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 #۱

با دستکش های چرمی اش به عضالت سینه یزدان می کوبید. 

بوی عرق فضا را پر کرده بود و صدای آهنگ هیجان شان را 

بیش تر می کرد. یزدان نفس نفس زنان گفت: «خیلی دور 

گرفتی، بگیر که اومد.» با مشت محکمی که بر سینه اش زد، 

روی زمین افتاد و خندید. 

- زدی رو دست استادت یزدان خان. 

یزدان کنارش نشست و شیشه آبی را از روی تردمیل خاموش 

برداشت و سر کشید. 

- من هیچ وقت رو دست تو نمی زنم میران. تو همیشه 

استادی .  

میران عرق روی صورتش را پاک کرد و به چشمان یزدان نگاه 

کرد. 

- پس بیا به حرف استادت گوش کن، فردا بریم دنبال کار... 

در شیشه خالی را بست و آبی که روی لبش مانده بود را 

مکید. 

- بریم. 
 ***
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با صندل های قهوه ای رنگش ِلخ ِلخ کنان از پله ها پایین آمد و به 

سمت موتور رفت. گنجشک ها روی چینه دیوار آجری کنار هم 

نشسته و آواز دسته جمعی سر داده بودند. یزدان کنار موتور 

ایستاده بود و با دهان باز به گنجشک ها نگاه می کرد. میران به 

سمت موتور آمد، نونوار شده بود. برای اولین بار آستین بلند 

پوشیده بود و شبیه ایرج آقا، که تنها کارمند آن محله بود، 

پاچه شلوار مشکی اش روی کفش براقش افتاده بود. با دیدن 

فضله کبوترها روی موتورش چینی به بینی اش داد. 

- بخشکی شانس! من دیشب اینو شستم.  

رو به یزدان کرد.  

- برو دستمال بیار.  

یزدان بی حوصله گفت: «بی خیال به موتورمون که نمی خواد 

کار بده.» انگشت شست و سبابه اش را به هم چسباند و رو به 

یزدان گفت: « آدم همیشه باید مرتب باشه.» یزدان ادایش را 

در آورد و خودش شبیه احمق ها قهقهه زد. وقتی قیافه حق به 

جانب و عبوس میران را دید، خنده اش را خورد و به سمت 

خانه رفت. چند لحظه بعد با دستمال خیسی برگشت. میران 

موتور را دستمال کشید و توی حوض خالی انداخت. سوار 

موتور شدند، استارت زد و دور حیاط بزرگ چرخ زد، جلوی در 
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با سیمان یک راه برای خروج موتور درست کرده بودند، سر 

موتور را باال گرفت و از آن شیب گذشت. به محض این که 

وارد کوچه شدند از بوی لجن در جوب اخم شان در هم رفت. 

میران گفت: «شاشیدم تو این کوچه.»  

- باز این ننه ممد آب حوض لجن بسته اش رو خالی کرده... 

یزدان همان طور که روی موتور بود، در زنگ زده و رنگ و رو 

رفته شان را بست و از کوچه بیرون آمدند. بعد از پیچیدن در 

چند کوچه وارد خیابان اصلی شدند. باد تندی می وزید و 

موهای صاف و لخت یزدان را به هم می ریخت. برای این که 

صدایش به گوش میران که داشت ویراژ می داد، برسد مجبور 

بود داد بزند.  

- میران می گم انگار نه انگار اول صبحه، خیابونا چه شلوغه! 

- بله، اونی که تا لنگ ظهر می خوابه ماییم.  

- ما هم دیگه اول صبح بیدار می شیم، نصف زندگیمون رو که 

به نکبتی گذرونیدم الاقل برای بقیه اش یه فکری بکنیم.  

- دیگه خالف تعطیل، فقط کار! 

میران چنان بلند این جمله را گفت که صدایش در ماشینی که 

گوشه خیابان پارک بود، پیچید و راننده اش با تعجب آن ها را 

نگاه کرد. 
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 #۲

هر چه باالتر می رفتند، خیابان ها خلوت تر می شد. 

- میران می گم، این باالشهری ها هم مثل من تا ساعت ده 

می خوابن، تو که می گفتی تنها کاری که ساعت کاریش ده 

صبحه کار خالفه.  

- اینا قبال صبح زود پا می شدن حاال که پولدار شدن دارن 

استراحت می کنن. 

- ولی این صاحبکار ما دمش گرم، هنوز هم صبح زود پا 

می شه.  

- اون می خواد بیش تر پولدار بشه. 

یزدان سرش را باال و پایین انداخت و خانه های اعیانی را نگاه 

کرد.  

- دمش گرم! 

نزدیک طالفروشی، کنار باغچه ای، پارک کرد و پیاده شدند. 

نمای بیرون مغازه بزرگ از سنگ بود، یک امالکی و یک پاساژ 

کنارش بود که هر دو بسته بود. دکور سفید مغازه از پشت 

ویترینش مشخص بود و با رنگ طالیی اسم مغازه روی تابلوی 

باالیش نوشته شده بود. یزدان سوت زد. 
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- چه شیک و پیکه! 

میران موتورش را به یک درخت غل و زنجیر کرد. با دیدن 

پسری که با یک ساک از طالفروشی بیرون زد. یزدان 

همان طور که به سمتش می دوید، گفت: «میران دزده. به موال 

دزده» میران با زنجیر در دستش محکم بر کمر پسر کوبید، 

سرعت عملش در دویدن همتا نداشت. پسر کم سن و سال 

روی زمین افتاد و میران اسلحه ای را که از جیبش بیرون بود 

را برداشت. یزدان می خواست ساک را به زور از چنگ پسر 

بگیرد ولی مقاومت می کرد، با هر بار لگد یزدان به پهلویش 

ناله می کرد و مثل مار روی زمین می غلطید ولی کوتاه 

نمی آمد. پسری هم سن و سال همان پسر ولی کمی درشت تر 

به سمت شان آمد. میران اسلحه را به سمت پسر گرفت. 

- جلو نیا، می زنم.  

اسلحه را که غالف کرد، پسر ترسید و چند قدم عقب رفت. 

آخرش بازوهای الغر آن پسر حریف بازوهای عضالنی یزدان 

نشد و ساک به دست یزدان افتاد. پسر چاق  تر نعره ای زد و 

لگدی به پای میران زد ولی میران بیدی نبود که به این بادها 

بلرزد پوزخندی زد و اسلحه را به سمت یزدان پرت کرد و 

یزدان در هوا گرفت. 
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 #۳

پسری که از یزدان کتک خورده بود، همان طور که شکمش را 

نگه داشته بود از جایش بلند شد و باز دست درون بند ساک 

انداخت. با لگدی که به پایش زد روی زمین پرت شد و در 

خودش پیچید. میران چشمان وحشی اش را به صورت پسر 

روبرویش دوخت. روی لبش لبخندی از سر تمسخر بود و 

دستش را به پهلویش چسبانده بود. پسر چاق لب هایش را به 

هم فشار می داد، چشمانش را ریز کرده بود و بادی در دماغ 

گوشتی اش انداخته بود. میران گفت: «می خوای با من کتک 

کاری کنی؟ به نظرم حسابی حرصی شدی.» پسر که انگار 

منتظر چنین پیشنهادی بود، بی اختیار نعره کشید و به سمت 

میران حمله برد ولی او فقط از کتک کاری مشت زدن را بلد 

بود و میران تمام فنون دفاع شخصی را از بر بود، دستش 

آن قدر الی دستکش های بوکس عرق کرده بود که کسی حریف 

مشتش نبود. پسر الغر در حالی که دست به دلش داشت و 

پایش شل می زد به سمت موتورشان رفت و فریاد زد.  

- بیا بریم... 

نگران دوستش شده بود که زیر دست میران داشت هالک 
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می شد. میران روی شکم بزرگ پسر نشسته بود و پسر از وزن 

میران اخم هایش درهم رفته بود و ناله می کرد. مشتش را پر 

کرد که در صورتش بکوبد، پسر دستش را بلند کرد و گفت: 

«نه، نه، می رم ساک برای خودتون.» وقتی میران از رویش 

بلند شد، به سختی تن له و لورده اش را از روی زمین جمع کرد 

و لنگ لنگان به سمت موتور رفت. میران و یزدان راضی از 

دعوای شان همدیگر را نگاه کردند و لبخند زدند. میران گفت: 

«ولی این آخرین دعواییه که کردیم.» یزدان که هنوز دلش 

برای دعوا قنج می رفت زورکی لبخند زد.  

- باشه.  

میران لبخند از لبش رنگ باخت و چشم هایش را گرد کرد.  

- راستی صاحب مغازه... 

- اوه بریم تو، چرا نیومد بیرون؟ 

وارد مغازه شدند. انتهایش پیدا نبود، تمام ویترین ها را خالی 

کرده بودند و توی آن طالفروشی بزرگ فقط رنگ سفید 

کورکننده توی ذوق می زد. میران با صدای بلند گفت: «آقا، 

آقای افراشته.»  

- البد کسی نبوده اومدن دزدی. 

میران نگاه احمق نباشی به او انداخت.  
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- پس کی در رو براشون باز کرده؟ 

- شیشه رو شکستن. 

میران عصبی گفت: «یزدان عقلت رو به کار بنداز، کو 

شیشه؟» ابرویی باال انداخت. 

- آهان، راست می گی. 

چشمانش گرد شد و به نقطه ای روی زمین خیره شد. انگشتش 

را به سمت آن نقطه گرفت.  

-پ...پا... 

میران سر چرخاند و پای مردانه ای را دید که از پشت میز 

بیرون زده بود. رو به یزدان گفت: «نکنه، کشتنش!» هر دو 

باهم به سمت میز رفتند. پیرمرد کوتاه قد دستانش را کنارش 

گذاشته بود و پیراهن سفیدش در خون غرق بود. یزدان 

بزاقش را قورت داد و با ترس چند قدم عقب رفت.  

- میران چی کار کنیم؟  

میران کنار پیرمرد نشست. یزدان گفت: «دست بهش نزن، 

گردن ما می افته.» موبایلش را سمت دهان مرد گرفت. یزدان 

تند تند بزاقش را قورت می داد و سیبک گلویش باال و پایین 

می شد. بند ساک زیر فشار دستان عرق کرده اش خیس شده 

بود. میران گوشی را با دقت نگاه کرد.  
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- نفس نمی کشه، مرده! 

یزدان چشمان مضطربش را به میران دوخت.  

- فرار کنیم؟ 

- مگه ما کشتیمش؟ 

یزدان با نگاهش به دوربین مدار بسته که به سیمی روی دیوار 

آویزان بود، اشاره کرد. 

- دخل دوربین رو درآوردن، اینم که مرده، ساکم که تو دست 

ماست.  

چشمان میران ریز شد.  

- داری باز خر می شی؟ زندگی درست به ما حرومه، نه؟ 

- شاید قسمته. یادته آرزو داشتیم برای جبران اشتباهامون 

کمپ اعتیاد بزنیم؟ خب اینم راهش... وارثای این اون قدر 

دارن که لنگ پول این طالها نباشن ولی من و تو چی؟  

ملتسمانه گفت: «میران بریم، با پول این طالها دیگه مثل آدم 

زندگی می کنیم.» 

 #۴

میران نگاه به جنازه غرق خون و نگاه به ساکی که از سنگینی 

طالها پایین رفته بود، کرد. در چشمانش تردید و دودلی بود، 
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یزدان گفت: «میران این مال ماست.» میران از جایش بلند 

شد، در چشمان او زل زد و آرام گفت: «باشه، اصال یه کمپ 

اعتیاد می زنیم برای این زبون بسته هم یه ثوابی جمع می شه، 

هان؟!» یزدان سرش را تند باال و پایین انداخت.  

- آره، آره، عالیه! خیلی عالیه!  

در چشمان میران هنوز تردید و دودلی بود ولی چشمان یزدان 

از خوشحالی برق می زد. دست میران را گرفت و دنبال 

خودش کشاند. از مغازه بیرون آمدند و میران تا آخرین لحظه 

نگاهش به پایی بود که از میز بیرون زده بود. دستش را به 

سمت یزدان گرفت.  

- ساک رو بده من تو برو بشین موتور.  

یزدان ساک را به دستش داد، یزدان پشت فرمون نشست، 

ساک میان او و میران بود. اولش هر دو توی فکر بودند ولی 

هر چه به محله شان نزدیک تر شدند وقتی خانه درب و 

داغان شان را دیدند لبخند روی لب شان نشست. وارد خانه 

شدند، میران با ساک در دستش تند از پله ها باال رفت.  

- باید یه دستی هم به سر و گوش خونه بکشیم.  

یزدان پای حوض نشست، شیر آب را باز کرد و آب در میان 

موهایش زد. میران دستش را به چهارچوب در تکیه داد. 
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- یزدان بیا. باید براش برنامه ریزی کنیم.  

لبخندی روی لب یزدان نشست. 

- خوبه نمی خواستی برداری. 

- فکر کنم یه بار تو زندگیت پیشنهاد خوبی دادی.  

هر دو همزمان پلک زدند، لبخند روی لب میران نشست و 

لبخند روی لب یزدان پررنگ تر شد. میران در ساک را باز کرده 

بود روی فرش قرمز پر نقش و نگار که چند جایش با دود 

قلیان و سیگار سوخته بود، انبوهی از طال بود. میران دست 

درون طالها برد و مشتی از طال توی دستش گرفت.  

- طالست یزدان! 

نزدیک بینی اش برد و با کیف پلک زد و سر چرخاند.  

- بوی پول می ده! بوی پول! 

یزدان چشمانش از برق طالها برق می زد، به پته پته افتاده 

بود، از شور زیاد می خندید، گوشه لبش را می گزید، از جایش 

بلند می شد و دوباره می نشست. دستانش را روی سرش 

گرفت و ایستاد. چرخی دور خودش زد.  

- اینا همش مال ماست میران! همش... 

میران روی طالها سر گذاشت و دراز کشید. به پنکه سقفی که 

با تلق و تولوق می چرخید، خیره شد.  
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- همش مال ماست.  

یزدان سرش را کنار سر او گذاشت، سفتی طالها سرشان را 

اذیت نمی کرد، حس زندگی به شان می داد، حس خوشبختی! 

 #۵

میران از جایش بلند شد.  

- پاشو باید این ها رو یه جا قایم کنیم.  

طالها را تند تند درون ساک ریختند، در حین ریختن طالها 

سرخوشانه می خندیدند، یزدان طالها را دستش تکان می داد و

صدای جیرینگ جیرینگ شان حالش را خوب می کرد. خانه 

آن ها پر از جاساز بود و نیازی به فکر کردن زیاد نبود. میران 

ساک طالها را برداشت و به سمت اتاق رفت . یزدان فرش را 

کنار زد و چهار موزاییکی که تراشیده بودند را برداشت و 

میران به سختی ساک را درونش جا داد. موزاییک ها را رویش 

گذاشتند. میران کش و قوسی به تنش داد. 

- باید زنگ بزنیم به جهان. 

یزدان تکیه اش را به بالشت کنار دیوار داد. 

- کسی رو می شناسه اینا رو آب کنه؟ 

- آره، می شناسه.  
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کنار یزدان نشست و پاهایش را کنار پاهای او دراز کرد. 

- فعال کسی از این قضیه چیزی نفهمه. 

- به یوکا که نمی شه نگم. 

میران چشمانش را گرد کرد و با غیض او را نگاه کرد. 

- یعنی چی؟! دارم می گم هیچ کس نفهمه بعد تو به یوکا 

نمی تونی نگی. 

یزدان ابرویی باال انداخت. 

- شریک زندگیمه. 

- پس تو چرا هنوز ور دل منی اگه اون شریک زندگیته؟ 

سرش را روی پای یزدان گذاشت و طاق باز دراز کشید و 

نگاهش را به سقف دوخت. 

- با این پول از حاال به بعد شریک زندگیم می شه... حقشه که 

بدونه خوشبختی تو چنگمونه. 

- بهش اعتماد داری؟ 

پلک زد. 

- بیش تر از چشمهام. 

- آخه تو کودنی زود اعتماد می کنی. 

- نه یوکا فرق داره، یک ساله باهامه... بین خودمون بمونه از 

من حامله شده بود. 
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میران با چشمان گرد شده نگاهش کرد. 

- واقعا؟! 

خندید. 

- واقعا ولی گفت تا وقتی عقد دائمم نکنی بچه ات رو نگه 

نمی دارم . 

- سقطش کرد؟ 

- بچه نمی خواستیم که... معلومه که سقط کرد.  

میران با خنده و تمسخر گفت: «شل و وارفته!» 

 #۶

موتور را داخل پارکینگ خانه یوکابد پارک کرد. پیاده شد و به 

سمت آسانسور رفت. آسانسور در طبقه سوم ایستاد و درش 

باز شد. زنگ خانه را زد و صدای ظریف یوکابد را از پشت در 

بسته شنید.  

- کیه؟ 

- منم عزیزم.  

در را باز کرد، پیراهن کوتاه پوشیده بود و پاهای سفیدش با 

رنگ قرمز پیراهن ترکیب قشنگی را ساخته بود. همدیگر را در 

آغوش گرفتند و یزدان در را با پایش بست. لبش را روی لب 
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یوکابد گذاشت و نرم عمیق بوسید. سالم شان این بود، سالمی 

آمیخته با حس شهوت و خواستنی گرم و شورانگیز که 

پایانش به رختخواب ختم می شد. همان طور که دست شان بند 

دست همدیگر بود، به سمت اتاق نشمین رفتند. یزدان روی 

کاناپه نشست و یوکابد به سمت آشپزخانه رفت. مایع قرمزی 

در جام بلند ریخته بود، گوشه لبش که با ماتیک سرخش کرده 

بود را گزید و چشمک زد. یزدان دلش برای لوندی او، برای 

سفیدی پوستش و چشمان رنگی اش قیلی ویلی می رفت. کمی 

از جام را سر کشید و روی میز گذاشت، یوکابد سینی را روی 

میز گذاشت و روی پایش نشست. دکمه لباس یزدان را باز کرد 

و دست روی عضله های سینه اش کشید، دستانش ظریف و 

ناخن هایش خوش تراش بود.  

- کجا بودی وقتی من روی این کاناپه درد می کشیدم؟ 

- چرا درد؟! 

- به خاطر بچه ات... 

یزدان به چشمان خمارش زل زد. 

- پیش تو بودم! 

چشمانش را گرد کرد و سرش را به سمت شانه اش کج کرد.  

- پیش من؟! 
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سرش را باال و پایین انداخت و لبخند زد.  

- آره. مهم فکرم بود که پیش تو بود... اصال من از تو گله دارم 

با چه اجازه ای بچه من رو انداختی؟ 

- وقتی اسمت تو شناسنامه ام نیست، بچه ات به چه دردم 

می خوره؟ 

- دوست داری اسم یه احمق تو شناسنامه ات باشه؟! 

یوکابد لب هایش را جمع کرد و سرش را روی سینه یزدان 

گذاشت.  

- من احمق دوست دارم! 

سرش را از روی سینه اش بلند کرد و به چشمانش زل زد. 

- احمق خودمی.  

دست دور لب یوکابد کشید و با لحن اغوا کننده ای گفت: 

«حاال که احمق دوست داری بذار باهات احمقانه رفتار کنم، 

فقط یه احمق می تونه با زنی که تازه فارغ شده بی مالحظه 

رفتار کنه.» سرش را توی سینه اش فرو برد و یوکابد از 

مورمور شدن پوستش حس لذت به اش دست داد و با صدای 

بلند خندید.  

خودش را به دستان یزدان سپرد، شبیه پرکاهی از جا بلندش 

کرد و همان طور که لب هایشان بند لب های هم بود، به سمت 
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اتاق خواب رفتند. 

 #۷

با ناله پر صدای یزدان دیوارها از دست جیغ و خنده و آه های 

مصنوعی یوکابد خالص شدند. یزدان بی حال کنار او دراز 

کشید . روی تن یوکابد را قیر شهوت یزدان سیاه کرده بود 

جان شان درآمده بود تا آن آب گندیده از تن هر دوشان بیرون 

آمده بود و فارغ شده بودند از حس عطشی که برای چند 

لحظه آدم ها را شبیه حیوان می کند اما اگر پای عشق در میان 

باشد، همه چیز عوض می شود و قیر شهوت شبیه نوشیدنی 

زالل و صاف می شود که طعمش تا سال ها زیر زبانت می ماند. 

یوکابد به پهلو چرخید و پایش را روی پای یزدان انداخت و 

دستش را روی سینه او گذاشت. یزدان انگشتش را در دستش 

گرفت و آرام فشار داد. 

- آی نکن. 

نگاهی به طراحی روی ناخنش کرد. 

- خودت طراحی کردی؟ 

- روز به روز بیش تر تو آرایشگری پیشرفت می کنم...  

یزدان به پهلو چرخید و دستش را زیر سرش گذاشت. بادی که 
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از دریچه کولر بیرون می زد، اتاق را سر کرده بود، پتو را روی 

تن شان کشید و دستش را دور کمر لخت یوکابد حلقه کرد. 

- یوکا... تو همه چیز رو در مورد من می دونی مگه نه؟ 

- می دونم. 

- با وجود این همه بازم دوستم داری... 

- می دونی؟ آدم های ساده و اهل ریسک شبیه تو راحت من رو 

به آرزوهام می رسونن.. . حالم با آدم های شبیه تو بهتره... نه 

مثل شوهر اولم که... 

وقتی در مورد شوهر اولش حرف می زد غم در چشمانش 

می نشست، یزدان این غم را دوست نداشت حس بدی به اش 

می داد، حس می کرد که یوکابد هنوز هم عاشق شوهرش 

است. 

- لطفا ادامه نده. 

آرام پلک زد. 

- باشه. 

سرش را کنار گوش یوکابد برد و زمزمه وار کنار گوشش گفت: 

«من پولدار شدم یوکا.» 

 #۸
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دستش را روی سینه یزدان فشار داد و او را به عقب هول داد. 

چشمان درشتش را ریز کرد. 

- داری سر به سرم می ذاری دیگه نه؟ 

- چرا باید سر به سرت بذارم عزیزم؟ االن یه ساک پر از طال 

تو خونه ماست. 

شبیه کسی که با سیلی از خواب بیدار شده است، با چشمان 

گرد شده و دهان باز یزدان را نگاه کرد، به پته پته افتاده بود، 

انگار زبانش سر شده بود و برای حرف زدن یاری اش نمی کرد. 

- یع...یعنی... یعنی چی؟ 

یزدان با شور و شوق همه چیز را برای او تعریف کرد، برق در 

چشمان یزدان بود ولی برق در چشمان یوکابد برنده تر بود، 

شبیه برق چشمان گربه ای که به دکان قصابی نگاه می کند. 

وقتی حمام رفتند، حتی زمانی که یزدان نوازشش می کرد، به 

آن ساک طال فکر کرد . یزدان جلوی آیینه دکمه های پیراهنش 

را می بست. یوکابد لیوان آبمیوه اش را روی میز آرایش 

گذاشت، کنار یزدان ایستاد، بغلش کرد و سرش را روی بازوی 

او گذاشت. 

- امشب خونه ای؟ 

- خونه ام. 
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- می خوام بیام طالها رو ببینم. 

یزدان ابروهایش را در هم کشید. 

- چرا دوست داری طالها رو ببینی؟ 

- خانم ها عاشق طالن! 

- همش رو قراره آب کنیم. 

لب هایش را جمع کرد و روبرویش ایستاد. 

- دوست دارم فقط از نزدیک ببینمش! خواسته زیادیه؟ 

- چه برقی تو چشاته! تر و تازه شدی اصن... 

دستش را روی صورت یزدان کشید. 

- خوشحالم که شوهرم پولدار شده. 

- می گفتی پول برام مهم نیست. 

- اون برای زمانی بود که تو پول نداشتی ولی االن داری. 

یک تای ابرویش باال پرید. 

- باشه، شب باشگاه نمی رم بیا. 

روی پنجه پا ایستاد و روی لب یزدان را بوسید. 

- دوست دارم. 

از آن بوسه لبخندی کنج لب یزدان نشست و روی موهایش را 

بوسید. آبمیوه نصفه را از روی میز برداشت و دقیقا لبش را 

جایی گذاشت که رژلب یوکابد رویش مانده بود، چشمکی به 
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یوکابد که با حظ نگاهش می کرد، زد و شربت را سر کشید. 

وقتی یزدان سوار موتور شد، صدای گازی که به آن داد در 

کوچه پیچید، یوکابد از پشت شیشه نگاهش می کرد. 

 #۹

صدای موسیقی کر کننده از در باز گذر کرده و تا حیاط رسیده 

بود. یزدان وارد خانه شد و به سمت اتاق خواب رفت. میران 

به کیسه بوکسی که به دیوار آویزان کرده بود، مشت می زد، 

عرق از سر و رویش جاری شده بود و موهایش که به خاطر 

عرق زیاد خیس شده بود به کف سرش چسبیده بود. یزدان 

تکیه به دیوار داد و با لبخند به میران خیره شد. میران ایستاد 

و نفسی تازه کرد.  

- کجا بودی؟ 

- پیش یوکا. 

- جدی؟ پس حسابی خوش گذشته.  

دستکش هایش را از دستش درآورد و روی فرش پرت کرد.  

- داییم زنگ زد راجع به اون طالفروشه می گفت... 

چشمان یزدان ریز شد.  

- چی می گفت؟ 
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- پرسید شما نرفتید اون جا که بهتون معرفی کردم؟ 

یزدان دستش را باال برد. 

- تو که نگفتی رفتیم؟ 

- معلومه، گفتم نرفتیم، فرصت نشد. بعد داییم ماجرای مرگ 

طالفروش رو گفت، گفت هیچ دوربینی صحنه دزدی رو ثبت 

نکرده و البته اون آقا وارثی هم نداره، فقط زنش هست که 

وارثشه که اونم مریض احواله.  

یزدان نفسی از سر راحتی کشید.  

- خداروشکر! پس پرونده اش شاکی اساسی نداره.  

ابرویی باال انداخت.  

- نه! 

- دیدی گفتم قسمت ماست با این پول پولدار بشیم؟ ببین 

گوشت افتاد دست گربه.  

میران پیراهنش را که به تنش چسبیده بود را درآورد.  

- هم خوشحالم، هم خوشحال نیستم... 

یزدان با خنده گفت: «طالها رو بردار یه نگاه بهش بنداز حالت 

جا می آد.» لبخند محوی روی لب میران نشست و همان طور 

که عرق تنش را با پیراهنش پاک می کرد، گفت: «من برم دوش 

بگیرم.» میران لباسش را پوشیده بود و ساک باشگاهش روی 
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شانه اش بود، یزدان روی طاقچه  ی پایین پنجره قدی، نشسته 

بود و پایش را به دیوار چسبانده بود و سرش در موبایلش 

بود.  

- یزدان تو چرا لباس راحتی پوشیدی؟ نمی آی باشگاه؟ 

همان طور که سرش توی موبایلش بود، گفت: «نه، شب اگه 

نیای خونه بهتره، یوکا قراره بیاد این جا.» 

میران جاخورده گفت: «یعنی چی؟ شما که عصری پیش هم 

بودید.» 

- خودش اصرار کرد که بیاد این جا. 

چشمان میران ریز شد.  

- این دختره مشکوکه! ماجرا رو بهش گفتی؟ 

یزدان سرش را بلند کرد و جدی به چشمان میران نگاه کرد.  

- اصال مشکوک نیست، فقط می خواد طالها رو ببینه، همین!  

- به هر حال چهارچشمی مراقبش باش.  

- هستم.  

میران با هستم گفتن او دلش قرص نشد، تا زمانی که به سر 

کوچه باریک شان رسید ماجرای یوکابد و یزدان را در ذهن 

خودش نوشخوار کرد ولی کاری از دستش برنمی آمد، یزدان 

زیادی به یوکابد اهمیت می داد و هوایش را داشت. 
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 #۱۰

صدای زنگ در بلند شد، یزدان همان طور که موهایش را مرتب 

می کرد، دکمه آیفون را زد. چند لحظه بعد یوکابد وارد خانه 

شد، حسابی ترگل و ورگل شده بود. یزدان جلوی در ورودی 

ایستاد و با لبخند پهنی روی لبش گفت: «سالم، خوش 

آمدید.» یوکابد همان طور که با آن کفش های پاشنه بلندش 

خرامان خرامان سه پله آهنی منتهی به ایوان را باال می آمد، با 

شور و شعف خاصی گفت: «سالم آقا.» کفش هایش را از 

پایش درآورد و وارد خانه شد. جلوی در طبق معمول همدیگر 

را بوسیدند، یزدان او را به دیوار چسباند و آن قدر بوسیدش 

که رژلبش دور لبش پخش شد و شبیه دلقک ها شد. وقتی 

صورت یوکابد را دید با صدای بلند خندید، یوکابد از خنده او 

دمغ شد.  

- چته؟! خل شدی؟ 

- نه فقط رژلبت خراب شد.  

یوکابد معذب گفت: «دستشویی کجاست؟» 

- توی حیاط. 

- من برمی گردم.  
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وقتی برگشت باز رژلبش را تمدید کرده بود، یزدان تلفن را سر 

جایش گذاشت و رو به او کرد.  

- زنگ زدم پیتزا سفارش دادم.  

- کار خوبی کردی.  

دستانش را درهم قفل کرد و با شوق زیادی گفت: «می خوام 

طالها رو ببینم.» یزدان اشاره کرد که همراهش بیاید و به 

سمت اتاق رفت. روی فرش نشست و گفت: «انتظار داشتم 

وقتی برای اولین بار می آی تو خونه ام یه اظهار نظری راجع 

بهش بکنی.» یوکابد نگاهش در جستجوی ساک بود، اصال 

انگار صدای یزدان را نشنیده بود. یزدان این هول شدن و 

دستپاچگی او را درک نمی کرد، با صدای بلند گفت: «یوکا.» 

یوکابد دستش را روی قلبش گذاشت و هینی کشید.  

- چته؟! 

چشمان یزدان ریز شد.  

- چرا این قدر دیدن این طالها برات مهمه؟ 

یوکابد سریع رنگ عوض کرد، از آن حالت دستپاچه بیرون آمد 

و مثل همیشه نقاب لبخند و عزت نفس روی صورتش 

نشست.  

- عزیزم، گفتم که خانم ها عاشق طالن. 
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یزدان بیش تر به یوکابد خیره شد، لبخند روی لب یوکابد 

عمیق تر شد و چشمان یزدان ریزتر.  

- می شه طالها رو نبینی؟  

- به من اعتماد نداری؟ 

- تا قبل از این که بیای بهت اعتماد داشتم ولی االن دیگه نه، 

دستپاچه ای، یه طوری هستی. 

لبخند از روی لب یوکابد محو شد و با تاسف سرش را تکان 

داد.  

- متاسفم، باشه من اصال نمی خوام ببینم.  

از اتاق بیرون رفت و یزدان که از حرفش پشیمان شده بود، 

دنبال او رفت و اسمش را صدا زد. 

 #۱۱

یوکابد روی طاقچه پایین پنجره نشست و سرش را میان 

دستانش گرفت. یزدان کنارش نشست و دستش را پشت 

کمرش گذاشت.  

- یوکا جان! 

- با من حرف نزن یزدان، تو با سواالت به شخصیت من توهین 

کردی، فکر کردی من چتر شدم رو اموالت؟! 

28



- این چه حرفیه می زنی عزیزم؟ من فقط پرسیدم چرا این قدر 

دستپاچه ای؟ اصال بیا بریم نشونت بدم...  

- نه، نه، دیگه نمی خوام.  

یزدان از جایش بلند شد، دست او را توی دستش گرفت و 

کشید.  

- بیا. 

دستش را کشید و رو به یزدان براق شد.  

- گفتم نمی خوام ببینم یزدان.  

یزدان از تعجب زیاد خنده اش گرفت. 

- باشه، حالت خوبه؟! 

لبش را با زبان تر کرد و سرش را تند باال و پایین انداخت.  

- خوبم... معلومه که حالم خوبه... یه کم هیستریک شدم ولی 

االن خوبم. 

از جایش بلند شد.  

- اصال برم چایی دم کنم، باهم بخوریم.  

به سمت آشپزخانه رفت و یزدان هاج و واج او را نگاه کرد. 

پیتزا را آوردند، یزدان گفت: «یوکا بیا.» از آشپزخانه بیرون 

آمد و کنار یزدان روی کاناپه قدیمی که از چند جا چوبش 

بیرون زده بود، نشست.  

29



یوکابد بی میل و بی اشتها غذا می خورد، بدون آن که حواسش 

به یزدان باشد به جایی خیره بود و حرف نمی زد. 

 #۱۲

- یوکاجان... 

- بله؟ 

- تو فکر می کنی من به خاطر این قضیه پول و این حرف ها 

قید تو رو می زنم؟ 

- نه... 

- من ابله نیستم، می فهمم یوکا. تو مضطربی، یه طوری شدی. 

جعبه پیتزا را روی میز عسلی که چند تکه اش شکسته بود، 

گذاشت و سر روی شانه یزدان گذاشت.  

- آره، به خاطر همینه...  

یزدان با لبخند پشت یوکابد را نوازش کرد، شالش را از سرش 

برداشت و روی موهای بولندش بوسه زد.  

- هیچ کس برای من تو نمی شه یوکا.  

چشمان یوکا تیره شد و قطره اشکی که روی گونه اش چکید را

با نوک انگشت پاک کرد. 

از بغل یزدان بیرون آمد و با لبخند گفت: «من چایی دلم 
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می خواد، تو چی؟»  

- چایی که با دست های تو درست شده رو مگه می شه 

نخوام؟! 

سرش را تند باال و پایین انداخت و لبخند زد.  

- پس برم بریزم.  

- باشه. 

توی سینی یکی فنجان بود و یک لیوان. گفت: «فنجونی برای 

منه، لیوانی برای تو.» سینی را روی میز گذاشت و یزدان چای 

لیوانی را برداشت. هر جرعه ای که می خورد، یوکا نگاهش 

می کرد و چشمانش هر لحظه درشت تر می شد. چایی کمی 

گلوی یزدان را می زد ولی به روی خودش نمی آورد، با خودش 

فکر می کرد که شاید چایی خشکش را زیاد ریخته است و 

نمی خواست این ناشی گری را به روی اش بیاورد. 

- چرا زل زدی به من؟ 

- دوست دارم، دوست دارم نگات کنم... 

لبخندی روی لب یزدان نشست و آرام پلک زد.  

- نگاه کن! 

چایی در فنجان را ذره ذره خورد و روی میز جای پیتزاهای 

نیمه خورده و لیوان و فنجان خالی شد. یزدان و یوکابد روی 
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کاناپه در حال عشق بازی بودند که یزدان بی حال شد، انگار 

چشمانش دیگر برای خودش نبود، دستش روی سینه یوکابد و 

حواسش پرت عالم خیال بود. کم کم دستش افتاد و چشمانش 

بسته شد. 

 #۱۳

میران وارد خانه شد. یزدان در خواب عمیق فرو رفته و 

سرش روی میز افتاده بود. با تعجب اطرافش را نگاه کرد، یک 

کیف زنانه روی طاقچه جا مانده بود. کیف کوچک قرمز را بین

دستانش گرفت و با اخم نگاهش کرد. کنار یزدان ایستاد و 

صدایش زد ولی یزدان شبیه خرسی که به خواب زمستانی 

رفته است قصد بیدار شدن نداشت. لگدی به پهلویش زد و 

فریاد زد.  

- یزدان!  

یزدان از خواب پرید و با تعجب اطرافش را نگاه کرد.  

- چی؟ چی  شده؟! 

دست پشت گردنش کشید و اخم هایش درهم رفت.  

- آی گردنم! 

- یوکا کجاست؟ 
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گیج و مهبوت اطرافش را نگاه کرد، مثل کسی شده بود که 

تازه از کما درآمده است. زمزمه وار گفت: «یوکا؟!» تصاویر در 

ذهنش تداعی شد، دکمه های مانتو یوکا را باز کرد، او را روی 

کاناپه انداخت و دستش در چند میلی متری به پوست سفید 

او شل شد... دیگر یادش نمی آمد. طوری که انگار داشت با 

خودش حرف می زد. گفت: «من کی؟ کی خوابم برد؟!» میران 

وقتی حالت گیج او را دید، تمام تنش یخ کرد. کیف از دستش 

روی زمین افتاد و به سمت اتاق دوید. اتاق را انگار بمب زده 

بود، همه چیز به هم ریخته بود. محتویات کمدها روی فرش 

کهنه قرمز ریخته بود. میران با پایش لباس های شان را کنار زد 

و موزاییک ها را دید. با زانو روی زمین سقوط کرد و چاله 

خالی بدون ساک را که دید چشمانش را بست و فریاد کشید.  

- یزدان لعنتی! 

یزدان هنوز گیج بود، تلوتلو می خورد، سرش سنگین بود و با 

گرفتن دستش به دیوار راه می رفت. وارد اتاق شد و میران را 

دید که شبیه عزاداری که باالی قبر مرده اش می نشیند، با 

چشمان سرخ و رگ های برجسته روی شقیقه باالی چاله خالی 

نشسته است.  

- چی شده؟ 
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نفسش را پر صدا از میان پره های گشاد شده بینی اش بیرون 

داد.  

- طالها کو یزدان؟ طالها کو؟! 

یزدان گیج بود، نمی دانست گیج خواب یا گیج چاله خالی. 

 #۱۴

کلمات را دست و پا شکسته ادا می کرد، انگار چفت محکمی به 

لبانش زده بودند.  

- طالها؟ یوکا... 

میران سرش را با تاسف تکان داد.  

- یوکا برد طالها رو یزدان، یه چیزی داده به تو خوردی، 

خوابت کرده... 

یزدان غبار غم را در چشمان میران دید و خندید.  

- نه داداش، من یوکا رو می شناسم، اهل سورپرایزه، حتما 

نزدیکه تولدمه می خواد مثال یه طوری سورپرایزم کنه. 

- تولد تو سه ماهه گذشته. 

صدای میران از بغض و حرص می لرزید. 

- شاید سالگرد دوستیمونه... 

موبایلش را برداشت.  
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- اصال بذار بهش زنگ بزنم.  

اسم یوکا را لمس کرد و گوشی را روی گوشش گذاشت. 

پلک هایش سنگین بود، آن قدر که توان باز نگه داشتن اش را 

نداشت. گوشی را روی گوشش گذاشت و صدای ضبط شده 

که گفت: «خط مشترک موردنظر در شبکه موجود نمی باشد.» 

کورسوی امید را در دلش خاموش کرد و او به زور سعی 

می کرد که باز مشعل امید را روشن کند.  

- شاید می خواد حسابی سورپرایزم کنه... 

میران پلک هایش را روی هم فشرد و طوری گردنش را تکان 

داد که درد در گردنش پیچید. نگاهش به یک یادداشت روی 

آیینه افتاد، به سمت آیینه رفت و یادداشت را کند. گوشه 

پلکش می پرید و کاغذ در دستش شبیه ژله ای لرزان بود، 

صدایش با دستانش همراه شد و با همان صدای لرزان برای 

یزدان خواند.  

یزدان عزیزم! 

یادته همیشه می گفتی من رویاپردازم؟ پس یک آدم رویاپرداز 

رویاهایش را بیش تر از عشق دوست دارد. ببخش مرا ولی تو 

آن قدر احمقی که شک ندارم با آن پسرعمویت که فقط مشت 

زدن را خوب بلد است تمام پول این طالها را در راه قمار و 
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عیاشی می باختی ولی من بلدم این طالها را هدر نکنم. بابت 

تمام لحظات خوبی که در رختخواب برایم ساختی ازت 

ممنونم ولی مرا ببخش.  

یزدان دیگر خوابش نمی آمد، حرف های با پوسته جان و قربان 

یوکابد برایش از سیلی سوزناک تر بود. 

 #۱۵

میران کاغذ را با حرص در دستش مچاله کرد و گوشه ای پرت 

کرد. با حالتی خشمگین به یزدان نگاه کرد. بغضی گلویش را 

چنگ می زد و چشمانش از میل به گریه می سوخت، تند تند 

بزاقش را قورت می داد تا آن بغض سر باز نکرده آب شود، زیاد 

روی شانه میران گریه کرده بود ولی خجالت می کشید برای 

معشوق اشک بریزد، معشوقی که بارها میران به او گفته بود 

لگوری بودن را در چشمانش می خواند . میران به سمتش آمد، 

چشمانش از غضب سرخ بود، نفسش را پر صدا از راه 

بینی اش بیرون می داد و حرف هایش از مرز دندان های کلید 

شده اش خارج می شد. 

- به این هرزه هر جایی که به من می گه عیاش نگفتی 

پسرعموم لیسانس مهندسی داره؟ نگفتی؟! تو زندگی منو برای 
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دومین بار نابود کردی یزدان، یه بار وقتی که منو با تیم اون 

کثافت آشنا کردی یه بارم االن...  

- می خواستی چی کار کنی؟ تا آخر عمرت از این شرکت به 

اون شرکت بگردی که شاید یکی کار بهت بده، چشم نداشتم 

هر روز زمین خوردنتو ببینم، طاقت نداشتم ببینم شب تا 

صبح برای مصاحبه کاری می خونی عصر می آی می نالی که 

پارتی بازی کردن...  

- االن خوب شد، االن طاقت داری منو ببینی؟ پنج سال 

عمرمونو تو زندان سر کردیم... خیر سرمون اومدیم مثل آدم 

زندگی کنیم...  

مشتش را محکم بر دیوار کوبید. 

- این هرزه کل پول ما رو برد آخرش بهمون گفت عیاش؟ این 

بی سواد به من گفت عیاش؟ کل سواد این تو ارضا کردن 

امثال تو خالصه می شه... 

یزدان می دانست که پیدایش می کند ولی این حال آشفته 

میران دلش را ریش می کرد، دنیا برای یزدان در یک واژه 

خالصه می شد، میران! به سمت میران رفت و با دستانش 

صورت سرخ او را قاب گرفت. 

- پیداش می کنم میران! حاال که فکر می کنه ما عیاشیم باهاش 
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شبیه عیاش ها رفتار می کنیم... 

پلک میران پرید و سیبک گلویش باال و پایین شد. 

- باید طالها رو پیدا کنیم، ما سر این طالها ریسک کردیم، 

مردی رو زیر پا گذاشتیم... 

ضربه آرومی به گونه میران زد. 

- پیداش می کنیم، اون طالها حق ماست! 

 #۱۶

در کوچه پیچیدند. وانتی جلوی در خانه یوکابد بود. یزدان 

دستی بر پشت میران زد و گفت: «وایسا.» از موتور پیاده شد 

و به سمت مرد کوتاه قِد کچل رفت.  

- آقای عیوضی اینا اثاث یوکاست؟ 

مرد دستانش را رو به هوا گرفت.  

- خداروشکر از دستش راحت شدیم... من نمی دونم پول از 

کجا می آورد به من می داد که این قدر دستش بی برکت بود... 

پول تو دستم نیومده خرج دوا و دکتر می  شد.  

یزدان عصبی پلک زد.  

- یعنی چی؟ یعنی چی آقای عیوضی؟ یوکا کجا رفته؟ 

- دیشب به ما زنگ زد، گفت اثاث منو بفروش به یه سمسار 
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پولشو بردار به جای پول پیش و اجاره عقب افتاده.  

یزدان سرش را تند به چپ و راست تکان داد و طوری که انگار 

با خودش حرف می زند، گفت: «نگفت... نگفت کجا می ره؟» 

عیوضی که متوجه نشده بود سرش را کمی کج کرد.  

- هان؟!  

- نگفت کجا می ره؟  

- نه واال چیزی نگفت... یهو انگار جن زده شد... به شمام 

نگفته؟ اون که می گفت تو شوهرشی... 

چشمان را ریز کرد و مشکوک یزدان را نگاه کرد. میران به 

سمت یزدان رفت و رو به عیوضی گفت: «ماجرا چیه؟» رنگ 

از روی یزدان پریده بود و لب هایش بی هدف تکان می خورد و 

سیبک گلویش تند تند باال و پایین می شد.  

- بریم میران... این جا دستمون به یوکا نمی رسه... 

- کجا می رسه؟ 

دستش را روی سینه میران گذاشت.  

- بریم می گم.  

سوار موتور شدند، یزدان آدرس را داد، فشار عصبی بی حالش 

کرده بود، سرش از هجوم افکار پر می شود و فشارش آن قدر 

سنگین بود که تمام تنش را له و لورده می کرد، شبیه سرباز 
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تازه کاری که از جنگ با ارتش مغول ها برگشته است خسته و 

بریده بود، سر روی کمر میران گذاشت و چشمانش را 

بست.روبروی خانه ای در محله ای از باالشهر پارک کرد. صدای 

پارس سگ از عمارتی که چسبیده به آن خانه بود، شنید 

می شد. میران نگاهش را به خانه کوچک که دو پله جلوی در 

خورده بود، دوخت و با ریتم روی فرمون موتور کوبید.  

- حاال یوکا از این تو بیرون می آد؟ 

- این جا خونه تنها دوستشه... امروز بیرون نیاد، فردا بیرون 

می آد... یا اصن اگرم این جا نباشه حتم دارم که نوشین 

دنبالش می ره هر جا که باشه... این جا ما رو به یوکا 

می رسونه. 

 #۱۷

روبروی آپارتمانی که پشت سرشان بود، باغچه بزرگی بود که 

به بهترین شکل گلکاری شده بود و آب نمای بدون آبی از 

وسطش بیرون زده بود. میران موتور را پارک کرد، پیاده شدند

و کنار آن فواره نشستند.  

- از پنجره ما رو نبینن.  

- پنجره اش به اون طرف کوچه مشرفه. 
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- این جا اومدی؟ 

- تولدش یه بار با یوکا اومدم... 

حتی از بردن اسم اش هم احساس نفرت می کرد، دلش 

می خواست تک تک خاطرات بودن با او را نابود کند. میران 

پاهایش را روی هم انداخت و به نقطه ای چشم دوخت.  

- اگه پیداش نکنیم... برد بزرگی کرده... چه دختر زرنگ و 

بی وجدانی! 

- اون باخته! 

میران سرش را به سمت او چرخاند و با اخم گفت: «چرا 

می گی باخته؟»  

- منو از دست داده! 

میران پر صدا خندید، وسط آن معرکه یزدان برایش جوک 

تعریف کرده بود. وقتی چهره جدی یزدان را دید، خنده اش را 

خورد.  

- چرا این قدر خودتو بزرگ فرض می کنی؟ 

- چون بزرگم... فرق من و تو اینه میران، تو دنبال بزرگی 

می دوئی، من حس می کنم بزرگی توی وجودمه... تا وقتی 

باور نکنی بزرگی سمتت نمی آد.  

- اینا رو تو جلسه  ها بهت می گن؟ 
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- چه فرقی می کنه کجا بهم می گن. مطمئنم یوکا رو پیدا 

می کنم ولی سر به تنش نمی  ذارم! 

- طالها رو به ما بده، سرش به چه دردمون می خوره... 

- به درد تو نمی خوره ولی باید بفهمه دور زدن یزدان یعنی 

چی... 

ماشین مدل باالیی جلوی عمارت پارک کرد. پسری از سمت 

راننده بیرون آمد و به زور دختری را از ماشین بیرون کشید. 

دختر روی زمین کشیده می شد و با عز و التماس از پسر 

می خواست که رحم کند ولی پسر وحشیانه مچ دختر را 

گرفته بود و با دست دیگرش کلید را در قفل در عمارت 

می چرخاند. 

 #۱۸

دختر را به سمت داخل خانه کشید، شال دختر تا وسط سرش 

رسیده بود و موهای مواجش بیرون ریخته بود، صورتش از 

اشک خیس بود و مانتوی لی اش روی زمین کشیده می شد. 

چند لحظه بعد پسر از عمارت بیرون آمد، سوار ماشین شد و 

رفت. صدای ناله و جیغ دختر که دل سنگ را آب می کرد به 

گوش یزدان و میران می رسید. یزدان از جایش بلند شد، کنار 
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درخت ایستاد و دستش را به آن تکیه داد. با چشمان ریز شده 

به در بسته عمارت که صدای دختر موزیکالش کرده بود، نگاه 

کرد. نگاهی به یزدان کرد.  

- این دختره هالک شد این قدر جیغ زد... 

یزدان شانه ای باال انداخت.  

- به من چه؟! من دیگه حالم از هر چی دختره به هم 

می خوره... 

- البد یه چیزی هست که این قدر جیغ می  زنه... بریم کمکش؟ 

یزدان نگاهی به او انداخت و نگاهش را گرفت.  

- چرا باید بریم کمکش؟! 

- به هر حال یه دختر بی دفاعه... دور از مردونگیه... 

- از کجا می دونی بی دفاعه؟ 

- ندیدی اون نره خر چطور روی زمین می کشیدش؟ 

- نمی دونم میران، هر کاری می خوای بکن، به من هیچ ربطی 

نداره.  

میران به سمت عمارت رفت و توجهی به یزدان که صدایش 

می زد، نکرد. روبروی عمارت ایستاد، صدا نزدیک تر شد.  

- کمک! کمک! یکی کمک کنه.  

میران چند قدم عقب رفت و نگاهش را روی دیوار چرخاند. 
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دنبال تکیه گاهی می گشت که پایش را روی آن بگذارد، با 

صدای بلند یزدان را صدا زد. 

- یزدان! 

یزدان با اکراه از جایش بلند شد و وارد کوچه شد.  

- هان؟ 

- بیا قالب بگیر. 

- ولمون کن بابا! قالب بگیر... 

عصبی رو به او توپید.  

- بیا می گم... 

    یزدان پلک هایش را روی هم فشار داد، تکیه اش را به دیوار 

داد و دستانش را کنارهم چفت کرد. زیر بار هیکل تنومند 

میران صدای آخ و اوخش به هوا رفت. میران بعد از کمی تقال 

روی چینه دیوار نشست و خالصش کرد. دختر وقتی میران را 

روی چینه دیوار دید، چشمانش گرد شد و به سمت او دوید. 

 #۱۹

- تو کی هستی؟! کی هستی؟! می خوای به من کمک کنی هان؟ 

دزدی؟ هر چی هستی فقط منو از این جا ببر بیرون. 

میران با تکیه به چینه دیوار کمی خودش را پایین کشید. 

44



یکدفعه دختر در هوا پرید و پای میران را گرفت و کشید. هر 

دو تعادل شان را از دست دادند، نعره بلندی از حنجره میران 

خارج شد و با صدای جیغ دختر هم زمان شد. هر دو روی 

زمین پرت شدند و میران روی تن دختر افتاد. نگاه شان باهم 

تالقی کرد و سگ سیاهی که آن صحنه را می دید از هراس 

دیدن یک غریبه بلند پارس کرد و با تکان دادن سرش سعی 

داشت خودش را از شر قالده ای که به النه اش زنجیر شده 

بود، راحت کند. دختر ضربه ای در سینه میران زد و گفت: 

«می شه بلند شید؟» میران لب هایش از هم باز مانده بود، 

نگاهش به چشمان دختر و فکرش پیش جسم گرمی بود که 

زیر تنش ورجه ورجه می کرد. دختر خودش را تکان می داد و 

جیغ می زد. 

- خواهش می کنم بلند شید، با شما هستم.  

میران که انگار تازه به خودش آمده بود، از روی تن دختر بلند 

شد و خجالت زده دستی به ریشش کشید.  

- ببخشید.  

دختر روبروی میران ایستاد و ملتمسانه نگاهش کرد. 

- این در از پشت قفل شده، من نمی تونم بازش کنم... بلد 

نیستم از دیوار باال برم، می تونی کمکم کنی؟ 
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میران سرش را پایین انداخت تازه متوجه لرزش دستان دختر 

شد، سرش را باالتر آورد، فک دختر هم شبیه دستانش 

می لرزید و مردمک چشمانش ماهی در دل تنگ کوچک بود. 

نمی پرسید او کیست و چرا آمده است فقط به فکر خالصی 

بود، خالصی از عمارت. صدای واق واق سگ بلندتر شد و 

دختر رو به او کرد.  

- آروم باش پاپت لعنتی! بذار این آقا فکر کنه... 

رو به میران کرد. 

- این عمارت خالیه، هیچی برای دزدیدن نیست، ولی منو از 

این جا بیرون ببر، هر چی بخوای بهت می دم.  

میران با جدیتی در لحنش گفت: «من دزد نیستم خانم، من 

برای نجات جون تو اومدم.» دختر آرام پلک زد و لب های ترک 

خورده صورتی رنگش تکان خورد.  

- پس نجاتم بده! 

 #۲۰

صدای یزدان را شنید و نگاهی به دختر کرد.  

- دوستم منتظر ماست... من تو رو از این جا بیرون می آرم 

فقط بهم بگو چرا؟ چرا می خوای از این جا بیرون بیای؟ 
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با بغض گفت: «االن فقط می خوام از این عمارت لعنتی بیرون 

بیام... فقط همینو می خوام... نمی تونم توضیح بدم.» طوری 

با هراس به ایوان عمارت نگاه کرد که میران از دیدن ترس در 

نگاهش دلش لرزید. دست زیر تنش برد و جیغ زد.  

- چی کار می کنی؟ 

- می خوام از این جا ببرمت بیرون، مگه نمی گی در قفله؟! پس 

تنها راهش رفتن از دیواره... 

به چشمان سیاه میران زل زد و بزاقش را قورت داد. میران 

پایش را به درخت تکیه داد و با جا به جا شدن روی شاخه های 

درخت خودش را به دیوار رساند. سبک بود ولی تحرک زیاد 

میران را به هن هن انداخته بود، از ترس نیفتادن، گردن میران 

را میان دستانش گرفته بود. نفس های تندش در صورت میران 

پخش می شد و از ترس ارتفاع چشمانش را بسته بود و پشت 

پلک هایش چند چروک ریز خورده بود. میران پایش را لبه 

دیوار گذاشت و یزدان با دیدن دختری در آغوش میران 

چشم هایش از تعجب گرد شد و به سمت آن ها آمد. میران زیر 

شانه هایش را گرفت و دختر با چشمان گرد شده سرش را به 

چپ و راست تکان می داد. یزدان که پایین دیوار کوتاه 

ایستاده بود، او را از دستان میران گرفت. پشتش به یزدان 
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بود و او را نمی دید ولی گرمای تن یزدان تن سردش را 

سوزاند. روی زمین ایستاد و به سمت یزدان چرخید. یزدان 

دستش را داخل جیبش فرو برد و اخم ظریفی میان ابروانش 

نشست. معذب از رفتار یزدان با صدایی که لرزشی درونش 

حس می شد، سالم کرد و سرش را زیر انداخت. 

- سالم خانم.  

میران جستی زد و از دیوار پایین پرید. رو به دختر کرد.  

- برو، کجا می خواستی بری؟ 

مردمک چشمانش در چشمخانه لرزید و زیر لب گفت: «کجا؟»  

میران بهت زده گفت: «یعنی چی کجا؟» 

بغضش شکست و باران اشک هایش جاری شد.  

- من جایی ندارم که برم.  

یزدان نگاه متعجبی به میران کرد و رو به دختر پوزخند زد.  

- ِزکی! پس بفرمایید شما چتری... ما پول و َپله نداریم از االن 

بهت بگم.  

دختر نگاهی به یزدان کرد، صدایش می لرزید ولی در چشمان 

اشکی اش صراحت بود. 

:●••►●! ٍدٍٍ ٍنٍٍ ٍرٍٍ ٍیٍٍ ٍیٍٍ ٍمٍٍ ٍهٍٍ ٍمٍٍ ٍدٍٍ ٍنٍٍ ٍاٍٍ ٍزٍٍ ٍهٍٍ ٍهٍٍ ٍلٍٍ ٍبٍٍ ◄●ٍاٍٍ
#۲۱
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- من نیازی به پول و َپله ندارم... این قدر دارم که محتاج کسی 

نباشم... اون قدر که می تونم کل این محله رو بخرم... فقط 

بی پناهم، همین! 

- االن به ما چه که بی پناهی؟ 

دختر با حرص زیادی لب هایش را روی هم فشار داد. 

- هیچی، مرسی که کمکم کردید. 

نگاهی به میران کرد و بغضش را قورت داد. 

- مرسی.

چند قدم رفت ولی میران خودش را به او رساند و مچ 

دستش را گرفت. دختر سرش را چرخاند و به چشمان میران 

نگاه کرد. ترس شبیه سربازی در مانور چشمان دخترک رژه 

می رفت و قصد ترک چشمانش را نداشت. 

- کجا می ری؟

- نمی دونم!

گونه های سفید دختر از بخار غم در دلش گلگون و باران 

چشمانش شدیدتر شده بود. میران در مقابل مظلومیت در 

نگاه دختر دست و پایش شل شد. 

- با من بیا!

- چرا باید بهت اعتماد کنم؟
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- مگه نمی گی هیچ کس رو نداری؟ باالخره باید به یه غریبه 

اطمینان کنی... می برمت خونه مادربزرگم...

به موتورش اشاره کرد. 

- اون موتور منه. 

دختر مردد میران را نگاه کرد ولی رحم در نگاه میران دلش را 

قرص کرد. اشک هایش را با پشت دستش پاک کرد و به سمت 

موتور رفت. یزدان به سمت میران آمد. 

- ما همین االن از یه دختر نارو خوردیم تو داری به یه دختر 

کمک می کنی؟

میران با قاطعیت در چشمانش نگاه کرد. 

- نارو خوردنمون از کم هوشی تو بود... االن تو این جا وایسا 

کشیک بده تا من برگردم...

- چرا داری به این دختر اعتماد می کنی؟

- تا حاال کاری کردم که به ضررمون باشه؟

یزدان طعنه در لحنش را فهمید ولی به روی خودش نیاورد. 

- نه داداش، هر کاری که فکر می کنی درسته بکن... 

به سمت موتور رفت و سوار شد. دختر پشت موتور نشست و 

یزدان با نگاهش مسیر رفتن شان را دنبال کرد.
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#۲۲

وارد کوچه بزرگ و پهنی شد. جوی آبی از کنار کوچه 

می گذشت و شاخ و برگ درختان کهن سال باالی سر جوی 

سایبان ساخته بود. انتهای کوچه جلوی در خانه ای یک گونی 

سیمان و آجر ریخته بود و چند کارگر در حال کار کردن بودند. 

مردی با سر طاس، اندام فربه و قد کوتاه به آن ها دستور 

می داد. میران خودش را به آن خانه رساند و با گازی که به 

موتورش داد، سر مرد طاس به سمت او چرخید. 

- محمد. 

محمد با دیدن میران و دختری پشت موتورش ابروهایش را 

درهم کشید. دختر سرش را زیر انداخت و دستان لرزانش را 

مشت کرد. 

- اغور به خیر آقا میران، از این طرف ها؟

- ننه داره خونه اش رو بنایی می کنه؟

چشم غره ای به دختر رفت و رو به میران گفت: «آره، داره 

بنایی می کنه، چی شده یاد ننه افتادی؟» 

- می خوام ببینمش. کجاست؟

- خونه خاله حشمت. به نظرت اون دوست داره تو رو ببینه؟

- چرا دوست نداشته باشه؟
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محمد شانه ای باال انداخت. 

- واال چی بگم...

- اونش به خودم و ننه مربوطه... خداحافظ. 

- خداحافظ. 

میران موتورش را گاز می داد و شال دختر در آن باد گرم 

رقصان بود و هر دقیقه یک بار به یک سمت کج می شد. 

پلک هایش را روی هم فشار داد و با صدای بلندی گفت: 

«می شه لطفا آروم تر برید؟» میران انگار تازه به خودش آمد و 

متوجه حضور او روی ترک موتورش شد. دهن کجی محمد و 

رفتارش روی اعصابش رفته بود. 

- بله چشم. 

روبروی خانه خاله حشمت ترمز کرد و گفت: «پیاده شو.» یک 

در کوچک در یک کوچه تنگ بود و پالک رنگ و رورفته ای گَل 

میخی باالی در آویزان بود. زنگ را فشرد و در باز شد. رو به 

دختر کرد.

- اول من می رم.

دهان دختر باز و چشمانش از حد معمول گردتر شده بود، 

لرزش دستان هر ثانیه بیش تر می شد و صورتش از شدت 

سرخی به رنگ خون شده بود.
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#۲۳

میران وارد حیاط شد و با صدای بلند گفت: «ننه!» چند لحظه 

بعد پیرزنی با اندام تپل و لپ های گل انداخته فرز و چابک 

خودش را جلوی در رساند. با دیدن میران شوق نگاهش را 

پنهان کرد و اخم غلیظی میان ابروان نازکش نشست. 

- چه خبر شده اطراف ما پیدات شده؟ از اون پسرعموی گور 

به گورت کشیدی بیرون؟ 

میران وارد خانه شد و در آستانه در دستش را دور کمر پهن 

مادربزرگش حلقه کرد. 

- خودت می دونی که نمی تونم تنهاش بذارم. اون جز من کسی 

رو نداره...

- ولی تو رو هم دارم با خودش غرق می کنه... تو تحصیل 

کرده بودی میران، وقتی فهمیدم تو رفتی زندان به خدا جگرم 

آتیش کرد...

اشک در چشمان ریز ننه حلقه زد و لب   ورچید. میران گفت: 

«ننه همه چیز تموم شد... من حبس کشیدم و اومدم بیرون... 

دیگه کاه کهنه به باد نده. یه مهمون برات آوردم...» ننه اشک 
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چکیده روی گونه اش را پاک کرد و مردمک چشمانش را در 

حدقه چرخاند. 

- کی؟

- یه دختر!

- عاشق شدی؟

- نه... بی پناه بود، پیداش کردم...

چشمانش گرد شد و دستش را به کمرش گذاشت. 

- مگه لپ لپه که پیداش کردی؟ دست کدوم دختر خیابونی رو 

گرفتی آوردی خونه من؟

- ننه...

پاهای تپلش را در دمپایی های سربسته قهوه ای کرد و لخ لخ 

کنان به سمت در رفت. میران همان طور که صدایش می زد، 

دنبالش رفت. دختر با دیدن چشمان گرد شده ننه نفسش برید 

و با ترس گفت: «سالم...» ننه گوشه شال دختر را گرفت و با 

ابروهای درهم رفته گفت: «ورپریده، پیش نوه من چی کار 

می کنی؟» میران شال دختر را از دست ننه گرفت و میان آن 

دو ایستاد. 

- من خواستم کمکش کنم... چرا این طور می کنی ننه؟

- نگو که داری شبیه یزدان هرزگی می کنی؟
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- من اگه اهل هرزگی بودم دست این دختر رو می گرفتم 

می آوردمش این جا؟

- چرا این  دختره بی کس و کار رو آوردی پیش من هان؟ از 

خیابون جمعش کردی؟ 

دختر با صدای بلندی گفت: «من خیابونی نیستم!» میران و 

ننه سکوت کردند و با دهان باز به دختر نگاه کردند. 

نمی دانستند این صدای بلند از کجای این دختر ظریف و 

ترسیده بیرون آمده بود. دختر پر صدا نفسش را بیرون داد و 

با حرص زیادی اشک هایش را پس زد. 

- من تا چند سال پیش خانم عمارت پدربزرگم بود ولی بعد از 

مرگ مامانم افتادم دست پسرعموم... پسرعمویی که همه فکر 

و ذکرش نابود کردن من و دیوونه کردنم بود... پسرعمویی که 

با دست های خودش مامانم رو جلوی چشم های من خفه کرد... 

از دار دنیا همین پسرعمو برام موند من خیابونی نیستم، بی 

کس و کارم نیستم... فقط بی کسم...

پاهایش دیگر نای ایستادن نداشت، تکیه اش را به دیوار داد و 

دست به زانویش گرفت تا لرزش زانوهایش او را رو سیاه 

نکند. تنش مثل بید می لرزید و ننه که لرزش تن او را دید 
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دلش به رحم آمد و به سمتش رفت. او را روی تختی در حیاط 

نشاند. دست روی شانه دختر گذاشت. 

- اسمت چیه؟

میان گریه بریده بریده گفت: «ِمهرا.» 

- چه اسم قشنگی!

نگاهی به میران کرد. 

- می دونی که خاله حشمت بد دل و وسواسیه... منم به زور 

تو خونه اش راه داده، خونه خودمم که فعال خرابه است دارن 

بنایی می کنن..

میران همان طور که ایستاده بود، پایش را جلوی پایش 

گذاشت. 

- بیا خونه ما.

#۲۴

ننه پشت چشمی نازک کرد و با اوقات تلخی گفت: «دیگه چی 

بیام بشینم جلو پسرعموی بی نماز و چشم چرونت؟» میران 

هر چه سعی کرد خنده را در صدایش پنهان کند، نتوانست. 

- اون برای شما چشم چرون نیست. 

- خوبه، خوبه... نمی خواد تو یادم بیاری که پیر شدم.  
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میران روی تخت کنار ننه نشست، ننه دستش را دور شانه مهرا 

حلقه کرده بود و بازویش را ماساژ می داد. 

- من که نمی تونم مهرا خانم رو ببرم خونه خودمون بدون 

این که شما اون جا باشی... این طوری راحت نیست، احساس 

امنیت نمی کنه ولی شما که باشی فرق می کنه فکر کن مهرا 

خانم دختر خاله سحره...

مهرا نگاه معصومانه اش را به چشمان ننه دوخت و با پلکی که 

زد قطرات اشک روی گونه اش روان شد. 

- قصد مزاحمت ندارم.

نگاه معصومانه او دل نازک ننه را به رحم آورد. 

- چه مزاحمتی قربونت برم؟ نگران نباش می آم دنبالت.

مهرا لبخند قدرشناسانه اش را به ننه و بعد به چهره میران 

تحویل داد. ننه با پر روسری اش اشک های مهرا را پاک کرد و 

صورتش را بوسید. 

ننه با ساک بزرگی در دستش با آن ها همراه شد. میران ننه و 

مهرا را جلوی در پیاده کرد و رو به ننه گفت: «من می رم پیش 

یزدان.» ننه با آمدن اسم یزدان سرش را به چپ و راست تکان 

داد و لب های کلفتش را روی هم فشرد. میران خندید و 

موتورش را گاز داد. مهرا وارد خانه شد، خانه ای که انگار 
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خشکیده بود، ردی از زندگی درونش بود ولی بوی نا می داد. 

کنار حوض خالی نشست و نگاهی به ننه کرد. 

- چرا این حوض آب نداره؟

ننه چادرش را از سرش درآورد و همان طور که کیفش را کشان 

کشان به سمت پله ها می برد، گفت: «ای آقا از خونه ای که دو 

تا پسر مجرد توش زندگی می کنن چه توقعی داری؟» خواست 

برود که با دیدن کبودی روی دست مهرا ایستاد. مهرا که 

آستینش را باال داده بود تا دستش را بخاراند، وقتی نگاه 

خیره ننه را دید، آستنیش را پایین داد و معذب لبخند زد. ننه 

ساکش را در حیاط رها کرد و چادرش را روی ساک انداخت. 

به سمت مهرا رفت و با چشمان ریز شده گفت: «کی دستت رو 

کبود کرده؟» مهرا دستپاچه شده بود، لب هایش را روی هم 

فشار داد و آرام گفت: «هیچ کس!» ننه کنار حوض نشست و 

دستش را نوازش گونه زیر چانه مهرا کشید، اشکی از گونه 

مهرا چکید و روی دست تپل ننه بوسه زد. 

- با من رو راست باش دختر! من بلدم غمو از چشم آدم ها 

بخونم.

مهرا دست روی دست ننه گذاشت و نرمی پوستش را البه الی 

انگشتان ظریفش حس کرد. 
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- پسر عموم! یعنی پسرعموم نه، کسی که ازش دستور 

می گرفت این بال رو سرم آورد. 

میران جلوی در خانه دوست یوکابد رسید ولی خبری از یزدان 

نبود. عصبی روی موتورش زد و حرصی شده گوشه لبش را 

گزید. 

- کدوم قبرستونی رفتی؟ 

شماره یزدان را گرفت و در حالی که گوشه لبش را می جوید، 

گوشی را روی گوشش گذاشت. صدای یزدان در گوشش 

پیچید. اجازه نداد حرف از دهانش بیرون بیاید عصبی غرید. 

- تو کجایی؟

- اومدم سالن کسری...

فریاد میران در گوشی پیچید. 

- اون جا چه غلطی می کنی؟

- چه غلطی می کنم، دنبال پولم... دنبال یوکا...

- یوکا تو سالن کسری است؟!

- بدم می آد سین جینم می کنی...

بی توجه به الوالو گفتن میران قطع کرد و میران را در خماری 

گذاشت.
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#۲۵

بوی سیگار در سالن پیچیده بود و سرامیک های سالن پر از ته 

سیگارهایی شده بود که اطراف میزها ریخته بود. جام های 

مشروب نصفه یا خالی روی میزها را پر کرده بود و صدای 

ضربه به شارها موسیقی سالن شده بود. اطراف یک میز 

شلوغ بود، بازی بیننده زیادی داشت و میران حتم داشت که 

این بازی، بازی یزدان است. انتهای سالن رفت و دو مرد الغر 

اندام را کنار زد و میان چند نفری که دور میز بودند، ایستاد. 

یزدان روی میز خم شده بود و دستانش به چوب بند بود. 

چشمکی به میران زد و میران با حرص لب هایش را روی هم 

فشار داد. ضربه ای به شار سفید زد. شار سفید به گوشه شار 

پنج خورد، شار پنج با سرعت عرض میز را طی کرد و داخل 

وگل افتاد. شار سفید با سرعت یک موشک به سمت مثلث 

رفت و شارها را پخش کرد. یزدان با قدم های مطمئن دور میز 

می چرخید و یکی یکی شارها را روانه پاکت می کرد. دستانش 

روی میز بیلیارد معجزه می کرد، اصال انگار آدم دیگری می شد 

حتی نحوه پک زدنش به سیگار هم طور دیگری بود و اعتماد 

به نفسی که در نگاهش بود، حتی قدم های فرز و چابکش 

وقتی که دور میز می چرخید، حواس رقیب را پرت می کرد. 
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پسری تقریبا بیست و هفت ساله دستی به موهای خرمایی 

رنگش کشید، از نحوه مالیدن گچ روی چوبش معلوم بود که 

عصبی و کالفه است، در چشمانش یک بازنده به راحتی به 

تصویر کشیده شده بود. هیچ کدام از شارها رنگ وگل را به 

خود ندید، مرد الغر اندام که عینکی روی چشمانش بود از 

باالی عینکش یزدان را نگاه کرد و پوزخند زد و لبخند روی 

لبان یزدان بیش تر کش آمد. پسر صدایش از ته چاه می آمد و 

از عمق آن صدای ریز هم درماندگی به وضوح حس می شد. 

- تموم!

یزدان نگاهی به میران کرد و پلک زد. 

- تموم!

مرد الغر اندام پول ها را شمرد و به سمت یزدان گرفت. 

- چهل درصد تو...

یزدان پوزخند زد. 

- دلم می خواد روزی رو ببینم که دیگه نیازی به تو ندارم، 

اون وقت ببینم از گشنگی نمی میری...

مرد الغر اندام سر تا پای او را برانداز کرد و با لحن آمرانه و پر 

جذبه اش که به چثه اش نمی آمد، گفت: «فکر نکنم تدبیر پولدار 
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شدن رو داشته باشی.» لبخند از لب یزدان رنگ باخت و 

پول ها را با حرص در جیبش گذاشت. 

- ولی عرضشو دارم چیزی که تو نداری.

**************************
وگل: سوراخ های گوشه میز بیلیارد

شار: توپ رنگی بیلیارد

#۲۶

از سالن بیرون آمدند، میران روی موتور نشست و استارت زد. 

کارد به او می زدی خونش در نمی آمد از بس که از دست یزدان 

خودخوری کرده بود. غروب شده بود و هنوز خبری از یوکا 

نشده بود. میران گفت: «واقعا خیلی ممنون که جلوی در 

منتظر موندی.» 

- بابا منتظر موندم نیومد، بعد با یه تیر دو نشون زدم هم یه 

پولی بهم رسید، هم به چند نفر سپردم اگه یوکا رو دیدن بهم 

بگن. 

- چی شد اومدی اینجا؟

- دودوزانی زنگ زد، این پسره از این سرمایه دارای عشق قمار 

بود... خدایی رو پوالی هنگفت شرط می ذاشت ولی هنرش رو 
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نداشت... حیف بود از دستش می دادم... اصال کل این چهل 

درصد که از دوزدوزانی گرفتم برای تو...

- دست درد نکنه، نمی خوام!

- میران من تا شبم اون جا می موندم خبری نمی شد ولی بهت 

قول می دم پیداش می کنم...

میران نفسش را آه مانند بیرون داد. 

- باشه.

- دختره رو چی کار کردی؟

- خونه است...

لبخند پررنگی روی لب یزدان نشست. 

- تنها؟

- نه ننه هم پیششه. 

- خوبه... ننه ات رو آوردی هر روز تو روی ما بهمون ناله و 

نفرین کنه؟

میران پوزخند زد. 

- چاره نیست باید تحمل کنی.

- تحمل می کنم. 

وارد خانه شدند، بوی غذا در خانه پیچیده بود. وارد خانه 

شدند، یزدان با بدجنسی شیطنت آمیزی که در نگاهش بود، به 
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سمت آشپزخانه رفت. میران گفت: «یزدان اذیتش نکنی!» 

دست روی بینی اش گذاشت و با لبخند گفت: «هیس!» میران 

از بی قیدی یزدان خنده اش گرفت و با گزیدن لبش خنده اش را 

خورد. وارد آشپزخانه شد، ننه پشتش به او بود و کفگیر را در 

قابلمه می گرداند. 

- حاج خانم من خوش ندارم نامحرم تو خونه ام باشه شما بلند 

شدی اومدی اینجا...

ننه سرش را گرداند و کفگیر در دستش را در هوا چرخاند. 

- نه که من خیلی خوش دارم ریخت نحس تو رو ببینم... 

مرتیکه لگوری...

یزدان وقتی قطرات اشک را روی گونه های ننه دید، لبخندش 

تبدیل به اخم شد. 

- طوری شده؟

ننه پشت چشمی نازک کرد و اشک هایش را پاک کرد. 

- حتما با تو هم درد و دل کنم مرتیکه صورت نشسته و نجس!

یزدان عادت داشت به این حرف های ننه با یک لبخند تلخی 

حرف ننه را پوشاند و سرش را به سمت هال چرخاند. 

- بیا فکر کنم ننه ات با دوست پسرش دعواش شده داره گریه 

می کنه...
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ننه کفگیر را به سمت یزدان پرت کرد و کفگیر داغ محکم به 

دست یزدان خورد و صدای آخ و اوخش به هوا رفت.

#۲۷

میران دست یزدان را که جای سوختگی رویش خودنمایی 

می کرد، گرفت و زل زده در چشمان ننه گفت: «ننه! چرا این 

کار رو کردی؟» ننه شبیه بچه های خطاکار سرش را زیر 

انداخت. 

- ای وای نمی دونستم این قدر داغه...

روغن را برداشت و به سمت میران گرفت. 

- یه کمشو بزن به دستش....

یزدان و میران با تکیه به دیوار نشستند. هر بار که انگشتش را 

روی جای سوختگی می زد یزدان ناله می کرد. میران با حرص 

در روغن را بست و گفت: «خب زخم شمشیر که نخوردی مثل 

این دختر لوسا...» یزدان لب هایش را جمع کرد. 

- نمی بینی تاول شده، ننه اتو آوردی مِن بدبخت رو با نود 

درصد سوختگی روانه قبر کنه؟

ننه کنار پسرها نشست و دستانش را روی دامن گلدارش در 

هم چفت کرد. 
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- ببخشید این دختره ذهنمو مشغول کرد. 

میران چشمانش را گرد کرد. 

- چرا طوری شده؟

- پشت کمرش رو مرهم زدم... پر از جای زخم و کبودی بود...

یزدان با خنده گفت: «ماساژور خوب...» میران مشتی توی 

پهلویش زد و یزدان در حالی که جای مشت را ماساژ می داد، 

خندید. ننه پشت چشمی نازک کرد و رو به میران کرد. 

- این طفل معصوم رو خیلی زدن، شکنجه اش دادن انگار... 

- چرا؟

- انگار عموشون زودتر از پدربزرگش می میره... این دختر 

واٍرث کل اموال پدربزرگشه... بعد پسرعموش جلوی چشم های 

این دختر مادرش رو تو ایوون عمارتشون خفه می کنه این 

طفل معصومم می خواست بکشه ولی نمی کشدش می برتش 

توی یه خونه می سپارتش به یه مامور عذاب به قصد دیوونه 

کردن این دختر اذیتش می کردن...

چشمان یزدان و میران از شدت تعجب گرد شده بود. یزدان 

گفت: «خب چرا شکایت نکرده؟» 

- این طفل معصوم چه می فهمه شکایت چیه؟ اصال پسرعموئه 

نذاشته این پاشو از خونه بیرون بذاره... زندانیش کرده... 
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بعدشم آورده بودتش تو اون عمارت که یه باره دیوونش کنه 

چون دختره بعد از مرگ مامانش از اون عمارت می ترسیده... 

یزدان به کنجی چشم دوخت و نفسش را آه مانند بیرون داد. 

- چه تلخ!

میران حرفی نزد ولی بیش تر در فکر فرو رفت. طوری که 

انگار در دنیای دیگری سیر می کرد.

#۲۸

سفره را پهن کرده بودند و شام می خوردند. یزدان گفت: «این 

دختره بیدار نمی شه؟» میران قاشقش را در برنج حرکت 

می داد. 

- بهش بگو مهرا، اگه بگی دختره ممکنه ناراحت بشه...

یزدان جرعه ای از آب خورد. 

- چه اسم خوشگلی!

ننه گفت: «طفلک این قدر قرص خورد، خوابید.» 

- با معده خالی؟

- نه یه خورده میوه و اینا بهش دادم خورد. 

میران سفره را جمع کرد و ظرف هایش را شست. ننه توی اتاق 

رفت و یزدان سر جایش خوابش برد. میران پتو روی یزدان 
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انداخت و کنارش خوابید. پوزخندی به نفس های منظم یزدان 

زد و زیرلب گفت: «خوش به حالت یزدان! هیچی برات مهم 

نیست.» یزدان در خواب غلطید و دستش را روی سینه میران 

گذاشت. در تاریکی سایه ظریف دخترک را دید. چند لحظه 

جلوی در خروجی ایستاد، خم شد و به خودش پیچید. در را 

باز کرد و به حیاط رفت. میران دست یزدان را پس زد، از 

جایش بلند شد و پشت پنجره رفت. یزدان از الی پلک های 

نیمه بازش نگاهش کرد و خوابالو گفت: «چی رو نگاه می کنی 

میران؟» میران با اخم های درهم به تصویر مهرا از پشت 

پنجره نگاه می کرد زیر نور چراغ زرد در حیاط همان طور که 

به خودش می پیچید، به سمت دستشویی می رفت. 

- انگار دل درد داره!

- دل درد که طبیعیه... همه دخترها اکثر وقتا دارن...

مهرا چند قدمی به دستشویی پهن زمین شد. میران هول و 

دستپاچه گفت: «افتاد زمین، یزدان افتاد.» هر دو به سمت 

حیاط رفتند. میران دستپاچه تر از یزدان بود، یزدان با آرامش 

باالی سر دختر که بی حال بود، نشست و با دیدن رد سرخ روی 

لباس دختر گفت: «چیزی نیست، فشارش افتاده...»
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#۳۰

رو به میران کرد. 

- براش آب قند بیار. 

میران سرش را تند باال و پایین انداخت و به سمت خانه رفت. 

یزدان دست زیر تن مهرا انداخت و چشمان مهرا باز شد. 

وقتی خودش را در آغوش یزدان دید، معذب شد. از جایش 

بلند شد و دست روی چشمان بی حالش کشید. لبخندی روی 

لب یزدان نشست. 

- خوبی؟

- آره، فکر کنم فشارم افتاد...

دست روی شکمش گذاشت و به خودش پیچید. 

- درد داری؟

از جایش بلند شد و یزدان پشت سرش رفت. روی تخت 

چوبی در حیاط نشست و یزدان کنارش نشست. 

- نگران نباش، االن می رم داروخونه هر چی که الزم داری رو 

برات می خرم. 

دختر با چشمان گرد شده یزدان را نگاه کرد و گونه هایش از 

خجالت سرخ شد و سرش را زیر انداخت. 

- شما از کجا فهمیدی که...
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با گزیدن لبش حرفش را خورد. یزدان گفت: «نیازی نیست 

خجالت بکشی، این یه امر طبیعیه... یه بیماری زودگذر شبیه 

همه بیماری ها... چرا باید خجالت بکشی؟» مهرا سرش را بلند 

کرد و سرخی گونه های سفیدش قلب یزدان را سرخ کرد. 

سرخی قلب یزدان معناهای متفاوتی داشت ولی چه کسی بود 

که نداند که سرخی رنگ شهوت است و از میان تار و پود 

رنگش آتش بیرون می ریزد. میران وارد حیاط شد، 

دمپایی هایش را سر پایش انداخته بود و در چشمانش 

اضطراب بود. 

- خوبی؟

مهرا سرش را باال کرد و زل زده در چشمان سیاه میران سرش 

را باال و پایین انداخت. یزدان لیوان را از میران که باالی 

سرش ایستاده بود، گرفت و گفت: «خوبه...» مهرا لیوان را از 

دست یزدان گرفت و لبخندی روی لبش نشست. 

- ممنون. 

- میران برو اون تشک کوچک رو بنداز روی رختخواب مهرا 

خانم...

- چرا؟
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یزدان حرصی شده از دوزاری کج میران عصبی پلک زد و 

میران با اخم نگاهش کرد. مهرا خجالت زده بود و صورتش 

دیگر رنگ سفید نداشت همه اش سرخ بود. میران به سمت 

خانه رفت و یزدان با خنده گفت: «ببخشید دوسِت من یه کم 

دختر ندیده است... راجع به مسائل زنونه زیاد تیز نیست.» 

مهرا با خنده گفت: «شما چی؟ دختر دیده اید؟» یزدان در 

سکوت به چشمان مهرا زل زد ولی از شرارت نگاهش مشخص 

بود که جوابش به مهرا بله است.

#۳۱

- پس خوب بلدید با دخترها چطور رفتار کنید؟

- نه! هر آدمی اخالق خاص خودش رو داره... نمی شه گفت 

چون با دخترهای زیادی بودم پس همه دخترها برام یه 

داستان خونده ان... مثال حس می کنم شما با دخترهایی که 

من می شناختم فرق داری....

- چه فرقی؟

- رختخوابتون آماده است مهرا خانم...

شنیدن صدای میران از پنجره مکالمه شان را قطع کرد. یزدان 

رو به مهرا گفت: «چیزهایی که الزم داری رو برات می خرم 
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می ذارم جلوی در اتاق. شلوارت هم کثیف شده شلوارک من 

روی چوب لباسیه می تونی بپوشی.» مهرا باز هم سرخ و 

سفید شد و شبیه مرغی که خروس دنبالش گذاشته است 

دوان دوان پله ها را باال رفت و نگاه یزدان مسیر رفتنش را 

دنبال کرد. یزدان وارد خانه شد و سوییچ موتور را برداشت. 

میران توی رختخوابش نشسته بود. 

- کجا می ری؟

- می رم یه چیزی بخرم از بیرون...

- این وقت شب؟

همان طور که در ورودی را می بست، گفت: «واجبه.» از 

داروخانه مسکن و پد بهداشتی خرید. با دیدن مغازه ای که 

داشت می بست، داد زد. 

- نبند. 

خانمی که قفل در دستش بود، با تعجب یزدان را نگاه کرد. 

یزدان از موتور پیاده شد و به سمت او رفت. 

- ببخشید... شما لباس زیر هم دارید؟

زن با تعجب نگاهش کرد. 

- ولی اینجا زنونه فروشیه... 

- می دونم ولی واقعا نیاز دارم... 
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زن با خنده گفت: «برای خودت؟»

- نه، خانمم...

نفهمید چرا این کلمه را گفت، هر چند که چیز دیگری هم به 

ذهنش نمی رسید ولی این کلمه آن قدر به مذاقش طنز آمد که 

دلش می خواست ساعت ها قهقهه بزند. عالوه بر لباس زیر 

چند تا شلوار و لباس راحتی برای مهرا خرید، کال آدم 

ولخرجی بود، پول هایش مزد دست بود ولی یک جورهایی 

بادآورده بود به هر حال هیچ بازی شغل نمی شود. وارد خانه 

شد، پاکت ها را جلوی در گذاشت و چند ضربه آرام به در اتاق 

زد. تی شرتش را درآورد با زیرپیراهنی خوابید. میران گفت: 

«یزدان.» با چشمان بسته جواب داد. 

- هوم؟!

- می گم این دختر جای خواهر ماست...

- من خواهر نداشتم که درک کنم خواهر داشتن چه شکلیه...

- خب منم نداشتم ولی باید تصور کنی.

- من بلد نیستم تصور کنم...

میران حرصی شده پلک زد. 

- ولی حواست رو جمع کن. بذار این دختر تو خونه ما 

احساس امنیت کنه...
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- نگران نباش، احساس امنیت می کنه، من تا دختری سمتم 

نیاد سمتش نمی رم. 

میران خواست حرف بزند ولی یزدان دست روی سینه اش 

گذاشت و بی حوصله گفت: «خفه شو داداش بخوابیم.» میران 

کالفه سرش را به چپ و راست تکان داد و نگاهش را به سقف 

دوخت. در اتاق باز شد و مهرا شبیه دزدی پاکت ها را برداشت 

و همان لحظه در را بست، صدای باز و بسته کردن در لبخندی 

را روی لب یزدان که هنوز بیدار بود، نشاند.

#۳۲

مهرا توی حمام که در اتاق بود، رفت. پاکت ها را که باز کرد از 

شدت خجالت خون زیر پوستش دوید و چنان گوشه لب ترک 

برداشته اش را گزید که شوری خون را زیر زبانش حس کرد. 

یزدان چطور حواسش به همه چیز بود و هر لباسی که الزم 

داشت را خریده بود، اصال از کجا این وقت شب لباس فروشی 

پیدا کرده بود؟ لباسش را عوض کرد و لباس کثیفش را گوشه 

حمام گذاشت. توی رختخوابش خوابید ولی دل درد نگذاشت 

که بخوابد، از اتاق بیرون رفت. چراغ آشپزخانه روشن بود، 

خیال کرد که میران در آشپزخانه است و با خیال راحت وارد 
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شد ولی وقتی یزدان را جلوی یخچال دید، باز سرخی زیر 

پوستش دوید. یزدان بطری آب را از دهانش فاصله داد. 

- از لباسات راضی بودی؟ 

سرش را زیر انداخت.

- این وقت شب این لباس ها رو از کجا پیدا کردید؟

- از شانست یه مغازه باز بود، یعنی داشت می بست بدو بدو 

رفتم بهش گفتم وایسا که ما یه دختر ناز تو خونمونه عجیب 

نیاز به لباس داره...

مهرا لبخندش را با گزیدن لبش پنهان کرد. یزدان بسته قرص 

مسکن را در دستان مهرا دید، یک لیوان آب ریخت و به 

سمتش رفت. مهرا سرش را باال کرد، راحتی یزدان به او هم 

اجازه داده بود که راحت باشد. 

- ببخشید ولی دهنی نیست؟ آخه داشتید از بطری...

یک تای ابرویش باال پرید. 

- پاستوریزه ای؟ 

مهرا سرش را باال و پایین انداخت و با خنده گفت: «دست 

خودم نیست پاستوریزه بار اومدم.» 

- پس چطور تونستی کتک رو تحمل کنی؟
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مهرا با چشمان گرد شده نگاهش کرد و یزدان که متوجه 

سوتی اش شده بود، دستی به موهایش کشید و با حواس پرتی 

گفت: «نه... یعنی...»

- ننه بهتون گفت؟

یزدان به چشمان او نگاه کرد و صادقانه پلک زد. 

- آره. ولی حرف زدن با من یا میران هیچ وقت به ضررت 

نیست می تونی با ما راجع به مشکالتت حرف بزنی. 

لیوان را به سمتش گرفت. 

- در ضمن این هم دهنی نیست، از پارچ ریختم. 

مهرا با لبخند محجوبانه ای که روی لبش بود، لیوان را گرفت و 

سر کشید. یزدان از پشت شیشه تار لیوان به لب های کوچکش 

نگاه کرد که ته لیوان به او چشمک می زد. هوس لمس لبان او 

به جانش افتاد و با گزیدن لبش آن حس را خنثی کرد، 

دستانش را مشت کرد و به سختی لبخند زد. 

- من می رم بخوابم. 

مهرا لیوان را روی اپن گذاشت و گفت: «بازم ممنون.» 

همان طور که از آشپزخانه بیرون می رفت، زیر لب جوابش را 

داد.
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#۳۳

توی رختخواب خوابید و پتو را روی سرش کشید، وقتی 

صدای قدم های خرامان او را شنید به روی خودش نیاورد و 

طوری پلک هایش را به همدیگر فشار داد که پشت پلک هایش 

چند چروک ریز خورد. نمی دانست این دختر چه جاذبه ای 

داشت که او را این طور سمت خودش کشید، ظریف بود و 

ظرافت یک دختر نقطه ضعف یزدان بود. دلش نلرزیده بود 

فقط زیادی داغ شده بود، تنش مهرا را می خواست نه قلبش، 

قلبش مدت ها بود که از کار افتاده بود. ننه وارد خانه شد، نان 

تازه در دستش بود، در را با پایش بست و هن هن کنان راه 

آشپزخانه را پیش گرفت. میران از جایش بلند شد و دستی به 

چشم های خوابالویش کشید. 

- ننه چرا منو بیدار نکردی؟ 

- من عادت کردم صبح ها برم نونوایی، اصال روحم تازه 

می شه... 

وارد آشپزخانه شد، میران صدایش را از درون آشپزخانه 

می شنید. 

- چه شاطری خوبی داره محلتون، ازم پرسید جدید اومدید 

این جا؟ گفتم نه خونه نوه ام اینجاست... تا گفتم میران تو رو 
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شناخت گفت پسر خیلی خوبیه خدا بهتون ببخشه... همه 

می دونن تو خوبی اگه این هند جگر خوار که کنارت خوابیده 

دست از سر تو برداره. 

یزدان با سروصدای ننه از خواب بیدار شد و با چشمان نیمه 

باز میران را نگاه کرد. 

- این ننه تو سر صبحی دست از سر ما برنمی داره؟ 

میران با خنده شانه ای باال انداخت. 

- چه می شه کرد؟ از تو بدش می آد. 

مهرا از اتاق بیرون آمد تونیک قرمز رنگی که یزدان برایش 

خریده بود را پوشیده بود و ساپورت مشکی اش به پایش 

چسبیده بود، روسری اش همان روسری قبلی اش بود ولی 

یزدان حتم داشت که آن تونیک به تن هیچ کس به این زیبایی 

نمی ایستاد، حتی به تن یوکابد. این دختر به طرز عجیبی 

اندام قشنگی داشت. مهرا از نگاه خیره یزدان معذب شد و 

سرش را زیر انداخت. میران سقلمه ای به یزدان زد و رو به 

مهرا با لبخند گفت: «سالم، صبح به خیر.» یزدان سرش را زیر 

انداخت و مهرا نگاه از او گرفت و رو به میران گفت: «صبح 

به خیر!» سر سفره صبحانه نشسته بودند. ننه از گوشه چشم 

نگاهی به میران کرد. 
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- این الوار نمی آد صبحونه بخوره؟

میران گفت: «ننه این لقب ها چیه به یزدان بدبخت می دی؟» 

مهرا با تعجب گفت: «به آقا یزدان گفتید الوار؟ چرا؟»

- حقشه یک چیز کوفتیه که نگو، تو هم خیلی محلش نده 

چشم های هیزی داره...

میران با کالفگی سرش را به چپ و راست تکان داد. 

- ننه...

- کوفت تو هم هی ننه، ننه.

میران رو به مهرا کرد. 

- شوخی می کنه مامان بزرگم.

مهرا فنجان چای اش را زمین گذاشت و با همان نگاه گیج و 

مبهوتش زیر لب آهانی گفت.

#۳۴

مهرا ظرف  های صبحانه را در سینک ظرفشویی ریخت. 

همان طور که ظرف ها را می شست، نگاهش به پنجره افتاد. 

یزدان داشت روی بند لباس پهن می کرد با دیدن تشکی که 

دیشب زیرش انداخته بود قالب تهی کرد، آن تشک در دستان 

یزدان بود. آخرین استکان را آب کشید و شیر آب را با حرص 
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بست. وارد حیاط شد، یزدان سوت زنان لباس های خودش را 

پهن می کرد. مهرا وقتی شلوار و بقیه لباس هایش را هم دید، 

حرصی تر شد و با صدای بلندی گفت: «چرا به لباس های من 

دست زدی؟» یزدان به سمتش چرخید و وقتی اخم غلیظ 

میان ابروهایش را دید، لبخند از لبش رنگ باخت. 

- چته؟!

مهرا به سمت او رفت، انگشت اشاره اش را به سمت او 

گرفت. 

- ببین پسره منحرف اگه فکر می کنی با این کارها می تونی به 

من نزدیک بشی باید بگم کور خوندی، دیشب بهم لطف کردی 

ازت ممنونم ولی اجازه نداری به حریمم نزدیک بشی.

یزدان یک دستش را به کمرش گذاشت و با عصبانیت دست 

دیگرش را در هوا پرت کرد. 

- چته؟ کی خواست به حریم تو نزدیک بشه؟ زیادی لی لی به 

الالت گذاشتم پررو شدی؟ اگه تو حریم حالیت بود لباس های 

کثیفت رو گوشه حموم نمی ذاشتی، تو پالستیک می کردی... 

- ننه راست می گفت تو خیلی پسر هیز و پررویی هستی. 

- اگه حالیت بشه من بهت لطف کردم لباس هات رو شستم 

وگرنه اگه همون ننه لباس های نجست رو تو حمومی که دو تا 
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پسر جوون توش رفت و آمد می کنن دیده بود، حسابت با 

کرام الکاتبین بود. فکر کردی با آدم نرمالی طرفی که پی 

حرف های اونو می گیری، اون زنیکه سر یه متلک که میران تو 

هفده سالگی به یه دختر انداخت ته نوشابه داغ کرد گذاشت 

رو کمرش... من فقط خواستم کمکت کنم...

اشاره ای به دست های سفید و ظریف مهرا کرد. 

- مشخصه که اصال بلد نیستی لباس بشوری. 

در جواب یزدان سکوت کرد، سرش را زیر انداخت و دستانش 

را در هم چفت کرد. قطره اشکی در چشمانش حلقه زد. 

- حس می کنم بودنم تو این جا درست نیست، انگار مزاحمم.

یزدان با شنیدن این حرف دلش نسبت به او نرم تر شد و حس 

ترحم جای آن خشم آنی را گرفت. میران در حالی که 

کفش هایش را توی پایش درست می کرد از پله ها پایین آمد. 

- چی شده یزدان؟

یزدان با لبخندی کنج لبش گفت: «خانم فکر می کنه این جا 

مزاحمه...» میران به سمت مهرا آمد و با اخم به چشمان سیاه 

و اشکی مهرا نگاه کرد. 

- کی این حرف رو زده؟

مهرا به سمت میران چرخید و با لب های آویزان گفت: 
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- شما چرا می خواید کمکم کنید؟

میران جوابی برای این سوالش نداشت، دست روی ته ریشش 

کشید و نفسش را پر صدا بیرون داد. 

- نمی دونم فقط اصال این جا مزاحم نیستی، تو دختر ساده ای 

هستی خوب نیست تو این شهر تنها باشی. 

- اگه پسرعموم سندهایی که برای منه رو بهم می داد من االن 

می تونستم تو این شهر ده تا آپارتمان بخرم. 

این حرف را زد و اشک چکیده از چشمانش را پاک کرد. میران 

و یزدان با تعجب همدیگر را نگاه کردند. یزدان گفت: «یعنی 

چی؟» مهرا سرش را بلند کرد. 

- قضیه اش مفصله!

- من و میران قابلیت این رو داریم که یه شاهنامه رو گوش 

بدیم. 

میران به تایید حرف یزدان سرش را باال و پایین انداخت.

#۳۵

روی تخت نشستند و مهرا بین شان نشست. نگاهش به رو به 

رو بود و میران و یزدان هر دو به نیم رخ ظریف و بی نقص او 

زل زده بودند. میران با چشمان ریز شده برای شنیدن 
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حرف های او سراپا گوش بود ولی یزدان نیمی از حواسش 

پرت حرف هایش و نیمی دیگر پرت زیبایی مهرا بود. 

- عموم و پسر عموی بزرگترم هفت سال پیش توی یه تصادف 

مردن... پدربزرگم خیلی زیاد به پسرعموی بزرگم وابسته بود 

ولی پسرعمو کوچیکم همین کامران رو زیاد تحویل 

نمی گرفت...

میران پرسید: «کامران همونیه که تو رو اذیت می کنه؟»

- آره. بعد از مرگ عموم و پسرش دو سال بعدش پدربزرگم 

دق کرد... یه شب به خاطر ایست قلبی از دنیا رفت. بابام 

جای پدربزرگم باالی سر تمام اموال بود، کامران هم تنها بود، با 

ما زندگی می کرد. بابام هواش رو داشت ولی مامانم از کامران 

بدش می اومد... حتی بارها کامران خواستگاری من اومد و 

مامانم جواب رد داد. بعد از مرگ بابام مامانم با کامران مثل 

پادوها رفتار کرد، اذیتش می کرد، نمی ذاشت باهاش حرف 

بزنم... تو گوش من دیکته کرده بود که کامران نوکره و تو 

دختر این عمارت... کامران عقده ای شد، از این که می تونست 

صاحب عمارت و اموال باشه و نشد عقده ای شد... یه روز با 

مامانم درگیر شد...
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صدای مهرا دچار لرزش شد و اشک هایش زیر چانه اش به هم 

پیوند خوردند و روی موزاییک حیاط ریختند. 

- مامانم رو خفه کرد، هر چقدر تالش کردم نتونستم جلوشو 

بگیرم... می خواست منو هم بکشه ولی نتونست. به خاطر 

همین ترجیح داد که دیوونه ام کنه، من شرایط روحی نرمالی 

نداشتم. هر شب خواب جون دادن مامانم رو می دیدم... من 

رو برد توی یه سوییت کوچیک، آهنگی رو که مامانم دوست 

داشت هر روز برام پلی کردن، یه دختر تقریبا سی ساله منو 

می زد، به قصد کشت می زد می گفت کامران عاشقت بود... 

نمی فهمیدم چرا کینه داره، حتی کینه کامران رو هم درک 

نمی کردم. حالم خوب نبود... هر به چند روز کامران با چند تا 

برگه می اومد که امضا کنم، امضا کنم و زمین های پدربزرگم 

برای اون بشه ولی من قبول نمی کردم. اون روز اون دختر 

خیلی منو زد، خیلی زد... وقتی کامران اومد باهم دعواشون 

شد، گفت قرار نبود این قدر بزنیش، گفت قرار بود فقط 

اعصابشو به هم بریزی... کامران منو سوار ماشین کرد... ولی 

من از اون عمارت بیشتر از خونه اون دختر می ترسیدم... اون 

عمارت مامانمو ازم گرفته بود... کامران منو اون جا انداخت 

بعدش با شما آشنا شدم.... کامران صاحب هیچی نیست، 
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حتی شرکت پدربزرگمم ورشکست کرده، کارگرها رو بیرون 

کرده... فقط داره اموالو به باد می ده. ولی نمی تونه چیزی رو 

بفروشه چون همه چیز پدربزرگم برای منه... 

یزدان دست زیرچانه اش کشید. 

- سندها رو از کجا می شه گیر آورد؟

- عمارت خالیه خیلی وقته که خونه اش رو از ما جدا کرده. 

توی یه خونه همون اطراف زندگی می کنه. 

یزدان گفت: «من کسی رو می شناسم که چم و خم این کار رو 

بلد باشه، می تونم سندها رو برات بیارم.» میران جدی نگاهش 

کرد. 

- خواهش می کنم عاقالنه تصمیم بگیر یزدان، بهتره با پلیس...

مهرا نگاهی به میران کرد. 

- نه، خواهش می کنم پای پلیس به این ماجرا باز نشه... 

کامران زیادی عقده ایه، اگه پاش به زندان برسه وقتی برگرده 

روزگار منو سیاه می کنه... 

یزدان گفت: «گره ای که با دست وا می شه چرا با دندون باز 

کنیم؟» میران گفت: «اگه ما رو به جرم دزدی بگیرن چی؟» 

- نمی گیرن... اگه احتیاط کنیم هیچ کس نمی فهمه... 

مهرا نگاهش بین یزدان و میران چرخید. 
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- ولی من نمی خوام دردسر درست کنم. 

یزدان با خنده گفت: «تو نمی دونی که من سرم درد می کنه 

برای دردسر!» مهرا از نگاه شیطنت آمیز او لبخندی روی لبش 

نشست. میران سر تکان داد و گفت: «از دست تو یزدان!»

#۳۶

میران از خانه بیرون رفت، یزدان پشت سرش دوید و گفت: 

«وایسا میران کجا می ری؟» 

- دنبال کار. 

- کار چی؟ کار کجا بود؟ اون موقع که سوء سابقه نداشتیم 

کار نبود االن که دیگه اصال نیست. 

میران به سمتش چرخید و جدی در چشمانش نگاه کرد. 

- االن دوباره پیشنهاد بهتری داری برای پول درآوردن؟ 

یزدان شانه ای باال انداخت. 

- نه، پیشنهاد بهتر که ندارم ولی یه فکرهایی دارم. 

میران ناامید از او نگاهش را گرفت و به سمت جلو رفت. 

- بابا االن نون تو بازی پوکره، تو که عقل درست و حسابی 

داری دو بار بشین پیش من یادبگیر پول پارو می کنی، اصال 
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همین دوزدوزانی رو ببین فکر کردی ماشین زیر پاش از چیه؟ 

از قمار! خونه دو تا زن هاش از چیه؟ از قمار!

میران کالفه سرش را به چپ و راست تکان داد. 

- آدم شو یزدان، آدم شو!

- چرا با موتور نمی ری؟

- کافی نت سر کوچه آگهی گذاشته تو دیوار، من با موتور 

برم؟ 

میران به سمتش چرخید و جدی به چشمانش نگاه کرد. 

- تو جز کنترل عبور و مرور من کار دیگه ای نداری؟

- موتور رو من ببرم؟

- ببر. 

یزدان از راهی که رفته بود به سمت خانه برگشت. سوار 

موتور شد و استارت زد. مهرا همان طور که نفس نفس زنان از 

پله ها پایین می آمد، اسم یزدان را صدا زد و یزدان پاهایش را 

به موزاییک ها تکیه داد و روی موتور ایستاد. مهرا به سمتش 

آمد. 

- آقا یزدان راست گفتید؟ 

- چی رو؟ 

- همین ماجرای کمک رو.
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- من هیچ وقت دروغ نمی گم. 

دستانش را در هم قفل کرد و آرام گفت: «خیلی مرسی!» 

- خواهش می کنم. امری با من نیست؟

مهرا گیج یزدان را نگاه کرد و دستپاچه خندید. 

- نه!

لبخند کنج لب یزدان نشست و از در بیرون رفت. 

میران به آدرسی که از کافی نتی گرفته بود، زل زده بود. 

تاکسی پیش پایش ترمز کرد، با بوق تاکسی سر بلند کرد و 

مسیرش را گفت. تاکسی گفت: «بیا باال.» میران سوار شد و 

آدرس را به راننده گفت. راننده که مرد جوانی عبوسی بود از 

تو آیینه نگاهی به میران کرد و چشمانش را به نشانه تایید 

آدرس باز و بسته کرد. نزدیک کوچه ای پارک کرد، میران کرایه 

را حساب کرد و پیاده شد. وارد یک کوچه بن بست باریک شد 

و جلوی خانه ای با نمای قدیمی ایستاد، روی چینه دیوار 

کبوترها صف بسته بود و یک کبوتر سیاه غرولندکنان اطراف 

کبوتر سفید می پلکید و کبوتر سفید شبیه زن های با ناز و 

عشوه گر نوک صورتی اش را روی هم گذاشته بود و محل به او 

نمی داد و تیر چشمان سیاهش میران را که با دهان باز به آن ها 
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خیره بود، نشانه گرفته بود. دستش را روی زنگ فشرد و 

صدای دخترانه ای را شنید. 

- کیه؟

میران کمی فکر کرد و با صدای بلند گفت: «تایپیست!» 

- اومدم.

#۳۷

چند لحظه بعد در باز شد، دختری را پشت در دید که پیراهن 

بلند آستین دار سرمه ای پوشیده بود و موهای فر مشکی 

رنگش از زیر شال حریر قرمز بیرون زده بود. دختر شال کج و 

معوج اش را صاف کرد و گفت: «سالم، بفرمایید داخل.» 

میران طبق عادت موقع رفتن به یک خانه غریبه یاا� گفت. 

دختر گفت: «برای کی یاا� می گی؟ کسی جز من این جا 

زندگی نمی کنه؟» کبوتری از توی گنجه چوبی که نیمی از 

دیوار حیاط را اشغال کرده بود، پر زد و لب باغچه نشست. 

پرهایش روی تی شرت سفید میران نشست و میران با 

دستانش پر را کنار زد. دختر دور خودش چرخی زد و با نگاه 

به میران گفت: «ببخشید بچه هام خیلی اذیت می کنن.» 

- بچه ها؟!
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دختر ریز خندید. 

- کفترها رو می گم. 

میران با تعجب گفت: «خودتون کفتربازی می کنید؟» دختر 

دستانش را روی شکمش در هم قالب کرد و با کیف شانه اش 

را تکان داد. 

- من عاشقشونم! 

به چینه دیوار و کبوتری که دور و اطراف کبوتر سفید غرولند 

می کرد، اشاره کرد و گفت: «به اون می گن نر زاغ ولی من 

صداش می زنم هوسونه از بس دور و اطراف کفترهای ماده 

می چرخه...

میران زیاد اهل خندیدن نبود، الاقل وقتی یزدان کنارش نبود. 

لبخندی روی لبش نشست و صدایی که چندان شباهتی به 

لبخند نداشت، از لبانش بیرون پرید. 

-اون سفیده هم بهش می گن کاکلی پرپا ولی من می گم 

ماه تی تی بهش می آد نه؟ خیلی وفاداره، جفتش رو چند روزی 

پیش گربه خورد ولی هنوز هم شبیه زن های عزاداره، نگاهش 

رو ببین.

میران به چشمان ماه تی تی نگاه کرد، طور خاصی بود، انگار به 

او و هر جنس نری در دنیا دهن کجی می کرد. میران رو به 
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دختر کرد. 

- فکر کنم برای کار دیگه ای اومده بودم...

دختر با لبخند گفت: «بله، ببخشید پرحرفی کردم.» به خانه 

رفت و چند لحظه بعد با دو پوشه که از حجم سنگینی برگه ها 

در حال پاره شدن بود، برگشت. 

- دویست صفحه داستان من! دلم می خواد با عشق تایپ کنید 

چون با عشق نوشتم... می دونید هفت سال بی هدف توی 

مجازی نوشتم تا دستم اومد چی بنویسم، چی ننویسم... من 

سر این کار خیلی خون دل خوردم... دوست دارم عشق تو 

تک تک کلماتش باشه... 

- من سر دوهفته کار رو تحویل می دم. 

- اون طوری که یه میلیون هم شیرینی داری!

- یعنی سه تومن می شه سر جمع؟ 

دختر چشمان سیاهش را باز و بسته کرد و روی لبان پهن 

صورتی رنگش لبخند نشست. میران مردد نگاه به دختر کرد و 

سرش را زیر انداخت، لب هایش که برای زدن حرفی باز شده 

بود، بسته شد. دختر گفت: «بپرسید چیزی می خواستید 

بگید؟» 
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- آره، می خواستم بگم که می شه یه تومنش االن به حسابم 

واریز بشه؟ راستش یه مدتی نبودم نیاز شدید به پول دارم. 

دختر گفت: «آره حتما.» موبایلش را از روی چهارپایه ای که 

چسبیده به دیوار حیاط بود، برداشت و شماره کارت میران را 

گرفت و پیامک واریز همان لحظه برای میران رفت. میران 

لبخند زد. 

- ممنون خانم...

دختر با صدای نرمی گفت: «نیاز هستم.» میران با صدای بمی 

که در سردترین حالت ممکن هم حسی درونش بود، گفت: 

«منم میرانم!»

- چه اسم خاصی! پدر و مادر خوش سلیقه ای داشتید. 

میران نگاهی به پوشه های در دستش کرد. 

- خدانگهدار.

نیاز با نگاهش میران را بدرقه کرد و زیر لب گفت: 

«خدانگهدار.»

#۳۸

باکس سیگار در دستش بود و با لبخند بی حواسی روی لبش 

اطراف را نگاه می کرد. حیاط سرسبزی بود و جلوی درختان  
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با نرده های آبی حفاظ درست کرده بودند، آدم ها همه با 

لباس های آزاد آبی در حیاط می پلکیدند. یکی سرش را زیر 

انداخته بود و در خودش غرق بود، یکی با یک موجود خیالی 

دعوا می کرد، چند نفری دور هم جمع بودند و صدای خنده شان 

حیاط را برداشته بود و دیگری فحش می داد و مشت بر دیوار 

می کوبید. یزدان باکس سیگار را الی پاکت مشکی پیچانده 

بود و به شکمش چسبانده بود، چون می دانست جایی آمده 

است که سیگار را در هوا می قاپند. جالل روی نیمکت آبی 

نشسته بود، دستانش را دور پاهایش حلقه کرده و پاهایش را 

در شکمش جمع کرده بود. یزدان کنارش نشست. 

- چطوری جالل؟

باکس سیگار را بین پاهایش گذاشت، جالل سرش را به سمت 

او چرخاند. 

- یزداِن منو ندیدی؟

یزدان لبخند زد، آن قدر تلخ که از هزار گریه دردناک تر بود. 

- بهش بگو این قدر شکالت ها و آدامس های میرانو ندزده، اون 

بچه اونا رو از حاج حبیب می خره که بفروشه بعد این 

پدرسگ همین طور برمی داره می خوره و تقسیم می کنه بین 

دوستهاش... میران از من می ترسه ولی شکایتشو پیش 
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نسرین می کنه... طفلک از جلیل هم کلی کتک می خوره که 

چرا پول می گیره برای خریدن اون آت آشغال  ها پول 

برنمی گردونه برای فروختنش.... من که می دونم همش زیر 

سر تخم و ترکه خودمه...

سیبک گلویش باال و پایین شد. 

- آره بابا همش زیر سر یزدانه، بدبخت کردن میران زیر سر 

منه... با خون دل درس خوند که لیسانس بگیره، لیسانشو 

گرفت من بردمش الی یه مشت قاچاقچی... شاید باورت نشه 

بابا پنج سال همون میران که خودش رو می کشت برای زندگی 

خوب، به خاطر حرِف من، به جرم فروش موادمخدر زندان 

شد، منم زندانی کشیدم ولی حقم بود. میران منو کنار نذاشت 

بابا، نسرینت منو کنار گذاشت، شوهر کرد، شوهرش شاسی 

بلند سوار می شه... برو ببین چه بروبیایی داره ولی میران منو 

کنار نذاشت. می گی تخم و ترکه توام کاش نبودم، کاش منم 

بچه عمو جلیل بودم، عمو جلیلی که توی قمارباِز عیاِش 

تریاکی رو به دندون گرفت، شاید باورت نشه ولی تخم و 

ترکه ات شبیه خودت شد، یه کم باکالس تر، یه کم پست تر... تو 

می کشیدی، من می فروختم... تو تو قمار بازنده بودی، من 

برنده... تو هر قمارخونه ای بپرسی یزدان آشوری کیه همه 
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می گن قلدر بیلیارد و قماره... تو با زن های چرک و بی ریخت 

می خوابیدی من با اون مانکن هاش، با اون خوشگالش شبیه 

همون ها که روی دیوار اتاقت عکسشون بود می خوابم.... آره 

بابا فرق من و تو اینه... ولی میران آقاست!

جالل سرش را زیر انداخت، انگار اصال حرف های او را نشنیده 

بود. با دیدن باکس سیگار شوق در چشمانش پشتک زد و باال 

و پایین پرید. جعبه را باز کرد و بسته های سیگار که توی 

پاکت ریخت شبیه بچه ها خندید. رو به یزدان کرد. 

- من نمی دونم تو کی هستی ولی دمت گرم!

دستش را جلوی دهانش گرفت و با خنده گفت: «به هیچکدوم 

این سیگارها رو نمی دم، فقط مال خودمه.» با تاکید گفت: 

«مال خودم. »

#۳۹

یزدان با لحن غمگینی که ته مایه ای از خنده های تلخ درونش 

بود، گفت: «می شناسی بابا، من یزدانم... پسرت.» جالل 

چشمهایش را ریز کرد. 

- برو کاله سر من نذار، یزدان من یه پسر بچه تپل مپله سفید 

ِمفیده... نمی دونی چقدر دلم براش تنگ شده... پدرسوخته دو 
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برابر وزنش لپ داره... به نسرین رفته، خوشگله...

یزدان آرام پلک زد. روزی که پدرش را به تیمارستان بردند 

آن قدر کوچک بود که از صدای فریادهای پدرش گریه می کرد 

و در سر خودش می زد. میران کناری ایستاده بود و از دیدن 

حال غریب پسرعمویش گریه می کرد، جلیل سر یزدان را در 

آغوش گرفته بود، می  گفت: «نترس عموجان، کنارتم 

عموجان.» یزدان از روی نیمکت بلند شد و وارد آسایشگاه 

شد. ممد ریغماسی کف محوطه را طی می کشید و خودکارش 

پشت گوشش بود و دفترچه اش از جیبش بیرون زده بود. 

یزدان دست پشتش زد. 

- چطوری ممد؟

ممد سر چرخاند، صورتش الغر بود و وقتی حرف می زد هزار 

چروک دور لبش می خورد و باال و پایین شدن فکش به وضوح 

دیده می شد، صدای تیز و بلندی داشت. 

- َبه یزدان خان! تو کجا این جا کجا؟

- فکر نمی کردم هنوز این جا باشی. 

دستش را به طی اش تکیه داد و روبه روی یزدان ایستاد. 

- داداش شش سال پیش تو بهترین کار رو برای من جور 

کردی. نمی دونی این  جا برای من بهشته... آی حال می کنم، با 
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بچه ها اخت شدم... حرف می زنیم، پای حرفهاشون 

می شینم... دارم نفس راحت می کشم. 

- اومدم ازت بخوام یه مدتی نفس راحت نکشی. 

ممد اخمهایش در هم رفت. 

- َاکه هی! تو هم که حضورت واسه ما دردسره. 

- یادمه می گفتی نقطه ضعفت دخترهای تنها و مظلومن... 

- هنوزم می گم، دختر خودم تو مظلومیت مرد... 

ممد بغض کرد و یزدان می دانست که باز می خواهد قصه مرگ 

دخترش را تعریف کند. دستش را به نشانه سکوت مقابل او 

گرفت. 

- باشه ممد، توضیح نده بذار من برات توضیح بدم. 

روی صندلی های طوسی فلزی نشستند، ممد طی اش را بین 

دستانش گرفت و چانه اش را روی سر طی گذاشت و به یزدان 

منتظر نگاه کرد.

#۴۰

ننه از دیدن پاکت های پر خرید در دستان میران حظ کرد و با 

شوق گفت: «به به پسرم! میرانو  ببین چه کرده همه رو 

دیوونه کرده.» ننه همزمان با این حرف تنش را قر داد و 
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صدای خنده مهرا بلند شد. خنده هایش بلند و مستانه بود، 

صدای خنده مهرا که در گوشش پیچید، گوش هایش به 

چشمانش فرمان داد که مهرا را ببیند. میران سر چرخاند و از 

نگاه خیره او مهرا خجالت زده خنده اش را خورد و سرش را 

زیر انداخت. میران که متوجه معذب شدن او شد، نگاهش را 

گرفت و خریدهایش را در یخچال چید. ننه همان طور که 

محتویات قابلمه را زیر و رو می کرد، گفت: «میران پول از 

کجا آوردی؟ تو که تازه از زندان...» میران جدی ننه را نگاه 

کرد و پلک زد. 

- ننه!

ننه خندید. 

- حواسم نبود، مالزی، مالزی بودی.. 

در قابلمه را گذاشت و از آشپزخانه بیرون رفت. 

- من برم سریالمو ببینم...

رو به مهرا کرد. 

- دختر تو هم زود باش دو ساعته داری ساالد درست می کنی. 

مهرا زیرلب گفت: «چشم.» صدای تلویزیون بلند شد و مهرا با 

صدای آرامی گفت: «شما زندان بودید؟» 
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میران در یخچال را بست و به یخچال تکیه داد و به مهرا که 

پایین پنجره نشسته بود و ساالد درست می کرد، خیره شد. 

- ترسیدی؟

- از چی؟

- از این که ما زندان بودیم. 

- نه فقط پرسیدم چرا زندان بودید؟

- به خاطر یه حماقت... ولی تو فکر نکن کسایی که یه مدت 

رو زندان بودن آدم های بدی هستن، گاهی وقتا کسایی که 

زندانی ها رو آدم های بدی می دونن از خود زندانی ها بدترن 

فقط پیدا نیست. گاهی وقت ها زندانی ها قربانی آدم های 

بیرون از زندان شدن، آدم هایی که راست راست تو شهر 

می چرخن و لذت می برن... 

مهرا آبغوره را در کاسه ریخت و همان طور که با قاشق زیر و 

رو می کرد، گفت: «شما شبیه بابامید.»

لبخند روی لب میران نشست. 

- چی؟!

مهرا قاشق را در ظرف انداخت و به چشمان میران نگاه کرد. 

- یه آرامشی دارید، حمایتگرید، آدم احساس می کنه همیشه 

دارید از آدم حمایت می کنید. 
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- این خوبه یا بد؟

- آدم های حمایتگر یه جایی از زندگی می برن. 

میران با خنده گفت: «من که هنوز نبریدم.» مهرا زیرلب گفت: 

«امیدوارم هیچ وقت نبرید.»

:●••►●! ٍدٍٍ ٍنٍٍ ٍرٍٍ ٍیٍٍ ٍیٍٍ ٍمٍٍ ٍهٍٍ ٍمٍٍ ٍدٍٍ ٍنٍٍ ٍاٍٍ ٍزٍٍ ٍهٍٍ ٍهٍٍ ٍلٍٍ ٍبٍٍ ◄●ٍاٍٍ
#۴۱

میران چشمانش را ریز کرد و با لبخندی کنج لبش گفت: 

«راستی تو چند سالته؟»

- نوزده... 

- دانشجویی؟

- نه، مامانم دوست نداشت برم دانشگاه. 

اخم های میران درهم رفت. 

- یعنی چی؟

لب هایش جمع شد و سرش را به چپ و راست تکان داد.

-- خب دوست نداشت برم دانشگاه. 

- رشته ات چی بود؟

- انسانی. 

- من می تونم تو یه سری درس ها کمکت کنم اگه بخوای کنکور 

بدی.
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مهرا با خنده گفت: «جدی دارید می گید اینو؟» 

- معلومه که جدی می گم. برای کنکور الاقل باید یه سال 

بخونی دیگه از االن شروع کن. البته اگه خودت دوست داری 

بری دانشگاه. 

مهرا مردمک چشمانش را در حدقه رقصاند. 

- خب معلومه که دوست دارم. 

میران ابرویی باال انداخت. 

- پس دیگه حرفی نمی مونه. من برم به کارم برسم. 

مهرا همان طور که رد رفتن میران را با نگاهش دنبال می کرد، 

زیرلب گفت: «باشه.» صدای حرکت انگشتان میران روی 

کیبورد در خانه پیچید. ننه به سمت آشپزخانه رفت، مهرا 

جلوی تلویزیون نشسته بود و پاهایش را دراز کرده بود. با 

صدای بلند گفت: «مهرا خانم.» 

- اومدم. 

به سمت آشپزخانه رفت، ننه چشمان ریز میشی رنگش را 

درشت کرد. 

- بدو، بدو سفره رو بنداز. فرز ظرف ها رو ببر. 

مهرا لبش را با زبان تر کرد و سعی کرد گام های تند بردارد. ننه 

قصد داشت از دختر دست و پا چلفتی خانم بسازد و این 
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کارش مهرا را مضطرب می کرد. یزدان سر ناهار رسید و کنار 

میران نشست. مهرا زیر چشمی نگاهی به یزدان انداخت و در 

همان لحظه یزدان با نگاه خیره اش مچ او را گرفت، نگاه مهرا 

پر از سوال بود و یزدان با آرام پلک زدن او را به آرامش 

دعوت کرد و حل شدن ماجرا را خبر داد. بشقاب ها که خالی 

شد مهرا از جایش بلند شد تا سفره را جمع کند، میران گفت: 

«مهرا خانم من جمع می کنم.» 

- نه، خودم جمع می کنم.

#۴۲

می خواست جلوی ننه خودی نشان دهد و ننه با نگاه های تند و 

تیزش نحوه کار کردن او را تحقیر می کرد. مهرا برای شستن 

ظرف ها به آشپزخانه رفت، آن قدر شیر آب را باز کرده بود که 

صدایش را می شنیدی حس می کردی فواره در آشپزخانه 

است. ننه به پشتی تکیه داد و پاهای تپل و گوشتالویش را 

مقابلش دراز کرد. 

- این دختره هم حسابی دست و پا چلفتیه. یه غذای ساده بلد 

نیست درست کنه. 
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یزدان گفت: «خب این که کار نکرده پولدار بودن حتما کلفت 

داشتن» 

- اگه این قدر پولداره چرا کس و کار نداره؟ اصال نکنه دروغ 

می گه. 

- پولدارها گاهی وقتا به خاطر ثروتشون تنها می شن چون 

بقیه برای پولشون دندون تیز می کنن. 

ننه با دهن کجی گفت: «آره یکی شبیه تو دندون تیز می کنه.» 

یزدان نگاهی به میران کرد. 

- چرا ننه ات فکر می کنه من دشمن خونی تک تک آدم های 

دنیام؟ 

- فکر نمی کنم دشمن خونی همه ای همون دشمن خونی میرانی 

بسه!

میران هوفی کشید و کالفه دستی به ریشش کرد. 

- ننه!

- مگه دروغ می گم، این تو رو به خاک سیاه نشوند. اون بابای 

گور به گور شده ات سر جالل دخترمو بدبخت کرد بعد هم با 

وصیتش تو رو بدبخت کرد. 

میران با لحن تندتر ننه را صدا زد و یزدان آرام گفت: «مهم 

نیست میران.» چند لحظه نشست، بی هدف موبایلش را زیر و 
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رو کرد ولی حرف ننه شبیه خوره جانش را می خورد. توی 

حیاط رفت، روی تخت چوبی نشست و سیگاری آتش زد. 

میران کنارش نشست. 

- قرار بود سیگار رو ترک کنی. 

پک عمیقی به سیگارش زد و دودش را به هوا فرستاد. 

قرار بود کمش کنم. 

- از حرف ننه ناراحت نشو... 

سیبک گلویش باال و پایین شد. 

- نه. چیزی نگفت که... 

صحنه شش سالگی اش پیش چشمانش زنده شد. 

صاحبخانه شان با سبیل کلفتش اسباب شان را بیرون ریخت، 

جالل با اندام الغر و الجونش دنبالش می دوید و التماسش 

می کرد. نسرین گریه می کرد و یزدان گوشه ای ایستاده بود و 

بغض کودکانه اش گلویش را می سوزاند. جلیل و میران از راه 

رسیدند، جلیل جلوی نسرین قسم خورد که تا جون داره نذاره 

خار تو پای یزدان و نسرین بره، میران یزدان را بغل کرد و 

یزدان بغض کودکانه اش را در آغوش میران خالی کرد. 

میران سر چرخاند و حلقه اشک را در چشمان یزدان دید. 

سیگاری را که بین انگشتانش مانده بود و دودش به آسمان 
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می رسید، از دستش گرفت و زیر پایش له کرد. دست پشت 

گردن یزدان گذاشت و سرش را روی شانه اش گذاشت. یزدان 

با خنده بغض آلودی گفت: «تو هم شونه پهنی داریا.»

- تا ابد جای سر توئه داداش.  

مهرا از پشت پنجره یزدان و میران در آن حالت دید و لبخندی 

از آن رابطه صمیمانه روی لبش نشست. ننه پشت سرش 

ایستاد. 

- چی رو داری نگاه می کنی؟

- این دو تا رو...

ننه کنارش ایستاد و به یزدان که سرش روی شانه میران بود، 

نگاه کرد. 

- به رابطه شون حسودیم می شه. 

- میران سر قولش به باباش مونده... خودش بهم گفت، داماد 

خدابیامرزم بهش گفته بوده که باید یزدان رو به دندون 

بگیره. 

- یزدان پدر و مادر نداره؟

ننه پوزخند زد. 

- میران بی پدر و مادره، یزدان داره ولی قربون نداشتنش.

- آدم های خوبی نیستن؟
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- باباش از بس کراک کشید، عقلش ضایع شد االن توی 

آسایشگاهه، مامانشم شوهر پولدار کرد. 

مهرا با تعجب گفت: «یزدان چند سالش بود؟»

- باباش که رفت تیمارستان فقط ده سالش بود، مامانشم 

دوازده سالگیش غیابی طالق گرفت و شوهر کرد و شوهرش 

یزدان رو قبول نکرد بعد از اون با داماد و دخترم زندگی 

می کرد. میران که پونزده سالش شد، دخترم مرد. سه سال 

بعدشم دامادم، جلیل به رحمت خدا رفت. جلیل هم یزدان رو 

دست میران سپرد. 

- چه سرگذشتی!

ننه آه کشید و با پر روسری اش قطره اشک چکیده روی 

گونه اش را کنار زد.

#۴۳

صدای زنگ در بلند شد. میران نگاهی به یزدان کرد. 

- قرار بوده کسی بیاد؟

یزدان سرش را به چپ و راست تکان داد. 

- نه. 
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به سمت در رفت و نسرین را پشت در دید. نگاهی به پشت 

پنجره کرد و وقتی ننه را دید هول و دستپاچه شد. نسرین را 

عقب زد و گفت: «برو، برو...» میران دنبال آن ها آمد. 

- زن عمو تشریف بیارید تو...

یزدان گفت: «نه می ریم.» نسرین سوییچ ماشینش را به سمت 

یزدان گرفت. 

- بیا مادر تو سوار شو. 

یزدان پشت ماشین نشست و استارت زد. نسرین روی صندلی 

شاگرد نشست و رو به او گفت: «چرا نذاشتی بیام تو مامان؟» 

یزدان نگاه به مادرش کرد، کمی تپل شده بود، رژگونه صورتی 

چند سالی گونه هایش را جوان تر کرده بود، رژلب مات روی 

لبش بود و مژه هایش پرپشت تر شده بود. 

- مژه کاشتی؟

نسرین لبخند زد. 

- خوب شده؟

یزدان نگاهش را به روبه رو دوخت و سرش را باال و پایین 

انداخت. 

- آره، خوب شده. 
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- نگفتی چرا نذاشتی بیام تو؟ مگه بین تو و میران طوری 

شده؟

- مگه می شه بین من و میران طوری بشه؟ ننه اون جاست.

- ننه؟! مادر عاطی...

یزدان به نشانه تایید پلک زد. 

- اوه اوه! اون عفریته دور و بر شما چی کار می کنه؟ میران 

آوردتش جگر تو رو بخوره؟

- چرا سر ظهری اومدی پیش من؟

نسرین به نیم رخ یزدان زل زد و با لحنی که نسیم خنک 

احساس از درونش می وزید، گفت: «دلتنگت شده بودم 

مامان.» 

- سر ظهری؟!

- دلتنگی ظهر و شب نمی شناسه، بعد هم تو که شب ها معلوم 

نیست کجایی...

دست روی بازوی یزدان کشید. 

- قربون بازوهات برم مامان که این قدر مردونه است... 

خداروشکر شبیه بابات نشدی. 

یزدان پوزخند زد و سر تکان داد. 
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- چند روز پیش می خواستم بیام خونه ات، بعد گفتم اون 

دختر هیزش باز برای من دردسر درست می کنه. 

چشمان نسرین گرد شد. 

- نگو که هنوزم بهت زنگ می زنه!

- هنوزم زنگ می زنه، نه یه بار، صدبار. 

- چی می شه کرد؟ هر چی به صابری می گم قبول نمی کنه، 

می گه عیب از پسر توئه. خیال می کنه حال چون تو یه تتو رو 

دست داری دیگه بدترین آدم روی زمینی. 

- کاش این خشکه مقدس بازیا رو برای بچه اش درمی آورد. 

- تو چیزی نگو مامان، بینتون شکرآب نشه. 

- من چی کار به اون دارم؟ مگه ما صنمی باهم داریم که 

بینمون شکرآب بشه یا نشه. 

نسرین آه کشید. 

- کاش صنمی باهم داشتید، تو می اومدی، می رفتی... فکر 

کردی حال من خوبه یزدان؟ الکی ناخن می کارم...

یک طره از موهای بولندش را در دستش گرفت و پیچاند. 

- مو رنگ می کنم که بگم هستم... وجود دارم... وگرنه حالم از 

بد هم، بدتره. فکر تو یه لحظه آرومم نمی ذاره.

فرمان را چرخاند و دور فلکه را دور زد. 
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- فکری من ندارم مامان، زندگیتو بکن. 

نسرین زیرلب گفت: «مادر نیستی بفهمی.»

#۴۴

دستش را میان موهای یزدان برد و آرام نوازش کرد. 

- دیروز رفتم پیش جالل. 

- چرا اون جا می ری مامان؟ اعصابت به هم می ریزه، ولش کن 

کم عذابمون داد، کم کتکمون زد حاال می ری ایش ببینی؟ 

- وضعیت اعصابش خیلی بده... همه چیز از ذهنش پاک 

شده. 

نسرین دستش را از روی موهایش برداشت و با بی خیالی 

شانه باال انداخت. 

- ولش کن! حالم ازش به هم می خوره، چقدر من به خاطر 

کارهای این از عاطی و ننه و تیر و طایفه اش حرف خوردم... 

پشت چشمی نازک کرد. 

- محل به این زنیکه ندی، این ها زندان رفتن میران هم تقصیر 

تو می ندازن. 

- مگه تقصیر من نبود؟ 
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- نه تقصیر تو نبود، تو طبق چیزی که به من گفتی فقط کار به 

اون پیشنهاد کردی... اگه خیلی دلسوز بودن، دایی هاش که 

همه  شون کاسبن کار بهش می دادن.... واال، تو بی کس و کاری 

اون که کس و کار داره. فقط بلدن حرف بزنن؟

- میران منو انتخاب کرده اونا به خاطر من میران رو دور 

انداختن. 

نسرین عصبی گفت: «شیطونه می گه طالق بگیرم بیام باهات 

زندگی کنم کسی جرئت نداشته باشه به تو این طوری بگه.» 

یزدان در جواب حرف مادرش فقط پوزخند زد. روزی که باید 

مادرش بود، نبود حاال بعد از این همه سال حرف از طالق 

می  زد. 

- آبمیوه می خوری مامان؟

- آب زرشک لطفا. 

از ماشین پیاده شد و نسرین از پشت سر قد و باالی پسرش را 

نگاه کرد و زیرلب قربان صدقه اش رفت. 

صدای خروپف ننه در خانه پیچیده بود. مهرا به سمت اتاق 

رفت، میران پشت لپتاپ نشسته بود و تند تند روی کلیدهای 

صفحه کلید می کوبید. مهرا جلوی در ایستاد و دستش را به 

چهارچوب تکیه داد. میران سر بلند کرد و وقتی مهرا را دید، 
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گفت: «بیا بشین.» مهرا سرش را زیر انداخت و به سمت او 

رفت. کنار میران نشست. 

- خیلی خوبه که کنار آقا یزدان بودید تموم این سال ها، یکی 

شما می شی، یکی پسرعموی من.

میران دست از تایپ کشید و به چشمان مهرا زل زد. 

- کی این حرفو بهت زده؟

- ننه. 

- اصال به یزدان نگی که این چیزها رو می دونی، یزدان روی 

گذشته اش حساسه. باشه؟!

مهرا آرام پلک زد. 

- خیالتون راحت، من دختر رازداریم. 

میران لبخند زد. 

- می دونم. 

- از کجا؟

- چشم های آدم همه چیز رو لو می ده. 

مهرا گونه هایش رنگ گرفت و چند لحظه سکوت کرد. سرش 

را بلند کرد. 

- تایپ کردن بهتون نمی آد. 

- یعنی چی؟
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- به اندامتون بیشتر ورزش و اینطور چیزها می آد. 

- خب ورزشکارم. 

چشمان مهرا گرد شد. 

- واقعا؟! 

سرش را باال و پایین انداخت. 

- من و یزدان هر دو بوکس کار می کنیم. 

- چه خوب!

#۴۵

میران در چشم های مهرا زل زد. 

- تو چی کار می کنی؟ به چی عالقه داری؟

- به گل و گیاه... دوست دارم گلفروش بشم یا کتاب  فروش. 

ابروهای میران باال پرید. 

- واقعا؟! آخه گلفروشی هم آرزوئه بچه؟

- چرا آرزو نیست، من همیشه از باغبون باغمون پرورش گل ها 

رو یاد می گرفتم حتی چند تاشو خودم کاشتم. اصال می خوام 

گلفروش بشم بعد بگم آهای آهای گل دارم یه سبد سنبل دارم 

مال باغ دلمه
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از رو آبو ِگلمه گلمو ارزون می دم به باغبون نمی گم گلمو ارزون 

می دم به باغبون نمی گم...

مهرا گردنش را تکان می داد و آن ترانه را تند تند می خواند و 

بین واژه هایش تند تند نفس می کشید، میران با صدای بلند 

خندید. نمی دانست از سادگی مهرا می خندد یا از شیرینی 

زبانی اش. ساعات اول که او را دید حس می کرد با یک دختر 

مظلوم و خجالتی روبه رو شده است ولی مهرا هر چه 

می گذشت چشمه های دیگری از خودش را نشان می داد. ننه با 

صدای خنده مهرا و میران از خواب بیدار شد و شبیه جن 

بوداده باالی سر آن ها آمد. 

- آفرین! بگید، بخندید باهم... محرم و نامحرمی هم که مال 

قصه هاست. 

مهرا دستپاچه شد و یک لحظه رنگش از لحن تند ننه پرید. 

میران گفت: «یعنی چی ننه؟ ما فقط داشتیم باهم حرف 

می زدیم.» 

- حرف زدن این قدر هر و کر داره؟ 

مهرا معذب از جایش بلند شد و با سر زیر انداخته از اتاق 

بیرون رفت. میران گفت: «ننه این رفتارها چیه؟ من دیگه 

سی و دو سالمه...»
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- هنوزم چهل سال از من کوچیک تری!

اخم هایش را درهم کرد و از اتاق بیرون رفت. 

- می شه خواهش کنم این قدر این دختر رو اذیت نکنی. 

صدای میران بلند بود و به گوش ننه رسید، دوباره به سمت 

اتاق برگشت و گفت: «ببین میران حواست باشه... یه وقت 

دل به این دختر ندی. تو هیچی زندگیت دخالت نکردم ولی 

نمی ذارم دختری که معلوم نیست از کجا اومده و از چه رگ و 

ریشه ای بگیری.»

- کی خواست دل بده ننه؟

- گفتم که در جریان باشی دختر داییت هنوز پنهونی عکس تو 

رو نگاه می کنه. 

میران پوزخند زد. 

- چرا باید داماد داییم بشم وقتی تو سخت ترین شرایط منو 

ِول کردن؟

- داییت نمی خواد تو دامادش بشی... باید منتشونو بکشی. 

میران عصبی خندید. 

- منت کی رو؟ چرا همش دوست دارید من منت بکشم؟

- تو نمی فهمی، بابات عاطی رو دق مرگ کرد. ما پای درد و دل 

عاطی نشستیم. 
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- شما همیشه با بابای من بد بودید. اون قدر زیر پای مامانم 

می نشستید تا از بابام گله کنه و نفس راحت بکشید. 

ننه شانه ای باال انداخت و در چشمانش غبار غم نشست. 

- شاید این جوری بوده. 

- می شه تا وقتی این جایی هیچی از گذشته نگی؟

ننه سرش را باال و پایین انداخت. 

- می شه.

:●••►●! ٍدٍٍ ٍنٍٍ ٍرٍٍ ٍیٍٍ ٍیٍٍ ٍمٍٍ ٍهٍٍ ٍمٍٍ ٍدٍٍ ٍنٍٍ ٍاٍٍ ٍزٍٍ ٍهٍٍ ٍهٍٍ ٍلٍٍ ٍبٍٍ ◄●ٍاٍٍ
#۴۶

یزدان وارد خانه شد، مهرا را عبوس و گرفته روی تخت چوبی 

دید، پاهایش را روی هم انداخته بود و دستان ظریفش را به 

چسبانده و بین پاهایش گذاشته بود. یزدان کنارش نشست و 

با لبخند گفت: «چی شده؟»

- داشتم با آقا میران شوخی می کردم... 

یزدان با تعجب گفت: «جان؟! گوشهام درست می شنوه؟ 

میران با یه دختر شوخی می کرده؟» یزدان گوشه لبش را 

گزید و خندید. 

- من سر شوخی باز کردم. 

- بعد ننه فهمید و زد تو حالت، آره؟
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مهرا آرام پلک زد و لبانش را جمع کرد. 

- بی خیال! اصال حرص نخور. اینا خاندانن یه تخته شون کمه. 

راستی یه خبر خوب... 

- چی؟

- آدرس خونه پسرعموتو بده امشب با یه قولدور می رم سر 

وقتش. 

چشمان مهرا از تعجب گرد شد. 

- واقعا؟! سندها رو می گیری؟

- بحث سندها نیست... سندها رو که المثنی هم می شه گرفت. 

بحث گوشمالیه... بحث تاوان مظلوم آزاریه.

مهرا ترسیده نگاهش کرد. 

- می کشیش؟

- نه! چرا باید بکشمش؟ فقط همه زندگیشو ازش می گیرم به 

زور! 

- طالهای مامانم، عابر بانک همه چیز دست اونه، همه رو ازش 

بگیر، باشه؟! 

یزدان با لبخند کنج لبش پلک زد. 

- من این کار رو می کنم فقط بین شوخی هاتون با میران این 

رو نگو بهش. 
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- یعنی نباید بدونه؟

- نگران من می شه. 

سرش را تند باال و پایین انداخت. 

- چشم. 

مردمک چشمان مهرا در کاسه لرزید. 

- منم نگرانتون می شم، اگه خیلی خطرناکه نرید. 

یزدان با خنده گفت: «نه، اون قدر خطرناک نیست.»

- هیچ کس حاضر نمی شه برای کسی این کار رو بکنه، شما 

خیلی خوبید!

صداقت در لحن مهرا شبیه پاهای پرنده ای سبکبال از ذهن 

یزدان گذر کرد و خیال او را در آسمان قلب مهرا به پرواز 

درآورد، در مقابل آن پرواز فقط رو به مهرا لبخند زد، لبخندی 

عمق دار و شیرین و چشمکی که مهرا به او زد، چشمانش را 

گرد کرد و پرواز را از یادش برد. 

- بهت نمی آد شیطون باشی!

نخودی خندید. 

- ولی هستم.

#۴۷

118



#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است❌

شب سایه اش بر سر خانه انداخته بود. صدای نفس های میران 

که منظم شد، یزدان آرام از زیر پتو بلند شد. لباس هایش را 

پوشید از خانه بیرون رفت. در را باز کرد و با شنیدن صدای 

مهرا ایستاد. 

- مراقب خودت باش. 

سرش را چرخاند و لبخندش را به روی مهرا پاشید. با قدم های 

تندی خودش را به انتهای کوچه رساند، ساالر سر کوچه 

ایستاده بود، با دیدن یزدان دستی به ریش های بلندش کشید 

و به سمت او آمد. 

- چند دیقه است ما رو عنتر و منتر خودت کردی.

یک سر و گردن از یزدان بلندتر بود، آن قدر درشت اندام بود که

انگار در بازوهایش توپ جاساز کرده بودند، صدایش به تنهایی 

برای شکافتن یک دیوار کافی بود. سوار پیکان قراضه اش 

شدند، بازویش به بازوی یزدان چسبیده بود و سنگینی 
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بازویش نفس یزدان را می برید. یزدان به در لم داده بود که 

کم تر سنگینی ساالر را حس کند. 

- حاال چه کاری هست؟

- ممد مگه نگفته برات؟

- گفتنش که گفته ولی مایه تیله ازش درمی آد. 

- مایه تیله اش با من!

- حرفتو واس ما سنده.. به خاطر همین قیمت اینا از ممد 

ریغماسی نپرسیدم. راستی ندیدمت دیگه خونه مجید... کجا 

قمار می کنی؟

- جاهای دیگه... 

- دو بار بردنت گرخیدی، هان؟!

- من برای باختن قمار نمی کنم، دنبال پولم... 

- عجب! پسرعموت چی کار می کنه؟ هنوز بچه مثبته؟ 

-سرش را به نشانه تایید باال و پایین انداخت. جلوی خانه 

پارک کرد. ساالر نگاهی به خانه کرد و همان طور که ایستاده 

بود، دستانش را در جیبش فرو برد. 

- چطور بریم تو؟

یزدان به سمت در دوید پایش را به لوله گاز تکیه داد و تر و 

فرز از دیوار باال رفت. هر چقدر نزدیک تر می شد به خانه 

120



صدای آب نزدیک تر می شد. روی چینه دیوار نشست و یکدفعه 

آب از روبرو به سمتش هجوم آورد و صدای نعره اش بلند شد. 

در میان آبی که به سمتش هجوم می آورد به سختی پایش را 

به درخت تکیه داد و پایین پرید.

#۴۸

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است❌

کامران که شلنگ آب در دستش بود، فریاد می زد. 

- کجا می آی؟ داری کجا می آی؟ نیا... نیا... مردم... دزد... 

دزد. 

آب را به سمت یزدان گرفت، یزدان چشمانش را باز و بسته 

می کرد و دستش را به حالت دفاعی روبرویش گرفته بود. 

- نکن، نکن دیوونه!

- تو کی هستی؟ کی هستی؟

در میان آبی که به سمتش سرازیر می شد به سمت در رفت و 

در را باز کرد، همان لحظه ساالر وارد شد و کامران که از دیدن 
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هیکل گوالخ و چهره سیاه او بیشتر هراس کرده بود، شلنگ را 

به سمت او گرفت و فریاد زد.

- برید بیرون، برید بیرون!

ساالر بی دلیل نعره زد، نعره هایش فقط برای ترساندن بود و 

واقعا هم می ترساند، حتی تن یزدان هم از نعره او لرزید. به 

سمت کامران رفت. کامران اندام چندان درشتی نداشت، قد 

کوتاهی داشت و دستپاچه بود. یزدان تعجب می کرد که 

چطور این آدم قاتل است. وقتی ساالر به سمتش می رفت، 

شبیه دخترها جیغ می زد و شلنگش را باال و پایین می کرد. 

ساالر شلنگ را از میان دستانش گرفت و گوشه ای پرت کرد، با 

دستانش فک او را اسیر کرد و او را روی موزاییک های کف 

حیاط خواباند. رو به یزدان گفت: «برو بردار.» پاهایش روی 

پاهای کامران بود و کامران زیر فشار پاهای عضالنی داشت له 

می شد و صورتش از درد سرخ شده بود. 

- برو گفتم... 

یزدان گفت: «چی رو بردارم؟»

- بابا همون خنزپزرها که می خواستی برداری.

کامران با صدای نامفهومی فریاد می زد و معلوم نبود چه 

می گوید. یزدان گفت: « این باید بهمون بگه کجاست... من 
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چه می دونم کجاست.» ساالر پاهایش را از روی پاهای کامران 

برداشت و کامران نفس راحتی کشید. یقه کامران را گرفت و 

شبیه گوسفندی در دستش او را به سمت خانه برد. کامران با 

ناله گفت: «چی می خواید؟ از من چی می خواید؟» یزدان رو 

به رویش ایستاد.

- هر چی که مال مهراست رو ازت می خوایم. 

کامران چشمانش گرد شد و به پته پته افتاد.

- مهرا؟! مهرا تو عمارت نبود... با توئه؟! مهرا دوست پسر 

داشته؟ 

- فرقی نمی کنه من کیه مهرام... من سندها رو ازت می خوام. 

طالها، پول ها... 

کامران پوزخند زد. 

- فکر کردی به این راحتیه... 

هنوز حرفش را تمام نکرده بود که تیزی چاقو را روی گلویش 

حس کرد. ساالر چاقوی تیز را روی گردن او گرفته بود و 

یزدان با پوزخند به کامران خیره بود. کامران دست روی 

دست او گذاشت اما دست ساالر قوی تر از آن بود که حریفش 

شود، لگدی از پشت به پای ساالر زد. ساالر تکان از جایش 

نخورد و با صدای بلند خندید. 
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- بچه الکی تقال نکن. 

یزدان چشمانش برق زد. 

- با بد کسی اومدم سراغت... یا بمیر یا زنده بمون و جای همه 

چیز رو بگو. 

ساالر با فاصله از گردنش حرکت چاقو را نشان داد. کامران 

ترسیده بزاقش را قورت داد و با پایین انداختن چشمانش به 

چاقو نگاه کرد.

#۴۹

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است❌

کامران رنگش پریده و به پته پته افتاده بود. 

- م...من نمی تونم بگم.

ساالر چاقو را باال آورد و گوشه گونه اش را خراش انداخت. 

کامران پلک هایش را روی هم گذاشت و از شدت سوزش ناله 

کرد. یزدان با چشمان گرد شده به آن صحنه نگاه کرد. زیرلب 

گفت: «ساالر...» 
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کامران دست روی ردخون گذاشت و با صدای بلند گفت: «آی! 

دیوانه ها... ازتون شکایت می کنم... شکایت» 

- خفه شو! زود بگو کجاست.

کامران به خونی که روی فرش ریخته می شد نگاه می کرد و از 

شدت حرص و غضب به نفس نفس افتاده بود . ساالر سیلی 

محکمی در صورتش زد، کامران از ضرب آن سیلی روی زمین 

افتاد. ساالر یقه اش را گرفت و بلندش کرد.

- بگو کجاست.

کامران گفت: «بیایید دنبالم» وقتی به سمت اتاق می رفت 

نگاهش شبیه قایقرانی که دریای طوفانی را پیش بینی می کند، 

تیره بود. حالت چهره اش تابلویی از غم بود. وارد اتاق خواب 

شدند، در کمد دیواری را باز کرد، دستانش می لرزید و قطرات 

خون موکت را لکه دار می کرد. به کشوی کنار تختش اشاره 

کرد.

- دسته کلید رو بهم بده.

یزدان از توی کشو دسته کلید را برداشت و به دست او داد. در 

کمدی را باز کرد، خم شد و از طبقه پایین ساکی را برداشت. 

در چشمانش حلقه اشک نشسته بود و صورتش به رنگ خونی 
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شده بود که از خراش صورتش بیرون می ریخت. ساک را به 

سمت یزدان گرفت.

- همه چیز تو اینه.

ساک را برداشت، روی تخت نشست و ساک را باز کرد.

#۵۰

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است❌

ساالر دست های کامران را گرفته بود و کامران شبیه کسی که 

جانش را می گیرند به ساک خیره بود و تنش از دیدن آن 

صحنه لرزان. برق طالهای در کیسه، اسکناس ها و سندها هر 

چشمی را خیره می کرد. یزدان در ساک را بست و سعی کرد 

اخم از بین ابروهایش محو نشود و ادای ندید پدیدها را 

درنیاورد ولی ساالر مثال بارزی از یک ندید پدید بود، برقی در 

چشمانش نشسته بود که بیا و ببین. کامران را رها کردند و 

بیرون آمدند. وقتی سوار ماشین شدند، کامران را دیدند که 

پشت سرشان می دود. یزدان با ترس گفت: «شماره پالک رو 

برنداره.»
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- نترس، با واکس سیاه کردم.

یزدان با خنده گفت: «دروغ می گی!» 

- فکر کردی اولین باره از این کارها می کنم بچه؟ راستی این 

همه طال و سند کجا بوده؟

- حاال دیگه!

ساالر نیم نگاهی به او انداخت و لبخند زد.

- مهرا اسم دختره؟ توله جالل افتادی دنبال دختر پولدارها؟

یزدان با خنده سرش را به چپ و راست تکان داد. 

- بابات حالش چطوره؟

- چی بگم؟ بگم خوبه؟ بگم بده؟

- خودشو بدبخت کراک کرد.

یزدان سکوت کرد، خسته شده بود از بس از جالل توضیح 

داده بود.

 میران دست بر چشمان خوابالویش کشید و نگاه به مهرا کرد . 

چراغ حیاط را روشن کرده بود و روی تخت نشسته بود. 

میران گفت: «چرا نخوابیدی؟ یزدان کجاست؟» مهرا 

دستپاچه شد، دروغ گفتن را خوب بلد نبود.

- نمی  ... نمی دونم.

میران کنارش روی تخت نشست.
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- چرا لکنت گرفتی؟ یزدان خریت کرده؟ رفته خونه 

پسرعموت؟

- من همچین چیزی نگفتم.

- ولی نگاهت داره اینو می گه...

لحن تند میران او را عصبی کرده بود. 

- نمی دونم... به من چه...

- اگه قراره بالیی سرش بیاد بگو برم جلوشو بگیرم

وقتی یزدان وارد خانه شد مهرا نفسی از سر راحتی کشید.
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#۵۱

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است❌

 مهرا با دیدن ساک در دست یزدان چشمانش برق زد ولی بین 

ابروهای میران گره کور افتاد.

- اون ساک چیه یزدان؟

یزدان به سمتش آمد. 

- باید یه چیزی رو بهت بگم داداش...

میران هوفی کشید و سرش را باال و پایین انداخت. 

- نیازی نیست چیزی بگی تا تهش رو خوندم... تو بی خبر از 

من رفتی خونه پسرعموی مهرا؟

یزدان ساک را به سمت مهرا گرفت

- برو تو خونه.

مهرا همان طور که بند ساک را میان دستانش فشار می داد، 

گفت: «آقا میران من نمی خواستم بین شما رو خراب کنم، آقا 

یزدان به خاطر من این کار رو کرد.» یزدان پلکهایش را روی 
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هم فشرد و آرام گفت: «یزدان کال عاشق هیجانه، همیشه 

دنبال بدترین راهه...» نافذ به چشمان یزدان نگاه کرد. 

- این مشکل شما نیست، مشکل یزدانه. یزدان دوست داره 

همیشه برای مشکالتش پرمشکل ترین راه حل رو انتخاب کنه. 

یزدان نگاه تندی به مهرا کرد. 

- مگه به تو نمی گم برو تو خونه؟

مهرا به سمت خانه رفت. یزدان رو به میران کرد. 

- چیه میران؟ چته؟! چرا این طوری می کنی؟ من فقط 

خواستم کمک این دختر بکنم. 

- همین راهش بود! وقتی تمام اسناد به نام مهراست ما از 

ساده ترین راه قانونی هم وارد می شدیم برگ برنده دست ما 

بود. حتما باید شبیه بچه های چهارده-پونزده ساله می رفتی 

خونه اون پسر؟ اگه مسلح بود، اگه قلدور بود اون موقع 

می خواستی چی کار کنی؟

- من حریفش بودم!

- اینطوریام نیست دو تا مشت به کیسه بوکس کوبیدی حریف 

همه بشی. 

- تنها نرفتم که حریف نشم. 
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یزدان سرش را پایین انداخت و زیر لب گفت: «رفته بودم 

سراغ ممد ریغماسی... ساالر رو معرفی کرد.» میران سرش را 

با تاسف تکان داد. 

- ساالر بی کله؟

- آره. 

- کی می خوای از این آدم ها بکشی بیرون؟ کی می خوای تموم 

کنی بودن با این کثافت ها رو؟ 

میران فریاد کشید. 

- یزدان تو رو خدا آدم شو. 

یزدان با ترشرویی گفت: «بس می کنی میران؟! تو داری سعی 

می کنی منو آدم کنی االن؟»

- آره چون تو آدم بشی دردسر کمتر می شه. 

یزدان با تلخی نگاهش کرد. پوزخندی زد و از خانه بیرون 

رفت.

#۵۲

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است❌
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مهرا که پشت در فالگوش ایستاده بود آرام آرام از پله ها پایین 

آمد. رو به میران کرد. 

- آقا میران؟ 

میران لبانش را روی هم فشرد و جدی مهرا را نگاه کرد. 

- داشتیم مهرا خانم؟! قرار به پنهون کاری بود؟

مهرا روبروی میران ایستاد، سرش را پایین انداخت و زیر لب 

گفت: «آقا میران من می ترسیدم از راه قانونی، من با آقا 

یزدان درد و دل کردم... جرم اون این بود که فقط به حرف 

دلم گوش کرد.» 

- می تونست تو رو قانع کنه؟ اگه یزدان تو دردسر می افتاد 

چی؟ اون تازه از زندان آزاد شده؟ 25 سالش بوده رفته سی 

سالش بوده آزاد شده... اگه باز به جرم زورگیری یا هر چی تو 

زندان بیفته چی؟

مهرا با بغض گفت: «کامران سمت قانون نمی ره، اون از دادگاه 

و این طور چیزها می ترسه... اون اصال شرایط روانی مناسب 

نداره. کسی معلوم نیست حرفهاش رو قبول کنه. آقا میران 

خواهش می کنم اخم نکنید، به خاطر من با بهترین رفیقتون 

بدرفتاری نکنید...» لحنش نرم تر شد و صدایش آهسته تر. 

- به من بابت برگشتن دارایی هام تبریک بگید. 

133



میران با تعجب نگاهش کرد، مهرا سرش را زیر انداخت و با 

گزیدن لبش خنده اش را خورد. 

- نه بابا... می خوای جشن بگیریم؟ 

- چه اشکالی داره؟ فردا یه جشن کوچیک بگیریم. 

میران با خنده گفت: «عجب بچه پررویی هستی تو دختر!» 

- دوست نداشتم آقا یزدان ناراحت بشه. 

- نگران نباش حدس می زنم کجا رفته... ولی خودش 

برمی گرده. 

- آشتی می کنید؟

- ما هیچ وقت قهر نمی کنیم.

میران تا آمدن یزدان خواب به چشمش نیامد. نزدیک های 

صبح یزدان آمد وقتی کنار میران خوابید خیال او هم راحت 

شد و پلک هایش سنگین شد. مهرا تا صبح از شوقش بیدار 

مانده بود، وقتی آفتاب سپیده زد و روشنایی وارد خانه شد، 

در ساک را باز کرد. پاکت طالها را بیرون آورد، طالهای 

خودش و مادرش بود. حلقه مادرش را که همیشه در انگشتش 

بیرون آورد، حلقه را بوسید، انگار دست های مادرش را 

می بوسید، حلقه را روی قلبش گذاشت و قطره اشکی روی 
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گونه اش افتاد. نگاه به یزدان غرق خواب کرد و زیر لب گفت: 

«ممنون، یزدان.»

#۵۳

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است❌

ننه به سمت فریزر رفت که مهرا گفت: «نه، ننه!» با تعجب 

نگاهش کرد.

- واه! می خوام غذا بذارم دختر... حالت خوبه؟

- نه، امروز ظهر مهمون منید، میز رزرو کردم رستوران. 

یزدان و میران نگاهی به همدیگر و نگاهی به مهرا کردند. ننه 

با خنده گفت: «گنج پیدا کردی؟»

- یه چیزی شبیه گنج. 

لبخند پررنگش را به صورت یزدان پاشید، یزدان با اشاره ابرو 

گفت که چیزی نگوید. مهرا رو به ننه کرد. 

- راستش پسرعموم می خواد اموالم رو برگردونه.

چشمان ننه از تعجب گرد شد، با صدای بلند خندید و دستان 

تپلش را به هم زد. 
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- مبارکه! 

به سمت سفره آمد و تند تند بساط صبحانه را جمع کرد. 

- پاشید، پاشید جمع کنید. 

یزدان چایی اش را سر کشید و سریع ننه استکان خالی را از 

دستش قاپید. یزدان گفت: «هنوز تازه صبحه، چرا این قدر 

هول شدی؟» 

- زیاد بخورید نمی تونید رستوران غذا بخورید. 

میران پر صدا خندید. 

- مگه با دشمنت می  خوای بری بیرون؟

مهرا از حرف میران خنده اش گرفت و صدای خنده های مهرا و 

یزدان در هم تلفیق شد و خنده های مردانه میران با آن صدای 

تلفیق شده پیوند خورد. 

رستوران جایی دورتر از شهر بود. دیوارهایش ترکیبی از 

رنگ های سفید و آبی بود و صدای شرشر آب نمایی از دور با 

صدای ارکستر روی سن هم آوا شده بود. میز و صندلی ها 

سفید بود و روی هر صندلی یک ربان آبی بسته بودند و در 

گلدان های سفید روی میز تک گل آبی رنگی بود. از پشت 

شیشه های بلند منظره کوهستانی بیرون پیدا بود. ننه بیخ 

چادرش را رها کرد و با کیف به اطراف نگاه کرد. 
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- یادش به خیر با اسدا� خان می رفتیم رستوران های بین 

راهی... چقدر خوش می گذشت!

یزدان با خنده ننه را نگاه کرد و چشمکی به میران زد. 

- عجب! پس یاد خاطرات قدیم کردی. 

ننه پشت چشمی نازک کرد. 

- بله یادش کردم، که چی؟! 

یزدان شانه ای باال انداخت. 

- من چیزی نگفتم. 

گارسونی به سمت آن ها آمد و به هر نفر یک منو داد. یزدان 

گفت: «شیشلیک، ساالد، ماست موسیر، نوشیدنی هم 

موهیتو...» ننه اخم کرد. 

- چه غلطا! کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته. 

مهرا خندید. 

- این چه حرفیه بذارید راحت باشن. 

لحن مهرا موقع گفتن این جمله لوندانه و گوش نواز بود. 

میران سر بلند کرد و برای یک لحظه به چشمان مهرا خیره 

شد. لبان مهرا غنچه شده بود و به یزدان نگاه می کرد. یزدان 

گفت: «خودش می دونه که به من مدیونه!» مهرا باز هم از آن 
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خنده های ریز لوندانه اش تحویل داد و چشمان میران خیره تر 

شد. ننه گفت: «مثال چه مدیونی؟» 

- همین که افتخار دادم اومدم این جا...

ننه روترش کرد. 

- واه واه! یه ذره خودتو تحویل بگیر، بچه پررو!

مهرا رو به میران کرد. 

- شما انتخاب نمی کنید؟ 

میران فقط لبی که تکان خورد و زلف مشکی که از شال بیرون 

زد را دید و متوجه صدای مهرا نشد.

#۵۴

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است❌

مهرا دستش را مقابل چشمان میران تکان داد و اسمش را صدا 

زد. میران تکانی به سرش داد. 

- چی؟

- انتخاب کنید. 
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میران بدون آن که به منو نگاه کند، گفت: «چلو جوجه.» ننه 

کوبیده و مهرا  بیف استروگانف سفارش داد. یزدان که عادت 

به نشستن نداشت، گفت: «من می رم یه کم بیرون.» میران 

هم همراهش رفت، عطر مهرا بی دلیل برایش سنگین شده بود 

و نیاز به هوای آزاد و سبکی داشت. زیر آسمان آبی ایستاده 

بودند، با این که تابستان بود ولی هوای کوهستان دلپذیر و 

خنک بود. یزدان روی تخته سنگی نشست و میران کنارش 

ایستاد. 

- میران چی می نویسی تو خونه؟

- تایپ گرفتم. 

- چه تایپی؟

- تایپ رمان. 

یزدان با خنده گفت: «از این عشقیا؟!» میران گفت: «شاید 

هنوز به قسمت عشقیش نرسیده فعال ماجرای یه دختر نقاشه 

که با کابوس یه تصادف زندگی می کنه.» 

- نویسنده اش دختره؟

میران کنارش نشست و یک پایش را جلوی پای دیگرش 

گذاشت. 

- یه دختر عجیب! یه حیاط پر کفتر داشت. 
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صدای خنده های یزدان در باد گرم تابستان پیچید. 

- دختر کفترباز! نمردیم این پدیده رو دیدیم. منو باهاش آشنا 

کن. 

- می گم نویسنده است. تو رو می خواد چی کار؟

- چه ربطی داره، نویسنده ها اتفاقا احساساتین، فقط کافیه 

براشون شعر بگی، یه نقاشی یا یه عکس رو تحلیل کنی، از 

نویسنده موردعالقه شون جمله حفظ باشی، با آهنگ مورد 

عالقه شون سر بگردونی و تو حس بری...

میران سرش را تکان داد. 

- خب... خب... 

- تجربه بیش تر خواستی در خدمتم. 

- تجربه هاتو بذار خاک بخوره. 

بعد از کمی مکث طاقت نیاورد و سوالش را پرسید. 

- یزدان نظرت راجع به مهرا چیه؟

نفهمید چرا پرسید و همان  لحظه که این حرف از دهانش 

بیرون آمد، پشیمان شد. یزدان چشمانش را گرد کرد. 

- میران بچه است! 

-  حاال من مگه چی گفتم؟ چون داره باهامون زندگی می کنه 

می گم... اگه آدم خوبی نیست بفرستیمش دنبال زندگیش. 
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- نگران نباش، یه الف بچه برای من و تو خطری نداره. 

میران لبش را با زبان تر کرد و دستی به ته ریشش کشید. 

- بریم تو. 

دستش را به شانه میران تکیه داد و بلند شد.

#۵۵

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است❌ 

غذا را که آوردند یزدان از همه پراشتها تر می خورد، ریتم آهنگ 

خواننده شاد شده بود و آن آهنگ شاد در تحریک اشتهایشان 

بی تاثیر نبود. میران سر چرخاند و نگاهی به مهرا انداخت. 

ظریف و با ناز غذا می خورد. لبش را روی نی گذاشته بود و 

سرش را خم کرده بود. همان لحظه موسیقی آرام شد، آرام 

شد و دل میران برای آرامش آن آهنگ و بیشتر از آن برای 

آرامش نگاه مهرا ضعف رفت. همه مشغول خوردن بودند و 

هیچ کس متوجه نگاه های خیره میران به مهرا نمی شد. از 

رستوران بیرون آمدند، ننه و مهرا جلوتر می رفتند و میران و 
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یزدان پشت سرشان می رفتند. یزدان گفت: «میران چرا یه 

طوری هستی؟» 

- طوری نیستم. 

- هنوز از من ناراحتی؟

- نه!

لبخند زد و آرام پلک زد. مهرا روی تخته سنگی نشست و 

دستانش را از هم باز کرد. 

- چه طور می تونید این طبیعت و هوا رو از دست بدید؟

یزدان ابرویی باال انداخت و نگاهی به میران کرد. 

- قرار نیست از دست بدیم.

در آن هوای کوهستانی اطراق کردند، باد در میان تک درخت ها 

پیچ و تاب می خورد و خم و راست شان می کرد و ابرهای 

سفید در آسمان آبی صاف خودنمایی می کردند. مهرا گفت: «با 

خانواده دوست مامانم زیاد این جا می اومدیم... پسرش صدای

خیلی قشنگی داشت بعضی وقتا که این جا می اومدیم برامون 

می خوند.» یزدان با فخر و ادا گفت: «منم صدای قشنگی 

دارم.» ننه چینی به پیشانی اش داد. 

- تو رو خدا با صدات زهر ترکمون نکن. 

یزدان گفت: «خیلیم قشنگه!» رو به میران کرد. 
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- قشنگ نیست؟

میران با لبخند آرام پلک زد. 

- قشنگه. 

مهرا مشتاقانه به چشمان او زل زد. 

- پس بخون!

یزدان دستانش را دور پاهایش حلقه کرد، نگاهش را به 

روبه رو دوخت و سرش کمی به سمت آسمان باال رفت. طنین 

قشنگ صدایش حتی گوش های ننه را هم معطوف به خودش 

کرد. 

 - می بینم صورتمو تو آیینه

با لبی خسته می پرسم از خودم

این غریبه کیه... از من چی می خواد؟

اون به من یا من به اون خیره شدم... 

مهرا خیره به نیم رخ یزدان بود، لبخند روی لب داشت، لبخندی 

که پیش چشم میران از لبخند مونالیزا در تابلوی داوینچی 

دیدنی تر بود. مهرا غرق در یزدان بود و میران غرق در مهرا!

#۵۶
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#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است❌

بعد از تمام شدن آهنگ یزدان به تقلید از خواننده ها با لودگی 

سر خم کرد و دست بر سینه گذاشت، مهرا دست زد و با ذوق 

گفت: «خیلی خوب بود!» میران به ذوق بچگانه او خندید و 

ننه رو به یزدان کرد. 

- نه، نمردیم تو توی یه کاری استعداد داشتی.

یزدان گفت: «من کال با استعدادم!» مهرا گفت: «استعداد تو 

پرورش گل و گیاه هم دارید؟» نگاهش میان هر سه نفر آن ها 

چرخید. میران پرسید: «چرا این سوال رو می کنی؟»

- می خوام باغ بابا بزرگم رو گلخونه کنم... نیاز به کمکتون 

دارم. 

یزدان گفت: «تو چقدر فکر تو سرت بوده دختر!» مهرا دست 

را روی لبش گذاشت و نخودی خندید. 

- این یکی از آرزوهام بود! فقط تنهایی از پسش برنمی آم. 

یزدان نگاهی به میران کرد. 

- من تابع نظر میرانم.
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- راه انداختن یه کاسبی پیچیده تر از اونه که بشه توی یه 

ثانیه راجع بهش نظر داد. 

مهرا از جواب میران جا خورد. با لبخند پهنی سرش را باال و 

پایین انداخت و زیر لب گفت: «حق با شماست!» به سمت 

ماشین قرضی که یزدان از دوستش گرفته بود، رفتند. ننه 

گفت: «بذار میران بشینه، بسه تو راه اومدنه جونمونو باال 

آوردی آقا یزدان.» مهرا گفت: «سرعت که خوبه.» از شنیدن 

حرف مهرا حسی به میران دست داد، نمی دانست چه حسی 

بود ولی از این که مهرا از یزدان دفاع کرده بود، حس حسادت 

ریزی در قلبش النه کرده بود، هیچ وقت این حس را تجربه 

نکرده بود. در دلش باور داشت که هیچ چیز نمی تواند حس 

حسادت از یزدان را در قلب او بنشاند. او اول یزدان را دوست 

داشت، بیش تر از هر کسی در دنیا او را می خواست. این 

دختربچه نمی توانست حس عشقی را که او تا به حال 

تجربه اش نکرده بود را به او ببخشد. او بچه بود، این حرفی 

بود که یزدان زده بود، هر چه که بود یزدان زن ها را خوب 

می شناخت. دست یزدان که روی شانه اش نشست شبیه 

آدم های گیج و منگ نگاهش را به سمت او چرخاند. 

- بله؟
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- تو ِبرون تا ننه ات چشمهام رو از کاسه درنیاورده. 

میران پشت فرمون نشست. یزدان صدای آهنگ را زیاد کرد، 

میران نفهمید کی به آیینه نگاه کرد، کی نگاهش با سیاهی 

چشمان مهرا تالقی کرد و کی دلش لرزید. مهرا حواسش به او 

نبود، حواسش به یزدان بود که داشت خاطره کوه رفتنش را 

تعریف می کرد.

#۵۷

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است❌

از ماشین پیاده شدند. ننه از چرت بعدازظهرش نمی گذشت، 

سریع رختخواب پهن کرد و دراز کشید. میران روی تخت در 

حیاط نشست. یزدان همان طور که دستش را به نرده  ها تکیه 

داده بود و باال می رفت، نگاهی به میران کرد. 

- چرا این جا نشستی؟ 

میران دستش را به دسته های کنار تخت تکیه داد و نگاهش را 

به نقطه دیگری دوخت.

- راحتم. 
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- می خوای پیشت بشینم؟

- می خوام یه کم تنها باشم. 

- طوری شده میران؟

- نه، فقط یه کم بی حوصله ام. 

- باشه. 

یزدان از پله ها باال رفت و وارد خانه شد. مهرا از دستشویی 

بیرون آمد و میران را دید که روی تخت نشسته است. به 

سمتش رفت و گفت: «چرا این جا نشستی آقا میران؟» 

- همین طوری. 

کنارش نشست، مهرا که کنارش نشست ناخواسته به سمت او 

چرخید. سر صندل های سیاهش به سمت کفش های مشکی 

مهرا متمایل شده بود. نگاهش خیره به آن موی مشکی بود که 

از زیر شال قرمز بیرون زده بود و لب های مهرا با رژ کمرنگ 

صورتی برایش دلبری می کرد. مهرا گفت: «واقعا با گلخونه 

مخالفی؟» 

- اول باید درستو شروع کنی... 

می دانست بهانه است، بهانه ای برای این که به مهرا نزدیک 

شود. بهانه ای برای این که در چهاردیواری مغزش فرکانس 

صدای مهرا بپیچد. 
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- یعنی ازم می خوای که اول کتاب بخرم بعد به گلخونه فکر 

کنم. 

- آره!

- خب چطوره االن کتاب بخریم؟

چشمان میران گرد شد. 

- االن؟! 

- اوهوم. 

کیف دستی مشکی اش که روی تخت بود را برداشت و مقابل 

چشمان میران تکان داد. 

- دیگه برای خرید مشکلی ندارم. همه چیزی که از دست داده 

بودم رو یزدان برام آورد. 

- چه خوب! باشه، هر چی که تو بگی، االن بریم خرید. 

اولین بار بود که به یک نفر می گفت هر چی که تو بگی، هر چه 

از مکالمات یزدان با دخترها شنیده بود در مغزش تکرار 

می شد. تازه داشت هویت یک زن را از نزدیک می دید، تازه 

داشت حس تمایل به یک زن را نفس می کشید ولی از طرفی 

دلش می خواست این حس را سرکوب کند. مهرا دوازده سال 

از او کوچکتر بود اما نمی دانست میل به او عقلش را ضایع 

می کند، دلش توان فکر کردن به او نمی داد، فقط هوس کرده 

148



بود مهرا را کنار خودش در ماشین دوست یزدان بنشاند، آهنگ 

گوش بدهد، در خیابان پرسه بزند.

#۵۸

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

سوییچ را از جیب شلوارش بیرون آورد. سعی داشت شوق 

کودکانه را از صدایش پنهان کند. 

- بریم.

سوار پژوی دودی رنگ شدند. مهرا روی صندلی جلو نشست و 

حس خوش میران را به اوج رساند. میران دستش به سمت 

ضبط رفت. صدا را بلند کرد، موسیقی اوج گرفت، تپش های 

قلب میران هم با موسیقی اوج گرفت. مهرا موسیقی را کم 

کرد و گفت: «نظرتون راجع به گلخونه چیه؟» 

- گفتم که...

- خب داریم می ریم کتاب بخریم دیگه. 

میران دست بر موهایش کشید و لبخند زد. 

- باشه. 
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مهرا با شوقی کودکانه خندید و دستانش را به هم زد. میران 

نگاهش کرد، نه یک نگاه معمولی، نگاهی که تمام حرف قلبش 

دورنش ریخته بود ولی مهرا هنوز نگاه خوانی را بلد نبود، 

میران هم حرف نگاهش را با پوست و خون حس کرده و 

انکارش می کرد. هر کتاب فروشی رفتند، بسته بود. مهرا 

گفت: «ای بابا! هر جا هم رفتیم بسته بود.» 

- یه نفر هست که خونه اش بغل کتابفروشیه. 

پایش را روی پدال گاز فشرد و به سمت کتابفروشی راند. از 

ماشین پیاده شدند، میران موبایلش را در دستش گرفت، 

شماره گرفت و همان طور که عقب عقب می رفت به پنجره باز 

خانه کتابفروش خیره شد. مهرا به ماشین تکیه داد و با 

دستانش تنش را بغل کرده بود. میران گفت: «سالم عمو 

خوبی؟... من جلوی کتابفروشیم... می تونی بیای... باشه... 

منتظرم.» به سمت مهرا رفت. 

- االن می آد. 

- چطوره می تونن تو خونه ای که تو خیابونه زندگی کنن؟ 

خونه باید آرامش داشته باشه... نه این که مدام صدای ماشین 

بشنوی.
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- آدما عادت می کنن، کسی که خونه اش کنار ریل راه آهنه از 

صدای سوت قطار وحشت نمی کنه. 

مهرا به نیم رخ میران نگاه کرد و در تایید حرفش اوهوم 

گفت. چند لحظه بعد مرد الغر اندامی از خانه بیرون آمد. روی 

چشمانش یک عینک طبی مستطیلی شکل بود و نوک دماغ 

درازش تا نزدیک لبان کوچک و رنگ پریده اش رسیده بود. مرد 

با خوشرویی با میران سالم و احوالپرسی کرد. میران جوابش 

را با لحن خوشی شبیه لحن خودش داد. همان طور که خم 

شده بود تا قفل مغازه را باز کند، نگاهی به مهرا کرد. 

- همسرته؟ 

مهرا گونه هایش رنگ گرفت و سرش را زیر انداخت. میران 

یک لحظه دلش خواست جواب او بله بگوید، خواسته دلش را 

سرکوب کرد و با خنده گفت: «نه!» مرد کتابفروش کرکره را 

باال داد ولی نگاه معنادارش را از برق چشمان سیاه میران 

برنداشت. وارد کتابفروشی شدند، هر طرف را نگاه می کردی 

کتاب بود. قفسه های کتاب تا باالی دیوار رسیده بود و پر از 

کتاب  بود. میران آن محیط را دوست داشت، کتاب حالش را 

خوب می کرد، آن قدر آن جا آمده بود که تمام بخش های 

کتابفروشی را از حفظ بود. به سمت کتاب های درسی رفت. با 
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دقت کتاب های مربوط به رشته انسانی را برداشت، تاریخ ها و 

نام مولف ها را چک می کرد. اخم ظریفی بین ابروانش بود، 

حالت جدی اش مهرا را به خنده می انداخت. پاکتی را باز کرد 

و میران کتاب ها را درونش گذاشت، پاکت سنگین را از دست 

مهرا گرفت. مرد کتابفروش حساب کرد و رو به مهرا با لبخند 

گفت: «موفق باشید!» مهرا با لبخند محجوبانه ای گفت: 

«ممنون!»

#۵۹

میران پاکت کتاب ها را عقب ماشین گذاشت، پشت فرمون 

نشست و استارت زد. مهرا گفت: «کتابفروشه فامیلت بود؟»

- نه، ولی زیاد می اومدم پیشش، به خاطر همین یه جورهایی 

رفیق شدیم.

- چرا از اول این جا نیومدی؟

میران سرش را چرخاند و با لبخندی که بی اختیار کنج لبش 

نشست، گفت: «هیچ کس تا حاال منو با یه دختر ندیده.»

- یعنی اصال با دخترها بیرون نیومدی؟

- نه. 

- پس دوست دخترهاتو...
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- من دوست دختر نداشتم. 

مهرا چشمانش درشت شد و با گزیدن گوشه لب و پلک زدن 

تعجبش را سرکوب کرد. از مقابل یک پاساژ بزرگ رد می شدند، 

مهرا وقتی باز بودن در پاساژ را دید، گفت: «می شه این جا 

وایسی؟» 

- باشه. 

ترمز کرد، مهرا پیاده شد و گفت: «االن می آم.»

- منم الزمه بیام؟

- نه، یه خرید دخترونه است. 

چشمک زد و از ماشین دور شد و میران با چشمان نافذ 

سیاهش قدم های خرامان و آرام او را تعقیب کرد. برای آمدن 

مهرا انتظار می کشید، همیشه از انتظار کشیدن متنفر بود. 

یزدان باید زودتر از او آماده می شد، زودتر از او جلوی در 

می رفت ولی االن از این  انتظار بدش نمی آمد. به مذاقش 

خوش آمده بود. مهرا سوار ماشین شد و راه افتاد. 

- آقا میران.

سر چرخاند و صورت مهرا را روبروی صورتش دید. 

- بله؟

- از حاال به بعد شما معلم منی؟
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- اگه قابل باشم، آره. 

- چه خوب!

- چی خوبه؟

- همین که معلمم یه پسر جوونه، آرزوی خیلی از دخترها این 

پدیده است. 

- واقعا؟

مهرا نخودی خندید. 

- شوخی کردم، می خواستم ببینم جنبه اشو داری یا خودتو 

می گیری.

میران با خنده سر تکان داد. 

- جنبه اشو دارم. 

دم دمای غروب بود، در خانه نشسته بودند که یک نفر در را 

زد. میران سر از کیبوردش بلند کرد و از توی اتاق داد زد. 

- ببینید کی زنگ می زنه.

یزدان همان طور که چایی می خورد بلند شد و به سمت آیفون 

رفت، دکمه باز شدن در را فشرد و از پشت پنجره به حیاط 
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نگاه کرد. وقتی صورت گریان و پوف کرده لنا را دید، لیوان را 

همان جا روی زمین رها کرد و توی ایوان رفت. 

- لنا این جا چی کار می کنی؟

در لحنش توبیخ و سرزنش بود. لنا بدون آن که کفش های 

پاشنه بلندش را از پایش درآورد، توی ایوان رفت و خودش را 

در بغل یزدان انداخت.

#۶۰

یزدان دستانش در هوا مانده بود، لنا سرش را روی سینه او 

گذاشته بود و اشک هایش تی شرت یزدان را خیس می کرد. 

مهرا جلوی در آمد و وقتی صورت لنا را روی سینه یزدان دید، 

از سر بهت نفس در سینه اش حبس شد و بزاقش را قورت 

داد. ننه جلوی در آمد، بدون هیچ مالحظه ای پر شال لنا را 

گرفت و او را از آغوش یزدان بیرون کشید. لنا با ناله سرش 

عقب رفت و وقتی ننه شالش را رها کرد، با چشم گریان 

طبلکارانه گفت: «آی! چته؟» 

- واسه چی اومدی این جا؟ هر کاری می کنید بیرون از خونه، 

این جا جای ولنگ و وازی نیست. 

لنا به چشمان یزدان نگاه کرد. 
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- بهش نمی گی چرا این طوری با من حرف می زنه؟

میران پشت سر مهرا ایستاده بود و خیره به آن صحنه بود. 

یزدان نگاه از میران گرفت و رو به لنا گفت: «برو بیرون.»

- چرا باید برم بیرون؟ من تصمیمو گرفتم یزدان، ما باید با هم 

ازدواج کنیم... به بابامم گفتم، گفتم که اگه ازت ناامید بشم 

اولین جایی که می رم پیش یزدانه، تو توی زندگی منی فقط، 

تو فقط با من باش... من دوستت دارم، از روزی که اومدی تو 

خونمون دیدن مامانت عاشقت شدم. 

مهرا بی حرکت به آن صحنه زل زده بود. لبانش بی دلیل تکان 

می خورد و در چشمان سیاهش غم ناشناخته ای نشسته بود. با 

شنیدن حرفی که از دهان یزدان بیرون آمد، نفس راحتی 

کشید. 

- برو بیرون. 

- تو از بابام بدت می آد خب منم بدم می آد. نمی ذاره من برم 

بیرون، بهم آزادی نمی ده، منو درک نمی کنه، فکر می کنی 

مامانتو درک می کنه، همین دیشب خودم با چشم های خودم 

دیدم مامانتو کتک زد. 

یزدان تند و عصبی پلک زد. 

156



- به من هیچ ربطی نداره! مامانم خودش بابات رو انتخاب 

کرد، خودشم از زندگیش راضیه، اگه راضی نبود طالق 

می گرفت، تو هم هیچ صنمی با من نداری... سعی نکن الکی 

خودتو نزدیک کنی، اصال تو آدرس این جا رو از کجا یاد 

گرفتی؟

- من همه چیز رو راجع به تو می دونم... می دونم این جا 

اومدنم  درست نبود ولی بابام می خواد به زور شوهرم بده. 

من تو رو می خوام... 

به سمت یزدان رفت و پیراهنش را کشید. 

- تو رو می خوام. 

چند ضربه شبیه مشت به در خورد و پشت سرش صدای 

مردانه ای شنیده شد. 

- یزداِن حرومزاده در رو باز کن. 

لنا با ترس عقب رفت و به دیوار ایوان چسبید. میران مهرا را 

کنار زد و به سمت در رفت. یزدان خواست پشت سرش برود 

که گفت: «تو همون جا وایسا.» در رو که باز کرد صابری وارد 

خانه شد، نسرین با چشمان به اشک نشسته پشت سرش آمد. 

میران یقه صابری را گرفت و به دیوار چسباند. 
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- چته صداتو گذاشتی رو سرت؟ کی به تو اجازه داده به 

یزدان بگی حرومزاده؟ 

- دختر منو بلند می کنه...

یزدان در حیاط ایستاد و با صدای بلندی گفت: «من دخترتو 

بلند نکردم، خودش اومد این جا.» 

- خفه شو کثافت! معلوم نیست چی به خورد لنا دادی، چی 

کار باهاش کردی که نمی تونه تو رو ول کنه، تهدیدش کردی؟ 

چی کارش کردی؟ 

می خواست به یزدان نزدیک شود ولی میران با قدرت زیادش 

او را به دیوار چسبانده بود و فقط دهانش می جنبید. 

- تخِم جن می خوای دختر منو بدبخت کنی؟ فکر کردی 

می ذارم از دو متری دخترم رد بشی خیابونی؟ 

یزدان حرفی برای گفتن نداشت، آن قدر از صابری متنفر بود 

که نمی توانست یک کلمه جوابش را بدهد. نسرین دست روی 

شانه یزدان گذاشت و زیرلب تکرار کرد.

- ولش کن مامان!

- بردار دخترتو ببر... من کاریش ندارم. 

لنا پا بر زمین کوبید.

- نمی آم، چرا نمی ذاری با یزدان خوشبخت بشم؟
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- کی با یه هرزه بی پدر و مادر خوشبخت می شه که تو 

بشی؟ 

یزدان در خودش مچاله شد ولی سعی کرد به روی خودش 

نیاورد. میران صابری را به دیوار کوبید. 

- خفه شو!

- مگه دروغ می گم هرزه است دیگه. 

نسرین گفت: «ببند دهنتو.» صابری خواست دهان باز کند که 

صدای جیغ زنانه ای حرف را در دهانش خشکاند و چشمان 

همه خیره به مهرا شد که در ایوان ایستاده بود.

#۶۱

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

صدایش از خشم زیاد می لرزید و در چشمانش آتشفشانی در 

حال فوران بود. 

- تو حق نداری به کسی بگی هرزه، امثال تو رو خوب 

می شناسم به بقیه تهمت هرزگی می زنن تا خودشون رو آدم 

خوبه بدونن و خطاهاشون رو الپوشونی کنن. دختر تو 
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این جاست چون خودش خواسته بیاد چون از دست تو به 

یزدان پناه آورد. ولی چون نفرت دخترت از خودت رو نادیده 

می گیری به یزدان انگ هرزگی می زنی. فکر می کنی دخترتو 

جادو کرده؟ نه اونی که دخترت رو ازت متنفر کرده تویی. 

نطق مهرا که تمام شد یزدان با لبخند رضایتی نگاهش کرد، 

باور نمی کرد که این حرف ها را از دهان مهرا شنیده باشد. 

صابری گفت: «تو کی هستی؟ زیرخوابشونی؟» با شنیدن این 

حرف غیرت و خشم میران به جوش آمد و چنان مشت بر 

دهان صابری کوبید که خون از لبش که زیر سیبلش پنهان 

شده بود، جاری شد. صابری با دستان تپلش میران را به عقب 

پرت کرد و یزدان پشت صابری دوید و چنان از پشت یقه اش 

را گرفت و به زمین کوبیدش که صدای آخ صابری و جیغ لنا و 

نسرین بلند شد. میران یقه صابری را گرفت و نسرین رو به لنا 

کرد. 

- جز جگرزده بیا بریم تموم کن این آتیشو. 

یزدان سر صابری را نگه داشت و میران مشتش را پر کرد. لنا 

جیغ زد. 

- نزنید، بابامو نزنید. 
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از پله ها پایین آمد و گریان گفت: «بریم.» صابری که خودش 

را در دستان میران و یزدان بی دفاع  می دید از ادامه دعوا 

انصراف داد. از روی زمین بلند شد و خاک های پشت شلوارش 

را تکاند. از خانه بیرون رفت و لنا همان طور که پشت سرش 

می رفت، نگاه اشک آلود و ملتمسانه اش به یزدان دوخت و 

یزدان توجهی به آن نکرد. نسرین گونه یزدان را بوسید و 

دست روی صورتش گذاشت. 

- مامانم از حرف های صابری ناراحت نشی. 

یزدان پلک هایش را روی هم فشرد و نفسش را پر صدا بیرون 

داد. 

- نه مامان، برو!  

نسرین با بغض نگاه از پسرش گرفت و رفت. در که بسته شد 

ننه دستش را روی قلبش گذاشت و با ناله گفت: «میران بیا 

قرصا قلبمو بده.» میران از پله ها باال رفت و پشت سر ننه که 

غر می زد و ناله می کرد وارد خانه شد. یزدان می توانست 

تکیده باشد، سر روی زانوهایش بگذارد و گریه کند ولی با 

وجود سرخی صورتش و رگ های برجسته شقیقه اش سیخ 

ایستاد و سینه اش را جلو داد. عادت کرده بود غم هایش را به 

روی خودش نیاورد، عادت کرده بود نشنیده بگیرد.
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#۶۲

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

یزدان روی تخت نشست، مهرا کنار پله ها، نزدیک تخت 

ایستاده بود و در سکوت یزدان را نگاه می کرد که غرق تفکر 

بود. سیگاری آتش زد. آرنجش را به دسته تخت تکیه داد و 

دستش که بند سیگار بود را در زاویه نود درجه نگه داشت. 

دودهای سیگارش در هوا در هم می لولیدند و محو می شدند. 

نگاهی به مهرا کرد و با لبخند گفت: «بیا بشین چرا 

وایسادی؟» مهرا دستپاچه لبخند زد و کنار او نشست. 

سیگارش را روی دسته خاموش کرد و فیلترش از دستش سر 

خورد و روی زمین افتاد. نگاهی به مهرا کرد. 

- خب نطق می کردی... بهت نمی آد این قدر بفهمی. 

- زندگی آدم رو فهمیده می کنه. این اتفاق منو برد به سیزده 

سالگیم. 

- فضولی نیست اگه چراشو بپرسم؟
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سرش را به چپ و راست تکان داد. نگاه از یزدان گرفت، کف 

دستانش را روی تخت گذاشت و به دستانش تکیه داد و کمی 

خودش را عقب کشید. سرش را باال کرد و به آسمان چشم 

دوخت. 

- سیزده سالم بود که آقا جونم چون مدرسه دور بود برام 

سرویس گذاشت. هر روز پسر خدمتکارمون منو با یکی از 

ماشین های آقاجونم می برد مدرسه. پسر شاد و شنگولی بود 

همیشه توی ماشین آهنگ می ذاشت، آهنگ های قدیمی. گاهی 

وقتا خودش هم با اون آهنگ ها می خوند. نفهمیدم چی شد که 

باهاش حرف زدم، آدم تنهایی بودم ولی وقتی با اون حرف 

می زدم حس می کردم دارم با یه دنیا حرف می زنم. اون شد 

دنیای من، سنگ صبور، عشق! یه روز جلوی در خونه داشتم 

باهاش حرف می زدم، حرفام طوالنی شده بود نمی تونستم 

نصفه رهاش کنم و توی خونه برم. کاوه، داداش کامران، منو 

جلوی در با اون دید. جوری کشیدش بیرون که هنوزم وقتی 

یادم می آد همه تنم می لرزه. وقتی توی خونه رفتم دیدم 

آقاجونم با اخم پررنگی که همیشه روی پیشونیش بود، داد 

زد: بزنش!
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جیغ زدم، گفتم: «اون گناهی نداره. گفتم من خواستم که باهم 

باشیم.» کامران جلوی دهنم رو گرفت. کاوه جوری زدش که 

همه صورتش خونی شد. آقا جونم هم خودش هم مامانش رو 

بیرون کرد. گفت: «نمک نشناس ها، گدا رو چه به دختر 

کاویانی ها؟» تا چند وقت مریض بودم، هیچ وقت نفهمیدم چرا 

این قدر دوستش داشتم وقتی بزرگ تر شدم فهمیدم که 

دوستش نداشتم فقط از خانواده ام سیر بودم، کسی رو 

می خواستم که با اون ها فرق کنه. 

یزدان پرسید: «به بابات می گفتی آقاجون؟»

- نه بابابزرگم، بابام یه اتاق کوچیک داشت که همه پنجره هاش 

عایق بود، اون جا می نشست و شعر می گفت، کتاب می خوند. 

بابای من عجیب و غریب بود برخالف عموم که جا پای 

پدربزرگم می ذاشت. 

- مامانت؟

- مامانم با بابام فرق داشت. دنبال پول بود، دنبال مقام. 

- خودت؟

مهرا سر چرخاند و با خنده گفت: «کیه از پول بدش بیاد ولی 

پول نباید انسانیت رو زیر سوال ببره.» یزدان پلک زد و با 

لبخند گفت: «حرف قشنگی بود!» میران پشت پنجره ایستاد 
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و به حیاط چشم دوخت. گپ زدن یزدان و مهرا برایش 

خوشایند نبود، هر چقدر که پیش دلش انکارش می کرد، باز هم 

نسبت به مهرا حساس بود.

:●••►●! ٍدٍٍ ٍنٍٍ ٍرٍٍ ٍیٍٍ ٍیٍٍ ٍمٍٍ ٍهٍٍ ٍمٍٍ ٍدٍٍ ٍنٍٍ ٍاٍٍ ٍزٍٍ ٍهٍٍ ٍهٍٍ ٍلٍٍ ٍبٍٍ ◄●ٍاٍٍ
#۶۳

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

یزدان گفت: «من باید یه کم برم بیرون.» مهرا بی  اختیار 

پرسید: «کجا؟» سوال بی هوای مهرا یزدان را متعجب کرد. 

- چی؟! 

مهرا با خجالت گوشه لبش را گزید. 

- دست خودم نبود، همین طوری پرسیدم. 

یزدان خندید. 

- عجب! ولی کسی نباید ازم بپرسه که کجا می رم. از این 

سوال خیلی خوشم نمی آد. 

- ببخشید. 
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یزدان از روی تخت بلند شد و به سمت در رفت و مهرا با 

نگاهی که توان کنترل کردنش را نداشت تا لحظه بسته شدن 

در او را تعقیب کرد. صدای میران را از باالی پنجره شنید. 

- مهرا! 

سر چرخاند. 

- بله؟

- بیا باال. 

وارد خانه شد. ننه سر روی بالشت گذاشته بود، دستانش را 

روی سینه پهنش در هم قفل کرده بود و نگاهش به سقف بود. 

مهرا گفت: «بهتری ننه؟»

- نگران خودم نیستن، نگران نوه امم که چند ساله با این 

چیزها درگیره!

میران گفت: «ننه کافیه! هیچ کس از این مشکالت کوچیک 

نمرده که من بمیرم.» رو به مهرا کرد.

- بذار ننه استراحت کنه!

با چشمانش به مهرا اشاره کرد که دنبالش بیاید. مهرا وارد 

اتاق شد. به سمت پاکت کتاب ها رفت و کتاب ها را بیرون 

آورد. صفحات کتاب را بویید و با کیف سر تکان داد. میران 

کنارش نشست و با تعجب گفت: «مگه کتاب بو داره؟» 
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- آره، یه بوی خاصی می ده!

کتاب را به سمت میران گرفت.

- بو کن!

میران با نگاه به چشمان سیاه مهرا خندید. سر خم کرد و 

کتاب تازه را بویید، بوی کاغذ کاهی می داد. 

- بوی چی بود؟

- بوی مدرسه، دانشگاه!

مهرا کتاب را بست. 

- چه طوری تو دانشگاه عاشق نشدی؟

- مگه هر کی دانشگاه می ره عاشق می شه؟

- نه... ولی... آخه تو همه قصه ها آدم ها توی دانشگاه یه بار 

عاشق شدن... توی فیلم ها هم همین طوره. 

- زندگی فیلم نیست! هر چی که توی قصه هاست حقیقت 

نیست. حقیقت اینه که یه روزی یکی رو می بینی شبیه 

همونی که توی رویاهات داشتی، همون معصومیت، همون 

صداقت، همون چشم ها، بعد به خودت می آی می بینی روش 

حساسی، نمی تونی به کسی جز اون فکر کنی... به خودت 

می آی می بینی داغ می کنی اگه کسی بهش بی احترامی کنه...
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نگاهش به مهرا نبود ولی صورتش رنگ دیگری شده بود، 

سفیدی صورتش رو به سرخی می رفت، حالت آشفته و سر به 

هوایی در چشمانش بود. 

- پس عاشق شدی!

میران شانه ای باال انداخت. 

- نمی دونم. باید بیش تر روش فکر کنم. 

- وقتی بیش تر فکر کردی بهش می گی که عاشقشی؟

میران نفسش را پر صدا بیرون داد.

- نمی دونم.

#۶۴

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است❌

مهرا نگاهی به کتاب ها کرد. 

- می خوای از امشب درس رو شروع کنیم؟

- تا قبل از وقتی که می خوام برم باشگاه وقتم خالیه. 

مهرا لبخند زد. 
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- خوبه. 

- اول بگو چه درسی رو دوست داری؟

- نیازی به برنامه ریزی نیست؟

- ببینم چند مرده حالجی! بعد برنامه می ریزیم... نگفتی چی 

رو دوست داری؟

- ادبیات. 

میران کتاب تست ادبیات را برداشت. فصل های اول را رد کرد 

و گفت باید خودش بخواند. به فصل دستور زبان رسید، زمان 

فعل ها و گروه اسمی و معلوم و مجهول. معلوم که حال میران 

بود، معلوم بود که عاشق است ولی مجهول جدال درونی بود 

که با عقلش داشت کدام شان پیروز می شدند، مجهول بود. 

داشت درس را توضیح می داد که مهرا برای این که بهتر صفحه 

کتاب را ببیند خم شد، خم شد و عطر لباسش زیر بینی میران 

پیچید، با حس گرمای او از خود بیخود شد. تمام معادالت 

ادبیات در ذهنش معادالت عشق شد. پلک زد و لبش را با زبان 

تر کرد و مهرا وقتی سکوتش را دید، گفت: «چرا ادامه 

نمی دی؟» میران سر بلند کرد. 

- برای امروز بسه! خودت بخون بقیه اشو. 

قسمت تست ها رفت و کتاب را روبروی مهرا گذاشت. 
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- تستاشو بزن. 

- باشه.

یزدان سر میز بیلیارد ایستاده بود. قبل از ساعت هشت 

جوجه های قمار در سالن بودند و این برای یزدان یک تفریح 

بود. تفریحی که دودوزانی از آن خبر نداشت و پول هایی بود 

که به جیب یزدان سرازیر می شد. وقتی چوب به دست یزدان 

می افتاد، رقص شارها روی میز شبیه پاهای رقصنده  های رقص 

باله دیدنی می شد. یزدان پول ها را از روی میز جمع کرد و در 

جیبش گذاشت. پسری که آن شب او را باخته بود، به سمتش 

آمد و جامی به او تعارف کرد. یزدان نگاهی به ساعت کرد. 

- باید برم وقت نوشیدنی خوردن ندارم. 

پسر خودش نوشیدنی را سر کشید و گفت: «من سهندم.» 

یزدان ایستاد و دست در جیبش فرو برد. 

- خوشبختم یزدان. 

- خواهرم عاشق بیلیارده، می تونی یادش بدی؟ 

-یزدان ابرویی باال انداخت و انگشت شصت و سبابه اش را 

روی هم کشید.

- دل من جایی خوش است که پول باشد. 

- پول هست تا دلت بخواد. 
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کارت ویزیتی را به سمتش گرفت. یزدان نگاهی به کارت کرد، 

یک شرکت طراحی بود. 

- خواهرت چه کاره است تو این شرکت؟

- اون شرکت بابامه، شماره خواهرم پشتش نوشته. 

یزدان نگاهی به شماره کرد و چشمک زد. 

- حله!

- زنگ می زنی بهش؟

- زنگ می زنم. 

ضربه آرامی روی گونه سهند زد و از سالن بیرون آمد.

#۶۵

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

پاهایشان روی تاتامی ها می رقصید و به کیسه های قرمز رنگ 

مشت می کوبیدند. یزدان ایستاد، عرق را از صورتش پاک کرد 

و بطری آب معدنی را سر کشید. میران موهایش خیس شده و 

171



روی تن پر عضله اش که نیمی از آن زیر تاپ مردانه پنهان شده 

بود؛ ذرات عرق شناور بود. 

- معلم خصوصی شدم رفت!

میران دست از مشت زدن کشید. همان طور که دستکش هایش 

را درمی آورد، گفت: «حتما معلم خصوصی قمار شدی؟» 

- بیلیارد. 

- حاال شاگردت کی هست؟

- یه دختر!

میران با حالت کالفه ای سرش را تکان داد.

- ای بابا! خوبه تازه از یوکا رکب خوردی!

- نه بابا، اینو که هنوز ندیدم نمی دونم دافه، پلنگه، شبیه زیبای 

خفته است یا شبیه دخترهای دربار قجری...

میران از حرف او خنده اش گرفت و چشم درچشم هم 

خندیدند. 

میران در را باز کرد و وارد حیاط شدند وقتی حوض را پر از 

آب و حیاط را خیس دیدند، با تعجب همدیگر را نگاه کردند. 

وارد خانه شدند، خانه هم از تمیزی برق می زد، مهرا روی 

چهارپایه ایستاده بود و پرده جلوی پنجره را باز  می کرد. 
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یزدان پرسید: «تمیز کردن حیاط کار شما بوده؟» ننه تابی به 

تنش داد. 

- بله کار ما بوده! که چی؟

- خیلی کار خوبی کردید، صفا گرفته خونه. 

مهرا تابی به گردنش داد، پرده را به دستان ننه داد. 

- خونه ای که زن توش باشه همینه دیگه...

نگاه معناداری به میران کرد و میران معنای آن نگاه معنادار را 

نفهمید. از چهارپایه پایین آمد. میران گفت: «حاال چرا پرده 

رو باز کردید؟» ننه همان طور که پرده را لوله می کرد، گفت: 

«دلیلش روشنه، می خوام بشورم.» 

- دیگه زیادی دارید خونه فکستنی ما رو تحویل می گیرید. 

مهرا گفت: «خونه به این خوبی و با صفایی حیف نیست، تازه 

می خوام باغچه رو هم سروسامون بدم، شما هم باید پله ها و 

نرده های ایوون رو رنگ کنید.» یزدان گفت: «این یه قلم رو 

دیگه نه. ما حسابی تنبلیم.» ننه اشاره ای به چهارپایه کرد. 

- شما چهارپایه رو ببر تو حیاط تا تنبلی از سرت بیفته. 

یزدان زیرلب چشم گفت. چهارپایه را به حیاط برد و کنار 

دیوار گذاشت. نگاه به حوض پر از آب او را به سال ها پیش 

برد. تازه جالل را کمپ برده بودند، جلیل، نسرین و یزدان را 
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به خانه خودشان برد، یزدان پسر بچه پنج ساله ای که پر از 

انرژی بود ولی می ترسید که شیطنت کند، هر بار که شیطنت 

کرده بود جالل به سرش زده و او را کتک زده بود. میران 

دستان کوچکش را در حوض  می برد و ماهی قرمز ها از زیر 

دستش رد می شدند.

- بیا یزدان خیلی باحاله!

یزدان دستان کوچکش را شبیه میران زیر آب فرو برد و 

منتظر ماند تا ماهی قرمزی از روی آن رد شود. خاطره آن روز 

یزدان را راهی بازار کرد.

#۶۶

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

مهرا جلوی پنجره ایستاده بود و چایی می خورد که یزدان با 

پاکت سفیدی در دستش وارد خانه شد، پاکت را در حوض 

خالی کرد. مهرا متوجه محتویات پاک نشد. لیوان چای را روی 

طاقچه پایین پنجره گذاشت و با پای برهنه به سمت حیاط 

دوید. دیدن ماهی قرمزها که سرگردان در حوضی که برایشان 
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غریبه بود دم تکان می دادند و به این طرف و آن طرف 

می رفتند، ذوق زده اش کرد. باال و پایین پرید و با ذوق 

بچگانه ای گفت: «ماهی قرمز! ماهی قرمز!» سروصدای مهرا 

میران و ننه را به حیاط کشاند. میران با دیدن ماهی قرمزها 

که در دل تاریکی شب چشمک می زدند، به چشمان یزدان زل 

زد. کنار حوض نشست و دستش را توی آب فرو برد، یزدان 

کنارش نشست و دستش را کنار دست او گذاشت، ماهی 

قرمزی از روی دستشان رد شد، هر دو به همدیگر نگاه کردند و 

خندیدند، درست شبیه بیست و اندی سال پیش! 
***

زمین پدربزرگ مهرا سرسبز بود و انتهایش پیدا نبود. مهرا با 

ذوق از نقشه هایش می گفت. از گل هایی که قصد کاشتنش را 

داشت تا صادر کردنش به معروف ترین گلفروشی های شهر! 

یزدان و میران همان طور که پشت سر او می آمدند به 

حرف هایش گوش می دادند، مهرا روی اش به آن ها بود و عقب 

عقب می رفت. پایان تمام جمالتش هم با گفتن واژه خوبه از 

آن ها تایید می خواست، میران و یزدان هم با باال و پایین 

انداختن سرشان او را تایید می کردند. انتهای زمین گندمزار 

بود، گندمزاری که چشم را نوازش می داد و خوشه های 
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طالیی اش شبیه معدنی از طال به آن زمین سرسبز زینت 

می داد. مهرا با ذوق وسط گندمزار رفت، دستانش را از هم باز 

کرد و آفتاب روی صورتش سایه انداخت. 

- می شه ازم عکس بگیرید؟

میران سریع موبایلش را بیرون آورد و به یزدان گفت: «من 

می گیرم!» تصویر مهرا با لبخند با ژست ملیح دخترانه قلب را 

از توی مانیتور گوشی هم برد، وقتی عکسی از معشوقه به 

دست عاشق می افتد، عاشق اولین وصالش را تجربه می کند، 

وصالی که به عاشق وعده می دهد که وقت های دلتنگی چیزی 

هست که تسکینت دهد. مهرا گفت: «کاش ننه هم می اومد، 

این جا رو می دید.» یزدان همان طور که از خودش عکس 

سلفی می گرفت، گفت: «می آد، اون فضول االنم پشیمونه که 

چرا نیومده.» میران با لحن تندی گفت: «یزدان مودب باش!» 

- چشم. 

مهرا با خنده گفت: «آقا معلمم دعوات کرد یزدان؟!» به سمت 

یزدان دوید و با انگشتانش دو را نشان داد و یزدان دکمه ثبت 

عکس را لمس کرد. دیدن صحنه عکس دونفره گرفتن شان 

خاری بود در چشم میران. مهرا رو به او کرد. 

- آقا معلم بیا عکس بگیریم.
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میران زورکی لبخند زد، حتی دوربین هم زورکی بودن لبخند 

او را به رخش کشید. دوست نداشت عکس مهرا در موبایل 

یزدان باشد ولی اتفاقی بود که افتاده بود و آب ریخته را 

نمی شد جمع کرد.

#۶۷

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

در راه خانه بودند، مهرا دستش را از شیشه بیرون کرده و باد 

را با دستانش بغل می کرد. یزدان گفت: «کولر زدم مهرا خانم، 

چله تابستونه.» 

- من جاده رو به خاطر بادش دوست دارم.

میران نگاهش به روبرو و دنبال راهی برای پاک کردن عکس ها 

می گشت، می دانست که نمی تواند مستقیم به یزدان بگوید که 

پاک کند، وقتی هنوز از حسش به یک دختر بچه کم سن و 

سال مطمئن نبود و در پی فراموش کردنش بود، نباید به او 
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حرفی می  زد. یزدان گفت: «خب کارمونو از کی شروع کنیم، 

مهرا خانم؟» 

- هر وقت که شما متخصص گل و گلدون آوردی. 

- نه بابا! شما فقط تز می دی. 

- تز و سرمایه!

- نکشیمون سرمایه دار! کی می ره این همه راه رو! 

میران از این راحتی آن ها باهم به تنگ آمد. 

- کم تر باهم کل بندازید. 

- باز آقا معلم بداخالق شد. 

یزدان نگاه معناداری به او کرد. 

- این آقا معلم زیاد عصبانی می شه. 

- فکر کنم خانم ها باید بیش تر از میران بترسن. 

لحن مهرا پر از ابهام و منظوردار بود. میران سرش را به سمت 

صندلی عقب چرخاند و گفت: «منظورت چیه؟» 

- خودتون نوشته بودید... وقتی داشتم خونه رو مرتب 

می کردم از الی کتاب یه برگه افتاد نوشته بود به سراغ زن ها 

می روی شالق را فراموش نکن. 

یزدان با تعجب میران را نگاه کرد. 

- تو این شر و ِور ها رو می گی؟
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میران حسابی خجالت زده شده بود، اگر فریدریش نیچه 

نزدیکش بود خرخره اش را می جوید. این چه حرفی بود که او 

زده بود و چرا میران این را نوشته بود. 

- این جمله من نیست، جمله نیچه است. 

یزدان همان طور که رانندگی می کرد، نگاهی به میران 

انداخت. 

- نیچه کیه؟

- فیلسوفه.

#۶۸

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

مهرا میان دو صندلی نشست، سرش را کمی به سمت جلو 

آورد. 

- ولی شما بهش اعتقاد داشتی که نوشتی!

- کتاب چنین گفت زرتشت رو من شش سال پیش خوندم، 

اعتقادات آدم تو شش سال عوض می شه. 
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یزدان ابرویی باال انداخت و با خنده گفت: «کی عوض شده؟» 

میران حرصی شده نگاهش کرد.

- عوض شده دیگه. 

یزدان خنده اش را با گزیدن گوشه لبش قورت داد و شانه ای 

باال انداخت. وارد خانه شدند، ننه پای تلویزیون نشسته بود و 

مسابقه آشپزی تماشا می کرد. مهرا به سمتش رفت و گفت: 

«وای ننه! کاش اومده بودید. این قدر قشنگ و سرسبز شده 

بود اون جا.» 

- ایشاا� کسب و کارتون که راه افتاد، می آم.

میران به سمت اتاق رفت و مهرا روی کاناپه کهنه کنار ننه 

نشست. آرنجش را به باالی کاناپه تکیه داد و کف دستش را 

زیر چانه اش گذاشت. 

- باید تو فکر یه ماشینم باشیم. تا کی ماشین قرض بگیریم؟

رو به یزدان کرد. 

- نه؟!

یزدان روی طاقچه پایین پنجره نشسته بود و جوراب هایش را 

درمی آورد. 

- ماشین خودم می تونم بخرم، یا از این چیزها وصل می کنیم 

بغل موتور تو روش بشین.
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مهرا با خنده گفت: «من ماشین برای خودم می خرم نه برای 

شما.»

- رانندگی بلدی؟

- شما یاد می دی دیگه. 

یزدان لبش را با زبان تر کرد و سرش را باال و پایین انداخت. 

از جایش بلند شد و به سمت اتاق رفت. میران پای لپتاپ 

نشسته بود و روی دکمه های کیبورد می کوبید. روبرویش 

نشست و میران چینی به بینی اش داد. 

- جورابت رو بگیر اون طرف خفه شدم!

یزدان جوراب گوله شده را به سمت سبد لباس چرک های 

جلوی حمام پرت کرد و صاف در سبد افتاد، با خنده گفت: 

«نشونه گیری رو حال کردی؟» میران خندید. 

- خل و چل!

- عاشق این دختر نویسنده شدی میران؟

میران با تعجب به او خیره شد.

- چرا این سوال رو می پرسی؟

- من با تو زندگی کردم ... تو عوض شدی... یه چیزی هست. 

یه چیزی که نمی گی، چیه اون؟

میران نگاهش را به مانیتور و صفحه سفید ورد دوخت. 
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- آدم ها می تونن راز داشته باشن. 

- می تونی رازهات رو از بقیه مخفی کنی ولی از مِن یزدان نه! 

میران موذی نباش با من، همه چی رو بگو. 

- یه چیزی هست که ازش مطمئن نیستم وقتی مطمئن شدم 

می گم، شایدم هیچ وقت مطمئن نشم. 

یزدان از جایش بلند شد، تی شرتش را از تنش بیرون کشید و 

در حمام را باز کرد. 

- پس سعی کن مطمئن بشی، چون دارم از فضولی می میرم!

#۶۹

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

روبروی در حمام ایستاده بود که مهرا بدون آن که حرفی بزند 

وارد اتاق شد. یزدان پوست روشنی داشت و عضالت سینه و 

بازویش شبیه ابر بر سفیدی آسمان بود. مهرا یک لحظه خیره 

نگاهش کرد، دهانش باز مانده و چشمانش درشت تر از حد 

معمول شده بود. میران از دیدن آن صحنه خون خودش را 

خورد و یزدان طوری که انگار این اتفاق، یک اتفاق طبیعی 
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است وارد حمام شد و در را بست. میران با عصبانیتی که 

سعی داشت پنهانش کند، گفت: «چه کار داشتی مهرا؟» مهرا 

کتاب زبانش در دستش بود. 

- می خواستم بگم می شه به جای معارف زبان بخونم؟ حوصله 

اونو ندارم.

- تو برنامه ات چی نوشتم؟

مهرا لبانش را غنچه کرد و سرش را به سمت شانه اش خم 

کرد. 

- معارف. 

- پس همونو بخون.

کتاب را به سینه اش چسباند و پایش را روی موکت کوبید.

- میران!

- خب زبان بخون. 

لبخند پهنی روی لبش نشست. 

- خیلی مرسی.

میران رد رفتن او را دنبال کرد، اندامش موزون و کشیده بود، 

موقع راه رفتن پایش را جلوی پای دیگرش می گذاشت و این 

طرز راه رفتن او را شبیه مدلینگ ها می کرد. یزدان با حوله ای 

که دور پاهایش پیچیده بود، بیرون آمد. میران گفت: 
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«لباس هات رو تو پاگرد حموم بپوش. مث این که دختر مجرد 

این جاست!» بی توجه به حرف او موبایلش را از جیب 

شلوارش که روی زمین افتاد بود، برداشت، شماره را گرفت و 

گوشی را روی گوشش گذاشت، به سمت در رفت و در را 

بست. صدای دختری را پشت گوشی شنید. تمام تالشش را 

کرده بود که صدایش را نازک کند.

- سالم..

یزدان جدی جواب سالمش را داد. 

- یزدانم... برادرتون شماره شما رو داد که بهتون زنگ بزنم... 

- آهان شما همون آقایی هستی که قرار بود بیلیارد بهم یاد 

بده؟

- بله، همونم. 

- شب هستید؟ من آرایشگاه دارم، سرم حسابی شلوغه، دو تا 

عروس دارم امروز...

اگر به دختر میدان می داد، می خواست تا صبح حرف بزند. 

وسط حرفش پرید. 

- باشه، امشب. 

بعد از خداحافظی گوشی را قطع کرد و لباس هایش را پوشید. 

بالشتی را از روی رختخواب های کنار اتاق برداشت. طاق باز 
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خوابید و دستانش را روی سینه اش قفل کرد. 

- میران بسه تق تق، بیا پیش من بخواب. 

- باید به یه جایی برسونمش. 

یزدان به سمتش چرخید، دستش را اهرم سرش کرد و رو به 

او گفت: «میران این دختره اگه زنت بشه تو رختخوابم برات 

شعر می گه؟ مثال می گه...» با لودگی صدایش را نازک کرد و 

دستانش را تکان داد. 

- های میران بیا در بستر من قله های عشق را فتح کن.

میران کالفه گفت: «کی قراره بره این دختر رو بگیره؟ چرا 

ِشر می گی؟»

- نه، کال! برام سوال شد یهو، این نویسنده ها کال قلبمه سلمبه 

حرف می زنن؟

- من قلمبه سلمبگی ازش ندیدم. 

یزدان هر چه بیش  تر راجع به آن دختر حرف می زد، کم تر به 

نتیجه می رسید، باور نمی کرد که میران این قدر خوددار باشد. 

در برابر کسی که خودش دوستش دارد خودش را بی تفاوت 

نشان بدهد. فکر این که میران مهرا را دوسته باشد او را به 

خنده انداخت. محال بود میران با آن حس حمایتگری و 

پدرانه اش شیفته دختری دوازده سال کوچک تر از خودش 
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شود. شاید مسئله عشق نبود، موضوع چیز دیگری بود ولی 

چشمان میران طور خاصی بود، انگار حرف می زد و وقتی 

چشم ها سخن گو می شوند یعنی پای عشق در میان است.

#۷۰

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

ماهی در حوض َورجه ُورجه می کردند، شب که می شد انگار 

دلشان برای روشنی تنگ می شد و خودشان را به دیوار حوض 

می کوبیدند. یزدان دست زیر شیر آب برد، پایش را لبه حوض 

گذاشت، دست خیسش را به کفشش کشید و باز دستش را 

شست. سوار بر موتور راهی آدرسی شد که دختر برایش 

پیامک کرده بود. روبروی خانه ای ایستاد، موتورش را به تنه 

درخت غل و زنجیر کرد و زنگ کنار در خانه را فشرد. چند 

لحظه بعد در باز شد. وارد حیاط بزرگ خانه شد، زنی از 

پله های مارپیچ پایین آمد. موهای بلوندش تا روی کمرش 

رسیده بود، تی شرت سفید و شلوار جین پوشیده و مچ پای 
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سفیدش را به نمایش گذاشته بود. آرایش ملیحی روی 

صورتش بود و لبخند داشت. دستان سفید و ظریفش با هر 

قدمش روی نرده سر می خورد. صندِل سفید روشنی برآمدگی 

روی پایش را به نمایش گذاشته بود، به سمت یزدان آمد. 

یزدان شبیه کسی که به کاالیی به چشم خریدارانه نگاه 

می کند او را برانداز کرد و لبخندی از سر رضایت روی لبش 

نشست. دستانش را در هم قفل کرد و سرش را به سمت 

شانه اش کج کرد و با لحنی طنازانه گفت: «سالم یزدان.» 

یزدان ابرویی باال انداخت. 

- سالم. 

- همراهم بیا. 

قدم های موقرانه و آرامی داشت، وقتی راه می رفت کپلش در 

آن شلوار جین تنگ باال و پایین می شد. از دو پله جلوی در 

زیرزمین پایین رفت و یزدان را هم دنبال خودش کشاند. 

محیطی که واردش شدند، چیزی بزرگتر از یک زیرزمین 

معمولی بود، دیوارهایش را با کاغذهای کاهی پوشانده بودند 

و وسط آن یک میز بیلیارد به چشم می خورد. کنار میز بیلیارد 

یک کاناپه، گنجه و میز بود. شراب قرمزی را از گنجه بیرون 

آورد، با فشار چوب پنبه اش را بیرون کشید و اندکی از گاز 
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شراب روی سرامیک های کف پاشید. دو جام رو میز بیلیارد 

گذاشت و زیر چشمی نگاهی به یزدان کرد. یزدان گفت: «فکر 

کنم زوده برای این کار!»

- فقط یه نوشیدنی برای تر شدن گلو می خوریم. 

یزدان به سمتش آمد، بطری را از دستش گرفت و نگاهی به او 

انداخت. 

- من برای یاددادن بیلیارد اومدم. 

نزدیکش که شد چین و چروک های پایین چشمانش معلوم شد، 

در چشمان آن زن یک دریدگی افراطی بود. 

- بهت نمی آد اهلش نباشی. 

- اهلش که هستم ولی موقع پول دادن بخور... که نفهمی 

چقدر ازت چاپیدم. 

زن مستانه خندید. 

- خوش اومد، زبلی!

یزدان چوب بیلیارد را از کنار کمد برداشت و در دستش 

گرفت.

#۷۱
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#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

- اسمت چیه؟

-ماهور!

- ماهور بیا شروع کنیم. 

یزدان با اعتماد به نفس یک استاد باسواد درس بیلیارد را 

شروع کرد. چوب را به دست ماهور داد، چوب را دستش 

گرفت و سر تا پای او را برانداز کرد. 

- کسی تا حاال بهت گفته خیلی خوشتیپی؟

لحن ماهور اغواگرانه بود. یزدان در جوابش گفت:

- هر روز!

با چشمان گرد شده از تعجب گفت: «کی هر روز به تو می گه 

که خوشتیپی؟» 

- آیینه!

مستانه خندید و دستش را در سینه یزدان زد. 

- بال!

- مجردی؟

خم شد و ضربه ای به شار سفید زد. 
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- مطلقه ام. 

شار سفید سرگردان دور میز غلطید و نزدیک وگل ایستاد. 

پایش را به زمین کوبید و با ناز گفت: «نمی شه!» 

- باید دل بدی بهش... حواست فقط به شار باشه... حس کنی 

تو دنیا تویی و یه میز بیلیارد... باید دنبال موفقیت باشی تا 

موفقیت سمتت بیاد. 

دستش را به چوب تکیه داد و به چشمان یزدان خیره شد. 

- می دونی چرا طالق گرفتم؟

- چرا؟

- تنوع طلب بودم، عادت نداشتم فکرمو متمرکز به یه چیز 

کنم.  

- توی چی تنوع طلب بودی؟

شانه ای باال انداخت و با نگاه شهوانی به چشمان پر از شرارت 

یزدان خیره شد. 

- تو همه چی!

یزدان رنگ نگاه او را شناخت، لبخند روی لبش پررنگ شد. 

دور میز چرخ زد و شار سفید را برداشت. ماهور روی میز خم 

شد و همان لحظه دست یزدان روی دستش قرار گرفت. 

گرمای تن یزدان و بوییدن ادکلن برند او حواسش را پرت کرد. 
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یزدان به شار سفید کوبید، شار به دیگر شارها خورد و شارها 

روی میز پخش شدند. یزدان صاف ایستاد و با غرور به نتیجه 

کارش نگاه کرد. ماهور به سمتش چرخید. چوب بیلیارد از 

دستش افتاد، سر تا پایش گرم شده بود. یزدان برای اولین بار 

از دریدگی چشمان یک زن ترسید و به روی خودش نیاورد.

#۷۲

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

پشت ظاهر عملی زن و آرایش ماهرانه اش آتش شیطانی خفته 

بود. یزدان سر جایش ایستاده بود و حرکتی نمی کرد، ماهور 

روبرویش ایستاد، روی پنجه پا ایستاد و دستش در موهای 

سیاه یزدان فرو رفت. در برابر حس های گرم زن خود را 

بی دفاع دید، شهوتی که چند روزی بود بیکار مانده بود باز 

سراغش آمد، وحشی اش کرد. تن زن را عریان کرد و روی میز 

بیلیارد در هم آمیختند، درهم لولیدند و بوی عرقی که از 

گرمای شهوت می چکید زیرزمین را پر کرد. یزدان لباسش را 

پوشید، ماهور به سمت کیفش که روی کاناپه بود، رفت. 
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مقداری پول برداشت و به سمت او آمد. پول را به دستش داد 

و با لبخند شیطانی گفت: «ممنون استاد!» یزدان پول را از 

دستش گرفت. 

- چقدر هم که تو شاگرد حواس جمعی بودی!

- تقصیر خودت بود، خیلی گرم بودی. 

تراولی را از کیفش درآورد. 

- اینم برای گرمات!

اخم های یزدان در هم رفت. 

- هنوز اونقدر نجس نشدم که خودم رو بفروشم. 

- ولی ارزون به دست اومدی. کال آدم قیمتی نیستی، با دو تا 

غمزه و چشم و ابرو راه می آی. 

یزدان پول تدریسش را در جیبش گذاشت و رو به دختر براق 

شد. 

- تو چی؟ تو که بی چشم و ابرو راه اومدی؟

- من خودم خواستم ولی تو دست و پات رو گم کردی... 

بعدش هم من قبول دارم که ارزونم تو ادای آدم های قیمتی رو 

درمی آری. 

خشمش به جوش آمد، گردن ماهور را گرفت و او را به دیوار 

چسباند. 
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- از این به بعد قبل از اون که دهن کثیفت رو باز کنی فکر 

کن. 

با چشمان ترسیده او را نگاه کرد و بزاقش را قورت داد. یزدان 

با فشار به گردنش فریاد زد. 

- فهمیدی؟

ماهور ترسیده سرش را باال و پایین انداخت و یزدان گردنش 

را رها کرد. زن به خاطر فشار گردنش سرفه می کرد، نگاه پر از 

انزجاری به او کرد و از زیرزمین بیرون رفت. صدای فریاد زن 

را از توی حیاط شنید. 

- ارزونی، آقای ارزون!

یزدان یک لحظه ایستاد ولی بی خیال شد و آن خانه را ترک 

کرد. سرش داغ شده بود، صدای ماهور شبیه صدای اجنه در 

خیال یک آدم توهمی در مغزش تکرار می شد، صوتش باال 

می رفت و پایین می آمد. صدای عشق بازی مادرش با مردی که 

حمایتگر یزدان بود با صدای ماهور تلفیق شد، مادرش ارزان 

بود؟ آن مرد ارزان بود؟ پدرش ارزان بود؟ خودش ارزان بود؟ 

چه ارزانسرایی شده بود دنیای او. به خیابان رسید، احساس 

درد سرش توان راه رفتن را از او گرفت، کنار پیاده رو نشست 

و تصویر تمام دخترانی که وقتی را با آن ها گذرانده بود پیش 
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چشمش زنده شد، شمارش از انگشتان دست فراتر رفته بود. 

خودش از این هرزگی بیزار بود ولی تنها راهش برای گریختن 

از دردی بود که عمق جانش را می سوزاند.

#۷۳

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است❌

کمی که حالش جا آمد، به همان کوچه برگشت. با نفرت به در 

خانه نگاه کرد و موتورش را روشن کرد. در آن گرمای تابستان 

زیر سایه تاریکی شب در خیابان پرسه زد. پایش را روی پدال 

گاز فشرد. با حرص گاز می داد، موهایش در دستان باد پریشان 

و اخم عمیقی میان ابروانش بود. وارد خانه شد، چراغ ها 

خاموش و رختخوابش کنار رختخواب میران پهن بود. صدای 

میران را شنید. 

- اومدی؟

کنارش دراز کشید، دکمه باالی شلوارش را باز کرد تا تنگی اش 

اذیتش نکند، کمد لباسش در اتاقی که مهرا و ننه در آن خواب 
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بودند، بود و نمی  توانست لباسش را عوض کند.

- لباس برات گذاشتم، بپوش.

- مرسی!

- طوری شده یزدان؟ شیر رفتی روباه برگشتی.

به سمت میران چرخید، در آن تاریکی فقط شبحی از تصویر 

او را می دید. 

- من ارزونم؟

صدای بغض دارش دل میران را لرزاند. 

- کی گفتی تو ارزونی؟

سرش را روی سینه اش گذاشت، گاهی نیاز داشت برای میران 

بچه شود، تمام این لحظات در تاریکی اتاق می افتاد و خوبیش 

این بود که میران اشک هایش را نمی دید. گاهی نیاز داشت به 

این که میرانی که فقط دو سال از او بزرگتر است برایش در 

نقش پدر یا مادر ظاهر شود، او هم آن قدر مرد بود که این 

لحظات را به رخش نکشد. میران دست بر موهایش کشید.

- هر کی گفتی تو ارزونی یه چشمه از تو رو دیده، تو قیمتی 

یزدان! با معرفتی، با محبتی، روراستی! اون قدر قیمتی هستی 

که من پشت به همه کردم و فقط تو رو خواستم. دردی که تو 

بچگی چشیدی رو هیچ کس توی بیست سالگی هم نمی تونه 
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تجربه کنه، آدم درد کشیده کلی روی قیمتش می آد. گوه 

خورده هر کی گفته تو ارزونی!

یزدان میان گریه خندید. اشک هایش را با بلوز میران پاک کرد 

و سرش را باالتر کشید. همین برایش کافی است همین که 

میران با او حرف بزند و آرامش کند. وقتی میران هست انگار 

همه چیز هست و وای بر روزی که میران در دنیای یزدان 

نباشد. همان طور که در رختخوابش بود، لباسش را عوض کرد 

و با حس نفس های آرام میران که در صورتش می خورد، به 

خواب رفت.

#۷۴

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

سر سفره صبحانه نشسته بودند. مهرا گفت: «تو فکر کار من 

هستید آقایون محترم؟» ننه تکانی به سرش داد. 

- چه زبونی داری تو دختر ورپریده!

مهرا خندید، دیگر به چین و چروک های روی صورت ننه عادت 

کرده بود و از نگاه تند و تیزش نمی ترسید. می دانست که 
196



پشت این ظاهر عبوس کینه ای نیست و درون ننه مثل آب 

روان است. یزدان نگاهی به میران کرد. 

- ُاستا اصالن هنوز تو کار گل و گیاهه؟

نگاه منتظرش میان یزدان و میران چرخید. میران لقمه اش را 

کامل جوید با تکان سرش گفت: «آره، هنوز هست. چند روز 

پیش تو سوپری دیدمش.» 

- چی کار می کنه؟

میران به عالمت ندانستن شانه ای باال انداخت. 

- بریم امروز ببینیمش؟

میران قبول کرد و مهرا گفت: «بهش بگید از لحاظ مالی 

مشکلی نداره، اگه تو کارش خبره است ما هر مبلغی پیشنهاد 

داد، قبول می کنیم.» یزدان با خنده گفت: «باشه، خانم 

سرمایه دار!» لحن یزدان موقع گفتن این واژه نرم و خستگی و 

بی حالی دیشب در لحنش نمودار بود. مهرا ضعف کرده از لحن 

قشنگ او لبخند زد. لبخندش آن قدر قشنگ بود که میران 

نتوانست به آن قشنگی خیره نشود. 

سوار موتور شدند و راه خانه استا اصالن را پیش گرفتند. 

میران جلوی موتور نشسته بود و ویراژ می داد. یزدان دستش 

را بلند کرد و رو به پسر تپلی که از کنار کوچه رد می شد، 
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گفت: «چطوری علی دمبه؟» پسر با صدای بلندی گفت: 

«چطوری بچه دماغو؟» میران از شدت خنده شانه هایش باال 

و پایین شد. 

- چرا سر به سرشون می ذاری؟

یزدان با خنده بی حواسی گفت: «مرض دارم.»

- کامال معلومه مرض داری!

جلوی در کوچکی در کوچه ای بن بست ترمز کرد. یزدان زنگ را 

فشار داد و چند لحظه بعد مردی بیرون آمد. قد متوسط و 

اندام الغری داشت، کاله آفتابی سرش بود و حالت نگاهش 

تلفیقی از خستگی و شور بود. انگار سرخوش بود و نبود. 

یزدان با لبخند گفت: «چطوری استاد اصالن؟» 

جواب یزدان لبخند زد و رو به میران گفت: «می تونی موتورت 

رو بیاری تو.» موتور را در حیاط گذاشتند، حیاط خانه ُاستا 

اصالن پر از گل بود،کولر آبی اش روی چهارپایه ای مقابل 

پنجره قرار گرفته و اطراف آن پایه گلدان های کوچک گذاشته 

بود. دستکش باغبانی را از دستش درآورد و روی سکوی بزرگ 

در حیاط کنار میران و یزدان نشست. پسر سیزده-

چهارده ساله اش در حالی که دو لیوان شربت در دستش از 

داخل خانه بیرون آمد. اصالن گفت: «تو عقلت سر جاشه؟! 
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نباید تو یه سینی بذاری؟» یزدان با خنده شربت را از دستش 

گرفت. 

- ولش کنید بچه است. 

پسرش با عجله خداحافظی کرد و به کوچه رفت. یزدان رو به 

او کرد. 

- ُاستا اصالن چی کار می کنی؟

- کار که من نمی کنم، دخترم می کنه... منم سرمو گرم گل و 

گلکاری کردم. گاهی آشناها بهم سفارش گل می دن. 

میران با تعجب گفت: «مگه دختر داری؟» 

- آره، ده سال پیش که این محل اومدیم من جدا شده بودم 

فقط پسرم دنبالم بود، دخترم رو مامانش گرفت االنم که زنم 

سرشو گذاشته زمین دختره گاهی دور و بر من می پلکه... 

قبلش مامانش نمی ذاشت پیش من بیاد. نمی دونید چه 

دختریه! چه خانمیه!

یزدان گفت: «خوبه دیگه پس اگه سفارش کار باغبونی بهت 

بدن قبول می کنی؟» ُاستا اصالن ذوق شد. 

- معلومه از خدامه! برای ممد ریغماسی هم تو کار پیدا کردی؟ 

شنیده بودم دستت به خیره. 

- ما لنگ توییم ُاستا اصالن، دست شما به خیره!
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دستی بر پیشانی اش کشید و با خنده گفت: «اختیار دارید!»

#۷۵

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

با ُاستا اصالن برای فردا قرار گذاشتند و از خانه بیرون رفتند. 

میران موتور را روشن کرد و از کوچه بیرون آمدند. وارد 

خیابان که شدند، میران گفت: «بریم سر خاک مامان و 

بابام؟» 

- بریم. 

هوای گورستان گرم بود، یزدان زیر سایه درخت نشسته و به 

خاطر آفتابی که در صورتش می خورد، اخم کرده بود. میران 

روی قبر جلیل را شست و به سمت قبر عاطی که کنارش بود، 

رفت. آب را ریخت و همان طور که روی اسم عاطی دست 

می کشید تا گل هایش پاک شود نیم نگاهی به یزدان انداخت. 

- شب ها که با حال بد می خوابی تا خود صبح چند بار بیدار 

می شم، نفساتو چک می کنم.
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یزدان پر صدا خندید. 

- خلی؟

- دست خودم نیست حتی وقتی خودمم با حال بد می خوابم 

می ترسم از اینکه بیدار نشم. 

بطری خالی را در باغچه انداخت و کنار سنگ قبر عاطی 

روبروی یزدان نشست. 

- از همون پونزده سالگیم که مامانم شب خوابید صبح بیدار 

نشد، دیگه می ترسم از غمی که تو شب رو دل تلمبار می شه. 

دکتر گفت: «از غم سکته کرده!» همیشه برام این سواله که 

غم مامانم چی بوده. بابام که مرد خوبی بود، من که پسر 

خوبی بودم. 

در چشم های یزدان رگه هایی از ترس نمایان شد. 

- تو نمی خواد خیلی به این چیزها فکر کنی برای گذشته بوده 

دیگه... حاال هر چی بوده...

- برام مهمه بدونم!

یزدان لبش را با زبان تر کرد و زورکی لبخند زد. 

- آخه کسی نمی دونه...

- ننه می دونه ولی هر چی بهش می گم هیچی نمی گه، آه 

می کشه، سر تکون می ده. 
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- بی خیال میران، الکی گذشته رو شخم می زنی که چی؟ 

ژست بی خیالی به خودش گرفت و خندید. 

- اصال خودمو، خودتو عشقه!

کنار میران نشست و دست پیش کمرش گذاشت. میران سر در 

سینه او گذاشت. 

- یه عمره شعار من و تو همین بوده. 

دست درون موهای مشکی میران فرو برد. 

- همین شعار رو عشقه!

#۷۶

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

باد گرم تابستان خوشه های گندم را می رقصاند، مهرا همیشه 

کنار ُاستا اصالن بود، پا به پای او در دل خاک بذر می کاشت. 

یزدان و میران در حال کندن چاله بودند، بیل را درون خاک 

می زدند و خاک به هوا پرت می شد. مانی، پسر ُاستا اصالن 

هم کار آن دونفر را می کرد ولی آن قدر شل و وارفته بود که تا 
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چهارساعت بعد هم نمی توانست یک چاله حسابی بکند. یزدان 

مشتی به بازوی مانی زد. 

- سفت شو، این چه وضع چاله کندنه؟

- دارم می کنم دیگه!

- تا صبح هم تو اینو نمی کنی!

در حالی که شرشر عرق می ریخت و پایش را بر سر بیل 

می کوبید، گفت: «حاال می بینی...» یزدان دست به کمر 

گذاشت. 

- ِبکَن ببینم چند مرده حالجی!

میران با خنده نگاه از کلکل بچگانه آن ها گرفت و به مهرا نگاه 

کرد. گل بنفشه را در خاک می کاشت، کاله آفتابی روی 

صورتش بود و از زیر کاله نیم رخ ظریف و دخترانه اش پیدا 

بود. نگاه از نقاشی زیبای خدا گرفت و شروع به کندن چاله 

کرد. غروب سایه دلگیرش را بر باغ انداخت. صدای اذان 

مغرب از پشت بام مسجد آبادی کنار باغ، گذر کرده و حس 

آرامش  اش الی گندمزار و در شاخه های درختان می پیچد، 

رقص گندم  ها و درختان آرام تر شده بود. از صبح در آن زمین 

کار کرده بودند و جان در تن شان نمانده بود. توی اتاقکی که 
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پدربزرگ مهرا کنار آن زمین ساخته بود، رفتند. ُاستا اصالن 

فالکس را در دستش تکان داد. 

- چایی تموم شده. 

یزدان بی حال خودش را روی زمین انداخت.

- وای نگو!

مانی به تقلید از یزدان خودش را پرت کرد و کنار او نشست. 

َاستا اصالن گفت: «به نظر من که امشب رو این جا بخوابیم. 

فردا صبح با انرژی بلند بشیم کارمون رو شروع کنیم.» یزدان 

رو به او کرد. 

- اگه تا صبح از گرسنگی و تشنگی نمردیم. 

- من به دخترم زنگ می زنم یه چیزی برای خوردن بیاره. 

مهرا ذوق زده از این پیشنهاد گفت: «عالیه! این جا هم که به 

اندازه همه ما رختخواب هست.» یزدان نگاهی به میران کرد، 

میران روی صندلی چوبی کنار پنجره نشسته و ساکت بود. 

یزدان گفت: «نظرت چیه میران؟»

- باشه، من مشکلی ندارم. 

یزدان رو کرد به َاستا اصالن. 

- دستپخت دخترت که خوبه؟

با کیف سرش را تکان داد. 
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- معرکه! انگشتات هم می خوری. 

- پس بگو بیاره.

#۷۷

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

تاریکی بر فضا سایه انداخته بود، صدای هوهوی باد از سقف 

شیروانی اتاقک شنیده می شد. یزدان دراز کشیده و با 

موبایلش بازی می کرد. مهرا کنار آشپزخانه نشسته بود و 

نگاهش به مانیتور موبایل یزدان بود که با جدیت توپ را به 

هوا می فرستاد و توپ های همرنگش را نابود می کرد. با صدای 

ماشین، ُاستا اصالن لبخند زد و ذوق زده گفت: «دخترم 

اومد.» یزدان گوشی را کنار گذاشت و دست به شکمش 

کشید. 

- خداروشکر! 

ُاستا اصالن جلوی در رفت. صدای ذوق زده استا اصالن 

شنیده می شد. 
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- بفرما دخترم، بیا نیاز جان! بذار کمکت کنم. 

- ممنون بابا. 

صدای دختر به گوش میران آشنا آمد. بی اختیار از روی 

صندلی بلند شد و به سمت در رفت. چهره آشنای دختر را که 

دید از تعجب چشمانش گرد شد. دختر توی صندوق خم شده 

بود و سبد خوراکی را بیرون می آورد. میران کفش پوشید و 

کمی نزدیک تر رفت. ُاستا اصالن گفت: «میران جان خودمون 

وسایل رو می آوردیم تو چرا زحمت کشیدی؟» میران نگاهش 

خیره به دختر بود، گفت: «نه، این چه حرفیه!» دختر با صدای 

میران سر بلند کرد. وقتی او را دید چشمان سیاهش از تعجب 

گرد شد، دختر هم به اندازه او تعجب کرده بود. ُاستا اصالن 

نگاهش میان نگاه میخکوب شده میران و نیاز چرخید. جا 

خورده گفت: «شما همدیگر رو می شناسید؟» نیاز دستپاچه 

لبخند زد. 

- آره! یعنی ویراستار داستانم هستن. شوکه شدم یهویی 

این جا دیدمشون. 

ُاستا اصالن با خنده گفت: «آقا میران تو محله ما می شینه، از 

پسرهای خیلی خوبه.» نیاز لبخند زد. 

- برای دومین بار از آشنایی با شما خوشبختم. 

206



میران سبد را از دست او گرفت و با لحن صمیمانه ای گفت: 

«منم همین طور!»

#۷۸

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

میران که وارد خانه شد، یزدان گفت: «بیار، بیار که از 

گرسنگی دارم می میرم.» مهرا سفره ای را از آشپزخانه برداشت 

و پهن کرد. نیاز به همراه ُاستا اصالن وارد خانه شد. مانی به 

سمتش رفت. 

- چطوری آبجی؟

نیاز صورتش را بوسید و دست بر سرش کشید. 

- خوبم مرِد کوچک!

یزدان به احترام نیاز از جایش بلند شد و سالم و احوالپرسی 

کرد.

مهرا گفت: «سالم.» از حضور یک غریبه معذب شده بود و 

نمی دانست چطور باید رفتار کند. نیاز دست ظریف مهرا را در 
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دستش فشرد و به گرمی جواب سالمش را داد. سر سفره 

نشستند، نیاز ظروفش را درآورد. مهرا گفت: «ظرف که این جا 

بود.» نیاز با لبخندی که از روی لبش محو نمی شد، گفت: 

«بابام نگفت که ظرف اینجا هست، بهتر اینا پالستیکیه 

راحت تر شسته می شه.» خوراک مرغ درست کرده بود و 

ژامبون هم کنارش گذاشته بود. 

- ببخشید دیگه من خوراک کم درست کرده بودم، کنارش 

ژامبون گذاشتم. بابا یهویی گفت. 

یزدان گفت: «خیلیم خوبه.» خوراک خوش رنگ و لعاب و 

خوشمزه بود، خیارشور و گوجه با مهارت یک کدبانو خرد شده 

بود و نان ساندویچی ها خیلی تمیز نصف شده بود، یزدان با 

تحسین نگاهی به نیاز کرد. 

- دستپختتون خیلی خوبه!

مهرا نتوانست رنگ حسادت را از نگاهش پنهان کرد، با لبخند 

مصنوعی گفت: «خیلی خوشمزه است!» نیاز گفت: «نوش 

جان.» حسادت در لحن مهرا نگاه میران را خیره کرد، آن قدر 

که مهرا متوجه نگاه خیره اش شد، سر بلند کرد و دستپاچه 

لبخند زد، لبخند دستپاچه اش هم برای میران معنای زیبایی 

بود. مهرا با فرزی سفره را جمع کرد و ظرف هایش را شست و 
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به نیاز امان کار کردن نداد، بیشتر شبیه این بود که می خواهد 

خودش را به یزدان نشان بدهد.

#۷۹

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

رختخواب ها را پهن کردند. همه ملحفه دار و تمیز بود. میران و 

یزدان روی تشک دونفره کنار هم خوابیدند. زیر پنجره بودند و 

صدای باد به گوش آن ها نزدیک تر بود. مهرا و نیاز در اتاقک 

خوابیدند و مانی و پدرش هم کمی دورتر از میران و یزدان 

سر روی بالشت گذاشتند. طولی نکشید که صدای نفس های 

منظم در خانه پیچید و آرامش خوابیدن در دل طبیعت فضای 

خانه را از حس ناب خودش شورانگیز کرد. میران عادت 

نداشت تا صبح بخوابد. همیشه شب ها چند بار بیدار می شد. 

بار دوم که بیدار شد یک روشنی را از بیرون حس کرد. کنار 

پنجره ایستاد، پشت خانه روشن بود. کفش هایش را سر پایش 

انداخت و به پشت خانه رفت. یک چراغ زرد روشن بود، نور 
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آن چراغ روی صورت نیاز سایه انداخته بود. سرش پایین بود 

و تند تند در دفتر سرخش می نوشت. میران از دیدن او تعجب 

کرد. چطور یک دختر جرئت کرده بود، در آن تاریکی شب، در 

دشت خلوت تنها بنشیند ولی نیاز غرق دنیای خودش بود. 

میران پرسید: «چرا نخوابیدید؟» نیاز که تا آن لحظه متوجه 

او نشده بود، ترسید و هینی کشید. میران از حالت ترسیده او 

خنده اش گرفت و لب هایش انحنایی به سمت باال پیدا کرد و 

عذرخواهی کرد. نیاز با لبخند گفت: «خواهش می کنم.» 

میران روی زانوهایش با تکیه به دیوار نشست. نیاز روی 

نایلون نشسته بود و روی آن نایلون جایی برای میران نبود که 

تعارفش کند. میران با اشاره به برگه پرسید: «چی 

می نویسی؟» 

نیاز برگه را به سمت او گرفت. 

- می تونی بخونی. 

میران دفتر را از دست او گرفت، خیره به خط ظریف و 

زیبایش گفت: «خط قشنگی داری!» نیاز ریز خندید و با لوندی 

زیرکانه شانه ای باال انداخت. 

- ممنونم.

210



#۸۰

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

میران نگاهی به متن کرد و نیاز گفت که بلند بخواند. میران با 

صدایی که به خاطر خواب آلودگی کمی به تحلیل رفته بود، 

خواند.

- طره های مویش شبیه شاخه های بیدمجنون روی پیشانی 

کوتاهش آرام گرفته بود. گونه هایش شراب قرمزی بود که 

مستم می کرد و دل من بی تاب نوشیدن از آن شراب. لبخندش 

شکوفه ای بود که بهار را در حال و هوایم به جریان 

می انداخت. به من نزدیک شد، لوندی صدایش موج دارتر از 

دریا بود. پرسید چرا چشم از او برنمی دارم؟ مسحور نگاه و 

لحن صدایش گفتم: «چشمان به رنگ شب تو خورشیدی است 

که عشق را بر جهان من می تاباند.» 

در تمام آن کلمات عشق به مهرا در وجود میران حس می شد، 

آن متن عاشقانه احساسات خفته اش را بیدار کرده بود، حس 

می کرد نیاز از مهرا گفته است، خواندن آن متن حال عجیبی 
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را به آهنگ صدایش داد، آهنگی که نیاز از شنیدن آن ذوق زده 

شد. میران سر بلند کرد و به چشمان درخشیده از ذوق او نگاه 

کرد. نیاز با حالت شیفته ای گفت: «عالی خوندید! شبیه 

بازیگرهای نمایش های عاشقانه.» 

- پس بازیگر بودم خودم نمی دونستم. 

نیاز با شیطنت گفت: «فکر کنم برای کشف استعداد یه کم دیر 

شده.» میران دست به موهایش کشید و خندید. 

- یعنی می گی من پیرم؟

- من این حرف رو نزدم. 

نیاز خیره به چشم های او گفت: «از دیدنتون این جا خیلی 

شوکه شدم... این تقدیری که ما رو مدام کنار هم قرار می ده 

بی دلیل نیست. شاید قراره من برای شما کاری انجام بدم، یا 

شما برای من...»

- من خیلی به تقدیر اعتقاد ندارم، خب اون کافی نت تنها 

کافی نت محله ماست. 

- ولی من می تونستم به کافی نت محله خودم این کار رو 

بسپارم، اون جا محله پدر منه. 

- شاید! 
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- منظور بد برداشت نکنید یه وقت، منظورم تقدیر اون طوری 

که...

شرم مانع شد که حرفش را ادامه بدهد و میران خنده اش 

گرفت. 

- نه، می دونم منظورتون چیه.

نیاز نفس راحتی کشید. صدای اذان صبح بلند شد، نیاز گفت: 

«نماز می خونید؟» 

- بعضی وقت ها که کارم گیرش باشه. 

نیاز همان طور که از جایش بلند شد، گفت: «همیشه کارمون 

گیرشه.»

:●••►●! ٍدٍٍ ٍنٍٍ ٍرٍٍ ٍیٍٍ ٍیٍٍ ٍمٍٍ ٍهٍٍ ٍمٍٍ ٍدٍٍ ٍنٍٍ ٍاٍٍ ٍزٍٍ ٍهٍٍ ٍهٍٍ ٍلٍٍ ٍبٍٍ ◄●ٍاٍٍ
#۸۱

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است❌

میران پشت سر او به خانه رفت. نیاز پدرش را برای نماز بلند 

کرد و پشت سر او به نماز ایستاد. میران روی اش را نداشت 
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که بی تفاوت بخوابد، کنار استا اصالن به نماز ایستاد. صدای 

استاد اصالن آن قدر بلند بود که داد یزدان بلند شد. 

- قربونت استا، خودت فیض ببر بذار ما بخوابیم. 

وقتی به والضالین کشدارش رسید، یزدان که در خوابیدن 

بی اعصاب و غرغرو بود، دستش را روی گوشش گذاشت و 

هوفی کشید. استا اصالن سالم نمازش را داد و با تسبیح در 

دستش به یزدان زد.

- چته تو پسر؟ پاشو نماز بخون.

- ما مثل بعضی ها نمازخون نیستیم.

در لحن خواب آلودش طعنه ای به میران بود. 

آفتاب از میان درختان انتهای باغ می تابید. نیاز و مانی هر دو 

یک چاله را می کندند، نیاز سرش برای طبیعت درد می کرد و 

وقتی به دستش می آورد به این راحتی از دستش نمی داد. 

مهرا همراه استا اصالن بذر می کاشت، شوق طراوت گل ها 

پس از روییدن چهره خودش را هم باطراوت کرده بود. یزدان 

خسته بیل را رها کرد و رو به میران گفت: «نظرت چیه بریم 

یه استراحت کنیم؟» میران هم بیلش را رها کرد و پشت باغ 

رفتند. همان جا که آفتاب از پس درخت ها خودنمایی می کرد. 

روی سکویی کنار هم نشستند، هر طرف شان درخت بود، در 
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میان سبزی برگ ها گم شده بودند. میران به تکان آرام برگ ها 

خیره شد و یزدان دود سیگارش را ناشیانه به دل طبیعت 

فرستاد.

#۸۲

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

میران دستانش را روی زانوهایش در هم قفل کرد. 

- این دختره همون نویسنده است!

همراه با دودی که از دهانش بیرون می داد، گفت: «پس قضیه 

نماز خوندن دیشب هم دل و دلدادگی بود.» میران با تندی که 

در لحنش گفت: «یعنی چی؟ من بعضی وقت ها دوست دارم 

نماز بخونم این چه ربطی داره؟» فیلتر سیگارش را روی زمین 

انداخت و با پوزخندی کنج لبش گفت: «هیچی، اگه 

نمی خوایش که مال من!» چشمان میران گرد شد: «یزدان 

خوب گوشهاتو باز کن، دست از پا خطا نمی کنی.» 
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- خب بابا توهم، اصال تا حاال دیدی من دختری خودش نخواد 

سمتش برم، االن مهرا چند روزه خونه ماست....

غیرت مردانه میران نگذاشت حرفش را ادامه بدهد. وسط 

حرفش پرید و دستش را به نشانه سکوت مقابلش گرفت.

- حرف مهرا رو که اصال نزن!

یک تای ابروی یزدان باال پرید.

- چرا؟ عاشقشی؟!

میران چشم از او گرفت.

- نه، فقط دستمون امانته.

با آمدن مهرا حرفشان را قطع کردند. مهرا دست به کمرش 

گذاشت و در حالی که ادای نیاز را درمی آورد، گفت: «بیایید 

دور هم دمنوش گیاهی بخوریم.» آن حالت مهرا لبخندی را در 

نگاه و روی لبان میران نشاند، آن تصویر پر اطفار خیاطی بود 

که نگاه میران را به صورت مهرا دوخت. یزدان گفت: «حاال 

چرا با ادا می گی؟» 

- از بس این دختر کدبانوئه، حرص آدم رو در می آره، تو هم که 

مثل نخورده ها از دستپختش تعریف می کنی. 

یزدان تعجب کرد.

- با من بودی؟!
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- بله با شما بودم، حق نداری دیگه از دستپختش تعریف  کنی.

لحن دستوری مهرا یزدان را متعجب و میران را غمگین کرد . 

می خواست این جمله را از خیالش دور کند که آدم ها روی 

عشقشان حساسند ولی نمی شد. یزدان پشتش را تکاند و 

همراه مهرا رفت. میران هم ایستاد ولی قدم از قدم برنداشت 

با نگاهش مهرا و یزدان که دور می شدند را بدرقه کرد، ترکیبی 

از فیل و فنجان شده بودند و این ترکیب شیر وجود میران 

بیدار می کرد. مجبور بود سکوت کند و شیر درونش را رام  

کند.

#۸۳

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

می خواست جلو برود ولی انگار پاهایش یاری نمی کرد. دلش 

می گفت که از هر جایی که مهرا خیره به یزدان می شود، دوری 

کند. نمی دانست چرا این قدر بی طاقت شده است. میان غاری 

از برگ درختان سبز ایستاده بود و می خواست که آن غار سبز 

الک تنهایی اش شود. برگ ها تکانی خورد و نیاز وارد الک 
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تنهایی او شد. به سمتش رفت و رو به چشمانش که زیر نور 

آفتاب رنگ عسلی اش پیدا شده بود، گفت: «چرا این جا 

ایستادی آقا میران؟ نمی خوای دمنوش بخوری؟»

اخم ظریفی میان ابروانش نشست و روبروی میران ایستاد.

- از چی ناراحتی؟

میران زورکی لبخند زد و سیبک گلویش باال و پایین شد. 

- ناراحت؟!

- چشم های آدم ها همیشه راستگوترین عضو بدنشون هستن.

- فقط یه کم خسته ام. 

- عالج دردت گل گاو زبونه فرزندم! برای بیخوابی، خستگی، 

ناراحتی که نمی خوای بگی دلیل چیه، گل گاوزبونه عالج 

درده. 

از میان سبزه ها گذشت و با نگاه به میران اشاره کرد که 

همراهش برود. میران پشت سر نیاز رفت، بقیه جایی کنار 

گندمزار روی قالیچه ای نشسته بودند. میران کفش هایش را از 

پایش درآورد. یزدان گفت: «تو مگه پشت سر من 

نمی اومدی؟»

- یهویی پا درد کردم، نشستم اون جا. 
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کنار یزدان نشست و یزدان با لودگی گفت: «می خوای برات 

پاتو چرب کنم، لیسانسه پشت میز نشین رو چه به بیل زنی؟» 

میران لبخند تلخی زد. 

- چقدرم که من پشت میز نشینم. 

نیاز توی لیوان ها آب جوش ریخت و یک بسته را از کیفش 

درآورد. 

- انواع دمنوش ها هست. بهارنارنج، به لیمو، زنجبیل، 

دارچین... 

کیسه کوچک دمنوش گل گاوزبان را به سمت میران گرفت.

- این برای شما؟

یک تای ابروی یزدان باال پرید. 

- چطور برای میران شما انتخاب کردی؟

- چون که برای رفع خستگی خوبه. 

- پس به منم همونو بدید خیلی خسته ام!

کیسه در دستش را به دست یزدان داد ولی برای میران 

خودش کیسه کوچک گل گاوزبان را در آب جوش گذاشت، گل 

گاوزبان در آب حل می شد و نگاه نیاز به چشمان متعجب 

میران بود، چشمان میران در حین اضطراب برای نیاز 

آرامش بخش تر از گل گاوزبان بود.
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#۸۴

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

آفتاب سوزان لنگ ظهر جل و پالسش را جمع کرد و هوای 

ابری در عصر یک منطقه ییالقی دست نوازشی بر تن گرما 

زده شان کشید. صدای جیغ الستیک کمی دورتر از باغ شنیده 

شد. مهرا دست از کار کشید و ایستاد. وقتی ماشین کامران را 

دید با ترس و صدایی بلند گفت: «کامرانه!» یزدان بیلش را 

روی زمین انداخت و به انتهای باغ رفت. میران هم دنبالش 

رفت. کامران مقابل یزدان ایستاد. چهره اش مطمئن و با 

اعتماد به نفس بود. غول تشنی از سمت شاگرد بیرون آمد و 

پشت سر کامران ایستاد. مهرا به سمت آن ها آمد، جیغ جیغ 

کنان گفت: «تو، توی ملک من چی کار می کنی؟» کامران 

ابرویی باال انداخت. 

- چشم زن عمو روشن! خاک برای عمو خبر نبره، دخترش به 

جا یکی، دو تا پسر تو دست و بالش بود. 
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مهرا با گستاخی گفت: «به تو ربطی نداره!» کامران نگاه از 

مهرا گرفت و رو به یزدان گفت: «حاال که بحث قانون نیست 

و بحث زوره، زور آوردم کتک اون روز رو تسویه کنم. موی 

دماغتون می شم، نمی ذارم نفس راحت بکشید. نمی ذارم تو 

ملک پدربزرگم کاسبی راه بندازید. همسایه ها بهم خبر دادن 

حسابی برای خودتون دم درآوردید اومدم دمتونو بچینم.» 

یزدان مشتش را پر کرد و در دهان کامران کوبید. کامران با 

مشت او سرش چرخید و غول تشن با نعره ای به سمت یزدان 

رفت و او را روی زمین پرت کرد. نیاز و ُاستا اصالن به سمت 

آن ها دویدند، صدای جیغ نیاز و مهرا در مزرعه پیچید. غول 

تشن چاقویی را درآورد، میران با لگدی که به دستش زد، چاقو 

از دستش افتاد. میران پشت او را گرفت و با نعره سعی کرد 

بلندش کند ولی زورش نمی رسید. غول تشن دستانش را دور 

گردن یزدان حلقه کرد و چشمان خاکستری وحشی اش را رو 

به او گرد کرد. میران لگد محکمی روی کمر او زد و ُاستا 

اصالن سر او را گرفت با شتاب چرخاند. صدای نعره غول 

تشن بلند شد و دستش از دور گردن یزدان شل شد. میران 

روبرویش ایستاد و با لگدهای محکم به شکمش یزدان را از 

بند هیکل او آزاد کرد. یزدان که ایستاد، دونفری به جان غول 

221



تشن افتادند، هر فنی که از بوکس و دفاع شخصی بلد بودند 

را به کار گرفتند. غول تشن شبیه گوریلی که به آن سنگ 

می زدند به خودش می پیچید و ناله می کرد. چاقویش از او 

دور بود و زور دونفری میران و یزدان به او می چربید. کامران 

ترسیده آن ها را نگاه می کرد، وقتی کامران داد زد: «ولش 

کنید.» غول تشن از دست آن دو راحت شد و سوار ماشین شد.

#۸۵
 

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

یزدان و میران نفس نفس زنان صحنه دور شدن ماشین را نگاه 

کردند، صورت هایشان سرخ و عرق از سرورویشان جاری شده 

بود. مهرا و نیاز با خنده دست زدند.

- عالی بود! 

میران و یزدان میان نفس نفس زدن هایشان به آن دو 

خندیدند. یزدان پیراهنش را تکان داد. 

- گرم شد، من می رم تو سایه!
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به سمت غار سبز رفت، فندکش را کنارش روی سکو گذاشت و 

در جستجوی سیگار جیب هایش را گشت. بسته سیگار را از 

جیب پشتی شلوارش بیرون آورد و سیگاری را روی روی لبش 

گذاشت. مهرا کنارش نشست، فندک را آتش زد و نزدیک سیگار 

گرفت. یزدان با تعجب او را نگاه کرد و مهرا با ناز گردنش را 

کج کرد. یزدان سر خم کرد و سیگار را روی آتشی که مهرا 

برای او گرفته بود، گذاشت. مهرا فندک نقره ای را خاموش کرد 

و یزدان با پک عمیقی که به سیگار زد، دودها را به هوا 

فرستاد. سیگار را میان دو انگشتش گرفت و از خودش دور 

کرد. با نگاه معناداری به چشمان پر حرف مهرا نگاه کرد. 

میران دورتر ایستاده بود و به آن غار سبز نگاه می کرد. 

نمی دانست در آن غار یزدان و مهرا چطور باهم خلوت 

کرده اند، میانشان چه خبر است ولی نگاهش از غم افکار 

مغشوشش تیره شده بود. نیاز کنارش ایستاد. لیوان آب را به 

سمتش گرفت. لیوان را گرفت و خنکی آب کمی از آتش 

درونش را کم کرد. نیاز گفت: «هیچی بدتر از رقیب عشقی 

نیست ولی معشوقه ای که رقیب عشقی رو توی خلوتش راه 

می ده ارزش این که براش احساسات خرج کنی رو نداره.» 
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میران با تعجب او را نگاه کرد، خواست منکر بشود که نیاز 

دستش را به عالمت سکوت مقابل او گرفت.

- چشم های آدم همیشه راستگوترینن.

#۸۶

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

شب روی گل ها یک پالستیک بزرگ کشیدند که پرنده ها 

سراغشان نیایند و تصمیم به رفتن گرفتند. مهرا و مانی سوار 

ماشین نیاز شدند. یزدان و میران با پیکان قراضه ُاستا اصالن 

که شبیه الک پشت می رفت، راهی خانه شدند. جلو در خانه 

پیاده شدند، نیاز دستی برای همه تکان داد و با سرعت دنده 

عقب گرفت و رفت. ُاستا اصالن هم همان طور که با 

الک پشتش ِتلک ِتلک می کرد و می رفت با آن ها خداحافظی 

کرد. مهرا دستانش را به هم زد و با ذوق گفت: «خیلی 

خوشحالم» میران به ذوق بچگانه اش لبخند زد و یزدان 

پرسید: «چرا؟» مهرا گفت: «محض ِارا، به خاطر راه افتادن 

باغ خوشحالم دیگه!» بعد از دوش آب گرم زرشک پلو با 
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مرغی که ننه درست کرده بود، حسابی به شان چسبید و با 

شکم پر زودتر از همیشه خوابیدند. ننه صبح زودتر از همه 

بیدار شد. کنار حوض رفت و آبی به دست و صورتش زد، 

لباس پوشید و راهی نانوایی شد. میران به محض بیدار شدن 

پای کامپیوتر نشست و از صدای تق تق کیبورد مهرا و یزدان 

هم بیدار شدند. ننه با نان تازه وارد خانه شد و رو به مهرا 

گفت: «زود باش دختر! زود باش سفره صبحونه رو بیار.» 

مهرا با لبخند گفت: «چشم ننه.» سر سفره صبحانه نشسته 

بودند که صدای زنگ در بلند شد. هیچ کس در خانه میران و 

یزدان را نمی زد، خیلی وقت بود که سمت و سوی رفقای 

قدیم شان نرفته بودند. یزدان گفت: «من باز می کنم.» توی 

پله های حیاط بلند پرسید کیه ولی جوابی نشنید. وقتی در را 

باز کرد، زنی را پشت در دید، لبخند روی لب ماتیک زده اش 

بود و با عینک دودی روی چشمانش چهره اش را پنهان کرده 

بود.

#۸۷
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#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

عینک را که برداشت، اخم های یزدان درهم رفت. ماهور بود 

چشم های دریده اش، شبیه سگ ماده مستی که به سگ بی میل 

پیر نگاه می کند؛ همان قدر منتظر و پرشور! 

- چرا جواب تلفنامو نمی دی؟

- تو استاد بیلیارد نمی خواستی!

- اوه نمی دونستم این قدر بی میلی... ولی خیلی عالی بودی 

آقای بی میل. 

- این جا رو از کجا پیدا کردی؟

- رفتم تو قمارخونه گفتم آدرس یزدان آشوری، یه آقایی گفت 

بچه محلته، آدرس دقیقت رو بهم داد. 

- برای چی دنبال من می گشتی؟

- برای آشنایی. 

میران از توی ایوان یزدان را صدا زد. یزدان گفت: «چیزی 

نیست داداش. االن می آم.» 

- چیزی هست من اومدم که یزدان رو ببینم. 
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صدای زنانه بلندش از پنجره باز گذر کرد و به گوش مهرا که 

در آشپزخانه بود، رسید. مهرا روبروی پنجره ایستاد و 

چشمانش از دیدن زن آالگارسون کرده ای که روبروی یزدان 

ایستاده بود، گرد شد. ننه اندام فربه و تپلش را دنبال خودش 

کشید و پشت سر مهرا ایستاد. از پشت پنجره داد زد. 

- سلیطه حق نداری سرتو بندازی پایین بیای این جا!

- سرمو ننداختم پایین، دعوت شدم. 

با کفش های پاشنه بلندش تق تق کنان وارد خانه شد. غرور و 

تفاخر در قدم هایش قلب مهرا را ریش کرد. یزدان گفت: «کی 

به تو گفت بیای تو خونه من؟ برو بیرون همین االن» 

- تا نگی چرا جواب تلفنامو نمیدی نمی رم. 

- من قرار بود استاد بیلیارد تو باشم نه چیز دیگه ای. 

پوزخندی زد. 

- ولی شدی!

- اون موقع دست خودم نبود...

شبیه بچه ای لجوج پشت سر هم گفت: «دست خودت بود! 

دست خودت بود!» مهرا به کثافتی که پشت حرف های آن ها 

بود پی برد و بیشتر در خودش فرو رفت. یزدان قالب تهی 

کرد، دست او را گرفت و به بیرون پرتش کرد. مانتوی نوی زن 
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در لجن جوب دم در، غرق شد و صدای جیغش هوا رفت. 

یزدان در را بست و پشت در ایستاد. صدای ضربه های ماهور 

به در و پشت سرش صدای ناله و نفرینش شنیده می شد. 

یزدان سرش را پایین انداخته بود روی نگاه کردن به چشمان 

هیچ کس را نداشت، رسوایی به بار آورده بود و صدای 

همسایه ها را می شنید، چشمان میران از خشم زیاد سرخ بود. 

ننه مدام واژه سلیطه را تکرار می کرد مهرا قلبش آتش گرفته 

بود، آتشی که بخارش چشمانش را دریا کرده بود، میل به گریه 

داشت نمی دانست برای چی ولی داغی تمام وجودش را پر 

کرده بود. وقتی صدای زن خفه شد و رفت. مهرا هم به اتاق 

رفت، صدای هق هقش خانه را برداشت و همه فهمیدند که 

این هق هق بی دلیل نیست، قلب میران از هق هق مهرا بیشتر 

از رسوایی یزدان گرفت.

#۸۹

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌
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یزدان وارد خانه شد، به غرغرهای ننه بی تفاوت بود و حسی 

او را به سمت صدای هق هق می کشاند. شاید آن حس، 

کنجکاوی بود. می خواست از زبان مهرا بشنود که دلیل 

هق هقش چیست. وارد اتاق شد. مهرا سر روی زانو هایش 

گذاشته بود و صدای گریه اش دل سنگ را آب می کرد. کنار 

مهرا، روی زانوهایش، نشست و اسم او را صدا زد. مهرا سر 

بلند کرد، چشمانش اشک آلود و از شدت هق هق به سکسکه 

افتاده  بود. 

- چرا گریه می کنی؟ 

- دلم می خواد همه دخترهای دور و برت رو آتیش بزنم. 

یزدان از حرف او جا خورد، شبیه کسی که با سیلی بیدار شده 

با چشمان گرد شده او را نگاه کرد. سیبک گلویش باال و پایین 

شد و با صدای دورگه ای پرسید: «چرا؟» 

- نمی دونم، شاید دلیلش... 

بعد از اندکی مکث با نفسی پر صدا حرفش را ادامه داد. 

- دوست داشتنه!

مهرا با صداقتی بچگانه عشقش را ابراز کرد و یزدان از این 

ابراز عشق بی پروا تعجب کرد. به گوش هایش باور نداشت. 
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لبانش از هم باز مانده و مردمک چشمانش در حدقه لرزان بود. 

با لبخند دستپاچه ای گفت: «االن جدی هستی؟!» 

قطره اشکی زیر چانه مهرا را بوسید. 

- جدیم. 

میران پشت در فالگوش ایستاده بود. هر چه آن مکالمه 

بیش تر جلو می رفت طپش قلب او تندتر و رگه های سرخ در 

چشمانش پررنگ تر می شد. نفسش می برید و در جستجوی 

هوا تند تند نفس می کشید. ننه به سمتش آمد و با نگرانی 

گفت: «حالت خوبه مادر؟» باید جواب ننه را می داد ولی 

لبانش به حرف باز نمی شد، با حالتی سراسیمه از خانه بیرون 

زد.

#۹۰

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

همسایه روبرویی شان جلوی در ایستاده بود، با دیدن او زیرلب 

پچ پچ کرد. یزدان با الواطی گاو پیشانی سفیدش کرده بود، 

برایش مهم نبود ولی یزدان خیال مهرا را از او گرفته بود. به 
230



سر کوچه رسید، بی اختیار مشت بر قلب تب آلودش کوبید و 

چشمانش از سوزش اشک سوخت. برای اولین بار آرزو می کرد 

که جای یزدان باشد. 

یزدان رو به مهرا گفت: «ولی ما به درد هم نمی خوریم.» مهرا 

ملتسمانه به چشمان او نگاه کرد. 

- همین تفاوت هاست که زندگی رو قشنگ می کنه!

 یزدان با تعجب گفت: «تو به زندگی هم فکر کردی؟» با 

خجالت گوشه لبش را گزید و سرش را زیر انداخت. 

- دخترها وقتی عاشق می شن به این فکر می کنن که اون مرد 

پدر بچه شون باشه. 

- من پدرخوبی برای بچه ات نیستم.

یزدان از جایش بلند شد. با صدای مهرا ایستاد. 

- تو چه زنی رو دوست داری؟ 

یزدان پشت به مهرا با کالفگی پلک زد. 

- من هیچ زنی رو دوست ندارم. 

- من می دونم، تو زن های کدبانو رو دوست داری، زن هایی که 

بلدن از خونه مراقبت کنن. 

یزدان از اتاق بیرون رفت و حرف های او نصفه ماند. چشم 

غره ننه و سگرمه های درهمش را ندیده گرفت و خانه را ترک 
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کرد. مهرا باز هق هق  را از سر گرفت. ننه کالفه وارد اتاق شد و 

رو به مهرا گفت: «بسه دختر! حیا کن، برای چی این  قدر گریه 

می کنی؟» مهرا آن لحظه هیچ نمی فهمید، فقط می خواست 

یک نفر سنگ صبورش باشد. با گریه گفت: «ننه دوستش 

دارم.» ننه چشمانش را گرد کرد و نچ نچ کنان در اتاق را 

بست. از دید ننه دختری که بی پروا به عشق یک نامحرم 

اعتراف می کرد، بی حیا بود.

#۹۱

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

طرف های عصر وارد قمارخانه شد. چشمان افراد حاضر در 

قمارخانه از دیدن او برق زد. یزدان آشوری که وارد قمارخانه 

می شد، یک بازی هیجان انگیز در راه بود. به سمت صاحب 

قمارخانه رفت و در حالی که انگشتش را عصبی زیر بینی اش 

می کشید، گفت: «اون پسره که اون روز اومد این جا، اسمش 

سهند بود...»
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- خب؟

- کجاست؟ 

- شب می آد. 

- چه ساعتی؟  

- نزدیک ساعت دوازده، راستی مهمونی دعوت شدی. 

- کی دعوت کرده؟

- هوشی. 

- ویالی باباش؟

سرش را باال و پایین انداخت. 

- ساعت هشت شروع می شه. 

- من دیگه می رم. 

چشمان مرد از تعجب گرد شد. 

- نمی مونی؟

- نه، حس بازی نیست. 

از قمارخانه که بیرون رفت، دهان ها از تعجب باز بماند. باور 

نمی کردند که یزدان پا به آن جا بگذراد و با جیب پر بیرون 

نرود.  بی هدف در خیابان چرخید، فکر نمی کرد ولی حجم 

عظیم خیاالت را روی سرش حس می کرد و منگ شده بود. 

شب سوار یک تاکسی شد و آدرس خانه هوشی را داد.
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#۹۲

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

وارد خانه هوشی شد. هیاهوی مردها و صدای جیغ های زنانه، 

آه هایی که از پشت در اتاق به بیرون درز می کرد و جوانکی که 

بار سر روی زمین چرخ می زد، خنده های مستانه و شادی های 

زودگذر؛ شب تابستانی آن خانه را پرشورتر از عصرهای 

طوفانی زمستان کرده بود. تمام آن، هیاهو و شادی های 

بی پروا بوی عقده های تلمبار شده می داد، یک سری از زور درد 

قلبشان به توهم پناه می آوردند. یزدان جامی را برداشت و 

همان لحظه با دختری چشم در چشم شد که روی کاناپه 

نشسته و پا روی پاش انداخته بود. لباس قرمز چسبان با 

ماتیک روی لبش همرنگ بود و لباس کوتاهش پاهای سفید و 

خوش تراشش را به نمایش گذاشته و موهای فر و بلندش 

روی لختی کمر و قفسه سینه اش را پوشانده بود. یزدان یک 

جام دیگر پر کرد و به سمت دختر رفت. کنارش نشست و جام 

را به او تعارف کرد. لبخند شیطانی روی لب سرخش نشست و 
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جام را گرفت. یزدان دست پشت کمرش انداخت و آن مایع 

گرم را نوشیدند و گرم تر شدند. دختر گفت: «بریم روی پشت 

بوم!» 

- چرا پشت بوم؟ 

- هوای آزاد بیش تر می چسبه!

به پشت بام خانه هوشی رفتند. دختر روی زمین سنگی دراز 

کشید و یزدان روی تنش خیمه زد. یکدفعه صدای جمعیت 

عظیمی که به پشت بام می آمدند، شنیده شد. یزدان از روی 

تن دختر بلند شد. دختر سراسیمه به در پشت بام نگاه کرد، 

پسری از در وارد شد و داد زد. 

- فرار کنید، مامورها اومدن!

#۹۳

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

پشت بام ها دیوار کوتاهی داشت و با چند جست خودش را از 

مهلکه بیرون کشید. صدای دیگران که به مامورها التماس 
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می کردند به گوشش رسید و پوزخند زد. 

- بی عرضگی خودتون بود. 

روی پشت بام ایستاد و به اطرافش نگاه کرد، با در قفل پشت 

بام که مواجه شد، نفسش را هوف مانند بیرون داد. به سمت 

پشت بام دیگر رفت، صدای پارس سگی را شنید. به قالده ای 

وصل بود و طوری یزدان را نگاه می کرد که انگار با او پدر 

کشتگی دارد. یزدان به سمت در باز پشت بام رفت ولی 

حواسش نبود که بند قالده سگ بلند است. سگ خودش را 

جلو کشید و دست یزدان را میان دندان هایش گرفت. صدای 

هوار یزدان تا آسمان هفتم رسید، چشمان سگ سیاه کاسه 

خون بود و یزدان از درد دستش و چشمان او مثل مرغ سر 

کنده باال و پایین می پرید. دست را که رها کرد، خون از شکاف 

روی دستش فواره زد. نزدیک بود که گریه اش بگیرد و سگ 

بی پروا پارس می کرد. یزدان از ترس به دیوار چسبیده بود و 

طناب سگ اجازه نمی داد که جلوتر بیایید. چند لحظه بعد 

پیرزنی وارد پشت بام شد. موهای بلوندش شبیه موهای لویی 

شانزدهم کنار پیشانی اش فر خورده و بلوز و شلوار قرمز 

پوشیده بود. رو به سگ کرد. پارس های سگ با دیدن صاحبش 

تبدیل به ناله های ضعیف شد، گردنش را باال کشید و با 
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چشمانش به یزدان که با دیوار یکی شده بود، اشاره کرد. 

پیرزن سر چرخاند و یزدان را دید. یزدان هول شده سالم کرد. 

آرایش ناشیانه ای روی صورتش بود، یک ماتیک صورتی را هم 

به لب و هم به پشت پلک ها و گونه اش زده بود. لبخند زد. 

- باز پلیس ریخت خونه هوشی ورپریده؟ 

سگ وقتی لبخند روی لب صاحبش دوید، شبیه لشکری 

شکست خورده سرش را زیر انداخت و به سمت النه اش 

برگشت.

#۹۴

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

زن دست یزدان را خونی دید و ضربه ای توی صورتش زد. 

- خدا مرگم بده، کار پاپته؟ 

از شدت خونی که ازش رفته بود، رنگش سفید شده و بی حال 

بود. گفت: «اگه اجازه بدید من از خونتون برم بیرون.» 

- ولی تو حالت خوب نیست. 

- اما باید برم.
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پیرزن سر تکان داد. یزدان از خانه پیرزن بیرون آمد. خونی 

که از دستش می چکید، روی آسفالت کف کوچه می ریخت. 

موبایلش را که برداشت، موبایلش به سرخی آب زرشک شد. 

تماس را وصل کرد و صدای میران در گوشش پیچید. 

- کجایی؟ 

- میران لوکیشن برات می فرستم. بیا منو ببر.

بی حال شده و نای حرف زدن نداشت. جای دندان های سگ 

درد می کرد و کف دستش تکه گوشتی آویزان بود. لحن میران 

نگران شد. 

- چی شده؟

- فقط بیا دنبالم. 

کنار یک باغچه نشست و برای میران لوکیشن فرستاد. مدتی 

بعد میران با یک تاکسی آمد. وقتی از پشت شیشه مات 

ماشین دست یزدان را خونی دید، تمام دلخوری صبحش را 

فراموش کرد و عصبی به پشتی صندلی راننده کوبید. 

- نگه دار، نگه دار.

راننده ترمز کرد. از ماشین پیاده شد و به سمت یزدان رفت. 

یزدان با دیدن میران زورکی لبخند زد، رنگ سفیدش و دستی 
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که به گوشتی بند بود قلب میران ریش کرد و بی اختیار تشر 

زد. 

- چه بالیی سر خودت آوردی؟ 

- سگ گازم گرفته!

عصبی دست روی ته ریش کشید و هوفی کرد. 

- امان از دست تو!

با دست انداختن دور کمر یزدان بلندش کرد و به سمت تاکسی 

برد. حضور میران برای یزدان گرم و الزم بود، شبیه زمینی 

وابسته به خورشید!

#۹۵

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

به بیمارستان رسیدند. یزدان را به اورژانس بردند. از بچگی از 

بیمارستان و دکتر می ترسید و ترس در نگاهش هم میران را 

می خنداند و هم ناراحت می کرد. به اتاق عمل سرپایی 
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منتقلش کردند. دو پرستار با یک دکتر باالی سرش آمدند. 

یزدان با ترس میران را نگاه کرد.

- ِسر می کنن؟

میران دست روی صورتش کشید. 

- آره، نگران نباش!

دکتر آمپول ِسر کننده را آماده کرد.

- چقدر لوسی! ورزشکاری مثال. 

میران خندید. 

- از بچگی همین طور بوده. 

- برادرید؟

نگفت که پسرعمو هستیم و مثل همیشه جواب داد که 

برادرند. سوزن را در بازوی یزدان فرو کرد، پلک هایش را روی 

هم فشرد و ناله کرد. وقتی دستش را بخیه زدند، میران باالی 

سرش ایستاد و دستانش را دو طرف صورتش گرفت. یزدان 

مدام ناله می کرد و از بس پلک هایش را روی هم فشار  داد، 

پشت پلک هایش چروک خورد. 

آخرین بخیه را زد و با تمام شد میران چشمانش را آرام باز 

کرد. به سقف سفید باالی سرش چشم دوخت. میران گفت: 

240



«واکسن هاری...» پرستار که زن مسن مهربانی بود، وسط 

حرفش پرید. 

- خودمون حواسمون هست، نگران نباش آقای برادر!

یزدان خودش را باالتر کشید و نشست. دستش را که پانسمان 

شده بود را روی شکمش گذاشت. 

- حاال واجبه این واکسن رو بزنم؟

میران چشمانش را گرد کرد و گوشه لبش را گزید.

- زشته یزدان! یه سوزن کوچیکه. 

- خیلی هم کوچیک نیست.

پرستار به سمتش آمد و واکسن را طرف دیگر بازویش فرو 

کرد. یزدان صورتش از درد مچاله شده و چهره با لبخند میران 

کمی تسکینش داد. پنبه را روی جای واکسن فشار داد. 

- یه سرم هم بهت بزنم، حالت بهتر می  شه. 

لحن مهربان پرستار توجه یزدان را جلب نمی کرد، فقط به 

سوزن هایی فکر می کرد که در تنش فرو می کردند.

#۹۶
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#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

پرستار سرم را به میله باالی تخت آویزان کرد. 

- دراز بکش قشنگ، چرا نشستی؟ خون به مغزت نمی رسه... 

یزدان با اکراه دراز کشید و پرستار سوزن سرم را که در رگش 

فرو کرد بلند ناله کرد. پرستار با خنده گفت: «آخه آدم به این 

هیکل این قدر ترسو؟!» روی سوزن را چسب زد و بیرون رفت. 

یزدان پشت سر پرستار ادا درآورد و میران خندید. صندلی را 

جلوتر کشید و کنارش نشست. دستش را در دست باز یزدان 

گذاشت و یزدان با حس دستان میران وجودش آرام شد. 

- میران!

- جانم؟

- تو مهرا رو دوست داری؟

حالت چهره میران تغییر کرد، اخم ظریفی روی پیشانی اش 

نشست و سریع رنگ باخت. آرام گفت: «چی می گی یزدان؟»

- هیچ کس بیش تر از تو من رو نمی شناسه، هیچ کس هم 

بیشتر از من تو رو. دوستش داری میران مگه نه؟
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- این حرف ها رو بریز دور، الکی برای خودت خیالبافی نکن. به 

من بگو سگ کجا بوده؟

یزدان با خنده گفت: «یه آدم مشنگ سگ بسته بود به پشت 

بوم.» 

- تو رو پشت بوم خونه یه آدم مشنگ چه می کردی؟

- واال چی بگم؟ رفتم خونه هوشی، مامورها ریختن دنبالم. 

میران شبیه پدری دلسوز با سرزنش نگاهش کرد. 

- چرا دست از این کارهات برنمی داری؟

- فکرم مشغول بود. 

- مشغول چی؟

- مشغول مهرا! مشغول تو!

حرف یزدان آب یخی روی سر میران بود. زورکی لبخند زد و 

آرام سر تکان داد. 

- اگه دوستش داری بهش ابراز کن. 

وجودش از این حرف آتش گرفت، قلبش فریاد می زد که نه 

ولی نفهمید چرا این جمله را گفت. 

- تو رو بیشتر از مهرا دوست دارم. نمی خوام غمتو ببینم. 

- غمم نیست یزدان، من از سروسامون گرفتن تو خوشحالم. 

پلک های یزدان سنگین شد و هوش از سرش پرید. 
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- نمی دونم چرا خوابم می آد. 

- مسکن تو سرمت زد، به خاطر همونه. بخواب!

پلک های یزدان بسته شد، دست میران هنوز در دستش بود. 

میران نمی دانست دل به کدام ببند به گرمای دست یزدان یا 

سرخی لبان مهرا. وقتی عاشق کسی هستی گمان می کنی که 

هر کس با او ازدواج کند خوشبخت ترین است و میران یقین 

داشت که خوشبختی به یزدانش رو کرده است.

#۹۷

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

پرستار سرمش را کشید. میران دست روی صورت غرق 

خوابش کشید و آرام کنار گوشش گفت: «یزدان، بیدار شو.» 

چشمانش را باز کرد و اطرافش را نگاه کرد. 

- بریم؟ 

- بریم. 
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روبروی بیمارستان ایستاده بودند، یزدان در حال و هوای 

داروها مانده و خوابالود بود. میران برای یک تاکسی دست 

تکان داد و سوار شدند. وقتی وارد خانه شدند مهرا نگران به 

سمت آن ها آمد. نزدیک های صبح بود ولی مهرا از فکر یزدان 

خواب به چشمش نرفته بود. برق را روشن کرد و باندپیچی 

روی دست او را که دید، چشمانش از تعجب گرد شد. 

- چه بالیی سر دستت آوردی؟ چی شده؟ 

 نگاه نگرانش قلب میران را ریش کرد، زورکی لبخند زد. 

- وای سا برم رختخواب بیارم. 

میران که به اتاق رفت، مهرا نزدیک یزدان ایستاد. به چشمان 

یزدان چشم دوخت. 

- چرا به من نگاه نمی کنی؟ 

یزدان نیم نگاهی به او انداخت و نگاهش را گرفت. 

- به من بگو دستت چی شده یزدان؟

- خیلی خسته ام، می خوام بخوابم. 

میران رختخواب پهن کرد. لباس راحتی پوشیده و لباس 

یزدان را روی پشتی گذاشته بود. یزدان رو به مهرا کرد. 

- می خوام لباس عوض کنم.
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مهرا با سری افتاده به سمت اتاق رفت. یزدان با دست چپ 

هیچ کاری نمی توانست بکند، میران که این را می دانست، به 

سمتش رفت و لباس هایش را عوض کرد. کنار هم روی 

رختخواب دراز کشیدند. میران گفت: «تو رو خدا سر عقل بیا 

یزدان! برای چی می ری اون طور جاها؟ اگه گرفته بودنت 

دوباره برات سابقه کیفری می شد.» 

- مثل چی ترسیده بودم، نمی دونی از چشم های سگه خون 

می چکید. 

 به پهلو چرخید و دست روی سینه یزدان گذاشت. 

- بی خیال! بهش فکر نکن. 

نفس های یزدان منظم شد ولی میران خواب به چشمش 

نمی آمد. به حیاط رفت تا ذهن داغش آرام بگیرد. می خواست 

به روی خودش نیاورد ولی در بدترین حالت ممکن به سر 

می برد. دو راهی عشق و یزدانی که تمام دنیایش بود.

#۹۸

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌
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صدای ظریف مهرا او را از خیال بیرون کشید. کنارش روی 

تخت نشست و با صدای آرامی طوری که انگار حرف ها را در 

ذهنش حالجی می کرد، شمرده شمرده گفت: «یزدان روی 

حرف شما حساب می کنه. می شه باهاش راجع به من حرف 

بزنید؟» در اعماق چشمانش غم نشست و سیبک گلویش باال و 

پایین شد. گوشه پلکش باال پرید، غم در چشمانش به حدی 

پررنگ بود که مهرا هم متوجه آن شد ولی خیال کرد که میران 

ترس از دست دادن یزدان را دارد. 

- به خدا اصال نمی ذارم بینتون جدایی بیفته! 

میران پرسید: «چیه یزدان رو دوست داری؟» گونه هایش 

گلگون شد و لبخند محجوبانه، زیبایی صورتش را دوچندان 

کرد. آرام گفت: «همه چی!» همه چی، صادق ترین جوابی بود 

که می  توانست بدهد، شبیه میران که نمی دانست دقیقا عاشق 

چه چیزی در این دختر بچه شده است و در عین حال همه 

چیزش را دوست داشت، چهره نمکین و زیبا، سادگی و 

صداقت لحن! بی اختیار آه کشید، از ته دل. 

- چرا آه می کشی؟ فکر می  کنی من یزدان رو خوشبخت 

نمی کنم؟ 

- یزدان قراره تو رو خوشبخت کنه، نه تو اون رو! 
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مهرا با خنده گفت: «کلی گفتم.» 

- یزدان یه کم قبول مسئولیت براش سخته! 

- وقتی نبود خیلی نگرانش شدم. وقتی دستش رو اونطوری 

دیدم یک لحظه مردم. دعوا کرده بود؟

لحن نگرانش قلب میران را از زور غم تب دار کرد. 

- دعوا نکرده بود، سگ گازش گرفته بود! 

مهرا بلند گفت: «سگ؟!» ضربه ای در صورتش زد. 

- وای سگ! با اون دندون های تیز! چند تا بخیه خورد؟ خون 

ازش زیاد رفته بود؟ 

- نگران نباش! االن که حالش خوبه. 

- اگه مال من بود، اجازه نمی دادم خودش رو جلوی سگ 

بندازه. 

- هیچ کس حریف یزدان نمی شه. 

مهرا با دلی ضعف رفته گفت: «بهتر! من همین یزدان رو 

دوست دارم.» میران سرش را زیر انداخت و گوشه لبش را به 

دندان گرفت. همه چیز جدی بود. مهرا عاشق شده بود. خواب 

را بهانه کرد و به خانه رفت. دیگر طاقت شنیدن مرثیه های 

عاشقانه مهرا را نداشت. چقدر بیچاره بود که باید کنار رقیب 

عشقی می خوابید و بیچاره تر این که رقیب را هم دوست 
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داشت. پس از مدت ها گریه کرد فقط آب چشمانش آتش 

وجودش را خاموش می کرد.

#۹۹

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

اول صبح بود مهرا اصال نخوابیده بود، از اتاق بیرون آمد. 

میران و یزدان رو به هم  به خواب  عمیق فرو رفته بودند. 

صدای نفس های  یزدان بلند و منظم بود بازویش از پتو بیرون 

زده و دیدنی ترین  تصویر خلقت برای مهرا شده بود. به سمت 

آشپزخانه رفت. در یخچال را باز کرد، خالی بود. موادغذایی 

ته کشیده بود لباس پوشید و از خانه بیرون رفت. به سوپر 

محل رفت و همه چیز خرید. پاکت های پر از مواد غذایی را 

دنبالش می کشید موتوری دنبالش راه افتاده بود، سرش پایین 

بود و توجهی به متلک های پسر جوان  نمی کرد وارد خانه شد 

و در را بست هنوز کسی بیدار نشده بود سفره پهن کرده و با 

چیزهایی که خرید بود یک صبحانه مفصل درست کرد.  مواد 
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غذایی را در یخچال می چید که با شنیدن صدای میران سر 

چرخاند اخم ظریفی روی صورت خوابالوی میران بود گفت: 

«تو اینقدر خرید کردی» 

- یخچال خالی شده بود.

 - نیاز نبود این قدر خرید کنی، لیست می نوشتی  من 

می خریدم.

- چه فرقی داره؟ تو یه خونه زندگی می کنیم. 

صدای قلقل سماور بلند شد. چایی خشک در قوری ریخت و 

قوری را زیر آب جوش کتری گرفت. پشتش به میران بود و 

میران نمی توانست از منظره او چشم بردارد با شنیدن صدای 

ننه نگاه  از مهرا گرفت. ننه خمیازه کشید.

- گلو درد داشتم قرص سرماخوردگی خوردم اصال نتونستم 

صبح بلندم شم برم نون بگیرم. 

 مهرا گفت: «من از سوپر گرفتم.» ننه نگاهی به سفر انداخت 

و با تحسین گفت: «آفرین! چه کدبانویی شدی!» مهرا با لبخند 

گفت: «مرسی!»یزدان که وارد آشپزخانه شد، میران 

دستپاچگی را در رفتار مهرا دید، استکان های چایی را پر 

می کرد و تند تند می گفت: «بفرمایید بشینید.» میران دلش 
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می خواست که این دستپاچگی برای او باشد ولی حیف که 

نبود.

#۱۰۰

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

میران برای یزدان لقمه می گرفت و یزدان به سختی لقمه ها را 

با دست چپ می خورد. ننه گفت: «چه بالیی سر دستت 

آوردی؟» 

- سگ گاز گرفت. 

ننه با خنده گفت: «البد می خواست سرعقلت بیاره.» و 

خودش خندید. مهرا بی اختیار اخم کرد. چشم نداشت کسی 

کلفت بار یزدان کند. یزدان و میران در حیاط روی تخت 

چوبی نشسته بودند، مهرا در حالی که چایی می خورد پای 

پنجره ایستاد. ننه پای تلویزیون به خواب رفته بود. میران 

گفت: «تکلیف این دختر رو مشخص کن، واقعا دوستت داره.» 

یزدان سرش را زیر انداخت. 

251



- خجالت بهت نمی آد! خوبه هر روز با یه دختر بودی. 

- نمی تونم تو چشمهات عشق به مهرا رو ببینم و ندیدش 

بگیر. 

- این حرف رو نزن یزدان! من اصال فکر به مهرا نمی کنم، بر 

فرض هم بکنم وقتی اون منو نمی خواد چه فایده؟ دیشب بهم 

التماس می کرد راضیت کنم همیشه دوست داشتم یه دختر 

توی زندگیت بیاد، یه دختر شبیه مهرا! اون زن های برای تو 

نیستن یزدان. 

یزدان به چشمان رفیقش نگاه کرد. در چشمان او غم تلمبار 

شده بود، صدایش می لرزید و پلکش می پرید. 

- بیش تر به مهرا فکر کن یزدان! 

دست به پایش گرفت و بلند شد. 

- من برم به کارم برسم. 

به محض این که یزدان تنها شد. مهرا یک کاسه سوپ ریخت و 

پایین رفت. روی تخت نشست. یزدان نگاهی به سوپ داغ 

کرد. 

- دستپخت خودته؟ 

- از دستور آشپزی تلویزیون درست کردم. اولین بارمه ولی 

می دونم که خوشمزه شده. 
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یک قاشق پر کرد. یزدان گفت: «از کجا می دونی؟» قاشق را 

به سمت لبان یزدان گرفت. 

- با عشق درست شده! 

لحن نرم و شیرین گونه اش به گوش یزدان نشست. قاشق 

سوپ را از دست مهرا خورد و نگاهش به دستان ظریف او 

افتاد. به یزدان لبخند زد، لبخند به این زیبایی را روی لب هیچ 

دختری ندیده بود. 

- ذوق دارم برای باغ دلم می خواد کلی سفارشی از گلفروشی 

بگیرم. اون جا پر از گل بشه با یه کاله آفتابی بین گل ها 

بچرخم. 

از اهدافش می گفت و چشمانش برق می زد. برق نگاهش چشم 

یزدان را گرفت.
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 #۲۰۱

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است❌ 

صابری دستی به ریش هایش کشید و آرام گفت: «منظور تو از 

این حرف ها رو نمی فهمم. تو برای چی اومدی جلوی من 

نشستی و پته نسرین رو آب می ریزی؟ چی گیرت می آد؟» 

- شاید اگه قصه ام رو بشنوی، بفهمی چی گیرم می آد.  

صابری کالفه دستش را در هوا تکان داد.  

- آدم قصه شنیدن نیستم یه کلوم بگو حرفهات راسته یا 

دروغ؟ نسرین با برادرشوهرش...  

- آره، وقتی جالل پای میز قمار و پای منقل بود، نسرین و 

جلیل دنبال کیف و حالشون بودن. جالل دیوونه شد، عقلش 

پوک شده بود، هیچی نمی فهمید. بردنش تیمارستان. نسرین 

پاشو تو یه کفش کرد که طالق می خوام، جلیل کمکش کرد 

طالق غیابی بگیره ولی چون نسرین بی کس و کار بود، چون 
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یزدان جونش به جون میران بند بود گفت توی یه خونه 

زندگی کنیم. یعنی نسرین از خونه ما نرفت. یزدان و اینا 

بهونه بود، نفس جلیل به نفس نسرین بند بود. همه اون روزها 

رو دیدم، خلوتاشونو، کنار هم بودناشونو . یه آدمی پیدا شد، 

موسیقی تدریس می کرد، خیر سرم رفتم ساز یاد بگیرم، آدم 

خوبی بود، خدا پیغمبر حالیش بود. نسریِن بال گرفته تعقیبم 

کرد و به دروغ به جلیل گفت من با اون مرد خاطرخواهیم... 

جلیل به زور به من قرص خوروند، نسرین کیف می کرد جون 

کندنم رو می دید. یه جوری منو از خونه ام بیرون بردن که 

هنوز یادم می آد جگرم آتیش می گیره. 

- خب من از کجا بدونم تو راست می گی؟ صبح علی الطلوع 

اومدی این جا، زندگی ما رو به هم بزنی؟ 

- نسرین یه عمر با دروغ زندگی منو به هم زد، من چرا با 

حقیقت به هم نزنم؟! 

- اگه حرفهات حقیقت باشه، روزگار نسرین سیاه میشه. 

- حقیقت رو با تصویر بهت ثابت می کنم. نیم ساعت دیگه بیا 

خونه  یزدان و میران. 

عاطی راهش را گرفت که برود و به صابری که اسمش را صدا 

می زد، توجهی نکرد. 
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از بازار بیرون رفت و لبخند پررنگی روی لبش نقش بست. 

 #۲۰۲

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است❌ 

صدای زنگ در بلند شد. میران در طاقچه پای پنجره نشسته و 

نگاهش به صفحه موبایلش بود. ننه گفت: «برو دِم در.»  

- چرا برم دِم در؟ در رو باز کنید.  

لبخندی کنج لب ننه نشست.  

- یعنی نمی خوای استقبال مامانت بری؟ 

- مامانم؟!  

- برای دیدِن تو اومده.  

یک لحظه نور امیدی در قلب میران تاپید. خیال کرد که 

مادرش آمده تا کنارش بماند و تمام کند این قصه انتقام را. 

طوری که انگار پر گرفته است به سمت در دوید. در را باز کرد 

و عاطی را سیاه پوش دید. عینک دودی روی چشمان عاطی 
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بود. میران با لبخند گفت: «خوش اومدی مامان.» لبخند پهنی 

روی لب عاطی نشست، میران کنار رفت و عاطی وارد خانه 

شد. عینک را درآورد و در جیبش گذاشت.  

- مجبور شدم عینک بزنم که کسی تو محل منو نبینه.  

- بهت قول می دم از این محل می ریم.  

عاطی نگاهی به اطرافش کرد، غم در چشمانش سایه انداخت، 

گذشته از پیش چشمش رد شد و آهی که کشید بخار آتش 

روشن شده در وجودش را آشکار کرد.  

- باید بریم... یه جایی که هیچ کس نباشه. 

مهرا پای پنجره ایستاده بود، گوش هایش را از شال بیرون 

کرده تا صدای مادر و پسر را دقیق بشنود. کنجکاو دیدن 

عاطی و شنیدن صدایش بود. عطا وارد خانه شد. میران با 

تعجب گفت: «دایی تو این جا چی کار می کنی؟» عطا لبخند زد 

و دندان های زردش را به نمایش گذاشت.  

- باید امروز جشن بگیریم.  

میران را بغل کرد و دست پشت کمر او زد.  

- مبارک باشه دایی دیگه تنهایی تموم شد، مامانت اومد. 

میران از پشت سر عطا به چشمان عاطی نگاه کرد و لبخند زد. 

چشمان میران پس از مدت ها می خندید. فکرها در سرش 
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داشت می خواست عاطی را ببرد جایی که جز خودش و خدا 

هیچکس نباشد. در فکرش بود که نیاز را هم ببرد، نمی دانست 

چرا این فکر به سرش زده است ولی خیال می کرد که نیاز 

می تواند روی چشمان غم گرفته مادرش گرد امید بپاشد. با 

شنیدن حرفی که از زبان عاطی بیرون آمد. عطا را پس زد.  

- میران زنگ بزن به نسرین، الزمه که بیاد این جا.  

اخمی میان ابروهای میران نشست. 

- فکر کردم قراره از عجول بازی دست برداری.  

عاطی با صدای بلند گفت: 

- فکر کنم بهتره مرهم زخم مادرت باشی. 

 #۲۰۳

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است❌ 

میران به سمتش رفت و انگشت اشاره اش را رو به چشمان او 

تکان داد.  
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- چه مرهمی مامان؟! چه مرهمی؟! از وقتی دیدمت آرزو به 

دلم موند یه بار دست نوازش رو سرم بکشی... یه بار با 

محبت باهام رفتار کنی... 

عاطی دست روی قلبش گذاشت و سرش را پایین انداخت. 

عطا به سمت عاطی دوید.  

- عاطی خوبی؟ 

 انگشتانش شبیه کوبیدن روی تارهای گیتار به رقص درآمد و 

بازی لرزش تن آغاز شد. عاطی با ناله گفت: «منو یه جا 

بنشون.» عطا او را روی تخت در حیاط نشاند. میران شبیه 

کودکی خطاکار عقب رفت و با چشمانی که اشک در آن جمع 

شده بود، آن صحنه را نگاه کرد. ننه به سمت عاطی رفت و 

آرام شانه هایش را ماساژ داد.  

- خوبی مادر؟ دردت به سرم چی شدی؟  

عاطی گفت: «دیدی مامان؟! یه عمر بخاطر این که آبروی 

پسرم نریزه اون محیط شوم بیمارستان رو تحمل کردم حاال 

که ازش توقع دارم فقط پشتم وایسه بعد اینطوری تن من رو 

می لرزونه... خطا کردم درست ولی تاوانشم دادم. حاال باید 

بقیه تاوان خطاهاشون رو بدن.» ننه نگاهی به میران کرد.  

- نمی خوای از مادرت دلجویی کنی؟ 
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عاطی با هق هق گفت:  

- دلجویی بی فایده است، پسر می خوام پشتم باشه.  

  میران میان زمین و هوا گیر کرده بود. با خودش می گفت 

چند روز به دلش پیش برو بعدش همه چیز تمام است. چیز 

زیادی نمی خواست که نهایتش نسرین این جا می آمد و کمی 

فحش بارش می کنی. ولی سوالش این بود که چرا او زنگ 

بزند. این سوالش هم مثل هزاران سوال دیگر بی جواب بود. 

در برهوت ندانستن گیر کرده و پایش هر لحظه بیشتر در لجن 

فرو می رفت.  

یزدان روی تخت سیاوش خواب بود. سیاوش چند موز را در 

آبمیوه گیری ریخت و صدای زنگ موبایل یزدان با صدای 

قیژقیژ آبمیوه گیری مخلوط شد. یزدان چند تا از قرص های 

سیاوش را خورده بود و سنگینی سرش مجال بیدار شدن به 

او نمی داد. آن قدر گوشی اش زنگ خورد که خواب آلودگی از رو 

رفت و بیدار شد. تنه اش را پایین کشید و سوییشترش را از 

پایین تخت برداشت. با چشمان نیمه باز گوشی اش را از جیب 

سوییشرتش برداشت و تماس را وصل کرد. صدای مضطرب 

مهرا در گوشش پیچید.  

- یزدان بیا... 
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- کجا؟! 

- خونه خودتون. فکر کنم مامانت تو خطره... شوهرش 

اومده. میرانم به زور عاطی زنگ زد به مامانت که بیاد. یزدان 

مامانت اومد.

 :ᷤ ⷶᷤ |ꙷ-:
حسم راجب رمان ابله ها یجوریه 

شاید بتونم بگم منفیه یجورایی حس میکنم کال مثل دنیای 

واقعیه که زشتی توش زیاده نفرت شاید انقد خوب نوشتیش 

اینو که حس فضای رمان رو درک کردیم حس میکنم 

شخصیت های رمان ابله ها فرق میکنن کال حساشون متفاوته 

و درواقع امشب ابله ها رو با هوادار مقایسه کردم 

رمان هوادار خیلی لطیف و اروم بود 

ینی حتی وقتایی که تو اوج حسای بد رمان هم بودیم 

نتونست بهمون حس منفی بده 

حداقل به من مثال اون موقعی که زلفا بهش تجاوز شد 

ی عشق پوچ به سراغش اومد و مهم تر از همه اینکه از خدا 

دور شد 

بازم فضای رمان یه فضای رمان طور بود 
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یجورایی انگار شخصیت های رمان درگیر حس های متفاوتین 

یزدان که اصن معلوم نیس چی میخاد از زندگی 

میران که یه مادری داره که مادر نبوده براش و االن اصال 

مشخص نیس که مادرش درواقع کیه و عاطی بیشتر دنبال 

انتقامه 

نیاز که جریان زندگیشو کسی نمیدونه 

و مهرایی که خیلی بچه ساله و اهدافش کوچیکن و برای 

ایندش انگار دصمیمی نداره 

و اما نتیجه گیری و عاطی که نفرت وجودشو گرفته و نسرین 

که درگیر ی اتباه توی گذشتس 

اینکه چقدر دیدگاه آدم ها میتونه نظرشون رو راجب زندگی 

تغییر بده 

و آفرین به تو با ذهن خالقت 

که راجب کلی دیدگاه داری مینویسی 

با وجود اینکه خیلیا هستن که انقد ذهنشون بستس و عقبه 

که فکر میکنن همه مثل خودشون به همه چی و همه قضیه ای

نگاه میکنن و اگر کسی مثل خودشون فکر نکنه پس اون طرز 

فکر درست نیس این روزا همه دارن راجب این صحبت میکنن 
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حتی نویسنده های خوب مینویسن راجبش که به طرز فکر هم 

احترام بزاریم که اگه کسی نظرش مثل شما نیس به معنی 

غلط بودن نظر اون نیس 

ولی رمان تو اینو ازش فهمیدم ولی با فکر کردن بهش نه بطور 

مستقیم من از سطحی فکر کردن و سطحی گذر کردن متنفرم 

 #۲۰۴

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌ 

یزدان بی قرار شد. طوری از جایش بلند شد که صدای ناله 

تخت، سیاوش را به اتاق کشاند. سیاوش مات و مبهوت 

پرسید: «چی شد؟» یزدان با عجله لباس هایش را می پوشید. 

سیاوش بدون آنکه از یزدان دوباره سوالی کند، او هم همراه 

او آماده شد. فهمیده بود که یزدان حاِل خوشی ندارد. یزدان 

بدون آنکه به او اعتراض کند که چرا دنبالش می آید، راهش را 

گرفت و رفت. سیاوش دنبال او دوید و در پارکینگ آپارتمانش 
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همان طور که به سمت ماشین می رفت، بلند گفت: «یزدان بیا 

سوار شو.» یزدان روی صندلی شاگرد نشست و بی اختیار روی 

داشبورت کوبید. 

- برو خونه خودمون... 

سیاوش همان طور که از پارکینگ خارج می شد و اطرافش را 

می پایید، گفت: «چی شده؟»  

- فکر کنم مامانم تو خطره.  

سیاوش پایش را روی پدال فشرد.  

- نگران نباش. نمی ذاریم یه تار موش آسیب ببینه.  

نسرین وارد خانه شد. مضطرب به میران نگاه کرد، نمی دانست 

برای چی او را به این جا کشانده است. عاطی کنار گوش 

نسرین گفت: «اگه هر چی گفتم رو تایید نکنی همه چیز رو 

هم میران می فهمه هم یزدان... اون وقت تو می شی 

کثیف ترین آدم روی زمین که بچه اش رو با پول معاوضه 

کرده.» نسرین هنوز در شوک حرف های عاطی بود که صابری 

که در خانه انتظار نسرین را می کشید، از خانه بیرون آمد. 

کفش هایش را سر پایش انداخت و همان طور که از پله ها 

پایین می آمد، گفت: «نسرین فقط بگو حرف های این زن 

دروغه.» خودش را عاجز می دید، از طرفی چشمان سیاه 
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میران را خیره به خود می دید و تصویر یزدان در ذهنش قد 

علم می کرد و از طرف دیگر فوران دروغ و دغل عاطی و 

چشمان خشمگین صابری. زبانش بند آمده بود، هر چه عاطی 

گفت فقط سرش را باال و پایین انداخت و صابری هر بار فریاد 

زد که درسته؟ و او باز تایید کرد. هر چند که آن سناریو تا 

حدودی درست بود ولی پیاز داغ اضافه اش نسرین را کرده 

بود زِن خیانتکاِر عوضی و عاطی را کرده بود سمبل صبوری. 

صابری یقه زنش را گرفت و چنان آن را به زمین کوبید که 

صدای جیغ نسرین از درد لگنش بلند شد. میران از صدای جیغ 

او، نتوانست آرام بگیرد سر کفش های صابری به شکم نسرین 

می خورد و میران نمی دانست چرا قلبش می لرزد از ناله 

نسرین. می خواست جلوی صابری را بگیرد، هر چه که بود 

نسرین مادر یزدان بود ولی عطا او را به دیوار چسبانده بود. 

مهرا از آن حجم وحشی گری جیغ می زد و عاطی با نفرت در 

نگاهش آن صحنه را نگاه می کرد. صدای فریاد یزدان یک لحظه 

همه را میخ خودش کرد.  

- چه خبره این جا؟ 

 #۲۰۵
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#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌ 

صابری با وقاحت تمام به جان نسرین افتاده بود، نسرین از 

الی پلک های نیمه بسته اش نگاه به یزدان کرد، صورتش کبود 

شده بود و نا نداشت حرف بزند. میران عطا را به عقب پرت 

کرد، وقتی یزدان را دید حرمت و احترام دایی اش را از یاد 

برد. یزدان از پشت گردن صابری را گرفت و او را به سمت 

باغچه پرت کرد. سیاوش دستانش را جلوی سینه اش قفل کرد 

و با پوزخندی که سعی در پنهان کردنش را داشت، به آن 

صحنه نگاه کرد. چشمان سرخ و مضطرب میران را که می دید، 

در دلش عروسی می شد. یزدان به سمت صابری رفت و چند 

لگد محکم به شکمش زد، به تالفی سرخی روی گونه مادرش، 

بارها در صورت صابری زد، خون جلوی چشمانش گرفته بود. 

شبیه کفتار سمج و شبیه گرگ درنده شده بود، هیچ کس 

حریفش نبود. یزدان فقط انتقام مادرش را از صابری 

نمی گرفت، عقده هایش از میرانی که مادرش را به آن جا 

کشانده بود را هم سر صابری خالی می کرد. وقتی خون از 
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گوشه لب صابری جاری شد، نسرین به سمت پسرش رفت، او 

را از پشت بغل گرفت. 

- بریم مامان، بریم، بسه! 

نسرین دست یزدان را در دست سردش گرفت. در چشمان 

میران حسی از درماندگی و استیصال بود، شبیه بچه فقیری 

که مقابل یک مغازه اسباب بازی فروشی ایستاده است یزدان 

را در حین این که روبرویش بود، دور می دید. روبروی یزدان 

ایستاد و با بغضی که در گلویش النه کرده بود او را نگاه کرد. 

صدای صابری که نسرین را تهدید می کرد در حیاط پیچیده 

بود ولی نسرین همه حواسش معطوف به میران و یزدان بود 

که روبروی هم ایستاده اند. سیاوش پشت سر یزدان ایستاد و 

دست پشت کمر او گذاشت، با آن نگاه زمردی رنگش به چشمان 

میران زل زد. میران با صدایی که انگار از اعماق چاه بیرون 

می آمد، اسم یزدان را صدا زد.  

- مامان منو کشوندی این جا خارش کنی، تاوان می گرفتی ولی 

نه این شکلی، نه جلوی صغیر و کبیر، مامان من کم تو این 

خونه خوار نشد. خودت می زدیش نه این مرتیکه صابری... 

صابری فریاد کشید.  

- مرتیکه خودتی...  
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یزدان ضربه ای در سینه میران زد. ضربه اش آرام تر از نوازش 

بود. صدایش از بغض لرزید.  

- تو دیگه خانواده دار شدی... آخر قصه یزدان و میران هم 

رسید. خوش بگذره از شر من راحت شدی.  

یزدان و نسرین رفتند. مهرا با ساک در دستش دنبال سیاوش 

رفت، در که بسته شد شانه های میران از غم افتاد. 

 #۲۰۶

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌ 

میران از خانه بیرون رفت و به عاطی که اسمش را صدا 

می زد، توجه نکرد. مهرا و نسرین عقب ماشین سیاوش 

نشستند و یزدان در عقب را بست. سیاوش وقتی میران را 

دید که در چند قدمی آن ها ایستاده، با تکیه به کاپوت ایستاد.  

یزدان به سمت میران رفت، سر چرخاند و رو به سیاوش 

گفت: «برو تو ماشین.»  
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- باشه رفیق! 

از عمد رفیقش را پررنگ گفت. سیاوش که سوار شد، یزدان 

گفت: «چرا اومدی دنبالم؟» میران با بغض به صورتش زل زد. 

چشمانش هر دقیقه یکبار از اشک پروخالی می شد. یزدان 

دستش را از کنار دست او رد کرد، طوری که انگشتش برای 

لحظه ای با انگشت او مماس شد.  

- میران حق با تو بود، به نفعمونه جدا بشیم. کینه چشم های 

عاطی رو کور کرده، تو هم هیچ وقت نمی تونی پشت مادرت 

نباشی، منم نمی تونم خواری مادرمو ببینم. هر چی هست ما 

پسراشونیم روشون غیرت داریم. 

صدای میران از غم لرزید و اشک هایش جاری شد. 

- من راضی به این وضعیت نبودم... این خیلی بچگونه بود... 

من راضی نبودم. من نمی دونم دور و اطرافم چه خبره یزدان، 

من هیچی نمی فهمم... 

صدای لرزان میران قلب یزدان را در سینه لرزاند. طاقت هر 

چیزی را داشت به جز اشک های میران، دست روی صورتش 

کشید و رطوبت اشک میران دستان یخ زده اش را گرم کرد.  

- گذشت... من تند رفتم ولی راضی به غمت نیستم... 

خواستم فکر کنن ما برای هم تموم شدیم... هیچ وقت 
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نفهمیدم چرا خانواده مادرت به خون من تشنه ان فقط 

خواستم فکر کنن به هدفشون رسیدن. اینطور کمتر اذیت 

می شی... برو میران. یه عمر منو انتخاب کردی حاال اونا رو 

انتخاب کن. 

یزدان سوار ماشین شد. میران تا لحظه رسیدن ماشین به 

انتهای کوچه آن ها را نگاه کرد. دلش نمی خواست به خانه 

برگردد، دلش نیاز را می خواست. خانه نیاز دو خیابان باالتر 

بود، تمام راه را پیاده رفت ولی آن قدر ذهنش درگیر چند 

دقیقه قبل بود که مسافت را نفهمید. پاهایش شبیه قلبش 

بیقرار بودند و تند قدم برمی داشتند. زنگ خانه را فشرد و 

چند لحظه بعد نیاز در را باز کرد. وقتی میران را پشت در 

دید، پروانه های قلبش به پرواز درآمد و خیالش پرنده آسمان 

رویا شد. لبخند پهنی روی لبش نشست.  

- خوش اومدی میران! 

 #۲۰۷

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌ 
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میران وارد خانه شد. نیاز بی قراری را از چشمهای او خواند. از 

میان کبوترهایی که در حال دانه خوردن بودند، گذشت. 

کبوترها از او ترسیدند و پرواز کردند ولی میران پرواز کبوترها 

را هم نمی دید. نیاز جلوتر از او وارد خانه شد، دمپایی های 

قرمز گلدارش را از پایش درآورد و گفت: «بفرمایید.» میران 

وارد خانه شد. روی تاپ ریلکسی کنار اتاق نشست. نیاز با 

تکیه به دیوار کنارش ایستاد.  

- نمی خوای حرف بزنی؟  

- حرف دردی ازم دوا نمی کنه... می خوام یه کم آروم بشم... 

لبخند روی لب نیاز نشست و شانه ای باال انداخت. 

- کنار من آروم می شی؟!  

میران در چشمان نیاز با صداقت در نگاهش گفت: «آروم 

می شم...»  

- ناهار تا چند دقیقه دیگه آماده می شه... من برم یه ساالد 

خوشمزه درست کنم.  

روی چهره غمگین میران لبخند پررنگی نشست. نیاز با دلی که 

از شادی ساز می زد، به سمت یخچال رفت، هیچ وقت فکر 
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نمی کرد با نامحرم در یک خانه باشد، نیاز دختر معتقدی بود 

ولی میران برایش طور دیگری بود. میران برای راحت شدن از 

فکر و خیال، تصمیم گرفت کمی خودش را سرگرم کتاب های 

کتابخانه کند. کتابی را برداشت، ورق زد و سر جایش گذاشت. 

لیلی و مجنون را برداشت، دستی روی جلد طالیی اش کشید، 

از میان کاغذهای کاهی اش یک عکس روی زمین افتاد. پشت 

سفید عکس پیدا بود. میران خم شد و عکس را برداشت اما 

چشمانش از دیدن آن عکس گرد شد. نفس در سینه حبس اش 

شد. عکس خودش در فروشگاه بود، لباسی را پوشیده بود که 

حدود هفت سال پیش با یزدان خریده بود. این لباس االن 

دیگر برایش کوچک شده بود، به تاریخ باالی عکس نگاه کرد 

دقیقا هفت سال پیش بود. کتاب را سر جایش گذاشت و به 

سمت آشپزخانه رفت. 

- این چیه؟ 

نیاز پشتش به او بود، روی زمین نشسته و ساالد درست 

می کرد. سر چرخاند، وقتی عکس را دید، چشمانش گرد شد و 

بی اختیار هینی کشید. بلند شد و روبروی میران ایستاد. 

عکس را از دستش قاپید.  

- این عکس رو از کجا آوردی؟  
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- این عکس منه، تو از کجا آوردیش؟ 

در چشمان نیاز حلقه اشک نشست. تارهای صوتی اش غم 

لرزید.  

- تو واقعا منو یادت نمی آد؟  

- باید یادم بیاد؟!  

- من نمی تونم بهت بگم این عکس رو از کجا آوردم... 

میران کالفه گفت: «اطرافم پر از معماست، تو روراست 

باش.» اشک را از روی گونه اش کنار زد و نفسش را آه مانند 

بیرون داد.  

- باشه. می گم... 

 #۲۰۸

نیاز خشکش زده بود، می خواست حرف بزند ولی لبانش 

یاری اش نمی کرد. تارهای صوتی اش از کار افتاده بود. میران 

گفت: «بگو نیاز، بگو...» اشک هایش جاری شد. از گفتن آنچه 

در دل پنهان کرده، ناتوان بود. 

- می شه تو چشمهام خیره نِشی؟ می شه رودرو بهت نگم؟ 

- یعنی چی؟  
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- برو توی کوچه بهت زنگ می زنم، وقتی حرفامو شنیدی، اگه 

یک درصد از شنیدنش خوشحال شدی در رو باز کن و بیا تو 

خونه ولی اگه خوشحال نشدی برو...  

عکس را به سمت میران گرفت.  

- این عکس رو هم با خودت ببر.  

میران با چشمان گرد شده از تعجب نگاهش کرد. عکس را 

گرفت. در حالت ندانستن سیر می کرد و آن قدر رفتار نیاز 

برایش گنگ بود که شبیه آدم آهنی ها آرام و در فکر قدم 

برمی داشت. وارد کوچه شد و در را نیمه باز گذاشت. 

موبایلش زنگ خورد و صدای لرزان نیاز را شنید. مضطرب بود 

ولی او دلیلش را نمی داشت. بغض را در اعماق صدایش حس 

می کرد.  

- هفت سال پیش توی یه فروشگاه کار می کردم. تو مشتری 

ثابت اون فروشگاه بودی، فروشگاه دقیقا سر همین خیابون 

بود. هر بار می اومدی من دنبالت می اومدم منتظر بودم نگاهم 

کنی ولی هیچ وقت نگاه نکردی. سنی نداشتم فقط بیست 

سال بودم، تازه عاشق شده بودم... سمیرا، خواهر همون 

کافی نتی بغل خیابون، با من توی همون فروشگاه کار می کرد 

از عشق من نسبت به تو خبر نداشت، یه روزی بهم گفت 
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می خوام بهترین کادوی تولدت رو من بدم... یواشکی با 

موبایلش از تو عکس انداخته بود. روز تولدم چاپ کرد و دور 

از چشم بقیه بهم داد. اولش دعواش کردم ولی هر کار کردم 

نتونستم عکس تو رو بندازم دور... دلم به همین عکس خوش 

بود وقتی که یهو رفتی و خبری ازت شد... حالم تا چند وقت 

بد بود. هیچ وقت نگام نمی کردی، می دونستم عاشقم نیستی 

اما... دلم برات تنگ می شد. با چند تا خواستگار حرف زدم اما 

بی نتیجه بود... برای خودم خنده دار بود نمی دونم چرا با 

وجود بزرگ شدنم هنوز یه حسی بهم می  گفت که شاید به 

روزی، یه جایی، تو رو ببینم... تا اینکه چند وقت پیش باز 

سمیرا بهم زنگ زد، تو به کافی نت داداشش درخواست کار 

کرده بودی، اون داستان رو، خودم تایپ کرده بودم ولی برای 

تو آوردم... فقط خواستم ببینمت. نمی گم عین این پنج سال 

رو منتظرت بودم ولی تو اعماق ذهنم بودی وقتی دیدمت 

هنوز قابلیت این رو داشتی که عاشقت باشم... انتخاب کن که 

بیای تو خونه ام و باهام حرف بزنی، یا بری چند روز دیگه 

برگردی، اگرم برگشتنت بیشتر از یه هفته شد می فهمم که 

اصال نمی خوای برگردی...  

صدای بوق ممتد در گوش میران پیچید. 
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 #۲۰۹

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌ 

نیاز دل در دلش نبود. روبروی در ایستاد، نفسش به شماره 

افتاده و حال خوشی نداشت. لرزش درونی تنش را حس 

می کرد و به مغزش اکسیژن نمی رسید. میران در را بست، در 

را بست و وجود نیاز از رفتنش به لرزه افتاد. به سمت در 

ورودی رفت، به در بسته چشم دوخت و اشک هایش یکی پس 

از دیگری جاری شد. میران بی هدف در خیابان می چرخید، 

حرف های نیاز یکی پس از دیگری در سرش قدعلم کرده و 

حالش را دگرگون می کرد. روی نیمکت یک پارک نشست. هر 

کار می کرد، چهره نیاز را در آن فروشگاه به یاد نمی آورد. حتی 

تصورش را هم نمی کرد که یک نفر او را اینگونه دوست داشته 

باشد. با خودش می گفت شاید بهتر بود وارد آن خانه 

می شدم، اما چند دقیقه بعدش انکار می کرد این تصمیم 
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عجوالنه را.  

صدای هق هق نسرین در ماشین پیچیده و مهرا برای دلداری 

شانه های او را ماساژ می داد. یزدان دیگر از صدای گریه 

مادرش سرسام گرفته بود. بلند فریاد کشید: «االن اون مرتیکه 

خیلی برات مهمه؟» سیاوش با لحن نرمی گفت: «آروم 

یزدان.» نسرین میان گریه هایش عمیق نفس کشید.  

- اون مرتیکه مهم نیست!  

- پس خواهش می کنم این اشک و آه و گریه رو تموم کن. 

خودم طالقتو ازش می گیرم.  

نسرین اشک هایش را پاک کرد ولی کنترلی روی اشک هایش 

نداشت، با گذاشتن دستش جلوی دهانش جلوی هق هقش را 

می گرفت تا یزدان از صدای هق هقش عصبی نشود. سیاوش 

گفت: «خونه من به خدا خالیه، نیازی نیست باغ برید.» یزدان 

گفت: «نه حاال که مامانم و مهرا هستن، اونجا بریم بهتره.» 

وقتی به باغ رسیدند، آفتاب کم جان تر شده بود. حوالی عصر 

پاییز بود و آسمان صاف. یزدان از سیاوش تشکر کرد و پیاده 

شد. در را باز کرد و مهرا و نسرین از در عقب پیاده شدند. 

پاییز با چیره دستی درختان را رنگ زده بود و نسیم خنک 

گندمزار را می رقصاند. مهرا و یزدان آن زیبایی را نمی دیدند، 
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همه حواسشان به کبودی زیر چشم نسرین و حال خراب او 

بود. مهرا نسرین را به خانه برد و یزدان پشت در ایستاد و 

سیگاری آتش زد. 

 #۲۱۰

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌ 

نسرین کنار شومینه نشسته بود، اشک هایش پی در پی روی 

گونه اش می ریخت و لرزشی را در تنش حس می کرد. مهرا 

رختخوابی نزدیک شومینه پهن کرد، یک تکه یخ را الی 

دستمال گذاشت و به سمت صورت نسرین گرفت. وقتی تکه 

یخ به کبودی زیر چشمش خورد، صدای ناله اش بلند شد. 

یزدان وارد شد و با آمدنش بوی تلخ سیگار در خانه پیچید اما 

مهرا همان بوی تلخ مانده روی لباس او را هم دوست داشت. 

یزدان سر پشتی که به دیوار بود، نشست، کمی تنه اش را 

جلوتر کشید و کف دستانش را به هم چسباند. روبروی نسرین 
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و مهرا بود، مهرا یخ را روی صورت نسرین می کشید و نگاهش 

به او بود. انگار با این کار می خواست به او نشان بدهد که 

هوای مادرش را دارد. یزدان نیم نگاهی به مهرا انداخت و مهرا 

نرم و شیرین لبخند زد. نسرین دست مهرا را پس زد و با 

مهربانی رو به او گفت: «مرسی دختر قشنگم.» مهرا هنوز 

کوچک بود، شبیه دخترهایی که برای اولین بار عروس قشنگم 

را از زبان مادرشوهر می شنوند، حظ برد. نسرین خودش را به 

سمت رختخواب کشید. مهرا گفت: «می خواید دراز بکشید؟» 

- آره دخترم، بدنم انگار له شده...  

- بذارید براتون لباس تمیز بیارم. 

نسرین با لبخند گفت: «نمی خواد، لباس های تو که به درد من 

نمی خوره.» نسرین پتو را روی خودش کشید و چشمانش را 

بست. خوابش نمی برد ولی یک حس هایی داشت انگار بیداری 

برایش مضر بود، چشمانش باید بسته می شد، بسته می شد و 

چشماِن یزدان را نمی دید. نگاه به آن چشمان تیره، سایه تیره 

عذاب وجدان را به دلش می انداخت. مهرا از خانه بیرون رفت 

و با نگاهش اشاره کرد که یزدان همراهش بیاید. یزدان همراه 

او رفت، مهرا نزدیکش شد، دست در دست او فرو برد و آرام 

کنار گوشش گفت: «دوستت دارم.» یزدان با خنده سرش را به 
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چپ و راست تکان داد.  

- ای دختِر احساسی! تو این وضعیت هم دست برنداشتی؟  

روبروی یزدان ایستاد و هر دو دستش را گرفت.  

- آدم ها تو سختی ها بهتر می تونه عشقش رو ثابت کنه، آدم ها 

تو سختی ها نیاز به عشق داره، می فهمی چی می گم؟  

آرام پلک زد.  

- می فهمم.  

- وقتی تو اون عمارت بخاطر اذیت های کامران و مسائل دیگه 

عذاب می کشیدم فقط به یکی شبیه تو فکر می کردم، یه آدمی 

که منو از همه سختی ها نجات بده و به عشق برسونه... یه 

منجی...  

نگاه نافذش را به چشمان یزدان دوخت. 

- می خوام منجی تو بشم... بیا از این وضعیت خودت رو 

نجات بده. یه زندگی جدید با هم بسازیم، یه زندگی که همه 

بهش غبطه بخورن... متوجهی؟!  

- می خوای زنم شی؟ 

گونه های مهرا رنگ گرفت، سرش را زیر انداخت و با خجالتی 

دخترانه آرام پلک زد. با صدایی که ته مانده هایی از خجالت 

درونش بود، گفت: «با اجازه بزرگترها، بله.» 
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 #۲۱۱

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌ 

یزدان می خواست دست رد به سینه دختری بزند که مقابلش 

بود ولی نمی توانست. لبان سرخ دخترک، چشمان ناز 

کشیده اش شبیه تابلوی نقاشی یک نقاش چیره دست ستودنی 

بود. دست گرم دخترک را میان دستانش فشرد، شاید اصال 

دوری از این زندگی لعنتی با مهرا ممکن می شد، به هر حال 

پس از میران باید زندگی جدیدی را شروع می کرد و شاید این 

شروع با مهرا رقم بخورد. یکدفعه انگار حس دافعه و ترسی 

در وجودش شکل گرفت، دست گرم مهرا رها کرد و به سمت 

گندمزار رفت، نمی دانست از چه چیزی فرار می کند یک نفر در 

گوشش گفت که داری از زندگی فرار می کنی، از زندگی بدون 

میران.  

میران همه لباس هایش را کنده بود، یک تی شرت و یک شورت 

282



پاچه کوتاه تن عضله ای و پوست روشنش را قاب گرفته بود. 

دستکش های قرمز بوکس را دست کرد، روبروی کیسه بوکس 

ایستاد. سر انگشتان کشیده پایش روی تاتامی ها رقصید و بر 

آن کیسه رقصان و بیقرار مشت کوبید. چهره مهرا در نظرش 

آمد، لبانش رنگ همین کیسه بوکس سرخ بود، مهرا هوس 

سوخته ای در سرش بود. آنچه از مهرا در ذهنش بود تنها لبان 

سرخ بود و صورت سفید. وقتی چشمان گستاخ مهرا را به یاد 

می آورد، وقتی طعنه های این آخر را به یاد می آورد و وقتی 

دید که مهرا بی آن که یزدان را با او آشتی بدهد با ساک به 

سمت یزدان دوید و سوار ماشین شد، قلبش آتش می گرفت. 

شاید مهرا آتش بود، آتشی که فقط قلبش را گرم می کرد و 

گرمایش گاه آنقدر زیاد می شد مغزش را می سوزاند. بیشتر 

مشت کوبید، کوبید تا رفتن مهرا را فراموش کند. عرق از سر 

و رویش جاری شد و عاطی در ذهنش نقش بست. عاطی که 

از وقتی که آمده بود، شده بود سوهان روحش. بوی مادرها را 

نمی داد، مشت کوبید و زیرلب با خودش تکرار کرد.  

- بوی مامان ها رو نمی دی...  

عاطی را به یادآورد که با آن لباس سیاه روبروی نسرین 

ایستاده بود و عقده چشمانش را سیاه تر کرده بود. صورت 
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کبود نسرین و بعد چهره عصبی یزدان... از نفس افتاد، روی 

تاتامی ها نشست. سرش را روی زانویش گذاشت. عرق از 

موهایش می چکید و قلبش بیقرار خودش را به سینه 

می کوبید. دستی روی شانه اش قرار گرفت.  

- میران.  

سر بلند کرد و به چشمان رضا نگاه کرد. رضا دوست قدیمی او 

و یزدان بود.  

- یزدان کجاست؟ شما که دوقلوهای به هم چسبیده بودید... 

- کار داشت.  

- چند وقتی نمی اومدید باشگاه.  

- کار داشتیم.  

به زبانش نمی آمد، پایان رابطه شان را برای دیگران بگوید. 

وقتی از اوضاع زندگی خیلی ناراحت هستی دلم می خواهد 

در مورد آن حتی حرف هم نزنی، به خیالت همه چیز گذراست 

یا خوابی. این حس االن میران بود. به یاد نیاز افتاد. نیازی 

که منتظر او بود، یک نفر بود که منتظرش باشد و نمی دانست 

به آن یک نفر چه حسی دارد. 

 #۲۱۲
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#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌ 

از باشگاه بیرون آمد، نگاهی به موبایلش کرد. بیش از چندین 

تماس بی پاسخ از خانه بود. باالخره باید به آن خانه می رفت، 

حتی االنی که دلهره داشت. کلید را در قفل چرخاند و وارد 

خانه شد. جلوی در چندین جفت کفش بود و صدای خنده و 

شوخی از پنجره باز شنیده می شد. سال ها بود که دیگر، 

دیوارهای خانه این صدای شلوغی را نشنیده بود و تنها صدای 

میران و یزدان بود که در این خانه می پیچید، حاال یزدان نبود 

و همه بودند. عاطی وارد ایوان شد. دستش را به نرده ها تکیه 

داد و با اخم میران را نگاه کرد.  

- کجا تشریف داشتی؟  

- چرا این قدر شلوغش کردی؟ بهتر نبود الاقل امشب رو یه کم 

باهم تنها باشیم؟  

- غریبه که نیستن، دایی عطا، دایی علی، زن و بچه شون، همه 
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دوست داشتن که من و تو رو کنار هم ببینن.  

میران پوزخندی زد و سر تکان داد. چشمان عاطی گرد شد.

- به جا اینکه من ازت شاکی باشم تو پوزخند تحویلم می دی؟ 

معلوم نیست کجا رفتی... حاال اومدی و...  

- مامان واقعا خسته ام.  

با پاهایی که یاری اش نمی کرد، پله ها را باال رفت. عاطی 

روبرویش ایستاد و با تحکم در چشمانش او را نگاه کرد.  

- هر چی هم که خسته باشی باید امشب رو شاد باشی. تو 

پسِر منی، فهمیدی؟! 

سیبک گلویش باال و پایین شد و با حالتی عصبی پلک زد. 

عاطی دست دور گردن او انداخت و صورتش را بوسید.  

- قربونت برم.  

بوسه های مادرش گرم نبود، زورکی لبخند زد و وارد خانه شد. 

علی وقتی میران را دید، از جایش بلند شد، لبخند روی لبانش 

نشست و دستش را رو به او دراز کرد. میران دست دایی اش 

را گرفت و علی بغلش کرد. آرام کنار گوشش گفت: «عطا به 

گوشم رسوند چه کردن، ناراحت نشو دایی، این روزها هم 

تموم می شه.» میران از آغوش دایی اش بیرون آمد و لبخند را 

روی لبش حفظ کرد، با همان لبخند مصنوعی با دیگران سالم 
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و احوالپرسی کرد و وارد اتاق شد. در اتاق را که باز کرد، دختر 

علی را مقابل کتاب های چیده شده روی زمین دید. کتاب 

کنکورهای مهرا بود که هنوز گوشه اتاق روی هم چیده شده 

بود. با دیدن میران کتاب در دستش افتاد و دستپاچه از 

جایش بلند شد.  

- ببخشید من اومدم توی اتاق، گیره پشت سرمو درست کنم، 

کتاب ها رو دیدم گفتم یه نگاهی بهش بندازم.  

میران به یاد روزهای کودکی اش لبخند زد. دیار همان دختر 

چشم رنگی بود که از چشمانش شرارت می بارید.  

- خواهش می کنم دیار خانم. خوبی؟  

- خوبم... من برم پیش بقیه.  

میران سرش را باال و پایین انداخت.  

- منم یه دوش می گیرم، می  آم.  

از اتاق بیرون رفت. میران در را بست. لباسش را درآورد و 

موقع وارد شدن به حمام، نگاهی به کتاب ها انداخت. یاد 

روزهایی افتاد که به مهرا درس می داد، یاد عطر تنش وقتی 

که نزدیکش می شد. نفسش را آه مانند بیرون داد و آن فکرها 

را از سرش دور کرد. تازه فهمیده بود که موقع فکر کردن به 

مهرا تنها تنش گرم می شود نه قلبش. 
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 #۲۱۳

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌ 

یک دوش آب گرم سنگینی سرش را کم تر کرد. لباس پوشید و 

از اتاق بیرون رفت. سفره ای از این سر تا آن سر خانه پهن بود 

و بساط شوخی و خنده به راه بود. میران سعی می کرد 

لبخندش را حفظ کند، خوش و بش می کرد، حتی گاهی عاطی 

را می بوسید و دست پشت کمرش می کشید، با لمس مادرش 

می خواست به یادش بیندازد که او پسرش است و این رابطه 

مادر و پسری خودش یک دنیا خوشبختی است. عطش انتقام 

را با محبت کردن در وجود عاطی کمرنگ می کرد، عاطی هم با 

صدای بلند می خندید، شاد بود انگار به بزرگترین آرزویش 

رسیده بود ولی در عمق نگاه شاد عاطی هم یک بی حالی و 

بیزاری و خستگی خاک می خورد.  

چراغ های روشن ماشینی، توجه یزدان را جلب کرد. جلوتر که 
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رفت فهمید ماشین سیاوش است. سیاوش از ماشین پیاده 

شد، در دستانش چهار جعبه پیتزا بود و بطری بزرگ نوشابه 

بند دست دیگرش بود. در ماشین را با ضربه پایش بست و رو 

به یزدان لبخند زد.  

- چطوری رفیق؟  

- چرا دوباره برگشتی اینجا؟  

- فکر کردم شاید توی این باغ پرت چیزی برای خوردن 

نباشه... 

- این جا محل کار مهراست، همه چیز اینجا هست... نیاز نبود 

شام بخری... به زندگیت برس دیگه...  

از اینکه سیاوش می خواست برایش میران جدیدی باشد، 

خوشش نمی آمد. حاال که میران نبود، به هیچ رفیقی نیاز 

نداشت. از همه مهم تر این مسئله بود که سیاوش او را به یاد 

تلخ ترین خاطراتش می انداخت. همراه سیاوش وارد خانه 

شدند. مهرا در َآشپزخانه گوجه می شست. سیاوش از پشت 

اپن او را دید. 

- نیازی نیست شام درست کنید، خریدم.  

مهرا شیرآب را بست و لبخند زد. 

- مرسی.  
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در نگاه مهرا غم سنگینی فرمانروایی می کرد. نسرین پتو را 

کنار زد و روی تشک نشست. سیاوش کنار نسرین نشست و 

گفت: «بهتری نسرین خانم؟»  

- چشمهات خیلی آشناست، من می شناسمت؟  

لبخند محوی روی لب صورتی رنگ و پهن سیاوش نشست. 

یزدان گفت: «پسر مختاره مامان، سیاوش.»  

نسرین زورکی لبخند زد.  

- چه بزرگ شدی! ماشاا� خیلی خوشگلی... 

- مرسی. 

مهرا مقابل چشمان یزدان سفره پهن کرد، یزدان نیم نگاهی به 

او انداخت، روترش کرد و به سمت آشپزخانه رفت. یزدان 

می دانست از چه چیزی شاکی است ولی نمی دانست چطور 

دلداری اش بدهد، نمی توانست ازدواج را این قدر به خودش 

نزدیک ببیند. مشغول غذا خوردن شدند ولی مهرا فقط با 

غذایش بازی می کرد. نسرین گفت: «چی شده دخترم؟ چرا 

غذا نمی خوری؟» صدای مهرا از بغض لرزید.  

- نمی تونم... 

چشمان مهرا سرخ شد و اخم های نسرین درهم رفت.  

- طوری شده؟  
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مهرا نگاهی به یزدان کرد و همان نگاه آن قدر پرمفهوم بود که 

سیاوش و نسرین فهمیدند، مقصر این اشک حلقه زده در 

چشمان مهرا، یزدان است. یزدان نگاه خیره هر سه نفر را حس 

کرد و غذای مانده در گلویش را به زور نوشابه پایین داد. 

سیاوش گفت: «یه اتفاقی بین شما و یزدان افتاده.» مهرا از 

پای سفره بلند شد و به سمت اتاق رفت. ناراحتی اش را به 

همه نشان داد، حس می کرد با این کارها زودتر به یزدان 

می رسد. دلش می خواست دیگر شب ها را کنار یزدان بخوابد، 

بدون هیچ حریمی او را لمس کند و از احساسات مردانه اش 

لذت ببرد. 

 #۲۱۴

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌ 

نسرین می خواست بلند شود که یزدان گفت: «بشین مامان.» 
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خودش بلند شد و به سمت اتاق رفت. مهرا کنار پنجره اتاق 

ایستاده بود. وقتی یزدان وارد اتاق شد، پشت به او ایستاد و 

اشک هایش را از روی صورتش پاک کرد ولی شبیه بچه ای که 

از عروسکش دور است، غم وجودش را گرفت و باز باران 

چشمانش سرازیر شد. یزدان کنارش ایستاد و شبیه او به 

منظره پشت پنجره خیره شد. درختان سبز در دل تاریکی، 

صحنه ای موهوم و هراس انگیز را ساخته بود. مهرا الی پنجره 

را باز کرد و صدای هوهوی باد پاییز، در گوش هایشان پیچید.  

- هوا سرده، چرا پنجره رو باز کردی؟ 

- دارم آتیش می گیرم...  

- چرا اینطوری می کنی؟  

- تو دوستم نداری یزدان، همه اون بغل کردنا، حرف زدنا، پچ 

پچ کردنا در گوشم، شوخی کردنا و قدم زدنا همه اش الکی 

بود. دروغ بود... تو منو دوست نداری...  

- این حرف رو نزن.  

مهرا سر چرخاند به نیم رخ یزدان نگاه کرد.  

- مگه می شه دوستم داشته باشی و نخوای که همسرت 

باشم؟  

یزدان خیره به چشمان او شد.  
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- تو این شرایط حرف ازدواج رو پیش کشیدی که چی بشه؟  

- تو خانواده نمی خوای؟ می خوای بخاطر از دست دادن میران 

دو سال عزا بگیری؟ تو مگه مرد نیستی؟ مردها خودشون 

زندگیشون رو می سازن، من اگه زنت بشم، هم زنتم، هم 

رفیقتم، هم مرهمتم، هم سنگ صبورتم، همه دخترتم، هم 

مادرتم... بیا زندگیمونو بسازیم یزدان. من به اندازه چهل سال 

خوشبخت زندگی کردن پول دارم. به اندازه یک عمر زندگی، 

تو قلبم نسبت به تو عشق دارم. تو داروندار منی یزدان...  

یزدان پنجره را بست. تعهد برایش سخت بود، شبیه بچه ای که 

در دخمه ای تاریک گیر کرده ترسید. از فکر ازدواج و زنی 

عاشق کنارش ترسید چون یزدان همه زندگی اش را با بی قیدی 

زندگی کرده بود و در قید و بند کسی نبود. از سردی که این 

ترس به جاش انداخت، لرز کرد و پنجره را بست تا کمی از 

سرمای تنش کم شود. از اتاق بیرون رفت و مهرا خیره به 

مسیر رفتنش شد. روی چهارپایه کوچک در آشپزخانه نشست. 

با دستانش تنش را بغل کرد و به نقطه ای زل زد. نسرین 

کنارش نشست و دست روی پایش گذاشت. با صدای آرامی 

گفت: «چیه مامان؟! چرا این قدر رنگت پریده؟» یزدان سکوت 

کرد و رد نگرانی در نگاهش پررنگ تر شد.  
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- گوش وایسادم، حرفاتونو با این دختر شنیدم... این باغ و 

بوران واقعا برای مهراست؟!  

یزدان سرش را باال و پایین انداخت. 

- این دختره واقعا عاشقته مامان، تا کی الواطی؟! تا کی بند 

میران بودن؟! تا کی وابسته بودن؟! نشون خانواده عاطی بده 

که مثل شیر باالی سر زندگیتی... تو همیشه تنها بودی پسرم 

اشک هایش جاری شد و آه کشید. 

- مِن خاک بر سر یه روزی تنهات گذاشتم و شوهر کردم، رو 

ندارم االن پیشت باشم مامان... مطمئنم صابری همین روزها 

طالقم میده.  

- این چه شوهری بود که بخاطر یه حرف راضی شد طالقت 

بده؟  

- بهونه دستش دادن مادر... این لنا رو زود شوهر داد که بره 

ترکیه... دوست دختر پیدا کرده یه دل نه صددل عاشق 

دختره اس... تو پیاماشون یواشکی خوندم، تو فکره با دختره 

بره ترکیه...خیلی وقته که حواسم بهش هست... صابری دنبال 

بهونه بود...  

یزدان پوزخند زد.  

- دیگه اون دختره چه بدبخته...  
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- پول که داره، با پولش همه رو می خره.  

- مثل تو که خریدت؟  

نسرین سرش را زیر انداخت و با حالتی شرمنده گوشه لبش را 

گزید.  

- جوون بودم، خامش شدم. اگه می شد که زمان برگرده، 

هیچ وقت زِن صابری نمی شدم، برات مادری می کردم.  

- حاال که نشد.  

سیگاری آتش زد و بوی تلخ سیگار در فضای خانه طنین 

انداخت.  

- هر چی فکر می کنم بدون میران حتی جای خواب دست و 

حسابی هم ندارم... تو هم که از شوهرت طالق بگیری که کال 

نور علی نوره.  

چشمان نسرین برق زد.  

- تو مهرا رو دوست داری نه؟!  

- عاشقش نیستم... ولی دختر بدی نیست.  

- وقتی ازدواج کنید مال تو و مال اون نداره.  

- تو همش دنبال پولی...

- اشتباه نکن، مهرا از چشمهاش عشق به تو می ریزه... دختر 

مهربونیه... خب پولم داره دیگه.  
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یزدان رو به مادرش چشمانش را ریز کرد، پک عمیقی به 

سیگارش زد و حجم عظیمی دود را بیرون داد. 

 #۲۱۵

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌ 

مهمانی تمام شده ولی خانه به هم ریخته و شلم شوربا بود. 

میران پای طاقچه نشست، در فکر نیاز بود ولی کاری از 

دستش برنمی آمد. نیاز تمام این مدت کنارش بود، باعث 

آرامشش بود ولی میران هم نمی توانست سریع تصمیم بگیرد 

و به عشق نیاز پاسخ مثبت یا منفی بدهد. عاطی کنارش 

نشست. در سینی کوچک دو لیوان چای و یک قندان پر از قند 

بود. میران گفت: «به اندازه کافی چایی خوردیم امشب...»  

- این چایی فرق داره... گپمون گرم تر می کنه.  

میران به چشمان عسلی عاطی نگاه کرد و طرح محوی از 

لبخند روی لبش نشست. باور نمی کرد که پس از مدت ها 
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باالخره عاطی کنارش نشسته و آرام است. یک لحظه فکر کرد 

که روزهای تیره اش با مادرش سر آمده و همه چیز آرام شده 

اما جای خالی یزدان توی ذوقش زد. چرا همیشه یک نفر نبود. 

عاطی گفت: «به پیشنهاد داییت فکر کردی؟ تو شرکتش 

می شی همه کاره، اون به چشم پسرش بهت نگاه می کنه.» 

میران نگاهی به مادرش کرد.  

- یعنی برم شرکت دایی؟ 

- پیشنهاد خوبی بهت داد پسرم. تو درس کامپیوتر رو خوندی، 

چرا ازش استفاده نکنی.  

میران کمی از چایی اش را خورد. عاطی دست روی زانوی او 

گذاشت.  

- نظرت چیه میران؟ به نظرم فکر خوبیه... تو بری پیش 

داییت کار کنی، دستت تو جیب خودت می ره... شخصیتی 

برای خودت به هم می زنی. میران تو الیق بهترین هایی 

پسرم...  

 دست روی صورتش گذاشت.  

- می فهمی؟! الیق بهترین هایی...  

میران دست مادرش را بوسید و رو به او لبخند زد. عاطی از 

نگاه پرمهر پسرش حظ برد.  
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نگاه از نگاه میران که گرفت، چشمش به خانه افتاد. غم عالم 

بر وجودش چنبره زد، چشمان نسرین را به یاد آورد. با لحن 

تلخی گفت: 

- میران.  

- جانم؟  

- باید از این خونه هم بریم، اینجا اذیتم می کنه.  

سیبک گلویش باال و پایین شد و بزاقش را قورت داد. چطور 

این خانه را ترک می کرد وقتی همه خاطراتش این خانه بود 

اما دلهره در چشمان مادرش ترغیبش می کرد که این خانه را 

بفروشد. خانه ای که همه خاطراتش با یزدان در آن بود. 

 #۲۱۶

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌ 

رختخواب برای مادرش پهن کرد و خودش هم با فاصله اندکی 

از مادرش خوابید. زیرنور کم سوی چراغ به مژه های مشکی و 
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فر پسرش نگاه کرد، آن قدر در تاریکی به میران زل زد که 

خواب در چشمانش النه کرد.  

یزدان تا صبح پلک بر هم نگذاشت. پشت خانه نشسته بود و 

سیگار می کشید. صدای سیاوش را که شنید، سرچرخاند. 

سیاوش کنارش نشست و دست روی شانه اش گذاشت.  

- چطوری رفیق؟! میزونی؟  

- میزون که چه عرض کنم... آویزونم...  

- این دختره بدجوری رفته تو کوک تو... 

- تو چرا نمی ری سر خونه زندگیت؟!  

سیاوش جاخورده نگاهی به او کرد.  

- بده می خوام پیش رفیق قدیمیم باشم؟  

صدای قدم هایی که بهشان نزدیک می شد، توجه شان را جلب 

کرد. مهرا مقابلشان ایستاد. نور چراغ باالی سرشان در صورت 

مهرا سایه انداخت و صورت گندمی اش را مهتابی کرد. دیدن 

سیاوش معذبش کرد و لبانش را روی هم فشار داد. سیاوش 

که معذب شدنش را حس کرد، گفت: «من می رم بخوابم.» 

مهرا ایستاده بود و یزدان نشسته روی پاهایش سیگار دود 

می کرد. وقتی نگاه منتظر مهرا را دید، از جایش بلند شد. 

سیگارش را زیر پایش له کرد و روبروی او ایستاد.  
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- چیه مهرا؟  

- مامانت باهام حرف زد.  

- خب... 

- گفت پات صبر کنم، صبر کنم تا راه بیای باهام... من حوصله 

صبوری ندارم. اگه عاشقم نیستی همین االن بگو... 

یزدان خواست لب باز کند که مهرا دستش را به نشانه سکوت 

مقابلش گرفت.  

- برات بهترین زن دنیا می شم، اگه نه بگی بهترین زن دنیا رو 

از دست دادی...  

صدای لرزان و مضطرب مهرا، یزدان را به خنده انداخت.  

- منم قصد نه گفتن نداشتم. 

ذوق در صورت مهرا دوید و لبخند پهنی روی لبش شکفت. در 

تاریکی شب، میان هوهوی باد سرگشته پاییزی، عشق 

سرگردانی میان مهرا و یزدان آغاز شد، مهرا خندید و صدای 

قهقهه اش گوش فلک را کر کرد، یزدان فقط نسیمی بر دلش 

وزید که رنگ و بوی از شادی داشت وگرنه شادی دیگر با او 

بیگانه بود. 

#۲۱۷
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#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌ 

فصل سوم 

 مهرا وسط خانه ایستاد و دور خودش چرخید. یزدان دستش 

را در جیبش فرو برد، سر کج کرد و نیم نگاهی به او انداخت. 

- چه ذوقی کردی! 

- ذوق نکنم؟! تو ذوق نداری؟! خونمونو چیدیم... همه چی 

مهیاست... داریم باهم ازدواج می کنیم... اینا ذوق نیست؟!  

به سمت پرده رفت و پرده توری را روی سرش انداخت. با 

صدای بلند قهقهه زد.  

- عروس شدم!  

یزدان با خنده سر تکان داد.  

- یعنی همین لباس عروست باشه دیگه؟! هوم؟!  

- معلومه که نه، فکر نکن نمی خوام لباس عروس بپوشم... یه 

جشن کوچیک توی باغ می گیریم.  

- با کی؟ 
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- مامانت، نیاز، ُاستااصالن و سیاوش...  

یزدان دستش را به تاج مبل تکیه داد و سرش را باال انداخت.  

- سیاوش نه.  

مهرا پرده را رها کرد و به سمت یزدان رفت. 

- سیاوش رفیق خوبیه برات، چرا همیشه مقابلش جبهه 

می گیری؟  

- یه طوریه، مرموزه.  

مهرا چشم در چشم یزدان دوخت و آرام گفت: «وقتی به 

سیاوش نگاه می کنی یه چیزی رو توی چشمهات می بینم.»  

- چی؟! 

- احساس می کنم از نگاه کردن بهش می ترسی... یعنی نگات 

یه رنگ دیگه ای می گیره.  

لبخند یه وری روی لب یزدان نشست و با لحن آرامی گفت: 

«این طور نیست عزیزم.»  

- نمی خوای بری شناسنامه اتو از خونه بیاری؟  

سیبک گلوی یزدان باال و پایین شد و لبانش را روی هم 

گذاشت.  

- به میران گفتم یه جایی قرار بذاریم برام بیاره.  

- خوبه... تا خوشبختی دیگه راهی نمونده. االن همه چیز 
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داریم خونه، ماشین، عشق... 

- البته با پول تو... با ارث پدری تو...  

- یک ماه کنار هم زحمت کشیدم تا به اینا رسیدیم یزدان... 

اینو بفهم. پول من و پول تو نداره عزیزم.  

مهر در نگاهش را به چهره مهرا پاشید. مهرا یک ماه شبیه یک 

شیرزن پای عشقش به او ایستاده بود، این خانه رهن شده و 

ماشین زیرپایش همه از سوی مهرا بود، حس خوبی به این 

وابستگی مالی نداشت ولی همه دلیلش برای ادامه زندگی 

مهرا و حمایت هایش بود. او عادت کرده بود به حمایت، چون 

همه این سال ها میران حامی اش بود و هر بار خودش تصمیم 

گرفته بود، گند زده بود. 

#۲۱۸

هر چه کتاب از مهرا مانده بود را در کیسه ریخت. به یاد 

روزی افتاد که با او کتابخانه رفته بود، با تکان سرش افکارش 

را پس زد و کتاب ها را یکی پس از دیگری در کیسه گذاشت. 

عاطی دستش را به دیوار تکیه داد.  
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- کجا داری می ری؟  

- اینا رو باید ببرم برای یکی از دوستهام.  

- زود بیا بریم کت و شلوار بخریم.  

در کیسه را بست و سرش را باال و پایین انداخت.  

- باشه.  

منتظر شد تا عاطی برود و وقتی که تنها شد، دست در کمد 

برد و در کیف مدارکش دست کرد و شناسنامه یزدان را 

برداشت. شناسنامه را در جیب کتش گذاشت و در آیینه به 

چهره رنگ پریده اش لبخند زد، لبخندش مصنوعی ترین لبخند 

دنیا بود و غم چشمانش را بغل کرده بود. کیسه را در دست 

گرفت و از خانه بیرون رفت. سوار موتور شد و به سمت 

پارکی که با قرار گذاشته بود، رفت. یزدان را کنار پارک نزدیک 

پیاده رو دید. هر دو از دیدن هم لبخند زدند، چشمان یزدان از 

دیدن او روشن شد. موتور را به درختی بست و به سمت 

یزدان رفت. یزدان منتظر نماند، میران چیزی بگوید. بغلش 

کرد و سر روی شانه او گذاشت. بوی میران زیر بینی اش 

پیچید. بوی دوران کودکی و نوجوانی. از آغوش هم بیرون 

آمدند و به سمت پارک رفتند. روی نیمکتی آبی رنگ زیر 

درختی نشستند. صدای شوروحال بچه ها که در حال 
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سرسره بازی بودند در سرشان پیچید. یزدان گفت: «این کیسه 

چیه؟»  

- این کیسه پر از کتابه.  

- کتاب قوانین همسرداری که برام نذاشتی؟  

میران بلند خندید.  

- نه، کتاباست که با مهرا خریدیم برای کنکور.  

- دیگه کنکور رو هوا، می دونی که من عاشق بچه های قد و 

نیم قدم. 

میران با لبخند نگاهی به او کرد و سر تکان داد.  

- بیچاره اون بچه ای که تو پدرشی...  

لبخند از روی لب یزدان محو شد. غم را در نگاه میران دید و 

دلش ریش شد.  

- یه سوالی ازت بپرسم؟  

- بپرس.  

- تو هنوز مهرا رو...  

قاطع و محکم گفت: «نه!» یزدان دهانش بسته شد و در 

سکوت به چشمان نافذ سیاهش زل زد.  

- همون روزی که مهرا بخاطر تو گریه کرد فهمیدم که دیگه 

مهرا زن داداشمه. تو حالت خوب باشه، مهرا خوب باشه، حال 
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منم خوبه. می دونی یزدان؟! خوشحالم داری سروسامون 

می گیری، چون منم از این به بعد می خوام یه زندگی جدید 

بسازم، روی پای خودم وایسم، برای خودم زندگی کنم. شبیه 

آدم حسابیا... لباس شیک بپوشم... ازدواج کنم. حتی شاید 

درسمو ادامه دادم. می خوام حالم با مامانم خوب باشه.  

یزدان در تایید حرف های سرش را باال و پایین می انداخت 

ولی غمگین بود، حرف های میران همه اش به این مفهوم 

می رسید که یزدان دیگر در زندگی میران جایی ندارد.  

- کار خوبی می کنی داداش. منم دیگه دوروبرت پیدام 

نمی شه، خانواده مادرت از اولشم خیلی هواتو داشتن، حیفه 

که باز بخاطر من باهات دشمن شن. حاال که حتما دور تو 

گرفتن، هواشونو داشته باش.  

میران لبش را گزید و پلک زد. دلش از صدای لرزان یزدان 

گرفت ولی به روی خودش نیاورد. می خواست بی خیال 

دلرحمی، زندگی اش را بسازد. 

  #۲۱۹

میران از جایش بلند شد، یزدان دست او را گرفت.  
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- کجا میران؟!  

میران نگاهی به او کرد و سیبک گلویش باال و پایین شد.  

- باید برم خونه پیش مامانم، امروز حسابی کار داریم.  

- چه کاری؟  

یزدان با تکیه به دست میران بلند شد. حواسش پی کیسه 

کتاب ها نبود، چند قدم که جلو رفتند، میران گفت: «کتابا 

کو؟» یزدان بی حواس نگاهی به اطرافش کرد و دستپاچه 

لبخند زد.  

به سمت کیسه دوید، کیسه را برداشت و روی کولش انداخت. 

به سمت میران دوید و کنارش ایستاد.  

- نگفتی چی کار داری؟  

میران بدون آنکه نگاهش کند، گفت: «داریم اسباب کشی 

می کنیم. می خوایم خونه رو عوض کنیم» یزدان هاج و واج 

ماند، خشکش زد، انگار آب سردی روی سر یزدان ریختند. همه 

خاطراتشان در آن خانه اتفاق افتاده بود، به میران نگاه کرد. 

نگاه نافذ سیاهش را به روبه رو دوخته بود و احساسش را 

پشت نقاب بی تفاوتی پنهان کرده بود. یک لحظه حس کرد 

میان او و پسرعمویش کوهی از یخ فاصله انداخته، از سرمای 

میران یخ زد.  
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- واقعا می خوای اون خونه رو بفروشی؟ 

- آره. چاره ای ندارم.  

یزدان روبروی میران ایستاد.  

- تو چی شدی میران؟! چرا اینقدر یخ حرف می زنی؟  

میران آرام پلک زد و سر تکان داد.  

- یزدان، من برای اینکه آروم زندگی کنم، نیاز دارم که یه سری 

چیزها رو فراموش کنم.  

- منو اول از همه گذاشتی تو لیست فراموشیات؟! 

- من هر جا باشم دورادور حواسم بهت هست.  

شناسنامه یزدان را از جیبش درآورد و در جیب یزدان 

گذاشت. دست روی جیب جلویی سوییشرت یزدان که 

شناسنامه از آن بیرون زده بود، گذاشت و آرام گفت: «من تو 

رو هیچوقت فراموش نمی کنم، خوشبخت باشی.» چشمان 

یزدان پر از اشک شده بود ولی نمی خواست که گریه کند، 

هیچوقت اینطور شرایطی را تصور نکرده بود، فکر می کرد 

میران یک روز دست او را می گیرد و به زور به خواستگاری 

می برد و تا روز عقد شانه به شانه کنارش است ولی میران 

شبیه یک پسرعمو فقط به او تبریک می  گفت. بغضش را با 

فشردن لبانش روی هم فرو داد و به سمت ماشین رفت. میران 
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همانطور کنار موتور ایستاده بود، دلش نمی آمد سوار موتور 

شود و برود. با اینکه ادای سردی را درمی آورد ولی در دلش 

مهری را نسبت به یزدان حس می کرد. خوشحال بود از اینکه 

پشت فرمون یک ماشین نشسته ولی از آن طرف چهره یزدان 

پشت شیشه ماشینی که برای او و مهرا بود شکست 

عشقی اش را به یادش می آورد. 

 #۲۲۰

یزدان از پشت شیشه چشم به چشم میران دوخته بود. 

لب های میران از هم باز شد و زورکی لبخند زد. دستی برای 

یزدان تکان داد و سوار موتور شد. گرد و خاکی از زیر 

الستیک های موتور بلند شد و میران در دل ماشین های در 

خیابان محو شد. نگاهی به کیسه کتاب ها کرد و دست روی 

شناسنامه اش کشید. سهم او از خانه ای که در او بزرگ شده 

بود، همین چند تا چیز بود که میران برایش آورده بود. 

خودش را لخت و عور تصور می کرد، انگار تا به حال هیچ چیز 

نداشته و از اینجا به بعد قرار است زندگی کند، انگار در سی 

سالگی تازه متولد شده و پیش از این خواب بوده است. بغض 
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به گلویش فشار می آورد و سردی میران را به رخش می کشید. 

صدای موسیقی را زیاد کرد تا فرکانس های مغزش با موسیقی 

سبک راک مخلوط شود و فریاد خواننده با او همراهی کند. 

پایش را روی پدال گاز فشرد و ویراژ داد. سیگار روشن کرد و 

دودش را به هوا فرستاد. در سروصدای موسیقی و نعره های 

خواننده غرق شد و فراموش کرد خودش نعره بزند، هر چند 

که وجودش پر از فریاد بود. نزدیک باغ ماشین را پارک کرد و 

پیاده شد. هوا سوزسردی داشت، کاله سوییشترش را روی 

سرش کشید و به سمت گلخانه رفت. گل ها در اتاقکی که با 

روکش پالستیکی ساخته بودند، نگهداری می شدند، مهرا و 

استااصالن پا به پای هم هوای گل ها را داشتند. مهرا وقتی 

یزدان را دید، از اتاقک بیرون آمد. بشاشی و طراوت یک 

عروس را داشت. از گل های در گلخانه تروتازه تر بود و 

چشمانش می درخشید.  

- آقا داماد شناسنامه رو گرفتی؟ 

طرح محوی از لبخند روی لبش نشست. 

- بله عروس خانم، گرفتم.  

مهرا لبخند زورکی اش را دید ولی به روی خودش نیاورد. 

می دانست که حالش بخاطر دیدن میران خراب است، 
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می خواست کم کم میران را در ذهن یزدان کمرنگ کند تا فقط 

خودش برای یزدان باشد. 

با شیطنت گفت: «عکس شناسنامه اتو می خوام ببینم.»  

- می خوای چی کار؟! قیافه ام افتضاحه.  

- نه، نه، باید ببینم.  

یزدان خواست کنارش بزند که با چابکی دست در جیب یزدان 

فرو برد و شناسنامه را کش رفت. یزدان دنبالش دوید تا 

شناسنامه را از دستش بگیرد، نمی خواست مهرا چهره دوران 

نوجوانی اش را ببیند و مسخره اش کند ولی مهرا فرزتر از او 

می دوید و صدای قهقهه های سرخوشانه اش در باغ می پیچید. 

 #۲۲۱

  

به گندمزار رسیدند، یزدان گوشه شلوارش به خوشه گندم گیر 

کرد و ایستاد تا شلوارش را از خوشه آزاد کند. مهرا شناسنامه 

را باز کرد. تصویر یزدان را دید و با صدای بلند خندید. پشت 

لبانش سبز بود و ته ریش نصف و نیمه روی صورت 

استخوانی اش، او را شبیه غازی که در آب خیس خورده است، 
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کرده بود. مهرا با صدای بلند به عکس خندید.  

- این چه ریختیه تو داشتی؟ اخماشو ببین.  

یزدان به سمت مهرا آمد. به عکس نگاه کرد و یاد روز عکاسی 

افتاد. با میران به عکاسی رفته بودند، هر چه عکاس و میران 

به او می گفتند اخم نکند، گوشش بدهکار نبود، با اخم به 

دوربین خیره می شد و لبانش را جمع می کرد. عکس هم دقیقا 

با اخم و لبهای جمع شده روی صفحه اول شناسنامه اش بود. 

مهرا نگاهش کرد.  

- چی شد دوباره؟ چشمهات غمگین شد؟  

شانه ای باال انداخت. 

- چیزی نیست. 

- چرا، غمگین شدی.  

روی پنجه پا ایستاد و دست روی صورت یزدان کشید.  

- می شه کمتر به میران فکر کنی؟ می شه حواستو به من 

بدی.  

یزدان دست روی دست او گذاشت.  

- حواسم به توئه.  

بزاقش را قورت داد و سرش را باال و پایین انداخت.  

- امیدوارم. 
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میران روبروی آیینه ایستاد. عاطی از پشتش نگاهش کرد.  

- ماشاا� چه آقایی شدی تو کت شلوار، قربون چشمهای 

عسلیت برم من. چه آقایی شدی!  

فروشنده به سمت آن ها آمد. پسر کم سن و سال و خوش 

سروزبانی بود.  

- شما که هر چی می پوشید بهتون می آد! 

میران رو به پسر صمیمانه لبخند زد. اولین بار بود که شبیه 

آدم حسابی ها به خرید می آمد. همیشه با یزدان حراجی ها را 

شخم می زدند و آخرش بنجل ترین و ارزان ترین جنس را 

برمی داشت. البته تقصیر خودش بود، یزدان با وجود دست 

تنگیشان دست روی بهترین ها می گذاشت ولی او همیشه به 

فکر قنائت و صرفه جویی بود. تازه داشت شبیه آدمیزاد 

زندگی کردن را یاد می گرفت. برای خودش زندگی کردن را بلد 

می شد. هر چند که در عمق نگاهش خال بود. نفس پرصدایش 

را از الی پره های بینی اش بیرون داد و گفت: «این رنگ رو هم 

برمی دارم.» با بخشی از پول خانه سه دست کت و شلوار 

خرید و از بوتیک بیرون آمدند. نایلون ها را به دسته موتور 

آویزان کرد. سوییچ را در موتور انداخت و جک را بلند کرد.  
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- میران لیاقت تو این تیپ و لباسه.  

- ولی باید دینمو به دایی پرداخت کنم من زیر دین کسی 

نمی مونم.  

سوار موتور شد و عاطی ترکش نشست. دستانش را دور کمر 

پسرش حلقه کرد.  

- پرداخت می کنی، گفت که یه سال تو آپارتمانش می شینیم 

بعد پول رهن یکسال رو بهش می دی، نگران نباش. خوب تو 

شرکتش کار کن، خوب پول دربیار، نشنیدی خودش گفت به 

یکی مثل تو، توی شرکتش نیاز داره... 

باد صدای عاطی را می قاپید و میران مجبور بود گوش تیز 

کند تا صدای مادرش را بشنود. در خیابان ویراژ می داد و به 

سوی آینده می رفت. 

 #۲۲۲

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌ 
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آسمان رنگ الجوردی و سرمه ای گرفته بود. صدای اذان مغرب 

در فضای باغ طنین انداخته بود. ُاستااصالن و مانی دستی به 

معنای خداحافظی تکان دادند و سوار ماشین شدند. مهرا و 

یزدان دست همدیگر را گرفتند و به سمت ماشین رفتند. 

خیابان تاریک شده بود و نم باران روی شیشه جلویی ماشین 

ردپا می انداخت. مهرا موسیقی عاشقانه را زیاد کرد و بازوی 

یزدان را در دستش گرفت.  

- فردا قراره مال هم بشیم، باورت می شه؟  

- راستشو بگم؟! 

- آره، راست بگو... 

- باورم نمی شه. می دونی تو تا االن مردونه پای عشقمون 

بودی، تو ماجرای طالق مامانم، رهن خونه برای خودمون و 

مامانم، خرید وسایل، چیدن، تو همه چیز مثل یه مرد کنارم 

بودی. باور نمی کنم این عشقو... تو یک ماه کارهایی کردی که 

از یه مرد برنمی اومد...  

مهرا از تعریف او به وجد آمد. با دلی که ضعف رفته بود، 

گفت: «خودمم باورم نمی شه که این کارها رو کردم. فکر کنم 

عشق تو داروی دوپین بود.» یزدان با لبخند کنج لبش مهرا را 

نگاه کرد و سر تکان داد. وقتی مهرا حرف می زد از صدایش 
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شوق و ذوق می ریخت. شوق یزدان را داشت، شوق اینکه 

همسرش شود، شب را کنار او بخوابد، بدون هیچ دغدغه تنش 

را لمس کند و صدای بم مردانه او را هر شب کنار گوشش 

بشنود. یزدان هم می دانست که شوق مهرا برای جسم و ظاهر 

اوست نه برای درونش. روبروی در پارک کرد و پیاده شدند. 

کلید را در قفل چرخاند و در پارکینگ رفتند. وارد آسانسور 

شدند و صدای موسیقی الیت خارجی در آن فضای کوچک 

پخش شد. مهرا سرش را زیر انداخته و با پایش روی زمین 

ریتم گرفته بود، سرخوش بود و برای فردا دل در دل نداشت. 

آسانسور در طبقه سوم ایستاد. مهرا به در خانه خودشان نگاه 

کرد، یزدان زنگ خانه نسرین را زد ولی هیچکس در را باز 

نکرد. یک جفت صندل پسرانه جلوی در توجه یزدان را جلب 

کرد و اخم عمیقی را میان ابروانش نشاند. چند بار پشت سر 

هم زنگ زد و صدای نسرین را شنید.  

- اومدم پسرم، اومدم... 

 #۲۲۳
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نسرین در را باز کرد و با لبخند گفت: «خوبی شاه داماد؟» 

- چرا روسری سرته؟ 

نسرین با صدای آرامی گفت: «سیاوش اینجاست.» اخم 

عمیقی میان ابروهای یزدان نشست، نسرین را کنار زد و وارد 

خانه شد. مهرا پشت سر او وارد خانه شد و با صحنه ای که 

دیدند، هر دو خشکشان زد. لبخند پهنی روی لب مهرا نشست 

و یزدان را نگاه کرد. چشمانش از تعجب گرد شده بود. آرام 

سر تکان داد، یزدان لبخند زد و دستی پشت گردنش کشید. 

سیاوش او را در آغوش گرفت و چند بار دست پشت کمرش 

زد.  

- داداش یزدان! مبارکه... 

نسرین مهرا را بغل کرد و کنار گوشش گفت: «امشب آخرین 

شب مجردیته! قدرشو بدون.» مهرا از آغوش نسرین بیرون 

آمد و به سمت پذیرایی رفت. روبروی دیواری ایستاد که 

سیاوش و نسرین آن را با بادکنک  های قرمز و سفید تزیین 

کرده بودند. روی میز کیک شکالتی بود که رویش نوشته بود: 

«مهرا و یزدان خوشبخت بشید.» مهرا با ذوق گفت: «یزدان 

بیا ببین کیکمونو.» یزدان نگاهی به کیک کرد و با لبخند رو به 

سیاوش چرخید. 
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- این جشن ایده تو بود، نه؟! 

لبخند یه وری روی لب سیاوش نشست. 

- فقط خواستم حالتو خوب کنم.  

نسرین با ذوق رو به یزدان کرد.  

- باید اعتراف کنم وقتی سیاوش رو دیدم از تعجب شاخ 

درآوردم. یهو با کیک اومد تو خونه، با سلیقه تموم اینجا رو 

تزیین کرد. ماشاا� بیشتر از خودت برا ازدواج تو ذوق 

داره...  

سیاوش با لبخند گفت: «رفیقیم دیگه، من و یزدان یه زمانی 

رفیق قدیمی بودیم.» طرح لبخند از روی لب یزدان محو شد 

و سیبک گلویش باال و پایین شد. نمی دانست این چشمان سبز 

زمردی آن روز را به یاد دارد یا نه ولی چشمان سیاوش پر از 

حرف بود. مهرا با ذوق بچگانه ای گفت: «من که خیلی 

خوشحال شدم، سیاوش خیلی ماهی!» پوزخندی روی لب 

سیاوش نشست و یزدان با تعجب همسرش را نگاه کرد. مهرا 

خودش را جمع و جور کرد و سرش را زیر انداخت. با حالت 

معذبی گفتم: «فقط تشکر کردم.» نسرین برای این که جو را 

عوض کند، گفت: «آقا یزدان زوده برای غیرتی شدن، بذار 

خانمت بشه بعد حساس شو.» یزدان زورکی لبخند زد.  
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- چرا باید روش حساس بشم؟ من دوست دارم مهرا آزاد 

باشه. 

مهرا دست او را در دست گرفت و از سر شوق قر ریزی به 

شانه اش داد. کنار نسرین و سیاوش کیک خوردند. نسرین 

شادتر از مهرا بود، یزدانش سروسامان می گرفت و عروسش 

خاری بود بر چشم آن ها که تمام این سال ها تحویلش نگرفته 

بودند. دیگر یزدانش نیاز به کسی نداشت، هر چند که اعماق 

قلب نسرین عزادار فرزندی بود که روزی از آغوشش جدایش 

کرده بودند. بخاطر همین بلند می خندید که به روی خودش 

نیاورد که جای فرزند ارشدش در آن جشن کوچک خالی است. 

 #۲۲۴

سر میز شام نشسته بودند، یزدان پیتزا سفارش داده بود. تلفن 

سیاوش زنگ خورد. نگاهی به موبایل کرد و وقتی حرف التین 

P را دید، کمی معذب شد. طوری که انگار موبایل را از دید 

دیگران پنهان می کند، آن را به سینه چسباند و به بالکن رفت. 

پرده سفید پشت سرش تکان می خورد و صدای هوهوی باد در 

گوشش می پیچید. پشت نرده های تراس ایستاد، روبرویش 
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تصویر آپارتمان روبرویی بود با چراغ های روشن. تماس را 

وصل کرد و موبایل را روی گوشش گذاشت. 

- سالم پسته خانم! 

- سالم سیاوش... چه خبر؟ 

سیاوش لبش را به گوشی چسباند. 

- خونه نسرینم.  

- بگو خونه عروِس نسرین، وگرنه یزدان آه نداره با ناله سودا 

کنه، چه برسه بخواد برای ننه اش خونه بخره.  

- باشه، االن زیاد نمی تونم حرف بزنم. حالت تهوعت بهتر 

شد؟  

- هی، بهترم. برو مزاحمت نشم. فکر کردم رفتی خونه که بهت 

زنگ زدم.  

- نه، رفتم خودم زنگ می زنم. 

گوشی را قطع کرد و در جیبش گذاشت. نفسش را پر صدا 

بیرون داد و گوشی را به سینه اش چسباند. وقتی پسته زنگ 

می زد، فکر می کرد که رد پسته تا مدت ها روی موبایلش 

می ماند. با صدای یزدان سر چرخاند و دستپاچه لبخند زد.  

- یه صحبت کاری بود. 

- مگه من ازت پرسیدم کی بود؟  
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- نه، آخه یهو از سر میز بلند شدم... گفتم بگم که... 

روبروی سیاوش ایستاد و به چشمانش زل زد.  

- چی تو سرته سیاوش؟! 

یک لحظه چشمانش از تعجب گرد شد و آرام گفت: «این چه 

سوالیه می پرسی؟» یزدان رو به منظره روبرویش ایستاد و 

سیگاری آتش زد.  

- اومدی بازجویی یزدان؟ 

- برای بازجویی نیومدم، من اصوال بعد غذا سیگار می  کشم. 

فقط پرسیدم چی تو سرته... همین!  

- چی تو سرم می تونه باشه؟! تو که کاری با من نکردی. 

همیشه برام رفیق بودی. یادته که وقتی برای بابام کار 

می کردی همیشه دوست داشتم باهات رفیق باشم... درسته یه 

اتفاقایی افتاد ولی از سر بچگی بود، از سر ندونستن... تو 

چند سال برای بابام کار کردی، با من بودی. یهو رفتی پیدات 

نشد. من خیلی سختم بود، بهت عادت کرده بودم.  

به یزدان نزدیک شد و دست پشت کمرش گذاشت.  

- می خوام رفیقم باشی، من تک فرزندم تو برام برادر باش.  

یزدان نیم نگاهی به او انداخت. خاکستر سیگارش را روی نرده 

تکاند و رو به سیاوش گفت: «تنهایی رو تحویل بگیر، هیشکی 
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برات یار نمی شه. نزدیک تر از من و میران بود؟! یه روز تموم 

شد. یه روز بلند شدم خودم نمی دونستم که قراره تموم بشه 

ولی تموم شد. اون روز لعنتی انارها رو بار زدیم آوردیم که 

بیاریم به شما بفروشیم، یهو یه کفش زنونه الی در گیر کرد و 

خبر زنده بودن عاطی رو آورد. رفاقت من و میران رو گذشته 

به هم زد، رفاقت تو و من هم یه چیزی به هم می زنه باالخره. 

می خوام دیگه تنها زندگی کنم.»  

- داری داماد می شی ولی حرفات شبیه تازه دامادها نیست، یه 

چیزی قلبتو آتیش می زنه. تو چشمات عشق نیست، عشق به 

مهرا نیست.  

فیلتر سیگارش را در سطلی انداخت.  

- من فقط یه زنو با میل خود عقد کردم... اونم نه عقد دائم 

چون دستم خالی بود نتونستم. صیغه اش کردم، همون زن از 

پشت بهم خنجر زد.  

سیاوش با فشردن لبانش روی هم لبخندش را دزدید. یزدان 

نگاهش به روبرو بود و حواسش اصال به لبخند سیاوش نبود. 

سرش را به سمت او چرخاند.  

- این حرفو فقط به تو زدم، یعنی فقط تو و میران می دونید. 

تو دهن قرصیتو قبال بهم ثابت کردی، تو خیلی خطا از من 
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دیدی و االن کنارمی... بخاطر همین دارم بهت می گم که من 

در حال حاضر عاشق هیچ کس نیستم.  

- چرا داری ازدواج می کنی؟ 

- به خاطر سروسامون گرفتن زندگی خودم و مامانم. البته 

مهرا دختر نازیه یه زمانی فکر می کردم که از ته دل دوستش 

داشتم ولی هر چی جلوتر می ریم بیشتر می فهمم که عاشقش 

نیستم. سعی می کنم ادای عاشقا رو دربیارم ولی نیستم.  

- خوشحالم که داری باهام حرف می زنی، باالخره قبول کردی 

که رفیقت باشم! 

یزدان با خنده نگاهش کرد و سر چرخاند.  

- تو هم گیر دادی به این رفیق بازی.  

دست دور گردن یزدان انداخت. 

- آدمی که رفیقش ازش دور بوده وقتی می بیندش هوس 

رفیق بازی به سرش می زنه.  

یزدان خندید ولی خیلی وقت بود که خنده هایش رنگ 

مصنوعی بودن به خودش گرفته بود. سیاوش آن لحظه خوب 

نقش فراموشی را باز کرد طوری که یزدان باورش کرد که 

هیچ چیز یادش نیست و رفاقت می خواهد. 
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 #۲۲۵

شب از نیمه گذشته بود که سیاوش قصد رفتن کرد. یزدان او 

را تا جلوی در بدرقه کرد و در را پشت سرش بست. مهرا 

می خواست ریخت و پاش مهمانی را جمع کند که نسرین مانع 

شد.  

- عروس خانم شما برو بخواب، پوستت برای فردا باید شاداب 

باشه. 

مهرا با دلی که از خوشحالی ضعف می رفت، گفت: «خوابم 

نمی بره.»  

- حاال خوابت ببره.  

یزدان روی زمین پای شارژر نشسته بود و به موبایلش ور 

می رفت. مهرا موقع رفتن به اتاق روبروی او ایستاد. منتظر 

ماند تا یزدان سرش را از گوشی بیرون بیاورد ولی حواس 

یزدان به نگاه سنگین او نبود. به سمت او رفت و باالی سرش 

ایستاد. در صفحه گوشی عکس دونفره یزدان و میران بود. 

سرش را بلند کرد و گوشی را پنهان کرد. تک خنده ای زد.  

- چرا عین جن بوداده باال سر آدم ظاهر می شی؟ 
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- هی نگات کردم، حواست نبود، مجبور شدم مث جن بوداده 

بشم...  

با دلخوری لبانش را جمع کرد و نگاه از یزدان گرفت.  

- برو بخواب، این قدر خودتو لوس نکن.  

روی زانوهایش نشست و دست روی شانه یزدان گذاشت.  

- عکسای منو ببین به جای عکسای میران.  

- چرا این قدر حسودی تو، خانم؟ 

- حسودم، می خوام فقط برای خودم باشی.  

آرام پلک زد و زیر چونه اش را نیشگون ریزی گرفت.  

- برای خودمی، خوِد خوِد خودم! فهمیدی؟ 

گوشه لبش را گزید و سرش را باال و پایین انداخت.  

- دیگه برو بخواب.  

- شب به خیر.  

- شب به خیر. آخرین شبیه که تنها می خوابیا... 

گونه های مهرا رنگ گرفت و لبخند پهنی روی لبش نشست. 

بزاقش را قورت داد و گوشه لبش را گزید و یزدان با قلبی که 

از حس داغ شهوت سرخ شده و گرگرفته بود به تغییر 

حالت های چهره تروتازه او نگاه کرد. هر وقت داغ می شد فکر 

می کرد، عاشق مهراست. دست گرمش را روی گونه سرخ مهرا 
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گذاشت و زیرلب گفت: «برو بخواب تا کار دست خودت 

ندادی.» مهرا با چشمانی که از حد معمول گردتر شده بود، او 

را نگاه کرد، چیزی در قلبش جابه جا شد، دو پا داشت و دو پا 

هم قرض گرفت و به سمت اتاق دوید. نسرین الکی خودش را 

در آشپزخانه سرگرم بود و وانمود می کرد که آن ها را نمی بیند 

ولی زیرچشمی از پشت اپن حواسش به آن دونفر بود، 

می دانست این پریدن عروسش به اتاق برای شیطنت های 

پسرش است و این حقیقت حس خوبی را به قلب مادرانه اش 

می بخشید.

:●••►●! ٍدٍٍ ٍنٍٍ ٍرٍٍ ٍیٍٍ ٍیٍٍ ٍمٍٍ ٍهٍٍ ٍمٍٍ ٍدٍٍ ٍنٍٍ ٍاٍٍ ٍزٍٍ ٍهٍٍ ٍهٍٍ ٍلٍٍ ٍبٍٍ ◄●ٍاٍٍ
#۲۲۶

روبروی آیینه ایستاده بود، باالی کتش را صاف کرد و تکانی به 

شانه هایش داد. عاطی پشت سرش ایستاد، دست روی 

شانه های پسرش گذاشت و آرام روی موهای میران را بوسید. 

- خوشحالم که کنارمی پسرم!

چشمان میران حالت غمگینی گرفت. سیبک گلویش باال و 

پایین شد و یک لحظه به خودش بالید. پس از سال ها مادرش 
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را شاد کرده بود و این حس خوبی را به او می داد. یزدان هم 

دلش پیش مهرا بود، دیگر. او از این به بعد به خودش قول 

داده بود که میران دیگری شود. موهایش را باال زد، سوییچ 

موتور و موبایلش را در جیبش گذاشت و به سمت در خروجی 

رفت. عاطی تا جلوی در بدرقه اش کرد. با موتورش از حیاط 

بیرون آمد، گازی داد و به سمت شرکت علی رفت. شرکت علی 

جایی در باالی شهر بود. موتور را کناری پارک کرد و به جایی 

غل و زنجیرش کرد. نگهبان با دیدن میران سرش را از اطاقک 

بیرون کرد. 

- شما؟

- میراِن آشوری هستم. خواهر زاده...

نگهبان وسط حرفش پرید. 

- آهان، آهان... بله... خوش آمدید. 

میران با احساس غروری گام برداشت و وارد حیاط شد. گاهی 

وقت ها آدم پیش خودشان هم نقاب می زنند، مثال کسی که 

ناراحت هست الکی می خندد که بگوید خوشحالم، یا مثال 

کسی که از وضعیت زندگی اش ناراضی است، ادای راضی 

بودن درمی آورد که دلش خوش باشد. میران نمی دانست در 

چه وضعیتی است فقط یک وابستگی به گذشته داشت. به 
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مهرا، به یزدان یک جور قصه نیمه تمام را در گذشته اش حس 

می کرد. از پله ها باال رفت و وارد یک سالن بزرگ شد. دو پله 

دیگر که باال رفت وارد شرکت شد. دکور شرکت ترکیبی از 

رنگ های طوسی، مشکی و سفید بود، روی دیوار مشکی 

طرح های بزرگ برجسته سفید و طوسی بود. منشی پشت 

مشکی نشسته بود و بر پشتی صندلی چرخ دارش تکیه داده 

بود. درهای چند اتاق کنار هم بسته بود و از پشت شیشه ها 

تصویر کارمندان در حال کار معلوم بود. منشی با برگه های 

زیادی که پیش رویش بود سرگرم بود و تند تند با تلفن شماره 

می گرفت. میران سردرگم وسط سالن ایستاده بود. یکدفعه در 

اتاقی که پنجره نداشت، باز شد و دیار از اتاق بیرون آمد. 

دیدن دیار میران را از حالت دستپاچه و سردرگم نجات داد و 

زورکی لبخند زد. 

- سالم!

- سالم پسر عمه جان! حال شما؟! احوال شما؟! بابا منتظرت 

بود، بریم که دل تو دلش نیست تو رو ببینه. 

دیار جلو می رفت و پاشنه کفش هایش روی سرامیک های کف 

آهنگ موزونی را ایجاد می کرد. انتهای یک راهرو، اتاقی بود 
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که در چرم مشکی داشت، چند ضربه به در اتاق زد و صدای 

علی را شنید. 

- بفرمایید. 

دیار همانطور که دستگیره را می کشید، نگاهش به میران بود. 

در را باز کرد و با لحن لوندانه و طنازی گفت: «بفرمایید.» 

میران وارد اتاق شد و دیار پشت سرش در را بست. 

نیاز در رختخواب خوابیده و سردرد امانش را بریده بود. 

وقتی عصبی می شد، میگرن های بد سراغش می آمد و یک ماه 

بود که در عصبی ترین حالت ممکن سر می کرد. صدای زنگ در 

بلند شد. با چشمان بسته به سمت آیفون رفت و دکمه باز 

شدن در را فشرد. ُاستا اصالن با کت و شلوار خاکستری رنگی 

که به تنش زار می زد، وارد خانه شد. با نگرانی نگاهش کرد. 

- باز سردرد داری بابا؟!

نیاز خمیازه ای کشید و گفت: «آره، امروز باز مرخصی گرفتم.» 

استا اصالن و مانی وارد خانه شدند. صورت سرخ و چشمان 

بی حال نیاز پدرش را نگران کرده بود. نیاز در رختخواب دراز 

کشید و گفت: «ببخشید بابا، من خیلی بی حالم نمی تونم 

بشینم.» کنار دخترش نشست و دست روی سر او گذاشت، 

آرام گفت: «اومدم دنبالت، باهم بریم عقد یزدان.» بغضی در 
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گلویش نشست، خیال می کرد میران هم می آید و او در حینی 

اینکه قلبش از گرمای عشق میران داغ بود، خیال او را پس 

می زد و عقلش از بی تفاوتی میران با او می جنگید.

#۲۲۷

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

پتو را روی سرش کشید تا پدرش اشک هایش را نبیند. با 

بغض گفت: «من نمی آم.» 

- یعنی چی بابا؟ اونا که جز ما کسی رو ندارن، بلند شو بریم 

دکتر حالت که بهتر شد، می ریم عقد. خوبه بابا؟!

اشک های نیاز یکی پس از دیگری روی گونه اش سر 

می خوردند. تب غم با گریه آرام می شد. آرام گفت: «بابا...» 

استا اصالن تا آخر قصه را فهمید. فهمید که  پشت این حال 

بد دخترش، میران است.

- میران ناراحتت کرده؟
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نیاز زیر پتو در خودش جمع شد، پدرش راز دلش را فهمیده 

بود و حیای دخترانه اش خجالت زده اش می کرد. استا اصالن 

آرام گفت: «نمی دونم چی بین تو و میران گذشته ولی آدم اگه 

می خواد عشقش رو به یکی ثابت کنه باید درکش کنه.» 

اشک های نیاز یکی پس از دیگری روی گونه اش بوسه می زد. 

رو نداشت به پدرش بگوید که تحقیر شده. عشقش را ابراز 

کرده و پس زده شده. 
***

آرایشگر روی صورت مهرا خم شده و پشت پلک های بسته اش 

را با سایه کرم قهوه ای رنگ می زد. صدای زنگ موبایل نسرین 

بلند شد. نگاه از مهرا گرفت و به سمت کیفش که روی کاناپه 

بود، رفت. گوشی را برداشت و تماس را وصل کرد.

- سالم شاه داماد.

یزدان شبیه عروسک کوکی شده بود که به زور می خندید و 

ابراز خوشحالی می کرد.

- سالم، به مهرا بگو تو گلفروشیم، رز سفید یا قرمز...

نسرین تابی به گردنش داد.

- خودت ازش بپرس.
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به سمت مهرا رفت. آرایشگر شوت رژگونه را روی گونه های او 

می کشید. گوشی را روی گوش مهرا گذاشت و با نگاهش از 

آرایشگر عذرخواهی کرد. آرایشگر با لبخند عقب رفت. مهرا 

چشمانش را باز کرد و با صدای آرامی گفت: «جانم؟»

- مهرا خانم...

دلش از شنیدن صدای یزدان غش و ضعف رفت.

- جانم؟

- رز سفید یا قرمز؟

- سفید... 

- چشم بانوی من! به آرایشگر سفارش کن که شبیه فرشته ها 

درستت کنه، می خوام حسابی باهات کیف کنم.

صدای خنده لوندانه مهرا در سالن آرایشگاه پیچید و لبخند 

روی لب نسرین پررنگ تر کرد.

نسرین گوشی را عقب گرفت و گفت: «بسه دیگه وقت خانم 

آرایشگر رو نگیرید.» مهرا دوباره سرش را به صندلی تکیه داد 

و آرایشگر که زنی حدودا سی ساله بود، گفت: «حاال یه عمر 

باهم حرف می زنید.» حرف آرایشگر کیلو کیلو قند در دل او 

آب کرد، می شد که یک عمر با یزدان باشد؟ داشت می شد... 

واقعا خوشبختی نزدیکش بود.
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#۲۲۸

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

مهرا در پیراهن بلند سفید شبیه پری ها شده بود. تاج گل رز 

سفید را روی شال سفیدش گذاشتند و موهای فر خورده 

سیاهش از زیر شال بیرون زد. نسرین شنل سفید را روی 

شانه های عروسش انداخت. افراد در آرایشگاه هلهله کشیدند و 

نسرین با موبایلش خروج عروسش را فیلم گرفت. روبروی در 

آرایشگاه یزدان ایستاده بود و شاخ گلی در دستش بود. 

فیلمبردار فرز و چابک به آن ها نزدیک شد و از زاویه های 

مختلف آن صحنه را فیلم گرفت. یزدان مهرا را در آغوش 

گرفت و گونه اش را بوسید. مهرا از آن بوسه داغ شد و حس 

خوش خواستن وجودش را گرفت. اشک شوق در چشمان 

نسرین حلقه زد و یزدان دست کوچک مهرا را در دست گرفت 

و او را به سمت ماشین برد. در ماشین را باز کرد و مهرا با 
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غرور یک پرنسس سوار ماشین شد. یزدان رو به نسرین گفت: 

«مامان شما سوار ماشین فیلمبردار شو.» نسرین با لبخند 

سرش را باال و پایین انداخت. یزدان پشت فرمون نشست و 

پایش را روی پدال گاز فشرد. مهرا دست روی رزهای سفید در 

دسته گلش کشید و رو به یزدان کرد. 

- فکر نمی کردم ماشین رو گل بزنی.

- مگه می شه با ماشین گل نزده عروس برد؟ اونم عروس به 

این خوشگلی؟!

لبخند روی لب مهرا کش آمد و سرش را زیر انداخت. حظ 

می برد از این لحظه ها. یزدان خوب بلد بود با حرفش ادای 

عاشق ها را در آورد و مهرا هم سادگی را خوب بلد بود. 

روبروی محضر پیاده شدند. فیلمبردار که یک پسر بیست 

هشت ساله بود با دستیارش که هم سن و سال خودش بود، 

جلوی ماشین دوید. یزدان در را برای مهرا باز کرد. دست او را 

گرفت و از ماشین پیاده اش کرد. ماشین استا اصالن با سرعت 

زیادی پیش آمد و جلوی محضر پارک کرد. مهرا از دیدن استا 

اصالن، مانی و نیاز خوشحال تر شد. احساس غریبی اش رنگ 

باخت و با لحنی که ناخواسته ظریف تر شده بود، خوش آمد 

گفت. نسرین هلهله کشید و مهرا و یزدان وارد محضر شدند. 
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از پله ها باال رفتند و همه پشت سرشان رفتند. محضر یک 

راهروی بزرگ داشت که زمینش از سرامیک کرم رنگ بود و 

دیوارهایش کاغذ دیواری کرم رنگ با طرح های طالیی داشت. 

سیاوش روی صندلی در راهرو نشسته بود و مختار هم 

کنارش بود. صاحب محضر آشنای مختار بود. مختار و 

سیاوش به سمت یزدان آمدند و به او تبریک گفتند. مختار از 

همه جا بی خبر نگاهی به مهمان ها کرد و گفت: «پس میران 

کو؟» این سوال گرد غم را به صورت یزدان پاشید و نسرین 

هول و دستپاچه گفت: «کار داشت، نیومد.» صدای محضردار 

شنیده شد. 

- بفرمایید توی اتاق، عاقد منتظرن. 

به سمت اتاق عقد رفتند و نسرین هلهله کشید. هلهله های 

نسرین با غم وجودی پسرش در تناقض بود، یزدان به زور 

لبخند می زد، شبیه مردی که سال ها زندگی کرده چهره  

خسته اش را پشت نقاب صبوری پنهان می کرد ولی مهرا مثل 

پروانه تازه از پیله درآمده رها می خندید. نیاز یک دست کت و 

شلوار شیک پوشیده بود، روی دستش جای زخم سرم بود ولی 

صورتش را با مواد آرایشی تازه کرده بود و غم چشمانش را از 

دیگران می دزدید. نبود میران نیاز را هم شبیه یزدان عزادار 
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کرده بود. با خودش می گفت کاش میران در این مجلس نامزد 

یا معشوقه من بود، کاش بود و این بود و آن موقع چه حالی 

داشتم موقع نگاه کردن به او.

#۲۲۹

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

مهرا و یزدان در جایگاه عروس و داماد نشستند. رنگ سفید و 

طالیی به سفره عقد پیش رویشان شکوه بخشیده بود. تصویر 

مهرا و یزدان در آیینه افتاد. اشک در چشمان مهرا حلقه زده 

بود، پس از مدت ها حس بی کسی اش جلوی چشمانش قد علم 

کرده بود، نیاز و دستیار محضردار که دختر جوانی بود، دو 

طرف پارچه را گرفتند و نسرین باالی سرشان قند سابید، حس 

اینکه چقدر تنهاست قلبش را چنگ زد. انگار نه انگار که عقد 

یکدانه نوه خاندان کاویانی بود، هیچ نمانده بود از آن خاندان. 

همه هستی اش یزدان بود. نیم نگاهی به یزدان انداخت. 
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یزدان سرش را پایین انداخته و سیبک گلویش باال و پایین 

می شد. بغضش را قورت می داد و غبار سنگین غم روی 

چشمانش را گرفته بود. هنوز باور نمی کرد که داماد شده و 

میران نیست. یک لحظه دلش برای پدرش، جالل هم تنگ شد. 

این سفره با وجود همه زیبایی اش عروس و داماد را به 

گذشته برد. دست ها باز شد و عاقد با نام و یاد خدا شروع 

کرد. بار اول پرسید عروس خانم بنده وکیلم و نسرین با 

شوقی که در صدا و بغضی که در گلویش بود، گفت عروس 

رفته گل بچینه، بار دوم بلند گفت عروس رفته گالب بیاره و 

بار سوم که عاقد پرسید، سکوت سنگینی در محضر حکفرما 

شد. یزدان زیر چشمی مهرا را نگاه کرد. لبان سرخش به 

همدیگر چسبیده بود، نمی توانست بگوید با اجازه پدر و مادرم 

چون پدر و مادری نبود، آخرش فقط بله گفت. صدای هلهله 

بلند شد و با یکبار دست کشیدن به چشمهایش اشک را پس 

زد. عاقد خطبه را خواند، واژه های عربی بر زبان عاقد جاری 

شدند و یزدان و مهرا محرم شدند. پارچه سفید از روی 

سرشان برداشته شد، لبخند محوی کنج لب سیاوش نشست، 

شبیه شکارچی که به شکارش نگاه می کند، به آن صحنه خیره 

شد. صحنه ای که یزدان مهرا را بغل کرد و بر پیشانی اش بوسه
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زد، پوزخندی را روی لب سیاوش نشاند و زیر لب گفت: 

«اولین بار نیست که ادای عاشقا رو درمیاری!» مختار در حالی 

که لبخند به لب داشت و دست می زد، کنار گوش پسرش 

گفت: «چی گفتی؟» سیاوش دستپاچه نگاهی به پدرش کرد و 

آرام گفت: «هیچی! می گم چه روز خوبی.» 

- کاش قسمتت بشه بابا. 

سیاوش آرام پلک زد و سر تکان داد. 

- کاش. 

یزدان و مهرا عسل در دهان هم کردند، شیرینی عسل بر 

زبانشان جاری شد و کیلو کیلو قند در دل مهرا آب شد. یزدان 

کنار گوشش گفت: «این عسل شیرینه ولی من شیرین ترشم 

سراغ دارم.» 

- یعنی چی؟

یزدان با حالت چابلوسانه ای گفت: «شیرین تر از عسل تویی 

دیگه عزیزم.» صدای قهقهه عروس بلند شد و نسرین 

همان طور که لبخند به لب داشت، جعبه حلقه ها را نزدیکشان 

برد. یزدان حلقه مهرا را میان دو انگشتش گرفت، مهرا دست 

ظریفش را نزدیک برد و حلقه را توی دستش نشاند. دخترک 

به دنیای متاهل ها وارد شد و روی انگشتش نشانه تعهد 
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نشست. مهرا با گونه های رنگ گرفته یزدان را هم پایبند به 

عشقشان کرد و حلقه را در دستش نشاند.

#۲۳۰

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

پسری که همراه فیلمبردار بود، دوربین عکاسی  را از کیفش 

درآورد. یک عکس دسته جمعی با همه مهمان ها گرفتند، مهرا و 

یزدان روبروی هم بودند، تنشان به همدیگر چسبیده بود و 

رویشان به دوربین بود، مهرا نازی به دل یزدان می کرد که بیا 

و ببین. عکاس به مانیتور نگاه کرد، عکس شباهت زیادی به 

نقاشی داشت، نقاشی با صورتک های متفاوت. چشمان یزدان 

هم شادی را فریاد می زد هم غم را، درست شبیه نگاه مادرش 

نسرین. چشمان مهرا خورشید عشق بود، مختار فارغ از دنیا 

لبخند دندان نمایی روی لبانش بود و از پس نگاه مرموز 

سیاوش و رنگ زمردی چشمانش و آن لبخند محو روی لبانش 
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هیچ حسی پیدا نبود. نیاز لبخند زورکی داشت و نگاهش یک 

بوم نقاشی از حس انتظار و فراق بود و استا اصالن و مانی 

نگران رنگ پریده نیاز و خوشحال از حضورشان در یک جشن. 

عکاس چند عکس دونفره از مهرا و یزدان گرفت، مهرا موقع 

عکاسی چموش و سرتق بود، با صورتش ادا درمی آورد و لبش 

را کج و کوله می کرد، عکاس را عاصی می کرد و یزدان را 

می خنداند. پای میز ایستادند و امضا کردند، آن قدر که دست 

هر دویشان از این همه تعهد دادن و کاغذ بازی خسته شد. با 

هلهله نسرین از پله ها محضر پایین آمدند و بیرون رفتند. 

آسمان و هوا برای مهرا طرز دیگری شده بود، انگار آسمان 

آبی تر شده و هوا جون می داد برای نفس کشیدن. یزدان در را 

برایش باز کرد، سوار شد و دوباره در را بست. یزدان پشت 

فرمون نشست و استارت زد. پشت سر آن ها ماشین استا 

اصالن و مختار دنبالشان رفتند و نسرین با فیلمبردار راهی 

شد. مختار به شوخی پشت سرشان ممتد بوق می زد، سیاوش 

دست روی دست پدرش گذاشت. 

- بابا خواهش می کنم. 

- چیه مگه؟ یزدان دوماد شده، جالل کجاست این روزها رو 

ببینه؟ 
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سیاوش زورکی لبخند زد و سرش را به چپ و راست تکان 

می داد. یزدان حقش دامادی نبود این را سیاوش بهتر از کسی 

می دانست، یزدان حقش نیست که خوشبخت شود، مختار هم 

میداند ولی ادای نادان ها را درمی آورد. مهرا با آهنگ تنش را 

قر می داد، با شیطنت صورت یزدان را هر دقیقه یکبار 

می بوسید و عقب می رفت و با حرکت ابرویش برای شوهرش 

دلبری می کرد. یزدان با لبخند به دلبر کنارش نگاهی انداخت و 

موبایلش را از جلوی ماشین برداشت. چراغ قرمز شد و سریع 

دستان یزدان روی کیبورد موبایلش حرکت کرد و پیامکی را 

ارسال کرد. برای میران نوشت که تا شب توی باغ جشن دارند، 

منتظرش است و در قلبش خداخدا کرد که بیاید، آخرش هم 

طاقت نیاورد که قید دیدن میران را بزند چون چشمان سیاه 

میران همه آرامش او بود. دنیا را هم که داشته باشد آن 

مرواریدهای سیاه چیز دیگری است.

#۲۳۱
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بی هدف اشاره گر موس را روی صفحه نمایش می چرخاند. 

ذهنش درگیر پیامکی بود که از یزدان رسیده بود. جشن عقد 

یزدان و مهرا بود، مهرا عشق قدیمی اش بود و یزدان همه 

چیزش. ذهنش اصالحش کرد که همه این ها در گذشته بوده، 

تو زندگی جدید داری. موس را رها کرد، دستش را زیر سرش 

ستون کرد و به پشتی صندلی تکیه داد. به اطرافش نگاه کرد، 

کم کم داشت چیزهایی که می خواست را به دست می آورد، در 

یک شرکت کارمند شده بود، کامیپوتر خوب، لباس رسمی، در 

و دیوار یک دفتر؛ عقلش این صحنه ها را بیشتر دوست داشت 

پس چرا باید سمت گذشته می رفت. با زمان حال، حالش بهتر 

بود. روبروی باغ پارک کردند، غروب شده بود و رنگ الجوردی 

و سرمه ایی آسمان را نقاشی کرده بود. استا اصالن دوید و در 

باغ را باز کرد. وارد باغ شدند، روی سبزی های رنگ پریده کنار 

گندمزار صندلی چیده بودند و به دو درخت باالی صندلی 

ریسه بسته بودند. میزی روبروی صندلی عروس و داماد بود. 

نسرین دو قاب میوه و شیرینی را با کمک سیاوش از عقب 

ماشین مختار برداشت و روی میز گذاشت. سیاوش ماشینش 

را داخل باغ آورد. صندوق عقبش را باز کرد و صدای موسیقی 
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در باغ پیچید. مهرا روبروی یزدان ایستاد و دو دست یزدان را 

در دست گرفت. 

- برقصیم؟! 

یزدان با اخم ظریفی میان ابروهایش ایستاد. 

- اینجا نه...

- پس کجا؟!

- من دوست ندارم زنم جلوی کسی کمرشو قر بده. 

مهرا پر صدا خندید. 

- پس آقامون غیرتیه. 

- بله، عجیب غیرتیم. بریم مهمونا منتظرن. 

مهمان ها روی صندلی نشسته بودند. مختار پا روی پا انداخته 

بود و موز می خورد. وقتی مهرا و یزدان دست در دست هم به 

سمت جایگاه رفتند، صدای هلهله نسرین و صدای دست 

دیگران بلند شدند. مهرا بی اختیار به بازوی یزدان چسبید و 

بلند خندید. روی صندلی نشستند، مختار پوسته موز را در 

بشقابپ انداخت، از جایش بلند شد. کتش را روی صندلی 

انداخت و شروع به رقصیدن کرد. مدل بابا کرم و لوطی های 

قدیم می رقصید، ابرویش را رو به یزدان باال می انداخت و 

گردنش را به چپ و راست تکان می داد. یزدان در صورت 

343



مختار غرق شد و آن چشمان نافذی که در حین سنگدلی 

مهربان بود، او را به گذشته برد. گذشته ای که مختار 

الپوشانی اش کرد و پس از آن دیگر رویش را نداشت در چشم 

مختار نگاه کند ولی حاال خیره بود به مختار. میران نبود و 

تنها چیزهایی که او داشت همین مختار و سیاوش و نسرین 

بودند. چرا میران نبود؟ راستی میران که چشم هایش مشکی 

نبود، عسلی بود، از بس این مدت نگاهش تیره شده بود که 

یزدان خیال کرد یک لحظه چشم های میران مشکی است. 

افکارش را پس زد و زورکی رو به مختار لبخند زد، صدای 

قهقهه مهرا شبیه یک توهم در سرش می پیچید، وجودش یک 

لحظه داغ شد. هنوز باور نمی کرد که شناسنامه اش پر شده، 

چقدر با میران برای زن گرفتنشان با هم حرف زده و رویا 

ساخته بودند، داماد شده بود و میران نبود. وقتی به خودش 

آمد که سیاوش دستش را برای رقص کشیده بود، استا اصالن 

و مانی دوروبرش می رقصیدند و سیاوش روبرویش. دستانش 

را تکان داد، کمرش را قر داد، رقص را بلد بود، در مهمانی ها که 

مست می شد، خوب می رقصید. االن مست الکل نبود، مست 

گذشته بود. می رقصید که پس بزند غم را. چهره دلبرانه مهرا 
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که برایش عشوه می آمد و با آهنگ همخوانی می کرد، مقابل 

چشمانش بود و لبخند را روی لبش می نشاند.

لبخندش مصنوعی  بود، اداهایش مصنوعی بود اصال از این به 

بعد مصنوعی زندگی می کرد.

#۲۳۲

از رقص و پایکوبی زیاد خسته شده بودند. حافظه دوربین 

موبایل نسرین پر شده بود از فیلم های عروسی جمع و جور 

پسرش. صاحب رستورانی که غذا سفارش داده بودند، به 

موبایل یزدان زنگ زد. جلوی در رفت و غذا را گرفت. با 

شوخی و خنده شام عروسی را خوردند، مختار با استااصالن 

رفیق شده بود، با هم حرف می زدند و گل می گفتند و گل 

می شنفتند. نیاز با اینکه شبیه یزدان هنوز هم چشم به راه 

دیدن میران بود ولی می خندید. می خندید تا کسی غمش را 

نبیند. هراس به جانش افتاده بود، حتم داشت که میران دیگر، 

آدم سابق نیست وگرنه محال بود که برای عروسی یزدان 

نیاید. با صدای مختار به خودش آمد و گیج و مبهوت نگاهی 

به او کرد. 
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- بله؟ 

- بابات می گه نویسنده ای، کتابم نوشتی؟ 

نیاز موقع صحبت با بزرگترها بی اختیار مودب می شد و لبخند 

نجیبانه ای روی لبش می نشست. 

- در دست چاپه.

- خیلیم عالی. 

سیاوش پایش را روی پایش انداخت و گفت: «موضوع 

کتابتون چیه؟»

- یه رمان اجتماعیه...

- چرا خانم ها اکثرا عاشق رمانن؟ 

- خیلی از آقایون هم هستن که رمان می خونن، خیلی از آدم ها 

کال اوقاتشون رو با داستان سپری می کنن. چون داستان 

خوندن شبیه قرار گرفتن توی اجتماعه... یعنی انگار وارد 

دنیایی شدی که کمک می کنه دنیات رو بهتر بشناسی. 

- چه جالب، من یکی از دوستام موزیسینه و دقیقا همین 

عقیده رو داشت. البته در مورد موسیقی... اون می گفت 

موسیقی باعث میشه روح آدم های مختلف رو بهتر درک کنی. 

- جالبه و به نظرم درسته. 
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مختار و استااصالن در سکوت به نیاز و سیاوش نگاه 

می کردند. شبیه دو انسان فرهیخته مقابل هم نشسته بودند، 

هر دو در لحنشان احترام و نزاکت بود. مختار همانطور که 

نگاهش به نیاز بود که در حین حجب و حیا، آزادی عمل و 

رفتار داشت به صندلی تکیه داد و دست بر سبیلش کشید، 

احساس کرد نیاز دختری است که می تواند زن خوبی باشد. 

نیاز با شنیدن صدای مهرا سرش را بلند کرد. 

- جانم؟

مهرا گفت: «نیاز جان میشه ازمون عکس بندازید؟» نیاز از 

جایش بلند شد و لبخند زد. 

- حتما.

نیاز دوربین موبایلش را روشن کرد. مهرا روبروی یزدان 

ایستاد و دست دور گردن همسرش انداخت. نیاز از زاویه 

نزدیک از آن ها عکس گرفت، نورهای رنگی ریسه ها باالی 

سرشان افتاد و تصویر را باشکوه کرد. چند عکس دیگر 

انداختند، مهرا با ذوق عکس ها را نگاه می کرد و نشان یزدان 

می داد اما یزدان دیگر کالفه شده بود، می خواست زودتر خانه 

برود، به آنچه که می خواست نرسیده و میران نیامده بود. 

مختار و سیاوش که قصد رفتن کردند، کم کم همه بلند شدند، 
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پسماندهای غذا و میوه در باغ ماند و آنجا را ترک کردند. 

وقتی جشن تمام شد، استرس شبیه خوره به جان مهرا چنگ 

انداخت. حسی شبیه دلهره پس از یک شادی بزرگ احساسش 

را قلقلک می داد و تنش را مورمور می کرد. یزدان دیگر در را 

برایش باز نکرد، خودش سوار ماشین شد و در سکوت راهی 

خانه بخت شدند.

#۲۳۳

وارد خانه شدند. نسرین در خانه اش را باز کرد، نگاه معناداری 

به یزدان کرد.

- صبح ساعت چند براتون صبحونه بیارم؟

صورت مهرا سرخ شد، معلوم نبود از شرم است یا از ترس. 

حالت نگاه مهرا عوض شده بود، دیگر خبری از آن شوق 

کودکانه نبود. یزدان گفت: «هر چی دیرتر بهتر.» نسرین رو به 

پسرش چشمک زد و دستش را در هوا تکان داد. 

- باشه. 

وارد خانه شدند. یزدان در را بست و به مهرا با تحکم گفت: 

«وایسا!» به اندازه کافی قلبش تند می زد، این لحن پر تحکم 
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یزدان هم او را مضطرب تر می کرد، سر جایش ایستاد. 

نفس های سنگین یزدان را کنار گوشش حس کرد. یک دست 

یزدان دور کمرش حلقه شد تا به خودش آمد در آغوش یزدان 

بود و دستان یزدان زیر پاها و کمرش اهرم شده بود. مهرا 

دستانش را دور گردن او حلقه کرد. 

- چی کار می کنی دیوانه؟

- رسم نیست مگه؟!

- چی؟! 

- عروسو رو دست می برن به حجله.

رنگ مهرا پرید و یزدان این رنگ پریدگی را به حساب ترس و 

بچگی گذاشت. 

- واقعا قراره به این زودی...

حرفش را ادامه نداد ولی از نفس زدن های مقطعش معلوم بود 

که ترسیده. یزدان خواهانش بود، خیلی وقت بود که خودش 

را بی نصیب گذاشته بود. این ذهن آشفته اش را فقط آن اتفاق 

آرام می کرد. در خودش می دید که می تواند مهرا را رام کند. با 

لحن اغواکننده ای گفت: «آره!» 

- می ترسم یزدان. 
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لبخندی کنج لب یزدان نشست. این شرم و حیا و ترس را 

دوست داشت، حس خوبی بهش می داد. مهرا را وسط اتاق 

زمین گذاشت. روبرویش ایستاد، با وسواس خاصی جلوی 

شنلش را باز کرد و سرش را در گردن مهرا فرو برد. آرام پیش 

رفت، اشک های مهرا به دلیل نامعلومی جاری شد و یزدان داغ 

از عطش خواستن شد. در هم لولیدند اما هوای اتاق آکنده 

ازعشق نبود، ترس زنانه شبیه یک حشره موذی دورشان 

می پلکید، یزدان وقتی به خودش آمد، دید ملحفه تمیز است، 

خونی نمی دید. به چشمان مهرا نگاه کرد، کاسه خون بود و از 

شدت گریه به سکسکه افتاده بود، تازه فهمید دلیل ترس مهرا 

چیز دیگری است. از روی تن ترسیده مهرا بلند شد و صدایش 

از خشم لرزید. 

- دختر نبودی؟ 

مهرا پلکی زد و اشک روی گونه اش شالق زد، چه می گفت، 

می گفت نه. به دروغ متوسل شد تا بلکه آرامش کند.

#۲۳۴
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#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

لحاف را دور تنش پیچید، تن عریانش و ملحفه تمیز را زیر 

لحاف پنهان کرد. با هق هق ریزی در گلویش گفت: «من از 

اولش دختر نبودم، این مادرزادی...» یزدان با فاصله از تخت 

ایستاد، پشتش را به مهرا کرد و چنگی به موهایش زد.

- خواهش می کنم بهم دروغ نگو... بعد از این همه سال 

می دونم کی چی کاره است، همون موقع که تنت لرزید 

فهمیدم یه کاسه ای زیر نیم کاسه است...

صدایش طوری لرزید که دیوارهای اتاق را هم لرزاند.

- من فهمیدم تجربه اولت نبوده مهرا، فهمیدم!

لرزش تنش امانش داد که راحت بخواد. روی تخت نشست، 

پتو را دور خودش پیچید و کف پاهای لرزانش را به تشک 

تخت چسباند.

- یزدان... داری قضاوت می کنی.

صدایش از الی دندان های کلید شده اش خارج می شد. 

- یزدان من دارم... دارم راست می گم.
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یزدان سرش را نچرخاند، پلک هایش را روی همدیگر فشرد.

- مهرا من از پشت کوه نیومدم، خیلی چیزها رو متوجه 

می شم.

- می دونم تو سابقه داری...

اشک هایش جاری شد، صدایش در گلو گیر کرده و نمی توانست 

واضح حرف بزند.

- سابقه داری اما به این فکر کردی که وقتی خودت سابقه 

داری چطور از من توقع...

این قدرش را طاقت نداشت. طاقت نداشت تازه طلبکار هم 

بشود. صدای فریادش تن مهرا را بیشتر لرزاند.

- خفه شو.

به سمت او چرخید و با قدم های تندی به او نزدیک شد. 

بی توجه به چهره ترسیده و تن لرزانش دستانش را دو طرف 

شانه او گذاشت و روبرویش روی زانوهایش نشست.

- فقط به سوالم جواب بده، کی باهات این کار رو کرده؟

- چه فرقی داره... مهم اینه که ندارم. بارها خواستم برم دکتر 

ولی ترسیدم... نمی خواستم بفهمی اما...

- شر تحویل من نده، بگو کی این کار رو باهات کرده؟
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گوشه لبش را گزید و سرش را زیر انداخت، از چشمان یزدان 

خون می بارید. می ترسید حرف بزند، لرزش بدنش بیشتر شده 

بود، طوری که صدای به هم خوردن دندان هایش روی 

اعصابش بود. یزدان شانه هایش را تکان داد و چند بار سرش 

فریاد کشید که حرف بزند. چشمانش سیاهی رفت، سرش 

سنگین شد. از نگاه خشمگین یزدان ترسیده بود، زیر دلش تیر 

می کشید و درد می کرد. محتویات دلش زیر و رو شد و 

یکدفعه هر چه خورده بود را روی لحاف باال آورد.

#۲۳۵

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

یزدان صورتش را جمع کرد و دور ایستاد. بوی استفراغ زیر 

بینی اش می پیچید و از آن بو صورتش را جمع می کرد. اشک 

از گونه های مهرا جاری شد، دور لبش را با دستش پاک کرد،  

دستان کثیفش را روی صورتش گذاشت و با صدای بلند هق 
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زد. یزدان این صحنه را یکبار دیگر هم دیده بود، از این بدتر را 

دیده بود. آن دختر فقط سیزده سالش بود، شبیه مهرا روی 

تخت چوبی فکستنی در زیرزمین خانه مختار میان خون آبه و 

محتویات معده اش نشست و روبروی یزدان هق زد. متهم شد 

و گریه کرد، کتک خورد و از شدت الجونی غش کرد و یزدان 

در آن شب فرار کرد. فرار کرد و پای کارش نماند. بغض 

سنگینی گلویش را گرفت، وجودش از آنچه به یادآورده بود 

لرزید. تهوع از گذشته اش گلویش را چنگ زد. به سمت حمام 

دوید، دوش آب گرم را باز کرد و تنش را به آب سپرد. سرش 

داغ شده بود، انگار یک نفر چند وزنه سنگین را به سر او 

وصل کرده بود. چشمان پسته را به یادآورد، چشمان طوسی، 

صورت الجون زرد، آنچه با پسته کرد امروز در قالب عروسش 

ظاهر شد. نمی دانست مهرا کجا دخترانگی اش را به باد داده 

ولی هر چه که بود تنها دختری که در زندگی اش دید، پسته 

بود که خودش بی صورتش کرد. صدای ضربه هایی که به در 

حمام می خورد را شنید. مهرا با ناله گفت: «یزدان، یزدان، من 

اشتباه کردم ازت پنهون کردم، تو هر چی بودی بهم گفتی که 

تو سرت چی بوده، من از گذشته تو خبر داشتم ولی خودم 

گذشتمو پنهون کردم. یزدان ما شبیه همیم... هر دومون خطا 
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داشتیم، هردومون گذشته تلخ داشتم. به هم رسیدیم که 

زندگیمونو بسازیم، به هم رسیدیم که همدم هم باشیم. تا حاال 

ازت پرسیدم دخترهایی که باهاشون می خوابیدی چه شکلی 

بودن؟ تو هم نپرس.» یزدان از وقاحت زنش به تنگ آمد. 

رگ های گردنش برجسته شد و چنان پلک هایش را روی هم 

فشرد که درد در چشمش پیچید و به سرش سرایت کرد. 

شیرآب را بست و با حوله تنش را خشک کرد، نمی دانست چه 

کار کند. مهرا گفته بود همدم باشیم هنوز چیزی نشده به این 

نتیجه رسیده بود که مهرا تاوان گناهانش است. در شب اول 

زندگیشان بدترین خاطره یادش آمد، در شب اول زندگیشان 

لکه ننگ زندگیش، پسته، مقابل چشمانش قدعلم کرد.

#۲۳۶

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

در حمام را باز کرد. مهرا جلوی در حمام نشسته بود، پاهایش 

را در شکمش جمع کرده و یک لباس را بدون آنکه بپوشد 
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جلوی تن عریانش گرفته بود. یزدان با حالتی عصبی رو به او 

گفت: «برو کنار.» نگاه مهرا حالت ملتمسانه گرفت. 

- یزدان با من این کار رو نکن. 

یزدان بی توجه به او از روبرویش رد شد و مهرا برای اینکه 

پایش را له نکند، عقب رفت. به سمت کمد رفت، یک شلوار با 

یک سوییشرت برداشت. مهرا با چشمان گرد شده از تعجب 

گفت: «کجا می خوای بری؟ هان؟! کجا؟!» از جایش بلند شد و 

لباس را شبیه لنگ دور تنش پیچید. 

- یزدان بذار من برم دوش بگیرم بیام با هم حرف بزنیم. تو رو 

خدا این کار رو نکن، با هم حرف می  زنیم. 

یزدان زیپ شلوار را بست و سوییشرت که روی دسته کمد 

افتاده بود را توی تنش کشید. 

- من باید یه کم برم بیرون. 

مهرا دست روی شانه اش گذاشت. 

- یزدان خواهش می کنم، من االن بهت احتیاج دارم. 

به چشمان همسرش نگاه کرد، در چشمان مشکی اش حلقه 

اشک غوطه ور بود. می خواست بپرسد کی دخترونگیت رو 

گرفت برام توضیح بده ولی می ترسید. می ترسید از ساعت و 

ثانیه ای که بفهمد به مهرا هم تجاوز شده و باز پسته را به یاد 
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بیاورد. ترجیح داد از خانه بیرون برود، از گذشته ای که 

گریبان گیرش شد، فاصله بگیرد. مهرا را پس زد و به سمت در 

رفت، مهرا تا آخرین لحظه دنبالش دوید و خواهش کرد که 

نرود اما انگار مهرا را نمی دید، دیوانه ای شده بود که فقط فرار 

را می شناخت. در را به هم زد و رفت.

میران در رختخواب دراز کشیده، دستانش را زیر سرش ستون 

کرده و به سقف باالی سرش چشم دوخته بود. عاطی با 

فاصله از او کنار بخاری خوابیده بود. 

- میران.

میران غرق در افکارش بود، نمی خواست حرف بزند، 

نمی خواست گوش بدهد. ولی مادر بود، نمی شد دلش را 

بشکند. 

- جانم مامان؟ 

- دیار رو دیدی چه خانم بود؟

حسی به دیار نداشت اما همه این مدت عاطی در گوشش 

زمزمه کرده بود که هوای او را داشته باشد، می گفت دیار 

بهترین زن می شود برای تو. دایی ات اگر تو دامادش شوی 

برایت سنگ تمام می گذارد. میران سردرگم بود فقط آرامش 

می خواست. برایش مهم نبود چه کسی همسرش شود. فقط 
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خوشبختی می خواست. نیاز در سرش مانور می داد ولی چه 

می گفت به مادرش. خودش را قانع می کرد و می گفت نیاز 

لیاقتش بیشتر از من است، چشمان مادرش از شوق 

می درخشید وقتی از دیار می گفت و میران نمی توانست به 

این راحتی مادرش را پس بزند و تو روی او بایستد. اصال تا 

االن در رودروایسی زندگی کرده بود از این به بعد تصمیم 

داشت مادی گرا باشد، شاید اصال خوشبختی در مادیات است. 

در دیار و علی، در آن صندلی که صبح رویش نشست، اگر 

یکدانه داماد علی شود، وارث همه اموال او می شود. این 

حرف میران نبود، مادرش در گوشش کرده بود. البته خودش 

هم  با فقر دست و پنجه نرم کرده و می خواست زندگی 

جدیدی را شروع کند اما با وجود تقال برای زندگی جدید 

حالش خوب نبود. صدای زنگ پیامکش بلند شد. نام یزدان را 

که دید، قلبش لرزید. پیامک را باز کرد. «سالم میران، جلوی 

در خونه ام، نیای میام تو.»

#۲۳۷
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#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

میران از رختخوابش بلند شد. سوییشرتش را از جالباسی 

برداشت و پوشید. وقتی از اتاق بیرون آمد. عاطی پرسید: 

«کجا؟» 

- یه دیقه میرم تو کوچه، یه کاری دارم. 

- چه کار داری؟ 

- بیخوابی زده به سرم، می خوام قدم بزنم. 

عاطی حرفی نزد ولی دستپاچگی در لحن و رفتار پسرش را 

بو کشید. میران از خانه بیرون رفت. چشمش که به یزدان 

افتاد، خشکش زد. شبیه چیزی که نبود، تازه داماد. موهایش 

در صورتش ریخته بود. چشمانش غم را فریاد می زد، 

بی قراری از نگاهش معلوم بود. شبیه بچه ای شده بود که 

پشیمان جلوی مادرش ایستاده. میران به سمتش رفت. 

فراموش کرد که چه فاصله ای بینشان است. مدت ها بود که 

یزدان را این شکلی ندیده بود. شبیه بچگی هایش شده بود که 
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خطایی می کرد و ناتوان می شد. دستانش را دوطرف صورت 

یزدان گذاشت. 

- خوبی؟ چرا پیش زنت نیستی؟ 

خجالت می کشید بگوید چه شده و چه چیزهایی بین او و 

زنش گذشته است. زیرلب گفت: «نیستم.» 

- می پرسم چرا نیستی؟ 

- ولش کن. 

بغضی گلویش را چنگ زد و همان بغض صدایش را لرزاند. 

-میران دوست دارم امشب کنار تو باشم. 

- پس مهرا چی یزدان؟  عروستو تنها تو خونه گذاشتی که چی 

بشه؟ 

- تا پارک سر کوچه پیاده بریم؟ 

میران نگاهی به در نیمه باز کرد. فکر عاطی بود اما یزدان 

داغون تر از آن بود که تنهایش بگذارد. نگاهی به او کرد و 

سرش را باال و پایین انداخت. 

- بریم. 

در را بست و همراه یزدان تا سر کوچه باریک رفتند. مدت ها 

بود که این کوچه را باهم قدم نزده بودند، یزدان قلبش از این 

قدم زدن مملو از شوق بود ولی شوقش میان هزاران اضطراب 
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قایم بود. هر دو در اوج ناراحتی، کنار هم شاد بودند، در 

قلبشان یک طور آرامشی بود. نمی دانم کسی این حس را لمس 

کرده یا نه ولی حضور بعضی ها در زندگی طوری است که 

انگار حتی در بدترین شرایط، شرایط را برایت آرامش بخش 

می کنند هر چند که خودشان باعث ناآرامی ات باشند، یزدان در 

اوج پریشانی میران را آرام می کرد و میران یزدان را. تا پارک 

نیم ساعت پیاده روی بود، کالمی بین آن ها رد و بدل نشد، 

فقط صدای قدم هایشان در گوش همدیگر تکرار شد. وارد 

پارک شدند، آن وقت شب در آن محیط پرنده پر نمی زد. روی 

یک نیمکت نشستند. درختان سبز به وسیله باد تکان 

می خوردند و صدای هوهو در سیاهی شب شبیه یوهاهای در 

کارتون ها یک موسیقی هراس انگیز را در مغزشان پخش 

می کرد. یزدان روی نیمکت سرد خوابید و سرش را روی پای 

میران گذاشت. با اینکه سوز نیمکت در تنش می پیچید ولی 

عین خیالش نبود، مهم گرمای پای میران بود که زیر سرش 

بود. 

- چی گذشته بهت؟ چی شده که نصف شبی رخت دومادیتو 

درآوردی اومدی پیش من؟ 
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- فکر کنم رخت دامادی بهم نمیاد. رخت شادی بهم نمیاد. گناه 

کردم تاوان باید بدم. 

- مخفی کردن گذشته از من گناه بوده؟ 

- نه داداشم... کل گذشته ام گناه بوده. 

میران به روبرویش زل زده بود. گناهان گذشته یزدان جلوی 

چشمانش یکی پس از دیگری ردیف شد. کم نبودند، یادش آمد 

روزی که علی او را بخاطر خطای یزدان بیرون کرد و او پای 

خطای بزرگ رفیقش ایستاد. 

- از کدوم گناه حرف می زنی؟ 

سیبک گلویش باال و پایین شد، لبش را با زبان تر کرد و با 

بغضی در گلویش گفت: «از پسته، از پسته حرف می زنم 

داداش.» چشمانش از تعجب گرد شد. چه لزومی داشت که 

یزدان بعد از این همه سال یاد پسته بیفتد، پسته ای که 

یکدفعه در گذشته محو شد و هیچکس خبری از او نگرفت. 

- مگه سروکله پسته پیدا شده؟ 

- فکر نکنم زنده باشه. همون موقع ها اون دختره دوستش 

گفت که خودشو آتیش زده. یادت نیست مگه؟!

وقتی این جمله را گفت، در خودش له شد و بی اختیار به 

خودش پیچید. هر بار که یاد پسته و و سوختنش می افتاد، 
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احساس می کرد که قتل نفس کرده است. یعنی احساس که 

نه، واقعا از هر منظری یزدان قتل نفس کرده بود.

#۲۳۸

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

- چرا یاد پسته افتادی؟ 

وقتی این سوال را پرسید، صدایش لرزید. نمی دانست چرا 

همیشه وقتی از پسته می گفت صدایش می لرزید. آن دختر 

گذشته تلخ زندگی میران و یزدان بود. یزدان در جواب 

حرفش سکوت کند، انگار دلش لبانش را به هم دوخته بود و 

نمی گذاشت آن صحنه را شرح دهد. روی تختخواب و چشمان 

مهرا و یادآوری چهره پسته تاریک ترین نقطه زندگی اش بود. 

همه مدتی که کنار هم بودند، در سکوت گذشت. سکوتی 

آرامش بخش که از ده هزار حرف موثرتر بود. یزدان در را باز 

کرد و وارد خانه شد. از دیدن نسرین تعجب کرد. با چشم های 
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گرد شده از تعجب گفت: «این جا چی کار می کنی؟» نسرین با 

حالتی طلبکارانه گفت: «چی کار کردی با این طفل معصوم؟» 

گوشه لبش را گزید و به در باز اتاق نگاه کرد. 

- تو اتاقه؟

- آره، تو اتاقه... ولی...

یزدان به مادرش مجال نداد که حرف بزند و سریع به سمت 

اتاق رفت. مهرا روی تخت نشسته، زانوهایش را در شکمش 

جمع کرده و دستانش را روی سینه در هم قفل کرده بود. 

یزدان گوشه تخت نشست، از نگاهش آتش می بارید. انگار نه 

انگار که این دختر تازه عروسش بود، هندجگرخواری را پیش 

رویش می دید که با یادآوری گذشته جگرش را می خورد. 

- به مامانم گفتی چه گند زدی؟ گفتی چه غلطی کردی؟ یا 

نتونستی بگی؟ 

مهرا سرش را زیر انداخته و حرف نمی زد. به نقطه ای خیره 

بود، لحن عصبانی یزدان ریشه به جانش می زد. هنوز هیچی 

نشده شوهرش با نگاه طلبکارانه، با لحن پرانزجار او را 

مخاطب قرار می داد و این اللش کرده بود و تنهایش. نسرین 

وارد اتاق شد. صدایش را در سرش انداخت و بادی به غبغش 

انداخت. 
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- گفته، همه چیز رو بهم گفته. ولی تو نباید از مهرا عصبانی 

باشی. باکره نبودی که باکره بخوای. باکرگی مگه فقط برای 

زنه؟ 

نگاه پر از خشمش را به نسرین دوخت و از شدت حرص زیاد 

چنان لبش را گزید که گوشت نازک لبش زیر فشار دندان هایش 

له شد. تارهای صوتی اش لرزید. 

-  می شه ساکت شی مامان؟ 

نسرین سرش را باال و پایین انداخت. 

- بیا بیرون، باهات حرف دارم. وگرنه مجبور میشم بلند حرف 

بزنم. 

تهدید در لحن نسرین را شناخت و به دنبالش راه افتاد.

#۲۳۹

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است❌
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نسرین روی مبل نشست. شاید هر پسر دیگری بود آن لحظه 

رو نداشت به مادرش نگاه کند ولی یزدان رویش را داشت. 

چون مادرش دوبرابر خودش در این زندگی سگی مقصر بود. 

روبروی نسرین نشست، تنه اش را جلوتر کشید و کف دستانش 

را به همدیگر چسباند. لبانش یک خط صاف و چشمانش ریز 

شده بود. رو به نسرین گفت: «خب مامان... بگو حرف بزن.» 

نسرین گوشه لبش که بند دندانش بود را رها کرد، ناخواسته 

کمی فکش منقبض و صدایش همراه با لرزش شد. 

- تو خودت قدیسه ای که توقع زن قدیسه داری؟ 

- نه، نیستم. 

- توقع زن قدیسه ندارم.  ولی حق دارم از همسرم بابت پنهون 

کاری ناراحت بشم. 

- حواست هست که همه خرج زندگی ما با این دختر شده؟! 

من با هر ماه یه سکه مهریه نمی تونستم خونه اجاره کنم. هر 

چی داریم از سهم االرث این دختره.

- بفرمایید حق السکوته. 

- آره، پسرم. کم اشتباه نکردی. یک عمر عالف زندگی کردی، 

حاال وقتشه به زِن پولدارت باج بدی. ازش پرسیدی چطور 
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دخترونگی نداره؟ ماجرا از اون جایی شروع شده که زنت با 

پسر خدمتکارشون دوست شده، یه شب پسره مخشو...

یزدان چنان دندان هایش را به همدیگر فشار داد که حس کرد 

االن است که دندان هایش خرد شد، نسرین وقتی صدای دندان 

قرچه پسرش را شنید، دیگر حرفی نزد. دستش را به نشانه 

سکوت مقابلش گرفت. 

- باشه... دهنمو می بندم. فقط خواستم بگم چیزی شبیه این 

تو گذشته تو هم هست. پس آروم باش. 

صورت یزدان از لبو سرخ  تر شد. هر لحظه نزدیک بود منفجر 

شود. با فریاد بلندی که زد، انفجاری دیوارهای خانه را لرزاند. 

-  بسه مامان، بسه... فهمیدم... فهمیدم، نمی خواد تو سرم 

بکوبی. 

از روی مبل بلند شد. دور خانه را با قدم هایش متر کرد و به 

موهایش چنگ زد. سال  ها بود که نسرین پسرش را این طور 

عصبی ندیده بود، خیلی وقت بود که آدم ها فکر می کردند که 

یزدان بی غمی است که دیگر چیزی برایش مهم نیست. ولی 

پسته باز در زندگی او سرباز کرده بود. 

نسرین پشت سرش ایستاد و دست روی شانه اش گذاشت. 

- آروم باش مامان... هر چی بوده برای گذشته...
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پا به زمین کوبید و صدای فریادش تا آسمان هفتم رسید. 

- پس چرا داری به رخم می کشی. 

- به رخت نکشیدم فقط. 

یزدان به سمت مادرش چرخید و دستش را روبروی او 

گرفت. 

- برو بیرون... اصال تو باعث اون بدبختی بودی. اگه زندگی 

می کردی، اگه ولم نمی کردی اون کار رو نمی کردم. اگه مامان 

باال سرم بود، می ترسیدم...

با هر قدمی که برمی داشت، نسرین یک قدم بیشتر به در 

خروجی نزدیک می شد. چشمان آتشین پسرش زبانش را 

بندآورده بود. در را از پشت باز کرد و از خانه فرار کرد. یزدان 

در را پشت سر مادرش بست، به در تکیه داد. چشمانش را 

بست و نفسش را پر صدا به بیرون فوت کرد. موهایش 

افسارگسیخته در صورتش ریخته بود و در چشمان شرورش 

خستگی و غم شبیه یک غول کمر تاب می داد و مردمکش را 

می لرزاند. مهرا از اتاق بیرون آمد. زیر پلک هایش از گریه زیاد 

سرخ شده بود و چشمانش کاسه خون بود.

#۲۴۰
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#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌

جرئت نداشت به یزدان نزدیک بشود ولی در چشمانش عجز و 

خواهش بود، عجز و خواهش برای در آغوش گرفتن شوهرش. 

یزدان دست در مویش کشید و موهای پریشانش را باال زد. به 

سمت کاناپه رفت، با همان لباس های بیرون روی کاناپه دراز 

کشید و پاهایش از دسته کاناپه بیرون زد. ساعدش را روی 

چشمش گذاشت و چشمانش را بست. ولی وقتی فکرت 

مشغول است، بستن چشمانت شبیه شکنجه است. چون هر 

چه در ذهنت است مقابل چشمانت قدعلم می کند و آسودگی 

را می گیرد. مهرا بدون آنکه حرفی بزند فقط شوهرش را نگاه 

کرد. وجودش سراپا عذاب وجدان بود. می خواست یزدان را 

درآغوش بگیرد و تا صبح با گرمای تن او آرام شود و بخوابد 

ولی در اولین شب زندگی اش شوهرش جای خوابشان را جدا 

کرد. از سردی شب عروسی اش سرمازده شد. پای دیوار 
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نشست و زانوهایش را در شکمش جمع کرد. سر روی زانویش 

گذاشت و اشک های گرمش روی گونه اش ریخت. 

میران با سروصدا از خواب بیدار شد. روز اسباب کشی شان 

بود و ننه و همسر عطا آمده بودند کمک. از توی رختخواب 

بلند شد و دست روی چشمانش کشید و موهای به هم 

ریخته اش را باال زد. ننه با لبخند گفت: «سالم پسرم، صبح به 

خیر.» نرگس، همسر عطا صبح به خیر گفت و میران با لبخند 

روی لبش جواب صبح خیر مادربزرگ و زن داییش را داد. 

میران کت و شلوار رسمی اش را پوشید، موبایلش را در 

جیبش گذاشت و رو به عاطی گفت: «ببخشید مامان که من 

می رم، کارهای شرکت زیاده.» ننه تابی به گردنش داد. 

- نه پسرم، االن که کار زنونه است. برو به کارت برس. 

عاطی تا جلوی در پسرش را بدرقه کرد. کفش های ورنی 

مشکی رنگ را در پایش کشید و سوار موتور شد. عاطی 

زیرلب گفت: «همین روزها ماشین می خری پسرم. یکدونه 

داماد علی باید ماشین سوار باشه.» سوز زمستان در تنش 

می پیچید و با گازی که به موتور می داد آن سرما بیشتر در 

پوستش نفوذ می کند. وقتی سر خیابان رسید، نیاز را دید که 

منتظر تاکسی ایستاده بود. یک لحظه جا خورد، می خواست 
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دور بزند. روی نگاه کردن به چشمان آن دختر نداشت ولی 

دیگر دیر شده بود، نگاهش با نگاه نیاز تالقی کرد و با فاصله 

اندکی به چشمان همدیگر خیره شدند. اولش هر دو از این 

دیدار غیرمنتظره تعجب کردند ولی چند لحظه بعد دلخوری 

نیاز در حالت چهره اش نمودار شد. شبیه یک بازیگر آماتور 

نگاهش را با انزجار از میران گرفت ولی انزجارش ساختگی 

بود، هنوز هم برای آن چشمان عسلی می مرد. به سمت دیگر 

خیابان رفت و میران نفهمید چرا دور زد و شبیه یک مزاحم 

خیابانی به دنبال نیاز رفت.

#۲۴۱

نیاز خواست به آن صدای موتور و میران پشت سرش 

بی توجه باشد اما نتوانست میران حرف نمی زد فقط دنبالش 

افتاده بود. سر جایش ایستاد و به سمت میران چرخید. 

میران با فشار پاهایش روی زمین موتور را نگه داشت. نیاز 

خیره به چشمان او گفت: «االن یعنی چی؟ چرا دنبال من 

افتادی؟!» چشمان عسلی رنگ میران از شدت غم و ندانستن 

تیره شد. آرام گفت: «این روزها اصال نمی تونستم تصمیم 
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بگیرم.» نیاز هنوز عاشق بود، وقتی که میران گفت 

نمی توانسته تصمیم بگیرد نوری از امید در دلش دوید، با 

خودش گفت البد دلش با من است اما در تصمیم مردد است 

ولی غرورش اجازه نداد باز چهره عاشق پیشه به خودش 

بگیرد. گفت: «خب حاال که چی؟ دیگه نمی خواد تصمیم 

بگیری. اگه دوستم داشتی این قدر منتظرم نمی ذاشتی. برو به 

زندگیت برس.» به حالت قهر سرش را چرخاند و راهش را 

کشید و رفت. از میران خیلی دور شده بود ولی هنوز منتظر 

بود که صدایش بزند ولی میران ایستاده بود و از پشت سرش 

قدم زدنش را تماشا می کرد. وقتی صدای گاز دادن به موتور را 

شنید فهمید که میران رفته بی آنکه اصرار کند بماند. میران با 

اخم های درهم به روبرو خیره بود و دستانش از فشار زیاد 

روی دسته موتور سفید شده بود. نمی دانست این چه حسی 

بود ولی وقتی چشمان سیاه نیاز را دید یک لحظه خودش را 

باخت. یاد آرامشی افتاد که از نیاز می گرفت، یاد روزهای کنار 

هم بودنشان افتاد ولی آن موقع رمقی برای عاشقی نداشت، 

هنوز هم گاهی تصویر مهرا پیش چشمانش تداعی می شد. با 

تکان سرش افکارش را پس زد. فراموش کرد که پشت چراغ 

قرمز است، با دست روی موتور کوبید و بلند گفت: «آدم باش، 
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بفهم مهرا زن یزدانه.» ماشین بغلی با تعجب او را نگاه کرد، 

گوشه لبش را گزید و سرش را زیر انداخت. یک لحظه دیوانه 

شد و نفهمید چرا. فقط نیاز و آن بغض در صدا و اشک حلقه 

زده در نگاهش اعصابش را متشنج می کرد، حس آرامشی 

عمیق نسبت به این دختر داشت و وقتی دلخوری اش را دید، 

یادش افتاد که این دختر چه کارهایی در حقش کرد و او 

این طور فراموشش کرد ولی از وقتی عاطی آمده بود، از 

وقتی یزدان رفته بود او دیگر دلیل کارهایش را نمی فهمید، 

قدرت تصمیم گیری نداشت و نمی توانست درست فکر کند. 

نیاز از او توقع داشت، در زندگی اش او را بپذیرد ولی میران 

که نمی توانست در این نابسامانی فردی را وارد زندگی اش کند، 

بخاطر همین دوری کرد چون در اعماق دلش نمی  خواست به 

نیاز نه بگوید اما از طرفی عاطی در گوشش زمزمه دیار را 

می کرد.

#۲۴۲
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پشت میز نشسته بود و سر خودکار را بی هدف روی کاغذ 

می چرخاند، حتی یک خط هم ننوشته بود. کتاب پیش رویش 

باید ظرف دو روز ویرایش می شد و نیاز حال ویرایش و قلم 

نداشت. با صدای هدی نگاه از کاغذ گرفت و بی حواس گفت: 

«هان؟» هدی استیصال و درماندگی را از نگاه نیاز خواند. 

صندلی فلزی کنار دیوار را پیش کشید و کنار نیاز نشست. 

- خوبی؟

دروغ بلد نبود. اگر می گفت خوبم هدی می فهمید که دلش با 

زبانش بیگانه است. چیزی نگفت و سرش را زیر انداخت. 

هدی روی دست کشیده و سفیدش را نوازش کرد. از همه چیز 

خبر داشت، از همان موقعی که نیاز کالس نویسندگی می رفت 

هدی رفیق شفیقش بود. اصال او کار در این انتشارات را 

برایش پیدا کرد، خودش سرپرست نویسندگان انتشارات بود.

- نکنه خبری از میران شده؟

اشک در چشمان نیاز حلقه زد. سرش را باال کرد و با بغضی که 

صدایش را لرزاند، جواب داد: «خبر که نه، اتفاقی دیدمش.» 

- چه کار کرد؟

- احساس می کنم تو خواستنم مردده. نمی دونم چرا ولی 

وقتی نگام کرد فکر کردم می خواد باشه و نمی تونه. 
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هدی در سکوت نیاز را نگاه می کرد. 

- هدی من واقعا دوست دارم که... دوست دارم برگرده. حتی 

االنی که تنهام گذاشته. 

- نباید به آدما نشون بدی که همیشه در دسترسی. حتی اگر 

برگشت هم تنبیهش کن. 

- من تو شرایط بدی بهش ابراز عالقه کردم. اون درگیر 

مادرش بود، درگیر جداییش از یزدان، دروغ که نمی تونم بگم 

اون درگیر عشق به مهرا بود. 

با اینکه مهرا دیگر شوهر داشت ولی نیاز به خیال او هم که در 

ذهن میران مانده بود، حسادت می کرد و وقتی اسم مهرا را 

آورد، خودش گریه کرد. هدی نزدیک آمد و سر نیاز را در 

آغوش گرفت. اشک های نیاز روی مانتوی طوسی هدی را 

خیس کرد. 

دستان میران روی کیبورد حرکت می کرد و تند تند دستورات 

برنامه نویسی را در محیط ویژوال تایپ می کرد. در دوران 

دبیرستانش عاشق برنامه نویسی بود، با چند جستجوی ساده 

در اینترنت همه آنچه را فراموش کرده بود، به یاد آورد و 

سراغ نوشتن برنامه رفت. می خواست برای برقراری نظم 

میان مشتریان و کارمندان شرکت برنامه ای بنویسد و علی 
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خیلی از ایده  اش استقبال کرده بود. ولی هر خطی که تایپ 

می کرد، هزار خطا داشت، الگوریتم برنامه را بارها می نوشت و 

پاک می کرد و آخرش می فهمید که خطای خط ها بخاطر 

بی دقتی اش است. بی دقت بود چون حرف های عاطی در مورد 

دیار و آینده، حرف های دیشب یزدان و دیدار امروز نیاز تمرکز 

را ازش گرفته بود.

#۲۴۲

چند ضربه به در خورد. گفت: «بفرمایید.» دیار در را باز کرد و 

وارد اتاق شد. یک سری دست نوشته و برگه را روی میز 

گذاشت. میران سرش را از روی مانیتور بلند کرد و نگاهی به 

او کرد. 

- چه کارشون کنم؟

- مشخصات کارمنداست برای وارد کردن دیتا توی برنامه ات، 

البته اگه الزم داری آقای مهندس!

دلخوری را در لحن دیار حس کرد. 

- طوری شده؟
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- از وقتی اومدی خیلی داری دلبری می کنی. تعمیر کابل های 

شبکه، حاالم که برنامه نویسی. من با اینکه دکترای آیتی دارم 

شبیه تو نمی تونم باشم ولی تو با لیسانس زدی رو دست من. 

تا قبل از این من مهندس کاربلد اینجا بودم اما االن...

حرفش را ادامه نداد و سرش را زیر انداخت. آنقدر ساده بود 

که نمی توانست حرف هایش در لفافه بپیچید. هر چه بود را 

می گفت. لبخندی کنج لب میران نشست. 

- این طور نیست من سواد تجربی دارم و تو بار علمیت زیاده. 

ما کنار هم به این شرکت نظم می دیم. 

دیار هنوز دلخور بود ولی سرش را باال و پایین انداخت و 

زورکی لبخند زد. از اتاق بیرون رفت و در را بست و میران 

دوباره مشغول به کارش شد. هر بار که بیکار می شد به این 

فکر می کرد که به نیاز زنگ بزند ولی باز منصرف می شد. 

غروب بود و صدای اذان مغرب از پنجره باز اتاق شنیده 

می شد. سیستم را خاموش کرد، کتش را پوشید و قصد رفتن 

کرد. تا رسیدن به در خروجی با چند تا از همکارانش 

خداحافظی کرد. وقتی به خانه رسید، با خانه عریان مواجه 

شد. یک زیرسفره ای کف خانه افتاده بود و همه وسایل در 

کارتون ها روی هم چیده شده بود. دلش گرفت از این عریانی. 
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دلش می خواست باز تابستان شود، زیر پنکه سقفی با یزدان 

بخوابد و تلق تولوق پنکه سرش را پر کند. با صدای عاطی از 

افکار غمگینش بیرون آمد و لبخند مصنوعی را به صورت 

مادرش پاشید. بوی دمپختک زیر بینی اش پیچید و عاطی 

قابلمه در دستش را سرسفره پهن شده روی زیر سفره ای 

گذاشت. 

- برو دست و روت رو بشور، ظرف بیار یه شام دونفره 

بخوریم. 

- چشم مادر. 

کتش را درآورد و روی یکی از کارتون ها انداخت. به سمت 

آشپزخانه رفت. آشپزخانه هم خالی بود. فقط چند لیوان 

بشقاب و قاشق روی جاظرفی مانده بود. خاطرات کودکی و 

نوجوانی اش کم کم جل و پالسش را جمع می کرد و می رفت 

و فردا در آپارتمانی مقیم می شدند که علی با سهم االرث 

عاطی برایشان خریده بود.

#۲۴۳

378



ظرف ها را سرسفره گذاشت و نشست. عاطی همان طور که 

غذا می کشید. زیرچشمی نگاهی به پسرش کرد. 

- چه خبر مادر؟ داییت یه چیزهایی می گفت. 

حسابی گرسنه اش شده بود، غذاهای عاطی همیشه کته 

می شد، شبیه تازه عروس های نابلد آشپزی می کرد اما آنقدر 

گرسنه بود که به آن دمپختک له شده هم راضی بود. نگاهش 

به بشقابش بود که عاطی روی آن برنج می ریخت. 

- چی می گفت؟

- از ازدواج یزدان می گفت. 

بشقاب را روبروی میران گذاشت. میران قاشقش را در هوا 

نگه داشت و چشمانش ریز شد. 

- کسی چیزی نمی دونست. دایی از کجا...

- چرا، مختار به داییت گفته بود. یه جشن کوچیک گرفته 

بودن، مختار و سیاوشم رفته بودن. 

- مختار و سیاوش؟! چرا اونا رفته بودن؟ 

عاطی شانه ای باال انداخت. 

- حاال چی شده برات مهم شده؟ خب دوست داشتن برن. 

سیاوش و یزدان رفیق فاب بودن، یادت رفته؟
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سیبک گلویش باال و پایین شد و مشغول خوردن شد. سعی 

کرد به روی خودش نیاورد که چقدر از نزدیکی سیاوش و 

یزدان ناراحت است. ته دلش هم دلواپس بود، هم حسادت 

می کرد. خودش تنها بود و سیاوش دورواطراف یزدان 

می پلکید. 

- چه شانسی آورد نسرین! دختره رو اون روزی که اونجا دیدم 

بهش نمی اومد دارا باشه. سیاوش گفته بود که انگار دختره دو 

واحد خونه براشون اجاره کرده. باغم که برا اونه، نه؟! 

میران به زور لقمه ها فرو می داد، دوست نداشت سرسفره از 

ازدواج مهرا و یزدان بشنود، دوست نداشت گذشته را به 

یادآورد ولی مادرش تخت گاز می رفت و خبر از دل پسر 

نداشت. 

- همین روزها تو هم به یه مال و مکنت می رسی. علی تو رو 

به یه جایی می رسونه. 

- مادِر من قرار نیست دایی منو به جایی برسونه. من همین 

االنشم کلی شرکتشو ارتقا دادم. 

عاطی بی اختیار دندان هایش را روی هم کشید و با حالتی 

عصبی به چشمان میران نگاه کرد. وقتی ناراحت می شد، 
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نمی توانست نگاهش را کنترل کند. طوفان نگاهش از طوفان 

آسمان سهمگین تر می شد. 

- تو نباید به کارمند بودن شرکت داییت قانع باشی فهمیدی؟! 

باید دامادش بشی، پسرش بشی... فهمیدی؟! 

صدای عاطی از خشم لرزید. میران با مادرش مدارا می کرد، 

درک می کرد که عاطی به زور قرص اعصاب روی پایش بند 

است، واقعیتش از عاطی می ترسید وقتی مادرش عصبی 

می شد نگاهش طوری می شد که انگار یک دیوانه زنجیری 

روبرویش است. میران لقمه گیر کرده در گلویش با چند بار 

قورت دادن بزاقش پایین داد و سرش را به عالمت بله باال و 

پایین انداخت. سفره را جمع کرد و عاطی با تکیه به دیوار 

نشست. با حرص زیادی به جان ناخنش افتاد. میران دیگر 

چیزی نگفت، نمی دانست تا کی باید بله قربان بگوید ولی 

مدارا با عاطی عرصه را به او تنگ کرده بود.

#۲۴۴

#هرگونه_کپی_از_این_رمان_حتی_با_ذکر_نام_نویسنده_حرا

م_است ❌
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یزدان هم با زندگی که پیش رویش بود، مدارا می کرد. 

همسرش به او دروغ بزرگی گفته بود. شاید هر داماد دیگری 

بود این اتفاق را جار می زد و آبروریزی می کرد، هر چند این 

کار غیرانسانی بود  اما یزدان در خودش می دید که این کار را 

بکند چون او با وجود همه گندهایی که زده بود، عاشق این 

بود که همسرش دختر باشد. یزدان باید در سکوت کنار مهرا 

زندگی می کرد، چون ثروت اطرافش همه برای مهرا بود. خانه 

خودش، مادرش و کار و باغش برای مهرا بود. شبیه حیوانی 

بود که در طویله جایش کرده اند، در حین اینکه با صاحبش 

حرف نمی زد باز مطیع او و مجبور به همراهی اش بود. مهرا 

برق را خاموش کرد و تاریکی فضای خانه عروس و داماد را از 

آنی که بود، سنگین تر کرد. یزدان مثل شب قبل روی کاناپه 

خوابیده و ساعدش روی چشمش بود. یک لحظه گرمای مهرا 

را نزدیکش حس کرد ولی تکانی نخورد. مهرا دست روی سینه 

شوهرش گذاشت و آرام کنار گوشش گفت: «فقط چند دقیقه، 

چند دقیقه کنارت باشم.» صدایش از بغض لرزید.

- من جز تو کسی رو ندارم یزدان. 
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سرش را آرام در سینه او فرو برد، موهای تن یزدان روی 

پیشانی اش سرسره بازی کرد. سرش را بلند کرد و زیرلب 

گفت: «چقدر خوبه...»

- چی خوبه؟

قطره اشکی روی گونه مهرا ریخت. 

- نزدیک شدن به تو.

- باهام ازدواج کردی چون دوست داشتی نزدیکم باشی؟ فکر 

می کردی تو رابطه واردم؟

- این چه حرفیه یزدان؟ باهات ازدواج کردم چون کنارت آروم 

بودم. چون عاشقت بودم. 

- به کسی که عاشقش بودی دروغ گفتی؟

- پنهون کردم که از دستت ندم. 

بغض گلویش صدایش را خش دار کرد. از ته قلب گفت که 

غلط کرده است. آنقدر غلیظ گفت که چند دقیقه بین هر واژه 

مکث کرد تا واژه ها به گوش یزدان بشیند. 

- من االن چی کار کنم مهرا؟ 

- فقط چند دقیقه...

- چند دقیقه چی؟

- چند دقیقه نزدیکت باشم. 
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وقتی سکوت یزدان را دید، سرش را روی سینه او گذاشت، کم 

کم پاهایش را بلند کرد و کامل روی تن یزدان خوابید. از عشق 

فقط گرمای تن یزدان و لذت از عضالت تنش را بلد بود.

#۲۴۵

گرمای تن یزدان حس سردی را در وجودش آب کرد. وقتی 

گرم می شوی، دلت می خواهد حرف بزنی. مثال وقتی چای 

داغ کنارت هست یا کنار بخاری هستی چانه ات گرم می شود. 

مهرا هم با حس گرمای تن یزدان چانه اش گرم شد. 

- خواستم بهت بگم که من دخترونگیمو تو زیرزمین خونه 

پدربزرگم از دست دادم...

پلک های یزدان روی هم رفت و پشت پلک هایش چروک خورد. 

آن شب شبیه یک فیلم سینمایی از مقابل چشمانش رد شد. 

عروسی شریک مختار در خانه مختار بود. پسته را به 

زیرزمین برد، اولش شبیه سابق فقط لبانش را بوسید و پسته 

از آن بوسه حظ برد و گونه هایش گل انداخت اما یکدفعه 

پسته را روی تخت چوبی خواباند، تخت چوبی که مختار روی 
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آن جعبه های میوه را می گذاشت، قتلگاه روح پسته شد. وقتی 

یزدان شلوارش را پایین کشید، باور نکرد خواست جیغ بزند 

ولی یزدان دستش را روی دهانش گذاشت. یادآوری آن شب 

اشک را روی گونه یزدان نشاند. صدای مهرا در گوشش پیچید.

- پسر سرایدارمون بود، بهت گفتم که عاشقش بودم تو عالم 

عشق و عاشقی یهو همه چیز رو زد نابود کرد. 

صدایش از بغض لرزید. 

- تو زیرزمین اون کار رو باهام کرد، گفتم میرم به همه 

می گم... اگه پای خواستنم واینسی به همه می گم بی عفتم 

کردی. به جا اینکه بمونه بیشتر ترسید و فرار کرد.

یزدان با صدای دورگه ای گفت:

- تنها بودی؟

برای مهرا شنیدن این سوال عجیب بود. چه لزومی داشت این 

سوال را بپرسد. 

- تنها بودم. نه راه پس داشتم نه راه پیش... نمی تونستم به 

کسی چیزی بگم چون پای خودمم گیر بود... 

یزدان اصال حواسش نبود که مهرا زنش است . فکر می کرد 

پسته کنارش است و از خاطراتش می گوید. پسته دختر 

مستخدم خانه مختار و تنها معشوقه اش بود که آتش هوسش 
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پسته را از او جدا کرد.  یک لحظه انگار به خودش آمد، صدای 

هق هق مهرا در سرش پیچید و غیرت مردانه قدعلم کرد.

- بلند شو، خجالت نمی کشی از بی عفتیت می گی، بلند شو. 

مهرا روی سینه اش را بوسید.

- همین که می ذاری کنارت باشم برام کافیه.

از روی تن یزدان بلند شد و به سمت اتاق خواب رفت. صدای 

هق هق مهرا خانه را پر کرد و یزدان به این فکر کرد که اگر 

پسته زنده بود، چند بار اشک ریخته بود.

#۲۴۶

- پسته پسته...

سیاوش در را بست و پا در راهرو گذاشت. وقتی پرده را کنار 

زد، زنگوله باالی پرده به هم خورد و صدایی را ایجاد کرد. 

سفید کورکننده در ظلمات آخرشب خانه پسته را روشن نگه 

داشته بود. همه چیز خانه اش سفید بود. از دیوارها گرفته تا 

مبل، خودش هم یک پیراهن حاملگی گلبهی پوشیده و روی 

کاناپه سفید لم داده بود. یک شال را بی حوصله روی موها و 

دست های لختش انداخت. با پتوی مسافرتی روی پاهایش را 
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پوشاند و گفت: «بیا سیا.» سیاوش به سمت اتاق نشیمن 

رفت. صدای بازیگران فیلمی که تصویرش از تلویزیون دیده 

می شد، در خانه می پیچید. سیاوش کنترل را برداشت و 

تلویزیون را کم کرد. روی مبل نشست. پسته دستش را به 

دسته کاناپه تکیه داد. 

- چطوری؟ ساعت نمی شناسی نه؟ آخر شبا یاِد من می افتی؟

- می دونم روزا خوابی و شبا بیدار. 

پسته دست روی شکم برآمده اش می کشد. 

- آره، پسرمم مثل خودم شده. شبا لگد می زنه روزا آرومه فکر 

کنم اونم می خوابه. 

- چند روز پیش عروسی بابای پسرت بود. 

پسته چشمانش گرد شد و سرش را زیر انداخت. 

- با همون مهرا که گفتی؟ 

سیاوش سرش را آرام باال و پایین انداخت.

- چه جوری دختره اون چموش رو راضی به ازدواج کرد؟ چند 

ماه صیغه اش بودم، حرف ازدواج رو پیش نکشید.

- دختره پولدار بود دیگه. 

پسته پوزخند زد و سر تکان داد. 
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- ساکت نشستم و بدبختیشونو دیدم. من هیچ کاره بودم، 

روزگار دست به کار شد. 

- همچین هیچ کاره هم نبودی، ماجرای ساک طالها... 

پسته دستش را به نشانه سکوت مقابلش گرفت. 

- خودتم می دونی که اون ماجرا در برابر کاری که باهام کرد 

هیچه. 

در چشمان سیاوش زل زد. از نگاه آن دختر آتش می بارید، 

پشت آن صورت شفاف مصنوعی اش یک دنیا تنفر بود. 

- سیاوش بالیی که به سرم آورد رو سر زنش بیار. سیاوش 

لهش کن، له تر از این. قرار بود از میران جداش کنی ولی 

خودشون جدا شدن... اما میخوام بهش زهر بریزی. می خوام 

پرقدرت برم جلوش وایسم و بگم مِن پسته زنده ام. 

حس انزجار و نفرت درونش را با یک نفس پرصدا بیرون داد. 

- تو که ازش متنفری چرا به دروغ بهش گفتی که بچه اشو 

سقط کردی؟ چرا بچه اشو نگه داشتی؟ 

- این بچه می شه خونخواه مادرش. این بچه می شه سایه 

سرم، خار می شه تو چشم آشوری ها! 

- آشوری ها کین؟ یه یزدان، یه میران، لخت و عور، بدون مال 

و منال...
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پسته به صفحه تلویزیون زل زد. کم پلک می زد، همیشه 

چشمان طوسی رنگش در گشادترین حالت ممکنش بود. 

- می خواستم سقطش کنم ولی یه حسی می گفت این یه 

مرده، مردی که تا آخرعمر پا به پاته... نمی دونستم بچه پسره 

ولی یه حسی بهم می گفت نگهش دارم. نگهش دارم و بهش 

بگم باباش باهام چه کرد. کینه پدر پسری خیلی کینه 

قشنگیه... 

- تو هنوز دوست داری خودت رو به یزدان وصل کنی وگرنه 

من مردیم که همیشه باهاتم. خودت نمی فهمی چی می گی، 

فقط دوست داشتی بچه یزدان رو نگه داری. 

صدای سیاوش موقع گفتن این جمالت بغض داشت ولی پسته 

بغض در صدای او را تحویل نگرفت. آنقدر به صفحه تلویزیون 

زل زد که سیاوش خسته شد و رفت.

#۲۴۷

پسته ککش از رفتن او نگزید. دست روی شکم برآمده اش 

کشید و زیرلب برای بچه در شکمش نوای الالیی سر داد. 
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نمی توانست به سیاوش بگوید که روی تخت خوابید و خودش 

را در اختیار مامای تجربی گذاشت ولی نطفه یزدان چنان بر 

رحمش چسبیده بود که یک لحظه جدا نشد. پسر هم به پدر 

رفته بود، وقتی که پانزده سالش بود، یواشکی با یزدان به 

پشت بام خانه مختار می رفتند. روی حصیر می خوابیدند و 

یزدان یک جوری به او می چسبید که نمی توانست نفس بکشد، 

عطر تن یزدان زیر بینی اش می پیچید و حالش را دگرگون 

می کرد. عجیب بود برایش پس از آن تِن هیچ مردی عطر 

یزدان را نداشت. مرز بین عشق و تنفر چقدر است؟ پسته 

سال ها بود میان آن مرز مانده بود. از جایش بلند شد و به 

سمت بالکن رفت. پتو را به خودش پیچید تا هوای سرد به 

پهلوهایش نفوذ نکند. به آسمان شب نگاه کرد، به ماه خیره 

شد. یک روز در پشت بام خانه مختار کنار یزدان روی 

آسفالت های خنک خوابیدند و یزدان گفت: «تو ماهی یا ماه 

توئه؟» خندید. 

- یعنی چی یزدان؟

- خیلی شبیه ماهی نکنه مامانت ماهه؟! بابات آسمون؟ نکنه 

اصن فرشته ای؟ مش رحیم و گلبانو رو تو پاچه ت کردن...

صدای خنده هایش تا آسمان رسید. 
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- گلبانو و مش رحیم مامان و بابامن، دوستشون دارم. 

- اوه! ولی من که یقین دارم فرشتم، نسرین و جالل رو تو 

پاچه ام کردن. 

یاد آن خاطره افتاد و مثل همیشه لبخندی تلخ که بی شباهت 

به پوزخند نبود روی لبش نشست. 

- تو خوِد دیوی... یه دیِو کثیِف خوش زبون. 

میران روی تخت در حیاط دراز کشیده بود. خوابش نبرد و به 

حیاط آمد. می خواست حاال که دارد با این خانه وداع می کند، 

تا صبح بیدار بماند، جای جای خانه را از بر کند که مبادا دلش 

تنگ شود و بگوید چرا بیشتر نگاهش نکرده. گذشته تلخش 

مثل کنه به او چسبیده بود، نمی خواست از تلخی جدا شود 

چون در دِل آن تلخی یک نوع شیرینی بود. شیرینی از جنس 

یزدان که گاه خوِد یزدان دلیل تلخ ترین ها بود. صبح علی 

الطلوع یک خاور روبروی خانه شان آمد، عطا و صاحب خاور 

از ماشین پیاده شدند و وسایل را با کمک میران در خاور 

گذاشتند. عاطی پشت سرشان در را بست، بدون آنکه به آنجا 

نگاه کند، شبیه کسی که از یک چاه بیرون آمده نفس راحتی 

کشید. ترک موتور میران نشست و به سمت آپارتمان نوساز 

رفتند. همه فامیل عاطی در آن خانه جمع شدند. میران و عطا 
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وسایل بزرگ خانه را چیدند و خانه را فرش کردند. میران با 

کشیدن دست، عرق روی پیشانی اش را پاک کرد و گفت: «من 

برم دوش بگیرم، باید برم شرکت.» عاطی لبخندی به روی 

پسرش زد. 

- برو پسرم. 

میران به حمام رفت، لباس هایش را در پاگرد حمام درآورد و 

روی طاقچه بزرگی چسبیده به پاگرد گذاشت. چند ضربه به 

در خورد و صدای عاطی را شنید. 

- پسرم لباس خوب برات گذاشتم جلوی در حمام، امروز 

حسابی برای دیار دلبری کن، شب میخوام مهمونی بدم. 

سیبک گلوی میران باال و پایین شد. نمی دانست چه خبر است 

ولی هر چه که بود مادرش برایش جدی جدی خواب دیده 

بود.

#۲۴۸

آب گرم که حسابی حالش را جا آورد، حوله را دور تنش پیچید 

و از حمام بیرون آمد. بلند گفت: «کسی توی اتاق نیاد.» با 

احتیاط به در نگاه کرد و وقتی از بسته بودنش مطمئن شد. 
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لباسش را پوشید. دکمه باالی پیراهن سرمه ای رنگش را باز 

گذاشت و شلوار کتان کرم رنگ با پیراهنش ست شد. با شانه 

موهای مشکی رنگش را باال زد، به خودش در آیینه نگاه کرد و 

لبخند رضایتی روی لبش نشست. این لباس ها را عاطی بدون 

آنکه به او بگوید برایش خریده بود. مادرش ذوق داماد 

شدنش را داشت. دوست داشت داماد شود ولی چهره نیاز از 

خیالش محو نمی شد. از طرفی صدای دیار آرامش صدای نیاز 

را نداشت. نگاهش عاشقانه نبود. در همین فکرها بود که چند 

تقه به در خورد، شانه را روی میز گذاشت و ناخودآگاه دستی 

به پیراهنش کشید. 

- بفرمایید. 

عاطی وارد اتاق شد. به دیوار تکیه داد و نگاه خریدارانه ای به 

او کرد. 

- چه آقایی! چه سروری! همین روزها دامادیتو ببینم میران. 

میران از توی آیینه لبخند را روی لب های مادرش دید. عاطی 

آدمی بود که سخت لبخند می زند، لبخندهایش هم چندان 

قشنگ نبود، پشتش یک حسی بود، حسی که می گفت به 

لبخندم اعتماد نکن واقعی نیست ولی عاطی مادرش بود. هر 
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فرزندی لبخندهای مادرش را دوست دارد. به سمتش رفت و 

بوسه ای روی گونه اش زد. 

- عزیزمی مامان! مرسی بابت لباس ها. پولشو از کجا آوردی؟ 

من که هنوز حقوق نگرفتم بهت بدم. 

- حقوقم می گیری. سه برابر حقوقتم می گیری. فعال پولشو از 

ننه قرض گرفتم ولی بعدا بهش برمی گردونم. 

- کار خوبی نکردی. 

عاطی رو به او براق شد. 

- کار خوبی کردم. من همیشه کارای خوبی می کنم. خودتو 

بسپار به من، حرفم نزن. 

دیگر از این رفتارهای ضد و نقیض و تند شدن های مادرش 

تعجب نمی کرد. عادت کرده بود به این اضطراب بی دلیل در 

وجود عاطی. لبخند زد و از خانه بیرون رفت. صدای کاسه و 

بشقاب از آشپزخانه می آمد. چشمانش را باز کرد و با دست 

کشیدن به چشمانش خواب را پس زد. روی کاناپه بدنش درد 

گرفته بود، زن نگرفته بود که تنها بخوابد ولی دیگر کنار مهرا 

بودن به او آرامش نمی داد. فکر می کرد از او گول خورده و 

این گول خوردن را دوست نداشت. کش و قوسی به تنش داد 

و بلند شد. پتویی که دورش پیچیده بود، همراهش تا مسیری 
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کشیده شد و روی زمین رها شد. در سرویس بهداشتی را باز 

کرد، مهرا از توی آشپزخانه سرک کشید و با لبخند به سمت 

چایی ساز رفت. دو چای لب سوز ریخت و روی میز گذاشت. 

میز صبحانه ای در خور آقایش چیده بود. در دو کاسه صورتی 

رنگ مربای آلبالو ریخته بود و پنیر و کره را هم در بشقاب 

گذاشته بود. یزدان وارد آشپزخانه شد و پشت میز نشست. 

قهرش به معنای محروم شدن از خوردنی نبود. حاجت 

شکمش در اولویت بود و مهرا که این را می دانست میز را 

رنگین می چید. مهرا دستش را زیر چانه اش گذاشت و با 

لبخند گفت: «اگه بخوای تخم  مرغ هم می تونم برات نیمرو 

کنم.» یک تکه نان کند. 

- نمی خواد. 

- استااصالن زنگ زده بود، گفت رفته چند باری سر زده به 

باغ... گفت همه چی امن و امان بود، چند وقته دیگه بهار میاد 

باید به فکر باغ باشیم ولی گفت من خودم به فکر هستم، ماه 

عسل زندگیتونو بگذرونید. بیا این ماهو عسل کنیم، نظرت 

چیه هوم؟!

یزدان همانطور که لقمه را می جوید، به مهرا خیره شد. لبخند 

معذب و دستپاچه ای روی لب مهرا نشست.
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#۲۴۹

- مهرا یه سوال ازت بپرسم.

آرام پلک زد. 

- دو تا بپرس. 

- می تونی کسی که بهت دروغ گفته رو دوست داشته باشی؟ 

می تونی باهاش ماه عسل بگذرونی؟ 

مهرا یک لحظه جا خورد ولی سریع خودش را جمع کرد و 

زیرلب گفت: «اگه اون دروغ برای به دست آوردنم باشه چرا 

که نه. دوستم داشته که به هم دروغ گفته، این خیلی مهمه.» 

به چهره مهرا خیره شد، به لب های سرخش که به لطف رژلب 

قشنگتر شده بود، به مژه های فرخورده و سیاهش، به طره ای 

که از الی کش بیرون زده و روی گودی گردنش افتاده بود، 

نگاه کرد. می توانست االن لبانش را ببوسد و او را به تخت 

ببرد ولی مهرا دختر خیابانی نبود که فقط برای هوس با او 

باشد، مهرا زنش بود. زنی که شب عروسی با دختر نبودنش 

غافلگیرش کرده بود. 

- یزدان اگه بهت حقیقتو می گفتم، االن روبروت بودم؟ 
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یزدان جوابی به حرفش نداد و مشغول خوردن شد. مهرا از 

آن سکوت سرد یخ زد، آدمی نبود که اهِل خودداری باشد. از 

روی صندلی بلند شد و با قدم های تند و عصبی به سمت اتاق 

رفت. 

در آپارتماِن جدید شور و بروبیایی به پا بود. بوی زرشک پلو با 

مرغ از آشپزخانه به مشام می رسید. عطا خاطره گوی خوبی 

بود، خاطره تعریف می کرد و محمد، پسرش و همسرش و 

عروسش بیشتر از همه به او می خندیدند.  میران روی مبل 

تکی نشسته بود و پاهایش را تکان می داد. نمی دانست چرا 

حالش در این خانه خوب نبود، شبیه موشی بود که او را به 

تخت شاهی رسانده اند ولی او النه و تکه پنیرش را ترجیح 

می داد. هیچکس مثل یزدان نمی توانست او را بخنداند، دلش 

برای وقت هایی که یزدان شبیه گیج ها نگاهش می کرد و از او 

سوال می پرسید، تنگ شده بود. دلش برای بی قیدی یزدان تنگ 

شده بود. دیار روی مبل دونفره کنار همسِر محمد نشسته بود 

و سرش در موبایلش بود. الک سرمه ای اش با قاب موبایلش 

ست بود و روسری آبی رنگش با چشم ها و پوست روشنش 

هارمونی قشنگی را ساخته بود. ته آرایش روی صورتش 

چهره اش را ناز کرده بود ولی گرم نبود. نیاز گرم تر بود، 
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چشمان مشکی اش، لبخند پت و پهنش و صورت گندمگونش 

تابستانی بود برای خودش ولی دیار لبخند زدنش شبیه 

پرنسس های در کارتون ها خشک و مصنوعی بود. عاطی و علی 

در بالکن روبروی هم ایستاده بودند. علی سیگاری آتش زد، پک 

عمیقی به آن زد و نگاهش را معطوف به چراغ های روشن 

واحدهای آپارتمانی روبرویی کرد و کوچه خلوت و تاریک را از 

نظر گذراند. عاطی گفت: «امروز باید کار بچه ها رو یه سره 

کرد. باید دیار و میران رو تو عمل انجام شده قرار داد.»

- من که از خدامه میران دامادم بشه، دیارم رو حرف من 

حرف نمی زنه. 

عاطی فاتحانه به نیم رخ برادرش زل زد و زیرلب گفت: 

«خوبه!»

#۲۵۰

سفره ای از این سر تا آن سر خانه پهن شده بود. همه مشغول 

غذا خوردن بودند و صدای به هم خوردن قاشق و چنگال 

شنیده می شد. غذا خوردن های دورهمی حال و هوای خاصی 

دارد، همه حواس میران پرت نوشابه مشکی بود که تمام نشود 
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و بعد از تمام شدن غذایش بخورد ولی صدای عاطی اصال 

نوشابه را از یادش برد. 

- امشب می خوام یه موضوعی رو باهاتون در میون بذارم.  ..

عطا دوغش را هورت سر کشید و با دستش دور لبش را تمیز 

کرد. 

- در مورد چی آبجی؟

- در مورد میران و دیار!

میران با چشمان گرد شده مادرش را نگاه کرد. غذا در گلوی 

دیار پرید و به سرفه افتاد. صدای قاشق و چنگال قطع و 

سکوتی در خانه حکمفرما شد. علی دست پشت کمر دیار زد و  

عطا یک لیوان آب به او داد. عاطی لیوان را خورد و اشکی که 

تو چشمانش جمع شد را با دست پس زد. رو به علی ناباورانه 

نگاه کرد. علی لبخندی به دخترش زد و رو به جمع گفت: 

«راستش ما قصد داریم که میران و دیار فعال برای آشنایی 

باهم باشن تا بعد.. .» میران مات و مبهوت این طرف و آن 

طرف را نگاه کرد و رو به مادرش کرد. 

- کی قصد کردید که من خبر نداشتم؟

چشمان عاطی از تعجب گرد شد و گوشه لبش را گزید. علی با 

اخم ظریفی عاطی را نگاه کرد.
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- تو گفتی میران خبر داره!

عاطی دستپاچه نگاهی به پسرش کرد و دست روی بازوی 

میران کشید و با چشم و ابرو اشاره کرد که آبروداری کند.

- خبر داره حتی میران می گه آشنایی یعنی چی؟ ما که دیار 

رو می شناسیم...

دیار رو به علی کرد.

- خبر داشتن من مهم نبود بابا؟

علی از اینکه دیار جلوی جمع با او بد حرف بزند، خوشش 

نمی آمد. وقتی چشمانش را رو به دیار گرد کرد، دیار فهمید که 

باید ساکت باشد و نطقش کور شد. همه گفتند مبارکه و 

انشا� وصلت سر بگیرد ولی حال دیار خوب نبود، دمغ بود و 

در خودش فرو رفته بود. میران هم در بی خبری و گیجی سیر 

می کرد. از مادرش کینه به دل گرفته بود اما مجبور بود 

خونش را بخورد و حرفی نزند. هر کس برای میران و دیار 

تزی می داد و ننه بیشتر از همه ذوق ای وصلت را داشت ولی 

دیار و میران شبیه دونفری که قرار هست به وصال هم برسند، 

نبودند.
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 #۲۵۱

خانه در سکوت مطلق فرو رفته بود. انگار نه انگار که تا 

ساعتی پیش آن مکان غلغله بود. عاطی از میران فرار می کرد. 

اصال در چشم های پسرش نگاه هم نمی کرد، چون از آن 

چشم ها می ترسید. به سمت اتاق رفت، می خواست هر چه 

سریع تر به خواب پناه ببرد. تروفرز به سمت کمددیواری رفت 

تا رختخواب هایش را بیرون بیاورد. میران زودتر خودش را به 

او رساند، دست روی در کمددیواری گذاشت و در را بست.  

- باید باهم حرف بزنیم.  

عاطی قیافه مظلومانه به خودش گرفت.  

- قربونت پسرم من باید بخوابم.  

میران پلک هایش را روی هم فشار داد و از الی دندان های کلید 

شده اش غرید: «باید باهم حرف بزنیم.»  

- من قرصامو خوردم خیلی سرگیجه دارم... 

- هنوز قرصاتو نخوردی، من حواسم بهت بود... 
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دست عاطی را گرفت و با تحکمی در لحنش گفت: «بشین 

می خوام حرف بزنم باهات.» عاطی نگاهی به دست میران 

کرد، سرش را بلند کرد، وقتش رسیده بود که ببر وحشی 

وجودش را آشکار کند وگرنه قافله را می باخت. رو به پسرش 

براق شد و چشمانش را ریز کرد.  

- چیه؟! چه خبره؟! هار شدی؟!  

- مامان شروع نکن با داد و بیداد و ادا کارتو راه بنداز. کارت 

اشتباه بود، حرف زدن جلوی جمع بدون هماهنگی من اشتباه 

بود.  

- درست بود، تو نمی تونی در مورد زندگیت درست تصمیم 

بگیری، نمی تونی خوب زندگی کنی. حواست پی همه چیز 

هست اال زندگیت، تو حتی بلد نیستی خوب فکر کنی. 

فهمیدی؟! بلد نیستی خوب فکر کنی.  

میران دستش را از روی عاطی برداشت.  

- اگه اشتباهم انتخاب می کنم باید در مورد زندگیم با من 

صالح مشورت کنی بعد جلوی جمع تصمیمتو بگی.  

- این کار رو نمی کنم، علی برام تعریف کرده چطور چند سال 

پیش به احمقانه ترین حالت ممکن بین خانواده من و یزدان، 

یزدان رو انتخاب کردی. تعریف کرده چه گندی زده و پشتشو 
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گرفتی. همه چیز رو تعریف کرده. تعریف کرده چرا زندان 

رفتی. نمی ذارم دیگه پسرم بدبخت باشه...  

صدایش لرزید.  

- پسری می سازم که اون دنیا جلیل تحسینم کنه، همه بگن زِن 

جلیل شیرمرد بود اومد زندگی پسرشو زیرورو کرد، به ننه 

گفتم به کل فامیال بگه عاطی با اومدنش با زندگی پسرش چه 

کرد.  

دستش را زیر چانه میران گذاشت.  

- این آپارتمان شیک، کت و شلواری که هر روز می پوشی، این 

دبدبه و کبکه خیلی بهت می آد پسرم، بذار زندگیتو بسازم. تو 

رو خدا دیگه به گذشته ات نچسب.  

صدای عاطی حرص داشت، حرص و لرزشی که تن میران را 

می لرزاند. مادرش بوی عقده های تلمبار شده می داد، هنوز 

برایش سوال بود که چرا نسرین با مادرش این کار را کرده بود 

ولی عمیق تر که فکر می کرد این عقده را قبال هم در وجود 

مادرش دیده بود، گه گاه در خواب و بیداری در دوران بچگی 

شنیده بود که مادرش با پدرش دعوا می کند و جلیل با آرامش 

ذاتی در وجودش عاطی را ساکت می کند تا صدای 

جروبحثشان به گوش میران نرسد. االن فهمیده بود که پدرش 
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در سال های زندگی اش روی خشم مادرش سرپوش گذاشته اما 

چرا یکدفعه عاطی را از او گرفته بود. عاطی رختخواب هایش 

را برداشت و با سرعت به سمت اتاق خواب دیگری رفت، 

طوری پرحرص قدم برداشت که صدای پاهایش یک ریتم و 

ضربان منزجرکننده ایجاد کرد. میران با تکیه به دیوار روی 

زانوهایش نشست و سرش را میان دستانش گرفت. حرف 

زدن با مادرش به جایی نمی رسید باید با دیار حرف می زد. 

فکر می کرد حتی اگر بحث ازدواج با دیار هم باشد می تواند با 

این قضیه کنار بیاید چون فقط دنبال ساختن زندگی اش بود 

ولی االن که دقیق تر فکر می کرد نمی توانست، دیار به درد 

ازدواج با او نمی خورد. دختر مغروری که با زیبایی صورتش و 

تیپ و اندام قشنگش در شرکت پدرش راه می رود و جز نوک 

دماغش جایی را نمی بیند نمی توانست او را درک کند. 

 #۲۵۲

در اتاقش نیمه باز بود، از صدای تق تق پاشنه های کفش دیار 

فهمید که به سمت او می آید. دیار در نزده وارد اتاق شد و 
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سریع در را پشت سرش بست. برخالف همیشه صورتش 

نامرتب بود، ته مانده های آرایش دیشب دور چشمانش را سیاه 

کرده بود، ِکِرم روی پوستش نبود و رژلب نداشت. در 

چشمانش یک جور شوریدگی و بی حالی بود. میران به پشتی 

صندلی تکیه داد، دستانش را روی شکمش درهم قفل کرد و 

منتظر نگاهش کرد. اول به او فرصت حرف زدن داد، از 

نگاهش می خواند که دیار هم شبیه او از این وصلت دِل 

خوشی ندارد، می خواست با سیاست توپ را در زمین دیار 

بیندازد و بگوید دیار نخواست. همین که لب باز کرد تا حرفی 

به میران بزند، علی شبیه کسی که مویش را آتش بزنند، در را 

باز کرد و وارد اتاق شد. باد دیار خالی شد، دستان سرد و یخ 

زده اش را درهم قفل کرد و سرش را زیر انداخت. علی 

سنگینی را در فضا حس کرد، حتی میرانی که نقاب آرامش 

زده بود، آن قدر مشوش بود که به احترام دایی اش بلند نشد 

اما علی این بی احترامی را به دل نگرفت، هم میران و هم دیار 

اخم داشتند، دیار تند نفس می کشید و حرصش را به نمایش 

گذاشت اما میران در حین عبوسی سعی می کرد آرامشش را 

حفظ کند، باید برای اینکه به عاطی بدهکار نشود، توپ را در 

زمین دیار بیندازد. علی با لبخند مقابل دیار ایستاد.  
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- بابا جون زود نبود برای دل دادن و قلوه گرفتن؟! صبر کن، 

بیا از من اجازه بگیر، بعد بیا پیش میران. 

در چشمان دیار هاله اشک نشست و ناباورانه سرش را به چپ 

و راست تکان داد.  

- بابا تو که خبر داری از همه چیز... بهت گفتم که از میران... 

علی دستش را به نشانه سکوت مقابل دیار گرفت.  

- دیار بابا ناز بسه. دختری دوست داری برای شوهر آینده ات 

ناز کنی ولی منطقم خوبه االن وقتشه منطقی باهاش حرف 

بزنی.  

با چشم و ابرو به دیار اشاره کرد که از این حالت لجوجش 

دست بردارد. میران رو به علی گفت: «اشکالی نداره اگه چند 

دقیقه با دیار حرف بزنم؟ البته با اجازه تون.» لبخندی کنج لب 

علی نشست.  

- نه حرف بزنید.  

علی از اتاق بیرون رفت و موقع بستن در، دوباره به چشمان 

دخترش چشم دوخت، دیار نگاهش را از او دزدید و سرش را 

زیر انداخت. وقتی در کامل بسته شد با سوال بی مقدمه 

میران، نگاهش را از در گرفت و با چشمان گرد شده به میران 

خیره شد.  
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- منو نمی خوای؟ 

دیار لبانش را به همدیگر فشرد.  

- بابام می گه میران تنها کسیه که دوست دارم یه دونه دامادم 

باشه... نمی دونم شاید بابام گذشته رو فراموش کرده.  

حالت مدعی میران رنگ باخت. یک لحظه شانه هایش افتاد، 

می خواست سیاست خرج دیار کند ولی دیار خودش از 

سیاسیون بود.  

- منظورت از گذشته زندان رفتنمه؟  

دیار روی صندلی مقابل میران نشست، پاهایش با فاصله هم 

بود و زانوهایش به سمت همدیگر متمایل شده بود، دستانش 

را در هم قفل کرده و وسط پاهایش بود. یک لرزشی را الی 

فکش حس می کرد. حالتش تداعی مجسمه ای از هراس بود.  

- فقط زندان رفتن نیست. می دونی نمی خوام شوهرم باشی 

ولی از بابام می ترسم، نمی دونم چرا ولی گیر داده که میران 

باید شوهرت بشه اگه نشه کل ارثمو می بخشم به خیریه... 

داره منو تحت فشار می ذاره می فهمی؟  

اشک های دیار یکی پس از دیگری روی گونه اش ریخت. 

مردمک آبی چشمانش غرق در دریای خون شد. چهره میران 

نگران شد. فهمید از دیار هم آبی گرم نمی شود، فهمید او هم 
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مثل خودش تحت فشارش است. اصال چه اشکالی دارد با 

دیار ازدواج کند. حاال که علی می خواهد نونش در روغن 

است، داشت دوباره به سوی افکار متناقض بیگانه با خودش 

می رفت که حرف دیار شبیه ضرب یک سیلی قلبش را 

سوزاند. 

- چطور من می تونم با کسی ازدواج کنم که دلیل خودکشی 

بهترین دوستم بوده. 

اخم پررنگی میان ابروهای میران نشست.  

- بهترین دوستت کیه؟  

- همون دختری که تو مزرعه مختار خودش رو آتیش زد...  

لب های میران تکان خورد و صدایی ضعیف از الی دندان هایش 

بیرون آمد.  

- اون معشوقه یزدان بود چه ربطی به من داشت؟  

دیار پوزخند زد.  

- کی بود که اجازه نداد یزدان تاوان بده؟  

میران سرگردان بود، انگار از یک جا به جای دیگری پرت شده 

بود. شبیه کاراکتر فیلم هایی که مسافر زمان می شوند و از 

همه جا بی خبرند.  

- االن این حرفا یعنی چی؟  
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- منظوری ندارم فقط می گم زیر بار این ازدواج نرو، من 

گذشته اتو نمی پذیرم، من بودنت با یزداِن الواط رو 

نمی پذیرم.  

از روی صندلی بلند شد و چند بار موقع رفتنش کلمه 

نمی پذیرم را تکرار کرد. میران گیج و گنگ بود، فکر می کرد آن 

گذشته فراموش شده ولی همه یادشان بود. عجیب بود که 

یزدان هم چند وقت قبل از او گفته بود، دیار چنان در را 

کوبید که میران جا پرید. جا پرید و چند لحظه بعد فکری در 

مغزش جان گرفت، دیار پنج سال از پسته کوچکتر بود، هیچ 

ربطی به او نداشت، اصال علی اجازه نمی داد دیار تنها به خانه 

مختار برود، ماجرای دوستی از کجا آمد. اصال پسته چرا هراز 

چند سالی اسمش در زندگی آن ها تکرار می شد. 

 #۲۵۳

صدای اذان مغرب از پنجره نیمه باز اتاق فضا را عطرآگین 

کرده بود. میران کتش را پوشید، پنجره را محکم بست، برق 

را خاموش کرد و از اتاق بیرون رفت. در را بست و خواست 

عقب گرد کند برود که صدای علی را شنید. 
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- وایسا میران.  

دیار پشت سر علی ایستاده بود. نگاهش به میران پر از کینه 

بود طوری که انگار ارث پدرش را از او می خواست. علی 

گفت: «مگه قرار نیست باهم آشنا بشید؟ صحبت کنید؟» 

میران گیج و وارفته علی را نگاه کرد، لبانش از هم باز مانده و 

حرفی نمی زد. علی گفت: «بسم ا� شام امشب رو باهم 

بخورید.» نگاهی به دیار کرد.  

- برو بابا جون.  

نگاه دیار از آن نگاه هایی بود که درسته قورتت می داد ولی 

علی با لبخند آن نگاه موذیانه و عصبی را ندیده گرفت. 

عصبانیتش قدرت را در پاهایش ریخت و با قدم های تند و 

عصبی به سمت در رفت. میران پشت سرش راه افتاد، دیار در 

را باز کرد و میران پشت سرش ایستاد. دیار با غمزه  و پشت 

چشم نازک کردنی که دلیلش تحقیر میران بود، به سمت علی 

سر چرخاند. 

- قراره با موتور برم؟ 

علی سوییچ را از جیبش درآورد و با لبخند به سمت میران 

آمد.  

سوییچ را مقابل چشمان میران باال گرفت.  
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- بیا دایی جان! 

میران طاقت نیاورد، غرورش همیشه یک سروگردن بلندتر از 

خودش بود. صدایش از خشم لرزید. 

- اگه با موتورم نمی آد من ترجیح میدم تاکسی بگیرم. 

بدون آنکه مجال حرف زدن به علی یا دیار بدهد، از پله ها 

پایین رفت. علی نگاهی به دیار کرد.  

- برو دنبالش.  

چشمان دیار از تعجب گرد شد.  

- چطور داری به دختر یکی یه دونه ات می گی که بره سوار 

تاکسی بشه، هان؟! 

علی روبروی دخترش ایستاد. طره طالیی که از زیر روسری 

دیار بیرون زده بود، در دست گرفت و با نوک انگشت زمختش 

نوازش کرد.  

- دخترم! مردی که غیرت کار داره، مردی که غرورش اجازه 

نمی ده دستش رو دراز کنه، مرد زندگیه.  

با پوزخند گفت: «نظرت چیه زندان رفتنش رو هم اضافه 

کنی؟ هوم؟! مردی که پاش به کالنتری و زندان و حبس باز 

شده غیرت زندگی کردن نداره.»  

- آدما خطا می کنن بابا ولی ذاته که می مونه. ذات میران شبیه 
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جلیله، ذاتش خوبه.  

- جلیل؟! مگه جلیل عمه عاطی رو یه جورایی زنده به گور 

نکرد؟ مگه زنده زنده تو ذهن هممون نکشتش.  

علی در سکوت سرش را زیر انداخت.  

- با تِوئم بابا... 

علی آهی کشید و سرش را باال کرد.  

- هیچکس نمی تونه اون گذشته رو قضاوت کنه. برو... 

لحن دستوری علی دیار را به دنبال میران فرستاد. میران 

جلوی در شرکت ایستاده بود. با آمدن دیار سرش را به سمت 

او چرخاند و زیرلب گفت: «بریم؟» دیار بدون آنکه حرفی بزند 

سر خیابان ایستاد و با حرص به ماشین ها نگاه کرد. میران 

کنارش ایستاد و دستش را جلوی تاکسی زردی که به سمتشان 

می آمد، تکان داد و گفت: «دربست!» 

 #۲۵۴

کنار هم در تاکسی نشسته بودند. میران گفت: «کجا بریم؟» 

دیار دستانش را روی سینه قفل کرد و با حرص گفت: «قطعا 
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باید بریم یه رستوران فوق ارزون قیمت یا مثًال یه پارک به 

صرف آب معدنی یا یه کافه...» میران میان حرفش پرید. 

- هر جایی که مدنظرته رو بگو... به ارزون و گرونیش کار 

نداشته باش.  

پوزخندی روی لب دیار نشست و اسم خیابانی را به راننده 

گفت که میران می دانست فقط اسمش به اندازه نصف 

پس انداز اوست ولی چاره ای نبود زود رگ غیرتش باال می آمد 

و مدعی بی نیازی و غرور می شد. وارد کافه ای شدند، دکور 

کافه ترکیبی از رنگ های قرمز و سفید بود و روی هر میز 

سفید یک رز قرمز داخل گلدان قرار گرفته بود. صدای 

موسیقی ارکستر در فضا می پیچید. دیار صندلی را عقب 

کشید و سر یک میز نشست. میران می خواست به سمت 

پیشخوان برود که دیار سریع گفت: «بیا بشین.»  

- برم سفارش بدم. 

دیار با حالتی تحقیرآمیز دستش را در هوا تکان داد.  

- فالفلی سر کوچتون که نیومدی، بشین گارسون میاد سر 

میز.  

خیلی دلش می خواست همین جا یک کتک مفصل حواله دیار 

کند ولی با گزیدن لبش خشمش را خورد و روبروی دیار 
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نشست. شبیه یک دوئل شده بود، هر کدام قصد داشتند بدون 

جاروجنجال از دست هم خالص شوند. شبیه دو شیر نر با زور 

برابر به چشمان هم زل زده و هیچکس جرئت حمله نداشت. 

گارسون کنار میزشان ایستاد. دیار منو را نگرفت و سریع 

گفت: «نوشیدنی خنک.»  

- جسارتا چه نوشیدنی؟ 

- آب پرتقال.  

گارسون رو به میران کرد و میران سریع گفت: «من آب 

می خوام.» گارسون رفت و دیار با پوزخند گفت: «آب!» 

- دارم آتیش می گیرم، آب خنک حالمو بهتر می کنه.  

- منم دارم آتیش می گیرم. 

- تو واقعا فکر کردی با هالو طرفی؟ تو با پسته رفیق بودی؟ 

پسته چند سال از تو بزرگتر بود، همشم تو جمع های زنونه بود، 

اون اصال اهل گشتن با دختر های هم سن خودش یا کوچیکتر 

نبود. 

- حق با توئه، ولی من ازش خوشم می اومد، همیشه بهش فکر 

می کردم. هر بار که می رفتیم خونه عمو مختار برامون چایی 

می آورد، همیشه می خندید. دوستش داشتم وقتی فهمیدم 

پسته سوخته... حالم بد شد. همش صحنه سوختنشو تصور 
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می کردم ولی بعدًا فهمیدم که شما کردید، شما سوزوندینش، 

به خاطر یزدان سوخته، فهمیدم به تو التماس کرده و تو به 

حرفش گوش ندادی، التماس کرده که یزدان رو ببینه و 

نذاشتی... 

شبیه کسی که به او دیکته کرده اند، پشت سر هم حرف می زد.  

رگ گردن میران هر لحظه برجسته تر می شد و چهره گریان 

پسته روی چشمانش سایه می انداخت. 

 #۲۵۵

- هنوز وقتی یاد اون روز می افتم که تو ما رو رها کردی و 

رفتی با یزدان، چهار ستون بدنم می لرزه. تو این قدر نفهم 

بودی که نفهمیدی بابام بخاطر آبروی خودت می گه با یزدان 

نرو. یزدان تجاوز کرده بود، یزدان خونه هایی می رفت که همه 

می دونستن برای چی می ره. یزدان از دخل مختار دزدی کرده 

بود ولی تو پشتش دراومدی، یعنی خودت دوست داشتی. چه 

معلوم تو اون خونه ها نرفته باشی... 

میران بی اختیار مشتش را روی میز کوبید، صدای ضربه اش 
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روی میز آنقدر محکم بود که همه به سمت صدا چرخیدند و 

نطق دیار کور شد. با صدای آرامی گفت: «میران.» سرش را 

زیر انداخت و دستی پشت گردنش کشید. حس داغی را در 

سرش حس می کرد، جهان پیش چشمانش تیره و تار شده بود. 

هیچکس نمی فهمید که آن روزها چه بر سر میران آمده بود. 

در حین سردرگمی، حسی او را به سمت حمایت می کشاند، 

همه کسی را داشتند و یزدان بی کس بود. رو به دیار کرد، در 

چشمان رنگی ترسیده اش زل زد و صدایش از خشم لرزید.  

- دیار خانم، تو کوچکتر و لوس تر از اونی که بفهمی من اون 

موقع چه حالی داشتم. تو نمی فهمی مسئولیت یعنی چی، 

نمی فهمی سرپرست بودن یعنی چی. چون درکش نکردی. 

درکش نکردی و نمی فهمی پای کسی بودن یعنی چی. پس 

بفهم و بدون که بابام شب مرگش بهم یزدانو سپرد. یزدان زن 

باز بود، چشمش تو سن کم دنبال رابطه بود، به قول بعضیا 

هول بود ولی برادرم بود، جای برادرم بود. هیچوقت نذاشتم 

بخاطر خصلت های بدش تنها بشه. توی مدعی، توی لوس، توی 

نازپرورده نمی تونی حال دو تا بچه یتیم تنها رو درک کنی. 

اون پسته ای که سنگشو به سینه می زنی خودم با چشم خودم 

دیدم که برای یک کیلو گوشت که یواشکی به سیخ بکشه با 
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قصاب محله عشق بازی کرد. درد اون فقط یزدان نبود، 

می خواست رو کول یزدان خراب شه. معصوم نبود فقط دختر 

بود. نذاشتم حماقت یزدان بکشتش، اگه مش رحیم یزدانو 

پیدا می کرد، می کشتش.  

از جایش بلند شد و رستوران را ترک کرد. دیار هاج و واج به 

آن صحنه نگاه می کرد. هنوز رد لرزش در صدای میران شبیه 

یک زلزله هشت ریشتری، گوش هایش را می آزرد. دستانش 

بی دلیل می لرزید چون چشم های میران وقتی وحشی می  شد، 

عجیب هراس را به دل طرف مقابل می انداخت. موبایل را 

برداشت و اسم سیاوش را لمس کرد، آن لحظه تنها کسی که 

توان آرام کردنش را داشت، همین سیاوش بود. چند بار زنگ 

زد ولی جز بوق ممتد و بعد پیغام پاسخی دریافت نشد هیچ 

صدایی نشنید. سیاوش در خانه یزدان بود و سرش گرم 

صحبت با مهرا. 

 #۲۵۷

اجسام شکسته روی زمین پخش و پال بود. مهرا روی مبل 
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نشسته و هر دفعه یک دستمال برمی داشت و بینی اش را پاک 

می کرد. صورتش خیس از اشک و پای چشمهایش گود افتاده 

بود. سیاوش خرده های شیشه را در خاک انداز ریخت و در 

سطل انداخت. مهرا گفت: «مرسی آقا سیاوش، اگه گوشی 

یزدان جا نمی موند و شما زنگ نمی زدی من دق می کردم از 

تنهایی، نسرین خانمم که نبود.» 

- چی شد که اول زندگی کارتون کشید به دعوا؟ 

مهرا سکوت کرد ولی صدای هق هقش پر از حرف های نگفته 

بود. باز صدای زنگ موبایل یزدان بلند شد. موبایل را برداشت 

و با دیدن اسم میران تعجب کرد. صفحه را لمس کرد و تماس 

وصل شد. میران عصبی گفت: «الو یزدان!»  

- یزدان نیست... یعنی گوشیش خونه است.  

صدای میران مالیم شد.  

- مهرا تویی؟ 

سیاوش بی اختیار سر جایش ایستاد و دست به کمر گرفت. 

صدای میران را از پشت بلندگوی موبایل تشخیص داد و 

کنجکاوش کرد که حرف های او را بشنود. 

قطره اشکی از گوشه چشم مهرا جاری شد. 

- آره، منم. 
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- چرا صدات گرفته؟ 

نمی خواست به میران بگوید که همین اول زندگی یزدان را از 

خانه فراری داده، عارش می شد بگوید که شکستنی های 

جهیزیه اش در همین چند روز فدای دعواهای زن و شوهریشان 

شده. گفت: «چیزی نیست، سرماخوردگیه.»  

- باشه، خداحافظ. 

بدون آنکه جواب خداحافظ مهرا را بشنود، گوشی را قطع 

کرد. می خواست از یزدان کمک بگیرد ولی دقیق تر که فکر کرد 

دید اشتباه است. یزدان به چه کارش می آید؟ خودش باید این 

ماجرا را فیصله بدهد. حتم داشت که دیار آن وقت ها درگیر 

بازی اش بوده، حواسش اصال پی پسته نبوده، کاسه  دیگری 

زیر نیم کاسه بود، دیار شنیده هایش را کرده بود سالح. به 

سمت کافه برگشت. دیار سر همان میز نشسته و سفارش ها 

پیش رویش بود. رو به دیار کرد. 

- بلند شو بریم خونه ما. 

چشمانش از تعجب گرد شد. 

- خونه شما؟ 

- تو منو نمی خوای دیگه؟ به مامانم بگو که منو نمیخوای. همه 

چیز رو همین امروز تموم کن. این قصه پسته رو یکی یادت 
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داده که بگی وگرنه تو حتی این ماجرا رو یادتم نمی آد ولی 

خودت رو پشت قصه ها قایم نکن، سعی نکن منو با گذشته ام 

تحت فشار بذاری، بریم پیش مامانم بگو که منو نمیخوای . 

دیار مثل فنر از جا پرید و روبرویش ایستاد. رو به چشمانش 

براق شد.  

- چه زرنگی تو! یعنی تو جلوی عمه نگی که به حرفش نیستی 

بگی که دیار نمی خواد، بعد من هم پیش بابام هم عمه آدم بده 

بشم؟  

میران از این حجم پررویی او به تنگ آمده بود. دیار ابرویی 

باال انداخت.  

- راستی عمه از ماجرای پسته خبر نداره، نه؟  

میران احساس کرد باالی یک مرداب است و خاطره سیاه 

گذشته اش شبیه دستی او را درون این مرداب می کشاند. 

 #۲۵۸

چشمان میران شبیه گربه  نری خیز گرفته به سوی یک گربه 

ماده ریز و پر از حس دریدن شد. دلش می خواست دیار را له 

کند. هیچ وقت دوست نداشت کسی حتی یاد پسته را هم در 
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زندگی اش زنده کند و حال دیار آن را کرده بود پیراهن عثمان 

و تازه می خواست به عاطی هم بگوید. از نقطه تاریک زندگی 

میران و یزدان چه چیزی عاید دیار می شد، اگر نمی خواست 

می گفت نمی خواهم نه اینکه شبیه کسی که برای عذاب او 

اجیر شده است، عذابش بدهد. از الی دندان های کلیدشده اش 

غرید: «من امروز ماجرای تو رو تموم می کنم.»  

- کار خوبی می کنی، چون اگه عمه بفهمه بخاطر پنهون کردن 

یزدان آدم کشتی بد بالیی سرت میاره. اگه بفهمه بخاطر 

یزدان چه ها کردی خیلی ناراحت می شه. بابام گفته عمه از 

اولشم به خون یزدان و نسرین تشنه بوده. نه؟!  

میران عصبی پلک زد و نگاهش را از دیار گرفت. چشمان دیار 

طور خاصی وحشی بود. نگاه دیار به او می گفت که از سوی 

دیار جز انرژی منفی و حس تلخ چیزی عایدش نمی شود.  

به موتورش گاز داد و به سمت خانه راند. «عاطی هر چی که 

باشه مادرمه، وقتی حال بدمو ببینه، می فهمه که دیار برای من 

نیست. بهش می گم دختر برادرشو نمی خوام. بهش می گم. 

گور بابای پول!» موتور را در پارکینگ پارک کرد و سوار 

آسانسور شد. آسانسور در طبقه سوم ایستاد. کلید انداخت و 

در را باز کرد. عاطی روی مبل دراز کشیده و به سقف چشم 
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دوخته و صدای تلویزیون روشن در فضا طنین انداخته بود. 

تلویزیون که خاموش شد، عاطی از فکر و خیال بیرون آمد و 

توجهش به میران جلب شد. میران روبروی تلویزیون ایستاد و 

دستانش را روی سینه قفل کرد.  

- من دیار رو نمی خوام!  

چشمان عاطی از تعجب گرد و سیبک گلویش باال و پایین 

شد.  

- چی گفتی؟  

- گفتم نمی خوامش، وصله من نیست. 

 #۲۵۹

عاطی از روی مبل بلند شد و روبروی پسرش ایستاد.  

- این حرفا از کجا اومده؟ هان؟!  

میران همه حرصش از دیار را در صدایش ریخت.  

- مامان اون... اون یه آدِم فوق العاده بی ادبه که فقط تحقیر 

کردن منو بلده. من یک لحظه نمی تونم اون رو تحمل کنم.  

- وقتی زنت بشه...  

دستش را به معنای سکوت مقابل عاطی گرفت.  
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- نمی خوام... نمی خوام زنم بشه. حتی نمی خوام بهش فکر 

کنم.  

صدای جیغ عاطی بلند شد.  

- تو غلط می کنی، علی مو به مو برام تعریف کرده که چی کار 

کردی با زندگیت، می دونم پنج سال بخاطر گوش کردن به 

حرِف اون یزداِن به دردنخور زندان بودی. سی و دو سال سن 

داری هنوز یه موتور قراضه دستته، گند زدی به زندگیت، 

حداقل از اینجا به بعد مثل آدم زندگی کن.  

حرف های دیار را می زد. مادرش فقط می خواست از او دکور 

بسازد. او چقدر تنها بود که مادرش درونش را نمی  فهمید. 

فریاد بلندی کشید و از فریادش دیوارهای خانه به لرزه 

درآمد.  

- بسه!  

نطق عاطی کور شد. از فریاد پسرش بدنش به رعشه افتاد.  

- نمی خوام، نمی خوام اصال گذشته امو جبران کنم. نمی خوام 

دیار رو داشته باشم، نمی خوام پوِل دایی رو داشته باشم. دیار 

هم منو نمی خواد، چرا باید دختری رو وارد زندگیم کنم که 

تحقیر کردنمو بلده، گور بابای پول!  

- تو حتی عقل یزدانم نداری، یزدان رو ببین، با چه دختری 
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ازدواج کرد، تو حتی عقل اونم نداری.  

همین حرف مادرش تیِر خالص را در قلبش زد. خانه اش شده 

بود تاریکخانه ای که دلش را سیاه می کرد. لحنش حالتی 

غمگین به خودش گرفت.   

- اون دختر یزدان رو دوست داشت.  

- از بی عرضگی خودته که دیار دوست نداره. از مولوشی 

خودته...  

میران به کلی از مادرش ناامید شد، سکوت مطلقی خانه را فرا 

گرفت و عاطی پشیمان از حرفش دستش را روی لبش 

گذاشت. میران نگاه از مادرش گرفت و از خانه بیرون رفت و 

در را بست. نمی دانست کجا برود، دلش آنقدر گرفته بود که 

حتی نمی توانست به تنهایی قدم زدن فکر کند او یک نفر دیگر 

را کنارش می خواست. نفهمید که چی حسی او را به سمت 

نیاز کشاند، به خودش آمد و دید روبروی خانه نیاز است. 

چون از همه چیز و از هر کس بریده بود و فقط نیاز، نقطه 

سفید زندگی اش بود. نیاز هرگز آزارش نداده بود، روسیاهش 

نکرده بود و بی چشم داشت دوستش داشت. برخالف مادرش 

و دیار که نمی خواستنش، بر خالف یزدان که روسیاهش کرده 

بود و رفته بود دنبال زندگی اش، نیاز برایش یک انسان بود. 
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 #۲۶۰

دستش را روی دکمه زنگ فشار داد. دل در دلش نبود، 

می خواست راه رفته را برگردد ولی حسی او را جلوی همان در 

نگه می داشت. صدای نیاز را از پشت آیفون شنید.  

- کیه؟  

زبانش به حرف نمی آمد. انگار چیزی در گلویش گیر کرده و 

اللش کرده بود. چیزی شبیه بغض و درماندگی. حس می کرد 

برگشته که بی وسیله پل های خراب شده پشت سرش را بسازد 

ولی هیچ فکر و برنامه ای برایش ندارد. در میان هزاران فکر 

تنها مانده بود. چند بار نیاز پرسید کیه ولی میران با دهان 

بسته فقط به آن صدا گوش کرد. 

- ای بابا!  

آیفون را طوری کوبید که میران صدایش را شنید و برای اینکه 

در را باز کند، چند بار به در زد. چند لحظه بعد صدای نیاز را از 

توی حیاط شنید.  

- اومدم.  
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نیاز در را باز کرد و از دیدن او مات و مبهوت ماند. در چشمان 

میران رگه های سرخ پدیدار شد، معلوم نبود اثر بغض است یا 

آتش دل، تنها چیزی که از چشمانش می خواندی یک تنهایی 

ترحم برانگیز بود. نیاز دلخور بود، نگاهش را گرفت و خواست 

در را ببندد ولی میران دستش را الی در گذاشت و مانع شد. از 

ترس اینکه از خانه او رانده نشود، نطقش باز شد.  

- خواهش می کنم بذار کنارت باشم، مثل همون موقع هایی که 

ازم پرستاری کردی، االنم نیاز به پرستار دارم. نیاز منو رها 

نکن.  

نیاز از جلوی در کنار رفت و اجازه داد که میران وارد خانه اش 

شود. وقتی میران پا به حیاط گذاشت، سرش را زیر انداخت، 

در حین اینکه نمی خواست نگاهش کند وجودش از حضور او 

در خانه اش گرم شد. عاشق که باشی دلخوری نمی فهمی فقط 

گاهی ادای دلخورها را درمی آوری.  

شب سایه سنگینش را بر سر شهر انداخته بود. بوی عرق 

سگی دهانش را گرفته و موهایش افسار گسیخته در صورتش 

ریخته بود. باخته بود، هر چه در حسابش بود را باخته بود. 

رفته بود و به دودوزانی گفته بود که دیگر نمی خواهد از آخور 

او بخورد، می خواهد خودش با بیلیارد قمار کند ولی به 
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خودش آمده و دیده بود که پشت هم باخته است. آنقدر 

شراب اختیارش را گرفته بود که موقع باز کردن در، کلید در 

دستانش لق می زد. چند ضربه محکم به در زد و در باز شد. 

مهرا وقتی چشم  و حالت مست شوهرش را دید یک لحظه 

احساس انزجار کرد و با بینی چین داده عقب رفت. یزدان با 

تکیه دستش به دیوار وارد خانه شد و به هر زوری بود خودش 

را به کاناپه رساند. شراب زیاد سر معده اش را می سوزاند، 

ترشحاتی را در حلقش حس کرد، به پهلو چرخید و مایع لزجی 

از دهانش روی پارکت ریخت. مهرا می خواست از آن افتضاح 

به بارآمده عق بزند، حتی فکرش را هم نمی کرد که اوِل 

زندگیش بخواهد استفراغ شوهر الکلی اش را تمیز کند، یزدان 

در زمان مجردی این چهره را از خودش پنهان کرده بود. 

دستمال را برداشت و به سمت آن قسمت از پارکت رفت و با 

صورت درهم رفته آن مایع را پاک کرد. یزدان با صدای به 

تحلیل رفته اش گفت: «این قدر روترش نکن، اگه آدم بودی پای 

من دوباره به قمارخونه باز نمی شد.» پلک هایش روی هم رفت 

و به خواب عمیق آشفته ای رفت. 

 #۲۶۱
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مهرا روی تخت به پهلو دراز کشیده و پاهایش را جلوی 

شکمش در هم جمع کرده بود. صفحه روشن شد و حروف 

التین S روی صفحه نقش بست. از روی تخت بلند شد و فرز و 

چابک تماس را وصل کرد. با صدای آرامی گفت: «سالم.»  

- سالم، یزدان اومد؟ 

- بله آقا سیاوش، اومد. 

- چرا داری اسم منو بلند می گی؟ مگه نگفتم بهش نگو. 

- حواسم نبود... ولی چرا نباید بگم مگه شما نیومده بودی که 

به یزدان سر بزنی؟ خب یزدان خونه نبود و.. . 

سیاوش با خنده گفت: «معلومه که اومده بودم به یزدان سر 

بزنم ولی قسمت شد که من یه دفعه بیام و متوجه بشم که 

شما چقدر تو زندگی مشترکت با یزدان تنهایی، االن ازت 

می خوام که بهم اجازه بدی رفیقت باشم. من می تونم تو رو 

تو این زندگی راهنمایی کنم و اگه یزدان بفهمه غیرتش اجازه 

نمی ده که تو با من درارتباط باشی.» مهرا آنقدر خودش را 

عاجز می دید که حس می کرد عمیقا به رفیقی راهنما نیاز 

دارد. گفت: «یعنی... شما می خوای کمکم کنید که زندگیمو 
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بسازم؟»  

- من که از مشکلتون خبر ندارم ولی از اخالق یزدان خبر دارم. 

می دونم االن مست و پاتیل خونه اومده. 

بغضی گلوی مهرا را فشرد.  

- دقیقا. 

- نگران نباش همه چیز درست میشه. اگه کمک خواستی من 

هستم. 

با لحنی قدرشناسانه از سیاوش تشکر کرد و تلفن را قطع کرد. 

یک نوع حمایتی را پشت سرش حس کرد، حس کرد که از 

حاال به بعد یک برادر دارد هر چند برادرش مخفی بود ولی 

بوی حمایت می داد.  

 میران قاشق را در بشقاب گرداند و برنج سفید قد کشیده را 

زیرورو کرد. نیاز روی زمین نشسته بود، پاهایش را در شکمش 

جمع کرده و کتابی را روی پاهایش گذاشته بود ولی از نگاهش 

معلوم بود که حواسش اصال پی آن کتاب نیست. میران گفت: 

«چرا خودت نمی خوری؟» با لحن سرد جواب میران را داد و 

میران از سردی لحن او یخ زد.  

- میل ندارم.  
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قاشق را در بشقاب گذاشت. دستانش را در هم قفل کرد، 

سرش را پایین انداخت و خیره به گل سفره گفت: «می دونی 

نیاز؟»  

- نیاز نه، نیاز خانم.  

- می دونی نیاز خانم؟ من خیلی وقته که بلد نیستم درست 

تصمیم بگیرم. همیشه فکر کردم عقل کلم ولی غلط ترین 

تصمیما رو گرفتم. من وقت ندارم فکر کنم، همیشه تو زندگیم 

این قدر همه چیز سریعه که فرصت فکر کردن ندارم به خاطر 

همین غلط تصمیم می گیرم. نیاز یعنی نیاز خانم این که االن 

اینجا هستم عاقبت همون تصمیمای سریعه که می گیرم...  

مکث کرد. انگار جمله بعدی به زبانش نمی آمد. بعد از کمی این 

پا و آن پا کردن گفت: «احساس می کنم این که االن اینجام 

درست ترین تصمیمیه که تا االن برای زندگیم گرفتم. نیاز من 

احساس می کنم تو می تونی منو دوست داشته باشی و من 

عمیقا به یه نفر نیاز دارم که دوستم داشته باشه.» صورتش 

سرخ شده بود، انگار زدن آن حرف ها انرژی زیادی را ازش 

گرفته و درهم مچاله شده بود. نیاز سرش را از کتابش بلند 

کرد و به او نگاه کرد. نگاهش را از نگاه خیره نیاز دزدید، شبیه 

پسربچه ای خجالتی شده بود. دستانش را در هم می فشرد و 
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سرش را بلند نمی کرد. نیاز نمی دانست چه عکس العملی 

داشته باشد، خوشحال باشد یا ناراحت فقط این که میران 

کنارش بود را دوست داشت. 

 #۲۶۲

صدایش از بغض لرزید.  

- فکر می کنی تصمیمت درسته؟ ولی اگه از تصمیمت پشیمون 

بشی چی؟  

میران به چشمان او چشم دوخت و با پلکی که زد، اشک هایش 

جاری شد.  

- می دونم پشیمون نمی شم. 

- یهویی تصمیم گرفتی، نباشی، یهویی تصمیم گرفتی، باشی. 

ولی من یه بار یهویی تصمیم گرفتم دوست داشته باشم و تا 

االن داشتم. می خوام موندگار انتخابم کنی نه یهویی.  

میران از جایش بلند شد و به سمت او رفت. نمی دانست چه 

حسی او را به سمت نیاز کشاند فقط می دانست که می خواهد 

در کنار نیاز باشد. یک نوع آرامشی از وجود نیاز ساطع می شد 
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که محتاجش بود. روبروی نیاز روی زانوهایش نشست. نیاز 

وقتی او را در یک قدمی خودش دید، سرش را زیر انداخت 

طوری که چانه اش به سینه اش رسید. دلتنگش بود و در عین 

حال دلخور. حس گرمایی با حس حضور میران او را بغل کرد، 

گرمایی که گونه هایش را گلگون و دلش را خوش کرد ولی 

مجبور بود وانمود به بی تفاوتی کند. میران به گونه های گلگون 

او نگاه کرد، نگاه از مچ پای سفیدش که از دامن بلندش بیرون 

زده بود، گرفت و به موهای بیرون زده از زیرروسری قرمز 

چشم دوخت.  

- من می خوام باهات بمونم، این خونه بهم آرامش میده. این 

اجاق همیشه گرم توی آشپزخونه، این کتابخونه، بیشتر از همه 

تو... من حواسم به این آرامش نبود.  

میران پشت سر هم جمالت را بلغور می کرد. از همه بریده بود 

و به دنبال کسی بود که او را از این منجالب بیرون بکشد. 

می خواست نیازی باشد که پزش را به دنیا بدهد، نیازی باشد 

که او را پناه بدهد. به سختی جمالت بعدی اش را به زبان 

آورد.  

- می دونم توقع زیادیه ولی می تونم امشب رو اینجا بخوابم؟  

چشمان نیاز از تعجب گرد شد.  
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- پس مامانت چی؟  

پوزخندی روی لبش نشست.  

- فقط بذار اینجا بمونم.  

نیاز به نشانه آره پلک هایش را باز و بسته کرد، می دانست که 

دارد زود می بخشد ولی میران تنها عشقش بود. شب بر فضای 

خانه رخنه کرده بود. عاطی در آن سکوت سنگین شب از سایه 

خودش هم می ترسید. صدای زنگ در بلند شد. وقتی شب از 

نیمه گذشت و میران نیامد، مجبور شد به علی زنگ بزند که 

بیاید و مرهمش شود. دکمه باز شدن در را زد و جلوی در به 

انتظار ایستاد. لرزشی را در فکش حس می کرد و همه بدنش 

به رعشه افتاده بود. اعصابش تحریک شده و نورون های 

مغزش به هم می پیچید و حالش را بد می کرد. علی وارد خانه 

شد و وقتی خواهرش را دید که صورتش مثل ذغال سیاه 

است، به سمتش رفت.  

- عاطی جان خوبی؟  

دستش را دور کمر عاطی حلقه کرد. عاطی سر روی سینه او 

گذاشت و اشک هایش جاری شد. 

- میران ولم کرد و رفت. یادگار جلیل هم مثل خودشه... 

شبیه یک بچه پنج ساله هق هق می کرد، انگار نه انگار که او 
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همان زنک شر است که همه چیز را به هم ریخته. علی به این 

رفتار خواهرش عادت داشت، از همان بچگی کل محل 

می گفتند که عاطی مادرزادی مخش تاب برداشته ولی ننه 

روی این تاب برداشتن مخ دخترش سرپوش گذاشت. علی 

خواهرش را روی مبل نشاند و عاطی شبیه یک بچه به او 

چسبید.  

- این دختر ورپریده ات چی به میران گفته بود؟  

- دختر ورپریده ام بند کرده به گذشته میران.  

عاطی از آغوشش جدا شد و دست زیر پلک هایش کشید و 

اشک های خشک شده را پاک کرد. با اخم ظریفی میان 

ابروهایش گفت: «یعنی چی؟»  

- یه ماجراهایی بوده که تو ازش خبر نداری.  

- بگو باخبر بشم.  

- می گم ولی از من نشنیده بگیر.  

عاطی آرام پلک زد و علی لب به حرف باز کرد تا ماجرای پسته

را برای خواهرش توضیح دهد. می  دانست که این ماجرا مثل 

راز در سینه عاطی حفظ می شود چون هر جا که پای خطای 

میران، یادگار جلیل، وسط باشد عاطی الل می شود. 

می دانست که عاطی از حاال به بعد همه قصدش مادری کردن 
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برای میران است، بهتر بود این ماجرا را به عاطی بگوید تا 

فکر نکند دخترش بدون هیچ و پوچ به میران نه گفته و پاپیچ 

دخترش نشود. شاید عاطی با آن مغز مشوشش که همیشه 

نقشه های خوب دارد این وصلت را با همه خرابی اش جوش 

بدهد و پسر ارشد کسی که دوستش داشت، دامادش شود. 

 #۲۶۳

علی به پشتی مبل تکیه داد و دستانش را دور زانویش حلقه 

کرد.  

- پسته یه دختربچه شهرستانی بود. با باباش تو خونه مختار 

سرایدار بودن. اسم باباش مش رحیم بود. یه متعصب به تمام 

معنا، اخالِق درست حسابی نداشت ولی آدم چشم و دل پاکی 

بود. برا یه لقمه نون تو خونه مختار هر کاری می کرد ولی 

دخترش سروگوشش می جنبید.  

عاطی پوزخند زد.  

- شما زود رو آدم برچسب هرزگی می زنید. البد این طفل 

معصومم یه چشمک به یکی زده که این انگ رو بهش 
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چسبوندید.  

علی نیش کالم عاطی را گرفت و آرام گفت: «قبول کن 

جوونیات سروگوشت می جنبید.» 

- سر یه وعده با سوپر محل؟ سر یه وعده بهم انگ زدید. 

- حاال بیخیال، من از این ماجرای سروگوش جنبیدن اون 

دختره خبر ندارم، مختار بهم گفت که می ترسم این دختره دم 

پر سیاوش بره، بگی نگی یه ذره ناخالصی داره. 

- با مختار خیلی جیک تو جیک بودید.  

- رفاقتا به مرور زمان کمرنگ می شه.  

- بقیه پسته چی شد؟ 

- یه شب عروسی دختر یکی از رفیقای مختار بود، تو خونه 

خوِد مختار... 

عاطی خیره به نقطه ای در گذشته ها سیر می کرد.  

- یادمه خونه اش خیلی بزرگ بود، همه عروسی ها اون جا 

برگزار می شد.  

- زیرزمین خونه اشم بزرگ بود. انبار میوه ها کرده بودش، تو 

همون انبار میوه ها رو تخت چوبی، یزدان و پسته باهم 

خوابیدن. یکی داد و بیداد کرد که بیاید بی آبرویی به بار 

اومده، بیاید ببینید تو انبار چه کردن. اون یه نفر که جار زد، 
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خدمتکار خونه مختار بود یه زن تپل مپل فرز، که با مش 

رحیم دشمنی داشت چون مش رحیم بهش یه بار تهمت دزدی 

از خونه مختار رو زده بود. اونم برا تالفی همه رو کشوند 

سمت زیرزمین. تا همه جمع شن میران زودتر رسیده بود و 

یزدان رو فراری داده بود. پسته با یه وضع بدی بی هوش شده 

بود، مش رحیم در به در دنبال یزدان گشت ولی پیداش نکرد. 

حرف مردم کمرش رو خم کرد. گفت: «دخترمو آتیش می زنم، 

ناموسمو پاک می کنم.» پسته رو برد سمت مزرعه و آتیشش 

زد. آتیش تو انباری مزرعه شعله کشید و به گفته خود مش 

رحیم سوار موتور شد و برگشت. بعد از چند وقت از غم و 

عذاب وجدان دخترش سکته کرد و مرد.  

برای چند دقیقه یک سکوت سنگین در خانه حکفرما شد. انگار 

به احترام آن واقعه تلخ دیگر کسی حرفش نمی آمد. عاطی 

سکوت را شکست.  

- یزدان چی شد؟ میران این وسط چی کاره است؟  

- میران یزدان رو تو انباری پنهون کرد. یزدان می خواست از 

پسته حمایت کنه میران نذاشت. گفت مش رحیم جفتتون رو 

می کشه. پسته به سیاوش گفته بود که می خواد یزدان رو 

ببینه، مش رحیم گفته بود اگه یزدان دخترش رو عقد کنه، 
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می ذاره این دوتا برن یه شهر دیگه و از خونشون می گذره. 

پسته هم باور کرده بود ولی میران باور نکرد، هیچکس باور 

نکرد، همه می دونستیم که یه تله است. میرانم یزدان رو 

حبس کرد و نذاشت هیچکس وارد اون خونه بشه تا وقتی 

مش رحیم مرد مثل یه زندانبان باالی سر یزدان وایساد. 

درکش می کنم، طفلک ترسیده بود. ترسیده بود که مبادا مش 

رحیم یزدان رو بکشه. حاال دیار، میران رو تو اون مرگ مقصر 

می دونه چون همدست یزدان بوده و نمی خواد با اون گذشته 

وصلت کنه.  

عاطی زیرلب غرید.  

- وصلت می کنه. نمی ذارم زندگی پسرم حروم خطای توله 

نسرین و جالل بشه.  

بادی به غبغب انداخت و دستانش را روی سینه اش در هم 

قفل کرد. در سرش نقشه های شوم مانور می  داد و در سیاهی 

مطلق غلت می زد. 

 #۲۶۴
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هوا گرگ و میش بود، لحظه وداع ماه با آسمان بود ولی دلش 

را نداشت جایش را به خورشید بود. سکوت مطلق پس از 

اذان صبح یک خوف دلنشینی به فضا داده بود. یزدان در 

تراس ایستاده و از سیگارش کام می گرفت. صدای مهرا را از 

پشت سرش شنید.  

- بیدار شدی؟  

سرش را چرخاند و نیم نگاهی به مهرا انداخت. در آن تاریکی 

با موهای سیاه دورش شبیه عروسک آنابل شده بود.   

- چراغ بالکن رو روشن کن.  

دست سردش را روی پریز گذاشت و المپ سفید باالی سرشان 

روشن شد. با پاهای برهنه روی موزاییک های سفید کف بالکن 

راه رفت و کنار یزدان ایستاد.  

- بهتری؟  

یزدان پک عمیقی به سیگارش زد و در آن پک عمیق فکر کرد. 

دالیلش برای زندگی با مهرا شبیه یک تصویر سریع از مغزش 

رد شد. دلیلش تنها پول بود، پوِل قمارهای باخته اش، پوِل 

اجاره خانه خودشان و نسرین، آن باغ، ماشین زیر پایش، 

بی کسی و تنهاییش و هزار دلیل دیگر که همه اش بوی 

بی پناهی می داد. چه عشق زناشویی کثیفی؛ دوستش داشته 
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باشی بخاطر خودت. دود سیگارش را به هوا فرستاد و خیره 

به ستاره کم فروغ آسمان گفت: «مهرا درسته تو خطا داشتی 

ولی من سه برابر تو داشتم. نمی دونم شاید شب عروسیمون و 

دختر نبودن تو تاوان من بود. شاید پنهون کردِن تو تاوانم 

بود.» به یاد خون جاری شده از الی پاهای تپل و سفید پسته 

افتاد و چشمانش را با دردی که در قلبش حس کرد، روی هم 

گذاشت.  

- نمی دونم حرفام بخاطر نیمه هوشیاری و مستیم قشنگه یا 

واقعا کنار اومدم. ولی می خوام باهات زندگی کنم مهرا. 

می خوام باهات ادای خوشبختی رو دربیارم.  

مهرا نزدیکتر شد و دست کوچکش را دور کمر شوهرش حلقه 

کرد. 

- اداشو درنمیاریم. واقعا خوشبخت می شیم.  

سرش را روی شانه یزدان گذاشت و بوی ادکلن و سیگار 

مشامش را پر کرد. 

 #۲۶۵

تا صبح پلک بر هم نگذاشت و تا خوابش برد صدای زنگ 
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موبایلش بلند شد. با همان چشمان بسته دستش را روی فرش 

زد تا موبایل را پیدا کند. موبایل را برداشت و پیش چشمش 

گرفت و از الی پلک های نیمه بسته اش اسم علی را روی 

صفحه دید. تماس را وصل کرد و گوشی را روی گوشش 

گذاشت.  

- سالم.  

- سالم دایی خوبی؟ چرا صدات خواب آلوده؟ کی می خوای 

بیای شرکت؟  

چشمانش را باز کرد و خیره به سقف گفت: «می شه امروز 

نیام؟» علی خود را بی خبر از همه چیز نشان داد.  

- چرا نیای؟ هان؟! هزارتا کار داریم دایی جان، مرخصی 

می خوای باید از روز قبل بگی.  

-مامانم دیشب با شما تماس نگرفته؟  

- نه! طوری شده؟  

روی رختخوابش نیم خیز شد و گفت: «هیچی میام.» تلفن را 

قطع کرد و از جایش بلند شد. در دلش خداخدا می کرد که 

عاطی به شرکت نیاید، دوست نداشت با مادرش مواجه شود 

ولی یقین داشت که می آید. در اتاق بسته و خبری از نیاز نبود، 

با فکر اینکه شاید خواب است پاورچین پاورچین به سمت 
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حیاط رفت تا صدای پایش بیدارش نکند. صدای قوقوی 

کبوتران از گنجه چوبی کنار حیاط شنیده می شد، انگار دلشان 

می خواست زودتر از گنجه بیرون بیایند و هر از گاهی صدای 

بال زدن پر حرص یک به یکشان به گوش می رسید. میران در 

روشویی کنار حیاط آبی به صورتش زد. به سمت گنجه رفت 

و قفل در را باز کرد. به کبوتران نگاه کرد، یک گوشه کز کرده و 

نطقشان کور شده بود. یک غریبه در را برایشان باز کرده بود و 

نگاه هر کدامشان برای میران تالقی این حرف بود که انگار 

می گویند به جا نمی آرم. میران چند قدم عقب رفت و همان 

لحظه کبوتران به سمت موزاییک های صورتی سرد حیاط 

یورش بردند و آن قفس تنگ را ترک کردند. با شوق خاصی به 

پرواز کبوتران نگاه کرد و وقتی صدای باز شدن در را شنید، 

سرش به سمت در چرخید. نیاز وارد خانه شد، نان سنگک تازه 

دستش بود. با لبخند محوی روی لبش گفت: «فکر کردم 

خوابی.» نیاز سرد صبح به خیر گفت و به سمت خانه رفت. با 

اینکه با میران سرد رفتار می کرد ولی میران از حضور در آن 

خانه حس خوبی داشت. نیاز با وجود سردی، گرم بود و حس 

عشقش به میران حس آرامشی را به وجود او منتقل می کرد. 
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 #۲۶۶

چند لحظه بعد وارد خانه شد، جورابش را پوشید و موبایلش 

را برداشت که برود که صدای نیاز مانع از رفتنش شد.  

- کجا؟ 

بی اختیار لبخندی روی لبش نشست.  

- سرکار.  

- صبحونه آماده است، بیا بخور بعد برو.  

این را گفت و دوباره به آشپزخانه برگشت. وارد آشپزخانه 

شد. سفره کوچکی روی قالیچه پهن شد. نان تازه، پنیر محلی 

و خیارگوجه ریز شده و بخاری که از دو فنجان چای بلند 

می شد، حس زندگی را در وجود میران می پروراند. بیش از 

این هم نیاز برایش سفره پهن کرده بود اما امروز حس 

جدیدتری داشت. انگار دلش از همه خالی شده و فقط آرامش 

را در نیاز می دید. سرسفره نشست و زیرچشمی به او که 

سرش پایین بود، نگاه کرد. گفت: «هنوز ازم ناراحتی؟»  

- ناراحتی واژه کمیه برا وصف حالم.  

- راحت حرف بزن خانِم نویسنده.  
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لقمه در دهانش را با طمانینه جوید و خیره به چشمان میران 

با لحنی که درونش ته مایه های احساس شناور بود، گفت: 

«راحت حرف می زنم، چشم به در بودم و نیومدی.» لبخند 

روی لب های میران ماسید، لحن نیاز در حین احساس، 

دلخورانه بود. طوری که میران را از او شرمنده کرد. سیبک 

گلویش باال و پایین شد و آرام گفت: «کاش منو 

می بخشیدی.»  

- سعیمو می کنم.  

با همان حالت دلخورانه میران را تا دم در بدرقه کرد. میران 

سوار موتور شد و موقع بستن در دستی برای او که با تکیه به 

در ورودی ایستاده بود، تکان داد. همه مدتی که روی موتور 

بود به نیاز فکر کرد. هیچ چیزی نداشت که نیاز دوستش 

داشته باشد نه خانه داشت و نه ماشین. خودش بود و نیاز 

خودش را می خواست و این قشنگترین حس دنیا بود. تازه 

فهمیده بود که مادرش هم او را برای خودش نمی خواهد ولی 

نیاز چه معجزه ای بود برای او. وارد شرکت شد، دیار سر میز 

منشی ایستاده بود و نکاتی را به او متذکر می شد. وقتی دیار 

را دید، بی اختیار اخم هایش درهم رفت و طوری که انگار دیار 

پشیزی برایش ارزش ندارد، نگاه از او گرفت و داخل اتاق 
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رفت. منشی با تعجب رو به دیار گفت: «آقای آشوری از چیزی 

ناراحتن؟» دیار که با رفتار سرد و اخموی میران جلوی منشی 

خرد شده بود، گفت: «سرت به کار خودت باشه.» میران در 

اتاقش را باز کرد. صندلی اش رو به دیوار بود و عاطی روی آن 

نشسته بود. دقیقا همانطور شد که پیش بینی می کرد، عاطی 

آمده تا مچش را بگیرد. حرفی نزد، به سمت میز رفت و با 

تکیه دستانش به میز روبروی صندلی ایستاد، میز میان او و 

مادرش مانع بود. مادرش انگار نه انگار که صدای قدم های او 

را شنیده به دیوار زل زده بود تا میران حرف بزند و از او 

بخواهد که برگردد. میران چند لحظه سکوت کرد ولی طاقت 

نیاورد و گفت: «اومدی دیوار اتاقمو ببینی؟» عاطی 

صندلی اش را چرخاند و رو به میران کرد.  

- اومدم پسرمو ببینم، پسری رو که نصفه شب مادرشو تنها ول 

می کنه می ره. مادری که مشت مشت قرص اعصاب می خوره 

تنها ول می کنه و می ره. اومدم پسرمو ببینم، پسری که دیگه 

هیچی براش مهم نیست رو ببینم. 

از جایش بلند می شود و رو به میران انگشت اشاره اش را 

تکان می دهد.  

- اگه برگردم به اون تیمارستانی که بودم احترامم بیشتر 
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سرجاشه تا پیش تو... 

- من بی احترامی بهت نکردم مادر... 

عاطی صدایش را بلند کرد.  

- من صالحتو می خوام ولی تو به حرفم گوش نمی دی این 

یعنی بی احترامی، می فهمی؟ 

- به حرفت گوش نمی دم، گوش نمی دم چون داری زور می گی 

چون دیار منو نمی خواد.  

- یه مرد اگه وقت بذاره می تونه یه زن رو عاشق کنه. 

فهمیدی؟! یه عمر زندگیتو حروم یزدان کردی، یزدان رفت پی 

زندگیش تو هنوز موندی. به کی رفتی میران این قدر بی عرضه 

شدی؟ بابات که بی عرضه نبود.  

میران آتشفشانی خاموش بود که یکدفعه فوران کرد.  

- بسه دیگه! بسه! من با کسی ازدواج می کنم که یه ذره 

دوستش داشته باشم. نه با کسی که عذابم بده، اصال آره 

یزدان برای پول ازدواج کرد ولی من این کار رو نمی کنم، من 

سر زندگیم قمار نمی کنم. 

علی وارد اتاق شد و با تعجب گفت: «چه خبرته میران؟ 

شرکتو گذاشتی رو سرت؟»  

- دایی به مامانم بگو این قصه رو تمومش کنه.  
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- کدوم قصه؟  

- ماجرای من و دیار رو... 

- مامانت می گفت که خودت دیار رو خواستی. 

همان لحظه دیار وارد اتاق شد و سرک کشید که بفهمد چه خبر 

است. عاطی شبیه کسی که میان زمین و هوا مانده و به هر 

ریسمانی چنگ می زند تا شرایط را درست کند. سریع به دیار 

گفت: «دیار جان، میران واقعا دوست داره ولی از بچگی دیر 

تصمیم می گرفته، ته دلش می خوادت یعنی... دیار جان میران 

همه چیز رو تو زندگیتون جبران می کنه. قول می دم عاشقش 

می شی.» دیار با تعجب به آن معرکه نگاه می کرد. حس تحقیر 

و حقارت وجود میران را پر کرد. مادرش از او عروسک خیمه 

شب بازی مطیع را می ساخت، مادرش به این دخترک لوس 

التماس می کرد که بخواهدش. حرفی که از دهانش درآمد، از 

فیلتر عقلش رد نشد. بی مهابا گفت: «من عاشِق یک دیگه ام.» 

و بدون آنکه به چهره های حیرت زده دیگران نگاه کند، شرکت 

را ترک کرد و بیرون رفت. خودش نمی دانست چرا این حرف 

را زده فقط می خواست غرور ریخته اش را جمع کند، 

می خواست به مادرش نشان دهد که او عرضه انتخاب و 
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عاشقی دارد. 

 #۲۶۷

خودش را به خانه نیاز رساند ولی هر چه در زد، کسی در را 

باز نکرد. انگار سرکار رفته بود. یک لحظه حس کرد که هیچ 

جایی ندارد و از همیشه تنهاتر است.  

روی کاناپه نشسته بود، جاسیگاری کنارش روی میز بود. 

پاهایش را دراز کرده و پک های عمیق و پی در پی به سیگارش 

می زد. اتاق نشیمن در هاله ای از دود محو بود. مهرا در 

آشپزخانه غذا می پخت، دود گلویش را می سوزاند ولی حرفی 

نمی زد. یزدان بود ولی انگار نبود. تنها کاری که می توانست با 

شوهرش انجام بدهد وظایف زناشویی آخرشب بود. دیشب 

یزدان را مجبوری برای قدم زدن به خیابان برد ولی آنقدر سرد 

بود که سردی زمستان پیش سردی یزدان بخاری بود. 

نمی دانست باید دست به دامان چه کسی شود که این شوهر، 

برایش شوهر شود. فقط خودش را عاجز می دید. صدای زنگ 

موبایل یزدان، بلند شد. سیگار را در جاسیگاری خاموش کرد و 

به صفحه موبایل نگاه کرد. لبخندی روی لبش نشست و تماس 
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را وصل کرد. 

- سالم، یادی از ما کردی!  

مهرا از لحن قشنگ یزدان حرصش گرفت وقتی با او گرم نبود، 

نمی توانست برای دیگران گرم باشد. از پشت اپن به یزدان زل 

زد و گوش تیز کرد که بفهمد مخاطب پشت گوشی چه کسی 

است.  

- چی شده؟... در مورد چی هست؟... در مورد خودت؟... 

می  خوای بیای خونه ما؟.... باشه، باشه، میام پیشت.  

گوشی را قطع کرد و مثل کسی که مویش را آتش زده اند، 

سریع حاضر شد و از خانه بیرون رفت. حتی به مهرا مجال 

نداد که بپرسد کجا می رود. میران روی نیمکت آبی زیر تک 

درختی نشسته بود، دستانش را روی سینه درهم قفل کرده 

بود تا کمتر سردی هوا را حس کند. یزدان دوان دوان از انتهای 

پارک به سمت او می آمد. وقتی میران سرش را چرخاند، 

لبخندی روی لب یزدان نشست و میان نفس نفس زدنش 

هنگام دویدن شوق و ذوقی ضربان قلبش را به شماره 

انداخت. لبخندی روی لب میران نشست، لبخندی غم آلود که 

درد را فریاد می زد. یزدان کنارش روی نیمکت نشست و دستی 

روی شانه اش زد.  
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- چطوری؟ بی معرفت چند بار بهت زنگ زدم این چند شب، 

چرا ریجکت کردی؟  

میران شرمنده سرش را زیر انداخت. 

- می دونم که بی معرفت بودم ولی نمی دونستم چی درست و 

چی غلط؟ 

شانه میران را میان دستش فشرد و با لبخند محوی گفت: 

«االن فهمیدی که من درستم؟»  

- می خوام باهات حرف بزنم یزدان. 

- من سراپا گوشم. 

 #۲۶۸

خیره در چشمهای یزدان گفت: «مامانم به زندگی تو غبطه 

می خوره، می خواد زندگی من شبیه زندگی تو بشه. گیر داده 

با دیار ازدواج کنم.»  

حالت خسته ای را در نگاه میران دید و از آن حالت خسته 

قلبش ریش شد. از اینکه میران تکراِر زندگی او باشد، احساس 

دلهره به جانش افتاد. نفسش را آه مانند بیرون داد. بسته 

سیگارش را بیرون آورد و در حالی که یک نخ برمی داشت، 
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گفت: «دیار، دختر علی؟»  

- آره. 

پکی به سیگارش زد و با دردی که در اعماق قلبش حس 

می کرد، گفت: «هیچ وقت بخاطر پول ازدواج نکن.»  

- معلومه که نمی خوام ازدواج کنم، من شبیه... 

از ادامه حرفش منصرف شد و دهانش را بست. یزدان با 

لبخند گفت: «بگو، می خواستی بگی شبیه من نیستی. راست 

می گی تو، من زندگیمو داغون کردم.»  

- مهرا که دختر خوبیه. 

سرش را زیر انداخت و آرام گفت: «قصد داری چی کار 

کنی؟»  

- می خوام از مامانم فرار کنم. یه کاری کنم که دیگه نتونه 

حرِف دیار رو بزنه. هیچوقت عین آدم تو زندگیم تصمیم 

نگرفتم، االنم دوباره می خوام یهویی تصمیم بگیرم... 

- من و تو هیچوقت درست تصمیم نگرفتیم. چون وقت 

نداشتیم تصمیم بگیریم.  

- یزدان من کنار نیاز آرومم. 

یک تای ابرویش باال پرید.  

- هنوز با نیازی؟  
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- نه یه مدت رهاش کردم ولی باز بهش برگشتم.  

لبخند محوی روی لب یزدان نشست.  

- اون قدر تجربه زندگی مشترک ندارم که در اختیارت بذارم 

ولی با کسی ازدواج کن که آدم باشه. فارغ از عشق و پول و 

هر چی... فقط به آدم بودنش فکر کن. اینکه بهت دروغ نگه، 

برات نقش بازی نکنه، عشوه خرکی نیاد، وقتی می گه دوست 

دارم بلد باشه دوست داشتنو، نه اینکه فقط بخاطر هیکل و 

تیپ و اینطور چیزای مسخره دوستت داشته باشه. می فهمی 

چی می گم 

میران سرش را به معنای فهمیدن باال و پایین انداخت.  

چند پک  عمیق پی در پی به سیگارش زد و خیره به روبرو 

گفت: «با آدم ازدواج کن میران، با کسی که بهت دروغ نگه... 

من اشتباه کردم، من آدما رو تو اسکانس دیدم البته خودمم 

آدم نبودم. ولی تو حیفی، مرِد یکی شو که زن بودن بلد 

باشه.» 

- تو با نیاز موافقی؟  

- از اولشم موافق بودم، نیاز دختِر بی عقده ایه. ازدواج با یه 

دختر بی عقده بهتر از هر چیزیه. 

میران در جواب حرف او سکوت کرد و در افکار خودش غرق 
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شد. می خواست از یزدان بپرسد که چرا این قدر حالش خراب 

است ولی حال پرسیدن نداشت. 

 #۲۶۹

آنقدر میران نپرسید که یزدان خودش لب به گفتن باز کرد. 

نمی  توانست آن حجم از غم های تلمبار شده را در خودش بریزد 

و حرفی از دردهای دلش به میان نیاورد.  

- میران حالم با زندگیم خوب نیست. یعنی مهرا خیلی باهام 

بد کرد، می دونی دوستش دارم و ندارم رو نمی دونم. می خوام 

باهاش باشم، می خوام کنارش باشم ولی بلدش نیستم انگار. 

منی که می تونستم با ده تا دختر همزمان باشم و ادای عاشقا 

رو دربیارم. با زنی که اسمش تو شناسناممه قد یه کوه سردم.  

برای میران عجیب بود، یک روز مهرا تماِم آرزویش بود. دختر 

به آن زیبایی چطور دل شوهرش را به دست نیاورده بود. 

یزدان همیشه برای زن ها یک جور خاصی وقت می گذاشت. 

- چی شده؟ 

- احساس می کنم دارم تاوان اشتباهاتمو می دم.  
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- کدوم اشتباه؟ 

- تو گذشته مهرا یه نفر بوده که بکارتشو گرفته.  

این کلمه ها هنوز هم که هنوز بود میران را خجالت زده 

می کرد. حیای در وجودش صورتش را سرخ کرد و سیبک 

گلویش باال و پایین شد.  

- تو که خودت... همه کاری کردی. چرا دنبال این حرفایی؟ 

- نمی دونم ولی بعضی مردها هستند که برای دخترای مردم و 

دوست دخترهایی که محرمشون نیستن فاز روشنفکری 

می گیرن ولی برای ناموِس خودشون سنتین....  

پس از سال ها این اولین بار بود که صداِی یزدان درد را فریاد 

می زد.  

- میران تو جای من نیستی که بفهمی چقدر سخته زنت شب 

عروسیت غافلگیرت کنه. نمی دونم شاید نفهمم، شاید پرتوقعم 

ولی حالم خوب نیست.  

میران به خستگی یزدان از زندگی پی برد. یزدان وقتی خسته 

می شد، هیچ چیزی در دنیا آرامش نمی کرد، طوری در خودش 

فرو می رفت که یادش می رفت می تواند بخندد. تمام این 

سال ها فقط یکبار، بعد از مرِگ پسته، اینطور شده بود و االن 

هم میران همان حال و حالت را دید و این حال و هوای آشفته 
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نگرانش کرد. دستش را نزدیک برد و دست یزدان را در دست 

گرفت. می دانست که دستش برای او مسکن است و یادآور 

روزهای کنار هم بودن.  

- تو می گی من با نیاز خوشبخت می شم؟  

- می دونی چیه؟ خیلی ازدواجا با عشق آتشین شروع می شه 

ولی یهو اون عشقه همون روز اول فراموش میشه خیلیا اصن 

عشق نیست ولی بعد ازدواج یهویی عشق می شه. باید وصله 

تنتو پیدا کنی، نیاز وصله تنته.  

میران در سکوت به حرف های او فکر کرد و آرام دست یزدان 

که در دستش بود را نوازش کرد. 

 #۲۷۰

سیاوش خیره به در کافه، دست زیرچانه  اش گذاشته بود. دیار 

همانطور که موهای آشفته بیرون زده از زیر روسری اش را کنار 

می زد، به سمتش آمد. لبخند محو و مرموزی روی لبان 

سیاوش نشست. دیار کنارش نشست و با شوقی که در 

صدایش بود، گفت: «خوبی تو؟» 

- کیفت کوکه؟  
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- میران خودش کنار کشید.  

لبخند از روی لب سیاوش محو شد و گره عمیقی میان 

ابروهایش افتاد.  

- یعنی چی؟  

دیار از آن واکنش تند جاخورد.  

- خوشحال نشدی؟  

- مگه نمی خواست باهات ازدواج کنه؟ مگه دوستت نداشت؟ 

اون میراِن گداگشنه باید از ته دل بخواد که داماِد بابات بشه.  

- تو مگه منو نمی خوای؟ یکی از رقیبای مهمت با پای خودش 

کنار رفت، خوشحال نشدی؟  

- می خواستم التماست کنه که زنش بشی ولی تو مدام قضیه 

پسته رو تو سرش بکوبی یه طوری که ازش احساس 

عذاب وجدان کنه.  

چشمان سیاوش را یک هاله سرخ گرفته بود، کلماتش شبیه 

زوزه ی گرگی درنده بود که از طعمه اش جامانده است. 

- من برام تو مهمی ولی پسته هم مهمه... من دوست دارم 

تاوان خاکسترسوخته پسته رو از میران و یزدان بگیرم. باید 

تاوان بدن. می فهمی؟ باید تاوان بدن. می خواستم با خاطره 

پسته به آرزوش نرسه، می خواستم به تو نرسه، می خواستم 
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به پول نرسه ولی نشد... چرا نمی تونم میران رو زمینش 

بزنم؟  

چشمان دیار پر از اشک شد. یک لحظه حس کرد که به اندازه 

یک دنیا تنهاست. به مرده پسته ای حسادت کرد که سیاوش 

هنوز هم برایش خودش را پرپر می کرد. از حرص زیاد جیغ زد 

و سر همه مشتریان به سمت آن ها چرخید.  

- میران عشق می فهمه. بخاطر عشق قید پول رو زد. 

چشمانش ریز شد و صدایش آرام.   

- میران عاشق کیه؟  

دیار با تاسف سر تکان داد و اشک هایش جاری شد.  

- تو فقط یه مجسمه از کینه ای. برای خودم متاسفم که 

زندگیمو گذاشتم روی تو.  

کیفش را برداشت و رفت ولی ته دلش می دانست که دوباره 

به سیاوش برمی گردد. پیش خودش فکر کرده بود که این 

پیروزی بزرگ را در کنار سیاوش جشن می گیرد ولی چشمان 

سبز سیاوش فقط انتقام را می طلبید. 

#۲۷۱
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به محض ورود به خانه، طبق یک عادت قدیمی زیر کتری را 

روشن کرد و قوری که چای صبح در آن مانده بود را شست. 

زیاد چای می خورد، سر کار همیشه فالکس کنارش بود و به 

خانه هم که می آمد، دلش هوس چای تازه دم می کرد. یک 

لحظه از خدا خواست که میران هم بیاید و باهم چای 

بخورند. ژست بی تفاوتی می گرفت ولی با وجود دلخور بودن، 

دلش گیر میران بود. لباسش را عوض کرد، امید داشت که 

میران برمی گردد و به همین خاطر لباس پوشیده ای پوشید و 

شالش را برداشت تا کنار دستش باشد. روی تاپ ریلکسی 

نشست، سرش را به پشتی تاب تکیه داد و چشمانش را بست. 

وقتی میران در زندگی اش بود، با خیال آسوده تری می خوابید. 

از خستگی زیاد پلک هایش گرم شد و خوابید. با صدای زنگ 

آیفون بیدار شد. زنگ آیفون با صدای سررفتن کتری مخلوط 

شد. مثل فنر از جا پرید، گوشی را برداشت و پرسید: «کیه؟» 

صدای میران را که شنید انگار خدا دنیا را به او داد. دکمه باز 

شدن در را زد و شال را روی سرش انداخت. به سمت 

آشپزخانه رفت تا به داد کتری برسد. چایی خشک را در قوری 

ریخت و با صدای میران سرش را چرخاند. لبخندی که میل 

نشستن روی لبش داشت را سرکوب کرد و گفت: «سالم.» 
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چشمان میران گویای خستگی و بی حالی اش بود، انگار از 

زندگی سیر شده بود ولی وقتی نیاز نگاهش کرد، لبخند روی 

لبش نشست. انگار نیاز تنها امیِد مانده در زندگی اش بود. شیر 

کتری را باز کرد و آب داغ از توی شیر عبور کرد و به قوری راه 

پیدا کرد. همانطور که حواسش به قوری بود، گفت: «نمی شه 

که همش خونه من باشی اگه بابام بیاد چی؟ چه فکری 

می کنه؟»  

- می دونم موندنم اینجا اشتباهه ولی االن این تنها راهیه که 

دارم. تو نگران اون نباش. من مطمئنم که همین روزها کاری 

می کنم که دیگه کسی ازمون نپرسه چرا من این جام.  

چشمان نیاز از تعجب گرد شد. منظور پشت حرف میران را 

فهمید اما در صدایش شک و تردید بود. میران خودش هم از 

حرفی که بی هوا زد جا خورد. لبانش را روی هم فشرد و 

سرش را زیر انداخت. نیاز قوری را روی کتری گذاشت و زیر 

گاز را کم کرد. به سمتش چرخید.  

- وقتی این حرف رو زدی، صدات لرزید این لرزش یعنی 

هنوزم مرددی!  

روبروی میران ایستاد و خیره به صورت کشیده و پوست 

روشنش گفت: «هنوز عاشقم نیستی!» میران سرش را زیر 
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انداخت.  

- من دارم کم کم عاشقت می شم. کم کم دارم به این نتیجه 

می رسم که جز تو هیچکس همراهم نیست... 

نگاه عسلی رنگش را به چشمان سیاه نیاز دوخت.  

- نیاز مهم اینه که من فقط تو رو برای دوست داشتن 

می خوام. اگه عاشق چهرت می شدم تو رو نمی خواستم فقط 

یه صورت رو می خواستم، اگه عاشق اندامت می شدم هیکلتو 

می خواستم ولی االن عاشِق دروِن نیاز می شم. این قشنگه! 

شاید طول بکشه ولی حس می کنم هر چی کنارت باشم بیشتر 

عاشقت می  شم و عشقم نسبت بهت واقعی ترین عشق 

دنیاست می دونی چرا؟ 

نیاز هنوز حرف های میران باور نداشت. فکر می کرد این 

صحنه را خواب می بیند. این حرف ها از آدم خجالتی مثل او 

بعید بود. از لرزش صدا و سرخ شدنش معلوم بود که خجالت 

می کشد ولی باز خودش را موظف می دانست که به نیاز ابراز 

عالقه کند. نیاز با دهان باز سرش را به اطراف تکان داد.  

- چون من ذره ذره تو رو خواستم، ذره ذره عاشقت میشم و 

این حس آتشین نبوده که از بین بره.  

 در سکوت نگاهش کرد و میران شبیه کسی که یکدفعه از یک 
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نفر فرار می کند. به سمت حیاط رفت، رو نداشت پس از زدن 

آن حرف کنارش بماند. لبخند پررنگی روی لب نیاز نشست و با 

نگاهش مسیر رفتنش را دنبال کرد. چشمانش از شوق 

می رقصید، قلبش هلهلهه می کشید و لبخندش واقعی بود. 

 #۲۷۲

در حیاط ایستاد، کبوترها نزدیک در گنجه، گوشه حیاط 

نشسته بودند و نای پریدن نداشتند ولی قلب میران تازه بال و 

پر گرفته بود. هنوز به اینکه آن حرف ها را خودش زده باشد، 

شک داشت اصال باور نمی کرد که چشم در چشم نیاز، حرف 

دلش را به او گفته باشد. یک لحظه ترس به جانش افتاد، 

مبادا اشتباه کرده باشد. مبادا حسش به نیاز تغییر کند یا اصال 

نیاز آدِم اشتباهی باشد. این تلفیق حس های منفی و مثبت 

دیوانه اش کرد، مثل همیشه برای آرام کردنش به قدم زدن در 

خیابان پناه برد و از خانه بیرون رفت. نیاز صدای بسته شدن 

در را که شنید، از آشپزخانه بیرون دوید. در پاگرد ایستاد و به 

در بسته خیره شد. هوای عشق در سرش پیچیده و حتی نگاه 

به در، ایستادن، غروب، هر چه که بود در دنیا برایش شیرین 
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شد. وقتی عاشقی موقع بودن معشوقه ات جهان قشنگترین 

است ولی امان از روزی که معشوقه نباشد. حس قشنگش با 

صدای ممتد زنگ فروکش کرد و حواسش پرت شد. آیفون را 

برداشت و صدای زنی را شنید.  

- در رو باز کن.  

پرسید: «شما؟»  

- عاطیم، ماماِن میران.  

چشمانش گرد و نفس در سینه اش حبس شد. تمام حس 

خوش درونش دگرگون شد و در منجالب استرس و ندانستن 

گیر کرد. دکمه باز شدن در را زد و آیفون را گذاشت. روبروی 

در ایستاد، وقتی دستش را به چهارچوب در تکیه داد، سردی 

دستانش را حس کرد. در باز شد و عاطی وارد خانه شد. از 

چشمان عاطی خون می بارید، موهایش آشفته در صورتش 

ریخته بود. حالتی که داشت غریب بود. نگاهش نیاز را به یاد 

دیوانه ای انداخت که در راه مدرسه دنبالش می کرد، عاطی 

همان نگاه را داشت. نیاز شبیه همان روز از آن نگاه ترسید، 

بی اختیار جیغی کشید و چند قدم عقب رفت. عاطی به او 

نزدیک شد و از زیر شال گردنش را چسبید.  

- تو، توی زندگی پسرمی آره؟! 

463



از فشار دستان عاطی، احساس خفگی بهش دست داده بود، 

سرش را باال گرفته و صدای خرخر ریزی از حنجره اش شنیده 

می شد.  

- از زندگی بچه من برو بیرون! من اعصاب اینکه با تو بحث 

کنمو ندارم. گورتو گم کن و برو. ببین از صبح تا حاال سایه 

سایه دنبال میرانم که جاشو پیدا کنم، من همچین مادِر 

پیگیری هستم اگه تو زندگی پسرم باشی، دودمانتو به باد 

می دم.  

صدایش شبیه خش های یک موسیقی در ضبط صوتی خراب، 

گوشخراش شده بود. دستش را که رها کرد، نیاز از حس 

خفگی زیاد به سرفه افتاد. صورتش سرخ بود و دست به گلو 

سرفه می کرد. عاطی ترس را در نگاه او دید و شبیه پادشاهی 

که یک سرزمین را فتح کرده است فاتحانه به ثمره خشمش 

نگاه کرد. با صدای یک جادوگر بدجنس گفت: «با من در 

نیوفت دختر خانم، فهمیدی؟ من صبح تا حاال مثل سایه دنبال 

پسرمم، حواسم بهش هست.» شبیه یک شبح خانه را ترک کرد 

و در را پشت سرش کوبید. سرفه هایش آرام تر شد، دستش را 

از گلویش جدا کرد و اشک شبیه جویباری روی گونه سردش 

روان شد، میران را می خواست و از کسی نمی ترسید. 
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 #۲۷۳

نیاز حرفی از عاطی به میان نیاورد تا جمع دونفره شان حاکی 

از صمیمیت و عشق باشد. چای گرم را کنار هم نوشیدند و 

غذای گرم را سر یک سفره دونفره خوردند. میران مادرش را 

پشت سر گذاشته بود چون مادرش دست روی غرورش 

گذاشت. از بچگی از ابزار بودن بدش می آید، خودش 

موادفروشی کرده بود که زیر بلیط کسی نباشد، دستفروشی 

کرده بود، حبس کشیده بود ولی مادرش از او می خواست با 

ازدواجش به پول برسد. او تصمیمش را گرفت، تصمیم گرفت 

با نیاز ازدواج کند تا به عشق برسد. عشقی که امشب بیشتر از 

همیشه گرمایش را درک کرد. رختخوابش را پهن کرد و 

خواست در هال دراز بکشد. نیاز کتابی را از کتابخانه برداشت 

تا به اتاق برود. با صدای میران ایستاد.  

- می خوای کتاب بخونی؟  

- آره. همیشه قبل خواب می خونم. 

- می شه برای منم بخونی؟ 

آرام پلک زد و با فاصله کنار رختخواب میران نشست. میران 
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دستانش را زیر سرش ستون کرد، چشمانش را بست و به 

سقف زل زد. صدای نیاز در خانه طنین انداخت و آرامشش تا 

قلب میران نفوذ کرد.  

- تو آمدی و آتش دوباره جان گرفت تیرگی چند سپرد  

و سرمای فرودست ستاره باران شد 

 زمین از پیکر روشنت پوشیده 

 گویی که سبکبال شدم  

تو آمدی، تنهایی شکست خورده بود. 

پلک های میران از آرامش صدای او گرم شد و به خواب رفت. 

تنهایی شکست خورده بود، میران و نیاز در کنار هم بودند. 

بعضی آدم ها با رسیدن به هم ثروتمند می شوند و همراه 

داشتن را درک می کنند، اما بعضی ها تنهاتر. مهرا و یزدان کنار 

هم بودند و تنها. مهرا با تکیه به تاج تخت نشسته بود. 

موبایلش در میان دستان عرق کرده اش، داغ شده بود. 

یکساعت بود که با سیاوش چت می کرد، دست خودش نبود 

یک سالم برای سیاوش نوشت و پرسید: «از یزدان خبر 

داری؟» و از آن موقع تا االن موبایل از دستش نیفتاد و با او 

درددل کرد. از روزهایی که همیشه تنها بود برای سیاوش 

گفت، از تنهایی که گریبان گیرش است. حتی از کتک هایی که 
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پسرعمویش حواله جانش کرد هم گفت. یکدفعه در باز شد. 

سریع نوشت «یزدان اومد، خداحافظ» و گوشی را در کشوی 

پاتختی پنهان کرد. یزدان وارد اتاق شد. بوی سیگار همه تنش 

را گرفته بود. مهرا از روی تخت بلند شد.  

- کجا بودی؟  

به سمت کشو رفت. یک شلوارک را از کشوی بیرون کشید و 

شلوارش را درآورد. مهرا روبرویش ایستاد. چند طره مو روی 

صورتش ریخته و شانه هایش افتاده بود. چشمانش گویای 

حسرت و پریشانی بود. دستش را روی شانه اش گذاشت.  

- یزدان، خوبی؟  

شلوارکش را توی پایش کشید و با احساس درد چشمانش را 

به همدیگر فشرد و انگشتانش را به سختی باز و بسته کرد. 

مهرا نگران پشت دستش را لمس کرد.  

- یزدان درد داری؟  

سیبک گلویش باال و پایین شد و سرش را باال و پایین 

انداخت.  

- انگشتام... انگشتام خیلی درد می کنه.  

- چرا؟ چی شده؟  

روی تخت نشست. دست راستش را باال نگه داشت.  
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- با بچه ها درگیر شدم...  

از شدت نگرانی رنگ از رویش پریده بود. رو به یزدان خم 

شد.  

- با کدوم بچه ها؟ یزدان قشنگ برام تعریف کن.  

با درد پلک زد.  

- فقط برام آب بیار، آب بیار برام!  

- باشه عزیزم. 

مهرا سریع به سمت آشپزخانه دوید. 

 #۲۷۴

خیره به نقطه ای در دنیای وهم غرق بود، جگرش سوخته و 

بخارش چشمانش را مرطوب کرده بود. بغض گلویش را قورت 

داد و نم اشک را پس زد. یزداِن آشوری باخته بود، به قدری 

باخت که دیگر پولی نداشت روی میز بیلیارد بگذارد و رقیبش 

دو تا از انگشت هایش را طوری فشار داد که صدای خرد شدن 

استخوان هایش سالن قمارخانه را لرزاند. چهره ها در ذهنش 

نقش بسته بود، یک عده با پوزخند نگاهش می کردند. شکست 

خورده بود، کسی که شبیه یک قهرمان میز بیلیارد را دور 
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می زد و دانه دانه شارها را در وگل می انداخت، چشمانش 

موقع بازی سیاهی رفت، آشفتگی تمرکزش را گرفت و باخت. 

بازنده ای که میران را کامل نداشت، بازنده ای که برای پول 

داماد شد و دیگر چیزی ازش نماند. مهرا کنارش نشست. 

سرش را خم کرد و دست روی گونه یزدان کشید.  

- یزدان... 

خیره به همان نقطه پلک زد و اشک هایش جاری شد. مهرا از 

دیدن اشک های شوهرش تعجب کرد، حتی فکرش را هم 

نمی کرد یزدان گریه کردن را بلد باشد. سریع دست روی 

صورتش کشید و اشک هایش را پس زد.  

- یزدان چی شدی؟  

- باختم، یک ماهه پشت سر هم دارم می بازم.  

- چی رو؟ 

سرش را آرام تکان داد و لبانش را روی هم گذاشت.  

- مهرا من از وقتی چشم باز کردم بازنده بودم. نه مادر درست 

و حسابی، نه پدر، من زندگیم تراژدی بوده، همیشه برا میران 

دردسرم بودم. من باعث شدم جفتمون پنج سال بیفتیم 

زندان، من بهش گفتم مواد جابه جا کنیم... مهرا من تو همه 

زندگیم فقط بازی رو درست بلد بودم ولی خیلی وقته حتی 
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تو بازی هم بازندم...  

- منظورت از بازی همون قماره؟  

جوابی به حرف مهرا نداد. خواست لیوان را از دست مهرا 

بگیرد، ولی دردی در دستانش پیچید و مانع شد. مهرا لیوان را 

نزدیک دهانش برد و جرعه جرعه آب را نوشید. شوهرش برای 

بازنده بودنش در قمار اشک ریخت، وقتی او در خانه دل دل 

می کرد که یزدان کجاست، یزدان در یک مرکز عیاشی میز قمار 

را دور می زده، به نیم رخش نگاه کرد و آهی از ته دل کشید. 

برای ازدواجشان هزار رویا داشت، کلی فکر کرده بود به سفر 

رفتن دوتایی، به یک شام عاشقانه ولی این مرد آن شاهزاده 

سوار بر اسب سفید نبود که رویاهایشان را محقق کند. پیش 

خودش فکر کرد که حق با یزدانه، او یک بازنده است، حتی در 

زندگی زناشویی هم باخته.  

- به خاطر خطای من تو گذشته باهام قهر کردی. ولی تو هم با 

دخترها بودی، هم پای میز قمار، هم زندون، هم جاهای دیگه... 

من چطور با گذشته ات کنار بیام؟ با گذشته ات کنار اومدم ولی 

حاال هم داری همون شکلی زندگی می کنی. با آدمای بد 

می گردی... 

یزدان لیوان آب را پس زد و از پشت روی تخت خوابید، 
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طوری که پاهایش از تخت آویزان بود.  

- کارت دعوت نفرستادم که زنم شی، خودت خواستی. 

مهرا با بغض نگاهی به شوهرش کرد و با تأسف سر تکان داد. 

یزدان دستش را روی سینه اش گذاشت و از درد انگشتانش 

ناله کرد. 

 #۲۷۵

به شوهرش نگاه کرد. از صدای ناله های او چندشش شد. بوی 

سیگار و عرق مانده روی تن یزدان حالش را زیرورو کرد. روی 

تخت با فاصله از یزدان دراز کشید. زیر تلی از خاک خوابیده 

بود، خاک ناامیدی، خاک بیزاری از زندگی بر سرش می ریخت 

و روحش را می کشت. ذره ذره تنش را تعفن ناامیدی گرفته 

بود، هرکش چهره غم گرفته تازه عروس را می دید، از حجم 

خستگی آن عقش می گرفت. روی تخت خوابید و چشمانش را 

بست. کم کم با ذهنی آشفته خوابش برد ولی یزدان از درد 

دستش تا صبح نالید. 

با صدای قوقوی کبوترها از خواب بیدار شد. بوی عدسی در 
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خانه می پیچید. آفتاب کامل طلوع نکرده و هاله ای تاریکی 

سایه اش را بر سر خانه انداخته بود. سروصدایی از آشپزخانه 

می آمد، از روی رختخوابش سرک کشید و متوجه شد که 

مهتابی روشن است. از بوی عدسی فهمید که نیاز اول صبحی 

به فکر آماده کردن صبحانه است، نوری از حس خوشبختی در 

دلش دوید. فقط یک زن عاشق می توانست سر کیفش بیاورد 

و حس زندگی را در درونش به جریان بیندازد. از روی 

رختخوابش بلند شد و به حیاط رفت. خبری از کسلی 

همیشگی اول صبح در وجودش نبود، یک جور شوق به 

زندگی، انرژی اش را دوچندان کرده بود. به سرویس بهداشتی 

گوشه حیاط رفت. توی روشویی آبی به صورتش زد و با حوله 

کنار روشویی صورتش را خشک کرد، عطر کرمی زیر بینی اش 

می پیچید، حوله را از خودش دور کرد و ذرات کرم مانده را 

روی حوله یاسی رنگ دید. انگار همین چند دقیقه پیش نیاز 

صورتش را خشک کرده بود. زیرلب گفت: «دختر شلخته 

صورتت رو خوب نشسته بودی؟» در سرویس بهداشتی را که 

باز کرد نیاز را دید که پشت در ایستاده و دستانش را روی 

سینه اش در هم قفل کرده بود. ابرویی باال انداخت.  

- دیگه من شلخته ام هان؟! 
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- عه، تو مگه پشت در بودی؟  

- بله، نمی دونستم سحرخیزی این قدر.  

میران به هوای تاریک اشاره کرد.  

- منم نمی دونستم تو اینقدر سحرخیزی!  

نیاز ریز خندید و دستش را جلوی دهانش گرفت.  

- راستش من اونقدرام سحرخیز نبودم فقط امروز خیلی شوق 

بیدار شدن داشتم.  

میران مکث کرد و در مکث عمیقش به لپ های گل انداخته 

نیاز خیره شد. وجودش در برابر این شیرینی و شوق به 

زندگی به تقال افتاد. نیاز گفت: «نظرت چیه بریم کبوترها رو 

بیرون کنیم.»  

- زود نیست؟!  

- ببین صدای قوقوشون میاد، گمونم اونام شوق به زندگی 

داشتن.  

میران چشمکی زد و با خنده گفت: «بریم.» 

نیاز در گنجه را باز کرد. کبوترهای یکی پس از دیگری از گنجه 

بیرون آمدند. نیاز مشتش را پر کرد و برای کبوترها دانه 

ریخت. میران کنارش ایستاد و دستش را دراز کرد. نیاز با 

لبخند مشت میران را پر از گندم کرد. میران برای کبوترها 
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گندم می ریخت و از خوردنشان ذوق می کرد. شبیه 

پسربچه های تخس بلند بلند می خندید، حس آرامشی که کنار 

نیاز داشت، او را از این رو به آن رو کرده بود. نیاز را دوست 

داشت و این حس دوست داشتن بیدارش کرده بود. بیدارش 

کرده بود به لذت بردن از زندگی! آفتاب کم فروغ زمستان در 

آسمان آبی جلوه گر شد و هوا را روشن کرد. نیاز و میران به 

خانه رفتند. نیاز سفره پهن کرد و کاسه عدسی را وسط سفره 

گذاشت. میران با ولع صبحانه خورد، به عمرش کسی چنین 

صبحانه ای را برایش آماده نکرده بود. مهرا هم یکبار صبحانه 

آماده کرد اما نیاز فرق داشت، نیاز عاشقش بود و این عشق 

آن سفره را رنگینتر می کرد و آن غذا را خوش طعم تر. وقتی 

می خواست برود سرکار، دِل دل کندن از نیاز را نداشت اما 

مجبورا لباس پوشید که برود. 

:●••►●! ٍدٍٍ ٍنٍٍ ٍرٍٍ ٍیٍٍ ٍیٍٍ ٍمٍٍ ٍهٍٍ ٍمٍٍ ٍدٍٍ ٍنٍٍ ٍاٍٍ ٍزٍٍ ٍهٍٍ ٍهٍٍ ٍلٍٍ ٍبٍٍ ◄●ٍاٍٍ
#۲۷۶

نیاز می خواست تا دم در بدرقه اش کند ولی با صدای زنگ 

تلفن، دستش را به معنای خداحافظی تکان داد و به سمت 
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تلفن رفت و صدای سرخوش پدرش در گوشش پیچید. استا 

اصالن و مانی برای زیارت، مشهد رفته بودند. نیاز از پدرش 

پرسید:  «بابا برام دعا کردی؟» 

خودش می دانست که دعا کرده و اجابت شده. استا اصالن با 

لحن سرحالی گفت: «آره، دخترم» 

نیاز با پدرش خداحافظی کرد و گوشی را به سینه اش 

چسباند. قلبش از این حس خواستن لبریز از شادی بود. 

زندگی را می خواست، یک نفس راحت کشیدن کنار عشق را. 

- دعا کردی بابا، دعات مستجاب شد. ببخشید که دور از 

چشمت میران رو تو خونم نگه داشتم ولی همین روزا آقای 

خونم می شه. 

بغض در گلویش نشست و چشمانش پر از اشک شد. اشک 

شوق، زالل تر از آب چشمه، بر گونه اش بوسه زد و هوای خانه 

آکنده از عشق شد. میران وارد دفترش شد. پرده های 

کره کره ای جلوی پنجره را باال کشید و نور روز اتاق را روشن 

کرد. پشت میزش نشست و به برگه ها سرکی کشید. یک جور 

حس قدرت بهش دست داده بود، حس می کرد نیاز او را از 

این منجالب تحقیر بیرون می کشد وقتی به عاطی نشان بدهد 

که دختری او را با جیب خالی می خواهد، او می فهمد که همه 
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چیز پول نیست. چند ضربه به در خورد. با لبخندی که 

بی اختیار روی لبش بود، گفت: «بفرمایید.» وقتی عاطی را 

دید که در درگاه در ایستاده، لبخند از روی لبش محو شد. 

- اینجا چی کار می کنی مامان؟ 

- اومدم پسرمو ببینم. 

صدای عاطی حالت دورگه  خسته ای پیدا کرده بود، انگار چند 

شب نخوابیده بود و مصرف قرص بی حالش کرده بود. 

روبروی میز میران ایستاد، دستانش را به لبه میز چسباند. 

- این مسخره بازیا رو تموم کن، بیا خونه بعدم با دیار ازدواج 

کن. فهمیدی؟ 

گره عمیقی میان ابروهای میران افتاد. 

- من برده نیستم. برده ات نیستم مامان!

- چرا برده ای! 

صدای فریاد عاطی آنقدر بلند بود که میران از آن صدا جا 

خورد. 

- یعنی چی؟ 

- من جز تو کسی رو ندارم. کسی رو ندارم که منو به آرزوهام 

برسونه. بفهم... تو تنها پسرمی، تو داروندارمی... 

میران مثل فنر از جا پرید و سر عاطی فریاد زد. 
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- داروندارت نمی خواد... نمی خواد به زور با کسی که دوستش 

نداره ازدواج کنه. 

علی در را باز کرد و با تعجب به مادر و پسر نگاه کرد. انگار دو 

دشمن خونی روبروی هم ایستاده بود. پره های بینی میران از 

خشم گشاد شده و صدای نفس هایش  در اتاق پخش می شد. 

چشمان عاطی در اشک و خون غرق بود، با مشت کردن 

دستانش لرزش دستش را پنهان می کرد. علی به سمت عاطی 

رفت و گفت: «چیه عاطی؟ چرا داری مجبورش می کنی؟ هر 

چی پول بخواد به پاش می ریزم.» میران گفت: «من نیازی به 

پولت ندارم دایی، قد حقوقم به من بده. من هیچ نیازی ندارم 

زیر منت کسی باشم.» عاطی رو به میران کرد.

- با همین حرفا خودتو بدبخت کردی، تنها شدی! 

- من تنها نیستم... 

بابت زدن این حرف مردد بود ولی آن لحظه آن حرف، برایش 

یک مدال افتخار بود. مدال افتخاری که او را از این سردرگمی 

نجات بدهد. 

- من یه دختر تو زندگیمه! یه دختر... 

عاطی و علی با تعجب به او زل زدند. یک لحظه انگار همه 

چیز متوقف شد و هیچ جریانی در اتاق نبود. شبیه توقف 
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روی سکانس یک فیلم همه چیز ایستاد و نفس در سینه هر 

سه نفر حبس شد.

#۲۷۷

عاطی حتی فکرش را هم نمی کرد که پسرش چنین وقیحانه 

عشقش را ابراز کند. طوری رفتار کرد که انگار از هیچ چیز 

خبر ندارد. 

- پس همه این مدتم اون دختره پنهونت کرده بود، آره؟! آره؟! 

اون بهت جا داده بوده درسته؟! 

- آره! 

سرش را باال و پایین انداخت. 

- آره مامان، پیش اون بودم. چون کنارش آروم بودم. اون 

کاری نداره چقدر دارم، چقدر ندارم. کاری نداره گذشته ام چی 

بوده... منو می خواد. منم دوست دارم با کسی باشم که 

بفهمتم... اون منو همینطوری که هستم پذیرفته ولی تو که 

مامانمی دنبال اینی که ازم یه چیز دیگه بسازی. منم نمی خوام 
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یه چیز دیگه باشم، نمی خوام پولدار باشم، نمی خوام بهم 

افتخار کنی، من غرور می خوام. 

صدای میران از خشم می لرزید و صورتش هر لحظه سرخ تر 

می شد. عاطی مشتی در سینه پسرش زد. 

- یه مادر همیشه خوشبختی بچه شو می خواد. 

- نه، تو فقط آبادی زندگیمونو می خوای. 

با ناباوری به چشمان پسرش نگاه کرد. عسلی نگاه عاطی تیره 

شد. باور نمی کرد که پسرش اینطور برایش گردن بکشد. 

صدایش از اضطراب لرزید. 

- این حرفو از ته دل نگفتی؟ 

بغضی در گلوی میران نشست. حقیقتی که در خلوت خودش 

به آن پی برده بود را مقابل چشمان عاطی و علی فریاد زد. 

نمی خواست دل مادرش را بشکند ولی حرفهای دلش مقابل 

منطقش گردن کشی می کرد. باید خودش را خالی می کرد. 

- از ته دل گفتم.

قدرتی در پاهایش جمع شد و با قدم های تند شرکت را ترک 

کرد. مادرش مریض بود، نباید اینطور باهاش حرف می زد ولی 

خسته شده بود. کنار باغچه نزدیک شرکت، روبروی یک مغازه 

نشست. سرش را میان دستانش گرفت و اشک هایش شبیه 
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دختر بچه خجالتی از الی پلک هایش قطره قطره خودنمایی 

کردند و راه گلویش را باز کردند. مادرش چرا مادر نبود. پشت 

آن چشم ها چه کینه و حرصی بود که محبت را می گرفت. 

عاطی در بغل علی رفت و صدای هق هقش اتاق را پر کرد. 

- کاش عقل یزدانو داشت. عشق به چه درد می خوره مادر! 

دوست داشتن به چه درد می خوره. 

- تو چی می خوای عاطی؟ سهم االرثی که بابا به نام من زد رو 

می خوای. 

حالت زار عاطی رنگ باخت. از آغوش علی جدا شد و به 

چشمان او زل زد. 

- اگه اونو بخوام حقمه... دارایی بابا نصف بیشترش به تو 

رسید. عطا رو از ارث محروم کرد همه چیزش شد برای تو. 

اگه اونو بخوام حقمه... 

- می خوای پسرت بشه وارث اموال؟ می خوای نوه ات بشه 

صاحب داروندارم؟ 

- داروندار تو نه، داروندار بابام! 

- نصف این پول برای باباست، همه رو خودم جمع کردم... یک 

قران رو کردم یک میلیارد. 
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- چیزی که االن برام مهمه اینه که میران داماد تو باشه نه یه 

غریبه. 

علی خیره در چشمان خواهرش سرش را تکان داد. 

- اگه میران پسر خوبی نبود، نمی ذاشتم خواسته ات محقق 

بشه. 

- فقط خوب بودن میران نیست که تو رو متعهد به اون نگه 

داشته... خیلی چیزای دیگه هست.

سیبک گلوی علی باال و پایین شد و نگاهش را به سمت دیگری 

چرخاند. از چشمان خواهرش می خواند که چه چیزی در 

سرش است. عاطی زیر لب گفت: «تو به خاطر نسرین هوای 

میرانو داری.» علی با عصبانیت پلک زد و دستش مشت شد.

- کی دست از سر نسرین برمی داری؟

- خیلی وقته برداشتم.

قری به شانه اش داد و از اتاق بیرون رفت.

#۲۷۸

وقتی عاطی از اتاق بیرون آمد، دیار که فالگوش ایستاده بود 

با قدم های تندی به سمت دیگری رفت و کنار میز منشی 
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ایستاد. عاطی موقع بیرون رفتن، زیر چشمی نگاهی به دیار 

انداخت و نگاهش را گرفت، پیش خودش می گفت دختره امل 

حتی عرضه نداره یه پسر رو تور کنه. دیار بعد از رفتن 

عمه اش به اتاقش رفت. موبایلش را از توی کیفش برداشت و 

شماره سیاوش را گرفت. سیاوش روی کاناپه دراز کشیده و 

پایش را روی پایش انداخته بود. گوشی را روی گوشش 

گذاشت و تماس را وصل کرد. 

- جانم دیار؟

پسته روی مبل تک نفره کمی دورتر از او نشست و همانطور 

که دست روی شکم برآمده اش می کشید به چشمان سیاوش 

نگاه کرد. سیاوش چشمکی رو به او زد. 

- چطوری دیارجان؟ 

رفته رفته اخم های سیاوش درهم رفت و با حالتی پکری و 

دمغ گوشی را قطع کرد. پسته پرسید: «چی شده؟» سیاوش 

روی مبل نشست و نفسش را هوف مانند بیرون داد. 

- نمی دونم چطور میرانو سرجاش بشونم... این بزرگترین 

مشکلمه! 

لبخندی کنج لب پسته نشست. 

- یعنی چی؟ 
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- فکر کردم اگه دیار نباشه دیوونه می شه... آخه اون گداگشنه 

باید از خداش باشه که داماد اون پوفیوز بشه... 

- میران مث یزدان نیست از اولم بهت گفته بودم... 

- جلوی عاطی و علی داد زده که یه دختر دیگه تو 

زندگیشه... 

پسته لبانش را روی هم فشار داد و همانطور که دستش روی 

شکمش بود، به نقطه دیگری زل زد. 

- می خوای اون دختر رو ازش بگیر. 

سیاوش با پوزخند سر تکان داد. 

- این یه بازی خاله زنکی مسخره اس، تو که می دونی من 

محتاط بازی می کنم. 

- تاریخ زایمانم چند هفته دیگه است...

سیاوش خودش را بیشتر به سمت پسته کشاند و دست پشت 

کمرش کشید. 

- مادری که بچشو دوست نداره، چند وقت دیگه مادر می شه. 

پسته با ناباوری به سیاوش نگاه کرد. چشمانش بی اختیار پر 

از اشک شد. 

- چی؟ 
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- دوستش نداری دیگه، خودت گفتی. گفتی دوستش ندارم 

چون خوِن آشوریا تو رگاشه... گفتی می خوای این بچه رو 

کنی سایه رو زندگی یزدان، یادت رفته؟! 

پسته باز هم دست روی شکمش کشید و تکان کوچکی را در 

ناحیه شکمش حس کرد. آرام گفت: «نمی دونم، یادم نرفته!» 

اخم های سیاوش درهم رفت. 

- یعنی چی نمی دونی؟ 

- االن که تو شکممه خیلی بهش وابستم! 

صدای پسته موقع گفتن این جمله لرزید و زمرد نگاه سیاوش 

تیره شد، تیره تر از آسمان شب.

#۲۷۹

هوا در تاریکی محض فرورفته بود. حال میران هم در همان 

حال بود. وجودش تداعی سیاهی شب بود. دستش را روی 

زنگ فشرد، می دانست اگر چهره نیاز را ببیندد، این حسش 

رنگ می بازد و با مهر او قلبش روشن می شود. نیاز پشت 

آیفون گفت: «بله؟!» لبخندی محوی روی چهره خسته اش 

نشست. 
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- لطفا بیا جلوی در، بیا در رو برام باز کن. 

می توانست از پشت آیفون لبخند را روی لب نیاز حس کرد. 

- چشم آقا. 

چند لحظه بعد در باز شد و نیاز با لبخند گفت: «سالم 

خوش آمدید!» میران در خانه آمد و در را پشت سرش بست. 

نیاز نگران او را نگاه کرد. می توانست تیرگی را از چشمان 

معشوقه اش تشخیص بدهد. گفت: «طوری شده؟» بغضی در 

گلوی میران نشست. وسط حیاط روبروی هم ایستاده بودند و 

کبوتران کنار باغچه به آن دو نگاه می کردند، نگاه نیاز به 

میران طوری محبت آمیز بود که حتی کبوتران هم به آن نگاه 

حسادت کردند و به غرغر افتادند. نیاز گفت: «چی شده؟ لطفا 

بهم بگو!» 

- چیزی نیست. فقط خواستم بهت بگم که... 

- چی؟

- نیاز مامانم دلش می خواد که یه دختره رو الکی تو زندگیم 

وارد کنه ولی من نمی خوامش... نیاز من امروز جلوی همه 

اعتراف کردم که تو رو می خوام...

حرف اول میران نیاز را به هم ریخت ولی جمله دومش آبی بر 

آتش بود. آنقدر آرامش کرد که بی اختیار دست میران را گرفت 
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و فشار داد و حس داغی دستانش روی دست میران ماند. 

یکدفعه دستش را عقب کشید و با خجالت دور شد. زبانش به 

پته پته افتاد. 

- یعنی تو گفتی که منو می خوای؟ 

میران هنوز درگیر رد گرما روی دستش بود، دیدن گونه های 

رنگ گرفته نیاز، پروانه های قلبش را به پرواز درآورد. 

- آره. 

نیاز دوباره به او نزدیک شد و خیره به او گفت: «حاال که تو 

می خوای پای من وایسی! منم پای تو هستم تا آخر عمر، تا 

وقتی که نفس دارم.» حرف   های نیاز شبیه کلیشه   های عاشقانه 

بود که بارها همه شنیده اند اما به گوش جان میران نشست. 

کلیشه ای بود که واقعی تر از واقعیت بود. همه حتی کبوتران 

کنار باغچه می دانستند که عشق نیاز به میران ابدی است.

#۲۸۰

یزدان روی مبل نشسته بود، یک پایش روی مبل بود و پای 

دیگرش آویزان. پیشانی اش را روی زانویش گذاشته و دستش 
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که هنوز درد می کرد را با دست دیگرش گرفته بود. مهرا کنار 

نشست و قرص مسکن را از بسته اش درآورد. 

- یزدان، بیا این قرصو بخور. 

- مسکن فایده نداره، خوردم. 

مهرا قرص را در لیوان آب انداخت و لیوان را روی میز کوبید. 

- آخه چرا با خودت این کار رو کردی؟ یه بازی اینقدر ارزش 

داره که سالمتیتو به خطر بندازی؟ چرا زندگی نمی کنی؟ چرا 

زندگی نمی کن یزدان؟ از اشتباهم بگذر همون طور که من از 

گذشته تو گذشتم. بیا زندگی کنیم. چیه من و تو شبیه تازه 

عروس و دوماداست؟! 

صدای کشیدن چمدان از الی در نیمه باز شنیده شد. مهرا 

گفت: «فکر کنم مامانت اومد. انگار تنها کسی که زیاد بهش 

خوش گذشته همین مامانته. خیلی از این ازدواج سود برده.» 

این را گفت و پرحرص بلند شد، یزدان سرش را از روی 

زانویش بلند کرد و سرش داد کشید. 

- االن منظورت چی بود؟ 

پشت به یزدان چند دقیقه ایستاد اما حوصله جواب دادن و 

جروبحث نداشت، بدون آنکه سرش را بچرخاند، از الی 

دندان های کلیدشده اش غرید: «هیچی! فقط حس می کنم 
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شدم یه بانک!» بغض مجالش نداد حرفش را ادامه بدهد و با 

قدم های تند و پرحرص به سمت اتاق خواب رفت. یزدان 

وارفته به در اتاق که بسته شد، نگاه کرد. منظور حرف مهرا 

خیلی واضح تر از آن بود که نفهمد. چند لحظه بعد، چند ضربه 

به در خورد. یزدان گفت: «بفرمایید.» نسرین وارد خانه شد و 

با لبخند گفت: «چرا در رو  باز گذاشتید؟» نگاه به دست بسته 

یزدان کرد و نگران به سمتش آمد. 

- چی شده؟ چرا دستتو...

روبروی یزدان روی زانوهایش نشست و خواست دستش را 

بگیرد که یزدان دستش را عقب کشید. نسرین از رفتار او 

وارفت. 

- چی شده مامان؟ مهرا کجاست؟ 

یزدان اشاره به در بسته اتاق کرد. 

- تو اتاقه. 

- تو چته؟ باز زدید به تیپ وتارهم؟ یزدان من فکر کردم وقتی 

من از سفر برگردم همه چی رو درست کردی. 

- فکر نکنم دیگه چیزی درست بشه. همه چی خیلی نحسه... 

به من می گه شدم بانکتون! سفر رفتن تو رو به رخم 

میکشه... 
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نسرین روی زمین نشست و با حالتی سرزنش آمیز پسرش را 

نگاه کرد. 

- عشق بهش ندادی که فکر کرده بانکه! باید درکش می کردی. 

باید بهش محبت می کردی. می دونی یزدان تو این قدر تو 

احساس خوشبختی فقیر بودی، این قدر خوشبخت نبودی که 

االن باورت نمی شه خوشبختی.

با حس دردی که در دستش پیچید، پلک  هایش را روی هم 

گذاشت.  

- مامان فعال تنهام بذار.  

نسرین پشت چشمی نازک کرد و به سمت اتاق رفت.

#۲۸۱

چند ضربه به در اتاق زد و با حالت آرامی گفت: «دخترم.» 

مهرا با صدای بغض دار جواب داد: «حالم که بهتر شد خودم 

می آم پیشتون.» 

- من می خوام تو حالت بدت کنارت باشم. 

چند لحظه بعد در باز شد و نسرین وارد اتاق شد. مهرا لب 

تخت نشسته و به سرامیک سفید کف اتاق خیره بود. نسرین 
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کنارش نشست و دست روی شانه عروسش گذاشت. مهرا سر 

بلند کرد و به چشمان نسرین زل زد. هاله قرمزی در نگاهش و 

موهایش به حالت آشفته  ای اطرافش ریخته بود. اشک هایش 

شبیه آب جاری روی گونه اش می ریخت. 

- دختر گلم چرا اینقدر گریه می کنی؟ گریه اگه فایده داشت 

همه آدما صبح تا شب گریه می کردن که غماشون تموم بشه 

ولی باید با غم کنار اومد نه اینکه باهاش سوگواری کرد. 

- یه روزی فکر می کنم همه چی خوبه، بغلم می کنه، بهم لبخند 

می زنه ولی روز بعدش دوباره همه چی تیره می شه. تیره که 

چه عرض کنم سیاه می شه. چرا شرابو به من ترجیح می ده؟ 

چرا پای میز قمار می ره؟ 

نسرین با ناباوری به عروسش نگاه کرد و زیرلب غرولند کرد: 

«فکر کردم آدم شده.» 

- حالش با من خوب نیست، دنبال اینه که یه جوری حالشو 

خوب کنه... 

صدای زنگ پیامک موبایلش بلند شد و حرف التین ُ  S روی 

صفحه نقش بست. دستپاچه نگاهی به پیامک کرد. نوشته بود 

«خوبی مهرا خانم؟» موبایلش را برعکس کرد و رو به نسرین 

لبخند زد.
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- ولی حق با شماست با غم باید کنار اومد. 

نسرین از این رفتار دستپاچه عروسش متعجب شد و زورکی 

لبخند زد. 

- من بازم با یزدان حرف می زنم. 

مهرا میان اشک هایی که قصد تمام شدن نداشت، لبخند زد. 

- ممنون. 

- حاال من می رم یه شام خوشمزه می پزم، باهم بخوریم.  

- امشب حوصله مهمونی رفتن ندارم، شما هم خسته ای. 

- قرار نیست خونه ما بیاید. من اینجا مهمانم ولی ادای میزبانا 

رو درمیارم. 

چشمان مهرا گرد شد. 

- یعنی می خواید شام بپزید؟ من... 

نسرین از جایش بلند شد و دستش را به نشانه سکوت مقابل 

او گرفت. 

- وظیفه هر مادریه که وقتی دخترش حالش بده براش شام 

بپزه. 

حرفش به جان مهرا نشست، خیلی وقت بود که کسی برایش 

مادری نکرده بود. زیرلب گفت: «مرسی مامان!» نسرین 

بوسه ای بر پیشانی مهرا زد و به سمت آشپزخانه رفت.
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#۲۸۲

سرمیز شام نشسته بودند. دمپختک و ساالدشیرازی 

عطروبویی را به آن خانه سوت وکور بخشیده بود. نسرین 

مادر بود، مادر هر چقدر هم که مادری نکند باز حضورش گرم 

است. مهرا با لبخند عمیقی روی لبش گفت: «ممنون مامان، 

خیلی خوشمزه شده.» 

- خوشمزه تر از دستپخت تو که نیست عروس.

رو به یزدان کرد و با حالتی پرسشگرانه گفت: «هست؟!» 

یزدان سرش را پایین انداخت و بی آنکه نگاه به چشمان 

مادرش کند، گفت: «واال چی بگم؟ من کال دو سه بار 

دستپخت مهرا رو خوردم.» 

- کی خونه هستی که دسپختمو بخوری؟ چند باری که برات 

غذا درست کردم هم درست و حسابی نخوردی.

نسرین برای اینکه جو را آرام کند، گفت: «حاال بچه ها سر میز 

شام باهم تند حرف نزنید، یه بنده خدایی می گفت اگه سر 

غذاخوردن حرص بخوری، غذا تو معده ات اسید میشه.» مهرا 

سرش را زیر انداخت و مشغول خوردن شد. نسرین یک لحظه 
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از سرما و سکوت میان پسر و عروسش یخ کرد، انگار هیچ 

خورشیدی آن سرما را آب نمی کرد ولی میان نیاز و میران 

خورشید عشق می تابید. کنار هم با تکیه به پشتی نشسته 

بودند و نیاز برای میران شعری را می خواند که آرزو داشت 

روزی رودرو برای معشوقش بخواند. 

- آری آغاز دوست داشتن است 

گرچه پایان راه ناپیداست 

من به پایان دیگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست. 

صدای زنگ کرکننده در، شبیه ناقوسی در سرشان صدا کرد، 

انگار یک نفر دستش را روی زنگ گذاشته بود و قصد 

برداشتنش را نداشت. نیاز نگاهی مضطرب به میران کرد. 

- کیه یعنی؟ 

میران سرش را به عالمت ندانستن تکان داد. نیاز از جایش 

بلند شد و به سمت آیفون رفت و میران چشمان منتظرش را 

به او دوخت تا سردربیاورد که چه کسی پشت در است. نیاز 

به سمت آیفون رفت. وقتی آیفون را برداشت، صدای عاطی 

لرز بر تنش انداخت. 

- در رو باز کن. 
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نفهمید چشم گفت یا نه، آیفون را گذاشت و به میران نگاه 

کرد. 

- مامانته. 

میران از جایش بلند شد و با حالتی آرام گفت: «نگران نباش 

عزیزم. چیزی نشده، االن می رم باهاش حرف می زنم.» میران 

به سمت حیاط رفت و نیاز همانجا ماند از پشت میران را 

نظاره کرد. هول ووال به جانش افتاده بود با خودش می گفت 

نکند پیگیری عاطی میران را ازش بگیرد.

#۲۸۳

میران در را باز کرد و عاطی با چشمان گرد شده به چشمان 

پسرش نگاه کرد. 

- نمی خوای از این خونه دست بکشی نه؟ تا کی می خوای 

وردل این دختر بشینی؟ 

میران زیرلب گفت: «شاید تا همیشه!» 

- تا همیشه آره؟ وضع زندگی اینو ببین، این خونشه، باباشم که 

اون روز دیدم چنگی به دل نمی زد. تو خانواده اینو بغل 

داییت می ذاری؟ 
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میران عصبی پلک زد و لبش را با زبان تر کرد. 

- من از زندگیم آرامش می خوام. 

عاطی با پوزخند سری تکان داد. 

- واقعا که... 

یکدفعه شبیه کسی که گرفتار جنون آنی شده است، یقه 

میران را چسبید و از الی دندان های زرد ناصافش غرید: 

«می ریم خونه، دست از این قهر بردار، این قدر ناسازگاری نکن، 

من صالحتو می خوام.» میران دستش را روی دست مادرش 

گذاشت. 

- نمی آم. قهر نیستم فقط دارم تصمیم می گیرم. 

عاطی یکدفعه او را هل داد و وارد خانه شد، دستانش را دور 

گردن میران حلقه کرد و شبیه مجنونی فریاد کشید: «با من 

لج نکن، لج نکن» فشار دستانش دوبرابر حالت معمول بود، 

طوری که صورت میران سرخ و کبود شد، هر چه سعی داشت 

دست مادرش را پس بزند، نمی توانست. نیاز دوان دوان به 

سمت او دوید و با حرص دستانش را دور کمر عاطی حلقه 

کرد و سعی کرد جدایش کند. عاطی سر میران فریاد 

می کشید، خون جلوی چشمانش را گرفته بود و صدای خرخر 

را از گلوی میران نمی شنید. 
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- بهت می گم به حرفم گوش کن، دیار خوشبختت می کنه، بهت 

می  گم گوش کن...

یکدفعه به خودش آمد، دستانش را آزاد کرد و به دستانش که 

از فشار سرخ شده بود، نگاه کرد. میران در حالی که دست به 

گردنش گرفته بود، سرفه می کرد و عمیق نفس می کشید. 

دلش می خواست زمین دهن باز کند و داخلش برود. نیاز با 

استرس به او نگاه کرد و به سمت خانه دوید تا لیوان آبی 

بیاورد. چشمان عاطی حالت خطاکار گرفت. 

- داشتم خفت می کردم، باهام لج کردی یهو عصبی شدم. 

ببخشید مادر...

میران همانطور که سرفه می کرد به عسلی وحشی نگاه 

مادرش خیره شد. نیاز با لیوان آبی به حیاط برگشت، پاهایش 

برهنه بود و ترس و اضطراب در نگاهش دودو می زد. میران 

لیوان آب را از او گرفت و همانطور که آب را سر می کشید به 

چشمان مادرش نگاه کرد. لیوان خالی را به دست نیاز داد و 

رو به مادرش گفت: «من می خوام با نیاز باشم... لج با تو 

نکردم، عالقه قلبی من اینه.» قلب پرتشویش نیاز به یکباره 

آرام شد، شبیه آب سردی که روی آتش بریزند، لبخند محوی 
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روی لبش نشست و به میران خیره شد. عاطی از دیدن آن 

تصویر به خود لرزید و با قدم های تندی آن خانه را ترک کرد.

#۲۸۴

میران با قدم های خسته به سمت خانه رفت. لرزشی را در 

پاهایش حس می  کرد، لرزشی حاصل از شوک. شوکی که رمق 

را از جانش می گرفت. با خودش می گفت کاش مادرش مرده 

بود، کاش همان تصویر قبلی از مادر در ذهنش ماندگار می شد. 

از فکری که به سرش زد خودش خجالت کشید و بی اختیار 

مشتش را در سرش کوبید. نیاز که پشت سرش بود، از این کار 

او تعجب کرد و بی اختیار دست روی شانه اش گذاشت. 

- میران آروم باش. 

گرمای دست نیاز را روی شانه اش حس کرد، مهری در آن 

دست ها بود که آرامش می کرد. با صدای آرامی گفت: 

«آرومم.» روی فرش با تکیه به پشتی کنار هم نشستند. نیاز 

نگران به صورت سرخ او نگاه کرد، از شدت حرص و 

عصبانیتش رگ های شقیقه اش بیرون زده بود و گوشه پلکش 

می پرید. 
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- میران...

سرش را چرخاند و به چشمان نیاز خیره شد. 

- نیاز...

- جانم؟!

یک لحظه حس کرد که دیگر حد و مرزی برای این رابطه 

نمی خواهد، نیاز داشت یک نفر آرامش کند، یک نفر باشد که 

بماند و نیاز همان بود. همانی که جای نداشته هایش را پر 

می کرد. 

- با من ازدواج می کنی؟

با چشمان گرد شده از تعجب به میران نگاه کرد، یک لحظه 

انگار ورق برگشت همه چیز عوض شد، از بس میران سریع و 

بی مقدمه گفت نیاز در آن بی مقدمگی و صراحت حل شد و 

نفس در سینه اش حبس. زیرلب گفت: «تو االن داری....» لبش 

را با زبان تر کرد و سرش را گرداند. 

- داری از من خواستگاری می کنی؟

میران خیره در نگاه او با آرامشی در لحن و صدایش گفت: 

«فقط تو آرومم می کنی، فقط تو. نیاز مگه یه مرد از یه زن 

چی می خواد؟ جز عشق و آرامش. تو تنها زنی هستی که 

آرومم می کنی.» برای اولین بار بود که به یک دختر ابراز 
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عالقه می کرد و تارهای صوتی اش از شوک این حرف های نو 

که زبانش به آن سوق پیدا کرده بود، می لرزید. گونه های نیاز 

از خجالت رنگ گرفت و سرش را زیر انداخت. میران از دیدن 

آن گونه های گلگون دلش رفت، دستش را دراز کرد و خواست 

گونه او را نوازش کند که نیاز دستش را پس زد. 

- فکر کنم بهتره االن یه جای دیگه باشی. 

- یعنی داری منو از خونت بیرون می کنی؟

نیاز شبیه کسی که در بیابانی بی آب و علف رها شده، 

سرگردان بود، نمی دانست چه بگوید. سرش را تکان داد و 

گفت: «نه» میران دستانش گرمش را مشت کرد و کنارش 

گذاشت و سرش را به معنای تایید باال و پایین انداخت.

#۲۸۵

وقتی میران در را بست و رفت، نیاز بی اختیار دست روی 

قلبش گذاشت. قلبش پرشتاب می کوبید و جانش درمی آمد 

برای آن چند لحظه پیش. اما دلهره ای بر جانش افتاد، این 

تصمیم یهویی میران شبیه یک احساسات نورسیده بود که به 
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زودی رنگ دیگری می گرفت، شاید هم یک تصمیم عاقالنه بود 

ولی طول کشیده بود تا بتواند به زبان آورد، شاید مدت ها به 

آن فکر کرده بود، فکر می کرد میان تاریکی و سفیدی گیر 

کرده، حس سفید امید او را درمی گرفت و همان لحظه تاریکی 

وهم های ناامیدانه و استرس زا از سوی این عشق وجودش را 

می سوزاند. از جایش بلند شد و به سمت روشویی رفت تا آب 

سرد آن داغی اش را آرام کند. میران بی هدف در خیابان ها 

پرسه می زد، حس داغی وجودش را گرفته بود. می خواست 

در خانه نیاز باشد و غرق آن گرمای خانه ولی در خیابان ویالن 

بود. وقتی به این فکر می کرد که مادرش کمر به خفه کردنش 

بسته بود تمام وجودش از حرص داغ می کرد و با یاد نیاز آن 

داغی از سر حرص به داغی از سر عشق تبدیل می شد. یاد 

آرامش نگاه نیاز هم گرمش می کرد. هر چه به سمت شب 

می رفت، هوا سردتر می شد. روی نیمکت پارک نشسته و تنش 

را بغل کرده بود اما این سرمای جانسوز زمستان، وجودش را 

می سوزاند. می خواست به خانه یزدان برود ولی دلش 

نمی خواست مهرا و نسرین را ببیند، یعنی حقیقتش نه روی 

نگاه کردن به نسرین را داشت و نه میلش را. میلش را نداشت 

چون هنوز هم نسرین را در این حال عاطی مقصر می دانست 
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و رویش را نداشت چون هنوز آن کتک خوردن در حیاط را 

فراموش نکرده بود. مسافرخانه ای در آنطرف خیابان توجه اش 

را جلب کرد. به سمت آن مسافرخانه رفت و همین که واردش 

شد، سرش به زنگوله باالی در خورد و زنگوله به صدا درآمد. 

مرد الغر اندامی که پشت میز نشسته بود با صدای زنگوله 

سرش را چرخاند. در چرت بود و بوی سیگار مانده روی 

لباسش آن فضای کوچک را پر کرده بود. دیوارها همه کاشی 

سفید با طرح گل های صورتی داشت و آدم را به یاد حمام 

خانه ها می انداخت و چند پله در انتها بود که به راهرویی 

تاریک ختم می شد. مرد با دیدن میران پلک های روی هم 

رفته اش را باز کرد و با صدای به تحلیل رفته ای گفت: «بله؟» 

- یه اتاق می خواستم...

- شناسنامه؟

- شناسنامه ندارم ولی کارت ملیم همراهم هست. یه شب 

می خوابم می رم... 

مرد سرش را تکان داد و کارت ملی میران را گرفت. کلید 

اتاقی را به دستش داد و با همان صدای خش دار گفت: «شب 

خوش» به سمت پله ها رفت و پاگرد تاریک را رد کرد و از 

چهارپله دیگر باال رفت. به راهرویی رسید که دوطرفش پر از 
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اتاق بود و نور کم سویی آن را روشن کرده بود، در اتاق 107 

را با کلید در دستش باز کرد و واردش شد ولی همین که تنها 

پا به آن اتاق گذاشت، یک حس سرمایی وجودش را احاطه 

کرد.

#۲۸۶

دستش به سمت پریز برق رفت و نور المپ کم مصرف اتاق را 

روشن کرد. یک تخت با پتوی سربازی افتاده رویش کنار اتاق 

بود. به سمت بخاری برقی رفت و روشنش کرد. اما طول 

می کشید تا آن فضای سرد گرم شود، کنار بخاری نشست و 

تنش را بغل کرد. به نیاز فکر می کرد، به نیازی که قرار بود 

همسرش شود. این اتاق سرد ذره ای شبیه آن مامن آرامش 

نبود، خانه نیاز گرم بود و پر از کتاب. لبخندش خورشید بود و 

خوردن غذاهای خوش طعمش دلیلی بود برای خوشبختی. 

دلش می خواست با یک نفر حرف بزند. طاقت اینکه تنها بماند 

را نداشت، می خواست خوشی اش را با یک نفر تقسیم کند. 

گوشی را برداشت و شماره یزدان را لمس کرد. یزدان تنها کس 

و همصحبتش بود. پس از چند بوق صدای یزدان در گوشش 
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پیچید. تک سرفه ای زد و گفت: «به! داش میران... یادی از ما 

کردی؟» 

- کجایی؟ 

- تو تراس خونه... 

-چه کاره ای؟

- دارم سیگار می کشم.

- مهرای بیچاره رو خفه کردی، اینقدر سیگار کشیدی. 

- عادت کنه...

کمی مکث کرد و لبانش را به همدیگر فشار داد. 

- آدرس یه جا رو برات می فرستم بیا پیشم.

- می آم. 

یزدان کمتر از یکساعت بعد، پیش او بود. وقتی به مسافرخانه 

رسید، صاحب مسافرخانه در چرت و عالم خودش  بود. 

فرصت را غنیمت شمرد و پاورچین پاورچین، بدون سوال و 

جواب خودش را به طبقه باال رساند. با دیدن شماره اتاق 

بدون آنکه در بزند. دستگیره را کشید و در را باز کرد. میران 

روی تخت دراز کشیده بود، وقتی در ناگهان باز شد، مثل فنر 

از جا پرید و با چشمان گرد شده به در نگاه کرد. یزدان با 

خنده گفت: «جن دیدی؟» 
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- تو از جنم جن تری، در بزن عوضی. 

در را بست و در حالی که می خندید به سمت میران آمد. 

- دیگه من و تو که در زدن نمی خوایم همش دو ماه پیشت 

نبودم غریب شدی!

روی تخت نشست، میران کنارش نشست و دست روی 

شانه اش گذاشت. 

- غریب نیستیم. فقط تو فکر خودم بودم در رو باز کردی 

تعجب کردم. 

- خونه من بود، چرا اومدی مسافرخونه؟ 

- این جا راحتتر بودم. 

- واال منم اینجا راحتترم. اصال تا صبح همینجا می خوابم. کی 

می گه زن آرامشه؟ برا ما هندجگرخوار بود...

میران با خنده سر تکان داد. 

- عاشقی بلد نبودید وگرنه زن آرامشه. 

یزدان منظوردار نگاهش کرد. 

- االن تو عاشقی بلدی؟ 

میران با خنده ای آمیخته با خجالت سرش را زیر انداخت و 

دست پشت گردنش کشید. 

- نه خدایی، میران خبریه؟ 
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- دارم ازدواج می کنم.

لبخند پهنی روی لب یزدان نشست و با ذوق زایدالوصفی در 

نگاهش پرسید: 

- با کی؟

- با نیاز. 

یک لحظه انگار دنیا به روی یزدان خندید، میران داماد می شد. 

می دانست آخرش هم نیاِز عاشق برای میران است. از روی 

تخت بلند شد و در حالی که ای یار مبارک بادا، ایشا� مبارک 

بادا را می خواند گردنش را تکان داد و کمر و دستانش را 

همراه گردنش قر داد، میران از حرکات او پرصدا خندید و 

یزدان همانطور که می خندید به رقصش ادامه داد. هر دو شاد 

بودند و پس از مدت ها در این شادی زایدالوصف غرق. اصال 

انگار یک لحظه دنیا برای یزدان متوقف شد، دوباره با میران 

خندید و شبیه همان یزدان سابق از ته دل به شادی رسید 

حتی درد دستش را هم فراموش کرد، میران را بلند کرد و هر 

دو باهم رقصیدند و یزدان آهنگ ای یار مبارک بادا را خواند.

#۲۸۷
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چند ضربه محکم به در خورد و هر دو با تعجب به همدیگر 

نگاه کردند. صدای کلفت مردانه ای از پشت در شنیده شد. 

- در رو باز کنید.

یزدان جلوی در رفت و در را باز کرد. مردی با سبیل کلفت به 

یزدان نگاه کرد و با اخم های درهم و چشم های ریز شده گفت: 

«این جا قرار نبود مسافر داشته باشه.» 

- مسافرخونه است!

- بله، ولی قرار بود تخلیه شه، به سالمت. 

- یعنی چی؟ اگه قرار بوده تخلیه شه، چرا اتاق دادید؟

میران پشت سر یزدان ایستاد. 

- من این اتاقو از شما نگرفتم که به شما تحویل بدم. 

همان لحظه مرد الغر نعشه پشت دخل آمد، پاهایش بخاطر 

تزریق زیاد داخل رگ هایش، لنگ می زد و نمی توانست 

چشمانش را باز نگه دارد. کنار مرد ایستاد و رو به میران گفت: 

«داداش، این آقا داشمه، اینجا برا اونه... من کلیدشو دزدیدم 

ازش. گفتم بیام شبی یه کاسبی کنم خرج فردام جور شه...» 

یزدان و میران همدیگر را نگاه کردند. مرد پلک هایش را با 

عصبانیت روی هم گذاشت و دستی روی ریش های نامرتبش 

کشید. 
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- شما مسافرید؟ من فکر کردم رفیقای داداشمید. ببخشید 

آقا... این ملک رو من فروختم. قراره فردا خراب کنن... اگه 

بیان ببینن مسافر گرفتم بد می شه. لطفا برید بیرون. 

برادر معتادش پلک هایش روی هم رفت و با پس گردنی مرد، 

صاف ایستاد و گفت: «هان، چی شد؟» مرد سری گرداند. 

- خدا باعث و بانی اعتیاد رو لعنت کنه، خدا اونی که مواد 

می ده، دست اینا رو لعنت کنه... داداشم ورزشکار بود... االن 

شده انگ جامعه...

یزدان سریع گفت: «آقا اونیم که ساقی می شه مشکل مالی 

داره.» میران طعنه ای به یزدان زد و رو به مرد گفت: «خدا 

لعنتشون کنه... واقعا کار غیرانسانیه.» مرد با ادب و احترام 

پول و کارت ملی میران را به او برگرداند. ساعت دو نصفه 

شب بود که از مسافرخانه بیرون آمدند. میران هوفی کشید و 

گفت: «یادته چقدر مواد دست جوونای مردم می دادیم؟ یادته 

خودمون ساقی بودیم؟» 

- حاال فاز عذاب وجدان نگیر، زندانیشو کشیدیم دیگه. 

بی خیال...

دستانش را روی سینه قفل کرد. 

- اوه! اوه! چقدر سرده. بریم تو ماشین. 
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دوان دوان به سمت ماشین رفت و سوار شد. میران روی 

صندلی شاگرد نشست و گفت: «بریم یه مسافرخونه دیگه.» 

یزدان با اخم ظریفی میان ابروهایش بخاری ماشین را تنظیم 

کرد و اهمیتی به حرف او نداد. 

- فهمیدی چی گفتم، باید بریم یه مسافرخونه دیگه. 

یزدان کف دستش را به فرمون کشید و در حالی که از پارک 

خارج می شد، گفت: «می ریم مسافرخونه یزدان.»

- خونه تو؟ عمرا!

- خونه من؟! حتما.... 

دنده را به سمت جلو کشید.

- سفت بشین بریم داش میران. باید خونه داداشتو ببینی. 

ماشین با شتاب به سمت انتهای خیابان رفت و میران از ترس 

سرعت یزدان نطقش کور شد. کیفش کوک بود که میران 

کنارش بود، صدای موسیقی را بلند کرد و در خیابان خلوت 

نیمه شب با سرعت راند و صدای جیغ الستیک هایش سکوت 

شب را شکست. میران دلش با این رفتن صاف نبود ولی چه 

می کرد. این وقت شب جایی برای خواب نداشت. 

روبروی آپارتمان پارک کرد. میران اصال به شکوه و زیبایی 

نمای بیرونی آن ساختمان سنگی توجه نکرد. یزدان کلید را در 
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قفل چرخاند و وارد پارکینگ شدند، سوار آسانسور شدند. در 

بسته شد و موسیقی آرام پخش. یزدان در حالی که سوییچ را 

در دستش می چرخاند با پاهایش روی زمین ریتم گرفت، در 

باز شد و صدای ضبط شده طبقه سوم را اعالم کرد. میران 

آسوده خاطر بود، انگار نه انگار که مهرا را می دید، کسی 

جایگزین مهرا شده بود، کسی که بیشتر از مهرا عشق را 

می فهمید.

#۲۸۸

یزدان وارد خانه شد و میران دم در ماند. خانه تاریک بود. 

برق را روشن کرد و به سمت اتاق رفت. مهرا موبایلش را زیر 

بالشتش پنهان کرد و رو به او گفت: «سالم!» 

- پاشو یه چیز سرت کن، مهمون داریم. 

اخم ظریفی میان ابروانش نشست و با تعجب گفت: 

«مهمون؟» 

- میرانه. 
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دو تای ابرویش باال پرید. 

- این وقت شب؟ 

- باید اجازه می گرفت؟ 

سری تکان داد و زیرلب گفت: «نه!»مهرا به سمت کمد رفت. 

یزدان به پذیرایی برگشت و گفت: «داداش بیا تو.» میران 

یااللهی گفت و وارد خانه شد. از این که آن وقت شب به آن جا 

آمده بود، معذب بود. روی مبل نشست و به اطرافش نگاهی 

انداخت. همه وسایل نو و تمیز بود ولی حس مردگی در خانه 

در ذوق می زد. مهرا از اتاق بیرون آمد و سالم کرد، میران 

وقتی صدای سالم گفتن او را شنید، سرش را چرخاند. گرد 

خستگی و پژمردگی روی چهره مهرا نشسته بود، دیگر شادابی 

سابق را نداشت. لبخند آرامی روی لبانش نشست. 

- سالم، ببخشید این وقت شب مزاحمت شدم. 

- نه، خواهش می کنم. 

فضای سنگینی بینشان حاکم شده بود، انگار نه انگار که چند 

وقت پیش باهم در یک خانه زندگی  می کردند. مهرا به سمت 

آشپزخانه رفت. 

- اگه شام نخوردی برات شام داغ کنم؟ 

سری تکان داد. 
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- نه، نیازی نیست. 

- چیزی نمی خوری؟ 

- نه بابا، این وقت شب فقط باید خوابید. 

مهرا یک لیوان آب ریخت و همانطور که روبروی اپن ایستاده 

بود، لیوان آب را سر کشید. لیوان را روی اپن گذاشت، وقتی 

به روبرو نگاه کرد، متوجه نگاه خیره میران به خودش شد. هر 

دو به همدیگر زل زدند، در چشمان مهرا عجز بود و التماس. 

انگار از میران خواهش می کرد که برای زندگی اش چاره ای 

پیدا کند. میران غرق در آن نگاه پرسوال و پردلهره بود ولی 

دیگر خبری از عشق نبود. انگار خواهر کوچکترش روبرویش 

ایستاده بود. لبخندی روی لب میران نشست، می خواست با 

لبخندش مهرا را تشویق به لبخند زدن کند. مهرا لبخند محوی 

زد و بی اختیار سرش را تکان داد. یزدان از اتاق خواب کنار 

اتاق خودشان بیرون آمد و گفت: «میران رختخواب پهن 

کردم.» میران از جایش بلند شد و به سمت اتاق خواب رفت. 

- مرسی داداش. 

دو تشک کنار هم در اتاق افتاده بود و پتو و بالشت هم کنارش 

بود. یزدان با یک زیرشلواری در دستش وارد اتاق شد. میران 

گفت: «تو هم مگه این جا می خوابی؟» 
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- به یاد قدیم... 

میران شلوار را از دستش کشید. 

- نمی خواد یادی از قدیم کنی، تو االن زن داری برو پیش زنت 

بخواب. 

- آخه...

اخم پررنگی بین ابروهای میران نشست. 

- برو بیرون. 

یزدان سرش را به معنای باشه تکان داد و از اتاق بیرون رفت.

#۲۸۹

مهرا المپ پذیرایی را خاموش کرد و و به سمت اتاق خواب 

رفت، وقتی یزدان را پشت سرش دید، تعجب کرد. در حالی 

که شالش را درمی آورد و کش موهایش را باز می کرد، 

زیرچشمی یزدان را می پایید. یزدان روی تخت دراز کشید و 

پتو را روی تنش کشید. باور نمی کرد که با میل خودش به 

اتاق آمده، همیشه به زور بود. فکر می کرد االن که میران 

این جاست حتما کنار او می خوابد، توی این مدت همیشه روی 

کاناپه خودش را به خواب می زد ولی االن برخالف تصورش 
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کنار او بود. برق اتاق را خاموش کرد و آباژور کنار تخت را 

روشن. یزدان چرخید و به دیوار مقابلش زل زد. نور قرمز 

آباژور روی دیوار پخش شده بود. مهرا خودش را جلوتر 

کشید، سرش را به شانه یزدان تکیه داد و چشمانش بسته شد. 

یزدان از گرمای تن او گرم شد. وقتی دست مهرا روی 

سینه اش قرار گرفت، به سمت او چرخید. برخالف تصور مهرا 

روی لبانش بوسه زد، دستش زیرلباس مهرا رفت، تن هایشان به 

هم آمیخته شد. عشق به عریانی یک زن و وحشی گری در هم 

تنیده شد، نفس های ممتد و تکان های تخت و بعد از آن سبکی. 

یزدان بی حال کنار او دراز کشید و چشمانش را بست. مهرا 

هنوز در شوک چند لحظه قبل بود، در شوک این شروع دیگر و 

آن گرما. سرش را روی سینه یزدان گذاشت و در این حس 

عمیِق آرامش به قرار رسید. کنار مردش بود، باز توانسته بود 

عاشقانه ای دیگر را با یزدان تجربه کند، شاید فردا یزدان از 

خواب بیدار می شد و بابت امشب از او تشکر می کرد. طولی 

نکشید که نفس های یزدان منظم شد و نفس های منظم او برای 

مهرا الالیی شد. 
***
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آفتاب از الی پرده ها عبور کرد و به صورتشان تابید. چشمان 

مهرا باز شد، موبایلش را از کنار پاتختی برداشت و به ساعت 

نگاه کرد. هنوز اول صبح بود، وقتی پتو را از روی خودش 

برداشت متوجه عریانی تنش شد. نگاهی به یزدان غرق در 

خواب کرد و با یادآوری دیشب لبخند خجالت زده ای روی 

لبش  نشست. به سمت حمام رفت و زیر دوش باز هم به 

دیشب فکر کرد. به آن بوسه سرزده یزدان روی لبانش و آن 

تکان های شدید تخت. باز هم آغوش یزدان او را پذیرفته بود. 

دیگر نیاز نبود با سیاوش دردودل کند، همه چیز روی روال 

خوبش حرکت می کرد.

#۲۹۰

یک دست لباس تمیز و نو پوشید و به سمت آشپزخانه رفت. 

میز صبحانه را چید. یک فنجان برداشت تا برای خودش چای 

بریزد. با صدای میران سرش را چرخاند. 

- صبح به خیر!

لبخندی روی لبش نشست. 
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- صبح به خیر. 

میران طراوت برگشته را روی صورت مهرا حس کرد. 

- چایی می خوری؟ 

سر میز نشست. 

- ممنون می شم. 

یک لیوان چای ریخت و روبروی میران نشست. میران گفت: 

«حالت که خوبه؟» وقتی میران این سوال را پرسید، یک 

لحظه مردد شد به این فکر کرد که نکند خوبی اش موقت باشد 

و همان حالت های یزدان برگردد. صادقانه حرف دلش را زد. 

- اگه یزدان زندگیمونو قشنگ کنه، حاِل من خوب می شه. من 

توقِع پول ازش ندارم، توقِع کار ندارم، من ازش توقع دارم که 

منو ببخشه، باهم زندگی کنیم. 

- مگه چی کار کردی که ببخشدت؟ 

مهرا سرش را زیر انداخت و خجالت زده جرعه ای از چایش را 

نوشید. لبش را با زبان تر کرد و آهی کشید. 

- باالخره هر کس تو زندگیش یه اشتباهی داشته! 

- من باهاش حرف می زنم. 

- حس می کنم تو که دوروبرشی آرومتره. 

- معلومه که آرومتره، ما باهم بزرگ شدیم. 
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صدای باز شدن در اتاق خواب را که شنیدند، ساکت شدند. 

یزدان در حالی که حوله را روی موهای خیسش می کشید، به 

سمت آشپزخانه آمد. مهرا بی اختیار سرش را زیر انداخت و 

گوشه لبش را گزید. حس خاصی داشت، اولین صبحشان بود 

که شبش یک همآغوشی عاشقانه و بی دردسر داشتند. یزدان 

حوله را دور گردنش انداخت و سرخوشانه گفت: «به! داش 

میران! دیشب خوب خوابیدی؟» صندلی را عقب کشید و کنار 

میران نشست. مهرا رفت تا برایش چای بریزد و یزدان و 

میران مشغول صحبت و شوخی شدند. یزدان خوشحالتر از 

همیشه بود، چون میران به خانه اش آمده بود، با میل خودش. 

از عاطی و قماشش کنده و باز هم کنار او به آرامش رسیده 

بود.

#۲۹۱

مهرا وقتی صدای خنده های شوهرش را شنید تازه به کج 

فهمی خودش پی برد. کج فهم بود که دلش می خواست توجه 

یزدان از میران کم شود و فقط به او توجه کند. تازه فهمید که 

نباید حس تملکش طرف مقابلش را از تعلقاتش دور کند. تازه 
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فهمید که میران برای یزدان دلیل آرامش است و بودنش باعث 

می شود که یزدان با حس بهتری زندگی کند و زندگیشان را 

گرم کند. صدای زنگ در بلند شد. مهرا از جایش بلند شد و به 

سمت در رفت. در را که باز کرد، نسرین پشت در بود. چند تا 

کلوچه را در بشقاب گذاشته بود. 

- سوغاتی شماله، گفتم اوِل صبحی بیارم با چایی بخورید. 

نگاهی به کفش های میران کرد. 

- مهمون دارید؟

- میران این جاست. 

چشمان عسلی رنگ نسرین گرد و سیبک گلویش باال و پایین 

شد. لبخند دستپاچه و محوی روی لبش نشست و بی اختیار 

سرش را به چپ و راست تکان داد. مهرا گفت: «خوبی 

مامان؟» 

- من برم، مزاحمتون نشم. 

خواست برود که با صدای یزدان ایستاد. یزدان جلوی در آمد 

و گفت: «بیا تو مامان.» آمدن یزدان نسرین را در عمل انجام 

شده قرار داد و وارد خانه شد. سال های سال بود که وقتی 

میران را می دید، حسی قلبش را تکان می داد. در مقابل این 

حس آن قدر عاجز بود که گاهی از آن فرار می کرد. وقتی به 
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همراه یزدان و مهرا وارد آشپزخانه شد. با صدای آرامی سالم 

کرد. میران سر چرخاند و با اخم ظریفی میان ابروانش جواب 

سالم او را به سردی داد. بغضی گلوی نسرین را گرفت، 

دستانش از سردی لحِن میران سرد شد، با همان دستان سرد 

صندلی را عقب کشید و سر میز بین مهرا و یزدان نشست. 

بشقاب را نزدیک میران گذاشت. 

- کلوچه شماله زن عمو...

- ممنون. 

میران سرش را پایین انداخته و صبحانه می خورد. نسرین 

نگاهش را به صورت او دوخته بود، می خواست رفع دلتنگی 

کند. یزدان نیم نگاهی به مادرش انداخت و مهرا با تعجب به 

مادرشوهرش نگاه کرد. چشمانش یک حالت غریبی داشت، 

انگار از دیدِن میران لذت می برد. یزدان خیال کرد که مادرش 

بخاطر عذاب وجداِن ماجرای عاطی و شرمندگی این نگاه را 

به خودش گرفته اما مهرا ریزبین تر از او بود و به یک محبت 

خالص پی برد.

#۲۹۲
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زنگ موبایل میران بلند شد. گوشی را که برداشت، صدای 

پرتشویش نیاز در گوشش پیچید. 

- میران بیا!

همان لحظه صدای جسمی که شکست و صدای نعره عاطی، 

بهت زده اش کرد. سیخ نشست و با صدای بلند گفت: «نیاز!» 

جز صدای جیغ نیاز و صدای نعره عاطی صدای دیگری نشیند. 

مثل فنر از جا پرید و سراسیمه به سمت اتاق دوید. یزدان 

دنبالش دوید و وارد اتاق شد. با تکیه دستش به چهارچوب در 

اتاق گفت: «چی شده؟» شبیه کسی که گمشده ای را گم کرده، 

دستپاچه دنبال شلوارش می گشت. کف اتاق ایستاد و ضربه ای 

در سرش کوبید. یزدان گفت: «چی می خوای؟» 

- شلوارم. 

یزدان شلوارش که گوشه اتاق افتاده بود را به دستش داد. 

میران شلوار را پوشید و خواست برود که یزدان گفت: 

«کجا؟» میران به سمت او چرخید و مویش را چنگ زد. 

- باید برم. 

- صبر کن با ماشین بریم. 

از اضطراب صدایش لرزید. 

- زود باش. 
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مهرا و نسرین نزدیک در اتاق ایستاده بود، هر دو بهت زده و 

متعجب بودند. نسرین پرسید: «چی شده یزدان؟» 

- نمی دونم. 

یزدان اولین لباسی که به دستش رسید را پوشید، میران و 

یزدان خواستند بروند که یکدفعه نسرین پشت سرشان از 

خانه بیرون رفت و کفش های اسپرتش را در پایش کشید. 

میران عصبی دکمه آسانسور را فشار می داد، یزدان گفت: «تو 

کجا مامان؟» 

- منم باهاتون می آم. 

میران با حالتی جدی گفت: «زن عمو اصال نیازی نیست شما 

بیای.» 

- شاید کمکی از دستم بربیاد. 

در آسانسور باز شد و نسرین زودتر از آن ها خودش را در 

آسانسور جا داد، میران حوصله مانع شدن نداشت فقط 

می خواست زودتر خودش را به نیاز برساند. هر چند که اگر 

مانع هم می شد در نسرین تاثیری نداشت چون استرسی بر 

جان نسرین افتاده بود که فقط سردرآوردن از مشکل میران 

آرامش می کرد.
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#۲۹۳

میران بدون آنکه بین حرف هایش نفس بکشد با همان تِن بلند 

صدا آدرس خانه نیاز را داد. یزدان که خودش خدای سرعت 

بود و پداِل گاِز بیچاره از دستش عاجز، تندتر راند. طوری که 

نسرین یک دستش را به قلبش و دست دیگرش را به دسته 

باالی صندلی گرفته بود. یزدان در کوچه پیچید و از توقفش 

صدای جیِغ الستیک هایش بلند شد. در خانه نیاز باز بود، 

میران با چابکی از ماشین بیرون رفت و وارد خانه شد. 

نسرین پشت سر میران دوید. میران در حیاط فریاد کشید: 

«نیاز!» صدای خفه ای از داخِل خانه شنیده شد. میران 

کفش هایش را از پایش کند و وارد خانه شد. همین که پا در 

پذیرایی گذاشت، ماتش برد. نیاز گوشه خانه نشسته بود، 

دست ها و دهانش با شال بسته شده و چشمانش پر از اشک 

بود. روی گونه و زیر چشمانش کبود شده بود. میران روبروی 

او، روی زانوهایش نشست. نسرین گردن کشید و در آشپزخانه 

عاطی را دید. چشمانش ریز شد و با صدایی که در حنجره 

لرزید، گفت: «عاطی بیا از آشپزخونه بیرون.» نیاز سر 
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چرخاند و به سوی آشپزخانه نگاه کند، میران سریع شال دور 

دهان نیاز را باز کرد و گفت: «کی این بال رو سرت آورده؟ 

ماماِن من نیورده نه؟ ماماِن من اینجا نیست؟» نسرین باز داد 

زد: «عاطی بیا از آشپزخانه بیرون.» عاطی با چشمان خون 

گرفته به نسرین نگاه می کرد، لبانش را به همدیگر چسبانده و 

دستان لرزانش را درهم قفل کرده بود. میران نمی خواست 

باور کند که مادرش در این خانه است با این که کفش هایش را 

جلوی در دیده بود، با اینکه نسرین بارها صدایش کرده بود. 

رو به نیاز مضطرب گفت: «کی این بال رو سرت آورده؟ کی 

صورتتو کبود کرده؟» نیاز عجز را در نگاه میران می خواند و 

دلش نمیاد بگوید که مادرت این کار را کرده، نمی خواست به 

روِی او بیاورد که مادرش مجنون است و دیوانه. در چشماِن 

میران اشک حلقه زده بود و آن اشک قلب نیاز را مچاله 

می کرد. یزدان وارد خانه شد و نگاهش با تعجب بین میران و 

نیاز کنج پذیرایی و نسرین روبروی آشپزخانه ردوبدل شد. 

نسرین گفت: «با این دخترم همون کار رو کردی که چند سال 

پیش با من کردی؟ به قصد کشت زدیش؟ هر چی تو می گی 

باید بشه، هر چی تو می خوای باید بشه. تو از اولشم دیوونه 

بودی، همه از تو می ترسیدن. هیچ کس تو رو نمی خواست، هر 
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مهمونی که می اومد خونتون بچش از تو فرار می کرد.» یزدان 

سرک کشید به داخل آشپزخانه و عاطی را که دید، گفت: «زن 

عمو این جا چی کار می کنی؟» میران از جایش بلند شد و با 

قدم های تندی به سمت آشپزخانه رفت. عاطی با عجز 

دستانش را باال گرفت و روبروی میران درهم قفل کرد. 

- پسرم...

صدای میران از خشم لرزید. 

- تو نیاز رو زدی؟ 

- من می خواستم بترسه، می خواستم بره!

فکش لرزید و با صدایی که از الی دندان های کلیدشده اش 

خارج شد، غرید: «کاش مرده بودی! کاش مرده بودی!» 

اشک هایش روی گونه اش جاری شد و چشم از نگاه ناباور 

عاطی گرفت و از آشپزخانه بیرون رفت. در حیاط کنار باغچه 

نشست و سرش را میان دستانش گرفت. باور نمی کرد که 

مادرش رفتار عجوزه های بدجنس را دارد، باور نمی کرد که 

عاطی دختر بی گناهی را کتک زده باشد. هیچ از مهر مادری 

نمی فهمید این زن، شبیه کسی که روحش را شیطان تسخیر 

کرده باشد هر روز وحشی تر می شد. اشک هایش جاری شد و 

صدای هق هق و سکسکه ریزی از الی گلویش نتیجه شکستن 
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بغض سنگینش شد. یزدان کنارش نشست و سرش را در بغلش 

گرفت و میران با صدای بلند گریه کرد.

#۲۹۴

عاطی روبروی نسرین ایستاد. سوز قلبش می سوزاندش. در 

هوس آرزوهای سوخته اش می سوخت. نگاهی به نیاز کرد، 

طفلک از ترس در خودش جمع شده بود و اشک هایش یکی 

پس از دیگری روی گونه اش می ریخت. نیم نگاهی به عاطی 

انداخت و وقتی نگاه خیره او را دید، سریع نگاهش را دزدید 

و سرش را زیر انداخت. عاطی سر چرخاند و به نسرین خیره 

شد. نسرین از چشماِن او نمی ترسید. به آن نگاه وحشی براق 

شد. عاطی صورتش را جلو کشید و کنار گوش نسرین گفت: 

«پیگیر پسِر ارشدت شدی نسرین!»

- بذار بچم با این دختره ازدواج کنه... چرا اذیتش می کنی؟ 

عاطی عصبی قهقهه زد. زیرلب با حرص غرید: «بچم.» آرام 

کنار گوشش گفت: «چطور یزدان با پولدار ازدواج کرد؟» 

- یزدان خودش خواست. 

- میرانم باید خودش بخواد. 
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از پذیرایی بیرون رفت و وارد حیاط شد. روبروی میران 

ایستاد. میران دست روی صورتش کشید و اشک هایش را پاک 

کرد. روبروی مادرش ایستاد و خیره به چشمان او گفت: 

«چیه؟» یزدان دست روی شانه میران گذاشت و با فشار 

شانه اش او را دعوت به آرامش کرد. پلک عاطی پرید و چند 

بار لبش را به زبان تر کرد. 

- بریم خونه!

صدایش با لرزش از الی حنجره اش بیرون رفت. 

- بریم خونه پسرم! این دختر رو رها کن. من با داییت حرف 

می زنم... 

با فریاد میران سیخ ایستاد و بزاقش را همزمان با باز نگه 

داشتن دهانش قورت داد. 

- نمی خوام! نمی خوام بیا خونه تو... 

دست یزدان را پس زد و همانطور که دستش را با تحکم به 

سوی مادرش پرت می کرد، جلو می آمد و عاطی با ترس یک 

قدم عقب می رفت. 

- نمی خوام با دیار ازدواج کنم، اگه بودن با نیاز بدبختیه، 

می خوام بدبخت باشم، یکبار دیگه دیوونگی کنی می برمت 

همون جایی که این هجده سال بودی. نمی ذارم دیگه مانور 
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بدی، نمی ذارم. اصال نمی خوام باشی. تو نباید مادرم باشی. 

نباید، فهمیدی؟ 

نسرین در درگاه در ورودی ایستاده و دستش را به در تکیه 

داده بود. چشمانش کاسه خون بود و دلش از تقالی میران 

ریش. دلش می خواست برود و میران را در آغوش بگیرد. مثل 

سی و دو سال پیش که هر وقت بغلش می کرد، آرام می  شد. 

دلش می خواست االن هم آرامش کند ولی او زن عمو بود، 

زن عموی میران. شبیه چشمه ای که قصد خشکیدن نداشت، 

اشک هایش جاری شد. آن قدر سیر بارید که باران شد. بارانی 

که دیگر فکر نمی کرد بند بیاید. عاطی از ترس فریادهای 

میران با همان پاهای برهنه از خانه بیرون دوید. بدون آنکه به 

پشت سرش نگاه کند، به سمت انتهای کوچه دوید. می ترسید 

میران راست بگوید، می ترسید میران هم شبیه پدرش او را باز 

روانه تیمارستان کند. باز همه رشته هایش پنبه شده بود، باز 

هم نتوانسته بود به هدفش برسد.

#۲۹۵
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میران دستش را روی پیشانی اش گرفت. داغ کرده بود و 

حالش را نداشت پی مادرش برود. اصال دیگر نمی خواست پی 

او برود. برایش مهم نبود چه اتفاقی بیفتد، دیگر مهم نبود که 

عاطی کجاست. مادری کسی که روح آرامی ندارد که روح نواز 

باشد را کجای دلش بگذارد، اصال این مادری را نمی خواست. 

یزدان به سمت نسرین که هق هق می کرد، رفت و پرسید: «تو 

چرا گریه می کنی؟» نسرین سریع اشک هایش را پاک کرد و 

گفت: «برو به میران برس، منم برم حواسم به این دختره 

باشه.» نسرین وارد خانه شد. روبروی نیاز نشست و دستانش 

که با شالی بسته شده بود را باز کرد. از شدت گریه سینه اش 

به خس خس افتاده بود. نسرین دست روی صورتش کشید و 

اشک هایش را پاک کرد ولی باز چشمه اشکش جاری شد. 

دستان نسرین اطراف صورتش ثابت ماند. 

- آروم باش دخترم. میران همه چیز رو درست می کنه. 

در دل نیاز باز شد و با هق هق گفت: «چرا منو زد؟ اون کیه 

که من زیر بار مشت و لگد بگیره؟! من برا خودم کسیم. من 

من... من... نویسنده  ام، من مستقلم. کسی جرئت نداره به من 

بگه باالی چشمت ابروئه، اون به چه جرئتی باید منو بزنه؟ به 

چه جرئتی؟ وقتی بهم می زد و نمی تونستم دفاع کنم، فکر 
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می کردم ضعیفم...» غم ته نشین شده در نگاه نسرین پررنگ 

شد. همه سال های تیره زندگی اش مثل فیلم از جلویش رد 

شد. یک بار از عاطی کتک خورده بود و حس می کرد ضعیف 

است، پس نسرین چه می گفت. نسرینی که با شکم حامله زیر 

مشت و لگد عاطی تاب آورده بود. نیاز را در آغوش گرفت و 

آه کشید. 

- همه برای خودشون کسین. یه روزی ترگل ورگل بودم، 

خوشگل بودم، یه خونه رو جارو می زدم مث دسته گل، 

آشپزخونه روی شصتم می چرخید، غذاهام جلیل رو مست 

می کرد... علی رو مست می کرد... 

نیاز چیزی از این اسم ها نمی دانست، در آغوش نسرین از 

شدت تعجب چشمانش گرد شد ولی نسرین شبیه گوینده ای 

که برای مخاطبی ناشناس فقط حرف می زند و برایش مهم 

نیست مخاطبش چه کسی باشد برای نیاز حرف زد. 

- خودم، گونه های گل انداختم، خنده هام جفتشونو مست 

کرد... عاطی بهم حسودی می کرد... بخاطر همین کتکم می زد. 

خیلی کتکم می زد. از یه وقتی به بعد دیگه برام عاطی شد 

سیلی روزگار... همه چیزمو گرفت. همه چیزمو... هر چقدرم 

که به خیال خودت گنده باشی آخرش خشم برنده است... 

528



نیاز را از خودش جدا کرد و به چشمان او زل زد. 

- البته خشم میران بیشتر از خشم عاطیه... زورش بیشتره. تو 

رو هم دوست داره... همه چی درست می شه. 

نیاز با تعجب به نسرین نگاه کرد. نسرین با خنده دستپاچه ای 

اشک هایش را پاک کرد. 

- خیلی چرت و پرت گفتم ببخشید. فقط بدون که همه چی 

درست می شه. 

گونه نیاز را بوسید و از جایش بلند شد. 

- برم برات آب بیارم.

#۲۹۶

میران وارد خانه شد. باالی سر نیاز ایستاد، چشماِن هردویشان 

از گریه سرخ و پف کرده بود. نیاز پلک زد و با پلک زدنش 

اشک هایش باز از سر گرفته شد. میران روی زانوهایش 

نشست، دستش را جلو برد. شال نیاز را در دست گرفت و با 

پر شالش اشک هایش را پاک کرد. لبخند محوی روی لبش 

نشست. 
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- نگران نباش، همه چیز رو درست می کنم!

نیاز میان هق هق گفت: «تا حاال این قدر نترسیده بودم. 

وحشتناک شده بود میران...» با صدای نسرین میران نگاهش 

را از نیاز گرفت و به او نگاه کرد. 

- می دونم چشمهاش چه شکلی شده بود حتمی ازش خون 

می چکیده، وقتی عصبی می شه زور دستاش چند برابر 

می شه... زور پاهاش... لگداش استخون آدمو خرد می کنه...

میران از جایش بلند شد. لیوان آب را از دست نسرین گرفت و 

رو به او گفت: «زن عمو تو انگار یه چیزایی می دونی که من 

نمی دونم.» لبخند دستپاچه و غمگینی روی لب نسرین 

نشست. 

- من خیلی چیزا می دونم که کسی نمی دونه...

میران با نگاهی حاکی از تردید چشم از او گرفت. به سمت 

نیاز رفت و لیوان آب را به دستش داد. نیاز آب را خورد، 

میران سرش را نزدیک برد و کنار گوشش گفت: «غصه هیچی 

رو نخور، من خودم همه چیز رو درست می کنم.» نسرین باالی 

سرشان ایستاده بود و با حالتی حزن در نگاهش به آن دو نفر 

نگاه می کرد. در خیالش می گفت این دو نفر چقدر به هم 

می آیند ولی عاطی مانع بود، عاطی همیشه در عشق مانع بود. 
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میران بلند شد و به نسرین اشاره کرد که همراهش بیاید. نیاز 

از شدت سرگیجه زیاد دراز کشید و پاهایش را با تکیه به 

دیوار باال گرفت، یزدان هم در حیاط ماند و سیگار دود کرد. 

خانه را یک سکوت عمیق سرسام آور گرفته بود. نسرین و 

میران آن طرف خانه، نزدیک کتابخانه نیاز نشستند. هیچ 

حرفی بینشان ردوبدل نمی شد، می خواستند شروع کنند ولی 

نمی دانستند از کجا. نسرین منتظر پرسشی از میران بود و 

میران نمی دانست چه بپرسد. نسرین بزاقش را قورت داد، 

نگاه به چشمان عسلی میران کرد و سریع نگاهش را گرفت. 

میران گفت: «زن عمو.» دلش می گرفت وقتی میران زن عمو 

صدایش را می زد ولی سال ها به این واژه عادت کرده بود. 

- بگو عزیزم...

- همیشه دلم می خواست ازت بپرسم چرا این کار رو کردی؟ 

اولش باور کردم فکر کردم فقط مسئله ات عشقه، یه عشق 

ممنوعه ولی االن یه چیزایی دیگه ای دارم تو نگاهت 

می خونم... مامانم چرا کتکت می زده؟ چه کینه ای ازش 

داری؟ 

نسرین با یاد آن روزها لبخند تلخی زد. 
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- از کینه گذشته زن عمو، کینه نیست. اصال نمی دونم باید 

ازش کینه داشته باشم یا نداشته باشم. همه چیز رو نمی تونم 

بهت بگم ولی تا جایی که بتونم می گم... قبل از اینکه بگم 

بهت می گم پسرم تو همون کاری رو کن که جلیل کرد. مادرتو 

ببر بستری کن...

- فعال هر چی می دونی رو بگو من ازت نخواستم نسخه برام 

صادر کنی.

#۲۹۷

نسرین یک پایش را در شکمش جمع کرد و دستانش را دور 

زانویش حلقه کرد. 

- خدمتکار خونه پدری عاطی بودم. با عاطی تقریبا هم سن 

بودیم از اولش رفتارای خاصی داشت. بهم می گفت یه روزی 

تو صورتت اسید می پاشم که دیگه خوشگل نباشی. به همه 

حسودی می کرد، دوست داشت خودش همیشه تک باشه. 

گذشت و گذشت، عاطی هفده سالش شد، من چهارده سالم 

بود. من خدمتکار خونه بودم ولی چند باری خواستگار برام 
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اومده بود اما عاطی خواستگار نداشت. عیب و ایرادی تو 

چهرش نبود ولی همه می گفتن عاطی خله. یه سریا می گفتن 

یه تختش کمه... وقتی دختر خونه بود هر روز صدای داد و 

فریادش کل کوچه رو برمی داشت، یه روز خواب بود وانتی 

پیچید تو کوچه گفت آهن پاره، پالستیک کهنه، وسایل منزل... 

یهو عاطی از خواب پرید چند تا پله  تا حیاط رو دو تا یکی 

رفت پایین از بغل باغچه یه چوب برداشت رفت شیشه های 

وانتو پایین آورد. همه تو محل مسخرش می کردن می گفتن 

عاطی دیوونه، عاطی دیوونه... ننه گفت کسی حق نداره به 

دخترم بگه دیوونه. ننه به روی خودش نیاورد که عاطی 

اعصابش ضعیفه. پزشک خانوادگیش گفت بخاطر تصادف 

توی بچگیش یه ذره روانش به هم ریخته با قرص خوب 

می شه ولی ننه بد می دونست می گفت عیب و ایراد رو دخترم 

نذارید. عاطی کوه عقده بود، باباش خیلی محلش نمی کرد. 

باباش می گفت این دختر لکه ننگمونه ولی ننه هواشو داشت، 

دوسش داشت. عاطی هرازگاهی تو محله با پسرهای محل 

الس می زد علی می آوردش خونه به قصد کشت می زدش 

باباش می شست تو ایوون نگاهش می کرد. بعد ننه میومد یه 

فس به علی می زد عاطی رو از زیر دست و پای اون نجات 
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می داد بعدم می بردش تو اتاق خواب جاش می کرد تا تنبهیش 

شه. علیم می شست لب جوب سیگار می کشید به منم می گفت 

دوروبرش بپلکم... عاشقم بود ولی من عاشق جلیل بودم... 

قطره  اشکی از گوشه چشمش چکید. اینجای قصه را باید 

نصفه و نیمه تعریف می کرد. نباید همه اش را برای میران 

می گفت. بغض صدایش را لرزاند. 

- جلیل عاشقم بود ولی عاطی عاشق جلیل بود.  جلیل پادوی 

خونه بود. جلیل و جالل هر دو بی کس و کار بودن و جیره 

خور آقا که یه جورایی بزرگشون کرده بود. خونه بزرگ بود و 

یه اتاقش محل زندگی جلیل و جالل بود. جالل یه پسِر 

الابالی معتاد بود ولی جلیل آقا بود مثل تو... 

نگاهش به میران کرد، بغض چانه اش را لرزاند. 

- وقتی ماجرای عشق من و جلیل رو فهمیدن... عاطی قیل و 

قالی راه انداخت که بیا و ببین. می خواست با بنزین آتیشم 

بزنه کف حیاط روم بنزین ریخت. شیشه اتاق جلیل و جالل 

رو شکست. به ننه گفت نذاری زِن جلیل بشم می رم همه جا 

داد می زنم دیوونم. بابای عاطی از ترسش یه جوری جلیل رو 

با پول راضی کرد که شوهِر عاطی بشه البته جلیل سر جونم 

می ترسید عاطی بد وا داده بود. یه روز که ننه و باباش تو 
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اتاق فالگوش وایساده بودن شنیدم که ننه گفت بذار عاطی 

زِن جلیل بشه شاید عاقل بشه. دختِر دیوونه رو دستمون 

می مونه. عاطی رو به عقد جلیل درآوردن. علی گفت عاشِق 

منه. شبونه منو به عقد جالل درآوردن که علی دیگه نتونه 

کاری کنه، افت داشت براشون که پسرشون بشه شوهِر 

خدمتکارشون. باباهه یه خونه فکستنی به نام جلیل کرد 

همونی که شما توش زندگی کردید، مام طبقه پایینش زندگی 

کردیم. وقتی باباهه مرد عاطی فهمید کل ارث و میراث به نام 

علیه... یعنی باباهه به نام علی زده بود. 

- دایی عطام چی؟ 

- عطا هم سروگوشش می جنبید، البد باباهه فکر کرده بود عطا 

عرضه نداره حروم زنا می کنه پولو بخاطر همین علیو کرد باال 

سر خواهر برادره... علیم خدایی مرد بود. هوای عطا رو 

داشت. مراقب عاطی هم بود. جلیل کار می کرد زیادم کار 

می کرد ولی عاطی همش ارِد ناشتا داشت. خودشو با زِن علی 

مقایسه می کرد. باید لباِس خوب می پوشید. جاهاِی خوب 

می رفت. این ارداشو ننه و داداش خودش برآورده می کردن. 

عاطی خیال می کرد جلیل دلش برای من می ره بخاطر همین 

هر روز به یه بهونه ای می خواست منو بکشه. آروم شده بود 
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ولی کارای عجیبی می کرد. یه بارم جلیل رو زده بود. جلیل 

نمی ذاشت تو بفهمی، بخاطر همین تو بیشتر وقتا با یزدان تو 

کوچه بودی. گذشت و گذشت جلیل کم آورد. گفت ببریمش 

دارلمجانین ننه گفت نه. اگه ببریش آبروتو می برم. وقتی برا 

تحریک حسادت جلیل رفت با اون مرده... تهشم گفت نسرین 

منو برده بود پیش اون مرده... که من نبرده بودم و خودش 

رفته بود جلیل اون تئاتر رو بازی کرد که مثال عاطی مرده...

#۲۹۸

میران با تعجب به لبان نسرین چشم دوخته بود. جوششی در 

قلبش غلیان می کرد، آنچه می  شنید را باور نداشت. تصویر 

عاطی در گذشته در مغزش مانور می داد. مادری که آرام بود 

ولی گاهی بلند قهقهه می زد، گاهی عصبی می شد و سرش 

فریاد می کشید ولی سریع جلیل قضیه را ماست مالی می کرد 

و با یک خوراکی حاِل میران را سرجایش می آورد. میران به 

چشمان زن عمویش نگاه کرد، خور را در فهم آنچه فهمیده 

بود، عاجز می دید. 
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- من االن باید کی رو باور کنم؟ االن مقصر کیه؟ ننه؟! مامانم؟ 

بابام؟ شما؟ مقصر کیه؟ 

نسرین دلش از آن عجز در نگاه ریش شد. دستش را نزدیک 

برد که صورت میران لمس کند ولی سریع دستش را عقب 

کشید. 

- برو پیِش یزدان، شماها باهم بزرگ شدید. اون بلده آرومت 

کنه. تو گذشته دنباِل مقصر نگرد. تو اون گذشته سگی همه به 

نوعی مقصرن. بزرگتر باال سرمون بزرگتر نبود. ننه دنبال 

خودستایی بود. دنبال حرف مردم... تو اون گذشته هممون یه 

طور گند زدیم هیشکی نبود بهمون بگه نکنید. تازه بزرگترمون 

دلیل همه توطئه ها بود... 

- چطور زندگی کردید؟

- می خوای بدونی چطور؟ جوابتو می دم. شبیه چند تا سگ 

بودیم که توی یه لونه زندگی می کنیم فقط به هم می پریدیم 

وقتی نیاز نداشتیم آروم یه گوشه کز می کردیم وقتی 

نیازمون به هم می افتاد وقتی دممون رو هم می رفت اون 

موقع پارس می کردیم البته من جرئت پارس کردن نداشتم، 

عاطی پارس می  کرد، ننه پارس می کرد... 
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 صدای پر از لرزش نسرین طاقتش را طاق کرد. دیگر تحمل 

آن حرف های سیاه را نداشت، آن صدایی که از خشم می لرزید 

و کلماتی که عقده را فریاد می زد، ذره ذره ذرات آرامش را در 

روانش آب کرد و بدون آنکه حرفی بزند دستش را به نشانه 

سکوت مقابل نسرین گرفت. نسرین نطقش کور شد، میران به 

چشمان او نگاه کرد. نگاِه خیره او نسرین را ترساند. در 

چشمانش حلقه سرخ اشک بود. وقتی به این فکر می  کرد که 

هنوز میران همه ماجرا را نمی داند، دلش ریش می شد و حالش 

خراب. رگ های شقیقه میران برجسته شده بود، از شدت خشم 

فکش می لرزید، دندان هایش را روی هم فشار می داد تا کسی 

متوجه لرزش فکش نشود. سرش را چرخاند و رو به نیاز 

کرد. 

- نیاز حالت خوبه؟ 

لبخند محوی روی صورت نسرین نشست. فهمید که میران 

می خواهد با این دختر آرام شود. فهمید که دیدن چهره اش 

دلیل حس خوش میران است. نیاز بلند شد و نشست. 

- بهترم. 

میران از جایش بلند شد تا به سمت او برود که موبایلش زنگ 

خورد. وقتی اسم علی را روی صفحه دید، گوشی را برداشت 
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و تماس را وصل کرد. 

- بله دایی؟

- مامانتو با پای برهنه تو خیابون ول کردی؟ می دونی با چه 

حالی خودشو رسوند شرکت؟ بلند شو بیا شرکت. 

چنگی به موهایش زد و نفسش را پرصدا بیرون داد. 

- می آم شرکت ولی برای روشن کردن تکلیف. 

نسرین و نیاز بی اختیار ایستادند و به میران خیره شدند. 

نمی دانستند منظور میران از تکلیف چیست ولی لحنش خبر از 

یک طوفان می داد.

#۲۹۹

میران از خانه بیرون زد. نسرین با اضطراب به یزدان گفت که 

همراهش برود. یزدان پشت فرمون نشست و میران به محض 

اینکه در سمت شاگرد بست، سیخ روی صندلی نشست و گفت: 

«برو دفتر علی!» 

- مامانت اون جاست؟ 

- آره، باید تکلیفشو روشن کنم. 
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دستش را به کنار شیشه تکیه داد و سرش را میان دستانش 

گرفت. 

- باید تکلیفش رو روشن کنم. 

- به نظرم همونجایی که بود براش خوب بود، دختِر طفل 

معصوم رو کبود کرده بود این کاِر یه آدم عادی نیست فقط یه 

دیوونه می تونه...

میران تند نگاهش کرد و یزدان با نگاه تند او حرفش را خورد. 

- ببخشید، منظوری نداشتم. 

نگاهش را از یزدان گرفت و چنگی به موهایش زد. پربیراه 

نمی گفت، این کتک زدن فقط از یک دیوانه برمی آمد. وارد 

دفتر علی شدند، صدای داد عاطی از توی دفتر علی شنیده 

می شد. همه کارمندها با تعجب به در نیمه باز نگاه می کردند. 

میران دست روی شانه یزدان گذاشت و وادار به ایستادنش 

کرد. می خواست حرف های عاطی را بشنود. 

- علی... دیار برای میرانه! من نمی ذارم امواِل بابا رو کسی غیر 

از میران بخوره. تو داماِد غریبه بگیری با پوِل بابا حال کنه 

پسِر من، کارمندت بشه. این خبرها نیست... 

- تو داری حرص میرانو می خوری؟ 
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- معلومه که حرصشو نمی خورم... من تازه اوِل زندگیمه... من 

باید تو دم و دستگاهت باشم، من حرص خودمو می خورم... 

خودمو...

یزدان ناباورانه به میران نگاه کرد، نگاِه همه به سوی میران 

چرخید. دلش می خواست زمین دهان باز کند و داخلش برود. 

کارد بهش می زدی، خونش درنمی آمد. دیگر طاقت اینکه 

بایستد را نداشت. با قدم های تند به سمت اتاق رفت. عاطی از 

دیدن میران تعجب کرد، دست روی قلبش گذاشت و چند قدم 

عقب رفت. میران با چشمانی که ازش خون می چکید، به 

سمت او رفت و سرش فریاد کشید. 

- چی داری می گی؟ داری منو می کنی سکو پرتاپت؟

عاطی به پته پته افتاده بود.  حتی حرف زدن را از یاد برده 

بود. دستش رو شده بود. بدتر از این نمی شد.

#۳۰۰

صدای فریاد میران لرزه بر جان عاطی انداخت. میران 

مجسمه خشم شده بود، لرزش فکش، صدای ساییدن 
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دندان هایش روی هم و چشمان سرخش همه و همه گویای 

خشم بود. علی نزدیک شد و دست روی شانه اش گذاشت.

- میران جان!

میران شانه اش را تند تکان داد و  دست علی را پس زد. رو به 

عاطی گفت: «دیگه نمی ذارم جولون بدی. نمی ذارم همه رو 

اسیر عقده های مسخرت کنی.» عاطی جیغ بلندی کشید. 

- من عقده مسخره ندارم... من فقط زندگی می خوام، زندگی! 

من حقمو می خوام، حِق من توجه، حِق من عشقه، حِق من 

پوله. 

میران بلندتر فریاد کشید: «پس چرا حق عاشق شدنو از بقیه 

می گیری؟» دیگر تاب این را نداشت که در مقابل فریادهای 

میران طاقت بیاورد. اشک های جاری شد، اشکش از سر غم 

نبود، از سر استیصال و اضطراب بود. بر جانش رعشه افتاد و 

مثل بید لرزید نه یک لرزش معمولی، لرزشی که تعادلش را به 

هم زد. نزدیک بود روی زمین بیفتد که دست میران دور 

کمرش حلقه شد و او را از افتادن نجات داد. توی بغل میران 

مثل بید می لرزید، تنش گرگرفته و داغ بود. علی جلوی در 

رفت و داد زد: «آب بیارید.» میران عاطی را روی دو صندلی 

کنار هم خواباند. سرش در بغل میران بود و دست و پایش 
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می لرزید. نگاِه مادرش را دید، نگاهی که نه شبیه شیطان نبود 

نه شبیه فرشته نه شبیه مادرها. احساسات متناقضی نگاه 

مادرش را جنون آمیز کرده بود. در حین شری حالت ترحم 

برانگیزی داشت. گیر کرده بود میان زمین و هوا. خودش از 

حیرانی خودش گریه کرد، گریه ای که شانه هایش لرزاند و سر 

عاطی را به سینه اش چسباند. عاصی شده بود از دست 

مادرش ولی مادرش بود. عاصی شده بود از عاطی ولی دلش 

برای او می سوخت. حتی دلش می خواست زمان به قبل 

برگردد و دیگر فریاد نکشد. از خودش عصبانی بود که هول و 

وال به جاِن مادرش انداخته ولی عقلش می گفت کار درستی 

کرده باید یک جایی مقابل مادرش می ایستاد اما احساسش 

می گفت بمیری میران چطور دلت اومد با ماماِن مریضت 

اینطور کنی. مریض بود؟! واقعا عاطی مریض بود؟ تب افتاده 

بر جانش، نگاهش، یک روز ترس و روز دیگر فریادش، یک روز 

خنده و شادی و روز دیگر آتش عقده های سرباز کرده اش، همه 

و همه نشانه این بود که عاطی نمی تواند مثل مردم عادی 

زندگی کند. هجده سال در میان دیوانه ها بودن هم باعث شده 

بود که دیگر اصال خودش نباشد.
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 #۳۰۱

دیار لیوان آبی را به دست میران داد. میران سر عاطی را بلند 

کرد و آب را جرعه جرعه به او خوراند. عاطی از الی پلک های 

نیمه بازش صورت پسرش را نگاه کرد و آرام گفت: «میران.»  

علی وارد اتاق شد.  

- زنگ زدم اورژانس االناست که برسن.  

میران بدون آنکه سرش را بلند کند، به چشمان مادرش نگاه 

کرد. تصمیم داشت که مادرش را بفرستد به همان جایی که 

نباید. بغض گلویش را گرفته بود، شک و تردید تازیانه ای بود 

که بر قلبش می خورد و روحش را پریشان می کند. نمی دانست 

غلط تصمیم گرفته یا درست، حالش شبیه توهمی بود که او را 

در نحسی اش می غلطاند شبیه کسی که میان زمین و هوا رها 

شده فقط پای تصمیمش ایستاد. عاطی زمزمه وار گفت: 

«میران.»  

- جانم؟ 

نمی دانست چرا به مادرش جانم گفت. با اینکه ازش دلخور 
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بود، دلش برایش می سوخت چون قرار بود او را بفرستد به 

جایی که خودش نمی خواست ولی عاطی مجبورش کرد.  

- تو چشات عذاب وجدانه...  

- یعنی چی مامان؟ 

- تو لحنت ترحمه، مثل بابات... مثل موقعی که بابات منو 

فرستاد دیوونه خونه...  

- نه اینطور نیست.  

وقتی عاطی صدای سروصدا را از بیرون شنید. قدرتش را در 

پاهایش جمع کرد.  

- اورژانس رسیده؟  

- می ری بیمارستان یه سرم میزنی بعد می ریم خونه.  

لبخند محوی روی لبان عاطی نشست. در لبخندش حیرانی و 

شیطنت بود.  

- فکر کردی من خرم آره؟! فکر کردی احمقم؟  

یکدفعه خودش را از توی بغل میران بیرون کشید و با غلتی 

که خورد روی زمین افتاد. میران مات و مبهوت گفت: 

«مامان» تا خواست بلند شود، عاطی از جایش بلند شد و با 

یک فرز و چابکی به سمت بیرون دوید. دو فرد که بالنکاردی 

به سمت اتاق می آمدند را پس زد و خواست به سمت در 
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خروجی برود. علی و میران دنبالش می دویدند و او به سمت 

در خروجی می رفت. پاهایش با وجود لرزش، قدرت داشت، 

جنون قدرتش را چند برابر می کرد. جلوی در ورودی یزدان 

روبرویش ایستاد و دستانش را گرفت. میران و علی پشت 

سرش ایستادند. علی گفت: «بس کن عاطی! ما می خواستیم 

حالت خوب شه که اورژانس رو خبر کردیم.» عاطی روی نوک 

پایش چرخید، دست لرزانش را رو به علی تکان داد. 

 #۳۰۲

- می خواد مثل جلیل منو بفرسته آسایشگاه... دروغ می گه 

داداش. این پسر دلش به حال مادرش نسوخته...  

میران با صدای بغض داری گفت: «مامان! چاره ای جز این برام 

نذاشتی»  

- یعنی می خوای منو ببری؟  

به میران نزدیک شد و مشت های پی در پی اش را در سینه او 

کوبید.  

- می خوای مامانتو بفرستی تیمارستان؟ بخاطر یه دختر آره؟ 
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بخاطر یه دختر؟!  

میران با هر مشت او به عقب پرت می شد. سرش را پایین 

انداخته بود و سعی می کرد آرام باشد. مشت های او سینه اش 

را به درد می آورد. نتوانست بیش از این ساکت باشد، صدای 

فریاد عاطی شبیه مته مغزش را سوراخ می کرد. بلندتر از 

عاطی فریاد زد: «بخاطر دختر نیست! بخاطر آرامش خودمه. 

از وقتی اومدی زندگیمو از چیزی که بوده سگی تر کردی. تو 

مادر نیستی.» عاطی مات و مبهوت به میران نگاه کرد و چند 

قدم عقب رفت.  

- کی بهت گفته من مادر نیستم؟ نسرین گفته؟  

چشمهای میران از تعجب گرد شد. علی که فهمیده بود منظور 

میران چیز دیگری است سریع گفت: «عاطی یعنی رفتارت 

مثل مادرا نیست.»  

- نه... 

عاطی سرش را چرخاند و اشاره ای به یزدان کرد.  

- خونه این بوده، نسرینو دیده. نسرین همه چی رو بهش 

گفته... بخاطر همین می خواد منو ببره دیوونه خونه... 

می خواد منو ببره دیوونه خونه بعد با نسرین...  

میران خواست حرفی بزند که یزدان مانع شد.  
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- این حرفا چه ربطی به ماماِن من داره؟  

میران با نگاهی پرسشگر به عاطی خیره بود. عاطی به پته 

پته افتاده بود، تنش می لرزید، جلوی چشمانش سیاه بود.  

- من مادرم، من می خواستم بزرگت کنم. خودش نذاشت...  

دو نفر با بالنکارد آمدند و رو به علی گفت: «آقا مریض کو؟ ما 

االن چی کار کنیم؟» علی سریع گفت: «مریض اینه...» علی به 

زور عاطی را در بالنکارد خواباند. عاطی ممانعت می کرد و 

البه الی ضجه هایش می گفت: «نسرین هر چی بهت گفته دروغ 

گفته، من مادرتم! من!» میران با دهان باز به عاطی نگاه 

می کرد، عاطی را لرزان روی بالنکارد می بردند و او همه چیز 

را شبیه یک خیال می دید، صدای عاطی در سرش همچون 

ناقوسی به صدا درمی آمد. چه می گفت مادر نیست، مادر 

هست. میران به مادر بودن یا نبودنش چه کار داشت. اصال 

نسرین اینجا چه کاره بود. علی رو به میران گفت: «بریم 

دایی. بریم بیمارستان. مامانتو بردن.»  

- من با یزدان میام.  

علی رفت ولی میران همانجا روبروی در خروجی ایستاده بود. 

یزدان دست پشت کمرش گذاشت.  

- خوبی؟  
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میران سر چرخاند.  

- تو هم فکر می  کنی چیزهایی هست که ازش بی خبریم؟  

- من از هیچی خبر ندارم. مطمئنم از گذشته گند و کثافت 

می باره. همون بهتر که سراغش نریم.  

- یعنی چی که می گه مادر نیست؟ چیو قرار بوده مامانت 

بگه؟  

- نمی دونم بنظرم مخش تعطیل بود یه چی گفت.  

میران نگاهش را گرفت و نفسش را آه مانند بیرون داد.  

- می خوای همین جا وایسی؟ یا می خوای خودتو به بیمارستان 

برسونی؟  

- بریم بیمارستان.  

سوار ماشین شدند ولی میران هنوز در فکر خودش بود. هول 

شدن علی و تغییر حالت نگاه عاطی قصه ای بود که سر دراز 

داشت. 

 #۳۰۳

به بیمارستان نزدیک شرکت رسیدند. میران روی صندلی 
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سردفلزی نشست، کف دستانش را به همدیگر چسباند و سرش 

را زیر انداخت. یزدان بسته سیگارش را از جیبش درآورد.  

- من برم سیگار بکشم.  

- برو. 

عاطی روی تخت اورژانس به زور آرامش خوابش برد و علی 

باالی تختش ایستاد. به صورت خواهرش نگاه کرد. صورت 

الجون و زردی که فقط در خواب آرام بود. خواهرش بود، 

نمی توانست ساده ازش بگذرد. همیشه سوالش این بود که چرا 

خواهرش مریض شده. مگر می شود یک نفر از همان بدوتولد 

مجنون باشد. کاش اینقدر جلوی این جنون نمی ایستادند، 

کاش باورش می کردند ولی عمیق تر که فکر می کرد از فکری 

که به سرش زده بود، منصرف می شد. اگر جنون عاطی را باور 

می کردند، نسرین زِن دائم جلیل می شد. هر چند که االن هم 

زِن او نبود ولی برایش افت داشت که معشوقه اش زِن رفیقش 

شود. می خواست به سالن انتظار برود ولی می ترسید میران 

ازش سوالی بپرسد. زیرلب گفت: «ای عاطی دیوونه! چرا 

بهش گفتی؟ اون بچه منظورش این بود که تو شبیه مادرها 

نیستی نه اینکه مادر نیستی.» صدای میران را از جلوی در 

اورژانس شنید.  
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- دایی.  

علی خودش را جمع و جور کرد و با لبخندی که به زور روی 

لبش نشاند، جلوی در رفت.  

- جانم دایی؟  

- می خوام مامانمو بعد از اینجا ببرم آسایشگاه.  

- دایی، مامانت...  

میران وسطش حرفش پرید. 

- می خوام بفرستمش.  

علی آرام پلک زد. اشک در چشمانش جمع شد.  

- مامانت بعد از هجده سال اومده، بیا با دیاِر من ازدواج کن. 

هم خودت خوشبخت می شی، هم مامانت به آرزوش می رسه. 

دایی جان نکن این کار رو... خودرایی نکن.  

- خودرای نیستم. دلم نمی خواد اون زندگی رو. منطقی فکر 

کن دایی کسی که از وقتی اومده یه روز خوش برای 

اطرافیانش نذاشته به چه درد می خوره. مامانم اونجا باشه 

مثل عمو جالل می رم بهش سر می زنم.  

علی به صورت میران نگاه کرد و سر چرخاند. همه 

رشته هایشان پنبه شده بود. اینجایش را فکر نکرده بودند.  

- میران جان، تو دامادم شو. من که پسر ندارم یه دیار رو 
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دارم. تو بشو همه کاره من...  

داشت به میران التماس می کرد که دامادش شود. میران سر 

چرخاند.  

- نمی فهمم، واقعا چرا اینقدر ماِل دنیا براتون ارزش داره؟! 

ولی من مثل شما نیستم، من نمی تونم بخاطر پول ازدواج 

کنم.  

علی نفسش را آه مانند بیرون داد و روی صندلی های سالن 

انتظار نشست. سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و 

چشمانش را بست. 

عاطی مست داروهای خواب آور بود. علی او را روی صندلی 

عقب خواباند. میران روی صندلی شاگرد کنار علی نشست. 

عزمش را جزم کرده بود که عاطی را به آسایشگاه بفرستد 

برای اینکه علی راهش را کج نکند، در ماشین او نشست. 

صدای نفس های سنگین عاطی در ماشین پیچید. میران گفت: 

«دایی برو همونجایی که می دونی.»  

- مدارکش؟  

- مدارکشو می آرم اگه بریم خونه دیگه نمی تونیم ببریمش. 

االن بی دردسر می بریمش.  

علی مردد بود ولی حرفی نمی توانست بزند.  
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- جواب ننه رو چی می دی؟  

میران کالفه چنگی به موهایش زد.  

- نمی دونم. چی باید جوابشو بدم؟ اصن مگه باید جواب بدم؟ 

مامانم جاش اونجاست.  

علی سرش را به چپ و راست تکان داد.  

- مدارکش؟  

- میارم. فقط بریم.  

یزدان پشت سر آن ها حرکت می کرد. روبروی آسایشگاه ترمز 

کردند و پیاده شدند. میران عاطی را بغل کرد و برد. 

نمی خواست بیدارش کند. دوست داشت بی سروصدا همه چیز 

تمام شود. 

 #۳۰۴

وارد آسایشگاه خصوصی شدند. روبروی پیشخوان ایستاده 

بودند، پرستاری پشت پیشخوان آمد و به عاطی که در آغوش 

میران بود، نگاه کرد. چشمش که به او افتاد، چشمانش از 

تعجب گرد شد.  

- این.... این خانم...  
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سرپرستار کنارش آمد.  

- چی شد؟  

پرستار رو به میران کرد.  

- عاطی عالیی؟ 

میران سرش را به معنای تایید تکان داد.  

- ایشون تو بخش ما بستری بودن، ولی شبونه فرار کرد. یعنی 

می گفتن یکی از همکارها فراریش داد.  

میران با ناباوری سرش را تکان داد.  

- فرار کرد؟! 

- آره، آره... فرار کرد. دکتر دستور ترخیصشو نداده بود، 

خودش فرار کرد.  

علی بی اختیار لحنش حالت تشر گرفت.  

- یعنی چی که فرار کرد؟ چرا دکتر ترخیصش نکرد؟  

- تو موقعیت مناسبی نبود! یعنی اصال نباید از آسایشگاه 

بیرون می رفت. یکی از همکارها پیگیر ترخیصش بود اما... 

دکتر اجازه نداده بود. چرا آوردینش اینجا ببریدش همون 

کلنیکی که بستری بوده. مدارکش هنوز اونجاست.  

میران هوفی کشید و سرش را تکان داد. فرار کرده بود پس 

فرار عاطی را از آسایشگاه دور کرده بود. دیگر داشت باورش 
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می شد که مادرش برای همینجاست. به آسایشگاهی که عاطی 

پیش از این در آن بستری بود، رفتند. میران مادرش را همانجا 

خواباند و با حالتی گرفته و درگیر بیرون آمد. سوار ماشین 

علی نشد چون نیاز داشت تنها باشد، سوار ماشین یزدان شد و 

سرش را به پشتی صندلی تکیه داد. صداها در مغزش مانور 

می داد، وقتی به دکتر گفت که زنی به نام ماهور مادرش را 

برایش آورده، دکتر گفته بود ماهور قبال بعنوان پرستار در 

کلینکش کار می کرده اما به فرانسه مهاجرت کرد. گفته بود 

عاطی در حین دیوانه بودن، باهوش است. ساربانی است که 

می داند شترش را کجا بخواباند و به هر طریقی بوده ماهور را 

راضی کرده که او را فراری دهد. باور نمی کرد، اصال باور 

نمی کرد. 

 #۳۰۵

تاریک بود، هر چه در ذهنش می گذشت تاریک بود. به یاد 

می آورد آن راهرویی که انتهایش به اتاق مادرش ختم می شد 

را. یک اتاق سرد و خالی که عاطی تنها در آن خوابید. تصور 

می کرد که وقتی بیدار شود چه حالی دارد. صداهای جیغ های 
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عاطی را تصور می کرد. مادری که دوست داشت کنارش باشد 

آنقدر جنون داشت که توان زندگی نداشت. تمام حواسش از 

زندگی پرت شد. فکر و خیال در سرش محتویات معده اش را 

زیرورو کرد. بی اختیار مشتش را به در کوبید، همه محتویات 

معده اش در حلقش بود و نمی توانست دهان باز کند. یزدان 

نگران کنار جدول ترمز کرد. میران از ماشین پیاده شد و کنار 

جوی نشست ولی جز آب چیزی باال نیاورد. یزدان آب معدنی 

را از صندوق بیرون آورد و کنارش نشست. سرش را باال کرد و 

میان نفس نفس زدنش گفت: «بریز رو صورتم آب رو.» یزدان 

آب را روی صورتش ریخت. آب از میان موهایش عبور می کرد 

و قطرات آب روی صورتش سرسره بازی می کرد، می  خواست 

هرم وجودش را به آب بسپارد، می خواست پاک کند از ذهنش 

آنچه که آشفته اش کرده بود را. سردی آب، سوزش غمناک 

کله اش را بهبود می بخشید. مغزش در حال ذوب شدن بود و 

آن آب برایش روشنایی بود. یکدفعه لبخند محوی روی لبش 

نشست دوباره پیش نیاز می رفت و عشق را آغاز می کرد. 

گذشته به چه کارش می آمد، حرفی که عاطی در حین جنون 

زده بود و از نسرین گفته بود هیچ ربطی به او نداشت او فقط 

تن نیاز را می خواست، بیشتر از تن روحش را می خواست که 
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مثل تنش لطیف بود. آب درون بطری تمام شد، یزدان در 

شیشه را بست و آن را در جوی انداخت تا آب ببردش. میران 

سرش را تکان داد و آب چکیده از موهای لختش اطرافش 

ریخت و چندتا قطره اش روی صورت یزدان نشست. یزدان 

موهای خیس میران را باال داد و گفت: «بریم خونه ما.»  

- بریم خونه نیاز.  

یزدان پرصدا خندید.  

- معتادش شدی؟  

- حالم باهاش خوبه به خاطر همین معتادش شدم. وقتی آدما 

همه دنبال اذیت کردنتم معتاد اونو می شی که می فهمدت.  

یزدان دست به کمرش گرفت.  

- اوه، اوه جمله سنگین بود کمرم شکست.  

میران ضربه ای به پهلوی یزدان زد و با خنده گفت: «تو هنوزم 

خلی.» هر دو رو به هم خندیدند و کم کم خنده هایشان قهقهه 

شد. از یک جایی به بعد بلند می خندی که دیگر صدای غمت را 

نشوی. میران هم قهقهه می زد، قهقهه های غیرعادی که گوش 

فلک را کر می کرد و دردهای دلش به آن قهقهه های مصنوعی 

ریشخند می زد. 
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 #۳۰۶

یزدان جلوی در خانه نیاز میران را پیاده کرد اما از ماشین 

پیاده نشد.  

- به ماماِن من بگو بیاد.  

میران موقع فشردن زنگ، بی  اختیار لبخند زد. می خواست 

برود و به نیاز بگوید که تمام شد. مادرم را بستری کردم و همه 

چیز از این به بعد رنگی دیگر می گیرد. این اولین بار بود که 

کاری را به نفع خودش و برای خودش انجام می داد. نیاز برای 

او بود، ارضا کننده حس نیازش به دوست داشته شدن و 

آرامش، حل شدن در عشق و حظ بردن از زنانگی زنی و فیض 

بردن از امیال لذت زای هورمون های مردانه اش همه با نیاز

محقق می شد. نیاز پاسخگوی همه نیازش از زندگی بود. 

وقتی در باز شد و صورت استا اصالن را دید، لبخند روی لبش 

ماسید. استا اصالن اخمی کرد.  

- میران، جلوی در خونه دخترم چی کار می کنی؟  

میران به پته پته افتاده بود، از دیدن استا اصالن آنقدر شوکه 

شد که زبانش بند آمد. نمی توانست به او بگوید که تمام مدتی 
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که تو نبودی من در خانه دخترت بودم.  

- نیاز رنگش خیلی زرده، تو خبر داری بخاطر چی؟  

یزدان از ماشین پیاده شد و گفت: «سالم استا.»  

- سالم پسرم، مهرا خوبه؟ از این طرفا؟  

- ماماِن من اینجاست، اومدیم دنبالش. 

- آها، اون خانمی که این جا بود مادِر شما بود.  

- بله.  

- یه آقایی اومد دنبالش بردش.  

چشمان یزدان از تعجب گرد شد.  

- کدوم آقا؟  

- واال نمی دونم، مامانت اینجا چی کار می کرد؟ 

نیاز در حالی که شالش را روی سرش درست می کرد، به سمت 

آن ها آمد.  

- بابا... من حالم خوب نبود بعد آقا میران زنگ زد که تایپ 

داستانشو تحویلش بدم... یعنی یه ویرایشی داشت... بعد... 

یعنی فهمیدن که حاِل من خوب نیست... بعد دیگه به 

زن عموشون گفتن بیان پیشم.  

استا اصالن نگاهی به نیاز کرد، آرام به معنای تایید پلک زد. 

یزدان با تکیه به دیوار ایستاده بود و پشت سر هم شماره 
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نسرین را می  گرفت و نسرین جوابش را نمی داد. میران 

دستپاچه خندید.  

- من برم. بدموقع مزاحم شدم.  

استا اصالن شانه ای باال انداخت.  

- خداحافظ پسرم.  

وقتی استا اصالن در را بست. نیاز طوری که انگار از پدرش 

فرار می کند به سمت در ورودی رفت. استا اصالن دستش را 

کشید.  

- نیاز.  

- بابا شما که رو میران حساس نبودی، بعد...  

- وقتی بهم دروغ می گی، موقع حرف زدن لکنت می گیری. 

دخترم دروغ گفتنتو می فهمم... تو همه این مدت با میران در 

ارتباط بودی؟ تو این خونه رفت و آمد می کرده؟ اون موقعی 

که تو پیش میران بودی، منم خبر داشتم... مانی پیشت بود 

ولی االن که ما مشهد بودیم یه پسر عزبو...  

- بابا اصال اینطور نبود.  

- چرا میران از دیدِن من شوکه شد؟  

نیاز سرش را زیر انداخت، حرفی برای گفتن نداشت. 

نمی توانست راست بگوید، توانایی جفت و جور کردن دروغ 
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هم نداشت.  

- نمی دونم بابا.  

استا اصالن دستش را دراز کرد و چانه دخترش را لمس کرد.  

- من از چشمام بیشتر به تو اطمینان دارم می دونم کار 

اشتباهی نکردی ولی دوست داره، دوسش داری نباید بیشتر از 

این معطل کنید. نیاز باید راه ارتباطیتو باهاش ببندی تا وقتی 

که شوهرت بشه. باشه؟  

نیاز بزاقش را قورت داد و سرش را باال و پایین انداخت. 

#۳۰۷

استا اصالن نگاهی به گونه های گل انداخته دخترش کرد و 

آرام گفت: «من آرزوم خوشبختیته.» نیاز دیگر ته دلش قند 

آب نمی شد. بیشتر می ترسید. نمی دانست خوشبخت می شود 

یا نه. از عاطی و مشکالت پیرامون میران ترسیده بود ولی 

همچنان میران را دوست داشت، حسی که به میران داشت 

فراتر از دوست داشتنی واقعی بود. یزدان با اخم های درهم 

مدام شماره می گرفت، یک نگاهش به موبایل و نگاه دیگرش 

به روبرویش بود.  
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- حاال چرا اینقدر تند می ری؟  

- می ترسم دوباره فیلش یاد هندستون کرده باشه این ماماِن 

من آدم نمیشه.  

- اینقدر تند رفتنتم واقعا آدمو دیوونه می کنه چه خبره؟  

پایش را آرام تر روی پدال گاز گذاشت و سعی کرد با کشیدن 

نفس عمیقی خودش را آرام کند. نسرین مضطرب نگاهی به 

موبایلش کرد.  

- یزدان باالی بیست بار زنگ زده، چرا یهو زنگ زدی بهم گفتی 

بیا بیرون. اصال شماره منو کی بهت داد؟ اگه عاطی دیوونه 

بازی درنیاورده بود. اگه خودم کنجکاو نبودم، نمی اومدم 

پیشت.  

گوشه خیابان پارک کرد. گرمای بخاری به صورت نسرین 

می خورد و صدای ضعیف موسیقی سنتی از ضبط ماشین 

شنیده می شد. هیچکدام حرف نمی زدند، از صورت نسرین 

حرارت بیرون می زد و قلبش پرحرارت تر از صورتش بود. 

گوشه لبش را گزید.  

- نمی خوای چیزی بگی.  

به روبرو زل زد و نفسش را آه مانند بیرون داد.  

- نتونستم به قولم وفا کنم. پسرت، میرانت، داماد من 
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نمی شه.  

- می دونم. برام مهم نیست.  

علی با تعجب به سمت او چرخید.  

- تو روزی که می خواستی زِن اون مرتیکه بشی بهم گفتی 

پسرمو به تو می سپارم. پسرم باید دامادت بشه. گفتی مالت 

ماِل میرانه. گفتی هر وقت قرار شد میران دامادت بشه، زنت 

می شم. یادته؟ 

- یادمه علی. من دلم می خواست جفت عروسام پولدار باشن 

چون پسرام زندگی نکرده بودن. می خواستم زندگی کنن، دلم 

می خواست اموال بابات، اموال شوهِر ننه، امواِل پدر عاطی 

برای بچه من بشه. ولی نشد. االنم ناراحت نیستم. چون 

یزدانم با دختر پولدار ازدواج کرد ولی زندگی نمی کنه. شاید 

قبال می خندید ولی االن دیگه نمی خنده. دیگه شوخی 

نمی کنه. دیگه سرخوش نیست. از مهرا شنیدم مثل سابق 

میره تو قمارخونه، شنیدم مشروب می خوره. آدم که نشد 

هیچ، بدترم شد. ولی میران این دختر رو می خواد... دخترم 

دختِر خوبیه. بخدا اگه می دونست که مادرشم خودم براش 

می رفتم خواستگاری.  

قطره اشکی در چشماِن علی حلقه زد.  
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- دوباره فهمیدی که عشق مهمتر از پوله؟  

- همش می گفتم کاش به جای جلیل علی رو انتخاب می کردم، 

اگه من می گفتم علی، علی تو روی خانوادش وایمیساد. ولی 

علی اگه زنت می شدم هیچوقت دوستت نداشتم. از خانوادت 

خیر ندیدم، همیشه فکر می کردم تو هم مثل اونایی. حتی 

وقتی به عاطی کتک می زدی، وقتی زیرچشمی نگام می کردی 

و بهم می گفتی هوی نسرین چایی بیار ازت می ترسیدم.  

علی هنوز هم دلش برای نسرین می رفت. نسرین همان نسرین 

بود. همان نسرین، نسرینی که تند تند حرف می زد و واژه ها را 

به هم می  چسباند.  

- اینقدر دوست دارم که با اینکه دوستم نداری هر چیزی رو 

ازم بخوای برات انجام می دم.  

- پس یه کاری کن میران آروم بشه. یه کاری کن این دختر رو 

بگیره.  

علی آرام پلک زد و با پلکی که زد اشک هایش جاری شد.  

- بعدش زنم می شی؟  

- آره.  

آره گفتنش آن قدر بااکراه بود که قلب علی از آن اکراه و اجبار 

ریش شد. مگر نمی گفتند دل به دل راه داره پس چرا دِل 
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نسرین برای او نمی تپید.  

- می گم... تو شمارمو از کجا آوردی؟  

- از ننه گرفتم.  

- حاال که زنگ زدی عیب نداره ولی دیگ زنگ نزن بهم.  

دستگیره در را کشید و در باز شد.  

- می رسونمت خونه.  

- نه می رم.  

 در را باز کرد و رفت و علی تا آخرین لحظه مسیر رفتنش را 

دنبال کرد. 

#۳۰۸

یزدان از جواب دادن مادرش ناامید شده بود. موبایلش را 

جلوی شیشه گذاشت و با اخم عمیقی بین ابروهایش به 

راهش ادامه داد. میران گفت: «منو بذار خونه خودمون. یعنی 

خونه جدیدمون، آدرسشو داری؟»  

- بیا بریم خونه ما.  

- خونه شما چرا؟ می رم خونه خودمون.  

یزدان حوصله اصرار بیشتر را نداشت فقط دلش می خواست 
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برسد خانه و تا دیر نشده مادرش را ببیند. می خواست از 

مادرش بازجویی کند. شهر هرت نبود که همینطور سرش را 

زیر بیندازد و برود جایی که نباید. اصال کی دنبالش آمده بود. 

میران جلوی در خانه پیاده شد. یزدان گفت: «مراقب خودت 

باش. شب میام پیشت.»  

- می خوام برم فقط بخوابم. قبلش زنگ بزن اگه بیدار بودم 

جواب میدم بهت می گم بیای پیشم.  

یزدان با لبخند محوی روی لبش سرش را باالوپایین انداخت. 

کلید را در قفل چرخاند و وارد خانه شد. خانه تاریک تاریک 

بود، پرده ها کشیده بود و چراغ ها خاموش. چراغ را روشن 

نکرد، در همان تاریکی شلوارش را درآورد و دکمه های بلوزش 

را باز کرد و روی کاناپه دراز کشید. چشمانش را بست و تند 

نفس کشید. نیاز داشت به این سکوت محض. کسی نبود که 

به او زور بگوید، از ندیدن مادرش ناراحت بود ولی می دانی 

یک وقت هایی خستگی روحی آنقدر گریبان گیرت می شود که 

فقط استراحت می خواهی. فقط خواب می خواهی. از جیب 

پیرهنش موبایلش را درآورد و برای نیاز نوشت: «سالم نیاز 

جان! خواستم بگم که مامانم بستری شد. تو نگران هیچی 

نباش. من یه تنه تا رسیدن به تو می جنگم.» پیام را ارسال 
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کرد و گوشی را روی میز عسلی گذاشت. چشمانش را بست 

اما خواب به چشمش نمی آمد. غم سرش را سنگین بود و 

خواب راحت برای نشستن پشت پلک هایش ناز می کرد. از روی 

مبل بلند شد. کورمال کورمال خودش را به پریز رساند. برق 

را روشن کرد و به سمت آشپزخانه رفت. از توی قرص های 

عاطی آرامبخشی را پیدا کرد. آرامبخش را نصف کرد و خورد 

و دوباره برق را خاموش کرد و روی کاناپه خوابید. آرامبخش 

بر بیخوابی اش چیره شد و به خواب عمیقی رفت. 

 #۳۰۹

یزدان روی پله نشسته و دستانش را در هم قفل کرده بود. 

مهرا با تکیه به دیوار ایستاد.  

- نمی  آی تو؟  

- بذار مامانم بیاد، میام. تو برو تو.  

مهرا تکانی به سرش داد و وارد خانه شد. وقتی صدای 

قدم های نسرین را شنید، مثل فنر از جا پرید و روبروی پاگرد 

پله ها ایستاد. نسرین با دیدن یزدان، هری دلش ریخت تو و 

چند قدم عقب رفت. یزدان پوزخند زد.  
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- انتظار دیدِن منو نداشتی. نه؟! چرا ترسیدی؟  

نسرین نفس نفس می زد و دستش را روی قلبش گرفته بود. 

- چرا نفس نفس می زنی؟  

- مادر آسانسور... خراب بود... با پله... اومدم...  

- کجا بودی؟ با کی بودی؟  

- می ذاری بیام تو خونه؟  

یزدان صاف ایستاد و سرش را به معنای باشه باال و پایین 

انداخت. موقع چرخاندن کلید در قفل دستانش می لرزید، 

چشماِن پسرش بدجوری طوفانی بود. در را باز کرد و به یزدان 

گفت که داخل برود. یزدان وارد خانه شد. نسرین بسم اللهی 

گفت و پشت سر او وارد شد. یزدان روی تک پله ای روبروی 

اتاق خواب نسرین نشست و به حالت بازجویانه گفت: «االن 

تو خونه ایم بگو.» نسرین روسری را از روی سرش برداشت و 

روی پشتی مبل انداخت. به دنبال جور کردن دروغ بود ولی 

دروغی به ذهنش نمی آمد. ذهنش آنقدر پر بود که نمی توانست 

حرفی بزند.  

- خب... خب بگو بهم...  

- می گم مادر... می گم. رفته بودم پیش صابری... یعنی صابری 

اومد دنبالم. می خواست قسط مهریمو بده...  
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- نمی تونست بریزه به حسابت؟  

مکثی کرد و سر تکان داد.  

- آخه نریخت... یعنی گفت کلی مشکالت داره... نمی تونه 

بریزه... گفت برای جهاز لنا درگیره.  

 همیشه یهویی قشنگتر دروغ می گفت. بلد بود آسمون 

ریسمون ببافد، عمری بود برای خودش هم آسمون ریسمون 

بافته بود و خودش را قانع کرده بود برای اینکه زن عموی 

پسرش باشد. نسرین عادت کرده بود با دروغ زندگی کند.  

- چرا رفتی باهاش حرف زدی؟  

- چه می دونم مادر، دلم نیومد. یعنی...  

- یادت نیست الکی طالقت داد؟ یادت نیست؟ خودت میگفتی 

دنبال بهونه بود، خودت می گفتی که فک می کنی یه دختر 

دیگه تو زندگیشه... با این همه نامردی که در حقت کرد بازم 

براش دلسوزی کردی؟  

نسرین برای اینکه از دست حرف های پسرش خالص بشود، 

دست پیش را گرفت.  

- دارم بهت می گم دلم نیومد، چی کار کنم. خرم... اجازه 

می دم همه با زندگیم بازی کنن، چی کار کنم... خرم... مادرت 

خره...  
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یک لحظه دلش از گفتن اینکه من خرم آتش گرفت، اگر خر 

نبود که االن دو پسرهایش شاد و خرم جلویش بودند. اگر خر 

نبود که یزدان به میران می گفت داداش، خان داداش... دو 

دستی بر سرش کوبید.  

- من خرم... خر...  

بغضش ترکید و اشک هایش جاری شد. از اینکه سال ها بخاطر 

اموال علی آتش بر جان پسرش زده بود احساس خریت 

محض می کرد.  

- خررررررم...  

آنچه زندگی پسرانش را آتش زده بود. سیاست احمقانه او 

بود. خیلی وقت ها سیاست آدم هاست که عرصه را بر آدم های 

دیگر تنگ می کند. یزدان سعی می کرد دستان مادرش را بگیرد، 

آرامش کند ولی نسرین در سر و صورتش می زد و ضجه 

می زد. مهرا نگران وارد خانه شد و با تعجب نسرین را نگاه 

کرد. یزدان سر مادرش را در آغوش گرفت و گفت: «آروم 

باش.» نسرین در بغل پسرش گریه کرد ولی گریه آن درد 

قلبش را آرام نمی کرد. 

 #۳۱۰
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مهرا دلش لک زد برای وقتی که مادرش را بغل کند. به سمت 

آن ها رفت و دست روی دست یزدان که دست دور تنش 

مادرش حلقه کرده بود، گذاشت. یزدان برای اولین بار محبت 

و مهری را در چند قدمی اش حس کرد، مهری که آلوده به 

شهوت نبود. زنان زندگی اش بر دلش موسیقی مهر را نواختند. 

مهری واقعی، مهری که حاصل از داشتن یک خانواده بود. 

کم کم داشت حس داشتن یک خانواده در وجود نیاز هم شکل 

می گرفت. بارها پیام میران را خواند و هر بار خودش را به 

عروس شدن نزدیک تر دید. در فضای مجازی مدام لباس های 

عروس را نگاه می کرد، عکس های دونفره را. میران اولین و 

آخرین مرد زندگی اش می شد و به وصال عشق می رسید. ماه 

آمد و رفت و روز دیگری آغاز شد. علی تا صبح پلک برهم 

نگذاشته بود، هر بار که نسرین را می دید، شبش دیر صبح 

می شد. بی تاب می شد و بیقرار. در دفتر باز و سکوت سنگینی 

حکفرما بود. وارد دفتر شد و منشی را دید که سرش را روی 

میز گذاشته و چرت می زند. تک سرفه ای زد و با تک سرفه اش 

منشی جا پرید.  

- نمی دونستم که خوابتو دنبال خودت از خونه می آری.  
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منشی دستی دور لبش کشید و دستپاچه گفت: «چرا اینقدر 

زود اومدید؟ نه استثنا االن خوابم برد. دیشب دیر خوابیدم.»  

- اشکال نداره. سعی کن نخوابی.  

سرش را تند باال و پایین انداخت.  

- چشم.  

علی وارد اتاقش شد. کتش را درآورد و روی میز انداخت. 

روی صندلی چرخ دارش نشست، چرخید و به منظره بیرون 

خیره شد. پنجره روبرویش قدی بود و خورشید دقیقا در 

راس نگاهش. به آفتاب کم جان زمستان زل زد و در تصورش 

به این فکر کرد که کی نسرین می شود آفتاب زندگی اش. باید 

پسِر آفتاب خانم را زن می داد و لبخند را روی لب نسرین 

می نشاند. سیگاری را از بسته اش درآورد و دود کرد. سیگاری 

نبود ولی وقتی که قرار بود زیاد فکر کند، زیاد هم سیگار 

می کشید. به دهمین سیگارش رسید، دیگر صدای کارمندها در 

دفتر پیچیده بود و آن فضا سوت وکور نبود. دهانش از طعم 

سیگار تلخ بود و همه لباس را بوی دود گرفته بود. داخلی 

میران را وصل کرد و ازش خواست پیشش بیاد. وقتی میران 

وارد اتاقش شد از بوی سیگار سرفه کرد.  

- دایی تو که سیگاری نیستی.  

573



لبخندی روی لب علی نشست.  

- داشتم فکر می کردم، فکر که می کنم سیگار می کشم.  

- به چی؟  

علی عمیق نگاهش کرد.  

- به زن دادِن تو.  

برق از سر میران پرید.  

- اگه با دیار... 

- با دیار نه، با همون دختری که می خوایش... 

میران بلند خندید.  

- شوخی می کنی؟  

- امروز می رم با ننه حرف می زنیم... آستین برات باال 

می زنم...  

میران آنقدر در شوک بود که نمی دانست چه بگوید. با خودش 

فکر می کرد یعنی داییم فراموش کرده که مامانم بستریه یعنی 

ماجرای دیار فراموش شده. علی آرام پلک زد.  

- تو حقت خوشبختیه دایی. تو تا االن سختی زیاد کشیدی. از 

اینجا به بعد حقت خوشبختیه.  

میران سرش را تند باال و پایین انداخت ولی آنقدر در شوک 

حرف علی بود که حرف به زبانش نمی آمد. علی همیشه 
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یهویی حرف میزد، چون عشق بر منطقش حکمفرما بود. 

 #۳۱۱

هوا تاریک شد. علی دفتر دستکش را جمع کرد و راهی خانه 

ننه شد. حرف هایش را چند بار در ذهنش مرور کرد ولی وقتی 

روبروی ننه نشست همه حرف ها از ذهنش رفت. نمی دانست 

چطور به ننه بگوید، نمی دانست از کجا شروع کند. ننه لیوان 

چای را نزدیک دهانش برد و چشمان میشی رنگش را به 

پسرش دوخت.  

- خب! 

علی سری تکان داد و آرام گفت: «چی؟»  

- چی؟ از موقعی که اومدی تا حاال زل زدی به من. هیچیم 

نمی گی... 

علی چنگی به موهایش زد و هوفی کشید.  

- راستش...  

- چیه؟  

- چیزی که می خوام بگم خیلی گفتنش آسون نیست.  

575



اخم پررنگی بین ابروهای ننه نشست.  

- عاطی طوریش شده؟  

- ننه دو تا خبر دارم... یکی بد، یکی بدتر...  

ننه جیغی سر پسرش زد.  

- تو که منو نصفه جون کردی. بگو دیگه، بنال...  

تنه تپلش را جلوتر کشید و چهارزانو روبروی علی نشست.  

- بگو... 

- میران داماِد من نمی شه...  

ننه پشت چشمی نازک کرد.  

- از بی عرضگیته... برو بهش بگو بشه... پاپیچش شو... بهش 

وعده مال و منال بده... علی اموال تو برسه به دیار، برسه به 

شوهر دیار.... اگه شوهِر دیار میران نباشه همه رو هاپولی 

می کنه... دوست داری امواِل بابات بیفته دست یه پاپتی؟ 

دست پسِر جلیل نیفته؟ دست پسِر عاطی...  

علی فریاد بلندی کشید.  

- میران که پسِر عاطی نیست... میرانو از مادرش گرفتی...  

ننه ناباورانه سری تکان داد.  

- میران پسِر عاطیه... اینو تو گوشت فرو کن.  

علی آنقدر بیقرار شد که نتوانست بشیند. از جایش بلند شد و 
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دور خودش چرخید. ننه روبرویش ایستاد و دستش را در هوا 

تکان داد.  

- چیه مثل مرغ پرکنده دور خودت می چرخی؟ به جا دیوونه 

بازی برو میرانو راضی کن. فهمیدی؟ میرانو راضی کن. میران 

پسِر عاطی و جلیله، داماِد توئه!  

صدای فریاد علی نطقش را کور کرد.  

- نیست! میران مادر داره، مادرش گفته نمی خواد پسرش 

داماد من بشه... مادرش گفته می خواد پسرش به عشقش 

برسه...  

ننه ناباورانه سر تکان داد.  

- با نسرین وعده گذاشتی آره؟ خب داره بازیت می ده... خب 

داره بازیت می ده... یه بار می گه پسرم دامادت بشه... یه بار 

می گه پسرم داماد یکی دیگه بشه... به اون نسرین حالی کن 

که فقط یزدان پسرشه... میران تنها نوه پسر منه... فهمیدی؟!  

- محمد پسِر عطا مثل میران از رگ و ریشمون نیست ولی 

نوه ته... دست از سر میران بردار... 

- محمد پسِر عطا از رگ و ریشه ماست؟! آره؟! محمد پسِر زِن 

عطاست... نه پدرش به ما مربوطه نه مادرش...  

-میرانم نه پدرش به ما مربوطه نه مادرش... مادِر میران 
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نسرینه... نسرین... 

وقتی میران در درگاه در ایستاد، حرف در دهان علی خشکید. 

ننه دو دستی بر سرش کوبید. از چشمان میران خون 

می چکید، حرف نمی زد ولی همه تنش حتی عضالت شکمش 

هم می لرزید. بغض بزرگی گلویش را گرفته و زبانش را بسته 

بود. با تکان سرش با علی حرف می زد، دلش می خواست علی 

آنچه را که گفته را نقض کند می خواست بگوید که دروغ 

می گویی دایی ولی زبانش باز نمی شد. آمده بود خانه ننه. سر 

زده آمد تا بفهمد علی چه کرده... نمی توانست صبر کند، 

می خواست زودتر جواز دامادی اش را از ننه بگیرد ولی همین 

که به حیاط رسید صدای داد علی او را سر جایش میخکوب 

کرد. علی گفت میران رو از مادرش گرفتی و میران در همان 

حیاط خشکش زد خیال کرد منظور علی عاطیه، خیال کرد ننه 

دستی در این روان آشفته دارد ولی هر چه پیش تر رفت، 

کمرش خم تر شد. وقتی علی از نسرین گفت مثل آتشفشانی 

فوران کرد و به سمت خانه دوید. می خواست فریاد بزند و به 

دایی اش بگوید این قدر چرت نگو ولی حرفش نمی آمد. انگار 

یک مانع بزرگ جلوی قدرت تکلمش را می گرفت. فقط صدای 

خس خس سینه اش و نفس های بلندش سکوت اتاق را 
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می شکست رنگ پریده ننه و چشمان اشک آلود از هزار آزمایش 

خون و شناسنامه معتبرتر بود. 

 #۳۱۲

میران چند قدم عقب رفت. دلش می خواست خودش را به 

نسرین برساند. یعنی می رساند. پاهایش زودتر از عقلش 

می رفت. ننه چادرش را روی سرش انداخت و دنبال علی 

دوید. هر دو به دنبال میران می رفتند. میران سرگشته و 

حیران سر کوچه دستش را برای یک تاکسی تکان داد و توجه 

به علی که لباس را کشید و گفت بیا باهم بریم، نکرد.

می خواست تنها باشد. تاکسی از نفس های تند میران فهمید که 

مسافرش تا مرز سکته رفته. میران مشت بر قلبش می کوبید، 

بغض سنگینش راه نفسش را بسته بود. چشمانش از اشک پر 

و خالی می شد ولی اشکش درد نمی آمد فقط گاهی روبرویش 

را تار می دید و گاهی واضح. تاکسی نگران میران را نگاه کرد.  

- داداش خوبی؟  

نمی توانست حرف بزند، سرش را باال و پایین انداخت و به 
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تاکسی اشاره کرد که برود. با اشاره دستش تاکسی را تا خانه 

یزدان هدایت کرد. از ماشین پیاده شد و بی حواس در 

جیب هایش دنبال کرایه گشت. تاکسی گفت: «برو آقا، 

نمی خواد.» و گازش را گرفت و رفت. میران دست روی زنگ 

گذاشت. در با صدای تیکی باز شد. علی دنبال جای پارک 

می گشت، به ننه گفت: «برو دنبالش.» ننه برای اولین بار در 

زندگی اش عاجز بود و ترسیده. با گریه گفت: «باهم بریم 

مادر، نمی تونم.»  

- خجالت می کشی از نسرین، آره؟  

ننه با همان حالت اشک آلود نگاِه تندی به او انداخت و گوشه 

لبش را گزید. در خانه یزدان باز و کفش های نسرین جلوی در 

بود. رفته بودند تا به خیال خودشان شام سه نفره ای را در 

خانه یزدان بخورند تا شام سه نفره دعوای نسرین و یزدان را 

بشورد و ببرد ولی وقتی میران را در آن احوال دیدند، هر سه 

نفر میخ او شدند. مهرا روی مبل نشسته و ماتش برده بود.

یزدان به سمت میران رفت.  

- میران چی شده؟  

میران دستش را جلوی یزدان گرفت و مانع آمدنش به سمتش 

شد. یزدان سر جایش میخکوب شد. با فاصله روبروی نسرین 
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ایستاد و فقط به او نگاه کرد. نسرین از روی مبل بلند شد و 

بی اختیار چشمانش از اشک پر شد. نگاه یزدان و مهرا بین 

نسرین و میران می چرخید. خیره به چشمان اشک آلود نسرین، 

راه گلویش باز شد. از چشمان سرخش به جای اشک، خون 

می چکید. 

- چی می گفت علی؟ تو بگو دروغه...  

نسرین بی خبر از همه جا بود ولی وقتی نگاه میران را دید 

فهمید که ماجرا از چه قرار است. همراه با اشک هایش عرق 

شرم ریخت. سرش را پایین انداخت، دستش را جلوی دهانش 

گرفت و با صدای بلند هق زد. یزدان ناباورانه گفت: «به منم 

بگید چی شده؟ میران، مامان...» علی و ننه که وارد خانه 

شدند. چشمان یزدان گردتر شد.  

- شما اینجا رو از کجا؟ میران... بابا چی شده؟  

ننه با تکیه به دیوار ایستاد. چادر از سرش روی زمین افتاد و 

اشک هایش یکی پس از دیگری روی گونه اش سر خورد. علی 

خودش را روی مبل ولو کرد و سرش را میان دستانش گرفت. 

یزدان گفت: «کسی مرده؟ زن عمو عاطی؟» رو به نسرین که 

شبیه ابربهار زار می زد، کرد.  

- مامان!  

581



میران با صدای گرفته و دورگه ای گفت:  

- کسی نمرده، اینا می گن، مامانم عاطی نیست... 

یزدان عصبی خندید.  

- یعنی چی؟ مگه فیلم هندیه...  

رو به نسرین کرد.  

- مامان تو چرا داری گریه می کنی؟ نکنه اینکه مامانش عاطی 

نیستم به تو مربوطه... نکنه بازم آتیش سوزوندی.  

- می گن مادرمه... 

یزدان باز عصبی خندید.  

- تو هم باور کردی چرت و پرتاشونو؟ اینا حتما یه نقشه ای 

دارن دوباره می خوان همه چیز رو بریزن رو سر ماماِن من، 

مثل عاطیشون که خل وضع بود...  

ننه جیغ زد.  

- چرا باید دروغ بگیم؟ من از خدام بود میران نوه ام باشه... 

اصال علی داره چرت می گه... علی چرا چرت و پرت می گی؟  

به سوی میران رفت و ملتمسانه دست روی سینه میران 

گذاشت.  

- میران مادر، تو نوه امی. تو نوه منی... 

چشمان یزدان ریز شد. وقتی این رفتار ننه را دید، بو برد که 
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ماجرا شاید حقیقت باشد. ننه همیشه دسیسه های مسخره ای 

می چید. به سمت ننه رفت و بی اختیار ضربه ای در سینه او 

زد.  

- چرا از خدات بود؟ چرا از خدات بود میران نوه  ات باشه؟  

نگاه یزدان طوری برزخی شده بود که ننه ازش فرار می کرد، 

صدایش تا هفت تا کوچه آنطرف تر می رفت. یک قدم به ننه 

نزدیک می شد و ننه یک قدم عقب می رفت.  

- چرا از خدات بود؟ البد میران نوزاد بود، تو هم از خدات بود، 

میران نوه ات باشه... تو هم کردی میرانو نوه ات... باباش کیه؟ 

باباشم جالله یا جلیل؟ من کیم داداششم؟ چی کار کردی؟ 

 #۳۱۳

ننه زبانش از ترس بند آمده بود. وحشیانه گلوی پیرزن را 

گرفت که علی به سمتش دوید، کمر یزدان را گرفت و خواست 

به عقب بیندازش ولی نمی توانست، حریف زور یزدان نبود. 

یزدان یقه ننه را گرفته بود، سفیدی چشمان پیرزن سرخ شده 

و تقال می کرد. نسرین و مهرا به سمت یزدان دویدند و با جیغ 

و داد خواهش کردند که رهایش کند. علی دست روی دست 
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یزدان گذاشت و به هر زوری بود گلوی مادرش را آزاد کرد. ننه 

سرفه کنان کنار دیوار ایستاد. مهرا دوید تا برایش آب بیاورد. 

صدای سرفه های ننه در سر میران تکرار می شد و یک سوت 

صدادار در سرش می پیچید. چشمانش سیاهی می رفت. 

دستش را به لبه مبل گرفت، منگ بود ولی نمی خواست بیفتد. 

می خواست ته و توی ماجرا را درآورد.  

- اگه نگید می رم آسایشگاه پیش ِ عاطی، همه چیز رو ازش 

می پرسم.  

ننه آنجا فهمید که عاطی را باز هم به آسایشگاه بردند. 

همانطور که آب می خورد بغض بزرگ در گلویش را با آب فرو 

داد. چه سرنوشتی برایش ساخت دخترش. علی به چشمان 

اشکی نسرین نگاه کرد.  

- چه کار کنم نسرین؟  

نسرین با گریه گفت: «من نمی تونم بهش بگم. خودت بگو.» با 

تکیه به دیوار روی زانوهایش نشست، سرش را میان دستانش 

گرفت و صدای هق هقش بلند شد. از چشمان یزدان خون 

می چکید، در حالتی از خشم و بیگانگی به سر می برد. دلش 

می خواست فرار کند از چهاردیواری، برود از پیش این جماعت 

ولی انگار باید می ماند. همانطور خیره به مادرش باالی سر او 
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ایستاد. مهرا دست روی بازوی شوهرش گذاشت و با نوازش 

آرام بازوی او، سعی کرد یزدان را دعوت به آرامش کند. علی 

پشت سر میران با تکیه به دیوار ایستاد. چشمانش را بست تا 

نگاهش به نه به یزدان بیفتد نه به میران.  

- عاطی تازه زِن جلیل شده بود. البته به زور. چون ننه دهِن 

مردمو ببنده که دختر خلشو کسی نمی  گیره امر کرد که عاطی 

زِن جلیل بشه. نوِن جلیل رو ننه می داد، حق آب و گل به 

گردنش داشت، ماشین و خونه بهش داد، ماهانه کلی پول 

بهش می داد که عاطی رو نگه داره. یه زیرزمین تو خونه ما 

بود که نسرین ترشی می نداخت و دبه های ترشی رو اونجا 

می ذاشت، لواشک درست می کرد، لواشکا رو اونجا می ذاشت 

تا خشک بشه چون ما خانوادگی عاشق ترشک بودیم کار 

نسرینم که کلفتمون بود راضی کردن شکم ما بود ولی تو 

همون زیرزمین خودشم راضی می کرد. پنهونی با جلیل، داماِد 

ما صیغه خونده بودن میون همون ترشکا و لواشکا... جلیل 

میون همون ترشکا و لواشکا نطفه میرانم تو شکم نسرین 

کاشت. وقتی نسرین عق زد و اینا، ننه شصتش خبردار شد که 

حامله است، از رفتارهای جلیلم همه فهمیدیم که گل کاشته 

حتی عاطیم فهمید. عاطی می خواست آبروریزی کنه، می گفت 
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سقطش کن ولی دکتر به ننه گفته بود که عاطی بخاطر 

جنون های آنیش باید قرص مصرف کنه، نمی تونه حامله بشه. 

ننه هم برا اینکه جلیل حسرت به دل نمونه و دلشون به زندگی 

گرم شه به نسرین گفت بی سروصدا بچه رو به دنیا بیار. به 

در و همسایه و اهل محل گفت عاطی حامله است... تو خونه 

استراحت مطلقه نذاشت عاطی بیرون بیاد از خونه. نه ماه 

نسرین و عاطی تو خونه موندن تا نسرین دردش گرفت. یه 

دکتر از یه جای دیگه آوردن خونه که خبر نرسه که نسرین 

زاییده نه عاطی. نسرین زایید، بچه رو بغل کرد، شیرش داد 

بعدم ننه بچه رو گذاشت تو بغل عاطی... حضانت بچه هم با 

جلیل بود، نسرین کاره ای نبود... دیر یا زود بچه می رفت 

دست جلیل و عاطی... 

ننه ضجه زد.  

- گفتم بچم مادر بشه خوب می شه... گفتم آدم می شه...  

- بعدشم به زور نسرین رو دادن به جالل، چون که 

نمی خواستن حتی دیگه جلیل به نسرین فکر کنه... اولش 

جالل و نسرین رفتن یه جا دیگه زندگی کردن ولی وقتی 

یزدان به دنیا اومد خوِد جلیل گفت که جالل آدم حسابی 

نیست می خوام حواسم به بچه برادرم باشه آوردشون تو 
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زیرزمین خونه خودش... وقتی عاطی مرد یعنی گفتن که 

مرده... گفتم ننه بگیم نسرین مادرته... ننه گفت میران آدم 

حسابیه... تو که تو تصادف ناقص شدی... بذار میران پسِر 

عاطی باشه بعد نگیم مال و اموال دست یه اجنبی افتاد بگیم 

دست پسِر خواهرت افتاد. گفت میران آدم درستیه هر کاریم 

می کنه یزدان یادش می ده وگرنه قلبش پاکه گفت بذار میران 

دامادت بشه و وارثت... تازه اگه بگیم چه کردیم جواب فامیل 

و دروهمسایه رو چی بدیم... نسرینم ساکت شد چون دوست 

داشت میران وارث امواِل من باشه، ساکت شد چون اون 

خونه که برای جلیل بود در اصل برای ننه بود وکالت داده بود 

به جلیل اگه می گفت بهت که مادرتم باید هر سه تون آواره 

می شدید... نگفت، ساکت شد، رفت...  

صدای سوت در سر میران بیشتر شد. حرف های علی در سرش 

وارونه می شد و باز کنار هم می چسبید. حس تهی و توخالی 

در مغزش مثل یک فرکانس تکرار شد. سرش خالی بود... 

می چرخید... خانه می چرخید. همه چیز وارونه می شد. یک 

دفعه ذهن مغشوش بر تنش شبیه غولی چیره شد. تاریک شد 

همه جا. چشمانش سیاهی رفت و پهن زمین شد. صدای 

افتادنش روی زمین آنقدر بلند بود که صدای نعره همه را بلند 
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کرد و به سمتش دویدند. 

 #۳۱۴

نسرین به در ICU چسبیده بود. ننه روی صندلی نشسته و 

چادرش را توی صورتش کشیده بود. علی با تکیه به دیوار 

ایستاد و به نسرین خیره نگاه کرد. نگاه نگران مهرا معطوف 

به یزدان بود که مثل مرغ سرکنده این طرف و آن طرف 

می رفت، چنگ به موهایش می زد، کف دستش را به سرش 

می کوبید. صدای گریه ننه از زیر چادرش بلند شد. یزدان دیگر 

نتوانست کوتاه بیاید، طوری گوشه لبش را گزید که شوری 

خون را حس کرد. به سمت ننه رفت. علی شانه یزدان را 

گرفت.  

- یزدان...  

یزدان گوشه چادر ننه را کشید.  

- بلند شو برو... بلند شو برو خونت... حالم ازت به هم 

می خوره... پاشو برو گمشو... 

ننه با چشمان خیسش به یزدان زل زد.  
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- من هر کاری کردم...  

- بخاطر اینکه هیشکی به دخترت نگه دیوونه با زندگی 

هممون بازی کردی... من ریدم تو این حس مادرانه  ات... همه 

پدرشون دراومد که کسی پشت سِر دختر تو حرف نزنه...  

خم شد و به چشمان ننه زل زد. 

- تو حق نداشتی این گوهو بخوری... حق نداشتی عاطی خل 

وضع رو بزنی پشت قباله میران... حق نداشتی به زور عاطی 

رو زِن عموم کنی... اگه پای عاطی رو وسط نمی کشیدی اگه از 

همون اولش اون روانی رو می خوابوندی دارالمجانین و 

می ذاشتی اصن عمو جلیل و مامانم باهم باشن... من به دنیا 

نمی اومدم ولی میران خوشبختر بود.  

چشمان یزدان از اشک خیس شد و صدایش از بغض لرزید. 

سرش را به سمت نسرین چرخاند.  

- تو هم خفه شو مامان... صدای تو رم نشنوم...  

به سمت نسرین رفت، پشت لباس نسرین را گرفت و او را به 

سمت خودش برگرداند.  

- برو خونه. 

نسرین ملتمسانه به چشمان سرخ پسرش نگاه کرد.  

- یزدان، مامان...  
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- مامان؟ یک عمر با میران بودم و فکر می کردم پسرعمومه... 

تو بهم نگفتی داداشمه... یه عمر این جماعت تو سرم زدن که 

چرا با میرانم... تو سر میران زدن که چرا هوای پسرعموی 

عیاشتو داری تو به من نگفتی، نگفتی بزن تو دهنشون تو 

داداِش میرانی... میراِن بدبخت مادر می خواست، ارث علی 

بخوره تو سرش، میران اگه زندگی درست حسابی داشت ده 

تای ارث علی رو بهم می زد، اون عقل داشت، تحصیلکرده بود. 

ما رو یتیم کردی که چی؟ برو اشک تمساحتو یه جا ببر 

خریدار داشته باشه...  

صدای یزدان به قد یک زلزله هشت ریشتری می لرزید. مهرا تا 

آن روز این قدر شوهرش را عصبی ندیده بود، از ترس به دیوار 

چسبیده و جرئت نداشت به سمت یزدان برود.  

- داداشمو سکته دادید... دو تا زن بی عقل داداشمو سکته 

دادید...  

رو به علی کرد.  

- تو هم مقصری... برید گمشید از همتون بدم می آد. 

خم شد و صدای نعره اش بلند شد.  

- برید گمشید، بدم میاد ازتون بدم می آد.  

پرستار وارد سالن انتظار شد و گفت: «چه خبره؟ 
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بیمارستانه.» علی به پرستار اشاره کرد که درستش می کند و 

ننه و نسرین را همراهش خودش به بیرون از بیمارستان برد. 

 #۳۱۵

یزدان روی صندلی نشست و سرش را میان دستانش گرفت. 

همه حجم دنیا روی سرش بود. هر چه خرابی، هر چه آوارگی، 

هر چه سرکوفت داشت در سرش شبیه یک تراژدی غم انگیز 

می گذشت و وجودش را می سوزاند. اشک هایش جاری شد، پر 

صدا گریه کرد. صدای هق هقش در راهرو پیچید. میران روی 

تخت ICU، میان دستگاه ها خواب بود. درد سکته اش داد و 

کاری از دست او برنیامد. می کشت، ننه را می کشت. نسرین را 

می کشت. ولی باز ذهنش به او نهیب می زد که تو که قاتل 

زنجیره ای نیستی یزدان. مهرا کنارش نشست. دستش را دور 

شانه شوهرش حلقه کرد، سر یزدان را در سینه اش گذاشت. 

یزدان نیاز داشت که کسی آرامش کند.  

- چقدر الکی تحقیرم کردن. نصف درِد من از تحقیر اونا بودن. 

همش می ترسیدم یه کاری کنن میران ولم کنه. هفده سالم بود 

پیش علی پادویی می کردیم از تو کشوش پول کش رفتم... 
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نمی دونی چه کار کردن. به میران گفتن یا یزدان یا ما. میرانم 

منو انتخاب کرد. می خواستن منو از میران جدا کنن، 

می خواستن سر خر نداشته باشن. می خواستن میرانو غالم 

حلقه به گوش کنن... اگه می دونستم اونا هیچ ربطی به میران 

ندارن، اگه می دونستم ما از یه مادریم تو دهنشون می زدم من 

همش ضعف داشتم. می ترسیدم میران منو انتخاب نکنه. 

می ترسیدم میران منو کنار بذاره...  

اشک از چشمان مهرا جاری شد. قلبش از درد شوهرش گرفت. 

هر چه گریه کرد بار قلبش سبک نشد. آنقدر بارید تا بلکه آرام 

شود. مهرا اشک هایش را پاک کرد و صورتش را بوسید. با 

صدای دکتری که از ICU بیرون آمد، سر چرخاندند. 

 #۳۱۶

- همراِه میراِن آشوری... 

یزدان مثل فنر از جا پرید.  

- منم...  

مضطرب به چشمان دکتر نگاه کرد و وقتی دکتر لبخند زد، 

نفسی از سر راحتی کشید.  
592



- سکته رفع شده... نگران نباشید.  

مهرا دستی روی بازوی یزدان کشید و با لبخند بازویش را 

فشار داد.  

- خداروشکر.  

- می... می تونم ببینمش؟ یعنی... یعنی به هوشه؟  

- اگر خواستید با پرستار هماهنگ کنید، خیلی کوتاه 

ببیندیش.  

یزدان وارد ICU شد. کنار تخت میران ایستاد و اشک در 

چشمانش شد. میران همه کسش بود، طاقت نداشت روی 

تخت بیمارستان الی این همه دستگاه ببیندش. میران وقتی او 

را دید، ماسک اکسیژن را از روی لبش برداشت.  

- من چم شده بود؟  

صدایش از ته چاه می آمد. صورتش زرد و کمی لبش به سمت 

باال انحنا پیدا کرده بود. یزدان دستش را گوشه لب او کشید و 

اخم هایش در هم رفت. پرستار آمپولی را در سرم تزریق کرد.  

- نگران نباشید، مشکل لبش موقتیه.  

میران دست روی دست یزدان گذاشت.  

- چی شده؟  

- سکته رو رد کردی خداروشکر... چیزی نیست.  
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آهی از ته دل کشید.  

- سکته رو رد کردم؟! سکته کردم؟... من پشت این سکته 

خیلیا رو کشتم...  

نگاهش را به سمت دیگری چرخاند.  

- دیگه برام مهم نیست. مامانم کیه اگه نسرین باشه مادری 

نکرده در حقم، اگه عاطیم باشه همینطور...  

یزدان پلکی زد و اشک های محصور شده در چشمانش را آزاد 

کرد.  

- منو چی؟ منو پشت سر نذاشتی؟  

میران دوباره نگاهش کرد و لبخند محوی زد.  

- تو پشت قبالمی! 

- مِن پشت قباله، چی کار کنم که حالت خوب شه؟ 

- یه چیزی برام بیار که بهم امید بده...  

در همان صدای به تحلیل رفته اش، شیطنت بود. یزدان 

خندید.  

- یه چیزی مثل نیاز؟ 

میران آرام پلک زد و همان پلک زدن شیطنت آمیز، قلب یزدان 

را گرم می کرد. میران چیزی پیدا کرده بود که برایش زندگی 

کند و قصد داشت تا ابد زندگی کند حتی اگر تار و پود 
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زندگی اش با دروغ بافته شده بود، می خواست زندگی اش را 

شیرین بسازد. پرستار به یزدان گفت که بیشتر از این نباید 

میران حرف بزند و یزدان از پیش میران رفت. رفت تا امیِد 

میران را برایش بیاورد. 

 #۳۱۷

یزدان روی صندلی نشسته و سرش را میان دستانش گرفته 

بود.  

- یزدان... 

یزدان سر چرخاند و به چشماِن همسرش نگاه کرد. مهرا لیوان 

آبی به دستش داد و کنارش نشست. خنکی آب کمی حالش را 

جا آورد. لیوان خالی یکبار مصرف را در دستش له کرد. 

- تا االن میران برام برادری کرد، حاال نوبت منه. مگه نه؟!  

مهرا آرام پلک زد و دست او را در دستش گرفت. فشار آرامی 

به دست او داد.  

- منم کمکت می کنم.  

- میران دلش هواِی نیاز رو داره.  

- پس چرا معطلی؟! وقتی آدم آشفته است فقط عشق می تونه 
595



نجاتش بده.  

- برم نیاز رو براش بیارم؟  

مهرا خندید.  

- چی بهت گفت؟ 

- گفت یه چیزی بیار که بهم امید بده... گفتم نیاز؟ خندید.  

حالت چهره مهرا غمگین شد.  

- کاش منم همینقدر به تو امید می دادم، کاش همینقدر بهم 

نیاز داشتی... هیچوقت بهم نیاز داشتی؟ 

مظلومیت نگاه مهرا قلبش را ریش کرد. نمی دانست از ترحم 

بود یا عشق. دست ظریف مهرا را بوسید و عمیق در چشمانش 

نگاه کرد.  

- تو خانوادمی مهرا. 

همان یک جمله حالت نگاه غمگین چشمانش را شاد کرد.  

- خوشحالم مهرا که یکی هست کنارمه...  

باز دوباره چشمانش پر از اشک شد و آهی از ته دل کشید.  

- حالم خوب نیست... یه عمر با دروغ زندگی کردم.  

مهرا شوهرش را در آغوش کشید و روی موهای براقش را 

بوسید.  

- تو رو خدا بس کن، گریه نکن دیگه...  
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ولی باز هم نتوانست اشک نریزد. آرام اشک ریخت و رد 

خیسی اش روی مانتوی مهرا جا ماند. 

دو روز بعد میران را به بخش منتقل کردند. حالش بهتر شده 

بود و خبری از انحنای لبش نبود. مهرا با تکیه به دیوار 

ایستاده و به میران که روی تخت خوابیده بود، نگاه می کرد. 

میران نگاهی به او انداخت.  

- یزدان کجاست؟  

می خواست بگوید که یزدان کجا رفته ولی نتوانست چون 

یکدفعه همه محتویات معده اش را در دهانش حس کرد و به 

سمت توالت در اتاق دوید. چند بار عق زد ولی جز آب چیزی 

باال نیاورد. صدای میران که نگران صدایش می زد را می شنید. 

شیر را باز کرد و آبی به صورتش زد. شیرآب را بست و با 

صدای بلند از توی سرویس بهداشتی داد زد: «حالم خوبه.» به 

آیینه نگاه کرد و دستی روی صورتش کشید. صورتش اندکی 

رنگ پریده و زرد بود. چند وقتی بود که حس می کرد خیلی 

عوض شده. 

 #۳۱۸

597



با دست سردش دستگیره را لمس کرد و از سرویس بهداشتی 

بیرون آمد. میران کمی گردنش را از روی بالشت بلند کرد و 

نگاهی به چهره رنگ پریده او کرد.  

- حالت خوبه؟  

مهرا سرش را آرام باال و پایین انداخت و لبخند زد.  

- خوبم.  

چند ضربه به در اتاق خورد و میران گفت بفرمایید. در باز شد 

و نیاز با دسته گلی در دستش پشت سر مهرا ایستاد. لبخندی 

روی لب میران نشست، سرش را به سمت دیگری چرخاند و به 

صورت نیاز نگاه کرد. وقتی برای اولین بار مهرا را دید فکر 

نمی کرد که روزی از او نگاه بگیرد تا در چهره دختر دیگری 

غرق شود ولی نیاز آخرین و ابدی ترین عشق بود چون 

چهره اش، حسش، اصال همه چیزش قلِب میران را مشعوف 

می کرد. نیاز جلو آمد و کنار تخت میران ایستاد. یزدان وارد 

اتاق شد. دست روی شانه مهرا گذاشت و با لبخند به میران و 

نیاز که فقط خیره به هم بودند، نگاه کرد. اشک های نیاز روی 

گونه اش تلوتلو می خورد و دل میران برای نگرانی که از 
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احساسی زنانه نشات می گرفت، قنج می رفت و زیرلب به نیاز 

می گفت: «گریه نکن، خوبم... ببین خوبم.» یزدان نزدیک تر 

آمد و بوی تنش که زیر بینی مهرا پیچید، حس تهوع باز به 

وجودش برگشت. خودش را عقب کشید و دست یزدان را پس 

زد. یزدان با تعجب به او نگاه کرد.  

- چیه؟  

- ببخشید ولی یه بویی می دی؟ 

چشماِن یزدان از تعجب گرد شد.  

- بو؟! من قبل اینکه برم نیاز رو بیارم رفتم خونه حمام، چه 

بویی؟  

کالفه سر چرخاند.  

- نمی دونم، از صبح حالت تهوع دارم. فک کنم بخاطر همونه.  

- می خوای ببرمت خونه استراحت کنی؟  

آرام سرش را باال و پایین انداخت. یزدان و مهرا رفتند و 

میران و نیاز را باهم تنها گذاشتند. 

 #۳۱۹

اشک های نیاز قصد بند آمدن نداشت. میران نگاهش به او بود، 
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نمی توانست چشم از آن چشم های قشنگ بردارد. زیرلب گفت: 

«تا کی می خوای گریه کنی؟ من حالم خوبه... کنارتم...»  

- توی مسیر یزدان بهم گفت که چی به سرت اومده، گفت که 

خانوادت...  

- خانواده؟! کدوم خانواده؟! خانوادم تویی...  

نیاز با چشمان گرد شده از تعجب او را نگاه کرد.  

- می خوام با تو همه چیز رو از نو بسازم... کمکم می کنی؟  

دست نیاز گوشه تخت بود. دستش که به آنژوکت سرم بند 

بود را روی دست نیاز گذاشت و برای اولین بار گرمای دست 

او را حس کرد. سیبک گلوی نیاز باال و پایین شد.  

- با من ازدواج می کنی؟  

حرف پشت دندان های نیاز گیر کرده بود. می خواست حرف 

بزند ولی کلمات از ذهنش پریده بود. میران منتظر نگاهش 

می کرد ولی نیاز به منفعالنه ترین حالت ممکن او را نگاه 

می کرد. شوکه بود، توقع نداشت که میران این تقاضا را از او 

کند. آرام گفت: «ازدواج؟!»  

- آره، ازدواج...  

لبانش را روی هم فشار داد، نفسی پرصدا کشید و سر تکان 

داد.  
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- یعنی می خوای بگی که... 

لبخند پررنگی روی لب میران نشست.  

- می خوام بگم که با من ازدواج کن.  

- آخه نمی شه...  

اخم پررنگی میان ابروهای میران نشست.  

- تا االن که نظرت مثبت بود.  

نیاز سریع اشک هایش را پس زد.  

- هنوزم مثبته ولی از یه چیزی می ترسم.  

- از چی؟  

- از اینکه نکنه تو بخاطر فرار داری باهام ازدواج می کنی، فرار 

از شرایطت... از این می ترسم که احساسی باشه یعنی...  

هیجان زیادش باعث شده بود که میان حرف هایش نفس 

نفس بزند. میران دست نیاز را فشرد و آرام گفت: «من دارم 

تصمیم می گیرم که زندگیمو بسازم. می دونی می خوام از این 

به بعد توی نکبت نباشم. می خوام دیگه تاریکی برام تعیین 

تکلیف نکنه، می خوام خودم روشنی زندگیمو بسازم.» لبخند 

محوی روی لب نیاز نشست. میران با لحنی این حرف را زد که 

از زیبایی لحنش همه پروانه های دِل نیاز به پرواز درآمد. 

دستش را نزدیک برد و گونه نیاز را لمس کرد.  
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- تو روشنی منی. 

نیاز ریز خندید و گوشه لبش را از شرمی دخترانه گزید. میران 

همیشه غیرقابل پیش بینی بود. او همیشه دوست داشت 

بسازد نه برای ویرانی اشک بریزد. با وجود فقر و سختی 

درس خواند، با وجود همه چیز زندگی کرد. حاال هم 

می خواست زندگی کند و تسلیم دروغ های سرباز کرده از 

گذشته اش نشود. شاید فرار بود ولی میران این فرار را 

دوست داشت. 

 #۳۲۰

مهرا سرش را به پشتی صندلی تکیه داده بود، همه چیز حالش 

را بد می کرد حتی بوی تلفیقی اسپری و سیگار مانده در 

ماشین. بینی اش را چین داد و سر تکان داد. 

- چرا این قدر سیگار می کشی یزدان؟ 

یزدان با تعجب نگاهش کرد. 

- سیگار؟! من سیگار دستم نیست. 

- ولی بوش رو می فهمم... 

یزدان با تعجب به او نگاه کرد. یوکا هم وقتی که حامله بود 
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می گفت به بوها حساس شده، می گفت ضعف دارد، دست و 

پایش گزگز می کند. گفت: «ضعف داری مهرا؟» 

- آره. 

- تهوع؟ 

- آره. آره... بی سوالیه؟ 

سری تکان داد و حرفی نزد. فکرش را نمی کرد که مهرا حامله 

باشد، شاید اصال فکری زودگذر بود، شاید ضعف است، شاید 

فشار روان است. یادش بود که آخرین بار خوب جلوگیری 

کرده، محال بود مهرا حامله باشد. این زندگی که بچه 

نمی خواست. همیشه از زیر بار مسئولیت فرار کرده بود، 

نمی خواست که پدر شدن خفتش کند و او را وادار به زندگی 

شرافتمندانه کند. این دیگر زن دائمش بود، نمی توانست به 

سقط فکر کند. جرئت این را نداشت که مهرا را دکتر ببرد.  

- بخاطر خستگیه، بریم خونه بخوابی آروم میشی. غذا از 

بیرون بگیرم بخور بعد بخواب.  

پلک هایش را روی هم فشرد و دست روی پیشانی اش کشید.  

- باشه، ممنون. 

 ناچار بود قید دکتر را بزند. حاضر بود مهرا را به هزار تقویتی 

ببندد ولی اسم دکتر و آزمایش و جواب مثبت نیاید. یزدان 
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سردی لحن مهرا را حس کرد. می دانست که یزدان از او توقع 

دکتر بردن دارد اما تا دکتر می رفت، حرف آزمایش پیش 

کشیده می شد. 

 #۳۲۱

صدای زنگ موبایل از زیر صندلی ماشین بلند شد. یزدان با 

تعجب به مهرا نگاه کرد.  

- زنگ موبایلتو عوض کردی؟  

- نه.  

مهرا خواست خم شود که یزدان بی اختیار با صدای بلند گفت: 

«خم نشو.» مهرا از رفتار ناگهانی او تعجب کرد.  

- چرا داد زدی؟  

- هیچی... می گم مراقب باش.  

- باشه.  

نمی دانست چرا بی اختیار برای حفاظت از جان بچه 

احتمالی اش حالت تدافعی گرفت. اصال نمی دانست چش شده. 

زیر پای مهرا خم شد و موبایل را برداشت. موبایل نیاز بود، 
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موقع پیاده شدن از ماشین آنقدر عجله کرده بود که موبایلش 

را انداخته بود. وقتی حروف التین Baba را روی صفحه دید. 

دکمه سبز رنگ را به سمت جلو کشید. همین که سالم کرد 

صدای داد استا اصالن بلند شد.  

- میران تویی؟ باز سمت و سوی دخترمی؟ پسرم شما جفتتون 

بزرگید اگه دخترمو می خوای بیا خواستگاری چرا... 

یزدان گفت: «من یزدانم ولی می شه میران بیاد خواستگاری.» 

استا اصالن مکث کرد.  

- یزدان تویی؟ گوشی نیاز دست تو چی کار می کنه؟  

یزدان می خواست برای میران برادری کند. می خواست آسمان 

و ریسمان ببافد و ماجرا را طوری به استا اصالن بفهماند که 

استا اصالن خودش برای میران آستین باال بزند. می دانست که 

تنهابزرگترشان همین استا اصالن است. شده بود برای او 

ترحم بخرد، می خرید. از ماشین پیاده شد تا راحتتر لفظ قلم 

حرف بزند. به استا اصالن همه چیز را گفت، وقتی ماجرای 

سکته میران را شنید طوری که انگار بچه خودش بوده دلش 

لرزید و با نگرانی از یزدان پرسید که چرا و بعد یزدان همه 

چیز را برای او توضیح داد. استا اصالن پشت تلفن بارها واژه 

ای وای را تکرار کرد. 
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 #۳۲۲

یکدفعه مهرا از ماشین بیرون دوید و به سمت جوی آب رفت. 

یزدان هول شده گفت: «من باهاتون تماس می گیرم... 

خداحافظ، خداحافظ.» بدون آنکه جواب خداحافظش را 

بشنود تلفن را قطع کرد و به سمت مهرا دوید. مهرا چندین بار 

عق زد ولی فقط آب باال می آورد. یزدان از عقب ماشین بطری 

آب را بیرون آورد. کنار مهرا نشست و همانطور که کمرش را 

ماساژ می داد او را دعوت به آرامش کرد. مهرا قلوپی از آب 

خورد.  

- نیم ساعته داری با گوشی حرف می زنی. می دونی حالم 

بده.  

- ببخشید.  

مهرا دست روی شکمش گذاشت و دوباره خم شد تا عق بزند 

و با این حرکت تصویری در ذهن یزدان تداعی شد. تصویر 

وقتی که شانزده سالش بود و البه الی درخت های باغ مختار 

دنبال پسته می دوید. پسته یکدفعه ایستاد و دست روی 
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شکمش گرفت. یزدان با نگرانی ایستاد و پسته گفت: «آخ.» 

یزدان به سمتش دوید و دست پشت کمرش گذاشت.  

- خوبی؟  

پسته با حالتی بازیگری ماهر گفت: «بچه لگد زد.» یزدان 

پرصدا خندید و دست پشت کمر او زد.  

- دیوانه.  

پسته روی شاخه درخت کوتاهی نشست و پا روی پایش 

انداخت.  

- چی می شه یه روزی یار و همدمت بشم؟ مادر بچت بشم؟ 

هان چی می شه؟ چی می شه بچه لگد بزنه؟ بعد من بگم 

پدرسوخته شبیه باباشه... 

یزدان بی اختیار لبخند زد، لبخندی که از هزار گریه تلخ تر بود 

و آرام کمر همسرش را ماساژ داد. بی خبر بود که پسته مادر 

بچه اش شده. 

 #۲۲۳

درد زیر شکم پسته می پیچید. شیر در پستان هایش جمع شده 

بود اما شیرش نمی آمد. دختری که سیاوش به عنوان پرستار 
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برایش گرفته بود، روی صندلی نشسته و پایش را روی پایش 

انداخته و با موبایلش ور می رفت. پسته با صدای بلند گفت: 

«پاشو بیا یه ذره من برس، برا چی پول گرفتی تو؟»  

- من چه کار کنم؟ بچه که خوابه، عوضشم که کردم، غذای 

شما رو هم که دادم دیگه چه کار می تونم بکنم. 

- برو از پرستارا بپرس چرا اینقدر درد دارم؟  

- همش پنج ساعت نیست زایمان کردی، طبیعیه درد... شیرتم 

که قطره شیر افزا می گیریم خوب می شه، همه همینطورن، 

الکی سخت نگیر...  

پسته به چشمان دختر نگاه کرد. هیچ خبری از دلرحمی در 

نگاهش نبود. هیچکس نبود که با دل و جان کنارش باشد. 

چانه اش لرزید. دیگر نمی توانست ماسک بی تفاوتی بزند، 

قلبش از تنهایی اش گرفت. خودش یتیم بود، بچه اش یتیم تر. 

بغضش ترکید و شالق اشک هایش، گونه اش را نشانه گرفت. 

پرستار موبایلش را کنار گذاشت و به سمت او آمد. کنار تخت 

نوزاد که کنار تخت پسته بود، ایستاد.  

- گریه نکن... برا چی گریه می کنی؟ پسر به این خوشگلی خدا 

بهت داده... 

پسته به چهره غرق خواب پسرش نگاه کرد. صورت گرد و 
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کوچک، موهای لخت مشکی، لب های کوچک و نازک و بینی 

صاف کوچک. دلش برای آن معصومیت ضعف رفت و میان 

گریه لبخند زد. پرستار پرسید: 

- اسمشو چی می ذاری؟  

- یارا.  

- چه اسم قشنگی! اسم باباش چیه؟  

قطره اشکی روی گونه اش چکید و نفسش را آه مانند بیرون 

داد.  

- یزدان.  

- باباش وقتی از ماموریت برگرده و این فرشته رو ببینه چه 

حالی می شه.  

پسته سرش را آرام باال و پایین انداخت. حرف  های پرستار 

بیشتر جگرش را می سوزاند. به همه گفته بود شوهرش 

ماموریت است، خجالت می کشید بگوید شوهری در کار نیست 

و پرستار بدون آنکه بداند به جای دلداری، نمک روی زخم او 

می پاشید. 

 #۳۲۴
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مهرا لباس هایش را درآورد. آنقدر بی حال بود که با همان 

تی شرت زیر لباسش روی تخت دراز کشید و چشمانش را 

بست. یزدان همان طور که با قاشق، قندهای ته لیوان آب را 

حل می کرد، وارد اتاق شد. کنار تخت نشست.  

- شلوار می پوشیدی پاهات یخ می کنه.  

- بدنم گر داره.  

- پاشو یه کم از این بخور.  

دستش را زیر تنش ستون کرد و همانطور خوابیده کمی از آب 

قند را خورد. یکدفعه هوس زرشک پلو با مرغ کرد. 

نمی دانست چرا این قدر هوس آن را کرده.  

- یزدان...  

- جانم؟  

- می شه برام زرشک پلو با مرغ از رستوران سفارش بدی؟  

- هوس کردی؟  

سرش را آرام باال و پایین انداخت. 

- باشه. 

یزدان همان موقع غذا را سفارش داد. وقتی آوردند مهرا 

طوری که انگار سال هاست غذا نخورده، لیمو ترش را روی 

مرغ چکاند و به جان غذا افتاد. رایحه مرغ سرخ شده، 
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مشامش را قلقلک می داد و سیرش نمی کرد. یزدان هنوز لب 

غذایش نزده بود، اولین بار بود در زندگی که روح خسته اش، 

اشتهایش را کور کرده بود. حاملگی احتمالی مهرا، میرانی که 

برادرش بود، دروغ مادرش، مادری که معلوم نبود کجا رفته، 

گذشته تباهش، همه چیز دست به دست هم می داد که حالش 

خوش نباشد. اشتهایش نه فقط از غذا بلکه از زندگی هم کور 

بود. میران هنوز هم به زندگی اشتها داشت. به چشمان نیاز 

زل زده بود، نیاز قاشق سوپ را در دهان او می کرد و ریز 

می خندید. وقتی صدای یاا� گفتن استااصالن را شنید، هول 

شده کاسه سوپ را روی میز گذاشت و دورتر از تخت میران با 

تکیه به دیوار ایستاد. هر دو متعجب بودند، نمی دانستند کی 

به استا اصالن گفته که آن ها این جا هستند. 

 #۳۲۵

استا اصالن وارد اتاق شد. نیاز سریع گفت: «بابا... میران...» 

استا اصالن دستش را به سمت دخترش گرفت.  

- من و میرانو باهم تنها بذار... 

نیاز مضطرب نگاهی به میران انداخت.  
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- میران سکته رو رد کرده...  

استا اصالن نگاهی معنادار به دخترش کرد.  

- دخترم... فقط می خوام حرف بزنم.  

و برای اینکه اضطراب او را کم کند، لبخند زد. نیاز با لبخند 

محوی کنج لبش سرش را باال و پایین انداخت و آنجا را ترک 

کرد. استا اصالن کنار تخت میران ایستاد. میران دل در دلش 

نبود. می خواست با او حرف بزند ولی حرفش نمی آمد.  

- راستش...  

- یزدان همه چیز رو بهم گفته... وضع زندگیت خیلی اذیتت 

می کنه؟  

میران لبانش را گزید و سرش را باال و پایین انداخت.  

- خیلی بیشتر از یه جورایی، می خوام از این وضعیت دربیام.  

- چطوری؟ چطوری می خوای دربیای؟  

حرف پشت دندان هایش گیر کرد. می خواست بگوید نیاز ولی 

لبانش قدرت تلکم نداشت. زیرلب گفت: «نمی دونم... یعنی یه 

فکرایی دارم ولی نمی شه جلوی شما گفت. دانشگاه که بودم 

یه استاد ادبیات داشتم همیشه می گفت وقتی خیلی همه چی 

تاریکه، عشق روشنش می کنه. می گفت عشق مشعله، یه دفعه 

به همه چی نور میده.» شبیه آدم های گیج و منگ به استا 
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اصالن نگاه کرد. حرفش را در هوا زده بود و منتظر بود که 

استا اصالن متوجه منظورش بشود. نیاز پشت در فالگوش 

ایستاده بود، با این حرِف میران قند در دلش آب شد.  

- خب...  

میران با خجالت سرش را زیر انداخت.  

- فقط تا همینجاشو تونستم بگم...  

- منظورت از عشق، نیازه؟  

میران تا بناگوشش سرخ شد و استا اصالن سری تکان داد و 

خندید.  

- وقتی حالت خوب شد، می تونی به تاریکیت نور بپاشی.  

میران طعنه در کالم استا اصالن را گرفت. قلب نیاز از شادی 

هلهله کشید، دست روی قلبش گذاشت و از ته دل خندید. 

خنده  ای که بی صدا بود ولی دندان نما. خنده ای که از هزار 

قهقهه شاداب تر بود.  

وقتی یزدان به بیمارستان آمد، استااصالن و نیاز خداحافظی 

کردند و رفتند. حرف های استا اصال در مغز میران چرخ 

می خورد و حالش را خوب می کرد. موقع رفتن به میران گفت 

وقتی سرپا شد، بیاید و نیاز را ببرد، گفت خودت سندی، 
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مردونگیت خانوادته، اصالتته. گفته بود دخترم برای تو به 

شرط اینکه مرد بمونی. میران گفته بود تا ابد مرد است. 

:●••►●! ٍدٍٍ ٍنٍٍ ٍرٍٍ ٍیٍٍ ٍیٍٍ ٍمٍٍ ٍهٍٍ ٍمٍٍ ٍدٍٍ ٍنٍٍ ٍاٍٍ ٍزٍٍ ٍهٍٍ ٍهٍٍ ٍلٍٍ ٍبٍٍ ◄●ٍاٍٍ
#۳۲۶

چهار روز از مرخص شدن میران از بیمارستان گذشته بود. 

دوران نقاهتش را در خانه یزدان سپری می کرد. یزدان با دقت 

و حواس زیادی ازش پرستاری می کرد، مهرا به بوی غذاها 

حساس شده بود، دستور پخت غذا را به یزدان می گفت و او 

درست می کرد. روی صندلی میز ناهارخوری نشسته بود و پیاز 

را در ماهیتابه خرد می کرد. مهرا موبایلش را روی اپن گذاشت 

و با تکیه به اپن ایستاد. 

- یزدان. 

سرش را بلند کرد و به صورت او نگاه کرد. در نگاه مهرا یک 

شوق خاصی بود و  از دیدن آن شوق ترسید. 

- چیه؟ 

- من توی اینترنت عالئمی که دارم رو سرچ کردم... یعنی یه 

شک هایی کرده بودم ولی االن یه کم دارم مطمئن می شم. 
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اخم ظریفی میان ابروهای یزدان نشست. 

- به چی؟ 

- می تونی بری از داروخونه بی بی چک بخری؟ 

قلبش لرزید. انتظار نداشت که به این زودی مهرا به این 

نتیجه برسد. 

- امروز، روِز خواستگاری میرانه، یه کم به خودمون برسیم، 

پیشش باشم که شب می خوایم بریم خواستگاری... 

گره عمیقی میان ابروهای مهرا افتاد. غمی بر دلش چیره شد 

و با ناباوری سر تکان داد. 

- واقعا برات مهم نیست؟ االن باید با سر بری داروخونه بی بی 

چک بخری بعد... اصال برات مهم نیست شاید پدر باشی... 

یزدان مطمئن بود که پدر شده. 

- مهرا االن واقعا خیلی زود بود! 

بغضی گلوی مهرا را گرفت. 

- واقعا برا خودم متاسفم... فکر کردم وقتی اینو بشنوی 

خوشحال می شی، نمی دونستم اینقدر بیشعوری که... 

یزدان با لحنی توبیخی گفت: «هوی!!!» میران که صدای داد 

یزدان را شنید، از روی مبل به سمت آشپزخانه سرک کشید 

ولی نمی خواست در روابط زناشویی دخالت کند بخاطر همین 
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نگاهش را به تلویزیون داد. مهرا مظلومانه سرش را زیر 

انداخت. قطره اشکی روی گونه اش چکید و خواست از 

آشپزخانه بیرون برود. یزدان دلش به رحم آمد، طاقت نیاورد 

بیش از این مهرا را اذیت کند، مچ دستش را گرفت. 

- باشه، می رم می گیرم... ببخشید فقط شوکه شدم... 

مهرا به چشمانش نگاه کرد و بزاقش را قورت داد. 

- منم یه کم اولش شوکه شدم.

لبخند محوی روی لب یزدان نشست و سرش را آرام باال و 

پایین انداخت. مهرا متقابال لبخند زد. یزدان سوییشرتش را 

پوشید و با همان شلوار خانگی اسلش به سمت داروخانه سر 

کوچه رفت. باران می بارید و او زیر باران حس غریبی را 

تجربه می کرد. حس ترس بود ولی نمی دانست چرا آن ترس 

دلپذیر است.

#۳۲۷

وقتی وارد داروخانه شد و بی بی چک خواست، حس کرد که 

همه به او خیره شده اند. نمی دانست چرا فکر می کرد به او 
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نمی آید پدر باشد. بی بی چک را خرید و با قلبی که تند می زد 

و حواسی که پرت بود به خانه برگشت. مهرا بی بی چک را 

شبیه شی ارزشمند در دست گرفت و به سرویس بهداشتی 

رفت. به خیالش بچه همه چیز را حل می کرد، حال و هوای 

بچه که در خانه می پیچید، یک خانواده خوشبخت می شدند. 

یزدان روی مبل نشست و به در بسته سرویس بهداشتی خیره 

نگاه کرد. میران زیر چشمی نیم نگاهی به او انداخت. 

- طوری شده؟ 

- نه... هیچی نیست. 

ولی میران خوب می دانست که چیزی هست، بزرگش کرده 

بود، می دانست کی مضطرب است، کی نیست. وقتی مهرا در 

را باز کرد و لبخند داشت. چیزی در قلب یزدان زیرورو شد. 

مهرا به سمت اتاق رفت و یزدان به دنبالش. مهرا وسط اتاق 

خوابشان ایستاده بود. دستانش را به سوی یزدان دراز کرد. 

یزدان روبرویش ایستاد، گیج بود. فقط زنش را نگاه می کرد. 

- می دونی چرا اینطوری وایسادم؟ 

یزدان سرش را به معنای ندانستن تکان داد. 

- همیشه آرزو داشتم وقتی این خبر رو به شوهرم می دم، 

شوهر خوشحال بشه، بغلم کنه... منو بچرخونه... 
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صدای یزدان لرزید. 

- مثبت بود. 

- اول قول بده آرزومو برآورده کنی؟ 

یزدان دستش را دور کمر او حلقه کرد. 

- قول می دم. 

مهرا به چشمان او نگاه کرد و لبخندی کنج لبش نشست. 

- مثبت بود. 

مهرا را از روی زمین بلند کرد و چرخاند. ولی همه چیز تصنعی 

بود. او هنوز نمی دانست چه می خواهد، زندگی گریبانش را 

گرفته ولی او زندگی بلد نبود ولی میران برای شروع 

زندگی اش ذوق داشت، چون زندگی را حس کرده بود. چون 

در پی چیدن آجرهای زندگی اش بود. دست روی کت و شلوار 

نوی دامادی اش کشید، آن را یزدان برایش خریده بود. دل در 

دلش نبود که شب برسد و آن کت و شلوار نخودی را بپوشد و 

به خانه نیاز برود.

#۳۲۸
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شام را خوردند، آالگارسون کرده و لباس نو پوشیده به سمت 

خانه نیاز رفتند. میران موهایش را با ژل یزدان براق کرده و 

باال زده بود. یزدان در اعماق قلبش از اینکه پس از سال ها 

میران را اینطور خوشحال می دید، شاد بود. مهرا یک لحظه 

لبخند از لبش محو نمی شد و هر ثانیه یکبار ناخودآگاه به 

شکمش دست می کشید. جلوی در خانه نیاز از ماشین پیاده 

شدند. نیاز جلوی در آمد و دسته گل پر از رز قرمز را از دست 

میران گرفت. کت و شلوار نباتی پوشیده بود و شالی کمی 

تیره تر و آرایش الیت صورتش را ناز کرده بود. میران محو آن 

نازی و نجابت شد. تنها چیزی که آن مجلس را شبیه 

خواستگاری کرد، چای آوردن نیاز بود وگرنه آن مجلس یک 

مهمانی صمیمانه بود و گرداننده اش استااصالن. مهریه را 14 

سکه بستند و تاریخ محضر شد بعد از پیگیری میران. دل در 

دل میران نبود، نیاز صورتش گلگون بود و قلبش تند می زد. 

الکی الکی عروس شد، عروِس میران. شب رفت، صبوح آمد، 

غم رفت، فتوح آمد، خورشید درخشان شد، تا باد چنین بادا. 

کف زدند و نیاز خجالت کشید و میران شیفته به خجالت او 

نگاه کرد. شب از نیمه گذشت و خداحافظی کردند. به خانه 

رسیدند. مهرا خیلی زود خوابش برد ولی میران و یزدان 
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خواب به چشمشان نمی آمد. یزدان در تراس ایستاده و پشت 

هم سیگار دود می کرد. میران پتو را کنار زد و بلند شد. به 

سمت تراس رفت. یزدان با حس حضور او سر چرخاند. 

- نخوابیدی؟ 

دمپایی های جلوی در را پوشید و به سمت او رفت. 

- تو چرا بیداری؟ 

 - من خوابم نمی بره. 

- من بخاطر نیاز خوابم نمی بره، تو چرا نمی خوابی؟ اگه 

بخاطر ماجرای داداش بودنمون گرفته ای که بی خیال، ما 

داداش بودیم از اول دیگه... چه فرقی داره، می دونستیم یا 

نمی دونستیم. مهم اینه که با هم بودیم تا آخرش... می دونی 

زندگی... 

- می دونم که خودتم گرفته ای و داری ازش فرار می کنی ولی 

راِه خوبی رو انتخاب کردی. 

- تو هم ازش فرار کن چرا درگیرشی.

یزدان شانه ای باال انداخت. 

- نیستم... برا من خوب شدن حاِل تو مهم بود که شد. 

- پس چرا گرفته ای؟ 

به چشمان میران زل زد و نفسی تازه کرد. 
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- من دارم پدر می شم. 

میران با تعجب ابروهایش را باال انداخت. 

- شوخی می کنی؟ 

- جدیم. 

- اینکه خبر خیلی خوبیه. من دارم عمو می شم... تو چرا 

گرفته ای دیوونه... 

- من می ترسم... می ترسم بچه ام یه ازگل مث خودم بشه، 

خودم یه ازگل مث بابام. 

میران دست روی شانه او گذاشت. 

- داداشت کنارته... پشت تو و بچه ات... تو هم ازگل نیستی. 

بلدی زندگی کنی. 

یزدان بغضش را قورت داد و با لبخند سرش را باال و پایین 

انداخت. دلش به همان یک جمله گرم شد. آنقدر وابسته به 

میران بود که قلبش هم بسته به کالم او بود.

#۳۲۹
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حرف های میران به یزدان اطمینان داد، آنقدر که چشمانش را 

گرم کرد و میل به خواب را در نگاهش نشاند، در کنار همسرش 

خوابید و طولی نکشید تا خوابش برد. میران خواب به 

چشمش نمی آمد. در فکر نیازش بود، در فکر لحظه ای که او را 

به آغوش بکشد. موبایلش را برداشت و پیامکی برای نیاز 

ارسال کرد. 

«نیاز بهت نیاز دارم.» 

طولی نکشید که جواب گرفت. 

«منم بهت نیاز دارم.» و یک ایموجی خنده و خجالت هم 

کنارش بود. 

«فردا می رم نزدیک ترین محضر رو پیدا می کنم، زودترین روز 

و ساعت رو انتخاب می کنم. دیگه یه دیقه هم طاقت ندارم 

که نباشی. می خوام برا من بشی.» 

«من چی بگم که این همه ساله منتظرتم؟» 

«کور بودم که ندیدمت.» 

صحبت هایشان به درازا کشید. پشت هم موج پیام های 

عاشقانه ذهن هردویشان را به سمت خوشی سوق داد. مهرا 

دم دمای صبح از خواب بیدار شد و دیگر خوابش نبرد و میران 

هنوز بیدار بود و زل زده به صفحه موبایل با نیاز صحبت 
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می کرد. مهرا گوشی اش را از توی کشوی پاتختی برداشت. 

وقتی پیامک سیاوش را دید، لبخند محوی روی لبش نشست. 

می خواست به او خبر خوش بدهد. 

«سالم مهرا خوبی؟ اوضاع چطوره؟» 

«سالم عالی.» 

سیاوش پشت سر هم سوال پرسید که چرا عالی؟ کیفت کوکه 

بگو چه خبر شده تا خوشحال بشم. آخرش مهرا با شرم 

نوشت. «یزدان داره بابا می شه.» و وقتی پیام را فرستاد، 

موبایل را به سینه اش چسباند و لبخند زد. دست روی شکمش 

گذاشت و از زیر نور قرمز آباژور به چهره غرق خواب یزدان 

نگاه کرد. 

- این آقا باباته، منم مامانتم... 

خودش می دانست که دیگر آن حس عشق به یزدان اندکی 

رنگ باخته است. از مردی که فقط غر زدن را بلد شده خسته 

بود ولی یزدان و کودک در بطنش همه چیزی بود که داشت و 

این که یک بچه داشت کمی به زندگی امیدوارترش می کرد، 

این بچه رنگ و لعاب زندگیشان می شد. 
***

- می کشم... بچشونو می کشم. 
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پسته لباسش را مرتب کرد و یارا را کنارش خواباند. 

- بچه کیو؟ 

- بچه یزدانو... 

با ترس دست روی پیشانی بچه اش گذاشت. 

- خل شدی؟ 

سیاوش لبه تخت نشست. 

- اینو که نمی گم قربونت برم، نترس... 

- مگه یزدان جز یارا هم بچه داره؟ 

- مهرا حاملس. 

پسته بی اختیار چینی به بینی اش داد. 

- ولی تو حق نداری این کار رو کنی، اون بچه بی گناهه. 

نگاهش حالت تندی گرفت.

- از وقتی مادر شدی خیلی احساساتی شدی پسته... من کاری 

به بچش ندارم. می خوام فقط درِد گرفتنو بفهمه. عشِق یزدان 

مهرا نبود. بخاطر همین گذاشتم آزاد باشه ولی االن که 

می دونه بچش تو شکم مهراست، دیگه مهرا زندگیش شده. 

دیگه نیاز داره بهش، دیگه بچش دنبال مهراست. االن اگه مهرا 

ضربه ببینه، درِد منو می فهمه. درِد منو وقتی می خواستن تو 
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رو بکشنو می فهمه، درِد منو وقتی که آتیش گرفتی رو 

می فهمه... 

اشک در چشماِن سیاوش حلقه زد. 

- وقتی تِن سوختتو دیدم... عقب تر بریم وقتی نعِش مادرمو 

دیدم... چه حالی شدم. من میراِن کثافتو بیچاره می کنم، 

دستم به اون دختره برسه یه کاری می کنم میرانم درِد 

نداشتنو بفهمه. من یزدانو همین روزا بیچاره می کنم. 

پسته فقط در سکوت به سیاوشی که خشم چانه اش را 

می لرزاند، نگاه کرد. کاری از دستش برنمی آمد، آتش سیاوش 

از آتش او تندتر بود.

#۳۳۰

آتش دل نسرین هم بدجوری تند بود. صدای زنگ را که شنید، 

از توی آیفون تصویری نگاه کرد، وقتی تصویِر علی را دید، در 

را باز کرد. جلوی در منتظر علی ایستاد وقتی علی جلوی در 

ورودی نسرین را دید. دلش زیرورو شد. چرا هر روز نسرین را 

نمی  دید؟ چرا هر روز او به استقبالش نمی اومد؟ اگر همان 
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موقع ها نسرین زنش شده بود این ماجراها پیش نمی آمد. 

نسرین مضطرب پرسید: «چیزی فهمیدی؟ میرانو دیدی؟» 

- فکر کنم حالشون خوبه. 

کفش هایش را از پایش درآورد. نسرین کنار رفت تا علی وارد 

خانه شود. وقتی وارد خانه شد، روبرویش ایستاد. 

- چطوری؟ یعنی چی؟ 

- رفتم جلوی در خونشون دیدم برقا خاموشه... منتظر 

وایسادم دیدم انگار از خواستگاری برگشتن. میران کت و 

شلوار پوشیده بود. 

لبخند محوی روی لب نسرین نشست. لبخندی که ردغم 

داشت. نمی دانست خوشحال باشد یا ناراحت. پسرش بدوِن 

او رخت داماد می پوشید، ککش هم نمی گزید که مادرش 

نیست. همه آرزوی بچه داشتند و او برای بچه هایش مادری 

نکرده بود. قطره اشکی روی گونش نشست و میان گریه 

خندید. 

- خداروشکر. 

علی دستش را  جلو برد تا اشک را از روی گونه نسرین پاک 

کند. ولی نسرین دست علی را پس زد و با ترس چند قدم 

عقب رفت. علی عاجزانه نگاهش کرد. 
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- فقط دو خط عربیه... تا نخوای بهت نزدیک نمی شم... فقط 

بهم فرصت بده. 

نسرین سرش را به چپ و راست تکان داد. 

- اگه این فکرا تو سرته همین االن از این خونه می رم. 

 دست پشت گردنش کشید و سیبک گلویش باال و پایین شد. 

- نیست، سعی می کنم که نباشه.

بر خالف میل قلبش نیامده رفت. شده بود خبررساِن نسرین، 

هر شب جلوی در خانه یزدان می رفت تا خبر برای نسرین 

ببرد. نسرین روی کاناپه نشست و صدای هق هقش در 

چهاردیواری پیچید. چه زندگی برای خودش ساخته بود، 

همیشه دوری، فرار. چرا بلد نبود زندگی کند. او فقط در 

زندگی یکبار زندگی کرده بود، آن هم وقتی که در آغوش 

جلیل، معشوقه اش، لولیده بود و نطفه میران از عشق حاصل 

شده بود. 
***

حال و هوای عشق در سر میران می پیچید. جواب آزمایش 

مثبت را به محضر برد و وقت محضر گرفت. پنج شنبه ساعت 

هفت با پایان فصل زمستان، دقیقا 29 اسفند، نیاز برای او 

می شد و بهار زندگی اش کنار معشوقه اش آغاز می شد. جلوی 
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در ایستاد و زنگ را فشرد. لبخند یک لحظه از روی لبش محو 

نمی شد. نیاز در را باز کرد. آرایش صورتش را تروتازه تر و شال 

قرمز نازش کرده بود. می خواستند بروند و حلقه بخرند و 

میخ آخر را بر در عشق و عشاقی بکوبند.

#۳۳۱

سوار ماشین قرضی یزدان شدند و راهی پاساژ شدند. در 

ماشین موسیقی عاشقانه ای گذاشتند و جوعاشقی میانشان 

حکمفرما شد. نیاز با روحیه هنرمندانه اش دستش را با ریتم 

آهنگ در هوا می رقصاند و میران را عاشق تر می کرد. در 

طالفروشی همه حواسش به جیب میران بود، ساده ترین حلقه 

و ساده ترین لباس را انتخاب کرد، به میران گفت که سادگی را 

دوست دارد تا میران احساس نکند به او ترحم می کند البته 

حسش ترحم نبود، دلش می خواست زندگیشان بر مبنای عشق 

و آرامش ساخته شود نه بر مبنای پول و تجمالت. به کافه 

طبقه پایین پاساژ رفتند. در انتهای کافه دو مبل دو نفره به 

حال  L مانند قرار گرفته و کنارش آکواریومی بود که رقص 

ماهی های رنگی را به رخ می کشید. روی آن مبل دونفره کنار 
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هم نشستند. بوی عود در کافه می پیچید و موسیقی آرامی 

پخش می شد. میران دستش را از پشت نیاز رد کرده و به 

پشتی مبل تکیه داده بود. نیاز به سمت او چرخیده و با او 

حرف می زد. صدا و لحنش یک تن نازی گرفته بود، زن ها 

همیشه کنار مردی که دوستش دارند، نازترند. 

دوست داشتنی ترند، دختربچه لوسی می شود که در پی محبت 

هستند. زن ها کنار مردهایی که دوستشان دارند، بهترینند و 

میران برای حالِت بهترین نیاز ضعف می رفت. طعم شکالت 

بستنی هایشان با طعم شیرین عشقشان ترکیب شد و زیر 

زبانشان مزه کرد، اصال زندگی بهشان مزه کرده بود. میران 

همه چیز را پشت سرش گذاشته بود و فقط عشق را 

می پرستید. 29 اسفند شد. از صبح باران گرفته بود. انگار 

آسمان هم دلش می خواست به هر طریقی شد برای شاعرانه تر 

کردن فضای شهر پادرمیانی کند. میران وقتی در آرایشگاه 

دنبال نیاز رفت. چتر سفیدی روی سر هردویشان گرفت. 

فیلمبردار هر لحظه به دنبال آن ها بود، اصال نیاز نبود بگوید 

چه کار کنید یا چه کار نکنید. آنقدر میران عاشقانه زنش را 

نگاه کرد، آنقدر نیاز مستانه دلش برای نگاهش شوهرش ضعف 

رفت که همه فیلم های عاشقانه هالیوود پیش آن صحنه کم 
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آورد. میران در را باز کرد و نیاز سوار ماشین شد. هر دویشان 

از شوق زیاد دل در دلشان نبود. وارد محضر شدند. صدای 

دست بلند شد. استا اصالن صورت دخترش و میران را 

بوسید. روی جایگاه عروس و داماد نشستند و عاقد با نام و 

یاد خدا آغاز کرد. وقتی برای بار اول گفت مهرا با صدای 

بلندی گفت عروس رفته گل بچینه، بار دوم رفته گالب بیاره و 

بار سوم نیاز بله گفت. بله گفت و اشک در چشمان استا اصالن 

حلقه زد. لبخند پهنی روی لب یزدان نشست و مهرا از شوق 

زیادش دست یزدان را فشار داد. انکاح السنتی را خواند و نیاز 

به نکاح میران درآمد. زیرگوش نیاز گفت: «تا ابد نوکرتم.» و 

بغضی از سر شوق گلوی نیاز را چنگ زد. عکاس عکس های 

دسته جمعی و دونفره زیادی ازشان گرفت و عشقشان ثبت 

شد. حلقه ها را دست هم کردند و به زندگی عاشقانه پس از 

این متعهد شدند.

#۳۳۲
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وقتی از  محضر بیرون آمدند. یزدان جلوی پایشان فشفشه 

زد. فشفشه های رنگی به هوا پرت شد و در غروب سرمه ای 

آخریِن روز زمستان به هم پیوستند و نوری بر آسمان نقش 

بست و سریع با صدای جرقه محو شد. مهرا آرام کنار گوشش 

گفت: «تو دیگه پدر یه بچه ای تازه یاد ترقه بازی افتادی.» 

- از بچگی دوست داشتم عقد میران ترقه بزنم.

ریز خندید. 

- خداروشکر که به آرزوت رسیدی. 

تا رسیدن به رستوران پشت سر ماشین میران و نیاز بوق بوق 

کردند. ماشیِن یزدان زیرپای میران بود و مهرا و یزدان سوار 

پیکان قراضه استا اصالن شده بودند. رستورانی که میز رزرو 

کرده بود، یک رستوران سرپوشیده بود پر از گل های آپارتمانی 

با سقف چوبی و آبشاری مصنوعی و صندلی های چوبی. 

صدای موسیقی آرام در رستوران پخش می شد. کلی عکس 

یادگاری گرفتند. کباب چرب و چیلی خوردند و بهترین شب 

زندگیشان را کنار هم گذراندند. انتهای شب بود که همه راهی 

خانه شان شدند و عروس و داماد رفتند تا در تاریکی شب به 

خلوت عاشقانه شان برسند. علی جلوی خانه یزدان منتظر بود 

تا خبری بگیرد و برای نسرین ببرد. وقتی مهرا را با مانتوی 
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مجلسی و یزدان را با کت و شلوار دید، فهمید که امشب عقد 

میران بوده. مهرا دستش را به شانه یزدان تکیه داده و لنگ 

لنگان با آن کفش پاشنه بلند به سوی خانه می رفت. یزدان در 

را بست و علی سرش را به فرمون تکیه داد. چطور به نسرین 

می گفت که عقد پسرت بوده و کسی یادی از تو نکرده. 

چشمانش پر از اشک شد، غِم نسرین، غِم او هم بود. میران به 

دور نیاز چرخید، از پس و پشت آن مانتوی سفید تنش را 

خوب برانداز کرد و بعد با ظرافت دستش را نزدیک برد. از 

پشت نیاز را بغل کرد، سرش را روی شانه او گذاشت و بوی 

زن زیر بینی اش پیچید. چشماِن نیاز بسته شد و آرام با 

نوازش های میران انس گرفت، آنقدر که عشق با پوست و 

خونش عجین شد. به سوی او چرخید و لبش روی لب های 

میران قفل شد. دورتادور اتاق می چرخیدند، نفس کم 

می آوردند. غرق در هم بودند و عاشقانه در هم می لولیدند. 

وقتی که تنشان از حس عشق بازی فارغ شد، صدای 

قهقهه هایشان در خانه پیچید. هر دو سرمست بودند از این 

وصال جانانه، هر دو برای هم شیرین بودند. روی تشک 

دونفره، زیر پتوی دونفره روی یک بالشت کنار هم خوابیدند و 

در آغوش هم حل شدند، بی آنکه خونی روی تشک جاری شود 
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یا نزدیکی اتفاق بیفتد فقط از گرمای تن هم خط بردند چون 

طالب آرامش بودند.

#۳۳۳

صبح میران در آغوش همسرش بیدار شد. سرش در سینه نیاز 

بود و موهای نیاز روی صورتش. موها را از روی صورتش کنار 

زد و با بوسه ای که روی سینه نیاز زد، چشمان نیاز باز شد. 

میران با لبخند و صدای خوابالوِد خسته گفت: «بیدارت 

کردم؟» وقتی چشماِن میران را دید، فهمید که دیشب و دیروز 

رویا نبوده، شوقی به زندگی گرفت که تا به حال آن شوق را 

تجربه نکرده بود. سرش را در آغوش گرفت و بی حرف روی 

موهای سیاه میران را بوسید. موهایش را آشفته کرد و روی 

پیشانی اش را بوسید. میران چرخید و نیاز را با خودش از 

جایش بلند کرد. نیاز در حالی که کامل روی بدن میران قرار 

گرفته بود، او را بغل کرد و در آغوشش آرام گرفت. کنار هم 

صبحانه خوردند اما میران گفت که چند ساعتی شرکت 

می رود. می خواست تکلیفش را در مورد یک سری مسائل 
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معلوم کند. دوش گرفت، نیاز موهایش را سشوار کرد و شانه 

زد. با کت و شلواِر رسمی و تمیزش و بوی ادکلن اطراف 

گردنش، گونه همسرش را بوسید و شبیه یک مرِد جنتلمن از 

خانه بیرون رفت. وقتی وارد شرکِت علی شد. دیگر احساس 

یک پسِر آس و پاس را نداشت، به حلقه در دستش افتخار 

می کرد، به اینکه دیگر مرد شده بود، حس خوبی داشت. دیار 

با تعجب از مقابلش گذشت و سالمی سرسری کرد. میران با 

اعتماد به نفس گفت: «سالم.» رو به منشی کرد.

- اتاق مدیر عامل کسی نیست؟ 

منشی سرش را به معنای نه تکان داد. چند تقه به در زد و وارد

اتاق شد. علی در حال صحبت با تلفن بود وقتی میران را دید، 

حرف در دهانش خشکید و با دهان باز به او نگاه کرد. رو به 

مخاطب پشت تلفن گفت: «باهات تماس می گیرم.» و بدون 

آنکه منتظر جوابی بماند، گوشی را قطع کرد. با خنده گفت: 

«خوش اومدی دایی.» 

- داییم که دیگه نیستی...

دست چپش را مشت کرد و حلقه را نشان او داد. 

- ولی اومدم خبر دامادیمو بهت بدم. 

علی جاخورده لبخند زد. 
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- مبارکه!

#۳۳۴

میران روی مبل نشست و پایش را روی پایش انداخت. 

- من می خواستم در مورد ادامه کارم تو این شرکت بپرسم... 

می تونم بعنوان کارمند کار کنم یا نه؟ 

- معلومه که می تونی. می تونی... 

- پس می خوام که فقط رئیسم باشی، مثل همه کارمندها باهام 

رفتار کنی. نه ترحم می خوام نه هیچی... امروزم اگه می شه 

بهم ساعت سه مرخصی بده باید برم پیش عروسم... 

- باشه. 

علی فقط تعجب کرده بود. اصال هیچی نمی گفت.از جایش 

بلند شد و دستگیره را کشید که برود اما با شنیدن صدای علی 

ایستاد. 

- فرار راهش نیست، بذار نسرین ببینتت، بذار مادرت ببینتت. 

من فقط رئیست باشم؟ مگه می تونم... 

میران دستگیره را پایین کشید و از اتاق بیرون رفت. وارد 

اتاق خودش شد، همانطور که مشغول وارسی سیستم و به 
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روز کردن برنامه  ها بود به همسرش زنگ زد و با او حرف زد. 

عشق آمده بود در زندگیش و شده بود دلیل برای ادامه 

زندگی. دیار برای ناهار با سیاوش در رستوران پایین تر از 

شرکت قرار گذاشت. در رستوران نشسته بود و منتظر به در 

نگاه می کرد تا سیاوش بیاید اما نیم ساعت گذشته و خبری 

ازش نشده بود. موبایلش را برداشت و شماره سیاوش را 

گرفت ولی هیچ جوابی نگرفت. عصبی از جایش بلند شد و از 

پشت شیشه قدی روبروی رستوران بیرون را نگاه کرد ولی باز 

هم سیاوش را ندید. یکدفعه موبایلش زنگ خورد. موبایلش را 

از توی جیب بزرگ تونیکش برداشت. 

- الو سیاوش تو کجایی؟ 

توقع داشت سیاوش قربان صدقه عصبی شدنش برود ولی 

سیاوش خیلی سرد گفت: «بیا جلوی در.» 

- جلوی کدوم در؟! 

- جلوی در رستوران. 

- چرا جلوی در رستوران؟ چرا مشکوک رفتار می کنی؟ 

- فقط بیا! 

گوشی را قطع کرد و دیار که حسابی از رفتار او غافلگیر شده 

بود، مضطرب و عصبی کیفش را برداشت و از رستوران بیرون 
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رفت.

#۳۳۴

سیاوش با سرعت زیادی وارد کوچه شد. اخم هایش درهم و 

به روبرو خیره بود. دیار سوار ماشین شد ولی تا خواست 

حرفی بزند حواسش به سمت صندلی عقب رفت. صدای ناله 

زنی از روی صندلی عقب می آمد. دیار با تعجب به مهرا که 

دست و پایش بسته بود، نگاه کرد. چسبی روی دهان مهرا زده 

بود و مهرا از زیر چسب روی دهانش غرغر ریزی را از گلویش 

بیرون میداد و با دست و پای بسته در خودش می پیچید. دیار 

از سر تعجب و حیرت جیغی کشید و گفت: «چی کار داری 

می کنی؟ این زِن یزدانه... چی شده؟ چی کار می کنی؟» 

صدایش می لرزید، می خواست در را باز کند و از ماشین بیرون 

بپرد ولی سیاوش درها را قفل کرده بود و با سرعت می راند. 

صدای جیغ الستیک ها روی آسفالت خیابان شنیده می شد. 

صورتش مثل لبو سرخ شده و رگ های شقیقه ای بیرون زده 

بود. احساس تهوع به مهرا دست داده بود و خودش را به 

صندلی دیار می کوبید تا شاید نجاتش دهد. دیار به عقب 
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چرخید و خواست کمکش کند که سیاوش دستش را گرفت و 

گفت: «دست بهش نمی زنی.» دیار عاجزانه اشک می ریخت، 

فکر می کرد دارد خواب می بیند. در برهوت ندانستن گیر 

افتاده بود. از پشت پرده اشک روی چشمانش، گفت: 

«راستشو بگو، چرا داری این کار رو می کنی؟ سیاوش...» 

سیاوش نگاه سردش را از او گرفت. برای اولین بار تنفر و 

انزجار را از پشت آن نگاِه زمردی دید. سرش را با تعجب به 

چپ و راست چرخاند. در ناباوری غوطه ور بود، انگار وارد 

دنیای دیگری شده بود یا شاید قبل از این همه چیز خواب 

بود. دیگر حرفی نزد، کم کم مهرا بی حال شد، روی صندلی 

عقب ماشین به پهلو افتاد. صورتش مثل گچ سفید شده بود و 

توان باز کردن پلک هایش را نداشت. جلوی چشمانش سیاهی 

مطلق پرده کشید و هوش از سرش رفت. 

غروب سایه سنگینش را بر سر شهر انداخت. 30 اسفند بود و 

فردا بهار می شد ولی دِل دیار به اندازه آخرین روز پاییز گرفته 

بود. زیر لب گفت: «شب عیده، بهم بگو چته سیاوش.» هنوز 

عاشق بود، نمی خواست باور کند که سیاوش اینقدر عوض 

شده است. 

- االن داریم کجا می ریم؟
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سیاوش در جاده خلوتی می راند. هوا تاریک تر می شد و فضا 

مخوف تر. حس دلهره و ترسی بر جاِن دیار افتاده و پاهایش 

سست شده بود. شبیه کسی بود که عزرائیل سراغش آمده. 

سیاوش یک موسیقی را در ماشین برای چندمین بار پخش 

کرد. موسیقی که بیشتر شبیه قاتل اعصاب و روان بود و 

نت های درهم پیچیده اش صدایی شبیه نعره فیل و شیهه 

اسب تولید می کرد. دیار گفت: «خاموشش کن، لطفا آهنگو 

خاموش کن.» دستش به سمت ضبط رفت که سیاوش محکم 

روی دستش کوبید. دیار هینی کشید و به دست سرخش نگاه 

کرد. 

- چرا اینطوری می کنی؟ 

حرف نمی زد ولی نگاهش به دیار از هزار فحش آبدار بدتر بود. 

حالت خون آشام ها را داشت، از چشمانش فقط حس دریدگی 

و وحشی گری بیرون می زد. نزدیک باغی پارک کرد، صدای 

گریه نوزادی از داخل باغ شنیده می شد. در ماشین را باز کرد 

و دیار را شبیه گوسفندی با گرفتن گردنش از ماشین بیرون 

کشید و او را وارد باغی کرد که انتهایش ناپیدا بود. سینه دیار 

از شدت ترس به خس خس افتاده صدای به هم خوردن 

دندانهایش روی هم شنیده می  شد. از ته دل گریه می کرد و 
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سیاوش مامور ساواکی شده بود که درد زندانی اش برایش 

مهم نبود.

#۳۳۵

حال و هوای عید در خانه نیاز پررنگ بود. میران سیب را در 

ظرف گذاشت و هفت سینشان کامل شد. از توی آیینه به 

چهره همدیگر نگاه کردند. لبان ماتیک زده و سرخ نیاز به 

لبخندی باز شد. 

- فردا بهار می آد. 

میران گونه او را بوسید و سرش را در گودی گردنش فرو برد. 

- تو خودت بهاری! 

تشنه لمس و بوسیدن نیاز بود و همین لمس و حس بوسه 

وابسته ترش می کرد. او را به سمت خودش چرخاند و آرام 

لبش را روی لب او قرار داد. نرم می بوسید، دستانش به سمت 

سینه نیاز رفت که یکدفعه صدای زنگ موبایل و صدای زنگ 

خانه در هم تلفیق شد. آتش زنگ زدن فرد پشت در و پشت 

خط آن قدر تند بود که دو عاشق را از هم جدا کرد. به سمت 

آیفون رفت و وقتی صدای یزدان را شنید همان لحظه در را 
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باز کرد و رو به نیاز گفت: «برو لباستو بپوش، یزدانه.» نیاز 

همانطور که با تعجب می گفت یزدان به سمت اتاق رفت. 

یزدان وارد خانه شد. حالت ژولیده و آشفته اش او را متعجب 

کرد. 

- طوری شده؟ 

- مهرا نیست. رفتم خونه دیدم نیست، چند تا وسیله هم 

شکسته بود... نمی دونم چی شده. 

نیاز در حالی که دکمه مانتویش را می بست، جلوی در آمد تا 

تعارف کند اما وقتی چهره ژولیده یزدان را دید، حرف در 

دهانش ماند. میران گفت: «نمی دونی کجا رفته؟ زنگ بزن به 

دوستی... آشنایی...» یزدان عاقل اندرسهیفانه نگاهش کرد. 

- کی رو داشت؟ 

- شاید رفته سر خاک مامانش... 

- رفتم نبود. 

زنگ موبایل میران باز بلند شد. یزدان با لبخند گفت: «حتما 

مهراست.» وقتی میران گوشی را برداشت و شماره علی را 

دید، سری به معنای نه تکان داد و تماس را وصل کرد. صدای 

علی هم پشت گوشی می لرزید. 

- میران، دایی... دیار پیشت نیومده؟ ازش خبر نداری؟ 
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موبایل میران روی بلندگو بود و وقتی علی این حرف را زد، 

هر سه میخکوب شدند. معمایی درست شده بود که هیچکس 

ازش خبر نداشت. دونفر همزمان گم شده بودند، دو زن از یک 

طایفه. 

- نه دایی... مهرا هم نیست.

- مهرا؟ زِن یزدان؟ 

یزدان روی مبل نشست و سرش را میان دستانش می گرفت. 

نمی دانست چه خبر شده، اصال نقطه اشتراک بین دیار و مهرا 

را نمی فهمید. چه لزومی داشت هر دو همزمان گم شوند. 

میران گوشی را قطع کرد، با تکیه به دسته مبل ایستاد و به 

نقطه ای خیره شد. در ذهنش یک لحظه تصویر سیاوش نقش 

بست، تنها کسی که هم مهرا را می شناخت و هم دیار را؛ 

سیاوش بود.

#۳۳۶

صدای ناله مهرا در طویله پیچید. پسته یارا را به سینه 

چسبانده و اشک از گونه هایش جاری بود. خون از الی پای 

مهرا جاری می شد، از درد زیاد به خودش می غلطید، سینه 
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پسته به خس خس افتاده بود، به سیاوش التماس کرد که 

نکند ولی آتش سیاوش تند بود. آنقدر که نطفه را از دل مهرا 

بیرون کشید. مهرا از ترس زیاد سقط کرد، بدون آنکه سیاوش 

زیاد نزدیک شود نطفه را بیرون داد. وقتی بوی تعرض را 

شنید، زهره اش آب شد. اشک های پسته یکی پس از دیگری 

روی گونه اش جاری می شد. 

- خیلی پستی سیاوش... خیلی پستی... داشت می مرد... 

داشت از ترس می مرد... 

سیاوش دوربین را به سوی مهرا گرفته بود، مهرایی که در 

خون می غلطید. صدای ناله دیار از بیرون باغ اطراف استخر 

شنیده می شد.

- حداقل دست و پاِی طفلکو باز کن، تو که نمی خوای بکشیش. 

چرا ترسوندیش؟ سیاوش چی کار داری می کنی. قرار نبود به 

زن حامله تجاوز کنی؟ قرار نبود دیار رو اذیت کنی. اصال به 

دیار چه؟ دیار چی کار کرده؟ 

سیاوش فیلم را قطع کرد و البه الی ناله های از درد مهرا، رو به 

پسته نعره زد. 

- چرا این قدر چس ناله می کنی؟ دارم حقمو می گیرم... 

حقمو... 
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- قرار نبود حقتو اینطوری بگیری. باید از یزدان حقمونو 

می گرفتیم نه از زنش... 

سیاوش پوزخند زد و سر تکان داد. 

- داریم از یزدان حقمونو می گیریم... بفهم عذاب کشیدن 

کسی که دوستش داری خیلی سخت تر از مردِن خودته.

عمیق به چشمان پسته نگاه کرد و نگاِه عمیقش پسته را الل 

کرد. مهرا البه الی چرک و خون آبه خودش می غلطید، دیگر 

نای ناله نداشت. درد درونش می پیچید و زیر شکمش تیر 

می کشید. پلک هایش را روی هم فشار می داد. سیاوش در 

طویله را قفل کرد و رفت. پسته کنار مهرا نشست و یارای 

غرق در خواب را به سینه اش فشار داد. سیاوش در آن تاریکی 

با چراغ قوه موبایلش به سوی استخر رفت. کنار استخر دیار 

را بسته بود. گوشی را به سمت دیار گرفت، دیار چشمانش را 

جلوی نور فالش موبایل سیاوش بست و با ناله گفت: 

«می خوام برم پیش بابام...» سیاوش در حالی که فیلم 

می گرفت، گفت: «شنیدی باباش؟ می خواد بیاد پیش تو... 

می تونی بیای جنازشو ازم بگیری.» فیلم را قطع کرد و قاه قاه 

خندید. دیار ملتمسانه به چشمان زمردی سیاوش نگاه می کرد، 
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چشمان سیاوش از شدت خنده بسته شد. شبیه دیوانه ها 

می خندید، باغ جهنمی شده بود که سیاوش شیطانش بود.

#۳۳۷

صدای زنگ موبایل میران بلند شد. باز هم علی بود. طوری 

صدایش می لرزید و بغض داشت که انگار االن ها بود که از 

شدت ناراحتی سکته کند.  

- می... میران...

- چی شده دایی؟ 

یزدان میخ میران بود که اعالنی از واتساپ روی صفحه اش 

ظاهر شد. ویدیویی از سوی سیاوش بود. ویدیو را باز کرد، 

زنش را دید که در خون خودش می غلطید و از درد ناله 

می کرد. همه وجودش داغ شد، سرش دچار انفجار شد. دنیا 

دور سرش می چرخید. صدای علی در گوش میران می پیچید 

و تصویر یزدان روبرویش او را گیج تر می کرد. 

- سیاوش برام یه ویدیو و آدرس فرستاده... می گه دخترتو 

می کشم... می خواد دیار رو بکشه... می خواد دیار رو بکشه... 

من چی کار کنم؟ 
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میران گفت: «آدرسو برام بفرست دایی. آدرسو بفرست، میایم 

دنبالت که بریم اونجا.» یزدان روی مبل نشست و سرش را 

میان دستانش گرفت. دستانش می لرزید و صدای خس خسی 

از پشت دندان های قفل شده اش شنیده می شد. میران 

روبرویش نشست و با اشکی که جلوی دیده اش را تار کرده 

بود، گفت: «داداش.» نیاز گیج و وارفته به دیوار چسبیده و 

دستش را به قلبش گرفته بود. 

- زنم حامله بود میران... داشت تو خون می غلطید... اون 

نکبت چرا با زنم این کار رو کرد؟ 

- با علی میریم پیشش... با پلیس می ریم... نگران نباش. 

- چرا علی؟ 

- دیار رو هم برده پیش خودش... 

- آدرس باِغ پشت ویالی مختار رو داده... اون عوضی هیچی 

رو یادش نرفته... هیچی رو... 

میران او را از روی مبل بلند کرد. دستش را به دست میران 

گرفت و بلند شد. نه اینکه ادا درآورد، واقعا توان ایستادن 

نداشت. نمی توانست قدم از قدم بردارد. تصویر مهرایی که در 

خون می غلطید در ذهنش تکرار می شد. نگران بود و از نگرانی 

می لرزید. آن وقت شب با نیاز و علی به باغ رفتند. یزدان و 
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علی فقط لرزیدند، مردانگی، غیرت و حس ترس از آن ها 

مجسمه هراس ساخته بود. نیاز زیرلب ذکر می گفت و میران 

آدرس باغ را به ماموران می داد. در ماشین فضای خفقان آوری 

ایجاد شده بود و مسبب آن خفقان ترس بود. روبروی باغ 

ایستادند. یزدان فریاد کشید: «سیاوش، هرزه، قرمساق... بیا 

در رو باز کن.» پسته از جایش بلند شد، صدای یزدان نفسش 

را بند آورد. صدای گریه یارا بلند شد و در باغ پیچید. گریه 

بچه آن را متعجب تر کرد. یزدان بلندتر فریاد زد: «هووووی! 

سیاوش...» به در نرده ای کوبید و لگد محکمی به در زد: 

«حرومزاده بیا در رو باز کن.» صدای داد سیاوش بلند شد: 

«حرومزاده نیستم!» جلوی در آمد و از پشت نرده ها با 

چشمان سبزش به علی نگاه کرد. چشمان مشکی علی لرزان تر 

از گنجشکی سرمازده بود. نمی توانست لب از لب باز کند. زمرد 

نگاه سیاوش او را می برد و به بیست سال پیش. همینطوری 

به او نگاه کرده بود، پر از نفرت و انزجار. ولی با این تفاوت 

که آن روز جلوی چشماِن علی زردآب از الی پاهایش جاری شد 

و با خجالت گوشه لبش را گزید و اشک در چشمانش حلقه زد 

ولی االن سیاوش روبرویش شیری آماده غرش بود. 

- اومدی دنباِل دخترت علی؟ 
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علی ناامیدانه سرش را زیر انداخت.

- بیا.. . توی همون استخر دخترتو می کشم... توی همون 

استخر! می کشم. یادته که یه روزی صاحب این باغ تو بودی 

علی.

#۳۳۸

علی با ناباوری سرش را تکان داد. 

- تو فراموش کرده بودی. تو پسِر مختاری...

صدایش حالت ملتمسانه گرفت. 

- سیاوش، پسِر خوبم.... من پاتو لیس می زنم، من دستتو 

می بوسم، من جلوت سجده می کنم، منو بکش... دخترم... 

دیار کجاست؟!

- مردن که چیزی نیست. من تو رو بکشم نمی فهمی مردن چه 

دردی داره. مردن یعنی اینکه یکی جلوی چشمت نابود شه. 

کسی که همه جون و زندگیته... هفت سالم بود جون و 

زندگیمو گرفتی... حاال که پنجاه سالته منم جون و زندگیتو 

می گیرم... 
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علی روبروی در روی زانوهایش نشست و ملتمسانه گفت: 

«سیاوش.» دست های سردش را به نرده ها گرفت.

- تو رو خدا پسرم.

از اینکه علی جلوی چشم های او التماس می کرد، حس قدرت 

بهش دست داده بود.

یزدان با فریاد گفت: «زن من کو؟ برا من داری ادا خفاش شبو 

درمیاری؟ بیام اونور نرده باال و پایینتو یکی می کنم.» 

سیاوش پوزخندی به او زد.

- تو؟! از تو یه دنیا طلبکارم...

- چرا چون دل به هول بازیت ندادم؟ چون نذاشتم به پشتم...

سیاوش عصبی جلو آمد و به نرده کوبید.

- نه!!! 

نه اش را چنان کشید که شبیه یک نعره شد. 

- ماجرا خیلی بدتر از این حرفاست...

صدای گریه یارا بلندتر شد.

- ماجرا مربوطه به مادر این بچه...

یزدان کالفه سرش را به چپ و راست چرخاند و نعره کشید.

- این بی صاحابو باز کن، ببینم چه خبره تو اون گوهدون.
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سیاوش با لبخند کجی به پشت سرش نگاه کرد. لبخندش کش 

آمد و به سمت آن ها چرخید، نگاهی به ساعتش انداخت و با 

خنده گفت: «تموم شد، می تونید بیاید تو.» در را باز کرد و 

علی و یزدان دوان دوان وارد خانه شدند. میران هم با سرعت 

پشت سرشان آمد و نیاز که از ترس فقط گیج بود، گوشه 

حیاط ایستاد. علی و میران به سوی استخر رفتند و وقتی 

دیار را در استخر دیدند، با بهت چند قدم عقب رفتند.

#۳۳۸

جسم بی جان دیار روی آب بود. شالش از سرش درآمده و 

آنطرف کنارش شنا می کرد. با چشمان آبی اش به آسماِن سیاِه 

شب زل زده بود. لبانش از هم باز مانده و صورتش مثل گچ 

دیوار بود. علی فریاد کشید و به سمت دیار رفت. دیار را از 

آب بیرون کشید. هر دو خیس بودند ولی چشمان دیار در 

همان حالت بود، رنگ صورتش هنوز سفید بود و بدنش سرِد 

سرد. نعره علی بلند شد و یزدان که در پی صدای گریه کودک 

به سوی اتاقک می رفت. سر جایش خشکش زد. علی با درد 

ناله می کرد و اسِم دختر یکدانه اش را صدا می زد. میران به 
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سوی سیاوش که فاتحانه ایستاده بود، رفت و مشتی به 

سینه اش زد. 

- چه گوهی خوردی؟ کثافت، عوضی، پست فطرت... 

نیاز به سوی آن ها دوید و وقتی صحنه علی و دیار را دید، با 

ترس عقب رفت. زبانش به لکنت افتاد، یک مرده جلوی 

چشمانش بود. سیاوش مچ دست میران را در دستش گرفت و 

گفت: «خون در برابر خون.» نگاه سبز رنگ سیاوش، آنقدر 

سرد و بی رحم بود که میران گمان کرد شمر ذی الجوشن 

روبرویش است. سیاوش باالی سر علی ایستاد. 

- مامانم کلفتت بود. من بچش بودم، کنارش خوابیده بودم. 

وقتی یهو از خواب پریدم، دیدم تو اتاق مایی... روی مامانم. 

علی به صورت بی روح دخترش خیره بود. سرش را روی قلب 

دیار که دیگر نمی زد، گذاشت و با عجز نالید. 

- مامانم گفت به زنت می گه که چه ها کردی... مامانم ازت 

حامله شده بود. چند تا نشونه تو بدن تو بود که مامانم دیده 

بود و می خواست اونا رو به زنت بگه... تا باور کنه حرفشو. 

مثال نزدیک خاکبرسری تو یه خاله، مامانم می خواست اینو به 

زنت بگه. یادته؟!
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صدای سیاوش در مغز علی شبیه یک ناقوس بود. دارکوبی که 

به مغزش می کوبید. به یاد زنی افتاد که سرش را در همین 

باغ زیر آب کرد. 

- توی همین باغ هر تابستون می اومدیم آب تنی... تابستون 

اون سال توی همین باغ مامانم بهت گفت یا منو می گیری یا 

یه زمین به نامم می کنی یا به زنت می گم که حاملم ازت...

- نصف امواِل من برای زنم بود. چیزی نداشتم بدم به 

مامانت... من نصف داراییم ارثیه زنم بود... اگه مامانت 

می گفت... 

- اون شب باغو خلوت کردی. زنتو فرستادی پیش طایفه 

خالش... فقط تو این باغ من بودم و مامانم... با میران و 

یزدان. طایفه خودتم گفته بودی فرداش بیان. میران و یزدان 

همبازیام بودن... فکر نمی کردم میران لو بده بهت مامانم 

کجاست...

صدای سیاوش از بغض می لرزید ولی به خودش قول داده 

بود که یک قطره هم اشک نریزد.

#۳۳۹
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- اون شب فهمیده بودیم می خوای مامانمو بکشی. مامانم 

پنهون شد تو طویله... من به میران گفتم مامانم تو 

طویله اس... میران بهت گفت.

میران سرش را زیر انداخت و گوشه لبش را گزید. 

- من نمی دونستم که قراره بکشتش. دایی بهم گفت فقط 

می خواد بخاطر کار بدش تنبیهش کنه. من نمی فهمیدم اون 

موقع کشتن یعنی چی. 

- منم نمی دونستم ولی بو کشیده بودم که مامانم قراره 

بمیره... 

سیاوش کنار علی نشست، کنار علی که جنازه دخترش را به 

سینه می فشرد و به استخر خیره بود. به آن استخر کذایی که 

یک روز او را قاتل کرد و شبی دیگر دخترش را گرفت. 

- منو کردی پسر خونده مختار چون پسر نداشت. بعد چند 

وقتم که بخاطر فشار عصبی شوک بهم زدن و نصف حافظمو 

تو اون شوک از دست دادم با دمت گردو شکستی که یادش 

رفت. یادش رفت آدمکشیو... بیشتر از همه بهم تاکید 

می کردی که مختار باباته. دو ماه بعد کل حافظم برگشت ولی 

فیلم بازی کردم و برگشتن حافظمو پنهون کردم...
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یزدان سر جایش میخکوب شده بود. از دور به صدای سیاوش 

گوش می داد، رفته رفته صدای گریه نوزاد هم قطع شد، فقط 

صدای سیاوش در سرش شبیه ناقوسی صدا می کرد. صدای 

آژیر ماشین پلیس بلند شد. پلیس ها در باغ ریختند و یزدان 

پشت درختی پنهان شد. می خواست خودش مهرا را پیدا کند. 

حسی می گفت که اگر پیدا کردن مهرا را به پلیس بسپارد، 

دردسری خودش را تهدید خواهد کرد. پلیس ها دور استخر 

جمع شدند. علی شوکه و بهت زده به صورت غرق خواب 

دخترش خیره بود و شبیه نوحه خوانی زیرلب غمنامه ای را 

زمزمه می  کرد. پلیس ها نمی دانستند دقیقا متهم کیست. 

میران و علی ماتم گرفته بودند. نیاز با انگشتش به سیاوش 

اشاره کرد. سیاوش پوزخند زد و ایستاد. دستانش را کنار هم 

گذاشت. 

- دستبند بزنید، من یه عمره اسیرم... اگه اون یزدان نسناس 

می اومد برا اونم قصه داشتم... 

سیاوش شبیه مجنون ها موقعی که پلیس ها می برندنش قهقهه 

می زد. پلیس ها آمبوالنسی خبر کردند تا دیار را ببرد. روی 

جسم بی جاِن دیار پارچه سفید کشیدند و سیاوش با حسی 

قهرمانانه به خود بالید و باز شبیه دیوانه ها قهقهه زد.
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#۳۴۰

صدای آژیر ماشین پلیس که دور می شد به گوش یزدان رسید 

و یزدان از پشت درخت بلندش کرد. میران و نیاز با علی 

رفتند، میران در فکر یزدان بود ولی علی را نمی  توانست تنها 

بگذارد. صدای گریه بچه باز هم بلند شد، یک لحظه خوفی به 

جان یزدان افتاد، هر چه جلوتر می رفت، صدا نزدیک تر 

می شد. با خودش گفت که نکند اجنه در این باغند. صدایش 

از ترس لرزید. 

- مهرا...

جوابی نشنید و بلندتر فریاد زد. 

- مهرا.

هر چه نزدیک طویله می شد. صدای گریه را دقیق تر می شنید. 

صدای آشنای زنانه ای به گوشش خورد. 

- یزدان. 

صدای یوکابد بود. وقتی آن صدا را شنید بیشتر به خودش 

لرزید. همه وجودش سراپا بهت و حیرت، در برهوت ندانستن 

رها شده بود. با صدای بلند فریاد کشید:  «چه خبره اینجا؟»
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- ما تو طویله ایم، در قفله، در رو باز کن. 

واقعا صدای یوکابد بود و این یزدان را مشتاق تر میکرد که 

سریع تر بفهمد ماجرا از چه قرار است. یک حس بدی داشت، 

در حین اینکه دوس داشت بیشتر بفهمد، در همان حین دلش 

می خواست فرار کند. صدایش لرزید:

-  تو و کی؟ تو و کی توی طویله اید؟ 

- من و مهرا... 

یزدان جلوی در طویله ایستاد و صدای گریه رفته رفته قطع 

شد. دست روی در چوبی گذاشت. 

- تو یوکایی؟ 

- نه من پستم... 

چشمانش از تعجب گرد شد و بی اختیار مشتی به در کوبید. 

- چه خبره اینجا؟ چرا چرت می گید؟ پسته چی؟ 

صدای گریه بچه باز هم بلند شد. 

- هیس بچه ترسید. 

- اون بچه کیه؟ یوکا تویی، پسته چی؟ پسته مرده... تو به 

سیاوش چی کار داری؟ این در لعنتی رو باز کن. 

- در لعنتی باز نمی شه، قفل کرده، باید بشکونیش. 
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حرص یزدان زورش را چند برابر کرده بود. درست شبیه 

دیوانه ها که از خود بیخود می شوند و خودشان حریف 

خودشان نیستند، بی اختیار نعره کشید، عقب رفت و محکم با 

لگد به در کوبید. در چوبی باز شد و روی زمین افتاد. وارد 

طویله شد. مهرا با چهره زرد و چشم های گود افتاده، روی 

زمین سرد طویله خالی افتاده بود. با دیدن یوکابد و کودکی 

که در بغلش گریه می کرد، بی حرف بزاقش را قورت داد. باید 

تعجب می کرد، باید یوکابد را بازخواست می کرد ولی او 

دغدغه مهمتری داشت. به سمت مهرا رفت و سریع او را بغل 

کرد، رو به یوکابد با صدای بلندی گفت: «ماشین داری؟» 

یوکابد در حالی که بی اختیار یارا را در بغلش تکان می داد تا 

ساکتش کند، سرش را تند باال و پایین انداخت. 

- آره، آره...

دوان دوان از طویله بیرون رفت. یزدان شبیه درختی بود که 

در طوفان رها شده. از آسمان و زمین برایش می بارید و هر 

چه جلوتر می رفت، معما پیچیده تر می شد. آرام و ملتمسانه 

گفت: «مهرا جان.» روی مچ پای مهرا خون خشکیده بود و از 

زیر شلوارش لکه های خون پیدا بود. 

- مهرا چشماتو باز کن عزیزم. 
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صدای بوق ماشین را که شنید، دوان دوان بیرون رفت. سوار 

جیپ مشکی رنگی شد و روی صندلی عقب نشست. مهرا را به 

سینه اش چسباند و بلند رو به یوکابد گفت: «برو نزدیکترین 

بیمارستان.» بچه در بغل یوکابد گریه می کرد و دست 

کوچکش را به سینه مادرش می کوبید. یوکابد با یک دست در 

آن تاریکی شب رانندگی می کرد و همزمان بچه اش را شیر 

می داد. زِن جاده و بیابان بود، دست و پا دار، شیردلی بود 

برای خودش.

#۳۴۱

صدای یزدان می لرزید، بغض گلویش را می فشرد و چشمانش 

از اشک پر و خالی می شد. پرسید: «کدوم بیمارستان 

می ریم؟» 

- 30 کیلومتر دیگه داریم تا شهر...

- تو چرا می گی پستم؟ تو سیاوشو از کجا می شناسی یوکا؟ 

- یوکا نیستم، پستم...

یزدان مشتی به در کوبید و بلند گفت: «چی می گی هی 

پستم؟ پستم؟» یوکا پلک هایش را روی هم فشرد و بلندتر 
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فریاد زد: «چون پستم... من تو باغ نسوختم.» برای اولین بار 

یزدان لرزش دستانش را حس کرد. سرش را زیر انداخت و با 

صدای آرامی گفت:

- یعنی چی؟ 

- من تو باغ نسوختم... سیاوش نجاتم داد...

- یعنی چی؟ 

- بذار حواسم به رانندگیم باشه... مگه نمی خوای زنت نمیره؟ 

لبان یزدان تکان خورد ولی صدایی از حنجره  اش درنیامد. 

حرف در دهانش خشکیده بود. قطره اشکی از گوشه 

چشمانش جاری شد. قطره اشک را نمی دید فقط حسش 

می کرد. در ناکجاآباد غوطه ور بود و حس می کرد گذشته 

شبیه دیوی به سویش می آید. صدای هق هق گریه یوکابد در 

ماشین پیچید، اصال شبیه صحرای محشر شده بود، در حین 

اینکه به دنبال بیمارستان بودند، روحشان نیاز به بستری 

داشت. اصال یوکابد نمی دانست چرا دارد همسر یزدان را 

نجات می دهد، فقط دلش می خواست این کار را بکند. 

می خواست در همان بیمارستان با یزدان حرف بزند. مادر بود 

و نمی خواست مادری که تازه بچه اش را از دست داده، از 

شدت ضعف و درد بمیرد، خالصه دلیلش را نمی دانست فقط 
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پایش را روی پدال گاز فشار می داد. مهرا را به بیمارستان 

رساندند. بخاطر وخامت حالش خیلی سریع او را در بخش 

زنان بردند و یزدان برای مراحل بستری اش سرگشته به 

اینطرف و آنطرف بیمارستان سرک کشید. یوکابد بخاطر 

بچه اش پایین مانده بود. یزدان کارهای بستری را انجام داد و 

خسته و ناالن روی صندلی های فلزی پشت در بخش زنان 

نشست. سرش را به دیوار تکیه داد و پلک هایش را روی هم 

گذاشت. لکه های سیاه از مقابل چشمانش عبور می کرد. همه 

چیز شبیه کابوسی بود که تمامی نداشت. دلش می خواست 

پلک هایش را باز کند و ببیند که روی تختش خوابیده و هیچ 

خبری از این معماها نیست. با صدای پرستار چشمانش را باز 

کرد. 

- آقای آشوری؟ 

 بلند شد و سریع گفت: «بله، بله...» پرستار چهره ناراحتی به 

خودش گرفته بود. 

- همسرم طوریش شده؟ 

- همسرتون یه کم فقط بخاطر فشار خون پایین هوشیاریشو 

از دست داده که موقتیه... 

یزدان نفس راحتی کشید و چنگی به موهایش زد. 
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- خداروشکر. 

- ولی فرزندتون سقط شده و ما مجبور شدیم کورتاژ کنیم. 

یزدان دستش را از توی موهایش بیرون کشید و با حالت 

بی تفاوتی سرش را تکان داد. 

- اشکال نداره... ممنون. 

پرستار رفت و یزدان همانجا سر جایش ایستاد. نمی توانست 

ناراحت نباشد، به هر حال پدری بود که بچه اش را از دست 

داده، حتم داشت که سیاوش و یوکابد دست به یکی کردند که 

او را اذیت کنند. اصال چرا باید اذیتش کنند، پول ها... یکدفعه 

جرقه ای در مغزش زده شد و به سمت آسانسور رفت. دکمه 

آسانسور را چند بار زد. ضربان قلبش روی صد بود، 

می خواست تکلیفش را با یوکابد روشن کند. یعنی باید روشن 

می کرد.

#۳۴۲

یوکابد روی نیمکت فلزی های در راهرو نشسته بود. یزدان به 

سمتش رفت. نگاهش شبیه نگاه یک گرگ زخمی دریده و 
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وحشی بود. بی توجه به طفل در بغل یوکابد یقه اش را گرفت 

و او را از جا بلند کرد. یوکابد ترسیده به او نگاه کرد ولی 

بیدی نبود به این بادها بلرزد. یک زندگی را از او طلبکار بود، 

چطور می توانست ازش بترسد. دستش را در هوا پرت کرد. 

- چته؟ 

بچه را به سینه اش چسباند. 

- مثل اینکه بچه بغلمه. حرمت منو نگه نمی داری، حرمت 

بچه ی تو بغلمو نگه دار. 

یزدان پوزخندی زد و یقه اش را رها نکرد. 

- یه کلمه بهم بگو چی از جون زندگیم می خوای؟ وقتی طالها 

رو برداشتی بردی... چند بار خونه اون رفیق پاپتیت اومدم... 

چند بار خودم تنها اومدم... ترسوندمش... داد سرش زدم... 

شیشه هاشو شکستم. گریه کرد گفت یوکابد از ترکیه قاچاقی 

با پوال رفته آمریکا. حتی تا عکست تو ترکیه رم نشونم داد. از 

کجا سروکلت پیدا شد؟ 

- فکر نکردی چرا بچه های اون طالفروشه سراغتون نمیان؟ 

چرا دزدی کردید و هیشکی دوروبرتون نمیاد؟ 

یزدان با اخم نگاهش کرد. دستش را از روی یقه او برداشت و 

به دیوار تکیه داد. یوکابد را بین خودش و دیوار اسیر کرد. 
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- برا من معما نگو، االن وقتشه معماها رو حل کنی. اگه چرند 

بگی، اگه حرِف مفت بزنی. همینجا چالت می کنم. 

یوکابد با درد خندید. 

- خیلی قلدری یزداِن آشوری. مثل همیشه قلدر، عوضی... 

حرومزاده... 

صدای فریاد یزدان بلند شد. 

- حرومزاده خودتی هرجایی. 

بچه از صدای داد او از خواب پرید و صدای گریه اش بلند شد. 

زنی که پشت صندوق بود، گفت: «آقا اینجا بیمارستانه.» 

مانتوی یوکابد را گرفت و با حرص به او توپید. 

- بریم بیرون. 

در حیاط بیمارستان مانتوی او را رها کرد. 

- حاال بگو. 

یوکابد در حالی که شیشه را در دهان پسرش می گذاشت، 

گفت: «بهم گفته بودی که طالفروشی کجا بود یادته؟ گفته 

بودی می خوای کجا بری برای کار؟» 

یزدان با حرص نفسش را از راه بینی بیرون داد.

- بهت اعتماد داشتم! خیلی اعتماد داشتم! 
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-  رفتم همون طالفروشی... با تعقیب یه نفر که از طالفروشی 

اومد بیرون خونشونو پیدا کردم. ساکو گذاشتم روی صندوق 

ماشیِن همون یه نفر و زنگو زدم و فرار کردم...

یزدان قهقهه ای عصبی زد. 

- توقع داری این شرووراتو باور کنم؟ 

بغض در گلوی یوکابد نشست. 

- باور کن. چون من دنبال پول نبودم... دنبال چیزای دیگه ای 

بودم که االن اینجام... 

- دنبال چی بودی؟ 

- دنبال گذشته...

یزدان با حرص زیادی دست به ریش هایش کشید و خیره به 

چشمان او گفت: «کدوم گذشته؟ گذشته من و تو چند ماه 

عقد موقت بود که هی تمدیدش می کردیم... گذشته من و تو 

یه عشق ممنوعه بود، دومین زنی بودی که دوستش داشتم 

ولی خودت گه زدی به همه چی...» اشک در چشمان یوکابد 

حلقه زد. 

- اولی بودم... اولین زنی بودم که دوستش داشتی... گذشته 

من و تو عقد موقت نبود، گذشته من و تو زیرزمین مختار و 

664



فرار روی پشت بوم مختار و نشستن زیر درخت تو باغچه 

بود...

یزدان وارفت. چند لحظه فقط او را نگاه کرد. یکدفعه به 

خودش آمد و با حالتی عصبی به او توپید: «تو اینا رو از کجا 

می دونی؟ تو چه حشرونشری با پسته داشتی که این قدر از ما 

می دونی؟ تو کی هستی یوکابد؟!» 

- من پستم... من حشرونشری با اون داشتم من خوِد اونم... 

چرا نمی فهمی؟ من خودشم...

یزدان بلند فریاد کشید. 

- داری گوه می خوری؟ 

یوکابد بچه را به دست یزدان داد. یزدان طوری که انگار یک 

موجود بیگانه را دست گرفته، بچه را با فاصله از آغوشش 

نگه داشت. هر لحظه ممکن بود بچه از دستش سر بخورد. 

وسط آن همه اضطراب، استرس نیفتادن بچه را هم داشت. 

نمی دانست این بچه کیست و از کجا آمده. یادش آمد که 

یوکابد در ماشین به او شیر می داد، حتمی بچه یوکابد بود 

ولی او که تا چند ماه پیش صیغه خودش بود.

#۳۴۳
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یوکابد پشت درختی رفت.

- کجا می ری یوکا؟ بیا بچتو بگیر، هوی! 

چند لحظه بعد با صدای ضعیفی از پشت درخت گفت: «بیا!» 

یزدان پشت درخت الی بوته ها رفت. یوکابد دستش را باال 

گرفت. زیربغلش رگه های سوختگی بود. 

- ببین... 

- اینو که دیده بودم، می گفتی تو بچگیت تو چهارشنبه سوری 

سوختی... 

یوکابد پوزخند تلخی زد و سرش را با درد تکان داد.

- چهارشنبه سوری که بابام برام ساخت. مش رحیم... یادته 

که؟ تو اون آتیش سوزی یه بچه هفده هجده ساله اومد در 

پشتی اون اتاقک لعنتی رو باز کرد. منم فرار کردم ولی 

صورتم کامل سوخته بود. پسره دوست سیاوش بود، شب که 

سیاوش پنهونی با ماشین راه اومد خونه پسره دیدنم فهمیدم 

دل باخته بوده بهم... صورتم کامل سوخته بود، داشتم آتیش 

می گرفتم. مختار تو مزرعه یه اسب گرون داشت سیاوش 

فروختش... به مختار گفت فرار کرده. با همون پول منو عمل 

کردن... یه صورت نصف و نیمه و زشت... ولی بعدش رفتم 
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ترکیه و جراحی زیبایی کردم... اومدم سمتت، نمی دونم چه 

عاشقی بودی که بوی منو نفهمیدی؟ حتی قبل ترکیه رفتنم  

صدبار اومدم ببینمت بهت بگم یزدان من زندم... ولی هر بار 

ک تعقیبت کردم دست یه دختر تو دستت بود... ازت کینه 

داشتم، چون اون روز منو تو زیرزمین تنهام گذاشتی...

بغض گلوی یزدان را چنگ زد. یوکابد با کینه و بغض در آن 

سرمای اول بهار با تنی نیمه عریان به او خیره بود. با دردی 

- میران فراریم داد.

- آره، منم همینطوری خودمو دلداری می  دادم ولی وقتی دیدم 

ککت نگزیده از اون خاطره، وقتی دیدم دستت تو دست این و 

اونه... فهمیدم همچین همه چیزم به میران ربط نداره. 

اشک هایش روی گونه اش ریخت. اشک هایی که گرم بود و 

گوله آتش و از جگرسوخته اش درمی آمد. مانتویش را پوشید 

و همانطور که بین نفس کشیدنش هق می زد، بچه را از دست 

یزدان گرفت. چیزی وجود یزدان را تکان می داد و ویرانش 

می کرد. حرف های نگفته جسم سنگینی بود که به سرش فشار 

می آورد، حس می کرد خمپاره ای وسط مغزش زده شده و همه 

سلول های ذهنی اش را متالشی کرده چون مغزش در حین پر 

بودن، تهی بود. صدایش از ته چاه درآمد. 

667



- آدما دو جور برای نداشته هاشون عزاداری می کنن یوکا، یکی 

به پای غمهاش پیر می شه، یکی از ترس پیری به جوونی 

پردرد پناه می آره. کسی که پاش از هجده سالگی به سالن 

قمار باز می شه، از چهارده سالگی سیگار دست می گیره، از 

بیست سالگی نفر اول دختربازی می شه داره از یه نکبتی پناه 

می آره و به یه نکبت دیگه... خوشی نزده بود زیر دلم، خوشی 

رو گدایی می کردم... 

یوکابد پشت به او ایستاده بود و بچه را به سینه اش 

می فشرد. 

- خوبه باز باور کردی که پستم. 

- تو واقعی پر از درد بودی، حرفات، لحنت مصنوعی نبود. 

صدایش از بغش لرزید. دیگر طاقت ماندن نداشت، انگار کل 

کائنات به او بابت پستی اش دهن کجی می کردند، آنجا را ترک 

کرد. نمی دانست کجا می رود فقط می دانست که باید برود.

#۳۴۴

همه راه را به خودش لرزید. یارا بیدار شده بود. پسته روی 

دست بچه را بوسید و به چشمان سیاهش در آن تاریکی شب 
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نگاه کرد. چشم های یزدان را به ارث برده بود. آرام گفت: « تو 

به اندازه من امشب سختی کشیدی...» احساس آرامش 

می کرد، پس از سال ها روبروی یزدان قرار گرفته بود با اینکه 

هنوز به او نگفته بود که یارا پسرش است، با اینکه میان زمین 

و هوا گیر کرده بود، با اینکه حس می کرد همه رشته هایش 

پنبه است. روی نیمکت نشست. پایش را روی پایش انداخت 

و در تاریکی شب با یارا حرف زد. یارا دست کوچکش را روی 

دکمه مانتوی او گذاشته بود و به تکان خوردن لب های مادرش 

نگاه می کرد.  پسته گفت: «زندگی درد داره... تو امشب صدای 

داد شنیدی، صدای جیغ شنیدی، هر بار گریه کردی... امشب 

باباتو دیدی ولی خودت نفهمیدی. تو نفهمیدی چقدر امشب 

درد داشت، فقط گریه کردی چون خوابت به هم خورد. تو 

برات خوابت مهم بود مثل همه آدمای دنیا... بقیه آدمام 

همینن... هیچی نمی فهمن از اطرافشون فقط می خوان 

خوابشون به هم نخوره...» 

آهی کشید. 

- یارا... هیشکی نفهمید چی کشیدم. دیدی باباتو؟ حتی 

نپرسید این بچه تو بغلت کیه؟ خودم گیج تر از همه، اون 

گیج تر از من! سیاوشم دنبال انتقام خودش بود... باورت 
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می شه؟ حتی به من نگفته بود که بچه مختار نیست. حتی 

نگفته بود که خودشم از این جماعت کینه داره، فکر کردم 

بخاطر من از یزدان و میران متنفره... فکر نمی کردم که قصه 

یه چیز دیگست... چه ماجراهایی بوده بین سیاوش و یزدان 

و میران؟! چه نکبتی بوده... 

اشک هایش روی گونه اش ریخت. چیزی شبیه یک سنگ 

درشت بیخ گلویش را چسبید، آنقدر درد دلش زیاد بود که 

بغض هایش راه نفسش را می بست و اشکش به زور و با خون 

دل از چشمانش بیرون می آمد.

- داداشت یا آبجیت امشب مرد. ولی مقصر من نبودم. 

اینجوری نگام نکن، نمی دونستم سیاوش این قدر حیوونه که 

به زن حامله... 

به چشم های پسرش نگاه کرد. نمی  دانست چرا آن چشم ها 

این قدر برایش بیگانه است.

#۳۴۵

فصل چهارم 
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پالکارت ها را از روی دیوارها می کندند، علی روی سکوی جلوی 

در نشسته بود و خانه اش را نگاه می کرد که داشت از 

سیاه پوشی درمی آمد. مختار روبروی علی روی زانوهایش 

نشسته بود و اشک هایش یکی از پس دیگری روی گونه اش 

می ریخت، صدای ضجه های مردانه تا فلک می رسید. علی آرام 

گفت: «گریه نکن مختار، هر دومون داغ بچه دیدیم، من بچه 

نسبی، تو بچه سببی... تو هم برا سیاوش زجر کشیدی، 

بزرگش کردی... گفتی اجاقمو روشن کردی سیاوشو بهم دادی 

وگرنه من این مال و ملکو به کی می سپردم و می رفتم؟ من 

این مال و ملکو بسپارم مختار؟ آخرش ما و موندیم و همون 

مال و ملکو... یه جگر سوخته، سیاوش شد قاتل بچه من...» 

مختار به چشمان سیاه رفیق چند ساله اش نگاه کرد. 

- هنوزم بعد چهل روز خجالت می کشم به چشمات نگاه کنم. 

تو این بچه رو به من سپردی که پدرش باشم ولی من یه 

روانی تربیت کردم... چی براش کم گذاشتم که دنبال نبش قبر 

مادرش افتاد، نمی دونم. 

- تو روانی نساختی ازش، من روانی ساختم. بخاطر هوس من 

چند نفر قربانی شدن... سیاوش، مامانش، دخترم... 
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- دیگه حکمم براش اجرا نمی شه، دکتر گفت سالمت عقلی 

نداره. 

علی خیره به روبرو آهی از ته دل کشید. 

- فقط یه روانی می تونست اونطوری بعد از کشتن یه آدم 

قهقهه بزنه فقط یه روانی می تونست به زن حامله یزدان 

تجاوز کنه... 

- یزدان پیداش نبود توی ختما؟ 

- کال نبود، رفته... معلوم نیست کجا... 

- زنش چی؟ 

- زنش دیگه بچه دار نمی شه... سیاوش با وحشی گری دختر 

بیچاره رو عقیم کرد...

مختار فقط غِم سیاوش را داشت و از روی رفیقش شرمنده 

بود ولی علی از خودش در آیینه هم شرمنده بود. ننه از بالکن 

طبقه باال خانه ویالیی علی، پسرش را نگاه کرد و از ته دل آه 

کشید. باز هم یکی دیگر قربانی اشراف زادگی آن ها شده بود، 

بعد از عاطی، سیاوش روانه تیمارستان شد. چه گذشته نکبتی 

ساخته بودند که هنوز هم قربانی داشت. دست روی قلبش 
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گرفت، خیلی وقت بود که یکدفعه عرصه بهش تنگ می شد و 

نفسش می رفت.

#۳۴۶

مهرا روی تخت نشسته بود. بالشتی را شبیه نوزاد بغل گرفته 

و به دیوار روبرویش زل زده بود. نیاز لیوان آب پرتقال را روی 

پاتختی گذاشت و کنار تخت نشست. 

- مهرا... 

- اون شب، صدای گریه بچمو می شنیدم... صدای گریه اش... 

گریه می کرد... درد می کشید... با من درد می کشید... 

- اون صدای گریه بچه یه نفر دیگه بود نه تو... 

- نه بچه من بود... 

سرش را روی زانوهایش گذاشت و از ته دل ضجه زد. 

- من دیگه مادر نمی شم، من دیگه مادر نمی شم... 

نیاز دیگر از دلداری دادن مهرا ناامید شده بود. حاِل مهرا 

دست خودش نبود، در حاملگی به او تجاوز شده بود، در 

بیمارستان خبر تا ابد مادرنشدنش را گرفته بود و هیچ چیز 
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نمی توانست او را تسکین دهد، هیچ چیز. نیاز به سوی بالکن 

رفت. میران پشت به او ایستاده و به کوچه خلوت نگاه 

می کرد. دستانش را دور کمر شوهرش حلقه کرد و سر روی 

کمر او گذاشت. 

- میران!

- جاِن میران؟! میران فدات شه... 

از حس نرمی پوست صورت زنش روی تی شرت نازکش همه 

وجودش مشعوف از حس عشق شد. 

- داری به چی فکر می کنی؟ 

- به اینکه دیروز مامانم پیام داد... 

- عاطی؟ 

- نسرین... 

- خب... 

پلک هایش را روی هم گذاشت و اخم ظریفی روی پیشانی اش 

نشست. اتفاقات پشت هم عصبی اش کرده بود و کنترلی روی 

حرف ها و اعصابش نداشت. 

- می شه لطفا بیای تو بغلم؟! 

نیاز در بغل شوهرش رفت، سر نیاز که در بغلش قرار گرفت، 

دستش را روی موهای مواجش برد و مثل همیشه نوازش 

674



موهای او بهش حس آرامش داد. 

- ازم خواست که ببینتم... بهم گفت پشیمونه... گفت خیلی 

تنهاست... نگراِن یزدانه... گفت می خواد منو ببینه... 

- اگه جای تو بودم قبول می کردم که ببینمش... 

- کسی که تو بچگی رهام کرده رو چطور ببینم؟ اصن قبول، 

مقصر عاطی، اون منو از نسرین جدا کرد ولی بعد از عاطی 

چی؟  نسرین فقط از مسئولیت فرار کرد... 

- درست مثل یزدان. 

میران مات و مبهوت نیاز را نگاه کرد. 

- اونم از مسئولیت فرار کرده، چهل روز زنشو تنها گذاشته... 

چهل روزه  که زنش رو با این حال رها کرده. وظیفه من و تو 

تازه عروس و داماد نیست که توی این خونه باشیم و پرستار 

مهرا، وظیفه یزدانه.

- من نمی دونم دلیِل رفتن یزدان چیه، شاید... 

- هر دلیلی... هر دلیلی نمی تونه رفتنشو توجیه کنه. بهت 

پیامک داده گفته سالمه فقط رفته؟ خب چرا رفته؟ اگه 

دلیلش منطقی بود، می گفت. 

- یزدان از اولم از مسئولیت می ترسید، از اولم فرار رو دوست 

داشت. 
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- چرا؟ 

- من نمی دونم، دست خودش نبود. نمی تونست با سختی کنار 

بیاد. 

- چطور می تونی یزدانو درک کنی ولی نسرینو نه؟ اونم دست 

خودش نبوده... وقتی عاطی اون روز اونطوری بهم حمله کرد، 

اون قدر ازش ترسیدم که دلم می خواست تو رو ول کنم و برم. 

شاید ننه هم مثل عاطی بوده، شاید نسرین از همون اول با 

ترس از اون خاندان بزرگ شده و از روبه رو شدن باهاشون 

می ترسیده، بهش حق بده. 

میران روی موهای نیاز را بوسید و سرش را روی سینه اش 

فشار داد. اجازه داد که گرمی تن زنش روی تنش حک شود. 

فقط آن گرمی آرامش می کرد. هنوز از نسرین دل چرکین بود 

ولی حرف های نیاز هم پر بیراه نبود.

#۳۴۷

میران و نیاز روی کاناپه نشسته بودند. نیاز سرش را روی 

سینه میران گذاشته و هر دو به صفحه تلویزیون نگاه 

می کردند. هیچکدام حواسشان به دیالوگ بازیگرها نبود. 
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میران در فکر پیامک بود و نیاز در فکر میران. کی تمام می شد 

مشکالت میران؟ نمی دانست. فقط می دانست که اگر تا ابد 

این مشکالت ادامه پیدا کند، باز هم پای میران می ماند. صدای 

زنگ در شنیده شد. نیاز سیخ نشست و از فاصله دور به 

تصویر در مانیتور نگاه کرد. میران پرسید: «کیه؟» نیاز 

چشمانش را ریز کرد. 

- پیدا نیست، کنار وایساده. 

میران مثل فنر از جا پرید و همانطور که به سمت آیفون 

می رفت، گفت: «حتما یزدانه.» 

- یزدان که کلید خونشونو داره. 

میران گوشی آیفون را برداشت. 

- کیه؟ 

وقتی صدای خسته یزدان را شنید، بی اختیار لبخندی روی 

لبش نشست. در را باز کرد و رو به نیاز گفت: «یزدانه.» نیاز 

شانه ای باال انداخت. 

- عجب! پس یادش افتاد زنی هم داره. 

میران برای استقبال از او، جلوی در ایستاد. در آسانسور باز 

شد و یزدان ازش بیرون آمد. چشمانش کم فروغ و خسته و 

ریش هایش نامرتب بود. میران زیرلب گفت: «یزدان.» خودش 

677



را در آغوش میران انداخت. بوی سیگار همه بدنش را گرفته 

بود. بلند و تند نفس می کشید. 

- یزدان.

- حالم خوب نبود، االنم که برگشتم نمی دونم درست برگشتم 

یا نه.

میران او را به سمت کاناپه هدایت کرد. یزدان شبیه چوب 

خشک شده بود. نا نداشت راه برود، چشمانش ته کاسه رفته و 

چند کیلویی الغر شده بود. میران رو به او کرد. 

- مهرا اصال حالش خوب نیست. 

- خجالت می کشم تو چشمهاش نگاه کنم. 

- چهل روز رفتی یه خبر از خودت ندادی... چهل روزه تو سرم 

پر سواِل بی جوابه. شبی که قرار بود مهرا مرخص بشه، یه زن 

به من زنگ زد آدرس بیمارستانو داد، اون زنه کی بود؟ 

- یوکا، یوکابد. 

نیاز کنار مهرا در اتاق نشسته بود. آنقدر آرام حرف می زدند که 

صدایشان نمی آمد و نیاز هر چقدر گوش تیز می کرد، چیزی 

نمی شنید. یزدان همه چیز را برای میران گفت. میران کالفه 

سرش را میان دستانش گرفت. 

- ای بابا! چه قصه ای شد. 
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- تو منو تو زیرزمین جا کردی که نرم دنبال پسته... 

- الکی گردِن من ننداز. بچه هفده ساله رو چه به زیرزمین و 

اون ماجراها... مثل آدم زندگی می کردی عاقبتت این نمی شد. 

یزدان دیگر  حرفی برای گفتن نداشت. حق با او بود. زندگی 

زن و بچه اش بخاطر هوسش نابود شد.

#۳۴۸

میران اشاره ای به در کرد. 

- نمی خوای بری مهرا رو ببینی؟

- خجالت می کشم. 

- ولی باالخره باید بری... 

یزدان چند لحظه مکث کرد ولی ناچار بود که برود و همسرش 

را ببیند. از جایش بلند شد و به سمت اتاق رفت. پاهایش رمق 

رفتن به سوی مهرا را داشت اما دل و عقلش نه. از یک طرف 

می خواست زنش را ببیند و از طرف دیگر رویش را نداشت. 

جلوی در ایستاد و به داخل اتاق سرک شد. مهرا روی تخت 

خوابیده و پشتش به او بود. به پاهایش جرئت داد، لبه تخت 

نشست. دستش را بلند کرد و روی بازوی مهرا کشید. 
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- مهرا. 

- اومدی باالخره؟ 

- این چند وقت یعنی بعد از اون شب خیلی اتفاقای بدی برام 

افتاد. 

- فهمیدی دیگه نمی تونم بچه دار شم، فرار کردی؟ 

لبخند تلخی روی لب یزدان نشست. 

- این چه حرفیه؟ اصال برام مهم نبود. 

- پس چی؟ 

- من تو نوجوونیم یه بدی هایی به سیاوش کرده بودم، 

سیاوش انتقام اونو گرفت. 

- یه زن پیشم بود، چون کسی نبود بچشو نگه داره، اجازه دادن 

با بچه بیاد تو بخش. می گفت تو به اون بد کردی، همه چیز رو 

برام گفت. از تجاوز، از صیغه موقت، همه چیز... 

یزدان با ترس دستش را عقب کشید. مهرا به سمتش چرخید 

و به چشمانش زل زد. 

- تویی که این قدر گذشتت سیاه بود، چرا بابت پرده نداشتنم 

این قدر خردم کردی؟ 

- من فقط یاد گذشتمم افتادم. فکر کردم تاوانه...

اشک در چشمان یزدان حلقه زد. 
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- من بابت همه چیز پشیمونم مهرا، پشیمونم. 

چانه مهران لرزید و اشک هایش جاری شد.

- تازه داشتم با حاملگیم کیف می کردم. تازه داشتم مادر شدنو 

حس می کردم...

پتو را روی سرش را کشید و صدای هق هقش بلند شد. از زیر 

پتو داد زد: «برو بیرون، گمشو بیرون.» یزدان با دلی شکسته 

از اتاق بیرون رفت و صدای ضجه مهرا حالش را بدتر کرد. 

یک ماه گذشته بود. نیاز و میران به خانه شان رفته بودند و 

مهرا و یزدان تنها بودند.  یزدان شده بود شبیه پرستارها. از 

بیرون غذا سفارش می داد و برای مهرا در سینی می گذاشت، 

به اتاقش می برد و بعد از اینکه سینی خالی می شد، 

ظرف هایش را می شست و روی کاناپه می خوابید. استا اصالن 

پول فروش گل ها را به حساب مهرا می ریخت و زندگیشان 

حالت روتین معمولی گرفته بود، هر دو فقط زندگی می کردند 

ولی نای زندگی نداشتند. لنگ ظهر بود و صدای زنگ شبیه 

دارکوبی به خواب صبحگاهی یزدان نوک می زد.  با حرص پتو 

را روی زمین پرت کرد و به سمت آیفون رفت. گوشی را 

برداشت. 

- بله؟
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- بسته دارید؟ 

- چه بسته ای؟! 

- تشریف بیارید پایین. 

یزدان دستی بر موهای آشفته اش کشید و از خانه بیرون 

رفت. در آیینه آسانسور دور چشمانش را تمیز کرد و به محض 

باز شدن در آسانسور، پیاده شد. وقتی در خانه را باز کرد، 

دلش لرزید. جلوی در یک مرد غربیه با کریهه و ساک بچه ای 

در دستش، جلوی در ایستاده بود. یزدان با تعجب گفت: 

«شما؟» 

- یه خانمی گفت این امانتی رو براتون بیارم. 

- خودش کو؟ 

- همین دوروبر گفت کشیک می ده ولی نمی دونم کجاست. 

به کریهه اشاره کرد. 

- از دستم نمی گیریش؟

یزدان به صورت بچه نگاه کرد. بچه یوکابد! 

- چی کارش کنم؟ 

- من نمی دونم. 

مردد کریهه را گرفت و مرد ساک را به داخل راهرو هل داد. 

مرد رفت و یزدان دو طرف کوچه را به دنبال یوکابد گشت. 
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بین زمین و هوا مانده بود. نمی دانست خواب است یا بیدار. 

چند باری در کوچه بلند گفت: «پسته.» و دوباره حرفش را 

عوض کرد. 

- یوکابد. 

ولی هیچکس پاسخگو نبود. ناچارا وارد خانه شد. فکر می کرد 

هنوز خواب است، از ماهیت بچه در دستش هیچ نمی دانست. 

وارد خانه شد و کریهه را روی زمین گذاشت. بچه اصال بیدار 

نمی شد، آرام نفس می کشید و هر ازگاهی لبخند می زند، انگار 

شیرین ترین رویای زندگی اش را می دید. یزدان ناخودآگاه به 

روی بچه لبخند زد. شبیه شی مهمی دقیق مطالعه اش کرد. 

روی کریهه خم شد تا کاغذی را از الی پتو بچه بردارد و بوی 

شیرین او مشامش را پر کرد. کاغذ را باز کرد. نامه بلند باالیی 

با چند لکه اشک.

#۳۴۹

«سالم یزدان. یادته که من حامله بودم و بهت گفتم که سقط 

کردم؟ بهت دروغ گفتم. بچه ای که بهت دادم، یاراست. پسِر 

من و تو. یزدان، می خواستم این بچه رو بکنم سوهان روحت، 
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می خواستم پسرم انتقام منو ازت بگیره. دوست داشتم دلیلی 

باشه که من و تو رو به هم وصل کنه. دوست داشتم پایان 

داستانمون به یاد موندنی باشه. ولی ته یارا چی می شد؟ 

سیاوشی می شد که کنج تیمارستانه. دلم خواست براش 

مادری کنم، از همه چی بگذرم ولی حوصله اینکه مادر خوبی 

باشم رو ندارم، یعنی بلدش نیستم. من دارم پناهنده می شم 

به یه کشور دیگه. زندگی نکبتمو پشت سر گذاشتم. تجاوز به 

زن حاملت، ضجه های مهرا زیر دست سیاوش و ضجه هاش 

توی بیمارستان همش منو یاد وقتی مینداخت که توی انباری 

سوختم. نخواستم ادامه بدم، اگه می خواست اینجور ادامه 

پیدا کنه تا آخر همه می سوختن. دنیا نباید پایش روی انتقام 

باشه، دنیای پرعقده، دنیای قاتل ها و متجاوزهاست. حس 

کردم مهرا می تونه مادر خوبی باشه چون برای دیگه مادر 

نشدنش از ته دل گریه می کرد. تو هم که پدرشی. یزدان اگه 

عذاب وجدان داره خفت می کنه، اگه می خوای برام همه چیز 

رو جبران کنی یه کاری کن که یارا شبیه تو نشه. خدانگهدار.» 

یزدان به خودش آمد و دید که دارد مثل ابربهار گریه می کند. 

صدای گریه یارا بلند شد. طفلکی گرسنه بود و در کریهه دست 
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و پا می زد. یزدان بچه را از توی کریهه برداشت و همانطور که 

تکانش می داد، ایستاد. مهرا با صدای گریه او از خواب پرید. 

- یزدان!

از اتاق بیرون آمد و وقتی بچه را در بغل یزدان دید، چشمانش 

از تعجب گرد شد. 

- اون کیه؟ 

هیچ چیز به اندازه یک نوزاد نمی توانست خوشحالش کند. 

- اون کیه؟ 

یزدان میان گریه خندید. 

- پسرمون. یعنی پسر من که از حاال به بعد پسرمونه. 

مهرا تا ته ماجرا را خواند، از اولش هم فهمیده بود که بچه آن 

زن، بچه یزدان است چون چشمان یزدان را داشت. پاهایش 

قوت گرفت و به سمت یزدان دوید. بچه را در بغلش فشرد. 

فقط می خواست مادر باشد. 

- بچه خودمه؟ 

- آره. 

آرام بچه را در بغلش تکان داد و همانطور که اشک شوق 

می ریخت، یارا را در بغلش تکان داد. یارا در آغوش او آرام 

شد. یزدان به تراس رفت، روی زانوهایش نشست و 
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اشک هایش سرامیک  روبرویش را خیس کرد. با اینکه االن هم 

بچه داشت و هم زن اما دلش آرام نبود. 
***

نیاز پیازی را از پاکت برداشت و خواست خرد کند که میران 

پشت سرش ایستاد. 

- چی کار می کنی خانم؟ 

- ناهار درست می کنم. 

پیاز را از دست نیاز گرفت. 

- قرار نیست تو ناهار دست کنی؟ 

- چرا؟ 

- تو می ری کنار شومینه می شینی... استراحت می کنی من 

برات ناهار درست می کنم. 

بوسه ای روی گونه شوهرش زد و به هال رفت. از پشت پنجره 

به طبیعت گیالن نگاه کرد. درخت ها در هم می لولیدند و با باد 

می رقصیدند. مه زیبایی هوا را در برگرفته بود. موبایلش را 

درآورد و از پشت شیشه عکسی از آن طبیعت زیبا گرفت. 

موبایلش زنگ خورد و اسم بابا روی صفحه نقش بست. تماس 

را وصل کرد و همانطور که نگاهش به روبرویش بود، گفت: 

«سالم باباجون.»
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- سالم دخترم، رسیدید شمال؟ 

- آره یه ویال جنگلی توی گیالن گرفتیم. 

- چند روز می مونید؟ 

- دو سه روز. 

- عالیه. حسابی خوش بگذرونید... این روزها دیگه تکرار 

نمی شه ها...

حق با استا اصالن بود. آن روز برای نیاز و میران به اندازه 

تمام عمرشان شیرین بود. کنار هم دمپختی خوردند، ظهر را 

در آغوش هم زیر یک پتوی نرم خوابیدند و عصر در آن هوای 

بهاری در جنگل قدم زدند. سوار ماشین شدند و به سمت دریا 

رفتند. غروب دریا را در کنار هم دیدند و شب را در یک 

رستوران سنتی دیزی خوردند، همه چیز خوب بود، همه چیز! 

میران هودی طوسی رنگش را از تنش درآورد و روی صندلی 

انداخت. نیاز از اتاق بیرون آمد. یک پیراهن کوتاه سفید با 

گل های ریز قرمز پوشیده و موهای مشکی رنگش را دورش 

رها کرده بود. نیاز به سمتش رفت و او را بوسید، آنقدر 

بوسید که نفس کم آورد. هر وجب از تنش را بویید و بوسید. 

و هر لحظه برایش بی تاب تر شد. روی تشک نازکی کنار 

شومینه در آغوش هم به خواب رفتند. با صدای زنگ موبایلش 
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از خواب بیدار شد. تکانی به تنش داد تا موبایل را از باالی 

سرش بردارد و نیاز که روی سینه اش بود، از تکانش جا پرید. 

دستی به چشمان خواب آلودش کشید. 

- کیه؟ 

میران موبایل را برداشت و همانطور که خوابیده بود، تماس را 

وصل کرد و گوشی را روی گوشش گذاشت. 

- جانم دایی؟ 

- میران شمالی هنوز؟ 

- آره. 

- می شه لوکیشن برام بفرستی؟ 

- مگه شما شمالی؟ 

- آره، فقط لوکیشن برام بفرست. 

میران با تعجب گفت: «باشه.» دم ظهر بود، بوی غذا در خانه 

می پیچید. چند ضربه به در خورد و میران در را باز کرد. علی 

وارد خانه شد. زیر باران بهاری، لباسش خیس شده بود. با نیاز 

و میران سالم و احوالپرسی کوتاهی کرد و روی مبل کنار 

شومینه نشست و دستانش را رو به آتش دراز کرد تا گرم 

شود. میران روی مبل، روبروی او نشست.
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#پارت_پایانی❤��

نویسنده:فاطمه زارعی

علی هر از گاهی به یک نقطه خیره می شد و فراموش می کرد 

کجاست. در این چند ماه به اندازه هزار سال پیر و بی حواس 

شده بود وقتی میران ازش پرسید که چه کار با او داشته تازه 

به خودش آمد و به میران نگاه کرد. 

- می خواستم بهت بگم که...

- چی بگی دایی جان؟

- من دیگه حوصله کار ندارم. توان اداره کردنشو ندارم. اگه 

حسابدار صد میلیون از حسابم بدزده نمی فهمم. شاید با 

خودت بگی من چقدر سبکم که به یه غم باختم ولی اون 

چیزی که منو می کشه دایی، عذاب وجدانه. عذاب وجدان 

نابودم کرد. نابودم کرد. 

سیگاری از جیبش درآورد و خواست آتش بزند که یادش افتاد 

در خانه است و سیگار را به جای اولش برگرداند. 

- می خوام مدیرعامل اون شرکت رو انتخاب کنم و برم یه 

جایی دور از هیاهوی این شهر زندگی کردم. من برا 

مدیرعاملی تو رو انتخاب کردم میران.... 
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چشمان میران از تعجب گرد شد و سیبک گلویش باال و پایین 

شد. 

- آخه من...

نیاز هر چه تالش کرد نتوانست لبخند نزند. ته دلش پر از 

شادی و سرور بود. 

- تو بهترین انتخابی دایی. هیچکس صادق تر و درست تر از تو 

نبود.

نیاز دست میران را در دست گرفت و فشرد. زندگی آن ها تازه 

آغاز شده بود و روز به روز خوشبخت تر از قبل می شدند. علی 

ظهر را به اصرار میران کنار آن ها ماند و برای آخرین بار در 

خانه ای احساس گرما کرد. موقع رفتن کاغذی را روی میز 

گذاشت. 

- این آدرس آپارتمانیه که مادرت اونجاست. اگه خواستی 

بهش سر بزن. 

میران آرام پلک زد و علی را با روی خوش بدرقه کرد. نیاز که 

دیگر طاقت نداشت در حیاط دوید. میران را محکم بغل کرد. 

- مبارکه آقای مدیرعامل!

میران زنش را از روی زمین بلند کرد و چرخاند. صدای 

قهقهه هایشان در حیاط پیچید و نم باران بر صورت نیاز بوسه 
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زد. درخت ها رقصیدند، درست مثل روزگار که از حاال به بعد 

به ساز میران می رقصید. بوی عشقشان جهان را مست کرد و 

طبیعت را خنداند. میران خوب زندگی کرد و خدا خوب 

برایش رقم زد.
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