش از سپهر روی پاهاش ایستاد و خیره به تنی که بی

 دست داده بود لب زد:

تر به من بدی نکرده. منو دوست داره. کنم. آخه این دخکارو نمیمن این _

 الیاس چه ربطی به ماهرخ داره سیاوش؟

رو مو به مو به یاد داشت. سیاوش اما یادش بود. تک به تک اتفاقات گذشته

رو به جون رو هم. به خدا که بدترین عذابتنی که آویزون بود از سقف

تر از که بیش فرستاد. به خدانداخت و بعد نفسی راحت بیرون میالیاس می

 .ها حقش بوداین

هاش و برای خیز گرفت به سمت سپهری که پا گذاشته بود روی ممنوعه

 هاش کرد.رو اسیر انگشتاشداد و یقهفرها ترحم به خرج میرادان

دهنتو ببند سپهر. یادت رفته؟ یادت رفته با سما چیکار کرد؟ اون عوضی _

سوزونی. اون به خواهرِ می داداش همین دختریه که تو داری براش دل

 مظلوم من رحم نکرد.. من باهاش خوب بودم
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آد، یادته؟ من باهاش یک رنگ بودم.. بهش گفتم که از سوگند خوشم می

رو تو سرم هامرو زد و بعد عیبوقت اون چیکار کرد؟ رفت مخ دخترهاون

من رو گول زد. من فهمیدم با هکوبید. من باهاش خوب بودم و رفت خواهرم

های اما بازم باهاش خوب بودم، راهش دادم تو خونه و زندگیم، به قول

رو کتک زد و خوش کردم و اون چیکار کرد؟ رفت خواهرماش دلمردونه

 ی خیابون. پرتش کرد گوشه

رو کوتاه کرد و همراه با هاشونی نگاهتر چسبید، فاصلهرو محکماشیقه

 ن بود افزود:صدایی که شبیه به غرشِ بی امون آسما

ای در من باهاش خوب بودم و این همه بال سرم آورد، من هیچ بدی _

رو در حقم تموم کرد. من نکنم؟ چرا من بدتر از حقش نکردم و اون نامردی

رو پرت رو.. چرا من آبجیشرو سرش نیارم؟ چرا من تالفی نکنم کارهاشاین

انصافت، این از دل کف ات پوکه سپهر، این رحم و نکنم تو بیابون؟ تو کله

 زنه. های شهال، حالِ منو بهم میچشم دادنت برای این

با دست اشاره کرد به ماهرخ و سپهر بازهم از دیدنش، لعنت فرستاد به 

 خودش.
Ava-Khis.iR
@avayekhis



1683 
 

سوزونی، خواهرِ همون این خوشگل، این دلبر، اینی که داری برای دل می _

و به جای وصل کثافتیه که رفتی کنار گوشش گفتی من عاشقِ سماام 

 رو زد. آخه خاک بر سرت کنم سپهر!کردنتون، رفت مخ عشقت

رو که دید، به و بعد که ناامید شد از همکاریِ سپهر، نگاهِ آکنده از ترحمش

نگهبانی که چوب به دست و آماده پشت سرش ایستاده بود، اشاره کرد که 

 بکوبه.

با سوزش ناگهانیِ ساخت و سپهر برای دل به رحم آوردنِ سیاوش جمله می

هاش کشیده شد، ماهرخ و سیاوش، ای تیره و تار مقابل چشمسرش، صفحه

ی دنیا دور سرش شروع به چرخیدن کردن و وارد دنیایی آرام و بی هبه عالو

 دغدغه، به نام خواب شد.

رو. سیاوش محال بود که دل سوزونده باشه. بالیی خط زد اتفاقات شب پیش

دست به سرش گرفت، نزدیک شد به تختش و به سرش آورده بود. 

رحم این مرد فرار های بیکرد ماهرخ دیشب از دستکه آرزو میدرحالی

 رو خطاب کرد.رو تکون داد و نامشکرده باشه، تنش

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1684 
 

سیاوش که پلک گشود، به محض حال و روزش بلند زد زیر خنده. موهای 

سری که از شدت ی فرخورده و سر و صورتِ پف کرده و داغون به عالوه

 کرد. رو ایفا میی تفریحی پرلذتضربه باد کرده بود، همه و همه جنبه

 با دست اشاره کرد به سروصورتش و بعد گفت:

 خوای باال سر من؟می پاشو برو یه دوش بگیر. چی _

 سپهر بی توجه نالید:

 سیاوش چیکار کردی با ماهرخ؟ _

پوزخند به لب و خیره به رو زیر تنش جک زد و هاشو سیاوش دست

 هاش گفت:چشم

 رو نداشتی.ی انجام دادنشهمون کاری که تو عرضه _

رو حالجی کرد و به محضِ فهم واقعیت، وای گویان روی پا ایستاد اشجمله

رو بچسبه. این مرد به جایی رسیده بود که ی سیاوشو جرات نکرد که یقه

رسید اگر روزی ظر نمیکشت و بعید به نشبیه به آب خوردن آدم می

 سرو صاحب بکشه. رو به سمت سپهرِ بیماشه
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آور اتاق و قبل از رو کش داد به سمت خروج از فضای تهوعهاشقدم

 خروجش شنید:

چیز از ی اون خیابون، هیچدر ضمن؛ ماهرخ بعد از چشم باز کردن گوشه _

ن تنبیهی بود کنه تو اون بالرو سرش آوردی. ایآره. فکر میمن به یاد نمی

سوزوندی که برای قطعِ همکاریت در نظر گرفته بودم. حاال که انقدر دل

رو برو گمشو و برای اون دختر، حاال که یادت رفت خوی لجن صفتِ برادرش

 تو آتیشِ عذاب وجدان بسوز. برو بیرون..

ی سپهر نه، بلکه بالهایی که بر و درست خودِ ظلم بود، اتفاقاتی که حواله

 هرخِ بی پناه نازل شده بود.سر ما

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

هام، دل کندم از با قرار گرفتن برگی از دستمال کاغذی مقابل چشم

رو دارا خاطرات گذشته و نگاه دوختم به ماهرخی که وضعیتی شبیه به من

 بود. 
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تر تقصیری در رو پاک کردم و خیره به سپهری که کمهامبا دستمال اشک

های سیاوش دخیل یک از خالفگذشته نداشت و تویِ هیچبروز اتفاقات 

 نبود، نالیدم:

کنه؟ چجوری بهش بگیم؟ من و ماهرخ آره، ولی مسیح مگه باور می _

 شناسم..چجوری ثابت کنیم؟ اون سیاوشی که من می

 میون حرفم نشست.

خواد بکشه هم مهم نیست. فقط اینارو تعریف کن برام مهم نیست. اگر می _

گم که رو هم از دست بدم میگم، اگه جونمنفس اگه تو نگی من می براش.

 ی خودش و وجدانش.ذارم به عهدهرو میراحت بشم. باورش

که با شدیداً با دستگیره درگیر بود، رو به ماهرخ دست دراز کرد و درحالی

 سپهر گفت:

. کاش بفهمم سپهر ش دروغهگفتم کاش بفهمم همههمش با خودم می _

شنیدم.. شد و نمیهام کر میگم کاش گوشدر بد نکرده بهم اما.. االن میانق

 فهمیدم سیاوش با من..کاش نمی
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رو از دست داد. هقش ادغام شد و ارزش کالمیشبا صدای هق و باقی جمله

همراه با ماهرخ از ماشین پیاده شدم و بی توجه به سپهری که دربِ 

رو رسوندم به ه، خودموفتن به راه بیکوبید تا دنبالمورو بهم میماشین

 زد. هاش عق میماهرخی که کنار جوب نشسته بود و میون گریه

 دست دراز کردم برای به آغوش کشیدنِ اندامش و سپهر گفت:

ماهرخ تمومش کن. فقط بگو که منو بخشیدی. فقط بگو که منو مقصر  _

 شه. رم و دیگه هم پیدام نمیدونی. به خدا مینمی

های بالتکلیف من به دنبالش. رو کرد به رخ روی پاهاش ایستاد و دستماه

 سپهر

 

 رو افزایش داد:هاشو با باال فرستادنِ صداش، به تفهیم رسوندن جمله

رو زیرپاهات گذاشتی و له کردی.. تو منو تو سپهر.. تو به جای تنم، قلبم _

کردی، قلبم باورِ .. وقتی عاشقم نبودی و به دروغ ابراز احساسات میکشتی

 های دنیارو رد کرد.همه دوستت دارم
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 رو خطاب کرد و ماهرخ ادامه داد:سپهر نامش

 خوام ببینمت سپهر.وقت نمیاما دیگه هیچ من تورو بخشیدم _

رو ی بحث اصرار کرد و ماهرخ از من خواست که دستشسپهر برای ادامه

 یِ مورد انتقالش.های منفبگیرم و دورش کنم از اون آدم و انرژی

 که حال خودم هم دست کمی از ماهرخ نداشت.رو کردم به سپهر، درحالی

 رو.کنم برو سپهر، برو بذار هضم کنه این اتفاقاتخواهش می _

قدر آهسته که انگار از راه و سپهر دست باال گرفت و آهسته دور شد. اون

ساخت میرو ناکی نحسی که داستانی وحشتنرسیده، یک مشت جمله

 تحویلمون نداده و بعد برای مورد بخشش قرار گرفتن، هیچ تالشی نکرده..

شد به پارک ایستاد و ماهرخ کنار تک درختی که امتدادش منتهی می

رو ی مسیحرو از سر گرفت و من برای تموم شدنِ این روز نحس، شمارهگریه

 گرفتم.

 بعد از چند بوق جواب داد:
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 جان؟ _

 رسی بیای دنبالمون؟میمسیح کجایی  _

نگاهم به ماهرخ بود، نیمی از حواسم با سپهر سوار ماشین شده بود و نیمِ 

 کرد.رو درک میهای مسیحاش، جملهباقی مونده

 کجایین شما؟ _

 دور خودم چرخیدم و ماهرخ لب زد:

 پارک جمشیدیه. _

 حواسی انتقال دادم. رو همراه با دنیایی از بیو من همون حرف

یح که قطع کرد، از جوب رد شدم تا برسم به درختِ تنومندی که ماهرخ مس

داد و به محض کوتاه شدن گاه مورد استفاده قرارش میبه عنوان تکیه

رو هم به هایی که دل منرو در آغوش گرفتم و شنیدم غصهمون، تنشفاصله

 داد.غم گرایش می
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را منو به اون نیت مردم براش. چرا دوستم نداشت؟ چنفس، نفس من می _

ها برد تو اون قصر؟ چطور من نفهمیدم که دوستم نداره؟ یعنی اون چشم

 گفت که دوستم داره نفس؟دروغ می

 ای ردیف کردم.محض دلداری دو سه جمله

شه کسی تورو ببینه و عاشقت نشه؟ بسه دیگه الهی قربونت برم.. مگه می _

؟ دیگه ولش کن.. تموم رو برای اون مرد دق بدیخوای خودتچقدر می

 شد.. فکر کن سپهر مُرده.

 لب زد:

 آخه چطوری تونست؟ _

 که، واقعاً چطوری تونست؟و من هم فکر کردم به این

حدوداً یک ربع به انتظار ایستادیم و من به محض رویتِ ماشین مسیح از 

رو گرفته بود رو کشیدم تا از شر پادردی که گریبانمپیچ فرعی، بازوی ماهرخ

 الص شم. خ

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1691 
 

رو اعالم کرد و من همراه با لعنت فرستادنِ مسیح با تک بوقی، رسیدنش

 ها، روی صندلی شاگرد جا گرفتم.خودم برای انتخاب کفش

چنان سالم دادم و پاسخِ گرمش، با سالم زیرلبیِ ماهرخ ادغام شد. مسیح آن

خیص رو تشهاش دنیایی از ستارهکیفش کوک بود که با هربار نگاه به چشم

 دادم. می

هایی رو و با نگاه به تیلهی تلخشونرها کردم فکر به سپهر، ماهرخ و گذشته

 رنگ نبود، گفتم:که حاال اصال آبی کم

 زنی عزیزم؟چه خبره؟ خوشحال می _

 دنده جا زد و ماشین از جا کنده شد.

 حال باشم؟تونم خوشنمی _

 ه مسیح گفتم:چرخیدم و برای ماهرخ ابرو باال انداختم و رو ب

 حالی هان؟چیشده که انقدر خوش _

 ای تحویلم داد و گفت:با هر دو دست روی فرمون کوبید، چشمکِ دلبرانه
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ی ابهام درهم فرو رفت، ماهرخی که تا به حال، چسبیده ابروهام به نشونه

 ی پنجره صاف نشست و مسیح توضیح داد:بود به شیشه

سرهنگ کاظمی بودم. بهم قول داد که در ازای تحویل امروز پیش  _

کشه و منم قبول کردم رو از زیر زبون سیاوش بیرون میمدارک جای الیاس

کنن. همه چیز که فردا تحویل بدم.. به محض تحویل هم دستگیرش می

 تموم شد.

هام با فاصله از هم متوقف شد و ماهرخی که تا به حال بغض داشت، با لب

رو فرستاده ایشی مسیحی بود که انگار خویِ کینهز تعجب خیرهدنیایی ا

 کرد.بود به ناکجاآباد و حاال تنها به عدالت فکر می

ی شوق، از چشم راستم رو پرسروصدا پایین فرستادم و اولین قطرهآب دهانم

 چکید.

 گی؟مسیح داری جدی می _

 ی من، ماهرخ افزود:و به دنبال گفته

 پس سپهر چی؟ _
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های یح دست عقب برد و من با ضربان قلبی باال رفته، برای انگشتمس

 کرد مُردم و شنیدم:رو نوازش میی خواهرشای که گونهمردونه

 خوره بهش. طوری هم حبس میتو بگو چیکار کنیم باهاش؟ همین _

ماهرخ به تعجب کردن ادامه داد و من نتونستم سوالی که شبیه به مته به 

 رو بپرسم. ه بودجون مغزم افتاد

 "خواست سپهررو بکشه؟واقعاً نمی "

 رو نداشتم.رو که من جرات پرسیدنشماهرخ پرسید همون چیزی

 خوای بکشیش داداش؟نمی _

 و مسیح خیره به خیابون به نوازش کردن ادامه داد و گفت:

رو به امیدوارم که بمیره اما نه، حاال که هیچ مدرکی ازش ندارم دستم _

رو معرفی کنم.. باالخره خوام خودمکنم. حتی مییفش آلوده نمیخونِ کث

 رو من کشتم.چراغی

هام، مین کار گذاشت. غم چراغی اومد و روی تک به تک خوشحالی

 رو در بر گرفت و مسیح ادامه داد:امچهره
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 شه.. یه فصل جدیدی که پُره از آرامش.از فردا، یه فصل جدید باز می _

رو از مردِمن دزدیده ه تا به حال، این همه مهربونیخدایا حیف نبود ک

 دید؟رو میتر کسی سفیدیشها که کمبودی؟ خدایا حیف نبود این دندون

رو نوازش کردم. من به ریششهام، زبریِ تهدست دراز و با سرانگشت

خواست که با تمام وجود، به های مردم ایمان داشتم و دلم میحرف

 کنم!هاش دل خوش بینیپیش

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

 

 "راوی "

اش تست کرد و بعد مقابل کیسه بوکسی رو با سرانگشتِ سبابهتیزیِ چاقو

شد ایستاد. آخرین رو متحمل میهاشکه روزی تمام خشم و ضربه

ای انجام داد و سپس با رو با رفیق قدیمیش، به طور کامالً خالصهوداعش

ی چرمی و قرمز رنگ کیسه، کامال پاره نوک چاقو، به جونش افتاد. پوسته

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1695 
 

شد و مسیح با بیرون کشیدن نایلونی که در اون حبس کرده بود، اول تکه 

 رو یافت.بیاسها و سپس یوعکس

ای که معلق روی هوا، ها و کیسه بوکسِ نابود شدهچاقورو همون نزدیکی

پاکت رو به حال خود رها کرد. چون تیک تاک ساعت در حال نوسان بودهم

هارو دو تا یکی باال رفت. باید اش فشرد و پلهرو به تخت سینهنخودی رنگ

 . رسید به سرهنگ کاظمیمی

رو شد. پاکترو دید که لیوان شیر به دست نزدیک میمیون راه مادرش

 های پر خط و خطوط مادرش قاپید.رو از دستتر چسبید و لیوانسفت

 ر الزم بودم.دستت درد نکنه مامان. واقعاً شی _

مریم لبخندی روی لب کاشت و دست چفت کرد به دور گردن مسیح برای 

 بوسیدنش.

 خدا پشت و پناهت باشه مادر. _
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ها. کاش زمانی داشت برای باال رفتن و بوسیدنِ سرچرخوند و نگاه داد به پله

رو دور انداخت و همراه با هاشقراریی همسرش. بیی گونهدوباره

 اهی از میونِ در دو لنگه گذشت.خداحافظیِ کوت

به محض به راه انداختن ماشین، صدای زنگ تلفنش بلند شد و حالش برای 

 امروز، خوبِ توام با استرس بود.

ها پاکتی که روی صندلی شاگرد جا برای آسودگیِ خاطر، با سرانگشت

خوش کرده بودرو لمس کرد و سپس چنگ زد به تلفن و بعد از نگاه به نام 

 پاسخ داد. سپهر،

 بله سپهر؟ _

 باید ببینمت. همین االن. _

 رو روی حالت خالص قرار داد.پشت چراغ قرمز توقت کرد و دنده

 آم پیشت.االن کار دارم. ظهر یه سر می _

 رو االن بذار کنار. کار خیلی واجبی دارم.لطفاً هر کاری داری _

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1697 
 

و در چنین زمانی،  شمارها دقیق شد و نفس فوت کرد. اولویت حاالبه ثانیه

با پاکت نخودی رنگی بود که حاصل شش سال تالش و موش و گربه 

شد اما، حسی عمیق مجذوبش هاش با سپهر و سیاوش محسوب میبازی

 کرد به سمت سپهر!می

شمارها به صفر رسید و همراه با جا زدنِ دنده و راه انداختن ماشین، ثانیه

 رو مخاطب قرار داد:فرد پشت خط

 آم.رم میدا _

رو با سرعتی سپهر تشکری کوتاه و سپس خداحافظی کرد و مسیح تمام راه

 باور نکردنی روند.

دست فشرد روی زنگ و در با صدای تیکی باز شد. سرچرخوند و نگاهی به 

رو زیر صندلی پنهان کرده بود و مطمئناً هیچ اتومبیلش انداخت. پاکت

به واحد نقلیِ سپهر رسوند و  روهای عجولشکرد. گامخطری تهدیدش نمی

 رو به دست گرمای شوفاژ سپرد. بعد از گشوده شدنِ در، تنش
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سپهر در قالب تیشرت و شلواری گرم کن مقابلش ایستاد، سالم داد و بعد از 

 نگاهی عمیق به سر تا پاش، به آشپزخونه رفت.

 چی بیارم؟ _

 رو روی حرارت مالیم شوفاژ گرفت و گفت:هاشهر دو دست

 چای. _

سپهر مشغول تدارک چای، مقابل کانتر ایستاد و سعی کرد که دو سه قاشقِ 

رو بدونِ وجود عدم تمرکز به داخل قوری ِ آکنده از چای سیاهخوریچای

 بپاشه. 

مسیح پس از پس گرفتن دمای بدنش، روی مبل تک نفره نشست و پا روی 

از تمامِ منفور سپهر، به  پسندید.رو میپا انداخت. از تمامِ سپهر، خونسردیش

 خورد. این خصوصیتِ همراه با بار مثبت، غبطه می

المعارف ذهنش، هایی که در دایرهمقابل چای ساز ایستاده بود و تمام واژه

هایی مفهوم دار تشکیل بده. چید تا جملهکامال بی معنی بودرو کنار هم می

زد بودن. باید حرف می رو گرو گرفتهی الیاس، تمام حواسشماهرخ به عالوه
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رفت، داستانی تلخ هایی که پس ذهنش رژه میو از بهم پیوستن جمله

 های مسیح به بازگو کردنش بپردازه.ساخت تا مقابل چشم

 سامیار.. _

 رو عمداً تشدیدوار بیان کرد و ادامه داد:سامیار

چند سال پیش، حدوداً هفت یا هشت سال.. من به طور فجیهی عاشق  _

  شدم.

ی کرم رو دریابه و اون خیره به پردهالعمل مسیحسرچرخوند تا عکس

 کرد.ای عاری از احساس تنها گوش میایِ مقابلش، با چهرهقهوه

 هارو درون سینی چید.رو فشرد و استکانسازی آف چایدکمه

آوردم کردم. به نونی که در میکاری میمن اون زمان تو یه کارخونه تراش _

 م. کم بود ولی حالل بود. راضی بود

ها رو روی میزعسلی و برای به همراه سینی از آشپرخونه بیرون زد، استکان

 رو هم کنارش قرار داد.شیرین کام شدنِ مرد مقابلش، شکالت خوری
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قدر صمیمی بودیم که من دور کردیم. اونمنو سیاوش با هم کار می _

هرمم که خیلی سال پیش افتادم تنها کسی که داشتم.. از برادرم. خوا

طوری شد که رفت و آمد شهرستان. این رو ترجیح داد و باهاش رفتپدرم

کردم سیاوش تر شد. هر کاری که من میمن به اون خونه از هر زمانی بیش

گرفت و برعکس.. کال باهم بودیم. منم تو اون بین دل از کف رو میدنبالم

 دادم. عاشقِ سما خواهرِ سیاوش شدم.

 فرستاد. العملی بیرون نمیهم نگاه کرد و نه، مسیح اندک عکس باز

. اونم از خواست تا اجازه همون اول به سیاوش گفتم که دل دادم بهش _

کنه. خالصه منو رو خودش مطرح میبدم کنکور بده و بعد پیشنهاد ازدواجم

هایی که یکی از آشناهامون پیدا سیاوش، برای استخدام تو یکی از شرکت

 کرده بود، مجبور شدیم

 

که برای اخذ مدرک بریم دانشگاه و از شانس گندمون، کنکور هم قبول 

رو با نشدیم. خالصه شب و روز گشتیم دنبال یه کار نیمه وقت و خودمون

جا یه زور چپوندیم تو دانشگاه. پا گذاشتیم به دنیایِ بچه پولدارها. اون
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دختر و پسر، همه پولدار، همه حالتی داشت که نگم برات. همه اکیپ، همه 

سرتاپا مارک، همه دنده اتومات و من و سیاوش، بین اون همه خوب، شده 

 بودیم دو تا نخاله، دو تا چرک، دو تا بی اهمیت.

 مسیح صبر از دست داد و بعد از نگاه به ساعت مچی، میون حرفش نشست.

 مطلب چیه؟ گی؟ کار دارم سپهر، مقدمه نچین اصلاینارو چرا به من می _

رو آب دهانش رو الجرعه سر کشید، نفس حبس کرد ومحتویات استکانش

پر سر و صدا قورت داد. عرق سردی که روی تنش نشسته بود، از تیرک 

که نگاهش روی استکانِ نیمه پرِ مسیح بدون کمرش پایین چکید و در حالی

 ترین حرکتی ثابت موند بود، گفت:کوچک

ای. من، من اون مردی اساکیپ سه نفره به اسما سه نفر شدیم، یه  _

 نیستم که تو دنبالشی. 

هاش ی واپسین پرداخت، نگاه گشاد کرد و آبیای به حالجیِ دو جملهلحظه

رو بشکافن و سپس بیرون بزنن. قیامت فرا ی دورشقصد کردن که حلقه

 رسیده بود. امروز دقیقاً روزِ حساب بود. 
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رو پشت و رو کرد های پذیراییپر بود از وسیلههاش، میزی که هر دو دست

 داد ادغام شد.ای که سر میو صدای شکستنِ ظروف، با صدای نعره

 زنی عوضی؟تو داری چه زری می _

 زد اما نه تا به این حد! رو تخمین میکرد، خشمِ مسیحپیش بینی می

رو اشهکرد برای دریدنش، یقروی پاهاش ایستاد و گرگی که دندون تیز می

رو از چسبید. دو نگاهِ آبی و عسلی رنگی که حاال خصلتِ اصلیِ خودشون

رفتن، تالقی پیدا کردن و مسیح دست داده بودن و رو به تیرگی پیش می

 ی سپهررو به دنبال خود کشید.رو برداشت و یقهگام اول

کشم سپهر، کنی؟ من تورو میجا برای من داستان تعریف مینشستی این _

کردی تا امروزرو نبینی کنم. باید فرار میرو تیکه پاره میتوِ گستاخ من

 سپهر.

 رو بلندتر برداشت و افزود:گام دوم

زنی؟ من تورو از توِ بی ناموس، نشستی مقابل من و دم از بی گناهی می _

 گاهت سپهر.شه قتلکنم.. این خونه میسقف همین خونه آویزون می
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های در نمایش های خشمی که پسِ تیلهه شعلهسپهر در سکوت خیره شد ب

رو به رو در امتداد هم برداشت و تنشبود و مسیح گامِ سوم و چهارم و پنجم

 دیوار کوفت.

کنم رو تمومبگو چیکارت کنم که خدارو خوش بیاد؟ بگو چطوری کارت _

رو ببرم که بعد از که حیفم نیاد؟ که نگم کمش بود؟ بگو چطوری راهِ نفست

ن بتونم یه نفس راحت رها کنم؟ هان؟ چرا الل شدی؟ با چرب زبونی او

ی منو تو مشتت چرخوندی، االن کجاست اون زبونِ درازی که الیاس خانواده

 رو گول زد؟ و ماهرخ

رو به هر جون کندنی که بود بیرون فرستاد. هوا کم بود های منطقعشنفس

ن باز کرد برای بلعیدنِ رفت. دهاجدی تا خفه کردنش پیش میو گویا جدی

ای که شب و روز برای به تثبیت ای اکسیژن و تو اون بین، واژهذره

 کردرو بیرون فرستاد.رسوندنش، فکر می

 کنم.گناهم. گوش کن.. خواهش میمن بی _

هاش کاشت و بعد از پرت شدنِ تنش روی رو دقیقا کنج لبمشت اول

Ava-Khis.iRو احساس، مغز و قلب همه و  سرامیک، نفس رها کرد و آروم نگرفت. منطق
@avayekhis



1704 
 

چسبید،  همه گردهم برای نابودیِ سپهر، جمع شده بودن. باز هم یقه

 رو آهسته باال کشید و غرید:تنش

که چجوری بی آبرومون تو بی گناهی؟ من به چی گوش بدم هان؟ به این _

رو رو به تباهی کشوندی؟ که برادرمکردی؟ چجوری شیش سال از زندگیم

ود کردی؟ که حسرت گذاشتی به دل یه مادر؟ که کوبیدی تو نیست و ناب

 سرِ غیرت منو برادرم؟ چیو گوش بدم؟

رو رو به تهوع دهانش، حالشبا آب تلفیقِ طعمِ شور و افتضاح خون

 ده. کشوند و نفس گفته بود که گوش نمیمی

 نالید:

 من نبودم. به خدا من نبودم. _

ر برای اندکی رهایی، با کف هر رو بی رحمانه کاشت و سپهمشت بعدی

 اش کوبید. دوست به تخت سینه

 گم گوش کن. گوش کن مسیح.می _
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ها پنهانه و منطقش فریاد زد که رازی ارزشمند پشت تمام این التماس

 ی جنگ. م و وادارش کرد به ادامهالقلبش قد

نیم ساعت تمام، فضای همیشه غرق در سکوتِ آپارتمان سپهررو، صدای 

کوبید و سپهر برای  توام با شکست اشیاء، در برگرفته بود. مسیح میفریادِ

شکوند، اشیا زد. مسیح قاب عکس میرهایی با کف هر دو دست پس می

 کرد و سپهر نعره زنان خواستار به آرامش رسوندن حالش بود. پرت می

در نهایت هر دو خسته از جنگِ تن به تنی که هیچ نتیجه و تکلیفی نداشت، 

 روی زمین افتادن و مسیح نالید:

 کشم.من تورو می _

رو به کنجِ دو ضلع دیوار سپهر با کف هر دو دست و به سختی، خودش

شد، به های بدنش از دردی که متحمل میرسوند و به خدا که تمام عضله

ذق ذق افتاده بودن. با کف دست، خونی که از بینیش جاری بودرو پاک کرد 

 ترین حالت ممکن بیرون فرستاد:جونرو به کمو اصوات
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بذار توضیح بدم... اگه خواستی بعدش بکش. بعدش هر چی زدی، من  _

 گم.هیچی نمی

ای برای به سپهر کوبیدن بار هیچ وسیلهرو دید زد و نه، ایندور و اطرافش

ای که اندک عضو سالمی باقی دم دستش نبود. نگاه دقیق کرد به چهره

 نداشت.

 فهمیدی؟ تو از کجا _

 دنبال من کردی؟ از کجا فهمیدی من مسیحم؟ هان؟

 

سپهر نگاهی به تیشرتی که حاال به هفت هشت قسمت تبدیل شده بود 

چه لبخندی کنج لبش کاشت و تمامی اعضاءِ صورتش به درد انداخت، نیم

 العمل نشون دادن. عکس

ای جملهبی توجه به سوالی که مسیح با لحنی فوقِ طلبکار پرسیده بودش، 

 رو مجدداً بیان کرد:رفتکه تمام این شش سال پس ذهنش رژه می

 ذارم بری.هام گوش ندی نمی. مسیح تا به حرفمن بی گناهم _
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تنش از اصابت با میزِ پایه بلند، به درد افتاده بود و جونی برای دوباره 

 ایستادن و مقابله با سپهررو نداشت. 

تونست که بهترین حالت موجود بود و میاش اما هنوز زبون تیز و برنده

 ممکن از اون بهره ببره.

تر کردم از سیاوش آشغالسپهر تو آخرشی.. من چند روز بود که فکر می _

 تر نیست.های تو فهمیدم از تو لجنوجود نداره و امروز بعد از شنیدن حرف

، خیلی ها بود که در نظر اطرافیان، شبیه به سیاوش بود و اما این زخممدت

 وقت بود که بسته شده و دردی نداشت.

کاررو کرد که منو نابود من به خواهرت کاری نکردم. سیاوش بود، این _

 سوزوندم. ات دلکنه.. چون من برای خانواده

ی توان، چنگ انداخت به موبایلی که بی دست کشید به زمین و با ته مونده

 خورد.امون زنگ می

 سپهر ادامه داد:
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رو برای الیاس گفتم و اون، هام و آرزوهامضعفی زندگیم، نقطههمن هم _

دونست . میگفتم براشاون رفت با اونی که شب و روز از عشقم بهش می

 ضعفِ منه و دست گذاشت روش.اون دختر نقطه

تا از سرهنگ کاظمی، هشت تا از خونه و دو تا رو چک کرد و پنجهاشتماس

بود. نگاه گشاد کرد و ترجیحش تماس با خونه رو از دست داده از سیاوش

رو روی صفحه هاشای که بیرون فرستاد، انگشتبود اما سپهر با جمله

 خشک کرد.

 ش هر دو دست منن.الیاس و بچه _

های عصبیش از شنفتنِ اون جمله دست به دست هم یک لحظه تمام رگ

هاش ت و آبیرو کنار گذاشایداده و تیر کشیدن. تماس با هر خراب شده

 داد.های خونینِ سپهری که هنوز هم بی امون ادامه میقفل شد روی لب

رو صادر کرده بود رو تموم کنه، دستور قتلشخواست کارشسیاوش می _

. االن که من مجبور شدم که وارد عمل بشم و از دست اون بدزدمش

 دونی چرا سیاوش خواسته هم من بمیرم و هم سما؟می
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های این تهاش تو دسکرد که پاسخ تمام سوالداد. هیچ فکر نمینگاه باال 

رو اختصاص داده بود مرد باشه و چندین مدتِ بی حساب، وقتِ ارزشمندش

 به سیاوش.

 ناباور لب زد:

 گفتی بچه؟ _

 .و سپهر پاسخ داد اما نه به سوالِ مسیح

رو صادر کرد، رو دزدیدم و نجاتش دادم، دستورِ مرگمچون من الیاس _

رو رو بکشی کارتچون سما چاقو گذاشت بیخ گردنش و گفت اگه الیاس

بینی؟ سیاوش تا این کنم، از تو خواست که سمارو تموم کنی. میتموم می

 حد متنفره از الیاس. 

، آفش کرد. سپهر هنوز تلفن برای بار هزارم زنگ خورد و مسیح اه گویان

 داد:ادامه می

من اومده بودم واسه انتقام، اومده بودم که مثل خودش دست بذارم رو  _

پرستیدش و اما ماهرخ ضعفش، هدف من ماهگلی بود که الیاس می نقطه
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رو فرستاد تا من با خودش به من نزدیک شد. شاید کار خدا بود که ماهرخ

رو بکنم و بندازم ای که از الیاس داشتمههاش، کیننگاه به معصومیت چشم

 دور.

کرد و اما داد، ذهنش نتیجه گیری میشنید، مغزش رد میمسیح می

بخشید و اکو رو الویت میکه به ثبت رسونده بودای هاش تنها جملهگوش

 داد.می

 بار با صدای بلندتری غرید:این

 ای حرف زدی؟ الیاس کجاست؟تو از چه بچه _

ی دستمال کاغذی، تک برگی کشید و تکون داد تا برسه به جعبهرو تنش

 خونی که از بینیش راه گرفته بودرو پاک کرد. 

 . ی هفت ساله داره که پیش منهالیاس یه بچه _

رو در برگرفته بود، در مقابل دردی که قلبش دردی که ناحیه کمر و گردنش

 کرد، پشیزی ارزش نداشت.احساس می
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گی؟ الیاس بیست و نه فهمی چی میزنی سپهر؟ میاری میتو چه زری د _

ی هفت ساله داره؟ از کی؟ الیاس کی زن گرفت که بچه سالشه و یه بچه

 داشته باشه؟

رو به شدت انکار رو که وجودشهای تلخیهاش، حقیقتو میون تمام ناباوری

 کرد، شنید:می

 شد.  داربله، اون یه مدتی سمارو صیغه کرده بود و بچه _

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

رو از یاد برده از آپارتمان که بیرون زد، لنگ راه رفتن و درد شدید کمرش

تونست تمام ماهِ قدر دردناک و اساسی بود که میبود. شوکِ وارد شده اون

فهمید. رو به فکرکردن اختصاص بده و به خدا که باز هم نمیروشپیش

دادن قابل باورتر بود به متین هم ربط میرو حتی الیاس؟ اگر وجود اون بچه

رو به کتاب خوندن اختصاص روزشتا الیاسی که بیست و چهار ساعتِ شبانه

 خوند. داد و به خدا که اطالعات جدید با باورهاش نمیمی
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رو پشت فرمون نشست، گردنش تیر کشید و با دست چپ شاهرگش

روشن شدن، پیامی که رو آن کرد و به محض چسبید، با دست راست تلفن

 ش نشست.حاویِ شوک دوم بود، روی صفحه

 نقطه ضعفات دستِ منن.  _

بار به نام ای که روی صفحه جا خوش کرده بود، یکبار به چهار واژهیک

فرستنده نگاه انداخت و بعد فکر کرد به مضمونِ عیان جمله. نقطه 

 هاش در خطر بودن؟ هاش؟ نقطه ضعفضعف

رو روی حالت اسپیکر هایی لرزون لمس کرد و تماسانگشت رو بانام سیاوش

 قرار داد. پا روی پدال گاز فشرد و به محض کنده شدن ماشین از روی

 

 سوزوند.ای که عجیب دل میآسفالت، گوش سپرد به صدای قهقهه

ی دوم بازی.. فقط این فر؛ این هم مرحلهخب خب، مسیح خانِ رادان _

شه. دو تا ه و شکستش جزء محاالت محسوب میتری دارمرحله غول بزرگ

هات دست منن و من برای تحویل دادنشون یک، ضعفترین نقطهاز بزرگ
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دونم کجا خوام و دو، اون سری مدارکی که دستت داری و نمیرو میساحل

 قایمش کردی.

 

ساحلی که باردار بودرو که نه، اما مدارکی که حاصل تمامی زحمات پنج 

 داد. اصال تحویل نمی ش بودروساله

 دهان باز کرد و سیاوش افزود:

 نفست عجیب خوشگله! _

 رو قطع کرده بود نرسید. و صدای فریادش ابداً به گوش سیاوشی که تماس

یاوش باشه وقتی که ای از جانب سآرزو کرد که تمامشون بازیِ مسخره

رو روی خورد، فشار پاش. با هر بوقِ آزادی که میرو گرفتی منزلشماره

کرد و در نهایت صدای متینی که از حجمِ فریادها دورگه پدال تشدید می

 اش کوبید. شده بود، مهرتایید روی افکار بی رحمانه

 مسیح کجایی تو؟ لعنتی کجایی؟ بردنشون..الو مسیح،  _
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شد؟ سیاوش چطور به اون خونه راه پیدا کرده بود؟ سیاوش چطور چطور می

 دونست؟ سیاوش چرا یک قدم جلو بود؟ رومینامش

 هاش و لب زد:ضعففکر کرد به نقطه

متین فقط بگو که همه سالم تو خونه نشستن. متین توروخدا تایید نکن.  _

 ست مگه نه؟جانفس اون

خورد و تا اش سر میو متین بر اثر اجبار و همراه با اشکی که از روی گونه

 رو تحویل داد:چکید فریادی پردرداش میچونه

رو بردن. مسیح یه کاری کن، نیست.. نیست.. اومدن تو، نفس و ماهگل _

 کنم یه کاری کن.خواهش می

و با آخرین توان روی ترمز  رو به طور ناگهانی به کنار خیابون کشیدماشین

رو کناری اش احساس کرد و تلفنی سینهکوبید. دردی جانسوز روی قفسه

 انداخت. 

باره و تا حد مرگ باال زده خشم، غیرت، ترس، حیرت، همه و همه به یک

 بودن و این امر، برای پرواز روح از بدنش کافی بود.
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ای که حاال پیامی رو فشرد و نگاه انداخت به صفحهاشی سینهقفسه

 رو دریافت کرده بود. جدید

ذهنش بعد از گشودن پیام به طور کل برهم ریخت. حاال دقیقاً وارد هزارتو 

. رسهها به مقصد میدونست با انتخاب کدوم یک از راهشده بود و نمی

رسوندش به سمارو آدرسی که سپهر همین حاال ارسال کرده بود و می

رفت؟ به سیاوش و ه همراه مدارک به کالنتری میکرد، یا بانتخاب می

رو از خطر اشرسید یا باقیِ اعضای خانوادههای خودِ ابلهش میضعفنقطه

های رو از دستگرفت با امیرعلی و ساحلداد؟ تماس میاحتمالی نجات می

رفت برای پس گرفتن اش میکرد یا به همراه هر دو خواستهسیاوش دور می

 ؟ هاشصغفنقطه

زنان به فرمون کوبید. دیروزی که پر بود از حس خوب، آرامش قبل از نعره

گین به شهرِ طوفان بود و حاال آقای بی رحمِ طوفان، به همراه گردبادی سهم

 رو با یک وزش تخریب کنه. هاشخوشیدلش پا گذاشته بود تا تمام دل

گویی، پاسخ . به محضی سپهررو گرفترو انتخاب کرد و شمارهراه فرعی

 رو به صداش ریخت و نالید:حال بدش
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 رو برم؟سپهر به دادم برس. فقط بهم بگو کدوم راه _

 نگران شد و پرسید:طور ندیده بودش، دلو سپهری که تا به امروز، این

 رو فرستادم برات.شده؟ تو کجایی؟ من آدرس الیاسمسیح چی _

کدوم از شد؟ حاالیی که برای انجام هیچالیاس دقیقاً حاال باید پیداش می

های عزیزش تو در خطر ضعفکارهاش وقتی نداشت؟ حاالیی که نقطه

 بودن؟ 

 مجدداً نالید:

رو برده. سپهر یه کاری کن. در ازاش سپهر سیاوش نفس و ماهگل _

 خواد.رو میمدارک

مقدار از درد ایستاد و خمی که به  سپهر روی پا ایستاد، با وجود اون

 ابروهاش حالت داد، هیچ ربطی به گرفتگی عضالت نداشت.

رو نابود رو بدی بهش هم خودت و هم تمام اطرافیانت. مدارکمسیح نکن _

رو. کشه و هم تک به تک عزیزاترو میرو بدی هم خودتکردی. مدارک

. برو پلیس و لوش بده یکاررو. االن مستقیم برو ادارهمسیح نکنی این
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 مسیح.. من تا آخرین نفس با توام.. تورو خدا قدرت نده دست اون..

 

چیز از زد هیچفهمید. این آدمی که انقدر راحت حرف از تموم کردن مینمی

رو مجدداً به راه رو قطع کرد و ماشینفهمید. تماسضعف نمیعشق و نقطه

تین و یکی امیرعلی. باید هر دورو انداخت. دو تماس در راه داشت، یکی با م

 کرد. از تهران دور می

راست رفت به طرف سیاوش. میون راه رو که قطع کرد، یکدومین تماسش

رو کنج تک درخت و زیر خرواری از کنار فضای سبزی ایستاد و مدارک

 خاک دفن کرد. 

وار روند به سمت رو به راحتی از سر گذروند و موشکنهایت سرعت مجاز

رو دزدیده بود، دقیقاً همین بود.. قلبش حاال هاش. انگار که قلبشضعفقطهن

 فشردشون. رحمانه میهایی که بود که بیمیون دست

مقابل درب اصلی ایستاد، چنگ انداخت به کلتی که همیشه روی صندلی 

بود و مسلحش کرد. حالش، از بد فراتر رفته بود و اما برای راهی که 

ای ندامت به همراه نداشت. به جای در، دیواررو باال د، ذرهانتخابش کرده بو
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بار، برای مرگش رو از سیاوش یاد گرفته بود. اینکشید و از پشت خنجرزدن

 اومده بود.

ای های سر به فلک کشیده گذر کرد و رسید به چهار پنج پلهاز میون درخت

ود کرد، دردِ شد به ورودی. کمرش برای بار هزارم، اعالم وجکه منتهی می

 رو به رخ کشید و اون بی توجه، با پا به در کوبید. شدیدش

یک از کارکنان، حضور نداشتن. سالن خالی بود از سکنه. نه نگهبان و نه هیچ

ای ترسید. اگر رو نگاه انداخت و لحظهها و سپس دور تا دورِ نشیمناول پله

و همین حاال تموم ربه مکانی جدید منتقل شده بود، کارِ خودش سیاوش

 کرد. می

حواسش، جمع که تمامِزیر لب نام معبودرو مورد خطاب قرار داد و در حالی

ی دوم هم هیچ هارو آرام و شمرده طی کرد. طبقهدور و اطراف بود پله

های خبری از سیاوش و همراهانش نبود. اتاق سیاوش، تک به تک اتاق

ای. تمام ویال از تک موجود زندهرو چک کرد و تمامشون خالی بودن مهمان

 سکوت بود و سکوت!
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هارو با دنیای از یاس و در حالی که از حالت گاردگیری خارج شده بود، پله

پایین اومد و قبل از خروج، صدای جیغی که زیادی آشنا بود به گوشش 

های بلند دوید به طرف رو به اون سمت کش داد. با گامرسید و تمامش

زد، رسید به اد میی توانش فریرو با ته ماندهکه نام نفسالیحزیرزمین و در

 سالنِ چهل پنجاه متری و دیدش!

بار با رو اینقلبش از ناکجاآباد از راه رسید و رفت به جای اصلیش. نامش

لحنی پرآرامش و همراه با دنیایی از اشتیاق مورد خطاب قرار داد و نفسی 

رو با دنیایی از هاشش، تمام حرفهاش بسته بود و هم دهانکه هم دست

 هاش. قراری ریخت توی چشمبی

رو به طور کل کرد، منطق و عقلشفهمید، درک نمیدید، نمیمسیح اما نمی

رو زیر کتش پنهان کرد و رسید به نفس تا از دست داده بود که کلت

 رو از شر طنابی که محصورش کرده بود، خالص کنه. هاشدست

برمت خالص برمت نفس.. االن میریه نکن خب؟ االن مینفسم خوبی؟ گ _

 شی؟ اذیتت کرد؟ ماهگل کجاست هان؟می
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رو فریادگونه بیرون فرستاد و ی مقابلش اصواتنفس بعد از دیدن صحنه

 ها بود. هاش، مانع بروز واژهرحمانه سد کشیده بود روی لبچسبی که بی

رو روی سرش دیِ اسلحهها وقتی سرمسیح هنوز هم درگیر بود با طناب

 رو شنید:حس کرد و صدای سیاوش

حال ماهگل خوبه، نفس هم سر و مر و گنده مقابلت نشسته، فقط دو تا  _

 چیز ازت خواستم.. تحویلشون بده و بعد برو.. البته به اون دنیا!

رو ی دفاعشهاش وسیلهکه انگشتدست برد به زیر کتش و قبل از این

نب نفرِ کناری به جایی نزدیک به پاهاش اصابت کرد لمس کنه، تیری از جا

 . چراغی بود! چراغی زنده بود. و نگاه گشاد کرد

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

رو پایین اومد و سمارو ساک به دست دید. های چوبیچمدون به دست پله

پلک بهم فشرد، نفس رها کرد و هیچ تالشی برای منصرف ساختنِ شخصی 

 شد، نکرد.که ابداً منصرف نمی
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هاش روی زمین حرکت کنن و رو کشید، اجازه داد تا چرخی چمدوندسته

کشید، هیچ کاری رو به دنبال خود میبرای سمایی که ساک به اون سنگینی

 نکرد. 

ای به محض خروج از فضای گرم داخل، از هجوم سرما پلک بست و لحظه

هرستانی عجیب های شنگاه انداخت به مادر فرزندش که در قالب لباس

 زد.  دار میخنده

رو در اثر سوزِ ای رنگی که سفیدیشهای معمولیِ قهوهخیره شد به چشم

 سرما به قرمزی تحویل داده بود و لب زد:

 سفر بشم. خوام باهات همری؟ بهت گفتم نمیاز رو نمی _

 گفت:رو شنید که قاطعانه میو در مقابل صدای مصممی

تنها بذاری؟ تو این شهرستان ترسناک؟ میون این  جاخوای منو اینمی _

 آم.همه سگ؟ من از این خونه خوف دارم، هرجا که بری می
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ی کالفه نگاه گرفت از فردِ بی منطق مقابلش، با تلفنی که داشت، شماره

رو گرفت و انتظارش اندک طوالنی نشد و صدای منقطعِ تنها مخاطبش

 سپهررو شنید:

 ری داری؟الو الیاس، بله؟ کا _

داد به طرفِ خروجی، که گام سوق میرو شنید و در حالیصدای بوق آژانس

 گفت:

 رو ببینم.امخوام خانوادهآم تهران. میسپهر من دار می _

 دوید ادامه داد:رو میو بی توجه به فردی که هن هن کنان، راهی

 دم. تونه بکنه. بسه هر چقدر از آدم به دور بوسیاوش هیچ غلطی نمی _

رو سپهر میون راه ایستاد. در این بلبشوی به راه افتاده، تنها بازگشت الیاس

 برای تکمیل شدن مشکالت کم داشت. هر دو برادر بی عقل بودن انگار. 

 با لحنی آکنده از خشم فریاد کشید:
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جا وضعیت خرابه تورو آین. اینجا نمینه، نه الیاس.. نه تو و نه سما هیچ _

ای جا.. فعال رینه از هر خراب شدهبدترش نکن الیاس.. بمونین همونخدا تو 

 براتون امن تره.

کرد اهمیتی قائل نشد و میون راه ایستاد، به سمایی که کنجاوانه نگاهش می

 پرسشی لب زد:

 وضعیت خرابه؟ _

 و شنید:

رو رو برده و در مقابل مسیحتازونه. ماهگل و نفسسیاوش داره می _

 خواد. می

گفت؟ دست و پا بسته پرتش کرده گفت؟ این آدمِ بیشعور چی میچی می

زد؟ ماهگل؟ مسیح؟ نفس بود میون یک مشت خالی و حاال از چی حرف می

 دیگه کی بود؟ 

بی توجه بی سکوت بی حد و مرز کوچه فریاد کشید، فریادی که شش سالِ 

 تمام تو سینه حبسش کرده بود.
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جا؟ سیاوش از جونِ مسیح چه خبره اون گی؟ معلوم هستچی داری می _

 رو برده؟ خواد که ماهگلخواد؟ نفس کیه؟ چی میچی می

 ای نامفهموم بیان کرد و الیاس میون حرفش نشست.هسپهر واژ

امو چرا خواد.. خانوادهی منو میاون مشکلش منم! مشکلش اینه که جنازه _

آم.. هر جا ا؟ بهش بگو میراه دادین تو این ماجرا؟ مسیح و ماهگل دیگه چر

 افتم. آم.. فقط کاری به اونا نداشته باشه.. سپهر من االن راه میبخواد می

رو دنبال کرد و به چهارصد و پنجِ سیاه رنگ رسید. هاشبار امتداد قدماین

رو برای منصرف ساختنش به کار گرفته بود و اما الیاس سما تمام تالشش

 ه حاال باشه.. کی به حرف این دختر بود ک

 سپهر ملتمسانه به حرف اومد:

بذار کنار و خوب گوش  روبازیگوش کن الیاس.. یه بار گوش کن.. لج _

رو دونسته که چطور هر دو برادرکن.. اون سیاوش انقدر زبله که خوب می

رو تحریک کنه و به سمت خودش بکشه.. گوش کن الیاس.. اون نفس

ضعفِ مسیح تا سریعاً بره تو دامش و  دزدیده، دست گذاشته رو نقطه
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دونسته که اگه به گوشت ای.. میدونه تو زندهرو برده برای تو.. میماهگل

 رو برده.اون آی و برای همین به جای ماهرخبرسه می

رو رها مغزش از هجوم اون حجم از سوال به گریه افتاده بود، دربِ اتومبیل

 کرد و نالید:

خواد از من سیاوش؟ شیش سال ر؟ چی میگی سپهچی داری می _

 خواد؟ زندگیم بس نبود؟ پاکیِ خواهرم بس نبود؟ دیگه چی می

 لم کرد.اهق کنان مقابلش قدبا مشت به شیشه کوبید و سما هق

میرم. سپهر تاوان سپهر یه کاری کن. سپهر ماهگل چیزیش بشه من می _

 گناه منو خواهر و برادرم ندن یه کاری کن..

م شد، اسکناسی مقابل راننده گرفت و سریعاً کنسلش کرد و الیاس سما خ

 شنید:

فقط به حرف من گوش کن الیاس. االن برو تو بشین تا من بهت زنگ  _

بزنم. ببین الیاس، به روح ساالر قسم تا پای جونم برای خالص کردنشون 
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دم که با خبرای خوب باهات تماس می گیرم. فقط . قول بهت میجنگممی

 و نیا و گند نزن به همه چی. جلو دست من و مسیح نباش برنگرد تهران.ت

هایی که تک به هاش باقی گذاشت. سوالرو با سوالتماس قطع شد و الیاس

 داد. رو سما جواب میتکشون

مجددا وارد سالن شد و روی راحتیِ تک نفره نشست. ربطِ مسیح به 

رو ابدا خواسترو میحکه سیاوش چرا مسیفهمید. اینرو نمیجریان

 فهمید. نمی

های داخل شومینه سما روی زانو نشست و با اندکی تالش، به تکه چوب

هارو داخل رو از آب پر کرد و روی آتش قرارش داد، استکانشعله داد. کتری

هاش لعنت فرستاد. باعث و رو برای تمام عاشقی کردنسینی چید و خودش

 حمقش بود!بانیِ تمام این دردها خودِ ا

 گفت:

 دونی الیاس. خیلی چیزا هست که تو نمی _
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هاش نشست. خیز گرفت به نگاه الیاس از در و دیوار کنده شد و روی چشم

اش کاشت، ای که بی رحمانه روی گونهرو روی سیلیطرفش و تمام زورش

روزهارو به لرزه خالی کرد و فریاد کشید. فریادی که تمام ویالی مسکوتِ این

 اخت.اند

چاره کردی. تو دلیلشی.. دلیلِ تمام همش تقصیرِ توعه. تو منو بی _

هایی که تو زندگیم کشیدم تویی. من چیکار کردم؟ چه گناهی عذاب

 رو با تو به من داده؟مرتکب شدم که خدا تاوانش

 رو دوست نداشت.ها بود که ناله کردنسما اشک ریخت و اما ننالید. مدت

بینیت جا رسوند. خودبزرگمن نه، الیاس غرورِ خودت بود که تورو به این _

. هنوزم هارو همراهت داریبود که نابودت کرد. هنوزم که هنوزه اون اخالق

ندازی. من؟ من باعث شدم رو گردن این و اون میکه هنوزه تمام تقصیراتت

زیر پاهام و با  رو گذاشتمکه سیاوش مرگ تورو بخواد یا خودت؟ من سیاوش

زور له کردم یا الیاسِ همه چیز تمام؟ همه چیز تمامیت کار دستت داد 

رو کنار نذاشتی؟ الیاس. بعد از این همه سال تنهایی، هنوز منم منمت
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خواد؟ رو میخوای بدونی سیاوش چرا مسیحخوای بدونی مسیح چرا؟ میمی

 دونم. رو میشخوای بدونی نفس کیه؟ من همهمی

فرو برد. انگشترِ پت و پهنی رو الی سیاهِ بی حد و مرزِ موهاش دو دستش هر

مرد براش هم هنوز توی انگشت چهارمش جا خوش کرده بود. که سما می

داری که کتریِ پر روی بالشتکِ کنار شومینه نشست و خیره به بخار جون

 فرستاد گفت:سر و صدا بیرون می

. فقط بهم بگو که ماهگل و مسیح ستبهم بگو.. سما االن حالم خوب نی _

 شه. بگو تا نمُردم. هیچیشون نمی

 هاش و افزود:و بعد زل زد به چشم

 من خیلی ترسیدم مگه نه؟ _

 به داخل قوری انداخت، لب بهم فشرد و ابرو باال انداخت. دو چای نپتون

کوبیدی تو شکمم همین شکلی شده آره ترسیدی. منم وقتی با لگد می _

  بودم.

 خواستم. رو نمیمن اون بچه _
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بار خواستنِ الیاس حسرت به دل داشت، این رو گفت و سمایی که از یک

 خوامت!نتونست که بگه ولی من هنوز هم می

چینی کرد، نیم ساعت از شلوغیِ تهران و تنهاییِ نیم ساعت تمام مقدمه

نبود، حرف خودش گفت، نیم ساعت تمام از حالی که بعد از اون اصال خوب 

زد. نیم ساعت تمام از روزهای بعد از رفتنش و روزهایی که پای کوچکی 

شون باز شده بود گفت. از سیاوشی که بعد از اون روز، هیچ نامی به خونه

دونه خواهرش، شبیه وجه تشابهی با آدم نداشت. سیاوشی که نگاهش به تک

رو سوق نهایت بحث به نگاه به یک زباله بود. نیم ساعت تموم حرف زد و در

 داد به سمتِ اصل مطلب.

 .سیاوش به یکی دستور داده بود که منو بکشه _

رو روی سینی قرار داد، از دیوار مجاور شومینه، به استکان خالی از چای

شناخت، گاه استفاده کرد و اما متعجب نشد. از سیاوشی که میعنوان تکیه

 هر کاری بعید نبود!

 سما افزود:
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جا مخفی کرده بود که به خیال خودش امنیتم حفظ باشه اما در  منو یه _

 زد.رو طرح میی قتلماصل داشت نقشه

های بی حسی که حاال عاری بود الیاس در نهایت نگاه گرفت از پنجره و تیله

 هاش دوخت.رو به چشماز نفرت

 خواست بکشتت؟بخاطر اون بچه می _

 رای خود ریخت.تری برنگسر باال انداخت و چایِ خوش

بعد از اون قضیه، سیاوش با من مثلِ یه کلفت رفتار کرد. من بهش گفتم  _

که اون بچه نمُرده و اون برای کشتنش، با من وارد یه جنگ جهانی شده 

 بود. 

 هاش و ادامه داد:نگاه قفل کرد روی تیله

تم تونسای که از تو بودرو که داشتم.. میمن تورو نداشتم، ولی اون بچه _

رو بدم به اون. ولی تونستم عشقی که به تو داشتملمسش کنم، حتی می

 رسید. ی جدیدی از راه میسیاوش برای هر روز مردن اون بچه با نقشه
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وقت در مورد سما و ها کنجکاوی به خرج داد. اون هیچالیاس بعد از مدت

مسلماً  ای بود که از این پسشد اما، موضوع حاال بچهاعمالش کنجکاو نمی

 شد. فر میرادان

رو به دنیا بیاری و این همه سال بزرگش کنی؟ چجوری تونستی اون بچه _

 گذره. اون سیاوشی که من دیدم، از هرچی که متعلق به منه نمی

 های قالیچه خط فرضی کشید و گفت:با انگشتِ سبابه، روی گل

ه پرورشگاه، یا دیش به یوقتی اون بچه به دنیا اومد، سیاوش گفت یا می _

خواست تنها چیزی که تونستم از اون بگذرم. دلم نمیکشمش. منم نمیمی

. سپهر بود که کمکم کرد. از سیاوش خواست رو هم بدم به بقیهاز تو داشتم

رو خودش انجام بده و بعد برد و تا کار منتقل کردن بچه به پرورشگاه

نیتش در خطره به دیدنش پنهانش کرد. من قسم خوردم که تا زمانی که ام

نرم و سپهر هم هیچ آدرسی از اون به من نداد. تنها تصویری که از ارکان تو 

 ذهن باقی مونده، یک جفت چشم بسته بود و موهای سیاه و کم پشت. 

 چهره جمع کرد و لب زد:
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 ارکان؟ _

 و شنید:

 گه شبیه تو شده.سپهر می _

پنج سال تموم میون چهاردیواریِ اتاقی که در اون حبس شده بود، تنها بود. 

پنج سال تموم به هر چیزی فکر کرد و ذهنش از تمام افکار خالی شد. پنج 

کرد که برگرده به سال هیچ دلیلی برای زندگی نداشت و حاال.. حاال آرزو می

و دست نخورده  کرد که اتاق افکارش، مرتبهمون پنج سال. حاال آرزو می

ی بی جواب داشت که از حاال تا پنج سالِ قدر فکر و معادلهباقی بمونه. اون

 آینده، زمان الزم داشت.

 داد:چنان ادامه میسما هم

روزی که سیاوش تصمیم گرفت تورو بکشه، هیچ فکری به جز تهدید  _

 خوری نداشتم. بهش گفتم اگه تورو تموم کنه،کردنش با یه چاقوی میوه

کنم و اون به ظاهر قبول کرد اما.. برای مرگ من رو تموم مینفس زدناش
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ام. یه مردِ واقعی. یه مردی که با رو فرستاد تو خونهقدم برداشت. یه مرد

 رو داشت، بازم انسانیتش عیان بود. که قصد بازی دادنموجود این

آسمونِ تن نزدیک کرد به مردی که سر چسبونده بود به دیوار و خیره به 

افزود. دست بلند کرد سرخی که هنوز هم قصد بارش داشت، به افکارش می

رو بود های مردی که خدای روی زمینشهاش، گودیِ چشمو با سرانگشت

 لمس کرد.

. های تو آبی بود و دریدههایی که شبیه به تیلهمن زل زدم به اون چشم _

. کرد، گفتم دوستت دارممن به اون مردی که به دروغ اما ابراز عالقه می

کرد. من هام گوش میگاه بود و به حرفای که تکیهرو گذاشتم رو شونهسرم

وقت به من رو که کنایه نبود. اون هیچهاییبا جون و دل گوش کردم حرف

وقت تحقیرم نکرد. تو و اون دوقلو بودین، هر دوتاتون زیباییِ نگفت کم! هیچ

خندید. وقتی ون مردتر بود از تو... اون الکی نمیای داشتین اما اخیره کننده

شد، زد، اطمینان داشتی که واقعیه. وقتی برای نفسش نگران میلبخند می

خورد. من عاشقِ تو بودم و تهِ دل من به جای اون دختر تکون می
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ی تو، اونی بود که ی تکمیل شدهرو دوست داشتم. نسخههای اونمردونگی

 اخت، تا من نمیرم. رو تو خطر اندخودش

روی ها و بعد از مکثی کوتاه صاف نشست. سما انگشتمرد با حالجی جمله

 لبش کشید و ادامه داد:

 از برادرِ بودم مسیح؛ من برادرِ تورو بارها دیدم. برادرِ مردی که عاشقش _

رو داشت. اون حتی به من حس زندگی داد. اعتماد به تر هوامخودم بیش

که از یه کرد. تو چیکار کردی برای من الیاس؟ به جز این رو تشدیدنفسم

دونی چیه؟ تو دختر، تبدیلم کردی به یه زباله چه کاری برام کردی؟ می

 رو ببینم.ها نتونستم مادرمحتی کاری کردی سال

 

رو ممنوع کرده بود. چون تو روی برادرم ایستاد و چون سیاوش دیدنش

خاطر همین انداختش تو یه آسایشگاه و گفت بذار اون بچه بمونه. فقط ب

ام رو ممنوع کرد. فقط چون تورو دوست داشت. الیاس من و خانوادهدیدنش

روزی که زیر پاهات ضجه با تو چیکار کرده بودیم که خوردمون کردی؟ اون
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رو بهت داده زدم، دلت برای اون بچه نه، اما واقعاً برای زنی که زندگیشمی

 انقدر فرق داری با برادرت؟ هان؟بود نسوخت؟ تو چرا 

دار سما ادغام شد. اون زن، حتی های بغضصدای فریاد الیاس، با صدای گله

رو هم دوست داشت. فریادی که حقیقی بود، فریادی فریادهای مرد مقابلش

 ها!که نه دروغ به همراه داشت و نه کلک. دلش قرص بود به این واقعی

. من نبودم رفتی سراغ داداشم؟ آخه از . چشمم روشنببند دهنتو سما _

دونم اون به زنی مثل تو زنی وقتی من میکدوم لبخند و مردونگی حرف می

دونی اون با چه دخترهایی نشست و برخواست کنه. تو مینگاه هم نمی

کشی؟ حتما باید یکی باشه رو به رخ من میداشته که حاال داری لبخندش

خواستی منو بیرون بکشی که رفتی تو می ی من؟ تو از مسیحاز خانواده

ی زندگیش؟ بازم تو باعث شدی که سیاوش چسب بشه به یکی از خانواده

 من.

رو مشت کرد و ای گوشت به خود نداشتهای بی جونی که حاال به ذرهدست

 اش کوبید. در نظر الیاس، سما همیشه مقصر بود.به تخت سینه
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ندازی به جونم؟ من به چرا آتیش می زنی؟دونی چرا حرف میتو که نمی _

 .. اون خودش اومد تو زندگیِ من.مسیح کاری نداشتم

رو مهار کرد و دقیق شد روی واپسین با یک دست، هر دو دستِ ظریف سما

 .جمله

 خودش اومد؟ چجوری؟ _

رو. سامیاری که خیلی خوب بلد به یاد آورد اولین دیدارش با سامیارِ قالبی

 رو!حجله کشتن بود، گربه دمِ

اون برای انتقام از سپهر و پیدا کردنِ تو، با اسم مستعار سامیار وارد باند  _

 کنه. شده و چندین ساله که برای اونا کار می

 از وجود حیرت، به لکنت افتاد و سما افزود:

کنه دیگه. بخاطر طوری فکر میکرد سپهر به خواهرت.. یعنی اینفکر می _

 رو فرستاد تا منو بکشه.بوده. سیاوش هم اونهمین دنبال سپهر 

هوا گرفت برای نفس کشیدن و آب دهان پایین فرستاد، برای رها ساختنِ 

 اصوات.
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 داد:چنان ادامه میسما هم

گفت خیلی خوشگله. برای تازه زنم گرفته. اسمش نفسه. سپهر که می _

نفهمیدم اما که تورو پیدا کنه، اومد با من صمیمی شد.. فکر کرد من این

ی نفس های الکی. وقتی که شمارهمحبت دلم خوش بود به همون ذره

 زد....ی تلفنش، اون چشماش برق میافتاد رو صفحهمی

ای از دهان بیرون بفرسته. داستانی که در نهایت موفق شد که تک جمله

شد به مسیح؟ مسیحی سما همین االن به بازگو رسونده بودش، مربوط می

 فرستاد؟رو به سر تا پاش لعنت میروزهای کنار هم بودنشون که تمام

 زمزمه کرد:

 رو انداخته تو خطر؟مسیح؟ مسیح برای من خودش _

 و سما به سوالِ مضحکی بیانش کرده بود؛ بلند خندید!

 فصل هجدهم

 "نفس"
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صندلیِ اتاق نما مقابلم و روی تک ای که با لبخندی دندونی کریهبه چهره

نشسته بود نگاه کردم. از هجوم نفرت به حالت تهوع افتاده بود و نکبتِ 

کرد و بر حسبِ معادالت مقابلم چهل و پنج دقیقه بود که بی وقفه نگاهم می

جبور شدم که نگاه خندید. در نهایت و ناچاراً، مذهنیِ خودش بلند بلند می

 رو بزنه و بره. هاش تا حرفشبدم به چشم

 پا روی پا انداخت و گفت:

شد دیگه. بی ادبی خوره. باید ادب میآد. داره کتک میشوهرت االن می _

 زیاد کرده بود. 

هام، از فشار طنابِ پوسیده به سوزش افتاده بود و در حال هر دو دست

ی پرتاب کردن تف تو صورت اصالح شدهخواستم، حاضر تنها چیزی که می

 سیاوش بود! 

هارو دونستم تمام این حرفرو. میخوب شناخته بودم ذات پلید مرد مقابلم

کنه و به خدا که اگر چسب سد راهِ تنها برای به غم کشیدنِ حالم بیان می

 دهانم نبود، تا به حال هزاربار روی اندامش عق زده بودم.
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شد، واضح به گوشم تر میلحظه به لحظه نزدیک صدای داد و فریادی که

 ام انداخت. ی سیاوش، به گریهرسید و تلفیقِ زجر مسیح و قهقه

برای ایستادن دست به دست  در نهایت در چهارطاق باز شد و تمام اندامم

داد. دادن و نشد. سیاوشِ بی همه چیز، به بدترین شکل ممکن زجرم می

کرد و تمام هایی که خون از میونش چکه میلبرو دادم به بارمنگاه اشک

 رو برای فریاد زدن به کار بردم و نشد!تالشم

های بسته و تنی بی جون، کنج اتاق افتاده بود و من یکی مسیح با دست

 تنها یک قدم تا مرگ فاصله داشتم.

گاه بود، تنها کسی بود که خوب سیاوش تو چهار دیواریِ این اتاقی که قتل

 ند.تازومی

های چراغی جان یه صندلی بذار کنار صندلیِ نفس.. قشنگ مثل بچه _

 خوام براشون یه داستان تعریف کنم. جا من میخوب بشینن این

رو مجدداً مورد خطاب قرار چراغی چشم گویان راه افتاد و سیاوش نامش

 داد.
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 راستی؛ یه کاغذ و خودکار هم بیار وصیت بنویسن. _

خندید. مسیح ناله کرد و من گریه کردم. عجب  چراغی خندید. سیاوش

تراژدیِ دور از انصافی! سیاوش قهقهه زد، ماهگل غیب شد، من با دهان 

 بسته فریاد زدم و مسیح درد کشید.. عجب سناریویِ بی سر و ته و تلخی! 

رو چراغی صندلی به دست بازگشت و به همراه چند نفر جدید، تن مسیح

رو نوازش کردم و هاشبا نگاهم تک به تک زخم. من روی صندلی انداخت

 رو بیرون فرستاد:جونشاونی که دهانش باز بود، فریادهای کم

.. به کنمسیاوش االن نوبتِ توعه.. بتازون سیاوش.. ببین باهات چیکار می _

 کنم.ره.. ببین من با تو چیکار میخدا قسم خندیدن از یادت می

رو در هام از شر طنابی که جونمدم و دستبار تن تکون دابرای هزارمین

 برگرفته بود، خالص نشد. 

 مسیح ادامه داد:

 کنم. برو توشه جمع کن سیاوش، جهنمت تو راهه.از رو زمین محوت می _
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هاش بسته شد و نکبتِ مقابلم، از چراغی خواست تا در همون حین؛ دست

جون نداشتم ای بیهرو هم ببنده. من هیچ کاری به جز گریه و تکوندهانش

و مسیحی که با چوب به جونش افتاده بودن، نایی برای تقال کردن هم 

 کرد.نداشت و این وسط، خدا ایستاده بود و نگاهمون می

هاش و من هارو آغاز کرد. مسیح زل زده بود به چشمعقب کشید و بازیِ نگاه

نهون کرده ها پرو زیر نقاب زخمرخی که تمام جذابیتشخیره بودم به نیم

 بود.

 سیاوش متکلم وحده شد.

رو ببندم عزیزم. . شرمنده که مجبور شدم دهنتپسر بدی شدی مسیح _

خوام تعریف کنم؛ خیلی سِری و حساسه! حواست چون داستانی که می

 پرسم. ها، آخرش ازت میباشه

رو به دست گرفت و ای از موهای چسبیده به صورتمو بعد رو کرد به من، تره

 زد: لب

 پرسم، نترس.تری میهای آسوناز تو سوال _
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که برای مرگ، به رو تو دلم ریختم و درحالیهامها و ضعفها، ترسحرف

رو دادم به مسیح. به خدا که کردم نگاه مغموممخدای خودم التماس می

 هاش باقی نمونده بود!هیچ اثری از رنگِ روشن چشم

رو به مغزم رسوند هاش روی زمینکفشرو رفت، صدای کوبش سیاوش قدم

 و بعد گفت:

یکی بود.. یکی نبود.. یه مردی بود به اسم سیاوش، که خیلی زحمت کش  _

کرد. سیاوش، یه مامان پیر داشت و یه بود و تو یه کارخونه کار می

 خوند بره کنکور..خواهرکوچولو که داشت درس می

جونِ مسیح. قلب من رو عقب کشید و خم شد روی تن بی پای راستش

 کرد.تپید و مسیح تنها نگاه میپناه میچون گنجشکی بیهم

جاهارو بلد باشی مگه نه؟ پس بذار از ره؟ فکر کنم اینت سر میحوصله _

رو سوار ماشین کرد و مثال ی منروزی برات بگم که برادرت خواهرِ حامله

 برد چرخش.. 

 ا کشید و در همون حال گفت:رو با صدنگاه دقیق کرد، چسب روی دهانش
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خواستی بگی.. جان؟ بگو چون قراره بری اون از نگاهت خوندم چیزی می _

 دنیا من امروز باهات مهربونم. 

اش شد و سیاوش عقب کشید و مجددا روی مسیح با سری فرو افتاده خیره

 صندلی نشست.

گفتم.. می نه انگار اون زبون تیزت از کار افتاده سامیار جان. خب داشتم _

ی من و به طور مثال سمارو برد مهمونی. گفتم عالی اومد خونهبرادرِ جناب

 ای؟ زن و شوهر بودن؟ صیغه

فهمیدم و تمام حواسم، تنها به مردی که از دهانش چیز نمیمن یکی هیچ

 داد:فرستاد معطوف بود و اما سیاوش بی توجه ادامه میخون بیرون می

دونم چجوری با لگد به جونش ارج از شهر.. نمیروز سمارو برد خاون _

ش، هیچ ی خیابون پیافتاده بود که وقتی باهام تماس گرفت و رفتم گوشه

رو بردم خونه، مثل بید به جای سالمی تو بدنش نداشت.. من خواهرِ باردارم

لرزید. تا حاال مثل بید به خودت لرزیدی مسیح؟ از ترس رو به خودش می

خوری رو بندازه زیر دست و پاش، تا میاال؟ یه نفر تنتمرگ بودی تا ح

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1744 
 

های درنده جا و تو اون بر بیابون ولت کنه.. شاید اسیر گرگبزنه.. بعد همون

 نما.بشی و شاید بخوری به پستِ یه مشت حیوونِ آدم

 مثلِ تو؟ _

ای پاک کرده بود از رو لحظهتازه جذب شده بودم به داستانی که سیاوش

رو گفت، که ی مسیح، دقیقاً همون چیزیزی و صدای غرق در کینهبامسخره

 شد.خواستم بگم و نمیمن می

ای خیره شد به مسیحی که با دنیایی از سیاوش نگاه گرفت از دیوار، لحظه

 کرد و بعد مجددا به خنده افتاد.نفرت نگاهش می

خوشم میاد ازت مسیح. به خدا خیلی شجاعی. مثلِ سگ کتک  _

بندی. حتما باید دست بذارم رو نقطه ضعفت ها، اما بازم دهنتو نمیخوردی

تا خفه شی؟ ساکت شو فقط گوش کن. هر حرفی که بزنی به جای تو نفس 

 ده پس ساکت شو. تاوان می
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اما باز  "کنم تو نترسمسیح خواهش می "رو کردم تا بگم من تمام تالشم

که من خیلی خوب هم نشد و مسیح در سکوت نگاهش کرد، در سکوتی 

 گیره.فهمیدم از ترس نشات میمی

 سیاوش پا عوض کرد، دست قفل کرد پشتِ سر و ادامه داد:

من بهش زنگ زدم. ازش خواستم تا بیاد خونه و صحبت کنیم. بچه پولدار  _

ی ی هیچی ندار، جوجهبود دیگه، از ما باالتر بود. جرات نکردم بگم مرتیکه

آدمی که آبجیِ منو گرفتی زدی؟ تو آخه قدت بیست و یک ساله، آخه تو 

ها؟ منِ احمق برای اون برادرِ سوسول تو خیلی ارزش رسه به این حرفمی

ام قائل بودم، حتی بخاطرش به سپهر دروغ گفتم. حتی راهش دادم تو خونه

وقت ی ساده، واسه خواهرم شوهری کنه و اونو اجازه دادم با یه صیغه نامه

های من یه لگد دیگه پرت کرد تو شکم نه، جلوی چشماون چی؟ اومد خو

ی تو بوده.. تو فرت؟ گفت نقشهدونی به من چی گفت اون قلِ رادان. میسما

 رو به من ببنده. دار شه و خودشبه سما یاد دادی که بچه

رو هم باور های سیاوشالیاس این کارهارو کرده بود؟ من یکی صادقانه

 شبیه به همیشه نبود به خدا. هاش نداشتم و اما چشم
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ای تراول بیرون کشید، روی پا ایستاد و مقابل دست کرد به جیبش، دسته

رو پرت به صورت مسیح. دلِ ی من، تمامشونهای از حدقه بیرون زدهچشم

 ی من، همون لحظه دق کرد و مُرد.بیچاره

ورتم و رو همین شکلی پرت کرد تو صدقیقاً همین شکلی.. یه دسته تراول _

ی لجنت، از من بکشین بیرون. دقیقاً گفت بیا اینم پول، فقط تو و خانواده

همین شکلی لهم کرد. همین شکلی پشت پا زد به تمام قول و قرارهاش. 

ی سفید و شکم باال اومده، شد همین شکلی خواهر من، با یه شناسنامه

 ی در و همسایه. ی تفریح و خندهوسیله

رو و من با یک مشت ناباوری و چهار مجدداً تکرار کرد اون حرکت خم شدن

 رو بلعیدم. چشمی، تصویر مقابلم

دونی بعد از اون چی به سر من و خواهرم اومد؟ هر صبحی که می _

رو از یه مرگ گشتم خونه، مجبور بودم که خواهرمرفتم سرکار و برمیمی

ا یه مشت قرص نشسته یه گوشه و بار دیدم باحتمالی نجات بدم. یه بار می

 دونی؟دونی چی دیدم؟ میرو زده. بار آخر میدیگه رگش
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زد، من شوکه نگاهش سناریو تغییر کرده بود. حاال سیاوش با خشم فریاد می

 کرد.کردم و مسیح بی هیچ احساسی، تنها نگاهش میمی

وحشت  رو رها کرد و نزدیک شد به منی که از یک کیلومتریش هممسیح

 رو فریاد زد و سیاوش انگار که کر شده بود اصال!داشتم. مسیح نامش

رو تو چه تونی حدس بزنی بار آخر خواهرمدونی نفس؟ تو میتو می _

 وضعیتی دیدم؟ 

دهان باز کردم تا برای دور شدنش خواهش کنم و باز هم نشد. لعنت به 

 های پهنِ دنیا!تمام چسب

خواهرم از سقف آویزونه. اگه یه خورده دیر وقتی رسیدم خونه دیدم  _

 رسیده بودم از بی نفسی مُرده بود.

 کردم؟مجدداً فریاد کشید و من چرا به سیاوشِ جدید عادت نمی

رو از سقف چیزتهمههمون روز قسم خوردم یکی از خونِ اون داداش بی _

 مکه.رو بکه ترس تمام جونش آویزون کنم. دقیقاً همون شکلی.. یه طوری
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 نبضم پس از دور شدنش به حالت عادی برگشت و سیاوش ادامه داد:

ی تیربرق پیدا کردن و برام آوردن.. روزی که زنِ رو گوشهروزی که تلفنت _

رو برای پس گرفتن تلفنت لو داد.. تا یک احمقت خیلی راحت اسم و فامیلت

من یک هزارمِ  هفته تو شوک بودم.. باید بگم براوو مسیح، واقعا براوو چون

کردم تو برای مقابله با من به این قصر اومده باشی.. االن درصد هم فکر نمی

فهمم.. رو میتوزانههای کینهکنم، خیلی خوب دلیل اون نگاهکه فکر می

. اون معدنِ سیاست بود و تریاهلل چون تو حتی از برادرت هم مارموزباریک

 تو یکی افتتاحش کردی.

خندید، سیاوش های سرخ از خونی که بی دلیل میبه لبمن نگاه کردم 

 گین شد و مسیح جمله چید:بیش از پیش خشم

سوزه سیاوش، خیلی قابل ترحمی.. اول از الیاس، بعد از دلم برات می _

سپهر، بعد خواهرت و بعدش از من رو دست خوردی.. تو حتی.. تو حتی یک 

مه که با سر بری تو دره. نفررو پشت خودت نداری.. فقط یه انگشت الز

 پشتت خالیِ خالیه. 
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رو وار نامشی سیاوش رو به انقباض رفت و مسیح با وجود منی که نالهچهره

 کردم، ادامه داد:خطاب می

تو از دار دنیا یه مادر داشتی و یه خواهر به عالوه دو تا پسرخاله که  _

رو با هم ببینن، من رو کشتی. حاال اون خواهر و مادر، اگه منو تورویکیشون

 کنن.. انتخاب می

 سیاوش نعره زد و مسیح افزود:

های هایی که داشتی تو دستسمارو نکشتم. سما و مادرت، تمام دارایی _

 منن.

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

 خوام یه سوال ازت بپرسم. مسیح.. مسیح قبل از مردنم، می _

داد و من دلم یک مه میها ادااش برای باز کردن طناباون به تالش بی وقفه

ی ای که قبل از مرگِ حتمی، از من و اون به عالوهخواست، جملهجمله می

 رو فریاد بزنه. ای دوز باالی عشقمون. جملهعشقمون باقی بمونه
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ی زدم تا معدهدهانم تازه از شر چسب پهن خالص شده بود و من حرف می

 ترم دست بردارن.خالی و مغزِ خالی

تر دوست داشتی یا اون دختره در عاشقم بودی؟ منو بیشمسیح چق _

 شیوارو؟ 

ای از حرکت ایستاد و اما بعد از بیرون فرستادن هاش برای لحظهدست

 نفسی عمیق، مجدداً به کارش ادامه داد. 

 رو شکستم:من بودم که باز هم سکوت

صافی کنم که در حق تو یه بی انمسیح باید اعتراف کنم... من اعتراف می _

 تر از تمام دنیا، عاشق منی.کردم و توام اعتراف کن که بیش

وقت ناامید خون و اما اون برعکسِ من، هیچهاش پر بود از لختههر دو دست

 شد.نمی

 ادامه دادم:

 دونم.ماهرخ هنوز عاشقِ سپهره.. من اینو می _

 هاش بسته بود.العملش و خوب شد که دستنگاه نکردم به عکس
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 دونم.در ارتباطن چند وقتیه.. من اینو می با هم _

های رو نه تنها روی صورت، بلکه روی تک به تکِ ذرهبار سنگینیِ نگاهشاین

گفتم. چیزی تا مرگ فاصله باقی رو میوجودم حس کردم و اما باید تمامش

 نبود!

 دونم.سپهر بی گناهه و گناهکارِ اصلی سیاوشه و من باز هم اینو می _

خوش بودم به چفت بودنِ ناباورانه مورد خطاب قرار داد و من دلرو نامم

 هاش.دست

رو برای سپهر ها، من بودم که هویت اصلیتی این دونستنو در آخرِ همه _

 .آشکار کردم

ای صدادار، به انتظار ه. به انتظار سر دادنِ نعرپلک بستم و به انتظار نشستم

بودم یا غمگین؟ مسیح ال میلحنی مورد شماتت و اما، باید خوشح

 رو باز کرده بود.هاشدست

هاش گرفت و من نباید رو میون دستامچهار انگشت خالصِ مسیح چونه

 کردم؟خندیدم؟ مسیح حاال روی پاهاش ایستاده بود، من نباید ذوق میمی
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 ها چیه؟ با توام نفس؟گی؟ هان؟ این چرت و پرتنفس چی داری می _

کرد، مسیح در این لحظه فقط متحیر بود! نه سرزنشم می زد ونه فریاد می

 دادم؟ داد هم، لبخند به خرج مینباید برای این یکی رخ

 رو بلعیدم و لب زدم:هام، تمام وجودِ آزادشبا چشم

 مسیح بغلم کن. _

هاش، مشغول باز کردن طنابی شد، که پوست بغلم کرد و با هر دو دست

بردم از دنیایی که حاال فقط در د. من لذت میسابیرو بی رحمانه میدستم

 کرد:شد و مسیح کنار گوشم زمزمه میگرمای این آغوش خالصه می

شه. از هیچی نگو.. االن اگه اعتراف کنی به یه قتل هم من یکی باورم نمی _

برمت بیرون. من مسیح نیستم اگه بذارم اون عوضی انگشت این جهنم می

 به تو بزنه.

ی خروج، بیانش رو که  سیاوش لحظهای، یادم افتاد اون جملهیادم افتاد

 کرده بود.

 رو آماده کن.برای آخر شب خودت _
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 ها نالیدم:از تصور اتفاقاتِ پیش روم، به گریه افتادم و میون گریه

ذاری تر بغلم کن. بغلم کن و قول بده حتی اگه بمیرم نمیمسیح محکم _

 اون بهم دست بزنه. 

ها از دعوتم کرد به سکوت و دری که چهارطاق باز شد، با باز شدن طناب

دور تنم، ادغام شد. سیاوش نگاه گشاد کرد و مسیح، به خدا که انگار نه انگار 

 نالید از دردهای بدنش. که تا همین یک ساعتِ پیش، می

من با هر دو دست، مانعِ صدای فریادم شدم و مسیح خیز گرفت به طرفش، 

رو به دیوار کوفت و مشت صداداری پای چشمش کاشت. جنگ میون تنش

مکش پرت شدن اندامشون روی هم، دست او دو آغاز شد و من، میون کش

 رو سریعاً از دور تنم باز کردم. بردم و طناب

رو به مشت کوبیدن اختصاص داد و مسیح تمام تمرکزشسیاوش فحش می

رو برای با دنیایی ازوهم اطرافمداد. به محض آزاد شدن دست و بالم، می

 ای دید زدم و اون دو هنوز هم درگیر بودن باهم.یافتن چاره
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رو در بر که تمام سیاوشاز روی ناچاری زدم زیر گریه و مسیح درحالی

 گرفته بود، رو کرد به من و غرید:

 فرار کن نفس.. سریع.. برو بیرون کمک بفرست.  _

که مسیح چی؟ به حرفش بهایی ندادم و  عقب گرد کردم و قلبم جیغ کشید

رو به زمین بچسبونه. اگر من اون دست به دامنِ احساسم شد که پاهام

 دادم چی؟رو برای همیشه از دست میرفتم و با رفتنم با مسیح بودنمی

رو فریاد زد و من بی توجه به قلب و احساس و اشمسیح مجدداً خواسته

هاش برای یک ثانیه وداع کردم و به محض عشقی که به اون داشتم، با چشم

رو دیدم. رویا نبود به خدا، متین ی نجاتمی در، اولین فرشتهگذشتن از لنگه

م کرد، متین بود و من هیچ اهمیتی برای نگاهِ البود. مردی که مقابلم قد

 ترش قائل نبودم، وقتی که بودنش، حقیقی بود. 

کرد و من یدم. اون گریه میهام خندرو خطاب کردم و میون گریهنامش

خواستم بدونم که خندیدم. من اصال نمیبدون فکر کردن به حالش، تنها می

های نزدیکم جا بود، مهم فقط بودنش بود. صدای قدممتین چطور و چرا این
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بار، دومین شوک هم به تنم وارد شد. سپهر هم از راه رسید. سپهر شد و این

 ی مسیح و ماهگل.نجاتِ من به عالوهو متینی که رسیده بودن برای 

هاش به گریه افتاد و من نپرسیدم های خوش حالتِ متین همراه با چشملب

تر که چرا. با دست اشاره کردم به اتاق و رو به سپهری که بد بود اما طبیعی

 رسید گفتم:به نظر می

 زنن.رو میدارن همدیگه _

رو هاشی غم شدید چشموهسپهر سریعاً و متینی که دلیل حیرت به عال

ای، تصویری ای، تنها لحظهفهمیدم، با تاخیر دنبالش به راه افتاد. لحظهنمی

مقابل نگاهم نقش بست، تصویری که نسبت به صدای فریادهای اتاق اولویت 

رو محکم میون رو دارا بود، تصویری که دست دراز کرد و قلبمباالتری

رحمانه ر حال جنگ بود اما، پاهام بیهاش فشرد. مغزم با باورش دانگشت

 رفت برای دیدنش. 

های افرادی به لرزه افتاد، دنیارو صدای زمینِ زیر پاهام از صدای دویدن

ها در برگرفت، جنگ به راه افتاد و من با یک فریاد به همراه شلیکِ گلوله
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چون یی تا به حال همی آشنابودن اتفاق با تمام توان فریاد کشیدم. از لحظه

هام به حرکت در اومد و ی غم، مقابل چشمفیلمی با ژانر وحشت به عالوه

رو پس ترین تژادیِ عمرمانگیزمن خیره به تنی که روی هوا معلق بود، غم

 خاطرات ذهنم، به تثبیت رسوندم. 

با وجودِ ازدحام جمعیتی که من از تعداد و حتی هویتشون هیچ اطالعی 

 هاش عذاداری کردم.ی تمام نبودنتن چسبوندم به در و به اندازهنداشتم، 

 ماهگل مُرده بود! 

 

ی هفتم توقف کرد. تن های نسنجیده و بی مقصدم، در نهایت روی پلهگام

ها و گوش سپردم به صدایی که رو پرت کردم کنار نردهثقیل شده از دردم

ها، اول ردم و پلیسکزد. من گریه میرو فریاد میهنوز هم نام ماهگل

کردن. رو دستبند به دست از ویال خارج میسیاوش و سپس کارکنانش

ها، اسیرهایی که به هفتاد مسیح پر بود از شوک و عاری از گریه و پلیس

کردن. متین هنوز هم گریه ی دوم راهی میرسیدرو از طبقههشتاد نفر می

هر منفوری، خالی  رو ازها، ویالی جهنمی شکل سیاوشکرد و پلیسمی
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کرد و حاال آنبوالنس از راه رسیده بود تا کردن. مسیح هنوز هم باور نمی

ی دوست رو دراز به دراز قرارش بده روی تخت چرخدارش، چهرهجسد

ی سفید بپوشه و در نهایت با فرستادن پیام ی ملحفهرو به وسیلهداشتنیش

گرفت، تنها ن وزن میهامورو با غمی که درست روی قلبتسلیت، هر سه

 بذاره.

رو بارها از زبون مسیح شنیده بودم، با سرهنگ کاظمیِ معروفی که نامش

ی های مسیح. در نهایت، همهعجله از کنار من گذشت و رفت کنار ناباورانه

اتفاقات از پس ذهنم متفرق شد وتنها دو تصویر به طور ابدی باقی موند. 

علق بود و سیاوشی که دستبند به ماهگلی که تن بی جونش روی هوا م

 هام محو شد. دست، از مقابل چشم

که، مسیح پس از باور رو شنیدم و سرچرخوندم به امید اینهاییصدای قدم

ی ما اتفاق از اتاق بیرون زده باشه و نه، سپهر بود. سپهری که شبیه به همه

 کرد.گریه می

 کن. جا پاشو برو پیشش. آرومشپاشو نفس. نشین این _
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شد مسیحی که داغی رو. میهاشگفت اما خودش هم باور نداشت حرف

رو روی دوش داره، تنها با دیدن من آروم بشه؟ آرامش کم فراتر از مرگ

 ای به خدا. ی ممکن بود در چنین لحظهترین واژهمفهموم

کردم به سالِ گذشته و ی هشتم نشست. من فکر میکنارم و اما روی پله

آویخت و سپهر هر چند رو بر گردن این مرد میمام معصیتمسیحی که ت

 کشید.بار، تنها آه میثانیه یک

اون آدم االن به وجود تو محتاجه. برو بذار باور کنه اون تنی که داره  _

 چلونتش، روح نداره.می

هام، رسوندمش وقتی مرگ ماهگل پشت درِ اتاق باورمن چطور به باور می

رفتم، وقتی خودم چطور برای آروم کردنش می گیر افتاده بود؟ من

های پیش روم از دست داده بودم؟ من چطور باید رو برای تمامیِ ماهآرامشم

ایستادم، که تا دیروز زنده بود و برای تمام باالی جسدِ ماهگلی می

 کرد؟ های با اون بودنم، خاطره تثبیت میلحظه

بودیم به ویالی با شکوهی  چند تن از میون من و سپهری که هر دو خیره
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کردم ارتحالِ ماهگل همیشه رو ببرن. چرا من باور نمیکه جسدِ ماهگل

 رو؟ امسرزنده

 مردی که کنارم و اما با کمی فاصله نشسته بود، نفسی رها کرد و گفت:

رو از دست داد. من ساالررو، الیاس و ه ضعفشتو این بین، هر کس نقط _

 رو. رو، سما هم قطعاً الیاسمسیح ماهگل

 رو کرد به من و افزود:

 سیاوش چی؟ به نظرت سیاوش نقطه ضعفی داشت اصال؟ _

رو رو به مرگ های توام با تذبذبِ مسیح، حالمروی پا ایستادم. نعره

ی هفتم جون بدم و ین پلهکشوند و بعید نبود که همین حاال، روی هممی

 بمیرم. 

روی پا چرخیدم تا برسم به مسیح و متین و اما قبل از رفتن رو به سپهر 

 گفتم:

رو از دست داد. نقطه ضعفش قدرت و پول آره. سیاوش هم نقطه ضعفش _

 بود.
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 .رو با تمام وجود دویدمها باقی موندهو بعد شش پله

ی دوم، اقتدارِ مسیح بود که ذره بقهی دوم، فاجعه به پا شده بود. ططبقه

آور ی دوم، پر بود از بوی تهوعرفت. طبقهشد و از میون میذره آب می

کرد و کاظمی خواستار زودتر دور زد، متین گریه میمرگ. مسیح فریاد می

شد و من، منِ بالتکلیف کنج دیوار ایستاده بودم و کردنِ جسد ماهگل می

 کردم.تماشا میرو ذره ذره آب شدن مسیح

رو باور نداشتم، روی جسد ماهگل، جسدی که هنوز هم پرواز روحش

هام دور شد. مسیح خیره بود به های پرستارها بلند و از مقابل چشمدست

اشکی نداشت. سپهر نزدیک شد، به  دیوار مقابل و به خدا که هنوز هم قطره

اظمی اشکِ رو از روی زمین کند، سرهنگ کهزار جون کندن تن متین

بار فقط ی مسیح کوبید، سپس دور شد و اینرو گرفت، به سر شونهچشمش

دونستم چطور باید از من موندم با مسیح. من موندم و عذایی که نمی

 ی شوهرم، دفعش کنم. سینه

رو با نهایت توان رو به سختی و باقیاز ناچاری زدم زیر گریه، گام اول و دوم

م میون آغوشی که حاال به جای مرحم شدن، دویدم. خودم رو پرت کرد
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رو هام کمری که همیشه راست بود و مقتدرخواست. انگشتمرحم می

رو ی جونتهذر هام برای تسکین غمی که دردش ذرهنوازش کرد، لب

ی تسلیت، ای نبود. تنها با بیان تک کلمهمکید، از هم فاصله گرفت و واژهمی

شد که گفت متاسفم و دوش برداشت؟ میرو از روی شد که بار غممی

روز ذکر رو شبانهشد، من یکی تسلیترو آروم کرد؟ به خدا که اگر میمسیح

 گفتم. می

 ترین زنِ این قرن بودم به خدا.عرضهباز هم اون بود که حرف زد و من بی

جوریه چرا ماهگل؟ فقط یکی بیاد به من بگه چرا اون؟ چرا دنیای ما این _

ها مورد ظلم واقع ا  به جای تبهکارهای اصلی، همیشه مظلومنفس؟ چر

 شن؟می

رو من باید با مرگ و نبود ماهگل چیکار کنم؟ من چطوری این خبر افتضاح

 های من مُرد؟عرضگیبه مامان بدم؟ برم بگم دخترت، بخاطر بی

گاه کردم. اون هنوز هم تکیهخوند و من با صدای بلند گریه میاون مرثیه می

کاری نداشتم. اون هزیون بود و منِ کم شهامت، به جز اشک ریختن هیچ

Ava-Khis.iRگفت و من برای حال بد شوهرم، هیچ فکر بکری در سر نداشتم. اون دنیا می
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ی اشک، رو به وسیلهمهادنیا حرف زد و من تنها با خطاب نامش، تموم غصه

 کرد.تخلیه کردم و اون.. وای به حال اونی که، گریه نمی

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

 "راوی"

بعد از ده روز  بعد از ده روز، جمعیتِ مزدحم دوست و آشنا، متفرق شد.

کردن، به حال تن هایی که به حال جوان ناکامِ دفن شده گریه میچادر سیاه

ها خاک دفن شده بود، طلب آمرزش از سوی پرودگاررو عریانی که زیر خروار

ها سرد بود به خدا. در نهایت، خاک برای غریبهبا نهایت سوز حواله کردن و 

ها از هوش رفت نه، برای خواهری که با برای مادری که هزار بود روی دست

جیغ و التماس خواستارِ به کابوس کشیدن این ماجرا بود نه، برای برادری 

کرد نه، تنها رهاش نمی ریخت و گریهکه حاال و پس از ده روز، اشک می

 ا سر بود خاک. هبرای غریبه

نفس جایی نزدیک بهش و روی تکه سنگی نشسته بود و مسیح خیره به 

رو دفن کرده بود. عجب سخت دل بود رحمانه تن خواهرشخاکی که، بی
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شناخت که، به خدا تمام مند که اگر میشناخت و نه ثروتخاک، نه فقیر می

 کرد. تر نفس کشیدنِ ماهگلش فدا میرو برای یک روز بیشداراییش

هایی که از اشک چشم خشک شده بود ی چشمکشید به گوشه نفس دست

 رو از دست داد بود.هایی که انگار عرضِ همیشگیشو سر گذاشت روی شونه

شن کردم که اگر سیاوش دستگیر بشه، تموم میهمش با خودم فکر می _

گفتم منو مسیح برای چند مدتی از بافتم، میهمه دردهامون. همش رویا می

کنن، دیگه شیم. متین و ماهگل با هم ازدواج میالقلب دور میتهرانِ قسی

خندیم اما.. دنیا افتاده رو دورِ ای نیست، همه از ته دل میهیج باند و اسلحه

طوری خواست، خواست که بفهمیم اگه ذهنت متمرکز لج. تقدیر برای ما این

وری از دست رو طباشه رو یه خواسته، تو اون راه باقیِ ارزشمندهای زندگیت

کردیم دی که هرگونه اظهار ندامتی برای بازگشتش بی تاثیره. ما فکر میمی

خوره از وجود سیاوش ی ما چرخ میتنها دردی که تو این دنیا و تو محدوده

دونستم درد واقعی یعنی مرگ، یعنی همینی گیره و نمیو سپهر نشات می

 اش کردیم.که االن تجربه

Ava-Khis.iR
@avayekhis



1764 
 

یی که حاال به طو فجیهی زشت و افتضاح به نظر هامسیح خیره به مریم

 کردن، لب زد:رسیدن و به جای بوی خوش، بوی مرگ منتشر میمی

رو با مرگ ماهگل داد. من با این توز منتاوان دادم. خدا تاوان خویِ کینه _

عذابی که اومده و چپیده کنج دلم، حاال باید چیکار کنم نفس؟ من چرا دل 

رو تحویل دادم به کاظمی و اون بهم وقتی رفتم و مدارک و دماغ ندارم؟ چرا

حال نشدم؟ چرا حاال که رو برای سیاوش اعالم کرد، خوشاشدمجازات

آدرس الیاس تو یه تیکه کاغذ و جلوی رومه، دلی ندارم برای دنبالش رفتن؟ 

 ام از حس زندگی؟ من چرا انقدر خالی

ی که عکسِ همیشه، سرد هایدار دست گذاشت روی دستنفس با دلی داغ

شد هایی که با ناتوانیِ تمام سابیده میجون. صدای حرکت کفشبود و بی

رو، ها به گوش هر دو رسید و اما نفس بود که تصویر پشت سرشروی خاک

 متینِ خاک و خولی تصور کرد. 

 جا. تورو خدا نیا آخه چقدر گریه؟ متین به نیما گفتم دورت کنه از این _
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ر هم گریه کنی، این دردی که تبدیل شده به بغض و چپیده کنج هر چقد _

منده که هرچی قدر بزرگ و قدرتگلوت، دست بردار نیست. این بغض اون

 .کنهرو زخم میتر از قبل گلوتتر برای قورت دادنش تالش کنی، بیشبیش

نفس به موجبِ صدایی که هیچ ربطی به صدای متین نداشت و مسیح به 

ای تنگی سرچرخوند. خودش بود. این مردی که با چهرهیی از دلموجب دنیا

خندید و حاال ناالن باالی سرش ایستاده بود، خود الیاسی بود که همیشه می

 ها کجا رفته بودن؟ خنده

هایی که از تعجب فاصله پیدا کرده بود، رو کرد به متینی که تازه نفس با لب

های هجومیِ هاش به سوالدن پلکاز راه رسیده بود و متین با برهم فشر

اون پاسخ مثبت داد. مسیح اما، مسیح با اون حجم از حسرت و حیرت باید 

رو در هارو با دو دست بتراشه، ماهگلشد که تموم خاککرد؟ میچه می

رو درست باالی سرش اعالم کنه؟ آغوش بگیره و فریادزنان وجود الیاس

 ی تسکین بده؟ رو طورهای خواهرشتنگیشد که دلمی

هاش اش. لبقطره اشکی از چشم چپ الیاس چکید و سُر خورد روی گونه

هاش پر حرص و رو زمزمه کرد و بعد دستناباورانه نام قلِ غیرهمسانش
Ava-Khis.iR
@avayekhis



1766 
 

ها له هاش هم زیر این دسترو در آغوش کشیدن. اگر استخونحصر، تنش

 رو.تنگیکرد این حجم از دلشد، اندکی تخلیه نمیمی

 رو عمیقاً بو کشید و الیاس کنار گوشش گفت:یح وجود برادرشمس 

کس کرد. کاش هیچرو رد میکاش یکی بود و وجودِ این همه نحسی _

رو همه جا هامدونست که من چقدر دوستش دارم. کاش نقطه ضعفنمی

 زدم. من چیکار کردم با شماها؟جار نمی

ی خانواده و تفرق شدهانگیز بود که جمع مقدر غمفضای رسم شده، اون

دو برادر، گردهم اومدن. سپهری که  آشناهای نزدیک به تماشای وصال

خورد که هر فرها و حاال قسم میی رادانروزی متنفر بود از الیاس و خانواده

ها اومد، بی انصافیِ محض بود، ساحل با دلی آکنده از درد، چه بر سر اون

داد، متینی رو تسکین میزندشهای فرفشرد و تکوندست روی شکمش می

ای ایستاده بود و تمام رو باور نداشت، گوشهکه هنوز هم مرگ ماهگلش

رو با کردن، مادری که معبودش، فراغ پسرشاش گریه میاجزای چهره

ی ماهرخی که با ی کیهانی به عالوهدخترش طاق زده بود و تمام خانواده

داشت. تمامشون بودن و تنها  رو دوستوجود این همه غم، هنوز هم سپهر
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ی حال و کسی که نبود، ماهگلی بود که نبودش برای به غم کشیدن هرروزه

 روزشون، کافی بود.

رفت که با اصرارهای نفس، دو برادر روی پاها ایستادن هوا رو به تاریکی می

رو پوشونده بود، وداع بار، با خاک سردی که تن خواهرشونو برای آخرین

 کردن. 

رو گرفت، خیره شد به الیاسی که اشدِ ح خاک شلوارجین تیره رنگشمسی

 رو برای خواهرش در نظر گرفته بود و لب زد:عذاداری

 آم.جا، من برم سر خاک عاطفه.. تا ده دقیقه دیگه میشما بمونین این _

رو ی رزِ سیاهنفس سر تکون داد، الیاس مجدداً نشست، متین آخرین شاخه

ها به دست گرفت و نهایتاً سپهر بود که نزدیک شد برگگل برای پرپر کردن

 و گفت:

 الیاس باید باهات حرف بزنم. در رابطه با ارکانه. _

گینِ سپهر نشستن و الیاس های غمدو نگاهِ ناآگاه، باال اومده و روی تیله

 های مشکی تزیین شده بود، لب زد:خیره به قاب عکس ماهگلی که با ربان
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برای هر اتفاقی. مغزم جای خالی نداره. ماهگلِ من، کاش حداقل  االن پُرم _

تنگیِ من، بی انصافی بود که تبدیل دیدمت. پنج شش سال دلیه بار می

 بشه به تا ابد.

های نفس جوشید و پایین چکید. گاهی قطره اشک جدیدی از سیاهِ چشم

یدنش، ها، در نظرِ اون، الیاس بد قصه بود و حاال درست پس از دوقت

ین مرد هم دقیقاً رو به طور مصممی پس زد. ااشهای حاصل از معادلهایکس

 شبیه بود به مسیح. 

رو خرماهای با گردو تزیین شده، یکی کنارش روی قالیچه نشست، از میون

قاپید و مقابل الیاس گرفت. هنگام ناهار، با دنیایی از تدقیق حواس معطوف 

اش و دید که تک قاشقی به دهان از راه رسیده کرده بود به برادر شوهرِ تازه

 نفرستاد. 

 الیاس سوالی نگاهش کرد و نفس قاطعانه گفت:

از وقتی اومدی هیچی نخوردی، اگه یه خرما بخوری ماهگل زنده نه، اما  _

 شه.حال میخوش
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رو گرفت و به هر جون کندنی که بود، از اون فضای سپهر زیر بازوی متین

 القب، خرمارو قاپید و گفت:و الیاس خیره به نفسِ رقیقمتشنج دورش کرد 

تو همون نفسی هستی که همه جا بحثش هست؟ چه جادویی داشته اون  _

 داره؟چشما که مسیح از اون چشم برنمی

های متین تکه تکه شده بود هاش به دستبرگبه گل رزی که نیمی از گل

هارو هم تقدیم به ماهگل ونی انگاه انداخت و دست دراز کرد تا باقی مونده

 کنه. 

 گفت:

ها و حتی من هیچ جادویی نکردم. من فقط درکش کردم. نعره کشیدن _

رو درک کردم. شنیدم آدم کشته، بازهم درک روی سرم ی خشمشتخلیه

 رفت بازم درک کردم. گرفت دستش راه میهام کلت میکردم. جلوی چشم

رو روی رحی شبیه به پوزخندهاش برای خندیدن کش اومد و اما طلب

 ها کاشت. اون

 پرسید:
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 شناسی؟شیوارو می _

 و پاسخ گرفت:

 همونی بود که هردوتونو عاشق خودش کرده بود.  _

قدر درد پس ذهنش به العمل نشون داد. اونبار عکسابروهاش هم این

ترتیبِ الویت، صف شده بود که وقتی برای فکرکردن به شیوارو نداشت اما 

 رو ادامه داد.در رابطه با اونبحث 

 خواست؟وقت از خودت پرسیده بودی که شیوا کدومِ مارو واقعاً میهیچ _

 جواب منفی گرفت و افزود:

کرد. روزی که رو ستایش میاون عاشقِ من بود و زیبایی و قدرت مسیح _

رو سوال کردم، رفتم به اتاقش و دلیل تمام دردهایی که روی قلبم کاشت

یه دختر برای ساختن ای از عکس. رو شدم؟ با یه آتلیهی با چی روبهدونمی

رو گذاشت و من فهمیدم، شیوا منسال زمان میای باید چندینچنین آتلیه

رو من تجربه ستود. من عاشقش بودم. عشق واقعیدر قالب زیباییِ مسیح می

یوا کردم و مسیح تنها برای شکست غرورش بود که مقابلم جبهه گرفت. ش
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به اون گفته بود که عاشقِ منه و به من گفته بود، عاشقِ منِ در قالب 

مسیحه اما، امروز که اومد و بعد از این همه سال مقابلم ایستاد و اول از 

مسیح پرسید و عشقی که میون شما مشهوده و بعد درست وقتی ناامید شد 

وباره از اون مثل همیشه منو مخاطب قرار داد و گفت هرکاری برای د

 کنم، برام سوال شد که اون واقعاً عاشق من بود یا مسیح؟داشتنت می

بار حتی قلبش اخم هم نکرد. بی ارزشیِ اون زن با شنیدن نام شیوا، این

وقت بود که به اثبات رسیده بود. خم شد و قاب عکس برای مسیح، خیلی

رش رو به دست گرفت و خیره به لبخندی که به زیبایی به تصویماهگل

 کشیده بود، قاطعانه گفت:

 کدوم.هیچ _

 الیاس متجسسانه سرچرخوند و نفس افزود:

های یه زن اگر عاشق باشه، همه چیز اون مردرو دوست داره. یه زن خوبی _

گیره. یه زن برای به رو فاکتور نمیهاشکنه و بدیرو تفکیک نمیعشقش

ی مردهای همه کنه ورو طی میآغوش کشیدنِ مردش کیلومترها سختی

Ava-Khis.iRکه از راه دور و تنها با تلفن پیگیرش بینه، نه ایندنیارو شبیه به اون می
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باشه. یه زن، یه زن اگه واقعاً عاشق بشه، عمراً اگه بتونه این همه سال دوریِ 

 رو تاب بیاره.معشوقش

شد به جایگاهِ ابدی هایی فرو افتاده، نزدیک میرو دید که با شونهمسیح

 کشی داشت! روی پاهاش ایستاد. این دختر، عجب طرز فکر دلماهگل و 

مسیح به هر دو رسید، با نگاهش به دنبال متین و سپهر گشت و الیاس 

 رو پاسخ داد:سوالِ ذهنش

تونه برای به رحم سپهر منتظر یه اشاره از جانب تو، هرکاری که می _

 ره. رو برد تا از گریه نمیکنه. االن هم متینآوردن دلت می

 ی آغازینی که بیان کرد، سرتکون داد و رو به نفس گفت:بی توجه به جمله

 ای نداره.فایده جا موندن ما هیچبریم؟ بریم دیگه این _

رو به نفس تایید کرد و بعد از هفت روزی که کنار این برآمدگی زندگی

. ی آرامشخود تلخ کرده بودن، حاال نیاز داشت به کمی خواب به عالوهکام

 .مسیح راه افتاد و الیاس به دنبالش

 هنوز هم روشن فکرِ داستان، الیاس بود که گفت: 
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اون خیلی کارا کرد تا اون ظلمی که در حقمون کردرو جبران کنه. نجات  _

 طور ارکان، کافی نبود؟من، تو، نفس و همین

رسید. انگار که ای ایستاد. این نامِ ناآشنا چقدر آشنا به نظر میمسیح لحظه

 ای از زبون سپهر شنیده بودش. بار دیگه

 رو نگاه کرد و لب زد:از روی شونه برادرش

 ارکان؟ _

 و شنید:

 ارکان پسرم. _

 

 مسیح اجازه بده منم باهات بیام. _

عدد کلتی که تا به حال رو به دست گرفت، دو ی سیاه رنگِ چوبیجعبه

داد و نه برای مرگِ سپهر و نه برای سیاوش مورده مورد حمل قرارش می

رو بااحتیاط بست و رو استفاده قرارشون نداده بودرو داخلش قرار داد، درش
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رو به یک کفش به برادری که از صبح برای مالقات با سیاوشِ لعین پاش

 کرده بود، گفت:

بگی دیدی من بردم تو باختی؟ بگی دیدی من  خوای بیای بگی چی؟می _

خوای چی بگی رو از دست دادی؟ میچیتهیچی از دست ندادم تو همه

رو بسپار به من. خودم ات؟ سیاوشری دنبال سما و بچهالیاس؟ چرا نمی

دونم چطوری باید باهاش حرف بزنم. اون قلب منو سوزوند، منم خوب می

 رو بسوزونم.بلدم چجوری وجودش

های سرد سُر داد، زیپِ کاپشن رو روی سرامیکدارشِ چرخسپس صندلی

رو کتاب به رو زیر بغل زد و نفسرو تا انتها باال کشید، جعبهسیاه رنگش

های ی اخمی در دید. الیاس سرچرخوند و مسیح به وسیلهدست، میون لنگه

 رو سوال کرد.ریز، دلیل وجودش به همراه کتاب

 به حرف اومد:نفس لب گزید و 

ای که برام پست کرده از روز تولدت تا به حال، االن وقت کردم اون جعبه _

رو باز کنم. از روز تولدت تا به حاال، سنگینیِ اون کارتن برام یه ابهام بودی

Ava-Khis.iRتا کتابی که پست کردی تا دیگه رمانِ بود و حاال فهمیدم از اون چهارده
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های ماهگل. همیشه د. از موردعالقهتکراری نخونم، یکیش غرور و غیرت بو

 خرمش.فروشی، حتما میگفت اغگه برم کتابمی

چون مرگش به قلبش رخنه کرد. کی قرار بود که باز هم دردی هم

ای رها کنن؟ کی قرار رو برای ثانیهسوزِ مرگ، قلبشهای داغ و جاندست

با هربار بود که نفس به یادش بیاره و اشک نریزه؟ کی قرار بود مادرش، 

خطابِ نام ماهرخ، به خطاب نام محشرِ ماهگل غبطه نخوره؟ کی قرار بود که 

اشون بیرون های دونفرهرو از چهاردیواریِ اتاق ماهگل و عکسمتین خودش

کرد و به خود لعنت بکشه و تا کی الیاس بابتِ نبود خواهرش، چشم تر می

 فرستاد؟می

الیاس بود که نگاه خیس کرد، روی  الیاس بود که واکنش نشون داد. باز هم

هایی ناموزون، ی خود کرد و سپس با گامپا ایستاد، فحشِ رکیکی حواله

رو آورِ اتاقهاش قاپید و محیط خفقانرو از دستنزدیک شد به نفس، کتاب

 ترک کرد. 

ی نفس پس از رفتنش لب زیرین به دندون گرفت، نگاهی زیرزیرکی حواله

 مسیح انداخت و لب زد: های عاری از حسچشم
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اون اومده پیش ما مونده که حال و هواش عوض بشه، من همش  _

 کنم.ناراحتش می

رو رد مسیح جبه به دست نزدیک شد به نفس و حرفی نزد. نه مقصر بودنش

کرد و نه قبول. تنها حالی که داشت در این لحظه؛ خالی کردنِ یه مشت 

ای مالیم به بازوهای نحیف نفرت روی سر و صورتِ سیاوش بود. تنه

همسرش کوفت و خواست که از کنارش بگذره اما نفس کارها داشت. با این 

تر از شصت روز بود که اصالح نکرده بود و حاال پوشی که بیشسیاه

داد، کارها های آنکارد شده ترجیح میریشرو به تههای بلند و نامرتبریش

اش کوبید، دست به تخت سینهداشت. چنگ انداخت به بازوش، با هردو 

 روحش و گفت:اشاره کرد به نگاه بی

گیره دیگه. این چه وضعشه؟ عذاداری؟ بینه یاد  میبرادرت تورو می _

کنم به ی ما عذاداریم اما، مسیح به خودت بیا.. خواهش میقبول.. همه

کنم برو جلوی آینینه و خودت بیا. یه نگاه به خودت بنداز، خواهش می

رو زیر یک مشت پشم پنهون ی زیباییتمهرو چک کن. تو هیت صورتتوضع

کردی. مثال که چی؟ ما بهت بگیم آفرین تو یه عذادارِ واقعی هستی؟ بخاطر 
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آره، نه رو از تنش درمیکس نه اون سیاهِ کوفتیهای تو، هیچبازیاین بچه

 کنه. بسه دیگه تا کی؟رو از بغض خالی میگلوش

چنان محکم پسبیده بود وقتی، تن نزدیک کرد به رو، همشی زیر بغلجعبه

ای که حاال تمامِ رو چسبید و یک مشت تیلهاشهمسرش، با دستِ آزاد چونه

 ی نگاهش کرد. ی زخیمِ درد فراغ پنهان بودرو حوالههاش، پشتِ الیهستاره

ریشِ آنکارد آد؟ تهچیه؟ این شکلی مورد پسندت واقع نیست؟ بدت می _

 تیغ کنم؟خوای برات شیشه دوست داری؟ یا نه، میشد

رو، از قاب ی مردشهای چفت شدهتقال کرد و نهایتا تونست که انگشت

رو ندیده  و در پاسخ صورتش بکنه. درست شصت روز بود که لبخند این آدم

مهری هیچ رفتار قابل پسندی دریافت نکرده هاش، به جز بیتمامِ صبوری

و اشاره کردبه موهایی که حاال بر اثرِ نامرتبی، حال  بود. بغض فرو داد

 رو از دست داده بود.همیشگی خودش

رو آد از این آدمِ ضغیف، من همون مسیحِ قویِ خودمآره من بدم می _

ر. آورد. من همونیخوام که با وجود تمام مشکالت، خم به ابرو نمیمی

Ava-Khis.iRاد و قبل از خودش، داش اهمیت میخوام که همیشه به تیپ و چهرهمی
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رو ثابت خوای چیفرستاد. مسیح با این کارها میبوی گالدیاتوررو داخل می

 کنی؟

 رو حواله کرد.ی همیشگیشبار به قصد خروج از کنارش گذشت و جملهاین

 گی.اصال  نمیفهمم که چی می _

نفس پا تند کرد، باید قبل از خروج، تایید مسیح مبنی بر اصالح و از تن 

کرد، همین امروز و گرفت. به خدا که اگر تایید میهارو میکندنِ لباس سیاه

ها برای الیاس و رفت برای خرید پلیوری از شادترین رنگپرشتاب، می

ی مریم مادرشوهرش متین، سپس دو شالِ هفت رنگ برای ماهرخ به عالوه

از  و در نهایت چندین دست پیرهن و شلوارِ رنگ روشن برای مسیح. کاش

 رو خندون.و متین دید و الیاسرو اصالح شده میهمین امروز به بعد، مسیح

ی ی در ایستاده بود به دنبال خاتمهمسیح منتظر و درست پشتِ دستگیره

رو قاب بحث و نفس فکر کرد، فکر کرد و فکر کرد و نهایتا هر دو دست

بازوهاش رها  رو عمیقا بوسید. جعبه از میون حصارهاشاش کرد و لبچهره

ی بهشت شد و به روی زمین افتاد. چند مدت از آخرین لمسِ این تکه

Ava-Khis.iRرفت برای به طاق گذشت و حاال و دقیقا در واپسین لحظاتی که میمی
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کوبیدنِ سر سیاوش چرا؟ حاال که اندک زمانی برای طی کردنِ اون راه 

 طوالنی باقی نمونده بود چرا؟

رو فتح کرد و مسیح تمام هاشهای باریک همسرش، شهر موانگشت

رو به دیوار کوفت، با ها لعنت فرستاد. تنشهارو با لمسِ اون قرمزیتیرگی

 رو بلعید و شنید:نگاهش سراسر وجود زنش

 تنگتم.ی تمام این مدتی که حتی نگاهم نکردی، دلمن به اندازه _

سیاوش و های نفس بود که مالقات با و درست بعد از بیان اون جمله از لب

رو به بعد و یا شاید ابدیت موکول کرد. گوربابای تحویل کلت به سرهنگ

 تنگش بود.تمام دنیا، درست وقتی چنین لعبتی دل

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

* 

ی نقدی تبدیل کنی. رو به جریمهتونی حمل سالحبا وجود وکیلت می _

در ضمن؛ پیشنهاد من اینه که بعد از این منم تا جایی که ممکنه پشتتم. 
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همه مدت، دیگه نیازی نیست که بری مالقات سیاوش. حاال به فرض که 

 خوردکنی هیچی.شه؟ به جز اعصابرفتی، چی عایدت می

ها به، با اونبار  نگاهی انداخت و همراه با بستنِ در جعهارو برای آخرینکلت

اصالحِ صورت و کوتاه کردنِ موهاش، وداع کرد. حاال و درست دو روز پس از 

پُر بود از حس سبکی. پلیور نخودی رنگی که نفس با اصرار به تنش کرده 

 بودرو نگاهی انداخت و سپس گفت:

رو صادر خواستم بذارم روزی بیام دیدنش که قاض حکم اعدامشمی _

 رو به گناهی کشت؟شب ماهگلخوام برم... برم و بپرسم اونکنه اما، میمی

 خوره.این سوال داره مغز منو می

ها اشاره رو درست مقابلش تنظیم و به ظرف شکالتکاظمی استکان چای

 کرد:

خواسته تورو دیوونه کنه. دونم. دلیلش اینه که میرو من میدلیلش _

 مسیح، رفتنت هیچ بار مثبتی نداره. 
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رو. لیاس رفتنرو بهش التماس کرده بودن و اروی پا ایستاد. تمام دنیا نرفتن

زد، برای بار به حرف منطقش گوش کرده بود و منطقش فریاد میاین

توزت گوش کن و بعد ببوسش و بذارش بار به حرفِ احساساتِ کینهآخرین

 کنار.

هاش خوند، مسیح با خداحافظیِ کوتاهی راه رو تو چشمکاظمی قاطعیت

 رو در پیش گرفت و در واپسین لحظه شنید:خروج

 جاها نخوره پسر اما، گاهی به من سر بزن.وقت به اینارم گذرت هیچامیدو _

 چنین وداعی.دار روی لبش کاشت و دلش راضی بود به اینلبخندی جون

های از درِ کالنتری که بیرون زد، حال بهتری داشت. ریموت به دست قفل

 رو گشود و به یاد آورد فروش ماشین، خونه و هر چیزی که مربوطفورایکس

 شدرو.به گذشته می

رو در قاب آیینه نگاهی اشتیغ شدهی شیشپشت فرمون نشست، چهره

انداخت و پا روی پدال گذاشت تا زودتر برسه به سیاوش. میون راه و با به 

ای که نفس با کارهاش نه تنها خود، بلکه الیاس و یادآوریِ چند شب گذشته
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میق کنج لب کاشت و نوایی که رو هم به خنده انداخته بود، تبسمی عمتین

رو پخش کرد تا با گرفترو دربرمیی جدیدشی خونهها محدودهتازگی

 رو نوازش کنه.اش دردمندشخوردههای احساسیش، روحِ زخمدست

ثابت کرد با همه فرق داره.. ثابت کرد مالِ منه.. دنیامو زیرورو کرد  "

 هاش.. تعبیرِ خوابه منه..چشم

برام.. هوامو داره با چشماش.. کیه انقدر خوبه که بخوام، اونو شه دلواپس می

 دوست داشته باشم به جاش؟

هاشو چطور بشمارم؟ کنارش آرامش دارم.. اندازه دوستش دارم، خوبیبی

 آرامش

ریم ست، درگیره قلبم با اون، آرومم وقتی که راه میام کرد انقدر دیونهدیونه

 دیگه تو بارون..با هم

شه برام... هوامو داره با چشماش. کیه انقدر خوبه که بخوام، اونو میدلواپس 

 دوست داشته باشم به جاش؟
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هاشو چطور بشمارم؟ کنارش آرامش دارم، اندازه دوستش دارم.. خوبیبی

 "آرامش.

ی درندشت و مسکوتِ امون، رسید به محوطهپس از دو ساعت رانندگیِ بی

هایی که رو به جیبش سُر داد و گامتلفنشرو بهم کوبید، زندان. درب ماشین

حاال بیش از همیشه مصمم بودرو رسوند با نگهبانی.  سربازی الغراندام، با 

های لجنی رنگی که به تن داشت، عجیب احساس ابهت به سرش زده لباس

 بود و مسیح که مقابلش ایستاد، صدا در گلو صاف کرد و گفت:

 جانم؟ کارت چیه؟ _

رفته بود اما اجازه داد که سربازِ هجده نوزده ساله تا جای اش گمسیح خنده

رو به دنبالِ رایِ دادیار، با دنیایی از ممکن برای خود بتازونه و کیف پولش

 طمانینه گشت.

 اومدم مالقات. مالقات خصوصی. _

 شنید:

 رای دادیاررو داری. _
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 و سر تکون دادنش با یافتنِ رای ادغام شد.

انداخت، سپس با همون لحن  های تایپ شدهنوشتهسرباز نگاهی به 

چنان بازاری درخواستِ صبر کرد و حدفاصل رفت و برگشتش، آنکوچه

 طوالنی نشد.

 تونی بری داخل. بشین تو اجرای احکام.می _

سر تکون داد و میون راه، مورد بازرسی بدنی قرار گرفت. موبایل، ساعت 

ها داشت برسه به سیاوش. حرفرو تحویل داد تا مچی و حتی کمربندش

ای برای به آتش کشوندنِ قلب سیاوش. البته قلب که نه، همون تکه ماهیچه

اش هنوز هم نبض میزند. رسید به اجرای احکام، نام که در پس سینه

های دنیا، سیاوش از بلندگو اکو شد و فضارو دربرگرفت. از تمام سیاوش

 متنفر بود پس از این. 

ای که نفس به تازگی رون کشید، نشست و جای خالیِ حلقهرو بیتک صندلی

اش به انگشت چهارمش فرستاده بودرو لمس کرد، زیرلب توله سگی حواله

فرستاد و بعد به یاد حرکات دیشب و پریشبِ نفس بر بنای به خنده 
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 ذادار بعیده مسیح جان.خونه. از یه عکبکت بدجوری خروس می _

ی تاسف. سر رو دربرگرفت. استهزا بو به عالوهمشبار، نفرت نبود که تمااین

رو در قالب پیرهن و شلوار نخیِ زندان دید، در نهایت دید  بلند کرد، سیاوش

بندرو از هاش باال پرید. سرباز، دستی لبکه دستبند به دستش بود و گوشه

ی نفس گیری داد و سپس دورتر ههاش اجازهدستهاش باز کرد، به انگش

ایستاد. مسیح با دست دعوت کرد که مقابلش و روی تک صندلی قرار 

 بگیره، دستی به موهاش کشید و سپس گفت:

که، یه تو دلت خوشه به غمی که کنج دلم کاشتی و من دلم خوشه به ابن _

سیاوش  گناه،رو از دستت راحت کردم. اون همه دختر، اون همه بیملت

مستقیم جهنمی. یعنی من اگه استغفرهلل جای خدا نشسته بودم، تورو به 

خواد با سوزوندنت ازت رو میدادم. آخه تاوان کدوم گناهجهنممم راه نمی

 بگیره؟ کسی که نفرین مادر پشتش باشه و دیگه واویالست.

رو با آخرین فشار مشت کرد و مسیح با نگاه به حرصی سیاوش پنج انشگت 

های که در حرکاتش مشهود بود، خم شد روی میز و با نگاه به چشم

 مایوسش ادامه داد:
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ذاره رو رو براش رو کردم، هربار که سر میهاتاز وقتی لیست جنایت _

فرسته سیاوش. من رو بابتِ تولد تو، لعنت میره سجده، خودشزمین و می

 ر باشه.اش متنفتا حاال ندیده بودم یه مادر، انقدر از بچه

خوره و تنها سیاوش روی پا ایستاد تا بره. فهمید که مسیح امروز زخم نمی

 ای ساخت و بیرون فرستاد به موجبِ وداع.زنه پس جملهزخم می

شب تا دم اتاق اومدم، اومده بودم برای مرگ نفس، با خودم گفتم اگه اون _

کافیه اما؛ رو مقابل چشمهات از سقف آویزون کنم، برای یک عمرتون نفس

شه، برای جوری خیلی خوش به حالِ الیاس مییه حسی بهم گفت، این

رو به درد همین تصمیم گرفتم که دست بذارم رو کسی که قلب جفتتون

تون. وقتی بیاره، نفس تنها نقطه ضعفِ تو بود و ماهگل نقطه ضعف همه

مه بالرو به رو به یاد آوردم که الیاس اون هداد، دقیقا روزیداشت جون می

 دونم داغ رو دلتون کاشتم، برای تمام عمرم کافیه.که میسرم آورد و این

چیز به جز بدحالی و تکرارِ دردها گفت کاظمی، سیاوش هیچراست می

نداشت. نفس هم راست گفته بود که، به دیدن کسی که بارها با نقطه 
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رو تموم ندنها راست بود و سیاوش تازوضعفت بازی کرده نرو.. تمام این

 هراسید.چیز جز مرگ، نمینکرد. روزهای آخر زندگیش بود و از هیچ

 رو نشونه گرفت، وقتی گفت:هلی مسیحبار مستقیم آبیاین

خواست بدونم چه حالی شدی وقتی فهمیدی این همه سال، تو دلم می _

دستهای من تبدیل شده بودی به عروسک خیمه شب بازی. وقتی فهمیدی 

نبال هیچ رفتی و اومدی و سالحترو رو کسی نشونه گرفتی، که پنج سال د

ی انحرافی. سپهر چندروز پیش اومده بود و از تنها یه نکته بوده، یه نکته

گفت چون خدا با من بوده مسیح تو این پنج زد، میحق و ناحق حرف می

 کرد که این جایگاه، جایگاهِسال دل رحم داد و موفق به مرگم نشد، ادعا می

یه اعدامی برای من کمه ومیدونی من چی بهش گفتم؟ گفتم مسیح برای 

 قدر تیزهوش نبود.حل این معادله اون

های زهردارش که به پایان رسید، نفسی بیرون فرستاد، عقب گرد کرد حرف

 و لب زد:

 دیدار به قیامت. _
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رو بیرون و درست همون لحظه بود که مسیح سالحی که به دست داشت

هاش، در یک حرکت ترکوند و قلبش، قلبش پس رو با جملهمغزشکشید و 

 ها، هیچ نایی برای کوبیدن نداشت.از اون جمله

خواد بدونم چه حالی دونی برای چی اومدم مالقاتت سیاوش؟ دلم میمی _

ی سما و همراه با ارکان پسرشون، شی اگه بفهمی الیاس به عالوهمی

شی اگه بفهمی سپهر و سما چه حالی می خوام بدونمبرگشتن به زندگی. می

هم این همه سال تورو بازی دادن؟ دوست داشتم بدونم حاال و بعد از این 

تری و ترجیحِ همه تونی قبول کنی که از همهی ما کمهمه اتفاق، می

 فرهان؟رادان

ی استهزاآمیزش، تو صدای بعد  از اون، با لودگی خندید و صدای خنده

سیاوش گم شد. اگر هنوز هم سالحی داشت، همون  ناکِی وحشتنعره

بار خدا ایستاده بود کرد و اینهاش، صامت میرو از این دنیا آدملحظه مسیح

 کرد.اشرو با افتخار، تشویق میو قدرت بیان بنده

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

*** 
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 ابن شکمِ من؟ نفس خدا لعنتت کنه. االن وقت جشن گرفتن بود با _

رو تمدید کرد، تلفیق زیبایی پیدا کرده هاشپشت پلک ی نارنجی رنگِسایه

بود با پیرهنِ گیپورِ بلندش. ساحل بود که از بدو ورود کنارش ایستاده بود و 

ی در گذر کرد و خیره به اندامی که حاال ریز غر میزد. شقایق از لنگهیک

 ود، گفت:تر شده و به حالت عادی برگشته بتپل

گه االن زنگ بزنم؟ احتماال رفتن برای کارهای تحویل متین می _

 های ورزشی.وسیله

گرد ازدواج داری که مسیح به موجب سالروی پا چرخید، ساعت مچیِ نگین

خریداری کرده بودرو نگاهی انداخت و درست وقتی فهمید که وقتش از راه 

 گفت:ی شقایق ی آرایش شدهرسیده، رو به چهره

آره فقط به متین بگو یه جوری نگه که خیلی نگران بشن. فقط بگه مامان  _

 یکم ناخوش احواله. باشه؟

ی نمکینی شقایق سر تکون داد و نفس به محض خروج، خیره شد به چهره

که در اثر زایمان و به موجبِ چاقیِ بعد از اون، حسابی باد کرده بود. 
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های باد کرده نخنده و یده در کنار لپهای بیرون پرنتونست که به اون لب

های درهم ساحل، به بهترین نحو ممکن چپیدش به قالبِ به موجب اخم

 نیمچه خندهای ملیح.

 به خدا خیلی جیگر شدی. خوش به حالِ امیرعلی. _

 ساحل پشت چشمی نازک کرد و با اشاره به در خروجی گفت:

 چیکار کرد با برادر جالدت؟ _

رو به تکلیفی، حالتی کج و معوجاش از اون همه بیهرهسری تکون داد و چ

 خود گرفت.

مون قول داد که دیگه تکرارش نکنه و دونم. نیما در حضور همهواهلل نمی _

 شقایقِ خر هم قبول کرد. عاشقه دیگه.

رو در قالب پیرهن و شلوارِ آزاد تکونی داد. ای جمع کرد و اندامشچهره

ارد عمارتی شد، که شوهرش به تازگی خریداریش نفس از اتاق بیرون زد و و

رو، به های مرمرِ سفید رنگهای آهنین و پلهکرده بود. دست گرفت به نرده

 آهستگی و همراه با طمانینه پایین رفت. 
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حاال و پس از هشت ماه، نبودِ ماهگل هنوز هم زخمی بود که گهگاهی 

رو انقدر سرد بود که خندهنداخت اما، خاک رو به درد میای از قلبشونگوشه

 ها کاشت. های اونمجددا روی لب

های ها بود که درگیرِ افتتاح چندین باشگاه در شعبهمسیح و الیاس مدت

مختلف و به صورت فوق تخصصی بودن و امروز، فقط ده روز به 

شون باقی مونده بود، متین هم برگشته بود به درس و دانشگاه و افتتاحیه

اه تا دکترا فاصله داشت و تو اون بین، امیرعلی هم برگشت به تنها قدمی کوت

رو دنبال کرد. تمام این افکار از ذهنش گذر ی اصلیشبیمارستان و حرفه

ی خود، دکوراسیونش کرد و پس از ورود به نشیمنِ عظیمی که با سلیقه

ی خندید و اما، به گفتهرو شنید. متینی که مجدداً میکرد بود، صدای متین

خود پس از این هیچ دلیلی برای فکر به ازدواج و شروع زندگیِ متاهلی 

تونه به گاه نمینداشت. چون معتقد بود که با فکر کردن به ماهگل، هیچ

 ستود. رو میهیچ شخصی متعهد بشه و نفس این طرز فکرش

 گفت ببرینش بیمارستان تا بیام.آخ آخ، مسیح هول کردها. می _

 رو گرفت.تشنیما به دنبال صحب
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 افتادم.جوری که تو گفتی برادر من، منم جاش بودم پس میآخه اون _

های نارنجی سفید رو از نظر گذروند. سقفی که بادکنکبا چشم تمام اطراف

تزیین شده، ظروف پذیرایی که به طرز زیبایی مورد دیزاین قرار داده شده، 

سپس، تمی که  های متین بود وای که طبق معمول به دستبرف شادی

 تمامیِ اهالی با هزار و یک اعتراض به تن کردنش. نارنجی سفید!

ای همراه با لودگی سر داد و رو به جمع متین پس از وجود نفس، خنده

 گفت:

. گیره دیگهبفرما. من می دونستم که این تم نارنجی از یه جایی نشات می _

صرار که شما هم باید خانم خودش پیرهن نارنجی داشته، حاال اصرار پشت ا

مثلِ سپورها نارنجی بپوشین. آخه من هیچی، این نیما و امیرعلیِ مسخره 

اومد بابات با این اباهت، پیرهنِ نارنجی تن کنه با هیچی، خداوکیلی دلت می

 شلوارِ سفید؟ چه وضعشه آخه؟ یکی بیاد رسیدگی کنه.

برای فرو  کنان نگاه دوختن به حاج ناصری که تمام تالششجمع خنده

 هاش گفت:اش بی تاثیر بود و امیرعلی، میون خندهخوردنِ قهقه
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 رو بگو که نفس نارنجی گذاشته کنار براش. اون به کنار، مسیح _

ای باال بار تمام جمع سرچرخوندن به سوی نفسی که بالتکلیف شونهاین

 نداخت و ماهرخ با اشاره به کلیدهای برق مداخله کرد.می

نبین، باید خاموش کنیم. داداشای من اسم مادر که اومد االن با ها بجبچه _

 آن.دویست تا سرعت می

شون کرد و نفس رو به ای حوالهاش کوبید، قربان صدقهمریم به تخت سینه

داد، مودبانه هارو میون جمعیت چرخ میخدمتکاری که دور جدید شربت

 گفت:

 رو بزن.های برقزهرا خانم بی زحمت کلید _

 دایی از اون طرف جمعیت گفت:ص

 کلید برق دمده شده. _

و متین به دفاع از نفس، روی پاهاش ایستاد و با آهنگ قرداری شروع به 

 رقصیدن کرد.

 خاموش کن زهرا خانم. خاموش کن بذار برقصیم. _
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ی خلوت و های قدی رسوند و به کوچهرو به پنجرهکنان خودشنفس خنده

انداخت. ماهرخ تلفن به دست نزدیک شد و با لحنی خالی از رهگذر نگاهی 

 ناالن گفت:

 کنم بیان.فکر نمی _

 رو چک کرد.و نفس ورود مسیح از پیچ کوچه

 رو قطع کن.آن. برو بگو آهنگمی _

ماهرخ پس از دیدنِ اتومبیل برادرش، با دنیایی از اشتیاق نزدیک شد به 

هاش رو از میون انگشت، کنترلرو هم سرپا کرده بودمتینی که حاال امیرعلی

 قاپید و با صدای بلندی گفت:

 اومدن.. اومدن بجنبین. _

جمعیت متفرق شد و هر کدوم کناری ایستادن، متین به دنبال سالح خود، 

امیرعلی با بادکنکی  خورد وبرف شادی، هنوز هم میون جمعیت چرخ می

به طور حتم از جا بزرگ کنار ورودی کمین کرد و قسم خورد که دوبرادررو، 

 بپرونه. 
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ای که روزها برای آماده کردنش، نفس با دنیایی از استرس، خیره به هدیه

هاش پس از دیدنِ زمان زحمت به خرج داده بود، دورتر از همه ایستاد و لب

 حالت دفاعیِ متین خندید. 

 رو مخاطب قرار داده بود.رو شنید که الیاسصدای مسیح

 خاموشه. حتما رفتن بیمارستان بیا بریم.الیاس همه جا  _

ی زیرلبیش، با صدای ترکیدن بادکنک و متین که و صدای قربون صدقه

رو زیر فشار برف شادی به خنده انداخته بود، درهم هوارکنان، مسیح

 آمیخت.

رو با صدایی بلند پلی کرد، متین رفت به سراغِ ماهرخ نوای تولدت مبارک

رو به همراهِ پیرهنِ روبوسی کرد و درست وقتی نفسالیاس، مسیح با اهالی 

 کنان لب زد:ی نارنجی دید، سر کج کرد و خندهمردونه

 ها.از دست تو. منو دیوونه کردی با این رنگ _

جیِ اصلی اون، متین بود ای که دییک ساعت تمام، با رقص و پایکوبی

بودن، توسط گذشت. تمام تنقالتی که بدو ورود از گلو پایین فرستاده 
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ها، نیما و حاج گذاشت هضم شد. حتی آخریمتینی که آرومشون نمی

ناصررو هم وسط کشیده بود و نفس باهربار نگاه به پدرش در قالب پیرهن 

خندید. ماهرخ، پس از گذر هر دقیقه، بیش از قبل مایوس نارنجی بلند می

تر از حرف رو از دست داده بود. الیاس کمکم انرژیل سابقششد و کممی

رو مبنی بر رقص مجدد پس های متینگذشته اما با حفظ لبخند، دست

 های جمع داد:ای جدیدرو به دستزد و ساحل بود که سوژهمی

 نوبتی هم باشه، نوبتِ بازکردن کادوهاست. تورو خدا عجله کنید. _

نفس با سر تایید کرد و با نگاه به کادوی محشرش، از تصور کاشت لبخند 

های مسیح، تبسمی عمیق به خرج داد و مسیحی که ظرف کیک به لبروی 

ها ایستاده بود، دست حلقه کرد به دور گردن همسرش دست همون نزدیکی

 و کنار گوشش لب زد:

 کردم.رو فوت میآرزوم آرامشِ ابدی بود وقتی شمع _

نفس با دنیایی از ناز و کرشمه، دلبرانه در آغوشش خندید و ساحل مقابل 

عیت ایستاد و اشاره کرد به دو باکسی که به طرزجالبی کادوپیچ شده جم
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 این از طرف کیه؟ _

 متین سریعاً دست بلند کرد و فریاد زنان گفت:

 من. _

 و به دنبالش افزود:

 ها خیلی گرون تموم شدن.ها. لعنتیبه مارکش نگاه کنید _

ساحل باز شد.  های تپلِاهالی شروع کردن به دست زدن و کادو به دست

رو هم بر ای ناب به دست گرفته بود و کادوی تولدمتینِ دیونه، باز هم سوژه

مبنای تم، دو جفت کتونیِ نارنجی، برای هردو خریداری کرده بود. الیاس 

بار روی پا ایستاد، به پسِ گردنِ متین کوبید، مسیح جاش حسابی خوب این

اش کرد و متین به دفاع از الهبود که از همون راه دور فحشی مودبانه حو

 خود گفت:

زنه بابا بخاطر خودتون خریدم. پس فردا یه خانم محترمی به سرش می _

تم نارنجی بده باید کتونی داشته باشین یا نه؟ فقط خداکنه سری بعد هم 

 خوایم چیکار کنیم.خالی بده مینارنجی بده، اگر صورتیِ خال
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هاش، خبر از ب صورتش کرد و تکون شونهرو قاهاشبار حاج ناصر، دستاین

 داد و باقیِ اهالی، با خیال راحت و صدای بلند خندیدن.هاش میفشارِ قهقهه

 وار گفت:نفس در گیر و دارِ باز کردن کادوها، رو کرد به مسیح و زمزمه

 خوای شنبه برای اعدامِ سیاوش بری؟می _

باال انداخت و با ابروها رو به دهان فرستاد، سر ی کیکمسیح آخرین تکه

 اشاره کرد به الیاس.

ایشون خیلی دوست داره که بره. ولی من، چهار بار اعدام با طناب دار و  _

هام دیدم برام رو با چشمی شالق، همین که چنین حکمیصد و هفتاد ضربه

 کافی بود.

رو مورد لمس قرار داد، نگاه ی استخونیِ شوهرشنفس با چهار انگشت، گونه

ید و به محض سر چرخوندن، لبخندی ای درو ثابت روی صحنهشوهرش

های اش، دو تابلو با دو ژست مختلف، از عکسعمیق روی لب کاشت. هدیه

ها، روزها زمان به خرج ی ماهگل با دوبرادر بود که برای نقاشیِ اونسه نفره

کرد به ها فرستاد و رو رو به چشمداده بود. الیاس تمام تشکر و قدردانیش
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های نفس و مسیح، تابلورو به دست گرفت، از نشیمن دور شد و مقابل چشم

 ی تولد سال قبل، نصبش کرد.جمع، کنار هدیه

جمعیت دست بلند کردن برای تشویق و اما صدای زنگ، تمام سرهارو به 

از هجوم ذوق، بلند خندید و نفس با فشردن  سوی ورودی چرخ داد. ماهرخ

هارو به داخل هدایت کنه. ز زهرا خواست تا مهمونهاش روی هم اپلک

هایی که چهارنفر تخمینشون زده بود، حاال سه عکسِ تصوراتش اما، مهمون

 ی ارکان. سپهر کجا بود؟ نفر بودن. سما، مادرش به عالوه

ای که کنارش ایستاده بود آبیسما رو به جمع سالم داد و رو به پسرِ چشم

 لب زد:

 دی؟مامان سالم کر _

هایی که با رو میون جمعیت چرخ داد، رسید به آبیارکان نگاه متحیرش

رو پایین اومد و های چهارپایهکرد، مسیح پلهدنیایی از عشق نگاهشون می

 رو مورد خطاب قرار داد.ارکان با صدایی بلند مادرش

 آد؟مامان، عمو سپهر نمی _
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 سما لب زد:

 نه. _

ایستاد و سپهری که تن چسبونده بود  رهماهرخ بغض کرد. مسیح کنار پنج

 رو نگاه انداخت و بعد از اندکی فکر رو به سما گفت:به ماشین

 چرا؟ بهش بگو بیاد باال. زود باش سما. _

ماهرخ خندید، نفس  رو با دنیایی از قدردانی لب زد،بعد از اون، سما تشکرش

کشید و الیاس  قدم تند کرد و همسری که کینه از تن کنده بودرو در آغوش

 رو به مادر و فرزند، صادقانه گفت:

 خوش اومدین. _ 

 و به عشق رسید سرانجامِ هر داستان!

 پایان

 صدو نودو هفت.هزارو سیهفتم اسفند سال یک
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@avayekhis


