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 "بستیم  آسمان   سقف   زیر   که   عهدی  "

 

م  یپونه عاشق عکاس  اون نم  شهیمعروف  اون مرد    دونهیاما  که 

خودسوز کس  یمسبب  و  بوده  ها  ی مادرش  عکس  که    یبوده 

 ..... مادرش رو پخش کرده  یخودسوز

 

 

  خانمی  به.  برداشتم  را  دیس  در  شده  چیده   هایشیرینی  از  یکی

  و   دادم  تکان   سری  بود   ایستاده  لبخند   با   پذیرایی   میز  کنار   که

  کج   دیوارها   روی  شده   نصب  هایعکس  تابلو  طرف   به  را  راهم

  که  رنگ   مهتابی   هایمخفی  نور.  بود  تاریک  نیمه  سالن.  کردم

  آن   از  بیشتر.  داشتم  دوست  را  بود  شده   تعبیه  عکس   هر  باالی

 .  شد می  پخش  سالن  در   که  بودم  الیتی   کالم   بی  آهنگ  تاثیر  تحت
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  و   شهر  از  که  هایی عکس  به  زدممی  گاز  شیرینی  به  که  حینی  در

 . نگریستممی  دقیق بود؛ شده گرفته شهرنشینی

  در  تابلویی   اینکه  تا ...  چرا  دانمنمی.  کردنمی  جذبم   کدامشان  هیچ

  مابقی   از  بزرگتر  ابعادش   که  چون  شاید.  کرد  جذبم   سالن  وسط

 .  بود

  کف.  دبو  آجری  و  دراز  یکوچه   یک  ته  خانه،  یک  تصویر  عکس، 

  کرم   کوچک  در   تک  یک  به   شد می  منتهی  و   بود  خاکی   کوچه 

  خاطر  به  شاید ...  شد  سیخ  تنم   به   مو   دیدنش   با   چرا  دانمنمی.  رنگ

 ! شناختمشمی بسیار من  که بود ایخانه به زیادش شباهت

 جلب   را  توجهم  آشنایی  صدای  که  بودم  عکس  به  خیره  همچنان

  لبخند  با   امعکاسی  استاد   بهرامی  آقای .  برگرداندم  سر.  کرد

  های ریش  با  بازی  حال  در   انگشتانش.  بود  خیره  عکس   به   کمرنگی

  و   خاص   برق   یک.  زدمی  برق   چشمانش  و  بود  اشگندمی  جو

 ...  گرتحسین 

 !  باباجان؟   اومد خوشت عکس  این از هم  تو-

 : کرد نگاهم  چرخاند،  را سرش احساسات تقابل برای
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  عکس   همین  یاپ   صبح  از  که  هستی  نفری  دهمین  شاید  تو-

 !  نخورده تکون و واستاده

 :داد  ادامه. کردم نگاه  تابلو به  دوباره

  شما   یرشته   هم   البته  شاگردامه،  بهترین  از  یکی  عکاسش -

  ترمی   دو   یکی  گذرا  فقط  شما!  خونهمی  عکاسی  تخصصی.  نیست

  عکس   از  کلی   درک   و   آشنایی  یک  که  گذرونین می  واحدی  چند

 ! باشین داشته عکاسی هنر و

 :کرد سکوت ایظه لح

.  جنگید  خیلی  عکاسی  تو  شدن  موندگار  و  موندن  برای  همای-

 وسط  از  تونست  اون  ولی  نکردند  درکش  وقت   هیچ  اشخانواده

. هست  االن  که  اینی  بشه  و  بکشه  باال  خودشو  هاسختی   همین

  تر  خبره  هم   من  از  که  رو  روزی  بینم می.  کنممی  افتخار  بهش

 . شده

 خوش   خط  با   تابلو  پایین  که  افتاد   اسمش  به  چشمم  ناخودآگاه

 .  بود گرفته قرار زیبا  و اسلیمی تذهیبی  میان
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! ایاراده  با  دختر  عجب.  مفید  و  مختصر!  بس   و  همین  "همای"

 !  قریبی سرگذشت عجب

 !  آشنایی سرگذشت عجب

 قطارات؟  هم  کو  پس  اومدی؛ کردی خوب-

  گ هماهن  کس  هیچ  با   تونمنمی.  رممی  کار  سر  هام کالس  بعد  من-

 . بشم

 ! داری دوست رو تنهایی -

  آنقدر .  شدم  خیره  کوچه  ته  کرمی  در  به  دوباره   و  زدم  لبخند  فقط

  شد   بلند  امگوشی  زنگ  صدای  وقتی  که  بودم  شده   عکس  در  غرق 

  که   است  مدتی   استاد  شدم  متوجه  کشید؛   بیرون  خودم  از  را  من   و

  نگاه   آشفتگی  با  را  بر  و  دور.  است  گذاشته  خودم  حال  به  را  من

 .مکرد

 ای  نگذارد،   امادبی  بی  بر  حمل  را  رفتارم  کاش  ای  بود،   رفته  کی

 . کردممی جمع  هااین  از بیشتر حواسم کاش
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  این یادآور هم  باز روحی اسم. کشیدم بیرون کیفم از را امگوشی

.  است  شده   دیرم   هم   باز   و   امنکرده  حس   را  زمان  گذر  که  شد

 .کردم برقرار را اتصال اجبارا

 ... بله-

 :پرسید همیشه مثل خشک و سرد

 !  کجایی؟-

  گره  امعصبی   سیستم  به  را  امشنوائی   حجم.  بود  موذی  صدایش

 . دادمی

 !  شده تموم رستوران  تو کارم  تازه.  آممی دارم-

 دست!  خونمون  میان  دارن  اشقبیله  و   ایل  با  حوری  بیا،   زودتر-

 !  کنی  کمکم باید  تنهام،

 .رسونممی  خودمو دیگه ساعت نیم تا. باشه-

  یک  اما  کردم  موکول  دیگری  روز  به  را  ها عکس  مابقی  دیدن

  را  من   عکس   که  انگار  شدم  خیره  مقابلم   تابلوی  به  دیگر  یدفعه

  با .  برگشتم  را  رفته  راه  سپس.   باشد   کشانده  خودش  سمت  به
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 تفسیر   را  دیگری  عکس   و  ایستاده  دیگر  جوان  چند   کنار  که  استاد

 .  کردم خداحافظی  کرد؛ می

 را  خودم  و  کرده  یکی  دوتا   را  همکف  یطبقه  به  تهینم  های پله 

 . گذشتم  هنری  مجتمع  یمحوطه   از  عجله  با .  رساندم  ورودی   در  به

  با.  بود  روشن  خیابان  کنار  هایچراغ  پایه.  ایستادم  خیابان  کنار

  طرف   دو  درختان  هایشاخه   آنقدر.  کردم  باال  را  سرم  تعجب

  دیده   سختی  به  نآسما  سقف  که  بودند   رفته  فرو  هم   در  خیابان

  ها چراغ  پایه.  نشده  تاریک  هوا  هنوز   که  بود   معلوم  کامال   اما   شد؛ می

 . بودند شده روشن معمول از زودتر

  زده   قحطشان  ها ماشین  انگار.  کردم  نگاه   را  خیابان  راست  و  چپ

  ساعت   به.  شدمی  نزدیک  کنان  قرقر  موتوری  یک  دور  از.  بود

 و نشستممی موتور همین ترک که نبود بد. انداختم نگاه  اممچی

 .  رفتممی

 ژست  ولی.  کردم  بلند  برایش  نیمه   تا  را  دستم  رسید  که  نزدیک

  به را هایش پلک و داشت لبش یگوشه  سیگاری که موتور راکب
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  به   قطعا   رفتممی  اگر  او   با .  کرد  منصرفم  بود،  داشته  نگه   باز  زور

 . رسیدممی ابدی یخانه به روحی یخانه جای

 .  فرستادم  دنبالش را نگاهم  و  کردم قایم  پشتم را دستم

  صدای   با   که   بود  اشخاکستری  دود   و   موتور  دنبال  چشمانم  هنوز

 .  برگرداندم سر اخم با.  پریدند  هایمشانه ترس از بوقی

 .  بود کرده  توقف پایم   مقابل  قدیمی  خارجی ماشین یک

 . شد  بلند ماشین اتاقک داخل از مردی صدای

 ... باال   بیا-

  روی  تا   ریشش  که  اویی  به  و   کردم  کج  را  کمرم  و  سر  کمی

.  انداختم  نگاه   بود  من   موهای  برابر  ده   موهایش   و   آمدمی  اشسینه 

  را  او  من   چرا  دانمنمی  ولی   بود  هنرمندان  شبیه  لشقیافه  مثال

 . دیدم قدیمی  هایجاهل یا  اولیه هایآدم  شبیه

 صورتش   و  سر  در  مو  از  حجم  همه  این  که  بود  این  دلیلش  شاید

 .  آمدنمی او به

 : کرد تکرار هم  او  دادم، تکان  سوالی را سرم فقط حرف بی
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  است،  فایده   بی  واستادن...  ماشینی  منتظر  که  دیدمت...  باال  بیا-

 !  شهنمی رد تاکسی خیابون این از

 ! شما؟-

 :گرفت فرهنگسرا سمت به را دستش

 البته   دیگه  بیا...  نمایشگاه  توی  دیدمت.  اینجام  هایبچه  از  من-

 !  بشن چنارها  این قد  پات زیر هایعلف خواینمی اگه

. انداختم  نظری  خیابان  راست  و  چپ  به  دوباره.  کردم  صاف  را  سرم

 .زدنمی پر  هم  پرنده گفت،می راست

  عقب  در  یدستگیره  و   شدم  خم  رفتم،  جلو  را  ماشین  تا   قدم   دو

 :چرخاند طرفم به را سرش که بود  نشده  باز کامال  در. گرفتم را

  عقب  ریمی  که   نیستم  شخصیت  راننده ...  بشین  جلو  بیا -

 ! شینیمی

  تا   کشید  طول  ایلحظه.  نفهمیدم  را  منظورش  اول.  خوردم  جا

 .  شود باز ذهنم  در اشمعنی
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  یک  طبق  ولی   نه  یا   کنممی  درستی  کار  دانستمنمی.  بستم  را  در

.  نشستم  صندلی   روی  و  گرفتم  را  جلو  در  یدستگیره  آنی  تصمیم

  االن همین که انگار... تمیز و براق و بودند  کرم هالیصند روکش

 .  است آمده بیرون کارخانه از

 !  ری؟می  کجا-

 را   آن  به  منتهی  هایراه  و  خیابان  این  انداختم،  نگاه  روروبه   به

 :شناختمنمی

 . بشه رد ازش هم  تاکسی  که خیابون یک...  مستقیم-

 اششانه  یور  فِرش  بلند  موهای  از  قسمتی.  داد  تکان  را  سرش

 :ریخت

 بری  باشی  خواسته  که  جایی   هر  برای...  میدون  تا   رسونمتمی-

 .داره اتوبوس و  تاکسی

 :زدم لبخند

 نیستم؟ مزاحم! خوبه-

 : گفت تفاوت بی  لحنی با
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 . برم باید  که راهیه. میدون  دور قنادی برم خواممی! نه-

 .  افتاد راه به بالفاصله ماشین و  کرد عوض را دنده  او

 . پیچید مشامم  در چرم هایروکش عطر گرفتم،  یقمع  نفسی

 ! اومد؟ خوشت ازشون بود؟ چی هاعکس مورد  در نظرت... خب-

  لحن.  چرخیدم  طرفش   به  تعجب  با   و   گرفتم   روروبه  خیابان  از  نگاه 

 اردوی  یک  از  بعد  رحمبی  معلم  یک  هایسوال  مانند  پرسیدنش

 :دادم جواب سوال با را سوالش. بود علمی

  چیه؟ دتونوخ نظر-

  که   خیابون  و  کوچه  و  در...  همشون  شدن  عادی   که  من  برای-

 خودمون   چشمای  با  مثلشونو  روز  هر  داریم...  نداره  دیدن

  کار   کردن  نگاه  عکس   و  زدن  نمایشگاه  این  نظرم  به.  بینیممی

 !  کردنه  تلف وقت همش  ایه؛مسخره 

  او   با.  شد  خالی   دلم  در  چیزی  رنگ  کرم   در  آن  یدوباره  مرور  با

 .  نبودم موافق مورد یک این در

   دارین؟ مراوده  هاعکاس با -
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 فیدبک  بفهمن  دارن  دوست  و  میان  هاشونخیلی...  اوهوم-

 ! چیه؟ نظرت نگفتی، ! بوده چطور کارشون

  داشتیم.  شدم  خیره  ماشین  چند  مرور  و  عبور  و  خیابان  انتهای  به

 . شدیممی نزدیک راه انتهای به

 شما  که  نبودن  اونطوری  عکسها  یهمه.  مخالفم  نظراتتون  با  یکم-

 !  گی می

   عکسه؟  کدوم منظورت چی؟  یعنی-

  کرم  در و  بلند یکوچه  آن حس تفسیر. فشردم هم  روی را لبانم

 . نبود آسان

  کردم   سعی   و  پیچاندم   اماشاره  انگشت  دور   را  شالم   هایریشه 

 . باشد گذار تاثیر لحنم

  در   یک  و  کوچه  یک  عکس  جذب  عکس،   همه  اون  وسط  من-

  خیلی   حس   یک.  گرفتم  ازش  رو  عجیبی  حسی   یه.  شدم   کرمی

 . شده متروکه سرم تو وقته خیلی  انگار که نزدیک

   گی؟ می جدی-
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 : دادم تکان را سرم و رها  را شالم هایریشه 

 دارم  دوست.  هماست  هم  اسمش...  دختره  یک  عکاس...  اوهوم-

 .ببینمش

  سکوتش   ،کردمی  فکر  عکس  آن  به  داشت  هم  او  انگار.  کرد  سکوت

 :بپرسم او از دیگری سوال تا  داد  را مجال این من به

 عکاسین؟ هم شما-

  هایم سوال  با  انگار  کرد،   جمع  طرف  یک  به   را  لبانش  و   کشید  هوفی

 .  بودم کرده اشکالفه

 استقبال  بخرم،  شیرینی   نمایشگاه  برای  رممی  دارم  االن  که  گفتم-

  تموم  شربت  و   ینیشیر.  کردیممی  فکرشو  که  بود  اونی  از  بیشتر

 . کردیم

  و   قیافه  و   ریخت  و   سر  این   با  هم  او   احتماال.  رفتمی  طفره  داشت

  عکاسی .  بود  عکاس  ماشینش،  یآینه   آویزان  کوچک  دوربین  آن

.  است  هم  عشقی  احتماال  و  کاری  رقیب  همای  با  معلوم  قرار  از  که

 : گفتم و  چرخاندم دهانم  دور را زبانم کرد،  گل امبدجنسی

 !  ها؟ خدماتی جزء یا   اونجایین؟ چیآبدار شما-
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 را   سرش  آرام.  قرمز  چراغ  پشت.  رسیدیم  خیابان   انتهای  به

 ... زدن پلک بدون   خیره،. کرد  نگاهم  و برگرداند

 را   نوری  هیچ  که  مشکی  یپارچه   یک   مثل.  بود  سیاه  چشمانش 

  هیچ...  دسترس  از  دور  و  نفوذناپذیر  همانقدر.  کندنمی  منعکس

  مکثی  از بعد.  کنم درک چشمانش میان از توانستمنمی  را حسی

  من   از  را  نگاهش   که  حالی  در  و  انداخت  باال   را  هایششانه  کوتاه

 : گفت داد می چراغ قرمزی به و  گرفتمی

 واقع   در  آبدارچی،  گفت  شهمی  نه...  خدماتی   گفت  شهمی  نه-

 ! خانم  امکاره هیچ  و کار همه

 .  نکرد اعتراف. شد  خالی بادم

 کنارش   در  بیشتر  داشتم  دوست.  رسیدیم  میدان  ردو  به  زود  خیلی

  عکس  آن  به  هایمحس   از  من  و   کردمی  رانندگی  آرام  او.  ماندممی

 .دارد  هم رفتنی  آمدنی هر خب ولی زدم؛می حرف

 انداختن  با  همزمان.  رسیدم  خانه  به  زود  خیلی  و  گرفتم   تاکسی

 را   سرم.  ترساندم  سر  پشت  از  مردی  صدای  قفل  در  کلید
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  سمت  به  هوا  در  را  دستش  که   حالی   در   احسان.  مبرگرداند

 : کشیدمی داد  دادمی  تکان نامعلومی 

 !  اومد شین، پیاده-

  معدود   از  یکی  احسان.  کردم  نگاهش  و  چرخیدم  طرفش  به کامال

 بیشتر  دیدنش  از  حتما  و  بود  برم  و  دور  روراست  مردهای

 هوا  و  داد  خیابان  در  باال  صدای  تن  این  با  اگر  شدممی   خوشحال

 . کردنمی

  ولی   کرد،  تند   پا   طرفم   به   دید   که  را  صامت   من .  چرخاند  را  سرش

 :گفت  خنده با  پرسیاحوال  جای به او

   االن؟ تا بودی کجا... شعور ارزن یخاله  دختر چطوری... به به-

 !  کردم نگاهش رفته وا

 بیشعورم؟ من-

 :داد نشان را اشاشاره انگشت و برد  باال را دستش

 . کنی می دیر اینقدر و داری مهمون  دونیمی-

 ...  خب-
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  دنبال   را  ریحانه  و  خاله  شدن  نزدیک  چشمانم   با  که  حالی   در 

 : پرسیدم کردم؛ می

 ! منتظرین در پشت شما که  نگفت من  به نیست؟ روحی مگه-

  هماهنگ  باهات!  منتظرتونه  پونه  گفت  ما  به...  من  عزیز  عکس  بر-

 . بود نکرده

 یک   چشم  به  تو  به  هنوز  حیور  "  خورد  زنگ  سرم  در  بلند   صدایی

 دور  از  و  مالهمی  شیره  سرتو  راحت   هم   خیلی!  کنهمی  نگاه  بچه

 تمام   شبیه  که  قراره  کی  داره؟  تمومی  زن  این  تنفر!  خندهمی  بهت

  "بشه؟ مهربون ها قصه هایخاله

  چیز   هیچ  متوجه  دیگر  بود،  شده  پا  به  سرم  در  که  ایهمهمه  با

  قفل  در  را   کلیدی.  خیدمرچ  در   طرف   به  کشدار  و   کند .  نشدم

.  چرخیدنمی  هم   باز  رفتم،  کلنجار  آن  با  چرخید،نمی.  انداختم

 . نچرخید هم باز ولی دادم تکان در همراه را کلید

 ...  کرده گیر  وامونده-

  های دست   از  یکجا  را  کلید  و  قفل  و  زد  کنارم  آرنجش  با  احسان 

 . داد نجات من
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 !  کنیمی کار چه ببینم  کنار برو-

 احسان   درشت  دستان   به  و   رفتم  عقب   قدم   دو  فورا.  نکردم  مقاومت

 .شدم خیره

 : گفت و  کرد نگاهم  آرامش با  و آورد بیرون قفل از را کلید

 بشه؟   باز  در  داری  توقع  زدی  جا   اشتباه  و  کلید.  .. خوب  دختر-

 . نشکست قفل تو کلید  داشتی که شدتی  و همت این با خوبه

  آرام  حرکت  یک  با  در.  کرد  عوض  را  کلید  سرعت  به  و  گفت  را  این

 . شد باز

.  گذشتم  کنارش  از  و  انداختم  پایین  بغض  با  را  سرم.  کرد  نگاهم

 .  کرد سکوت هم او

  که   کردند  مگو  بگو  آنقدر.  زدندمی  حرف  هم  با  نفر  هزار  سرم  در

  پای  کی   درآوردم،  را  مانتوام  کی  گذشتم،  حیاط  از  کی   نفهمیدم

  و  حوریه  خاله  به  که  بود  شده  فراموشم  حتی .  ایستادم  سماور

 .  کنم سالم ریحانه
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 وجودم  توی  منِ  به  یکی  نشست  امشانه  روی  که  دستی  گرمی   با

 آب   و  بود  سماور  زیر  قوری  برگشتم  که  خودم  به.  زد  تلنگر  محکم

 .بستم را سماور شیر سریع.  رفتمی سر قوری توی از داشت

  خط  چشمانش  طرف  دو .  ایستاد  کنارم  و  زد  دورم  حوری  خاله

 نظر   به  مرموز  و  سیاه  ریزش  چشمان.  بود  یدهشک  چشم

 .  رسیدندمی

 !  هان-

  این  تو   ده می  یاد   چی   تو   به  انگیز   روح  این ...  دختر  چیه  هان -

 ... نداره نظیر که احوالپرسیت سالم ماشاال خونه؟

 :گفت  عصبی و  کرد فرو قوری توی را اشاشاره انگشت

 درست  جوش  آب  با  رو  چایی  که  دونی نمی  تو...  پذیراییت  از  اینم-

 ! ببندی؟ شکممون به سردی آب چای خوایمی کال یا کننمی

 : کرد زمزمه و بست پوزخندی  با  هم را حرفش ته

 یک   اتپنجه  هر  از!  دیگه  همینه  باشی   که   روحی  یخونه   دختر-

 ! بارهمی هنر
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  و  خالی  سینک  سبد  در  را  قوری  بدهم  او  به  جوابی  اینکه  بدون

  اندازه  چه  تا   من  حال  دانستنمی  که   و ا.  کردم  روشن  را  سماور  زیر

 . کشممی درد چقدر دانستنمی که او. است خراب

 

  هم   رو  پونه...  نخور  حرص  اینقدر  بشین  بیا  شما  جان،  مامان-

 .  من دست بسپار

 زمزمه  گوشم   کنار.  پیچید  هایمشانه  دور  را  دستش .  بود  ریحانه

 :کرد

 بیارم؟  برات قرص یک خوایمی.  دختر بیا خودت به! پونه-

 مهربان  چشمانش  سبزی  چقدر.  کردم  نگاهش.  چرخاندم  را  سرم

 .  بود سرخ لبانش  چقدر. بود

  و  گرفتم دستشویی مایع پمپ زیر را دستم. کردم باز را آب شیر

 زرد  مایعی   از  بود  شده   پر  دستانم  کف .  دادم  فشارش  بار   چند

 ...رنگ

**** 
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 پر  فریزر کیسه چند و بود نشسته هال از  گوشه یک حوریه خاله

  بندیشان   دسته  دقت  با  و  گذاشته  جلویش  را  دارو  و  قرص  از

 . کردمی

  اتاق  در  تا  بود  برده  باال  یطبقه   به  را  هایشانچمدان   احسان

 . بود گوشی با صحبت حال  در  هم  ریحانه. بگذارد خانهمهمان

  پشت  هاعقربه.  بود  شده  شب  و  گذشته  عصر.  کردم  نگاه  ساعت  به

 .  دویدند می هم سر

  به  و   گرفتم   شمار  ثانیه  از  را  امخیره  نگاه   گوشی  پیامک   صدای  ا ب

 .دوختم صفحه

 ی مسئله  راجب  باهات  باید.  امصالحی  من.  خانم  پونه  سالم"

 "داری؟ وقت. کنم صحبت مهمی

  اسمم  هم  و  شماره هم که گشتممی نامی  صالحی  دنبال سرم در

 .  خورد هم به احسان صدای  با فکریم  کنکاش. بود بلد را

  تزیینیه؟ گرامافونتون مثل اینم یا داره کنترل تلویزیونتون پونه-

 را   امسینه   در  شده  خم  زانوهای  و  انداختم  مبل  روی  را  گوشی

 . کردمی  درد پاهایم  مچ چقدر. گذاشتم زمین روی



 

 
 

21 

DONYAIE MAMNOE 

 : پرسیدم  رفتممی تلویزیون میز  طرف به که حینی در 

   خوای؟می کار چی-

 : بود لوده هم هنوز. زدم زانو زمین روی پایش کنار

 !  حلقم تو  بکنمش افقی خواممی-

  نگاهش   چپ   چپ  چشم  یگوشه   از.  چرخاندم  طرفش   به  را  سرم

 .  کردم

 : کرد دراز طرفم به را دستش  و انداخت باال  شانه

 !  رو وامونده اون بده... واال-

 . گرفتم طرفش به و درآوردم کشو از را کنترل

  که  رو   روحی...  جاش  سر  بذارش  دوباره  کردی  استفاده  خواهشا-

 ! شناسیمی

  مقابل   راحتی  مبل  روی  را  خودش  و   رفت  عقب  عقب  احسان

 . کرد ول تلویزیون

  بده،  نشون  روانشناس  یک  به  خودشو  باید  هم  روحی  خاله  این-

 ! داره وسواس
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 : کرد  بلند را صدایش حوریه خاله

 !  نیست وسواسی روحی... نه-

 مادرش  طرف  به  را  سرش  کردمی  روشن  را  تلویزیون  که  حینی  در

 : چرخاند بود نشسته سالن انتهای در سرش پشت که

 تو  دستشون  همش   نیستن  تو  عین  که  وسواسیا  همه  من   مادر -

  تهش !  بگذرونن   حموم  و  دستشویی  تو  روزشونو  نصف  و  باشه  آب

  یک  هم   روحی  کار   این  خودشون،  غیر  بدونن   نجس  رو  همه  هم

 ! وسواسه جور

 . نیستم واسیسو من...  احسان ببند دهنتو-

  خندید می  که  حالی   در  و  برگشت  تلویزیون  سمت  به  احسان

 تهران   پنج  یشبکه   به  آخرش.  کردمی  پائین  و  باال  را  هاشبکه 

 . داد رضایت

 :گفت  گرانهتوبیخ  بود   شده   تمام  گوشی  با   زدنش  حرف  که  ریحانه

  پشت  نشستی  که  اشخونه   تو!  شو  قائل  حرمت  اینجا   حداقل-

 ! خدا به زشته! نزن حرف سرش
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  سختی  به   تنگش  شلوار  جیب  توی  از  را  سیگارش  یجعبه   احسان

  زدمی  آتشش  رنگش  طالیی  فندک  با  که  حالی  در  و  کشید  بیرون

 .شد خیره تلویزیون اخبار به

 : کرد ریحانه به رو خاله

 ایمان؟  از خبر چه-

 : کشید کمرش و دل به دستی و نشست مبل روی ریحانه

 سه  دو   این  تو  باید   خودم.  نادند  مرخصی  بهش   مامان،  هیچی-

 .  بگردم خونه دنبال برم روزه

 گشت؟برمی داشت ریحانه. کردم  ذوق 

 : پرسید  دوباره خاله

 بدن؟ سازمانی خونه بهتون نبود قرار مگه چی؟ سازمانی خونه-

 : داد خودش به تکانی  ریحانه

 .  دادن اونا به رو هاخونه. بودن ترسابقه با  ایمان از نفر چند-

 . شد هایشقرص  و داروها سرگرم دوباره و  "  بابا ای "گفت خاله
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  هشت   هفت  یبچه   دختر  یک  مثل  آجری  و  باریک  کوچه   یک  توی

 . کردممی  لی لی  و کشیدممی دیوار به را انگشتانم سر ساله

 .  بودند زبر و تیز آجرها  الیالبه از زده بیرون هایسیمان 

 شبیه   درست  ... رنگ  کرمی   در  یک   به   شد می  منتهی  کوچه  ته

 .  بودم  دیده عکس  توی که همانی 

  مشکل  ولی ...  زیاد  خیلی   شناختم،می  را  در  آن   و  کوچه  این   من

 مربوط  چه  هر  انگار!  امشدیده  کجا   و  کی  دانستمنمی  که  بود  اینجا

  پستوی   ترینعمیق  و  ترینتاریک  در  بود  خانه  این  و  در  این  به

 . بود  شده پنهان امحافظه

.  ترساندمی  کرم  در  و  کوچه  ته  به  شدن  نزدیک   از  را  من  حسی

  قلبم   پیش  هاسال  که   داشت  وجود  خانه  آن  درون  چیزی  که   انگار

 .  بود فشرده را

  زیاد   روشنایی  آنقدر.  تابید   سمتم  به  خانه  حیاط  از  شدیدی  نور

  آزارم    و  بود  هم  هنوز  نور  اما  بستم؛  محکم  را  هایم پلک  که  بود

  با   که   کسی   صدای .  فشردم  هم  به  تر محکم  را  چشمانم .  دادمی
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.  کنم  باز  را  هایمچشم  که  شد  باعث  زدمی  فریاد  مبهم  کلماتی

 . پریدم خواب از که بود جاآن 

  یک .  بود  نشسته  کنارم  نگران  و   کرده  روشن  را  اتاق   چراغ  ریحانه

 . بود  پیشانیم روی دیگرش دست  و شانه روی دستش

**** 

 درخت هایگبر  و   شاخ   الیالبه   که هاییگنجشک  صدای  سرو   با

  نشدم  بلند  تخت  روی از تا  و  شدم بیدار خواب از کردند می بازی

 .  امدیده خوابی چه دیشب که نیامد  یادم

  اتاقم  وسط  که  ایریحانه  روی  نگاهم .  کردم  تخت  آویزان  را  پاهایم 

 انداخته   رویش   را  پایش   و   کشیده  بغل  در  را  بالشی .  افتاد  بود  خواب

  مثل   هم  موهایش.  کردمی  خرخر  آرام  و  بود  باز  دهانش.  بود

 .  بودند تنیده  هم در درختان  هایشاخه 

  شده   مچاله  پایش   کنار   که  نازکی  پتوی.  شدم  بلند   تخت  روی  از

  خاطر  به  را  شب  از  زیادی  ساعات.  انداختم  رویش   و  برداشتم  را  بود

 . بود مانده  بیدار من
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  بود  کسی   تنها  ها سال  این  در  او.  شدم  خیره  خواب  در  صورتش  به

  زمانی   چه  دوستیمان  دوران  در  چه.  است  کرده   حمایت   را  من  که

 . شد  دوشم  به خانه یخاله عروس که

  در   پشت  جالباسی   از  را  مانتوام.  کشیدم  برس  کوتاهم   موهای   به

  دوشم   روی  را  امکوله.  کردم  سرم  را  مشکی   یمقنعه  و   برداشتم

 .  زدم بیرون و انداختم

 .  کردم تند  پا  در  فرط به و یکی   تا  دو را پلنگی سنگی  هایپله

   کجا؟! ... پونه-

  در .  بود  ایستاده  آشپزخانه  دم  دست  در  قاشقی  با  حوریه  خاله

  کردم می  نگاه  را  چوبی  جاکفشی  توی  و  کرده  کج  را  سرم  که  حالی

 : گفتم

 . سرکار-

 . شد  دور صدایش

 .آزادن هم هامرده! تعطیلیه که امروز-

 .کردم سفت را بندش و  کشیدم باال  را کتانی  پشت
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 خاله؟ داره  تعطیلی شکم  کار-

   شده؟  گور و  گم باز چرا اون. نیست شکمی کارش که روحی-

  بلندتر  را  صدایم.  بود  صبحانه  کردن  آماده   حال  در  آشپزخانه  ته  او

 :کردم

 ! خاله کنهنمی چک من با  هاشوبرنامه-

 :گفت دلخوری  با  و رساند آشپزخانه در به باز را خودش

 !  شدین مشعوف خیلی موندندی از که معلومه قشنگ-

 سری  و  دادم   باال   هایمشانه  با   همزمان  را  ابروهایم .  کردم  نگاهش 

  را  همدیگر  خوب  خواهرها.  نداشتم  حرفی ...  تکان  تاسف  به

 . شناختندمی

 .بخور  چایی حداقل واستا-

 : گرفتم را در یدسگیره

   خاله؟ چایی  منو-

 : زد لبانش  روی دستش پشت  با

 ... سالمت هب  برو. نبود یادم  آخ-
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*** 

  مرد  دست  به  را  پرینت  و  کردم  ثبت  سیستم  توی  را  هاسفارش-

 .  دادم  زده ادکلن و پوش خوش میانسال

 .گذاشت پیشخوان روی را دستش

 خانم؟  شهمی حاضر کی -

 !  کنهمی اعالم شمارتونو سیستم-

 نشسته   پی   آی  وی  قسمت  در  که   ایعده  جمع  به  و  گفت  ممنونی

 .پیوست بودند

  همان  با  سراسیمگی  با .شد  وارد  سینا.  شد  باز  رستوران  یچوب  در

  حرکت  با  و   دادم  تکانی  را  سرم.  کرد  نگاهم  روشنش  سبز  چشمان

.  دوید  آشپزخانه  سمت  به.  کند  عجله  که  دادم   نشان   او   به  دست

 از   همیشه  ولی  بود  پادو  کارگر!  پدرش  از  دیرتر  حتی  آمدمی  دیر

 .  آمدمی دیر  هم رستوران مدیر پناهی  آقای

 ... خانم... خانم-
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  میانسال   مرد  همان.  برگرداندم  را  سرم  هانی   با .  بود  پرت  حواسم

 .بود

 !  بفرمایین و امرتون... شرمنده-

 کنم؟   کار چه. خوام می هم دیگه ینوشابه  یک من-

 .دادم تکان را سرم

 صورت   به  و  ببینم   تا   بیارینش  بعد   بردارین،   یخچال  توی  از-

 .کنم اضافه حسابتون

 . رفت و گفت یممنون

  تک  به  بزنم  زل  کسی  به  اینکه  بدون  و  زدم  امچانه  زیر  را  دستم

  با   هاآدم   اینکه  از.  بود  امهمیشگی  کار.  انداختم  نگاه  میزها  تک

  و  زدندمی  حرف  خوردند،می  غذا   و  نشستندمی  هم  کنار  عشق

  و   دست  اعضاء   از  کدام  هیچ  از  من.  کردممی  تعجب  خندیدندمی

  طبق  انگار.  نداشتم  خوشایندی  یخاطره  امادهخانو  یشکسته  پا

  فرضی  دیوار  یک  خودمان  دور  ما  یهمه  نانوشته  قانون  یک

  به   هم   با  را  احساساتمان  خواستیمنمی  و  بودیم  کشیده  ایشیشه 

 .  بگذاریم اشتراک
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 . آورد بیرونم فکر از امگوشی پیام زنگ صدای

 ".دارم مهمی  کار  باهات. هستم صالحی  سالم،"

 : کردم تایپ  تند بشجوا در

 ".نیاوردم جا به  شرمنده،"

 ... امین خانم -

 . کردمی نگاهم   لبخند   با  پناهی . کردم  بلند   گوشی   روی  از  را  سرم

 ...  بله-

 .دارم کارت اتاقم؟  تو میای-

 . شدند رستوران وارد  همزمان نفر  چند و  شد باز در

 ... ها مشتری   ولی-

 : بود مصر حرفش روی

 حساب  تو  یکم!  بشینه  جات  بیاد   م گمی  سینا  به  نداره  اشکال-

 .  خوردیم مشکل به ها کتاب

 هوا  آپولو  حکم  گیج  سینای  برای   آشپزخانه  هایظرف   شستن

 .داشت را کردن
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 را  میز.  شدم  بلند   ناراضایتی   با  و  کردم  فرو  جیبم  توی  را  گوشی

 .زدم دور

  عطرش  بوی.  گذشتم   بغلش   از  و   شدم   وارد .  ایستاد  اتاقش   در   کنار

 ...  انگار بود گرفته دوش عطر  با. زد دلم زیر

 فشرد   را  میز  روی  آیفون  یدکمه  نشست،  که  چرمش   صندلی  روی

  و  زد  هوا  روی  را  پناهی  پیشنهاد  هم  سینا.  کرد  احضار  را  سینا  و

 .  کرد رها را کارش

  قفل  هم   در   را  انگشتانش   و   گذاشت  میز  روی  را  آرنجش   پناهی 

  دهانش   در  بار  دنچ  را  حرفی  ایدهنده  آزار  سکوت  از  بعد.  کرد

 :رفت سر امحوصله. کرد  مزه مزه

 !  پناهی جناب منتظرم من-

 : کرد نگاهم سریع

  شینی؟نمی چرا-

 .  کردم اشاره بیرون به ابرو و  چشم با
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 به  برادرتون  و  من  که  هنوز!  کنه  خرابکاری  سینا   ترسممی-

  کار   پای  بره  سینا!  اوضاعمون  اینه  کنیممی  رسیدگی  ها حساب 

 !  هشمی واویال

 .  دیدم می روز طی را او یخنده کمتر.  خندید

  مورد  در  باهم  تا  اینجا  آوردمت  نخورده،  هم  به  حسابی  هیچ  نه،-

 . بزنیم  حرف مسایلی

  پایین  و   باال   سرم  توی  سوال  این.  کردم  نگاه   منتظرش  چشمان  به

 ! داشت؟ درخواستی چه او. شد

 .  بود راحت و  نرم مبل. نشستم مبل روی

  همش   تو  هایانگشت  که  حالی  در  و  داد  کش  میز  روی  را  خودش

 : پرسید منعطف  لحنی با فشردمی هم به را

 اسکندری   خانم   خواهر  دختر  نگفتی  اومدی  اینجا   که  اولی  از  چرا-

 !  هستی؟

  شد   طوالنی  که  سکوتم.  شناختمی  را  روحی  کجا   از  او.  خوردم  جا

 :داد ادامه
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 توی  متری  هزار  عمارت  توی  که   کسی   کردم می  فکر  من-

 مرکزی   یشعبه  معاون  اشخاله  و  کنهمی  زندگی   احمدآباد

 !  باشه نداشته کار به احتیاج کشوره، بانک بزرگترین

 : کردم نگاهش  واج و  هاج

  صحبت  کسی  با   زندگیم   خصوصی  مسائل   در  ندارم  عالقه  اصال-

 . کنم

 : داد ادامه هایم حرف به توجه بدون

 کاری   اضافه  تقااو  بیشتر  که  داری  مالی  مشکل  کردممی  فکر-

 ! وایمیستی هم

  شغلم   با   من   یخانواده  ثروت  شدم؟  سوژه  براتون من  چرا...  خب-

 داره؟  منافاتی

 !  هستی قوی خیلی دختر تو-

   برم؟  من بدین اجازه اگه... تعریفتون از ممنون-

 : گفت هیجان با  و  کرد  باز هم  از را دستانش

 .داشتم تریمهم کار راستش. بشین...  بشین نه-
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 . شد  کشیده  باال  به خود به خود ویمابر

 .شنوممی  بگین،-

 . کنم  بزرگتر رو رستوران خواممی که وقته خیلی من-

 دیوار  به  دستش  با  زد،  دور  را  میزش  و  شد  بلند  اشصندلی   روی  از

 : گفت و کرد اشاره روروبه

 یک   ته  خونه  این.  است  مخروبه  یخونه  یک  دیوار  این  پشت-

  یک   بخرمش   بتونم  اگه  اما .  نداره  ادی یز  وسعت!  باریکه  یکوچه 

 !  نشون دو با تیره

 : پریدم حرفش وسط 

 آد؟ می  بر من دست از کمکی چه ولی! پناهی  آقای ببخشید-

 روی.  داد  گره  اشسینه   روی  و  کرد  جمع  ارزوهایش  با  را  دستانش

 : گفت و نشست من رویروبه مبل

  چند   من.  هباورنکردنی  یمعجزه  یک  شبیه  رستورانم  توی  تو  بودن-

 هستن  کلش   معاون   شما  یخاله  که   بانکی   توی  در  به  در   که  وقته
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 راهم  سر  رو  تو  خدا  کردمنمی  فکر  وقت  هیچ...  وامم   یک  دنبال

 . ندیدمت من و گذاشته

  یک .  کردم  دراز  میزش  طرف  به  را  دستم  و   دادم   تکانی   را  سرم

 .  برداشتم  خودکار و یادداشت یبرگه

  نگاه   حرکاتم  به  زدمی  برق   امید  از  که  هاییچشم  و  خندان  لبی  با

 .سوخت برایش  دلم.  کردمی

  سُر  مابینمان  میز  روی  و  نوشتم  برگه  روی  را  خاله  همراه  یشماره

 .دادم

  بتونم   دارم  دوست  خیلی...  جانم  خاله  یشماره  این  بفرمایین، -

  من  کنین  فکر  شما  بهتره...  متاسفم  واقعا  ولی  کنم  کمک  بهتون

 .محتاجم کار به که مهست فقیره دختر همون

 .  رفتند باال   ابروهایش

 کنی؟  همکاری  من با خواینمی-

 : شدم بلند مبل روی از

 ! نه که چرا یومد می  بر دستم از کاری اگه-



 

 
 

36 

DONYAIE MAMNOE 

 :زد پوزخند. بود دلخور

 !  برو! باشه-

  من  خاطر کردنمی باور او  قطعا.  بود  حرف از پر  گفت که ایباشه

 .ارزدنمی پشیزی امخاله  برای

 زدن   لگد  آرام  با  را  خودش  سر.  زدند نمی  برق   دیگر  هایشمشچ

 . ندارد کاری من با  دیگر که یعنی. کرد  گرم میز یپایه به

  کثیف  کردممی  حس.  رفتم  دستشویی  طرف  به.  زدم  بیرون  اتاق   از

  کسی   دل  اینکه  از  ترسیدممی  گناهکارم،  کردممی  حس   هستم،

 . بشکنم را

 که   را  آب  شیر.  شستم  صابون  اب  و  گرفتم  آب  شیر  زیر  را  دستم

 .شنیدم  را  خواستمی  عذر  محترمانه  مدام   که  پناهی  صدای  بستم

  نم   تا   کردم   مچاله  هایم انگشت وسط  را  مانتوام  یگوشه   سراسیمه

 . دویدم را سالن تا . بگیرم را دستم

  و   بود  ایستاده  ایگوشه   لرزان  هایانگشت  و  خم   گردنی  با  سینا

  عذر  حال  در  دست؛  در  فاکتوری  با  تنومند  مرد  دو  مقابل  پناهی 

 .  بود خواهی



 

 
 

37 

DONYAIE MAMNOE 

  سر  که  کرد  اشاره  ابرو  و  چشم  با   افتاد   من  به  نگاهش   تا   پناهی 

 بیشتر  که  ارقامی  و  اعداد  و  برگشتم  سیستم  پشت.  برگردم  جایم

 . کردم تصحیح را ساده  شام یک فیش نه بود اختالس یک شبیه

**** 

 زرد  نور  و  چوبی  لوستر  به  و  داده  تکیه  صندلی  پشتی  به  را  سرم

  باال   آن  در  پیش   یلحظه   چند  تا  درست.  کردممی  نگاه   المپش

  چند   اینجا  االن  و  بودم  کردن  کار  حال  در  جدیت   با  رستوران  توی

 ! امعالقه مورد دنج  و کنج شاپ کافی توی تر،  پایین متر

   بیارم؟ برات هم  کیک...  پونه-

 : کردم صاف  را گردنم

 ... علی  بیار بزرگ  کیک یک! رهمی ضعف داره  دلم-

  خندید   بود   شاپ  کافی  یکاره  همه  و  گارسون  و   صاحب   که  علی 

  چیزی   دستش  کف  کوچک  یدفترچه   توی  که  حالی  در  و

 . رفت پیشخوان پشت نوشتمی

  زنجبیل   ای،نقره   کوچک  قاشق  با  کردم  شروع  و  نشستم  صاف

 لیوان   وسط  کوچکی  گرداب.  زدم  هم  به  را  جوشآب   در  معلق
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  افتاده   من  زندگی   وسط  که  گردابی مثل  درست  بود،  گرفته  شکل

  تا   چرخاند می  کند   دور  روی  را  قاشقش  خدا   که  تفاوت  این  با   بود؛

  وسط   کرمی   هایزنجبیل   شبیه  دقیقا .  نگیرم  گیجه  سر  من

 .گرداب

  و   کرمی   در   آن  یاد  به  همزمان  را  من   یکدفعه  ها زنجبیل   رنگ

  شد یم .  انداخت  زد می  حرف  آن  از  پناهی   که  پشتی  ایکوچه 

 . نداشت ضرر که فهمیدنش  باشد؟ دو  این بین ربطی

 .  شدم بلند  جا از  و خوردم را دمنوش از قلپ چند

 .  بود آورده وجود به من  در عجیبی کشش در آن

  بودم   شاپ  کافی   یشده  پارکت  یپله  چند  از  رفتن  باال   حال  در

 : کرد متوقفم آخر یپله روی علی  صدای که

  رو  کیک این  واستا  حداقل  دی،نکر  هم  نکردی  حساب  دمنوشتو-

 ای؟گرسنه گفتینمی مگه! بخور

 :چرخیدم طرفش  به و  گزیدم لب

  فراموشی  سندروم  دچار  هاتازگی  کنم  فکر...  ببخش  خدا  رو  تو-

 ! علی کن  دعا برام. شدم آنی
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 : گفت خنده  با

 منو   زنجبیل  قاشق  یک  و  آبجوش  لیوان  یک  بکش،   خجالت-

 یحافظه  حال  به  یفکر  یک  خب  ولی!  کنهنمی  ورشکسته

 امروز  و   دیروز  مال  هم   مندرومت  سندروم  این!  بکن  معیوبت

 حساب  و  خوریمی  چیزی  اینجا  مبای   که  وقته  خیلی  تو  نیست،

 ! کنینمی

 :کردم پاک را پیشانیم عرق  نمایشی

  حساب   این  با...  باال  بفرست  کن  فاکتور  هم   با   رو  همه  شرمنده-

 .بفرستی  هم  کارتت شماره بهتره

 

 پشت   خیابان  طرف  به  یکراست  آمدم  بیرون  که  شاپ  یکاف  از

 .کردم حرکت رستوران

  که   بود  ایکوچه   همان  درست  رویمروبه  بلند  و  باریک  یکوچه 

  هم   پریده  رنگ  و   داغان  و  درب  در  یک.  افتادمی  رستوران  پشت

  شمایلش   و   شکل   و  کوچه  ولی  نبود   مشخص  رنگش .  بود  آن  ته

  طرف   یک    دیوار.  داشت  شباهت  دیشبم  خواب  یکوچه  به  خیلی
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  بودند   کرده  اشاحاطه  هایی درخت  های شاخه  و   بود   کوتاه  کوچه

  و  زده  زنگ  حیاط  در  از  که  داشت  وجود  ایخانه  دیگر  طرف  و

  فهمید   شدمی  بود؛  کوچه  به  رو  که  اششکسته   یپنجره   یشیشه 

 .است متروکه  هم خانه آن که

 فرو  کیف  توی  را  دستم.  داد  قلقلک  را  پایم  کنار  امگوشی  یویبره 

 . کردمی آمد  و رفت گوشی  روی روحی اسم. بردم

 ... بله-

 !  کجایی -

 ...  خیابون تو-

 !  خونه بیا سریع-

   بذاری؟ قال رو حوریه خاله خوایمی  هم  باز-

  بکن  خودتو  کار  تو!  مربوطه  خودم  به  خواهرم  با   من  یرابطه -

 باشه؟

 شما؟ یوظیفه یا  خودم کارهای-
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  فکر !  دینمی  و  ندادی  انجام  رو  کاری  یک  آدم  مثل  وقت  هیچ-

 به  خودم  با   باید   رو  آرزو  این  شی، می  آدم  بشی   بزرگ  کردممی

 .ببرم گور

 . کرد  قطع را تلفن و گفت را این

  سنگ  به.  رفت  بین  از  کوچه  ته  در کشف  برای  حالم  و حس  تمام

  ته  تا   و   شد  پرتاب  سنگ.  زدم  لگدی  بود  پایم  جلوی  که  ایریزه

 .رفت کوچه

 . داد صدا جینگ و خورد در به که داشت شتاب رقدآن

 درست  و   خیابان   یحاشیه  در  امانخانه  .شدم  پیاده   اتوبوس  از

  مثل.  شدم  وارد  و  کردم  باز  کلید  با   را  در.  بود  ایستگاه  رویروبه

  پوشانده   ماشین  چادر  یک   با   که  روحی  بژ   کی پی  کنار  از  همیشه

 . زدم لگد الستیکش به و  گذشتم  بود شده

  کنیمی  حال  طرقبه  با .  آرممی  در  اسارت  از  رو  تو  روز  یک  الخرهاب"

   "هان؟ خوادمی  رو دریا دلت هم  شاید  شاندیز؟ یا

 . آوردنمی حرف به را ماشین جاآن  در بیشتر ایستادن
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  باعث   و  بود  پریده  هایشانلبه   میان  در  یکی  که  هاییسنگفرش   از 

 ی همه. مشتگذ  بود؛  روحی  کفش  هایپاشنه  همیشگی  رفتن  فرو

 !  را قدیمی  حیاط این از غیر به  بود کرده عروسک را خانه

.  لرزاند  را  دلم   ته  بحث   جرو  بلند   صدای  رسیدم   که  ایوان  به 

.  کردم  تیز  را  هایم گوش  در،   دم  همان   از.  درآورم  آرام  را  هایم کفش

  جدید   یمعرکه  یک  از  نشان  حوریه  و  روحی  خشدار  صدای

 . دادمی

...  شینیمی  توش  داری  کردی،  که  کردی  بازسازی  رو  خونه  تو-

 ذاری؟می من سر منتشو چرا

  اگه  موند؟می  ازش  چیزی  کردممی  ول  رو  اینجا  اگه  کنیمی  فکر-

  دستتونو   زمینش  پول  فقط  بفروشین  رو  خونه  این  خواستینمی

 !  خونه و  باغ  نه گرفتمی

 ذاری؟می  سرم  به  منت  و  واستادی  اینجا  چرا!  بفروشش  پس  خب-

   کنم؟  کار چی رو ترهخد اون-

 . شد گرم  نگرانیش از دلم ایلحظه  برای

 !خودش برای بره بده سهمشو-
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 . رسید گوشم  به. بود بلند پوزخندش صدای

  ها پله  راه.  شد   همزمان  صدایشان  شدن  ترآرام  با   کنجکاویم 

 بهتر   را  صدایش   تا  ایستادم  فلزی  هاینرده  کنار  شدم،  ترنزدیک

 . بشنوم

  خوادمی  دلش  غلطی  هر  که  کنم  ولش  ش؟چمو  یدختره   اون  -

 بکنه؟

 .  خوابید بادم

  هم   تو  قیمومیت!  بالغه  و   عاقل...  سالشه  دو   و  بیست  االن  اون-

 . کنمنمی  باور اصال که داری دوستش  نگو... شده تموم

  دوستش   شهمی  مگه"  بگوید  که  است  االن.  شدم  امیدوارم  دلم  ته

 : داد ترک را دلم زد که حرفی  اما "باشم؟ نداشته

  ساله  دوازده  ده  باشه؟  داشته  دوست  رو  دختره  اون  تونهمی  کی -

 ! زندگیم به چسبیده انگل مثل که

  روی  لبان.  کرد  سنگینی  امسینه   روی  و  شکست  دلم  ته  چیزی

  من   بودم؟   انگل   شبیه  من .  لرزیدن  اراده   بی   و   شدند   چفت  هم 

 مکیدم؟ می را خونش
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 کارخونه   سهام   سوم  دو  هاسال  این  تمام   تو...  نشد   بد   که  تو  برای-

  بدبخت  یپونه  دست  کف  هم  شاهیش  یک  زدی،  جیب  به  رو

 ! نذاشتی

  سال   همه  این  تو  لباسشو  و  رخت  پول  و  خوراکش  و  خورد  کی-

 ! واقعا  کجایی  تو؟ داده؟

 سوم  دو  مردنی  الغر  یدختره   این  خوراک  و  خورد  ماه  هر  واقعا-

 ربخ  ما  و  خرجه  پر  عجب  عظمته؟   اون  به  یکارخونه   سود

 .نداشتیم

  کارخانه   گفتنمی  مگر  بود؟  او  دست  کارخانه  سود  سوم  دو

 است؟  منفعتش از بیشتر ضررش

 :داد جواب ترعصبی

  بود کی   و کنی سخنرانی بلدی  فقط حاال؟ تا بودی من جای تو-

 گیرم می  رو  کارخونه  سود  من  اگه!  بندازی  راه  نبودم  من  بود  کی

  راه   دارم  ساله  ازدهود  رو  قلق  بد  چموش  یک  که  اینه  خاطر  به

 از   اشهمه  شاغل،   و  دانشجو  و   هنرمنده  خانم  االن  اگه  برم،می
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  زمان   اون  که  ایپونه   گرنه  و  بود  من  تربیت  منو  سری  صدقه

 !  کجا پونه این و  کجا دادن من تحویل

  کردم می  فکر.  افتاد  زمین  روی  کیفم  و  شدند  خم  هایمشانه

 .رددا دوست را من کمی  فقط  کمی  دلش ته حداقل

 : خندید  بلند حوریه

 قرار   موقعیتش  تو  وقتی   زدن،می  خوبی  هایمَثل  خیلی   ها قدیمی-

 ای گربه  هیچ  واال!  شستشون  ناز   گیمی  خودت  با   واقعا   بگیری

 که  الحق...  تو  یقضیه  شده!  گیرهنمی  موش  خدا  رضای  محض

  کننمی   فکر  مالیشون  منفعت  به  اول  که  آدمایی  دسته  اون  جزء

  یک  ملت   دو  جنگ  وسط  حاضری  تو!  نیشوناج  منفعت  به  بعد

  ببری،  باال   کشور  یک   نفع  به  پرچمتو   بار  هر  و   واستی  ایگوشه 

  دست   کارت  این  از  ولی  مالجت  وسط  بخوره  هم  تیر  یک  حاضری

 ! برنداری

 ! کنیمی قاطی  هم با چیزو همه داری-

!  ماسهمی  بهت  چی   وسط  اون  که  اینه  مهم   کنم، نمی  قاطی   نه-

 !هگیرمی جیبتو ته چی
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  شه؟می  تروسیع  هم  لغاتت  دایره  ریمی  که  منبر  رو  کردی  توجه-

 که  نداشت  خودش  و  خودش  از   غیر  کس  هیچ  به  ایعالقه  هیچ

.  بودم  کنارش  در  سال  دوازده  که  منی...  من  به  حتی  نداشت،

 و  وابسته  هم   گربه  یک  به  حتی  مدت  اینهمه  از  بعد  آدمیزاد

 من  حتی  که  بود  زن  نای  وجود  در  چیزی  چه  شود؛می  عالقمند

 ! دید؟نمی پانسیونش هایگل  آن  یا  خانگی  یگربه  یک   حد  در  را

 تربزرگ  و  بزرگ  امسینه   روی  لحظه  هر  تیزش  های نیش  داغ

  بلکه   نداشت  دوستم   تنها   نه  او.  سوختمی  خودم  برای  دلم .  شدمی

 از  بعد   وقتی  حتی.  دانستمی  زندگیش  اصلی  مزاحم  را  من

  باالی  هم  کردممی  گریه  و  کشیدممی  غیج  امشبانه  هایکابوس

  شب  با  دختر  این  گفتمی  همه  به  مدام  آن  جای  به.  آمدنمی  سرم

  از   یکی  او  حتی  که  حالی  در.  است  کرده  امذله  هایشادراری 

 .  شستنمی را خیسم هایلباس

 پدربزرگ  یارثیه   یکارخانه  از  هم  را  من سهم  هاسال  این  طی  او

 ! رویش هم آب لیوان یک و خورده را
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  بردم اممقنعه زیر را دستم. بود کرده  گیر گلویم توی چیزی یک

  گلویت  که  هایی وقت  مثل  داشت،  درد  گذاشتم،  گلویم  روی  و

 !  بدتر هم شاید  یا   کندمی چرک

 

  و   سر  با  سالن  در  که  بودم  رفتن  کلنجار  حال  در  خودم  با  هنوز

  باز  را  در  و  بود  شده  خم   بود،   شده   جنتلمن  احسان.  شد   باز   صدا

  خندیدند، می  و   گفتندمی  هم  با.  شود  وارد   ریحانه  تا   بود  داشته  نگه

 .  خرید  پاکت از بود پر  هم هایشاندست

  نگاهش   ریحانه  که  نداشتم  دادن  نشان  العمل  عکس  قدرت  هنوز

  شده  ساکت  و   تنها  و   مظلوم  هایمترسک  شبیه  خیلی.  افتاد  من  به

 .بودم

 : پرسید اننگر و  کرد قطع را احسان با  گفتگویش

 پونه؟  خوبی... سالم-

  فرو   مانتوام  جیب  توی  و  برداشتم  گلویم  سیبک  روی  از  را  دستم

 .  نگفتم چیزی و کردم

 . بود من طرف  به هم  احسان مات  نگاه حاال
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 شدی؟  هامیت مثل چرا خوبی؟ خاله، دختر-

  همزمان.  رساند  من  به  را  خودش  و  زد  کنار  را  احسان  ریحانه

  باال   را  سرم.  رسید  گوشم  به  هاپله  روی  روحی  هایدمپایی  صدای

  و  برهنه  پاهای  مچ  آن  از  بعد  و  سفید  های دمپایی  اول  کردم،

 .  شد دیده  بود آمده پایش  ساق  تا که دامنش سپس

 !  ببینمش  نداشتم   دوست   نبود،  خودم  دست   رفتم،   عقب  به  قدم   دو

 .نشست بازویم  روی ریحانه دست

 رسیدی؟ کی  اینجایی؟ ! پونه-

 . آمدمی نظر به مضطرب حوریه خاله صدای

  خم  را  خودش  هاپله  راه  روی  که  اویی  به  و  چرخاندم  کمی  را  سرم

 : انداختم نگاه  بود کرده

 ...  االن-

  نزده  را  ها حرف   آن  اصال  که  انگار   احساس،  بی  و  خشک  روحی

 :داد دستور

 ! بریز تمیز چایی  تا چند برامون برو-
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 : شد داوطلب ریحانه

 ... خاله ریزممی من-

 !  پونه  گفتم... نه-

  ریحانه   کنار  از  حرف   بی.  بود  گلویم  توی  هنوز  لعنتی  سیب  آن

  را   اممقنعه  رفتممی  آشپزخانه  طرف  به  که  حینی  در  و   گذشتم

 : انداختم مبل روی و  درآوردم هم

  بری  راه  باید  سرش  پشت!  دبستانیه  هایبچه  مثل  ببینین،-

 !  شامقنعه هم این کیفش، از اون! کنی جمع وسایلشو

 چیزی  که  داشتم  بغض  آنقدر  من  ولی  گفت  چیزی  ریحانه

  باید   من...  رها  و   بلند.  کشیدمی  جیغ  سرم  توی  کسی  نشنیدم،

  هایحرف  زهر  صبح  تا   گرنه  و. کردممی  کاری  خودم  برای  امشب

 را  چموشی  نبودم،  چموش  حال  به  تا .  آوردمی  درم   پا  از  روحی

 . کردمی درک خونش و پوست  و گوشت با  باید 

  روحی،   ماگ  الخصوص  علی   ها چایی  رنگ  به  ایدوباره  نگاه   اب

.  رفتم  آشپزخانه  در   طرف  به   و   برداشتم  میز   روی  از   را  چای  سینی
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  من  خودش،  مخصوص  ماگ  در  هم  آن  چای،  به  روحی  ولع  این

 .  بود کرده بیزار  چای شبیه نوشیدنی هر از را

 . گرفت دستانم از را سینی و  شد ظاهر مقابلم احسان

  بوم،  پشت  بریم  دار  برشون!  بالله  تا  چند  زرده  پاکت  نوا  توی-

 !بدن بر بزنیم

 . چرخید  سالن  طرف به و  زد هم چشمکی

 به  را  چای  او  کشیدممی  بیرون  پاکت  از  را  هابالل  من  که  همزمان

  در  را  روحی  سنگین  نگاه  من  و   کرد   تعارف  روحی  و  حوریه  خاله

 . کردم احساس تنم روی مدت این تمام

  همراه  ما  با  آبلیمو  و  نمک  و  آب  از  کوچکی  سطل  با  مه  ریحانه

 .  شد

. کشید  آغوشمان  به  خنک  نسیمی  شد  باز  که  بام  پشت  کوچک  در

  و   دلپذیر  نسیم  همین  شبیه  دقیقا  احسان  و  ریحانه  کنار  در  بودن

 . بود لطیف

 : گفت و گذاشت آالچیق زیر تخت روی را سینی احسان
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  ی؟خوابمی اینجا شبا تو! پونه روحت تو-

  هابالل  و  گذاشت  تخت  کنار  باربیکیوی  کنار  را  آب  سطل  ریحانه

 .  گرفت دستم از را

 . دارم حرف پونه با  من بذار  آتیش رو ها این بیا جان احسان-

  فشرد، می  هم  روی  را  فکش. نشستیم  تخت  روی.  گرفت  را  دستم

 :گفت آرام حلقش ته از  بود،  کرده  درشت هم را چشمانش

   مرگته؟ چه تو بپرسم شهمی-

 : کردم نگاهش  واج و  هاج

 منی؟  با -

 هست؟ هم  ایدیگه  کس تو از غیر-

 .  کرد  نگاهش چپ چپ احسان

  به  باشه؟ داشته تسلط تو رو اینطوری روحی خاله ذاریمی چرا-

  تو  من!  کنیمی  نگاش  وقتی  مونیمی  هادبستانی  بچه  مثل  قرآن

 شلوغ   انرستور   اون  تو  که  همین. دیدم  هم  خونه  این  از  بیرون  رو

  که   ده می  نشون  بهترینی  دانشگاه  تو  که  همین  کنی،می  کار
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  نشون   ضعف  احساس  جلوش  اینقدر  چرا  پس!  باشی  قوی  تونیمی

 دی؟ می

  بیرون  ذهنم  از  روحی  یجمله   آن.  کشید  تیر  امبینی.  گرفت  دلم

   "!باشه داشته دوست رو دختره این تونهمی کی ".رفتنمی

 : کشیدم عمیقی  نفس. شود سرریز اشک نگذاشتم

  خودم  با   وقته  خیلی .  شدم  خسته  وضع  این  از  خودمم   دیگه-

  از   مشکل  این   دونم نمی  اما   باشم،   دیگه   جور  یک  کنم می  تمرین

  راه   تو!  ندازهامی  پا   از  منو  دفعه  هر   که  روحی  یجذبه  یا   منه

  بگم   بهش  چی  که  کنممی  تمرین  خودم  با  خیلی  خونه  به  برگشت

  وقتی   ولی  باشه؛  کنم  ول  تا  کنم  رشبا  درشتی  چه  کنم،  کار  چه

 !شهمی قفل  زبونم اینجا رسممی

 .کشید  پوفی و  کرد رها  را دستانم ریحانه

 حرف   صاحبخونه  سر  پشت  زشته  دیمی   فتوا  که  تو  آدمی  خوشم-

  جانم   خاله  علیه  بدتر،  خودت  از  دوست  این   با  نشستی  بزنیم،

 ! چینیمی توطئه

 :کشید سفیدش صورت به دستی ریحانه
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 ! بده راهکار یک  هم  تو بیا  احسان، جدیه هامونحرف-

 : زد سرم فرق  وسط را دستش بالفاصله و نشست کنارم احسان

 که  دختری  از  باید   داریم  روایت  اصال  نیست،  بشو  ادم  که  این-

  حرف  دخترا  این.  ترسید  زنهمی  ته  از  پسرا  عین  هاشومو  رهمی

 .نیستن  هم بشو آدم! خودشونه حرف

 جلوی  بلند  ریش  و  مو  مرد  آن  یاد  جمله   این  با  ناخودآگاه

 که  مردی  احسان،  منطق  توی  نبود  معلوم.  افتادم  فرهنگسرا

 است؟  مرگش چه کندمی بلند دخترها مثل را موهایش 

  میان  توانستممی.  رفت  فرو  موهایم   وسط  دستم   ناخوداگاه

  مدلش  طبق  که  طرف  آن  مخصوصا   بگیرمشان،  هایمانگشت

 . بود هم  بلندتر

 ته   االن  این  وکیل  آقای.  افتاد  این  دست  تریبون  باز  اهلل،  بسم-

  راهکارته؟

 : گفت اطوار با شد، بلند  جا از خنده با احسان

 . نسوخته تا  بزنم سر ها بالل به کن صبر خواهر-
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 :گفت آرام ریحانه و کرد  هابالل زدن باد به شروع بادبزن  با او

!  خدا  به  دم می  سور  من  بگیره  جدی  آدم  مثل  رو  موضوع  یک  این-

 !  عالمه خدا دهمی دفاعیه دادگاه رهمی چطوری

  اش نارنجی  و   زرد  هایجرقه  و   بالل  های دانه  ترکیدن  صدای

  خیلی  های سال  به  را  من  و   دزدید  ریحانه  هایحرف  از  را  حواسم

  و   تاریک  ایخانه  شبیه  برایم  گذشته  که  همیشه  مثل   اما   برد،   دور

 . شدند پرتاب خودم سمت به گبومرن  مانند  هایمحس بود؛ خالی

  و   برداشت  بام  پشت  دیوار  کنار  از  را  ایچارپایه  احسان  اینبار

 . نشست مقابلمان

 ! مرگته چه بگو خانم ریحون قول به خب،-

 : کردم  نگاه هایش چشم در صاف

   چیه؟ کارخونه یقضیه دونیمی تو احسان-

 : شد جمع هم  در  آنی به  ابروهایش

  ن؟آقاجو یارثیه  کارخونه،-

 .دادم  تکان مثبت عالمت به را سرم
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 افتادی؟  کارخونه  یاد یکدفعه چرا اونوقت-

  داشتم  رو   االرثم  سهم  سود  برداشت  حق  که  سالگی   هجده   از-

  توجیه !  زده  دورم  ایبهانه  یک  با   ترفندی،   یه  با   بار  هر  روحی

  تا   که  هایی پول  افتاده،  سود  از  کارخونه  که  اینه  هم  همیشگیش

  بلوکه  هم   رو  بوده   شده  انداز  پس  برام  بانک  یوت  هم  سالگی   هجده

 . کرده

  تکان  سری  و  چرخید  حدقه  در  چشمانش .  رفت  باال   لبش  یگوشه 

  جدی  حد   این  به   را  او  وقت   هیچ   داد؛ می  سور  باید  ریحانه.  داد

 : گفت لب زیر. بودم ندیده

 .خوادمی رذالت  چقدر بچه دختر یک از اختالس-

 :زدم اششانه به را دستم  کف و  شدم خم

 دونی؟ می چیزی تو-

 روحی   نگفتی  چرا  بودی؟  گرفته  خون  خفه  سال  همه  این  تو  چرا-

 !  کنهمی باهات رو کار این داره

 سود .  بود  درست  حوریه  خاله  حرف  پس.  کردم  نگاهش   رفته  وا

 . نبود کمچه و کم  عظمت  با یکارخانه آن
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 : گرفتم دندان به را اماشاره انگشت پوست

  کشیده؟ می ال اب منو  هایپول پس -

  بود   کرده   وصیت  کنم  فکر!  یادمه  آقاجون  وصیت  از  چیزایی  یک-

  که   ببره  دست  تو  سهم  از  کارخونه  سود  توی  تونهمی  روحی

  سرپرستت   که  بگیره،  عهده  به  رو  تو  کارهای  یهمه   مسئولیت

 !  بگیره رو پرت  و بال  زیر و باشه

 :زد پوزخند ریحانه

 !گیرهینم موش خدا رضای محض ایگربه هیچ-

 : کشید بیرون هایم دندان میان از و گرفت را دستم احسان

 ! کندی پوستشو انگشتتو، کن ول-

  شتاب  اما   انداختم؛   نگاه  بود  شده  ایجاد  انگشتم  روی  که  التهابی  به

 این   که  داشت  درد  بیشتر  آنقدر  صورتم  به  حقیقت  این  پرتاب

 .بود ناچیز برابرش در التهاب

  های حرف   گوش  فال  بود  رفته  روت   از  رنگ  که  موقع  اون  تو  پس  -

 بودی؟  واستاده روحی و مامان
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  یگوشه   و  سایید  هم   روی  را  هایش دندان  نماند،   جوابم  منتظر

 :کرد ریز را چشمش

  باال   خونه  دیوارای  از  حرصش  از  تا   کنم می  روحی   با  کاری  یک-

 !  بزنه گاز هم رو حیاط های فرش سنگ و بره

 :گفت خنده با جو تلطیف برای ریحانه

 ! خشن چه-

 .  کردند پر را انگشتم جای لبانم اینبار

 :زد امشانه به ریحانه

 خونه   دنبال   اونقدر   امروز.  بخوریم  بالل  بیار  در   رو  مانتوت  پاشو-

  جای  هم  رو  خودت  بجنبی  دیر شده،  امگشنه  حسابی  که  گشتیم

 !خورممی بالل

 . خوردیم سکوت در و  کردیم درست هم   با ایساده شام

  مانند   دادم  ترجیح  من  و  رفتند  پایین  خواب  برای  احسان  و  هریحان

  ها ستاره  به  که  حینی  در  و  بکشم  آسمان  زیر  را  تختم  ها شب   اکثر

 . بخوابم و کنم  گوش آهنگ ام؛خیره 



 

 
 

58 

DONYAIE MAMNOE 

  روحی   امشب  های حرف  و   گذاشتم  سرم  زیر  را  هایم دست  کف

  گوشم  از  هدفون. غلتیدم  پهلو  به.  چرخید  سرم  توی  خود  به  خود

 .  افتاد بیرون

  دنبالش   به  هایمچشم.  خورد  تکان  دیوار  روی  سرعت  با  چیزی

  رفت، می باال  آجری دیوارک از که بود  مارمولکی  چیز،  آن. رفتند

 .  اشفاصله  با هایانگشت و  زده آبله پوست  به شدم، اشخیره 

 را   هدفون  دیگر  طرف   سیم  نشستممی  تخت  روی  که  حینی  در

 . شد دور نم از آرام آهنگ صدای و کشیدم

 

 مارمولک  طرف   به  کنان  لخ  لخ  و  پوشیدم   را  تخت  پای   های دمپایی

 .  بود  تنها من  مثل انگار هم  او. رفتم

 به.  کرد  جلب  خود  به  را  توجهم  هایی جیغ  و   بوق   صدای  همزمان

  از  ساعت.  شد  فراموشم  مارمولک  از  دیگر  رسیدم  که  دیوار  یلبه 

  حال   در   که  جماعتی   نآ  از  کدام  هیچ   انگار  اما   بود   گذشته  یازده

 .نبود همراهشان ساعت  بودند  داد و جیغ
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  خیابان  وسط  درست  زده   تور  و گل   ماشین  کردم،   ریز  را  چشمانم

  که   لبخندی.  بود  ها شلوغی  این  تمام  منبع  و   بود   کرده   توقف

  هم  من  شدمی  خوب  چقدر  شد،  جمع  کم  کم  بیاید  کش   رفتمی

 ! هایشناراحتی و  دنیا خیال  بی . بودممی جماعت این از جزیی

 را   سرم.  کردم  حس  را  چیزی  حرکت  هم  باز  چشمم  یگوشه   از

  به   و   شد   رد  دیوار  باریک  یلبه   روی  از  مارمولک.  آوردم  پایین

  و   برد  خود  با   هم  را  من   نگاه.  رفت  ساختمان  نمای  سمت

  کشیده  بود؛  مارمولک  سر  موازات  در  که   خاله  کی پی  تا   ناخودآگاه

 !  زده سرم در ایجرقه و شد

  از  جزیی  هم  زدم؟می  نشان  دو  تیر  یک  با  هم  من  که  شدمی  چه

 نشان عزیزم یخاله  به را چموشی هم  شدم،می  عروسی کارناوال

 ماشینِ  خالی   جای  دیدن   از  بعد  حتما   خوردنش  حرص.  دادممی

 .  بود دیدنی اش،گرفته  خاک یعالقه مورد

  را  هادمپایی.  برداشتم  تخت  یلبه   از  را  مانتوام.  نکردم  معطل

  راه پا  یپنجه روی. رفتم  هاپله  سمت به برهنه  پای با   و درآوردم
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  لذت  خاله  قرمزهای  خط  از  گذشتن  ذوق  ولی  بود  سخت  رفتن

 .  داشت دیگری

  را  اینجا  من   اما   بود؛   رفته  فرو  تاریکی   و  سکون  و  سکوت  در  خانه

  آرام   را  کارش  اتاق   در  یدستگیره.  شناختممی  دستم  کف  مانند

  های مزیت از هم  این نداشت؛ اضافه صدای و سر در،  .دادم پایین

 . بود خانه شدن بازسازی

  بودمشان   ندیده .  بود  میزش  کشوی  توی  همیشه  هایشعالقه  مورد

 .  رودمی کشو آن سر عشقی چه با که بودم شده متوجه  بارها اما

 کشو.  کردم  روشن  را  میز  روی  کوچک  آباژور.  ایستادم  میز  پشت

 .  کردم می تعجب نبود  قفل. بود  قفل. مکشید خودم طرف به را

 را  کیبوردش  تق  و   تق  صدای  کشو،  کردن  باز  از  قبل  همیشه

  بلند  را  کیبورد  آرام  و  رها   تاریکی  در  را  تیرم  هم   من .  شنیدممی

 درست.  زد  برق   آباژور  کمرنگ  نور  زیر  کشو  کوچک  کلید.  کردم

 !  من چشمان مثل

 جینگ  جینگ  اب   و   بردم  کشو  هایپرت  و  خرت  میان   را  دستم

 .  زدم لبخند هم  روی  کلیدها  شدن ساییده و کردن
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 روشن  مبل  روی  اشسیاهی  گشتم،  اممقنعه  دنبال  سالن  توی

  العینی   طرفه  به  را  خودم  و  زدم  چنگی  آن  به.  شدمی  دیده  کامل

 . رساندم  خاله ماشین به

 نشسته  غبار  و   گرد .  کشیدم  ماشین  روی  از  سختی   به  را  چادر

 .  شدند همراه  هم با عطسه و سرفه. شد  پخش هوا در چادر روی

.  کردم  باز   را  ماشین  در  سوییچ،  به  دست  یک   و  بینی   به  دست  یک

  لب  امگواهینامه  که  بود  سالی  چند .  نشستم  فرمان  پشت  زده  ذوق 

 .بود آن از استفاده فرصت بهترین حاال خورد،می خاک طاقچه

 روشن  ولی   خورد  ایخفه   استارت  ماشین.  چرخاندم  را  سوییچ

.  شد  خاموش  پتی  پت  صدای  با   هم   باز  زدم،   استارت  دوباره.  نشد

 : گفتم لب زیر و زدم مشت  ماشین فرمان روی

 "خدا رو تو شو روشن"

. گرفت  جان  استارت  سومین  با  ماشین.  چرخاندم  را  سوییچ  دوباره

 را   دستم  کف  اینبار.  بود  شیر  یک  خرناس  شبیه  شدنش  روشن

 : زدم فرمان روی

   "رپی شیر آفرین"
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  روحی  از  توانستممی  که  بود  انتقامی  بهترین  ماشین  این  برداشتن

 سیستم  آخرین  ماشین   یک   پایش   زیر  او   حاال   اینکه  با .  بگیرم

.  بود بسته  جانش به ماشین  این ایناشناخته دلیل  به ولی  داشت

 .بودم گرفته هایمدست در را جانش  االن من

  بزرگ  در.  شدم  پیاده  گذراندم،  را  در  تا  مانده  مسافتی  عقب  دنده  با

  عجیب  بغضی  نشستم  فرمان  پشت  که  دوباره.  کردم  باز  را  گاراژی

 خودم  ولی  داشتم  وجدان  عذاب  که  انگار.  بود  چسبیده  گلویم  به

.  است  کرده  بد   من  به  او  ".  کردم  توجیه  و  آرام  جمله  چند  با  را

  من   از  که  معنوی  حقوق   از  بگذرن  اممادی  حقوق   و  حق  از  اگر

 ".گذرمنمی هرگز کرده؛  کوتاهی 

  در   و  داشت  بدی  عاقبت  که  بودم  کاری  انجام  حال  در  من 

 . ترسیدمنمی آن از من حالت، ترینعجیب

  آسفالت   روی  ماشین  و   چرخاندم  را  فرمان   ببندم   را  در   اینکه  بدون

 این  به خوب روحی هاسال این در. سریع و بود تیز. برداشت دور

 . ارزشمند ایعتیقه مثل درست. بود رسیده  افتاده کنار ماشین
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  در  پایم   زیر   از  کالج باری  چند کردم،  همراهی را  عروس کارناوال

  دامادی  آقا  مثل  بودم   شده  تازه  ولی  شد  خاموش  ماشین  و  رفت

 .  زدمی ترمز  خیابان وسط  گاهبی  و گاه  که

  داشتند،  غلیظ  آرایش  هازن   همه  زدند،می  بوق   هاماشین  یهمه

  من  و بودند شاد. خندیدندمی  همه. زدمی برق   مردها همه لباس

 . هستم ناجور یوصله یک شبیه  اشانهمه بین کردم می حس

 جیغ  خوشحالی  از  نبودم  بلد  که  منی  برای  بودن  جماعت  این  بین

 .  بود تراژدی یک شبیه بیشتر بکشم

. بود  کیپ  عروس  همراهان  هایماشین  از  خیابان  هایالین  تمام

.  داشت  خالی  جای  ماشین  یک  یاندازه  به  سرعت  الین  فقط

 . چرخاندم را فرمان

  و   کند .  گرفت  را  جلویم  ماشین  یک  اما   بگیرم  سرعت  خواستم

  دوباره .  نداد  محلی.  گذاشتم  بوق   روی  را  دستم .  راندمی  آهسته

 را  پایم.  داشت  را  من  با  گذاشتن  سر  به  سر  قصد  انگار.  زدم  بوق 

  سپر  با  تربیش  سانت  چند  ماشینم  جلوی  سپر.  دادم  فشار  گاز  روی
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.  افتاد  جوش  و  جنب  به  تنم  توی  چیزی  یک.  نداشت  فاصله  عقبش

  را  من  عروسی   کارناوال  این  هیجانات  انگار.  کرد  رو  و  زیر  را  دلم

  روی  دستم   که  بود   شده   مضاعف  امانرژی.  بود  داده   قرار  تاثیر  تحت

 .فشردم داشت جا  تا و  گذاشتم بوق 

  از  پر.  لرزیدمی  هیجان  شدت  از   هایمدست.  تپیدمی  محکم  قلبم

 .بودم ایغریبه حس

  تعادل  و   نظم .  ریخت  هم  به  چیز  همه  زدنی   هم   به  چشم   یک  در

  دست   به  دست  و   شدند  هم  در  هاماشین.  شد  واژگون  حکمفرما

  سپر   به  انفجار  یک  مثل  صدای  و  شدت  با  کیپی  سپر  تا  دادند  هم

 . کند اصابت  کندرو ماشین

 

 خودم  به  وقتی  من  که  بود  افتاده  اتفاق   سریع  چیز  همه  آنقدر

 ایسینه  و  سست  پاهایی  با  زده،  بیرون  حدقه  از  چشمانی   با  آمدم،

  تو  و   تصادف  یصحنه  مقابل  خورد می  چرخ  که  سری  و  سنگین

  ایستاده   ها؛ماشین  هایچراغ   هایشیشه   خرده  و  سپر  رفتگی

 .بودم
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 به   که  افتضاحی  از  را  حواسم  جلویی  ماشین  در  شدن  باز  صدای

 . کرد پرت بودم،  آورده روحی یعالقه مورد کی پی سر

  در  کمر  تا   بدنش   و  تن   مابقی.  شد می  دیده   پاهایش  فقط  راننده  از

 .بود  رفته فرو عقب  صندلی و اتاقک

 محض   نیستیم  خودشان  از  ما  دیدند  وقتی  هم  عروس  کارناوال

  خیابان.  رفتند  و   انداختند  هایمانماشین  و   ما   به   نگاهی  فضولی

 . شد ساکت  و  خالی و خلوت دقیقه چند عرض در فقط

 آقا؟  شده چیزی-

  ماشین  از  و   آمدن  بیرون  قصد  مرد   آن  انگار  چون  پرسیدم  را  این

 .نداشت را کمرش کردن راست و

  پوشیده   تیره  پا  تا  سر  ایستاد،  صاف  باز  در  کنار.  کند  دل  باالخره

 :بود

 .  ببین رو  اینجا بیا-

 خیابان  این  در  و  شب  ینیمه   این  در  او.  نفهمیدم  را  منظورش

  من  به ماشینش عقب صندلی در چیزی خواستمی تاریک نیمه

 . هایشحرف بود معروف جک یک شبیه دهد؟  نشان
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 !  اینجا بیاین شما چرا؟ من اینجاست، فاجعه عمق-

 . ریخت  فرو  ازترس  دلم.  داشت  چشمگیری  هیبت  عجب.  آمد  جلو

  ماشین   شدن  له  اضطرابِ  لحظه  آن  در.  برداشتم  عقب  به   قدم   یک

 .رسید صفر به هخال

!  زدگی  شتاب  نوعی   او  رفتار  در  و  بود  نشسته  ترس  من  حرکات  در

  سرکی   ماشین  داخل  به.  رفت  عقب  قدم  یک   و  آمد  جلو  قدم  دو

 : گفت و کشید

 کارت!  شما  عجیب  فرمون  دست  این   با  کرد   رحم  مادرم   به   خدا-

 .  بگیرم تماس  باهات  فردا بده همراهتو  و ماشین

  قدم   دو   چرخید  که  طرفم   به.  کشید  کی سر  اتاقک   داخل   به  دوباره 

 : آورد پایین را گردنش  و سر. برداشت  کوتاه  و تند

  معطل!  نیست  خوش  حالش!  عقبه  صندلی  مامانم!  دیگه  بجنب-

 !  نکن

  نگرانیم .  لرزید  دلم  ته  چیزی  مادر  اسم  شنیدن  با.  گزیدم  لب

 : کشیدم سرکی  ماشینش  طرف به. نداشت سابقه
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  سمت  الین  دارین،  مریض  اگه  شما  خب  خوبه؟  حالشون  االن-

  اشتباه   هم   شما   که  کنین  قبول!  اینجا  نه  بود،  مناسبتون  راست

 ...  کردین

 : دادم ادامه و کردم مکثی  حرفم گذاری تاثیر برای

 !  شرمنده .  نیست  دستم  مدارکم  کال  یعنی.  نیاوردم  ماشینو  کارت-

  و   چرخاند   صورتش  توی  را  دستش.  کشید  بینی  از  دار  صدا  نفسی

 : کشید پوفی.  ماند  حالت همان در ایلحظه 

  اینجا  نباید...  مادرم  سر  فدای  وگرنه  نیست  خودم  ماشین-

 .  شدم می معطل بچه الف یه تو خاطر به اینطوری

  جبران   رو  خسارت  صد  تا  صفر.  کنین  یادداشت  همراهمو  شماره-

 .  کنممی

 .نبود واضح  تاریکی، در صورتش. آمد نزدیکتر

 !  کنینمی  گانهبچه کل کل و مقصری داری قبول که خوبه-

 زد؟می طعنه
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 روشن  یصفحه   کشید،  بیرون  شلوارش  جیب  از  را  اشگوشی

  غرض  و   قصد  بی .  داد   تشکیل  او  صورت  روی  نورانی  ایهاله  گوشی

 .  بود بلند  مرد یک حد از بیش  هایشمژه. شدم اشخیره 

 ... لطفا بگو-

  یرهشما  وارده   هایاسترس   و  هیجانات  شدت  از  ایلحظه   برای

  سرم   در  ها شماره  او   یدوباره  تاکید   با.  کردم  فراموش  را  همراهم

 .زدند جرقه

 زده  زل  صورتم  به  کردم  حس  و   انداخت  صورتم  توی  را  گوشی  نور

 .است

 معنای   به  نیمه  تا  را  دستش  و   کرد  تایپ  تند  و  تند  را  هاشماره

 .  شد خیز نیم طرفم به و برگشت نرفته ولی  برد  باال خداحافظی

  ببرمت  بده  حالت  اگه  آد،می  خون  داره...  شکسته  سرت  ارانگ-

 . بیمارستان

  با   داشت  فرود   قصد  که  فشاری  شدند،  گرم  امزده  یخ  هایدست

 .  گرفت پیش سعودی راه نیمه و نیمچه توجه این
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  و  درد  تازه  انگار.  شد  کشیده  پیشانیم  سمت  به  دستم  اختیار  بی

 . کردممی حس را سوزشش

 : برداشتم عقب به  قدمی همزمان

 ! برسین مادرتون به خوبم،  من-

  ماشینش  و   خودش  زود  خیلی  و   داد   تکان  سری.  نداشت  تعارف

 . شدند محو  هایمچشم مقابل از

!  معوج  و  کج  ماشین  یک  و  آمد  و  رفت  کم   خیابان  یک  و  ماندم  من

 .زدم  لگد  ماشین تایر به و  کشیدم آهی

 "!بدم؟ چی رو زره فوالد یخاله جواب حاال ! شانس ای بخشک"

  نهایت   در.  چرخاندم  را  سوییچ  مدد   علی  هزار  با.  نشستم  رول  پشت

 . شد روشن  و کرد کار موتور خوشبختی

  و   باال   را  ها خیابان  هدف   بی .  نداشتم  که  را  خانه  به   برگشت  قصد

 .  کردم پایین

  توقف   کرمی  در  یکوچه   آن  مقابل  درست  آمدم   خودم  به  وقتی

 ! رستوران پشت یکوچه همان.  بودم کرده



 

 
 

70 

DONYAIE MAMNOE 

  مهتابی   نور  هرزگاهی  که  بود  رفته   فرو  محض  تاریکی  در  کوچه

 یکوچه  توی  جانی  بی  نور  کوچه،  توی  یخانه  یسوخته   نیمه

  باد   در  هم  آنطرف  یخانه  هایدرخت  هایشاخه.  پاشیدمی  تاریک

  گوش  به  میانشان  از  مانندی  زوزه   صدای  و   رفتند می  فرو   هم   در

 مواجه   کوچه  این   با  نای  از  قبل   های شب  اگر  قطعا .  رسیدمی

  آن   راز  خواستمی  دلم  حاال...  اما  گذاشتممی  فرار  به  پا  شدممی

 !بفهمم را کرم در

 . دادمی  قلقلکم دانستن بیشتر برای که رازی همان

 !  بس و  بود خودم ذهن یپرداخته   و ساخته فقط شاید که رازی

 کوچه  وارد  و   زدم  هم   به  محکم  را  درش.  شدم   پیاده  ماشین  از

  سیخ.  شدمی  تنم  وارد  هایمگوش  از  داشت  ترس  و  وهم  .شدم

 نیمه  کرمی   در   دیدن  با  که  بودم  کرده  حس  را  تنم  موهای  شدن

 . کردم تند  پا باز

  خانه   یپنجره  تک  از  که  نوری  از  حیاط   فضای.  کردم  باز  را  در

 .  بود روشن نیمه تابیدمی

**** 
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  درد  گردنم .  آمدمی  و   رفتمی  سرم  در  صدایی   دینگ  دینگ

  رفتمی  گیج  هم  خواب  در  سرم.  کشیدمی  تیر  امسینه .  کردمی

  باال   چیزی  دلم  ته  درونیم،   هایناهماهنگی  تمام  با   حال،   این  با   اما

 . رفتمی پایین و

 باز  را چشمانم الی. پیچید گوشم در دینگ دینگ صدای هم باز

.  کرد  نفوذ  هایمپلک  الی  از   لجوجانه  خورشید  نور.  کردم

 باز به راصی باالخره و دادم مالش  هایمچشم یرو را هایمانگشت

 . شدم هایمپلک کردن

  توی   شدم  متوجه  که  نکشید  طولی  ولی  بود  ناآشنا  برم  و  دور

 .  هستم خاله یعتیقه ماشین

  روی   از  را  گوشی  گرفتم  دردناکم  گردن  به  را  دستم  که  حالی  در

  تردید   با.  بود  ناشناس  شماره.  برداشتم  فرمان  پشت  یمحفظه 

 : دادم جواب

 ! بله؟-

 امین؟  پونه... سالم-



 

 
 

72 

DONYAIE MAMNOE 

  با   کمی  و  بم   صدایش   تن.  بود  زده  صدایم  پیشوند  و  پسوند  بدون

 . رسیدمی  میانسال نظر به. بود لرزش

 . بفرمایین... خودمم-

 .  بود صبحگاهی  گرفتگی و  خش همراه صدایم

 .  دادم پیام بهتون بار  چند دیروز از. هستم صالحی  من-

  پیشنایم   که  امریخته  هم   به  موهای  به  شیشه  جلوی  یآینه   توی  از

  کوتاهشان  که  اولی  روز  نسبت  به.  کردم  نگاه   بود؛  پوشانده  هم  را

  فر  هم   بعد   به  جایی   یک  از.  بودند  شده   بلند   حسابی  بودم؛   کرده

 . شدندمی هم وزی وز و فری

 : کشیدم میانشان دستی دادم را صالحی جواب که حینی در 

 !بود انداخته راه سوالی بیست که صالحی آقای... بله  آهان،-

 . بود نیامده خوشش لحنم از. کرد سکوت

  باهات   رو  مهمی  موضوع  هم   تا  زدم  زنگ...  منو  شناسینمی  گفتی-

 . کنم  معرفی خودمو هم بذارم میون در
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  دست .  زد  ذوقم  توی  شده  خشک  خون  رد  موهایم  رفتن  کنار  با

 :گفت  صلهبالفا.  کنم  تمرکز  کردم  سعی.  کشیدم  آینه  به  خیرگی  از

 !  بابات...  امین جالل... جاللم  دوستِ من-

  گوشی   به  حرکت  بی  و  سِر.  کرد  سقوط  پایین   به  دستم  همراه  دلم

  سکوت   در  را  هایشحرف   صدای.  ماندم  خیره  دستم  توی  روشن

 . شنیدم واضح ماشین

  اونقدر .  کردم  مراقبت  دوستم  بهترین  از  منت  بی   که  ساله  دوازده-

 خب  اما   باشم  نوکرش  هم  عمرش  آخر  تا  که  هست  عزیز  برام

  عمرشو  هم   امروز  نبود،  خوش  حالش   دیروز  تا  کرده،   فوت  مادرم

 ازش  و   نبودم  سرش  باالی   شدنش  قبله   به  رو  وقت !  شما   به  داد

 ... تو اگه نکردم،  خداحافظی

  قبل   فشردم،  را  گوشی  روی  قرمزِ  آیکون  لرزانم  شست  انگشت  با

  خواهد می  زدم می  س حد!  بیاورد  زبان   به  را  درخواستش  اینکه  از

  که  شدمی  هم  این  از  بدتر  خرابم  حال.  کردم  بغض.  بگوید  چه

 . کردمی زایمان هم سر پشت  داشت، گاوم ! بشود؟ ترخراب 
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  صفحه   روی  رستوران  یشماره  اینبار.  خورد  زنگ  دوباره   گوشی

 . شد ظاهر

  های لب  و   کج   دهان  با .  رفتنمی  جلو  گوشی   برداشتن  برای  دستم

 :دمدا جواب برگشته

 !  بله-

  اومدن  قصد  داری؟نمی  بر   زنممی  زنگ  چی   هر  چرا  کجایی؟   شما-

 نداری؟  رو رستوران به

 !  دیگر  زمان هر از ترشاکی. بود  پناهی 

  نگاهی  صفحه  روی  ساعت  به  و  دادم  فاصله  گوشم  از  را  گوشی

.  دادندمی  نشان  را  یازده  از  گذشته  دقیقه  چند   عددها.  انداختم

 .  کردم نمی اهاشتب. زدم پلک چندبار

 . رسممی االن نزدیکم،! پناهی آقای شرمنده... وای-

 بودم   برگشته کی  بودم؟  اینجا  چرا  اصال.  بودم  خوابیده  چقدر  مگر

  تمام   من   مگر .  نشدم  متوجه  که  بود  برده  خوابم  کی   فرمان؟   پشت

 نبودم؟ کوچه ته یخانه  آن توی شب
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  چه   دنبال  دارم  دانستمنمی  اصال.  چرخیدم  بار  چند  صندلی  روی

  هم  امدوزاری افتاد  که مقنعه سیاهی  به  چشمم! گردممی چیزی

 .  افتاد جا

 چنگ  به  هم  را  گوشی  و   کشیدم  سرم  به  کوله  و  کج  را  مقنعه

  همین  سر   ماشین  دادم  ترجیح.  شدم  پیاده   ماشین   از   و  گرفتم

 . بماند کوچه

 رستوران   توی  را  خودم  سرعت با  و  زدم  دور  را  کوچه  ایدقیقه  دو

 .تمانداخ

 گردن.  بودند  ایستاده   سالن   وسط  پناهی   همراه  به  پدرش   و   سینا

  دسته  هم  پدرش  سر.  بود  شده  خم   بس   از  بشکند  بود  نزدیک  سینا

!  سرخ  و   گرفته  گر .  بود  برزخ  پناهی  اما .  نداشت  او   از  کمی

 . بود تیز نگاهش  و  گرد  هایشچشم

 را  گردنش  سانت  چند  یاندازه  به  فقط  پناهی.  کردم  سالم

  احتماال.  شد  متعجب  نگاهش   رنگ  دید   که  را  من.  چرخاند

 اینجا   به  را  خودم  زدنی  هم  به  چشم  به  چطور  بپرسد  خواستمی
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  به  و  داد  قورت  دهانش  آب  با  را  هایش سوال  تمام  ولی.  امرسانده

 .  شد خیره دوباره  پدرش و پسرک

  روی  سینا،   پدر  خریدهای  فاکتور.  نشستم  پیشخوان  میز  پشت

  سیو   و  وارد  سیستم  توی  را  همه   روزه  هر  روال  طبق.  بود  میز

 ! تازه  بروکلی   کلم   و  زیتون  تا  شده  فریز  هایزمینی  سیب  از.  کردم

 وسط   نفر  سه  آن  هنوز.  دادم  تکیه  صندلی  به  شد  تمام  که  کارم

 را  سینا   آرام  آرام  پناهی   و   بودند   ایستاده   مشتری  از   خالی   سالن

  مدام   که   اشرهاشا  انگشت  از  را  این.  دادمی  قرار  بازخواست  مورد

  صدایش   تن  از  که  "هایی  نه  یا   فهمیدی"  و  شدمی  پایین  و   باال

 . شدم متوجه زد؛می بیرون

 از.  بود  پیام.  پیچید  خودش  به  و  لرزید   دیگر  یکبار  امگوشی

  را  گوشی.  چیست  به  راجع  حرفش   زدممی  حدس   صالحی،

 : کردم باز را پیام. برداشتم

  قطع  من  روی  ور  گوشی  باشه  آخرت  یدفعه   جون،  دختر"

.  نیستم تو  دست یمضحکه و  دارم  سن پدرت جای  من ! کنیمی
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 فهمیدی  خودت  مادرم،  یجنازه  تشیع  برم  خواممی  که  گفتمم

 .خواممی ازت چی که

  به   و   زمین  موندن   زده   فلک   این  کنار   روز  چند   و   اینجا   اومدن 

  تو.  برم  مجبورم  من  هم  نیای  اگه  حال  هر  به!  رسونهنمی  آسمون

...  از  یا   میرهمی  تشنگی   گشنگی  از  یا  جالل  هم   روز  دچن  این

 !  هرچی

  باهاش که پیری  جادوگر اون از باشه چی  هر  بابات  که بفهم اینو

 .  ذارممی خودت با  رو تصمیم! آزارتره کم کنی می  زندگی

   "!بداخالق  خوش روزت

 .  بود کرده پیوست دیگری پیام در را اشخانه  آدرس

.  گرداندم  صورتم  توی  را  دستم  و   انداختم  میز  روی  را  گوشی

  درماندگی  شدت  از  تا  کشیدم  عمیق  نفس  بار  چند  و  چندین

 کردم  فکر  این  به  و  فشردم  هم  روی  دندان.  نریزد  هایماشک 

  و   شود  داغ  که  آدم   دل.  دارند  تیزی  مشام  ها گربه  مثل  مشکالت

  افتاده   راه  دهان  آب  با  و  کنندمی  تیز  دندان  یکی  یکی  بلند،   بویش

 . کنندمی بلند  سر مقابلت
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  جایی   به  راه  فکرم.  گرفتم  ضرب  پیشانیم  روی  بسته  مشت  با

 ببینم  را  جالل  خواستمنمی  اگر  من .  بود  شده  کیپ  مغزم.  بردنمی

 به  اعصابم  که  حاال  حاال؟  چرا  اصال  دیدم؟می  را  کسی  چه  باید

 ! بود؟ شده له روحی پای زیر کافی یاندازه

.  شدند   متوقف  بدنم   حرکات  اممت  ایلحظه  روحی  اسم   یادآوری با

  چشمم  و   شد  کشیده  گوشی  روشن  و   خاموش  شاسی   روی  انگشتم

  و  باشد  دیده  را اشکیپی خالی  جای  روحی شد می! صفحه روی

 باشد؟   نزده زنگ من به

  هاتماس آیکون روی و صفحه  باالی  رفته دست  از تماس  عالمت

 .داشتم رفته دست از تماس بیست.  بود کرده خوش جا

 .  فشردم سبز آیکون روی را شتمانگ 

  و  احسان  طرف  از  تا  چهار.  داشتم  روحی  طرف  از  تماس  پانزده 

 . ناشناس ایشماره سمت از یکی

 شهربازی  وسایل  سوار  که  وقتی  شبیه  درست.  بود  عجیب  حسم

  و  ترسیدممی بودم کرده شروع  را بازی این اینکه از هم.  شدممی
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  پرتاب  دلم  وسط  یکبار  دقیقه  چند   هر  را  ذوقی  آنی  هیجانی  هم

 . آوردمی هایم لب روی غیرارادی لبخندی و  کردمی

 گذاشتن   کنار  به  مجبور  رستوران  در  شدن  بسته  و  باز  صدای  با

  اولین  تایپ  از  شدن  فارغ  از  بعد   بالفاصله  اما   شدم؛   گوشی

 را  احسان  ی شماره.  رفت  گوشی  توی  سرم   دوباره  امروز  سفارشات

 . نداد جواب را اشگوشی. بود فایدهبی. گرفتم

  مدار   دوربین  به  هم  چشمی  زیر.  انداختم  نگاهی   برم  و  دور  به

  یعنی   پناهی  قرمز  خط  از  داشتم.  بود  پناهی  اتاق   مرکزش  که  بسته

 .  گذشتممی نعل چهار  کردن کار حین گوشی از استفاده

 اششاکی  صدای  بوق   اولین  با  اینبار  و  گرفتم  را  احسان  دوباره

 : پیچید گوشی توی

  حرف   این  به  دیشب  آد، می  بدت  روحی  از  فقط  کردممی  رکف-

 برات   کی   هیچ !  خودته  از  کرم !  نیستی   آدم   اصال  تو  که  رسیدم  خاله

 واقعا؟  چته تو. نیست مهم

 . افتاد قل قل  به دلم  توی نگرانی

 شده؟  چی... سالم-
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 احمق   مار  زهر  و  سالم  کوفت،  و  سالم  مرگ،   و   سالم  سالم؟-

 !  وزه یدختره ! دوزاری

  مرگت   چی   گیمی!  کردی  متفیضم  کامال   االن...  جان  احسان-

 نه؟  یا شده

 هممون   امروز  ما !  افتاده  خونریزی  به  تو  برای  ناراحتی  از  ریحانه-

  آخه؟  تو  کردی  کار چی.  دیدیم  عمارت  توی  دربونش   با  رو  جهنم

 براچی   رو  ابوقراضه  اون  بریمی  راه  زور  به  خودتو  تو  بیشعور

 محشر   چه  روحی  دیدیمی  و   یبودمی  خونه  باید   برداشتی؟

 !نیست شبچه و تره جا دید   وقت کرد درست کبرایی

  که  روحی   العمل  عکس   از  نه.  شد  قبل  از  بیشتر  دلم  توی  شور

  با .  شدم  پر  ریحانه  افتادن  خونریزی  به  از  بود،   بینی  پیش  قابل

 : نالیدم  آمد می بیرون گلو ته از که صدایی

   شد؟ چش ریحانه وسط این-

 : ممتد ایثانیه چند. کرد سکوت

 !  گذشت اشبچه سر از خطر! شده رفع خطر-

 : شدند سیخ هم  با  همه  تنم موهای
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 است؟ حامله ریحان مگه اش؟بچه-

 : گفت مسخره لحنی با  و درآورد خودت از زشتی صدای

  گاگولی  به آدم!  خدا  به  نیستی هم  مونث  نیستی،   آدم  تنها   نه  تو-

  آمد، می  دنیا  به  دیگه  ماه   دو  یکی  ات  ریحانه  یبچه.  ندیدم  حاال   تا  تو

   بوده؟ حامله گی می تو

 !نگفت من به چیزی کسی-

  بهت  کسی !  خاله  دختر  خوبه  هم بکنی  رجوع  یک   مغزت  اون  به-

 ندیدی؟  هم  رو اشگنده شکم اون نگفت،  ریحانه حاملگی از

 !  رسونممی خودمو االن بیمارستانین؟ کدوم -

 !  نه گفت محکم

  وسط !  مباحه  تخون   برسه  سر  هم   روحی   و   اینجا  بیای   اگه-

 هم   تو!  خوبه  فعال  ریحانه!  کنهمی  سالخیت  بیمارستان  همین

 زنگ بهت  تا نکن هم   کار هیچ بمون بودی  االن تا که همونجایی

 . بزنم
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  شده  زیاد سرم توی هایپچ پچ آنقدر. نداشتم گفتن برای جوابی

  یهاحرف  به  دادن  گوش  و  کردن  تمرکز  قدرت  دیگر   که  بودند

 : پرسید گوشی کردن قطع از قبل  ولی. بود سخت برایم احسان

  دونیمی  خوابیدی؟  ماشین  تو  شبو  رفتی؟  کجا  بودی؟  کجا  حاال-

   گرفتی؟  پیش رو خاله از انتقام راه بدترین

 ... خداحافظ گم،می دیدمت  طوالنیه، داستانش-

 زن  یک  که  داشتم  شدن  بلند  قصد  انداختم،  میز  روی  را  گوشی

  عمیق  نفس.  دهد  سفارش  تا   ایستاد  پیشخوان  لمقاب  جوان

  های حرف  بتوانم  تا  شوند،  قطع  سرم  توی  هایپچپچ  تا  کشیدم

 . کردم ثبت را سفارشش. بشنوم خوب را زن

 بلند.  نکردم  تلف  را  وقت  نشست  و  کرد  انتخاب  را  میز  یک  که  زن

 .  دویدم  بهداشتی سرویس طرف  به و شدم

  از  ترپریده  رنگ.  کردم  نگاه  را  خودم  روشویی  باالی  یآینه   توی

 کرده  پر را اممقنعه  و صورت هم آب قطرات. بودم دیگر زمان هر

 سوختندمی  که  بودمشان  شسته  زیاد  آنقدر  که   هایم دست  به .  بود
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 ریحانه   برای  که  اتفاقی  یآلوده  بودند؟   آلوده  هنوز.  انداختم  نگاهی

 افتاد؟ 

  روی   را  التیوت  دستمال  کردممی  باز  را  دستشویی در  که  همزمان

  به  که  سرم.  بگیرد  را  اضافی  آب   تا  گذاشتم،  صورتم  و  هاچشم

. برداشتم  صورتم  از  را  دستمال  تعجب  با  برخورد  ناآشنا  جسمی

  با   بود   برده  فرو  هایشجیب  توی  را  دستانش  که  حالی  در  پناهی 

  او   از  و  انداختم  پایین  را  سرم.  کردمی  نگاهم   شده   ریز  هایچشم

 . گرفتم نگاه 

 .  شد  طوالنی خیلی هشرمند-

 .  برود دستشویی خواستمی هم  او  حتما. کشیدم کنار

 . بفرمایین-

 !  پونه واستا-

 .زدنمی صدا کوچک اسم با  را من معموال

 . کردم نگاهش خیره و چرخیدم طرفش به

 :خوردند  بیشتری چین چشمانش یگوشه 
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  سویی  چاپ  تفاوت  دونی می  اینجایی  اردور  که  وقت   همه  این  بعد -

   بگی؟ رو شیسو و

 دستشویی  دم  رفت،   هم   در   ابروهایم   موردش  بی   سوال  این  از

 : انداختم باال  را هایم شانه بود، انداخته راه سوالی بیست

 چطور؟! ماهی سوشی و سبزیجاته و  مرغ سویی چاپ-

  غذا   فیش.  کرد  باز   را  مشتش  و  درآورد  جیبش  توی  از  را  دستش

 .بود دستش توی

  شده،   درست  غذا !  خانم   کردی  ثبت  سوشی  سوی،   چاپ  جای   به-

  آبرو   بی  یهزینه!  آشپزخونه  برگشته   غرغر  با   رفته،   هم  میز  سر

 ی هزینه  حتما ولی  کنم،  کم  ازت تونمنمی که رو رستوران شدن

 .  کنممی کم حقوقت از رو سوی چاپ

 . کردم نگاهش  وارفته

  حرف  تگوشی  با  و   شیمی  قایم  هم   مانیتور  پشت!  آیمی  دیر-

 جون؟  دختر ابله یا  کورم من  کردی فکر! زنیمی

  مقابلم  را  دستش  او  اما  کردم  باز  را  دهانم  خودم  از  دفاع  برای

 : داد ادامه تری تند  لحن با. باشم ساکت اینکه معنای به گرفت،
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 حواستو   باباش  و   سینا   عاقبت  بشهه  عاقبتت  خوادنمی  دلت  اگه-

 !نده جواب کار وقت گوشیتو و کن جمع بیشتر

 . زائید جانم  گاو  که ایگوساله  چندمین هم این

 .  بودم مقصر. دادم بیرون فوت  با را نفسم

 .گذاشت هم  روی پلک

 ... برو-

 :پرسیدم را بود  زبانم روی که سوالی

 باباش؟ و سینا-

 . کردم اخراجش بود،  کرده اضافه غلط سینا-

 و   نداشت  جهزیه  عقدش  توی  خواهر   که  شد  سینایی  درگیر  فکرم

 . بود رسیده اتمام به انایشاجاره یخانه سال

 مخم  روی  بودمش،  انداخته  کشو  توی  که  گوشی  یویبره  صدای

  گوشی  کوچک،  پناهی   رسیدن  و   کاری  ساعت  اتمام   با  باالخره.  بود

 .  زدم بیرون رستوران از و برداشتم را
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  به  داشتم.  بود  گرفته  تماس  چندبار   ناشناس  یشماره  همان

  بود،   خودش.  لرزید  تمدس  توی  گوشی  که   کردممی  فکر  اششماره

 : شدم کنجکاو

 ! بله-

 !  عجب چه خانم، سالم-

 : انداختم باال ابرو

  شناسم؟ می رو شما  من ببخشید،-

 ...  و کردی خورد زدی رو ماشینش که هستم  دیشبی یراننده-

 . پریدم  حرفش وسط

.  نداشتم هم  رو شمارتون متاسفانه بودم،  کار سر من ... بله  آهان-

  اغلب   چون  دادم،  جواب  و   شدم   کاو کنج  که   آوردین  شانس 

   بیام؟  کجا  حاال.  زنممی ردی رو غریبه هایشماره

 کجاست؟ دونی می بهشت فرهنگسرای-

 اشوری  یه  سپر  و   شده  خورد  هایچراغ  به  و   ایستادم  کی پی  مقابل

 .  شدم خیره
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 . اونجایم دیگه ساعت نیم  تا شناسم،می... بله-

 .  بیای  زود شممی ممنون-

 . شدین  معطل  که شرمنده-

 . منتظرتم ولی. داشتم  کار اینجا. نیست  مهم-

  قبل.  نشستم  فرمان  پشت  و  کردم  فرو  مانتوام  جیب  توی  را  گوشی

  کرمی   در  عکس  که  فرهنگسرایی  همان.  بودم  آنجا  ساعت   نیم  از

  جدید   حسی  وارد  را  من  و  گذاشته  نمایش   به  پیش  یهفته   را

 . بود کرده

  یطبقه .  گرفتم  را  او  یهارشم  گوشی  با  و  کردم  پارک  را  ماشین

 . عکاسی نمایشگاه توی درست. بود پایین

 و  بیمارستان  به  اینجا  از  بعد  را  خودم  باید.  شدم  سرازیر  ها پله   از

 .  رساندممی هم  ریحانه مالقات

  دور  تا  دور  هایم دانشگاهیهم  از   عده یک.  گذشتم  ایشیشه   در  از

  و   دند خورمی  آبمیوه  که   حالی  در  و  کرده  تجمع  عکس   یک

  نفرشان  چند   نگاه.  زدندمی  حرف  هم   با  زدندمی  گاز  شیرینی
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  به  را  نگاهم .  زدم  ندیدن  به  را  خودم  من  اما.  برگشت  من  سمت

 . چرخاندم اطراف

  صدایشان.  بودند  زدن  حرف  حال   در.  گذشتند  کنارم  از  نفر  دو

  بود  نمانده   ذهنم  توی  اشچهره   اینکه  با.  کردم  نگاهشان.  بود  آشنا

 .است خودش که  دادمی گواه دشبلن قد ولی

.  بود  خبرنگارها   شبیه  دیگر  مرد.  ایستادند   سالن   وسط  همانجا 

 !  جیبه چند یجلیقه و داشت گرد عینک

  معنای   به   هم   سری.   دید   را  من   و   زد  چرخی  بلند   قد   یراننده

 .کردم نگاهش  فقط  من. داد تکان سالم

 :گفت  من به خطاب بود پذیرایی   میز پشت که زنی

 ... عزیزم  بفرما-

 از  آمد   یادم  و  کردم  نگاه  ها شیرینی  به.  چرخیدم  میز  طرف  به

  یکی   کردم   حس .  برداشتم  شیرینی  یکی .  امنخورده   چیزی  صبح

  اممعده  به   بود   آمده   یادش   تازه انگار  که  ضعفی   جلوی  و   است  کم 

  ای استوانه   لیوان  و   شیرینی  تا  دو.  بگیرد  تواندنمی  را  آورد؛  فشار

 .برداشتم  مه را آبمیوه بلند
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  کردم می  را  استفاده   حسن  من  داد،می  جواب  اشمصاحبه  به  او   تا  

 .خوردممی و

  یک  ریحانه  مالقات  ساعت  اتمام  تا.  کردم  نگاه  اممچی  ساعت  به

  ناخن  و  کندم   هایمدندان  با  را  لبم  پوست.  بود  نمانده   بیشتر  ساعت

  عا قط  بود،  اگر  روحی.  کردم  فرو  جلویم  های دندان  مابین  را  شستم

 . دادمی تکان تاسف به سری

  و  روروبه   به  سالن  کف  براق   هایسنگ   روی  از  نگاهم  ناخودآگاه 

 .  شد کشیده دانشجویان جمع

  و   دادمی  دست  خبرنگار  با  داشت   او  یمصاحبه  که  همزمان

  زد  بیرون  هایم همکالسی  جمع  از  هم  مبینا  کرد، می  خداحافظی

  قد   او  امثال  هایی مدآ  وراجی  برای  من  یحوصله.  آمد  طرفم  به  و

 ترجیح  مبینا  و  رساندم  قد  بلند  مرد  به  زودتر  را  خودم.  دادنمی

 . بایستد راه وسط همان داد

 .  گرفتم  باال را سرم و  بردم فرو  هایمجیب در را دستانم

 ...  خب-
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 جیب   ته  تا  را  دستش  حرف  بی .  انداخت  صورتم  به  نگاهی   نیم

  بیرون  شده  تا  ذ کاغ   یک  جیبش  ته  از  باالخره.  تپاند  شلوارش

  نه  داشت  پی  در  سالمی  نه  ما   آشنایی.  گرفت  مقابلم  و  کشید

 ! علیکی

 لطف !  فاکتورشه  هم  این  نقاش،  و  صافکار  پیش  بردم  رو  ماشین-

 .بفرست  حساب شماره  این به رو مبلغ کن

 روی   فاکتور  پشت  را  عدد   چند.  کردم  دنبال  را  انگشتش  حرکت

 .بود نوشته کاغذ سفیدی

  باز  را  کاغذ   الی.  گرفتم  دستش  از  را  برگه  و  دادم  تکان  سری

 مبلغ  باالخره  تا  شد  پایین  و  باال  هانوشته  روی  هایمچشم.  کردم

 میلیون  سه"  عدد  پایین  که  خطی  دیدن  با.  دید  را  شده  تعیین

  یصفحه   به  بیشتری  دقت   با  ناخودآگاه   بود،   شده   کشیده   "تمام

  خِرت  و   خِرت  و  رفتند  فرو   اممقنعه  زیر  انگشتانم .  زدم  زل  کاغذ 

 . خاراندند را سرم

 . کشید عدد  روی را انگشتش که دید  را بهتم او

 !تومنه به-
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 کشیده   صورتش  به  سپس  و  دست  به  انگشتش  از  کمکم  نگاهم

 .  شد

 کنن؟ تعمیر بردین گردنه سر ماشینتونو خبره؟ چه-

 . کرد جمع را لبانش دید که  را من جدی نگاه  اما. خندید

 . مکنمی قسطیش نیست، اگه-

 خبره؟  چه  گممی  من.  نیست  پول   دادن  چطوری  سر  من  حرف-

 درب   بیشتر  که  من  ماشین!  دیگه  بود  رفتگی   تو  یک  و  خط  یک

 . شد داغون و

 حساب  هم   رو  چراغش   روی  ترک  تازه!  خانم  بود  خارجی   ماشین-

 . اومد می  در تومن پنج  باالی گرنه و نکردم

 به  ایمابروه  و   رفتند   هم  توی  امپیشانی  های چین  کردم  حس

 . چسبیدند موهایم 

  دستم   رو   خرج  این  از  بیشتر تا   بریزم  پولو برم!  باشه خب،  خیل-

 ! نشدین طلبکار و نذاشتین
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  و  میلیون  سه  انگار  که  خندیدمی  قید   بی   چنان.  خندید   هم   باز

 . شودمی  پیدا   کسی   هر  جیب  توی  و  هستند  خرد   پول  میلیون  پنج

  به  را  دستش .  برگشت  را  رفته  راه   باز  اما  برداشت؛  عقب   به  قدمی

 : پرسید و  کرد دراز پیشانیم طرف

 ! شده بهتر! حاله چه در سرتون زخم راستی-

 :برداشتم عقب  به قدمی.  افتاد  چین امبینی روی ناخودآگاه

 ! ترهسنگین دلم  داغ  فعال! شهمی خوب-

 . خندید  هم  باز

 :پیچید سالن توی ایمردانه صدای

 ... همایون-

 .  برگرداند را سرش او

  های ریش  و   بلند   موهای .  چرخید  صدا  صاحب   طرف  به   هم   من  سر

  فراموشش  زودی  همین  به  بشود  که  نبود  ایشاخصه   بلندترش

  را  سرش  فقط  هم   او.  زدم  لبخند  شناختممی  را  او  اینکه  از.  کنم
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 به   کمی  را  اشگونه  هایماهیچه   آمدمی  زورش  انگار.  داد  تکان

 . بکشد  باال

 دستی  است  همایون  اسمش  بودم  فهمیده  حاال  که  بلند  قد  مرد

 طرف  به  را  سرش  بعد   و  "آممی  االن  ":  گفت  و  برد  باال  او  برای

 . برگرداند من

 !  بزن زنگ بهم کردی واریز رو ها پول وقت هر-

  از  گفتن  قدیم  از  که  درسته  واقعا!  کوتاه  تنبون  "  گفتم  دلم  توی

 "!خورده به بده بگیر ناخورده

  و   بلند  مو  کنار  در  کریدور  توی  و  رفت  بیرون  ایشیشه   در  از  او

  ریش   و  بلند   مو".آمدمی  او  به  خیلی  لقب  این.  ایستاد   بلندتر  ریش

 ! "بلندتر

.  کرد  غافلگیرم  مبینا  باالخره  که  بودم  دو  آن  به  کردن  نگاه  حال  در

  پرت  هوا  در  هم  را  هایشدست.  بود  هیجان  و   ذوق   از  پر  صدایش

 . کردمی

  دوست   اینقدر  گفت؟می  چی  داشت؟  کار  چی  تو  با  همای  وای-

 ! بگیره تحویل هم  رو من دارم



 

 
 

94 

DONYAIE MAMNOE 

 کیه؟  همای-

 : کرد اشاره تابلوها  به سر با

!  انداخته  رو   کرمی  در  عکس  که  همونی  مگه؟  شناسیشنمی-

  مخشو   چطوری  نگفتی  حاال  ناقال...  گرفته؟  جایزه  چقدر  دونیمی

  زدی؟

 نیست؟ دختر همای  مگه... وا-

 : داد بیرون هم  ار لبانش . افتاد چال اشچانه وسط

  اما   باشی   عقب قدم   یک   دنیا   از  کردممی  فکر !  پونه  خنگی   خیلی-

 همای   گفته  بهت  احمقی  کدوم!  شوتی  واقعا   که  بینممی  االن

 دختره؟

 .بود دشوار  پذیرفتنش برایم هنوز

  واقعا   من .  کردم  اشمچاله  مشتم میان  و   فرو  جیبم  توی  را  فاکتور

 !ایستادم؟ دنیا کجای من بودم؟ شوت

 . کند می فکر دارد انگار که شد کسی شبیه مبینا صورت

 ! حیرانم زدی مخشو خنگی  این با چطوری ولی-
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 "بلند  مو"  روز آن  که  کردم  فکر  این  به  یکدفعه.  کردم  کج  را  لبم

 دختری   از  تاب  و  آب  با   که  وقتی  خندیده،  من  به   دلش  توی  چقدر

 :  کشیدم  پوفی. کردممی صحبت همای اسم به

  جان  مبینا  خوادنمی  مخ   و  فکر  کارا  این!  زده  منو  مخ  اون  که  فعال -

 !خوادمی دل

 ایشانه.  گرفتند  انحنا  پایین  سمت  به   لبانش .  بود  ناباورانه  نگاهش

  با   شاید .  کرد  نگاهم   شده  پنچر  الستیک  شبیه  و  انداخت  باال

  و   بلند   قد  و   معروف   همای   که  آمده   آدم   قحطی  گفتمی  خودش

 اصل  از  واقع  در  ولی  شده؛  من  شبیه  دختری  عاشق  هیبت  پر

 . نداشت خبر ماجرا

  به   حرف  بی  و  کرد  اضافه  "واالیی  دونممی  چه"  هم  تعجبش  ته

 .چرخید تابلو از یکی طرف

 . بود خورده عشقی شکست سخت

 استرسِ  بر  کرمی   در  یدوباره  دیدن  یوسوسه   ولی  بود  شده   دیر

  مل اک  ربع  یک   شدم  متوجه  آمدم  خودم   به  وقتی .  شد  غالب   رفتنم؛

 . امایستاده عکس جلوی
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. کشیدم بیرون جیبم توی از را سوییچ. آمدم بیرون فرهنگسرا از

  قصد   که  گاودار  دو   مثل  که   دو  آن  دیدن  با   اما   گذشتم  خیابان  از

  حرف  هم   با   و   ایستاده  کی پی  سر   باالی  دارند،   را  گاوی  بزخری

 .  شدم متوقف  جایم سر ایلحظه زنند،می

 . زدم را ریموت. شدم بدجنس  و دمرک ریز را چشمانم یگوشه 

  کوتاه   اما  تیز  آالرم  و  هاچراغ   ییکدفعه  شدن  روشن  و  خاموش

 .  پراند  جا   از  را  بودند   گرفته  گرم  حسابی   که  را  دویشان  هر  دزدگیر

 . نکند رسوایم و پیدا درز امخنده تا  انداختم پایین را سرم

  کردند   حفظ  را  خودشان  هم  بلندتر  ریش   و  موبلند   و  همایون  قطعا

  نگاهشان   گذری.  نکنند   بارم  لیچار  و  نشود  باز   دهانشان   چاک   تا

  یخورده  چین  هایگوشه  و   همایون  سرخ  صورت  از  این .  کردم

 .  بود مشخص بلندتر ریش هایچشم

 : گفت همایون  شدم که نزدیکشان

 ! زدی رو ریموت و ندیدی  رو دیالق  تا  دو  ما نگو-

 . نبود دارخود  بلندتر ریش  یاندازه به او مسلما
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 .  انداختم باال شانه 

 کردین؟ می برآورد رو احتمالی خسارت داشتین-

  مهارتی   کالس  ساعت  چند  فرمونت  دست  شدن  بهتر  برای  باید-

 !بری

 . نشاندم لبم یگوشه  پوزخند  یک فقط ندادم را جوابش

 : گفت گرفتممی را در یدستگیره که همزمان

 ... راستی-

  داد   نشانم   را  بلندتر  ریش.  کردم  ش نگاه  و  برگرداندم   را  سرم  فقط

 : گفت و

!  اومده  خوشت  گرفتم  من  که  عکسی  از  انگار  گفت  بهم  ارسالن-

 ! کرمی  در عکس

 ی گفته  به  شدن  آویزان  با  خواستمی.  بود  گرفته  باال  را  اشچانه

 وای  بگویم  ذوق   با  هم  من  که.  بشناساند  من  به  را  خودش  ارسالن

 ! سعادتی چه

 !  داشت تفاخری عجب 
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 گفتن  اینم!  دختره  یک  عکاس  کردممی  فکر  من  فقط...  مهواو-

   بهتون؟

  ایخنده  با  کشاند،  بیراهه  به  را  حرف  و  شد  جمع  اشخنده

 : گفت ساختگی

  دلت  روی  سنگینی  خیلی  داغ  ماشین  خسارت  که  معلومه-

 !  خودته ماشین خرج که هم تومن یک گذاشته،

 : خندیدم او مثل هم  من

  مال  الحمدهلل   هم  ماشین  این!  منه  یتوجیب  پولِ  که  ها پول  این-

 نه؟  کنننمی خرج که دزدی ماشین برای! دزدیه. نیست من

 : کردم ایخنده تک. شد درشت چشمانشان

 . نگیرین  جدی کردم، شوخی-

  و   گذاشتم  گاز  روی  پا  دونفرشان  هر  یخیره  هایچشم   جلوی  از

 .گذشتم درخت و دار پر خیابان آن از

 بوی کمتر تا  بودم  کرده حبس را سمفن. زدم را آسانسور یدکمه

 .  بپیچد مشامم  توی خون و دارو و الکل
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 بلندی   دسته  جاروی  و  پوشیده  دستی  یک  آبی  لباس  که  مردی

 : گفت داشت دستش در

 ! خرابه آسانسور خواهر،-

 . رفتم باال سالن کنار هایپله از را طبقه سه تمام و کردم تشکر

  اتاق   به  تا  گذراندم  را  انزن  بخش  شلوغ  و  دراز  سالن  زنان  نفس 

 .  رسیدم دو و سیصد

  ها مریض  سر  باالی  و   اتاق   توی  هم   زیادی   جمعیت.  بود  باز   اتاق  در

  جاآن  هم   روحی  بدهم  تشخیص  توانستمنمی  که  زیاد  آنقدر.  بودند

 !  نه  یا هست

  دستم   بود،   ایستاده  نظامی  فرم  لباس  با  اتاق  ته  که   ایمان  دیدن   با 

 داخل   که  کرد  اشاره  سر  با  شد،  اممتوجه   تا  هم  او.  کردم  بلند  را

 . فهماندمی من به اشاره  با حتما بود جاآن روحی اگر. شوم

  ریحانه  تخت .  گذشتم   کننده   مالقات  که  مردی  و   زن  چند  وسط  از

  سبزی   یکهنه  یپرده  که  بزرگی  یپنجره   کنار  دیوار،  به  چسبیده

 . بود آویزان آن به
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 ای ریحانه  تختِ  طرف  آن  انایم  و  حوریه  خاله  و  من  سمت  احسان

 .  بودند  ایستاده ندارد؛  رو به رنگ بود مشخص هم خواب در که

.  شد  کشیده   ریحانه  یبرآمده  شکم  سمت  هایم چشم  ناخودآگاه

  یک  بودن   درک.  است  شده   سیخ  تنم   موهای   تمام   کردم   حس

  از  که  بود  ترسی  حس  ترسخت .  بود  سخت  برایم  او  شکم  در  بچه

  گنگ  هم  خودم  برای  هنوز  دلیل،  چه  به  و  ارچ.  داشتم  باردار  زنان

 .بود

  دلمون  کن  سالم   حداقل  هستی،  که  خالی  دسته  اومدی،  که  دیر-

 !  بشه خوش

.  دانستممی  ریحانه   بد   حال  این  مسبب  را   خودم.  بودم  شرمنده

 .کردم سالم آرام

  من .  نشد  بلند  خاله  از  صدایی  ولی  دادند  را  جوابم  احسان  و  ایمان

 . نداشتم را او  به کردن نگاه جرات هم

 :گفت احسان

 .  خوابید داد،  دارو بهش پرستار. بود منتظرت  االن تا-
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 نشست،   تخت  یلبه   روی  من  رویروبه   و  زد  دور  را  تخت  ایمان

 بیدار   هم  ایریحانه  که  مخصوصا  مطلب،  اصل  سر  رفت  مقدمه  بی

 .: باشد نگرانش که نبود

   پونه؟ کنیمی کار چه داری فهمیمی تو-

  بودم؛  شده  خیره  اشچانه  به  که   حالی  در  و  بلعیدم  را  مدهان  آب

 : گفتم

  مشکل   من   با   ظاهرا  اگه  روحی  کردم، می  فکر   ها سال  این  تمام -

  یک   که  شهمی  چطور  وگرنه.  خوادمی  منو  دلش  توی  حتما  داره،

 یانداخته   پس  که   بکنه  ایبچه   وقف  زندگیشو  تمام   مجرد  زن

 !  ناتنیشه خواهر

 . کرد  پیدا راه هایم پلک پشت تا  بغض  .لرزید لبانم  یگوشه 

 به  فقط  جونت  خاله  بفهمی  سال  همه  این  از  بعد  سخته!  ایمان-

 فقط.  خواستتمی  کرده  آقاجونت  که  سختی  و  سفت  وصیت  خاطر

 خودش  یخونه   توی  که  بوده   لعنتی  یکارخونه   اون  سود  خاطر  به

 تحملت   داشته  فقط  سال  همه  این   تو  وگرنه.  داشته  نگهت

 !  کردهمی
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 : آمد حرف به حوریه خاله

 بودی؟  واستاده ما   هایحرف گوش فال دیشب تو-

 .شنیدم بود  بلند صداتون! نه گوش فال -

 : زدم زل هایشچشم توی و  کردم باال را سرم

 !  خاله گفتی می من به رو موضوع این زودتر کاش  ای -

 آرام   و  داد  کش  طرفم  به  را  تنش  و  سر  انداخت،  باال  شانه  ایمان

 :گفت

 معامله  یک  شبیه  خاله  کار  این  بشه؟  چی  که  گفتنمی  دتروز-

 به   خواب  جای  که  غریبه،  یک  روحی  خاله  اصال  کن  فکر  تو!  بوده

  هم   تو   از  کرده، می  تامین  پوشاکتو  و  خوراک  و   خورد  و   داده می  تو

 گم؟ می بد  درسته؟! بدی  بهش رو کارخونه سود خواستهمی

 : گرفتمی ازهاند خودش کش  خط با را چیز همه  ایمانی 

 چطور   ببینی   تا   نبودی  من  جای  تو  ایمان،  نبودی  من  جای  تو-

 !  زنهمی زخم بهم چطوری کنه،می تحقیرم

 : بود کرده  رحم بی را او گرشنظامی روح
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  اون   با  شبانه  تو  شهنمی  دلیل  این  اصال  ولی  درست  حرفات-

 بزنی   بیرون  خونه  از  خالی  دست  و  خبر  بی  الحال،  معلوم  ماشین

  همین!  رفتی  فرو  زمین  تو  و  شدی  آب  کجا  نگی  کس  هیچ  به  و

  رو  ریحانه  بوده،  عمارت  تو  صبح  از  که  عصبی   و   روحی   فشارهای

  انتقام   روحی  از  خوایمی  تو!  انداخته  بیمارستان  تخت  روی

  دم  و  کلفت  گردن  چه  و  کیه  اون  دونی می  تو  اصال  بگیری؟

  پاشو  و  دست  تو  کار  این  با  خاله  کنیمی  فکر  داره؟  تریکلفت

 آماده  خودشو  توان  یهمه  با  اون!  من  عزیز  نه  کنه؟می  جمع

  کجا  داری؟  چی  دنیا  دار  از  تو  اونوقت !  واسته  تو  جلوی  که  کنهمی

  روروبه   برای  دزده،  و  گرگ  از  پر  جامعه  بمونی؟  و  بری  داری  رو

  این   کنار  و   بمالی   تنت   به  رو   روحی  هایزخم  پی   باید  اونا  با   نشدن

 !بمونی زن

 بچتی   و  زن  نگران  خیلی  اگه  تو   باشه،!  ایمان  گیمی  روز  داری-

  همین   از.  رممی  من  نیفته،  براشون  اتفاقی   ها واکش  کش   این  تو  که

! ذارهنمی  شده  خراب  عمارت  اون   توی  پامو  دیگه  و  رممی  امشب

 از  کدومتون  هیچ  تا   کنم می  گور  و   گم  خودمو  جایی   یه  رممی

 . نکنین خطر احساس من طرف
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.  کردم  پاک  محکم  را  امگونه   روی  اشک  و  کشیدم  عقب  قدم  یک

.  داشت  نگهم   و   قاپید   را  دستم  مچ   بروم  دورتر  اینکه  از  قبل  اما

 .  بود شده  بم  صدایش

  این   از  بیشتر  خوامنمی  که دونیمی... دارم  دوستت  که   دونی می-

 !لجباز بردار دست! ببینی آسیب

 :گذاشت  امشانه روی را دستش هم احسان

 آروم   آروم  من  بذار.  موافقم  ایمان  با  منم  ایندفعه  همیشه،  خالف  -

.  برگردونم  بهت  حقتو  کمال  و  تمام   بذار  .کنم  پیگیری  رو  کارها 

 ! نزن هم به چیزو همه

 نداری بساطت تو هم پولی تو اومده پیش که هم شرایطی این با

 !  کنی اجاره خونه یک حداقل بری که

  به  متعجب   و   کشیدم  بیرون  ایمان   انگشتان  وسط  از  را  مچم

 . شدم خیره احسان

.  دارم  اندازپس  حسابم  تو  میلیون  هفت  شش  من!  کنیمی  اشتباه-

 ...  بانک توی حقوقمو بیشتر  ماه هر من
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  هشدار  و  فهمید  احسان  هایحرف  وسط  را  چیزی  یکدفعه  مغزم

.  گرفتم   دهانم   جلوی  را  دستم  ناباورانه...  ماند  ناتمام  امجمله.  داد

.  کرد می  امدرمانده  هم  فکرش  حتی.  ددنبو  زده  یخ  انگشتانم  سر

 بیرون   امحنجره  از  صدایی   ولی  کردممی  بسته  و   باز   را  دهانم 

  هایچشم  با  اشانسه  هر  به.  دردم  پر  هاینفس  صدای  مگر.  زدنمی

 .  کردم نگاه  شده  گشاد

 : گرفت را بازویم. شد  بلند تخت روی از بدم  حال دیدن با ایمان

 ! پونه باش آروم... باش آروم-

 سرش  شرمنده  که  بود  مانده  احسانی  روی  هنوز  من  نگاه  ولی

 . کردمی سیر زمین روی نگاهش  و  پایین

  کرده؟   مسدود  حسابمم  این  نکنه  کرده؟  کار  چی  روحی  احسان،-

 هان؟ 

  نگاهم   دزدکی  و  کشید  دهانش  روی  را  دستش  عصبی  احسان

 :گفت بخش اطمینان و فشرد آرام را بازویم ایمان. کرد

  خونه،  برگرد  امشب.  بزنیم  حرف  که  نیست  خوبی  جای  اینجا-

 . کنممی درست برات چیزو همه خودم



 

 
 

106 

DONYAIE MAMNOE 

  از   استرس  با  را  امگوشی.  کشیدم  بیرون  دستش  توی  از  را  بازویم

  خالی   و  پر  هایمچشم   توی  اشک  آنقدر.  آوردم  بیرون  جیبم  توی

.  شد  باز  باالخره  تا  زدم  را  صفحه  روی  قفل  پین  چندبار  که  شدمی

 داده  موجودی  درخواست  که  زمانی  تا .  کردم  باز  را  بانکیم  افزار  نرم

  دیدن  با.  فشردممی  هایمدندان  زیر  را  امسبابه  انگشت  پوست  بودم،

  تا   گذاشتم  دهانم   روی  را  دستم  صفحه،  روی  رقمی   چهار   اعداد

 توی   یهمهمه  اگر   که  نکند  بیدار  را  ریحانه  کوتاهم   جیغ  صدای

 . بود شده  بیدار او حتما نبود سالن

  چهار   و  بیست  یک  از  کمتر  در   داشتم  دیشب  که  حسی  همان

 از نفرت هم   باز و  غیظ و نفرت. بود  آمده سراغم به  دوباره ساعت

 ... روحی

 فشارش  قدرت  تمام   با   و  گرفته  مشتم  توی  را  مانتوام  از  ایگوشه 

 قول  به.  بود  کرده  کم  حسابم  از  را  ماشین  پول  روحی.  دادممی

  اعتراضی  جای  هیچ.  بود  پایاپای  و  طرفه  دو   هایشمعامله  ایمان

 .بستمی را  دهنم . گذاشتنمی باقی  برایم  هم

 .  افتاد دستم روی خونی قطره
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 . سوختمی  دیشب زخم رد. شدمی گیج سرم

 :گفت بود درآمیخته تعجب با  که  ترسی با ایمان

 شده؟  چی سرت! پونه-

 .ایستاد مقابلم و چرخید هم احسان

 :زد کنار را  شهایپسر و زد دور را تخت خاله

 . آدمی خون داره سرت چرا-

 ترش  و  غرغرها   پشت  حوریه  خاله .  لرزیدمی  هایش مردمک

.  داشت  دوست  نیمه  و  نصفه  را  من   هایش اخمی  بد   و  ها رویی

 .  نبود روحی شدت به نفرتش

 آد؟می خون سرت چرا شدی؟ چی-

.  سوختمی  که  جایی .  کردم  فرو   موهایم   وسط   را  هایم انگشت

 . بودند قرمز هایم انگشت سر آوردم پایین که را دستم

 :پرید صورتش از رنگ خاله

 شده؟ چی نگفتی اورژانس، بریم  بیا-
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 دیگه  ماشین  یک  به  رو  روحی  ماشین.  کردم  تصادف  دیشب-

 . کوبوندم

 : کردم نگاهشان  داد، تکان را سرش ایمان و کشید  هیعی خاله

  توی  ایهپول   یهمه  روحی!  منه  مال  امروز  از  ماشین  این-

  آدم  باشه؟  رحم  بی  اینقدر  تونهمی  چطوری!  کرده  خالی  حسابمو

 ! کنهنمی رو کار  این هم شخونی دشمن با

  محکم   را  دستم   و  کشید   هایشدندان  میان  را  پایینش  لب  خاله

 .  گرفت

  زدند می  بخیه  را  سرم  وقتی .  کرد   امهمراهی  اورژانس  تا  خودش

 ترغیب  میلی  بی   تمام   با  ار  من  و  خرید   ساندویچ  برایم.  ماند  کنارم

  گذاشتم؟ می  چه  پای  باید  را  مهربانیش  اینهمه.  کرد  خوردن  به

 دلسوزی؟ یا عشق

 . شد تنگ  مادرم برای دلم  چقدر یکدفعه

*** 

  گوشی  یصفحه   روی  اششماره  یگوشه  را  شستم  انگشت  سر

 رفتمی  تماس  ایکون  روی  انگشتم  حواسیم  بی  از  مدام.  زدممی
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  از  دانستمنمی.  کردممی  تماس  لغو  یلکهو  هول  و   سریع  من  و

  شاید.  شود  قانع   تا  بزنم  حرف  او  با   ادبیاتی   چه  با  و  کنم  شروع  کجا

. بریزم  سرم  توی  خاکی  چه  کنم  فکر  باید  آنوقت.  نشود  قانع  هم

 .کنم جور را پول اینهمه چطور

  کشیدم   هیعی .  دیدم  را  اشسایه  فقط.  پرید  پایم  روی  از  چیزی 

 بچه.  رفت  دنبالش  هایم چشم.  چسباندم  نشیما  در  به  را  خودم  و

  و  کرد  پنهان  روپیاده  بلند  شمشادهای  توی  را  خودش.  بود  گربه

 . رفت ور شمشادها  هایشاخه با بعد

 به ایلحظه ولی بود دار خنده.  بود دغدغه بی و رها و آزاد چقدر

 .شد امحسودی  گربه بچه این

 . گرفتم چشم  گربه از شد بلند  که گوشی صدای

  هم   با  را  هایمانسنگ  باید!  چه  که  باالخره.  بود  خط  پشت  حیور 

 . کندیموامی

 ... الو-

 .بود سکوت فقط جوابم

 ... الو-
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 :پیچید گوشی توی  بلندش نفس صدای

 مثل.  جاش  سر  ذاریمی  و  گردونیبرمی  رو  ماشین  اون  امشب،-

 دیشب   به!  ذاریمی  مرگتو  یکپه   اتاقت  توی  ریمی  آدمم  یبچه 

  امشب  اگه  ولی  کردی  که  غلطی  هر  و  رفتی  جا  هر  ندارم  کاری

  زندگی   و  کار  از  کردم،  ساقط  چطوری  حسابتو  که  دیدی  نبینمت،

  هم   راهی  آدم  رسهمی  نظر  به  پناهی!  پونه  کنم می  ساقطت  هم

 سراغتو   تا  که  بودی  گفته  براش  من  از  نه؟  انگار  خوادمی  وام!  باشه

   شد؟ خم برام کمر تا  گرفتم

  بودم   فشرده  هم  روی  را  هایمدندان  آنقدر.  بودم  غیظ  و  بغض  از  پر

 : داد ادامه نشنید من از  که  جوابی. بود گرفته درد  فکم که

  و  ماشین  برگرد،   تو.  نیست  مهم!  کردی  اوراق   و   ماشین  شنیدم-

 . گردونمبرمی حسابت به دوباره  هاتوپول برگردون،

 .کرد  قطع دیگری حرف بدون را گوشی

 منصرف برگشتن برای بار هزار  سمرب روحی  قدیمی عمارت  به تا

  درصد   یک  شاید   که  کردم  متقاعد  را  خودم  دوباره  بعد.  شدم

 .  باشد  گفته درست و  باشد راست حرفش
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 سرم  توی  چیزی  شدم  پیاده   ماشین  از  و   رسیدم  که  در  پشت

  نداشتی   و   داشتی  چی   هر  روحی!  خیالی  خوش  چقدر"  زد  نهیب

  بهش  تونیمی  چطور  تو  خورده،  روش  هم  آب  یه  کشیده،  باال  رو

 "! کنی اعتماد

  روحی.کردم  پرتاب  کفشم  نوک  با  را  بود  پایم  جلوی  که  سنگی

  را  من  او  برگرداند،   من   به  را  هایم پول  نبود  قرار  وقت   هیچ

  یوق   زیر  هم  باز  که.  بپیچد  تنم  به  پیله  هم  باز  تا  خواستمی

  و  بروم  فرو  زمین  توی  تا  بزند  سرم  توی  محکم   و  بگیرد  خودش

 .بخورد را اموالم و مال هم  باز بتواند تا . نکنم بلند سر

 ...  دیگر نیتی با  اما  شدم خانه وارد زدم پوزخند خودم به

  حتما .  نبود  کس   هیچ  انگار.  بردمی  سر  به  کامل   سکوت  در  خانه

  خاله و  گشتند می ایاجاره ایخانه دنبال دردربه احسان و ایمان

  و  پول  سرگرم  غروب  تا   هم  روحی.  بود  مانده  ریحانه  کنار  حوریه

 . بود هایشرجوع  ارباب و  صندوق 
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  از  یکی   توی  را  بود  دستم  جلوی  که  چه  هر.  رفتم   اتاقم  توی

  زدم  بغلم   زیر را پتویم  و  بالش   و  کردم  خالی هایم کیف بزرگترین

 . شدم سرازیر ها پله از و

  رشد.  بودم  شده  جدیدی  حس  دچار  زدم  بیرون  که  خانه  از

  انگار   حس   این  با.  کردم  احساس  تمپش  روی  را  بزرگ  هاییبال

 . بودم معلق آسمان و زمین وسط

 ی کوچه  آن  به   برسم   تا   راندم  همیشه  از  تندتر   را  ماشین

 ...کرم در آن و کوچه آن! دوستداشتنی

 به و  شدم   پیاده  ماشین  از  معطلی  بی .  گذاشتم ترمز  روی  را  پایم 

 .  کردم تند  پا کوچه ته یخانه طرف

 ...  اول شب انهم  مثل. بود باز در

*** 

  عطرش  بوی.  بودم  کرده  بغل  را  خودم  و   نشسته  کافه  صندلی  روی

  ابد   تا   توانستممی  کاش  ای.  بود  مانده   باقی   لباسم  پود  و   تار  توی

 .دارم نگه آغوشم یحافظه در را عطر این

 : ایستاد مقابلم  قرمز پیشبند  و سفید  لباس همان  با  علی
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   همیشگی؟ همون-

 : زدم لب امآر. شدم خم میز روی

 نداری؟  ساندویچی  نیمرویی،  مرغی،  تخم  بالت  و  دست  تو-

 ! علی گشنمه

 :زد لب آرام. آمد کش لبخندش

 خوای؟ می. دارم پزمامان قیمه-

 .  خندیدم

 .برگشت  کوچک  کیک  تکه  یک  و  زنجبیل  دمنوش  با  و  رفت   هم  او

 ! برسه  شام وقت تا بزن رو اینا-

 ! هایشتری شم سراغ  رفت و زد چشمکی و گفت را این

 از را من  که  بود  امگوشی زنگ  صدای. کردم  بغل را خودم دوباره 

 صفحه   روی  صالحی  یشماره.  کشید  بیرون  خوشم  حال

  خالف   بر  دستم  اما .  بودم  مردد  او  به  دادن  جواب  برای.  چرخیدمی

 صالحی   بم  صدای.  کرد  برقرار  را  تماس  سریع  و  رفت  جلو  احساسم

 : پیچید گوشی توی
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 !  پونه... الو-

  میل   اصال.  بودند   کرده   وصل   کیلویی   چند  ایوزنه  زبانم  به   انگار

 .  نداشتم را او با زدن حرف

 تنهاش  که  تو.  تنهاست  بابات  امشب  دونیمی.  هستم  جاده  تو  من-

  نه؟ ذارینمی

 به   کردن  گوش  دربرابرش  ارادیم   غیر  العمل  عکس   تنها

 .  بود  هایشحرف

  شده   تنگ  نفسش  دیدی  اگه!  پره  پره  اکسیژن  کپسول!  پونه-

 سوپ .  برندار  نشده   بهتر  که  زمانی  تا   و  بذار  دهنش   روی  رو   ماسک

  باید   رو  سوپ...  بدی  بهش   باید  گاواژ  سرنگ  با  هم  رو  آبگوشت  و

  ذارینمی  نه؟  هستی عاقلی  و  خوب   دختر  که  تو  باشه؟  کنی  پوره

  درسته؟ بیفته جالل برای بدی اتفاق 

 ...همهمه به  کردند شروع سرم توی صداهایی 

 تو  یواسه  جا  بهترین  بیرون  زدی  روحی  یخونه   از  که  حاال"

 ! ... بهتره  که  بخوابی  ماشین  توی  هاشب   اینکه  از!  صالحیه  یخونه 

 ... بابا  ولی 
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  اون   اما...  شهمی  بد  حالت  دیدنش  با  چقدر  که  دونممی  خودم 

  آزاری   چه  رختخواب  تو  افتاده  گوشت  تیکه  یک  مثل  که  بابایی

  باالخره   نیست،   بدتر   که   روحی  از   باشه،  داشته  وت  برای  تونهمی

 "... اون... اون  و  اونی وجود از تیکه یک تو باباته،

 خاموش  سرم  توی  هم   همهمه   آمد   حرف  به   دوباره  که  صالحی

 : شد

  دیوار   توی  یشکسته   آجر  الی  کردی؟  پیدا  رو  در  کلیدهای-

 باشه؟  خوب،  دختر  برگردم  تا  کن  تحملش  روزی  چند.  گذاشتمش

 . زد بیرون دهانم از کلمه یک باالخره  و شد  جدا زبانم از نهوز

 !  باشه-

  باالی  دفتر  توی  برات  رو  دُزش و   ها ساعت  نره،   یادت  هاشوقرص-

 . باش مواظبش. نوشتم تختش

 . پیچید گوشی در مقطع  بوق  و گفت را این

**** 
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  روشنی  آبی  کارت  پالک  به  جلو  یشیشه   از  و  بردم  جلو  را  سرم

 توی  دوباره .  کردم  نگاه   "۱  شیرازی"  بود  شده   نوشته  رویش   که

 و  بلندی  و  باریک  یکوچه .  بود  درست  آدرس.  کردم   نگاه  گوشی

 غروب  به  نزدیک  کوچه  ته  انگار.  شدنمی  دیده  تهش  که  باالیی  سر

 .  شودمی  کشیده  هانقاشی  توی  که  کوهی   همان  کنار.  بود  خورشید

  وسایل   بین  ما   پتویم  و   بالش   بودن.  افتادم  راه   و  برداشتم  را  وسایلم 

 . بود کرده ترآرام و کندتر را رفتنم راه

  حس   که  بود  زیاد  آنقدر  سراشیبی  رسیدم  که  کوچه  اواسط  به

  پاهایم   پشت  های رگ.  ندارد  رفتن  باال   نای  پاهایم  دیگر  کردممی

 . آمدمی باال  کند و  سخت نفسم و بود گرفته

 است؛  باردار  که  دادمی  نشان  اشبرآمده  شکم.  شد  رد  کنارم  از  زنی

! حلزون  برابر  در  بود  خرگوش  سرعت  من  برابر  در  سرعتش  ولی

 باردار  زن  از  تو  "  گفت  سرم  توی  یکی .  کردم  نگاه  او  به  متعجب

   "باید که  اونجایی به برس و برو! واستادی؟ چرا کمتری؟

  یدامنه  رفته  رفته.  افتادم  راه  به   انگیزه  با  دوباره   و   گرفتم   نفسی

 ...بیشتر  هم  من یسینه  خس خس شد، می دیده کوه
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   و   برگشتم .  رسیدم  محله  و  کوچه  آن  ینقطه  باالترین  به  باالخره

  آمده   باال  را  تندی  شیب  عجب.  انداختم  نگاه  امآمده  که  راهی  به

.  بود  پایم   زیر  شهر  تمام  که  بود   این  جالبش  قسمت  اما .  بودم

  درست.  زدندمی  سوسو  شهر  تاریکی  در  مهتابی   و   زرد   هایچراغ 

 ... نقاشی  قاب یک مثل

  یخانه  پالک  دنبال  خیابان  روشن  تاریک  فضای  در  و  چرخیدم

 . گشتم صالحی

.  دیدم  رفته  رو   و  رنگ  پالک   یک  روی  را   دویست  ی شماره  باالخره

  افتاد   جانم  به  دلهره  تازه  ایستادم  که  سبز  قدیمی  بزرگ  در  مقابل

 شرم  از  خودش  که   پدری.  شوم  روروبه  پدر   با   باید   چطور  که

 کرده   سکته  بود  آورده  اماننفره  سه  یخانواده  سر  به  که  هاییالب

 .  بود داده دست از کاری هر انجام برای را اختیارش و

  که  وقتی  بود؟   گردعقب  وقت  حاال .  دادم  تکیه  در   به  را  امشانه

  نداشتم   دوست  هرگز  دیگر  من  و  بود  شده   تمام   بود  داده  روحی

 .  برگردم خانه آن به که
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  دسته  دنبال  آجرها  هایسنبه   سوراخ   در  و  گرفتم  در  زا  را  امتکیه 

  کلیدها   از  یکی.  کردم   پیدایش  که   نکشید  طول  خیلی.  گشتم  کلید

 . شد باز سادگی  به در. انداختم قفل در را

  به  کرد   شروع  تنم   تمام   درون،  از  گذاشتم   حیاط  توی  که  را  پایم 

  اسم .  شد  چندان  دو  امگوشی  زنگ  صدای   با   استرس  این.  لرزیدن

  را  دستم.  کشیدم  دل  ته  از  آهی  افتاد   صفحه  روی  که  "همایون"

 آبدار  فحش  روحی  و  ماشین  و   خودم  به  و  گذاشتم  صورتم  روی

 .دادم

  باید   فردا  پس  فردا،  باالخره  نه،  االن.  کندممی  باید  را  کندنی  جان

  دو .  گذاشتم  زمین  روی  را  وسایلم.  دادممی  را  همایون  جواب

  به  هایمدندان  لرزیدن  به  توجه  یب   و  رفتم  راه  حیاط  توی  قدمی

 : دادم جواب هم

 ! بله-

   خوبین؟ خانوم، سالم-

  غیظ  حسابی   من  از  اینکه  مثل.  گفت  غلیظ  حسابی   را  خانمش

 : دادم را پررنگش لحن جواب سریع و تند. داشت
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 ... ممنونم-

 ان  فردا،   تاریخ  به  مردم  دست  دادم  چک  یک   امروز  من  خانم -

 !  هشمی پر  حسابم فردا  که شاهلل

 دورم  نازک  یملحفه  یک  مثل  و  وزید  حیاط  توی  خنک  نسیمی

 استرس   این.  رفت  در  در،  باالی  از  باز  زد  که  را  چرخش.  پیچید

  به   من  که  انداختند  هم  دست  در  دست  هوا  خنکی  و   مضاعف

  که  دلم  به  را  دستم.  کنم  پیدا  مبرم  احتیاج  دستشویی  به  رفتن

 : گفتم و  گرفتم خوردمی شور مدام

 .  کنم می پرش... شاهلل ان-

  اگر  ترسیدممی.  کردم  قطع  را  تماس   سریع  و  گفتم  را  این

  حال   در  من  که  کنم  اعتراف  محترمانه  کند،  پیدا  ادامه  امانمکالمه

  و   کنم   پر  را  دستشویی  چاه  که  دارم  را  این  توانایی  فقط  حاضر

 ... الغیر

  خود  داخل.  بود  زده  زنگ   و   آهنی  حیاط  یگوشه  دستشویی  در

  ها قدیم  که  بود  پستوهایی  و   ها دخمه  مثل   هم   دستشویی

 چراغ.  کردندمی  تنبیه  آن  در  را  هایشانبچه  عصبانی  هایمامان
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  بس  از  را  چشمانم  شد   باعث  که  بود  نورکم  آنقدر  هم  زردش

 .  بگیرد  درد کنم؛ گشادشان

 .  برداشتم زمین روی از را وسایلم

  کم   مپ ال  یک. کردم نگاه   را  خانه  توی  آهنی،   در  یشیشه   توی  از

 اینفره  یک  تخت  ترطرف  آن  کمی  در.  بود  آویزان  سقف  از  مصرف

  موهایش .  بود  من   به  پشتش.  بود  خوابیده  رویش   کسی   که  دیدم   را

 ...  ها قدیم مثل درست. بود فردار  و مشکی

  اگر .  کنم  دور  ذهنم  از  را  هاقدیم  یاد  تا  دادم  تکان  را  سرم

  او   کنار  در  و  شوم  خانه  این  وارد  یگذشته  یعقده  با  خواستممی

 . آوردمنمی طاقت قطعا بمانم، 

.  شد  باز  "تق"  صدای  با  در.  کردم  بازش  و  گرفتم  را  در  یدستگیره

 زبر  یقالیچه  روی  را  پایم   و   گذاشتم  در  دم   همانجا   را  هایم کفش

 .  شدمی سوزن سوزن پاهایم. گذاشتم در جلوی

.  نشستم  و  دادم  تکیه  در  به  همانجا،.  نرفتم  جلوتر  اما  بستم  را  در

  که   بود  شده   الغر  آنقدر  که  اویی  به  و  کشیدم  بغل  در  را  زانوهایم

  نگاه   بود؛   مشخص  کتفش   هایاستخوان   هم   ملحفه  زیر  از  حتی
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  به   و  چسبیده  پایم   به  چیزی  یک.  نداشتم  رفتن  جلو  جرات.  کردم

 .  بود داده ماگره زمین

  اشویبره.  شد  بلند  امگوشی  زنگ  صدای  خانه،  مطلق  سکوت  در

 .  داد  قلقلک را پهلویم  هم

 تخت  روی  که  بابایی   به  نبود،   ملموس  برایم   دلیلش   که  نگرانی   با

 فرو   مانتوام  جیب   توی  که  را  گوشی   و  انداختم  نگاه  بود  خوابیده

 :دادم را جوابش سریع.  بود ایمان. برداشتم را بودم کرده

 ...  سالم-

 : بود گرفته صدایش

   کجایی؟   تو سالم،-

 خوبه؟ ریحانه ؟ورچط! مطمئن جای یک-

  شده   بیدار  وقتی   از  فعال  شه،می  خوب  هم  ریحانه  بذاری  تو  اگه-

  عصر  تو  که  کنهنمی  باور  هم   رو  حرفمون  گیره، می  رو  تو  سراغ

 !  زدی سر بهش  و اومدی

 :بود ترآرام صدایش
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 !  باشه درآورده سرت مالیی بال  یک روحی ترسهمی-

  خورهنمی  کاریش   ژست  به  دونم،می  بعید  اینکارا؟  ازش  آدبرمی-

 ! بشه رسانه یسوژه و کنه نیست  به سر منو باشه خواسته که

  کاله   تو   وسط  این .  آدبرمی  کسی  هر  از  کاری  هر  روزگار   این  تو-

 !  ندادیش باد به جا یک سرت با  تا دختر بچسب سفت خودت

 شده؟  کار چه باز مگه-

  نیا  تو  رسیده  وقتی  از!  چکهنمی  خونش  بزنی  کاردش  رو  روحی-

  حس  بیشتر.  شده  کنده  سر  مرغ  مثل  ندیده،   رو  تو  و  شده  خراب

  کالهش  تو  پشمی   دیگه  تو  فهمیده  که  ناراحته  این  از  کنم می

   کجایی؟ گی می حاال ! بینینمی

 ! مطمئن  آدم یک پیش  که،  گفتم-

 .بود احسان. شد اضافه ایمان  صدای به هم  دیگری صدای

  آدم  شد  سوراخ  مونسآ  یکدفعه!  بودی  زنده  کفنی  بی   از  که  تو-

 پات؟  جلو افتاد مطمئن
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  خدا،  رو  تو  بگین!  کنهمی  گوش  منو  هایحرف  داره  کی  دیگه-

 ! نکشین خجالت

 ! تو کشتیمون  که کجایی بگو! پونه نزن زر-

 ...  کنیننمی باور که بگم -

 . نیست مربوط تو به  نکردیمش کردیم،   باور  بگو، تو-

 !  بابامم   پیش-

 : گفتند  هم  با دویشان هر

   بابات؟-

 : گفتم بدهم را بهتشان جوابی اینکه بدون

 .  افتادم  دردسر تو... هابچه-

 : شد ترنزدیک ایمان صدای

! داره  تعجب  جای  نکنی  درست  دردسر  قاراشمیش  اوضاع  این  تو-

 ! کردی کار چه ببینیم بگو

 ...  کردم تصادف  که گفتم-

 : گفتند  هم  با دو  هر هم  باز
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 ... خب-

  بود  راحت  خیالم  من...  تومن  سه !  داشتهرب  خسارت  یارو  ماشین-

 ...  چیز همه تو روحی ولی  دارم؛ پول حسابم تو که

 :گفت بیشتری هیجان با احسان

  این  ببینم  خواممی  دلم ...  خب.  رسدمی  بری  باغ  این  از  دم   هر-

 ! هممون  به  زنهمی  مالی  ضرر  چقدر  تهش  تو  طلبی  استقالل  حس

 ؟ کنی پر  آقا این حساب خوایمی  یعنی-

  و   دست  اینهمه  به  راضی  الاقل،  بذار  برام   هم   انتخاب   حق  یه-

 .نیستم دلبازیت

  هیچ   که  بافتی   دست  فرش  به  پایم   شست  ناخن  روی  از  نگاهم

  کماکان   که  پدری  به  سپس  و  نداشت  مکان  این  با  سنخیتی

  و  آرام  هایخوردن  تکان  به  خیره.  شد   کشیده بود؛ من  به  پشتش

 : دادم ا ر  احسان جواب پدر یشانه منظم

 تومنتون   سه  این   کشیدی،  بیرون  روحی  حلقوم  از  پوالمو   وقتی -

 .  دممی پس بهت و  کنممی تومن شش
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  دوا  پول  شدم  مریض  کنم می  فکر   درک،  به  بده،  کارتتو  شماره-

 . کردم درمونم

 : شدم بلند زمین روی از

 !باشه خبرنداشته ازش روحی  که ندارم  کارتی  کارتم؟ کدوم  تو-

 : دهد  ادامه اناحس نگذشت ایمان

 !آرمشمی برات خودم!  پونه  بده رو بابات  یخونه  آدرس-

 سرش  سیاه   فرهای  بین  کشیدن  دست  ایستادم،   بابا  سر  باالی

  را  خودم  توانستمنمی   چرا.  کرد  پایین  و  باال  را  دلم  ایلحظه   برای

 . دارم نگه دور او از

 ... رستوران بیا-

  خس   خس   با  نفسش.  نیست  منظم   دیگر   پدر   تنفس  کردم   حس

 .  سنگین و سخت. آمد می  باال

 که  بودم  شده   مادری  شبیه  کرده   هول.  افتاد  دستم   از  گوشی

 . کند چه اشرسیده راه از نوزاد  با دانستنمی
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  مقاومتی   هیچ  بدون .  کشیدم  خودم  طرف  به  و   گرفتم  را  اششانه

.  آویزان  لبش   کنار  از  آب  و   بود   باز   دهانش .  چرخید  طرفم  به

  من  که  پدری با   آسمان تا زمین و  شده تهرف تو و  گود چشمانش

 .  داشت فرق شناختممی

. کشید  بیرون  بهت  از  را  من  کشید،  که  دیگری  سخت  نفس

  دسته  هم  من   نفس   نیامدن  باال.  بکنم  غلطی   چه  باید   دانستمنمی

 حیاط  توی  کسی   انگار.  دویدم  اتاق   دم  تا.  نداشت  اون  از  کمی

  با .  زد  ذوقم  توی  حیاط  تاریکی.  کند  کمکم  است  قرار  و  نشسته

  هم   باز.  چرخیدم  خودم  دور  و   زدم  هایملب  به  بار  چند  دست

 .  کرد رو  و زیر را دلم  سختش نفس صدای

  پیامک  یاد  به  را  من  دیدم،  که  را  سرش  باالی  اکسیژن  دستگاه

  سرش  باالی  را  خودم  چطور  که  نفهمیدم.  انداخت  صالحی

 لرزان   ایه دست  با   و   گرفتم   را   دستگاه   از   آویز  ماسک .  رساندم

  به و  کردم باز هم را اکسیژن. گذاشتم  پدر صورت روی را کشش

  دهانش   بخار.  شدم  خیره  شدمی  ترآرام  نفسش  لحظه  هر  که  او

 .  گرفت آرام دلم. بود کرده  پر را ماسک
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  که   اضطرابی  از  شده  فارغ.  افتادم  تخت  پایین  شد،  بهتر  که  حالش

 .بود نکرده اشتجربه  حال به تا

  را  دستانم.  شدمی  مور  مور  تنم  و  لرزیدمی  وزهن  پاهایم  پشت

  خالف   بر  رها،   و  آزاد  بلند،  بلند .  کردم  گریه  و   گذاشتم  دهانم   جلوی

  اما   کردممی  زندگی   بزرگ  عمارت  آن  توی  که  روزهایی  تمام

 .بودم گرفته خوانخفه 

  دور  را  هایمدست  کرده   بغض.  بود  شده   آویزان  تخت  از  دستش

 دستش   پشت  به  را  شانیمب پ   و  گرفتم  الغرش  هایانگشت

  رهایش   باید   که  بود  چسبیده  گلویم  به  عجیب  ایعقده.  چسباندم

 : کردممی

  تو   که  وقته  چند   نکردم؟  صدات  که  وقته  چند...  بابا...  بابا-

  یهنه  دلتنگ  که  پاشو  پاشو،  نگفتی؟   بابا  جان  بهم   و   برنگشتی

 .گذاشتین تنهام که نبودین که!  نبودی که روزهاییم

**** 
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  وینگی   وینگ  صدای.  است  شکستن  حال   در  کمرم  دمکر  حس

  هایم چشم.  کردمی  ویز  ویز  پهلویم  در  چیزی  و  دادمی  آزارم  هم

 . دادمی  آالرم و بود تنم زیر گوشی.  کردم باز سختی به را

  چند .  بود  هایم چشم   جلوی  اکسیژن  دستگاه   مالیدم،   را  هایم چشم

  مثل . آوردم یاد به را چیز همه  بعد  و شدم خیره دستگاه به ثانیه

  خیالم .  بود  خوابیده  آرام.  کردم  نگاه   بابا   به  و  نشستم  خشک  چوب

 زمین   روی  صبح  خود  تا  شب.  شد  بیدار  کمرم  درد  شد،  راحت  که

  شده  خشک هایمگونه روی هم اشک رد. بود خوابیده تخت کنار

 . کشیدمی را پوستم و

 .کردم اشخفه  و برداشتم زمین روی از را گوشی

 

 

 از   که  دو  ساعت  تا  آیا.  بود  خواب  هنوز.  انداختم  پدر  به  نگاهی

  باید .  نداشتم  ایچاره  غذایی؟ بی  از  مردنمی  گشتم برمی  سرکار

 . گذاشتممی تنهایش
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. نشستم  پیشخوان  پشت  و   شدم  وارد.  کردم  پارک  رستوران  مقابل

  سیستم  توی  را  تکشان  تک   باید  و   بود  میز  روی  خریدها   فاکتور

 .  کردممی وارد

.  بودم  شدنش   روشن  منتظر  و  دوخته  مانتیور  یصفحه  به  چشم

  پناهی   به   و   گرفتم  صفحه  روی  از  را  نگاهم.  شد  باز  رستوران  در

 . دادم بستمی را در داشت که

 ایثانیه  و  برگشت.  کردم  سالم  و   شدم  بلند  جا  از  احترامش  به

 از  داشت که حینی در و داد تکان سری سپس. کرد نگاهم خیره

 :گفت آرامی صدای با  تگذشمی پیشخوان جلوی

 . دارم کارت اتاقم  تو بیا-

 .  شد روشن هم  مانیتور یصفحه  همزمان

 .  آممی کنم وارد رو فاکتورها این-

 .رفت و نگفت چیزی

  کرد   نگاهم  شدم  که  وارد.  رفتم  اتاقش  طرف  به شد  تمام  که  کارم

 .  بنشینم که  کرد اشاره سر با  و
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 .  کردم نگاهش  و نشستم

  با   را  هایش آرنج  و  آورد  بیرون  دستکش   و  دفتر  یتو  از  را  سرش

  نفسی  و  جوید  آرام  را  لبش  یگوشه.  گذاشت  میز  روی  طمانینه

 :کشید عمیق

  هم   با  خرجم  و  دخل.  برخوردم  مشکل  به  کارم  توی  من!  پونه-

 ... کنم  شروع کجا از دونم نمی! خونهنمی

 :کشید صورتش توی را دستش

  بیاد   وقت  تمام  که  خواستم  داداشم  از.  کنم  نیرو  تعدیل  باید-

 ! اینجا

 هوای   بلعیدن  برای  شاید.  ماند  باز  داشت  جا  که  جایی  تا  دهانم

 . بشنوم ناخوشایندی هایحرف بود قرار حتما... بیشتر

 از یکی  تو گردونم، برمی فرصت اولین توی رو تو من! پونه ببین-

  درست  محض  به  مطمئنا.  داشتم  من  که  بودی  نیروهایی  بهترین

 .  کنممی خبرت ا رهکا شدن
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  از   کسری  در  من.  کردنمی  افاقه  هم  دهان  از  کشیدن  نفس  دیگر

 را   روحی  فقط  انتهایش  و  ابتدا  در  که  شدم  هزارتویی  وارد  ثانیه

 . دیدم می

  هیچ  بود،  ساکت  چیز همه وجودم توی. شد  بلند  صندلی روی از

  هم   شاید  و   بودند   گزیده  لب  همه.  زدنمی  حرف   کس   هیچ   با   کس

 .  بود طوفان از قبل سکوت سکوتشان

  سپس   و  دادمی  تکانشان  مدام  که  دستانش  به  میز  روی  از  را  نگاهم

  کنند؛  نگاهم   مستقیما  شدند نمی  حاضر  که  هایش چشم  به

  شدم  خم  و  زدم  تلخندی.  ایستادم  میزش  مقابل   درست.  کشاندم

  نگاهش   سرسرکی.  کشیدم  بیرون  دستش  زیر  از  را  ایبرگه  و

 شده  نوشته   برگه  آن  روی  اسکندری  انگیز  روح  اسم  انگار.  کردم

 :بود

 کرد؟  جور وام براتون-

 : دزدید می من از را نگاهش. داد  تکان هوا توی را دستانش

 ! فهممنمی  چیه؟ منظورت-
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  کدومش ...  رشوه  یا  تهدید!  اینجا  اومده  امخاله  دیروز  که  دونممی-

  کرده؟ اثر روتون

 : کرد  اشاره در فرط به دستش با  و  داد بیرون محکم  را بازدمش

 ! مربوطه خودم به بکنم کاری هر من ! پونه بیرون برو-

 : رفتم عقب عقب  و دادم تکان را سرم

  اینکه  برای  وگرنه  نیست،  امخاله  دست  من  روزی  که  خداروشکر-

  ازم  هم   رو  هوا  سهله،  که  بری  نون  بکنه،   خودش  مطیع  منو  بخواد

 ینوچه...  زیادن  هک  هم   تو  مثل  هایینوچه  الحمدهلل.  کردمی  دریغ

 ! وام و پول

 . بفهم دهنتو حرف-

 . زد بیرون امحنجره کجای  از مانند جیغ صدای نشدم متوجه

 کنی؟  کار چی خوایمی نفهمم-

.  رساند   من   به  را  خودش  بلند   قدم  دو   با  و   زد  دور   را  میزش  عصبی

 .  کشید  باال به و گرفت حرکت یک با را مانتوام ییقه 
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 ضرب  با  دستش.  کوبیدم  مچش  روی  محکم  دست  کف  با  من  ولی

 . افتاد پایین

  بودم،  شده  خیره  اششده  درشت  هایچشم  توی  که  حالی   در

 :فشردم را دستگیره  و کشیدم در روی را دستم

 !نداری حق! بزنی دست  من به نداری حق تو -

 

  توی   که  نفری  سه  دو  چرخیدم  که  پا  یپاشنه  روی.  شد  باز  در

  توی.  بودند   ایستاده  رداربخ  جلویم   کردندمی  کار  آشپزخانه

  و شده  گشاد هایچشم.  بود  مشترک  چیز  یک  اشانهمه  یچهره 

 ! دوخته هم به هایلب

  کنارشان .  کردندمی  فکر  چه  به  داشتند  دانستم می.  شد  بد   حالم

  آمد  یادم برداشتم که را وسایلم. دویدم پیشخوان طرف به و زدم

  کردم، نمی  زنده  هم  را  چندرغاز  این  اگر.  امنگرفته  هم  را  حقوقم

 . مکیدممی سماق جدید کار کردن  پیدا تا  باید 

 کسی .  برگشتم  را رفته  راه  و  فشردم  دستم  توی  را  کیفم  یدسته 

 .  بود باز نیمه کماکان در اما نبود اتاقش در جلوی
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. خورد  دیوار  به  در.  دادم   هلش  و   گذاشتم  در  روی  را  دستم  کف

.  پرید  هایششانه  ترس  از  میز،  پشت  پناهیِ  که  محکم  آنقدر

 : لرزیدمی اما بود بلند  صدایم

 !  خواممی حقوقم-

 توی   را  اشکله.  بیندنمی  را  من   انگار  که  کرد  رفتار  طوری

 : گفت و کرد  فرو  کاغذهایش

 .  کنممی واریز کارتت به-

 .خواممی نقدی نه،  کارت-

 توی  را  هایشدست  نمایشی.  شد  خیز  نیم  و  آورد  باال  را  سرش

 :گفت  و کرد فرو اشمشکی شلوار هایجیب 

 بیارم؟ کجا  از نقد پول صبحی سر-

  بودم؛   کاره  هیچ  که  اینجا  در  کردن  مراعات  دیگر .  رفتم  طرفش  به

 .  نداشت معنی

  بازتر  صدایم  زدم،  دیوار  کنار  گاوصندوق   به   لگدی  و   دور  را  میزش

 : بود شده
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!  نباشه  اینجا  یکاره  هیچ  و  کار  همه  و   حسابدار  که  بگو   یکی   به-

  از  حقوقمم  برابر  سه  تا   نیستم  زن  کن  باز   رو  وامونده   این  در  تو

 .  نیارم در توش

  هم   تو  ابروهایی   با  و   بردم  جلو  را  گردنم.  کرد  نگاهم   چپ  چپ

 :گفتم آرام رفته

 بیرون   بندازی  منو  ثانیه  جیک  تو  بلدی   تو  اگه  نکن،   معطل  چیه؟-

  یبرا  کنهمی  درد  سرمم!  طرفه  کدوم   از  دادگاه   راه  دونممی  منم

 ! کشی شکایت و شکایت

  داد   هل  عقب  به  پایش  با  را  دارچرخ  صندلی.  شد  بلند  جایش  از

  خودش   طرف  به  محکم  را  میزش  کشوی  در.  نباشد  راهش  سر  تا

 زمین  روی  محتویاتش  تمام  با  و  رفت  در  جایش  از  کشو.  کشید

  یک .  چرخاند  هاپرت   و  خرت  وسط   را  دستش  و  گفت  اه.  ریخت

  کرد می  نگاه  من  به  چشمی  زیر  که  لیحا  در  و   کرد  پیدا  را  کلید

 .  نشست زانو روی

 !چرخاندش اضافه زوری با  و  انداخت صندوق  قفل توی را کلید
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 راست   قد   مقابلم .  کشید  بیرون  را  تراول  بسته  دو   و  کرد  باز  را  در

 : کرد  نگاه را سرتاپایم و کرد

 نداشتم؟ خبر من و  داشتی هم زبون تو-

  نگاهش   زل  زل  و  ریختم  یمهاچشم   توی  را  نفرتم  و  خشم  تمام

 .کردم

 :بود  شده پیشش دقیقه چند از ترنرم

 . بدم دستت از خواستمنمی من-

 :کشیدم بیرون دستش توی از را هاپول

!  زدمنمی  که هم  لگد   دادم، می  سواری  خوب  نه؟   بودم خوبی  خر-

 !بدی دستم از خواستینمی که معلومه

  باید .  دادم  انحنا  ینپای  به  رو  را  هایملب  و   دادم  تکان  را  سرم

 .  است آور تاسف و انگیز رقت روزش ک  حال چقدر فهمیدمی

 از  پر.  زدم  بیرون  اتاق   از  باشم  او  از  جوابی  منتظر  اینکه  بدون

.  بودند   پول  و  قدرت  صاحب  که  هایی آدم  از  تنفر  از  مملوء  خشم،

 ... انفجار به نزدیک بمب یک شبیه
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 یخانه  سقف.  بود  شده  چپه  من  زندگی   روز  چند  این  توی 

  هایشانه  با  هابیچاره  مثل   من حاال .  بود افتاده   زمین   کف  زندگیم 

  دزدیده  دستم  از  که  بودم  استقاللی  به  کردن  فکر  حال  در  افتاده

 .  بود شده

  روحی   مثل.  کشید  بیرون  خودم  از  را  من  الستیکی  جیغ  صدای

 . بیرون کشد می آدم تن از عزرائیل که

  متری  سانتی  چند  در  شینیام  سپر  و  خیابان  وسط  درست  من

  در   آه   مثل  و   شد   کنده   دلم   از  عمیق  نفسی   اراده  بی .  بود  پایم 

  نزدیک  از  را  دیگر  دنیای  آن  رنگ  که  بود  نزدیک .  چرخید  دهانم

 .ببینم

 

 

.  برگرداندم  را  صورتم  بود،  آشنا  خیلی  نظرم  به  که  راننده  صدای  با

  تند   ش اهنگ   با  و  گذاشته  بیرون  ماشین  توی  از  را  پایش  یک  ایمان

 .  کردمی وارسی را سرتاپایم 
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 هم  او.  نشستم  جلو  صندلی  روی  و  زدم  دور  را  ماشینش  حرف  بی

  بزند،   حرفی  خواست  تا.  چرخید  طرفم  به  و  نشست  تاخیر  کمی   با

  نامناسبی   جای  که  داد   تذکر  او  به  سر،  پشت  از  ماشینی   بوق   صدای

  خیابان   کنار  به  را  ماشین  و  شد  جاجابه  سریع.  است  ایستاده

 . کرد نگاهم  سوالی و برگشت طرفم به ترآسوده اینبار. کشاند

  یکدفعه  هم   با   همه  بودند،   کرده  سکوت  سرم  توی  که  کسانی  تمام

  "نداره  دوستت  کس  هیچ   "  اینکه.  زدن  حرف  به   کردند   شروع

 تکرار  هم  با  مغزم  توی  هایآدم  که  بود  حرفی  تریندردناک

 جز  عواقبی  و  دوب  شده  پا  به  سکوت  از  بعد  طوفان.  کردند می

  در  که آمد  سراغم  به  ایگریه.  نداشت بغض  پر   و   دردناک  ایگریه

 . بودم نکرده اشتجربه زندگی طول

 .  کرد نگاهم  زده شوک ایمان

 تو؟ شده  چت! پونه-

  تالش   اینکه  با.  است  شده   مرگم  چه  که  دانستنمی  خودم  مگر

  ا م ا  دارم؛  نگه  هایم پلک  پشت  همیشه   مثل  را  هایماشک  کردممی

 نبود   شدن  آرام  از  خبری  که  بودم   رسیده  چاه   ته  به  انگار  اینبار
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  جا   یک  و  هم  با  را  مادرش  و  پدر  داغ  که  دختری  مثل.  نبود  که

 .  است دیده

  باال  لحظاتی  برای  و  گرفت  نفسم  که  زدم  هق  بلند  بلند  آنقدر

 امشانه   روی  کردنم  آرام  برای  را  دستش  که  حالی  در  ایمان.  نیامد

 را  اسمم  مدام.  کرد  گم  را  پایش  و  دست  لحظاتی  برای  مالیدمی

 . زدمی صدا

 اذیتت   رستوران  توی  کسی!  خب   شده  چت...  جان  پونه!  پونه-

 اومده؟  پیش برات مشکلی  کرده؟

 : نالیدم  هایم هقهق میان

 ! مهربونمون یخاله اون حکم به... کرد اخراجم... پناهی-

 : زدم داد

 !  ایمان بخشمشنمی دارم عمر  تا. متنفرم ازش. آدمی بدم ازش-

 از   نه.  زدم  زار  آزادانه  و  گرفتم  صورتم  جلوی  را  لرزانم  هایدست

  شهر این توی است زیاد که چیزی است، کرده  ردم  پناهی اینکه

  درد   این  از  من  اما  است؛  کار  این  شبیه  مواجبی  و  جیر  بی   کارهای 

  من   گذاشتن  منگنه  در  فقط  روحی  قصد   دانستم می  که  داشتم
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 از  هم  باز  شوم  دور  او  از  که  چقدر  هر  بفهماند  من  به  که.  است

  توانمنمی.  بگذارم  بیرون  را  پایم  توانمنمی  حکمفرماییش  یحیطه 

 . بکشم  نفس  حتی او اذن بی

  صورتم  روی  از  را  دستانم  ترسیده.  شد  بسته  و  باز   ماشین  در

  پای  و   باشد   ایمان  پایش   یک  که   احتمالی  درگیری  از.  برداشتم

  که  دیدم  کردم؛ می  فکر  چهآن   خالف   اما .  یدمترسمی  پناهی   دیگر

  یک  داشتن  دست  در  با   و   شد  رستوران  کنار  مارکت  سوپر  وارد

 .  برگشت معدنی  آب بطری

 .  بود داده سکسکه به را جایش هقم  هق نشست که رول پشت

 را   دیگرش  مقدار.  خوردم  را  آب  از  کمی.  داد  دستم  به  را  بطری

 . یدمپاش صورتم توی و ریختم مشتم توی

 

 

 . کنممی پیدا خوب کار یک برات خودم-

 .  بستم را هایم چشم و گذاشتم صندلی پشتی روی را سرم
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  داشته   سوپرایزی  چه  فردام  برای  قراره  روحی  دونمنمی  واقعا-

 ...  بابام ... بابام  کاش ای! باشه

 . بدهم ادامه نتوانستم دیگر و دادم قورت را بغضم

.  گرفت  راه  گلویم  روی  تا  و  خورد   سر  هایمگونه  از  هایماشک 

 چند  هر.  کردم  فکر  بابا  شدن  خوب  رویای  به  و  بستم  را  هایمچشم

  شدن   روانی   مقصر  گرچه  زندگیمان،  به  زد  آتش   اعتیادش   با   که

  هم   باز  اما  ایشتوجه  بی  عقوبت  خودش  االن  حال  و  بود  مادرم

 . بود پدرم

  زد می  پایش  روی  را  اشگوشی  که  حالی  در  فضا  تغییر  برای  ایمان

 :گفت

  داروی  پژمان  دکتر! برگرده خوادمی داره  بلیت فردا  برای مامان-

 !  بهتره االن نوشته، براش جدید

 . کردم نگاهش و  جاجابه کمی را سرم فقط

 !  سربازی بره باید  هم احسان-

 .  برداشتم صندلی روی از را سرم و  شد گشاد  هایمچشم
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 ره؟ می داره-

 : کرد  نگاهم متعجب

 !  داره فرقی شنرفتن رفتن-

  حق   خواستمی!  کنه  پیگیری  منو  کارهای  خواستمی  احسان-

 !  بگیره خاله از منو

 :زد پوزخند

 رو   چطوری!  نداره  دسته  یکیش  سازهمی  سبو  تا  صد  احسان-

 خاله؟ دختر کردی حساب زنالف احسان حرف

 . زدم داشبورد روی مشت با   و کشیدم حرص سر از پوفی

 ... بود احسان به من  امید-

 .  بودمی  خدا به امیدت باید جان، دختر کردی اشتباه خب-

 . دادم تکان هوا در بابا  برو  معنی به را دستم

 پالستیک   یک  و  کرد  باز  را  داشبورد  در  و  شد  خم.  نگفت  چیزی

 .گذاشت پایم  روی و درآورد مشکی
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  امروز  احسان!  طلبکاره  اون  برای  خواستیمی که  پولی  اینم...  بیا-

  اینا   بیاد  نشد   روش  کنه،  معرفی  پادگان  به  خودشو  باید  که  فهمید

 ! بده رو

 :گرفتم مشتم توی را هاپول پالستیک

 !  روحش تو خودش قول به-

 .کردم باز را ماشین  در و گفتم را این

 کجا؟ -

 .  رممی  کیپی با -

 .رسونمتمی خودم بشین  نکرده الزم-

 :گذاشتم زانوام روی را دستم

  بلند   و بگیرم زانوام روی دستمو باید  خودم امروز از ایمان ببین-

  رو   محمود  احمد  به کاری هر  برای  باشم  خواسته  االن   از  اگه.  شم

 .  شم نمی بزرگ. شمنمی  کنده وقت  هیچ بزنم

 توی   مستقیم  و  بست  محکم  دوباره  را  در  و  شد  خم  طرفم  به

 : زد زل هایمچشم
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  و  دوست  برای  بذار  رو  اضافی  زرهای  زر  این  احسان  قول  به-

 ی خونه تا  امروز من! بزنی دور  حرفا این با  منو تونینمی. قاترفی

 .  کنمنمی  ولت نبینم رو بابات 

 !  تو نبودی سریش-

 : انداخت باال  شانه

 !شکنهمی گردنمو  کردم ولت من  بدونه ریحانه اگه. هستم  حاال-

 کشیدم  بیرون جیبم توی از را امگوشی.  کردم نگاهش چپ چپ

 :داد جواب ایخفه  صدای  با . کردم پیدا را همای یشماره و

 بله؟-

 چطور  کردم،  آماده  رو  ماشین خسارت  هاپول.  هستم  امین  پونه-

 .دارم نقد پول برسونمشون؟ بهتون

  با  ایلحظه   از  بعد.  آمدمی  همهمه  صدای.کرد  کوتاهی  مکث

 :گفت خفه صدایی

  اگه  حسابم؟  به  نریختی  رو  هاپول  هنوز  مگه  نقدیه؟  چی  یعنی-

   جوابگویی؟ تو چی؟ بخوره برگشت چکم
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 : داد ادامه و کشید  پوفی

 نقدیه؟   پولم نگفتی چرا-

 : شدم خم پایم روی و  گرفتم  امپیشانی به را دستم

 .  کردممی واریز و پول باید  که  شد فراموشم خدا به...  آخ-

 همهمه  صدای.  گرفتم  هایمدندان   بین  را  شستم  ناخن  ناخودآگاه

 . شد کمرنگ  و دور هم  گوشی توی ی

  دختر؟ شهمی آب و نون من برای تو فراموشی-

 : گذاشتم  دهانم روی را دستم

 کنم؟  کار چه االن گینمی-

 :شنیدم را صدادارش هاینفس صدای بار چند

 . کن واریز حسابم به رو  هاپول  برو پاشو نگذشته وقت  تا  -

 هوا  در  را  دستش  کردم   که  نگاهش.  زد  پایم  روی  را  دستش  ایمان

 . گوییممی چه که  بیاورد در سر خواستیم. چرخاند

 :دادم را همای جواب و  گرفتم نفسی

 !شناسنامه نه آوردم ملی  کارت نه خودم با االن من-
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 !  شماست مشکل دیگه این-

  وضوح  به.  کرد  قطع  امناباوری  نهایت   در  را   گوشی  و   گفت  را  این

 . بود  کرده اممسخره 

  زل  گوشی  به  و  کردم  زبا  هم  از  داشت  جا  که  جایی  تا  را  هایمپلک

 . زدم

   شد؟  چی-

 ! ادب بی یمرتیکه-

 منی؟  با -

 نشونش   خودته  مشکل  یک  االن!  خودته  مشکل  گهمی  من  به-

 ! کنه  حظ که بدم

 : کردم ارسال او به پیامی  و  زدم اششماره روی دوباره

  خواممی  بفرستین؟  برام  رو  هستین  که  جایی   آدرس  شهمی"

 "بیارم براتون رو واریزی فیش

 :داد جواب نکشیده دقیقه به

 "نیومده   من حساب به پولی هنوز"
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 : کردم  تایپ برایش سریع

 "کردم واریز رو پول من  بدین آدرس شماره  تا  راهم، تو-

  شهر  از  خارج.  بود  داده  آدرس.  آمد   بعد   لحظه  چند  پیام  جواب

 .  بود

 :دادم ایمان نشان را آدرس

 اینجا؟  بریمی منو-

 : کرد اخم

 . آدنمی خوشم هابازی بچه این از کنی؟  کار چه خوایمی-

 .  انداختم باال  شانه

 .  رممی خودم. نیست  مهم-

 . کردم بازش و گرفتم را در یدستگیره

 : چرخاند را سوییچ غدی  با

  فکر!  کنی  آبروریزی  باشی  خواسته  اگه  حالت  به  وای!  بچه  بشین-

 !  شده عبرت درس برات  باهات خاله رفتار کردم

 !بزرگه  منم خدای! فقط برو تو-
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 . کرد  نگاهم چشم یگوشه  از

  یک  کنار  را  ماشینش  ایمان  باالخره.  بودیم  راه  توی  ساعت  یک

 .  داشت نگه سنگ نما بلند دیوار

  هایچراغ  با   بزرگ  سردر  به  جلو  یشیشه   از  و   کردم  خم  را  خودم

  و  کوچک  هایماشین  به.  انداختم  نگاه  تاالر  طالیی  دی  ای  ال

  کرده پارک پارکینگ به شبیه  جایی در ردیف به همه که بزرگی

 . بودند

 " ناژ تاالرهای گروه  "

 : دادم باال را امچانه

  اینجاست؟-

 .  بپرسم تو از باید  من که اینو-

 را   همایون  یشماره.  برداشتم  را  امگوشی  و  دادم  تکیه  صندلی  به

 . گرفتم

 !  بله-

 . ناژم تاالر  در  دم االن. هستم امین من-
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 !  نیومده حسابم به پولی که هنوز  ولی-

 . دممی توضیح براتون بیرون بیاین  شما-

  بیام   تونمنمی  داریم  مجلس   اینجا   ما...  تاالر  یمحوطه  تو  بیا -

 .بیرون

 : گفتم ایمان به رو

 . آممی االن من-

 :داد تکان سری

 ! آوردنت از بشم پشیمون  که نکن کاری... لطفا باش  آدم-

 : انداختم باال  شانه قید بی

 که   جور  هر  حتما  آوردیم،نمی  تو  نکن،  من  درگیر  خودتو  یخیل-

 !  اینجا رسوندممی رو خودم بود

 شدی؟ ایطوری کی از تو-

 : شدم خیره داشبورد به و برگرداندم را سرم
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  تونن می  اطرافمم  های آدم  تریننزدیک  فهمیدم  که  زمانی   از-

  منافعش   خاطر  به   کسی   کنار  در  توننمی.  باشن  هم  ترین خودخواه

 !  باشن نداشته دوستش هم  ارزن  یک یاندازه ولی  کنن  زندگی

  پیاده   و  گرفتم  را  دستگیره.  نماندم  او  العمل  عکس   منتظر  دیگر

 . شدم

  ورودی  در  از  که  قرمزی  فرش مقابل  و   گذشتم  سفید  بزرگ  در  از

 .  ایستادم بود؛  شده کشیده   بیروتی یمحوطه  اواسط تا

  حتما. بود ایمان. دمشکشی بیرون جیبم از. خورد زنگ امگوشی

 را  جوابش  خواستممی  اینکه  محض  به.  کند  دلجویی  خواستمی

 جواب   جای  به.  شد  ظاهر  ورودی  در  یآستانه   در  همایون  بدهم 

  فرو  جیبم  توی  را  گوشی  و  کردم  ردش  را  تماس  ایمان،  به  دادن

 .کردم

 .  رفتم جلوتر قدم چند

  در   و  شد  رد  بود  شده  تعبیه  در  جلوی  که  گلی  پر  طاق   از  همایون

. آمد  جلو  بود  اشمشکی   شلوار  جیب  توی  دستش  یک  که  حالی

  ایستاد  که  مقابلم. رساند مشامم به را خودش زودتر عطرش بوی



 

 
 

151 

DONYAIE MAMNOE 

.  درخشدمی  مشکی  شلوار  و  کت  این  توی  که  کردم  اعتراف  دلم  در

 بود   اشخصمانه  نگاه  هم  آن.  لنگیدمی  کارش  جای  یک  که  گرچه

 .داشت  نم با  خاصی  کشتگی  پدر!   من به

 گردن  و   نفس   به  اعتماد  حس  آن  از  بودم،   ایستاده   مقابلش   که  حاال

  شبیه  او  برابر  در  چیز  همه.  نبود  اثری  بودم،   گرفته  باال   که  راستی

 . بود  شده محو غبار از گردی

  روی  احتمالی  خاک  تا  فرستادم  مچم  پشت  را  پایم  ناخودآگاه

  پایم   به  که  او   نگاه.  شود  گرفته  شلوارم  یپاچه  پشت  با  کفشم

 .  ایستادم خبردار افتاد،

   بگی؟ من به خواستیمی چی... سالم-

 حرکت  یک  در  و  کشیدم  امشده  خشک  هایلب  روی  را  زبانم

 . گرفتم مقابلش  را هاپول یکیسه  انتحاری

  را   سوالش  و  تعجب  هایشچشم  ادای  و  شکل  با  و  داد  باال  ابرو

 : داد نشان

 میلیون   سه  زدم  شما  نماشی  به  که  خسارتی...  دقیق  میلیون  سه-

   نه؟ دیگه بود
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  و  درآمد  طلبکاری  حالت  آن  از  هایشچشم.  افتاد  هایششانه

 : درآمد  چاه ته از صدایش . کرد نگاهم  ناامیدانه

  رانندگی   باید  چقدر  دونیمی  بریز؟   حسابم  به  نگفتم  من  مگه-

   برسم؟  بانک  یک به تا  کنم

 : گرفت هایشچشم مقابل  و آورد باال  را مچش

 !  نمونده  هم اداری ساعت شدن تموم به یچیز -

 احتیاط  محض .  بود  زبانم   سر  بودم  کرده   آماده   قبل  از  که  ایجمله 

.  انداختم  باال   را  هایم شانه  همزمان  و  برداشتم  عقب  به  قدم   یک

 .  شدم خیره هایشچشم  توی

 ! خودتونه مشکل دیگه این -

 که  آنچه  شبیه  اصال  العملش  عکس   گفتم   را  جمله  این  وقتی

 .  نبود زدممی سدح

  چشمم  دو هر  توی بار  چند... شدند  نزدیک  هم   به کمی  ابروایش

  کیسه   و  آورد  بیرون  جیبش  توی  از  را  دستش  نهایتا ...  شد  دقیق

 : گفت آرامی به و گرفت را
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  ایدیگه  طور  ایبچه  اینقدر  دونستم می  اول  از   اگه  متاسفم، -

 .  کردممی رفتار باهات

  توی  قبل یلحظه  از بیشتر هایشرواب که حالی در و گفت را این

 .  رفت سالن  طرف به عقب  عقب بود،  رفته هم

  دهنی   تو  او  به  بود  قرار!  شد  چه  و  کردممی  فکر  چه.  خوابید  بادم

 جز  و   جز  درد   شدت   از  صورتم  طرف   یک  کردم می  حس ...  اما  بزنم

  لطف   مورد  را  امگونه  نامرئی  دست  جفت  یک  با  او  انگار.  کندمی

 .داده قرار

 از  را  گوشی  و  بیایم  خودم  به  تا .  شد   بلند  امگوشی  صدای  رهبادو

 .  بود  ایمان هم  باز. شد  قطع بیاورم در جیبم توی

  و  شور  با  دیگر  که  گذاشتنمی  بود  کرده  اماحاطه  که  بدی  حس

 بیشتر   خودم  از  را  من  ایمان.  برگردم  صاف   هایشانه  و   باال  سر

  قشنگی  نمود  دهتااف  هایشانه  و  آویزان  هایلب  این.  شناختمی

 .نداشت

  پیاپی   و   محکم   "ایبچه  خیلی"  را  کلمه  دو  این  صدایش،   مدام

 بازی  بچه  من.  گفتمی   راست.  زدمی   دور  سرم  توی  توقف  بدون
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  خیالی   دنیای  با  را  مشکالتش  و  واقعی  دنیای.  بودم  درآورده

 .بودم گرفته اشتباه امدخترانه 

  هایجیب   یوت  را  داشت  شدن  مشت  به  شدیدی  میل  که  را  دستم

 به  اماشاره   انگشتان  کردن  فرو  با  همزمان.  بودم  برده  فرو  مانتوام

  احساس  نهایتا .  بودم  فکر  در  غرق  جیبم  آسترهای  های گوشه 

  امکرده  رویپیاده  خیلی  ام،زده  بیرون  تاالر  در  از  که  وقتی  از  کردم

  کنار  را  ماشینش  ایمان  که  صورتی  در  ام، نرسیده  ماشین  به  اما

 . بود  کرده  پارک رتاال دیوار

 . "نیست ایمان" کشیدن داد سرم توی هم   با نفر چند

  مثل.  چرخیدم  دور  چند   خودم  دور  و  گرفتم  باال   را  سرم

  شانمکانی  موقعیت  توانندنمی  و   دارند   گیجا  کله  که  کبوترهایی

 . کنند درک را

 . نبود حوالی آن در ماشینش و ایمان از اثری

 سعی  که  حالی  در.  آوردم  نروبی   جیبم  توی  از  گوشی  با  را  دستم

  ضربه   ایمان  یشماره  روی  کنم  حفظ  را  امخونسردی   کردممی

 .زدم
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 : نکردم معطل گفت که الو

 .بینمتنمی تو؟ کجایی -

 . آمدمی بیرون سخت نفسش

 !  پونه نیستم برت  و دور.  امجاده تو-

 : کشیدم  عصبی هینی

 کردی؟  ول برهوت این تو منو-

 : انگار بود گرفته صدایش

 !  کن دعا فقط.  شدم مجبور خدا، رو تو ببخش! پونه-

 : کرد فروکش  عصبانیتم بود،  ناله شبیه که صدایش  با

 مگه؟ شده چی! ایمان-

  باید   گفت  و  زد  زنگ  مامان.  نیست  خوب  حالش  ریحانه...  ریحانه-

 !  الزمه من  امضاء و کنن سزارین رو بچه باید . برم زود

  هایم دندان  زیر  را  لبم   و   دادم  تکیه  سرم  پشت  دیوار  به  ترس  با 

 : شد جمع هایم.چشم توی اشک ناخودآگاه. گرفتم

 . کردینمی مرخصش داشتین بود،  شده خوب که ریحانه-
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  شدت  از  اینکه  مثل  هم  ریحانه! دیدنش  اومده   مادرش...  مادرش-

  یک .  دممی  توضیح  برات  بیمارستان  بیای...  به  دوباره  هیجان

 . شرمنده. برگرد بگیر اسنپ

 بود،  شده  ایسرکه   و  سیر  دلم  که   حالی  در  و  کردم  قطع  را  گوشی

 ایدقیقه  ده  درخواستم،  دادن  از.  شدم  اسنپ  افزارنرم  وارد

 درخواستم   تا  نبود  اطراف  آن  هم  ماشین  یک  حتی  اما  گذشتمی

 .  بدهد  جواب را

  و   چندین .  شد  اضافه  دلم  جوشیدن  به  هم   اعصاب  شدن  خرد

  تخمش   انگار  اما   کنم  پیدا  آژانسی  تا  گشتم  را  حوالی  آن  چندبار

 .بود خورده ملخ را

.  دادم  تکیه  سرم   پشت  سنگی  صاف   و   سرد  دیوار  به  را  کمرم

  و  کیف  آمد   یادم   تازه  کردم  فرو   جیبم  توی  که  را  هایم دست

 .امگذاشته جا ایمان ماشین توی را نقدم  هایپول

.  آوردم  باال   را  سرم.  کرد  جلب  را  توجهم  ماشینی   گاز  صدای

 یشیشه   روی.  آمدمی  طرفم  به  دانستمنمی   را  مشسا  که  ماشینی

 .  شد جلب اشراننده به توجهم و  افتاد سایه جلو
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.  بود  زده  زل  من  به  هم  او  شدم،  خیره  راننده  به  من  که  همانطور

  حتی که  دانستم بعید  که  بود تیز  نگاهش هم  آنقدر . بود همایون

 .  باشد داشته اهمیت پشیزی برایش  من ماندن راه در

  به  رو  هنوز  نگاهش.  کرد  عبور  پاهایم   جلوی  از  فاصله  کمترین  با

 . گرفت نگاه  من از غرور با   و برنگرداند را سرش بود،  جاده

 مستتر  غلیظی   ی"خودته  مشکل  دیگه  این" یک  رفتارش   این  در

 .بود

 .زدم لگد محکم  پایم زیر هایشن به

  کفش   روی  دوباره   خاک   و   شد  پرت  اطراف  به  ریزه   سنگ  چند  

 . نشست رمواشل و

 : گفتم لب زیر و  دادم  فشار هم  روی را هایمدندان

 ! همایون آقای روحت تو-

  دست  از  بیشتر  من   که  شدم   معترف   خودم  پیش   بعد   ایلحطه 

 لجبازی  ها بچه   دختر  مثل  اگر!  او  تا  هستم  عصبانی  خودم

  نشده   گم  آدم  برهوت  این  توی  و  خشدار  حرمتم   االن  کردمنمی

 .  بودم
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 عملی  تاالر  داخل  رفتن  به  مبنی   را  میممصت  آخر  هم  شاید

 . کردممی

  سنگ   فقط.  درآوردم  را  کفشم  پایم  یپاشنه  توی  درد  احساس  با

 !  پرانی  لگد عواقب از هم این. بدهد  آزارم اینطور توانستمی ریزه

  تاالر  از  هم  سر  پشت  ماشین  چند  که  بودم  کفشم  تکاندن  حال  در

 . آمد بیرون

  دستم  روی  را  پاکی  آب  اشانهمه  اما  کردم  نگاهشان  امیدوارانه

 .  رفتند و ریختند

 .  بمانم  اینجا  خواستممی  کی  تا من.  افتاد  شور  به  دلم  توی  چیزی

  تا   کشیدم  شلوارم  به  را  جورابم کف.  انداختم  زمین  روی  را  کفشم

 . شود  جدا آن از احتمالی هایریزهسنگ 

  که  ماشین  یک   یسایه  با .  بکشم  باال   را  کفشم  پشت  تا  شدم  خم

  مو   دیدن  با .  کردم  راست  کمر  تعجب  با  کرد  توقف  پایم   جلوی

  اما   نشست؛  هایملب  روی  اراده  بی   لبخندی  بلندتر  ریش   و  بلند

 موهای   از  خبری  هایش شانه  دور.  بود  کرده  کوتاه  را  موهایش  انگار

 .  نبود اشمشکی مجعد
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 : داد پایین را شیشه

 !  دختر باال   بیا-

  ن؟کنیمی کار  چی اینجا شما  عه،-

 اینجا   از  درآوردی  همایون  سر  که   بالیی  اون  از  بعد  کردممی  فکر-

 ! شدی متواری

 :دادم را جوابش خودش یشیوه به. بود شده خودمانی

 .چشم برابر  در بود چشم نبود،  بال-

 . آمد هایشلب روی خنده از کمرنگی رد

  تا  گرده برنمی  دیگه   همایون  واستی؟  همینجا  شب  تا   خوایمی-

 !  کنی ناکار هم  رو شگهید چشم اون

 بسته   و  فلنگ  همایون  آقا  از  قبل  من  گرنه  و  نیومده   گیرم  ماشین-

 .  بودم

 .برسونمت اتوبوسی ایستگاه یک  به تا  بشین خوادمی دلت اگه-

 .  رسیدمی گوش به  خنده از هاییرگه صدایش در
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  آمد، نمی  کجا   هیچ  از  صدایی  هیچ.  انداختم  نگاهی  بر  و  دور  به

  و   رفت می  او   کردممی  تعارف  بیشتر   اگر.  باد  هوی  وه  صدای  مگر

 .  کردممی گز پیاده  را بابا  یخانه خود تا باید من

  جلو  صندلی   روی  سریع  و   کردم  باز  را  براقش   بنز  در  یدستگیره

 .  است نشده پشیمان پیشنهادش از تا  شدم جاگیر

  من"  گفت  که  وقتی  خورد؛می  زنگ  سرم  توی  صدایش  هم  هنوز

 "!بنشین جلو  صندلی نیستم، صیتخش یراننده

  قد   از  چیزی  شدم  متوجه  کردممی  نگاه   او   به  نزدیک   از  که  حاال

  پشت  و  کرده   دسته  را  موهایش   یهمه  بلکه  نشده،   کم   موهایش 

 . است بسته سرش

 . ببند کمربندتو-

 ! گاز روی گذاشت پا و گفت را این

.  بود  کشیده  عقب  صندلی   به  نگاهم   اختیار  بی  بعد  یلحظه   چند

  دوربین  و   لنز   کیف  چند   از  عکاسی،   وسایل   از   بود  پر   صندلی   روی

 .  دوربین یپایه تا گرفته
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  دوربینی  خودم  برای  هم  من  بود  قرار.  نبود  خودم  دست  ذوقم 

 .  بکشد  باال   را  امشده  اندازپس  های پول روحی  اینکه  از  قبل   بخرم،

   عکاسین؟ هم شما ... وای-

 !  هستن هما پای و  دست و  هاچشم اینا! نه-

 . کردم  نگاه او  به تعجب با

 : گفت  و چرخاند هوا در را دستش

  اتمام  از  قبل !  همایونن  ندار  و  دار  یهمه  که  اینه  منظورم-

  و   رفت  بودم؛  گرفته  هنرمندها  و  ها عکاس  برای  من  که  همایشی

 !  من دست سپرد هاشوبچه 

  ها دوربین طرف  به را تنم و سر  دوباره  داشتم که حینی در  من و

  تواندمی  چطور  خدمتگزار  یک  که   کردم  فکر  این   به  ماندچرخ

 .بیندازد  راه همایش

  چقدر.  خورد  تکان  دلم  ته  چیزی  ها دوربین  یدوباره  دیدن  با

  پاس   برای  تا   داشتم  را  هااین  از  یکی  هم   من  اگر   شدمی  خوب

  دوربین   و  نزنم  رو  ناکس  و  کس  به  عکاسی   واحد  چند  این  کردن

 .  نکنم طلب
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 ام سینه  روی  را  هایمدست.  چرخیدم  جلو  سمت  به  آهی   کشیدن  با

  تنها   من،  با  آمد  دلش  روحی  چطور  کردم،  فکر  خودم  با   و  زدم  گره

 دارد  را  این ارزش ثروت و پول بکند؟ را کار این خواهرش یادگار

 انگیز  روح  خاله  گرچه!  عالیقت  و   هاوابستگی  تمام   به  بزنی   پا   که

  هم   همین  و  داشت  قهعال  نه  بود،   وابسته  نه  من   به  وقت   هیچ

 . کردمی توجیه را کارهایش

 : داد ادامه و  گفت  هوم بلندتر ریش و  بلند مو

 ...  خانم -

 . داندنمی را اسمم که شدم متوجه

 .  هستم امین پونه... پونه -

  و   بلند   مو  مسلما !  چیست  او   اسم  که  آوردم  فشار   ذهنم   به  من   و

  ماشین   سر  باالی  که  روز  آن  یادآوری  با.  نبود  که  بلندتر  ریش

  صدایش  ارسالن  همایون،  که  آمد  یادم  بودند  گرفته  کمیسیون

 .  بود کرده

 ! برسونمت کجا  تا  بگو خب-

 .  شد  بلند نهادم از آه
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   ندارین؟ عجله  شما -

.  کرد  فرو   هم  در  را  پهنش  ابروهای  و  برگرداند  طرفم  به  را  سرش

 : داد تکان سر

 چطور؟ -

  یک  و   جاده   به  نگاهش   کی  که  او   به  و   انداختم  باال   را  هایم شانه

  نماییم   مظلوم  شاید  تا   دوختم  چشم  بود  من  صورت  به   نگاهش

 . بکند  برایم کاری بتواند

 .  اومدم امخاله پسر ماشین  با اینجا تا من-

 : دادمی تکان هم  را سرش. کردمی گوش دقت با

  و   مدارک  و  کیف.  بدم  همایون  آقا   به  رو  هاپول  تا  اومدم  من-

  دریغ   ندارم،  پول  هیچی   االن.  گذاشتم  جا  ماشینش   تو  هاموپول

 ! اتوبوس بلیت برای تومن صد چند از

 : داد تکان هم باز را سرش

 .  برسونم خونتون  تا  رو تو من  گیمی  یعنی-

 . کنممی تشکر ازتون برسونین  هم  رضا امام بیمارستان  تا منو-
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 . رسونمتمی!  نزدیکه هم فرهنگسرا به! رضا؟ امام بیمارستان-

 . بود کرده درگیرش سوالی که  انگار. درک مکثی

 داری؟ بیمارستان توی رو کسی-

 .  امخاله پسر خانم آره،-

 .ندادم توضیح را بیمارستان توی بودنش  دلیل دیگر

**** 

  رویشان  را  امچانه  و  گرفته  بغلم  در  را  زانوهایم   اتاق  یگوشه  در

  کرده  دعوایم کلی و زده زنگ صالحی  راه وسط در. بودم گذاشته

  بیمارستان  جای  به  هم   من .  امگذاشته  تنها   را  جالل  چرا  که  بود

  و   کرده  گرم  را  کرده  فریز  صالحی  که  سوپی!  خانه  بودم  برگشته

 ریخته  اشک  قرصش  و  سوپ  خوردن   حین  او  و   بودم  داده   او  به

 .بود

  اخراجم   به.  دهم  ربط  چیزی  چه  به  را  بدم  حال  این  دانستمنمی

  حرف  پر  هایچشم  و  ها اشک   یا ...  ای   روحی  معرفتی  بی  به!  کار؟  از

 !  بابا؟
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 قسمت   ترینتاریک  در  که  هایی همان  هایم،کودکی  خاطرات

  سکانس   به  سکانس   فیلم  مانند  حاال   بودم  کرده  مدفونشان  ذهنم

 . گذشتندمی  هایمچشم مقابل از

 

  هایی لقمه   صبر  سر  از.  دادمی  دهانم  به  غذا  او  بودم  بچه  که  من

  پر   هایم لپ  که  من  و  گرفتمی  من  ایبر  خودش  دهان  یاندازه

  روی   را  من  او.  شدمی  امصدقه  قربان  و  کشیدشانمی  شد، می

  بیهوش   خستگی  از  هم  خودش  که  حالی  در  و  گذاشتمی  پاهایش

 . خواباند می را من  شدمی

  نیم .  بود  ایمان.  کشید  بیرون  خاطراتم  الیالبه  از  را  من   در  صدای

  بود   گفته  و   گرفته  را  بابا  یخانه  آدرس  و   بود  زده  زنگ  قبل   ساعت

 .  آوردمی را وسایلم زود خیلی که

  ایستاده   مقابلم  سرخ  هایصورت   با  برادر  دو  هر  کردم  باز  که  را  در

 .  آمدنمی  در هم   کدامشان هیچ  نفس.  بودند

  در   روی  را   دیگرش  دست   و   اش سینه  روی  را  دستش  احسان

 : گفت زنان نفس نفس . کرد بازش کامال  و گذاشت
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 من؟  به بدی... داری خنک آب... نوالی یک-

  به .  بست  سرش  پشت  را  آن  و  گذشت  در  یآستانه  از  هم   ایمان

 : گفت متعجب لحنی با  و  کرد نگاه  بر و  دور و حیاط

 دیوار؟ به چسبیده که کوهه این-

  های دمپایی  و  چرخیدممی  ساختمان   طرف  به  که  حالی  در

 : گفتم آوردممی در پایم  از را صالحی یمردانه

 . باشیم داشته دریا کنار خونه شهنمی که اشهمه-

  به  و  ایستاده  اتاق وسط که  دیدم را احسان زدم،  کنار که  را پرده

 . است تشنگی که بود رفته یادش انگار. بود شده  خیره من بابای 

 و  داشت  نگه  زمین  و  هوا  وسط  را  دستش  گذشتم  که  کنارش  از

 :گفت لب زیر

 آقان؟  جالل-

  از   را  آب  بطری.  رفتم  متری  سه  در  دو  یآشپزخانه  طرف  به

 آب.  برگشتم  او   طرف  به  و  ریختم  لیوان  توی  و   آوردم  در  یخچال

 : گرفتم سمتش به را
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   نه؟  کرده فرق خیلی-

 براش  هیچی   که  االن!  خودش  برای  داشت  جبروتی  آقا   جالل-

 !  نمونده

 :گذاشتم امبینی روی را اماشاره انگشت

 !  شنوهمی هیش، -

 :گرفت تمسد از را لیوان

 بشه؟ ناراحت  ترسیمی-

 .  کردم نگاهش  فقط سفیه اندر عاقل 

  ها قبال  تو  آخه!  شیمی  غضب  میر  اینطوری  نگفتم  چیزی  که  من-

 ...اینکه به برسه چه بشنوی، صداشو  حتی خواستینمی

 : پریدم  حرفش وسط

 دفترچه   نباید  مگه  شهرتون؟  برگردی  خواستینمی  تو  مگه-

 ! بگیری؟ خدمت

 . خورد  را  آب  یهمه  نفس  یک  و  کرد  نزدیک  هایش لب   به  را  لیوان
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  داخل   بود  شده  خسته  دیوار  به  چسبیده  کوه  کنکاش  از  که  ایمان

 : گفت و آورد  در را هایشکفش هم  او . آمد خانه

  اینجا   بچه  دهم   تا  احسان  و  مامان...  اومده  دنیا   به  بابا  دختر-

 .دستگاهست توی االن چه گر!  موننمی

 :شد نمی تردرشت نای از هایمچشم

 !  بوده کوچیک هنوز که بچه شه؟می مگه-

  دکترها .  اومدنمی  پایین  هم   اصال  باال،   بود  رفته  فشارش  ریحانه-

  و  مادر  برای  خطر  اینطوری.  کردن   عملش   و   گرفتن  کمیسیون

 .  بود کمتر خیلی بچه

  بابا   طرف   به  و  گذشت  خبر  این  شنیدن  از  بعد   هیجانم  و  من  از

.  گرفت  دستش   دو   وسط  را  بابا   دست  و  زد  نواز  تخت  کنار.  رفت

  و   سالم   او  با  خوشرویی  با  است  ندیده  او  در  تغییری  هیچ که  انگار

 . کرد پرسیاحوال 

  برق   چشمان  راه  از  نه  که  بابا   زبان  راه  از  را  جوابش  که  سالمی

 .  شنید اشافتاده
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 اکسیژن   و  لقمه  او  به  فقط  بود  قرار.  بیاید  بدم  بابا  از  من  بود  قرار

 ته  چرا  دانمنمی  اما  نمیرد؛  هوایی  بی  و   گرسنگی  از  او  تا  هم بد

  سنگینی  چیزی  گلویم  پی  و   رگ  الیالبه  پلکم،   پشت  دلم، 

 .  دادمی  تکانم و خوردمی  تکان چیزی. کردمی

 آوردن  آب  هوای  به   دوباره  و   فشردم  هم  به  محکم  را  هایمپلک

 .چرخیدم آشپزخانه طرف به ایمان برای

 یخچال  سرمای  از  صورتم  که  حالی  در  و  کردم  باز  را  یخچال  در

  من .  بریزند   هایمگونه  روی  هایماشک  که دادم  اجازه  شد؛می  سرد

  اشک  بابا  یاد  به  کی  سال  دوازده  این  در  من  بود؟  شده  کارم  چه

 را  من  که  هاییحس  این!  باشد؟  دومم   بار  این  که  بودم  ریخته

 !  بود؟  آمده  کجا  از  کردمی  دوست  بابا  دختر  یک  شبیه  حد  از  بیش

 !  کنی؟می کار چه-

  کردم  پاک   را  هایماشک  هایم انگشت  سر  با   آرام  احسان  صدای  با

 : کشیدم باال  را امبینی و

 .ببرم آب ایمان برای خواممی-
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  هایم چشم  جلوی  و  برداشت  را  بطری  کانتر  روی  از  و  آمد  جلوتر

 .  گرفت

 !  نیست نگرد  نبود، گشتم-

 :بستم را یخچال  در تصنعی لبخندی با

 ! بود؟ اونجا  عه،-

 !  پونه  شده چت تو-

 . ریختم آب لیوان توی و گرفتم دستش از را بطری سکوت در

 .بگیرد قرار من صورت موازات  به تا کرد خم را سرش

   ناراحتی؟ من از-

 :داد ادامه نشنید که جوابی

 !  که کنم نمی  ولت. هستم  فکرت به ولی  سربازی رممی-

 : گرفتم نفسی

  جمع   دنگ  شیش  حواستو  باید  کنیمی  تکیه  ییک   به  وقتی-

 چونه   به  تا  نکنه  ولت  یکدفعه  کردی،  تکیه  بهش  که  اونی  تا...  کنی

 ! نخوری زمین به
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  بود  داده  تکیه  کانتر  روی  سرش  پشت  به  را  دستانش  که  حالی  در

 :گفت

 !   گفتم کی  ببین شده،  چیزیت یک تو-

 ! رسیدی دیر تو شده،  چیزیم خیلی من-

 : اختاند باال  شانه

!  شستش  ناز  گفتم  بهت  دلم  تو  کردی  بلند  که  رو  روحی  کیپی-

  گفتم   دلم   تو  باز  واستادی  بودی  کرده  که  خرابکاری  پای  وقتی

  تازه .  شد  جوری  یک   دلم   ها، گریه  این  با   االن   اما  گرم،  دمش

  با  تو.  کنیم  درک  رو  تو  تونیمنمی  کدوممون  هیچ  ما  فهمیدم

 اونطوری،  مامانت!  دیاوم  کنار  خوب  خیلی  دردناکت  یگذشته

  جدید   دنیای  با  خودتو  زود  خیلی  تو  کردممی  فکر  اینطوری،  بابات

 !  دادی وفق

  دادم،   تکان  هوا  در   بابا   برو   معنای  به  را  دستم .  گذشتم  کنارش  از

 . برسد  کجا به  خواهدمی دانستمنمی

 : ایستاد مقابلم و  رساند  من به را خودش قدم دو  با
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  این  تو  چی  هر!  کنیمی  فوران  داری  تو  پونه  کردم،می  اشتباه  اما-

  خودت   مراقب  اصال  نه؟  بود  دروغ  بودی  کرده  سکوت  مدت

 اینهمه   که  دونممی  کنی؟  کار  چه  خوایمی  تهش  هستی؟

 ! دهمی دستت کار آخر نقیضت و ضد  هایحس

 !  بزرگه خدا هم آخرش تا اولشه، االن-

  نگاهم .  مگرفت  ایمان  مقابل  را  لیوان  و   آمدم  بیرون  آشپزخانه  از

 ...  تشکر لبخند با و کرد

  دستش  و  شد   خیز  نیم   زانو  دو  روی   ایمان.  نشستم  بابا   تخت  روی

 از  را  رنگی  ایقهوه   کوچک  کیف.  کرد  فرو  شلوارش  جیب  توی  را

 .آورد بیرون تنگش جیب

  توش  از  کیفتو  نتونی   که   بپوشی  تنگی   این  به  شلوار  مجبوری-

 ! بیرون؟ بیاری

  طرفم   به  و  درآورد  کیف  توی  از  کی بان  کارت  یک.  نداد  جواب

 :گرفت

 !  وات؟-
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  هیچی  که  روحی  خودمه، اسم به . ریختم کارت این  به هاتو پول-

  حساب این به  دست  کنهنمی جرات هم   مرکزی بانک کل  رئیس

 ! بزنه

 : گرفتم  بودند  آمده کش  که هاییلب با را کارت

 !  کردی لطف خیلی! پلیسه آقا ممنون-

 ! خاله دختر است وظیفه-

  رو   ریحانه  تونم می  کی !  بذارین؟  خواینمی  چی  دخترتونو  اسم-

 !ببینم؟

 بزرگه   داره  کوچیکه  روده  که  کن   درست  نهار  یک  ما  برای  پاشو-

 !  بلعهمی رو

 درازش   پاهای   و   داده   تکیه  سالن  طرف  آن  پشتی   به  که  احسان  به

 :انداختم نگاهی بود کرده درازتر را

 ! ریحانه دیدن برم خواممی من-

 :گفت مانیا
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 خوای می  کجا   تو  نشستم،  اینجا  باباشم  که  من  شو،  خیالبی-

 !بری؟

 !  ایمان؟ رفته کی  به تو ذوقی  بی-

  بپز  غذایی   یک  برو  من،   ذوقی بی  ژن  مقصر  کردن  پیدا  جای  به-

 .نخوردم هیچی صبح از که

 . کنم درست نیستم بلد هیچی  من -

 : زد چشمک

 خوردی؟می هوا باد  سال  همه این  پس...  نرو در کار زیر از-

 : دادم باال را بود ریخته پیشانیم  روی که مویی  تار چند

  با   هم  شب.  خوردممی  کار  سر  رو   غذا  وعده  یک  اغلب   من-

.  کردممی  سیر  خودمو  مرغی   تخم  موسیری  ماست  بیسکوییت،

  ابلهی   کدوم .  دادیم می  سفارش  بیرون  از  غذا  هم   تعطیل  روزهای

 !  پزه؟می غذا آدم  تا دو برای

 : گفتند  هم  با دو  هر و انداختند نگاهی   هم به احسان و مانیا

 !  ما-
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 .  شدم بلند  جا از و گزیدم  لب. بودم داده سوتی

 !کنم درست چیزی یک  برم گین،می راست-

 : پراند مزه احسان

 !  کنیمی خوب-

  مثل   احسان  شد  ریخته  ها بشقاب  توی  املت   و   شد   پهن که  سفره

 .  رساند سفره هب را خودش پا   و دست چهار ها بچه 

  و   شده  له  هایگوجه   بین  کرد  فرو  و  برداشت  نان  بزرگ  تکه  یک

 !  مرغ تخم

  تابه ماهی  به  نگاهم  یک.  برداشت  لقمه  یک  هم  ایمان  همزمان

 ! دو آن یچهره حالت به نگاهم یک و بود سفره روی

  دوید   حیاط  طرف   به   و   شد   کنده  جایش   از  یکدفعه  که  احسان

  تو ...  پونه  روحت  تو"  زد  داد  که  بلند   د بلن!  امکرده  خراب  فهمیدم

 .آوردم ایمان امخرابکاری  به "!روحت

  بیرون   جیبش  توی  از  زور  به  کاغذی  دستمال  برگه  یک  هم  ایمان

 . انداخت دستمال  توی را دهنش توی لقمه و کشید
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 ! بود؟ بد  خیلی-

 : زد داد حیاط توی از احسان

  بلد  اموندختر  چرا  رسیم؟می  کجا   به  داریم   ما  دختری؟  تو-

  و   شور  هایوامونده  این  دستمون؟  به  بدن  نون  لقمه  یک  نیستن

 !  املت جز  به بودن شبیه چیز همه به تند

 : کرد  ناله بعد  و

 ! سوزهمی داره هنوز حلقم-

  تابه ماهی توی را املت هایبشقاب که  حالی در و شدم خیز نیم

 : گفتم ریختممی

  تو  خودت  تو  م، سر  تو  زنی می  هی   که  چندمه  یدفعه  این  ببین-

  من  مگه  هم  بعدش   دی؟ می  گیر  من  به  که  تکمیلی  مردانگی

 استعدادهای  داشتین  اصرار  شما.  نکردم  درست  غذا  حاال  تا  نگفتم

 !برسونم ظهور یمنصه به درونیمو ینشده شکوفا

 : شد خیز نیم ایمان

 ... بگیرم ساندویچ  تا چند برم-
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 : کردم  پایین  و باال  را دستم

 !  نداره ساندویچی  انجای بشین،... نرو-

 .نشست سرجایش  و کرد  پوفی

 . شد وارد همش  توی هایاخم با احسان

  چی!  تویه  دست  زیر   کرده  گناهی  چه  بدبخت   این...  هیچی  ما -

 ! روزه؟ دو  یکی این تو دادی بهش

 :کردم جمع را سفره

  نق  تا  دو  شما  مثل  من   بابای.  کرده  فریز  صالحی   رو  بابام  غذای-

 . نیست نقو

 .  شدم متعجب هم  خودم کردم داریجانب  او از هاینک از

 سکوت  همان  در.  شد  حاکم   سنگین  سکوتی   نفرمان  سه  هر  بین

  کانتر  روی  هم   را  سفره.  گذاشتم  سینک  توی  و   برداشتم  را  هاظرف

 .  برگشتم هال به و برداشتم را نپتون. انداختم

  روی   را  دستش  ایمان  که  بودم  فرش  روی  نپتون  کشیدن  حال  در

 :تگذاش آن
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 نپتون   غیظ  با  اینطوری  که  نخوردیم  چیزی  که  ما!  پونه  کن  ول-

 !  کنیمی

 . دادم تکیه تخت به و برداشتم  کار این از دست. گفتمی راست

 !  بگردی؟ کار دنبال خوایمی-

 : گرفتم  باال را سرم

 .  ندارم ایدیگه یچاره-

 . گردممی دیوار سایت توی برات-

**** 

  موجود  به.  کردم  نزدیک  سیو  آی  نا  سرتاسری  یشیشه   به  را  سرم

 . شدم خیره دستگاه  توی زشت و کبود و ریز

  محو  لبخند   یک  و   براق  های چشم  با   که  ایریحانه  سمت  را  نگاهم 

 .  کشاندم  بود؛  خیره  نوزادش  به  آمدنمی   زارش  و  زرد  صورت  به  که

 !  ریحان دونیمی-

 :گفت بردارد شیشه پشت نوزاد روی از را چشمش اینکه بدون

 !ه؟یچ-
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 چیه؟  شبیه دخترت  دونیمی-

 : داد تکان سر ذوق  با

 ! ها؟قورباغه بچه شبیه-

  براق  هایشچشم  دیگر  حاال.  چرخید  طرفم  به  ضرب  با  سرش

  پس  را  حرفم   تا  بود  شده   خیره  من  هایلب  به  منتظر.  نبودند

  زشت   موجود  یک  اینکه  به!  مادری؟  حس  گفتندمی  این  به.  بگیرم

  به !  بدهی  ترجیح  دوستانت  ترینیمی مص   و  بهترین  از  یکی  به  را

 از  بزند  برق   هایتچشم  کنیمی  نگاه  را  الجان  نحیفِ  آن  تا  اینکه

  هم   به  آنقدر  گوید می  موردش  در  را  نظرش  یکی   وقتی  و   شادی

  بگوید   هایت چشم  توی  بد   حال  به  اتلوچه  و   لب  آویزانی   که  بریزی

 ! زکی؟

 : دادم هل جلو به و کردم جمع را هایم لب

  تو   کنم  درک  تونم نمی  کنممی  فکر  چی  هر.  گم نمی  هک  دروغ-

 ! داری دوستش اینقدر چطوری

 : گرفت نگاه  من از و داد چینی اشچانه به
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  خب  ولی!  سیاهه  و   کبوده  داره،  زردی  کوچیکه،  دونممی  خودم-

 ...  قلبم از تیکه یک! خودمه وجود از! مهبچه 

 : داد  ادامه بعد. کرد سکوت

 اینقدر  که  بهتره  کنم،  توصیه  یک  بزرگتر  یک  عنوان  به  باید  بهت-

 !ندازتتمی دردسر تو روزی یک!  نباشی رک

 

  و   ریز  هم  هنوز.  کردم  نگاه   بچه  به  دوباره .  نفهمیدم  را  منظورش

  سنگین  جو  داشتم  دوست.  بودم  نگفته  که  دروغ.  بود  سیاه  و  زشت

 . کنم عوض را بینمان

 ! گذاشتین؟ چی اسمشو-

  بر.  نکردیم  توافق  اسمش  روی  وزنه  که  اومد  یکدفگی   اینقدر-

!  دیدنش  اومد  پیش  ساعت  سه  دو  همین  هم  روحی  خاله  عکس

 .پرسید رو سوال همین

  زد؛ می  لنگ  کمی   و   گرفته  را  شکمش  دستش   یک   با   که   حالی   در

  کوتاه  پیراهن.  نشست  سالن  کنار  فلزی  نیمکت  روی  و  چرخید
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  به   را  زیبا  باغ   یک   هایشچشم  سبز  رنگ  کنار  در  گلش   پر  صورتی

 .بود گذاشته  نمایش

 . افتاد  بزرگش شکم  به چشمم ایستادم که رویشروبه

  الغر  چرا!  مونده  جا  شکمت  تو  دیگه   یبچه  یک   انگار ...  ریحانه-

 !  نشدی؟

 : کرد نگاهم  چپ چپ

  که  بره می زمان! بشم  الغر شد  خالی بادم  تا  نیستم که  بادکنک-

 . بشم سابق مثل و  برگرده بدنم 

 !داری؟ درد ... ریحان-

 : گفت وارناله  و  کرد راستی و چپ را گردنش

 ی خونه   برم  یکراست  جااین  از  خوادمی  دلم!  امخسته   بیشتر-

 !  پونه بده خیلی واالخونی آالخون. بخوابم تختم روی و خودم

 :نشستم کنارش

 !  بخوابی؟ تختت رو خوادمی  دلت فقط-

 .  کرد  نگاهم چشم یگوشه  از
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 !  شده تنگ  ایمان بغل برای دلم یکمم-

 !   یکم؟ فقط-

 .  چرخید طرفم به  کامال هایش چشم کردن گرد  بر عالوه ایندفعه

 بگیره؟  کاری متینگ یک خوادمی روحی  دونیمی-

 : زدم گره سینه روی را  هایمدست و  دادم تکیه صندلی به

  خالقیت  النصاف   و   الحق  سوالم،  پیچوندن  برای  بود  خوبی  ترفند -

 !کنی سرگرم  چی با رو من  دونیمی  داری، هم

 : گفت شده کنترل ای خنده با و  زد بازویم توی آرنج با

  انگار .  زدمی  حرف  مامان  با  داشت...  گم می  راست...  مرگ-

 که   ببینه  خواستمی  کنه،  دعوت  هم  رو  کدوممون  هیچ  خوادنمی

  کال .  مونیممی  عمارت  توی  کی   تا   کردیم؟   اجاره  خونه  ما

 ! کنه دکمون خواستمی

 این  از  روحی   حال  به  تا .  کردم  اخم.  آمدم   در  دهدا  تکیه  حالت  از

 صورت   جلوی  و  کردم  مشت  را  دستم.  بود  نکرده  ها ناپرهیزی

 : گرفتم ریحانه
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 خوادمی  حاال!  بچکه  دستش  از  آب  قطره  یک  ذارهنمی  روحی-

 بگیره؟  مهمونی

 : کرد ریز را هایشچشم

 مهمونی  خوادمی  که  نرسه  تو  گوش  به  گوش  گفته  دونیمی-

   !بگیره؟

 :زدم پوزخند

 !خودش از بدتر مهمونای خودشو از بیزارم-

 . انداختم نگاه  اممچی ساعت به

  اسباب   کی  راستی.  بدم  رو  بابا  ی عصرانه  باید...  برم  باید  دیگه  من-

 کمک؟  بیام دارین کشی

  فردا  پس  فردا  احتماال  شده،  خالی   کردیم  کرایه  که  خونه  این-

  کمد  و  تخت  امبچه   برای  وزنه!  بزنه  بار  رو  وسایل   تا   رهمی  ایمان

 ! پاساژ؟  بریم هستی پایه شد بهتر که  حالم. نگرفتم

 

 



 

 
 

184 

DONYAIE MAMNOE 

 

 : زدم امشانه  روی آرام را دستم

 . آممی  باهات بخوای که  هم  دنیا  جای هر! امپایه تو برای من-

  آنژوکت  آن  و   برگرداند  را  سرش.  شد  جمع  اشک  هایش چشم  توی

 .  رفت ور آن با  و کرد نگاه  دستش پشت به  شده وصل

 را  دستم .  شدم  ترنزدیک  او  به  و   دادم   سُر  را  خودم  نیمکت  روی

 :کردم زمزمه گوشش کنار آرام و پیچاندم  اششانه دور

 زدم؟ بدی  حرف... من شد؟  چت... ریحان-

 : بود بغض  پر صدایش

 ! خالیه دخترش تک  کنار من، کنار اینجا،  االن، جاش-

 :لرزیدند  هایشلب و  صدا و  هادست

  پرپر   براش  دلم.  روندم  خودم  از  اونو  من.  زدم  حرف  بد  شباها  من-

 نذاشت.  بدم  جواب  سالمشو  نذاشت  المصب  زبون  این...  ولی  زدمی

 . کنم  بغلش بتونم دوباره  و بشه نزدیکم

 :بود شکسته بغضش.  برگرداند طرفم به را صورتش
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  بیرون  اتاق   از  مامانم  من.  روندم  خودم  از  مامانمو  من...  پونه-

  بهش .  کشیدم  داد  سرش.  بیاد  کنارم  ندادم  اجازه  حتی.  کردم

  دروغ  خدا  به  ولی  متنفرم  ازش  نبوده  که  هایی سال  خاطر  به  گفتم

 .  گفتم  دروغ گفتم،

  هم   من  شدم  متوجه  تازه  چکیدند  هایم گونه  روی  از  که  هایماشک 

 .  هستم کردن گریه  حال در او پایپابه

  انداخت  گردنم  ردو  را  دستانش  او  و  فشردم  خودم  به  بیشتر  را  او

 گریه   حال  در  ارام  آرام  و  گذاشت  امشانه  روی  را  اشپیشانی  و

 :گفت کردن

  دلم .  کنم  حس  تنشو  عطر  دیگه   یکبار  بازم  خواستمی  دلم

  قلبش   صدای  با  اشوسینه  رو  بذارم  سرمو  دیگه  یکبار  خواستمی

 مامانمو.  روندم  خودم  از  اونو...  خر  من .  ..خر  من   ولی   بگیرم  آروم

  وقت   هیچ  بزرگمو  مامان ...  نکرده  گناه  خاطر  به  روندم  مخود  از

  وقت  هیچ.  کرد  جدا  مامانم  از   منو  که  بخشمنمی...  بخشمنمی

 ! بخشمشنمی
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  از  دو  هر  زد  صدا  را  ریحانه  ناباورانه  که  ایمان  رمق  بی  صدای  با

  هایشچشم  و   زرد  ایمان  صورت  رنگ.  آمدیم  بیرون  هم   آغوش

 .د زمی دو  دو ریحانه هایاشک  روی

 را  دستش .  گرفت   را  من  جای  ایمان  و   شدم   بلند  نیمکت  روی  از

  را   هایشلب.  چسباند  اشسینه   به  را  او  و   انداخت  ریحانه  تن  دور

 دیوار  مبادا   تا   چرخاند می  حدقه  در  را  هایشچشم.  فشردمی  هم   به

 . بشکند بغضش

  ایمان  که   ریحانه  حال  به  خوش.  شد  ریخته  دلم  در  بزرگ  حسرتی

 . داشت را

 

 

 

  بودم  شده   غرق  فکر  توی  آنقدر.  بودم  بیمارستان  از  برگشت  راه  در

 متوجه   آمدم   خودم   به  وقتی .  نداشتم  تمرکزی  ام رانندگی  روی  که

 را   ماشین  و  امایستاده  دراز  و  تنگ  یکوچه   آن  مقابل  که  شدم

 !امزده هم فرمان قفل  و کرده خاموش
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  واست خمی  را  زنی  آرامش  جانم  تمام.  داشتم  احتیاج  حس  این  به

 . بود منتظرم خانه آن توی که

 را  من  سوخته  نیمه  مهتابی  آن  نه  دیگر.  شدم  پیاده   ماشین  از

  اینجا  حاال.  درخت  از  آویزان  هایبرگ  و   شاخ  آن  نه  و  ترساند می

  روز  چند  هر  باید  که  بود  شده  آرامش  از  منبعی  شبیه  من  برای

  ت دس   به  را  امرفته   دست  از  توان  و  زدممی  سر  آن  به  یکبار

 . آوردممی

.  رفت  کنار   زحمت  به  زده  زنگ  آهنی  در.  دادم  هل   را  کرمی   در

  حوض  آب  روی برگ از نه. بود مرتب و تمیز خانه یکهنه  حیاط

 نه   و  حوض  لب  یشکسته   و  شده  چپ  هایگلدان   نه  بود  خبری

 . بود شده  تلمبار حیاط وسط اول روز که  اوراقی وسایل

 . تمرف باال موزاییکی و بلند  یپله  سه از

  هوا  در  وزید می  که  جانی  کم  نسیم   با   سالن  در  دم  توری  یپرده

 ! آرام آرام. خوردمی تاب

  موکت  روی  را  پایم  و  درآوردم  را  هایمکفش.  زدم  کنار  را  پرده

 .گذاشتم ورودی راهروی زمخت
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  و  سالن  بین  ما   که  دیواری.  آمد   یآشپزخانه   توی   از  صدایش

 !  ببینمش گذاشتنمی بود آشپزخانه

   معرفت؟  بی اومدی-

 .  شناختمی را پایم صدای او

 !  بده حق بهم! ریخته سرم کار چقدر دونینمی-

 : گفت زد لبخند. کشید سرک بیرون به آشپزخانه از

 . بیارم چایی لیوان یک برات  تا بشین-

 ! خورم؟نمی چایی من که کردی فراموش-

 .باخت رنگ لبخندش

 خوری؟ می چی-

 ...زنجبیل دمنوش-

 : کرد زمزمه لب زیر  و انداخت نگاهی پایم  تا سر به

 ... بابات مثل-
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 در  کردن  قهر  ادای  که  هایی همان.  بود  دلتنگ  هایزن   شبیه

.  گردند می مردشان از نشانی دنبال جانشان تمام با ولی آورندمی

 ! آشپزخانه  توی برگشت دوباره و گفت را این

  است، ادهدمی  ترجیح چای به  را دمنوش هم بابا اینکه شنیدن با

 !  بابایم؟  شبیه بودم؟ او شبیه  من. کرد سیخ تنم به مو ایلحظه 

  یطاقچه  از  بهتر  جایی  چه  و  نشستممی  جا  یک  باید.  رفتم  عقب

 .  شدمی باز حیاط به رو  هایشپنجره که کوتاهی 

  مغز  تا  و  رفت  تیزی  چیز  روی  پایم   طاقچه  به  مانده  قدم  دو

.  گفتم  آخ.  شد  کنده  زمین  از  اراختی  بی  پایم .   سوزاند  را  استخوانم

 .  باشد زده نیشم مار انگار. سوختمی  پایم کف

 !  شد؟  چی-

  روی   را  راستم  پای.  نشستم  و  کردم  لی  لی  را  طاقچه  تا  قدم  دو

  ،شیشه   ایتکه.  بود  پوشانده  را  پایم   کف  خون.  انداختم  چپم  زانوی

  زرد   المپ  نور  زیر  بود،  کرده  پر  خون  را  رویش  که  کوچک  و  تیز

  بیرونش  حرکت یک با و گرفتم شیشه یلبه  به را دستم. زد ق رب

 .  کشیدم
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 . نشست زخمم روی بالفاصله هم سفیدی دستمال

 . بود رسانده من به را خودش زود چقدر. بود مادرم

 :گفت آرام و  داد فشار زخمم روی را دستمال

   بود؟  کجا شیشه این... بمیرم الهی-

 نه  بگویم  واستمخمی.  گذاشتم  سفیدش  دست  روی  را  دستم

  نگاهم   ولی   ندارم را  اتدوباره  مردن  دیدن  طاقت  دیگر   من .  ..نمیر

 چند   از  بزرگتر  حتی.  افتاد  بزرگش  شکم  به  چشمم  دادم  باال  که  را

 !اششیری  حریر پیراهن  زیر. بودم اینجا که پیشی روز

  به را  دستش  و   سپرد  خودم  به  را  دستمال   دید   که   را  امخیره  نگاه 

 . گرفت شکمش

 !  مامان؟ باهاته هنوز این-

 . بود اشکی هایشچشم و  کج سرش. کرد  نگاهم

 ... تو مثل! منه با  که  هاستسال بچه این-

 طاقچه  روی  کنارم.  رفت  طفره  بودم  کشیده  پیش  که  موضوعی  از

 .نشست
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 ! مامان؟ دلگیری من از هنوز! پونه-

 : زدم پلک بودم؛  شده خیره صورتش به که حالی در بار چند

 . ..اما ببخشمت  تونمنمی  وقت هیچ  کردممی فکر-

  هایش دست  کف.  گذاشت  صورتم  طرف  دو   و   آورد   جلو  را  دستانش

  نه که انگار. دادند می هم خوشی عطر...  پر یک مثل بودند لطیف

 . بود کردن درست غذا  حال در االن تا  انگار

 !  مامان؟ چی  اما-

  هیچ   که فهمیدم  کردم  پیدات دوباره  که  روزی  چند  این  تو.  ..اما-

 دوستم   تو  که  چند  هر  نبخشمت،  و  بیاد  بدم  ازت  تونمنمی  وقت

 !  نداشتی

 : کردم اشاره  شکمش به سر با

 !  نداشتی دوستمون که-

 . افتادند پاهایش  روی  و  شد رها  صورتم دور از دستانش

 . خورد تکان گلویش سیبک
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.  کشیدم  دراز  طاقچه  روی.  ببینم  را  ناراحتیش  نداشتم   دوست

 نشان العمل عکس طاقچه سرد و صاف سنگ با تماس از پهلویم

 نشست  او   دامن  و   پا   روی  سرم  که  وقتی   اما.  بودم  زده  یخ .  داد

  هم   روی  هایمچشم  کی  نفهمیدم.  گرفت  گر.  شد  گرم  تنم  تمام

  روی  که  انگار.  گرفت  بر  در  را  من   لطیف  و  عمیق  خوابی  و  رفت

 .امکشیده  دراز آسمان در ابری

  زمین،   روی.  کشید  پایین   ابرها  روی  از  را  ن م  خراشی  گوش  صدای

  مثل   سرما   از   پهلویم  کردم  حس.  کرد  پرتابم   طاقچه  همان  روی

 .  است شده خشک چوب

  و   نزدیک  لحظه  هر  که  هایی پچ  پچ   صدای.  آمدمی  قهقهه  صدای

  جایی   به  نامنظم   و  محکم  هاییضربه  صدای.  شدمی  ترواضح

  غبار  و  گرد.  شد  ب خرا  خانه  کل   انگار  یکدفعه  و  گوشم؛  نزدیک

  با  کردم  شروع.  بست  را  کشیدنم  نفس  راه  و  پیچید  دماغم  توی

  گچ   و  خاک   مشت  چند   یکی  کردم  حس  اما ...  کشیدن  نفس   دهان

 .  شودمی کشیدنم  نفس از مانع و  کرده فرو دهانم  توی را
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.  شد  گشاد   و   باز  داشت  جا  که   جایی  تا   ناخودآگاه   هایم چشم

 . نداد  نماما سرفه ولی  بکشم نفس خواستم

  را   سکوت  که  بود  من  یسرفه   تنها  و  شده  قطع  صداها  تمام  حاال

 . آمدنمی هم پچ  پچ صدای دیگر حتی. شکستمی

 .پیچید گوشم در ایمردانه زخمت صدای ایلحظه از بعد

 .  بیاد پناهی  آق  بگو برو ممد، -

 اینجا؟ کیه این-

 دختره  ن ای  شر  تا   جان   پسر  برو  گفتم  دِ !  خانمان  بی   و   معتاده   البد -

 ! نگرفته دامنمونو

  دیگر   که  زیاد  آنقدر  بود،  ترسانده  را  من  نفره  دو  گفتگوی  این

 . کردمنمی هم سرفه

  را  گلویم   راه   مزاحم  گردهای . نشستم و کندم طاقچه  از  را  پهلویم

 . بودند کرده  باز

.  درخشیدندمی  زمین   روی  چیزهایی.  بود  تار   هایم چشم   جلوی

 .  شدند ترواضح و  واضح زدم پلک  که بار چند
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 شیشه   درشت  و  ریز  هایخرده  از  پر  ام، قدمی  چند  در  اتاق   کف

  پس .  بود  شده  پخش  هایسیمان  روی  که  خونی  هایقطره  و  بود

   کو؟ خانه توی شده  پهن یرفته رو و  رنگ الکی فرش

  ردی .  کنم   کج   همزمان را  پایم  و سر  کمی   شد   باعث پایم  سوزش

 . بود  شده خشک پایم کف خون از

 

  آنقدر .  داد  تکانم   محکم.  چسبید  هایمشانه   به  چیزی  کردم  حس

.  نبود  مادرم   مادرم، .  کرد  بیدار  را  امیزده  خواب  مغز   که   محکم

  جای.  نبود  حاال  اما  بود  شده  گرم  هایم چشم  پاهایش  روی

 . خورد صورتم توی ضرب، پر  سیلی یک مثل اشخالی

  کردممی  نگاه   دیوارها   و   در   به  که   حاال .  آمدم  پایین  طاقچه  روی  از

  بودم   شده  وارد  آن  به  من  که  ایخانه  به  شباهتی   هیچ  خانه  این

 .  نداشت

 سقف  از  آویزان  هایعنکبوت   تار  ،پنجره  یشکسته   هایشیشه 

 دیواری   از  نمایی   و  بود  ریخته  فرو   که  ایآشپزخانه   دیوار  و   سالن

 . شدمی  دیده اشزمینه پس  در شده رنگ
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  عطر   بوی  هنوز  آخر  نبود؛  دموخ   دست  زدم  صدای  را  مادرم  اینکه

 :بود  مانده موهایم روی هایش دست

 ... مامان-

 . نداد جواب کسی

  نمایان   رخ  هولناکی  طور  به  واقعیت.  گذاشتم  دهانم  روی  را  دستم

  انکارش  توانم  تمام  با  سرم  توی  هاسال  من  که  حقیقتی.  بود  کرده

  هک  بود  حالی  در  این  و  کردممی  انکار  را  نبودنش  من.  کردممی

 . بودم همانجا   من شد، روشن حیاط توی نور از خانه تمام  وقتی

 . نبود خودم دست زدنش صدا هم  باز. زدم صدایش دوباره

 ...  مامان-

  نداشت  مادرم  به  شباهتی   هیچ  صدایش   تن .  زد  صدا   را  اسمم  کسی

 . کرد امیدوارم ایلحظه برای ولی

  نگاهم   ریخته،  دیوار  پشت  از  پوشیده  شلوار  و  کت  پناهی.  چرخیدم

 موجود   یک  دیدن  از  که  کسی  مثل.  زده  بهت  و   خیره.  کردمی

 چیزی  یکدفعه.  کردمی  کار  چه  اینجا  او.  باشد  زده   بهتش  نامتعارف 
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  پشت یخرابه  یخانه خواهدمی بود گفته او زد؛ جرقه سرم توی

 !بود؟ رستورانش پشت اینجا. بخرد را رستوران

 !  پونه؟ کنی می کار چه اینجا تو-

 زیر   شکسته  آجرهای.  گذاشت  شده   تلمبار  آجرهای  روی  ار  پایش 

.  رساند  من  بلندبه  قدم  یک  با  را   خودش  او   اما  خوردند  سر  پایش 

 .  بود مانده  حرکت بی  صورتم روی نگاهش. شد ترمنزدیک

 خوبی؟ ! پونه-

  تمام  بغض.  شدم  خیره  مادرم   خالی   جای  به  و  برگرداندم  را  سرم

  فشارش و  کشاندم گلویم روی  تا  را دستم. کرد دردناک  را گلویم

 خواب  وقتی  کاش  ای  حداقل  یا.  بودم  خواب  هنوز  کاش  ای.  دادم

 . شدمنمی روروبه دوباره  تلخ  حقیقت این با و  مردممی بودم

  که  رو  خونه  این  من...  پناهی  آقای   بود  ما  قدیمی  یخونه   اینجا-

 ! نکنین؟ خرابش شهنمی. دارم  دوست مامانمه یاد  از پره

 امشانه  دور  را  دستش   و   ایستاد  کنارم .  کرد  ضوع   را   جایش

  حرف   بی  هم   او .  کردم  جمع  را  هایم شانه  زده  خجالت.  انداخت
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 دادمی  خوبی  بوی  اشمشکی  کت.  بروم  همراهش  که  کرد  وادارم

 . مادرم تن عطر  خوبی به نه اما

.  دادم  لم   مبل   روی .  نشاند   که  میزش  کنار   چرمی   مبل  روی  را  من

 شبیه.  بود  شده  اصافه  و  سنگین  جسم  یک  شبیه  تنم  روی  سرم

  تمام   آمده،  بیرون  برقی  شوک  یک  زیر  از  تازه  که  بودم  شده  کسی

 .  بود داده دست از حرکت به را تمایلش  و  شده خشک تنم

.  شد   نزدیکم.  آورد  بیرون  جیبش  توی  از  را  اشگوشی  پناهی 

 : گفت آرام و  گذاشت مبل روی را دستش

 ! نشو بلند جات  از. آممی دیگه یلحظه چند یک-

 .  رفت بیرون اتاق از و گرفت فاصله  صندلی از و گفت را این

  برگشتم  پیش،  یدقیقه  چند  به   برگشتم  و   بستم   را  هایم چشم

 . مادرم پیش

.  کردم  یادآوری  خودم  برای  را  بود   کنارم   در  که  هایی لحظه  تمام 

  لبخندش  هنوز.  بود  هایملباس  و  موها   روی  عطرش  بوی  هنوز

  پوستم  هایسلول  تک   تک  روی  تنش   گرمای   و   عمیق  سرم  توی

!  باشم؟  دیده  خواب  بیداری  عین  در  من  که  شودمی  چطور.  بود
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 صورتی  در   ببینم؛  هوشیاری  اوج  در  را  مادرم  من  شودمی  چطور

 .  است مرده  پیش سال  دوازده او که

  حاال  از.  خواستممی  را  مادرم  من .  بود  مرده  دلم  توی  امید  دیگر

 .است ناممکن  برایم او بدون زندگی  بعد به

  وارد  قند  آب  لیوان  یک  داشتن  دست  در  با  پناهی  و  باز  اتاق  در

 . گرفت طرفم به را لیوان و نشست مبل  روی کنارم. شد

 !  آرهمی جا حالتو بخور،-

  از  پر   قندها .  شدم  خیره  لیوان  توی  ی شده  آب  نیمه  قندهای   به

 . بودند  کوچک و ریز هایحباب

 هم  زخم  چسب  و  بتادین  و  باند  کی.  کتش  جیب  توی  کرد  دست

 . گذاشت میز روی و آورد بیرون

 .ببندمش  باید . داره خونریزی پات-

   کنی؟ خراب رو خونه خوایمی-

  در  چشم  خواستمی  مستقیما.  شد  متمایل  سمتم  به  بیشتر  کمی

 . شود چشمم
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 یک   این  با  من  بشه  شروع  که  بانک  هایقسط.  ندارم  ایچاره-

 .بیام بر اشدهعه از تونم نمی جا وجب

  سرم   توی  که  چه  هر.  شد  کشیده  او  هایچشم   سمت  به  نگاهم

 : گفتم را بود

  کن  استفاده  ترفندی  همون  از  وام  هایقسط  گرفتن  نادیده  برای-

 بدجور  هم  روحی   اینجام،  من!  کردی  وامش  گرفتن  برای  که

...  فقط  کن  ریست  و  راست  رو   ها قسط  و   بده   بهش   منو  تو !  دنبالمه

 !  پناهی آقای نزن خونه اون هب دست...  فقط

  را  بود  داشته  نگه  معلق   هوا   و  زمین   میان  استفاده  بی   که  لیوانی

  بعد  ایلحظه.  برد  موهایش  وسط  را  دستش  و  گذاشت  میز  روی

  باال  را  پایم   که  کرد   اشاره  و  برداشت  میز  روی  از  را  بتادین   و  باند 

 . ببرم

  در.  پیچید  م پای  دور   را  باند   آرام  و   شست  بتادین   با   را  زخم  جای

 چشم  در  چشم  من  با  که  کرد  را  سعیش  تمام  لحظات  این  تمام

 : شد بلند کنارم از شد تمام  که کارش. نشود

 !  شدی ها میت شبیه باالتر، بیاره فشارتو  رو، قند آب اون بخور-
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 اتاق   در  طرف  به.  چرخید  خودش  دور  هدف  بی  زد که  را  حرفش

  صندلی   روی  نهایتا   .برگشت  دوباره  در  کردن  باز  حتی  بدون   و   رفت

  افکار   شدمی  راحت  خیلی.  بود  مستاصل.  گرفت  آرام  میزش  پشت

 :خواند را سرش توی

 نه؟ زدی زنگ امخاله به شما! پناهی آقای  -

  هایم چشم   توی  ایثانیه  صدم  در  فقط  و  داد   باال  را  نگاهش   آرام

  روی   را  دستش  و  انداخت  پایین  را  سرش  بالفاصله  اما  کرد  نگاه

 :کشید صورتش

 ! نه؟ بیاری باند  و قند آب برام  رفتی که موقع همون-

  بیرون  بلندی  پوف  با  را  بادها  آن  یهمه  و  شدند   باد  پر  هایشلپ

 : داد تکان را سرش و

 پیشنهادشو   تو  که  نیتی  او  به  نه...  ولی...  اما ...  زدم  زنگ...  آره-

 ! دادی

 :نشست لبم یگوشه  پوزخندی

 !نرسید؟ دتوخ ذهن به این چرا که پشیمونی االن-
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 : داد تکان آهسته و  کوتاه بار چند را سرش

  یک  گفتن  بهم  کردن،  صدا  منو  وقتی  کارگرا!  پونه  نگو  چرت-

  وقتی   ولی  شد،  بد  حالم  میره،می  داره  خرابه  خونه  توی  دختری

  شبیه  اصال  موقع  اون  تو...  ترسیدم  واقعا   تویی  دختر  اون  دیدم

  تنت   از  روح  کردم رفک  آن  یک خدا  به! نبودی  معمولی  دخترهای

 !رفته

 :داد تکیه اشصندلی به

  باید !  نداشتی  رو  کسی  دماغت   گند  یخاله  اون  غیر  که  هم  تو  -

   کردم؟ می کار چه نظرت به

  به  دونستینمی  ولی  تقدیره  قابل   برام  هاتوننگرانی...  جالبه-

 ! خرسه  خاله دوستی گنمی شما دوستی

 : دوب عصبی و  تند  لحنش برد، باالتر را صدایش
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  اتفاقی   یک   بودم  ترسیده  من  داره؟   مفهومی  برات  من  نگرانی -

 بفهمی؟  تونی می اینو! کنی پیدا بابا ننه  تا صد و بیفته برات

  دوست  را  درد  حس   این.  کشید  تیر  پایم.  شدم   بلند   مبل  روی  از

 .انداختمی مادرم کنار در  بودن لحظات یاد به را من. داشتم

 حاال؟  کجا-

 : گفتم برگردم  طرفش به اینکه بدون

 .  برم جایی نیست قرار.  نباش نگران-

  بود  نفهمیده  را  منظورم  انگار .  رساندم  در  تا   را  خودم  لنگان  لنگ

 .بود انداخته راه کجا  کجا هم باز که

 . شدم آشپزخانه  به منتهی راهروی وارد و باز را در

 ی شده  سفت  مالت  و  آجر  شدن  خرد  و  تیشه  و  تق  و  تق  صدای

  یخانه  از  کمرنگی  روشنایی .  رفتم  جلو  بیشتر  کمی.  آمدمی  دیوار

 آن   مثل  درست.  بود  کرده  روشن  را  آشپزخانه  فضای  مخروبه،

 شوم،   شب  آن  در  امانخانه  هال  یپنجره  پشت  از  که  نورهایی

  سرم  در   گذشته  خاطرات.  بود  کرده   نورانی   را  سالن   کوچک  فضای

 کرده  نفراموششا  اینکه  نه...  دیگری  از  پس   یکی .  زدندمی  جرقه
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  مدفون  ذهنم  ینقطه   ترینتاریک  در  جایی  را  هاآن  فقط!  نه  باشم

 .بودم ریخته رویشان خاک  از تلی  و کرده

 

 :رسید گوشم  به مرد  دو آن از یکی صدای

 دیگه یدقیقه دو. کرده غروب  آفتاب... بابا  بریم کن جمع ممد، -

 ! بینهنمی  چشمو چشم اینجا

  من   برگشتن  با   شد   همزمان  هاآن  رفتن.شد   قطع  ها تیشه   صدای

 . گذشتند  کنارم  از  و   کردند   نگاهم  چپ  چپ!  مخروبه  یخانه  آن  به

  سیمان   پایم  خون  رد.  شدم  رد  آجری  یتپه   روی  از  سختی  به

 . بود کرده دار لکه را آجرها از بعضی  حتی و طاقچه و اتاق کف

 یپاشنه   صدای  که  چرخیدممی  خودم  دور  منگ  گیج  هنوز

  دانستم می. چرخیدم  رستوران به رو. کرد جلب را توجهم کفشی

  هم  آن. شد خواهم روروبه روحی با روز چند از بعد لحظه همین

 .دوختم چشم ریخته نیمه دیوار به منتظر! سختی تقابل چه
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  اداری   شلوار  و  مانتو.  ایستاد  آجری  یتپه  جلوی  و  آمد

  نشان  تررسمی  و  ترخشک  را  ظاهرش   تنش،  توی  اشهمیشگی

 !کج را سرش و کرد ریز را هایش چشم .دادمی

  این   با  من  که  بود  منتظر.  بود  زده  زل  هایمچشم   توی  مستقیم 

 .  بیایم   در پا از نگاهش

.  نشستم  زمین  روی.  زدم  باال  را  مانتوام  دامن   و  گرفتم   او  از  را  نگاهم

 .  لرزید سرما از هایمشانه. بودند زبر و سرد ها سیمان 

 لجبازی !  بستی  رو  از  شمشیرتو  یعنی  شینیمی  که  زمین  روی-

 شک  بودنت  پونه  به  کردینمی  رو  کار  این  اگه!  خونته  توی

 .  کردممی

 . کردم نگاهش  جواب در فقط

 یمایه  درست  خودت  برای  که  وضعی   و   سر  این  با ...  بریم  پاشو-

 !  هستی آبروریزی 
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 .کردم اضافه امخیرگی به هم لبخند اینبار

  گذاشت  آجرها  روی  را  بود  انداخته  دستش   ساعد  روی  که  کیفش

 :برداشت را شکسته آجر یک  و شد  خم و

 !  من هایحرف جواب تو زنی می لبخند! شدی شیر-

 : شدم بلند زمین روی از

  بخوری؟ تاسف من  وضع و سر برای  اومدی اینجا-

 : کرد پایین و  باال را سرش و  داد  باال ابرو

 ! درآوردی که هم زبون-

  کنی نمی   فکر  بیاری؟  در  رو  مهربون  هایدایه   ادای  قراره  کی  تا-

 ! کنهمی رسوا رو هادروغ خدا

 .  بود شده  باال  به رو تیز خط یک  شبیه اشرفته هم در ابروهای

  آوردممی دونی   سگ   از  رو  سگ  یه   سال  همه  این   تو...  صفت  بی -

  که  بود  این  حداقلش  بود،  قدردان  بیشتر  کردممی  بزرگش  و

 . گرفتنمی گاز پاچمو

 : رفتم جلوتر مقد دو  یکی
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  سوم  یک سگ  یک  اگه   گرنه  و نداشته  سودی  سگ  آوردن  برات-

  حق  و  جیبتون  تو  کرد می  قلنبه  سود  و   بود   نامش   به  کارخونه  یک

!  آوردیش می  حتما  کنه؛  نظر  اظهار  و   بزنه  حرف  کام  تا  الم  نداشت

 زانوش  تا  گشادی  کالهی  چه  فهمید  وقتی   بود   این  حداقلش

 حقوقشو   و  حق  و  افتادنمی  کار  به  روزه  یک  زبونش  و  عقل  کشیدی

  بده  تکون  دم  برات  بگیر  سگ  برو  من  بعد  خوبه،.  کردنمی  طلب

 !اسکندری خانم

  ضرب   ترسیدم  لحظه  یک  که  بودند  شده  گشاد  آنقدر  هایشچشم

  هم  را کار همین. بجود را امخرخره و بپرد آجرها روی از العجلی

  هینی  بیدندسچ  امیقه  به  که  بلندش   یکشیده  های انگشت.  کرد

 .زد بیرون امحنجره از ناخودآگاه

   یوفتی؟می در کی با  داری بینیمی پونه -

  گردنم   یقه  دور   تا   ایستادم  پا   ی پنجه  روی.  کشید  باالتر   را  امیقه 

.  خوردمی  صورتم  توی  حرارتش  پر  و   صدا  پر  های نفس.  نبرد  را

  پیدا  نمود  بیشتر  لحظه  به  لحظه  هم  صدایش   عصبی   گرفتگی   حاال

 .  کردمی
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  سر   سهله،  که  رو   تو  سر  من  انداختی؟  هیکلت   و  قد  به  نگاه   یک-

!  نشده  دار  خبر  کی   هیچ  و   کردم  آب  زیر  هم   رو   بدتر  تو  از  تا   صد

 !کیه؟  دست  دنیا   بفهمی  کنم   خاکت   آجرها   همین  زیر  نکن   کاری

 روز  مثل.  بود  کرده   عادت   هایشندارم  دوستت  یجمله  این  به  دلم

  زیر  را  اموالم  و   من  خواستمی  بیزاری  لحا  عین   در  که  بود  روشن

 .  دارد نگه خودش یسلطه 

  با ...  کردمشان  جدا   گلویم  از  و  گذاشتم  هایشمچ  روی  را  دستم

  دست   از  را  تعادل .  زدم  ایضربه   اشسینه  روی  را  هایم دست  کف

  نگهش  تا  نبودند  ریخته  دیوار  آجرهای  اگر.  خورد  تلو  تلو  و  داد

 : کردم استفاده ضعفش از. بود افتاده  زمین روی حتما دارند

 ...  بکش خب-

 : کوبیدم زمین روی را پایم 

  با   نکن  فکر  ولی  کن  خاک  جاهمین  مامانم،  خاطرات  با  منو  اصال-

  اون   من  دیگه!  قبل  احمق  یپونه   همون  شممی  وری  دری  چهارتا

 ...  تازوندیمی قشنگ  تو و دادمی سواری بهت که نیستم خری
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 صورتم  توی  و  ایستاد  قبل  جای  محکم.  کرد  سکوت  ایلحظه 

.  آوردمنمی  در  سر  گشت؛می  چه  دنبال  دقت  همه  این  با.  شد  خیره

 : کرد باز لب باالخره

 دارم  من !  ببینم  نخورده؟  جایی   به   احیانا   سرت  اینجا؟  مامانت؟ -

 خونتون   به  ربطی  چه  خونه  این  اینجا!  تو؟  یا   بافممی  وری  دری

  من   که  داشتی  مامانت  به  مشترک  یخاطره  اینجا  کی  تو  داره؟

  خونه  کوهسنگی  بیاد  که  داشت  پول  اینهمه  کی  بابات  ندارم؟  خبر

 خاطر   به  منو  خواهر  داشت  پول  مافنگی  یمرتیکه  اون  اگه  بگیره؟

  نزنه  آتیش  هم   اون  که  کردنمی  مرخص  تیمارستان،  هایهزینه

 ! اشبچه و جون و  مال به

  هایم چشم   ویلج امانخانه یپنجره  پشت نور پر یصحنه دوباره

  بعد.  پیچید  سرم  توی  هم  مادر  درد  پر  هایجیغ  صدای.  آمد

  را  مادرم  های جیغ  قطاری  ممتد  سوت  مثل  آوری  عذاب  صدای

  چیزی   خواستمنمی.  گذاشتم  هایم گوش  را  هایمدست.  کرد  قطع

  قطع  پس   بودند؛ هایم گوش خود درست ها سوت منبع اما بشنوم

 را   زجری  چه  دارم  من  ندبدا  اینکه  بدون  هم  خاله.  شدند نمی

  تمام   رحمی،  بی  تمام  با...  گفت  و  گفت  و  گفت  کنممی  تحمل
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  خاک   مشت  مشت  رویشان  هاسال  من  که  را  شب  آن  اتفاقات

 و  تمیز حوصله و صبر سر از را  ندهند آزارم دوباره تا بودم ریخته

 .  داد  من تحویل و کرد  عریانشان

  رونمایی   . شدم  تمام   کردم  حس  زد  که  را  هایشحرف   یهمه

  توی   که  داشت  را  خالصی  تیر  حکم  من   برای  شب  آن  از  دوباره 

  زخمی  را  روحم  که   نامرئی   تیر  یک.  باشند   کرده   شلیک  امجمجمه 

 .  بود کرده

  کرده   پا  به  بلوا  سرم  توی  صداها  هم  باز.  زدم  بیرون  خانه  آن  از

  صداها   از  کدام  هر...  بلندتر  اینبار  تر،همهمه   پر  اینبار  بودند،

 . بودند  کرده  را جانم  قصد  و گرفته دست به  یبلندگوی

  زمین   روی   صورت  با  بار  چند.  خوردم  سکندری  راه  توی  چندبار

  سرپا   بتوانم  که  کشید  طول  خیلی  افتادم   وقتی  هم   یکبار  افتادم،

  بلند   رو   پیاده  کف   از  تا   گرفتند  را  بازوهایم  دور  دست  چند .  بایستم

 که   رسیدم  اینقطه  هب  که  آنقدر...  دادم  ادامه  هم  باز  اما.  بشوم

 از   وقت  چند  این  توهمات  و  ها سرگشتگی  این  تمام  دانستممی

 .  است شده شروع آنجا
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  فکر   اول   روز.  ایستادم  بود  گرفته  همای  که  بزرگی   عکس   مقابل

  اول  روز   همان  از.  است  مغرور  دختر  یک   همای   کردم می

 .  دارد عمق معمولی  عکس یک از بیش کرمی  در این دانستممی

 ام اشاره  انگشت.  رساندم  هیچ  به  کرمی  درِ  عکس  با  را  امصلهاف  تمام

  دست  باز.  دادم  هلش  و  کشیدم  اشزده  زنگ  هایخط   روی  را

  خواهد می  که   هرجایی   به   را  من  تا   بودم  گذاشته  باز   را  توهماتم 

 امشب   همه  بود؛  رفته  امخاله  یجبهه   توی  نیز  مغزم  اینبار  اما  ببرد؛

  کرده  سعی  هاسال  من  که  اکیدندر  و   تلخ  واقعیت  خواستندمی

  من   به  بلند   بلند   و   بزنند  صورتم  توی  را  بگیرم  اشنادیده  بودم

 .  بخندند

 خوشحال  اما   گرفته را  امکارنامه.  بودم  چهارم  کالس   که   آمد   یادم 

  ی کارنامه  بیست  هاینمره   برای  امانخانه  توی  کس  هیچ.  نبودم

 .  کردنمی خرد هم تره من

 گلدارش پتوی  و   بود   خوابیده  مخملش   ش بال روی  هال   توی   مادر

  زیر   از  که  آنقدر.  بود  شده  تربزرگ  شکمش.  بود  کشیده  رویش  را

 و   بود  راه  در  که  نوزادی  دیدن  برای  من.  شدمی  دیده  هم  پتو
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  صبر  بی  درآورد  سکون  و  یکنواختی  از  را  من  زندگی   خواستمی

 .  بودم

  پخت بابا  بی   یخانه. نداشتیم  نهار  هم   باز.  کردم  نگاه را گاز روی

  که  پنیری  گذشته  روز   چند  این  مثل .  دیدنمی  خودش  به   پز  و

 توی  سفت  های نان  با  را  کردمی  خودنمایی   خالی   یخچال  یگوشه 

  که   آنقدر  نه  اما  گذاشتم  مادرم  نزدیک   را  بالشم.  خوردم  سفره

  خواب   از  وقتی  او.  کند  بیدارش  هایمتکان  و   هانفس  صدای

 .  بردنمی خوابش دیگر پرید می

  زمان  لحظه  یک .  بود  تاریک  خانه.  پریدم   خواب  از  جیغی  صدای  با

 مچاله  پتوی  و  مادر  خالی   جای  وقتی  ولی  کردم؛  گم  را  مکان  و

 .  آمد یادم چیز همه دیدم  را اش شده

 بیشتر  هم   جیغ  صدای.  کرد  جلب  را  توجهم  حیاط  توی  از  نوری

 .  بود شده بیشتر و

 ام سینه   در  چیزی  یک.  شدم  بلند  جا  از  و  زدم  کنار  را  پتویم

  پنجره  پشت  زدندمی  داد  سرم  توی  هم  نفر  چند.  کردمی  سنگینی

  طرف  آن به و زدم کنار را صورتی گل  یپرده. رفتم من  اما! نروم
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  افتادن  حال  در   اتفاقی  چه  نشدم  متوجه  اول .  شدم  خیره  پنجره

  زد،  امبینی  زیر  سوختگی  بوی  و   کردم  باز  را  پنجره  وقتی  اما  است

  های شعله   میان  من  و  چرخید  حیاط   وسط  روشن  جسم  آن  وقتی

  سست پاهایم  و دست  دیدم، را مادرم درد  پر نگاه  و صورت آتش

 ...  پنجره  همان زیر درست افتادم، و  شدند

 را   شدن  بلند  توان.  کشیدممی  جیغ  هم  من  مادر  جیغ  هر  با

  همین  و   هستم   خواب  حتما  که  کردم می  فکر  این  به  فقط.  نداشتم

  که   هاستسال  اما   شد؛   خواهم  بیدار  خواب  از  لحظه  همین  االن

  بی   کابوس  توی.  زنممی  پا   و   دست  وحشتناک   کابوس  این  توی

  جای   هم   مردممی  اگر  که  کردم  تجربه  را  دقایقی  من!  مادری

 هنوز  فریادهایش.  بودم  دیده   را  مادرم  سوختن  من.  نداشت  تعجب

  یکار  هیچ  من!  هم  اشملتمسانه  هاینگاه.  بود  گوشم  توی

 .  کردم گریه و کشیدم جیغ فقط من.  بکنم مادرم برای نتوانستم

  آن   از  را   من  داشت  سعی  و  بود  شده  پیچیده  تنم  دور  هایدست

 را  مادرم  باید  من.  کردم  مقاومت.  بکشد  بیرون  کرمی  در  یخانه

  من توانست  که بود  زیاد  آنقدر  ها دست قدرت  اما  دادم؛ می نجات

 .  بکشد بیرون توهماتم از را
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...  دختر باش آروم... هیش: گفتمی  مدام.  کند مهارم خواستیم

 . همایون منم ... آروم

 شدم   متوجه  تازه  که  بودند  برداشته  سرم  از  دست  گذشته  خاطرات

  همای که  حالی در. امایستاده  عکس   نمایشگاه سالن  وسط  جایی

  هاسال  من  آرامش؟!  آرامش  به  کندمی  دعوتم  و  گرفته  را  بازوهایم

  که   کردممی  تظاهر  فقط  بودم  ندیده  خود  به  را  آرامش  رنگ

  که  کردممی  تظاهر   ندارم،  مشکلی  که  کردممی  تظاهر ...  آرامم

 .  است نکرده  نابودم و نخورده تو از را تنم مادرم  مرگ دیدن

 . گرفتند را صورتم روی ها اشک. زدم پلک

 صورتم  توی.  کرد  خم  را  کمرش  کمی  و   رها  را  بازوهایم  همایون

 .  شد خیره

 آرومی؟ بهتری؟-

.  نبود  طلبکارانه  و  تیز  قبل  دیدار  چند  مثل  نگاهش .  کردم  نگاهش

  یقین   که  برگشت  و   رفت  صورتم  اجزاء  روی  هایش چشم  آنقدر

 .  است من نگران او که  کردم پیدا

   کردم؟  کار چه... من-
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 : گفت و  زد اشاره پشتم  به کرد،  پوفی و صاف را کمرش

 !  ببینی خودت تونی می-

.  باشم  زده   گند   زیاد   ترسیدممی.  چرخیدم  آرام  پا   یپاشنه  روی

 . است نبوده خودم دست اختیارم که حالتی  در هم آن

  زمین   روی  افقی   و   شده   کنده  جایش   از  کرمی   در  عکس  قاب  

 .  بود  شده پاره  هم  عکس از بزرگی قسمت. بود افتاده

  سمتش   به  عذرخواهی  برای  که  خواستم.  گرفتم   دندان  به  را  لبم

.  چرخدمی  سرم  دور  دارد  نمایشگاه  تمام  کردم  حس  اما  برگردم؛

 امیاری نیز  زانوهایم   و   شد   کشیده  سیاه   ایپرده هایمچشم   جلوی

  عمیق  چاه   یک   توی  شتاب   با  سقوطی  مثل .  کردم  سقوط  و  نکردند

  کمرم  دور.  رسیدند  دادم  به  هاییدست  دوباره   اما...  سیاه  و

 . شدند زمین روی افتادنم از مانع و  پیچیدند

  صدایش .  شنیدممی  اما   نداشتم  را  هایم چشم  کردن   باز  قدرت

 : پرسیدمی من  از مدام  و لرزیدمی

   "دختر؟ خوبی خوبی؟"
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  هم   را  قلبش   سریع  و   قدرت  پر  ضربان  صدایش،   جز  به  من   و

 محکم   برخورد  صدای  و  هازدن  نفس  نفس  صدای.  شنیدممی

 ... را سالن کف  هایسرامیک با  پایش  یسینه 

.  شنیدممی  رو  مادرم  جیغ  صدای.  بودم  خونه  اون  توی  هم   باز

  ها پنجره  و  درها  یهمه.  شدم  بلند.  نخوابیدم  پنجره  پای  اینبار

  دیوارهایی   که  انگار.  شدند می  باز   نه  شکستند،می  نه  بودند،  قفل

  پنجره  و   در  به  را  خودم  کشیدم،  جیغ  زدم،  داد.  هستند  بتن  از

 . کنم ریاک مادرم نجات برای نتوانستم اما کوبیدم؛

 چسبیده  هم   به  گلویم  طرف  دو.  ترکیدمی  داشت  درد  از  سرم

 پرپر  اکسیژن  ایذره  برای.  بکشم  نفس  گذاشتندنمی  و   بودند

 . زدممی

  بلند  جا  از  صدادار  و  عمیق  دمی  با  و  شد  باز  گلویم  راه  یکباره

 هوا  و   زمین  وسط  کردم می  حس  هنوز.  رفتمی  گیج  سرم.  شدم

 .  معلقم

   خوبی؟-
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  روی.  بود  همای.  برگرداندم  را  سرم.  پریدند  ترس  از  یم هاشانه

 . بود نشسته  تخت کنار پالستیکی  آبی صندلی

 ...  اینجا... شما-

  تخت،   روی  مقابلم.  رفتمی  راه  آرام  حاال.  شد  بلند  صندلی  روی  از

 :گفت لبخندی با  و نشست طرفه یک

  درآوردی؟ گالری سر بالیی چه دیشب آدنمی  یادت-

 .  آمدند  هایمچشم جلوی جرقه کی با چیز همه

 هیچ.  دادم  تکان  را  سرم  و  انداختم  پایین  را  نگاهم .  گزیدم  لب

 حلقه  هایمچشم   توی  اشک.  بودم  نشده  شرمنده  اندازه  به  وقت

 : گفتم لب زیر زد؛

 .نبود خودم دست اصال دیشبم حال ... ببخشید-

 خوره؟می نبخشیدت که  کسی به من االن یقیافه-

 : بودم  بدهکار  بهش  توضیح  یک  شاید   گرفتم،   باال   را  سرم  هوفی  با

  یخاطره  من!  هامهبچگی  یخونه  در  شبیه  خیلی  در  عکس  اون  -

 . ندارم ها زمان  اون از خوشی
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 : نکند  موشکافی را من  هایگذشته خیلی داد ترجیح که انگار

...  برام  شده   آرزو  یک  خونه  اون  از  من  بچگی   خاطرات  تمام   ولی -

 که   بودم  تخس  و  شیطون  یبچه   پسر  یک  خونه  اون  توی  من

 !  مادرش  اال نبود کس  هیچ دست افسارش

  نامعلوم   اینقطه  به  او  نگاه .  کردیم  سکوت  دویمان  هر  ایلحظه 

  پشت  تاکنون  که  سرنوشتی  به  کداممان  هر شاید.  بود  شده  خیره

 . کردیممی  فکر ایمگذاشته  سر

  جبران؟ برای هست راهی-

 : شد رتعمیق  لبخندش. آمد در فکر از

  مشکی،   نایلون  یک   توی  بریز  نقد   پول  مشت  یک  هست،...  آره-

 !  بده بهم بیابون وسط

 : گذاشتم  دهانم روی را هایم دست

 ! خواممی معذرت... خودتون قول به کردم  بچگی-

 ... عمیق و  جدی. کرد  نگاهم

 ! کن جبران... نخواه معذرت-
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 :نشست  هم  من هایلب روی لبخند اینبار

 ...  بخواین چی هر  کنم،می جبران. ..باشه جبران؟-

  تنش   و   سر  کرد،   بازدم  دهان  از  آرام  و  کشید  بینی  از  عمیق  نفسی

 :  شد ترنزدیک  من به و  داد کش را

  بر   پسش  از  نتونی  که  نده  قولی  وقت  هیچ...برادرانه  نصیحت  یک-

 ... بیای

  آن   به  را  خودم  کردم  سعی  زده  خجالت.  شدم  منظورش  متوجه

 .بزنم چپه یکوچه 

  نفهمیدم  من ...  گینمی  دیگه   چیز  یک   شما   گم می  من   چی   هر-

 ! کنم  کار چه باید آخرش

 :کشید اشچانه  و دهان روی دستی  و رفت عقب

 جای   به  خوشبختانه  یا  متاسفانه  بودم  مجبور  رو  دیشب  تمام-

 ...  بزنم زل تو، صورت به خوابیدن

 نسالار  کشاند،   در   طرف   به  را  دویمان  هر  نگاه   در  به  ایتقه  صدای

 کوچک گل  دسته  یک.  بودند  باز  بازِ  اشمشکی موهای  اینبار.  بود
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  مشکی   شرت  تی  یک.  داشت  دست  توی  هم   بنفش  ریز  های گل  با

 . داشت تن به هم  نستعلیق فارسی هاینوشته با

 ... سالم-

  من   طرف   به  دوباره  بود   گردانده  او  سمت  به  را  اشتنه  که  همایون

 :برگشت

 ...  نطرفایا از... ارسالن آقا  سالم-

 .  بودند  باوقار  و  متین هم  هایش قدم.  آمد جلو او

!  کجایین  االن  شما   و   افتاده   اتفاقی  چه  دیشب  که   گفت  بهم  ترانه-

 ! مریضمون  مالقات اومدم

 : گزیدم لب

 .  کردین  شرمنده منو واقعا  نفر دو  شما-

 : گفت  لبخندی  با  و  گذاشت  پاهایم  روی  را  گل  دسته.  آمد  نزدیک

   ...دیگه رفیقیم-

  که  کرد   وادار  را  من   و   کرد  اشگفته  یضمیمه   هم   ریز  چشمکی

 .  بزنم زل صورتش به  هاندیده مثل
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 .  شد بلند تخت روی از همایون

 . بکنم ترخیصشو کارهای   برم من-

 :چرخید او  طرف به ناخودآگاه سرم

 ! کنم؟ جبران چطوری نگفتین-

  شد،   رهخی  هایمچشم  توی  و   آورد  باال   آرام  را  بود پایین  که  سرش

 :کرد زمزمه

 ... بگیرم عکس  هاتچشم از بذار-

  و   رسیدمی  دستم   به  االن  همین  آینه  یک   داشتم  دوست

  کردم می  مرور  داشتم   اصال.  کردم می  نگاه  تویش   را  هایم چشم

  عکس   هاآن   از  خواهدمی  او  که  دارند  خاصی  ویژگی  چه  هایمچشم

 !  بگیرد؟

.  رفت  اتاق   بزرگ  یپنجره  طرف  به  ارسالن.  رفت  و  گفت  را  این

 : کرد باز را پنجره  و زد کنار را آبی یپرده

 . است گرفته  اتاق  هوای-
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.  رسید  من  به  و  یافت  جریان  اتاق   در  تازه  هوای  ایثانیه  چند  از  بعد

  به  تا   اینکه  با .  کرد  القا  را  بودن  دریا  کنار  حس   من  به  نسیم  این

 . بودم نرفته دریا حال

  حالی  در  و   برداشتم  پایم   یور  از  را  گل  دسته.  برگشت  طرفم  به

 :گفتم گردممی نزدیکش  امبینی به که

  گل   توی  رو  هااین  مثل...  اینا  هستن  قشنگی  هایگل  چه-

 . ندیدم ها فروشی

 از   را  ها گل  از  یکی  و  داد  تکیه  تخت  کنار  یلبه   به.   زد  لبخندی

  گل   و  کرد   جدا  هایشانگشت  با  اشساقه.  کشید  بیرون  دسته  توی

 .  گذاشت اشسینه  روی چکوک جیب توی را

  نوع  یک  البته.  داریم  ها گل  این  از  فقط  خونمون  یباغچه  تو   -

 !  نکرده رشد خوب هنوز  که داریم هم  داوودی

 : دادم باال  را ابروهایم 

  خونتون؟ باغچه از-

 . نداشتم رو فروشی  گل به  رفتن گل  وقت... دیگه شرمنده-
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 : دادم تکانی را سرم

 منظورم   کردین،  برداشت  شما  که  نبود  نییا  منظورم.  ..نه..  .نه-

  از  یکی   دارم  دوست ...  گل   پر هاباغچه  از  آد می  خوشم  که   بود  این

 . باشم داشته رو ها باغچه این

 کاشتی؟  گل  حال به  تا-

  درست  گلخونه  یک   اتاقش   بزرگ بالکن  توی  امخاله  ولی !  نه من-

...  دادن  قورت  عصا  خودش  مثل  هم  هاشگل  یهمه  ولی  کرده

 ! برگن و ساقه فقط. دننمی گل  هم کدومشون هیچ

 ! دیگه گله گل گرنه و داری، بغض هاشگل و توخاله به تو انگار-

 ! کنین باور تا ندیدین نزدیک از کدومشونو  هیچ شما-

 وارد   داشت  دستش  توی  خوراکی  نایلون  یک  که  همایون  همزمان

 : شد  اتاق 

 کنه؟  باور  باید رو چی ارسالن -

 . کردم  نگاهش

 .  زدیممی حرف امخاله یخونه هایگل مورد در شتیماد-
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 : پرسید و  کرد نگاهی ارسالن به چپ چپ همایون

 گرفتی؟  غنیمت به کجا از  رو گل  دسته این که گفتی  بهش-

 : گفت و کرد ایخنده تک ارسالن

   فهمیدی؟ هم  تو-

 . گذاشت تخت روی را نایلون  و داد تکان سری همایون

  حرفش  او. شد بلند ضعیفی آهنگ ایصد بزند   حرفی خواست تا

 .  کرد  نگاه نفر دو  ما به و خورد را

  صدایش .  شناختم  را  خودم  گوشی  صدای  کردم  توجه  که  کمی

 . نبود خبری خودش از ولی آمد می

 . گشتممی  صدا منبع دنبال. کردم تیز گوش 

 شلوارش   جیب  توی  دست.  آمد  طرفم  به  و   رها  را  نایلون  همایون

  گوشی   به  نگاه  یک.  گرفت  طرفم  به  و  آورد  رونیب  را  امگوشی.  برد

 . انداختم صورتش به نگاه  یک و

 :گفت  و انداخت باال  شانه
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  بیفته  جیبت  توی  از  گوشی   و  بزنی   قلت   خوابی   وقت  ترسیدم-

 ! بیرون

 آیکون   بالفاصله  و  گرفتم  را  گوشی.  بود  کننده  قانع  برایم  دلیلش

 : کردم لمس را تماس

 ... الو-

  کجایی؟   هستی؟  گوری  کدوم  تو...  الو  کوفت  ،الو  درد  الو،  مرگ-

   بکشیم؟ راحت نفس یک  نفس دستت از ما  تا  میریمی کی

 ارسالن   توجه  که  بود  بلند   آنقدر  خط  طرف   آن  از  احسان  صدای

 . کرد جلب خود به هم  را همایون و

   هستی؟ عصبی  اینقدر چرا... خوبم من... احسان-

 ژکوند  لبخند  برات  داری  انتظار  بعد   شدی،   گور  و  گم  دیشب  از  تو-

 !  فایده  بی   های زدن   زنگ  اینهمه  از  بعد   برم  اتصدقه  قربون  یا   بزنم

 : کردم  نگاه همایون به

 ! خورهمی زنگ که اوله بار  من گوشی  ولی-

 ...  نبود دسترس توی دیشب از گوشیت-
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 ! باش آروم. سالمم  من که  حاال-

 : باشد کرده بغض   که انگار کرد، تغییر صدایش

  با   رو  زمان  و   زمین  شدی  ناپدید  دوباره  تو  گفته  خاله  یوقت  از-

  قانونی   پزشک  پیشنهاد  روحی  خاله  امروز.  گذاشتیم  پا  زیر  ایمان

 از   خودتو  برو  فقط.  نرفت  پیش  پام  من  موال  به  ولی  داد   هم  رو

 ! گچیه قبرت ببینتت اگه که کن دور ایمان چشم

 این  سر  یک  هم  باز.  لرزید  دلم  هایشاتفاق   و  دیشب  یادآوری  با

  اما .  شد  جمع  هایمچشم   توی  اشک.  بود  روحی  تیز  زبان  هاحرف

 . نریزند   فرو  ها اشک  تا  چرخاندم  اشانگودی  در  را  هایمچشم  آنقدر

 ! جان احسان دممی توضیح آممی-

 . نیستیم مهم برات  ما که  همونقدر...  نیست مهم  برام اصال -

 . بگیرم را یم هااشک  جلوی کردم سعی و گرفتم  دندان به را لبم

 ... اینطوری خب نگو-

 :کرد سکوت

 بابامی؟  یخونه -
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 .  بدم تحویل بهت باباتو تا  بیا  زود-

   دیده؟  منو کجا نگفت روحی-

 !بودی رستوران توی که گفت گفت، چرا-

 . کردممی جبران را روحی های بودن مارموذ این روز یک باید 

 .  آممی  دیگه ساعت  یک  تا-

 .کردم  قطع  ار گوشی و گفتم را این

 ام سینه  به  و   شد   خم  داشت  جا   که  جایی  تا  سرم  خود  به  خود

 .  بود  دیشب اتفاقات هایلرزه پس   حتما هایمگریه. چسبید

  صورتم  جلوی  را  کاغذی   دستمال  برگه  یک.  آمد  جلو  ارسالن

  آن  با  را  هایمچشم  و  صورت  و  گرفتم   را  دستمال  حرف  بی.  گرفت

 . کردم  پاک

 .رسونمتمی من-

 :گفت بود ها پنجره نزدیک  حاال که همایون

 فراموش  اقدس   آقای   با  که  امروزتو  قرار  گالری،   برو   تو  ارسالن،-

 ! نکردی
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 .  کنممی کنسلش نیست  مهم-

 . دیدم هایم چشم باالی از را ارسالن بدن و تن چرخش

  سیندرال  این   خودم  من...  برو!  من   هم   دونیمی  تو  هم   اینو!  مهمه-

 .رسونممی شونخونه  به رو

 

  دانستم نمی.  کردم  نگاه  هردویشان  به  نوبت  به  و  کردم  بلند  را  سرم

 .کنم تشکر چطور

  خودم .  بگیرم  وقتتونو  این  از  بیشتر  خوامنمی  من... واقعا  ممنونم-

 . گردمبرمی

  جوابی  یا  بزنند  پلک  اینکه  بدون.  کردند  نگاهم  خیره  دویشان  هر

  کف .  آمدم  ینپای  آرام  و  کردم  آویزان  تخت  از  را  پاهایم .  بدهند 

 دستم .  چرخید  سرم  دور  دنیا  باز  که  بود  نرسیده  زمین  به  پاهایم

  گرفت  را  آرنجم  و  شد  خم   هم  ارسالن  نیفتم،  تا  گرفتم  تخت  به  را

 .داشت  نگهم محکم و

 : گفت آرامی صدای با همایون
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 ! بری خودت تونی نمی هم بیمارستان  ته تا وضعت این با -

  معطل   اینجا  بهتره  دیگه،   یمبر  داده   اجازه   دکتر  اگه !  همایون-

 .نشیم

 .منتظرتونم... پایین رممی من-

 : انداختم نگاهی  ارسالن به رفت که همایون

 شد؟  ناراحت-

 نصفه   کارهای  از!  بره   تهش  تا   ده می  انجام  رو  کاری  داره  دوست-

  تا   بده   تخانواده  دست  به   رو  تو  دست  باید.  آد می  بدش   نیمه  و

 ! بشه راحت خیالش

  و   دادم   تکان  دست  ارسالن  برای  شدم،   که  ایونمه  ماشین  سوار

 . داد نشان را ارادتش سرش دادن  تکان با  فقط او

  ضعف  از  و   بودم  خورده  را  بود  خریده   همایون که  شیری  و  کلوچه 

  که  بودیم  شده  دور  بیمارستان  از  هم   کمی .  بود  شده   کم   اممعده

  و  کشید  بیرون  شلوارش  جیب  توی  از  را  کوچکی  کارت  همایون

 : گرفت فمرط به
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 !  تویه مال  این-

  انداختم، می  پایم  زیر  پالستیک  توی  را  شیر  پاکت  که  حینی  در

 : گفتم کشیدم بیرون  هایشانگشت بین از را کارت

 چیه؟ این -

  یک  دادم،  بهش  دیشبت  بد   حال  از  که   توصیحاتی  با   دکترت،-

  زود  خیلی  که  کرده  هم  توصیه!  کرده  معرفی  بهت  رو  روانشناس

 !پیشش بری

 خبر  چه  من  درونی  حال  از  همایون  و   او  زدم،  پوزخند  دلم  توی

 .داشتند

  دستم   کف  کارت  هایلبه.  فشردمش  مشتم  توی  و   گرفتم   را  کارت

  که  نیست  این  از  بدتر   چیز  هیچ  چون  نبود  مهم   ولی   آزردمی  را

  دکتر   راه  و  باشد  دیده  را  وجودت  متشنج  رفتار  غریبه  یک

  خودم   با  جنگ  حال   در  سرم  توی.  دهد  نشان   تو  به  را  روانشناس

 :گفت آرام او که بودم

 ...  هاتچشم-
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 زهر  خواستمی  قطعا   او!  طوالنی  و   متدد  کردم،   نگاهش  و  برگشتم

 . بگیرد را بود رسانده  من  به دکتر از که پیامی 

 .انداخت صورتم به  نگاه نیم

 !  کنیمی عمل  که قولت به-

 . دادم تکان را سرم. بودم داده دست از را زدن حرف توان

 :زد لبخند

 چشم  جفت  یک  از  داشتم  دوست  همیشه.  باهات  ذارممی  قرارشو-

 . بگیرم عکس  سیاه

 : کردم  نگاهش   زاویه  همان  از  و  دادم   تکیه  صندلی  پشتی  به  را  سرم

  نیست؟ مگه! مشکیه  هم ارسالن آقا چشمای-

  قرمز رویمانروبه چراغ. کرد پر را ماشین اتاقک اشخنده صدای

 :چرخید فم رط به و  زد ترمز. شد

 جذابیتی  چه  پشم  و  ریش  من یک  با  قلچماق   یک  چشمای  آخه-

   خب؟ داره هامخاطب برای

 : کرد  پوف و  گرفت نفسی
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  موها   یهمه  و  بردارم  موزر  یک  خوابه  وقتی  روز  یک  دارم  دوست-

  حرصی   چه  بکنم،  کیفی   چه.  بزنم  ته   از  هاشوسبیل  و   ریش  و

  روز  یک حتما که هجذاب برام اونقدر العملش عکس دیدن! بخوره

  فکر  عواقبش  و  بعدش  به  ندارم  دوست  حتی.  کنممی  رو  کار  این

 . کنم

.  کنم  مهار  هایمدندان  پشت  را  امخنده  تا   گرفتم  دندان  به  را  لبم

 دستم  توی  کارت  تلخی  از  کمی  هایشحرف  با  توانست  او  دقیقا

 .بگیرد را

   شم؟می خوبی مدل براتون من که مطمئنین-

  یک  از.  رفت  باالتر  ماشین  سرعت  و  کرد  عوض  را  دنده  هم   باز

  از  دور  به  لحنی  با   و  گذشت   کرد می  حرکت  کندتر  که  ماشین

 :گفت شوخی

  تونمنمی!  شهمی  دیده  کودکانه  معصومیت  یک  تو،  چشمای  توی-

  حس   اما  کنم   جور  و  جفت  بینممی  که  اونچه  برای  رو  هاکلمه

  خیلی   انگار  که  معصومیه  دخترهای  شبیه  تو  چشمای  کنم می

  نگاهته  نوع  هم  شاید .  هستن  دنیا  این  فنگ  و  جنگ  از  دور   که  ساله
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  همون   از   فکر  این  هست  که  چی  هر...  داده  جذابیت  چشمات  به  که

  توی   رو  گوشی  نور  که  موقع  همون  از  دیدمت،  که  اولی  شب

  دلم   شب   همون  از.  شد  شروع  انداختم،   هات چشم  توی  تاریکی 

 . باشم داشته  مگالری توی رو هاتچشم عکس که خواست

  حس  چرا  دانم نمی.  فشردم  مشتم  وسط   بیشتر  را  روانشناس  کارت

 :بودم  نگرفته او  هایحرف  از خوشایندی

  عکس   ازم  دادین  پیشنهاد  بهم  که  صبح  امروز!  همایون  آقا  -

  نداشتم  اطمینان  خیلی  بزنم  خواممی  االن  که  حرفی  به  بگیرین،

  سوخته   برام  شما   لد  دیشبم  بد  حال  خاطر  به  که  مطمئنم  االن  اما

 . ترحمه حس شبیه بیشتر حستون این هم  االن و

  آویزان  هایشلب.  کردمی  نگاهم  دقیق.  شد  سبز  چراغ  همزمان

  دهد  توضیح تا   کرد  باز  را دهانش  و  آورد باال   را دستش.  بود  شده

  روی  را  حرفش  که  نگذاشت  سر  پشت  هایماشین  هایبوق   ولی

 : دادم ادامه هم  باز من.  بیاورد زبان

. خواممی  عذر  ازتون  واقعا  هامخرابکاری  و  دیشب  خاطر  به  من-

 ... اما ... تونمشرمنده چقدر دونیننمی
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  و   تند   کرد،   شروع  او   و   بلعیدم   را  حرفم   مابقی .  آورد  باال  را  دستش

 :بود شده عصبی  حتما زد، حرف تند

 ترحمم  نداشتم، منظوری حرفام برای من تلخی؟ اینقدر چرا تو-

  اونجا !  دیدمت  که  اولی   بار   به   گردهبرمی  حس   این   هک  گفتم .  نکردم

 کردم؟می  ترحم بهت باید چرا

 !نیستی معمولی دخترای شبیه تو گهمی همیشه  ممخاله-

  هم   مثل   همه  که  نیست  قرار  اصال .  کنیمی  اشتباه   داری  بازم--

 !  باشن

 برخوردهای   شبیه  کارهاتون  و   حرفا  از  کدوم  هیچ  شما  ولی-

  کردین،می  رفتار  آدم  یک  شبیه  من  با  جااون.  نیست  قبلیمون

 وسط   این  چیزی  یک  کنممی  حس  اما  قدرنشناسم  دونممی

  پشتیبانی  ازم  خندیدین،  و  گفتین  من  با  صبح  از  شما!  عجیبه

 ... و کردین

 !  ترحم پای  به گذاشتی همه  تو و-

 :دادم تکان را سرم

 !  چرا االن ولی! نه صبح از-
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 ...  انگار  بودم   آورده  جوش  به   را  خونش .  رفتند   فرو  هم   در   ابروهایش 

  چند   فحش   و   پیچاند   خیابان  کنار  طرف   به  شتاب   با   را  فرمان

 در   به   شتاب  شدت  از.  خرید  جان  به  را  سرش   پشت  یراننده

  با  زد  که  ترمز.    گذاشتم  داشبورد  روی  را  هایمدست  و  چسبیده

 : گفت کند  نگاهم  اینکه بدون جدی کردم،  نگاهش ترس

 ...  پایین برو-

 امرفته  تند   دانستم می.  بود  رفته  فرو   گذشته  همای  جلد   در  اره دوب

  وجدان   هایرحم  از  ترقبول  قابل  برایم   رفتار   این   پذیرفتن  شاید   اما

 هیچ  نبود  قرار  بودم،  تنها  من.  بود  قشرهایش  هم  و  او  کن  آرام

  دوست  برایم   این  شاید .  شود  پر  او  شبیه  یکی   وجود  با  تنهاییم   وقت

 .بود ترداشتنی

  بدون . دادم تکان را سرم و کردم  نگاهش معمولی خیلی  بار چند

  و   کردم باز  را  ماشین  در  هستم،  خیابان  کدام  در  کنم  توجه  اینکه

 .  شدم پیاده 

  سعی   من  اما  کردند  زدن  حرف  به  شروع  سرم  توی  نفر  چند   دوباره

 .نکنم  توجه کدامشان  هیچ به کردم
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 که  ماشینش و  او از قدمی  چند و شدم  رد  رو پیاده  کنار جوی از

 ام توانسته   اینکه  خاطر   به  کردم  سعی .  گذشتم  بودند   همانجا   هنوز

 خودم از ولی بروم راه قدرت با و بزنم لبخند کنم حفظ را غرورم

 به  مدام  یکی   چون  داشت  درد  دلم   کنم؛   پنهان  توانستمنمی  که

  رو   و  چشم  بی  و  قدرنشناس  بلند  بلند  و  زدمی  سیلی  وجدانم

 . کردمی صدایم

  تنهایی   هم   هنوز  که   کنم،   اثبات  خودم  به  را  خودم  خواستمیم  من

  کردن   همراهی قدرت  هنوز  تنم انگار  اما  است؛  ارجحیت  در  برایم

 به   دراز  از  کشید،   تیر  زانوهایم  پشت.  نداشت  را  سرکشم  روح  با

 خودم  قدم   دو   با.  ترسیدم  جمعیت  پر  روی  پیاده  وسط  افتادن  دراز

.  شدم  آویزان  مغازه   یک  در  ایه نرده  به  و  رساندم  کناری  به  را

.  ایستادم  همانجا.  شد  اضافه  پاهایم   سستی  به  هم  سرم  گیجی

  توانست می  و  نبود  آلوده  هنوز  صبح  هوای.  کشیدم  عمیق  نفسی

  عمال   زانوهایم   اینبار  اما  افتادم  راه   دوباره  شدم  که  بهتر.  کند  آرامم

  زانوهایم   پشت  محکم  چماق   با   یکی   کردم   حس  افتادند،   کار  از

  که  آنچه  شد   که  چیزی  و  شد   درد   از  پر  تنم  که  دبیکو

 ! خواستمنمی
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  بدنم   ستون  را  هایمدست  و   گذاشتم  زمین  روی   را  دستم  کف

 : ایستاد کنارم از زنی. کردم

 دخترم؟ خوبی-

 :دادم تکان را سرم

 .ممنون. خورد پیچ پام ... خوبم-

 . رفت و زد لبخند

  را سرم و  پشت و  رساندم دیوار  را خودم. نداشتم  شدن بلند توان

  چقدر  ولی   بودند   زبر  و   سفت  دیوار  آجرهای.  دادم  تکیه  دیوار  به

  را  نیرویش  تمام  دنیا  وقتی  بیازارد  را  من  توانستمی  زبری  این

 .  بزند  گرمم زمین به  تا کرده جمع

  هم  خیابان  کنار  داشتن  افت  و  نشستن  دیگر.  بستم  را  هایمچشم

 .نبود  مهم برایم

  مردی.  شنیدم  را  زمین  به  کفشی  تند   و   محکم  برخوردهای  صدای

  یکی   بعد  و  شد   قطع  امنزدیکی  در  درست  پاها  صدای.  دویدمی

 : زد صدایم
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  به   کردنم   کمک   اگه  البته...  برسونمت  جایی  یک  تا  پاشو!  پونه-

 !ذارینمی  کردن ترحم حساب به  رو نوع هم

  داره  دوست همایون  گفت که افتادم ارسالن حرف یاد   ناخودآگاه

 . بده انجام انتها  تا را کاری

  آرام.  بود  معلق  صورتم  مقابل  او  دست  کردم،  باز  را  هایمچشم

 زمین   روی  از  که  کرد  کمکم.  گذاشتم  بزرگش  دست  توی  دستم

 سرم  توی.  نخورم  زمین   تا  داشت  را  هوایم   هم   ماشین  تا .  شوم  بلند

  بلند  شیرین  خواب  این  از  کی  است  قرار  کردممی  فکر  خودم  با

. بگیرد  را  رویا  این  جای  همیشگی  کابوس  است  قرار  کی!  شوم؟

 . بود مرض موجب  عادت ترک و بودم  کرده عادت  کابوس به من

 .   رسیدیم صالحی یخانه یکوچه  نزدیک

 ! همایون  آقا ممنون... همینجاست-

 تخمین   را  کوچه  درازای  من   طرف  یپنجره  از  تا   کرد  کج  را  سرش

 : تفگ و  رفت هم توی هایش سگرمه بالفاصله. بزند

 ...  نیست رو ماشین که کوچه-

 : کردم  باز را ماشین در
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 .رممی خودم همیشه  اوهوم،-

 

  سفیدِ   کتانی  کفش  جفت  یک  گذاشتم  زمین  روی  که   را  پایم 

  به   کم  کم  ها کفش  از  را  نگاهم .  شد  سبز  هایم چشم   جلوی  کثیف

 یفاصله  بود  هم   توی  بس  از  که  ابرویی  با.  بود  احسان.  کشاندم   باال

 . شدنمی دیده مابینشان

 . زده هول و دستپاچه. کردم سالم 

  و  در  روی  را  دستش   یک  و  شد خم.  نداد  جواب  عمد  به  را  سالمم

 : گفت طعنه به و داد تکیه  ماشین  اتاقک به را دیگرش دست

 هستن؟  فرندتون جاست ایشون... به به-

 : بگیرد فاصله در از شد مجبور هم او . آمدم پایین ماشین از

 ...!  باش آدم. ..احسان بریم-

  هم  به  هایدندان  الی   از  داد،  فشار   سفت  و   گرفت  را  آرنجم

 :گفت اشفشرده

 ...  که فکری بی اینقدر که تو  یا...  باشم  آدم من-
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  مقابلمان  حاال   و  زده  دور  را  ماشین.  کرد  قطع  را  حرفش  همایون

 .  بود ایستاده

  تو   روانشناس،  ویزیت  کارت  این  و  داروها  این  خانم،  بگیرین-

 .بودین گذاشته جا شینام

  قدم  یک  شده،  گشاد  هایچشم  با  و   شد  باز  احسان  ابروهای  گره

 همایون  دست  توی  داروهای  به  که  حالی   در  بار  چند .  رفت  عقب  به

 . جوید را لبش یگوشه  آرام و  زد پلک  بود؛ شده خیره

 : گرفتم  همایون دست از را داروها

 . شرمنده... دادم زحمت بهتون خیلی-

 : گفت رفت می عقب  که حالی در

 اینه؟ از غیر! کنی جبران که قرار-

  گند  کار،  این  با  اگه  بشم  عکس  تا  هزار  مدل  براتون  حاضرم  من-

 !  شهمی هی به هی  دیشبم

  خوردند   عمیقی  هایچین  هایشچشم  کنار.  آمد  کش   هایش لب

 .  زدند برق هایشچشم و
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 بهتون !  نزدیکه  کشوری  نمایشگاه .  بشین  خوب  زوتر  کنین سعی-

 .  زنممی زنگ

  جلوی  فقط  یا   گوید می  راست  دارد  نفهمیدم.  کردم  نگاهش  فقط

 . زندمی بلف دارد احسان

 : پرسید آرام صدای تن  با احسان رفت که او

   بودی؟ دکتر-

 .  ندادم را جوابش

.  کرد  کمکم  صالحی  یخانه  تا  و  گرفت  را  دستم  سکوت  توی  هم  او

 . شد  باز حیاط  در پا، لگدِ  یک با

. گرفتم  را  در  یلنگه  و  برگشتم  طرفش  به  شدم  که  حیاط  وارد

 :داد تکان را سرش

 تو؟  بیام ذارینمی-

 .بخوابم خواممی... بده   حالم-

   باشه؟ مراقبت خوادمی بابات-

 .  بیاد بگم  فرندم  جاست به قراره! نه-
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  نیست؟  بس...  باهاشی دیشب از-

 .  رفتند باال اختیار بی  ابروهایم 

 گفته؟ کی -

 :زد پوزخند

 ...  شمع و گل و رستوران-

 :دادم تکان را سرم

 قراره   گفته؟  بهتون  چی  روحی  من؟  دیشب  از  دونیمی  چی  تو-

  بیاره  فشار  بهم   اونقدر  خوادمی  نه؟  بندازتم   هم   شما   چشم  از  که

  نه؟ خونه  اون تو برگردم بدبختی سر از که

 : کردم تر زبانم  با را لبم

  وصیت  تو  برو  بازه،  بالت  و  دست  که  تو...  جان  خاله  بگو  بهش   برو-

  شاید   من؟  به  دادی   گیر  اینقدر  چرا...  کن  دستکاری  هم   آقاجون

 نه؟  تمام کنه  نیستم به سر کال خوادمی  هم

 : کرد کج را سرش و  داد تکیه در یلبه  به

 !  نیست  رذل  گیمی  که  هم  اینقدر  خاله!  دیگه  نکن  شورش...  اووو-
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 : خندیدم تلخ و  تمگرف  هایمدندان بین را باالییم لب یگوشه 

 !  دیگه  برو اینجایی؟ هنوز چرا پس!  گی می راست تو... باشه-

  به   و  بستم  را  در.  کند  گرد  عقب  شد  مجبور  هم   او.  دادم  هل  را  در

  کفشم  پشت  را  پایم   یپنجه  هال  در  جلوی.  برگشتم  خانه  طرف

  شدم   که  خانه  وارد.  کردم  پرت  طرف  یک  به  را  کدام  هر  و  انداختم

 سرش  باالی .بود  خوابیده  تخت  روی   حرکت  بی   همانطور  بابا 

 : گفتم  لب زیر و شدم خیره اش بسته  هایچشم به. ایستادم

  بودی؟  تو ما بدبختی عامل  دونیمی-

 . لرزید هایم لب

  دستش  حاال که  اویی. بود فایده  بی او سر باالی کردن قال و داد

 . است کوتاه جا همه و چیز همه از

  را   چکان  آب  از  آویزان  بلوری  وان یل  یک .  رفتم  آشپزخانه  طرف  به

. خوردم  را  ها آب  نفس   یک.  کردم  پرش  شیر  آب  از  و  برداشتم

  باز   و   هم  را  دیگر  آب  لیوان  یک.  بود  نشده  خنک  خشمم  هنوز

  حتی  از  دریغ ...  دریغ  اما  خوردم  و  کردم   آب  پر  هم  را  دیگر  لیوانی

 .  آرامش و  شدن سرد کمی
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  سینک   فلز  با  شوردبرخ  صدای.  انداختم  سینک  توی  را  لیوان

 .  ترسیدم هم خودم آن یک که  بود بلند آنقدر

  نگاهش .  بودند  باز  حاال  هم  بابا  های چشم .  آمدم  بیرون  آشپزخانه  از

.  بود  وصل   مقابلش   دیوار  روی  که   بود   کوبلنی   تابلوی  طرف   به  هم 

 سمت  به   رویشان  و   ما   به  پشتشان  که  مرد   و   زن  یک   از  تابلویی 

  دوباره .  بود  رنگ   نیلی  خورشید  غروب  و  گندم   طالیی  یمزرعه  یک

 . بود حسرت از پر نگاهش .  کردم نگاه  بابا به

 قورت   را  دهانم  آب.  نشستم  تخت  روی  کنارش.  رفتم   طرفش  به

 آزارش   خواستمنمی.  چرخاندم دهانم   دور  بار  چند  را  زبانم  و  دادم

  او  به   همزمان افتادم می مادرم های جیغ  یاد  به  وقت   هر   ولی   دهم 

  از   دستم  کف  پوست.  کردم  باز  را  هایممشت  م،کردمی  فکر  هم

 . کردمی زوق زوق  بود؛ آورده آن بر  هایمناخن که فشاری

  لب  آرام  و  دادم  تکیه  آن  به  و   گذاشتم  پهلویش  کنار  را  دستم 

 :زدم

  بالیی   چه  تو  کنم   فراموش  تونمنمی  کنم می  کار   هر  چرا...  بابا-

  دخل  و  تو  اعتیاد  طرخا  به  مامان  رهنمی  یادم  چرا  آوردی؟  سرمون
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  دیگه  و  شد  مریض  روانش  خوندنمی  هم  با  وقت  هیچ  که  خرجت  و

 !  مهمیشگی مهربون مامان  اون نشد وقت،  هیچ

 همین.  زد  دو   دو  من  صورت  روی  و   بود  شده   کنده   تابلو  از  بابا   نگاه 

  داشت  او!  التماس  یعنی  اضطراب،  یعنی...  نگرانی  یعنی  زدن  دو   دو

 را  خودم  کنترل  من  ولی   نگویم  چیزی  من   که  کردمی  التماسم

  داده   دست  از  دردناک   هایصحنه   آن  دوباره   یادآوری  با  دیشب

 .بودم

 اون  منو  به  مدام   اواخر  این  مامان  ولی   نه؛   یا   یادته   دونمنمی-

 که  گفتمی...  بیزاره  ازمون  گفتمی  شکمش  توی  کوچیک  یبچه 

  هارند  دوستمون  گفت می!  شه  جدا   تو  از  تونستمی  نبودیم  اگه

  بال .  بودیم  گیر  پاهاش  به!  زنجیر  و  غل  شبیه  شدیم  براش  چون

  که  یادمه  رو  روزهایی  اون  حتی...  بودیم  گرفته  ازش  رو  پریدن

  بودی  افتاده  زندان  توی  هاماری   زهر  اون  حمل  جرم  به  تو  وقتی

  نسل  خواممی  کشیدمی  داد  و  زدمی  شکمش  توی  مشت  با  اون

 ...  ارم برد زمین روی از رو بدبخت دخترای
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  امبینی.  بود  اشک  غرق  صورتم  تمام .  بردم  صورتم  توی  را  دستم

 : دادم ادامه و کشیدم  باال را

  مامانم   و من کجا  از دونیمی بود؟ بدتر همه از کجاش  دونیمی-

  زنده   دیدن  با  من  و  خودکشی  با   مامان  کردیم؟  تموم  دومون  هر

  سوختنش؟ زنده

 : زدم هق

  الطلوع  علی  صبح  رو   تو  که  گفت  بهش   و   اومد   یکی  که  وقتی -

.  بودم  اومده  مدرسه  از.  بودم  خواب  موقع  اون  من...  کردن  اعدام

  از   که  شنیدم  مردمی  از  نشانی آتش  اومدن  از  بعد   رو   هاحرف  این

 بودن   انداخته  تو  خودشونو  مامان،  نجات  برای  خونه  دیوارای و  در

 .بودن  کرده آویزون و

 : کشیدم  فریاد   و  ردمشف  محکم  و   گرفتم   را  هایش شانه  و   شدم   خم

 ی لحظه  آخرین  تا  مامان  اینکه  یعنی  چی؟  یعنی  دونیمی  این-

 تو   مرگ  خبر  شنیدن  از  قبل  تا   که!  بوده  تو  عاشق  هم  زندگیش

 یهمه  برعکس  مامان  که  برگردی،   که  داشته  امید  هنوز

 !  بوده نگذشته تو از هاش،حرف
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  فت رگ آتش  دلم افتاد،  پایین به چشمش یگوشه   از اشکی قطره

  که  چه  هر  و  چرخیدمی  دهانم  دور  دلم   اختیار  بی  هنوز  زبانم  اما

 : زدمی جار را بود کرده  سکوت سال دوازده این در

  یعنی!  نمردی  تو  که  فهمیدم  مامان   مرگ  از  روز  چند  از  بعد -

  حکم !  شدی  زنده   دوباره  مردنت  از  بعد   و   رفتی   دار  یچوبه  باالی

  خدا...  تو  برای  نه  اما!  یهادآز!  رهاییه  هم  دنیا  به  برگشته  اعدامی

  آوردی  ما روز به  چه ببینی خودت های چشم با  تا  کرد  رها  رو تو

  همه  و  ببینی   رو  چیز  همه  اما  کنی  سکته!  بمیری  زنده  زنده   و

 !بشنوی هم رو چیز

. شد  درشت  طبیعی  غیر  هم  او  هایچشم  ام،جمله  شدن  تمام  با

  از   که  شد   سخت  آنقدر  کشیدنش   نفس   و   کبود  صورتش  رنگ

  که من. شدم دستپاچه. آمدمی بیرون خس خس صدای دهانش

 !  بودم کرده  کار چه من ندارم، دنیا  این توی را کسی او از غیر

  کردم   غلط  یکبار  و   گفتممی  اهلل  بسم  یکبار  لب  زیر  که  حالی  در

  روی  را  رنگ  سبز  ماسک  و   چرخاندم  را  اکسیژن  دستگاه   اهرم   بابا،

 تنها  همان  و  نشستم  کنارش  قدر نآ.  دادم  قرار  اشبینی  و  دهان
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  حالی   در.  برد  خوابم  که  گفتم  لب   زیر  را  داشتم  حفظ  از  که  ایآیه 

 . بود اشسینه  روی سرم که

  از  شدمی  کوبیده  مغزم  توی  ثانیه  چند  هر  که  هاییتقه  صدای  با

  بود  بسته  هایش چسم.  کردم  نگاه  بابا  به  وحشت  با.  پریدم  خواب

 .  کشیدمی نفس آرام اما

  آن  با  احسان  صدای  آن  از  بعد  رسید،   گوشم به  تقه   صدای  ره دوبا

 ... باال  صدای تن

 

 !رفته کجا  دونم نمی. بود خونه که پیش  ساعت دو-

 بلند  جا  از.  بود  گذشته  ظهر  از .  کردم  نگاه  دیوار  روی  ساعت  به

.  رساندم  در  به  را  خودم  و  پوشیدم  را  در  دم   هایدمپایی.  شدم

 احسان   که  حالی  در.  بودن  در  پشت   ایمان  و  ریحانه  همراه  احسان

  توی   در  لنگه  آن  روی  کوچک  سوراخ  از  داشت  و  بود  شده  خم

 . کردمی نگاه  را حیاط

 !  کنی  باز لگد  با  رو در نکردی هوس که چطوره-

 : گفت و کرد راست کمر  نما دندان لبخندی با



 

 
 

248 

DONYAIE MAMNOE 

 !  بکشی خجالت تو  بیایم باشی،  بدی وضعیت تو ترسیدم-

  باال   ابروهایم   و   گرفت  انحنا  پایین  ف طر  به  خود  به  خود  لبانم

 : پریدند 

 !  شدی آداب مبادی تو شده چی... اوهوک-

 : زد لبخند و کشید  هوفی زرد روی و  رنگ با ریحانه

  و   شستممی  در   کنار  همینجا  من  گرنه  و   بودی  خونه  شد  خوب-

 .  ندارم  برگشتن نای دیگه. کردممی گریه

 ...  تو بیاین-

 :گفت عجیب  ذوقی با  و  گذشت کنارم از نفر اولین ریحانه

 داره  ابهتی  چه...  ترسناکه  چه  خونه؟  پشت  کوهه  خود  این...  وای-

 !اینجا

  علم   قد   خانه  پشت  درست  که  کوهی   به  و  بردم   باال  را  نگاهم   و  سر

 . بودم ندیده را ایگنده این به  کوه   من چرا. کردم نگاه  بود کرده

 : گفتم مآرا و ایستادم  پا  یپنجه روی شد وارد که ایمان
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  این  نباشه  بد   براش  اینجا؟  آوردی  حالش  این  با   رو  ریحان  چرا-

   روی؟ پیاده 

 : گفت و  کرد اشاره عقب به ایمان

...  داد  پیشنهاد  احسان...  امکاره  هیچ  وسط  این  من...  بابا  ای-

  تا .  شد  حاضر  که  بود  نفر  اولین  خدا  به.  قاپید   هوا  رو   هم  ریحان

 .بودیم  گرفته هاشوبغل زیر همینجا

 در  شد  وارد  هم  احسان.  رفت  و  داد  تکان  سری  و  گفت  را  این

  به  تعجب   با.  بود  لباسش   ییقه   توی  آرنج  تا   دستش  که   حالی

  تخمه  از  پر  پالستیکی  یکیسه   یک   وقتی  ، کردممی  نگاه  دستش

 شیطنتش   متوجه  خندید  پیروزمندانه  و  درآورد  شرتشتی   زیر  از

 : گفت  آوردمی رد  پایش از  را هایشکفش  که حینی در. شدم

 ... کنیم کاری کثیف  یکم ها بچگی یاد  به  تو بیا-

 . دویدم سرش پشت و بستم را در

 . کنم پهن فرش روی زیرانداز یک باید  اول کن صبر... احسان-

  هال  وسط   و  کرده  پیدا  اتاق  توی   از  کهنه  روفرشی  یک  احسان

 خودش  قول  به.  بود  کرده  پهن  قدیمی  و  کوچک  تلوزیون  رویروبه
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 در   را  استقاللی  مدافعان  ادای.  شودنمی  تخمه  بدون  دربی  دیدن

 آوردن   و  برگشتن  دوباره  از  قصدش  که  دانستممی  من  اما  آوردمی

 .است نبوده کردن  نگاه دربی  فقط اینجا به ریحانه

  پایش   احسان.  ریختم  بشقاب  توی  مشتم  توی  از  را  هاتخمه   پوست

 : کند خودش وجهتم را من تا زد  پایم یپاشنه به و کرد دراز را

  حموم؟ بردم  باباتو فهمیدی-

 : برگشت طرفش به ضرب با سرم

 نشدی؟ اذیت تنها؟ دست چطوری؟ جدی؟-

 ...بشه برطرف خستگیم  تا  بدیم مسابقه ها بچگی مثل  بیا-

 بیرون  دهانش  از  را  پوستش  و  انداخت  دهنش  توی  را  تخمه  یک

 .  کرد پرت

 : گرفت  هفاصل او از و داد اشبینی به چینی ریحانه

 احسان؟ کاریه چه این... اه-

 برگرداند  بود  نشسته  من  کنار  که   ریحانه  طرف  به  را  سرش  احسان

 : گفت و
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.  بود  همین  پونه  و  ایمان   و  من  هایبچگی  های تفریح  از  یکی -

  تف   دورتر  رو  تخمه  پوست  تونستمی  کی   هر   خوردیممی  تخمه

 !  شهمی  برنده کنه

  کرده   کج  را  دهانش   که  حالی  در  و  کرد  جمع  را  هایش شانه  ریحانه

 : کرد نگاه  من به و کشید ترعقب را خودش بود

   چرا؟ تو آخه نبوده، توقعی ازشون پسرن اینا-

  باعث  تخمه  ترش  و  شور  طعم  گذاشتم،  دهنم  توی  را  تخمه  یک

 . شد دهانم بزاق  ترشح

  کردیم می  رو  کار  این  وقتی  خب!  داره  آدم  جنس  به  ربطی  چه-

  هر...   ما یخونه تو بود هنجار  ضد جور کی. دادمی کیف بهمون

 احسان  و  ایمان  و  من  اینجا،  یومدنمی  اینا  خاله  که  تابستون

.  کردیممی  درست   جاسوسی  یالنه  و   بوم  پشت   باالی   رفتیممی

  یک  به  کدوممونو  هر  روز  هر  روحی  که  بودیم  خرابکار  هم  اونقدر

  چشم  از  رود  ما   هم   آخرش  اما  کرد می  تبعید   هم  از  دور  و  جدا  اتاق 

 . بودیم  کرده منفجر رو جا  یک اونا

 . انداختم بشقاب توی را تخمه پوست
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 : داد تکان برایم سری بود تخمه پرتاب حال در هنوز که احسان

  زن   یجرگه  تو  رفتی...  خیانتکار!  پونه  نیستی  ما  از  دیگه  تو-

   بشقاب؟ تو ندازیمی دست با رو تخمه داداش؟

  روی  را  هایش آرنج  و  نشسته  بابا   تخت  یلبه  که  ایمانی   طرف  به

 : گفتم  و   برگشتم   کردمی  نگاهمان  سکوت  در  و  گذاشته  زانوهایش

  بو  دهنش   وقت  یک  تا  خورهنمی  تخمه  اصال  که  خائنه  ایمان-

 !نگیره

  شده   خیره  صورتم  توی.  کرد  نگاهم   اخم   با  و  برگرداند  را  سرش

 .خوردم جا نگاهش از. بود

  شوخی  یکم  باهات  شهیمن  شدی،  نچسب  تو  چقدر...  بابا   خب-

 .  کنیم

 : کشید عمیق نفسی و  گفت نچی

 . کردممی فکر تو به داشتم  نگو، پرت و چرت-

   من؟ به-

 .  نشست  راست و داد تکان را سرش
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 . نیست مشخص خودت با  تکلیفت تو-

 : کردم اخم

 پونه؟ مشخصه خودت با  تکلیفت هست؟-

 : انداختم باال  شانه

 !  گی می چی  فهممنمی-

 اینجا  خوایمی  کی  تا  کنی؟  کار  چه  زندگیت  با  وایخمی  تو-

  و  انداخت  کلید  صالحی  بینیمی  آینده  روز  دو  یکی  تا  بمونی؟

 !  کنی؟ شب اون کنار و صبح خوایمی تو  تو، اومد

  تمام   هایش حرف  با.  باشد   پتک  شبیه  که  بود  آمده  امروز  ایمان

.  تگفمی  راست.  برد  بین  از  را  کردنم  خوشحال  برای  احسان  تالش

  عمق  تا  و  انداختمی  طناب  او  بودیم  نگر  سطحی  ما  که  چه  هر

 .  رفتمی پایین را قضیه یک

 چیه؟  منظورت-

  غلطی   چه  اومد،  صالحی  که  این  بعد  خوایمی  تو  گفتم،  واضح-

 بکنی؟
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 : گفت من از دفاع  به ریحانه

 ! کنی سوال ازش تونی می  هم بهتری لحن با ! ایمان-

 روی   از  ایثانیه  یاندازه  به  را  نگاهش   حتی  که  آنقدر  بود،  جدی

 . برنداشت من

 دور   را  سرم  جلوی  موهای  و  ساییدم  هم  روی  را  هایمدندان

 : پیچیدم انگشتم

 خودمو   برم  دستی  دستی  خوایمی  نکنه  چی؟  یعنی  حرفا  این-

  نوکر  به  بشم   تبدیل  گوشش  به  حلقه  غالم  از  بکنم؟ روحی  تقدیم

 !  مواجبش؟ و جیر بی

 روی   را  دستش  کف  و  شد  زانو  دو.  تس ج  پایین  تخت  روی  از

  بین   یفاصله  ریحانه.  کشید  طرفم  به  را  خودش  گذاشت،   زمین

 :ترسیدم اششده گرد  هایچشم از. بود  او و من

  ترسم می  وقتی  از  گم می  من  هان؟  کن؟   خودکشی  برو  گفتم   من-

 دختر   که  بزنه  سرش  به  وقت  یک  و  خونه  این  تو  بیاد  صالحی  که

  باباتو   داره  که  ساله  دوازده  بکنه،  خودش  مال  رو  قدیمیش  دوست
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  تونیمی  بده   پیشنهاد  داره،می  نگه  حدیث  و  حرف  و   نوق   و   نق  بی

   کنی؟ ردش

 !  بافیمی اراجیف داری-

  را  صدایش  تن  و   داد   تکان  صورتش  کنار   و   آورد   باال  را  دستش

 سکوت   در  فقط  و  شده  کور  نطقشان  ریحانه  و  احسان.  برد  باالتر

 : کشیدندمی نفس

  تو.  دممی  نشونت  رو  دور  چندان  نه  یآینده  واقعیت  بهت  دارم-

  رو   خودت  کرده   پدرت  حق  در  صالحی  که  خدمتی   خاطر  به   باید 

  نگاه   دماغتو  جلوی  فقط  همینطوری  بخوای  اگه  البته  کنی؛  فدا

 !  باشی نداشته بعدت روز دو برای فکری  و کنی

  ادامه  شده ریز هایچشم با  و شد  چهارزانو دید که را من سکوت

 :داد

 ...  نبود محرم بهت احسان اگه-

 : پریدم  حرفش وسط
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  و   عشق  بی  و  جبر  به  باشم  خواسته  من  اگه...  جان  ایمان  خب-

! احسان  چه  صالحی  چه  بشینم  کسی  عقد   یسفره  پای   زورکی

 دوتاست؟  این بین فرقی چه

 : فشرد رحمانه بی و برد  هایش دندان زیر را پایینش لب

 .  بشیم آشنا باهاش هم ما وگب  شدی کسی  عاشق اگه خب-

  احسان.  کردنمی  نگاهم   حاال .  برگرداندم  احسان  طرف  به  را  صورتم

 . بود داده گرا

  کسی   عقد   یسفره  پای  هم   زور  به  نشدم،   کسی   عاشق  من-

  نگرانی،   که  دونممی.  ذارمنمی  روحی  یخونه  تو  پامم   شینم،نمی

  ولی   هبیشتر  م سال  و سن  و قد از  من مشکالت  حجم  که دونممی

 منو  امروز  تا   اگه .  دممی  قول  بهت   ایمان،   آمبرمی  پسشون  از

 دست   نیست  قرار  من  که  دممی  بهت  رو  اطمینان  این  نشناختی،

.  کنم  اضافه  زندگیم  گندای  به  دیگه  گند  یک  که  کنم،  خطا  پا  از

  دونم می  همینو  اما   بکنم  خواممی  غلطی   چه  فردا  دونم نمی  االن

 .نیستم  کنیمی فکر تو  که سبکسری دختر اون من که
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  ردی  سرخی  بر  عالوه   هایشچشم  توی.  افتاد   خط  پیشانیش  روی

  پرتر  حجمش  اما  نشد؛   بلندتر   صدایش   دیدم،   هم   را  اشک  برق   از

 : رسیدمی گوش به ترگرفته و

  فهمی نمی  چرا  چیه؟  من   حرف  گیرینمی  چرا  من؟   گفتم؟   من-

 ! کنارتم؟ من نیستم، روتروبه من

  صدم   هر  در  که.  است  برق   هایسیم  از  پر  مسر  توی  کردممی  حس

.  کنندمی  کمک   شدنم   عصبی  بیشتر  به   و   برخورد  هم   به   ثانیه

 :کردم دراز احسان طرف به را دستم

  غریبه  مرد  یک  با  امروز  من  گهمی  بهت  چل  و  خل  این  وقتی-

  پس   فردا  گذاشته  قرار  و  قول  باهام  اون  که  حالی  در  خونه  برگشتم

  عاشق  من  کنیمی  فکر  کنیمی  فکر  که  مهمعلو  ببینیم،  همو  فردا

 !امرفته در دست از ندارم، عقل  شدم،

 صورت   از  رنگ  و  خوابید  ایمان  پیشانی  هایرگ   ثانیه  از  کسری  در

  بار  چند  و  برداشت  هایش آرنج  روی  از  را  اشتکیه.  پرید  قرمزش

  وقت   هایشانشنیده  کردن  باور  برای  که  هاییادم   شبیه.  زد  پلک

 . دارند الزم
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 وسط  غریبه  یک  پای  کردمنمی  فکر.  زدم  هوا  رو  حرفی  یه  من-

 !باشه

  دانست؟نمی همایون از ایمان

  چپ  چپ  پایین  سر  با  او.  چرخاندم  احسان  طرف  به  دوباره  را  سرم

  بعد   و  انداخت  باال  همزمان  را  ابروهایش   و  هاشانه.  کردمی  نگاهم

  من   و   نگفته  چیزی  او  یعنی .  دوخت  چشم  پایش   زیر  زمین  به

 .بودم کرده خراب

 . امشنیده  حرفی  نه   و   امزده  حرفی   من   نه   انگار.  دادم  تکیه  تخت  به

  توی  و   برداشتم  پایم   جلوی  ظرف  توی  از  را  تخمه  یک  و  شدم   خم

.  کردم  تف  غیظ  با  را  پوستش  و  خوردم  را  مغزش.  گذاشتم  دهانم

 .  شد برنده  من یتخمه  پوست

 : گفت  دهنخ با و زد امشانه روی محکم را دستش ریحانه

 !تخسی پسرهای  شبیه که سرت تو خاک-

 :گفت  هم ایمان

 !راه اون به زنهمی خودشو خوب هم چقدر-



 

 
 

259 

DONYAIE MAMNOE 

  جاییجابه  مسئولیت.  بود  شلوغ  حسابی   سرمان   بعد  روز  دو

 ریحانه.  بود  احسان  و  من  دوش  روی  بیشتر  ریحانه،  هایاسباب 

  هم   ایمان  خوابش،  اتاق   پایش  یک  و  بود  بیمارستان  پایش  یک

  پستش   سر  باید   میان  در  روز  یک   و  شده  تمام  انتقالیش  های کار

 .  بودمی

  بخارهای  و  دراز  را  پاهایم  و  نشسته  هال   وسط  موکت   تکه  یک  روی

 .  کردممی نگاه  را داغ چایی روی

 : زد صدا چهارپایه باالی از احسان

   صافه؟ این-

 : کردم نگاه دیواری  ساعت به  و باال را سرم

  های وسواس .  بشین  دقیقه  یک  بیا  احسان،  خدا  رو  تو  کن  ول-

 ! ها افتاده هم تو جون به روحی
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 روحی  به  نحوی هر  به  را  او  اینکه  از  پرید،   پایین  چهارپایه  روی  از

 . بود بیزار کردم می وصل

 : زد پایم کف  به پایش   با

 .  بشینم منم  هاتولنگ کن جمع-

 . گذاشتم  پاهایم روی را هایمآرنج و شدم چهارزانو

 ! احسان-

. برداشت  سینی  توی  از  را  چایی لیوان  یک  و  کرد  دراز  را  دستش

 : گفت گذاشتمی دهانش توی حبه تا دو که حالی در

 !  هوم؟-

 سربازی؟ بری قراره کی -

 : کشید هوف  را چایی از جرعه یک-

 !  تیر-

 . کشیدم دل ته از آهی

  وقتی کنی، می ریست و راست  رو  کاری یک داری  وقت هر چرا-

  زنیمی  لگد   بشه،  درست  چیز  همه   که  نمونده  چیزی  کنی می  فکر
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  عالم   یه  خودم  با  مثال  ببین  کنی؟می  چپه  رو  هاتروغن  یکوزه  و

 زد  ولی  بگیرم  روحی  از  حقمو  تونم می  تو  کمک  با  بودم  کرده  فکر

 !  شدی  خدمت مشمول یکدفعه تو و

  توی  را  دیگر   قند   یک  که   حالی  در   و   انداخت  باال   را  اششانه

 : گفت چپاند می دهانش

  هم   شاید  اصال!  رهمی  پیش  ترآسون   کنی  ولش!  کن   ول  رو  دنیا-

  هاییسوال   چه  بیکاری  هم  تو...  دونممی  چه  اصال!  بکشه  نازتم  بیاد

 !  پرسیمی

  داغی   از  هایم انگشت  سر.  برداشتم  را   چایی  دیگر  لیوان  هم   من

  رنگ  به  کردن  نگاه  و  داشتن  نگه  به  ولعم  اما  سوختمی  لیوان

 . بود بیشتر  هایمانگشت  سوختن به  اش،عنابی

 . نخوردم  چایی که وقته خیلی-

 !  بچه؟ باشه یکیش این که کسه همه مثل چیت تو-

 کرد   زمزمه  کسی  سرم  توی.  کردم  نزدیک  هایملب   به  را  لیوان

  پافشاری  روشون  همیشه  که   هاییعادت  بعد   به   این  از  باید   شاید "

 ".بگذاری کنار رو کردیمی
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  را  زبانم  گسش  طعم  کردم  حس  چایی  از  جرعه  یک  خوردن  با 

 . نیامد بدم  ولی . بود تلخ. کرد جمع

  با  و  زد  سوت  تشویقم  برای  و  کرد  غنچه  را  لبانش  هم  احسان 

 : گفت خنده

 ! کنی  امتحان رو قهوه  باید فردا-

*** 

  روی.  شود  حل  قرص   تا   چرخاندم  آبمیوه  توی  تندتر  را  قاشق

  گرداب به کردن نگاه از. بود شده رنگ بی هایحباب  از پر لیوان

 نی  و  نشستم  تخت  یلبه   روی  کنارش.  برداشتم  دست  لیوان  توی

 روی  را  هایش پلک  شد   تمام  که  آبمیوه.  گذاشتم  دهانش   توی  را

 .  خوابید و گذاشت  هم

 !  ها  آدنمی  بدم بکنی  هم خالی خشک تشکر یک-

 :گفتم تخت روی از شدن بلند حین در

  من   فردا  امروز.  کند  بیرون  کفت  از  نعمت  کفر  گفتن  قدیم   از-

  سبیل  اون  که  فردا  پس  فردا  کن  رفتار  اینطوری  باهام  اینجام،

 !  بودم  چی من فهمیمی سرت باالی  بیاد دوباره کلفته
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 : کردم  فکر کمی

 داره؟ سبیل صالحی ... بابا-

 .  نداد را جوابم هم  باز

  کشیدم  دراز تخت کنار زمین روی. بردم آشپزخانه توی را لیوان

 . گذاشتم  بالش روی و کردم  قالب سرم زیر را تمسد  دو و

  هم   فلکی  چرخ  عمو  فلکی؟  چرخ  بردیمی  منو  آدمی  یادت...  بابا-

 چرخوند؟می  رو  فلک  چرخ  بیشتری  شتاب  با  بود  دوستت  چون

 ! دار نگه یواش  که زدممی  عر وسط اون من  بعد

  هم   نفسی   و   آه   همزمان .  گرفت  امخنده  دماغو   دختر  یادآوری  از

 : شد کنده  دلم ته از

 و  کردی  فلک  چرخ  سوار  تنها  منو  که  ساله  دوازده هم  االن...  بابا-

.  چرخممی  هی   من .  بهم  کنیمی  نگاه  واستادی  گوشه  یک  خودت

  رو  دوستت  دست  مچ  تو  دیگه  ولی   زنممی  عر  و  چرخممی  هی

 زار   اینقدر.  زنمنمی  زار  منم  دیگه!  دار  نگه  داداش  که  گیرینمی

 ! بابا   کنهنمی ولم  چرا  زندگی   فلک  چرخ  این.  شدم  خسته  که  زدم
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  به   و   کندم   بالش   روی  از  را  سرم.  شد  بلند   امگوشی  زنگ  صدای

 .  دادم تکیه هایمآرنج 

  باقی   صبح  از.  بودم  خسته.  بود  هال  طرف  آن  کیفم  توی  گوشی

 ی حوصله.  بودم  هالک  و  چیده  را  ریحانه  یخانه  وسایل  یمانده

  ناپذیر  خستگی  هم  خط  پشت  آدم  انگار  اما  نداشتم؛  شدن  بلند

 .  بود

  بیرون  را  گوشی  و   رساندم  کیف  به  را  خودم  پا   و  دست  چهار  با

 . بود صفحه روی صالحی  اسم. کشیدم

 کردم  لمس  را  سبز  آیکون!  سیبیلو  عمو  این  بود  زاده  حالل  عجب

 . کشیدم دراز زمین روی همانجا و

 دوستم   که  نگرانی  همه  اون  بعد !  شما  زدین  زنگ  عجب  چه-

  اون   از  بعد  استرستون؟  اوج  بود  این  میره،می  باشه  تنها  تنهاست،

 جاللتون  آقا  پیش   اومدم   من  ببینین  نگرفتین  هم   تماس   یک  روز

 ! که  بودین شما ولی نبودم دوستی  مدعی من!  نه یا

 .  داشت خنده از ایمایه صدایش
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  تو   از  من  گفته  کی!  جون  دختر  بریم  هم  با  شو  پیاده  کن،  صبر-

 زنگ   خودت  شخیص  شخص  به   باید   حتما  ندارم؟   خبر  جالل  و

   کردم؟می غایب  حاضر و زدممی

 :گفتم و  چرخاندم سقف دور را چشمم

 ! خونه؟ این تو دارین بسته مدار دوربین نکنه... اوه-

  حال   حرفا،   این   از  بگذر  حاال!...  جان  دختر  نیستم  بیشعور  اینقدر-

  بودی؟ کجا صبح از چطوره؟ جالل

  حالت  از.  امنبوده  خانه  صبح  از  من دانستمی  کجا   زا  او .  برد  بهتم

 .دادم زاویه تغییر نشسته به کش دراز

 دارین؟ خبر من از چطوری-

  رویروبه  بقالی   که  بینی می  کنی  نگاه   برت  و  دور  به   یکم   اگه-

 ! باشه پنجم ستون من برای تونهمی هم خونتون

 :دادم تکیه دیوار به  و رفتم  عقب کمی

 !  که شد بازی جاسوس-

 خوبه؟ جالل! پونه کن  بس-
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 ! بپرسین خونتون رویروبه بقال از! دونمنمی-

 . پرسممی حتما. گردمبرمی فردا دارم من  باشه،-

  گوشی   توی  صالحی  انگار  گرفتم،  صورتم  جلوی  تعجب  با   را  گوشی

  اتفاق  بود  نزدیک  بود؛   ترسانده  آن  از را  من  ایمان  که  آنچه.  است

 .  بیفتد

**** 

  وقت   هر  بود  گفته.  زدم  تک  پناهی  به  و  گذاشتم  میز  یرو  را  کیفم

  موضوع   یک  به  راجع  و  بیاید  تا  بزنم  تک  او  به  علی  یکافه  رسیدم

  دوباره   را  من  بخواهد  که  بود  این  حدسم .  بزند  حرف  من  با  مهم

  آن  یکاره هیچ  و  کاره  همه  من  مثل کس  هیچ. برگرداند  کارم  به

 . شدنمی  رستوران

  نگاه   سرم  پشت  قدی  یآینه   توی  را  خودم  دبیای  او  اینکه  از  قبل

 مانتوی  اینکه  با.  بودم  نشده  بد  ریحانه  ایعاریه  های لباس  با .  کردم

  گره   دو  زدن  با   اما  بود؛  تربزرگ  برایم  سایز  دو  یکی  رنگ  ایسورمه 

 .  کنم  فیکسش تنم به بودم توانسته کمربندش، به
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  سرم   پشت  آینه  توی  از  شد  بلند  که  جیرینگ  و  جیرینگ  صدای

  ها پله  از  آمدن  پایین  حال  در  و  کرده  باز  را  در  پناهی.  کردم  نگاه  را

 .داشت تن به شلوار و کت همیشه  مثل. بود

  گذاشت؛  زمین  روی  را  پایش   و  آمد   پایین  پله  روی  از  که  همزمان

  را  من  ایلحظه  برای.  چرخاند  چشم.  برگشتم  طرفش   به  هم  من

 روی   را  نگاهش  د،اد  گردنش  و  سر  به  که  تکانی  با  بعد.  نشناخت

 . داد سالم دارجان لبخندی با  و  کرد زوم من

 .نشستم میز پشت و دادم جواب را لبخندش

  هایش دست.  نشست  رویمروبه  و  انداخت  بر  و  دور  به  دقیق  نگاهی

 .  پیچاندشان  هم به و گذاشت میز روی را

 .  بود دهنده آزار سکوتش

 ... خب-

.   گذاشت  من   صورت  روی  و   برداشت  هایش انگشت  از  را  نگاهش 

 چیزی   خواستمی  انگار.  کرد  معوج  و  کج  را  دهانش   و  لب  بار  چند

  بشوند  سرند  و  بگذرند  دهانش  توی صافی  چند  از باید  که. بگوید

  دهان کردن  باز به شود راضی  اینکه از قبل.  برسند من  به سپس
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  و   دفتر  با   همیشگیش  سعید  روپوش  همان  با  علی  مبارکش

 .  شد ظاهر سرمان باالی دستکش

  خورین؟می  چی پناهی؛ آقا  سالم-

 داده  نجات  زدن  حرف  رنج  از  را  او  علی.  کشید  راحت  نفسی  پناهی 

 :بود

 ...  بیار آب بطری یک من برای-

 :چرخید و گفت  اوهومی علی

 خورم؟می  چی پرسینمی چرا من از-

 .  کرد  نگاهم خیره خیره و برگشت

 خوری؟ نمی زنجفیل دمنوش مگه-

  به  ابروهایش .  ترجیحا  باشه  عنابی  رنگش.  امخومی  چایی   یک-

 :چسبید موهایش 

 !  خوردینمی چایی که تو چایی؟ -

 . بچشم دیگش هایطعم با   رو دنیا خواممی. خورممی  حاال-

 :داد تکان سری
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 خورین؟می هم ایدیگه چیز... خوب هم خیلی-

 . رفت لبخندی با  او و گفتم ممنون

  هایش چشم  با  باز  داشت  او  برگرداندم  پناهی  طرف  به  که  را  سرم

 . پاییدمی را برش و دور

 :زدم لب آرام

 کسر   براتون  اینجا  اومدن  پناهی؟  آقای  ترسینمی  چیزی  از-

  شان؟

 در   درآورد  انحنا  به  لبخند  یک  شبیه  را  هایشلب  و  کرد  نگاهم

  را  خودشان  جدیت.  خندیدندنمی  اصال  هایش چشم  که  حالی

 .  بودند کرده حفظ

 چطوری؟  ماهیانه  و بتثا  حقوق  یک با -

 : خندیدم

 شد؟ درست وامتون گذشت؟ پل از خرتون-

  و  وام و رستوران به ربطی  بدم پیشنهاد  بهت خواممی که  کاری-

 !پونه نداره اتخاله
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.  داد  کش   میز  روی  را  خودش.  دهد   ادامه  تا   کردم   نگاهش   خیره

.  داشتند  فاصله  من   هایدست  با   انگشت  چند  فقط   هایش دست

 : گرفت نفسی

  کجا  االن  که  دونممی.  باخبرم  تو  عاطفی  و  مالی  اوضاع  از  من-

 ! شب روزتو چطوری و کنی می  زندگی

 صالحی  عصر  امروز  تا.  کردم  تایید  را  هایشحرف  سرم  در

 .  شدم می مکان و  جا بی  عمال من  و گشتبرمی

 نه   بسوزه  سیخ  نه  وسط  این  که  دارم  برات  پیشنهاد  یک!  پونه-

 . کباب

  و   چای  فنجانی  و  پناهی  جلوی  درازی  و  کشیده  لیوان.  آمد   علی

 . گذاشت من  دست جلوی سفید قندانی

  زبانش   با  را  هایشلب...  منتظر.  کردم  نگاه   او  به  دوباره  رفت  که  علی

  گردنش   و  کرد  باد  پر  را  هایشلپ.  کشید  عقب  را  خودش  و  کرد  تر

. شد  صورتم  یخیره  دوباره  بعد  و  داد  تکان  راست  و  چپ  به  را

 :بشنود را درخواستش تا  بود  شده گوش  تنم تمام

   کنی؟ می ازدواج من با! پونه-
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...  پناهی...  من.  کرد  سقوط  دلم  توی  و   شد   کنده   قلبم  از  چیزی

  بهتر   این  از  چه.  دیدم  شده  حل  را  مشکالتم  تمام  ایلحظه   برای

  که  سالی   چند  این   توی  که  مردی .  شوم  پناهی   همسر  من  که

  با   که  بودم  ساده .  بود  روشن  و   پاک  برایم   اشپرونده  شناسممی

  که  حرفی  با.  بگیرد  را  پرم   و   بال  زیر  خواهد می  او   کردم   فکر  خودم

  من   و  ترکید  بودم  کرده  باد  دلم  توی  او  به  امید  از  که  بادکنکی  زد

 . کرد زمین روی ادم ترین سست شبیه را

  داشته  دائم  ازدواج  تونمنمی  دالیلی  به  من  جان،  پونه  راستش-

  یک  با  و  محضر  بریم  بودی  راضی  هم  تو  اگه  تمخواسمی.  باشم

 .  دممی بهت همونجا  هم رو اتمهریه تمام. بشیم محرم صیغه

  افتادم   دیشب  یاد .  بزنم  حرف  توانستمنمی  یعنی   نگفتم،  چیزی

  حاال   و   گردم می  زبانی   بلبل  صالحی  برای  گوشی   پشت  چطور  که

 . هستم زاد مادر الل انگار

  داد می  نشان  شفاف   و   واضح  را  نمدرو  سر  آنقدر  امرخساره   رنگ

  و  گفت  من  مشکالت  از.  زد  حرف.  انداخت  پته  و  تته  به  را  او  که
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  پدرم   یاجازه  شدن  منتفی   از.  کند   تقدیمم   بود  قرار  که  هایی باج  از

 !  دختر یک  عرف غیر یصیغه   قانونی  کارهای کردن حل و گفت

  و   بود  کشدار  سرم  توی  صدایش.  خوردمی  هم  به  داشت  حالم

.  بود  شده  هیوال  یک  شبیه  برایم  پناهی  حاال!  معوج  و  کج  شرتصو

  بودمم   قائل  برایش  که  هم  احترامی  مانده  ته  همان.  افتاد  چشمم  از

 !  تمام و ریخت زمین روی

  گلویم   به  بغض.  بزنم  حرف   توانستمنمی  هنوز.  شدم  بلند   جا  از

 . است گرفته رعشه تنم تمام  کردممی حس. بود چسبیده

  پایم  کنار  خودم، دنبال اضافه جسم  یک  مثل و  تمبرداش را کیفم

 .  گرفت را دستم مچ گذشتم  که کنارش از. کشیدمش

  ادامه  عمر  آخر  تا   تونهمی  ولی!  موقته  اسمش  ازدواج  این ...  پونه-

 ...  من هم کنی  پیدا نجات اتخاله دست از تو هم  بذار! کنه پیدا

 .میدکش بیرون سردش دست  میان از را دستم مچ. کرد سکوت

  مالیده   ها پله  روی   کیفم  کف  کردم می  حس .  رفتم   باال  ها پله  از

 سر  هنوز.  برگشتم  عقب  به  دوباره   پله  باالترین  روی .  شودمی

  رفتاری  به.  کردم  فکر  کارهایم  به  سرم  توی.  بود  نشسته  جایش
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  من !  نه.  باشد   داشته  من   از  درخواستی  همچین  او   شود  باعث  که

 راست.  باشد  خودم  الک  یوت  سرم  بودم  کرده  سعی  همیشه  که

  من   مگر اصال...  نباشم  ایدستی  دم   دختر.  برگردم  درست و  بیایم 

 بودم؟  هم دختر

 .  امدنم باال  از تندتر خیلی. برگشتم را رفته راه

 روی  و  انداختم  گردنم  دور  را  کیفم  بند.  ایستادم  امقبلی  جای  سر

 .  شدم خم میز

 . زدمی دو  دو  و بود شده  گشاد  هایشچشم. کرد  نگاهم

 

 طرفمان  به  بودند  کافه  توی  که  نفری  چند.  برداشتم  را  آبش  لیوان

  پیراهن  تا   موها   از.  ریختم  صورتش  توی  را  لیوان  آب.  برگشتند

  آن.  بود  دیده  را  پونه  همیشه  او.  بودند   شده  خیس  کتش  زیر

  برسد  راه  از  کسی  هر  باشد  بدبخت  که  آدم!  را  خور  توسری  یپونه

  بدبخت  خواستمنمی  من  اما  رود؛می  و   دزنمی  پهلویش  به  لگد  یک

 . باشم
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  هایم چشم  توی  را  خیسی  من  ولی   چکیدمی  آب  او  صورت  و  سر  از

 . کردممی حس

  از  که  نفری  چند   خالف   العملی،  عکس   هیچ  بدون .  بود  ساکت   او

 .   کردندمی  تماشا را ما   و ایستاده هیجان

  بیدار   خواب  از  تا  ریختم  صورتت  تو  رو  آب  این  پناهی،   آقا   ببین-

! دیدی  خوابشو  تو  که  نیستم  اونی   من  ببینی  و  بشی  بیدار  شی،

 ... ندارم خونه ندارم، مامان ندارم،  بابا 

 : دادم قورت را بغصم

 ...  دارم که خدامو... اما  -

. بود  ریخته  صورتم  توی  موهایم .  بود  افتاده  هایم شانه  روی  مشال

  شده  ادآز بود؛ مسببش او که دردی از دلم اما  داشتم؛ بدی وضع

 .  بود

 جلوی  مات  که  علی   به  رو  بلند  و  کشیدم  موهایم   روی  را  شال

 : گفتم بود؛ ایستاده پیشخوان

 ! من حساب به بذار  رو هاخسارت! علی -
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  حس  زمین  روی  را  پایم  کردممی  ترک  را  کافه  داشتم  که  وقتی

 حتی.  بینممی  خواب  دارم  شاید  که  گفتممی  خودم  با.  کردمنمی

  و   گرفت  دردم  انتظارم   خالف  ولی   م فتگر  نیشگون  دستم  از

 .  شد بیشتر هایماشک 

  خودم با  و  زدممی لگد  بود  پایم  جلوی که چیزی هر  به  راهم سر

 امرفته  غلط  رو  راهی  چه  مگه  من؟  چرا!  من؟  چرا  گفتممی  مدام

 یا !  شوم؟  اشصیغه   بخواهد  من  از  داده  جرئت  خودت  به  او  که

 !  هستم؟  هابیچاره  شبیه چقدر

.  ببرم  کیفم   توی  را  دستم  که  کرد  وادارم  پایم   کنار  لرزش  حس

 اسمش  به  آنقدر.  بود  زده  زنگ  موقعیت  بدترین  در.  بود  همایون

  گوشی   دوباره  نکشیده  ثانیه  به  اما.  شد  قطع  تماس  که  شدم  خیره

 جوابش و  نکن  وصل  که امذهنی درگیری بین . لرزید دستم توی

 . گذاشتم گوشم روی را گوشی و  کردم انتخاب را دومی   بده، را

 !  بله-

 . خانم پونه سالم-

 . شود آزاد بغض بند از صدایم  تا کشیدم عمیق نفسی
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 : رفت باالتر  قلبم ضربان و  شد کندتر ناخوداگاه  هایم قدم

 . سالم-

  دیگه  ساعت  دو   یکی  تا  شهمی  اگه.  البراتوارم  االن  من  خانم  پونه-

  و   مبگیر  رو   عکس  بتونم  سریعتر  چه  هر  تا  و  برسونین  خودتونو

 .  کنم چاپ

  این   با  وضعیت،  این  در  من  هایچشم.  ماند  ثابت  کال  هایمقدم

 !  گرفتنی عکس  نه  و دیدنی   نه بود جذاب نه اشسرخی و پوف

   دیگه؟  وقت  یک  برای  بندازین  رو   برنامه  این  شهمی...  همایون  آقا -

 . دارم  کم   زمان .  بفرستم  فستیوال  یک   برای  رو   عکس   خواممی!  نه-

 بشین؟ گرفتن عکس  ال خیبی شهمی-

  بود؟ این قرارمون-

  نگاه   شدند؛می  رد  طرفم  دو  از  من  به  توجه  بی  که  هاییآدم  به-

 ! امین یپونه از غیر  بودم یکی االن کاش ای. انداختم

 ...  نیست خوش حالم-
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  کنم   خواهش  تونممی  نیست؟  شکستنی  چیز  احیانا   برت  و  دور-

 !  بزنی خسارت یکی  هب دوباره اینکه از قبل عقب، بری که ازت

 کنین؟می اممسخره دارین-

  عمل  قولت  به  که  زمانی  تا !  کنی  فکر  داری  دوست  جور  هر  تو-

  کنت   ول   و   چسبیده  دامنت  بیخ  تخرابکاری  های لرزه  پس   نکردی

  ولی   دارم،  اخالقی   بد   دونم می  هستم،  ایکینه  ادم  من.  نیست

 !   است کاسه همین و آش همین نکنی جبران کارتو تو تا  بدون

 بود  شده تبدیل تو به شما از که ضمیرهایش

.  آد می  بدم  بدقولی  از  باشم،  قول  خوش  کردم  سعی  همیشه  من-

  شما   که  حاال  اما  داشتم؛  دلیل  خب  بیام  تونمنمی  االن  گفتم  اگه

  اگه   ولی  رسونممی  خودمو  دیگه  ساعت   دو   یکی   تا  دارین  اصرار

 و   ذوقتون  توی  ردخو  و  دیدین  ریخته  هم  بی  یقیافه  این  با  منو

 ! بگیرین خسارت نخواین

 .منتظرتم...  بیا-

  هم  بعد  دقیقه  چند  از  بعد.  کرد  قطع  را  گوشی  و  گفت  را  همین

 .کرد  پیامک برایم را البراتوار آدرس
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 پرس  بدون  در.  رفتم  عقب  کمی  و  فشردم  را  آیفون  روی  دوم  زنگ

  . پیچیدمی  پله  راه  سکوت  توی  هایم کفش صدای.  شد  باز   سوال  و

  نور.  بود  باز  انتها   تا  چوبی  در  یک   مقابلم   کردم،   رد  که  را  پاگرد 

 .  بود کرده ترروشن را ها پله راه از قسمتی و  راهرو واحد، آن زیاد

  چند   تردید  با.  رسیدمی  گوش  به  هم  نفر  چند  صحبت  صدای

 از   کرده  روشن  رو  جا  همه  که  نوری.  شدم  نزدیک  در  به  قدمی

 نه   داشت  ایپرده  نه  که  بود  سالن  بلند  و  یکسره  هایپنجره

 .  پاشیدمی سالن توی را خودش قدرت تمام  با نور! ایکرکره

 که  حالی  در  همایون.  زدم  در  به  ایتقه  انگشتم  دو  پشت  با

  به   دادن  گوش  حال  در  و  گذاشته  گوشش  بیخ  را  اشگوشی

  دید   که  را   من.  شد   ظاهر  در  جلوی  بود؛   خط  پشت   فرد   هایحرف

 ایلحظه  رسید  هایمچشم  به  که  نگاهش.  کرد  اموارسی  سرتاپا

 خط   پشت  آدم  به  دادن  جواب  پی   حواسش  تمام  بعد  و  کرد  توقف

 . شوم وارد تا کرد اشاره من  به دست با فقط. رفت



 

 
 

279 

DONYAIE MAMNOE 

  ضربت   با   قلبم   شدم می  جدید   مکان  و  جمع  یک  وارد  اینکه  از

  شاید   تا  بودم  گرفته  دندان  به  داخل  از  را  لبم.  زدمی  بیشتری

 .  کنم رفع آن با را عجیبم استرس

  همایونی   از  غیر  کسی  هیچ  که  فهمید  شد می  کوتاه  نگاه  یک  با

 .  نیست زد؛می حرف جدی و  کردمی  رو قدم را سالن عرض که

 غریبه  نفر  چند  با  مستقیم  یمواجهه .  آمد  پایین  اضطرابم  کمی

 . است سخت برایم همیشه

  نمایی   که  هاییپنجره.   شدم  کشیده  هاپنجره  سمت  به  ناخودآگاه

  یکی   پشت.  بود  گذاشته  نمایش  به  را  هاییدرخت  هایشاخه   سر  از

  سر  باغ،  کوتاه   و  بلند  هایدرخت .  ایستادم  ایشیشه   هایدریچه   از

 روی  یکبار  لحظه  چند  هر  که  نسیمی  لطافت  و  یکدستشان  سبزی

 . کرد دچار نسیان به را من  کوتاه  و کم  وزید؛ می صورتم

 طرف  به  توان  تمام  با.  شد  بلند  گنجشک  یک  هاشاخه   وسط  از

 برخورد  شدت  به  شیشه  به  دستم،  کنار  درست  و   زد  بال   پنجره

  درخت   توی  در  تو  هایشاخه   توی  و  شد  کشیده  شیشه  روی  و  کرد
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  حیاط   کف   هایموزاییک  با   بدنش  کردم   حس   بعد   ایلحظه.  افتاد

 .  افتاد و  شد پرتاب.  کرد برخورد هم

  به  گنجشک  آن  ردخوبر  دیدن  اینقدر .  برگشتم  سالن  طرف  به

 شیشه   به  صورت  با  خودم  کردممی  حس  که  بود  دردآور  شیشه

 .امخورده 

 را  همایون.  نبود  سالن  توی  کس  هیچ .  چرخیدم  پا   یپاشنه  روی

  بیرون  سالن  راست  سمت  اتاق  از  او  جای   به  مردی  اما  زدم؛  صدا

 : گفت  و آمد

  یک   باید   اومده،  پیش  ماژور  فورس   کار  یک  براشون  همایون-

 صبر  که  تونینمی  اگه.  کنن  ادیت  دقیقه  ده  همین  توی  رو  عکس 

 .  باشین همایون تماس منتظر و  برین گرنه و کنین

 .  رفتن قصد  به نه  ولی دویدم در طرف به  و دادم تکان سر

.  ایستادم  پایینی  واحد  در  مقابل  زنان  نفس  و  شدم  سرازیر  هاپله  از

 .  بود  شده  مهم  اینقدر  برایم   پرنده  آن  جان  لحظه  آن  چرا  دانمنمی

 و  کرد  قیژی  صدای  در.  زدم  ضربه  در  به  هایم انگشت  پشت  با  باز

 .  بود باز در. رفت عقب کمی
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  بلند  راهروی  یک.  کشیدم  سرک  خانه  داخل  به  و  دادم  هلش  آرام

.  داشت  وجود  اتاق  یک   طرفش  هر  در  که   بود  رویم  جلوی  دراز  و

 . بود مسکونی خانه

  صورتم.  کرد  صدایم  سر  تپش  از  یکی  دادم  کوچکی  هل  در  به  تا

  روی   مدام  که  هایشچشم  با   اول.  گرفت  را  بازویم   برگرداندم  که  را

  صدای  با  بعد  و  کرد  توبیخم  بود؛  گردش  در  در  و  من  صورت

 :گفت ایخفه 

   وانستادی؟  باال چرا کنی؟ می کار چه اینجا-

 :آوردمنمی در سر استرسش اینهمه از 

 چطور؟ -

 .فشرد بیشتر را بازویم و  کرد نزدیک هم   به را ابروهایش

 .  بگم برات تا  باال  برگردیم  بیا-

 ! برم که گفت همکارتون  نداشتی؟ کار  مگه شما-

 ! شدی کنی  گوش حرف دختر چه-
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 چون  نیستم  کن    گوش  حرف  کنی می  فکر  شما   که  هم   اونقدرها -

 خورده   پنجره  به  که  گنجشکی  سر  بالیی  چه  ببینم  تا   پایین  اومدم

 !  اومده

 : افتاد راه سرم پشت خودش و داد هل جلو به آرام را من

  خونه   اون  تو  رفتیمی  اگه  فهمیمی!  دردسری  خدای  من  برای  تو-

 ! شد؟ می کار چه

 .  نیست مسکونی کردم  فکر  نداد، جوابمو کس هیچ-

  رو  تو  اگه !  کنهمی  زندگی   من  یخونه  صاحب  خونه  اون  تو-

 هویجیه   مو  اینز  اون  از!  من  به  تا  ده   زدمی  تو  به  انگ  یک  دید می

  اینجاییم  که  ماهه  شش!  کنه  دخالت  همه  کار  تو  داره  دوست  که

 . شدیم درگیر هم با هزاربار اما

  خب؟ چرا-

  تری  رسا   صدای  با   حاال   و  گذشت  من  از  را  مانده   یپله  سه  دو

 :داد ادامه

  چی  هر!  منن  زیدهای  آنمی  اینجا   که  دخترهایی  کنهمی  فکر-

 ! کنهنمی باور منن یاس عک  هایسوژه اینها گم می بهش



 

 
 

283 

DONYAIE MAMNOE 

 زید؟ -

 !  مونده   منم  زبون  سر  که  "کن  جمع  زیدهاتو  برو"  گفته  که  اینقدر-

 ها؟ سوژه  یا  زیداتونن دختراها  واقعا حاال-

 . کرد نگاهم  چپ چپ فقط و برگشت

 !  خدا به کردم شوخی-

 .گذشت در درگاه  از و  کرد کج را لبش

 . افتادم راه به سرش پشت

 پایین؟  دیبو رفته براچی حاال-

 :فشرد را در یدستگیره  و ایستاد اتاق یک یبسته در دم

  به   خورد  که  گنجشکه  اون  سر  بالیی   چه  ببینم  خواستممی-

 !  اومده پنجره

  را   نگاهش  رد.  کرد  نگاه  من  به  ولی  چرخید  طرفم  به  کندی  با

 :بود زده زل سقف قسمت ترینگوشه به او. کردم دنبال

 است؟  گنجشکه اون منظورت-

 .  بود نشسته سقف کناف یلبه روی دیدمش،  شدم که یقدق
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  انداختی خطر به اون خاطر به منو آبروی بفهمه جونور این اگه-

 !  شهمی ترچاق  کیلو چند حتما

 کنه؟می گار چه اینجا زمین، اقتاده کردم  فکر... من-

  چهارتا   با   باال   اون  اومده    چهارتا  با   باال   اون  اومده   پیش   وقته  چند-

  هر!  ایهکنه   جونور!  گذاشته  هم  تخم  ساخته،  خونه  ریز  یشاخه 

  خب اما شیشه تو  رهمی مغز با  بار  چند تو  بیاد خوادمی که  دفعه

 ! نیست کن ول

 !  شهمی خوبی مادر حتما -

   "من مادر خالف بر "گفتم  دلم تو و  کشیدم آهی

.  کشید  دیوار  روی  را  دستش   بالفاصله   و   کرد  باز  را  در  همایون

 .  شد روشن بود؛ آویزان اتاق طسو که چراغی

  با   و  گذشت  صندلی  یک  طرف  دو  را  دارپایه  بزرگ  یصفحه   دو

 .بنشینم رویش که  کرد اشاره دستش

  و   تند .  گذاشتم  بود   در  نزدیک  که  کوچکی  میز  روی  را  کیفم

  تمام   که  بود  سخت.  انداختم  نگاهی  دیوارها  به  ایلحظه 

  انالیزشان  و  ببینم  را  بود  شده  آویزان   دیوار  و  در  به  که  هاییعکس
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 دختر   یک  های چشم  از  که   عکس  بزرگترین  میان  آن  از  فقط.  کنم

  روی  و  گرفتم  نگاه   مکث  با .  کرد  جلب  خودش  به  را  توجهم  بود

 .  نشستم صندلی

  باز  را  کمدش  در.  شد  خم  میز  روی   و  بست  را  اتاق   در  همایون

  با   کمی .  برداشت  آن  توی  از  را  بزرگ   لنزی  با   دوربین   یک   و   کرد

  با   پرژکتورها  هایپایه  تا   گرفت  عکس   چند  دیوار  از  و  رفت  ور  ان

 . شوند هماهنگ دوربین

  شده   پشیمان  گرفتن  عکس  از  کردم  فکر.  رفت  در  طرف  دوباره

  کرد   کم   را  اتاق   وسط  کوچک  المپ  نور  او.  کردم  اشتباه  اما  است

 .برگشت  طرفم به و

 . گرفت صورتم مقابل را دوربین لنز و نشست زانو روی آرامی به

  یکی   که  بود  باری  اولین  این.  رفت  باال  قلبم  ضربان  ناخودآگاه 

  کشیدم، می  خجالت.  بود  کرده زوم  صورتم  روی  نزدیک  از  اینقدر

 .است خجالتی  هر العمل عکس اولین هم لبخند

 روشن  ها پایه  روی  های فلش  نور  با  اتاق  گرفت  که  را  عکس   اولین 

 .  شد
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 : کرد چک را عکسش و برد دوربین توی را سرش

 !  گفتیمی راست-

 رو؟  چی-

 .  دارن فرق  دیگه روزای با چشمات اینکه-

 : انداختم پایین را سرم

 ...  خوب گفتم  که من  شرمنده،-

  نگاه   تا  مالیم  و  آرام  و  گذاشت  امچانه   زیر  را  اشاشاره  انگشت

 پشت  همایون  صدای  با   شباهتی  هیچ  صدایش  کشید،  باال  خودش

 :نداشت در

 !  هان؟ ؟ستنی خوب گفتم  من-

 :داد تکان را سرش

  از و  تو از بگم  که نذاشتی  تو  داری، فرق  گفتم  من خوب، دختر-

 بهترین  تونممی  ات،کرده  ورم  و  گریه  از  سرخ  هایچشم   این

  طبیعی   حالت   که  زمانی   از  بهتر  حتی.  بکشم  بیرون  رو   هاعکس

 .داشتن
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  روی   دیگر  یلحظه  چند   کردممی  حس .  بود  گرفته  گر  تنم   عجیب

  من .  ماندنمی  باقی   چیزی  پونه  از  دیگر   و   شد   خواهم  ذوب   یدلصن

  روی   را  زبانم.  کردممی  حس  را  خودم  یلحظه   به  لحظه  شدن  آب

  بکشم؛ نفس  عمیق که خواستم و  کشیدم  ام شده خشک هایلب

  نیتش   اگر  حتی  نگذارد؛  باقی  چیزی  من  از  داشت  قصد  همایون  اما

 . بود دیگری چیز

 زدی؟ زار دراینق که  کرده اذیتت کی -

 فوران   احسان  قول  به  باز  و   داده  دست  از  را  عواطفم  کنترل  باز

  گرفتن  با  همایون.  زدند  غلت  صورتم  روی  هااشک  که  بودم  کرده

  کامل   کردن  روشن  و  شدن  بلند  با   و   کرد  غافلگیرم  دیگر  عکسی

 کرد  باز  که  را  در.  داد  نجات  داغ  حس  این  از  را  دویمان  هر  المپ

 . آمد باال  نفسم

 

 را  مادرش   پخت   دست   و   شد  سبز  جلویم  اما   بروم  واستمخمی

 .  زد تعارف
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.  بودند  نشسته  هم   دیگر  زن  یک  و   مرد  دو  که  نشستم  میزی  پشت

  کشید  استانبولی  که  برایم .  داد می  معنی   عجیب  هایشان نگاه

 . بخورم که  کرد اشاره رودربایسی  بدون. کردم  نگاهش

**** 

 خودم  و   درآوردم  را  هایم لباس  کاری  هر   از  قبل.  رسیدم  خانه  به

  گالیه   او  از  و  نشستم  بابا  تخت  کنار  بعد.  انداختم  حمام  توی  را

 .  زدم زار هم باز و کردم

  و   اینستا  و  گرفته  دستم  به  را  امگوشی. بودم  شده  سِر  بعد  ساعتی

  کرد   شروع  هایمچشم  که  وقتی.  بودم  زده  کامل  دور  یک  را  تلگرام

  بابا   تخت   روی  را  آرنجم  و   تمبرداش  بالش  روی   از  سر  زوق،   زوق  به

  بلندش  هایناخن.  بود  هایمچشم  جلوی  بابا   دست.  دادم  تکیه

 .کرد جلب را توجهم

 .گرفتم را شستش انگشت

  صالحی   آقا   این  کی   از!  شده  بیل  دسته  شبیه  ناخنت  چقدر-

 ! نگرفتتشون؟
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  هنوز  اما  رفتم؛  پاهایش  سراغ  گرفتم   که  را  هایش دست  هایناخن

  یک  با یکی انگار. شد بلند در صدای که  بودم هنشد  کار به دست

 .  کوبیدمی در روی کلید

 . رفتم در یآستانه تا  و  شدم بلند تخت روی از

 !  بله؟-

 ...  امصالحی کن،  باز سالم،-

  آواره   پی  بعد  به  این  از  باید .  گرفتم   دندان  به  را  اماشاره  انگشت

 . مالیدم می تنم به را شدن

  سرم  روی  و   برداشتم  را  بودم  کرده   اه ر  در  کنار   همانجا   که  شالم

 .  رفتم در طرف  به خودش هایدمپایی با . انداختم

  موهای   با  میانسال  بلند،  قد   مردی  مقابلم  کردم   باز  که  را  در

 . بود  ایستاده جوگندمی

  قشر. نبود کندمی زندگی اینجا که کسی شبیه اصال هایشلباس

 . بودند مانده شبشان نان به محله  این غالب
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  از  نگاهش .  کشید  باال   را  هایش پلک  کم   کم . کردمی  نگاه   ینمز  به

  چندبار   اخم   با.  شد  ممتد  خیرگی  یک  به  تبدیل   گذرا  نگاه   یک

 :گفت  کنان پچ  پچ  و آرام بعد. زد پلک

 ...  چقدر... چقدر تو-

  تکان هم را سرش کاملش بلعیدن برای  و خورد را حرفش مابقی

  ورود   به  را  تمایلش  که  حالی   در  و   گرفت   در  به  را  دستش .  داد

 : گفت  دادمی نشان حیاط توی

 ام؟خونه تو بدی  رام خواینمی-

 : کردم نگاه  را پایش  سرتا دوباره  و دادم  باال ابرو

 ! خوریننمی  صالحی آقای به شما-

  مگه  اصال  باشم؟  صالحی  آدنمی  بهم   که  من  از  گفته  چی   کی-

 ندارم؟  من که داره شاخ تو سر تو  صالحی! بخوره؟ باید 

 :دادم جواب صادقانه

 !  باشین  بابام دوست که  آین می اونی از ترجوون نظرم به -

 ! دینمی رام خودمم یخونه تو که داری رو خیلی-
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 بوی  اشمشکی  پیراهن.  گذشت  کنارم  از  و  کرد  کج  را  اشتنه 

 را  من  بویش  که  قدیمی  عطری  با  ادکلن  یک.  دادمی  خوش

   .داد هل گذشته هایخاطره توی یکدفعه

  نگاهم   و  برگشت  که  بود  نیاورده  در  هنوز  را  هایشکفش  در  جلوی

 :کرد

 کیه؟  مال دونیمی.  دیدم کیپی  یک پایین اون من-

 : دادم تکیه آن به و بستم را در

  بقال  پنجمتون  ستون  و   دارین  رو  کوچه  آمار  که   شمایین  این   واال-

 پرسین؟می من از. است محله

 : کرد ریز را هایشچشم

! ات؟خاله  معیوب  هایژن   به  چسبیدی  ژن،  همه  این  نبی  از  چرا-

  که  کنی می  مطمئنم  داری!  هاتجواب  هم  این  اتقیافه  از  اون

 !  انگیزی روح دوم  کپی

  طرفش   به  و   گرفتم   در  از  را  امتکیه   چرخید،  سرم  توی  سوال  هزارتا

 : کردم تند پا
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 شناسین؟می رو روحی شما ام؟خاله-

 :زد پوزخند

 !شدرما از بیشتر حتی-

 ما؟  از دونینمی  چی شما-

 : انداخت باال  شانه

 ! باریکتر مو از من گردن!  هیچی-

 . شد داخل و  زد کنار را پرده

 . شد قبل از بیشتر سرم توی هایسوال 

 .  شدم وارد سرش پشت

   شناسینش؟می کجا از! منه مال  پایین کی پی اون -

   . کرد نگاهم  عمیق و  ممتد هم   باز  و برگشت طرفم به متعجب

   کنه؟می  فرقی برات-

 .  پرسیدمنمی که  کردنمی اگه-



 

 
 

293 

DONYAIE MAMNOE 

  احساس  بی  و   سرد  هایش چشم  عمق .  ایستاد  مقابلم .  آمد  طرفم   به

 . بودند

  که   داشتیم  هاییبستون   بده  یک  هم  با  اتخاله  و  من  کن  فکر  تو-

 .  بزنم حرف موردش در  دهمی آزارم االن

 کرده؟   اوت ناک هم رو شما-

  مادرت  جای  باالخره!  باشی  داشته  تعصب  روش  کردممی  فکر-

 !  کرده  بزرگت سال دوازده

  زیر  زدم  لگد  شیر  من  نُه  گاو  مثل   من  ولی  کرد،  بزرگم...  اوهوم-

  یک   و  برداشتم  رو  اشعالقه  مورد  ماشین!  دستگاهش  و  دم  یهمه

  و  چشم  بی  گهمی  بهم  موقع  همون   از.  بیرون  زدم  خونه  از  شب

 خواستم نمی  خودمم  البته...  خونه  برگردم  نذاشت  هم  دیگه  رو،

  اگه   دادینمی  هم   رو  احتمالش  درصد   یک  شما  اصال ...  برگردم  که

 !  اومدم؟نمی اینجا بودم؛  نمونده پناه سر بی

 :داد تکان سری

 .  کردمنمی هم رو فکرش-

 ! خودمم  شبیه  باشم  روحی  شبیه  اینکه  از  بیشتر  من  دیدین  حاال-
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 :کرد زمزمه آرام و داد تکان را سرش

 !  بود رو و  چشم بی  هم  روحی !نه-

  از.  کند  مقایسه  روحی  با  مدام  با  را  من  او  اینکه  از  بودم  متنفر

  با   سِری  و   سَر  چه  گذشته  در  او   بفهمم  داشتم  دوست   هم   طرفی

 ! است؟ داشته روحی

 

  تخت  کنار  کردمی  باز  را  پیراهنش  باالی  یدکمه  که  حالی  در

  با   و   گرفت  بابا  صورت  دور  را  اشاشاره  و  شست  انگشت  و  نشست

 .زد زل صورتش توی پیرمرد سالم گفتن

 : پرسید  جدی و کرد  من به  رو بعد

   دادی؟ موقع  به هاشوقرص-

 .دادم تکان را سرم

   چی؟ غذاهاشو-

 بهش؟  ندادم  غذا کنینمی فکر  چی؟ غذاهاشو-
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  بعد   شده  الغر  پرده  دو  یکی  مرد   این!  مطمئنم  کنم،نمی  فکر-

  ای وعده  پنج  از  که  معلومه  بهش؟  ندادم  غذا  کنینمی  فکر   گی می

 !  دادی زور به هم  اشموعده سه بودم  کرده تاکید  روش که

  بود؛  زده  بیرون  زمین  از  یکدفعه  که  طلبکاری  این  به  تعجب  با

 .  کردممی نگاه 

  نگاه   بهم  خیره  خیره  واستادی  اونطوری  که  امچی   شبیه  من-

 !  کنی؟ می

 : انداختم باال  شانه

 !  مادر از ترمهربان یدایه  شبیه-

 . شد نمایان صورتش در  خنده از کمرنگی رد

 : گفتم آرام و ایستادم بابا  سر باالی حمام، رفت  که وقتی

  چماق   هم   شاید   نوکرشم؟   من  کنه می  فکر  چرا  دوستت  این  بابا -

 ! بکنه خودشو کار  حساب سیاهه گربه تا برداشته

 : گرفتم  هایمدندان مابین را لبم پوست.  کردمی نگاهم  فقط
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  گفتیمی  ایآره  و   نه   یه.  کردمی  کار  زبونت  فقط  حداقل   کاشکی -

 ! بابا آوردیمی در مزخرف هوایی در لنگ  و تنهایی این از منو

**** 

  دوباره   ندادند  که  جواب.  بود  شده  کم  صبرم.  فشردم  را  آیفون  زنگ

 اش رفته رو  و رنگ بلندگوی به و  فشردم را آیفن شاسی  دوباره و

 : رسید گوشم به ضعیفی و گرفته  ایصد باالخره. زدم زل

 کیه؟-

 خوابی؟ ... درو ریحانه کن  باز-

 .بود رفته هم  رو چشام تازه... مرگ-

 .  شد  باز تقی  صدای با در و گفت را این

  دادم   هل   را  بود   باز  که  واحدی  در  و   کردم   یکی   تا   دو  را  ها پله  دو   با

  هال   وسط  که  پیرزنی  دیدن  با  هایم نفس  نفس .  شدم  وارد  و

  پاهایش   جلوی  سبزی  خروار  یک  کردن  پاک  حال  در  و  هنشست

 .  شد قطع  بود؛ زده زل من  به شده گرد هایچشم با و بود

 .  کردمی کار چه ریحانه یخانه وسط زن این. کردم اخم
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  بودم  سرم توی معما  این پت  کالف   سر کردن پیدا حال در هنوز

 : گفت بلند  بلند  و کشید را دستم  پشت از یکی که

  و   گفت  را  این!  زنهمی  گیج  یکم  دوستم  این  خانم،   حاج  ببخشید-

  پشت   را  دستش  بست  که  را  در.  کشید  خودش  سمت  به  را  من

 : داد هلم محکم  و گذاشت کمرم

 خاله   راستیم؟  سمت  واحد  ما  دونینمی   هنوز  شوت،  یدختره-

  خدا   به  کرده؟ می  تحمل   شکلی  چی   رو  منگ   و   گیج   توی  روحی

 !نکنی خطا پا از دست تا باشه  سرت باالی جالد مثل داشته حق

 به  خندیدم،  خورد؛می  او  که  حرصی  به  و  بستم  سرم  پشت  را  در

 به   گشادش،  شلوار  و  شل  یتنه   نیم  به  اش،رفته  در  هم  از  یقیافه

 ! سرش باالی یخورده گره موهای

 زمین  روی  ترمحکم   عمدا  که  پاهایی  با  من  یخنده  به  اعتنا  بی

. رفت  بود  گذاشته  سالن  یگوشه   که  ایگهواره   طرف  به  کوبید؛می

  دراز   به  دراز  زمین  روی  کنارش  همانجا  و  داد   تکانش  بار  دو  یکی

  هم   من  بلند  یخنده!  اشگلی  گل  بالش  روی  باز  طاق   خوابید،

 .نبود خودم دست
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 .  ندارم  نا   خدا  به.  نذاشتم  هم  رو  پلک  دیشب  از.  ببند  دهنتو!  پونه-

  الی  از  خنده  هم  باز  اما  فشردم  گذاشتم  دهانم  روی  را  دستم

 . شدمی شلیک بیرون به  هایمانگشت

 

 

  کرد  قالب  سرش  زیر  را  هایش دست.  درآمد  اعتنایی  بی  حالت  از

 : گفت جدی خیلی  من به رو و

   تو؟ چته... مرگ-

 .  بودم خندیده بس از گرفته درد دلم . نشستم در پشت

 .  کنم  کرکر هرهر من اونوقت بعد  بشینی من  روزگار به الهی-

  و   برداشتم  موهایم   از  را  شالم.  رفتم  طرفش   به  پا   و  دست  چهار

 .  دادم جا بالشش یگوشه  روی را سرم

 شیفته؟  ایمان-

 .رفت باباقوری چشمای با  صبح آره،-

 .خوابیدم باز طاق  هم  من
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 !  بدی؟ قرض من به  داری خوشگل لباس یک! ریحانه-

 :دبو گذاشته اشپیشانی روی را دستش  و بسته را هایشچشم

 !  نرفته که  یادت! منه مال  تنته هم االن که مانتویی همین-

 !  نکن خرج کردی قرض  نکن، قرض کیسه  نو از! پوف-

 : داد تکان را سرش و برداشت اشپیشانی روی از را دستش

 !  رو و  چشم بی ای-

 !  دستش به را سرش و داد تکیه بالش روی را دستش همان

  لباس   که  رسیدی  کجا  به  پناهی  با!  کار؟  چه  خوایمی  لباس-

 خوای؟ می موشگل خوشگل

 : کردم  بازش آرام و گذاشتم مانتو یدکمه روی را دستم

 ! هیزو یمردیکه ببرتش شورمرده-

 : خندید

 باهات؟  کرده  کار چه-

  رفتم   مقدمه  بدون.  کردم  باز  هم  را  دیگر   یدکمه  و   نشستم  جا   در 

 :مطلب اصل سر
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 !  شو من یصیغه بیا نداری، کاری و کس  که  تو گهمی  بهم-

  دور   را  هایش دست  مقابلم .  شد  کنده   زمین  از  تنش  آرام  آرام

 : گفت آرام و انداخت زانوهایش

 تو  کسی  هیچ!  سرکار  برگرد  دوباره  بگه  خوادمی  کردم  فکر-

  کردی؟ کار چه تو  اونوقت!... شهنمی

 : انداختم بالش  روی و  کشیدم بیرون تنم از را مانتو

  گوگولیش   هایلپ  از  ماچ  یک  و  لشغب  پریدم!  دیگه  هیچی-

 .  گرفتم

 : نبودند الوده خواب دیگر  هایشچشم

 واقعا؟ -

 ای لحظه   از  بعد.  کردم  نگاهش  شده  ریز  هایچشم   با  سکوت  در

  باال  را سرش باشد؛ افتاده جا اشجمجمه  توی اشسکه تازه انگار

 : گفت و  کرد پایین و
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  حرف  جدی   کی   فهمم نمی!  زنی می  حرف   جدی  خیلی   خب-

 !آریمی در بازی مسخره  کی  زنیمی

 

  و  کت  باشه؟  مدلی  چه  خوای؟می  کجا  برای  رو  لباس  حاال  خب

   عروسکی؟  کوتاه  یا  ماکسی  یا خوایمی دامن

 نه   بچسبه؛  خرخره  به  خیلی  نه  خواممی  لباس  یک  دونم، نمی-

 !  بره خالدونتو فیها تا  پشتش  هفت ییقه 

 !  ببین هامو لباس بریم بیا داری حال اگه-

 . شدیم بلند زمین روی از

   من؟  هایلباس با  بری قبرستونی  کدوم خوایمی  نگفتی-

  و   خوادمی  اسنپ  یک !  نداره  کردن   آراگیرا  که  رفتن  قبرستون-

 !  جالباسی سر لباس اولین

  رنگش  ایقهوه  بزرگ  تخت.  شدم  ایمان  با  مشترکش  اتاق   وارد

  کمد   به  رسیدن  برای.  بود  گرفته  را  اتاق  حجم  بیشتر  نیم

 . رفت جلو طرفه یک  و چرخید شانه به هایش لباس
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  من   که  شد  منتظر  و  انداخت  تخت  روی  را  لباس  دست  چند

 .  کنم انتخاب

  و  کت  یک  عروسکی،  و  ماکسی  و   دامن  و  کت  همه  آن  بین  از

 :کرد باز را رویش کاور و برداشت را دامن

 !  بپوشش برو. است اندازه تو برای حتما شده،  تنگ برام این-

.  کرد  تمام  من  بر  را  حجت  کوتاهم،  تاب  روی  کت  تنها  شیدنوپ 

 .  بود  بزرگ  برایم  دوسایز  حداقل  کمرش  دور  و   کوتاه   هایش آستین 

 : کرد  نچی نچ

 ! روخدا؟ تو چیه دراز هایدست این! پونه ایقواره بی  خیلی-

 !  بهتره خیلی گنده شکم از دراز دستِ واال-

 روی  را  دستش  ند،کرد  پیدا  انحنا  پایین  طرف  به  هایشلب

 :داد تکان را سرش و کشید شکمش

  برگرده   تا  برهمی  زمان!  اسبچه  باد  این!  دیگه  فهمینمی-

 ! سرجاش

 :اوردم بیرون تنم از را کت
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 دکتر  بودن  قلو  دو  هات بچه   احتماال!  من  خواهر  کجای   باد -

 !  دیگه خبره چه گرنه و! گذاشته جا شکمت اون توی یکیشونو

 گوری   کدوم  بگو  ببری  سوال  زیر  منو  هیکل  و  پتی  اینکه  جای  به-

   باشه؟ تنت فیت لباست حتما باید  که بری خوایمی

 :انداختم تخت روی را کت

 !  روحی مهمونی-

  هایش چشم  توی.  شد   متمایل  جلو  به  شتاب  به  سانت   چند  بدنش 

 . بخوانم را سوال و حیرت توانستممی

   کجا؟-

 !  روحی یخونه -

 مهمونی  بری  خوای می!  برداشته  گنس  پاره  عقلت  تو  خدا  به-

 تیر  با   رو  تو  یسایه  هم  همینطوریش  خاله   بکنی؟  غلطی  چه  خاله

 !  زنهمی

 :نشستم تخت یلبه 
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  بزنم،   هم  به  مهمونیشو  که  برم  خوامنمی  من.  کردم  فکر  خیلی-

  ادمد   که  ایمان  فردا  فقط.  دممی  توضیح  برات  بعدا  حاال...  تا  رممی

 توپ  لباس   یک  من  پاساژ   بریم  هم  ا ب  بیا   دستش  بسپار  رو  بچه

 .بیارم  دست به رو روحی دل بخرم،

 ! افتاده هاییگونه و وارفته  ایچهره با  کرد،  نگاهم  فقط

 

  گوش   به  انگار.  رسید  گوشم  به  گربه  میوی  میو  شبیه  ریزی  صدای

  طرف   به  و   شد   بلند  جایش  از  فشنگ  مثل  که  رسید  هم   ریحانه

  هال   توی.  زدم  بیرون  اتاق   از  سرش  پشت  هم   من.  دوید  سالن

  اما   ترسانده؛   را  ریحانه  زدم می  حدس   که  گشتممی  ایگربه  دنبال

 !  شود؟  خانه  وارد  بسته  یپنجره   و  قفل   در   از  تواندمی  ایگربه  کدام

 گربه؟  کو-

  سرش آوردمی بیرون گهواره توی  از را اشبچه داشت که ریحانه

 : کرد نگاهم  خیره ایلحظه برای و برگرداند را

 گربه؟  وم کد-

 !پریدی جات از ترسیدی تو... اومد  صداش االن که همین-
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 :گفت دلخور و  کرد نگاهم  چپ چپ

 .  بود جانا  صدای کجایه، گربه-

 .  بگیرم  طرف دو به را هایملب شدن کشیده جلوی نتوانستم

 !  بگیره رو تو خوادمی  که اونی  بیچاره  شوتی، خیلی تو-

 .  نشستم شرویروبه زانو چهار و  رفتم طرفش به

 گذاشتین؟ جانا اسمشو-

 ریز  موجود  آن  دهان  توی  را  اشسینه  و   داد  تکان  را  سرش  فقط

 بچه.  گذاشت  دادمی  تکان  را  پایش  و  دست  مدام  که  زردی  و

 . شد ساکت بالفاصله

  پشتم.  آوردمی  همراه  به  بدی  حس  برایم  هم  تصورش  حتی

  نااج مثل موجودی  هم من روز یک کردممی فکر وقتی  لرزیدمی

 . بدهم شیرش و بگیرم بغل توی را

 کجان؟ حوری خاله و احسان-

  بلیط  فردا  کنن،می  جمع  وسایلشونو  دارن  انگیز،  روح  خاله  خونه-

 . دارن قطار



 

 
 

306 

DONYAIE MAMNOE 

 ! شهمی تنگ احسان برای  دلم-

 : گرفت باال را سرش

  به   کنیم  قالبت  تونستیممی  داد،نمی  شیر  رو  تو  مادرشوهرم  اگه-

 !  یومدینمی به خوب هم تخته و در! احسان همین

  باعث   بچه  اره!  نبوده  خوب  حالش  مامانم  هاموقع  اون  گنمی  همه-

  من  یا  نبود  خاله  اگه  موقع  اون!  بشه  تشدید   مریضیش  شده می

 . بستنممی خشک شیر به باید یا مردممی

  جانا   موی  کم  سر  روی  را  دستش  و  گرفت  گاز  را  لبش  ریحانه

 . کند می پنداری  ذاتمه ذهنش در قشنگ بود  معلوم. کشید

  ۱0.03.20., ]بستیم  آسمان  سقف  زیر  که  عهدی  "بخشیمهدیه"

۱7:4۱] 

  و   بوده   طالق  با   اشجدایی  او .  لنگیدیممی  مادر  از  دویمان   هر  ما 

 مادرم  مردن چگونه یادآوری با امروز اتفاقات یهمه!  مرگ با من

 . شد کمرنگ هایم چشم  جلوی
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  گرفت   را  من  دست.  گذاشت  گهواره  توی  دوباره  آرام  را  جانا  ریحانه

 قرار   سرش  کنار   سرم  تا   کشید  هم  را  من   خوابید؛  بالش   روی  و

  سرهایمان   توی  که  فکرهایی  تلخی  خواستمی  هم  شاید  بگیرد،

 : کند  کم را بود گرفته جان

 ! امشب؟ اینجا اومدی کردی کج خرتو سر که شد  چی-

  به   دقص  که  اوهامی  یهمه  و  بستم  را  هایمچشم  ایلحظه   برای

 : کردم  بیرون  دهانم  از  فوتی  با   داشتند  را  پایم   و   دست  کشیدن  بند

  به  بیارم،   گیر  خونه  یک  که  زمانی  تا  قندم  حلوای  من   ریحانه،-

  منم .  اشخونه   برگشت  صالحی  عصری  همین  آخه!  بندم  ریشت

 .  اومدم کردم جمع هاموپرت و خرت

  صورتم  توی  موهایش   از  تار  چند .  چرخاند  طرفم  به  را  سرش

 : دندمآ

   برگشت؟-

 :زدم کنار صورتم روی از را موهایش 
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!...  گیریمی  شپش!  بزن  موهات  این  به  ایشونه   یک  اتبچه  جان-

  اتاق  یک  توی  باهاش  شبو  که  تونستمنمی  منم .  برگشت  آهان،

 ! تو به آوردم پناه کردم جمع! که بخوابم

 بزنه؟ گولت ترسیدی-

 !  بزنم گولش  ترسیدم... نچ-

 :گفت  خنده و  تعجب میان حالتی  با

 بود؟  شکلی چی مگه! بمیر-

 

 

 . کردم ریز را هایمچشم

  پناهی   که  بودم  کاره  این   اگه  بزنم؟  گولش  خواستممی  کردی  باور -

  تیغش   داشت  که  تاجایی  و  بهشو  چسبیدممی  بود،  نقدتر   به  دست

 . زدممی

 :گفت  و داد تکان فهمیدن معنی به را سرش
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  یخونه   بری  اینکه  از  قبل  تا  تو!  ا؟کار  این  از  و  پونه  گفتم  خودم  با-

  دونستی، نمی  گنده  شکم  زن  یک   با   رو   حامله  زن  یک  فرق  بابات 

 !  کنی  خفت  مردمو  مرد  خواستیمی  خالی  دسته  که  شده  چی  حاال

  مغزت  به  خیلی   کردی؟  فکر  همه  این   ثانیه  چند   همین  توی  تو-

  که  فردا  خوایمی!  عشقم  باشه  نداشته  ضرر  برات  آریمی  فشار

 ! بشی؟ خوب کنه ماچت  یک بگم بهش  اومد انایم

 :گفت شدن خیز نیم   حال در. شد بلند  بالش روی از

 ! کن مسخره برو خودتم!  کنهمی  ماچم ایمان نگی هم  تو-

 حاال؟  کجا-

  ضعف  داره  گشنگی   از  دلم.  بخوریم  بیارم  چیزی  یک  رممی-

 ! رهمی

  جا   زا.  زد  را  ورودی  در  زنگ  یکی   بود،  آشپزخانه  توی  ریحانه  تا

  و   کرد  پایین  و  باال  هوا  در  را  دستش  خونسردی  با  ریحانه.  پریدم

 :گفت

 !  خانمه حاج حتما! نترس بشین-
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  زنی   کردن،  علیک سالم  بلند   بلند  به کرد  شروع  شد،  باز  که  را  در

 : داد را جوابش بلند  صدای تن همان  با هم

  بفهمی   رِ  بوش  شاید   گوفتم .  بودم  کِرده  درست  آش  جان  مادر -

 خیس   آب  تو  گذاشتوم  دیشب  از  لوبیاشم  نخود!  شهبک  شیرت

! بخور  راحت  خیال  با   دوستت  با !  مادر  شده  گرفته  نفخش  خورده

...  زارچی  هنوز  تو!  اتخانه  بیاد  گوفتی   یکی   به  که  خوب  چقدر

   مومونی؟ تنها خانه تو برچی

  مارپلِ   خانمِ .  انداخت  مارپل   خانم  یاد   را  من  دقتش،   و  پیرزن  این

 !  سمعکی

  تنها   دیگه   بعد   به  این   از...  آره.  خانم  حاج  نکنه  درد  دستتون-

 ! شده هم  آشی چه... اوووم ... نیستم

 .  قور و  قار  به کرد شروع تعریفش شنیدن با  من  یمعده

 

  خودم  برای  من.  شد  سنگین  هایمانپلک و  خوردیم  ولع  با  را  آش

  هم   ریحانه.  کشیدم  دراز  سالن  کنار  و   آوردم  پتو  و   بالش   یک
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  توی   را  شوهرش  بالش  و  بخوابد  خودشان  تخت  روی  داد  ترجیح

 . بگیرد بغلش

  برابر   چند  آش  خوردن  برای  را  ولعمان  که  داغ  پیاز  و  نعنا  همه  آن

  جیغ  درد   از  ام معده کشیدممی  که   دراز.  داد  دستم   کار   بود؛  کرده

  های سایه  به  کردن  نگاه  جای  به  دادم  ترجیح.  کشیدمی

  بود؛   افتاده   رویمبهور  دیوار  روی  که  پنجره  پشت  های درخت 

 .  بزنم اینستا به سری و بردارم را گوشی

 دوست  زد  نهیب  سرم  توی  چیزی  کردم،  باز  که  را  گوشی  قفل

   کنی؟  پیدا را همایون پیج نداری

 نشان  رغبت  او  کردن  پیدا  به  مغزم  از  بیشتر  حتی  هایمانگشت

 توانستم  همای،  اسم  کردن  جستجو  با  فقط  ثانیه  از  کسری  در.  داد

 . کنم  پیدا را جشپی

!  نمایشگاهش   مانند  بود،  آزاد  عموم  برای  سخاوتمندانه  پیجش

 . کردم فالواش

  بود؛  هم  کرم  در!  ها نمایشگاهی  همان.  بودند  آشنا  ها عکس  اکثر

 از  تکی   عکسی  کرد،   جلب  خودش  به   را  من  توجه  که   چیزی  اما
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  قد  تمام  او.  کردم  لمس   را  عکس روی.  بود بلندتر مو  و   بلند   ریش

  بدون  همایون  انگار  و  ایستاده  نمایشگاه  کنار  یباغچه  کنار

 گرفتن   ژست  و  لنز  پی  حواسش.  بود  گرفته عکس  او  از  هماهنگی

  موهایش .  بود  دوخته  جاده  طرفه  یک  به  را  نگاهش   منتظر.  نبود

 .خوردمی تاب  هوا  در تارش چندین و باز هم

 . شدندمی عاشقش پسر صد  شک بی بود دختر اگر

  رفیق،   بهترین".  بود  شده  نوشته  کلمه  چهار  فقط  هم  کپشن  توی

  "برادر بهترین

 .  بود مرد  دو این بین خوبی حس چه

 همایون   پیج   به  جدید   عکس  یک بالفاصله.  کردم الیک  را  عکس  

 . شدم تگ لحظه همان من  و شد اضافه

  به  کش   دراز  حالت  از  که  امد  عجیب  برای  شدن  تگ  این  آنقدر

  از  را  گوشی  هم  لحظه  یک  که  حالی   در  درآمدم؛  نشسته  حالت

  به   کرد  شروع  دلم  در  چیزی  یک.  نکردم  دور   هایمچشم   جلوی

  تازه .  شدمی  آب  بینشان  مدام  قند   یک  هم  بینش  ما  خوردن،  شور

 .فهمیدم را شیرین شورِ معنی
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 .  شدم خیره جدیدش پست به  و کشیدم  باال انگشت با را صفحه

  کادر  یک   در .  سفید  و   سیاه .  بود   من   های چشم  جدیدش   پست

  تکیه  بالشم   به.  بود  محض  سفیدی  اطرافش  که  ساده  مستطیلی

 در  ایدقیقه.  آوردم  باال  گوشی  همراه  را  زانوهایم   و  دادم

 شبیه  ها چشم  اصال.  کردم  زوم  عکسم   روی  حالت  تریننزدیک

  با   حتما  را  ها چشم  کشیدگی   و   خماری  این.  نبود  من  هایچشم

 .بود درآورده افزار نرم

  وجود  هم   دیگر  عکس   یک  هنوز.  افتاد  صفحه  پایین   به  نگاهم 

  که  هایملب  عکس   توی  باراین.  زدم  ورق   مشتاقانه.  داشت

 گذاشته   هایمچشم  کادر  زیر  جداگانه   کادری  در  را  خندیدندمی

  گویای  خودش  عکس   شاید ...  ایاضافه  توضیح  هیچ  بدون.  بود

 رنگین  قوس  که  بهار   بارانی   ابرهای  شبیه  درست.  بود  چیز  همه

  بودم  کسی شبیه. پرید سرم از خواب. درخشیدمی  میانش کمان

 .است سرحال بسیار و  کرده قوا  تجدید ساعته چند خوابی با که

  سه.  بود  نکرده   تگ   را  من   فقط  همایون.  زدم  ضربه  عکس   روی

 .داشت قرار من اسم  کنار در اسمشان هم  دیگر نفر
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  که  دوستانی   از  تشکر  با  بود،  نوشته  وارخالصه  هم   کپشن  توی  او

 .  کردند یاری شاهکار این خلق برای را من

.  بود  شده   سست  بدنم   شادی  از.  شد  پایین   و   باال   چیزی  قلبم   توی

 خودم   دست  همم  سر  پشت  و  سریع  هاینفس.  کشیدم  دراز  دوباره

 . نبود

  یا  بگذارم  کپشنش  برای  جوابی  آیا  که  بودم  درگیر  خودم  با  هنوز

.  بود  دختر  یک.  شتگذا  پیام   برایش   صفحه  زیر  نفر  یک  که  نه؛

  توی   بیشتر  که  چیزی  اما!  سفید  و  سیاه  هم  پروفایلش   عکس

  در  هوا  در  که  بود  موهایی   کردمی  خودنمایی   رخشنیم  عکس

 .بود خوردن تاب حال

   ".افتخاره من برای کنارتون در بودن... همای جناب"

  تایید   مورد  بالفاصله  که  بود  مختصرش  و   کوتاه   پیام   همین

 .  گرفت قرار همایون

 را  افکارم  تا  بودند  منتظر  گوشی  کیبورد  روی  هم  من  هایانگشت

  شده   لنگ  من  ذهن   و   فکر  پای  اما  بدهند؛  انتقال  او  یبهدصفحه 

 .  کنم تمرکز جمله  یک روی اصال توانستمنمی. بود
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  خودم  به  وقتی .  شدم  بلند   و   انداختم  زمین  روی   را  گوشی  کالفه

.  بود  شده  خشک  مویگل.  امایستاده  آشپزخانه  وسط  دیدم   آمدم

  و   گرفتم  آب  شیر  زیر.  برداشتم  را  لیوان.  کردم  را  استفاده  حسن

 گوشی  طرف  به  و  گذاشتم  سینک  توی  را  لیوان.  خوردم  نفس  یک

 .کردم روشنش  دوباره   بود، شده  خاموش. برگشتم

  تایپ.  سپردم  دلم   به  را  هایم انگشت  افسار   و   زدم  دریا   به  را   دلم

 :کردم

 آخر   تا  دیگه  ممکنه  که  افتهمی  زندگیت  توی  اتفاق   یک  گاهی"

  همین   از  دوربینتون  لنز  در  شدن  ذخیره...!  نکنی  تجربشون  عمر

  توی خاطره  این شدین باعث اینکه  از ممنون.  هاستاتفاق  دست

 "!کنه پیدا  ابدیت ذهنم

 :  داد را جوابم که بودم شده  فرستاده  پیام التهاب در هنوز

  من   شبیه  اصال  پس   هکافی  برات  خاطره  یک   همین  تو  اگه"

   "!نیستی

 که   بس  از  بشنوم  را  قلبم  صدای  توانستممی  حتی  لحظه  آن  من

 .زدمی امسینه  در قدرت پر  و محکم
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. چرخیدم  پهلو  به  و  کشیدم  دراز.  زدم  ضربه  پیامش  کنار  قلب  روی

  نگاه   را  هایم چشم  عکس  دوباره  و  برگشتم  اشصفحه  به  دوباره

  چشم   جفت  یک  از  توانستمی  که  بود  هنرمند   واقعا   او .  کردم

 . بسازد شاهکار معمولی

 خاموش  و  رفت  تحلیل  صفحه نور  که  شدم   خیره  گوشی  به  آنقدر

 .  شد

 شبیه   سرم،   باالی  هایپنجره  از  کوچه،  توی  دار  پایه  چراغ  نور

  نور  بود؛  شده  تاریک  گوشی  که حاال.  کردندمی  عمل  خواب  چراغ

  توی  هم  صورتم  از  ایسایه.  بود  افتاده   امگوشی  یصفحه   در  چراغ

  سرم  توی یکدفعه چیزی. بود افتاده  خاموش سیاهِ ماتِ یصفحه 

  صاحب  من   اگر   گفتم  خودم  به  آن  یک.  چرخیدن  به   کرد  شروع

 آینه   توی  را  هاآن  وقت  هیچ  چرا  پس   هستم،   هاچشم  این

 !  ام؟ندیده

  نصفه.  پریدم  جا  از  هال  روشن  و  تاریک  وسط  هازده  جن  مثل

 . بگذارم خودم با ضروری مالقات یک  که بود زده سرم به شبی
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 در  جلوی یآینه  رویروبه و کردم روشن را امگوشی یقوه  چراغ

 خودم  به  کردم  سعی  و  گذاشتم  جاکفشی  روی  را  گوشی.  ایستادم

  بلندتر  که  موهایی  به  هایم،چشم  به.  خودم  به.  کنم  نگاه   دقت  با

 .رسیدمی نظر به همیشه از

  سالن،   سفید  و  سیاه  فصای  در.  کردم  ترنزدیک   آینه  به  را  سرم

  جاان  که  تفاوت  این  با  بود،  همایون  عکس  شبیه  درست  هایمچشم

  در .  آمد می  نظر  به  تردرشت   حاال  و  کرده   ورم  گریه  شدت  از

 از   ایسایه  کردم  حس  که  بودم  محو  خودم  هایچشم  مردمک

 دیدم   توی  بیشتری فضای  تا  بردم  عقب  را  سرم.  شد  رد  آینه  توی

 توی بلند  موهای با زنی تصویر یکدفعه سرم، بردن عقب با . دباش

  بار  چند  وقتی   اما  است  دید   خطای   کردم  فکر  اول .  افتاد  آینه

  نشد،  کم زن تصویر کیفیت از  و  زدم پلک  هم سر پشت  و محکم

  جسم   به  گوشی   نور  برگشتم؛   طرفش   به  و   کشیدم  جیغ  ترس  از

 اینکه  بدون   ؛بود  بخشیده  انگیزی  وهم  حالت  تاریکی  در  زن  آن

  شبی   نصفه  را  من  تواندنمی  ریحانه   از  غیر  کس  هیچ  کنم  فکر

 . کند زهرترک

 . بخورم آب اومدم ! چته؟... مرگ-
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  حسش  حلقم  به  نزدیک  که  حالی  در  گذاشتم،  قلبم  روی  را  دستم

 . نشستم جاکفشی روی. کردممی

**** 

  پاساژ این به  مهمانی لباس خرید قصد به که بود باری اولین این

  همان  در  یا  رفتمنمی  مهمانی  به  یا   این  از  قبل  تا  من.  آمدمیم

  پوشیدن  به  بودم  رفته   سال  همه  این  در   که  مهمانی   توک   و   تک

  و   کت  خریدن  برای  وقت   هیچ.  کردممی  اکتفا   ساده  شلوار  و   تاب

  پاساژ  تمام  واقع  در.  بودم  نکرده  پیدا  نیاز  احساس  پیراهن،  یا  دامن

  کت ...  اال  نبود؛  پسندم  مورد  هالباس  از  کدام  هیچ  و  گشتم  هم  را

 به    مرتب  و  دوخت  خوش  آنقدر  مانکن  تن  توی  که  شلواری  و

  هوفی  "کردم  پیداش"  گفتم  ریحانه  به  وقتی   که  آمد  چشمم

 .گرفت آسمان طرف به را سرش و کشید

  کردم   نگاه   خودم  به  پرو   اتاق  یآینه  توی  و   پوشیدم  را  لباس  وقتی

 یپونه  یک  جدید  لباس  این  در  من.  نشناختم  را  خودم  لحظه  یک

 .  بودم شده  دیگر

 :زد ضربه در به ریحانه
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 پوشیدی؟-

  سکوت  در  ثانیه  چند .  چرخیدم   طرفش  به  و   کردم  باز  را  در  قفل

  تا   پایین  از  و  پایین  تا  باال  از  را  هایشچشم  هی .  کردم  نگاهم  هی

  که  وقتی  درخشدندمی  هایش چشم.  کرد  وارسی  را  لباس   باالی

 .کند نظر اظهار خواستمی

  چقدر   کثافت!  پالسش  و  خونه  لباسش،   و   آدم  گفتن  قدیم   از-

 . ..تو شدی خوشگل

  قدم   لباس  این  در  چقدر.  کردم  نگاه  آینه  توی  خودم  به  دوباره

 .  آمد می  نظر به تر کشیده

  گرفتم   فروشنده  از  را  کارتم  لباس،  یهزینه   کردن  حساب  از  بعد

  که  بودیم   نرفته  بیرون  ژساپا  از  هنوز.  آمدیم  بیرون  مغازه   از  و

 :گرفت را آرنجم ریحانه

 !  خونه بریم زوده هنوز!  شاپ کافی  این  بریم بیا ! پونه-

 : برگشتم طرفش به

 نشده؟ تنگ اتبچه برای دلت-
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  کنیم،   دور  دور   یکم   خوادمی  دلم   فقط  نشه؟  تنگ  شهمی  مگه-

 ترس  از  من  ت،خاله   ترس  از  تو  یادته...  دبیرستان  دوران  مثل

  وقتی   یادته  بودیم؟  شده  ایعقده  هازندانی  مثل  رگمبزنماما

  نگاه   در  به  چقدر  بعثت  خیابون  یکافه  رفتیممی  دزدکی

  اونا؟  دست  برسه  آمارمون  و  تو  بیاد  آشنا  یک  نکنه  که  کردیممی

 . پیچیدمی  هم  به  استرس  از  امروده  و  دل  خونه  رسیدممی  وقتی  تا

 :کردم کج  شاپ کافی  طرف به را راهم

 رو   تو  ایمان  وقتی  از  ولی!  بودی  تو  من  خوشیدل  تنها  زمان  ناو-

  دیگه  من  رفتی؛  و  شدی  ایمان  زن  تو  وقتی  از  شد،  عاشقت و  دید

 وقتی   از!  ریحانه...  حالشو  نه  کافه  برم  دزدکی  که  داشتم  میلی  نه

 روز   اون  اگه!  برگشتی  که  خوبه  چه.  شدم  تنها  خیلی  من  رفتی  تو

 ... هم با وزهن  دنبالم،  بود نیومده ایمان

 : زد پهلویم  توی آرنج با

  اون  اگه  واال...  نیار  در  رو  انقالبی  قبل  هایفیلم  ادای...  دیگه  خب-

  االن  و   شدم نمی  عروس  من  مون،مدرسه  دم  یومد نمی  ایمان  روز

 !بود برداشته رو جا  همه ترشیدگیم  گند بوی تو مثل
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 : گفت عشوه  با و کرد  درشت و ریز را ابروهایش و چشم

  مثبت   جواب  ایمان  به  من  اگه.  هست  هم  دیگه  زیچ  یک-

 ! خوابیدیمی دیوار کنار  خیابان، تو  باید تو االن دادمنمی

 : گرفتم دستش مچ پوست از ریزی نیشگون

  زنیمی  حرف  فردا  تا  کنم  ولت...  ریحانه  روحت  تو  احسان  قول  به-

 !  بندازی  غلط به منو تا  و

 . شدیم کافه وارد خنده  با دو هر

  هم   به نگاه  یک.  بود  خالی  کافه  یشیشه   تمام  یپنجره   پشت  میز

  که   زمانی  مثل  درست.  دویدیم  طرفش  به  ذوق   با  و  انداختیم

  پارک   سبزی  سر  به  رو  پنجره  ویوی.  نداشتیم  بیشتر  سال  شونزده

 .بود پایت زیر پارک  تمام  انگار. بود ملت

 زعفران   و  کاکائو.  گرداندم  و  زدم  شده  آب  بستنی  وسط  را  قاشق

 .  بودند  گرفته رنگ هم  از نیلاو و

  داشت  دادم،   ریحانه  به  و   گرفتم  چشم   بستنی  جدید   رنگ  از

  فین  این  با   را  کافه  به  آمدنمان.  گرفتمی  دستمال  با   را  اشبینی

 .  بود کرده  زهر هایش کردن فین
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 چرا دیگه... آفتاب تو کردی پهنش  چلوندیش، شستیش، که تو-

   زنی؟می زر

  دوباره   دیگرش  دست   با   و   فترگ  صورتش  جلوی  را  دستش

 : کرد  پاک را اشبینی

! نزنه  زنگ  که  نیست  هم  روز  یک  اینجا،  اومدیم  فهمیده  وقتی  از-

  مامان  های حرف هنوز. بیام  کنار  خودم با   تونمنمی چرا دونم نمی

 !  بپذیرمش که ذارهنمی و چرخهمی سرم تو بزرگم

  خودت   که  تو...  بیرون  بنداز  اتکله   از  رو  عجوزه  اون  هایحرف-

  راهش   دلت  به  چرا  پس...  شر  کی   خیره  کی   دونی می  بهتر  همه  از

   دی؟نمی

 : گرفتم را هایشدست و  دادم کش  میز روی را دستانم

  آخر   ساعت  اون  چرا  اینکه  حسرت  هنوز من!  بجنب  نشده   دیر تا-

  که  نکن  کاری  یک!  مونده   دلم  به  ننداختم  کمرش  دور  دستمو

 ! بدی دستش از همیشه برای

 . دوخت صورتم به عمیق را خیسش سبز هایمچش
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  توی   از  را  گوشی.  بکشم  عقب  شد  باعث  ام گوشی  ویز  ویز  صدای

 یک   دچار  صفحه  روی  همایون  اسم   دیدن  از  و  آوردم  بیرون  کیفم

  از   تند  و   تند  هیجان  کردم می  حس.  شدم  ناآشنا  و   جدید   حس

 .  شودمی پخش  هوا توی و زند می بیرون  هایمگونه

 :پرسید  دید را رفتارم تغییر که ریحانه

   کیه؟-

:  گفتم  لبی   زیر  و  آرام  کردم،   لمس  را  سبز  آیکون  که  حالی  در

   "همایون"

 همین  تا  انگار  نه  انگار.  دوید  من   پی  هم  او  حواس  دانگ  شش

 . کردمی گریه مادرش برای داشت پیش  ثانیه چند

 ...  الو-

 !  ما؟ هایزحمت  با چطوری خوبی؟! خانم پونه  سالم... الو-

  تنم   هایانرژی   تمام   کردممی  حس.  گذاشتم  امگونه  روی  را  دستم

 : ریزدمی بیرون امگونه  از دارد

 . بود خرابکاری یک جبران به! زحمتی چه. ممنونم-
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  بپرسم؟   ازت  سوال  یک  هاخرابکاری  همون  جبران  به  بازم  شهمی-

 وارفته !  ام؟کرده  چه  که  بیاورد  رویم   به  نداشتم  انتظار  هم  باز

 .دادم را جوابش

 ! ای؟کارهچه االن-

 . دیدمی خط پشت از را من او  انگار. دادم تکان را سرم

 !  چی؟ هان؟-

 االن   که  اینه  منظورم!  ارسالنی  هم  شما  کردم  فکر  شرمنده،-

   هستی؟ کاری چه مشغول

 :انداختم الال شانه

 ! بیکار... هیچی-

  اردور.  یمدار  نیاز  تجربه  با   اردور  یک  به  رستورانمون  توی  ما -

 هستی؟  شما . بیاد تونهنمی دیگه و شده داربچه  سابقمون

 : کردم  فکر کمی

 شهرتون؟  از بیرون رستوران همون برای-

 !مالصدرا خیابون. داریم شهر توی هم  شعبه یک! نه راستش-
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 کنم؟  فکر پیشنهادتون روی تونم می-

 : گفت  تایید با

 !  پس منتظرم! حتما... حتما-

 . دوختم ریحانه سوالی هایچشم به را اهم گن  و کرده  خداحافظی

 شبیه   انگار   که  رفتنش  راه  حالت  به  شد،   باز   در   و   زد  که  را  زنگ

 .  دادمی  تکان  پا   تکان  هر  با  هم  را  گردنش.  کردم  نگاه  بود  ضدربدر

 همینطور  اگر کردم حس. درآورم را ادایش تا رفتم جلو قدم یک

 .  خورد اهدوخ گره  هم به پاهایم  قطعا  بروم  دیگر  قدم چند

  انداختم   جلو  را  خودم  هم  من.  گذشت  حیاط  در  یآستانه  از  که  او

 !ببندد را آن اینکه از قبل  گذاشتم، در روی را دستم و

  هایش چشم  کردم حس ...  چندبار.  کرد نگاهم   تعجب   با  و  برگشت

 . کند وارسی خواهدمی را  تنم تمام  اسکن، دستگاه یک مثل

  عمارت  به  را  خودم  و  بشوم  رد  وا  از  "ببخشید"  یک  با  خواستممی

  شلوار   و  کت  آهنی  ستون  یک  شبیه  که  مردی  وقتی  اما  برسانم؛
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  هایم شانه  "ورود  کارت  ":  گفت  و   ایستاد  مقابلم   بود؛   پوشیده

 .بودم  نکرده را اینجایش  فکر. افتادند

 درشت  صورت به بودم کرده  خم عقب به که سری با لحظه چند

 : گفتم  و شدم خیره او

 .هستم اسکندری خانم خواهر دختر من-

  با   که  ایپونه  بودم   شده   دوباره .  آمدمی  بیرون  چاه   ته   از  صدایم

  یک   و   بازدمی  را  اشقوی  خود  عمارت  این  توی  پایش  گذاشتن

 .گیردمی تحویل مزخرف و خودبی خود

 : آورد پایین را سرش مرد

 گفتی؟  چی-

  ویم لگ  از  راحتی  به  نفس   تا   دارم  نگه  راست  را  سرم  کردم   سعی

 خفه   گلو   توی  صدایم  و  بودم  رسیده   خانه  این  به  باز  بیاید،  باال

 : بود شده

 .  هستم اسکندری خانم خواهر دختر من-
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.  رفت  عقب  به  قدمی   و   چرخاند  صورتم  دور  تا  دور  را  نگاهش

  خودش  با  داشت  که   انگار.  درآورد  جیبش  توی  از  را  اشگوشی

 : زدمی حرف

 .  کنم  هماهنگ  خانم با باید-

  زن   یک  لحظه  همان  اما  گذاشتم؛  عقب  را  پایم   یک  آگاهناخود

 : گفت ذوق با   دید که  را من!   شد امانمعرکه وارد دیگر

  ای؟پونه تو-

 آشنا  اشچهره  چقدر.  دادم  تکان  را  سرم  و  انداختم  او   به  نگاه  یک

  تماس خانم با   گفتممی اگر . دوختم مرد  به را چشمم دوباره . بود

 !  کردم؟می کار چه ید اب . شدمی مشکوک حتما نگیر

  و   ذوق  از  بود   پر  لحنش.  چسبید  را  امشانه  و  آمد  ترنزدیک  زن

 .شوق 

  یک  دیدمت  که  دفعه  آخرین...  تو  شدی  خانم  چه...  ببینمت-

 ! بودی کرده کز خونتون از گوشه

 .  بود شده  جلب ما  به  هم نگهبان مرد توجه
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  فش یک  توی  را  دستش  و  گرفت  من  از  را  نگاهش  ایلحظه   برای  زن

 . داد مرد به و  کشید بیرون را کارتی و برد

 ... تو بریم  بیا واستادی؟ اینجا چرا حاال-

 . انداختم باال  شانه

  تو   گهمی...  باال  برم   ذارهنمی!  کنهنمی  قبول  منو  حرف  آقا   این-

 ! نداری ورود کارت

.  افتاد   سرش  از  اشمشکی  شال  که   آنقدر.  خندید  بلند  بلند  زن

  کمی   فشار  و  گذاشت  کتفم   روی  را  تش سد  امد،   باال   که  نفسش

 :کرد وارد

  خانم  خواهر  دختر.  شناسممی  رو  پونه  من...  خورشیدی  آقای-

  خانم .  کن  جمعش  گوشیتو  اون  هم  تو...  تو  ریممی  ما!  اسکندریه

 !  شهمی ناراحت حتما ندادی راه رو پونه بفهمه اسکندری

  توی  یدترد.  انداخت  ما  به  نگاه  یک  و  اشگوشی  به  نگاه  یک  مرد

  دیگر،   نفر  چند  ورود  و  در  شدن  باز  با  اما   شد؛می  دیده  هایشچشم

 . ورود مجوز یعنی سر  تکان این. داد تکان سری برایمان
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  در  رفتم می  راه  زن  یشانه  به  شانه  رسیدم   عمارت  به  وقتی   تا

  ها قدیمی  آن  مثل   پایم   زیر  هایفرش  سنگ  شدم  متوجه  که  حالی

 . بود گذاشته تمام گنس  مهمانی این برای روحی. نیست

 نشین  ته   دلم   توی   دلهره.  رفتیم  باال   ورودی   در   مقابل   ی پله  چند  از

 آخر   یلحظه   در  نگهبان  طرف  به  سرم  برگرداندن  اما  بود؛  شده

 . نبود خودم دست

 برای .  بود  افتاده   راه   به  مردها   و   زن  آن  سر  پشت  و  بسته  را  در  او

 .  کردم تند پا ساختمان داخل به رفتن

 وجه   هیچ  به  که  شدم  مواجه  ایخانه  با  من  کرد  باز  که  ار  در  زن

 . بودم  کرده زندگی  آن در سال دوازده من که نبود آنی شبیه

 توی   شدت  به  سالن  کف  هایسنگ  برق   و  شده  جمع  هافرش   همه

  که   سفید  و   بلند   پایه  میزهایی  معینی   هایی فاصله  در .  بود  چشم

 .  دوب شده چیده داشت، طالیی نواری دورشان  تا دور

  کنار   در  طالیی   هایتاج  با   سفید  هایمبل  هم   سالن  هایکناره  در

 .  شدمی  دیده برنجی دارپایه هایچراغ 
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  بود  زیاد   آنقدر   سالن  داخل  افراد  تعداد .  بودم  رسیده   هم  موقع  به

 . کند بیرون آبرویش حفظ خاطر به را من نتواند روحی که

.  گرفتمی  را  ا مانتوه  و   کت   و   ایستاده   در   کنار   زن  خدمتکار   یک

 به   و  درآورد  را  قرمزش  کتی  مانتو  و  شال  من  یدهنده  نجات  زن

 به  و  برداشتم  سرم  از  را  کوتاهم   روسری  هم  من.  داد  خدمتکار

  موهایم  از  تاری  چند.  چرخیدم  سالن  یگوشه  قدی  یآینه   طرف

  مرتب  و  صاف   تا   کشیدم  رویشان  آرام  دست  با .  بود  شده   شاخ  مثل

  شکل   مو  مشت  یک  این  به  تا  بود  آمدهرد  ریحانه  منو  پدر.  شود

 . دهیم

  دوباره  ذوق  با  کرد  پیدا  اطمینان  خودش  بودن  مرتب  از  که  هم  زن

  و  زد  اشاره سمتی به را انگشتش و  انداخت دستم  دور را دستش

 :گفت

 .  اونجاست انگیز روح... ببین-

  اشاره   او  که  سمتی  به  و   برداشتم  آینه  توی  خودِ  از  را  نگاهم

 .  دمکشان  کرد؛ می
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  در  سرخ  نوشیدنی   از  پر  گیالس  یک  روحی .  گفتمی  درست

  یکی   دور  داده  قورت  عصا  هایآدم  از  جمعی  با  داشت  بود؛  دستش

  شدت  به  هم  مشکیش  دامن  و  کت.  زدمی  حرف  گرد،  میزهای  از

 . بود داده جلوه سفیدش پای  ساق و گردن و صورت به

  ی همبف  توانستیمی  هم  سرسری  نگاه  یک  با .  زدممی  را  حدسش

 کردن  درز  حتما  و  نیست  معمولی  مهمانی   یک  مهمانی  این  که

 خوب   اصال  کاریش   موقعیت  و  روحی  برای  بیرون،  به  خبر  این

 .  نباشد

  دوربینش .  کشیدم  بیرون  امدستی  کوچک کیف  توی  از  را  گوشی

 بگیرم  دستم  توی  طوری  را  گوشی  کردم  سعی   و   کردم  روشن  را

 .نشود امفیلمبرداری  متوجه کسی که

  عذاب   خاطرات  شدممی  نزدیک  او  به  که  قدم  هر  با.  رفتیم  وجل

  حاکم   الیت   آهنگ.  شد می  تررنگ  پر  و  پررنگ  سال   دوازده   این  آور

 .کردنمی خوب را حالم هم   سالن فصای در

  هیچ   نکرد،  بدنی  تنبیه  را  من  وقت  هیچ  هاسال  این  در  روحی 

  ا ی  گرسنگی  را  من  وقت   هیچ  نکشید،   کار  خانه  توی  من  از  وقت
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  من...  خودم  از  را  خودم!  گرفت  من  از  را  من   او   اما  نداد؛  تشنگی

.  شناختمنمی  را  خودم.  نداشتم  خبر  عالیقم  از  خانه  این  در

 !  بس و بود زنجبیل و آبجوش همان حد در امخودشناسی

 از   زودتر  که  بود  روحی  این.  کرد  سالم  بلند  بود  همراهم  که  زنی

 از  نگاهش .  کرد  نگاه   ما   به  و  چرخید  کفشش  یپاشنه  روی  همه

 از  هایش چشم.  آمد  کش  من  صورت   روی  و  خورد  سر  زن  روی

  هایتکان.  شدند  درشت  و  گشاد  رفته  رفته  و  درآمد  عادی  حالت

  آبروی   او  که   کرد می  منتقل  را حس  این   نیز  هایش مردمک مداوم

 . بیندمی خطر در زمانی هر از بیشتر را خودش

  پهنی  به  لبخند  یک.  مدز  لبخند  فقط  نگاهش،  ناامنی  جواب  در

 ! هایم چشم  خونسردی و صورتم

  شدم؛ می  ترس  و  استرس  از  پر  باید   که  نبودم  من   این  بود،   درست  

 . بود ترالیق  اضطراب این به روحی

  دور  را   هایمدست  دلتنگ،  خواهر  دختر  یک  مثل.  رفتم  طرفش  به

 .فشردم  سفت و انداختم اششانه و کمر

 کنی؟ می  غلطی چه اینجا تو-
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  و   هم  روی  هایدندان  حتی.  زدممی  حدس  قبل  از  را  اشله جم

 .  بودم متصور هم را غیظش پر لحن

  جون؟ خاله کنیمی فکر چی خودت-

 ...  کنی   خطا پا  از دست که  دونیمی-

 :گفتم   آویزش  یگوشواره   و   گوش  کنار   و   ایستادم   پا   یپنجه  روی

  تمام   منم!  برگردونی  منو  تا  بزن  زورتو  تمام.  نیست  مهم  برام-

 هم  چیزی  دیگه  البته!  خواینمی  تو  که  اونی  بشم  تا  زنممی  زورمو

 !  کنی  تهدید اون با منو که ندارم،

 با   که  نفری  چند  آن  به  رو  و  کشیدم  بیرون  بغلش  را  خودم

  آن   موهای  شدن  سیخ.  برگشتم  کردند؛می  نگاهمان  کنجکاوی

 .کردم حس را دستش یبرهنه  قسمت

  روحی   دست  توی  را  دستش  د وب  من  با  مدت  این  تمام  که  زن

 دوست.  کرد  گرم  احوالپرسی  و  سالم  یک  روحی  خالف  و  گذاشت

  در   سر  اینکه  از  قبل  اما  است،  کاره   چه  وسط   این  او   بفهمم  داشتم

 .  رفت دیگری  میز سراغ و کرد  ترکمان او بیاورم
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 زمان   هر  از  بیشتر  را  صدایم  آن  از  بعد.  کشیدم  عمیق  نفسی

 : دادم  کش دیگری

 کنی؟   معرفی دوستات به منو خواینمی ،جون خاله-

  کند، می  نگاه   من  به  دارد  انرژی  تمام  با  کردم  حس  لحظه  چند

  من   و   پیچیدمی  گوشم  توی  اشبینی  از  فشارِ  پر هاینفس  صدای

 .بودم منتظر  کماکان

 آخر   ترم  دانشجوی.  هستن  خواهرم  دختر  ایشون  من،  عزیزای-

  ی عالقه  به  ولی  مودنب  اشرشته   موافق  خیلی   من!  دستیه  هنرهای

 .گذاشتم احترام خودش

  فهمیدم می.  خوردندمی  تکان  تند  و  تند   هنوز  اشبینی  های پره

 .است  خشمگین  و  متعجب  چقدر  مهمانی   این   در  من  دیدن  از  که

 : زدم پوزخند دلم توی

  درس  گذاشتی نمی  اصال  که   نبود  هایم اعتصاب  و   ها گریه  اگه"

 "بخونم

  کند، می  نگاه   من  به  دارد  انرژی  تمام  با  کردم  حس  لحظه  چند

 . پیچیدمی گوشم توی اشبینی از فشارِ پر  هاینفس صدای
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 . بودم شنیده خیرتونو و ذکر! جوان خانم خوشبختم-

  او .  کردم   نگاه   رویمروبه  هیکل  درشت  مرد  یشده  دراز  دست  به

.  داشت  تن   به  مشکی  شلوار  و  کت   و   تراشیده  ته  از  را  موهایش 

  و   بم   هم   صدایش  تن.  رسیدمی  نظر  به  هپنجا  از  بیشتر  سنش

  و  بزند  حرف  غرور  با  حلق  ته  از  داشت  دوست  انگار.  بود  گرفته

  دغدغه  بی  خرپولِ  های کلفت  گردن  شبیه.  بیندازد  غبغب  به  بادی

 .  بود

 آرام  را  شستم  و  گذاشتم  دستش  توی  را  هایم انگشت  نوک  فقط

  با   و   کشیدم   کنار  را  دستم  سریع .  فشردم  نرمش   دست  روی

 صورتش  تا   بردم   باالتر  را  گوشی.  شدم  خیره  صورتش  به  لبخندی

 .  شود سیو و بیفتد دوربین قاب در

  خانم   دست   زیر  که   الحق  رسی،می  نظر   به  کماالت   با  خیلی   شما-

 . شدی بزرگ اسکندری

 : گفت لبخند با   و کرد خاله به رو

 . شماست شبیه هم چقدر-

 : گذاشت کمرم روی را دستش و شد  ترنزدیک من به روحی
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 ! اقدس آقای دارین لطف شما-

 اینطور   من  یا  بود  گرفته  روحی  صدای:داد  ادامه  و  کرد  من  به  رو  و

  عصبی   او   بگذارم؟  تاثیر  رویش  بودم  توانسته  من !  کردم؟ می  فکر

 !  بود؟ شده

  توی  ما   گذارهایسرمایه  بهترین   از  یکی   اقدس   آقای !  جان  پونه-

 ! تاالر مجموعه یک صاحب! بانکن

  با   زیادی  شباهت  او  شغل.  رفت  باال  ناخودآگاه  ابرویم  تای  یک

 !  نبود؟ عجیب این. داشت همایون شغل

  با   و   زد  دور  را  میز  آمد می  نظر  به  خاله  سال   و  سن   هم  که  زنی

  معرفی   را  خودش  و   داد  دست  هم   او .  ایستاد   مقابلم  لبخند  یک

  اقدس   آقای  مشغول  ذهنم  هنوز  که  حالی  در  زدم  لبخند  من  کرد؛

 . بود  شغلش و

  خاله  های نگاه  اما  شدم،  دور  جمعشان  از  ذارممی  تنهاتون  گفتن  با

 .  کردممی حس خودم روی سالن جای همه در را

  عمارت   توی  بانفوذتری  افراد  یکله  و   سر   و  ترشلوغ  سالن   لحظه  هر

  با   روحی  گاها.  شناختممی  را  هایشانبعضی.  شد می  پیدا



 

 
 

337 

DONYAIE MAMNOE 

 آقای   جز  به  البته  داشت؛  هم  خصوصی  مالقات  قرار  هایشانبعضی

 !  دیدمش می بود  بار اولین که اقدس

  داشتم   که حسی.  بودم  گرفتن فیلم   و   زدن  قدم   حال  در  آرام  آرام

  که  هاییکوسه.  بود  کوسه  از  پر  استخر  یک   توی  پریدن  شبیه

 .  بودند  پوشیده بلند پاشنه  و کروات و رسمی لباس

 .ایستادم هانوشیدنی و  هاخوراکی میز کنار

 .  نرسید مشامم به ها نوشیدنی  از بویی . کشیدم  نفس تاه وک  بار دو

.  گرفتم   امبینی  نزدیک  و  برداشتم  را  رنگ  زرد  مایعی   با  گیالس  یک

 گیالس  یلبه   اطمینان  برای.  پیچید  مشامم  توی  الکل  تند  بوی

  یکی  برسد  دهانم   به  چیزی  اینکه  از  قبل  اما  گذاشتم  لبم  روی  را

 :گفت  گردنم  و گوش کنار سر، پشت از

 کوچیک   یکم  هنوز  هازهرماری  این  خوردن  برای  نظرت  به-

 !رفیق؟ نیستی؟

 آرام   تعجب  با  را  سرم!   هم   کالمش   تکیه.  بود  آشنا  صدایش

  کردم  نگاهش  که  وقتی .  شد  دور  من  از  آرام  او  یسایه  و   برگرداندم

 .  بود ایستاده  صاف
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 .نبود  کردنی  باور  دیدم،می که را چیزی

.  شد   کشیده  امسینه   توی  صدا  با   م مد  خوشحالی  و  حیرت  شدت  از

 .  بود شده  بلند  هیع یک شبیه صدایم

.  کردم  حس  کامال  طرفمان  به  هم  را  نفر  چند  سر  همزمان  برگشتن

 ایجاد   خندانش  حالت  در  تغییری  هیچ  او  که  بود  صورتی  این  در

 .  نکرد

   کنین؟می کار چه پاتاال پیر  این وسط شما ... وای-

 چشمک  و کرد کج را سرش. خت داان پایش یک روی را اشتکیه 

 :زد

 ! کنیمی اینجا تو که کاری همون-

 : انداختم باال را امشانه

 خونه  صاحب  منم  جورایی  یک...  من!  امهخاله  یخونه  اینجا-

 .  شممی حساب

 : گفت آرام و آورد نزدیک را  سرش و  کرد هم   در را ابروهایش

 !  داشت؟ گلخونه... که اتخاله همون-



 

 
 

339 

DONYAIE MAMNOE 

 : خندیدم

 ! هستین  اندیشی مثبت  آدم خیلی شما-

 . کنم نگاهش  تردقیق کردم  فرصت من  و خندید

 ... ارسالن آقا-

  دانگ  شش  انگار  که  کرد  نگاهم  جوری  و  داد  تکان  را  سرش

 :است من به حواسش

 ... کردممی فکر! کردی تغییر چقدر-

 : کردم اشاره هایش ریش و  موها به

 ! مهمن برات-

.  کشید  موهایش   روی  تی سد  و   آمد   لبش   روی  کمرنگی   لبخند

  بلند   ریش   ته  یک  شبیه  که   هاییریش  و   کوتاه   حاال  که  موهایی 

  شاید .  افتاد  چین  اشچانه  و  داد  و  باال  را  پایینش  لب.  بودند  شده

 .خوردمی تاسف داشت

  خنده   به  را  من  ارسالن  موهای  و  موزر  به  راجع  همایون  هایحرف

 . واداشت
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 شدم؟  دار خنده چیه؟-

 .  دآمی بهت! نه-

 : چرخاند صورتش گردنی  دور را دستش

  خندی؟می داری چرا پس -

 . هاتونریش از بلندتر موهاتون بازم-

 جلوی   کردمی  سعی  که  حالی  در  و  گرفت  دندان  به  را  پایینش  لب

 :گفت بگیرد را اشخنده

  کوتاه   ریش  بذاری؟  من  روی  جدیدی  اسم  چه  کنیمی  فکر  داری-

 !  چطوره؟ موبلندتر و

  مدام   و   زدم  قهقهه.  بگیرم  را  امخنده  جلوی  نستمنتوا  دیگر

  این   به  آمدن  برای  که  هدفی   از  فارغ  گفتم؛   ببخشید  ببخشید

 . بودم پرورانده  سرم توی مهمانی

 دوخته  هم به هایشلب که انگار. زد لبخند فقط کماکان ارسالن

 . بود زده کرم را  هایش دندان هم  شاید . بودند شده

 : گفت  و  کرد  اشاره   گیالس  به  ابرو   و  چشم  با  او  شدم   آرام  که  کمی
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  خوری؟می-

 !  نه-

  کرد می  سعی   که  حالی   در  و   کشید  بیرون  دستم  توی  از  را  گیالس

 : گفت برساند میز به را خودش

 نذاشته  پیجش  توی  رو  تو  هایچشم  عکس  همایون  که  زمانی   تا-

 چرا   فهمیدم   امروز  اما .  بود  نشده  بولد   برام  هاتچشم  اصال  بود؛

  کشفت  دیدار  اول  هایجلسه   همون  توی  همایون  خالق   ذهن

 ! کرده

 سر  که  را  گیالس.  گفت  گوشم  کنار  دقیقا  را  آخرش  یجمله 

 .  اند  شده سیخ بدنم موهای تمام کردم حس گذاشت جایش

 :گفت برگشت؛  که اشقبلی جای به

.  کننمی  جلب  رو  توجهم  بیشتر  ها کل.  نیستم  بینی  ریز  آدم   من-

 !  تو وجودِ دور سفیدِ یههال مثل.  آدم هر رنگ مثل

 .  کردم  نگاهش فقط اینبار

 چی؟  یعنی ! فهممنمی-
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  که   روحیاتشه  و  شخصیت.  داره  رنگی  یه  آدمی،   هر  من  نظر  به-

  رنگ  باشه  بهتر  آدم   اون  که  چی   هر .  سازنمی  رو  رنگ  اون

 !  ترهشفاف و ترخوشرنگ  هم  وجودیش

 :زدم لبخند

 . بودم  نکرده  فکر  موردش  در  حاال  تا ...  قشنگی  تعریف  و  تعبیر  چه-

  و  برد  فرو  اشخاکستری   شلوار  هایجیب   توی  را  هایشدست

  کارمند   یک  کردممی  فکر  این  به  من  که  حالی  در  کرد،  سکوت

.  بیاید  بر  گرانی  این  به  شلواری  و  کت  یهزینه   پس  از  چطور  ساده

  رنگی  چه را او  من یا ! خواست؟می چه مهمانی   این وسط او اصال

 !  بینم؟می

   بدی؟ نشون بهم خواینمی رو تخاله ینهخوگل-

 :گفت ترآرام و آورد ترنزدیک  را سرش

 هستن؟ تخاله  خود شبیه گفتی که  هاییگل همون-

 : گرفتم  گاز را لبم
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 ریسک   شما!  ریسکه  امخاله  اتاق   تو  رفتن  یکم  فقط!  یادتونه  خوب-

  هستین؟  پذیر

 ... بشی اذیت قراره اگه-

 : کردم قطع را حرفش

...  بدم انجام رو کوچولو کار یک  باید فقط ندارم؛ مشکلی  من! نه-

 ندارین؟ که عجله

   کجاست؟ گلخونه-

  و   کردم   اشاره   بود؛  مجاورمان  سالن   انتهای   که  روحی   اتاق  در  به

 : گفتم

   خوبه؟. باشیم  اونجا دیگه ربع یک -

 .  برم و  دور همین من  باشه،-

  حال  در  هنوز.  دمرک  نگاه   گوشی  به.  شدم   دور  او  از  و  زدم  لبخندی

 .بود گرفته فیلم دیوار و  در از حسابی قطعا . بود ضبط

 !  کردم تنظیمش دوباره ضبط  روی و لمس را قطع آیکون روی 
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  فیلم   هامهمان  یهمه  یقیافه  و   وضع  و   شکل  و   سر  از  تقریبا  دیگر

 توی  سر  پشت  از  کسی پای  سریع  صدای  یکدفعه  که  بودم  گرفته

 توی  آرامشِ با اصال عجله با  هایرفتن راه این . پیچید هایم گوش

 . نداشت همخوانی سالن

  های قدم  با  داشت  روحی.  برگرداندم  عقب  به  را  سرم  نامطمئن

  و   پریده  صورتش  رنگ.  آمدمی  من  طرف  به  سریع  اما  کوتاه

  هم  را  فکش  خوردن   تکان.  بود  خیره  من  روی  فقط  هایشچشم

 . دیدم می

  بین  را  نگاهم .  ندمردابرگ  را  سرم  و   دادم  قورت  را  دهانم  آب

 راه  هوا  روی  او  یاندازه  به  من   خوشبختانه.  انداختم  جمعیت

 ! اشمتری  سانتی چندین هایکفش آن با  رفتم،نمی

  از   کردم  سعی  فقط  و  گرفتم  هایمانگشت  مابین  محکم  را  گوشی

 .  شوم دور او

  کرده   قصد  یا  خواهممی  چه  اشمهمانی  وسط  بود  فهمیده  او  یا

 .  کند بیرون اشخانه از را من  شده هک طور هر بود
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  به  رفته،  اشمیزبانی  پی  او  شدم  مطمئن  و  زدم  دور  که  بار  چند

 .بود منتظرم ارسالن حتما. رفتم  اتاقش سمت

  با   اما  بردم  فرو  امسینه   توی  باال  بلند  دم  یک  رسیدم  که  سالن  ته

  خشک   امسینه   توی  بازدم  هایی،کفش  صدای  یدوباره  شنیدن

 . شد

  کردم   نگاهش   شده   گشاد  هایچشم  با .  بود  خاله.  برگشتم  عقب  به

 . چسبید سالن ته دیوار به  پشتم  که رفتم عقب  عقب آنقدر و

 خشک   پاهایم   هایمفصل  و  عضالت  انگار  که  بودم  ترسیده  آنقدر

 .  داشت  محکمی  دالیل  حتما  کردنم  خفه  برای  حاال  او.  بودند   شده

  هایش انگشت   رد.  دفشر  محکم  و  چسبید  را  بازویم  رسید  گه  من  به

  که  بود   شده  قرمز  آنقدر  صورتش.  کردمی  زوق  زوق   دستم  توی

 .  کشیدمی شعله  صورتش از داشت خشم انگار

.  داد هلم و کرد رها بازویم از را دستش. چرخاند را در روی کلید

  کرد   گیر  تختش  به  زانوام  اما   بیفتم  بود  مانده  کم .  خوردم  تلو  تلو

 . مکن حفظ را تعادلم  توانستم و
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 خودش  طرف   به  را  من   و   گرفت  را  کتم  بیایم   خودم  به  اینکه  از  قبل

 . برگرداند

 !  رو گوشی  اون من بده -

  که   العملی   عکس  هیچ.  خفه  جیغِ  یک  شبیه.  بود  گرفته  صدایش

 خودش   طرف  به  و  گرفت  ترمحکم  را  کتم  یشانه  ندید  من  از

  هم   روی  را  جلویش  هایدندان  از  تا   چند   که  حالی  در.  کشید

 :گفت و  داد تکانم  دوباره بود، تهگذاش

  کردی؟ می  غلطی  چه  گوشی  اون  با  داشتی  نیستم؟  تو  با  مگه-

  خوای می بچه ذره یه تو نفهمم که احمقم ام؟پپه من کردی فکر

 ! پونه نکردم اتخفه تا  رو گوشی اون بده  دِ بخوری؟ گهی چه

  حس  که  بودند   شده  قرمز  آنقدر   هایشچشم  توی  هایرگه 

 آرنجش   و  داد  هلم  تخت  روی.  شد  خواهند  پاره  آن  هر  کردممی

 بیرون   را  گوشی  خواست  دیگرش  دست  با.  گذاشت  امسینه   روی  را

 : شد تروحشی او و  کردم مقاومت  من. بکشد
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  پایینم   تو  امثال   و   تو  بذارم  که  نرسیدم  اینجا  به  آسون  من !  پونه-

  که   نکن   کاری  یک  نذاشتم،  برات  هیچی  که  دیدی .  بکشین

 ! رو چشم بی کثافتِ خیابون تو بفرستمت لخت بشم وسوسه

  روی  مذاب  مثل  بود؛  ریخته  کلماتش  توی  که   نفرتش  یذره  ذره

 قول  به که  او . فهمیدمنمی را تنفر همه این  دلیل.  شد  روان قلبم

 یسلطه   زیر  را  کارخانه  تمام  که   او  بود؛  گرفته  را  حقش  خودش

 ! چرا؟! بود؟ بیزار اینقدر من از هنوز چرا پس  بود؛ کشیده خود

  یاجازه  امآزرده  روح  آن  به  نباید.  کشیدم  دهانم  داخل  را  هایم لب

 .  دادممی فروپاشی 

 یقفسه  که  آرنجش  و   کشیدم  بیرون  هایش انگشت  بین  از  را  دستم

  سُر  نداشت انتظار چون. دادم هل را بود کرده دردناک را امسینه 

 .  افتاد اتاق  کف سرامیک روی و خورد

 : شدم ندبل تخت روی از

  درصد   هاکفش  این  با!  خاله  بپوشی  تریکوتاه  هایکفش  بهتره-

 !  شهمی برابر چند پا خوردن پیچ
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  شده   نامرتب  و  آویزان  هایششقیقه   کنار  موهای.  بود  شده   کالفه

 .بود شده  انگیز رقت اشچهره. بودند

  حس  هم   خودش  کشید،   دست  را  موهایش   تند   و   تند .  شد  بلند

  خودش   به  هنوز  اما  است؛  وخیم  اعش اوض  چقدر  که  بود  کرده

 . خورد در به ایتقه که بود  نشده مسلط

 . شد کشیده در سمت به  هردویمان نگاه 

 !  بله؟-

  هستین؟   اینجا.  گشتنمی   دنبالتون  اقدس  آقای  اسکندری،  خانم-

.  کردم  نگاهم   چپ  چپ  و   چرخاند   من   طرف   به  را  سرش  روحی

 : گفت لب زیر و  آمد ترنزدیک

  وگرنه   بدی  بهم   رو  گوشی  اون  که  داری  فرصت  یمهمون  آخر  تا -

 !  پونه گوشته بزرگت تیکه

 ارسالن  کرد  باز  که  را  در.  رفت  باز  نیمه  در  طرف  به  و  گفت  را  این

 : داد را جوابش تصنعی مهربانی با  روحی  و کرد سالم
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  صدایش .  بودم  راضی  چرخیدمی  سرم   توی  که فکری  از  خندیدم، 

 :چرخید کفشش یپاشنه روی تاخیر با . زدم

 ! خاله؟ جانم -

 :شد ترعمیق لبخندم

 !نیست  من مال گوشی این-

  طرف   به.  داد  تکان  کوتاه  را  سرش  و  برد  فرو  هم  توی  را  ابروهایش

 : گرفتم طرفش به را گوشی و رفتم ارسالن

 ممنون .  گوشیتون  اینم.  کردین  لطف  خیلی  ارسالن،  آقا  ممنون-

 . دادین قرض  بهم که

  هایش چشم  به  مستقیم  آنقدر  من   ولی  بود؛  مانده  واج  و  هاج  او

 :گفت آرام.  بیاورد جلو را دستش شد  راضی باالخره که زدم زل

 !  رفت؟ پیش خوب کارتون.  کنممی خواهش-

 : شد ترپهن  هایملب روی لبخند

 . ممنون بازم.  داشتم واجبی تماس... آره-

 . گذاشت جیبش توی که را گوشی
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 . پریدمی شسترا سمت  پلک.  پاییدم را روحی چشمی زیر

 شرش  از  فعال  دانستممی.  شد  رد  ارسالن  کنار  از  ببخشیدی  با

 !  امشده خالص

 خاله  یگلخانه  و  تراس  سمت  به  را  دستم   و  رفتم  ترعقب  کمی 

 : گفتم  و  کردم دراز بود اتاق  سمت ان که

 !  دارین گردی  گلخانه به  عالقه-

  تکان   با   را  موافقتش.  آورد  لب  روی  باز  را  ژکوندش   لبخند  همان

 : کرد اعالم سرش

 ! نه که چرا باشین شما لیدرش اگه-

  یک  اتاقش  پشت  خلوت  حیاط  از  خاله.  کردم  باز  را  تراس  در

 . بود ساخته پرشت پر  و عظمت با  یگلخانه

  طرفم   به  هاگل  سمت  از  مطبوعی  و  خنک  هوای  در،  شدن  باز  با

  نرم   و   ریز  شبنم  هزار  صورتم  روی  یکدفعه  که  انگار.  آورد  هجوم

 .ستندشن
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 حیف !  کردی  زیبا  یگلخونه   این  حق  در  انصافی  بی  یکم  کنم  فکر-

  عصا   گیمی  بهشون  تو  که  نیست  گرون  و  کمیاب  های گل  این

 !  داده؟ قورت

  آن   به  را  سرش  و   گذاشته  در   درگاه  روی  را   دستش.  کردم  نگاهش

 . درخشیدندمی هایش چشم. بود داده تکیه

 : برگشتم اتاق در طرف به

 ! گذاشتمش کجا  دونم یم ن. نیست کیفم-

 شدی؟ ناراحت کردم  تعریف هاگل از اینکه از-

 :انداختم باال شانه برگردم  طرفش به اینکه بدون

 !  کنه؟می حسودی برگ و شاخ تا چهار به بیشعوری کدوم! نه-

  هم   من  موهای.  کردم  نگاه  خودم  به  خاله  درآور  میز  یآینه   جلوی

  میز  روی  و  کشیدم  پوفی  د، شدن  آویزان  هایمشانه.  بود  شده  خراب

  و   برداشتم  را  برسش   و   مو  اسپری.  چرخاندم   چشم  روحی  آرایش

  آمد می  جشن  از  بعد  اینکه  از  بردممی  لذت.  کردم  مرتب  را  موهایم 

 ی دیوانه یک روحی. خوردمی  حرص و  دیدمی مو پر  را برسش و

 .بود داده  جامعه تحویل معنا  تمام به
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  جدی. زدمی  حرف عده  یک با داشت روحی . برگشتم سالن توی

 چیزی   خواستمی  انگار   داد، می  تکان  مدام  را  هایش دست  و   بود

 .  کند القا دیگران به را

 اول  یلحظه  همان   انگار .  بود  سفید   گرد  میز   روی.  دیدم  را  کیفم

 !  بردارمش بودم کرده فراموش و گذاشته میز روی را کیفم دیدار

 از  من   مثل  انگار  هم   او.  بود  ایستاده  اردور  میز  کنار  ارسالن

  کنار   او   مثل .  برگشتم  طرفش   به.  آد نمی  خوشش  جدی   هایبحث

  هایساندویچ  از  یکی   کدام   بودم  مانده  که  حالی   در   و  ایستادم  میز

 : گفتم. بردارم را فوتی فینگر

  زیر   که  جوونه  عده  یک  با  شور پر  آهنگ  یک  مهمونی  از  تصورم-

  هم   از  نتونی  که  اونقدر  کنن؛  بپر  بپر  و  برقصن  وایت  بلک  نور

  ایکننده  کسل  مهمونی  همچین  حاال   تا !...  بدی  تشخیصشون

 .  بودم نیومده

  داری؟ دوست  رو هامهمون اون تو! جدی؟-

 خندی؟ نمی بهم! کنی؟نمی مسخرم  بگم؟ چیزی یک-

 . دمنمی هم قول ولی ... بگو-
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 : کردم کج را سرم و انداختم چین امچانه به

 بهتون  االن  که  هم  هاییاین.  فتمرن  مهمونی  حاال  تا  اصال  من-

  که  هاییمهمونی  راستش...  بود  وری  دری  مشت  یه  فقط  گفتم

  کسل ...  هم  توش هایآدم...   هیچ نبوده  که   پسند جوون  رفتممی

 !  بودن ایافاده و  فیس و  انداز غبغب  به بار و  کننده

  انگیزه  دادن  ادامه  برای  کرد،   نگاهم   دقت  با  و  داد  تکان  را  سرش

 : گرفتم

  توی  نزدم،  هم  سیگار  به  لب...  نخوردم  مشروب...  هم   حاال  تا-

 !  نکردم شرکت هم شبی آخر مختلط مهمونی

 : کردمی نگاهم  کماکان خاراندم، را امشقیقه  روی

 !  رسم؟می نظر به یبس...  و امل  و کننده  کسل  خیلی من-

  انتظارم  خالف   بر.  شد   دیده  هم   هایش دندان  ایندفعه.  خندید

 . بودند  سفید و ردیف

 چون!  دیگرانو  نظر  کن   ول!  بری  خودتو  راه  که  بهتره  من،   نظر  به-

  لنگ   کمیتشون  رسه،می  که  عمل  وقت  زنن،می  حرف  همه
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 و  موها  از  آدم  یک  توجه  جلب  خاطر  به  که  من  االن  مثل!  زنهمی

 !  مهمونی  این تو اومدم و گذشتم  امعالقه  مورد هایریش

 ! همهمه همه آن میان  شد، حکمفرما سکوت بینمان لحظه چند

 : انداختم نگاه  بار میز به و  برداشتم عقب  قدم چند

  موافقی؟ ! عشقه؟  و امشب یه پس -

 : زدم لبخند کرد،  نگاهم  اخم با  و گرفت را بازویم  و آمد جلو

 خوب  خیلی   جای  یک  بریم   مهمونی  این  ته  تا   داری  دوست-

   کنیم؟  گور و گم خودمونو

  نگاهی   بود بازویم  آویزان  که   تشدس  به   و   داد   باال  را  ابرویش  لنگ

 :برد فرو شلوارش جیب توی و  رها را دستش انداخت،

 .  آدنمی بدم شدن گور و  گم از-

 : خندیدم

 . کردم ضعف حسابی من  که کنیم جمع آذوقه یکم  پس -
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 میز   روی  که  چیزی  هر  از  و  برداشت  بشقاب  یک  من  مثل  هم  او

 اینکه  به  شد   تمام  که  کارمان.  داد  جا  بشقاب  توی  زور  به  بود

 . خندیدم ایم شده ها حریص  شبیه چقدر

  کلید   هنوز  که  بود  باقی   شکرش  جای.  رسیدیم  پله  آخرین  به

  را   در.  بود  در  جلوی  پادری  زیر  بام،  پشت  به  ورودی  در  کوچک

  آن   با داشت،  نم  عرق  از  تنم.  زد  هایم لباس  زیر  بادی کردم  باز  که

.  لرزیدند  ایمه هشان  تا.  نشست  تنم  به  خفیف  و  کوتاه  لرزی  باد، 

. فشردم  را  بود  خرپشتک  دیوار  روی  که  برق   کلید.  نگرفتم  جدی

  روشن  هم   با   طاق  وسط   یشده  آویزان  المپ  و  دیوار  روی  چراغ

  یکی   یکی  هایمتنهائی  خوش  خاطرات.  رفتم   جلو  قدم  چند.  شدند

 .  آمدند هایم چشم  جلوی

  ا ب  بود،   ایستاده   در  یآستانه  همان   هنوز  که   حالی  در  ارسالن

 .  کردمی وارسی را بامپشت  شده، گشاد  های چشم با تمام حیرت

 !  بیرون بیا که اینه منظورم...  یعنی! نه...  تو بیا-

 خاکستری   هایموزاییک   روی  و  گذراند   در  درگاه  از  را  پایش 

 .گذاشت
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  را  کیفم! کنارش را نوشابه قوطی و گذاشتم تخت روی را بشقابم

 .انداختمش تخت روی و  اورد در بعلم  زیر از هم

 : انداختم  نگاه   بود  مبهوت  هنوز  که  ارسالنی  به  و  برگرداندم  را  سرم

 ! برده؟ بهتت اینقدر چرا چیه؟-

 دیوارک  کنار   به  که  تلسکوپی   طرف  به.  نشنید  را  من   حرف   انگار  او

 : رفت بودم داده اشتکیه 

  کنی؟ می  کار  این  با  تو!  کاتادیوپتریکه  تلسکوپِ  یک  این...  وای-

 ..عکس این با  تونیمی  که دونیمی! ش؟دوربین کو

 : پریدم  حرفش وسط.  داد صدا قِژی. نشستم تخت روی

 ! خرابه-

 . دهم ادامه بود منتظر. کرد نگاهم و  ایستاد صاف

  هایحلقه  اون  یا   ماه  هایچوله   چاله  داشتم  دوست  همیشه  من-

  نیومد   دستم  کافی  پول  وقت  هیچ   ولی  ببینم  رو  زحل  دور  رنگی

 .بخرم عالی  پتلسکو یک که

 .هاستتلسکوپ  انواع بهترین از این اما-
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  و   دیده  ضربه  عدسیش.  خریدمش  سمساری  از  من  ولی   اوهوم-

  یک  اینجا بیا . کن ولش ... هم  اینا  بدون. نیست سرش چُپُقی اون

 .بخوریم چیزی

  را   دستش  نشستن  از  قبل  انا  آمد  طرفم  به.  بود  متفکر  اشچهره 

 :تگف  و  گرفت سرمان باالی  طاق  به

 !  نه؟ انگوره درخت این-

 که  تابستون  گرم  روز  هر  تا  بود  کاشته  بابابزرگم   رو   درخت  این-

  یهمه  شلنگ  با   قبلش   یادمه...  زیرو  این   بیایم   شدیم  جمع  هم   دور

  نم   زیر  و   طاق   زیر  هامپسرخاله   منو  و  کردمی  پاشی  آب  رو  درخت

  این   ساکن  من  که  هم  وقتی  از...  پریدیممی  پایین  باال  هاآب  نم

  اینجا   اومدممی  شدمی  تنگ  دلم  که  شب  هر  شدم،  خونه

 .خوابیدممی

 خوابیدی؟می اینجا تو واقعا -

 : آمد  لبم روی لبخندی پیش یهفته چند یادآوری با

  همین   اینجا  بود  اومده  هامدت  از  بعد  که  خالمم  پسر...  دقیقا  نه-

 . کرد  اضافه بهش  هم توروحت یک البته پرسید ازم سوالو
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  روی  و   گرفتم  دست  دو   با   را  طرفش  یک. شدم   بلند   تخت  روی  از

  از  چنگال  افتاد،  زمین  روی  نوشابه  قوطی.  کشیدمش  هاموزاییک 

  که  جایی   تا  کشیدم  را  تخت  هم  باز  من  اما  خورد  سُر  بشقاب  توی

 . بیاید بیرون طاق  زیر از

  کنار ...  آسمون  زیر.  خوابیدممی  اینجا  شب  هر!  اینجا  تقریبا-

 ! هاستاره

 آسمان   طرف  به  را  سرش  و  کرد  گرد  عقب  را  قدم  چند  ینهم  او

  ظرفش   کند   دل   که  باالخره.  بود  آسمان  محو  لحظه  چند.  گرفت

 . نشست فاصله  با کنارم و گذاشت تخت روی را

 ! هستی عجیبی دختر تو-

 . بردارم را نوشابه قوطی  تا  شدم خم  و خندیدم

 خوابیدم؟می تنهایی که چون-

 !  موندی  تنها نباشی،  تنها  تیتونسمی اینکه با چون! نه-

 : رفت کنار لبم روی از لبخند
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 ی گذشته   از  نه  شما!  ارسالن  آقا   بودم  تنهایی  به  محکوم...  من-

  که  دونم می!  شناسی می  رو  برم  و   دور   های آدم  نه  خبرداری  من

 برام...  اما  افتادم؛   چپ  امخاله  با   جهت  بی   من   کنی می  فکر  هنوز

 . نیست مهم

 . نگفت چیزی و زد  بشقابش کنار ییهالو وسط را چنگالش

 !  بشورمش  تا برداشتم را چنگال و گذاشتم بشقابم کنار را قوطی

 بازی  اول  یلقمه  همان  با   داشت  هنوز  او  برگشتم   که  وقتی

 . کردمی

  دعواهای  با  بودم  شاد  باید  که  روزهایی.  داشتم  سختی  بچگی  من-

  مامانم .  شد  تبدیل   عمرم  روزهای  بدترین   به  هم  با   بابام   و   مامان

 توی   خودشو  نداشت  دوست  بابام   و  بود  قرآن  و   دعا   و  نماز  اهل

  باشه،   آزاد  باید  انسان  گفتمی  همیشه.  بده  قرار  چهارچوبی  هیچ

  و  تند  کارهات  برای  یکی  اگه  خورهمی  درد  چه  به  اختیار  و  عقل

 !  نکن و بکن  بگه مدام و بنویسه نسخه تند

 :زد تلخندی
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  و   نیاورد  تحمل  مامانم  دیگه  که  کرد  کاری  هاحرف  همین  با-

  مامانو  کنن  باور  همه  که  اونچه  از  زودتر  بابام  داد،  طالق   درخواست

 انداختن   اره  یک  انگار  که   خانواده  یک   شدیم   ما .  داد   طالق 

  مادرم   پیش   فقط   من   آخه...  کردن  نصف  دو   هممونو  و  وسطمونو

  گذاشته  جا  بابام  پیش  و  بودن  بریده  رو  وجودم  از  نصفی  نبودم،

 .دمبو

 : گرفت نفسی

  به   که  همونقدر  چون  داشتم  دوست هاشعیب  تمام   با  بابامو  من-

  سعی  و  داشت  دوست  عمیقا  رو   ما   گفتمی  بیراه  و  بد   مادرمون

  وقت   هیچ  اینو  گرچه  کنه؛  شادمون  نحوی  هر  به  که  کرد می

  بی   اون  که  شهمی  محقق  زمانی  فقط  ما،   بودن  شاد  که  نفهمید

  زندگی  کنارش  در  و  باشه  داشته  دوست  رو  مادرمون  چرا  و  چون

  و   بگیم  و  بشیم  جمع  هم  دور  واقعی  یخانواده  یک  مثل  و!  کنه

 .  بخندیم

 :داد تکان را سرش
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  تونم نمی  هم   هنوز  من  ولی  گرفت؛  ما  از  رو  نعمت  این...  من  بابای-

.  شممی  معلق  هاحس  این  وسط  روز  هر  من.  بشم   خیالش   بی

 .  بیارم باال دارم دوست ها وقت بعضی

 .بود درد از پر  اعترافش کردم، اهشگن

 

  کنم؛   باز  را  دلم   یسفره  هم   من  تا   داشت  هم   را  انتظار  این  شاید 

  که   ترسیدممی.  ترسیدممی  هاگذشته  یسفره  کردن  باز  از  من  اما

 .  شود گیرمدامن  دوباره و  بیاید

  باز   را  دورش  رومان  و  گیپور  که  حالی  در  و   برداشتم  پیراشکی  یک

 : گفتم  کردممی

 کنم؟ اعتراف چیزی یک به شهمی-

 : داد تکان  همزمان را سرش کرد،  نگاهم

 . شد خوشحالم خیلی  کردین  کوتاه موهاتونو... اینکه از-

 خواستممی  که  حرفی  از  درکی  هنوز.  رفت  هم  توی  ابروهایش

 :نداشت بزنم
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  به  دیدمتون فرهنگسرا جلوی بار  اولین برای که  موقعی از... من-

 ...  من ولی کمر، تا داشتین مو شما . شد حسودیم موهاتون

  و   کشید  طرفم  به  کمی  را  خودش.  زدم  گاز  را  امپیراشکی.  خندید

 :گذاشت زانواش روی را دستش

  جالبی   خیلی  ترفند   حرف،  پیچوندن  برای  جو،  کردن  عوض  برای-

 . زدی

 .ماسید دهانم توی لقمه. کردم  نگاهش

 : برگشت اولش حالت به

 .  ندیدم   وبرم  دور  حال  تابه  تو  مثل!  هستی  عجیبی  خیلی  دختر  تو-

 : گذاشتم ظرف توی را پیراشکی بود،  شده کور اشتهایم

 ! خوب؟ یا  بده   این حاال-

  کج   کمی   را  سرش.  گرفت  اشچانه  زیر  را  انگشتش   سه  زد  لبخند

 : گفت و کرد

 ! بد خوبِ-

 !  چی؟ یعنی  این اونوقت-
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 :کرد ریز را هایش چشم. آورد جلوتر را گردنش

 خوب   از  بمونی،  تلخ  موقعیت  یک   توی  نداری  دوست  که  اینی-

  پسر  موهای  به  کنیمی  حسودی  که  هم  این  ولی  تره،خوب  هم

 !... خانم پونه  بده خیلی مردم

  دوباره   خنده  با.  کرد  رهایم  بود،  چسبیده  سرم  به  که  منفی  افکار  از

 : گفتم  و زدم پیراشکی به گازی

 !  اخالق  درس مدرس-

 : گفت و  برد فرو کتش داخل جیب توی را دستش

 !  نه؟  کشینمی  سیگار گفتی-

 .  گفتم جانی  بی نه حال  همان در و  ماندم خیره دستش به

  سیگار  نخ  یک   که  حالی   در.  آورد  بیرون  جیبش  توی  از  را  دستش

  پرورانده   سرم  توی  او  از  که  کوهی  از.  بود  گرفته  هایش انگشت  بین

 .خورد  ل قِ  افکارم  توی و  شد   کنده  سنگ  بزرگِ   یتکه  چند  بودم،

  داشت  که   انگار.  گرفت  نفسی   و  گذاشت  هایش لب  بین  را  سیگار  او

 .  کشیدمی سیگار
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 : کردم اشاره سیگارش به و برگرداندم طرف توی را پیراشکی

 !  نرفته؟ یادتون چیزی یک-

 :برداشت  هایشلب بین از را سیگار

 !  چی؟  مثال-

 بیرون  ضرب  با  و  بردم  اماشاره  انگشت  زیر  را  شستم  انگشت

 :افزودم آن به  هم  چیلیکی صدای آوردمش،

  خالی   خالی ...    زنین؟نمی  آتیش  سیگارتونو  شما!  آتیش-

 !  خوریش؟می

  دور   من  از  کافی  قدر  به  تا  خندید  آنقدر.  شد  بلند  جا  از  خنده  با

 یلبه  را  هایش آرنج.  چرخیدم  تخت  روی  کامال   دیدنش   برای.  شد

  خیره  رویشروبه  خیابان   به  و  گذاشته  بام  پشت  متری  یک  دیوار

 . بود نکرده خاموش را سیگارش هم هنوز. بود شده

  و   انداخت  من  به  نگاهی   نیم  چشم  یگوشه   از  رسیدم،   که  کنارش

 :گفت
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  عرق اهل  هم  من  بودی، پاک  پاکه  هاسال  این  تو  که  تو  برعکس-

 ! زرورق  همم  ورق  هم  بودن،

 

 : کرد نگاهم  و برگرداند را سرش

  هم   امشب...  بودم  نکرده  باز  کسی  برای  رو  دلم   یسفره  حاال  تا-

  دارم  و شدم متحول  که موهامه دادن دست از اثرِ خاطر به حتما

 . کنممی اعتراف تو پیش

  طوالنی   مکثی  با  او  دادم،  تکیه  دیوار  به  او  شبیه  و  ایستادم  کنارش

 :داد ادامه

  باشی   کثافت  قدر  همین  خوایمی  اگه  گفت،  بهم  مامانم   وقتی-

  عاشق  من .  برخورد  بهم   کنم، می  قتعا   که  باش   نداشته  شک

 چون بودم درآورده خودم سر رو  بالها  این تمام من بودم،  مامانم 

  خودم  کردن  کثیف  با   باید  من  و   شده  ظلم   مادرم  به  کردممی  فکر

  من   اما   بگیرم؛  انتقام  بود  آورده  در  سرش  رو  بال   این  که  کسی  از

  وقت   هیچ   خواست،می  انتقام  مامانم  اگه  که  دونستمنمی  اینو

 کردم،  عوض  رو  چیز  همه  بعد،  به   اون  از.  دادنمی  طالق   درخواست
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  پاک   ینشونه   به  موهامم  که  بود  بعد  به  اون  از  حتی  چیز،  همه

  ضعفی   نقطه  یک  آدمی   هر...  خب  ولی  بشه؛  بلند   گذاشتم  شدنم

 .بود  این هم من ضعف نقطه داره،

 .کرد اشاره انگشتانش  الی سیگار به

  آره  رو   دودش.  کنم   ترک   رو   وامونده  این   نتونستم  وقت   هیچ   که  -

 !نه توتونشو بوی و خودش ولی

 !  زنی؟نمی آتیشش که همینه برای-

  با   مثال.  درآورد  را  من   ادای  و   داد   آرنجش  یک   به  را  اشتکیه 

  مثل   انگشتش  بودم  منتظر  چرا  دانم نمی  زد،   فندک   انگشتش

 .  بگیرد  آتش هاردی لورل فیلم در اِستن

 ! زنمنمی شیشآت که همینه برای-

  جا   باال   همان  هم   را  غذایمان  هایظرف.  آمدیم  پایین  را  ها پله

 جوجه   ای،گربه  بچه  ای،گربه   مادر  که  شاید.  بودیم  گذاشته

 .  کردمی دعا  جانمان به  و خوردمی را هاآن  کبوتری

  و  پیچیده  هم توی مختلف عطرهای بوی. بود گرفته سالن هوای

  و  بودند  شام  میز سر ها خیلی. دبو شده  تبدیل  نامطبوعی  بوی به



 

 
 

367 

DONYAIE MAMNOE 

  پایم  زیر  سنگ  به  را  نگاهم  من  اما  هانوشیدنی  میز  دور  هاخیلی

  راه  عشوه  با  داشت  هاسنگ   زیر  من،  از  دیگر  یکی  بودم،  دوخته

  رسم   وقت  هیچ  چون  نیستم،  من  که  بودم  مطمئن  را  این .  رفتمی

 .  نگرفتم یاد را گریعشوه

  را   ارسالن  که  شدم  مواجه  ایصحنه  با  کردم،  بلند  که  را  نگاهم

  هم  به  هم  با   دو   هر .  بود  کرده  زده   بهت  و  متعجب  من،  مثل  هم

  نظرمان   مورد  یسوژه  طرف   به  سرهایمان   دوباره  و   کردیم   نگاه 

 . چرخید

  پهلویش  به  و  چرخیده  روحی  کمر  دور   اقدس،  آقای  چپ  دست

 باورش  که  بود  نامتعارف  و  گنگ  آنقدر  صحنه  این.  بود  چسبیده

 . بود کرده سخت مبرای را

  کشیده   دنبالش  هم   من.  برداشت  طرفشان   به  را  قدم  اولین  ارسالن

 .  شدم

  صاف   اوهومی   با   را  صدایش  ارسالن  ایستادیم،  که  دو  آن  سر  پشت

  طرف   به  او  و   شد   جدا  روحی  کمر  از  آرامش  با  اقدس  دست.  کرد

 .  برگشت ما
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.  زدمی  دو  دو  عجیبی  خونسردی  یک  هایشچشم  و   چهره   توی

. گذاشت  ارسالن  یشانه  روی  را  دستش  و  زد  ایطرفه  یک  دلبخن

 !  پرنده یک  گرحمایت هایبال یا  چتر، یک شبیه حالتی مثل

  هنری  نبوغ  از  داشتن  سهیلی   خانم.  بود  تو  خیر  ذکر   االن...  بابا  بیا -

  کارهای  که  دادم  پیشنهاد  هم  من  کردن،می  تعریف  پسرشون

 مدیریتش  و  امتیاز  حبصا  که  نمایشگاهی   توی  بیارن  رو  پسرشونو

 ! نه؟... که توننمی! توئه با

 تمام   لحظه  آن  در.  شد  کشیده  ارسالن  طرف  به  اختیار  بی  سرم

  در  انگار   که  شد  نواری  صدای  شبیه  سالن،  در  حاکم   یهمهمه 

 . شودمی جمع دارد پخش  دستگاه

  گرفتم،  فاصله  او  از  آرام  آرام  من  داد  پدرش  به  را  تمرکزش  که  او

  و   امنشسته   سفید   مبلی   روی  دیدم  آمدم  خودم  به  وقتی   که  آنقدر

 ! امشده جمع خودم در خجالتی رویکم دختر یک مثل

  کشیدمی  داد   گروه   یک .  بودند  منازعه   حال   در   گروه   دو   سرم  توی

  گروه   یک  و  هاستکلفت  گردن   همین  از  یکی  دروغگوی  پسر  او

   ". ..هم  او که معلوم کجا از هیش، " گفتندمی مدام
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  تگوشی":  کشیدند می  فریاد  و  زدندمی   سرشان  توی  اول  وهگر  باز

 نکنه  یعنی  ارسالنه،  همون  دست  روحیه؛  علیه  مدرک  از  پر  که

  دیگر  گروه  باز  اما "!واویال؟ و باشه کاسه یک توی همشون دست

 اش علیه  چیز  هیچ  تا   ":گفتندمی  و   گذاشتندمی  هم   روی  پلک

 "!نکن قضاوت نشده ثابت

  هایحرف  هی.  خوردمی  هم   به  حالم  استرس  شدت  از  داشت

  یک  شانوسط  از  شاید  تا  کردممی   نشخوار  سرم  توی  را  ارسالن

  او   هایصحبت   از  ایکلمه   حتی لحظه  آن  ولی  بیاید  گیرم  چیزی

 .  آوردمنمی یاد به را

  ضربان  برابر  چند   رفتن  باال   باعث  افتاد،  پاهایم   روی  که  ایسایه

 که  حالی  در  بود  ارسالن.  دمکشی  باال  را  نگاهم  کم  کم.  شد  قلبم

 . کردمی نگاهم   بود برده فرو شلوارش جیب توی را دستش

 خوبی؟ ! پونه-

  ضعف،   موقعیت  در   ماندن  باقی   از.  شدم  بلند  سرعت  با   مبل  روی  از

 .  بود او از امگوشی گرفتن امدغدغه تمام. بودم شده خسته

 !  بده؟ گوشیمو-
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 : رفتند فرو  هم توی  ابروهایش

   ! شده؟ چت تو-

.  آمدنمی  بیرون  دهانم  از  صدا...  بار  چند.  کردم  بسته  و  باز  را  دهانم

  این   دست  از  کردم  سعی   و  فشردم  هم   روی  محکم   را  هایمچشم

 .  کنم پیدا رهایی را خودم لعنتی اضطراب

  من   وقتی  چرا  تاالرست؟  اون  صاحب   پدرتون  نگفتین  چرا  شما-

 چرا  ؟تیننگف بهم هیچی نمایشگاهین اون آبدارچی گفتم بهتون

 ...  من مدیرم؟ من رئیسم؟  من نگفتین بهم

  هایم چشم  روی  را  هایم دست  کف. گرفتم هایمدست   توی  را  سرم

 .  کشیدم پوفی و فشردم

  و  دهنت  تو  زدممی  بود  خوب!  هان؟  بهت؟  گفتممی  چی  خب-

  دیده  از من ! آبدارچی؟ نه  اونجایم مدیر   من  ببند  دهنتو گفتم می

  عوض   کنم؟   کار  چه.  آد می  بدم  شدن  دهگن  از  من .  آدمی  بدم  شدن

 !  نیستم عوضی چون شمنمی

 .  کردم  نگاهش  مستقیم  و  برداشتم  هایم چشم  روی  از  را  هایم دست

 !  بده گوشیمو-
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 بار  چند  را  سرش  نهایتا  چرخید،  صورتم  توی  نگاهش  بار  چند

  و   شد   خم .  کشید  بیرون  جیبش  توی   از  را  امگوشی  و   داد   تکان

 : گذاشت میانش  را گوشی  و گرفت را دستم

 همه  پی   من   ولی   کنی؛   کار  چه  هافیلم  این  با   قرار  دونم نمی...  من-

 ازت  اینو  کردم   قبول  که  مالیدم  تنم   به  ایلحظه   اون  عواقبشو

 ! منه مال کنم  تایید و بگیرم

 راحتی  نفس.  زد  بیرون  سرم  از  و  شد   دود  هایمنگرانی  دل  از  نیمی

 مبل   روی  از  را  فمیک.  برگشتم  عقب  به  هولکی  هول  و  کشیدم

 : چرخیدم طرفش به و برداشتم

 .  دادین پس  رو گوشی که ممنون-

 :گفت دلخوری از پر  لحنی با

 ! ندم پسش نبود قرار-

  هم   هنوز.  کردم  نگاه  اشمشکی  هایچشم  توی  ایلحظه 

 . بود انعکاس بدون مشکی یپارچه  همان مثل  هایشچشم
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  بخواهم   من  تا  دمُرنمی  مادرم  وقت  هیچ  کاش  ای.  بود  آشوب  دلم

  با   وسط  این  که  بجنگم،   امخاله   با  مسلمم  حق  گرفتن  برای

 .  کنم  ناراحتش باشم مجبور جبر به که شوم آشنا ارسالنی

  قسمت  کنارترین  از.  شدم   رد  کنارش  از   و  انداختم   پایین  را  نگاهم 

  و   گذشتم  بودند؛  شده  جمع  هم  دور  که  هاییآدم   پشت  از  سالن،

 .  دمرسان سالن در به را خودم

  کمی .  نبود  من   طرف  به   کس   هیچ   نگاه .  کردم  نگاه   را  سرم  پشت

  یک .  دویدم  خروجی  در  طرف  به  و  بستم  را  در.  شد  راحت  خیالم

 توی  یکدفعه   و  پیچید می  خودش  دور  شکمم  توی  موذی  حس

  گیر   هم  به  هاآن  یکبار،  ثانیه  چند  هر.  کردمی  نفوذ  پاهایم 

  تا  بودند  روحی یگمارده انگار. بزنند  زمین به را من تا  کردند می

 .  کنم فرار من  نگذراند

  باال   و  بلند  هوفی   و   گذاشتم   امسینه  روی  را  دستم   رسیدم  در  به

 .  کشیدم

 نشست  بازویم   روی  دستی  که  بودم  نگرفته  در  به  هنوز  را  دستم

 . شدم کشیده عقب  به شدت با  و
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 دست   از  را  تعادلم  شد  باعث  که  خورد  زانوام  پشت  به  محکم  چیزی

  خودم   و  شد  پرت  طرف  یک  به  کیفم.  بیفتم  زمین  روی  و  بدهم

 خراش  ها فرشسنگ  با  برخورد  از  هایم دست  کف!  دیگر  طرف

 . سوختمی اند، بریده چاقو با  را دستم  که انگار و برداشت

  آن  دیدن  با .  کردم  باال  را  سرم!  شوک  از  پر.  بودم  غافلگیری  از  پر

 غیر  کسی  او.  کشاندم  زمین  روی  را  خودم  عقب  عقب  تشن  غول

 .  نبود ترسناک نگهبان همان از

  توی   از  را  اشگوشی.  برداشت  زمین  روی  از  را  کیفم   و   شد  خم

  گوشش  کنار  را  گوشی  شماره  یک  گرفتن  با  و  آورد  در  جیبش

 :گذاشت

 ! باشه راحت خیالت! گرفتمش...  خانم-

- .... 

 .  دممی تحویلتون بسته کت مهمونی آخر. چشم-

  توی   از  را  امگوشی.  کرد  باز  را  کیفم  زیپ  و  کرد  قطع  را  تماسش

  یک .  کرد  پرتاب  امسینه   توی  شدت  با  را  کیف  و  آورد  بیرون  آن

 .برداشتند ترک امسینه  یقفسه  هایاستخوان  کردم حس لحظه
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  به   تالشم  تمام  نبود  قرار.  بود  گوشی  کردن  پایین  و  باال  حال  در  او

  بی   و  قاپیدم  دستش  از  را  گوشی  و   شدم  بلند   جا  از.  برود   باد

  پشت  از  که  را  امیقه  نرسیده  در   به.  دویدم  در  طرف   به  معطلی

  گوشم   کنار.  انداخت  تنم  دور  را  درشتش  و  بلند  دستِ  و  گرفت

 :گفت

 .کنم می  تا  بد   هافراری   دختر  با  من!  جوجه  افتادی  در  کسی  بد  با-

 توان  تمام   با کفشم  یپاشنه  با  و  کردم  پرت زمین  روی را گوشی

  او   ولی !   ممکنه  حالت  ترینمحکم  با .  دمکوبی  پایش  ساق   توی

 .  نخورد هم  تکان حتی

 : زدممی جیغ و بودم  افتاده پاهایش جان به  پایم دو  با  حاال

 !  روانی کن  ولم...  کثافت  کن ولم ... کن  ولم-

 که  بودم  فحش  سه  این  از  یکی  کدام  دور  روی  درست  دانمنمی

  ت حیر   طور  به  دستش.  شنیدم  سر  پشت  از  را  ایضربه   صدای

  خودم  توانستم  تا   زدم   پایش  به  آنقدر   قوا  تمام   با .  شد  شل  آوری

 . بیندازم جلو به را
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  و   خورد  تلویی   تلو  ابهتش   تمام  با  او  چرخیدم  طرفش   به  وقتی

 که  بزرگی  چماق   با  ارسالن  قامت  افتاد  که  او.  شد  زمین  نقش

 .کرد  طلوع یکباره داشت؛ دستش توی

  و   ذوق   با   و   گذاشتم  دهانم  روی  را  هایمدست  ناباوری  شدت  از

  بود   هم   قدردانی  حس  همین  فوران .  کشیدم  جیغ  اشک  و  شوق 

  توانم می  جرات  به.  دیدم  آغوشش  در   را  خودم  بعد  ایلحظه  که

  یاد   به   را  بغلش   در   رفتن  فرو   و   او  سمت  دویدن   که  بخورم  قسم

 .  است شده  پاک  سرم از لحظات آن اصال انگار. ندارم

. آمدم  خودم  به  تازه  کشید  عقب  سمت  به  و  گرفت  که  را  بازوهایم

  که  سفیدش   پیراهن  به  هی  و   او   به   هی   و   گرفتم   دندان  به   را  لبم

 گرفته  خود  به  را  ریملم  سیاهی  و  رژ  قرمزی  از  کمرنگی  رد  حاال

 . بمیرم خجالت از داشتم دوست لحظه آن. کردم  نگاه بود؛

 !  گوشیت؟ کو-

  روی   از  را  کیفم  و  رها  را  من.  کرد  نگاهی  بر  و  دور  به  همزمان

 . برداشت زمین

 کیفته؟ تو تگوشی-
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 .برگشتم  عقب به و  گرفتم او از را کیفم

 زمین  روی  افتاده  قلچماق   کنار  از.  بود  افتاده  زمین  روی  گوشی

  ترک  اشصفحه .   برداشتم  را  گوشی  و   شدم   خم .  شدم   رد  پاورچین

 .  بود خورده بزرگی

 !  اومدی؟ چرا-

 روی  را  دستش  که  حالی  در  و  کرد  باز  را  حیاط  در.  آمد  طرفم  به-

 : گفت دادمی هلم  بیرون به و گذاشته امشانه

  ممکنه  برته، و دور که کسی هر یا چیزی هر بگم بهت تا اومدم-

  به  زود   اینقدر  بهتره!  کنیمی  فکرشو  بینیشومی  تو  که  نباشه  اونی

! بذار  هم  شبهه  و  شک  جای  وسطا   این  یکم!  نکنی  اعتماد  همه

  روز  یک مطمئنا  اما  گم؛ می بهت  دارم ی چ من نفهمی  االن شاید 

  کسی   تا  برو  زودتر  حاال!  کنیمی  دعام  نصیحتم  این  خاطر  به

 !  نیومده

 !  چی؟ تو-
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  هم   سر  پشت  چشم.  رممی  من  نیومده   هوش  به  گریزلی  این   تا-

  هم   من   برو،   زود   تو!  ترکونده  مغزشو  زده   کی   ببینه  نداشته  که

 . کنممی گور  و گم  ها درخت  وسط رو خودم

 بیرون  در  دربند  از  که  را  پایم .  داد  هولم  بیرون  به  قبل  از  شتریب

 . بست را در گذاشتم

 رفته  هم   او   که  بفهمم   کردم   سعی  و   ایستادم  در   پشت  لحظه  چند

  توی   قدرت  چه  هر   با   نشنیدم  صدایی  هیچ  وقتی   اما !  نه  یا  است

  عمارت  پشتی   یکوچه   توی  که  ماشینم  طرف  به   بود  مانده  پاهایم 

 . دویدم دم؛وب  کرده پارکش 

  توی  درست  و  زده   باال  هایمرگ  از  قلبم   نشستم  که  فرمان  پشت

  با   اما  بود؛  سرد  و  خشک  دهانم   و   شده  تنگ  نفسم.  زدمی  گلویم

 .  درآوردم کیفم توی از را سوییچ. نکردم معطل حال این

  وقتی .  افتادند   پایین  و   خوردند  سُر  هایم دست  توی  از  سوییچ

  چقدر  شدم  متوجه  تازه  بردارم نشیما  کف   از  را  ها ان   خواستممی

 .  لرزندمی دارند هایم دست
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  روشن  از  بعد  بالفاصله.  گرفتمش  محکم  و  برداشتم  را  سوییچ

 از  سریعتر  چه  هر  تا  گذاشتم  پدال  روی  را  پایم   ماشین،   شدن

  ترک   گوشی.  گرفتم   تماس  صالحی  با  راه  میان.  کنم  فرار  جاآن 

 داشبورد  روی  و  گذاشتم  اسپیکر  روی  را  آن.  بود  سالم   ولی  خورده

  که  بود   نشده   بوق   دو   به  تبدیل  بوق  یک   هنوز!  انداختمش  جلو

 :برداشت را گوشی

 !  روباه؟ یا شیری! سالم الو-

 !  کدومش  هیچ-

  آدم   یک  خس   خس  شبیه  هم   صدایم .  زدممی  نفس   نفس  هنوز

 .  بود مریض

 !  چی؟  یعنی این خب-

  در   زیر  از  هاروباه  مثل  تو،  رفتم  کنان  غرش  شیرها   مثل  یعنی -

 .  کردم فرار

 !  بکنی؟ کاری یک تونستی-

 ! فرستمشونمی براتون گرفتم، فیلم  تا  چند-
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 !منتظرم-

 . کرد  قطع را تماس و گفت را این

  بار  اولین  برای  شاید  اما   رسیدم؛  ایمان  یخانه  به  چطور  دانمنمی

 زندان شبیه زندایی از رهایی  حس . کردممی آزادی حس که بود

 ! شائوشنگ

  و  ایستادم آپارتمان در جلوی. رفتم باال هاپله از و  کردم باز ار در

  حالی   در  و  کرد  باز  را  در  ایمان  بعد  لحظه  چند.  زدم  را  در  زنگ

  نگاه   ساعتش  بی  دست  مچ  به  بود  برده  هم  توی  را  ابروهایش  که

 :انداخت

!  وضعیه؟  و  سر  چه  این!  اومدنه؟  وقته  چه!  چنده؟   ساعت  دونیمی-

 !رفتی؟ در جهنم از

 :زدم کنارش

 از  برگشتن  از   قبل  بعد   به  این  از  کنم می  سعی   بابابزرگ،   معذرت-

 !  کنم آراگیرا آینه توی مهمونی

 .شنیدم را در خوردن هم  به صدای. بست را در
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 : امد اتاقشان توی از همزمان ریحانه صدای

 کرده؟  هماهنگ من  با نگفتم  مگه! جان ایمان-

  رو  تا دو  شما  وقتی گیرمیم  ماتم  من! همینه  منم  مشکل دقیقا -

 ! ریزینمی  هم

 :گفت ایمان غرغرهای  به توجه بی ریحانه

 .  بنده دستم  من! اینجا بیا پونه-

  اتاق طرف به و انداختم هال توی مبل تریننزدیک  روی را کیفم

 زمین   روی  را  پاهایش  و  بود  نشسته  زمین  روی  او.  رفتم  ریحانه

  دستمال  و  هاکرم  عطر  یبو.  بود  گذاشته  مقابلش  را  جانا  و  دراز

 .  بود  شده  قاطی  جانا؛  یشده  کثیف  پوشک  بوی  با   همراه  مرطوب

 . ایستادم در دربند توی جاهمان

 ! سوخته بچم پای زیر دستم، کف بریز  کرمو همین جلو بیا-

  بودم  کرده  جمع  را  صورتم  که  حالی  در  و   رفتم   عقب  قدم   یک

 : گفتم

 !  ریحون شهمی بد حالم  من-
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 : کرد نگاهم  شده  گشاد هایچشم با و اورد باال را سرش

  خوره می گل خودش انگار که  آدمی بدم گهمی همچین... مرگ-

 ...  گالب

 : پریدم  حرفش وسط

 . زنممی حرف نه آممی نزدیک نه نبندیش   تا-

 : گفت کردمی باز را کرم تیوپ در خودش که حالی در

 بود   خبر  چه  کوفتی  مهمونی  اون  تو  بگو  بیا...  نکن  تهدید  حاال-

 شدی؟  دیده  اهلل بسم  هایجن مثل تو که

 توی   را  خودم  و  ایستادم  تخت  کنار  درآور  مقابل.  شدم   اتاق   وارد

  پر  هایمچشم  زیر  چرا!  نداشتم؟  روسری  چرا  من  کردم،  نگاه  آینه 

 ! بود؟ نیمه  و نصفه رژم، و ریخته هایریمل  از

 جزء   به  هک  حالی  در  و  دادم  تکیه  دراور  میز  به.  برگشتم  طرفش  به

 : گفتم کردممی فکر آمده  پیش  اتفاقات جزء

  مهمونیش،  تو  نبود،  دوستانه  دورهمی   یک  فقط  خاله،  مهمونی-

  هایصاحب  تا   بودند   دیگه  هایبانک  رئسای  و   معاون  چند  از
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 هر  با  خاله  نظرم  به!  ریحون!  مار  زهر  و  کوفت  و  تاالر  و  کارخونه

 کرده   دعوت  ور  داشته  بستون  بده  باهاش  مدت  این  تو  که  کسی

  آدمای   تعداد  که  هست  هم  دیگه  خبرای  یک  کنم می  فکر.  بود

 شهر  هایکلفت   گردن  جمعیت  کل  از  مهمونی،  توی  کلفت  گردن

 . بود بیشتر هم

 !   شده؟ اینطوری اتقیافه  که گرفت رو  تو اونا ابهت-

 خیره  پاهایم   ی شده  قرمز  های انگشت  به  و   انداختم   پایین  را  سرم

 روی  پوزخندی  بود  افتاده  که  اتفاقاتی  مرور  با   ناخودآگاه .  شدم

 . آمد هایم لب

 ! کنه خفتم خواستمی روحی-

 زده   بیرون  حدقه  از  چشمای  با  و  کرد  پرت  کنارش  را  کرم  تیوپ

 :گفت

 ! گوشته؟ کوچیکت تیکه بیاره گیرت  اگه نگفتم-

  عکس  خواستممی.  کردم   نگاهش  و  دادم  بیرون  امبینی  از  را  نفسم

 : گفتم مقدمه  بی. ببینم بزنم  خواستممی که فیحر از را العملش

 .  کردم بغل رو ارسالن من! ریحون-



 

 
 

383 

DONYAIE MAMNOE 

 : کرد نگاهم  بر و  بِر و  آمد باال ضرب با سرش

!  ببینمش  اونجا  کردمنمی  فکر!  همایونه  دوست!  شناسیش؟می-

 !  بده نجات منو  تا بندازه خطر به خودشو بتونه کردمنمی فکر

 تند  و  تند  که  را  او.  کشید  بغل  هب  را   دخترش  و  شد  بلند  جایش  از

  با .  آمد  طرفم   به   و   گذاشت  تخت  روی  آرام  زد، می  پا   و  دست

 : پرسید داشتم سراغ او از که صدایی ترینارام 

 !  بغلش؟ تو رفتی که شد چطوری بعد -

 : گفتم زنان لبخند. بود حرص از پر لحنش

  فقط .  نکردم  خطا   پا   از  دست  خدا  به!  ریحون  شدی   ها مامان  مثل-

 ...  کرد کمکم نچو

  بهتر  را  منطورم  کند   کمکم   تا  دادم   تکان   هوا  توی  را  هایم دست

 ! دریغ... گرچه  بفهمانم،

  بود،  نیومده  ارسالن اگه. بود گذاشته نگهبان  حیاط در  دم خاله-

 ! گشتیمی من  دنبال خاله یخونه  در  دم باید  ایمان با االن

 !  هاله تو ایمان!  نکن فکر  بلند  بلند اینقدر! هیس-
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 .شد  بلند لحظه همان ایمان صدای

 .  خوردیم یکه دویمان هر  شنیده،  را صدایم او اینکه تصور با

 !  گذاشتی کجا منو  دندون نخ! ریحانه-

 .  کردیم تخلیه را هایماننگرانی هوفی  با   هردویمان باز

 : برد باال  را صدایش ریحانه

 !  آشپزخونه  اول کشوی  تو گذاشتم-

 : کرد  غرغر باز او

  است؟ آشپزخونه کشوی توی دندون نخ جای-

 و  برداشت دراوردش کشوی توی از برسی او، به توجه بی ریحانه

  موهای   خرمن.  کرد  باز  را  موهایش  کش .  نشست  تخت  یلبه 

  برس   حین.  ریختند  پشتش   تخت  و   ها شانه  روی  رنگش   طالیی

 :  گفت کشیدن

 !  تو از بهتر کی! باشه هم خداش از-

  نشستم  کنارش و  گرفتم  میز از  را امتکیه هم   من.  گرفت امخنده

 : گفتم کنم  نگاه  او به اینکه بدون و
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  اگه .  ندادم   که  هاییسوتی  چه  فهمیدم  امشب  همین  تازه-

 !  برهنمی خوابش خنده از  صبح تا  بیاد  یادش منو هایسوتی

  ساعت   چند   تونهمی  که  افتاده  شاسکول  دختر  یک گیر  بده  مگه-

 مثل   دختری  پسری  هیچ  اوضاع  این  تو  بشه؟  بُر  روده  دستش  از

 !  کنهنمی ول رو تو

 !  مرض-

  های شب  یریحانه  او  کردم   حس  اما  کردم،  نگاهش  چپ  چپ

  حتی .  بود  خندیدن  حال  در  صورتش  کل.  نیست  پیش

 . زدند می  برق  هم   هایشچشم

 !شدی؟ طوری یک امشب! شده؟ چی-

 :کشید عمیقی  نفس  و برد  دهان به را هایش لب

 ! اینجا بیاد  فردا قراره!... پونه زد گزن بهم  مامانم  امشب-

.  بیاید   در  دهانم   از  حرفی   و  کنم  ابراز  را  امشادی  و   تعجب  نگذاشت

  دخترش   صورت  رویروبه   درست  صورتش.  کشید  دراز  تخت  روی

 :زد لب آرام. گرفت قرار
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  دنیا  به مادر یک دید یزاویه از کردم سعی  اومده، جانا وقتی از-

  هایمشت   توی  انحصارا  توبچه   یک ی  فهمممی  حاال.  کنم  نگاه

  یچهره  کنه  سعی   دونگ   و   دروغ  عالمه  یک   با   و   بگیره  خودش

 چقدر!  دردناکه  چقدر  کنه،   خراب  بچه  ذهن  توی  رو   مادرش

  بذاره  پیش  پا  اشبچه  یدوباره  دیدن  برای  مدام  مادر  یک  سخته

  به  رد   دست  بارها   و  بارها  بچه  اما  دوریش  غم  از  بزنه  له  له  و

 بلغور   رو  بودن  داده  خوردش  به  که  هاییحرف  و  نهبز  اشسینه 

 !...  کنه

 :درآمد نشسته  حالت به کش دراز  حالت از دوباره

. شدم  خسته  ها بازی  گربه  و  موش  این  از  دیگه...  دونی؟ می-

  خودم،  به مامانم، به بدم فرصت یک همیشه برای یکبار خواممی

 ! دلم به

**** 

 را  هایم چشم.  بود  کرده  مااحاطه  گرما   هرم  و  پارچه  سوختن  بوی

 . بودم رفته پتو زیر خرخره تا من و  بود گرم هوا. کردم باز
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  و   بود   تاریک  نیمه  خانه  فضای.  شدم  بلند   آرام  و  زدم  کنار   را  پتو

 . بودند کرده روشن آتش که انگار! روشن حیاط توی

  و  رنگ آبی دیوارهای از گنگی خاطرات. کردم نگاه  دیوار و در به

  همه  انگار  هنوز  اما  گرفت؛  جان  سرم  توی  پنجره  توری  یپرده

 . دیدممی کدر یپرده یک پشت از را چیز

.  شد  جیغ  به  تبدیل   ناله.  شدم  بلند   جا  از.  آمد  ایناله  صدای

  که   تور  یکهنه  یپرده.  شدم  کشیده   حیاط  طرف  به  ناخودآگاه

  و  دویدمی  حیاط  توی  مادرم.  دادم  کنار  را  بود  سفید  زمانی  یک

  نمرده  پیش  ها سال  او  مگر .  کردم  نگاهش   تعجب  با.  یدکشمی  جیغ

 !  بود؟

.  ترسیدم.  شد  خیره  من   به   و  ایستاد   حیاط  وسط   یکدفعه  مادر

  کشید می  شعله  آتش  تنش  تمام  از  که  حالی  در  او.  رفتم  عقب

 :گفت بغض با و  شد ترنزدیک من  به قدمی

 !مامان بیا ! مامان  بده نجاتم  بیا ! پونه-

.  کشیدمی  خودش  سمت  به  را  من  که  بود  آهنربایی  شبیه  صدایش

  لباسم   و  زد  صورتم  توی  گرما   هرم.  دویدم  حیاط  توی  برهنه  پای  با
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  داشتم   من.  نبود  خودم  اختیار  در  پاهایم   ولی .  چسبید  تنم   به

  که  مقابلش.  شدممی  ترنزدیک  او  به  او  نجات  برای  لحظه  به  لحظه

 صورتش.  کرد  نگاهم   زده   غم   لبخندی  با   و  باز  را  بغلش  ایستادم،

 .  شدنمی  دیده آتش نور از

 آتش  او  شبیه  هم  من  و  رفتم  فرو  آغوشش  توی.  نکردم  معطل

 . گرفتم

  های تکان  با.  داد   تکانم  محکم  و  فشرد  و   گرفت  را  هایم شانه  یکی

 . بازگشتم هوشیاری دنیای به و  شدم کنده  مادرم بغل از او

  یک  ممشچ  هر  روی  انگار  یکی.  کردم  باز  سختی  به  را  هایمپلک

 !  سنگین و  بود داغ. بود گذاشته شده  سرخ سربی یگلوله 

 را   خودم  کشدار  و  سخت  های نفس  صدای  حال  همان  در

  هنوز   بود،  ارادی  غیر  کامال   زدم  صدا  را  "مادرم"  اینکه.  شنیدممی

 .  هستم  او سوزان آغوش در کردم می فکر

 !  بینیمی کابوس داری! شو بیدار...  پونه-

  جیغ  مثل.  کشید  جیغ  لبم  پوست  رسید،   هایمبل  به  که  آبی   قطره

 !آب ایقطره رطوبت با تالقی در گداخته آهن یک
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 و   نشسته  تشکم  کنار  زمین  روی   دیوار  به  تکیه  بعد  دقایقی 

  قند  که  ایمانی  به  سکوت  در  صامت،  و   بودم  کرده  بغل  را  زانوهایم

 پنجره  پشت  چراغِ  ضعیف  نور  و  زدمی  هم  به  آب  لیوان  توی  را

 . کردممی نگاه  بود؛ افتاده رتشوص توی

  بسته  هام کابوس  یپرونده  کردممی  فکر  که  بود   وقت  خیلی-

 ... شده

 : گفتم حال بی  و کشاندم او اخم پر صورت تا  را نگاهم

  دیدم می  پنجره  پشت  از  مامانو  همیشه  مبچگی  هایکابوس  توی-

 ازم  خواب  این  تو...  حاال  اما  خواد؛می  کمک  و  کشهمی  داد  که

 ... کنم کمکمش که تاس خو

 . ببینم را هایشچشم  تاریک نیمه هال توی کردم سعی

 !  بده؟ حالش دنیا اون تو  مامانم نظرت به -

 : گرفت طرفم به را لیوان فقط  نیاورد باال را سرش

  کی   تا !  بشی  ویزیت  روانکاو   یا  روانشناس  یک   پیش   بری   باید   تو-

  ه صغ   این !  بکشی؟   دوش  به  رو  خاله   مرگ  یغصه  خوایمی

 ! ندازتتمی پا از روز یک حتما سنگینه،
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 را  خودم.  دادم  دستش  به  را  لیوان  و  خوردم  رو  قند   آب  از  قلپی

 . خزیدم پتو زیر و  کشاندم تشک روی

 .  رممی هم  دکتر روز یک! باشه-

 بار  هزار  از  خواب  به  تظاهر.  بستم  را  هایمچشم  و  گفتم  را  این

 . باشم  خوبی اهرمتظ  کردم سعی من  اما است؛ ترسخت  بیداری

 هم  روی  را  هایمپلک  که  بار  هر.  کردم  باز  را  هایمچشم   رفت  که  او

  بود   گرفته  شعله  تنش  تمام  از  آتش  که  مادرم  تصویر  گذاشتممی

 خوابیدن   به  تظاهر  سختی  همین  شد،می  نمایان  هایمچشم  جلوی

 . کردمی هم  ترسخت  برایم را

 فرار   برای  گزیران.  نبرد  خوابم  و  زدم  غلت  رختخوابم  توی  ساعتی

  بودند؛   شده   ورحمله  مغزم  به  موریانه  مثل   که  سمی   افکار  هجوم  از

 چیزی  اولین. کردم روشنش و  برداشتم سرم باالی از را امگوشی

  طرف   از  پیامی   کرد   جلب  خودش  به   را  توجهم  صفحه  روی  که

  تا   بیا  داری  وقت  اگه  فردا"  بود  نوشته.  کردم  بازش.  بود  همایون

 آدرس  متن  پایین  "!بشی  آشنا  کاریت  ایضف  و  رستوران  با

 .بود نوشته هم را رستوران
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  به شدت  با  را  ذهنیم  هایموریانه  تمام  توانست  جمله  چند  همین

 اینکه  از  حاال .  کنند  آرام  را  چشمم  و   قلب   و   بزنند   پس   عقب

  احساس  بیاورم،  دست  به  را  امرفته   دست  از  استقالل  توانستممی

 هنوز  که   حالی  در  رفتم  خواب به  بعد   لحظه  چند.  کردمی  آرامش

 . بود دستم توی گوشی

  که  بود   سهمگین  آنقدر  زلزله.  بود  آمده  زلزله  مشهد  خوابم  توی

  فقط  هم  شهر  هایآدم  تمام  از.  بود  کرده  خراب  را  هاخانه  تمام

 ! زلزله آن دائمی هایلرزه پس  و  بودم مانده  زنده من

  با . است لرزش حال در تنم تمام شدم متوجه کردم باز که چشم

 سکوت   در  جا  همه دیدم  که  وقتی  اما  پریدم  جا  از  خوابم  یاداوری

.  انداختم  نگاه   رختخوابم  به  و  برگشتم  است  ارامش  و  سکون  و

 خودش   به  داشت  بودم؛  خوابیده  من  که  جایی  درست  امگوشی

  بیدار   تنم   زیر  گوشی  لرزش  با  باید  دیگر  بار  چند   من.  لرزیدمی

 !  نیایم؟ رختخواب توی دست به شیوگ  فهمیدممی  تا شدممی

 .بود  صالحی. برداشتم باز نیمه هایچشم با را گوشی

 !  صالحی آقای سالم -
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 !  بودی؟ خواب! سالم-

  و   پر   به  که  ایخمیازه  کردم   سعی  و   کشیدم  صورتم  روی  دستی

 . بزنم پس را بود چسبیده دهانم پای

 !  کجایی؟  االن... پونه-

 : پرسیدم صبحگاهیم خشدار  ایدص با . بود نگرانی از پر لحنش

 چطور؟ -

  نشی   بلند   ها فیلم  این   با  کن،   خالی   تگوشی  توی  از  رو  ها فیلم-

  انگیز  روح  رو  کنی می  زندگی   که   جایی   آدرس!  بری  اونور  و  وراین

 داره؟

 : افتاد شور دلم به

 !  ها؟فیلم تو از فهمیدین چیزی-

  قانونی   غیر  هایبند  و  زد  یسابقه   که  گنده  کله  تا  چند  یک  -

  خوایممی  که  کاری   برای  این  البته  که  بود  فیلمت  توی  دارن،

  و   فلش  یک  تو  بریز  رو  هافیلم  هم  حاال...  مثبته  پوان  یک  بکنیم
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  چند .  کردم  رو   کار  همین  منم!  کن  قایمشون  مطمئن  جای  یک

 !  بهتره باشیم داشته ازش نسخه تا

.  نشستم  هولمز  شرلوک  فیلم  وسط  درست  کردم  حس  دم  آن  در

  که  تبار انگلیسی زنان  آن از یکی من  و  عزیز هولمز خود یلحصا

 کمک   درخواست  و  کردندمی  مراجعه  او  به  نگران  و  آشفته

 ! هستم  دادند؛می

 !  باشه-

 ! نداری؟ کاری-

 .کرد رسوب دلم ته عجیبی دلتنگی  یکدفعه

 !خوبه؟ بابام  حال-

 : داد جواب مکث بی

 !  باشه؟  بد حالش  و باشم  کنارش  من شهمی-

 !  هستین؟ مراقبش-

 کشهمی  پر  براش دلت  اینقدر  که تو  دی؟ می  پیغام   به  بوسه  چرا-

 !  تنگه تو برای دلش  هم جالل باش  مطمئن! دیدنش بیا
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 ...  آممی-

 .  دادمی آرامش من  به بابا وجود مطمئنا

  روی  را  دیشب  های فیلم  تمام  بروم   بیرون  خانه  از  اینکه  از  قبل

 .کردم  نحذفشا آن از بعد  و  ریختم فلش

 چهارم  فصل

 یکلوچه   یتکه  آخرین  که  حالی   در  و  شدم   پیاده  ماشین  از

  رستوران   بزرگ  در  مقابل  تپاندم،می  دهانم  توی  را  زنجبیلی

 بود  رستورانی  همان  در  سر  شبیه  دقیقا  رستوران  در  سر.  ایستادم

  من  به  ناژ  تاالرهای  گروه  تابلوی.  داشت  قرار  شهر  از  بیرون  که

 . امآمده درست را هار که  دادمی نشان

  مقابل   وسیعی  یمحوطه .  شدم  وارد  و   دادم   هلش .  بود  باز  نیمه  در

  هایی اتاقک  زمین،  از  باالتر  محوطه،  دور  تا  دور  که  بود  رویم

  و   بود  چوبی  هایینرده  هم  اتاقک  هر  جلوی.  داشت  وجود  مفروش

 .  شدمی منتهی  هااتاقک به براق   چوبی با که هایی پله



 

 
 

395 

DONYAIE MAMNOE 

  که  قدم   چند.  بود  شده  پوشانده  مصنوعی  چمن  ا ب  هم   محوطه  کل

.  دیدم  هااتاقک توی هم را دار  بوته و گل هایپشتی رفتم، جلوتر

 . بود شده کوچکی مبل شبیه که  هم  روی پشتی دو

.  چرخیدم  خودم  دور  کامل  دور  یک   مردی  آهای   آهای   صدای  با

  آمدمی  بیرون  اصلی  ساختمان  از  دو  با  داشت  که  مرد  ان  باالخره

 : پرسید  جدیت با. زدمی نفس نفس  رسید که نزدیک. دیدم را

 !  اینجا؟ دارین کاری-

 سرم  و  انداختم  بود  نگهبانان  یونیفرم  شبیه  که  لباسش  به  نگاهی

 : دادم تکان را

 ...  جناب با -

 همانطور  هم   او.  نیاوردم  یاد   به  را  همایون  فامیل  کردم   فکر  چه  هر

 :کردمی  نگاهم طلبکار و کمر به دست

 . داشتم قرار همایون آقا  با -

.  رفت  رژه  پوزم  و   دک   و  قیافه  و   صورت  در  بار   چند   هایش چشم

  ام زده  صدا  کوچک  اسم  با   را  مدیرش  اینکه  از  که  داشتم  یقین

 . است شده متعجب



 

 
 

396 

DONYAIE MAMNOE 

 ! دارن؟ تشریف-

  و   زد   اصلی   ساختمان  طرف  به  چرخی  نیم   و   داد   تکان  را  سرش

 :کرد دراز را دستش

 ! کننمی صحبت سرآشپز با رندا رستوران تو اقدس آقای-

.  شدم   خیره  دهانش   به  و  برگرداندم  طرفش   به  را  سرم  ضرب  با

  یچهره  بالفاصله.  نکرد  اما  کند؛  تصحیح  را  حرفش  که  بودم  منتظر

 .گرفت جان هایم چشم جلوی اقدس آقایان

 اقدس؟  آقای-

 : گفتم  دوباره!  نشده متوجه را اسمش کردم فکر

 !  اقدس؟ همایون-

 :گفت  و کرد نزدیک هم  له را پرش ابروهای

!  پرسی؟می  من  از  رسمشو  و   اسم  داری،  کار   اقدس   آقای  با  شما-

  چیزی  باری  کاری  اینجا  تا   اومدی  اللهی  علی  همینطوری  اگه

  کار  کس  هر  به  اقدس  آقای!  من  خواهر  برو  کن  کج  بیاد،  گیرت
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  دیپلم   فوق   من  خود!  باسواد  و  اندیده  دوره  همه!  دهنمی

 .دارم حسابداری

 !  زکی گفتمی هاپرحرف  به که بود ایپرچانه مردهای ان از

 !کجاین؟  گفتین.  گذاشتن  قرار  من  با  خودشون  اقدس  آقای...  نه-

  دراز   ساختمان  طرف  به  را  دستش  دوباره  و  انداخت  باال  ایشانه

 :کرد

 !  اونجاین که گفتم-

  زمین  از  پله   یک   با   که  ساختمان  طرف   به و گفتم  ممنون  لب  زیر

 .  کردم  حرکت دشمی جدا

 هل  را  بود  بزرگ  یشده  خرد  یشیشه   یک  شبیه  که  ایشیشه   در

 .  بود سنگین. دادم

  و   باال  قسمت  دو  به  را  ساختمان  پله  چند  که   جایی  تا   در  دم  از

  هایستون و بود  شده پهن قرمزی فرش بود؛  کرده  تقسیم پایین

  تا   بودند،   شده  وصل  هم   به  پهن  زنجیرهای  با   که  فلزی  و  طالیی

 .  داشتند قرار قرمز فرش انتهای
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  واقعا   دانستمنمی  هنوز  که  همایونی  کردن  پیدا  قصد  به  را  نگاهم

  و  مجلل  و  بزرگ  لوستری  اما.  گرفتم  فرش  از  نه؛  یا  است  خودش

  چشمم   بود؛  آمده  زمین  نزدیک  تا   تقریبا  سالن   وسط  که  پرنوری

 .گرفت را

 چشمان نیا با  دانستممی ولی نبودم  بدید ندید  بستم، را چشمم

 .نبود خوب اصال این و امشده هاواج و  هاج شبیه زده حیرت

  طرف   کدام  از  صدا  دهم   گوش کردم  سعی   هایم چشم  کردن  باز با

 ساختمان   توی  اقدس  آقای  بود  گفته  نگهبان  چون.  آیدمی

 .  هستند

.  کرد  جلب  را  توجهم  آمد؛ می  چپ  سمت  از  که  ایمردانه  صدای

  مطمئن.  شدمی  پخش  هم  سالن  توی  وار  اکو.  بود  بم  و  دور  صدا

  ساختمان   چپ  سمت  بزرگ  ایقهوه  در  همان  پشت  او  که  شدم

 !  ایستاده

  و   رفت   کنار  دستم  آرام  فشار   با .  بود  لوالیی   در.  رفتم  در   طرف  به

  سریع .  کرد  باز  جاآن  مدرن  و   مجهز  یآشپزخانه   به   را  من  چشم

.  کردم  همقایس  اینجا  با  را  پناهی  رستوران  یآشپزخانه   سرم،  توی
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  قابل   دو  این  اصال  که  بفهمد  توانستمی  کودنی  هر  اول  نگاه  در

 .  نیستند هم   با مقایسه

  پوشیده  قرمزی  و   سفید   کاله  و   روپوش  که  مردی   همراه  همایون

!  بود؟ خودش واقعا  او. بودند  ایستاده من  به رو و  سالن وسط بود؛

 !  کلفت؟ گردن اقدسِ پسر و بود ارسالن برادر واقعا   او پس

  اطالعات   تبادل  حال  در  عمیق  و  بود   برگه  یک   توی  هردویشان  رس

  یک  که  همایونی!  همایون  یکی  و  گفتمی  سرآشپز  یکی.  بودند

 . داشت  تن  به  قواره  خوش  و  دوخت  خوش  ایسورمه   شلوار  و  کت

  هر  از  بیشتر  من.  گرفت  لرزم  آشپزخانه  این  و  سالن   ابهت  دیدن  با

  شده  مضطرب  فضا  نیا  دیدن  با  من.  شناختممی   را  خودم  کسی

 .بودم

 !  نه؟ یا بیایم بر رستوران این در اردری پس  از توانممی که این

  باال را سرش همایون که بودم  هیچی  تا دو دو حال در سرم توی

  و   بود داده  سالم  من  به  دور  از. داد  تکان  را  سرش  لبخند  با  و  کرد

 .  بیاورم لب به لبخند استرس شدت از توانستمنمی حتی من
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.  آمد   طرفم   به  خودش  و   داد  سرآشپز   به  را  کاغذ   بعد  ایظه لح

 : گفت  مهربانی لحن با و آورد پایین با را سرش و  ایستاد مقابلم 

 !خیر به صبحت! تو؟ خوبی-

  اومدم،   خالی  دست  ببخشید...  امزده  هیجان  یکم  فقط  ممنون،-

 .بود بسته هنوز ها فروشی گل  و فروشی شیرینی

 :گفت و  گرفت در طرف به را دستش

 آدرس   داد  قرار  از  بعد !  بنویسیم  قرارداد  یک  تا  من  اتاق   بریم-

 !  پزه شیرینی که  دممی بهت رو خانم  یک یخونه 

 ترسونین؟ می خونگی شیرینی از منو... باشه-

 در   تک  یک  سالن  طرف  آن  درست .  آمدیم  بیرون  آشپزخانه  از

 کلیدی.  رفت  در  همان  طرف  به   همایون.  داشت  قرار  براق   چوبی

  وارد اینکه از قبل اما کرد؛ باز را در و درآورد کتش جیب توی از

 : گفت کشید  در دربند روی را پایش  شود

.  شممی  دیگه  آدم  یک  ذارممی  اتاق  این   تو  که  پامو  من !  پونه  ببین-

  کنهمی  رحم  بی  منو!  جدیه  کارم  چون!  کنهمی  جدی  منو  اتاق   این

  تخطی  که  یسک  هر  و  اولویته  تو  من  برای  مشتری  با  کار  چون
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  اینجا!  شهمی  مواجه  من  رحم  بی  روی  با  مسلما   اولویت  این  از  کنه

 که  منظورمو!  نداریم  کنممی  جبران  خدا  به  کردم،  اشتباه

 !  فهمی؟می

 : گفتم  بود زده من به مستقیما که ایکنایه به توجه بی

 !  اتاق این تو  یاینمی وقتی  شین، می ترسناک پسچه -

 حرکت  از  قلبم  آن  یک.  کرد  دراز  مطرف  به  را  دستش  و  خندید

 اممقنعه  پایین  یلبه   روی  که  بلندش  و  کشیده  انگشت.  ایستاد

 .  شدم   خیره  دستش  به  و  بردم  پایین  را  سرم  اضطراب  با  کرد  توقف

  اینجا.  دممی  ترجیح  چیزی  هر  به  رو  انضباط   و  نظم   من  البته  و-

 !  بشی موندگار  بتونی تا  باشی کوش سخت منظم  اونقدر باید 

  و   برداشت  را  آن.  بود  افتاده   اممقنعه  روی  که  ایکلوچه   خرده

 :گفت

  گاهی .  نیستن  عادی   هایآدم  اغلب  آنمی  اینجا  که  هایی مهمون  -

  شدت   به  هم  گاهی  کنن،می  هم  بداخالقی  گاهی گن،می  هم  زور

  کاپیتان  یک  عنوان  به  تو  اکشن  ری  اما!  شنمی  دلباز  و  دست

 ! مهمه خیلی من برای اردور



 

 
 

402 

DONYAIE MAMNOE 

  هایم چشم  توی  سپس   و  دوخت  زمین  به  ایلحظه  را  اهشگن

 : آمدمی قبل  از ترجدی نظر به. برگرداند

  وقت  هیچ  نکن،  بحث  و  جر  مشتری  از  کدوم   هیچ  با   وقت  هیچ-

  ها گارسن  تمام  مدیریت!  نده  رو  کار  این  یاجازه  هم  هاگارسن  به

 ! تویه نظر زیر مستقیما

 .شوم اتاقش  وارد  تا داد قرار  پشتم را دستش و گفت را این

  نفسم  همایون  نفوذ  غیرقابل  و  سخت  قوانین  این.  کشیدم  هوفی

 .  بود کرده تنگ را

 . بود ساده  بسیار کردممی فکر که چهآن خالف اتاقش

 اداری   میز  یک  بلند،  پشتی  با  رنگ  ایقهوه  چرمی  صندلی  یک

 بزرگ   مانیتوری  یاصافه   به  اداری  ادوات  و  ابزار  از  بود  پر  رویش  که

 !  میز طرف  این هامیهمان  برای ایقهوه و زرد چرمی  مبل چند و

  داشتند   هم  عجیبی  عطر  که  گل  پر  بزرگ  سرامیکی  گلدان  چند

  دو   را  اتاقش  بصری  یجلوه   که  داشت  قرار  اتاقش   هایکناره  در

 .  بود کرده چندان

 : گفت و کرد دراز  هامبل از یکی طرف به را دستش
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 .  بشین-

  کرد   باز  را  رستوران  یمحوطه   به  رو  رگزب  یپنجره  طرف   به  بعد

 روی   را  بود  برداشته  من  یمقنعه   روی  از  که  ایکلوچه  خرده  آن  و

 . نشست سرجایش ارام سپس و گذاشت پنجره  بیرونی یلبه 

 دیگری  حرف   هر  به  را  سکوت  که  بودم   زده   خجالت  آنقدر   من

  درز  الی  مو  که  بود  معنی  این  به  همایون  کار  این.  دادم  ترجیح

 . رفت نمی ایشرهکا

 .  بودم رویشروبه درست. نشستم و کردم انتخاب را زرد مبل

 ... همایون  آقا-

 : کرد نگاهم جدیت با  و کرد بلند را سرش

 !بگو...  خب! کن صدا  اقدس منو اینجا-

 : گفتم بود کرده احاطه شیرین استرسی را دلم توی که حالی در

  با   ترک چیکو  خیلی  محیط  یک  کردممی  کار   قبال   که  جایی   من-

 اردری   پس   از  تونم می  دونم نمی.  بود  کمتری  خیلی  مسئولیت

 ! نه یا  بربیام بزرگ رستوران این توی
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 : گفت و کرد روشن را بود میزش روی که سیستمی

 آموزشی  ایدوره  دو  یکی  باید  البته.  مطمئنم  من!  آیمی  بر-

  اساتید   بهترین  از  یکی   قراره  االن!  بشی  ترمسلط  تا  بگذرونی 

 ... هتلداری دانشکده توی یدارهتل

 : داد ادامه و  کرد مکث 

  من  بذاره،  آموزشی  هایدوره  همونجا  پاسداران،  خیابون  تو-

 .  کنممی نام ثبت اونجا رو تو االن همین

  و   آورد  در  ایبرگه  میزش  کشوی  از  و  برداشت  سیستم  از  دست

 :گذاشت میز روی خودکار یک همراه

  این  حقوق  استخدامی،   اینجا  ه برگ  این  کردن   پر  از  بعد   هم   تو-

  باید   رو  هادوره  هایهزینه  اما  کنم،می  واریز  برات  هم  رو  ماهت

 !  بدی جیبت از خودت

 سیستمش   توی  ایلحظه  باز.  دادم  تکان   فهمیدن  معنی   به  را  سرم

 .شد محو

  و نشستم  زمانی تا  داشتم،برمی میز روی از را برگه که حینی در

  و   او   هایتفاوت  و  ها شباهت  مدام  کردم؛ می  پر  دا  فرم   اطالعات
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 باری  اولین  برای.  شمردممی  سرم  توی  را  بزرگ  اقدس  و  ارسالن

  ولی   بود  آشنا  برایم   هایش چشم  دیدم،   را  همایون  که  هم

.  بود  شده  حل  سرم  توی  پازل  حاال!  امشدیده  کجا  دانستمنمی

  ابهت  پر  مرد  همان.  بود  پدرشان  شبیه  هاآن  دوی  هر  هایچشم

 !  مهمانی  شب تاس و

  و   برداشتم برگه  روی  از  را  سرم. کردندنمی  رهایم   سوال  همه  این

 :گفتم بود چیزی تایپ  حال در که اویی  به مقدمه بی

 .آشناست برام  خیلی شما فامیلی  -

  تکیه  اشصندلی  به  و   کرد  نگاهم   و  کند  مانیتور  روی  از  را  نگاهش

 :داد

  ها اقدس  ال ماشا!  که  نیستم  اقدس  خاندان  ی بازمانده  تنها   من-

  شنیدی   کجا  تو  حاال!  بوده  جمعیت  ازدیاد  بودن  بلد   که  کاری  تنها

   منو؟ فامیلی 

.  بودن  فامیلی  همین  به  پسر  و  پدر  یک!  مهمونی  یک  توی  دیشب-

 .بود ارسالن آقا  شما دوست! شناختمشمی من رو پسره

 :گرفت صندلی از را اشتکیه و زد لبخند
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 !  شی می خوبی  نویس رمان تو-

 !چطور؟-

  داداش  ارسالن  زنی می  حدس  بگی   تا   چیندی  مقدمه   اینقدر-

  پرسیدیمی   اول  همون  خب  کنم؟  اتمواخذه  ترسیدی!  منه؟

  اذیت   منو  گرچه  گفتممی  منم!  داره  من  به  ربطی  چه  ارسالن

  داداش  آره،  خب  ولی   کردم؛  عاقش   برادری  از  من   و  کنهمی

 ! خودمه یکوچیکه 

  تضاد   اینستاگرامش   پست  پای  ینوشته  آن  با   دقیقا  حرفش  این

 .دارد دوستش زیادی از که بود مشخص. داشت

  هایش دست  که  حالی  در  پنجره،  پای  رفت  دوباره   و  شد   بلند  جا  از

 : گفت بود زده  گره هم  به اشسینه  روی را

  که  هاییمهمونی  هم   اون!  باشی  مهمونی  اهل  تو  کردم نمی  فکر-

 !  رهمی  من پدر

 ! چی؟  یعنی-

 : نشست پنجره یلبه طرفه یک  هم  باز و برگشت
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  بود  جالب!  ذارهنمی  مهمونی  هر  و  خونه  هر  تو  پاشو  بزرگ  اقدس-

 . برام

 آرام. دست در  ُپر سینی یک با. شد  اتاق  وارد مردی لحظه همان

 . شد خیره همایون به  و کرد سالم

  کرد   اشاره  من   مقابل  میز  به  ابرو،  و   چشم  و  سر  حرکت  با  همایون

 .  گذاشت من  مقابل را سینی مکث  بی پوش، ایسورمه مرد و

  نسکافه   غلیظ   بوی  و   افتاد   شوکالتی  هایبیسکوییت   به  که  چشمم

 خودش  به  دوباری   یکی  ضعف  شدت   از  دلم   کرد؛   پر   را  امبینی  توی

  بودم،   شده  متحمل  که  هاییهیجان  یهمه  خاطر  به  انگار.  پیچید

 .  بودند  شده  هضم هاکلوچه  و کشیده ته امانرژی 

 فنجان.  نشست  مقابلم   و  آمد   پایین  پنجره  یلبه  از  هم   همایون

  هوا  توی معلق را فنجان همانطور. نخورد ولی برداشت را نسکافه

 : کردمی  نگاه ها بیسکوییت  به و داشته نگه

  بی   این  مجبوریم...  شده  تموم  گلی  مریم  باقلوهای  امروز-

 .  بخوریم رو ها خاصیت 

 .  نبودم موافق  حرفش با
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  دهانم   نزدیک   و   برداشتم  بیسکوییت  یک   اههمر  را  نسکافه   فنجان

  هم   نزدیک  هاسال  متعلقاتش  و  قهوه  به  من  اینکه  با.  گرفتم

  گازی .  داشتم  نسکافه   این  خوردن  برای  ولعی   عجیب  اما   شدم؛ نمی

 همایون.  کشیدم  سر  را  نسکافه  از  جرعه  یک  و  زدم  بیسکوییت  به

  روی   را  هایش آرنج  که  حالی   در  و   برگرداند   سینی   به  را  فنجانش 

 : گفت بود؛ گذاشته زانوهایش

 .دادم دست از رو نظیری بی یصحنه  حیف-

  شاید.  زدم  زل  صورتش  به  و  کردم   گشادتر  کمی  را  هایمچشم

 !  بفهمم را اشجمله معنی خواستممی

 اینکه   حسرت  عمرم  آخر  تا  که  بخورم  قسم  تونممی  قطعا  من-

 عکس نتخورد بیسکوییت و تو از تا  نبود دستم دم دوربین االن

 !  مونهمی دلم  رو بگیرم؛

.  کنم  حالجی  سرم  توی  را  هایشحرف  تا  کشید  طول  ثانیه  چند

  تعجب  با   بزند؛   سر  ادم  از  تواندمی  که  کاری  ترینارادی   غیر  در  بعد

 . انداختم نگاهی  فنجان و دستم توی بیسکوییت به
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  شدم  خم  عکاس،  همای  توسط  گرفتن  قرار  تمسخر  مورد  فکر  با

  نگاهش   رفته  هم  توی  ابروهای  با  و  برگرداندم  سینی  به  را  دو   هر  و

 . نبود هم خنده حتی یا تمسخر از ردی هیچ صورتش در. کردم

 هنوز  من  و   برگشت  میزش  پشت  دوباره  و   شد   بلند   مبل  روی  از

  ذهنم   توی  را  پیشم  دقیقه  رفتار  دوباره  مدام.  بودم  خیره  او  به

  نگاهش  بیشتر  چه  هر  اما.  کردم می  نگاهش  و  گرداندمبرمی

 .بود سکوت در هنوز  او و  شدممی گیج بیشتر کردممی

  و  فنجان  همان  مثل  را  خورده  گره  هم  در  فکرهای  باالخره

 . شدم بلند جا از و  گذاشتم پایین بیسکوییت

  ولی   نگفت  چیزی.  شد  کنده  مانیتور  روی  از  نگاهش  شدنم،  بلند   با

   "!کجا؟ "  گویدمی که  بخوانم نگاهش توی توانستممی

 .  بخرم شیرینی رممی-

 .شد مانیتور محو نگاهش  دوباره و داد تکان همزمان را سرش

  که   هم  گلی  مریم  آدرس  به.  کردممی  فکر  را  مسیر  طول  تمام

 کج   خودم  طرف  به  را  جلو  یآینه .  کردندنمی  ولم  فکرهایم  رسیدم

  را  بود  گفته  همایون  که  لحظه  آن  ادای  کردم   سعی  و  کردم
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  بلعیدن   و   زدن  گاز  توی  چیزی  چه  نمببی  خواستممی.  دربیاورم

  باز  و  بستم  را  هایم چشم  ایدقیقه .  است  بوده  جذاب  برایش  من

  وقت.  بود  فایده  بی   کامال   اما  خوردم؛  بیسکوییت  مثال  و  کردم

 .نبود ترزشت  من از کسی خوردن

  ماشین  از  و   خندیدم  خودم  به.  بود  برداشته  نم  همایون  مغز   مسلما

 . شدم پیاده 

 را گلی  مریم  یخانه در کنم،  نگاه  پالک شماره به هاینک از زودتر

  آمد می  رنگی  سفید  در   طرف  از   تنها  وانیل   عطر  و  بو .  کردم  پیدا

 . بود پوشانده  پشت پر  و بزرگ یاسی  گل را دیوارش تمام که

 . داشت شاسی  دو و بود تصویری آیفن

  کدام  باید  که  بود  ننوشته  همایون.  کردم  نگاه  گوشی  یصفحه   به

  تردید  با.  نداد  جواب  کسی  زدم،  را   باال  زنگ .  بفشارم را  هخان  زنگ

  گوشم   به  ضعیفی   دینگ  دینگ  صدای.  فشردم  را  پایین   زنگ

 .  شد باز صدایی و سر پر خِر خِر و تق تق با در آن از بعد و رسید
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  نسبتا  حیاط  یک.  کشیدم  سرک  حیاط  داخل  به  و  دادم  هل  را  در

  این   از!  صورتی  هایپیچک  از  بود  پر  دیوارهایش   تمام   که  بزرگ

 .  بود هم  روحی خاله عمارت توی هاپیچک نوع

  وزیدمی  ساختمان  سمت  از  که  بادی  همراه  وانیل  بوی  هم   هنوز

  مامانم   که  انداختمی  روزهایی   یاد  به  را  من   و  زدمی  امبینی  زیر

 .  پختمی کیک  برایم  گاز روی قابلمه،  یک با

 خانه   وارد  ریکمت  استرس  بدون  که  کرد  وادارم  هاحس  همین

 . شوم

  فلزی   سفید  تاب  یک.  انداختم  نگاه   بر  و  دور  به  هم  باز  حیاط  وسط

  آدم   که  هاییتاب   آن  از.  داشت  وجود  حیاط  کوچک  یباغچه  کنار

 زمین   و  آسمان  به  و  بنشیند  رویش   دارد  دوست  فصلی  هر  توی

  خوردی،  زمین  اگر  گویند می  من   به  ها تاب  همیشه.  شود  خیره

 . توست انتظار در آسمان

 : گفت هم  سر پشت بار چند زنی

 !  بفرمایین  بفرمایین،-
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.  زدم  کنار  را  در  جلوی  یپرده  و  درآوردم  را  هایم کفش  در  دم

  سالن .  شدمی  منتهی  سالن  یک  به  که  بود  دراز  راهروی  یک  مقابلم 

 .  بزرگ و بود تاریک نیمه

  های فرش  روی  چپم  سمت  از  پهن  نوری  گذشتم،  که  راهرو  از

  گوشم   به  ترنزدیک  و  ترواضح  زن  صدای.  بود  هدش   کشیده  قرمز

  آشپزخانه   وسط  زنی  چرخیدم،  نور  طرف  به  که  کامال .  رسید

 دقیقا   وانیل  بوی.  بود  گرفته  دست  در  را  فری  سینی  و  بود  ایستاده

 . آمدمی جاهمین  از

  قدیم  سبک  به  هنوز  که  ایآشپزخانه  اینچنین  که  بود  وقت  خیلی

  حیاط   به  رو  که  بزرگی  هایپنجره.  بودم  ندیده  را  باشد  داشته  دیوار

  بود؛  بخشیده  دیوار  و  در  به  سخاوتمندانه  را  خورشید  نور  و  بود

 .بود آشپزخانه این عطف نقطه

 : گفت بود  زده گره  گردنش پشت را قرمزش روسری که زن

.  بیام  استقبالت  نتونستم  بنده  دستم   ببخش!  جان  مامان  تو  بیا-

 .کردم زاب برات  مبینی نوک با  هم  رو در
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  اشتباه  دیگری   کس   با  را  من  زن  این   حتما  "  گفتم،   خودم   با

  وقت  چند   کردم،می  برطرف  را   ها تفاهم  سوء  سریع  باید !  گرفته

 . "!بود؟ نزده  صدایم  مامان  و نبود مادرم که بود

 !  گلی؟   مریم...  خانم-

  آبی   هایدستکش.  گذاشت  گاز  روی  را  سینی  و   کشید  هوفی  زن

  آویزان  رنگش  سفید  کابینت  یدستگیره  به  و  دراورد  را  رنگش

 .کرد

 ! فرستادت؟ همایون-

 .  داشت  هم  غیب علم  قطعا  او

 :رفتم جلوتر

  کجا   از  شما!  دادن  من  به  رو  شما   آدرس  همایون  آقا  آره،-

 !  فهمیدین؟

  بلندتر  را  صدایش .  رفت  سینی  طرف   به  و  گفت  چیزی  لب  زیر

 . بشنوم هم من تا  کرد
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  اون   فقط  و   مریم  مامان  زننمی  ادص  منو  آدم  و   عالم  یهمه   چون-

 ! گلی مریم گهمی من به که لجبازه یپسره

  آشپزخانه   کنار  خوری  صبحانه  میز  صندلی  و  کرد  نگاهم.  خندیدم

  کرد   اشاره  هم  من  به  سکوت  در.  نشست  پشتش  و  کشید  بیرون  را

 .  بنشینم کنارش  و بروم که

 : گفت نشستم که صندلی روی

 شهد   روشون  تا  بشه  سردتر  یکم   دبای   باقلواها   کنی،  صبر  باید-

 . بریزم

 . شدم اشخیره  سوال از پر سری با

  کالم   تیکه  که  منی !  کنی  گرد  اینطوری  برام  خوادنمی  چشاتو-

 !  اینجا؟  فرستاده  براچی  رو  تو  فهممنمی  یعنی  دونم،می  رو  همایون

 : کرد ترآرام  را صدایش

 !  کارمندشی؟-

 :دادم تکان را سرم

 ...!  آره-
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 !  شدی؟ رمندشاک  تازه-

 . دادم تکان را سرم هم  باز

 ! دی؟می جواب تلگرافی  جان مامان چرا-

 !  بگم؟ چی خب-

 پیراهن.  کرد  باز  را  سفیدش  پیشبند  و  شد  بلند  میز  پشت  از

  توی  هایپیچک   شبیه  پیراهنش  هایگل.  داشت  تن  به  گلداری

 .  بود حیاط

 ی ورچط  بگو  شهمی  خنک  هاشیرینی  این  تا.  شد  حاال...  آهان-

 . کرد استخدامت چطوری شدی،  آشنا باهاش

 : انداختم باال  شانه

 همایون  آقا   اما.  داره  دراز  سر  شدیم   آشنا  چطوری  اینکه  یقصه-

 نگفته  بهم  که  نیست  کس  هیچ  که  منی   به.  کرد  تا  خوب  من   با

 !  غریب و عجیب

 را  هاشیرینی  که  حالی  در.  رفت  فر  سینی  طرف  به  مریم  مامان

 : گفت گذاشتمی سفید یبهعج یک توی یکی  یکی
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 .دارم پسر یک  منم-

 : کرد اشاره سقف به

! خرابه  اشکله  یکم  فقط  خوبه  خیلی!  کنهمی  زندگی  باال   همین  -

!  بینهمی  دیگه  جور  یک  رو  دنیا  انگار.  نیست  کس  هیچ  شبیه  اصال

  من   ولی!  عجیبه  پسرت  گنمی  بهم   هام نزدیک!  دیگه  چشم  یک   با

 ! کنهمی جواهر دستشو تو خاک همیشه  که دیدم خودم

 :زدم لبخند

  شون شبیه  که  کسی  هر!  ندارن  دوست  رو  ها عجیب  مردم   اکثر-

  ها عاقل  از  باشن،  سفیه  خودشون  اگه!  کننمی  طرد  رو  نباشه

 !بیزارن

 : کشید آهی

  یک   و  بشی  بیدار  و  بخوابی  آزاد  فکر  با  خوایمی  اگه  جان،  مامان-

 ... باشی داشته راحت زندگی

  دیگرش  گوش  روی  بعد   و   گوشش  یک  روی  اول  را  دستش

 : گفت و گذاشت
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  بی!  نده  محلشون  گفتن  که  زور  ولی   کن  نگاشون!  نشنو!  آهان-

  خاله   و  هافضول *  دادن  ِپر  راه  تنها  زدن  لبخند  و  محلی

 .  هاستزنک

 . گذاشت میز  روی و آورد و برداشت  هم  با را شیرینی جعبه دو 

___ 

 کردن  دور: دادن ِپر*

 ! ؟رینندا خوانکارت-

 :کرد  کج را سرش و ریز را هایشچشم

 !  کنی؟ حساب تو گفته  یا آوردی رو همایون کارت-

 :برگشت و  رفت صورتش تا نگاهم بار چند

 .  کنم حساب خواممی خودم-

 .  شد  تبدیل  قهقهه  به  و  شد  ترپهن  رفته  رفته  لبخندش.  زد  لبخند

 ار  هایش دست  کف   و   شد   خم  میز  روی  گرفت   ارام  که  اشخنده

 : گفت و گذاشت میز روی

 !  کنی منتقل بهش  و بری عینا باید  گم،می بهت جمله دو  یکی-
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  مامان  هایگفته  تا   کردم  جمع  را  حواسم  تمام   و  دادم  تکان  را  سرم

 : گفت جدیت با.  کنم ثبت سرم توی را مریم

  ها زن   تیغ به تقیافه و شکل تو که اوال پسرجون، بگو بهش برو-

 به  رو کردی ررزو قبل روز دو از که ایی هسفارش پس! خورهنمی

 !  ننویس مردم دختر پای

 !  بودن؟ داده سفارش-

 : اند شده  تا تابه  ابروهایم دانستممی

 !  گین؟نمی که جدی-

 : گفت و  کشید صورتش فرضی خط دور را اشاشاره انگشت

 !  حاال؟ تا  دیدی  ترجدی من از-

 :داد ادامه. شدم اشخیره  مبهوت  و مات

  هر  رو   ماهی!  بجنبون  دست   زرنگ،  آقای   بگو،  بهش   دش عب!  آهان-

 ! میرهمی بگیری آب از وقت

 !  میره؟ می-

 : گفت  و  انداخت  باال  شانه  جانب  به  حق  و  گرفت  میز  از  را  اشتکیه 
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 میره؟ نمی-

  حق   آنقدر  بود،   کرده   تحریف  را   المثل  ضرب  راحت  خیلی   وقتی

  نه   حرفش  روی  بودم  نتوانسته  که  گرفته  خودش  جانب  به  را

 .  بیاورم

  که   جمالتی  و  اتفاقات  یهمه  و  برگشتم  رستوران  به  که  وقتی

  و   خندید  فقط  او  کردم،  تعریف  همایون  برای  عینا  را  بود  گفته

  و   نکرد  من   به  سری  های پیغام  این  دادن  شرح  برای  تالشی   هیچ

 چرخید می  سوال  عالمت   یک  مثل  سرم  توی  پیغام  این  روز  چند  تا

 . پیچیدیم تمرکزم پای  و  دست به و

**** 

  یخیره.  شدم  اشخیره  بودم،  زده   چانه  زیر  که  هایی انگشت  با

  رنگ   آنقدر  صورتش  و  افتاده  رعشه  به  باریکش  ابروهای  که  اویی

 صورتش  توی   از  دارد  روحش  کردیمی  فکر   که   بود  شده   پریده 

  توی  فیلم   یدقیقه  چند   تمام  ثابت  پایه  او،   صدای .  رودمی  در

 .  بود امگوشی
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 روی   محکم  را  شستش  انگشت  و  گرفت  دهانش  روی  را  دستش

 لرزش   جلوی  توانستنمی.  شد  سفید  هایشلب.  کشید  هایشلب

 ظاهر  به  را  خودش  توانستنمی  حتی  او.  بگیرد  را  هایشدست

 مطمئن.  لرزیدندمی  هم  هایشنفس  حتی.  دهد  نشان  خونسرد

 .اندافتاده خِرخِر  به هم  اشصوتی تارهای که بودم

 .  انداختم پایم  روی  را پایم  و  دادم تکیه مبل پشتی به

  که   فیلم   صدای  و   سر.  پرید می پایین و  باال   لبش  کنار.  کرد نگاهم

  در.  نشست  صاف  و  گذاشت  میز  روی  را  امگوشی  شد  تمام

 : گفت و  زد زل هایمچشم

 !  پونه؟  چی یعنی کارها این-

 .بود گرفته صدایش . بودم زده حدس درست

 . انداختم باال  شانه  و  زدم پلک مطمئن و آرام چندبار

  کوچیک   بستون  بده  یه  جانم  خاله  با  تا  اینجا  اومدم...  هیچی-

 .  باشم داشته

  از  طرفه  یک  لبخندی  با  و  برداشت  سریع  میز  روی   از  را  امگوشی

  یصفحه   شکستن  صدای.  کرد  پرتش  زمین  روی  باال



 

 
 

421 

DONYAIE MAMNOE 

  از   که  را  نگاهش.  شنیدممی  را  کفشش  یپاشنه  زیر  اشدیسیال 

 . کرد  نگاه من به پیروزمندانه لبخندی با برداشت زمین روی

  ابروهای   با  و  فشردم  هایمدندان  زیر  را  لبم   و   شدم  بلند   مبل  روی  از

 .  برداشتم قدم  میزش طرف به شده  نزدیک  هم به

 .  شد می بازتر لحظه هر او لبخند

  امچانه  به  و   شدم  خم  طرفش  به  کمی  رسیدم  که  میزش  یلبه   به

 :دادم چینی

  وصل   وایفا   به  نه  ها تازگی.  بودم  کردنش   عوض  فکر  تو  کس برع -

 ! قراضه لعنتی! همراه  نت به نه  شدمی

  هم   پلک   حتی .  برد  ماتش  کلمه  واقعی  معنای  به  ثانیه  چند  برای

 .زدنمی

  مهمونی  هایفیلم  که  باشم  احمق  اینقدر  من  کنینمی  فکر!  خاله-

 !  م؟هو!  دارم؟ نگه مگوشی توی فقط رو ارزشمندی اون به

 : رفتم عقب و کرد راست را کمرم
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 حضورت   از  بدی  اجازه  اگه!  انگیز  روح  خاله  ممنون  تپذیرایی  از-

 . شدم کارِت مزاحم بدجور کنم فکر. بشم مرخص

 : فشرد هم  روی را هایش دندان

 ! من؟ از خوایمی چی-

 : گرفتم  باال را امشانه یک

  کاریطمع  آدم.  خواممی  چی  من   که  بدونی   من  از  بهتر  باید  تو-

 .امراضی خودم حق به. نیستم هم

.  کردم  بزرگ  رو  تو  من  کنه؟می  حمایتت  کی!  سرته؟  پشت  کی-

 !  نداشتی  یاد غلطا این از تو

 :درآوردم  کردن فکر ادای و  کردم کج را لبم

 روتون  در   رو  هم   با   روز  یک  شاید.  آشناست!  شناسیشمی...  هوم-

 ! روز اون بشه  چی. کردم

  از  پر  بانک.  چرخیدم  اتاقش  ایشیشه   در   طرف   به  و   گفتم   را  این

 ! گذران  حال در دنیا و بود کننده مراجعه

 !  خوای؟می چی  نگفتی-
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  عدد   مدام   که  هاباجه  اعالنات  تابلوهای  به  که  همانطور.  برنگشتم

 : گفتم  کردممی  نگاه  شدندمی عوض  هایشانرقم و

 ! ونآقاج یکارخونه  از سهمم تمام با  خواممی رو عمارت من-

 ...  صدا پر و  بلند. خندید

  تو  به من پدری اموال از قرون  یک! بیا بزرگترت با برو!  پونه برو-

  پدر  از  هم   مرده  دختر.  مُرد  آقاجون   از  زودتر  مادرت!  رسهنمی

 ! فهمی؟می! برهنمی ارث اشزنده

 .  گفتمی خواهرش مردن از راحت چقدر

 .  کردم ش اهنگ  خیره و برگرداندم  طرفش به را تنم از نیمی

 امضاء   و  مهر  و  نوشته  وصیت  من  مادر  حیات  زمان  در  آقاجون-

  سوم  یک  بود  نوشته  وصیتش  تو  حیاتش  زمان  در  آقاجون.  کرده

 !  کنن  من نام به رو کارخونه از

 .  نیست تو  نام به  رسما کارخونه از قسمتی هیچ-

  به   رو  ها رسمی   راحت  خیلی  کلفت  دم  یک  هم  بوده  اگه...  آره-

 .  داده تغییر ها ودهبن  وقت هیچ
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 !  کن ثابت  تونیمی! کنهنمی  ثابت رو هیچی این-

 نه؟ داری دوست رسوایی-

  جلو   به  را  خودش  و   گذاشت  میز  روی  آرنج   تا  را  هایش دست

 :کشید

   کنی؟می  تهدیدم -

 . پرسیدم سوال فقط من-

  رو   حباب  این  کسی  پا  به!  کنیمی  بودن  گنده  احساس  خیلی-

 ! نترکونه

 : چرخیدم فشرط به کامال 

 ! باشی من نگران نیست وقتش  االن نظرم به-

  انگار .  خوردند  تکان   تند   و   تند  اشبینی  های پره  و  کشید  گردن

 باال  زحمت  به  و  بود  کرده  گیر  اشتنفسی  هایلوله   وسط  نفسش

 .  آمدمی
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  با  مردی  همزمان.  چرخیدم  در  طرف  به  و  زدم  پهن  لبخند  یک

 قرار   ان  در  طالیی  لب  فنجان  دو  که  سینی  داشتن  دست  در

 .  گرفت قرار در پشت داشت؛

  دادم   تکان  سری.  کردم  باز  را  در   من  و  کرد  سالم  شیشه  پشت  از

 :گفتم آرام و

 ! ها؟فنجون  تو چیه سالم،-

  و  انداخت  من  به  نگاه   یک  و  فنجان  داخل  محتوی  به  نگاه  یک

 :گفت

 !  نسکافه-

 : گفتم آرام و کردم اشاره سرش پشت به را دستم

  به   چیزی  هر  از  بیشتر  االن  اسکندری  خانم!  کن  ضشوع   برگرد-

  قهوه.  هم  به  ریخته  اعصابشون  یکم.  دارن  احتیاج  گاوزبون  گل

 !  کنهمی تحریکش بیشتر

  به   و   داد   تکان  را  سرش  نهایت  در  و  کرد  نگاهم  خیره  ثانیه  چند

 .برگشت عقب



 

 
 

426 

DONYAIE MAMNOE 

  را   خودم  که  گشتم   دیوار  یک  دنبال   به   و   آمدم   بیرون  بانک   از

  شدن   گنده  ادای  اغلب  من.  گفتمی  راست  روحی.  منک  آویزانش

 .  آوردممی در را

  میان   و  کرده  تنش  به  شیر  بالجبار  لباس  که  بودم  آهویی  شبیه  من

  بو  شیرها  که  زمانی  از  واویال  و   کشدمی  خرناس  شیران  یگله

 .  است کشیده گردن اشانگله وسط آهویی  که بردنمی

  کنار  صالحی.  کردم  نگاه  خیابان  ی کناره  به  جلوتر  قدم   چند

 .  بود گذاشته سقفش روی  را هایشدست و  ایستاده ماشینش

  ماشین  صندلی  روی  و  رساندم  ماشینش  به  بدبختی  به  را  خودم

.  گذاشتم  هم   روی  را  هایم پلک.  شدم  رها  کلمه  واقعی   معنی   به

 . کردمی ذق ذق  هایمشقیقه 

 را  صالحی  بودن  و  نشستن.  شنیدم  را  در  شدن  بسته  تقِ  صدای

 .  کردم حس خودم کنار در

 !  پونه؟ خوبی-

  طوالنی  را  بازدمم   و  باز  را  امشده  چفت  هم  به  هایلب  و   هاچشم

 : دادم پس   کشیده و
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 خودم  من  اما  ندارم؛  کارخونه  از  سهمی  هیچ  من  گهمی  بهم-

.  زدمی  حرف  کارخونه  از  من   سود  و   سهم  از  حوریه  خاله   که  شنیدم

  همین  به  تونهمی  یعنی.  ن دار  خبر  هم  ایمان  و  احسان  حتی

 !...  بخوره؟ رو هستم خواهرش دختر که  منی من، پول راحتی

  شده   خیره  مقابلم   براق   داشبورد  به  حالی   در  مکث   کمی  از  بعد

 : گفتم لب زیر بودم؛

 ! اشناتنی خواهر دختر البته-

 : گرفت نفسی صالحی

 چون!  کجاست  االرثت  سهم  سند  باشه  مهم   نباید  تو  برای  االن-

  ازش  باید   هست  وقت  تا .  هستی  برد  دوسر   موقعیت  یک  توی  ناال

  این  انگیز   روح  که   همین!...  بسوزه  بذاری  نباید   و   کنی   استفاده

  یعنی   بپره،   رنگت   هامرده  مثل  اینجا  که  زده؛   تو  به  رو   هاحرف

  هم   شاید...  یا  کنه  دورت  خوادمی  یعنی!  کرده  خطر  احساس

 !  بره  دست از وقت نذار! بزنه دورت

  خیره  روروبه  به  که  اویی   طرف  به   و  شدم  جا جابه  صندلی  روی

 :چرخیدم بود؛  شده
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  دلم .  خوادمی  آروم  زندگی  یک  دلم.  ترسممی  ازش  من.  ترسممی-

  معمولی  هایمشکل  با  معمولی  آدم  یک  آدما  یبقیه   مثل  خوادمی

  که  بگیرم  فراموشی  و  برم  شهر  این  از  خوادمی  دلم   اصال  باشم؛ 

 !  طبیعیه؟ این! منه کردن له غمش و  هم  اممت که دارم خاله یک

 آرام  و   داد   تکان   را  سرش  بعد   و  انداخت  صورتم  به   نگاه   نیم   یک

 :گفت

 .  متاسفم-

  من   خاطر  به  هام بری  و  دور  یهمه  که  متاسفم  من  چرا؟  شما-

 . شده گرفته ازشدن آسایش

  و  هاخانه  به  پنجره  از  که  حالی  در  و   برگشتم  ام قبلی  حالت  به

 :دادم ادامه بودم  شده خیره بلند  و کوتاه  هایمغازه

 و خط چه ریحانه و ایمان برای هفته  یک این تو که  دونیننمی-

 بندازم  کلید خواممی وقت  هر  که دونین نمی!  نکشیده  که نشونی

  روحی   ترسممی.  کشممی  عذاب  چقدر   تا   اون  یخونه  توی  برم   و

 آخر   تا  من  هبش  کاری  اگه...  ترسممی.  بیاره  در  سرشون  بالیی  یک

 .بخشمنمی خودمو عمرم
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  جیب  توی  از  دستمالی .  آمدمی  پایین  و   بود   گرفته  راه  امبینی  آب

  امبینی  و  هاچشم  روی  که  حالی  در  و  دراوردم  مانتوام

 : گفتم بود شده  گرفته گلویم توی که صدایی  با فشردمش، می

  با  هی.  کنممی  مرور  هی  رو  چیزی  یک  خودم  با   هی   وقته  چند-

 ...  کاش... کاش ای گفتمیم خودم

 : نداد امانم  گریه

  هر   شد می  کاشکی !  داشتمش  کاشکی .  بود  سرپا  بابام  کاشکی -

  پاش  رو  سرمو  شوخونه  رفتممی  دادمی  عذابم   کسی   وقت

 بغل   تو  که  کوچیک  یبچه   یک  مثل.  خوابیدممی  و  ذاشتممی

 .بچگیام  مثل... ترینهآروم باباش مامان

  به  مثال  سکوت  در.  نزدیم   حرفی  نکدامما  هیچ  دقیقه  چند  تا

 حال   در  دنیا  چند  سرم  توی  واقع  در  اما  بودم؛  شده  خیره  روروبه

 یک   در  جنگ  این  و  سکوت  این   تمام.  بودند  هم  با  کردن  نزاع

 : پرسید صالحی که ایلحظه. شدند متوقف لحظه

 ! رستوران؟ بری خوایمی حال این با  مطمئنی-

 . نرم  تونمنمی! کاریمه روز اولین-
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 !  نکن خرابش بد حال  با! روتهروبه خوبی  یآینده -

 . بودم شده پیاده ماشینش  از و  داده تکان را سرم فقط  من و

  به  را  کوتاه  ایسورمه   یمقنعه  و  پوشیدم  را  مانتوام  کنرخت   توی

  لباس که دیدم را روح یک ایستادم که آینه جلوی. کشیدم سرم

  از  من  که  بود  قیافه  نیا.  بگیرد  امگریه   خواستمی.  است  پوشیده

 !بودم؟ ساخته خودم

  باز . کشیدم سفیدم  هایلب روی و  درآوردم کیفم توی از رژ یک

  کشیدم؛  هایم پلک  روی  باریکی  خط  چشم   خط  با .  نبود  موثر  هم 

 توی  را  آرایشی  وسایل   سردرگم  و   کالفه .  بود  فایده   بی   هم   باز

  یگوشه   نیمکت  روی  و  رفتم  عقب  عقب.   کردم  فرو  کیفم

  کیفم  توی  از  پرتی  حواس  قصد  به  را  گوشی.  نشستم  کنت رخ

 : بود نوشته که همایون طرف از  یکی.  داشتم پیامک دو. درآوردم

  تو  من!  کنرخت   تو  رفتی  و  اومدی  همه  از  زودتر  که  دیدمت  "

   ". منتظرتم دفترم

 : بود صالحی  از هم بعدی پیامک

 . او خود  مگر دهدنمی آدمی به چیزی کسهیچ"
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 . او خود  مگر دارد نمی دریغ آدمی از چیزی کسهیچ و

 . است انفرادی بازی یک «زندگی بازی»

 ".  خواهدشد عوض شرایط و اوضاع همه شوید، عوض خودتان اگر

 "شین اسکاول"

 : بود نوشته هم متن دوم  بند در

!  بدون  قدرشو  کشهمی  نفس  تا .  است  زنده   هم   هنوز  بابات"

 "!باشه زندگیش از تو سهم تونهمی هنوز  پاهاش رو خوابیدن

  ام اشاره  و   شست  انگشت.  سوختند  هایمچشم  اشک  زدن   نیش  با

 و   کند  خراب  را  آرایشم  گریه  تا  فشردم  هایمچشم  یگوشه   را

  انداختم  کمدم   توی  را  کیفم.  شدم   بلند  جا  از.  بخواند  را  امفاتحه

 مانتوام  جیب  توی  هم   را  امگوشی.  زدم  بیرون  کنرخت  از  و

 . چپاندم

  و  آمده هااییآشپزخانه . زدم آشپزخانه به سری کنجکاوی سر از 

 .  بودند پز و  پخت مقدمات تدارک و تهیه مشغول حسابی

  و   کردند   نگاهم   چپ  چپ  هایشانبعضی  کردم  سالم  که   دور  از

 .  دادند تکان سالم جواب ینشانه به را سرشان ها بعضی
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 یپاشنه  صدای.  کردم  کج  همایون  اتاق   طرف  به  را  راهم

 بودم؛   پوش  اسپرت  همیشه  که   منی .  دادمی  آزارم  هایمشکف

 .  داشتم هالباس این در بودن معذب احساس

 :رسید گوشم به ضعیف  او صدای و زدم در دست پشت  با

 .  بفرمائین-

  برایم  صالحی  که  پیامی  کردم  سعی  و  گرفتم  را  در  یدستگیره

  را  هایشکلمه  از  کدام  هیچ.  کنم  مرور  سرم  توی  را  بود  فرستاده

 دست  هر  از  ترقوی  باید  من  دانستممی  فقط  نداشتم؛  یاد  به

 .  باشم  قدرتمندی

  امبینی  به  چیزی  هر  از  زودتر  عطر  چند   ادغام  بوی.  کردم  باز  را  در

  میز   پشت  عینکی مردی.  شدم  وارد و  کردم باز  کامال   را  در.  رسید

 ریزی   اخم  و  آورد  باال  را  سرش  شد  من  متوجه  تا.  بود  نشسته  او

  من  و داد تکان را سرش! را من هم  او . شناختممی را او  من. کرد

 . دادم سالم آرام هم
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  دستش  و  ایستاده   او  سر   باالی  که  همایون  به  و  گرفتم   او   از  نگاه 

 محو  حسابی.  دادم  بود  گذاشته  صندلی  پشتی  یلبه   روی  را

 .بود مانیتور

  من،   اتاق  در  جلوی  جای  به   رو،  تصویرش  ببین!  همینه...  آهان-

  قطع   هم   خود  به  خود  هاوقت  گاهی!  دهمی  نشون  رو  پزخونهشآ  تو

  رو   دوربین  های فیلم  از  دقیقه  چند   ها موقع  بعضی  من .  شهمی

 .ندارم

 اصال   که  بود  مانیتور  توی  تصاویر  روی  و  زیر  محو  آنقدر  همایون

 : بردم باال را صدایم . رفتم جلوتر. نشد من حضور متوجه

 !  اقدس آقای  سالم-

 ای لحظه.  داد  را  سالمم  جواب  لب   زیر  و  انداخت  ن م  به  نگاهی  نیم

  کم .  گرفت  باال  را  سرش  باشد  کرده   متعجبش  چیزی  که  انگار  بعد

 دقت  و  توجه   با  و  کرد  راست  را  بود  خم  مانیتور  روی  که  تنش  کم

 . شد امخیره  بیشتری

 !  تو؟ خوبی-
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  متوجه   هم  میز  پشت  مرد  بلکه  من  تنها  نه  را  حالتش  تغییر  این

 .کرد می نگاهش میشچ زیر و  شده

  تندتر   هایم نفس  و   رفت  باال   قلبم  ضربان  ثانیه  صدم   در   نگاه،   این  از

 !شد معمول از

 کمر   توی  مانتوام  یگوشه  نکند  گفتم  خودم  با  لحظه  یک  در

  او   که  کرد  سیاه  را  چشمم  دور  چشمم  خط  یا  کرده،  گیر  شلوارم

  نگاه   برای  موجهی  توجیه  هیچ  سرم   توی.  کندمی  نگاه   اینطور

 . نداشتم اشره یخ

  و   زدم   لب  به  بند  نیم  لبخندی  هایش چشم  از  کردن  فرار  برای

  نگاه  یک با . کنم پنهان را خودم رنگ زرد مبل پشت کردم سعی

 .  کردم وارسی را امقیافه و سر

  بود   نافرم  و  چروک  نه  نیز  اممقنعه  روی.  بود  مرتب  و   صاف  مانتوام

 .بود شده ریخته ایکلوچه خرده نه و

 .  بود مرتب آمیزی اقرار طور به چیز همه

  تا   را  نگاهم   دوباره  و  گذاشتم  مبل  پشتی  روی  را  هایمدست

  رد  با  اینبار.  کردمی  نگاهم  داشت  هنوز  او.  کشیدم  باال  صورتش
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  ابروهای  شدن  کشیده   با!  هایشچشم  توی  نگرانی  از  کمرنگی

 !  هاآن  وسط عمیق  خط دو تولد  و هم  در اشکشیده

  و   آمد   پشت  از  شتابان  خنکی؛  و   بزرگ  جمو  کردم  حس   یکدفعه

  در  را تنم  تمام  و  کم   کم  و  کرد نوازش.  زد کمرم به آرام ایضربه 

  و  رفت و  ایستاده  دریای یک وسط دقیقا لحظه آن من.  گرفت بر

.  کردممی حس پهلوهایم  و شکم پوست روی  را موج ریز برگشت

  دهشن  دچار  حس  این  به  وقت  هیچ  حال  به  تا  من.  شد  مور  مور  تنم

 .بودم

  کرد   تکمیل  و  زد  داخل  به  پنجره  از  هم   خنکی  نسیم  همزمان

 !را امگرفته  پا   تازه عجیب خوشایند حس

 : گفت و  کرد جاجابه دماغش  روی را عینکش  میز، پشت مرد

  هر   اگه!  بکن  چک   دوباره  خودت!  دیگه  تمومن   هااین!  داداش-

  و  ستار  بیام  تا  بگو  بهم  کردننمی  کار  باز  هادوربین  از  کدوم

 . کنم ریستشون

 . گرفت  نگاه  من از باالخره همایون
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  تازه  .دادم  بیرون  دهانم   از  آرام  را  بود  بریدن   به  نزدیک   که  نفسم

  را پاهایم و دست ناخودآگاه چقدر شدم متوجه که بود لحظه آن

 !   امکرده منقبض

 : برگرداند میز پشت مرد طرف به را سرش همایون

 ! کردی لطف خیلی! جان آرمان ممنون-

 : شد  بلند میز پشت از او

 یک  آتلیه  به  عصر  شهمی  اگه  گفت  ترانه  راستی...  است  وظیفه-

 .خورده مشکل به گراپ چشمه  هایعکس  با اینکه مثل. بزن سر

 مشغول  همایون  یآتلیه  در  روز  ان  او !  امشدیده  کجا  فهمیدم  تازه

 .  بود کار

  او   دست  در  خداحافظی   و   کار  ختم  معنی   به  را  دستش  همایون 

 :گذاشت

 ! نداشتن مشکل که  هاعکس  اون اما-

 بهت !  پرنسس  طرف  از  بود   پیغامی...  واال  دونمنمی-

 ! دیگه کردمی کبود روزگارمو رسوندمشنمی
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 به.  رفت  میزش  طرف  به  و  بست  را  اتاق  در   همایون  رفت   که  او

 گره   اشسینه   روی  را  هایشدست  که  حالی  در  و  داد  تکیه  میز

 :گفت  بود کرده

  باید .  رسید  دستم   به  گذروندی  که  ایدوره  پایانی  های نمره-

 .  نداشتم رو تو از درخششی همچین انتظار من  که کنم اعتراف

 : کشید هوفی و  کرد خم  عقب به را گردنش

 ...  ولی-

  زده   تکیه  آن  به   که  دیوار  یک  مثل.  ریخت  فرو  دلم  توی  چیزی

 .بودم

 !  اقدس آقای چی ... ولی-

.  شد  بلند  میز  یلبه   روی  از  و  برگرداند  اول  حالت  به  را  سرش

  نزدیک  من   به   همه  از  بیشتر  که یکی   آن  روی   و زد  دور   را  ها مبل

  تکی   رنگ  زرد  همان  روی  کرد  اشاره   نیز  من  به.  نشست  بود

  این .  نداشت  قرار  و  آرام  زانوهایم   روی  هایم دست.  نشستم.  بنشینم

 . شدنمی  بلند خوبی بوی اشولی
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 به  بیشتر  را  خودش  و  گذاشت  هایش نوزا  روی  را  هایش آرنج 

 از   را  نفسش  و  داد  قورت  را  دهانش   آب.  داد  کش  من  سمت

 : داد بیرون  شدت با اشبینی

 ات روحیه  کنممی  حس  بگم،  چطور...  کنممی  احساس...  ولی-

  پس   از  نتونی  ترسممی!  ضعیفه  یکم  رستوران  این  اردوری  برای

 !  بربیای سخت کار این

 چیزی  تا  کردم  باز  را  دهانم.  شدند  گشاد  خود  به  خود  هایمچشم

  زبانم  روی   حرف  نگذاشت  و  آورد   باال   را  دستش...  اما  بگویم

 :بچرخد

  چهار  از  اما!  گذرهمی  چی  اتخانواده  توی  دونم نمی  من!  ببین-

  کرده   ورم  گریه  از  چشمات  اشدفعه  دو  دیدمت،  من  که  باری

!  سوال  زیر  بره می  رو  اعتبارمون  این.  نیست  خوب  ما   برای  این !  بوده

!  بودی  شده  جدید  پونه  یک  فرم  این  توی  شدی،  وارد  که  در  از

  از   اما  تو؛  جذب  بابت  گفتم  آفرین  خودم  به  لحظه  اون  تو  واقعا

 تحت  بینائیمو  یکم  نشستن  سیستم  پشت  و   عکاسی   که  اونجا

. ببینم  رو  اتچهره  تا  داشتم  الزم  بیشتری  دقت  داده،  قرار  تاثیر
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  زیبایی   ورم  بی   و   ورم  با   تو  چشمای  که  کردم  اعتراف  بارها   من

  بیرونی  زیبایی  از  بیشتر  درونی  قدرت  اما   داره؛  فردی  به  منحصر

 !  خورهمی  کارم منو درد به

 .خوردمی تاب دلم توی چیز همه

  کاری  به  ربطی  چه  من  چشمای  پف!  فهممنمی  منظورتونو...  من-

 . باشم ترین  شایسته توش تونممی مسلما داره

 ی روحیه  یک  مختلف،  سالیق   و   رجوع  ارباب  اینهمه  با   عملی   کار -

 این تو کنه تضمین تونهمی کی. خوادمی نفوذ  قابل غیر و سخت

  نمایشگاه   گالری  توی  روز  اون  که  اتفاقی  خانوادگیت،  هایتشنج 

 !نیفته اینجا افتاد عکس

.  گرفتند  انحنا   پایین  به   هایم لب  و   شدند   قفل   هم   روی  هایم دندان 

!  کشیدشمی  پایین  به  و  چسبیده  محکم  را  قلبم   دلم،  توی  چیزی

  حماقت   احساس  بودم گرفته  حس  همه آن  هایش نگاه  از  اینکه  از

  نبودم،   من  هایشچشم  توی  نگرانی  آن  مقصود  پس.  کردممی

  توی  ها آدم  های چشم  از  شدمی  کاش   ای!  کارش  و  بوده  خودش
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 امیز  محبت  دارند  فهمیدیمی  وقت  آن!  ببینی  را  هایشاندل

 . پیچندمی را اتنسخه یا کنندمی ت اهنگ

.  بود  شده  گرفته  سخره  به  امبینی  خوش  ممکنه  حالت   بدترین  در

 تریندرست  العملی  عکس  چه  دانستمنمی  و  بودن  شده  غافلگیر

 .است

 . داریم قرارداد  ما  اما-

 : داد تکان را سرش و برد  دهانش به را هایش لب

 .  کنممی جبران-

 .کند نراجب که بود  او نوبت حاال

 :زدم پوزخند

  هایخرابکاری  مافات  جبران  برای  کار  این  خود  مگه!  جبران؟-

!  دادین؟  رو  کار  این  پیشنهاد  که  نبودین  شما  خود  مگه!  نبود؟  من

  به  هم   اون!  کنی بیرون  الکی  منو  تونی نمی شما.  دارم  قرارداد  من

 !  نداره  ربطی   هیچ  کارم  منو  به  که   دالیلی  و  گریه  و  چشم   پف  دلیل
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  برای!  هست  کننده  قانع   کافی  یاندازه  به  خودم  برای  دلیل   این-

 !  هم خودت

  حالت  بدترین  تو  منو   اتفاقی   که  اینی!  ندیدین  هایموتوانایی  شما-

 ممکنه  بزنین  حدس  که  شهنمی  مجوزی  اصال  دیدین  احساسیم

  فسخ   رو  قرارداد  من  حال  هر  به.  کنم  کاری  کم  روزی  یک

 . کنمنمی

  با  و   داد  تکیه  مبل  پشتی  به.  داد  رتغیی  را  نشستنش  حالت

 : گفت خونسردی

 خسارت  و   کنممی  فسخ  طرفه  یک  قرارداد  این  من  ولی-

 . کردم هم  صحبت جدید اردور با  من!  دممی هم رو معطلیتون

 

  کرده  صحبت  من  جای  هم  دیگر  یکی  با.  داشت  پا  یک  شمرغ

  .کردمنمی  درک   اصال  روز،  چند  طی   در  را  عقیده  تغییر  این  بود؟

  چقدر .  بودم  کرده   خوش  حقوقش  و  کار  این  به  را  دلم   چقدر  من

 بافته  رویا  چقدر  شوم،  مستقل  باالخره   توانممی  که  بودم  خوشحال

 .  بودم
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  اما   بود   آمده   هایم پلک  پشت تا  هایم اشک.  شدم  بلند  مبل  روی  از

  زدن،   پلک  بار  چند  و  هاچشم  دادن  حرکت  با   کردم  سعی

 . بزنم  پس  را هایماشک 

 کف  به  دلچسب  چندان  نه  گفتگوی  این  طی  آنقدر  را  یمهاناخن

 . کردمی ذق ذق که  بودم فشرده هایم دست

  کارتم  تو  که  پولی  نصف  هم  فعال .  کنممی  شکایت  ازتون  من-

  واسه  باشه  هم   نصفه  اون.  گردونمبرمی  بهتون  را  بودین  ریخته

 ! معالفی هفته دو این خسارت

  تنم   توی  منحوس  فرم  این  کردن  پاره  پاره  قصد   به  و   گفتم  را  این

 . بستم سرم پشت توان تمام با هم را در. زدم بیرون اتاق  از

  ارادی غیر شیفتگی  یک دچار  که  کردممی حس  من...  چرا دروغ

  های بم  و  زیر  تمام   روی  و  خزیده  دلم  در  آرام  آرام  که.  بودم  شده

  برایم   همایون  کجا   و   کی   دانمنمی  من .  بود  گذاشته  تاثیر  منطقم

  همین اما بودم؛ پرورانده دلم و سر در را او کجا و  کی و هدش بت

 رنگ  نتوانستم  که  بودم  شده  اششیفته  آنقدر  که  دانممی  را

 قراری بی  های موج  نتوانستم  که.  بدهم   تشخیص  درست  را  نگاهش 
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  این  از.  بزنم  پس  را  گرفتندمی  بر  در  من  دیگری  از  بعد   یکی  که

 حماقت  احساس  اصال.  دموب  بیزار   هم  املوحانه  ساده  شیفتگی

  و   چسبیده  تنم  یهمه   به  امروز  به  تا  که  حسی  بدترین.  کردممی

 . کندنمی ولم

  به   که  حالی  در  و  کردممی  لعنت  را  همایون  و  خودم  به  لب  زیر

 به  سریع  خیلی  هایقدم  با  شده،  خیره  پایم  زیر  هایسرامیک 

 گرفته  پاهایم  هایعضله   که  سریع  آنقدر.  رفتممی   رختکن  طرف

 .  بود

  هایزدن  قدم  مانع  براق  کفش  جفت  یک   رسیدم،  که   راه  وسط  به

 را  راهم  راست  طرف  به  بگیرم  باال  را  سرم  اینکه  بدون.  شد  تندم

 .  کرد را کار همین هم او . کرد کج

  شد   مانع  صدایش   اینبار  اما  برگشتم؛  چپ  سمت  به  و   کردم  نچی

 . بدهم ادامه را راهم که

 ! بابا؟  خوبی خانم  پونه-

  اسمم   هم  که  بود  کسی   چه  او.  گرفتم   باال   را  سرم  ضرب  با   ب،متعج

 .  کردمی  صدایم خودمانی لحن این با   هم دانستمی را
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  اینکه  از  قبل   اما   رفت،   باال   سفیدش   پیراهن  و   کت   از  نگاهم 

  اراده  بی .  گرفت  را  چشمانم  تاسش   سر  برق  ببینم،  را  صورتش

 ! شببینم تردرست تا  رفتم عقب به  قدمی و زدم لبخندی

 .  نبود حواسم ببخشید!  اقدس آقای  سالم-

 !  بابا که من  شکم تو یومدیمی سر با  داشتی-

 .  گرفتم می آرامش حس انداختمی هایشجمله ته که بابایی از

 . ببخشید! شرمندتونم-

 ! ته؟کاری روز اولین امروز شنیدم-

  مکثی   از  بعد .  ماند   باز  ایلحظه   سوالش  به  دادن  جواب  برای  دهانم

 : گفتم  و کردم جور و جمع را افکارم اهی کوت

  من .  کنم  عوص   رو  فرم   لباس  این  رممی  دارم  من!  نه  هم   آره،  هم -

 . نرسیدیم  توافق به اقدس آقای و

 : رفت فرو هم   در پرپشتش ابروهای

 .بودین  نوشته  هم   قرارداد  که  شما!  نرسیدین؟  توافق  به   چی  یعنی -

 : کشیدم عمیقی  نفس و  انداختم پایین را نگاهم
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  دادن   ترجیح  ایشون  که  اومده  پیش  مسائلی  یک...  اما!  درسته-

  خودمو   اینکه  از.  ندارم  حرفی  منم.  کنن  استخدام  دیگه  اردور  یک

 .بیزارم کنم، تحمیل دیگران به

  اما .  دخترم  تویه  کامل   شخصیت  و  بزرگواری  از  این   مسلما-

 سرش   تو  خورده  چیزی  یا   کنهمی  کار   چه  داره  دونهنمی  یا   همایون

  برازندگی  به خانمی  تونهمی کجا و  کی اون! داده دست از شوعقل

  رو  تو  اگه.  بزنم  حرف  باهاش  رممی  االن  من!  کنه؟  استخدام  تو

  اسکندری  خانم   چشم   تو  چشم  خواممی  چطور  من   کنه  بیرون

 !بندازم؟

 .  برداشتم عقب به  قدمی 

. خوادنمی  یا  خوادمی  یا  رو  نیرو  یک  مجموعه  یک!  اقدس  آقای  نه-

  مسلما  بگردم،   کار  دنبال مخاله  کانال  طریق از باشم خواسته هاگ

  خودم  با   بذارین.  کردنمی  قبول  رو  پیشنهادم  سر  با  جاها   خیلی

  انگیز   روح  از  مستقل  آدم  یک  من  که  باشم  داشته  رو  حس  این

 موفقیت  به  کسی   هیچ  بلیط  زیر  خوادنمی.  هستم  اسکندری

 !برسم
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 :فشرد ارام و گذاشت امشانه روی را دستش

  من   اصل   در!  گل  دختر  نداره  شک  بودنت   مستقل  در  کسی-

  هم   این !  بده  دست  از  رو   تو  مثل   کسی   رستورانم  که  خوامنمی

 به  حتما  که  خودته  پشتکار  و  استعداد   و  تالش   خاطر  به  تو  بدون

 . نیستی هم قدرتی هیچ  بلیط زیر! رسیمی موفقیت

  اتاق   طرف   هب  و  برداشت  امشانه  روی  از  را  دستش  و  گفت  را  این

 .  رفت همایون

  قدم   صدای  حتی.  پیچیدمی  خالی  سالن  در  پاهایش  صدای

 فرضی  خط   یک  روی  بالتکلیف  من  و  داشت  ابهت  هم  برداشتنش

 . رفتممی چپ به راست از و راست به چپ از

  دور  همان  از  ابروهایش .  زد  بیرون  اتاقش   از  همایون  بعد   دقایقی 

  و   دور  را  تیزش  و   تند  نگاه  . اندرفته  فرو  هم  در  که  بود  معلوم  هم

 امخیره  ثانیه  چند  و  شد  متوقف  رسید  که  من  به. گرداند  سالن  بر

  روی   را  استرسم  یهمه.  شد  خالی  دلم  توی  نگاهش  نوع  از.  شد

  وارد   بودم  داشته  نگهشان  هایممشت   توی  که  شستم  هایانگشت

 .  کردم
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 و   برداشت  خیرگی  از  دست.  بود  شده  مشت  هم  او  هایدست

 انگار .  بود  پدرش  شبیه  رفتنش  راه  چقدر.  آمد  طرفم  به  باالخره

  باال  اشبدقلقی  روی دوباره همایون. لرزیدمی پاهایش  زیر زمین

 !  آشنائیمان اول همان شبیه. بود آمده

  گره   سپس .  کرد  نگاهم   سکوت  در   هم   باز  رسید  که   مقابلم 

  جمله  یک  فقط   و   کرد  نگاهم  پایین  به  باال   از  و   باز   را  ابروهایش 

 :تگف

 !نیستی؟ چرچیل نوادگان از تو احتماال-

!  چی؟   شما  اونوقت  نیستم؛  چرچیلی  که  مطمئنم  خودم  از  من-

 ! هستی؟ پدری همچین پسر مطمئنی

  من   و  آمد  در  گلویش  ته  از  که  بود  اِهی   یک  با  همراه  اشخنده

 .  کردمی اممسخره داشت انگار. شنیدم واضح

  مقابل   و  دمبر  فرمم  روپوش  یدکمه   اولین  روی  را  دستم

 : کردم بازش سوالش پر هایچشم

 مطمئن.  ندارم  مشکلی   رفتن  با   من  بگین   بزرگ  اقدس   آقای   به-

  دل   به  ناراحتی  هیچ  ازشون  اسکندری  خانم  که  باشن  هم
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  کنم می  بزرگی  من  ولی  کردین  شکنی  قانون  شما  گرچه!  گیرهنمی

 !   بخشم می رو شما خودم خاطر به و

  پا   رختکن  طرف   به  و   کرده  گرد  عقب او  یخیره  نگاه  مقابل  در  و 

 .  کردم تند

.  دادمی  نشان  خود  در  را  جوان  دختر  یک  آینه  .ایستادم  آینه  مقابل

  حتی.  رسیدمی  نظر   به  ترآراسته   و   زیباتر  همیشه  از  که  دختری

  آن   از  عکاس  همای  که  بود  همانی   زیبایی  به  هم  هایشچشم

 . بود گرفته عکس

  هم   او .  گرفت  امغصه.  کردم  نگاه  ا باره  و   بارها  آینه  توی  اوی  به

 .  بود تنها  من مثل

  دوست   آینه  توی  اوی  با   باید   هم  من.  افتادم   شرلی  آنه  کارتون  یاد

 اصال .  نیست  بازی  دغل  و  خیانت  اهل  هرگز  که  او.  شدممی

  من،   به  شباهتش   عین  در  او .  خوردنمی  ها حرف  این  به  جنسش

  ما .  شده  انپنه  شباهتش  در  تفاوتش.  دارد  هم   بزرگی  تفاوتی

 تشکیل  نامردی   دنیا  یک   و  خون  و   پوست  و   گوشت  از  ها آدم

  دمیده   با  که  ما  از  کپی  یک!  است  مطلق  نور  فقط  او  و   ایمشده
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  با   که  روشن  نور  طیف  یک  از!  است  گرفته  شکل  خدا  روح  شدن

  که  باشد   همانی  آینه  توی  آدم  شاید .  دارد  ناسازگاری  سر  تاریکی

 . است گفته نتاحس خودش به آفریدنش برای خدا

  این زهر بود قرار  که دل روشن دوست این داشتن بود خوب چه

 .کند کمتر  کمی  فقط کمی، را تنهایی

 .پوشیدم  را  خودم  معمولی  هایلباس  و   کندم  دل  آینه  توی  خودِ  از

 .  هایمکتانی  با رفتن راه داشت صفایی چه به 

 تصحب  حال   در  و  آمده  مرد   چند  سالن   توی.  زدم  بیرون  رختکن  از

 راحتی   همین  به  اما  گذشتم  کنارشان  از.  بودند  هم   با  کردن

  بودند   ایستاده   اتاقشان  در  مقابل  که  پدرش  و   همایون  از  نتوانستم

.  کردندمی  بحث  و   جر  هم  با   پایین  صدای  تن  با   داشتند.  بگذرم

  هوا  در  را  اشاشاره  انگشت  فقط  و  ایستاده   راست  بزرگ  اقدس

  و   برده  فرو  موهایش  توی  را  دستش  یک  همایون  و  دادمی  تکان

  پر   اخم  از  هم  صورتش.  بود  چپانده  جیبش  توی  را  دیگرش  دست

 .  بودند  شده  دلخوری  و  اخم  از  نمادی  صورتش  اجزاء  تک  تک.  بود
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 صورتش  همایون  بگیرم  ها آن   از  را  نگاهم   خواستممی  که  همین

  که  انگار.  کرد  نگاهم  تیز  اخم  همان   با  و  چرخاند  من  طرف  به  را

 "!ایستادی چرا دیگر، برو" بگوید هایشچشم اب خواستمی

 و  برگرداند  طرف  به  را  صورتش  هم  بزرگ  اقدس  لحظه  همان  اما

 .بروم طرفشان  به که کرد  اشاره خاصی  ارامش با

 گوشت   خواستمنمی.  کردمی  گرد عقب  رفتن  جلو  جای   به  پاهایم 

 . شوم پسر  و پدر بین نزاع قربانی 

.  شدم   چارهبی  آدم  مصداق   درست  کرد،  اشاره  دوباره  که  اقدس

 .نداشتم سمتشان به رفتن جز ایچاره

 همایون   رفتم،می  جلو  سنگین  هایقدم  با  من  که  حینی  در

 . کردمی فرو شلوارش جیب در و جدا  موهایش از را دستش

  گذاشت  کتفم  روی  را  دستش  بزرگ  اقدس  رسیدم  که  مقابلشان

 :کشید خودش طرف به را من  کمی و

 !  جان؟ بابا دیدرآور فرمتو چرا-

 . بود انداخته لرز تنم  به همایون سنگین نگاه 



 

 
 

451 

DONYAIE MAMNOE 

 :زدم لبخند زور به و  دوختم پدرش به را نگاهم

 محبتتونو   وقت  هیچ  کنین،  حمایتم  خواینمی  که  ممنون-

  مطمئن.  برم  دم می  ترجیح...  ولی !  اقدس  آقای   کنم نمی  فراموش

 . هست منشیتون  بزرگ این قدردان  ممخاله باشین

 دستش .  بست  نقش  اشتیره  و  باریک  هایلب   روی  لبخند

 هر  داشتم  دوست.  بودم  معذب.  شد  جاگیر  پشتم  روی  ترمحکم

 . کنم فرار قاطعیتش و سایه و دست زیر از زودتر چه

  کجا   من .  کنم می  استخدام  رو  تو   خودم  من  شد،  اینطور  که حاال-

 پیدا  تو  مثل  درخشان  و  مهربون  و  ادب  با  نیروی  یک  تونممی

   !کنم؟

 : کرد اشاره همایون  اتاق  به سر با

 تا   چند  االن  همین  از.  دیدم  هاتونمره  سایت  توی  و  رفتم-

 که  خواستن  تهران  حتی   و   مشهد  هایرستوران   بهترین  مدیرهای 

 . کنم  ولت اگه امروانی من ! کنن جذبت

.  انداختم  نگاه   همایون  به  چشمی  زیر  و   گفتم   جانی   از  دور  لب  زیر

  تکان  اشبینی  هایپره  بود،   شده  رهخی  پدرش  به  که   حالی   در
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  یک   با.  بود  شده  محکم  هم  روی  فکش  هایاستخوان   و  خوردندمی

  تکان  را  سرش.  کرد  غافلگیر  را  نگاهم   هایش،چشم  سریع  حرکت

.  داد  انجام   را  داشتم  انتظار  که  العملی   عکس   ترینعجیب  و   داد

 . داشت نگه مقابلم و آورد جلو را راستش دست

  مطیع  و   نرم   زودی  همین  به  دهد؟   اریهمک  دست  خواستمی

   بود؟ شده  پدرش یخواسته 

  حد  از  را  انصافی  بی.  گذاشتم  دستش  توی  و  دراز  را  دستم   هم  من

  و  فشرد  دستش  میان  را  دستم  محکم  صحبتش  حین.  گذراند

 .  شد امخیره زدن پلک بدون

  هم   قبال.  نیست  آسون  هیچی  اینجا!  امین  خانم  اومدی  خوش-

  پس !  امجدی  و  گیرسخت  جایی  هر  از  بیشتر  اینجا  من  گفتم  که

 !  باشی  داشته  رو سخت کار توان امیدوارم

 .فشرد قبل از ترمحکم حتی را دستم اشجمله  ته

 :زدم ایطرفه یک لبخند کنم جبران را کارش این اینکه بدون
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 سخت  کارهای  و  بمونم  ندارم  اصراری  من.  برم  مزاحمتونم  اگه-

  اونم   قرارداده  زیر  زدن  اینجا  رسم  وقتی   اصال!  بشه  تحمیل  بهم

 !  نکنم؟ رو کار   این من چرا پس  منطق، بدون

 بیرون  اششده  سفت  هایانگشت   میان  از  را  دستم  و  گفتم  را  این

 .کشیدم

 : گفت من  از دفاع به بالفاصله پدرش  کرد،  اثر هایمحرف

 کار   ازت  تخصصت  و  توان  از  بیشتر  کس  هیچ  اینجا  نیست  قرار-

 !  ناپذیره  اجتناب و آد می پیش  کاری هر  توی مه اشتباه. بخواد

 :داد ادامه همایون به ایغره  چشم با

 بازخواستت   سهوی  قصور  برای  کسی  باش  مطمئن  پس  -

  کنی،  همکاری  ما  یمجموعه  با  که  دادی  افتخار  اینکه  از!  کنهنمی

 . دخترم خوشحالم خیلی

 : کرد مکثی

  ثابت   بهت   نیتم   حسن  تا   باباجان  بندیمی  قرارداد  من  با  تو  اینبار-

 ! بشه
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  پدرش  به  شده   گرد  هایچشم  با   همایون  هایش، حرف  اتمام  با 

 ! گِله از پر. بود حرف از پر  هایشچشم. شد خیره

 .  رفت اتاقش طرف به  عقب عقب آن از بعد

 حقوق   به.  بود  همایون  از  تردلباز  و  دست  حتی  بزرگ  اقدس

 .کرد  اضافه دیگر سوم یک امماهیانه

  و  سکون  در  روز  مابقی  ام،جنجالی  قرارداد  و  دوباره  ودور  وجود  با

 توی  همایون  و   نشد  شلوغ  زیاد  رستوران.  گذشت  زیاد  آرامشی

  تا   بزنم   خروج  کارت   خواستممی  وقتی   اما   نیامد؛   پایم   و   دست

 را   سرش.  چرخیدم  طرفش  به  کمی .  شد  ظاهر  سرم  پشت  بروم،

  که  وقتی یول کردم؛ اکتفا سر تکان همین به  هم من و داد تکان

 : گفت رسا بروم تا چرخیدم

 !  رئیس خداحافظ-

 اش خیره  بودم   کرده   ریز  چشم  که   حالی   در   و   ایستادم   تعجب  با 

  هم   را  او  وقتی  ولی.  هستم  من  منظورش  که  نبودم  مطمئن  شدم،

 . کردم پیدا اطمینان دیدم، خیره خودم به

 ! رئیس؟ چرا! رئیس؟-
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  کسی .  انداخت  بر  و  دور  به  نگاه  یک  و  کرد  هم  توی  را  ابروهایش

 .نبود نزدیکمان

  خود  تو!  امین  خانم   نیست  چرچیل  ینوه  تو  کردم،  اشتباه  من-

 ! چرچیلی

 : دادم  باال ابرو

  اینطوری   شما   اگه...  باشه!  رئیس؟  گینمی  بهم  همین  برای-

 !راحتین جور هر.  نداره حرفی من خوادمی دلتون

 .  گذشتم اشخیره   هایچشم جلوی از و گفتم را این

  و   بود  کردن  داغ   نبات  حال  در  ریحانه  برگشتم،  خانه  به   که  بش

.  بردمی  راه  هال  دور  و  گرفته  دستش  روی  دمر  را دخترش  ایمان

  به را  فرزندیش  یوظیفه  و   کشیدمی  جیغ  توانش   تمام   با  هم  جانا

 ایمان   و  ریحانه  صورت  از  استیصال.  دادمی  انجام  احسنت  نحو

 .  باریدمی

 :گفتم و ردمآودر سرم از را اممقنعه 

 !  بود  چی شدنت داربچه نبود، آبت نبود، تنون-
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 : داد ایمان به را داغ نبات یشیشه  ریحانه

  دومم   یبچه  ایمانه،  اولم،   یبچه .  نیست  من  اول  یبچه  که  این-

  دیگه .  نریز  اتاق  یگوشه  هاتولباس.  جاناست  سومم  یبچه  تویی،

 !قرآن به ندارم کاری تمیز وقت

  پت   موهای   که  درحالی   و   انداختم  دستم   ساعد   یور  را  ها لباس

 :کردممی صاف  هایم انگشت با را امشده

  فرزندی  به  رو  ایمان  اول  تو!  ریحانه  مامان  گفتی  اشتباه  ترتیبشو-

 سرخر   اومدم   من  بعدش  آوردی  دنیا  به  رو  جانا  بعد  کردی،  قبول

 !  سومتم یبچه من پس . شدم زندگیتون

 : خندید ریحانه

  آماده   حاضر  تو  مثل  هابچه  یهمه   اگه!  جان  مامان  جونت  از  دور-

  بیاد مفت پول بهتر این از چی.  آوردممی بچه تا ده من که بودن

  جیبم؟ تو

 : گفتم رفتم؛ می راهرو ته قدی جالباسی  طرف به  که حالی در

 !  کردیمی ترش اونوقت-
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  و  تند  و  گذاشته پایش  روی را  جانا  ریحانه برگشتم هال   به وقتی 

 دراز   را  پاهایش   و  نشست  ریحانه  کنار  ایمان.  دادمی  شان تک  تند

 : بود شده خسته حسابی گفت،  آخ و کرد

  شیر  چی  هر  بچه  این  االن!  نده   تکونش   تند  اینقدر!  زن  نکن-

 !  که شهمی کره  و دوغ خورده

 داغ  داغ و دادمی بخار هنوز گاز روی  کتری. شدم آشپزخانه وارد

 پر  را  سه  هر  و  گذاشتم  دارته دس  بزرگ  لیوان  سه  سینی  توی.  بود

  ریحانه  پای  روی  که  جانا  به  نشستم  که  دو  آن  مقابل.  کردم  چایی

 :انداختم بود  شده گیج و گرفته آرام کمی

 سرکار؟  بری نداری قصد احتماال ریحون -

 .دارم سراغ چیلی و چرب کار یک برات

 : کرد  نگاهم سوالی داد می تکان  سریع را پاهایش که همانطور

  خوب   که  تو.  خوادمی  سانتریفیوژ  یک  کوچه  سر  شگاه آزمای-

 !  کننمی استخدامت حتما برو! کنهمی کار پاهات
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  و   برد  پشتش   را  دستش   کردمی  نگاهم   چپ   چپ  که  همانطور

.  انداخت  طرفم   به   و   کشید  بیرون  را  بود  گذاشته  پشتش  که  بالشی 

 . گرفتم هوا روی خنده  با را بالش

 : گفت مضحکی لحن با  و برداشت سینی توی از لیوان یک

  برو  بدی،  نظریه  من  برای  هی  اینجا  بشینی  اینکه  جای  به  تو-

  دست  رو  آبنبات  و  قند  نبودی،  خور  چایی !  بیار  رو  هاآبنبات  ظرف

   ندیدی؟  مردمم

  کرده  فراموش  را  هاآبنبات  گفتمی  راست.  کردم  نگاه   سینی  به

 : گفت  خندیدمی که حالی در هم  ایمان. بودم

 !نشده  وارعروس هنوز رمدخت... آخ-

  چهارزانو   مقابلشان   و  برداشتم  کابینت  روی  از  را  آبنبات  ظرف

 :نشستم

  افتخار   بهم  که  بودین  اگه .  کردم  کار  چه  ببینین  نبودین  امروز-

 !  کردینمی

 ! جان؟ مامان کردی غلطی  چه باز-
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 : گفت  و داد تکان هوا در را  دستش. پرید حرفمان میان ایمان

  خاله  با   بگو  بگی،  شاهکارهات  و  ها گل   دسته  زا  اینکه  از  قبل-

  داره  چرا  اصال!  مطمئنه؟  صالحی  این  کردی؟  کار  چه  روحی

 !  کنه؟می کمکت

  را   چای  لیوان  و  کردم  تکه  دو  دندان  با  را  کوچکی  و  گرد  آبنباتی

 . برداشتم

...  داریه  تو  آدم .  داشته  خاله   با  سِری  و   سر  یک   قبال   صالحی   انگار -

 ضربه  خاله  از  هم   اون  قبالها  کنم می  رکف  ولی   زنهنمی  حرف

 !  شناسهمی رو روحی خوب هم  خیلی!... خورده

 : کرد ریز را هایشچشم ایمان

 !  نه؟ بود صالحی  فامیلش-

 . دادم تکان  را سرم فقط. بود دهانم توی چای

 ! بشناسه رو صالحی شاید. بپرسم مامان از برم باید-
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.  کردیم  پهن  را  خواب  طبسا  و  خوردیم  شام.  کردم  جمع  را  هالیوان 

 خوابم  کی  نفهمیدم  که  بودم  خسته   آنقدر  خزیدم  که  ملحفه  زیر

 .  برد

  ولی  نبود  واضح  تصویرش.  دیدممی  را  مادرم  باز  خواب  توی

  بود  کرده  تنش  بلند  مانتوی  یک  او.  است  خودش  که  دانستممی

  را  دستش  هم  من.  رفتمی  راه  تند  تند  طوالنی  بازار  یک  توی  و

  ها مغازه  پیشخوان  و  او  قد .  بودم  کوچک  و   کوتاه .  دمبو  گرفته  سفت

  پرت  هایم کودکی  در  ایخاطره  به  که  انگار.  بود  من  از  باالتر  خیلی

  از. کرد رها را دستم مادرم آمدیم بیرون بازار از وقتی. بودم شده

  که   حالی  در  و  چسبیدم  مانتواش  به  بالفاصله.  ترسیدم  شدن  گم

 : گفتم ببینم را صورتش تا  بودم  شده خم

 ...  مامان-

 مانتواش   از  تا   زد  هایمدست  روی  و  کرد  دور  من  از  سریع  را  خودش

 .شود جدا

  فایده   بی   اما   ببینم؛   واضح  را  صورتش  کردممی  سعی   هم   هنوز  من

 .  بود
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 : کشید جیغ سرم عصبانیت  با

 ! نچسب من به...  گمشو... نیستم مامانت من-

 حس  را  درد  هم  خواب  توی  مگر .  سوختمی  هایم دست  پشت

 جواب   جای   به  او   اما  زدم؛  صدایش  هم   باز   کرده   بغض !  کنی؟ می

  بود  مقابلمان که  جمعیتی میان در  و  کرد  من  به را  پشتش دادن

 . زدممی  هق ترسیده  من. شد محو

 دیوار   روی  خورشید  نور.  شدم  بیدار  خواب  از  هایمهقهق  وسط

 . بود آمده کش

*** 

  با   های گارسن  از  که  دویهم  آقای  به  رو  و  انداختم  نگاه   میزها  به

 : کردم بود رستوران یسابقه

  االن!  شده؟  رزرو  پنج  و  یک  میز  نگفتم  من  مگه  مهدوی،  آقای-

 ! نشسته؟ مشتری پنج میز سر چرا

 :داد تکان را سرش
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 کار   چه  حاال!  بهروزه  گل  دسته  این  هم  باز!  امین  خانم  شرمنده-

 !  دیگه؟ میز یک سر بفرستمشون کنم؟

 رو  میزی  رو  شد،  تموم  سرویسشون  اینکه  محض  به  فقط!  نه-

  بگین   بهش!  بدین  تذکر  هم  بهروز  به!  باشه  آماده   تا  کنین  عوض

 .  زدن حرف به سعید با  نره  هی  واسته، هم خودش میز سر

 ! حتما... چشم-

  از  یکی  محیا.  برگشتم  طرفش  به.  زد  صدایم  سر  پشت  از  کسی

  مقابلش   و   مآمد  پایین  سالن  وسط  هایپله  از.  بود  آشپزها  کمک

 :ایستادم

 ! جانم؟ -

  خواستین   وقت  هر.  است  آماده  هابنشن  و  گوشت  امین،   خانم-

 .  بیارم براتون برم تا  بگین برین

 چی؟ گوشت گوشت؟-

 !نذاشتن؟ جریان در رو شما هنوز اقدس آقای-

 ! ندیدمشون  من اومدن؟ مگه-
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 ! گیرنمی  تماس هم شما با  گفتن.  کردن هماهنگ  تلفنی... نه-

 .درامد لرزیدن به روپوشم جیب در گوشی مانهمز

 : آوردم در را گوشی و زدم لبخند

 . جان محیا ممنون! خودشونن اینکه مثل-

 .  رفت آشپزخانه طرف به و  زد لبخندی هم او

 : دادم جواب را گوشی

 ! بله-

 .برات دارم زحمتی یک! امین خانم  سالم-

 !   امین خانم  شدم حاال . بودم پونه  دیروز تا

 !  بفرمائین.. .سالم-

 خودت؟ با  آوردی ماشین-

 . اومدم ماشین  با...  آره-

  برده  باید  که  هست  حبوبات  و   گوشت  کیلو  چند  یک  راستش-

.  بپزه  خونگی  کوفته  فردا  برای  خوادمی!  گلی  مریم  یخونه   بشن

 دست  و  سر  اینجا  گلی  مریم  هایکوفته   برای  دوشنبه  روزهای
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  زحمتشو   تو  اگه.  اونطرف   بیام  امروز  تونم نمی  من فقط!  شکننمی

 .  شممی ممنون بکشی

 .  برممی عصر... باشه-

  من .  برگردین  خوادنمی!  خونه  برین  هم  اونجا   از.  خب  خیل-

 .  رسونممی شب تا حتما خودمو

 .ممنون... باشه-

  و   گذاشتم  ماشین  عقب  صندلی  روی  را  لپه  و  گوشت  هایبسته 

  ای   که  دمکر  فکر  این  به  نشستم  که  فرمان  پشت.  بستم  را  در

  فرستادممی  مریم   مامان  یخانه  دم   پیک  با   را  هابسته  این   کاش

  و   بهروز  یپرچانه  فک  و   پرت  حواس   از.  کردمنمی  رها   را  کارم  و

 .  بدهد دستم  کار که  ترسیدممی سعید

  ها بسته  نایلون.  بودم  مریم  مامان  یخانه  در  جلوی  بعد   دقیقه  چند

 را  سرم.  بود  بند   زنگ   یشاس  فشردن  برای هایمدست.  برداشتم  را

 جواب   و   سوال  بی   در .  فشردم  را  در   زنگ   بینی  نوک  با   و   بردم  جلو

 . شد باز خِرخِری صدای با
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  توی  از  قبل  یدفعه  مثل.  شدم  وارد  و   بستم  سرم  پشت  پا   با  را  در 

  دم   همان   از.  آمدمی  گرم  و  شیرین  های بوی  مریم   مامان  یخانه

 : زدم داد در

 . یممر  مامان... مریم  مامان-

 : شد باز بود حیاط به رو که آشپزخانه یپنجره

 !  تو بیا ... جان مامان  تو بیا-

  پرت   طرف  یک  به  کدامش   هر کردم  حس.  درآوردم  را  هایمکفش

 .  شد

 در  چهارچوب  در  هم   مریم   مامان  همزمان.  شدم  راهرو  وارد

 .  ایستاد

!  آوردی؟  تنهایی  چرا  تو  رو  سنگینی  این  به  یبسته  این...  وای  ای-

 !  بوده؟ کجا شکسته کمر همایون نوا

.  امد  خوشم  بود،   کرده   دفاع   من  از  پوستی   زیر  او   غیاب   در  اینکه  از

 :زدم لبخند
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  تنگ   شمت  برای  دلمم.  نشون  تا  دو  با   زدم  تیر  یک.  نداره  اشکال-

 .  بود شده

 : گرفت دستم از را هانایلون از یکی و  شد خم  مریم مامان

 بخوری  بدم   چایی   یک  تا  صندلی  رو   بشین...  مامان  من   بده -

 ! بره در خستگیت

 :گذاشتم میز روی را دیگر نایلون

 .شمنمی مزاحمتون... دیگه نه-

 : گفت دادمی جا یخچالش توی را هاگوشت که  حالی در او

 . تنهام منم ... دختر بشین-

  میز   روی  هم   سر  پشت  یکی  یکی  را  قطاب  و   پولکی  و  چای

.  برداشتم  را  طالیی   دور  فنجان  معطلی  بی .  بود  امتشنه.  گذاشت

  حال  به  تا  که  هاییچایی  یهمه   با.  بود  خوشمزه  چایی  این  چقدر

.  دادمی شیرینی و گل بوی و طعم  انگار. داشت فرق  بودم خورده

 خودم  از  را  من  بلند   صدایی  که  بودم  چایی  دلنشین  یمزه  محو

 .  کشید بیرون
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  شده  آشپزخانه  پخش  شیرینی  از  پر  سینی  یک  همراه  مریم   مامان

 .بود

 چطور  و   کی   حتی  یا   شدم   بلند  میز  پشت  از  چطور  نفهمیدم

  مامان  سر  امدم  خودم  به  وقتی  فقط.  گذاشتم  میز  روی  را  فنجان

 . کردممی نگاهش  ترس با و گرفته بغلم  توی را مریم

 !  شده؟ چتون... مریم  مامان... مریم  مامان-

  هم   با  نفر چند. گرفتند جان هایمچشم جلوی دیشب هایخواب 

  او   که  گفتندمی!  زدن  حرف  به  کردند   شروع   سرم  توی  دوباره 

  باز   رو  هاشچشم  ببین!  زنهنمی  حرف  ببین...  مرده ...  مرده

 !کنهنمی

 :زدم صورتش به آرام بار چند اختیار بی

 !  شو بیدار خدا رو تو شو، بیدار... خانم مریم...  مامان... مامان-

  کشد می  نفس  رددا  فهمیدمنمی  حتی  که  بودم  شده   هول  آنقدر

  را  حرکتی  هیچ .  شدم  خیره  هم   اشسینه  یقفسه  به!  نه  یا 

 .  دیدمنمی
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  هایش چشم  بعد  و  کشید  عمیق  نفسی  خس  خس  بعد  ایلحظه 

 .  کرد باز را

 . شدم اشخیره و کشیدم هوفی . شد راحت کمی خیالم

 شد؟  چی! خوبین؟-

 : آمدندمی  باال سختی به کلماتش   و نفس

 ...  رفته یادم -

 !  رفته؟ یادتون  یچ چی؟-

 !  نزدم... انسولین-

  کجاست؟   پسرتون...  پسرتون!  بزنم؟  زنگ  اورژانس  به...  وای-

   کنم؟  خبرش برم باالست؟

 : کرد نچی  حالی بی با

 .برام بیار! یخچاله در تو... انسولینم! سرکاره رفته. نیست-

 که را یخچال در. شدم بلند جا  از و گذاشتم زمین روی  را سرش

 در   توی.  کردم  وارسی  را  یخچال  در  باالی  تا  پایین  از  و  کردم  باز
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  دانم نمی  اصال  من  که  آمد   یادم  تازه!  انسولین  جز  به  بود  چیز  همه

 ! آمپول یا  کپسول یا است قرص اصال. چیست انسولین

 : کردم  کج طرفش به را سرم و  بستم کمی را در

 !  مریم؟ مامان کدومه انسولین-

 : آورد باال را سرش کمی

 !آبیه! دکارهوخ مثل-

 .  دویدم طرفش به نبسته  بسته را یخچال در. کردم  پیدایش

 !  سواد بی ای بچه دختر مثل نشستم، کنارش

 کنم؟  کارش چه-

 .  کرد  نگاهش

 !  نداره. شده  تموم که این... عه-

 . گذاشتم  دهانم روی را دستم استرس شدت از

 کنم؟  کار چه... وای-

 ... !  البا یخچال  گذاشتم یکیشو... باال برو-
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 . شدم  بلند جا از

 :کرد اشاره آشپزخانه بیرون به  دست با

 ته   یپله  راه  از!  کنهمی  قفل  بیرون   از  رو  حیاط  توی  در  پسرم-

 !  باال برو خونه

 !  باشه... باشه-

 که  چوبی  در  دو  پشت  و  دویدم  خانه  ته  طرف  به  و  گفتم  را  این

  کردن  ر کف  برای  وقت  که  داشتم  عجله  آنقدر .  ایستادم   بود  مقابلم 

  ست   نیم  و  نفره  یک  تخت  از.  کردم  باز  را  درها  از  یکی.  نداشتم

  با .  امکرده  باز  اشتباه  را  در  شدم  متوجه  آن  در  شده  چیده  مبل

  کمی .  بود  تاریک  و   خالی  مقابلم  فضای.  کردم   باز  را  دیگر  در  عجله

 راستم   سمت  را  ایپله  راه  کرد  عادت  تاریکی  به  هایمچشم  که

 . کردم یکی  دوتا  را ها پله   المپ، دنکر روشن بدون.  دیدم

  باز  که  تفاوت  این  با .  رسیدم  در  یک  به  هم   باز  پله  آخرین  از  بعد

  در.  گرفت  درد  روشنایی  به  ورود  با  هایمچشم.  شدم  وارد.  بود

  در  چهارچوب  از  بودم  گرفته  هایم چشم  روی   را  دستم   که  حالی

 .  گذشتم
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  سالن .  بود  ابوخ  اتاق  کنار  پایین  یطبقه  برخالف  آشپزخانه  جای

  های مبل  روی  عصر  مالیم  نور!  نور  در  بزرگ  هاییپنجره  با  هم

  های عکس  و  کتاب  پر  ایکتابخانه  و  قرمز  هایفرش  و  رنگ  آجری

  دیوار  و   در  به  کردن  نگاه   فرصت.  بود  تابیده  دیوار  روی  شده  قاب

 یآشپزخانه.  رساندم  یخچال   به  را   خودم  قدم   دو   با .  نداشتم  را

 .نداشت هم اپن و دیواره  حتی پایین یقهبط برعکس اینجا

 ی قالیچه  روی  پایم  در  نزدیک.  دویدم  و  برداشتم  را  انسولین

  و   افتادم  زمین  روی  پشت  با.  خورد   سُر  اشپزخانه  جلوی  کوچک

 گلدان  و  خورد  هال  کنار  چوبی  یچهارپایه  به  اختیار  بی  پایم 

 .  افتاد زمین روی بمب، و پرت آن روی از چینی سفید

  خاکی   و  گل   و  گلدان  به  و  کردم  جور  و  جمع  را  خودم  صلمستا

 .  انداختم نگاه بود شده پخش  هاسرامیک  روی که

  جیبم  توی  را  انسولین  کرد،  کاری  شد نمی  که   گلدان  برای

 گل  آویزان  هایبرگ  و  ریشه   و  خاک  توی  را  دستم  و  گذاشتم

 . شدم بلند  و انداختم
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  و   نان   یلقمه  و  هنشست  مریم   مامان  کنار  هال  توی  بعد   لحظاتی

  را  پاهایم .  دادممی  دستش  به  را  بودم   گرفته  برایش  که  پنیری

 : کردم جمع بغلم توی

 . بشکونم رو گلدون اون خواستمنمی!  شرمنده-

 ! حالله تخون شکستی، عالقشو مورد پتوس-

 . کند  خالی را دلم توی که  نه بدهد امدلداری داشتم دوست

 : گفتم و  گرفتم دندان به را لبم 

 . کند  نگاه پروردگار  کند، کار  که کار نکرده-

 : گفت اشپریده رنگ هایلب با و  خندید مریم مامان

 . بخریم جدید  گلدون  یک باید-

 : گفتم  کنان غرغر لب زیر

 !باشه داشته گلدون و  گل مرد  یک که ده می معنی چه-

 : زد دیگری گاز اشلقمه  به

 !  دیگه عجیب  گنمی  بهش  که کنهمی  رو کارها همین-
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  روی   بار  چند  دیگرش  دست  با  و  داد  تکیه  زمین  روی  را  دستش

 :کشید دراز هم ببخشید گفتن با. زد بالش

 . کشیدم دراز ببخش. نیست  تنم تو نا  اصال-

  رو .  پراند   جا  از  را  من  حیاط  در  خوردن  هم  به  صدای  لحظه  همان

 :پرسیدم آرام و  کردم مریم  مامان به

 !  دمنخری گلدون هنوز  که من! پسرتونه؟-

  پسر .  رسید  گوشم  به  هم  هال  در  یدستگیره  صدای  همزمان

 . شدمی خانه وارد داشت  مریم مامان

 سوت   منتظر  که  ایدونده  مثل.  بودم  نشسته  خیز  نیم   هال   وسط

 حالت   به  برگشتن  قصد.  نداشتم  فرار  قصد  من  اما.  است  داور

  کردم می  نگاه  مریمی  مامان  به  بالتکلیف.  نداشتم  هم  را  امقبلی

 .  خندیدمی هایش چشم که

 . دارم مهمون... تو نیا  جان مامان-

 دراز لنگ  بابا   ی سایه  مثل   راهرو  توی   اشسایه  که  در  پشت   مرد

  گرومب   صدای.  گرفت  فاصله  در  از  ایباشه  گفتن  با  بود؛  شده
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  و   کرده  یکی  تا  دو  را  هاپله  که  کرد  قانع  را  من  پاهایش  گرومب

 . است رفته

  نشده  اششکسته   گلدان  متوجه  او  ات.  شمردم  غنیمت  را  فرصت

 . رساندم می  فروشی گلدان  یک به را خودم باید  من بود

 برم؟  من-

 : کرد سرایت هایشلب به هایش چشم  از لبخندش

 خفتت  اومد   پشتی   در  این  از  بینی می  یکدفعه   که  برو  پاشو  آره-

  مثل   هاشگلدون  و  گل.  گرفت  ازت  پتوسشو  انتقام  کرد،

 . هاشنبچه 

 .  بود  دادن انرژی خدای مریم مامان

  مریم   مامان  یگونه  روی  ایبوسه   با   و  انداختم  سرم  روی  را  شالم

 . زدم بیرون سالن از

.  کندمی  نگاهم  دارد  کسی  کردممی  حس.  ایستادم  در  جلوی 

  نگاهی   نامحسوس  مثال  و  برگشتم  عقب  به  کمی  کنجکاوی  محض

 ی ه طبق  یپرده  پشت  او  یسایه  دیدن  با.  انداختم  سرم  پشت  به

 .  پریدم بیرون و کشیدم را در یدستگیره معطلی  بی  باال، 
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 .  کشیدم  هوفی نشستم  که فرمان پشت

  گلدان  یک.  کردم  توقف  فروشی  گلدان  تریننزدیک   جلوی

  ماشین  عقب  صندلی  روی  و  خریدم  سفید  بزرگِ  سرامیکی

 . گذاشتم

  پدرم   با  را  دیدارها  که  این  از  بهتر  چه.  بود  مرخصی  در  عصر  این

  توانستممی  که  بود  دومی  نشان  هم  صالحی  دیدن.  کردممی  تازه

 . بزنم تیر این با

**** 

 : داد کش  طرفم  به و گذاشت اپن روی را چای لیوان یک

 نخوابیدی؟  خوب کرده؟ پف اینقدر چشمات چرا-

  دستم   ساعد.  کشیدمش  خودم  طرف  به  و  گرفتم  را  لیوان  یدسته 

  در   بعد  و  بلند  لیوان  زا  که  بخارهایی  به  و  دادم  تکیه  اپن  روی  را

 : شدم خیره شدمی محو هوا

 . دیدم خوابشو بازم-

 :برگشت طرفم به کره  ظرف با  و بست را یخچال در
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 !  مامانتو؟ خواب-

 :دادم تکان را سرم

 . نبرد خوابم دیگه شدم بیدار که  وقتی از-

 : داد کش اپن روی را خودش و گذاشت اپن روی را کره طرف

 ! دکتر؟ رینمی چرا! دختر  شنیم زیاد  داره هاتکابوس-

 : کردم نگاهش  بغض  با

  ها کابوس  که  بود  این  اثرش  تنها...  دکتر  رفتممی  هامبچگی  یادمه-

 .  کنم فراموش رو  مامانم و  اتفاق  اون و

 : کردم  نگاهش

  درستش  خواممی  من.  کنم   فراموشش  خوامنمی  من !  ریحانه-

 . کنم

 : داد تکان هوا توی را دستش

  فرق   چیز  همه  االن...  دکتر  بودی  رفته  پیش   سال  دوازده  تو-

 !  کرده
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. نوشیدم  ایجرعه  و  کردم  نزدیک  هایملب   به  را  چایی  لیوان

  مریم   مامان  چای  چیز  هیچ  اما.  کرد  باز  را  گلویم  راه  چایی   گرمای

 .  شدنمی

 .  بگیرم خشکشویی از رو ها رومیزی باید. برم من-

 ! بگیری سآژان حالت این  با کاشکی ... نخوردی صبحونه-

 به  گرسنگی  از  اممعده  ساعته  چند  این  تو  اینقدر.  خوامنمی-

 .شدم سیر که پیچید خودش

 ...  تنبل-

 . دادم تکان برایش سری لبخند با

  مواد   خوش  بوی.  شدم  رستوران  یمحوطه   وارد  ها رومیزی  کاور   با 

  اما   داشتم   دوست  را  عطرشان.  پیچیدمی  ام بینی  توی  شوینده

  از  یکی  به  پایم  حتی.  دادمی  شدت  امگیجه   رس  به  چرا  دانمنمی

 بهروز   اگر  که  خوردم  سکندری  و   کرد  گیر  رستوران  جلوی  هایپله

 .  شدممی زمین  پخش  رساندنمی من به را خودش

 !  بهروز آقا ممنون-
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  من   گرنه  و   دی؛ می  گیر  بهم  ری  به  ری  و  دونی نمی  قدرمو  شما-

 . خوریم به درد به خیلی آدم

 . گذاشتم  هایش دست  روی  را  هارومیزی  و  مکرد  نگاهش  چپ  چپ

  ببینم بیام  تا   میزها   رو  کن   پهن رو  ها این  برو... بخور  درد   به   آدم-

 ! ایکاره چه

 .  شد  دور من از سرعت با  و زد لبخندی

  و   پیچیده   سالن   توی  هم   عطرش  بوی.  بود  باز  همایون  اتاق  در

 .  است آمده  پیش  دقایق همین که  دادمی نشان

  روی  از  را  کیفم  رفتم، می  لباس  تعویص  اتاق  طرف   به  که  حالی  در

 . درآوردم دوشم

 !  امین خانم -

 .همایون. بود خودش صدای

 . برگشتم طرفش  به تعلل  با و ارام

 !  بله... سالم-

 : گفت و  کرد اشاره اتاق طرف به را دستش
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 !  لطفا اینجا بیا-

  ر کنا  در  جلوی  از.  رفتم  طرفش  به  و  انداختم  امشانه   روی  را  کیفم

 . بست سرم پشت را در اتاقم  به شدنم وارد از بعد و رفت

 : کرد نگاه  هامبل از یکی به.  کردم  نگاهش تعجب با و برگشتم

 .  دارم کارت بشین-

  سوالی  و  نشستم  مبل  روی.  پرید  سرم  از  کال  سرگیجه  و  خواب

 . کردم  نگاهش

 !  شده دزدی اینجا از دیروز-

.  کردم  نگاهش  زده  مات .  برگشت  دوباره  و   پرید  تنم  از  روح  آن  یک

 !  داشت ارتباطی چه من  با دزدی. فهمیدمنمی را منطورش

 .  ایستاد اشآهنی گاوصندوق   کنار و برداشت  عقب قدم دو

   کیه؟ دزد دونی می تو-

 !  دزدگیر نه پلیسم نه  من...  گرفتین  اشتباه! چی؟  یعنی-

 همون   حاال !  نه؟  دادن  سفارش  شما   به  پیش   روز  دو   طالبی  خانم -

 .نیست گاوصندوق تو دیگه، پول دسته یک یاضافه به لغمب
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 : کشیدم  باال اشزده گره  هم در ابروهای  تا  را نگاهم

  گاوصندوق  توی  و  شمردم  و  گرفتم   رو  هزینه  من  اقدس،  آقای-

 .  گذاشتم

 اشاره   آن  داخل  به  دستش  با  و  کرد  باز  را  گاوصندوق   در  و  شد  خم

 :زد

  نداشتن هم  بال !  نشدن  هک  غیب!  نیستن...  ببین بیا  خودت  خب-

 ! برن دَر

 زن   آن  که  ایصحنه  دیگه  یکبار  و  دادم  قورت  را  دهانم  آب

  یادآوری  را  داد  دستم   به  و  دراورد  کیفش  توی  از  را  نقد  هایپول

  تمام   من.  بود  شفاف  و   واضح  کامال   سرم  توی  لحظات   آن.  کردم

 .  کردم  قفل  را  درش  و  گذاشته  گاوصندوق  توی  و   شمردم  را   هاپول

  داشتم  عجله  مریم   مامان   گلدان  برگرداندن  خاطر   به  روز  آن  نم

  فرو جیبم توی گاوصندوق  جای به را هاپول  که حد این تا  نه اما

 .بخندم همایون ینداشته ریش به  و کنم

 .  کردم  نگاهش
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 اتاق   در  خوردنش  هم  به  صدای.  بست  ضرب  با  را  صندوق   گاو  در

 .  پیچید

  پیشانیش   و  بود   هم  روی  فکش.  ایستاد  مقابلم .  آمد   ترنزدیک  کمی

 !  سطحی و عمیق هایچروک از پر

 !  نگیر؟ نقد  پول کس هیچ از نگفتم شما به  من مگه-

 :دادم بیرون به بینی از فوت  با را نفسم

  و  بازاریه  شوهرش  گفت!  نداره  پول  بانک  تو  گفت  طالبی   خانم -

  که  یادمه  لحظه  اون  فقط!  دونمنمی  اصال!  کنننمی  کار  کارتی

 گفتینمی  که.  کردممی  یاداوری  ذهنم  تو  خودتونو  حرف  مدام

  باید  که!  بره  نباید  بیرون  خالی  دست  مشتری  هیچ  اینجا

  من !  بشن  ساپورت  نحو  بهترین  به  و   جذب   قدیمی   هایمشتری 

 اینطوری   که  داشته  منافات  شما  هایقانون  با  کارم  کدوم  دونم نمی

  من   مقصرش  انبارتون  به  زده  دزد  که  هم  اینی!  طلبکارین  من  از

  اون   و  شهمی  باز  لگد  یک  با  که  اتاقتونه  در  این  مقصرش.  نیستم

 توی  شهمه  زنی  لقمه  هوای  به  که  هواتونه  به  سر  نگهبان

 . است آشپزخونه
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  عقب   به  بود  امده   جوش  به  که  خونی  از  گرم  تنی  با  و   گفتم  را  این

  و   بخوابانم  گوشش  زیر  محکم  داشتم  دوست  لحظه  آن.  برگشتم

.  نکنم ولش  نکرده  عذرخواهی  تا   و  بگذارم  هاشسینه   روی  را  م پای

 توی  که  قلدری  دختر  ان  و  بودم  من  سوپر  نه  من  متاسفانه  اما

 .  کردمی پیچ فیتیله را همایون داشت تصوراتم

 :گفت همایون که  بودم نرسیده در به

 . خانم  واستا-

 .  شد  سِر و سرد خشکش و رسمی لحن این از تنم تمام

 ! داره بسته مدار دوربین اینجا هک  دونیمی-

 : کند  کامل را حرفش تا  ماندم منتظر برگردم اینکه بدون

  ده می  نشون  دوربین  این  هایفیلم  خوشبختانه،  یا   متاسفانه-

  اولین   صبح  و  بودی  خودت  رفته  بیرون  اتاق   از  که  نفری  آخرین

  بعد   نفر !  بودی  خودت  هم   باز  اینجا،   به  برگشته  دوباره  که  نفری

  توی   پولی  فاکتورها  طبق  دیدم  و   اومدم   که  بودم  من  هم

 کارتو   گریهوچی  با  خوایمی  هم  باز  حاال.  نیست  گاوصندوق 

 کنی؟ توجیح
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  عصبانیت   شدت  از  هایم چشم.  کردمی  متهمم  دزدی  به  داشت

 . شدنمی این از بازتر

  هایم چشم   جلوی  فیلم  مثل  دیروز  اتفاقات.  شد  سیخ  تنم  موهای

  وقت  هیچ  آدم  ذهن  توی  که  معمولی  اتفاقی.  درآمدند  رژه  به

 . باشند رازی کردن  باز  کلید  مگر شوندنمی بزرگ

  و  انداختم او به کوتاهی  نگاه  برگرداندم، همایون طرف به را سرم

  خودم  طرف   به  شتاب  با   و  گرفتم  را  دستگیره.  دادم  تکان  سری

  طرف   به   و   بیرون  اتاق  از  انرژی  تمام   با   کردم   باز  که   را  در .  کشیدم

  رسیدم  باال   به وقتی  و  کردم  یکی  تا  دو  را ها پله. دویدم باال  سالن

 .  کردم پیدا را بهروز تا  کردم توقف ایلحظه 

!  کردمی  صاف  و   پهن  زیاد  وسواس  با  را  رومیزی  یک  داشت 

  طرفش   به  محکم  هایقدم  با  و   گذاشتم  هم  روی  را  هایمدندان

 . دویدم

  نفس .  ایستادم  کرد؛می  ریستش  و  راست  داشت  او  که  میزی  مقابل

  به  که  زیادی  هیجان  خاطر  به  دویدن،   خاطر  به  نه  زدم؛می  نفس

 .  بود شده  نصیبم او خاطر
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 کش  جلو  به  که  گردنی  با  و  کشید   کار  از  دست.  شد  متوجهم

 . کرد نگاهم زده  بهت هایچشم با دادمی

  حرکت   با  همراه.  ایستادم  مقابلش  و  زدم  دور  را  میز.  پرید  پلکم

 .چرخاند را سرش من

  به  قدمی  یک.  شد  خبردار  شستش  ایستادم  که  اشسینه   به  سینه

 .  رفت عقب

 خواستم می  گفتی !...  خواستی؟می  چی   آقای  اتاق  تو   دیروز  تو-

  فکرم  به  موقع  همون  چرا!  ای؟کاره  چه  مگه  تو...  کنم   تمیز  رو   اتاق 

 !  کردیمی غلطایی یه اتاق تو داشتی تو نرسید

  دور   من  از  و  رفت  میز  پشت  محتاط   هاییقدم  با .  کرد  ترش  رو

 جا  همه  به.  کشید  سرک  جا  همه  به  سرگردانش  هایچشم.  شد

 . شد متوقف سرم پشت  در نهایتا  و

.  کنم  نگاه  پشت  به  کردم  پیدا  تمایل  هم  من  تا   ماند   خیره  آنقدر

 عقب   به  و  وصل  صورتم  به  نامرئی   ریسمان  یک  یکی  انگار

 !  کشیدشمی
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  وجود  توجهی  قابل   یزچ  هیچ  برگشت   عقب  به  کامل   سرم  وقتی

  ها پله  راه  پایین  و  آمده  بیرون  اتاقش  از  که  همایونی  مگر  نداشت

  کس   یک  کاش  ای.  کردم  بغض  اختیار  بی.  بود  شده  خیره  ما  به

...  همایون  از  غیر  کس   هر.  زدمی  دزدی  تهمت  من  به   دیگر

 .داشت را نجات یفرشته  حکم برایم که  همایونی

  طرف   به  را   میز  بهروز  برگردم،  ماقبلی  حالت  به  من  اینکه  از  قبل

 . نکرد خاصی حرکت و  بود سنگین میز. داد  هل من

  در  و   هاپله   طرف  به  توان  تمام  با  وقت  کردن  تلف  بدون  بهروز  اما

 ...!فراری  دزدِ پسرک. دوید خروجی

.  گرفتم را لباسش پشت نرسیده هاپله راه به. دویدم سرش پشت

  تکانی   جایش  از  او  ولی  دآیمی  کمکم   به  هم  همایون  کردممی  فکر

 . باشد شده  زده شوک که  بود کسی مثل. نخورد

  بهت   ری  به  ری  باید  من  همینطوری  بخوری؟  درد  به  همینطوری-

  ابله؟ کردن دزدی با  کنم؟  اعتماد  ندمو گیر
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 ناآرام  هایشچشم  هایمردمک.  چرخاند  طرفم  به  آرام  را  سرش

  دلم .  کردمی  التماسم  هایشچشم  با  داشت.  بود  ترسیده .  بودند

 . افتاد اشیقه از دستم. سوخت برایش

  یکدفعه  و   زد  زل  صورتم  به.  چرخید  طرفم   به  هم  کامل .  خندید

  طرف  به  شتاب  با   که  کوبید  امسینه  به  محکم  چنان  را  دستش   دو

 . شدم  پرتاب عقب

  احساس  را  دردی   هیچ  ایلحظه   برای.  افتادم  زمین  روی   پشت  به

  دوباره   و   کنده  تنم  از  روح  ایثانیه  برای  کردم   حس  اصال.  نکردم

  سرم  از  انگار  که  بود  تیری  با  همراه  برگشتنش.  برگشت  جسمم  به

 .  بود گذشته هایم آرنج و  پشت و کتف توی از و  شده رد

.  درآمد  گلویم   ته  از  که  ایناله  با   شد   همراه  هایم چشم  کردن  باز

 . نبود خودم اختیار به که ایناله

  توی   رستوران  کف  های سنگ   با  هاییکفش  برخورد  صدای

  به.  سرم  توی  شدمی  قدم   صد  قدم   هر.  شدمی  پژواک  هایمگوش

 بود   همایون.  کشاندم   هاکفش  صاحب  سمت  به  را  نگاهم  سختی
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 اش خیره  ایلحظه. دویدمی طرفم به  و  باال ها پله از سراسیمه که

 بودم؟  کرده اعتماد  مرد این به چطور من. شدم

  بتوانم  هاآن  کمک  با  تا  فشردم  مینز  روی  را  دردناکم  هایآرنج 

  تواندنمی  دهم  نشان  او  به  تا  شوم  بلند  خواستممی.  بشوم  بلند

  مدیون  هم  باز  را  من  تا .  باشد  ماجرا  این  خوب  آدم   دیگر  یکبار

 .  نکند اشدوستی انسان یروحیه  و خودش

  زنان   نفس  همانطور  دید،  که  را   من  حرکت.  نشستم  زمین  روی

 شبیه  وضعش   و   سر  و  خورده  گره هایشمشت.  ایستاد  جایش  سر

 .  است خورده کتک و زده  کتک ها ساعت انگار که بود کسی

  کف  و  کشیدم  جلو  به  را  خودم.  گذاشتم  زمین  روی  را  پاهایم   کف

 .!  ..هم را هایم دست

 .شدم بلند و آوردم فشار زانوهایم به

 .  ریختمی صورتش و سر از بهت

  دختر   مراقب  خواهدمی  که  پدری  مثل  او  و  داشتمبر  قدم  یک

 را  من  خواستمی.  آورد  جلو  دور  از  را  هایشدست  باشد   اشبچه 

 .  نخورم زمین تا بگیرد آغوش توی دور از
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 از   ترمحکم  حتی.  داشتمبرمی  دیگری   قدم  دوباره  او  به  تفاوت  بی

 این   گرچه  نشست؛  دلم  توی  خودم  از  نسبی   رضایتی!  قبلی  قدم

  هایم،قدم  یهمه  از  ترمحکم  نو زا  با  من  و  نکشید  طولی  رضایت

 را  کفپوش  سنگ  سرمای  صورتم  طرف  یک.  افتادم  زمین  روی

 .کشید تیر امگونه  استخوان. کرد حس

 .رسید سرم باالی العینی طرفه در او 

  ساعدش   روی  را  تنم   آرام  و   انداخت  امشانه  دور  که   را  دستش

  یم بازو  به  دستش   هایانگشت  وقتی .  کردم  حس   کامال  را  برگرداند

  یک   با  و  انداخت  زانوهایم  زیر  را  هایشدست  وقتی   آورد؛  فشار

  و  شد می بازدم  و  دم  تند  تند  هایشنفس وقتی  کرد،   بلند حرکت

  قلبش  ضربان  صدای  وقتی  حتی  خورد، می  صورت  روی  وار  نسیم

...  را نواختمی را آور دلهره آهنگ یک از تندی ریتم  گوشم کنار

 . کردم حس

  هوشیار  دستم   پشت  آرام  حرکتی  و  تدس  کف  در  گرمایی   حس   با

  دنیا  به  و  بدهم  هل  بتوانم را هایمپلک یوزنه اینکه از قبل.  شدم

 ! مشغول اشانطبیعی کار به و  شدند  باز هایم گوش  قفل برگردم،
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  هایی آدم  کفش   یپاشنه.  شنیدممی  را  ها کفش  یپاشنه  صدای

  حتی .  ندرفتمی  اتاق   این  از  غیر  جایی  به  عجله  با  یا  و  آرام  که

 . هایم گوشم کردن تیز بدون

  که   هایی آدم  پچ   پچ   صدای  کردممی  توجه  بیشتر  که  هم  وقتی  

 .  زدند می حرف و ایستاده  من از دورتر مکانی  در

 و  شلوغی  میان  از  گوشم  کنار  آرامی  هاینفس  صدای  نهایتا

 صاحب  ها نفس  همین  صاحب.  شنیدم  هم   را   اطرافم  یهمهمه 

 ! نبود؟ دستم روی رامآ حرکت و  دست کف گرم حس

 کشید   تیر  سرم  پشت  از  دردی. دادم  تکان  نرم  بالش  روی  را  سرم

  گلویم   ته  از  مانندی  آه  صدای  اختیار  بی .  پیچید  هایم شقیقه   توی  و

  و   گرما   و  رها  خنک  ایپارچه   روی  دستم   همزمان .  زد  بیرون

 .  شد قطع  دستم پشت و روی حرکت

  الی   از  لطیف  یهاله  یک  مثل  نور.  کردم  باز  را  هایم چشم  درد   با

  هر  قدرت  با  هم   نور  پلکم،   کامل  شدن  باز  با .  شد  وارد   هایمپلک

  هایم چشم   روی  را  دستم  اختیار  بی.  کرد  خودنمایی  بیشتر  چه

 .  دادمی عطر بوی و  بود گرم هنوز دستم . گرفتم
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   داری؟ درد-

  معلوم   بود؛  پرسیده  سوالی  چه.  بود  همایون  یگرفته  صدای  صدا

  به   و  کرده  رشد  قلبم  وسط  جایی  از  که  دردی.  داشتم  ددر  که  بود

 .  سوزاندمی را من درد این. بود دوانده ریشه بدنم تمام

 زخم  کسی!  نسوزی  تو  و  کند  ظلم  تو  به  کسی  شودمی  مگر  اصال

 !    باشی نداشته درد تو و  بزند

 . ندادم  هم  را جوابش. برنداشتم امپیشانی روی از را دستم

  و  زمین  روی  صندلی  هایپایه  شدن  کشیده  صدای  با.  کرد  نچی

  شده   بلند   تخت  کنار  از  که  شدم  متوجه  کفشش  صدای  آن  از  بعد 

 . است

 !  شده؟ چت تو. بمیرم  الهی! پونه! پونه-

  امپیشانی  و   ها چشم  روی  از  را  دستم .  بود  ریحانه   صدای  این

  سرم   تمام  نشستم  تا .  شدم  کنده  تخت  روی  از  شتاب  با   و  برداشتم

  های کفش  با که ایریحانه نشد فرصت  اصال که آنقدر . کشید تیر

 .  ببینم را بود  پریده افکار توی دارشپاشنه

 .  شد  اضافه هم  تهوع درد، به
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 .  چسباندم سرم به را هایمدست کنان آخ

  و .  گذاشت  هایم دست  روی  را  هایش دست  نفر  یک   سریع  خیلی

  وبارهد  و  بیندازم  دستش   روی  را   تنم  و   سر  وزن  تا   کرد کمک  بعد 

  کردمی  زمزمه  لب  هم  زیر  مدام.  بکشم  دراز  تخت  روی

 "...تمشرمنده... تمشرمنده"

  دستانم  روی  را  بزرگش  هایدست  که  اول  همان  از.  بود  همایون  

 . شدم متوجهش گذاشت

  دنیای  به  باز  بخشآرام   تزریق  و   پرستار  آمدن  با هم بعد  لحظاتی 

 . شدم پرتاب سرم توی یپرهمهمه و شلوغ

  باالی  از  اورژانس  آالرم  صدای  کردم  باز  را  هایم چشم  که  ارهدوب

 . نبودم شلوغ درمانگاه آن توی دیگر و. آمدمی سرم

  غروب  خورشید  شدم،  منتقل  جدید  بیمارستانی   به  برانکار  با  وقتی

 .  بود کرده طلوع آسمان توی ماه و

 .  بود  شده کمتر سردردم و تنها تمیزی و  تر اتاق  توی
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  بود کم  آنقدر سالن توی آمدها و رفت ولی  بود ازب اتاق  در گرچه

 اال   نیست  بستری  بیمارستان  آن  توی  کس   هیچ کردممی  فکر  که

 !  من

  با  شد  همراه  شد؛می  پیج  بلندگوها  توی  که  زنی  نازک  صدای

 !  شناختمشمی که  مردی پای صدای

  رفت   بعد   و   انداخت  من   به   نگاهی.  رسید  تخت  کنار   قدم   چند  با 

  پنجره   یلبه   روی  همیشه  مثل  و  ایستاد  سرم  الیبا  یپنجره  پشت

  ها شیشه  پشت  انگار  شبانه  خنک  هوای.  کرد  باز  را  پنجره.  نشست

  را   خودش  پنجره  شدن  باز  از  بعد  بالفاصله  که  بود  مانده  معطل

 .  پیچید  بر و دور فضای یهمه در  و انداخت اتاق  توی

  که  وزر  اون  یادته؟  رو  رستوران  بود  اومده   آرمان  که  روز  اون-

 ! بود شده خراب بسته مدار دوربین

  هایش حرف  مابقی  منتظر.  کردممی  نگاه  سفید  یکدست  سقف  به

 .است منطقی چقدر توجیحش ببینم خواستممی. بودم
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  مدار  هایدوربین  فیلم   هایی موقع  یک   کردممی  ناله  که  یادته -

 درستش   جوری  یک  گفت  آرمان  که  شه؟نمی  ضبط  و  پرهمی  بسته

 !  نره؟ درزش  الی مو که کنم می

 : گرفت نفسی

!  آرمان تخصص و  هنر  الی رفته بیل دسته  نه،  که مو  انگار  خب-

 . کنم پاره لیسانسشو خونشو برم فرصت اولین در باشه یادم باید 

  او   نفهمیدم.  بگیرم  را  کنجکاویم  و  زدن  لبخند  جلوی  توانستمنمی

 .  دهد می ادامه  هم  باز اما نه یا بیندمی را لبخندم

 مربوط  دقیقا  که  نکرده،   ضبط  رو  فیلم   از  ربع   یک  قشنگ  ربیندو-

  با   شدهمی  همزمان  که  اتاق   از  بهروز  خروج  و  ورود  به  شدهمی

  یک  به  شدهمی  مربوط  دیدم   من   که  فیلمی  واقع   در!  تو  اومدن

  لباس   که!  شدیمی  اتاق   وارد  دوم  یدفعه  برای  تو  که  بعد  ربع

 همچین  چرا  دونمنمی  من!  بودی  کارت  یآماده  و  پوشیده  فرمتو

 ... اما کردم خطایی

  سرم  باالی  آمد  حرف  به  دوباره  که  وقتی  کرد،  سکوت  ایلحظه 

 را خودش و گذاشته  بالشم روی را دستش یک  که حالی  در بود؛
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  را   سرش  چون  اما   نبودند  لخت  موهایش.  بود  کرده   خم   طرفم  به

  کرده   پیدا  آمدن  پایین  به  عجیب  تمایلی   بود  کرده   خم   طرفم   به

  او .  بود  من  نگاه   و  صورت  رویروبه  درست  هایشهمچشم.  بود

 !  بخوانم؟ هایش چشم توی از  را اشپشیمانی عمق خواستمی

  اتاقمو  در  قفل  باید .  دادممی  گوش  تو  نصیحت  به  باید !  رئیس-

 . کردممی توبیخ نگهبانمونو و عوض

  معطلش   خیلی.  بود  العملی   عکس  منتظر  من   به  خیره  همانطور

 . نگذاشتم

 بود،  نشده  بسته  پدرتون  منو  بین  قرارداد  کاش  ای!  اقدس  آقای-

 .  موندمنمی اونجا دیگر نکنین شک بود اینطور اگه

 .شد محو رفته رفته بود  صورتش رو که کمرنگی لبخند

  دوید  دور  از  خودم  شبیه  درست  ریز،  آدم  یک  یکدفعه  سرم  توی

  گی تن  و  نفسی   نفس  هیچ  بدون  و   رسید  مقابل  باالخره  و   دوید  و

 : آمد حرف به و  ایستاد. ایستاد نفسی
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 به   داری  هی  که  دونیمی!  باشیم  روراست  هم  با  بیا!  پونه!  پونه-

  که  همایونه  بابای  خاطر  به  تو!...   نه؟  مگه...  گیمی  دروغ  خودت

 کنی؟   کار  رستوران  اون  تو  بازم  که!  رستوران؟  بری  بازم  خوایمی

  داشت  هنوز  که  همایونی   به   و  ندادم   محلی  سرم  توی  یپونه  به

  اتاق   توی  روز  آن  شبیه  درست  نگاهش .   زدم  زل  کردمی  نگاهم

  اشتباه  نگاهش   از  من   تعبیر  و  کرد می  نگاهم   خیره  که. بود  کارش

 !بود

  را   توجهم  که  خواست  و  زد  ایضربه   امشانه  به  سرم،  توی  یپونه

 :کند جلب خودش به

  بگو...  دیش  عاشقش  که  کن  اعتراف  من  برای...  بگو...  توام  با  هی-

  اتاق  در  به  نگات  اول  شدیمی  رستوران  وارد  که  روز  هر  که

  پخش   روی  از  و   بکشی   بو  که!  گرفتیمی  دم   عمیق  که !  همایونه

  وقتی   که!  نه  یا  اومده  همایون  که  بفهمی   فضا  توی  عطرش  شدن

  دریا   یک  که !  شدیمی  آب  نگاهش  سنگینی   زیر  کردمی  نگاه   بهت

  لرزید  دلت   که!  شدمی  اتخیره  وقتی  خوردمی  موج  دلت  توی

  تو   سفت  و   اومد   بودی،   افتاده   زمین   روی  که  لحظه  اون   وقتی
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  که !  نیست  اهمیت  بی  براش  فهموند  بهت  که  گرفت،  آغوشش

 ! دیگه بگو!  بگو! بده نجات رو تو  تا  کشید هاشپول دزد از دست

 : کردم ریز سرم توی یپونه برای را هایمچشم

! چرته!  هندیه  فیلم   یک   ثلم  زنی می  داری  که  هاییحرف  این-

  آدم  قحطاست؟  آدم!  بشم؟  همایون  عاشق  باید  من  چرا  آخه

 بهم  دلیل  بی  راه،  به  راه  که  بدم  مردی  به  دلمو  بیام  که  قحطاست

 ! چرا؟ هان؟! کنه؟می  اذیتم و زنهمی تهمت

  اینقدر  اون  اگر!  نیست  بینیمی  داری  تو  که  اینی  چیز  همه  چون-

 نوازش   و  گرفته  سفت  بیهوشی  وقت  دستتو  چرا  بود  متنفر  ازت

  سرد  یملحفه  و   تخت  روی  دستتو  شدی  بیدار  وقتی   چرا  داد؟ می

  که   هست  چیزی  یک  هم  اون  دل  تو  حتما!  چرا؟  کرد؟  ول

 . نیست معلوم چرا؟  و چیه اون حاال! بشه رو خوادنمی

  اتاق  وارد  صدا  و  سر  با   ریحانه  بدهم  جواب  خودم  به  باز   خواستم  تا

 همایون  خالی  جای!  پوش  سپید  زن  و  مرد  کی  سرش  پشت  و  شد

  قلب  و   قاب  ها سال  از  بعد   که  بود   دیواری  مثل  اتاق  توی  هم 

 . اندکرده  جدا او از را جانش به پیوسته 
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  بودم؛  نشسته  همانجا   که  حالی  در  من  و  زد  حرف  و   آمد  دکتر

 یجمله  همان  مگر   ندارم،   یاد  به  را  هایشحرف  از  کدام   هیچ

 ! مرخصین فردا  اشم خانم گفت که آخرش

 در  برگشتم  هم  رستوران  به.  شدم  هم  خوب.  شدم  هم  مرخص

  برایم   او  عاقبت  از  کس   هیچ  و  نبود  جاآن  بهروز  دیگر  که  حالی

 .نگفت چیزی

 یواشکی   نه  شدممی  رد  همایون  اتاق   کنار  از  وقتی  که  حالی  در

  دنبالش  چشمی  زیر  نه  کشیدممی  عمیق  نفس  نه  کردممی  نگاه 

 از  تر تپنده  قلبم   و   شد می  قلب  جانم   تمام  نکهای  با.  گشتممی

 و  قلب  ضربان  صدای  او،  آغوش  دیگر  یکبار  داشت  قصد  همیشه

  این   از  قبل  من.  توانستممی  من.  کند  تجربه  را  وجودش  آرامش

  خاطر  به من  بودم؛   محکم   من بودم؛   کرده   تحمل  زیاد   سختی   هم

  من .  باختمنمی   را  خودم  قلب  شدید  هایتپش  و  دل  ته   لرزش

 !  بازمنمی
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  ایستادگی   نوپا  احساس  برابر  در  خواستممی  سعیم  تمام   با   فقط

 دار جریحه   را  غرورم  و  سست  را   پاهایم  حس  این  نگذارم  تا .  کنم

 .  کند

  پشت   تمام   خستگی  با   رستوران،  در  مشغله  پر  روز  یک  شبِ  آخرِ

  هر   به  ماشینم  کوچک  اتاقک  توی  را  هایم دست.  نشستم  فرمان

 . کرد  تق  و   تق  بار   چند   پشتم  و  گردن  هایمهره.  کشیدم  طرف  دو

  ماشینی   هایچراغ  کردم  احساس  همزمان  چرخاندم،  که  را  سوییچ

  نگاهی   عقب  به  جلو  آینه  توی  از.  شدند  روشن  پشت  از  هم

  کالج   روی   را  پایم  همین  برای  آد نمی  طبیعی   غیر  نطر  به.  انداختم

 .  گذاشتم  گاز و

 !مشتری نبدو قرمزها چراغ و بودند  خلوت هاخیابان

  کمی   و  فاصله  با   هم  ماشینی  بالفاصله.  گرفتم  ترمز  عابر  خط  پشت

  نگاهی   نیم  با.  ایستاد  قرمز  چراغ  پشت  من  با  موازات  در  ترعقب

 .  آشناست برایم ماشین این چقدر کردم حس انداختم آن به که
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  بود   حالی  در  این  و   دادم؛  ادامه  راهم  به  دوباره  شد  سبز  که  چراغ

  هر  و  وجب  به  وجب  و  قدم  به  قدم  دراز  یدِسف  ماشین  همان  که

 . آمدمی سرم پشت رفتممی که جا

  پیدا   فرار  برای  راهی  کرد  وادارم  و  نشست  دلم  توی  موذی  ترسی

  کف   مثل  هم  را  اشفرعی  هایخیابان.  بودم  خانه  نزدیک.  کنم

  تمام   سرعتِ  با   و  گذاشتم   گاز   پدال  روی  را  پایم .  شناختممی  دست

  این   کردممی  دعا  فقط.  دادم  گاز  تریم  شش  هایخیابان  توی

  ترس   این  و  نپرد  خیابان  توی  سگی  یا  گربه  پیاده،  عابری  وسط

 .  نکند تبدیل بزرگ دردسری به را کوچک

  هیچ.  کردم  نگاه  کامال  را  برم  و  دور  رسیدم،  که   خانه  جلوی

 .  نبود خیابان توی ماشینی

  اده پی   ماشین  از  و   کشیدم   هوفی  نفره   تک   گریزی  از  پس   باالخره

 .  شدم

  و   آیدمی  دنبالم   سفید  ماشین  همان  دیدممی  خواب  شب  تمام

  کنم می  فرار  او  دست  از  خیابان  به  خیابان  و  کوچه  به  کوچه  من

 .  کند می روشن را هایشچراغ  و  شودمی ظاهر مقابلم او آخرش و
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 .  پریدم خواب از ماشین آن هایچراع شدن روشن با

  رسا  صدایی  با  او  که  ماتیکل.  خواندمی  صبح  نماز  داشت  ایمان

  الالیی   یک  شبیه  درست  من  برای  کرد می  زمزمه  نماز  توی

 . آورد چشمانم به را خواب دوباره که بود دلنشین

.  کردم  نگاه   آینه  توی  یپونه  به   و  کردم  سفت  را  امروسری  گره

 روز   همان  او  چون.  بودم  گذاشته  طلوع  را  آینه  توی  یپونه  اسم

  طلوع  هایمتنهایی  دنیای  توی  شکوه  با  و  زیبا  خیلی  رستوران،  توی

 . بود کرده

 :شنیدم  را  ریحانه  خشدار  و  گرفته  صدای  کردم  باز  که  را  ورودی  در

 ری؟ می داری! پونه-

 داری؟  کاری! آره-

 !  ری؟نمی زود-

 . رممی  زود دارم آره، زود گیمی  ظهر ییازده به تو اگه-

   شده؟  یازده  ساعت ... اه-
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 گلوله  سرش  روی  اشکرده  دکلره  موهای   که  اویی  بعد  ایلحظه 

  حرکاتی  و  آلوده  خواب  هایچشم  با .  زد  بیرون  اتاقشان  از  بود  شده

 : گفت و خاراند را سرش آرام،

   ری؟نمی دانشگاه چرا تو-

 غیر  هامکالس  من!  ریحانه  برم  حاال  که  رفتممی  دانشگاه  کی  من-

 سه  دو  این  که  داشتم  حضوری  کارگاه   تا   دو   یکی!  حضوریه

 !  نرفتم نرفتم؛  هم رو آخرش یلسه ج

 . کرد کج را راهش آشپزخانه طرف به و گشید خمیازه

 !  خونده؟  مادر شد تموم سواالت-

 : گفت و داد تکان را سرش

  ها همسایه  صدای  آی، می  که   شب   وقت  اون!  خونه  بیا   زود   شب-

 !  آریمی در رو

 : کردم فرو  کفشم توی در  درگاه از را پایم 

  فضوال   دست  گزک   تا   آم می  زود  هم   شب  !خانوم  مامان  چشم-

 . ندم
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 .  کردم یکی تا دو را هاپله و  بستم را در من  و خندید

 یلبه  روی  را  پایم!  مانده   باز  کفشم  بند   شدم  متوجه  رو   پیاده  توی

  نوری   شدم  متوجه  لحظه  همان.  ببندم  را  بند  تا  گذاشتم  جدول

 .  شودمی تابیده   من به  نزدیک فضایی توی ضعیف

  پارک   خیابان  کنار  در  که  ماشینی  راننده.  برگرداندم  رامآ  را  سرم

  من  منظورش  که  بودم  مطمئن.  دادمی  چراغ  داشت  بود،  شده

 . بود دیشبی درازِ سفیدِ همان، ماشین آن چون هستم،

  به  و  کردم   راست  کمر  زده  هول.  شد  فراموشم  هایم کفش  بند

  ین ماش  آن  ی راننده  ببینم  نکردم  صبر  حتی.  دویدم  ماشین   طرف

 ! است کسی چه

  را  سوئیچ  و   کرد  قفل  را  در  سریع  نشستم   که  فرمان   پشت

 .  شد خاموش و  کرد پتی  و ِپت ماشین همیشه  خالف چرخاندم؛

  سوییچ  دوباره   و   فرمان  روی  کوبیدم  مشت  با .  بود  گرفته  حرصم

 یشیشه   به  هم  یکی  ماشین،  شدن  روشن  با  همزمان.  چرخاندم  را

 .  کوبید من طرف
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 آرام بود؛ ایستاده ماشین کنار که اویی به و شیدمک ایخفه  جیغ

  اخم   کرد،می  نگاهم  لبخند  با  داشت   که  او  دیدن  با.  انداختم  نگاه

  صد از قلبم  ضربان ثانیه از کسری در. دادم  تکان را سرم و کردم

 .  کشید معکوس  دنده صفر به

 .  شوم پیاده که  کرد اشاره دستش  با

 .  کردم  باز را در قفل و برداشتم را سوییچ

 . بود  صورتش  روی  کمرنگ  لبخندی  هم  هنوز  ایستادم  که  مقابلش

 !  ترسیدی؟-

 :دادم تکیه ماشین اتاقک به را امشانه

  ها آدم  داری  عادت  همیشه  تو.  ترکید  امزهره!  ترسیدم؟!  ارسالن-

 بهت  رو  خونمون آدرس زدیمی زنگ! کنی؟ غافلگیر پشت از رو

 !   بود؟ چی  ها بازی  پلیس  و دزد این . دادممی

 . نداد را جوابم اما  شد امخیره 

 !  من؟  ماشین تو بریم  شهمی-
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  رو   دادم  سفارش  که  بشقابی  دست  چند  برم  باید.  دارم  کار  من-

 .  بگیرم

 ...  رسونمتمی خودم-

 ... اما-

 . بزنم حرف باهات خواممی... بیا  نداره،  اما-

 !  چی؟ مورد در-

 !  فهمیمی...  بیا تو-

  و   تعقیب  این  دلیل  حتی  فهمیدم،نمی  را  اصرارهایش  این  دلیل

 ! را گریز

 از را فروشگاهی آدرس او  و شدیم دراز سفیدِ ماشین همان سوار

  ساعتی   یک.  گرفتممی  جاآن   از  را  سفارشاتم  باید  که  گرفت  من

  ساعتی   چند   و   بزنم   زنگ  همایون به  که   گفت نهایتا  بودیم،  عالف 

  در  رهایشکا  از  سر  هم  هنوز.  بگیرم  استعالجی  مرخصی

 :چرخیدم طرفش  به شد تمام که تماسم . آوردمنمی

 کردی؟ تعقیبم چرا-
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 : زد پلک آرام بار چند

  باهات   من  که  ببینه  کسی  خواستمم نمی.  نداشتم  توشماره-

 .  دارم  ارتباط

 بفهمه   کسی  خواینمی  که  بکنی  قانونی  غیر  کار  خوایمی  مگه-

   داریم؟  ارتباط هم  با

 بین  راز  یک  مثل   باید  که  دارم  ستدرخوا  یک  ازت  ولی !  نه-

  هم   اگر...  فبها  که  کردی  قبول  درخواستمو  اگه!  بمونه  خودمون

 چیزی   کسی   به   مالقات  این  از   کس   هیچ   جلوی  وقت   هیچ   نه،

 !  گینمی

   کنی؟  جنایی چیزو  همه داری سعی همیشه تو-

 !  باشی نداشته خبر تو و  باشه جنایی  شاید -

  و   خندیدم  بود  گفته  ممکنه  حالت  ترینجدی  با   که  اشجمله   به

 .دادم تکیه صندلی پشتی روی را سرم

  مرموز؟ رفیق آقای هست چی درخواستت این حاال خب-

  داره؟ آب گلستون سد نظرت به-
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 ! باشه آب بی که ندیدم  تاحاال من-

 :گفت  کردمی رانندگی که  همانطور  و کرد روشن را ماشینش

  تونه می  که  بالها  چه  راندو!  داشته  هم   آبی   پر!  داشته  هم  آبی  بی-

 !  بیاره دنیا سر

 !  بیاره؟  دنیا سر بال خوادمی که کیه دوران  آقای اونوقت-

  بارها  انگار  لحظه همان  در . کرد نگاهم   عمیق و  برگشت ایلحظه 

 !شو دور دنیات دورانِ از بود گفته من  به بارها و

 نشسته  ریخت؛می  سد  به  که  ایرودخانه  ساحل  هایماسه  روی

  را  هایمجوراب   و  زده  تا  مچ  باالی  تا  را  شلوارم  هایپاچه.  بودم

  فرو آب توی را پاهایم . بودم انداخته کنارم شده  گلوله و درآورده

 . بردممی حظ اشخنکی از و کرده

 خورشید  مستقیم  نور  زیر  مغزم  اما  بودند  خنک  پاهایم   گرچه

  بیرون  بخار  دارد  امکله  از  کردممی  حس.  شدمی  تبخیر  داشت

 . زندیم

   کنی؟ کار رستوران اون توی داری اصرار اینقدر چرا-
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 انوار.  انداختم  نگاهی  بود  ایستاده  سرم  باالی  که  ارسالنی  به

 توی  مانند  تیع   و  کشیدند  سرک  ارسالن  سر  پس  از  خورشید،

 : کردم  سایبان هایم چشم روی را دستم. رفتند فرو  هایمچشم

 !  بگم  برات نشدم کور  تا بشین-

  و  بلند  برگ  یک  و  شد  خم  من  طرف  به.  نشست  ارمکن   هم  او

 توی  ام،روسری  زیر  برگ،   ته  از  را،  بود  دستش  توی  که   پهنی

 بر  را  نور  تابش  جلوی  سایبان  یک  مثل  برگ.  کرد  فرو  موهایم

 .گرفت را صورتم روی

 :زدم لبخند

   چرا؟ برگ؟-

 !  گرما از شدی سرخ-

 .   باشد تریمحکم نقاب  تا بردم فرو  موهایم توی بیشتر را برگ

  پاهای  و   کرد   پرت  کنارش  را  ها آن.  درآورد  را  هایش کالج  هم   او

  جریان   خالف  را  دستش   که  حالی  در.  برد  فرو  آب  توی  را  اشبرهنه

 پرت  من  صورت  حتی  و  اطراف  به  آب  ریز  قطرات  و  بود  گرفته  آب

 : گفت شد؛ می
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  مشنید!  بمونی  اونجا  داری  اصرار  اینقدر  چرا...  منتظرم!  دیگه  بگو-

 !  کرده  هم اذیتت و زده قراردادش زیر همایون که

  اما   شد،  آب  پر  مشتم.  بردم  خنک  آب  زیر  را  دستم  و  شدم  خم

 روی  و  خوردند  سُر  هایمانگشت  الی  از  سریع  خیلی  آب  قطرات

 .ریختند شلوارم

 !  کامله اطالعاتت خوب-

 . دارم جاسوس منم  داره، قدرت همایون  که همونقدری اونجا-

  یرابطه  تا  دو  شما  کردم می  فکر  قبال !  اینکه  شد   یایی ماف...  اوه-

  با  همو یسایه پیداست  که شواهد از اما! دارین بهتری یبرادرانه 

 .  زنینمی تیر

  اون  از  دل  که  چته  بگو  همایون  منو  روابط  کنکاش  جای  له  تو-

 !  کنینمی  رستوران

  به کردن پیدا کار  انگار که کنینمی دل چرا گیمی جوری یک-

 ! راحتیه ینهم

   کاری؟ محتاج تو-
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 عمارت  یک  توی  که  ام؛مرفه  و  پولدار  دختر  یک  ظاهر  به  من  -

 دارم،   اطوار  ادا.  کنم می  زندگی  شرفاهی  امکانات  تمام   با  بزرگ

  یعقده  کردن  خالی  و  وقت  گذروندن  محض  هم  فقط  دارم،  ناز

 ... اما کنم؛می کار رستوران توی که ریاستمه

 : دادم  باال ابرو

! خوشه  دور  از  من   دهل   اواز!  دیدین  دور  از  که  نیستم  اونی  من-

  دست  به   برای  من   اصال !  گیرهمی  پاچتو  بدبختیش   بیای   که  نزدیک

  سابقه  من.  دارم  احتیاج  رستوران  اون  حقوق   به  استقاللم  اوردن

  چه   کنننمی  استخدامم  حتی  جاها  خیلی.  ندارم  آنچنانی  کاری

  رو  دن می  بهم   دارن  پدرت  که  حقوقی   مثل  حقوقی  اینکه  به  برسه

 که   قراردادی  که  رسوندن  گوشت  به  هاتجاسوس  حتما!  بده

  باهام   همایون  که  دوبرابریه  از  بیشتر  حتی  بستن  من  با  پدرتون

 .  آدمی حیفم! بود؟ بسته

  کنار  ریز  های شن  روی  را  دستش  و   چرخید  طرفم  به  بیشتر  کمی

 : گذاشت رودخانه
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 حتی  نه؛  که  کمتر  قوقشح  که  کنم  جور  برات  جایی  یک  من  اگه-

 ! چی؟ باشه جااون  از بیشتر

 !  نداره شغلی  امنیت که جا همه-

 ! داره اونجا-

  روی  پاهایم،  هایانگشت  با  اخم  با  و  انداختم  پایین  را  سرم

  میان  حتی  که  شکلی  کشیدم،  شکل   رودخانه  کف   هایشن

 .  نبود پایدار هم ثانیه یک رودخانه ریز هایموج

 به  را  خودش  و  دویده   دور  از  سرم  توی  یهپون  باز  لحظات  آن  در

 که  حالی  در  و  چسبیده  سفت  را  افکارم  بازوهای .  بود  رسانده  من

 : گفتمی داد می تکانم 

 قرارداد  و  حقوق   جااون  موندن  برای  تو  یبهانه  تنها   واقعا   یعنی "

 "نکرده؟   پایبند  جااون   رو  تو  دیگه  کس  هیچ  به  فکر  یعنی!  کاره؟   و

  را   صورتم  و  سر  و  نشست  امچانه  زیر  آرام  اشکشیده  هایانگشت

 چشمی  زیر  و   شدم  همراهش  ناچار.  کشاند  خودش  طرف  به

 . کردم  نگاهش
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 را  صورتم   تمام  هم  هایش چشم  با .  کرد   تر  زبانش   با  را  هایش لب

 :گفت آرام صدایی  تن  با  بعد و رو و زیر

 !  شدی؟ عاشق تو-

  هایسنگ  با  برخوردش  و  آب  جریان   صدای.  بستم  را  هایم پلک

  تک  روی  که  پرنده   چند  و  ارسالن  عمیق  هاینفس  و  رودخانه  کف

  را  کردند می  صدا  و  سر  سرمان  پشت  کوه  به  نزدیک  هاییدرخت 

.  نبود  من  دل   داد  از  بلندتر  صدایشان  کدام  هیچ  اما  شنیدم؛می

  کردمی  اعتراف  بلند  بلند  داشت  که  دلی.  زدمی  زار  داشت  که  دلی

 .  بود نیافتنی  دست و  دور که  عشقی. است شده  عاشق

  مشرق   در  یکی  که  آدم  دو.  بودیم  متفاوت  آدم  دو  همایون  و  من

 !  مغرب در دیگری و بود

  کافی  عشق  فقط   دنیا،   در  هم   به   معشوق   دو  رسیدن  برای  اصال

  شده  مدفون ها آدم دل در زیادی ناکام  هایعشق. نیست و نبوده

  ندگاهیچ  از  هر  که!  تپنده  هایقلب  تک  تک  یاندازه  به.  است

  عاشق  حلق و  چشم دودش و گیردمی گُر خاکسترشان زیر آتش

 .سوزاندمی را
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 !  نه-

 !  پونه  گیمی دروغ-

 . گمنمی دروغ! نه-

 .بیرون بیا رستوران اون از پس -

 .  داشت آمدنم بیرون به اصرار اینقدر که دانستمی چه ارسالن

 : زدم پس امچانه از را دستش

  دم  و  رستوران  این  پشت  امخاله  هنکن  ارسالن؟  دونیمی  چی  تو-

 !  دستگاهشه؟ و

 :گفت  ترجدی و کرد اخم

   بازم  حال  این  با  شناسی می  رو  تخاله  خوب  اینقدر  که  تو-

  اونجا؟ بری خوایمی

  کبری  صغری  چرا  زنی؟نمی  حرف   کنده  پوست  و   رک  چرا-

   از  آدم  مثل  منم  که  خبر  چه  اونجا   بگو  بهم  آدم   مثل!  چینی؟می

 !  بیرون م بزن جااون 
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  بندازتت   خوادمی  تخاله  که  فهمیدم  اینو  فقط.  دونمنمی  دقیق-

 ! دردسر تو

.  کردم   نگاه  هایشچشم  توی  چپ  به  راست  از  و  راست  به  چپ  از

  دروغ  که  نداشت  امکان  بود،   داده  نجات  را  من  جان  یکبار  ارسالن

 .  نبود بعید روحی از کاری هیچ گرچه  بگوید؛

  تمام .  کردم   مشتشان  و  گذاشتم  ها شن  روی  را  هایم دست  کف

 . کردم خالی  بینوا هایشن  روی را حرصم

  باهام   که  همینه  برای.  بگیرم  مخاله   از  حقمو  خواممی  من-

 !داره دشمنی

 . بیرون بیا  اونجا از نکرده  ماتت و  کیش  تا-

   گی؟نمی  بابات به چرا-

  بکشه  من  هایحرف  با  باید  چرا  داره،  سود  بابام  برای  تخاله-

 ! ؟کنار

 . بتکانم کف از را هاشن نرمه تا ساییدم هم به را هایمدست 

 ! دونیمی  رو اینا کجا  از تو حاال-
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 به  را  پایش  کف  خیسی  و  آورد  بیرون  آب  از  را  پاهایش   هم   او

 .  شد  بلند  و کرد  پایش را هایشکفش و مالید شلوارش یپاچه

 .  بماند-

  طفره  رفی ح  گفتن  از  خواهندمی  که  کسانی   مثل  و   گفت  را  این

  آب   توی  از  را  پاهایم  هم  من.  شد  دور  من  از  قدمی  چند  بروند

  پشت  کشیدم،   پایین   را  شلوارم  هایپاچه  و  آوردم  بیرون

 : دویدم دنبالش و  دادم ال  را هایمکفش

 !  بماند؟ چی  یعنی-

 خم  طرفم  به  کمی  را  سرش  و  گرفت  را  بازویم  رسیدم  که  کنارش

 :کرد

 ! بدی خودت دست کار خرهباال  ترسم می! پونه  فضولی خیلی-

  زیر   از  را  بود  شده  سایبانم  که  برگی  و  بیرون  دستش  از  را  بازویم

 . انداختمش زمین روی و کشیدم بیرون روسری

  غلطی  هیچ  و  کردم  نگاه  برمو  و  دور  بر  و  بر  اینقدر  دیگه  بسه-

 .بکنم نتونستم
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 : کردمی التماس داشت انگار. زد اشگونه  به آرام

  رو   جدید  جای  آدرس!  کن  گوش  من  بد  حرف  به  و  بیا  اینبار-

 !  بدم؟ بهت

  برم   هم  دیگه  جای  هر  اگه  قطعا  آخه  ارسالن،  کنمنمی  فرار  من-

  از  کارمو  که  نیست  اولم   روز  من!  شهمی  پیدا  مخاله  یکله  و  سر

 ازش  من.  واستم  جلوش  اینبار  خواممی  همین  برای  دم؛می  دست

 ! منه دور دور نای! بکنه غلطی هیچ تونهنمی دارم، مدرک

 :زد پوزخند

  رو  بذاری  که  پاتو!  پونه  نشناختی  جماعتو  این  هنوز  تو-

! کن  ولشون!  دختر  گیرنمی  گازت  و  شنمی  هارتر  خرخرشون

 !  بمونی سالم  تا کن ولشون

 دونم؟نمی من  که دونیمی چی تو-

  تو  از  قدم  ده   نه،  قدم  یک  بزرگم  اقدس  پسر  من  که  همینقدر-

 !هوم؟! جوجه جلوترم
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  داشتم .  بود  کرده  درگیرم  هایشحرف  فقط  بودم؛   نشده  متقاعد

  نشخوار   ذهنم  توی  را  اشدهنده  هشدار  جمالت  یکلمه   به  کلمه

 .  کردممی

  و   یاسر  ها امامزاده  حرم  به  شدمی  منتهی  که  خاکی  سرباالیی  از

 .  رفتیم باال  ماشین پارک جایگاه  و ناصر

 .  بود کرده  گلی را شلوارم خیس یپاچه هم ها خاک همین

 دزدگیر  صدای  همین.  شدند  باز  ماشین  درهای  و  زد  را  دزدگیر

 ! داغانم و درب یحافظه برای بود  تلنگر یک انگار

 :زدم  ماشین روی آرام دستم کف  با

 !  اومد  یادم -

 . شد امخیره رفته باال ابروهای با

 رو؟  چی-

  اشراننده  همایون  کردم،   تصادف   باهاش   که  ماشینیه  همون  این-

  ماشین  که  بود   گفته!  گرفت  میلیون  چند  تعمیرش  بابت   ازمم  .بود

  بودی؟ تو  صاحبش پس  نیست؛ خودش مال
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 :گفت خنده  با و کرد  باز را ماشین در

 !  مامانمه رخشِ این! نه-

 : دادم  باال ابرو

 !  شما دارین کالسی  با  مامان چه اوه،-

 . نشستیم ماشین توی خنده  با دو هر

  نازک  کش   یک فرمان  پشت  از  و کرد  دراز  را  دستش  بالفاصله  او 

  کش  با   و   رساند   هم   به  دقت  با   را  موهایش  طرف   دو.  برداشت

  کمرش  تا  را  موهایش  دوباره   داشت   قصد  انگار!  کرد  محکمشان

 . کند  بلند

 .  کشیدم موهایم به  دستی هم من  ناخودآگاه

  هم   دیگر  کش   یک   فرمان   پشت  از  و   کرد   دراز  دست  دوباره  او

 : گفت و برداشت

  عرق  گردنت  پشت  گرمه، !  موهاتو  ببند  هم  تو   داری؟  دوست  -

 ! شهمی سوز
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 سفت  آن   با  را  موهایم   زنان   لبخند  و   گرفتم   دستش   از  را  کش  

 .  بستم

  جوان   زن  یک .  زد  ماشین  یشیشه   به  دست  با   یکی   لحظه  همان

 !  چینی هایظرف از پر داشت  دست در سینی یک که بود

 : گفت دلبخن با  زن و داد پایین را شیشه ارسالن

 !  نذری آش... بفرمایین-

  دادم  کش  زن  طرف  به  را  خودم  من  کرد،  تعلل   که  کمی  ارسالن

  را  هایمانگشت  داغ  کاسه.  برداشتم  اشسینی  توی  از  کاسه  یک  و

  را  دهانم  آب.  کرد  رو   و   زیر  را  دلم   داغ،   نعنا   و   پیاز   عطر   و  سوزاند

 : گفتم و  بلعیدم

 !  بیارم؟ کجا رو کاسه خوردم که آش! کنه قبول خدا-

 .امامزاده پشتی  حیاط بیارش کن لطف-

 :ارسالن به کرد رو

 .  بفرمایین هم شما-
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 زد   اشاره  من  طرف  به  را  دستش  و  گرفت  عقب  را  سرش  ارسالن

 :گفت

 .  خوریممی هم با ممنون-

  به  و  برداشت  دیگر  مصرف  بار  یک   قاشق  یک  سینی  توی  از  زن

 .  شد دور  ما از لبخند همان با   و داد دستش

 : کشیدم خودم طرف به را کاسه چرخید طرفم به تا سالنار

 !تو الخصوص علی.  شمنمی شریک کسی  با آشمو من-

 :گفتم خنده با  من و  کرد اخم تصنعی

 گذاشتن  روزها  همین  برای  رو  کردن  غلط  برادرم،  باشه  خب،-

 !  دیگه

  دنده   کنسول  روی  را  کاسه  و   زدم  هم   به  را  آش  روی  تزیین

 . گذاشتم

 برنداشتی؟ کاسه یک خودت چرا مبپرس شهمی-

 : گفت و  زد کاسه توی را قاشقش

 ! نگیرم چیزی هاغریبه دست از گفته  مامانم -
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 ...  خنده زیر زدم پقی

 !  هستی؟ وسواسی پسرهای اون از نکنه چیه؟-

 :داد تکان را سرش

  رو   کاسه  تو  که  دیدم   هم  االن.  کنممی  کار   خودم  رو  دارم-

 ... دخترا اغلب آخه دم،کشی خجالت خودم از برداشتی

 کاسه  کنار  را  قاشق.  لرزید  کیفم   توی  امگوشی  لحظه  همان

  همایون  اسم  درآوردم  که   را  گوشی.  گفتم  ببخشیدی  و   گذاشتم

 .بود داده پیامک.  دیدم صفحه روی را

  مهم  خیلی!  نه  مهم،  کار  یک  رستوران،  بیا  زود  شهمی  اگه  پونه،"

 ".دارم باهات

 !  داره مهمی  کار  باهام همایون اینکه مثل برم،  باید  زود من-

 . کردیم حرکت بخوریم رو آش! باشه-

**** 
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  آخرین   برای  هم  باز.  داشت  نگه  را  ماشین  رستوران  از  دورتر  کمی

 میز   روی  را  استعفایم  و  کنم  گوش   حرفش  به  که  کرد  اصرار  بار

 .  دهم قرار همایون

 : گزیدم را لبم  و کردم  نگاه  کالفگی با  او به

 !  چی؟ نکردن قبول  بابات یا  نهمایو اگه-

 !  در اون به هم این شده،  فسخ  هااون طرف از قرارداد یکبار-

  از و مونده  اینجا از! ببین. بفرست برام رو جدید کار آدرس پس -

 !  نشم؟ رونده  اونجا

 .  کن اطمینان من به-

  رستوران   آن  در  ماندن   که  داشتم  قبول.  شدم   پیاده   ماشین  از

  که   داشتم  امید  ها، ته   ته  آن  دلم،   ته  یول  است  خطرناک  برایم

  مابینمان  داشتم  دوست   که   هاییحس  همان   خاطر   به  همایون

 ...! کنم  ترکش که نکند قبول... نکند  قبول را استعفایم باشد، 

  و   خاک  از  را  شلوارم  هایپاچه  بروم،  رستوران  توی  اینکه  از  قبل

  ودم خ  با  را  بودم  خریده  که  هاییبشقاب  تمام   و  کرد  تمییز  گل

 طرف   به  آرام  آرام  و  کردم  خداحافظی  ارسالن  از.  برداشتم
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  از  نگهبان  گذشتم،  که  رستوران  بزرگ  در  از.  شدم  راهی  رستوران

 . گرفت دستم از را هابشقاب یهمه و  امد بیرون  اتاقکش

  را   زمان  اسلوموشن  یدکمه  یکی  انگار  اما .  گذشتم  در  ورودی  از

 آرام  و   کند  هایم قدم  الخصوص  علی  چیز  همه  که  بود  داده  فشار

 توی   ترییواش  ریتم  با  هم  قلبم  ضربان  حتی.  بود  شده  کشدار  و

  وقت   هیچ  که  خواستنمی  دلم  ته  چیزی  یک  انگار .  زدمی  امسینه 

 ! وقت هیچ...  وقت  هیچ.  برسم همایون  اتاق  به

  بودند، می  آرام  من  های قدم  و  کند   زمان  که  هم   چقدر  هر...  گرچه

 . بود  قطعی احتمال یک ونهمای  اتاق  در به رسیدن

  امخداحافظی  یلحظه   بار  چند  اتاق،  به  رسیدن  تا  دقایق،  همان  در

 سرم   توی  را  لحظات .  کردم  سازی   صحنه  خودم  برای  را  او   با

 :دادم قرار خودم خاص مخاطب را او و ساختم

  زده  بهت بروم،  است قرار من  شنویمی اینکه محض  به تو  مثال"

 خودم  من  تا  کنی،  باز  برایم  را  بغلت  خواهمتومی   از  من  و  شویمی

  صدای   بار  آخرین  برای  بگذار  گویم می.  کنم  فرو  آغوشت  توی  را
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  هم   از  را  هایتدست  تلخ   لبخند  یک  با   تو  و   بشنوم  را  قلبت

 .اندازممی بغلت توی محکم را خودم من و  گشاییمی

  به   را  من  ترسفت  و  بدهی  گره  سفت  تنم  دور  را  هایتدست  تو 

  به   تا  امندیده  تو  آغوش  از  ترامن  جایی  من  که  بفشاری؛  اتسینه 

!  امشده  هم  تردیوانه تو  با  حاال و  بودم  دیوانه  این  از  قبل من!  حال

 !  زنممی هم حرف خودم با که جاآن تا

  که ...  نرو  که کنی  التماسم  تو   و بروم  خواهم می بگویم  من   اصال   یا

 از  و  آیدمی  سرم  ال ب  فالنی  و  بال   فالن  من  بروی  اگر  که...  بمان

  بگویی   و  بگیری  محکم  را  هایمدست  که.  کرد  خواهم  دق   تو  نبودن

 !  تو مال من و شوی من  مال تو شودمی چه

 شوی می  گم  خیاالتت  توی  او،  با  زدن  حرف  جای  به  وقتی  وچقدر

 . باشد کشنده و زجرآور تواندمی

 سیستم،  طریق  از  داشت  و  بود  میز  پشت  او  رسیدم  که  در  مقابل

.  کردمی  دعوا  محترمانه  نه  که  حرف.  زدمی  حرف  کسی   با   الینآن

  صورتش  و   زده   بیرون  گردنش   های رگه  که  بود  کرده   داغ   هم   آنقدر

 .  بود شده سرخ
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  مقابل  مبل  به  دست  با .  اورد  باال  را  سرش.  زدم  ایتقه  اتاقش  در  به

  خروش  و  جوش  با   را  اشمکالمه   دوباره   باز  و  کرد  اشاره  میزش

 . داد ادامه بیشتری

 میزش  روی  ایشده  تزیین  رز  گل   شاخه  یک   شدم،   اتاق  وارد

 و   لطیف  عطر  نبود؛  بیشتر  شاخه  یک  اینکه  با.  گرفت  را  چشمم

 .  بود برداشته را اتاق  یهمه خنکش

 حواسش  همیشه  کاش   ای .  کردم  نگاهش  و   نشستم  زرد  مبل  روی

 ...  سیر دل یک کردممی فرصت من  تا بود پرت

  مردک "  و  زد  میز  روی  را  دستش.  شد  متما  باالخره   هایش حرف

  جنگش ترکش تیر ترسیدم. شد بلند جا از و گفت "نفهمی زبان

 .  بگیرد هم  را من  دامن پر  نفهم آن با

  موهایش   توی  را  دستش.  بود  تصورات  این  از  خوددارتر  او  انگار  اما

  با   و   کشید   عمیقی  نفس .  چرخید  اتاقش   یپنجره  طرف   به  و   برد

 :  گفت مالیمی لحن

 .  داشتم مهم  کار  یک اهاتب-

 .دارم باهاتون  مهم کار یک! همینطور  هم من-
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 .  کرد نگاهم  تعجب با  و برگشت

  یک   باید   بود؛   شده  که  هم  خودم  روز  و   حال   برای  حداقل   من

 .  دادممی کشش  نباید. زدممی را حرفم ضرب

 ...  من... من-

 ! چی؟ تو-

 !  ؟باشم آویزان دلم ی پوسیده طناب به بود قرار  کی تا

  هایش چشم  توی  را  نگاهم  مستقیم  و  کردم  مشت  را  هایمدست

 .انداختم

  شما   با   تونمنمی...  تونمنمی  دیگه  من ...  متاسفانه...  اقدس  آقای-

  برای  که  کردم  پیدا  خانوادگی  بزرگ  مشکل  یک.  کنم  همکاری

 !بمونم خونه توی مدت یک باید  کردنش حل

 :داد جلو را هایشلب و کرد  هم توی را ابروهایش

 !  چی؟  یعنی-

 : گفتم کنده پوست و رک

 !  استعفا یعنی-
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  تک   تک   را  چیز  همه  کشاند،   جا   همه  به  بار  چند  را  هایش چشم

  هایش مردمک  اما  انداخت؛  نگاه  را  کفشم  بند  حتی  تا  کرد،  وارسی

  هم   دستش.  کردندمی  فرار  وضوح  به  رسیدندمی  هایم چشم  به  تا

 و  خوردمی  چرخ  اشتیره  ینشده  اصالح  هایریش  روی  مدام

 .نداشت توقف

  مبل   گاه تکیه  نزدیک   جایی   یک  به  و   داد   تکانی   را  سرش  نهایتا  

 .شد خیره

 چیزی  تا  کرد  باز  را  دهانش  بار  چند  و  گرداند  هوا  توی  را  دستش 

  سنگین، حرفی با گلویش راه انگار  توانست،نمی انگار ولی بگوید؛

 .  بود شده بسته درشت کلماتی  با

  انداخت  پایش   کنار  داد، می  تکان  هوا  توی  که   را  دستش   باالخره

 .  آمد طرفم به و

 انتخاب   را  امکناری  مبل  اینبار  اما  نشستمی  رویمروبه   همیشه

 به  بیشتر  را  خودش  و  گذاشت مبل  یدسته  روی  را  آرنجش.  کرد

 .  کشید من طرف
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  اما !  من  های چشم  روی  اال   چرخید؛می جا  همه هایشنگاه هم  باز

  تا  بودم؛   شده   خیره  هایش لب  به   زمین  روی   آدم  نمنتظرتری  من

 ! بمان که ...نرو که  بگوید تا. بزند حرف

  و   کرد  بلند  را  سرش.  کشید  نفسی   و  داد  قورت  را  دهانش   آب

 . کرد  باز  را  دهانش .  انداخت  من  هایچشم  توی  را  نگاهش  باالخره

  بعد   و  کردم  تکرار  ذهنم  توی  مدام  را  جمله  یک  بالفاصله  من  و

  و   بخواند  هایم چشم  از  را  لعنتی  یجمله  آن  تا.  ریختم  گاهم ن  توی

 خودش  بگوید .  بمانم  بگوید  ".  بگوید  را  خواهممی  من  که  را  آنچه 

  حتی   کس،  هیچ   کس،  هیچ  گذاردنمی  بگوید  هست،  مراقبم

  "باشه داشته کارم به کاری امخاله

  پشت  و کرد بلند آرام را دستش هایی؛ حرف آن تمام جای به اما

 ! لرزند؟می هایشدست کردم می حس چرا. گذاشت تمدس

 :گفت ممکنه لحن  ترینتلخ  با آرام، صدایی  تن  با بعد

 ! صالحته؟ به رفتن مطمئنی-

 از   را  او  منظور  که  ترسیدم.  ترسیدم  ولی !  نه  بزنم  داد  خواستممی

  کرده   فکر   اشتباه  به   ترسیدم...  باشم  کرده   درک   اشتباه  رفتار  این
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 حسش  از  او  و   بزنم  حرف  ترسیدم.  دارد  ستمدو  هم  او  که  باشم

 غرورم،   باز  و  است  ترحم  حسش  تمام  او  که  بفهمم  من  و  بگوید

 . شوند له هایشحرف پتک  زیر قلبم... شخصیتم

 :کشیدم بیرون دستش زیر از  را دستم و  انداختم پایین را نگاهم

   کنم؟  کار چه باید قرارداد فسخ برای-

  آرامی  به   خسته،  آدم  یک  هشبی  و   مشت  هوا  و   زمین  وسط   دستش

 .  شد  بلند جا از

  او  با   و  شدم   بلند  جا  از  من.  زدیم  خط  را  مابینمان  قرارداد

  کنار  در  رنگ؛  زرد  مبل  همان  روی  ماند  دلم  اما   کردم؛   خداحافظی

  بود   نشسته  میزش  پشت  که  همانطور  هم   او .  سرخ  گل  عطر  بوی

  دلم   دیگر  رفتم  بیرون  در  از  وقتی .  داد  را  امخداحافظی  جواب

  و   تار  داشتممی  بر   که  قدم  هر.  نداشت  را  من   با   برگشتن  تمایل

  ریش  و  شد می  باز   هم  از  آرام  آرام  پیراهن  یک  بافت  مثل  پودش

 ...  ریش

 . بود نمانده باقی دلم از چیزی رسیدم بیرون به تا
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  هایم دست   افتادن.  نبود  خودم  دست  زمین  روی  پاهایم  کشیدن

 !  هم  تنم  طرف دو

  گرما   حتی.  بود  شده  کوره  گرما  شدت  از  زمین  .بود  ظهر  نزدیک

 !سوزاندشمی و  کردمی نفوذ پاهایم  کف به هم  کفشم کف از

  نسیمی.  ایستادم  روپیاده  توی  توت  هایدرخت   یسایه   زیر

  سرم   توی  مستقیم  خورشید  که  بود  این  حداقلش  ولی   آمدنمی

  از  که  ایرسیده  های توت  از  بود   شده   پر  درخت  زیر .  تابید نمی

  ترشی  بوی...  رو  پیاده  های موزائیک   روی  بودند  افتاده  درخت  ویر

 . آمدمی

  درخت  یسایه  از  دیوار.  دادم  تکیه  سرم   پشت  سنگی   دیوار  به

 .  داشتند دلچسبی  همنشینی چه. بود خنک

  همین  تا   آشنایی  روز  اولین  از  سرم  توی.  بستم  را  هایمچشم

  من   که  گشتممی  دنبال  داشتم.  کردم  دوره  را  پیش  ایدقیقه

 فراموش   را  خودم  که  منی ...  من  بودم؟  شده  او  عاشق  کار  کجای

  توی  را  او  داشتن  دوست  فکر  که  بود  شده  چطور  دیدمنمی  و   کرده
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  اشتباه  را  راهی  دو  کدام  بیفتم؟  روز  این  به  تا  بودم  داده  راه  دلم

 !بودم؟  شده شیدا او بست بن در که رفته

 !  پونه-

  و  بیاورم  باال  را  سرم  که  دمنکر  جرئت.  بود  ارسالن  صدای  صدا،

  دور  از  رسوائیم  نکرده،  را  کار  این   کنم،   نگاهش   و  باز  را  هایمپلک

 ... به برسد چه بود انداخته راه هوار و داد

 !  خوبی؟-

 را  امصوتی  تارهای  او  از  جدایی  داغ  حتما.  دادم  تکان  را  سرم  فقط

 !بود کرده لرز پر  و ذوب  خود در هم

  برسونمت؟-

 .  گرفتم دیوار از را امتکیه. دادم تکان راست و چپ به را سرم

 ...  رممی خودم-

 ! پونه نیستی خوب-

 .  چرخیدم بود پارک خیابان طرف آن که ماشین طرف به

 .نیست  مهم-
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 .رسونمتمی من-

 . باشم تنها خواممی-

**** 

 از  فقط  اما  کرد  صدایم  بار  چندمین  برای  گوشی  پیامک  صدای

  موهای   جان  به  حوله  با   دوباره  و   کردم   نگاهش   چشم  یگوشه 

 .  افتادم خیسم

  اول   روز  همان  از.  بودم  مانده  خانه  در  که  بود  سومی  روز  امروز

  روی   را  پاهایم  حتی  یا  گردم،بر  خودم  به  که  بودم  کرده   سعی

 یپیله این داشتم قصد من. بپرم و بگذارم امقبلی خود هایشانه

  از  نسیم  یک  بکیس  به  و  بشکافم  توانم  تمام  با  را  سفت  و  سخت

  رها  خدا  هایدست   روی  را  خودم  و  بیایم  بیرون.  بزنم  بیرون  آن

  به   خاطری  تعلق  هیچ  بدون  بال،  سبک  قاصدک  یک  مثل.  کنم

 .  بکشاند  قهقرا  و  پایین  به  را  من  سنگین  سنگ  یک  مثل   که  کسی

 توی  را  داشتم  گذشته  در  که  متعلقاتی   تمام  روز  سه  این  در  من

  خاکش  دلم  ینقطه   ترینتاریک  در  و  گذاشته  طالیی  جعبه  یک

 . بودم کرده
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  و  چسبیده  هم   به  موهایم .  کشیدم  پایین   موهایم   روی  از  را  حوله

  موهایم  انتهای  از  هم  هنوز  آب  قطرات. بودند  آمده  امشانه  روی  تا

  به  قشنگی  جعد  هامیانه  از  که   سیاهی   موهای .  کردمی  چکه

 . بود گرفته خودش

  جای.  شد   نمایان  بیشتر  مموهای  موج  کشیدم  که  سشوارشان

   "!بگیرم؟ عکس موهات از شه می "بگوید که بود خالی  همای

  با   خیالم  و  بودم  خودم  محو  من.  کردم  نگاه   خودم  به  اینه  توی

  نشد   قرار  مگه  ":  زدم  تلنگر  خودم  به.  کردمی  بازی  عشق  همای

 صندوق   اون  تو  مربوطه  اون  به  که  چی  هر  و  همایون  بذاری  که

  "بمونه؟

 . کردم دور خودم از را او فکر کشیدم  که یآه  با

 . پوشیدم  و برداشتم تخت روی از را هایم لباس

  کشیدممی  دراز  که   حینی  در   و  برداشتم   تختی   پا   روی   از  را  گوشی

  ریحانه  مادر   یخانه  بودند  رفته  ایمان  و  ریحانه .  کردم  باز  را  قفلش

 . کردممی باید تختشان از را استفاده حسن من و
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  روی  معطلی   بی.  بود  افتاده   صفحه   ابزار  نوار  توی  احسان  اسم

 : شد  باز پیامک  یصفحه  و زدم اسمش

  اینستا  و   تلگرام.  زدم  پیام  و  زنگ  بهت  بار   ده   کجایی؟   روحت،  تو-"

 خبر؟  چه  خاله  از!  شد؟  چی!  تو؟  مُردی  سالمتی  به!  نیستی  که  هم

 ! چی؟ یا ! بیرون؟ کشیدی حلقومش تو از اموالتو

 ارسالن   طرف  از  بعدی  هایپیامک.  بستم  را  اشصفحه   لبخند  با

 احوال  و  حال  تا   جدید   کار   محل  آدرس  از.  زدممی  را  حدسش.بود

  را  او  یصفحه .  شدمی  دیده   هایشپیام  توی  کجایی   و  خبر  چه  و

 روحی   یشماره  نشستممی  تخت  روی  دوباره  که  حالی  در  و  بستم

 .کردم لمس تلفن دفترچه توی از را

.  شوممی  بردارش  دست  من  کردمی  فکر  .برنداشت  را  اشگوشی

  چیزهایی   یک   او  و  خودم  به  باید  خط  ته  به  بودم  رسیده  که  حاال

 .  کردممی ثابت را

 :  پیغامگیر  روی  رفت   بوق   چند  از  بعد   گوشی.  زدم  زنگ  اشخانه  به

  یا   ترسیمی  من   از  شده؟  چی!  خاله  داریبرنمی  گوشیتو  سالم،-

 بازی  بدو  گربه  بدو  وشم  کی  تا  قراره  کنی؟نمی  حسابم  ادم
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  عکس   هیچ  اگه  کردی؟  کار  چه  من  برای  بگی  خواینمی!  کنیم؟

  شب   اون  هایفیلم  یهمه  که  گم می  دوستم   به  نبینم  ازت  العملی

  خود   حاال!  روزنامه  دفتر  و  خبری  سایت   چندتا  برای  بفرسته  رو

 .  منتظرتم! دانی

 راز د  تخت  روی  دوباره  اینکه  حین  در.  بود  امکلمه   آخرین  این

 .کردم قطع  هم را گوشی  کشیدممی

  آمد،   صفحه  روی   و  شد  لود  که  پستی  اولین.  شدم  اینستا  وارد

 . بود همایون طرف از پستی

 شبیه  آنقدر  اشدکلمه.  خواندمی  را  شعر  بیت   چند  جوان  مرد  یک

 .گرفت امگریه  اراده بی که بود  او و من  هایحس

 نشود؟ قسمت  و  باشی کسی تقدیرِ شده"

 نشود؟  قسمت و  باشی کسی رِ گی سالها

 تلخ  ی  خنده یک  و  خوش ظاهر  به قلبِ یک پشتِ

 نشود؟  قسمت  و  باشی کسی  زنجیرِ شده

   و  شَوی  پنهان  آینه تپشِ میانِ در

 نشود؟ قسمت  و  باشی کسی تصویرِ و  روح
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    شاد  ظاهرِ  همین  با ، جوانی اوجِ در  شده

 نشود؟  قسمت و  باشی  کسی پیرِ   گلو تا

 وجود عمقِ تا  و  باشی رها  و  ازاد شده

 نشود؟  قسمت و  باشی کسی تسخیرِ و  رام

 تَنت  رگهایِ و  ریشه ی همه با  شود می

 *   نشود  قسمت و  باشی کسی گیرِ  سالها

 

 برای .  بودم  نکرده  چک  را  هایمپست  که  بود  زیادی  زمان  مدت

  بداند   خواستمی  و  بود  شده   خوره  وجودم  توی  چیز  یک  همین

 است  گذاشته  باشد  داشته  ربط  من  هب  که  هم   دیگری  متن  همایون

 !  نه؟ یا

  از  عکسی  نگاه،   اولین  با.  شدم  پیجش  وارد  کوچک  لمس   یک  با

  عکس   آن  کپشن  توی.  کرد  جلب  را  توجهم  زنی   سیاه  هایچشم

 بیت  یک  همان  توی  را  هایشحس   تمام  و  نوشته  بیت  یک  هم

 : بود کرده خالصه

 آزاری مردم کردن، دیوانه کشی، عاشق
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 !* کارائی؟  اینقدر و شکیم چشم جفت یک

.  کردممی  کار  رستوران  توی  من   که  بوده   زمانی   مال  پست  این

  فرستاده؟ می  پیغام  به  بوسه  چرا!  ام؟بوده  من  همایون  منظور  یعنی

   نزده؟ را  هایشحرف  حسینی و راست چرا

  شده  زهر  و  تلخ  اینقدر  حاال  که  شاد  و  شیرین  حس  این  از  وای

 ...است

  هم   از  پیامش   هر  دیدن  با   که.  باشم   او   یردرگ  خواستمنمی  دیگر

 زیر  را  لبم   و   کردم   آنفالویش  آنی،  تصمیم  یک   در.  بپاشم

 .  نترکد بغضم این از بیش  تا فشردم هایمدندان

____ 

 کشاورز  داریوش*

 صادقی مهدی*

 

.  خوابیدم شکم  به و  زدم غلت . نداشت  فایده. نداشت فایده گرچه

  را   سرم  وقتی  که  زدم  زار  رآنقد  و  کردم  فرو  بالش  توی  را  صورتم
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  و  خیس  بالش   روی  آبی   یملحفه   تمام   برداشتم،   بالش   روی  از

 . بود شده نمدار

  دم   تا   مدام   را  من   و   افتاده   گردنم  دور  طناب   یک  مثل  تنهایی

 .  گرداند برمی  و بردمی مرگ

 .  زدم بیرون خانه  از و پوشیدم  لباس. شدم بلند

  ها مدت  از  بعد .  شد  باز   در !  آهنی  در   قفل  توی  انداختم  را  کلیدم

 . بگذرانم وقت بابایم  با خواستممی  دغدغه بدون

  ورودی   در  پشت  هایشکفش.  زدم  صدا  را  صالحی  حیاط  توی

 . شدم وارد و زدم کنار را پرده. نبود

 برای  هم   باز.  بود  ایقهوه  تخت  همان  روی  همیشه  مثل  بابا 

  که  نبود  اام  زدم؛  صدا  را  صالحی  و  کردم  نگاه  بر  و  دور  به  اطمینان

 . نبود

.  انداختم  تخت  پایین  یلبه   روی  و  برداشتم  سرم  روی  از  را  شالم

 لحظه  همان.  دستم  توی  گرفتم  را  دستش  و  نشستم  بابا  کنار  بعد

  هایش چشم   توی  چیزی  کردم  حس.  شد  امخیره  و  کرد  باز  پلک

 .  شد خوشحال دیدنم  از کردم حس . زد برق 



 

 
 

538 

DONYAIE MAMNOE 

  هم   بعد .  بوسیدم  را  اشگرفته  خط  هایریش  روی  و   شدم   خم

 نحیفش  تن  دور   را  دستنم  و   گذاشتم  اشسینه   روی  را  سرم

 .انداختم

 .آرام خیلی. بود کند  و آرام قلبش صدای

  آوردیممی  یاد   به  را  خاطراتی  هم،  آغوش  در  زدیم؛ نمی  حرف  هم   با

  ها شب  من  که  زمانی .  بود  گذشته  هم  سال  پانزده   از  عمرشان  که

  به  تشکم،   در  گذاشتن  برای  را من   او  تا   زدممی  خواب  به  را  خودم

  انتخاب  هم   را  تشکم  به   خانه  جای   دورترین  عمد   به .  بکشد   بغل

 . بماند آغوشش در تنم و  سینه روی سرم بیشتر تا کردممی

  به. کشید  بیرون  امکودکی  خاطرات  از  را  من   تلفنم  گوشی  صدای

 از  را   امگوشی.  شدم  بلند   و   کندم  دل  بابا  یسینه  روی  از  سختی

 سریع   آن  روی  روحی  اسم  دیدن  با  و  کشیدم  بیرون  یفمک  توی

  او  بگویم   چیزی  تا   شد   باز  دهانم  تا .  کردم  لمس  را  سبز  عالمت

 .  کشید  زوزه گوشی توی طوفان یک مثل

  به  افتادی  شدی  هار.  ندیدم  رو  کسی  تو  از  روتر  و   چشم  بی-

!  کنی؟  اخاذی  من   از  ها فیلم  اون  با  خوایمی  بار  چند  آخه  زندگیم؟ 
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 کنی  مصادره  خودت  اسم  به  منو  اموال  و  مال  خوایمی  ارب  چند

!  کنه؟  پاک   رو  ها فیلم  نداد  قول  کوفتیتون  وکیل  اون  مگه!  هان؟

!  نکردم؟  اسمت  به  رو  نداشتم  و   داشتم  چی  هر  دیروز  همین  مگه

 !خوای؟می جونم از چی دیگه

  کردم  فکر  لحظه  یک  که  زدمی  غریب  و   عجیب  هایحرف  انقدر

  لحظه  یک  بگویم  خواستممی  تا .  است  گرفته  تباهاش  را  شماره  کال

  صالحی  و  باز حیاط در  گوییمی چه بفهمم هم   من تا   بگیر نفس

 . شد وارد

 و  شد که  وارد.  زد  لبخند  و  کرد  تا  به  تا  را  ابروهایش  من  دیدن  با

 خبر   چه  که  معنا   این  به.  داد  تکان  را  سرش  دید  دستم  را  گوشی

 .است

 ! روحیه زدم لب آرام و تمگذاش گوشی  دهانی روی را دستم

  و  گرفت  دستم  از  را  گوشی.  آمد  طرفم   به  شده  گرد  هایچشم  با

 ! راحتی همین به.  کرد قطع

 .  بودم  شده خیره دستش توی گوشی  او به واج و  هاج

 !  شدی؟  چی... سالم-
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 :چرخیدمی  دهانم دور کند.  بود شده  شل زبانم  بهت شدت از

 ... فتگمی چیزایی یک. بود روحی... سالم-

   گذاشتی؟  دمش رو پا چطور؟-

  گفتم   بهش. بود  پیغامگیر  رو  گوشیش. زدم  زنگ  بهش فقط  من-

 ! کنه جور و جفت منو  کارهای بیاد نکنه، معطل

  به حرف  بی.  گذاشت  دستم  توی  را  گوشی  و   خندید   بلند   صالحی

.  آمد   بیرون  مشکی   چرمی  کیف  یک  با   و   رفت   کوچکش  اتاق  طرف

 الی از را دفترچه سری یک و نشست زمین  روی بابا، تخت کنار

 . کشید بیرون پالستیکی یپوشه یک

 .  بنشینم که  کرد اشاره و گذاشت من پای جلوی را دفترچه یک

 .زدم چهارزانو مقابلش  مبهوت  و مات

 ...  عمارت دانگ سه سند این-

 : داد ادامه و گذاشت سند روی هم  را پاکت یک

  پدربزرگت که زمانی از  کارخونه سود تمام که  بانکی کارت اینم-

 . شده ریخته توش  کامل   و جامع  االن، به تا  کرد فوت



 

 
 

541 

DONYAIE MAMNOE 

  بیرون  هم  دیگر  یدفترچه   یک  و  کرد   دست  پوشه  توی  دوباره 

 :گفت و گذاشت هاقبلی روی و کشید

 !  کارخونه نصف سند  هم این -

 .  گذاشت پوشه روی هم را امملی کارت و شناسنامه

  انتظار  مدام  لحظات  همان  توی.  بودم  خیره  کاغذها   به  متحیر

 . کند بیدارم خواب از یکی داشتم

  جایش  سر  چیز  همه.  مالیدم   هایمانگشت  با  را  هایمچشم  بار  چند

 :گفتم  بود  نشسته  دلم  ته  که  ذوقی  با .  نکرد  تغییر  چیزی  هیچ.بود

 !  زمین؟ زد رو  روحی هافیلم  باالخره-

 :نشست هایشلب روی کمرنگ تلخِ لبخند یک

 فکر  من...  گرچه...  زمین  زدش  باالخره  سال،  دهدواز  از  بعد-

  راحت   اینقدر  که  گرمه  پول  پر  غول  یک  به  پشتش  روحی  کنممی

  به  سرمایه  و   پول  همه  این  از  که   نیست  آدمی   اون  وگرنه  داد،  وا

 ! بگذره راحتی این
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  کرور  کرور و  اقدس.  بود گرم  بزرگ اقدس  به پشتش  خاله  مسلما

 داده   ازدواج  پیشنهاد  او  به  اقدس  داشت  امکان!  اموالش  و  مال

 ! باشد؟

  هم   من.  رفت  کوچکش  اتاق  طرف   به  و   شد  بلند  جا  از  صالحی

 . شدم کشیده  دنبالش و  شدم بلند جا از نانوشته قانون یک طبق

 چیزی  دنبال  داشت  و  دیواری  کمد  توی  بود  کرده  را  سرش  او

 :ایستادم در چهارچوب توی. گشتمی

 دارین؟  وکیل شما-

 : رسیدمی گوشم به نامفهوم و  بم و پیچیدمی  کمد توی صدایش

 چطور؟ -

 ...  خونه این... شما آخه-

  خوره؟نمی پوزم  و دک  به! هان-

 .  نزدم حرفو این من-

 ! دیگه؟ سوال. دارم هم  هاشخوب از یکی... دارم-

 ! رویی  پر در به زدم
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 !داشتین  سِرّی  و  سر  چه  روحی  با   گذشته  تو  نگفتین  آخرش  شما-

 !  گفتم می بهت اول همون  بفهمی، تو بود قرار اگه-

 !  ام؟غریبه من-

 :آورد بیرون کمد توی از را سرش

 ! ایبچه نوچ،-

 !  سالمه دو  و بیست من-

!  دیگه  است  بچه  من  سال  پنجاه  برابر  در  تو،   سال  دو   و  بیست-

 ! باش داشته قبول

 !  کنم؟نمی درک کنینمی فکر  یعنی-

 :بست را درش و کشید بیرون کمد توی از را حوله یک

  داری  هاسوال   این  با  تو  که  اینه  کنممی  که  فکری  تنها  االن  من-

 ! شیمی  من گرفتن دوش مزاحم

  بدون   بعد .  گفتم  ببخشید  و  گذاشتم  حرفم   پر  دهان  روی  را  دستم

 .  برداشتم  قدم سالن طرف به عقب  عقب حرفی هیچ
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  کیفم  توی  سندها.  بودم  گذاشته  دستم  کنار  زنجبیل  دمنوش  یک

  تا  کردممی  رو  و  زیر  را  کیفم  همین  برای  شدند،مین  جا

 ارزشمند   کاغذ  چند  این  برای  جایی   و  بریزم  بیرون  را  هایش اصافه

  خریدی   رسیدهای  و  شده   مچاله  هایکاغذی  دستمال .  کنم   پیدا

 نایلون  توی  و  کردم  جمع  را  کیف  توی  بودم  چپانده   را  همه  که

  عینک  قاب   و  کوچک  تقویم   و   پول  کیف.  کردم   فرو  پایم   کنار

  یکدفعه   که  بود  شده   تخلیه  کیف  تقریبا.  درآوردم  هم   را  امآفتابی

  دور  هم   از  را   کیف  یلبه  دو .  خورد  سُر   دستم  زیر   صافی   جسم

 .بود  افتاده کارت یک کیف  ته. گرفتم

  بیرون  و   گرفتم  را  اشلبه.  نبود  آشنا  نظرم  به   کارت.  شدم   کنجکاو

 خورد سُر دلم  تاد اف کارت روی ینوشته  به چشمم تا . کشیدمش

  بود؟   داده  من  به  همایون  که  نبود کارتی  همان  این.  افتاد  پایین  و

  بدم   حالم   تا   بفرستد  روانشناس  دکتر  به  را  من   خواستمی  که

  این  نگذاشت چرا ببینم؟ را کارت این  االن باید  چرا! شود؟ خوب

!  شود؟  پیدایش  بعد  بگیرد  را  خود  کمی  فقط  کمی،  درد  پر  زخم

  تمام  کنی، فراموش را کسی خواهیمی وقتی که نیاد این از وای
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  قدرتش   تا  بسوزی،  تا   نتوانی،   تا  بردمی  کار  به  را  قوایش  تمام  توان،

 . کند  ثابت تو به را

  کنم،   نگاه ویزیت کارت به فقط کردم  سعی و بستم را هایمچشم

 به   کسی  چه  را  کارت  این  که  کنم  یادآوری  خودم  برای  اینکه  نه

 . است داده من

  از مدت   همه این  از بعد  من . گرفتم ام بینی زیر را کارت اراده  بی

 هنوز  او  بفهمم  خواستممی!  خواستم؟می  چه  جان  بی  این  جان

  را  من کسی  اگر!  دارد؟  ذخیره  خود  در  را  همایون  هایدست  بوی

 !امدیوانه  کردمی  فکر شک بی  دید می

 ! اند شده  زاده مادر یک از  دیوانگی  و عاشقی  دارم حتم من

 توی  کردمی  فکر  کرد می  نگاه  من  به  من  از  بیرون  از  کسی  هر

  بود   همایونی  پیش  من  فکر  تمام  اما   امشده  محو  کارت  هاینوشته 

 .  رفتنمی کنار  هایمچشم جلوی از هم لحظه یک که

  صالحی .  شد   پخش  سالن  توی  آب   لطیف  بخار  با   همراه  شامپو  بوی

  در  که  یپاهای   بعد  یدقیقه  چند.  بود  شده   تمام   حمامش

 . شدند سبز مقابلم   بودند، محصور  سفید هاییدمپایی



 

 
 

546 

DONYAIE MAMNOE 

  مقابلم  مشکی  ورزشی  ست  یک  با   او .  بردم  باالتر  و  باال  را  نگاهم 

 .  بود ایستاده

 !  کنی؟ پدری برام شهمی-

 .داد تکان راست و چپ به آرام را سرش

 !  سخته برام رفتن  تنهایی   دکتر؟ بریم هم با شهمی-

 : گفت  لب  زیر  و  برد  فرو  هم  توی  را  ایشابروه.  کشید  عمیقی  نفس

 ... باشه-

********* 

.  شد می  کنده  دلم   از  چیزی.  بستم  سرم  پشت  را  دکتر  اتاق  در

  لبم   کنج  آهسته  و   خوردمی  تاب  امسینه  در   قاصدک  یک  شبیه

 گردش  به  دلم  توی  بارها  و  بارها  شعف،  دور  این.  زد می  جست

 .درآمد

...  شده  حل  خود  به  خود  تو  توی   بیماری  اون  عالئم  از  خیلی"

  که دونم می  اما  کردی  کار چه  خودت با  مدت این  توی دونم نمی

 چندین  نه؛  که  قدم  یک  احوالت،  و  حال  شدن  بهتر  برای  خودت  تو
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 گونه   وسواس  خودت  یگفته  به  که  همین!  برداشتی  جلو  به  قدم

 سرت  توی  هایآدم   شورش  که  همین!  شورینمی  هاتودست  دیگه

  کردی؛  پیدا  رو  درونیت  استقالل  که  همین  رسیده،  ارامش  به

 "!نسبیته بهبود ینشونه 

  مدام   و  گذاشته  کند  دور  روی  سرم  توی  را  دکتر  هایحرف  این

  به  بود  هایی قدم  هم  تکرار  این حاصل.  کردممی  تکرار  خودم  برای

  پرواز   به  که  داشت  را  این  ظرفیت  بدنم   تمام  انگار  اصال...  پر  سبکی

 .  درآید

  پنهان   سبز  یخانواده  یمجله  پشت  صورتش   که  صالحی   مقابل 

 . ایستادم بود؛  شده

 . کشید پائین صورتش جلوی از را مجله و شد حضورم متوجه

 میز   روی  را  مجله.  شد  بلند  جا   از  و  انداخت  صورتم  به  نگاهی

 : آمد طرفم به و انداخت

 بود؟  جادوگر دکتر آقا  این-

 !چطور؟-
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  حالیت   گرفتممی  ازت  ق اتا  تو  رفتن  بعد   و  قبل  از  عکس   یک  اگه-

  دیوانگی   دنیای  از  جستن!جادوگر  گم می  دکتر  به  چرا  که  شد می

  این   عمق  صالحی.  خواستمی  بزرگ  سور  یک   عاقلی،  جهان  به

 فهمید؟می را خوشحالی

  آدم  با  انگار.  کرد  جدا  من  از  را   راهش  مطب  در  جلوی  صالحی

  زرگب پاساژ   یک  به تا  که آنقدر رفتم،  هم من . داشت قرار مهمی

  با   و   کردم  بند   و  قفل  پاساژ  همان   بر  و  دور  را  ماشین.  رسیدم

 .  شدم واردش اشتیاق 

  ایمغازه  طرف   به  یکراست  و   شدم  پاساژ   وسط  برقی  های پله   سوار

 . زدند می چشمک محکم دور از اشزنانه هایلباس که رفتم

  چه   هر  ایگره   بلوز  نخی،  مانتوی  مجلسی،  اورال  صورتی،  شومیز

  باید   من.  کردم  تنم  کردم،   عوض.  کردم  تنم   را  ودب  دستم   دم  که

 .  بودمی امشادی این درخور که  گرفتممی جشنی

  بزرگ  پاکت   چند   ذوق  با   فروشنده.  خریدم   را  آمد  خوشم  را  چه  هر

  باشم  ناراحت  امولخرجی   از  اینکه  بدون  من  و  داد  من  به  ایپارچه

 . آمدم بیرون مغازه از
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  و   ریحانه  با  اممهمانی.  برگشتم  خانه  به  هم  پپرونی  پیتزای  سه  با

 .داشت صفا بیشتر جانا  و ایمان

******* 

 .  کردم  نگاه دیگر یکبار آدرس به

 که   آدرسی.  خاراندم  را  سرم  و  کردم  فرو  امروسری   زیر  را  دستم

  توقع   من  که  حالی  در.  بود  همینجا  دقیقا  بود  نوشته  برایم  ارسالن

 یخانه  نه  شوم  پیاده   ماشین  از  رستوران  یک  رویروبه  داشتم

 ! مریم مامان

 امبینی  زیر  یاس  عطر  هم  فاصله  همین  از.  شدم  پیاده  ماشین  از

 . بودم  گنگ و  گیج هم هنوز.  زدمی

 ای دقیقه.  دادم  فشار  هم   را  اول  زنگ.  برداشتم  قدم   در   طرف  به

 :پیچید آیفون توی هیجانش پر صدای نگذشته

 ! تو  بیا...  بیا... عجب چه! تویی؟! پونه-

 فکر  به  خانه  این  توی  کسی.  شد  باز  خرخری  صدای  با  هم  ازب  در

 . نبود خانه آیفون
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.  کشیدم   سرک  داخل  به  و   زدم  کنار   را  پرده .  گذشتم   حیاط  از

  که  لبخندی  با.  بود  ایستاده  راهرو  ابتدای  در  رویمروبه  مریم  مامان

 .  بود شده کشیده  هایشچشم تا

 ! ارسالن؟ سوپرایز بودی تو پس -

 . شدم وارد و آوردم در  پایم زا را هایمکفش

 !  شناسین؟می رو ارسالن شما-

 :انداخت باال ابرو

 ! شناسیش؟می کجا از تو-

 ...  دوستیم-

  او   اما.  شناسد می  کجا  از  را  ارسالن  بگوید   تا   کردم   نگاهش  خیره

 ! آشپزخانه توی  رفت و  کشید را راهش . نیامد مغر

 : دویدم سرش پشت

 .. .ارس که نگفتی ... مریم  مامان-

 : پرید  حرفم وسط

 !  دیگه همایونه داداش ارسالن-
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   همین؟ فقط-

 !  هست هم   اقدس پسر نه-

  فضولی   جلوی  انگار!  پیش  نه  گذاشت  پس   راه  من  برای  نه  جوابش

 . کشید دیوار را کشیدمی سرک بیرون به  هایمچشم  از داشت که

 : گفت پاشید می آرد خمیر یک  روی که حالی در

 ! ها   دمنمی پول کسی به کردن  هنگا بِر و  بِر برای من-

 .  رفتم طرفش به

  بگین   اول   شما.  گیرمنمی  پول  کسی   از  زدن،  زل  بابت   هم   من-

 .  خدمتتونم در قد  تمام  من  بعد کنم کار چه

  در   روسریتو  مانتو  دوم   بشور،  دستاتو  برو   اول   خانم   بلبل !  آهان-

  رو  کابینه  اول  کشوی  توی  که  پیشبندی  و   لچکی  اون  سوم  بیار،

 !  بهت بگم  تا بپوش

  لچک  هایدستک.  دادم   انجام  را  بود   گفته  که  کارهایی   تک  به  تک

 ای آینه  دنبال  هایمچشم  با  و  بستم  سرم  پشت  را  گلی  گل

 .  ببینم جدید  شکل این با  را خودم تا گشتممی
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  مامان  یخیره هایچشم به تا گشت آشپزخانه دور  تا  دور  نگاهم

 . رسید مریم

 : گفت فتگر را نگاهم  مچ  بالفاصله

 .ندارم آینه اینجا-

 . گذردمی چه من سر توی دانستمی. داشت هم  غیب  علم

 . بیار  هم  رو کابینت روی کوکی کاتر همون آیمی داری-

  درست  معنی   و   است   آمده  مریخ  از   تازه  که  کسی   مثل   من   و

  عقب   به  عریضه  نبودن  حالی  برای  فقط  فهمد،نمی  را  کلمات

  نگاه   را  بود  وارنگ  و  رنگ  وسایل  از  پر  که  کابینتی  روی  و  برگشتم

 . باشد تواندمی وسایل  این از یکی کدام  کوکی  کاتر. کرد

  کوچک  قالب  یک  و  گذشت  کنارم   از  مریم  مامان  بعد  ایلحظه 

 .  برگشت طرفم به  و برداشت وسایل میان از را فلزی

 باشیم  خواسته  اگه  حاال!  کاتر  گیممی  هااین  به  ما  مامان،  ببین-

 ! بخوره کوکیمون درد به که  کنیممی سوا رو  نیاو بپزیم  کوکی
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  توضیح  برایم را  کوچک مفهوم یک و بود ایستاده صبر با اینکه از

  من  نداشت  انتظار  که  بود  خوب  چقدر  او.  بودم  متعجب  داد؛ می

 . باشم دهر عالم  نیامده 

 : گفت  و کرد پهن کار میز روی وردنه با را خمیر

  باش  مراقب  فقط.  بزن  کاتر  تو  بزنم   کیکمو  خامه  رممی  من  تا-

 خمیر   خمیر،  این  آخه  نشه،  حروم  و  حیف  ها وسط   این  خمیری

.  بیاریم  در  شیرینی  توش  از  تونیممی  یکبار  فقط.  است  هزارالیه

 ! شهمی حیف بمونه اضافه چی هر

  نگاهی .  آمد  طرفم  به  بود  کرده  تمام  را  صدایش  و  سر  پر  کار  که  او

  سینی   و  انداختم  بودم  کرده  پر  زده  کاتر  خمیرهای  از  که  سینی  به

 .  گذاشت  یخچالش توی و برد و برداشت را

 تو  بذاریش  بعد  بمونه  یخچال  توی  ایدقیقه  ده  باید  خمیر  این-

 ... فر

 !  رو؟ همایون  هم شناسینمی رو ارسالن هم شما که چطوریه-

  روی  و   کشید  خودش  طرف  به  را  میز  دور  صندلی .  آمد  طرفم  به

 : نشست آن



 

 
 

554 

DONYAIE MAMNOE 

 ! بشنوی؟ چی خوایمی تو-

 شناسهمی  رو  شما   اونقدر  ارسالن  مسلما .  بشم   قانع  خواممی من-

  شرایط  من   که  دونهمی!  کنهمی  معرفی   شما   به   رو   من  به  که

 .دارم خاصی

 ...منظورتو  فهممنمی-

 . ترسممی کردن  اعتماد از من-

  انگار   که  بود  نرم  آنقدر  هایشدست  کف.  گرفت  را  دستم   و  شد  خم

 .ستا شیرین کیک تکه یک

  بی  اینقدر  چرا.  ..تلخی  اینهمه  برای  جوونی  خیلی  هنوز  تو-

   اعتمادی؟

 از  بیش   رغبت  هایمچشم  که  حالی  در  دزدیدم  او  از  را  نگاهم

 .  بزنم زل او روشن هایچشم به که داشت ایاندازه

  های چشم  هایمردمک  که  داشت  رباچشم  نگاهش   توی  او  انگار

 : کشیدمی خودش طرف به را من

 !  جان پونه-
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  های چشم  به  را  نگاهم   و   دادم  دست  از  را  مقاومتم   باالخره

 :نکرد جیمم سین انتظارم برعکس دوختم، سحرآمیزش

. کنم  اذیتت  اینجا  نیست  قرار!  کن  اعتماد  من  به!  جان  مامان-

!  شدن  آشنا  من  با  کارشون  یواسطه  به  هم   همایون  و  ارسالن

 ! شدی؟ راحت

 : داد ادامه. بودم اششخیره 

  هیچ   یک، .  داریم  قانون  تا   چند   اینجا  اومدی   که  حاال  اصال

  ساعاتی   تمام  قرار  دو،.  نداریم  کاری  هم   یگذشته  به  کدوممون

  هیچ  که  باشیم  شیرینمون  کار  سرگرم  اونقدر  هستیم  اینجا  که

  اونو   باید  کردیم  خراب  رو  کاری  اگه  سه،!  نده  ازارمون  موذی  فکر

  هم   تو  برای  ست، نی  من  برای  فقط  قانون  این.  بخوریم  تهش  تا

  پس !  کنی  شروع  رو  کار  اول  از  باید  هم  خوردنش  از  بعد.  هست

  سوخته   شیرینی  یک  خوردن  به  محکوم  که  کن  جمع  رو  حواست

 ! نشی  بدمزه غذای  یا
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  رستوران   از  آمدنم  بیرون  چگونه  و  چطور  مورد  در  که  خوب  چه

  ها گذشته  و  گذشته   از  که  خوب  چقدر.  نپرسید  چیزی  همایون

 . شیدنک رو و زیر

  صدای  که  زدممی  پا  و  دست  شیرینش  هایحرف  توی  داشتم 

.  کشید  بیرون  هایمانقانون  از  را  دویمان  هر  گوشی  یک  زنگ

 لبخند   با  او  و  کردم  جمع  را  دستم .  شد  بلند  جا  از  مریم  مامان

.  کند   پیدا  کابینت  روی  زیاد  وسایل  بین  از  را  اشگوشی  تا  رفت

 کرده  برقرار  را  تماس  ایدکمه  قدیمی  گوشی  یک  با  بعد  ایلحظه 

 :بود

 ! پسر؟  تو کجایی! سهیل یستاره سالم-

 .  کردند قیام همه پسر یکلمه  شنیدن با اماحساسی هایشاخک

!...  زنیمی  زنگ  من  به  افتهمی  تخون   باقلوای  وقتی   تو  خب،  آره-

 خاص   مهمون  امشب  باز  حتما.  است  آماده  هم  سفارشاتت...  بله  بله

   ؟االن!... نه؟ دارین

  جلو  هایدندان  با   و   گرفتم  دندان  زیر  را  لبم .  همایون  بود،  خودش

  پی   حواسش  تا   بگیرد  دردش  آنقدر   تا.  دادم   فشارش  محکم
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  به  هم   را  خیالم   حتی.  نشود  کشیده  بود،   خط  پشت  که  همایونی

  را  او  نامرئی   روح  یک  مثل   و  خط  طرف  آن  نرود   که  کشیدم   بند

 .نکشد آغوش به

 مراقب  نداری؟ کاری .  فرستممی برات انس آژ یک  با  االن ... باشه-

 !  من جان باش خودت

 . گرفت را دیگر یشماره  یک سریع شد،  تمام  که تماسش

 . ممنون... باشه... عه...  خواستممی سرویس یک  جناب، سالم-

 :گرفت  را دیگر یشماره یک  دوباره

!  دیگه؟  ساعت  یک  تا...  خواستممی  سرویس   یک  جناب،  سالم-

  ماشین   ها آژانسی  شما   کدوم  هیچ  خبره  چه  وزامر  باشه،  خیر

 خداحافظ ... باشه!... ندارین

 . کرد نگاه  خاموشش گوشی  به و کرد قطع را اشگوشی

 نداری؟  هااینترنتی آژانس این از تو! پونه-

 :دادم تکان را سرم

 . نداشتم احتیاجی حاال  تا اسنپ به... نه-
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 خودش   با  کرد  شروع  و  چرخید  خودش  دور  دور  یک  و  گفت  نچی

 . زدن حرف به

  یک   تا !  کنم؟  کار   چه!  داره  عجله  امروز  هم   پسره  این ...  بابا  ای-

 .رفتن هاشمهمون که دیگه ساعت

 !  برممی من-

  حداقل  یعنی.  نگفتم  من  را  کلمه   دو  این  که  است  خداشاهد

  هم   آوردنش   زبان  به  حتی.  بود  نیامده  عقلم  سمت  از  دستورش

  قوانین   تمام  روی  و  شده  شگریاغتشا  دلم،  انگار.  نبود  من  کار

  را  حرفش   و   شده   دارعلم  خودش  و  بود  گذاشته  پا   جانم  کشور

 . بود کرده  جاری زبانم روی

  ای لحظه  اما   بود،   شده   گرد  تعجب  از  هم  مریم  مامان  هایچشم

 : گفت که  ندارد ایچاره دید  هم  شاید یا. آمد  خودش به بعد

 . مکن بندی بسته  رو هاشیرینی تا  کن کمکم  پاشو-

  هایی آدم  از  کدام   هیچ   نگذارم  که  بودم  رفته  تند   ماشین  با   آنقدر

 از  حتی  داشتند،  را  کردنم   سرزنش  قصد  مدام  سرم  توی  که

 ام سینه  به   را  هایشاندست  اشانهمه.  شوند  بلند   جایشان
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  زده   زل  ماشین  یشیشه   به  شده  گرد  هایچشم  با  و  چسبانده

  و   بکشد  باال  نتوانست  را  خودش  هم  نفرشان  یک  حتی.  بودند

  تدریجی  مرگ   دلتنگی!  ام؟گذاشته   غرورم  روی  پا  چرا  بگوید

  بالک   با   توانم می  را  همایون  کردممی  فکر  فقط  من.  بود  ایکشنده

 یهمه   کردن  رد  و  قراریبی  این  چون.  کنم  فراموش  کردنش

  هایحس  این.  بود  نامش  شنیدن  ینتیجه   فقط  عقالنی،  مرزهای

  پایم   و  دست  از   داشتند  آتشفشان،  کوه  مذاب  مثل  گساخته  افسار

 . کردندمی شره

  بزرگ   یپنجره  به  نگاهم  فقط  گذشتم،   که  رستوران  بزرگ  در  از

 استایل  همان  با  همیشه  مثل  داشتم  دوست.  بود  اتاقش

  نگاه   بیرون  به  و  باشد  نشسته  پنجره  ی.لبه  روی  اشهمیشگی

 .  نبود انا کند؛

 دلمون.  دیدیم   دوباره  رو  شما  ما  عجب  چه.  امین  خانم   سالم-

 .بود شده تنگ براتون

 . بود  رستوران  همیشگی  دراز  روده  نگهبان.  برگشتم  صدا  طرف  به

 ! همینطور  هم  من... سالم-
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  تو  موقع  اون  تا  بیاین!  دارن  مهمون  دارین؟  کار  اقدس   آقا   با -

 .  باشم  خدمتتون در چایی  یک  من اتاقک

  توی  که  هدفی  دارد،  را  هدفی  یک  زدن  چکش  قصد   کردم  حس

 .  دهدمی جوالن دارد سرش

 .دارم عجله ممنون،! نه-

 به  خوش!  دیگه  داررسم  و  اسم  رستوران  یک  رفتین  شنیدم-

  که   کرده  تعریف  شما  از  اونقدر  همکارهاش  جمع  تو  آقا  حالتون،

 !  مونیننمی زمین رو

 !  نمانم؟   زمین  روی  که  بودم  زمینی  سیب  من  مگه.  گرفت  امخنده

 : تمگف  و رفتم  عقب عقب  قدم چند

 !  من به داشتن  لطف آقا-

  در   طرف  به  هایشگیچانه  پر  از  جلوگیری  برای  و   گفتم  را  این

 .چرخیدم ورودی

 عقب   به  پشت  از  دارد  یکی  کردممی  حس   رفتممی  باال   که  را  هاپله

 .  زدممی درجا یکی  و رفتم می باال  پله یک.  کشتممی
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 ون ست  چهار  لرزیدن  حقیقی  معنی  به  گذشته،  که  ورودی  در  از

  را   خودش  و   شد  شروع  زانوهایم  از  خفیف  لرزشی.  رسیدم  بدن

  ترسیدممی  که  آنقدر.  کشید  باال   منحوس  ویروس  یک  مثل

 . بیفتد دستم از شیرینی هایجعبه 

  باز  نیمه  هم  او  اتاق   در.  بود  خلوت   همیشه  برعکس  سالن  توی

 . نبود خودم دست اتاقش توی کشیدن سرک. بود

  بلندش   و   لخت  موهای.  بود  نشسته  در  رویروبه  مبل  روی  دختری

  پیچ   موهایش  روی  هم  باریکی  شال.  بود  آویزان  هایششانه   روی

  جلو   به  و  گذاشته  زانوهایش  روی  را  هایشآرنج .  بود  خورده  تاب  و

 .  کندمی هم  فین فین که کردم می  حس. بود  شده خم

 .  کردم  نگاهش خیره حسی هیچ بدون

  کاغذی   دستمال.  شد  هاضاف  در  قاب  به  دیدم  یزاویه  به  دستی

  ی کشیده  و   بلند  هایانگشت  همان.  بود  هایشانگشت  بین

 !  آشنایش

 گذاشت   او  دست  روی  را  ظریفش  دست  نگرفت،  را  دستمال  دختر

 : گفت و
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 ...  همایون-

  محروم   هایشانحرف  یادانه   از  را  من  امشانه  روی  دستی  گرمای

  شوک  یک  مثل  برایم  او  دست  که   بودم  خودم  توی  هم   آنقدر.  کرد

 . پریدم  جا از. بود الکتریکی

  از  قبل  اما   خوردند؛  سُر  هایمدست  روی  هم  شیرینی  هایجعبه 

  هاجعبه  زیر  دستی   شوند؛  میل و  حیف  و  بریزند  زمین  روی  اینکه

  برگرداندم،   که  را  سرم.  کردند  جلوگیری  افتادنشان  از  و   گرفتند  را

 : کردمی  نگاهم رفته هم توی هایاخم با  که دیدم را ارسالنی

 !  کنی؟ می کار چه اینجا تو-

 : دادم قورت را دهانم  آب

 ! همایونه  سفارش. بیام شدم مجبور-

 : گرفت سفت را بازویم و کشید بیرون هاجعبه  زیر از را دستش

!  اومدی؟  پایین  انداختی  سرتو  که  خبره  چه  اینجا  االن  دونیمی-

  دمی آ  عده  یک  هم  تو  محترم  یخاله  هم   بابام  هم   باال   تاالر  توی

  اتفاق  به  همشون  و  کردی  تهدیدشون  و   گرفتی   فیلم  ازشون  تو  که

  ها پله  باالی  از  من  شد   خوب...  اونوقت.  نشستن  انتشنه  تخون   بع
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 چه  دونی می  بود   واستاده   اونجا  تخاله  من  جای   به  اگه.  دیدمت

 !  کرد؟می کارت

 :کشیدم عقب را خودم

 .  گردمبرمی دارم  هم االن. شدم مجبور...  که گفتم-

  در شخون بزنی  کاردش که  بود آدمی  شبیه. آورد جلو را سرش

 . آیدنمی

  اتاقه  اون  توی  که  همایونی  خاطر  به  تو!  نشدی  مجبور  تو  خیر،  نه-

  های جعبه  این  با   هم   اون!  اینجا  اومدی   و   پاشدی  کردی  حماقت

  تو!  مریمه؟  مامان  مال  که  کشهمی  داد  دور  از  که  شیرینی

  رو  همایون  منو  کاری  پنهان  همه  این!  بدی؟  لو  خودتو  خوایمی

  انکار  بازم.  نیستم  عاشقش   بگو  هم   باز!  هوم؟  بدی؟  باد   به  خوایمی

 ! بگو  دروغ و کن

 حفظ   برای  شد  مجبور  او   و  کردم  فرو  اشسینه  توی  را  هاجعبه 

  مهارشان  را  هاجعبه  دست  دو  با   و   برود  عقب  به  قدمی  تعادلش

 . کند
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  پر   با   زد؛می  بیرون  ویمگل  از  که  آرامی  صدای  خشدارترین  با

 : گفتم لحن تریننشدنی مهار و ترینبغض

  همایونم   عاشق  من  بگم   اگه!  هان؟  بشنوی  چی  داری  دوست-

  دوست   این  خاطر  به  هام حماقت  یهمه  بگم   اگه...  شی؟می  راحت

  عرضه  بی   من   آخه!...  داری؟برمی  سرم  از  دست  بوده  اون  داشتن

  کار   چه.  کنم   فراموشش  متوننمی  که  کنم   کار  چه!  کنم؟  کار  چه

 . بکنم دل ازش نتونستم که کنم

 عقب  طرف  به  تا.  بگیرد  را  مچم  نداشتم  دوست.  ترکید  بغضم

 به  که  دیدم  را  همایون  بروم،  بیرون  سالن  از  تا  چرخیدم

  بود  شده کسی مثل. بود شده  امخیره و داده تکیه در چهارچدب

 . اندکشیده بیرون تنش از را روح که

  او   از  شدنمی.  بگیرم  چشم  او  از  شدنمی.  نکنم  نگاهش  شدنمی

 تصویر  یزمینه  پس   در   هم   دختر  آن  که  حالی   در   بکنم؛   دل

 .  بود ایستاده همایون

 دوست   اینهمه  فشار  از  من  قلب  چرا!  شد؟نمی  متوقف  چرا  زمان

 ! افتاد؟نمی کار از داشتن



 

 
 

565 

DONYAIE MAMNOE 

  لحظه  هر  که   ایخنده.  رسید  گوشم  به  روحی   بلند   یخنده  صدای

 .  شدمی  هم ترنزدیک

  تعلقی   یهمه  از.  گذشتم  و  انداختم  پایین  را  سرم.  رفتم   عقب  عقب

  مثل   ما   یقصه  ته   شاید.  گذشتم  بودم  گذاشته  جا   جا،   آن  در  که

 .  نبود زیبا ها عاشقانه یهمه

 حقارت  شبیه  حسی  با   شرم  حس   آنقدر  بودم،   فکر  توی  آنقدر

  مریم   نماما  یخانه  به   کی   بفهمم  نگذاشت  که  بود  شده  آغشته

 .امرسیده

  پا  این  مدام.  بود ایستاده  گلی  گل   رنگی چادر یک  با در جلوی او

  گردش  در  چپ  و  راست  سمت  بین  هم   سرش.  کرد می  پا  ان  و

 .بود

  هم   به  چشم  در  را  خودش  کردم  پارک  در  جلوی  که  را  ماشین 

 .  رساند من به زدنی

  کردم  غلطی   چه  دیدی !  خوبی؟! مامان؟  خوبی .  زد  زنگ  همایون-

  شرمندتم ...  رستوران  بری نباید  دونستمنمی  من !  فرستادم؟  رو  وت

 !  جان مامان
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 لحظه  یک  در...  بود  آورده  وجد  به  را  من  نگرانی  از  حجم  این 

 !هوا  روی نه زمینم روی نه کردم حس

**** 

 "همایون؟ منو کاری پنهان گفت ارسالن چرا"

 چیزی   چرا  پس!  بود؟  ارسالن  یجبهه   توی  هم  همایون  یعنی 

  التماس  دارد  که  دیدممی  نگاهش  توی  آخر  روز  چرا  نگفته؟

  کاش   ای!  آید؟نمی  در  جور  هم  با  هاحرف  این  چرا!  بمانم؟  کندمی

 . بزنم  زنگ او به  باید نه یا ... بپرسم او از همانجا   شدمی

 !  هست؟  معلوم! کنی؟می  کار چه تو! پونه-

  طرفش   به  بودند  معلق  دورم  تا   دور  که  افکاری  میان  از  را  سرم

 .  کردم نگاهش  سوالی و چرخاندم

  بدهکار  بهت  هم  چیزی  یک!  نکن  نگام  مظلوم  مظلوم  اونطوری-

  نیستی   بلد  تخصصی  دادن  ورز  هنوز  چون  گفتم  من!...  شممی

  روغن ...  خوب  دختر  بار  هزار  نه  بزن  کار  میز  به  بار  صد  رو  خمیر

 ! بسشه! جان مامان اومد در که بیچاره خمیر اون

 .  آمد طرفم به  و برداشت مواد میکس از دست
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  رو   پلمپه  کاتر!  کن  باز  رو  خمیر  بپاش،   آرد  کار   میز  روی  حاال-

 کاترتو  دیگه  سری  یک  زدی،  کاتر   که  سری  یک.  دممی  بهت  هم

 خواممی!  فهمیدی؟.  بزن  خمیر  روی  تعداد  همون  به  کن  برعکس

  مواد  الشون.  باشم  داشته  تعداد  یک  به   رو  خمیر  طرف   دو   هر

 . ذاریمب خوایممی

  سرم   دوباره  و   دادم  تحویلش  ای شکسته  پا  و   دست  فهمیدم  یک

  کارم  کردم،  فرو  زدند می  دور  سرم  دور  هنوز  که  فکرهایی  توی  را

  برش  کاتر  طرف   یک  با  را  خمیر  تمام  شدم  متوجه  شد  تمام  که

 .  امداده

  استفاده  حسن  غفلتش  از.  بود  کارش  توی  سرش.  کردم  نگاهش

 شده  پهن  خمیر  حالت  به  دوباره  را  هابرش   نصف  و  کردم  را

 . درآوردم

 . بود شده  تمام کارم آمد که سرم باالی

  دارن،  کشیده  هایانگشت  که  دخترهایی  گفتمی  مادرشوهرم-

  گرفتم  دستتو  وقتی  دیروز...  تو  مثل!  شنمی  هنرمندی  دخترهای

 ! داری قشنگی  و  کشیده هایانگشت  چه شدم متوجه
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  چه.  کردم  نگاه   هایمانگشت  به  چشم  زیر  تعریفش  این  از  تعجب  با

 !دانستمنمی خودم و امداشته جذابی  چیزهایی

 : گفتم خنده  با

 !  باشم؟  امیدوارم امآینده به پس -

  دادم می  پول  هاکارگاه  توی  که  هاییموقع   آن  سرم،  توی  ایلحظه 

  زدم می  خودم  نام   به  و  خریدممی  را  دانشجوها  از  یکی   دست  کار   و

.  نداشتم  هنر  که  بس  از.  کردم  یاد   را  دادممی  ارائه  هاژوژمان  توی  و

  یکدفعه   خواستمی  من   یکشیده  های انگشت  کجای  از  هنر  این

 !  بس و داند  خدا بیاید؛ در و شود قلنبه

 میز  روی  خمیر طرف به را خودش و نشست میز روی طرفه یک

 : گفت و کشید

  رو  خمیر  نباشی  مجبور  تا   کن  دقت  خوب  کاتر  تو  دیگه  یدفعه-

 !  کنی  پهن  رهدوبا

  برداشت  را  بودند   درآمده  جغه  شبیه  که  خمیرهایی   از  تکه   دو

 : گرفتن هایم چشم  جلوی
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  نهایتا   خمیر  این.  نیست  یکی   خمیر   اون  با   خمیر  این  قطر   ببین،-

 ! دختر  نیم و  سانت یک نه باشه، میلی  پنج باید 

 :گفت و انداخت میز روی را خمیرها

  داخلیش   مواد  تا   من!  بزن  رکات  و  بکش   وردنه  و   بده   ورزش  دوباره -

 ! باشه  شده تموم  باید کارت  تو کنممی کامل  رو

  چرا. گرفتم  دندان زیر را لبم . شد  بلند  میز  روی از و گفت را این

 !بیند؟نمی را امخرابکاری مریم   مامان کردم می فکر

  پازلشان  جای  یک   کدامشان  هر   که  فکرهایی   از  سری  با   عصر

 . برگشتم خانه به بود  ناقص

 درآوردم  در   پشت  هم   را  هایمکفش.  انداختم  در  قفل  توی  را  لیدمک

 .  شدم وارد و

  که  حالی  در  شد؛   امسینه  به  سینه  ایمان  شدن   وارد  محض  به

 .  دادمی  تکان بغلش توی را زد می جیغ که جانایی 

 نشسته   ریحانه  خانه،  قسمت  ترینکنج  توی  هم،  سالن  طرف  آن

  گرفته  بغلش   توی  را  پاهایش   که  حالی  در.  کردمی  فین  فین  و  بود
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 کاری  یک  امسینه  پایش   فضای  میان  جایی   توی  داشت  و   بود

 . دادممی انجام

 : انداختم دویشان هر  به نگاهی

 !  ایمان شده خبر چه-

 : گفت و  کرد اشاره  ریحانه طرف به  اخم با ایمان

 ! بپرس  خانم این از-

 : کشید جیغ کالفه ریختمی اشک که  حالی در هم ریحانه

 !  ایمان! انایم-

  جانا   و   ایمان  به  نگاه  یک  که  حالی   در  و  بستم  سرم  پشت  را  در

  ریحانه   کنار  و   رفتم  ریحانه  طرف  به  نگاه  یک  و  انداختممی

 . بود کرده  باد هایچشم و شده سرخ گریه از صورتش. نشستم

 !  ریحانه؟ کنیمی کار چی داری ال اون-

 . داد انم نش را گیرناخن و  گرفت  باالتر کمی را هایش دست

  قرمز  چشمات  گریه  زور  از  که  داره  درد   اینقدر  گرفتن  ناخن-

 !  شده؟



 

 
 

571 

DONYAIE MAMNOE 

  به  کرد   شروع   قبل از  شدیدتر  دوباره   که   کردم   تازه   را  داغش   انگار

  صدای  شدن  بلند   با   بود   شده  ترآرام  کمی   که  جانا.  کردن  گریه

 آب   را  سنگ  دل  که  هاییگریه   به  کرد  شروع  دوباره  ریحانه

 .  کردمی

 : گفت بود برداشته خش که  صدایی  با گریه حین در ریحانه

 !  دیگه  من به  بدش مادرت جون ایمان،-

  باالی.  کرد  حمله  طرفش  به  خروشان  طوفان  یک  مثل  ایمان

 : گفت و ایستاد سرش

  واموندتو   هایناخن  اون  گفتم  بهت  بار  صد  گفتم،   بهت  بار  ده-

 ور مانیک  پانیکور  داره  نوزاد  یبچه  که  مادری  یک  برای...  بگیر

 ! مراقبم  من... مراقبم من نه گفتی  هی  نداره، معنی کردن

 .  بردم باال ایمان به رو را دستم

  سگی   اخالقت  اینقدر  شده   کار  چه  بگو  بشین!  نزن  داد...  ایمان-

 !  شده

 :برداشت خیز من طرف به او اینبار
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  کشید می  خش درازش هایناخن  با بچتو صورت هم   تو زن اگه-

 .  ..کنم عرض چه که سگ

 اشجمله  که  نکرد   پیدا   شدن   سگی  از  باالتر  تشبیهی  و   کلمه  انگار

 !  قبلش یثانیه چند ژست توی رفت و گذاشت ناتمام را

  بغض  با  همانطور  و  کرد  نگاه  هایمچشم  توی.  کردم  نگاه  ریحانه  به

 :گفت

  بهش ! هان؟ بزنه؟ آسیب بچش به بخواد دلش  که مادریه کدوم -

 .  شد  هالک  گریه از بچم  بده، بهم  رو جانا  بگو

  خورد   سُر  امشانه  روی  از  همانجا  کیفم  یدسته.  شدم  بلند  جا  از

  متر   را  سالن  طول  تند  و  تند   که  ایمانی   طرف  به.  زمین  افتاد   و

  جانا  بغل   دو  زیر  را  هایم دست  و   ایستادم  مقابلش .  رفتم   کردمی

 :زد تشر زخمی شیر یک مثل. انداختم

 !  کنی؟می کار چه-

  ثابت ...  خب!  هستی؟  مهربونی  خیلی  پدر  نیک  ثابت  خوایمی-

 !  کردی
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  رد   یک صورتش  روی.  کنم  بغلش  نگذاشت  و   گرفت   سفت  را  بچه

 یگوشه   از  جانا   هایاشک.  بود  کشیده  باریک  و  بلند  صورتی

 .  گرفت  آتش دلم  افتاد که پایین چشمش

 و   بیاری  در  رو  بچه  و  مادر  یگریه  اشتباه  یک  خاطر  به  اینکه  -

  بشن  هالک  اینطوری  دوشون  هر  بذاری  و   هم  از  کنی  جداشون

  خاطر   به  جانا   گریه  بینهنمی!  رو  بچه  من   به  بده !  پدریه؟!  مردانگیه؟

 ! صورتش رو خط نه مامانشه قراریه بی

  را جانا. بود برده  پی فاجعه عمق به  انگار. شدند شل هایش دست

  و   شد   ساکت  گذاشتم  ریحانه  بغل  توی  که  را  او.  کشیدم  بغل  به

 .  زدمی هق هنوز چهگر. آرام

 ... بیار دستتو-

 یهمه  و   نکرد   انصافی   بی   هم   ریحانه.  بردم  جلو  را  دستم   تعجب  با 

 : گفت و ریخت من مشت توی را بود گرفته  که هاییناخن

   ...آشغال سطل بریزشون  برو. نکنه درد دستت-
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 دراورد  لباس زیر از را اشسینه   ممکنه حالت  ترینریلکس با   بعد

  گریه  این   از  قبل  اصال  که   انگار.  گذاشت  خترشد  دهان   توی  و

 .است نکرده

 .چرخیدم آشپزخانه  طرف به و کردم نثارش بیشعوری

 به   آشپزخانه  توی  از.  پرید  هایمشانه  در  خوردن  هم  به  صدای  با

  گریه  داشت  هم   باز  که  ایریحانه  به  و  کشیدم  سرک  هال  توی

 : گفتم  کردمی

 اتاق؟  تو رفت-

 ! بیرون رفت! نه-

.  زدن  حرف  به  کرد  شروع  هق  هق  با  بعد  و  کرد  سکوت  ایلحظه 

 !نیمه و نصفه و بودن نامفهوم که هایی کلمه با

 ...  خودمو مهربون ایمان... خواممی... ایمانمو... من-

  دستمال  چند   و  آمدممی  بیرون  آشپزخانه  از  من  که  همزمان

  اش سینه  زیر  از  را   جانا  او   کشیدممی  بیرون  اشجعبه  از  کاغذی

 .زد پشتش به آرام  و  گذاشت اششانه روی و آورد رد
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 : زدم چهارزانو جلویش

 !  تو؟ گی می چی-

 .  لرزیدند هایش لب یگوشه 

 من  ذاشتمی  بود؟  همینطوری  جانا  از  قبل!  ایمانه؟  همون  این-

 !  نگزه؟ هم  ککش  کنم گریه اینطوری

 . بگویم چه دادنش دلداری برای  بودم مانده

 آغوش   به  را  دخترکش  او  و  شدم  خم   قطف.  بزنم   حرف  نبودم  بلد

 .کشیدم

  من.  نبود  خبری  هیچ  سهمگین  طوفان  آن  از  بعد  ساعت  یک

  از.  کردممی  رو  و  زیر  را  امروزم  هم   باز  و  نشسته  هال   یگوشه 

  رنگ   صورت  تا  نشستمی  همایون  دست  روی  که  دختر  آن  دست

  اینقدر  یعنی .  بود  شنیده  را  من  های حرف  مطمئنا   او !  اشپریده

 رنگ   مثل  اینطوری  که  بوده  کننده  متحیر  برایش  جمله  چند  این

 !  بود؟ شده دیوار

  قفل   توی  کلید  چرخاندن  صدای  با   من   افکار  و   خانه  کامل  سکوت 

 .  شکست هم در
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  کشید می  لخ   زمین  روی  که   پاهایی   و   افتاده   هایی شانه  با   ایمان

 نشسته   رویش روبه  که  منی   که  بود  خودش  توی  آنقدر.  شد  وارد

 .  ندید  هم ار بودم

 را  سرم  و  شدم  اشخیره  ایلحظه .  کرد  نگاهم   و  آورد  باال  را  سرش

 . دادم  تکان تاسف عالمت به

 : گفت مایوسانه  و چرخاند  هال  دور را نگاهش

 ! کجاست؟ ریحانه-

 .  شدم خیره خاموش تلویزیون به اخم  با  و دزدیدم  او از را نگاهم

 !خوابیدن... اتاق تو رفت-

  هم   روی  هم  را  هایشپلک  و  صدا  و  سر  از  پر  بینی  از  هایشنفس

. چرخید  آشپزخانه  طرف  به  ای ثانیه  چند  از  بعد.  بود  گذاشته

  توی   و  کرد  آب  پر  را  هایشدست  بار  چند  و  ایستاد  سینک  جلوی

 . پاشید صورتش

  کانتر  روی  را  هایم آرنج.  ایستادم  اپن  پشت  و  شدم   بلند   جا  از

 : گذاشتم



 

 
 

577 

DONYAIE MAMNOE 

 . گرفتم یاد   مریم  مامان از خوشمزه خیلی  کیک یک امروز من-

  صدا   و  سر  پر  آب  هایقطره.  داد  تکان  سینک  توی  را  هایشدست

  را   آشپزخانه  جای  همه  اینکه  از .  ریختندمی  سینک  یکاسه  توی

 .  برگشت طرفم به. آمدمی خوشش کند ایقطره آبیاری

 !  مبارکه...  خب-

 . کنیم درستش  هم  با االن باید-

 : کرد نگاهم  دقیق

 !  کردی  اشتباه که دونیمی  هم  خودت! خواهی تمعذر برای-

  که   خوب.  رفت  بود  آویزان  ایحوله  جا   از  که  یا حوله  طرف  به

 و   زد  دیوار  به  را  پشتش.  چرخید  طرفم  به  کرد  خشک  را  صورتش

 :گفت

 !  کنم؟ کار چه باید-

 بود  معلوم  بود،  نیاورده  چرت  هایتوجیه   تقصیرش  برای  که  همین

 ! نکرده  فکر اشتباهش جبران به  اما پذیرفته؛  را گناهش 
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 توی  را  بودیمشان  ریخته  قابلمه توی  که کیک  ی شده  آماده  مواد

  داده   انجام  که  ایمخفیانه  کار  از  راضی  دو  هر.  گذاشتیم  گرم  فر

 را  مقابلمان   یصحنه  وقتی   اما  ؛ دادیم  تکیه  کابینت  به  بودیم

  نگاه   هم  به  فقط  کرده،  گره  ابروهای  و  باز  دهان  با  دو  هر  دیدیم

 .  کردیم

  رهایشان  همانجا  که  کثیفی  هایظرف  از  بود  پر  اپن  سطح  تمام

  هایکناره  از  کردن  الک   وقت  که  هاییآرد  یاضافه  به.  بودیم  کرده

 . بود شده پاشیده جا  هم به الک

  شده  آردی  هم  ایمان  موهای  روی   و  بینی  کنار  کردم  دقت  وقتی

  آثار  هم  من   شانی پی  روی  که  نگو.  خندیدیم  هم   با   دویمان  هر .  بود

 . بود  مانده کیک

  که  حد  آن  تا  را  هایمانصورت   و  نشسته  زانو  دو  فر  جلوی  دو  هر

 آن  الی  از  تا .  بودیم  کرده  نزدیک  شیشه   به  نسوزانتشان  فر  گرمای

  را  زحمتمان یثمره داغ، کوچک  اتاقک توی شده  پخش زرد نور

 .ببینیم
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  شده   عیموق  اون  مثل !  صافه؟  نصفش   کرده   باد   نصفش  چرا  این-

 شده  وری  نیم  همینطوری  و  بود  کرده  آبسه  دندونش  احسان  که

 .  بود

 همون  کرده  پف  که  قسمتی  این!  دیگه  تویه  تقصیر  اشهمه-

 همیشه !  خودته کار اشدیگه طرف اون زدم،  هم من که قسمتیه

 !  کنی صاف  کارهات  با رو ما بلدی

 . کرد نگاهم  چپ چپ

  از  هم  این  بیچاره  یریحانه   از  اون!  دیگه  گممی  راست!  چته؟-

 ! من کیک

 .  کرد  ضعف دلم.  آدمی بویی چه! پونه-

  جایش   از  و  انداخت  نگاهی  من  به  ایمان.  بود  ریحانه  صدای  صدا،

  که  داغی   هرم  توی  و   نشستم  فر   جلوی  همانجا   هم   من .  شد  بلند

 .شدم خیره امقواره  بی کیک به شد می ساطع فر از

*** 

  را  تماس  ارسالن  که  صلهبالفا  و  گذاشتم  گوشم  روی  را  گوشی

 :گفتم داد جواب
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 ...امگالری در دم  من-

 هنوز.  اول  اتاق   چپ،  سمت  راهروی  پایین،  یطبقه! ...  پونه  تو  بیا-

 .دارم کار یکم

 !پایین اون نگفتی ولی ! بزنی حرف خوایمی گفتی-

 !  پایین بیا . ندارم کاریت! نترس-

 . شد بلند  بوق و بوق  صدای گوشی توی و گفت را این

  پایین   تند   را  پاگردها   و  هاپله  همین  برای  ترسیدم،نمی  که  او  از

  و   رنگ  و  عکس   از  پر  گذشته  مثل  را  گالری  داشتم  انتظار.  رفتم

  تاریک  آنقدر  نمایشگاه   سالن  انتظارم  خالف  بر   اما  ببینم؛  هیجان

  نصیبم  آشفتگی  و  ریخت  هم   به  آن  از  تصوراتم  تمام  من  که  بود

 . شد

  نه کند  جذبم  که  آمدمی الیت  موسیقی دایص نه  سالن از دیگر 

  همای   عکاسش  که  عکسی  نه  ببرد  دل  که  اشمخفی  نورهای

 .  باشد

  اما  ترسمنمی بودم گفته. خواستمنمی را سکون و سکوت اینهمه

 . بود اور دلهره خودش حرکتی بی این
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  مانعی   به  کفشم  یپاشنه   برخورد  با   و  رفتم   عقب  عقب  زده  بهت 

  خودم   دستپاچگی  با   من   و  گرفت  را  هایمرنجآ  کسی .  شدم  متوقف

  از  را  هایمآرنج  و  چرخیدم  کفشم  یپاشنه  روی.  کشیدم  جلو  به  را

 . کشیدم بیرون هایشدست میان

  المپ  تک  برق  که   حالی   در   نفوذ،  پر   های چشم  همان  با  ارسالن

 .  کردمی نگاهم  بود؛  افتاده  هایشچشم توی سالن توی

 ! شده؟ اینطوری چرا اینجا-

 ...  کن  کمکم  بیا. نیست  همم-

 به  سرش  پشت  هم  من  و  برداشت  قدم  روروبه  راهروی  طرف  به  او

 . دویدم دو نیمه حالت

 !باشم؟  تو دست کمک تا اومدم من-

 :داشتبرمی  قدم من از جلوتر همانطور او

 !   شده؟ کور و سوت اینقدر اینجا نیست مهم واست اصال یعنی-

  موهای.  کرد  نگاهم  و  شتبرگ  رسید  که  اتاق   در  چهارچوب  به

 .خوردند  تاب هوا توی موج مثل اشمشکی
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 !  کنی؟  فدا ترمهم چیز یک برای رو مهم  چیز یک شده حاال تا-

 : داد ادامه که  گشتممی  مهم و  اهم این دنبال ذهنم توی داشتم

  بعضی   اما   بود؛   من   آرزوهای  یهمه  ته  ته  اینجا،   مدیریت  و   اینجا-

 برای  چقدر   بینیمی  هات، خواسته   هت  ته  رسیمی  وقتی   ها موقع

  باید   چقدر!  بدی  باج  کشیدنت  باال  که  اونایی  به  باید  داشتنش  نگه

 دور  هم  دور  دو  و  بشینن  کمرت  رو  عده  یک  که  کنی  خم  سر

 !... بگیرن اضافی سواری ازت ساختمون

 :داد تکیه چهارچوب به را اششانه

  هم رو هاتحمیل  جور این. بودم آزاد آدم  یک اول همون از من -

  قید  نظرت  به.  نداشتم  دوست  اومدم   در  مادرم  شکم  از  وقتی  از

  موندن از تردلچسب زدن،  رو طماع  و  پرست  پول آدم  مشت یک

 ! نیست؟ موقعیت این توی

.  گفتمی  راست  او.  گذشتم می  نباید  که  حق  از  اما  بودم  دلگیر  او  از

  هم   لشمثا  شاهد.  بودم  ندیده  برم  و  دور  را  او  از  ترآزاده  کسی

 گوشی  او  جلوی  روحی،  مهمانی  توی  که  بود  شبی  همان  درست
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  اشبدنامی  پای  و  کرد  قبول  خودش  نام  به  را  من  هایفیلم  و

 .ایستاد

  همین  انگار.  داد تکانی  هایشحرف  بودن  درست  معنی  به  را  سرم

  اش شانه  لبخند  با  که  داشت  آزادی  حکم  برایش  هم  من  سر  تکان

  رفتمی  عقب  عقب  همانطور  که  الیح  در  و  گرفت  چهارچوب  از  را

 :گفت

 برابر   در  اصال  مهمه؟  مگه  ولی!  کننمی  سرزنشم  دارن  مدام  همه-

 برابری  باهاش  هم  دنیا  بیارم،  دستش  به  خواممی  که  چیزی

 !  کنهنمی

  طرفم  به  و  برداشت  را  بود  میز  روی  که  ایجعبه  چند  و  شد  خم

 :داد فشار بغلم توی را اشانهمه.  آمد

 !  هاجعبه این حمال بشم نه بشنوم  حرفاتو تا اینجا اومدم من-

 !کردم؟  حمالیشو  رفتم  گی می  کنی می  کمک  رفیقت  به  وقتی  تو-

  آب  رو  رو  دوستش  یپته  دوستی   کدوم!  رفیقی؟  االن  تو-

  عاشق  کنم  اقرار  من   که  داشتی  اصراری  چه  اصال!  ریزه؟می

 !  شد؟ نصیبت چی! هان؟  همایونم
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. رفت  بیرون  اتاق   از  و  برداشت  را   دیگر  بزرگ  یجعبه  دو  و  شد  خم

 :چرخید طرفم به که بود نگذشته در یآستانه  از هنوز

  شب  تمام   قراره  هم   شاید   یا!  بیرون  بیا  بشنوی  خوادمی  دلت  اگه-

 ! بمونی؟ همینجا رو

 .  بمونم همینجا  و شب نیست هم  بدم -

  طرف  به  و  گرفت  را امشانه آزادش دست با  و  برگشت را رفته راه

 : گفت  و داد هولم جلو

  اتاق  این  یگوشه  فردا  ندارم  عالقه   اصال  واال!  ببینم  بیرون  برو  بیا-

 !   شدی خشک پری  و جن ترس از ببینم و کنم  پیدا

  گذشتم   او  از  شوند   باز  و  پهن  نگذارم  کردممی  سعی   که  هاییلب  با

 .رفتم باال  تاریک نیمه  هایپله راه از و

  اولین   یاد  بالفاصله  شستمن  که  ماشینش  رنگ  کرمی   صندلی  روی

  کرمی   عکس   جذب   من  که  روزی  همان .  افتادم  مان آشنایی  روز

  و  گرفته اشتباه دختر یک با را  همای که روزی همان.  بودم شده

 !گالری توی جزء کارمند   یک با را او
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  هم   را  دستش  پشت.  بود  گذاشته  شیشه  یلبه   روی  را  آرنجش

  خیابان   وسط  ییجا  به  را  هایشچشم  و   گذاشته  دهانش   روی

 . بود دوخته

 !  نزنی؟ حرف  و کنی  رانندگی خوایمی کی   تا-

  توی  بعد   ایدقیقه.  نداد  هم   جواب.  کرد  نگاهم   چشم  یگوشه   از

  کشاند  خیابان  کنار  به  را  ماشین  پردیس  سینما  رویروبه  خیابان

 . کرد  اکتفا "بیا  دنبالم " به فقط و

 : گفتم  شدممی پیاده که ماشین از

 !  تو؟ زنیمی حرف یتلگراف چرا-

 !  نگذشته وقتش  تا بجنب... دارم سینما بلیت... بیا-

 .  دویدم سرش پشت

 !بودی؟ گرفته  تا دو اول از اونوقت-

 .  کرد بیشتر را هایش قدم سرعت فقط  نداد، که را جوابم

  روی  فیلم   تیتراژ  کم  کم   و   شدند   خاموش  سالن   نور  پر  هایچراغ 

 .  شد نمایان صفحه
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  سرم  دواند می  سر  کوتاه  جواب  یک   برای  را  من   هک  این   از  کالفه

 : گفتم  آرام و کردم نزدیک اششانه به را

 . منتظرم هنوز من ! بدی؟ توضیح نبود قرار-

 :گفت برگرداند را سرش اینکه بدون

 !  نکن عجله...  دممی توضیح-

 ستون   بلندگوهای  از  فیلم   آهنگ   بلند  صدای  که  همزمان

 .  شدم بلند  ی صندل روی از آمد؛می نزدیکمان

  را  صدایش  و  برگرداند  را  سرش.  گرفت  را  دستم  مچ  بالفاصله

  من   گوش  به  و   رود  باالتر  آهنگ  صدای  از  که  برد  باال  طوری

 صدایش  لحن  توی  که  تحکمی  صدایش  بلندی  جز  به  اما.  بنشیند

 .بنشینم که واداشت را من داشت؛ وجود

 ...! پونه بشین-

 :نکردم سکوت اما نشستم صندلی روی

 توی  مثل   و   اینجا  بشینم   تونمنمی!  خونه  برگردم  باید  من-

 !  ببینم  فیلم  ساعت سه خیالبی
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 : بود  نکرده رها را دستم هنوز

  باید   رو   چیزهایی   یک  امشب.  برگرد  بزن  زنگ   یک  سریع   برو-

 !  کنم روشن برات

 توی   از  را  حسی  توانستمنمی  من  چرا.  کردم  نگاه  هایش چشم   توی

 گذاردنمی که است خوددار اینقدر چطور او . بخوانم او هایچشم

 .  کند نفوذ هایش چشم تا اشقلبی هایحس

 .کشیدم بیرون هایشانگشت بین از را دستم مچ

 .  بود کرده حفظ خود در  را او دست گرمای دستم  مچ دور 

  و  زن  توک  و  تک  و  بود  باز  ورودی  در  هنوز.  گرفتم  باال  را  سرم

  شد می  منتهی   که  هاییپله  هب   را  نگاهم.  شدندمی  وارد   مردهایی

  در  به  نزدیک.  نخورم  زمین  تاریکی  توی  تا   دوختم  ورودی  در  به

  هایم چشم  که  من.  شدند  سالن  وارد  مردی  و  زن  یکدفعه  که  بودم

  بودم،   داشته  نگه  باز  نیمه  بیرون  سالن   نور  با   تالقی  خاطر  به  را

 . کردم برخورد زن یشانه به  و  دادم دست از را تعادلم ایلحظه 

  داشت   که  نازکی   و نرم  صدای  با   و   گرفت   امشانه  به  را  دستش  زن

 :گفت
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 .  نشد  که طوریت... عزیزم ببخشید-

  دیدن   با  اما  کنم  خواهی   عذر  متقابال  هم  من  تا   گرفتم   باال  را  سرم

 شبیه   هایمحرف  تمام  و  پاره  زبانم  و  مغز  میان  نخ  هم،  کنار  دو،  آن

  نگاه   را  دویشان  هر  قعمی.  ریختند  فرو  دلم  توی  تسبیح  هایدانه

 من   همایون  به  زن  این  اینقدر  چرا!  را  من  عمیقا  هم  هاآن.  کردم

 !  آمد؟ می

 : گرفت بازویم به را دستش و  آمد نزدیک  قدمی همایون

 !  خوبی؟!  کنی؟می  کار چه اینجا تو! پونه-

  گره   هایدست  یعنی  دو،  آن  اتصال   ینقطه  پی  نگاهم  ایلحظه 

  لحظه  همان  هایم لب  و   شد  شکخ  زبانم .  چرخید  اشانخورده 

  مهار  من  که  نشد  این  از  مانع   ها این  از  کدام  هیچ   اما  خورد؛  ترک

 .  بتازد  خواهدمی  که  طور  هر   بگذارم  و   بدهم   دست   از  را  خودم  دل

 و  لخت  موهایش  که  بود  دختری  همان.  انداختم  نگاه  دختر  به

 . زد جرقه سرم توی چیزی. بود کشیده  هایشچشم
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.  بود  همایون  کار  اتاق  توی  شده  قاب  بزرگ  س عک  همان  صاحب  او

 زیر  که  همانی.  بود  درشت  مشکی  هایچشم  همان  صاحب  او

 .  رفتمی  اشصدقه  قربان  و  گذاشتمی  کامنت   همایون  هایپست

  کردم   سعی   و   کشیدم  ترمخشک  های لب  روی  را  خشکم  زبان

 : بزنم لبخند

  اینجا   هم  شما  نداشتم  توقع.  ببینم  فیلم  اومدم  ارسالن  با.  ..من-

 .باشین

 : انداخت باال شانه همایون

 . اینجاییم ارسالن دعوت به هم  ما   برعکس-

 کرده  اشطراحی   ارسالن  که  بود  اینقشه  و   نمایش  اشهمه   امشب

  دست .  رفتم  عقب   قدم   یک  ناخودآگاه .  شد  سیخ   تنم  موهای.  بود

  بود   ترانه  اسمش  که  دختری  نگاه .  افتاد  بازویم  روی  از  همایون

 . افتاد همزمان  هم

 ! بینمتونمی فیلم  بعد . دارم  مهمی کار برم باید  من-

 که   ورودی  در  از.  شدم  رد  کنارشان  از  عجله  با  و  گفتم  را  این

  تحمل  قدرت  نیز  زانوهایم .  سوزاند  را  هایم چشم  اشک  گذشتم
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  را  غم  و  درد  کیلو  صدها  یکی  یکدفعه  که  انگار.نداشتند  را  وزنم

 !  بود رفته و گذاشته دوشم روی

  دو   و   مرد   چند .  کردم   نگاه   را  شلوغ   نیمه  سالن  دور  هایمچشم  با 

  زدن  حرف  حین  در  و   ایستاده  هاخوراکی  یبوفه  کنار  دختر

  خوراکی  چه  فیلمشان  از  بیشتر  بردن  لذت   برای  کردند می  انتخاب

  ناخودآگاه   نگاهم !  کند  خوش  پیش  از  بیشتر  را  ساعتشان  تا  بگیرند

 هم  دست  توی  را  تشاندس  که  نشست  جوانی  مردهای  و  زن  روی

 .  بود  هم گوش توی  مدام سرشان و  کرده قفل

  به   دید  را  بوفه  مقابل   خالی   صندلی   وقتی   هایم چشم  باالخره

  آوار صندلی روی من کلمه واقعی معنای به. شد کشیده سمتش

  امشب  همین  خواستمی  ارسالن  که  مهمی  چیز  آن  پس .  شدم

 اینقدر  چرا!  رحمانه  بی  اینقدر  چرا   پس !  بود؟  همین  بفهماند   من  به

 ! مقدمه؟ بدون

  کردممی  آرزو  که  بودم  نشسته  خودم  سرنوشت  از  اینقطه   در

  که   شدم می  آنی   فراموشی  یک  دچار  االن   همین  یا .  آمد نمی  هرگز

 .  بردممی یاد  از االن همین را امگذشته تمام
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  زانوهایم   روی  را  تنم  و  گرفتم  صندلی  هایلبه  به  را  هایم دست

 بیرون   امسینه   توی  از  دارد  قلبم  کردممی  حس  چرا.  کردم  خم

 ! زد؟می

  حالم  شدن  بهتر  توی  کار  این  اما  دادم؛  تکان  وار  گهواره  را  خودم

 .  نداشت تاثیری هیچ

 روی  دست  کف  با.  کردمی  درد  هم  باز  قلبم .  شدم  بلند  جا  از

.  رسیدنمی  قلبم  یماهیچه  به   دستم  کف   اما   دادم؛   ماساژ   را  امسینه 

 .  بود شده پنهان الیه هزاران رزی در انگار

  روی پیاده  توی.  آمدم  پایین  سینما  در   جلوی  کوتاه   های پله  از

.  انداختم راست به نگاه  یک و چپ به نگاه  یک ایستادم که شلوغ

  راست   سمت  پس.  نبود  ترارجح  برایم  راه  دو  این  از  کدام  هیچ

 .   گرفتم  پیش  هدف   بی را راهم و چرخیدم

  دل   به  چنگی  ماه  خرداد  هوای  آیدمی  پیش  کم.  بود  خنک  هوا

 خوب   اندازه  از  بیشتر  چیز  همه...  لعنتی  امشب...  امشب  اما   بزند؛ 

 . آمد می  هم  نسیم حتی. بود
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 دلچسب،  هوای  این  و   چراغانی  خیابان  این   و  ستاره  پر  آسمان  این

  همایون   برای  را  چیز  همه  هم  خدا  قطعا!  نه!  آمد؟می  من  امشب  به

  باید  من  امشبِ  که  چرا.  کرده  یامه  مشکی  چشم  دختر  آن  و

 ام روسری  و  شال  زیر  و  سیلی  صورتم  توی  باد  باید.  بودمی  طوفانی

...  اما .  آمدمی  باران...  و  پاشید می  خاک  صورتم  توی.  زدمی  ضربه

  من  چرا!  نیست؟  شهر  سال  شب   انگیزترینغم  من  امشبِ  چرا

 ! کنم؟می حقارت احساس اینقدر

  جیبم   کف  به و  بودم   کرده  مشت  ممانتوا  جیب  توی  را  هایم دست

 ! فشردمشانمی

 کمی   جوان  زن  یک.  برگرداندم  را  سرم.  زد  امشانه  روی  یکی

  خیابان  کنار که ماشینی به لبخند با و بود ایستاده من از ترعقب

  اشاره   کرد؛می   حرکت  آرام  آرام  شده  پارک  هایماشین   راستای  در

 : گفت و زد

 .دارن کار شما  با  آقا اون-
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.  کرد  توقف  هم   ماشین  همزمان  گذشت؛  من  از  و   گفت  را  این

 ماشین  این.  است  کسی  چه  ماشین  توی  بزنم  حدس  نبود  احتیاج

 . شناختممی دیدم می هم دنیا  جای هر را کرمی تمیز دراز

  های ماشین  آمیز  اعتراض  بوق  صدای.  شد  پیاده  ماشین  از  ارسالن

 . شد بلند  هم  دیگر

 .دارم کارت شو سوار بیا ! پونه-

  سرم،   برگرداندن  با  دوباره   و   زدم  پوزخند.  انداختم  او   به  نگاهی   منی

 . دادم ادامه راهم به

 : کرد  بلندتر را صدایش

 !  پونه-

  یهمه.  فشردم  هم  به  بیشتر  را  هایممشت.  لرزید  هایم لب

 بودم   داشته  نگه  طالیی  یجعبه   توی  سرم  توی  او  از  که  خاطراتی

 خاطرات  این  یکی   یکی  نوبت  بی  و   نوبت  با .  بود  ریخته  زمین  روی

 .  کردمی کجی دهن و  آمدمی هایم چشم  جلوی

  خودم   اینقدر  برادر  دو  این  مقابل  بودم  توانسته  چطور...  من...  من

  من،   کردن  تفهیم  برای  شوند  مجبور  که  اینقدر!  کنم؟  حقیر  را
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  و  بیایند.  بچینند سناریو  و  بنشینند  خر،  منه  کردن   فهم  خر  برای

 .  کنند  بازی نمایش  برایم

...  خودم  حماقت  از...  خودم  دست  از.  فشردم  هم  روی  را  هایمدندان

  آن   کردممی  فکر  چرا.  خوردمی  هم  به  حالم  خودم  بیشعوری  از

 بود،  گذاشته  پیجش  توی  همایون  که  گدازی  و  سوز  پر  یدکلمه

  رسیدم  نتیجه  این  به  چطور!  است؟  من   از  فراغ  و   دوری  درد  برای

  به  تا   که  شودمی  دختری  ایه چشم  عاشق  سادگی   همین  به  او

 !  زده می تیر با  هم را اشسایه  هیچ،  که نداشته سنمی او  با حال

 ... دلپذیر لعنتی هوای این  از... عمیق  نفس کشیدم،  نفس

  اما   بگذرم؛   او  از  خواستممی  نکرده   نگاه .  شد  سبز  جلویم  یکی

 .  چسبید را بازویم  و شد دراز او دست

  هم   در  پیوندش   ابروهای .  بود  النارس.  گرفتم   باال   را  سرم  بهت  با

 . بود داده شکل اشپیشانی روی  را عمیق  خط یک و رفته فرو

 ! ری؟می داری کجا ! کنم؟می صدات دارم شنوینمی مگه-

 ! خونمون رممی! برم؟ دارم کجا-
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  حالت  این   با  کنمنمی  ولت!  برگردی  باید   منم  با...  اومدی  من  با   تو-

 !  یبش  سرگردون و ویلون خیابون توی

 : کردم  نگاهش عاجزانه

 ! خوبم... خوبم من!  کن  ولم... ارسالن ولم-

  برای  را  راه.  افتاد  بازویم   روی  از  دستش.  کشیدم  عقب  را  خودم

  گذشتم  کنم،   نگاهش اینکه بدون. رفتنمی کنار.  نکرد  باز رفتنم

  گوشم  توی  پایش   صدای  که  بودم   نشده   دورتر  قدم   چند .  او  از

  قدم   تند .  کوبیدشانمی  زمین  به  محکم   که   پاهایی .  پیچید

  من  به  را  خودش  سریع  خیلی  او   که  چرا  بود   فایده   بی   برداشتنم

 .  رساند

  رهگذر   مردم  یخیره  هایچشم  مقابل  را  بازوهایم   طرف  دو  اینبار

 .کرد خم  طرفم به را سرش و گرفت

 .برسونمت بذار! پونه نیستی خوب-

  گشتانش ان  اسیر  هایمدست   هنوز  که  حالی   در  رفتم   عقب  قدمی

 :بود

 !  خوبم من! خوبم-
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  توی   همیشه  برعکس  اینبار.  انداخت  صورتم  توی  دقیق  را  نگاهش

 یک...  عجیب  حس  یک.  داشت  حس  هایشچشم   سیاه  یپارچه

  دیده ...  والی  حروف  مثل .  بود  ناخوانا   خیلی ...  که  عجیبی  حس

 .  شد نمی خوانده ولی  شد؛ می

  برق که  بینمیم دارم  من! نیستی خوب... دختر نیستی خوب دِ-

  چشمات  تو  چاله  سیاه   دو   که  شده،   خاموش  چشمات  همیشگی

 نگو  من  برای  هی  پس!  شهمی  گودتر  داره  لحظه  هر  که  افتاده

 ...  خوبم خوبم

 : داد تکانم آرام

  قرآن  به  نیای  اگه  اما   اومدی؛  که  اومدی،   خودت  پای   با  اگه!  ببین-

  دو   به  یکه  من  با  بفهمی  تا  برمتمی  ندازمتومی  دوشم  روی  قسم

 !  نکنی

  روی   و  زد  نیش   هایم چشم  توی  اشک.  لرزیدند  هایملب  یگوشه 

 .  خورد تلو تلو پایینم پلک

 خواین می  رو  چی!  من؟  جون  از  خواینمی  چی  داداش،  تا  دو  شما-

...  باشه!  ام؟ساده  چقدر  که  کنی  حالیم  خوایمی!  بفهمونین؟  بهم
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 از  که  دم می  لقو.  فهمیدم  کردین  اجرا  که  تئاتری  این  با  امشب

 !  نباشم ساده دیگه  بعد به این

 آنقدر.  نگذاشت  اما.  بگذرم  او  از  دیگر  یکبار  خواستم  و  گفتم  را  این

  که   بود  شده   پیچیده   هم   به  بازوهایم   دور  محکم  هایشانگشت

 .بگیرم فاصله او از قدم   یک حتی گذاشتنمی

  من  ساده  یدختره  بفهمونم  بهت  خواستممی!  پونه  آره...  آره-

  کور   من،  عوض  تو  چشمای  اما   شدم؛  عاشقت...  دارم  وستتد

 !داشت رو ترانه که بود  شده همایونی

 از  را  بود   گرفته  خود  به  که  حسی  حاالت  تمام  یکدفعه  صورتم

  به  شده  گرد  هایچشم با .  شد  بزرگ  بهت یک  شبیه  و  داد دست

 میان   از  محکم  را  خودم.  شدم  خیره  دارش  ریش  ته  صورت

  عقب   رو   پیاده  عرض  در   قدمی   دو .  دمکشی  بیرون  هایش دست

  که  رویمروبه  باز.  نباشیم  مردم  عجیب  های نگاه  زیر  اینقدر  تا   رفتم

 .  بزنم  حرف او با بتوانم که بودم  آمده خودم به آنقدر ایستاد

 خوای می!  کنی؟  فداکاری  خوایمی!  تو؟  کنیمی  کار  چی  داری-

 ! بکشی؟ منو عاشقی  توهم شدن خراب جور
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 نزدنمو  حرف   جور  دارم  االن  فقط  من !  نه!  بکشم؟  ور  تو  جور  من؟ -

... آخه!  گرفتنمو  مونی  الل  جور...  کردنمو  سکوت  جور.  کشممی

 از  کردم نمی  هم  فکرش  که  بودم  مطمئن  خودم  به  اونقدر   من

 ! بدم دستت

 !  زنی؟می حرف چی از داری-

. کردم  دست  دست.  کردم  معطل  دلم  حرف  زدن  برای  من-

  دیدم   کردم،   باز  و   چشمام  و   پریدم  وشیخرگ  خواب  از  که  یکدفعه

 همایون  به  رو   باشی  داشته  من  به  دارم  انتظار  که  هایی حس  همون

 !  بشی همایون عاشق کردم نمی فکر من! داری

  ناخودآگاه .  کردممی  نگاهش  فقط  شده  گشاد  هایچشم  با  

 که  اولی  روز  از.  درآمد  گردش  به  فیلم  مثل  سرم  توی  تصاویری

 توی  من  که  بود  شده  من  عاشق  چطور  او !  زامرو  همین  تا   دیدمش 

  این  طول  در  من  چطور!  نکردم؟  پیدا   چیزی  وقت  هیچ  نگاهش

  نتوانسته   اشمشکی  هایچشم  آن  پشت  از  را  حسی  هیچ  مدت

 !  بخوانم؟ بودم
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  عقب  به  را  سرم  شدم  مجبور  من   و   شد  ترنزدیک  من  به  قدمی

 !ببینم را صورتش تا  بکشم

 این  بیشتر...  عصبانیت  روی  از  نه  بود،   هم  توی  ابروهایش

  هایحرف  توانستنمی  که  بود  کرده   آدمی  شبیه  را  او   هایشاخم

 .  بیاورد زبان بر را سرش توی

 : شدم قدم   پیش من

 ! ارسالن؟ داری انتظار چه من از-

 :زد لب آرام شد، خیره هایمچشم توی و فشرد هم روی را فکش

 .  برگرد من  به! پونه برگرد  من به-

  انگار. امبوده او مال ازل از من انگار که بود زده حرف  جوری یک

!  کرده  جدا  او   از  مرا  تیشه  با   و   آمده   یکی  و   امبوده  وصل   او   به  من

  دوباره   بخورم،  پیوند   او   با  دوباره.  برگردم  او  به دوباره  باید   حاال  که

 ! شوم یکی  او با

  روز  ان  من.  برداشتم  عقب  به  قدم   یک   و  انداختم  پایین  را  سرم

  قلب   صدای   که  دارم  یاد   به  را  روزی  من.  آوردمنمی  یاد   به  را  ازل

 . کرد عاشقم  همایون
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 بود  اشخیره  و   ملتمس  نگاه  زیر.  دادم  تکان  درماندگی  با  را  سرم 

  خودم  با   زمان   گذشتن  با  تا  گذشتم  او  از  من.  گذشتم  او  از  که

  تا   شدم می  دور  امشب  از  آنقدر   باید   من   اصال .  بیایم  کنار

  تصمیم  و   کنم   نگاه   دیگری  جور  اتفاقاتش  همه  به  توانستممی

  پیدا  را  خودم  اول  باید   برگردم  او  به  خواستممی  اگر  من.  بگیرم

 ... شومنمی عاشق دیگر قطعا من...  دانممی... گرچه کردم؛ می

**** 

  نفوذ  لباسم  زیر  و  داد می  تکان  محکم  را  مانتوام  هایلبه  باد 

  بغل   را  خودم.  باد  وشبازیگ  هایدست  لمس  از  زدممی  یخ.  کردمی

 سکو   یک.  چرخاندم  شلوغ  نیمه  یمحوطه   توی  را  نگاهم.  کردم

  قدم   تند.  بود  خالی   دنج  یگوشه   یک  در  هاآدم  شلوغی  از  جدا

 . نشستم سنگی سکوی همان روی و برداشتم

  همایون  پیج  وارد  یکراست  و  آوردم  در  کیفم  توی  از  را  امگوشی

  بیت   همان  و  دکلمه  همان.  کردم  پایین  و  باال  را  اشصفحه.  شدم

  حسی  غریبی،  حسی  هر  جای  به  اما.  کردم  نگاه  هم  باز  را  شعر

  تنها   نه  هایمچشم.  بود  کرده  احاطه  را  وجودم  حسی  بی  به  شبیه
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  تپشی   به  را  قلبم  این،  از  قبل  که  تصاویری  همه  آن  مقابل  در

 مغز  به  ورود  یاجازه   حتی  که  بود  حسبی  داشت؛وامی   بیشتری

  فقط .  دادنمی  من  به   هم   را  داشتم  ها آن  با   که   راتیخاط  یادآوری  و

  دانم نمی.  ریختممی  اشک  کرختی،  همه  این  وسط  چرا  دانمنمی

 . شدنمی خشک اشکم یچشمه  چرا

  و  معلقم  زمین  و  آسمان  وسط  کردممی  فکر  هنوز  چرا  دانمنمی 

 .شوممی بیدار تلخ خواب این از روز یک و بوده خواب چیز همه

 حتی.  شدم  خارج  اشصفحه   از  و  کردم  مچاله  دستم  یرز  را  مانتوام

  هم  باز  را  مشکی  مو  دختر  آن  تا  هاکامنت  توی  نرفتم  دوباره

 .  نگیرد  گر  و   شود  سرد  تنم  خاکستر  زیر  آتش   تا   نرفتم .  کنم  وارسی

 .  بود ناشناس  یشماره. لرزید دستم توی گوشی لحظه همان

  را  صدایم  و  پاک  را  هایمگونه  روی  شده  خشک  نیمه  هایاشک 

 : کردم صاف

 !  بله؟-

 !  امین؟ پونه  خانم! امین؟ خانم -

 !  بفرمائین... بله-
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 که   ایکارخونه   وکیل.  ساقی  شریف .  هستم  ساقی  من  خانم؛-

 .  شماست نام به اون از نیمی

 شبیه  آویزانم  تن  و   افتاده   هایشانه  کارخانه  نام   شنیدن  با   یکدفعه

 .  شد ایستاده  عصای یک

 ! مایشتون؟فر... بله... بله-

 براتون   که  آدرسی  به  بیاین  فردا  کنین  لطف  شما  حضور  به  عرضم-

 . فرستممی

 :کردم جاجابه کمی سکو روی را خودم

 !  چرا؟ بپرسم شهمی-

  همین  مدیریت  و  عزل  رو  کارخونه  مدیر  اسکندری  خانم  خب-

 کارخونه   به  دیگه  احتماال  هم  خودشون .  سپردن   شما  به  رو  امروز

  برای  رو  الزمه  کارهای   تا  کردند  هماهنگ  من  با !  زنننمی  سر

 .  بدم انجام شرکت و کارخونه  با شما آشنایی

  هزار .  خورد  سُر  امچانه  تا  بودم  گذاشته  امگونه   روی  که  را  دستم

 ! چرخیدن به  کردند شروع سرم باالی سوال عالمت
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 :پرسیدم  و قاپیدم  را  یکی  سرم باالی هایسوال  بین از

 !  سپرده؟ من به رو یتمدیر چرا امخاله خب-

  این   هایوارث   اینکه  خاطر  به  خب  انورتون،  حضور  به  عرضم-

 انگیز  روح  و  اسکندری  حوریه  خانم   شما،.  هستند  نفر  سه  کارخونه

  خانم،   انگیز  روح  انصراف  به  توجه  با  نفر،  سه  شما  بین  از!  خانم

 !هستین ترینشرایط واجد شما

 خوابی   چه  روحی  خاله  باز.  چرخاندم  اشانحدقه  در  را  هایمچشم

 .  بود دیده  من برای

 ! چرخه؟می چطوری نداره  هم  مدیر االن اونجا اگه ببخشید،-

 : کرد  صاف را صدایش

 کارخونه !  دیگه  کارخونه  برسون  خودتونو  عصر  تا   فردا  که  گفتم-

  همکاری  بتونیم  امیدوارم  البته!  لنگهمی  پاش   یک   مدیر   بدون

 .  باشیم داشته  هم  با خوبی

 :دادم جواب و کشیدم  عمیقی نفس

 . امیدوارم هم  من ... چشم... بله -
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  کرده   نفوذ  تنم  به  یکدفعه  که  هیجانی  شدت   از  شد  قطع   که  تماس

  مزار  مقابل .  چرخیدم  خودم  دور .  شدم  بلند   سکو  روی  از  بود

.  رقصیدمی  باد  توی  مزارشان  باالی  پرچم.  ایستادم  گمنام  شهدای

 . بود گرفته آغوش در هم  را من  باد

**** 

  پاهایم .  شدم  تاکسی  سوار  بودم  کرده   پارک  را  ماشین  که  جایی  تا

  باالی   سرمای  خاطر  به  هم  پله  همه  آن  از  رفتن  باال   خاطر  به  هم

 .  کردمی درد و بسته کوه

  کردم می  فکر  این  به  راه  بین  در.  کردم   رانندگی  درد  با  هم  خانه  تا

  طمع  بی   قطعا   امخاله  سالم.  بگیرم  راهنمایی   نفر  یک   از  باید  که

 ایرشته   سر  و   بیاورد  در  سر  چیز  همه   از  که   یکی   سراغ  باید .  نیست

  هم   نفر  یک  آن.  رفتممی  باشد؛  داشته  عجیب  کارهای  یهمه   از

 ! صالحی جز به نبود کسی

  پشت  عضالت تا  کشید  تیر  پایم  ران  از  درد.  شدم  پیاده   ماشین  از

  مثل   بودم  مجبور.  دادم   ماساژ  را  پایم   پشت   رگ   و   شدم   خم .  ساقم
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  یقه   دیشب  کوهنوردی  تبعات.  بردارم  قدم  کوتاه  و  آرام  هاپیرزن 

 .بود چسبیده سفت را پاهایم 

 وصل   ساختمان  در  سر  روی  ایرفته  رو  و  رنگ  و  بزرگ  فلکسی

  خدمات   مجتمع"  بود  شده  نوشته  رویش  بزرگ  که  بود

 .بود خودش! "کامپیوتری

  بدون .  بود  شده  قفل  بودن  باز  همیشه  روی  چشمی  ایشیشه   در

 .  شدم  وارد معطلی

  بود؛   پوشانده   سنگ  را  دیوارهایش   و   کف   که  بلند  و   پهن  سالن  از

  شد؛ می  باز  سالن  به رو  که  درهایی  سر  به یکی یکی و  گذشتم می

 !  وب مگا. کردم پیدایش باالخره اینکه تا. کردممی نگاه 

  صالحی   کردن  پیدا  برای  و  ایستادم  در  نزدیک.  بود  باز  ایشقهوه  در

 . کردم رو و  زیر هایمچشم با  را اتاق  داخل

  قرار  شکل   مستطیلی  سالن   طرف   دو   چوبی  ایقهوه  میز  دو  

 مانیتور   به  زده  وق  هایچشم  با  میز  هر   پشت  هم  جوان  دو .  داشت

 کیبورد   روی  و   دادند می  تکان  را  موس  گاها   و   خیره   مقابلشان

  نصب  کرمی   دیوارهای  روی  هم  قاب   پوستر  چندین.  زدندمی  ضربه
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 مختلف  صفحات   از  هایی عکس  اشانهمه  رسیدمی  نظر  به  که   بود

 .است سایت چند

  راه .  بود  بسته  که  بود   سالن   طرف  آن  مقابلم   هم   ایقهوه  در   یک 

  اتاق  یکی  آن  توی  هم  صالحی  سر  حتما.  بودم  نیامده  اشتباه  که  را

 . بود مشغول دربسته

  بعد   و   کردم   نگاهی   را  امدکمه  چهار   کرمی  مانتوی.  ایستادم  راست

. فشردم  دستم  توی  محکم  را  ام پاسپورتی  کیف  کوچک  یسته د

 . شدم وارد و  کردم صاف  را صدایم

 از  هاجوان   از  یکی  نگاه  کفشم یپاشنه   صدای  پیچیدن  محض  به

  هم   هنوز.  نشست  من  صورت  روی  و  شد   کنده   مانیتور  روی

 سری  برایش .   رسیدمی  نظر  به  سوالی  و   زده   وق  همانقدر   نگاهش

 : دادم تکان

 .  داشتم قرار صالحی  آقای با من... جناب سالم-

 : کرد  بلند را صدایش و  داد تکان قید بی را سرش

 ! داری  کننده مراجعه! مهندس-
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  بزرگ  ماسک  یک  که  حالی  در   صالحی  و  شد   باز  در  بالفاصله

 اینکه  از   قبل.  آمد   بیرون  اتاق  از  داشت،  صورتش  روی  دارشماره

 : گفت جوان  به رو تشر  با  کند  نگاه من به

 تلفن   اون!  نزنی؟  داد  شرکت  این  تو  بگیری  یاد  خوایمی  کی  تو-

 ! چیه؟ برای دستت کنار

 : انداخت باال شانه جوانک

 !  ترهدست دم دستم از زبونم  کن قبول! مهندس نده گیر-

 : گفت و  داد تکان سری صالحی

 !  اومدی؟  دنیا به  شکلی چی  تنبلی این با  تو-

 :گفت و دوخت رمانیتو به باز را چشمش جواب در او

 !  بیرون کشیدنم سزارین با ! نیومدم دنیا  به-

 . خندید صالحی هایچشم

 . کرد  اشاره اتاقش  طرف به سرش با  و  داد من  به را نگاهش بعد

  گفتم   آرام  بگذرم  خواستممی  که  کنارش  از.  رفتم   طرفش  به

 ! ؟"مهندس"
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 . نداد من  به جوابی زبان با نه چشم با  نه 

 

  پایم   کنار  را  کیفم  و  نشستم  میزش  جلوی  مخملی  صندلی  روی

 . نشست  پشتش و زد  دور را میز ارامش با  او . دادم جا

  طرفش   به  را  خودم  و   گذاشتم  میز   روی  را   هایم آرنج  نشست  تا

 : دادم کش

 ! خوبه؟ بابام-

 : کرد  نگاهم چشم  گوشه از

  بیای   باید   خودت!  بپرسی  من  از  نباید  رو  بابات  حال  گفتم  بار  صد-

 ! چطوره ببینی

 !  اتاق؟  تو زدی ماسک چرا-

 لمس   را  ماسک  روی  دستش  با .  کرد  نگاه  هایمچشم  توی  کمی

  بود شده  متوجه تازه  انگار . برداشت صورتش روی از را آن و  کرد

 ! برنداشته را آن که

 .  رسیدم تازه-
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 !  زنین؟می ماسک چرا-

 : کرد ریز را هایش چشم. بود یکدفگی  خیلی انگار سوالم

 !  کنی  رفتار هم رسمی قراره  پوشیدی میرس لباس کردم فکر-

 :کردم جمع میز روی از را خودم

 !  زدی؟ ماسک چرا پرسیدم  اومد بدت-

  کن   سرد  آب  کنار   میز  روی  لیوان  دو .  شد  بلند   جایش   از  دوباره 

  در.  گرفت  جوش  آب  شیر  زیر  یکی   یکی   و  برداشت  را  داریخچال

 :گفت گشتبرمی میزش طرف  به که حالی

! گرفتم؟  خونه  کوه  روی  چرا  کردی  فکر.  دارم  ریوی  مشکل  من-

.  کنم  زندگی  و  کار  دم  و  دود  این  و  شهر  وسط  اینجا،  تونمنمی  من

 .میرممی روزه دو

 ! داری؟ خونه تو تاپ لب و سیستم  تا سه دو که همینه برای-

 :انداخت باال ابرو

  خودم  قراردادها  عقد  و  امضا  برای  باید  اما  کنم،می  کاری  دور-

 !ای؟دیگه سوال. مباش اینجا
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 : آمد  زبانم   روی  خود  به  خود  بعدی  سوال.  دادم  قورت  را  دهانم  آب

 !مریضه؟ تریه  چرا-

  بیرون  آن  از  نسکافه   پودر  بسته  دو   و   کرد   باز   را  میزش  کشوی

 : گفت  کردنشان باز  حال در. کشید

 ...  جنگ-

 . کرد اکتفا کلمه  یک همین به و

  پاهایم   روی  و  شد  کشیده  میز  روی  از  خود  به  خود  هایمدست

  دک   این  با...  صالحی   که  کردمنمی  هم   را  فکرش  حتی  من.  افتاد

  دستگاه   آن  پس ...  و   باشد   پوشیده  خاکی  لباس   روز  یک   پوز  و

 .  نبود بابا مختص فقط  بود اشخانه یگوشه  که اکسیژنی

 : داد هلش  طرفم  به و گذاشت لیوان توی را خوری چای قاشق

  که   بوده  مهم  اینقدر  چی!  داری  مهم  کار  یک  گفتی...  خب-

 ! بمونی؟ منتظر ظهر تا نتونستی
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 گرچه  کنم؛   متمرکز  را  فکرم  کردم  سعی  و  کشیدم  عمیقی  نفس

  و   خاموش  هایمچشم   جلوی  جنگ  یکلمه  یکبار  لحظه  چند  هر

 . شدمی روشن

 .زد زنگ بهم کارخونه  وکیل دیشب-

 : رفت  هم توی  ابروهایش

 آلومینیوم؟ کارخونه-

  من   که  خواسته  و  کرده  عزل  رو   کارخونه  مدیر  خاله  گفت...  آره-

 خودم با  چی  هر. بگیرم دستم رو کارخونه مدیریت بعد به این از

 !کنه  کمک  من  به  تونهنمی  شما  جز  به  کس   هیچ  دیدم  کردم  فکر

  ولو  اشصندلی  پشتی  روی  را  خودش  و   کشید  هوفی.  کرد  نچی

 :بود خیره میز روی  هایشچشم و  جلو هایشلب. کرد

 کاسه  نیم  زیر  ایکاسه  یک  باش  مطمئن  آدمی  روحی  اسم  وقتی-

 .است

  پیشنهاد  این  من   شدن  بیکار  فهمیدن  خاطر  به  روحی  مطمئنا-

 ...  اما  نداده؛  رو
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 : شد متمایل  من طرف به  و  کند  صندلی پشتی از را خودش

 !  پونه-

 که   بود  حرف  آنقدر  گفتنش  پونه  توی  چون .  خوردم  را  اما  یادامه 

 . کنم گوش را حرفش یبقیه  تا  دندش گوش  هایممچشم

 !  نزدی؟ حرفی روحی با  من مورد در وقت  یک تو-

  حرف   صالحی  مورد  در  روحی  با  آمد نمی  یادم .  کردم  فکر  کمی

 . شدم می ترکالفه بیشتر کردممی فکر بیشتر چه هر. باشم  زده

 :گرفتم  دندان  به  را  اماشاره   انگشت  و  کشیدم  صورتم  روی  را  دستم

.  نزدم  حرف  روحی   با  وقته  خیلی  من  اصال.  منزد  حرفی   من-

 ...نامزد  همون  شما   نکنه!  هان؟ شناسه می  رو   شما  روحی!  چطور؟

 . ماسید  دهانم  توی حرف که کرد  نگاهم  اخم  با  آنقدر. شد جدی

 میز  روی  از  را  نسکافه  لیوان  سریع  و   کندم   صورتش  از  را  نگاهم

 .برداشتم

 : گفتم  زدنش هم حین در 

 !  کنم؟  رکا چه گیمی  حاال-
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 ...  بخور نسکافتو فعال -

  کشیده  را امفضولی  دستی ترمز خوب. ندادم  او به  را نگاهم دیگر

 .  بود

 توی   ایقهوه  مایع  روی  که  چرخاندم  لیوان  توی  انقدر  را  قاشق

 شد،  حد  از  بیش  که  سکوتمان.  بست  کف  وجب  یک  لیوان

 ! هبود امگرسنه  چقدر فهمیدم  تازه و خوردم تهش  تا را امنسکافه

 .  بود مانده نخورده دست او ینسکافه اما

  یک   داشت  انگار .  بود  کرده   گیر  میز  یشیشه  روی  هایم چشم

 . دید می شیشه توی را دیگر دنیای

 رو   شهر  توی  شرکت  آدرس  داد  رو  کارخونه  آدرس  که  وقت  هر-

  شرکت   توی  کارخونه،  اصلی  مدارک  یهمه .  ازشون  بپرس  هم

 !  جانبازه خیابون

 . گفتمی را ها جمله  این که بود خیره هشیش  توی هنوز

 ...کارخونه توی ممکنه  یعنی-

 : گرفت باال سریع را سرش
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  باید   تو!  باشه  افتاده  اتفاق   چیز  همه  ممکنه  کارخونه  اون  توی-

 ی پونه  تو  بعد   به  حاال   از!  کنی  آماده   چیزها  خیلی  برای  خودتو

  دها ص  با  قراره  که  هستی  امینی  یپونه   تو!  نیستی  معمولی  امین

  آدم،   همه  این  توی  که!  بشی  روروبه  تجاری  شریک  هاده  و  پرسنل

  و   تو  های النفع  ذی  مابقی  و  دوستت  شمار  انگشت  نفر  چند

 !  هستن تو یکارخونه 

 : کشید طرفم  به کمی را خودش و  گرفت میز روی از را نگاهش

  و  حامی  بهترین  تونن می هاالنفع  ذی   همین.  بگم   بهت   رک   بذار-

  باال   توننمی  ها النفع  ذی  همین!  باشن  شمنتد  بدترین   گاها

  مثل!  بزنن  زمینت  سر  با  دندونشون  زیر   بیاد   سنگی   اگه  و  ببرنت

 به  کالت شهرک همین توی که هایی کارخونه  و ها کارگاه کشتی

 !نشستن گل

 : شد  جاجابه جایش  توی کمی

 کردن  جور  و  جمع  برای...  اما  کنم  خالی  دلتو  تو  خوامنمی-

!  باشی  محکم   و   سفت  خیلی   انگیزه  روح  پیشکشی که  ایکارخونه 

 !  خیلی
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  واضحی   و  درست  درک  پیش  ساعتی  تا.  بود  شده  مشت  هایمدست

 قرار که  داشتم را کسی  حال االن اما  نداشتم کارخانه مدیریت از

  صالحی   های حرف.  بودممی  بین  واقع  باید.  برود  جنگ  به  است

 . دماننمی  تویش حرفی که بود  سنجیده و دقیق آنقدر

 ! کارخونه؟ بری خوایمی کی -

  برنامه   و   بیایم   بیرون  فکرهایم   توی  از  تا   زدم  پلک   بار   چند

 . کنم مرور را هایمریزی 

 .  برم خواممی عصر... عصر-

 : کشید  کوتاه  نفسی  و داد  تکان را پایینش فک

 خواستی   وقت  هر  اما  داره،  ضرر من  برای  صنعتی  شهرک  هوای-

 . بیام تباها  تا  بزن زنگ بهم شرکت بری

 حین  در  و   گرفتم   دستم  توی  را  کیفم  یدسته.  شدم   بلند  جایم  از

 : گفتم رفتن عقب عقب

 . ممنونم... ممنون-

 . گرفت رنگ هاش لب روی کمرنگی لبخند
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  در  دستگیره،  روی  گذاشتم  را  دستم.  چرخیدم  در  طرف  به

 توی   چیزی  یک   پایین،  به  دستگیره  کشیدن  ایثانیه  نیم  یفاصله

  گفته   احسان  به  صالحی  یخانه  توی  روز  ان  من  .شد  منفجر  سرم

 اسمی   حوریه  خاله  نکند.  بگیرد  حوریه  خاله  از  را  صالحی  آمار  بودم

 !  باشد؟ برده روحی جلوی صالحی از

.  بودم  شده  منصرف  رفتن  از  من   اما  شد؛   باز  تیکی  صدای  با  در

  این   گفتن  آنقدر.  چرخیدم  او  طرف  به  و  کردم  ول  را  دستگیره

 زده   مات  همانطور  ایدقیقه  چند  برای  که  بود  سخت  برایم  موضوع

 . زدم زل او صورت به

 :داد تکان را سرش

 شدی؟ جنی چته؟-

 احمق   خری  مثل  اینطور  اما   بود  گرفته  جن  را  من  کاش  ای  جن؟

 روی  من  گفتممی  گفتم؟می  چه  او  به  من.  کردمنمی  گیر  گل  توی

  زندگیت   یین پا  و   باال   که  امخواسته   ام خاله  پسر  از  اتخانه  فرش

! ام؟شکسته  نمکدان  و   امخورده  نمک   گفتممی!  درآورد؟  را

 : گرفتم  گاز را لبم و   گفتم نچ . شدم پشیمان.  شدنمی
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 خداحافظ . نیست هیچی ... هیچی-

.  آمدمی  سرم  توی  سوال  پشت  سوال.  بود  پا  به  آتشفشان  دلم  توی

  شنیدن  با  داشت  حتم  او  که  بود  خاله  و  صالحی  بین  چیزی  چه

  در  هاآن   کار  از  سر  من  چرا!  کرده  ول  را  کارخانه  خاله  او  نام

  یعنی !  بود؟  روحی   یگمشده  نامزد  همان  صالحی   یعنی .  آوردمنمی

  کارخانه   اینکه  از  شاید!  کند؟  بازی  وارد  هم  را  او  خواستهمی  روحی

  اما  باشد  هم   باید .  است  عصبانی  درآمده  چنگش  از  مفت  عمارت  و

 صالحی؟  به  کندمی پیدا  ربطی چه هااین

**** 

 روی  از  را  کوچک  یشده  زرد  یاس  گل   یک  و  بردم  باال   را  دستم

  نفس   تمام  با  و  گرفتم  امبینی  جلوی  را  گل.  چیدم  نازکش  یشاخه 

 .  کرد نفوذ سرم توی تا  گل  عطر. کشیدم

  قبل  اما   شدم   وارد   و   دادم   هلش.  بود  باز  دیگر  روزهای   خالف   در،

.  رسید  گوشم  به  باال  یقه طب  از  صدایی  برسم  ساختمان  به  اینکه  از

  کسی   دنبال  بزرگش،  یپنجره  یپرده  پشت  هایم چشم  ناخودآگاه

 . نبود مشخص ایپرده هیچ پشت ایسایه و حرکت هیچ. گشت
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  میز  و   بود  مرتب  و  تمیز  آشپزخانه  توی.  رفتم  ساختمان  طرف  به

  و   آمدم   بیرون  آشپزخانه  از.  نبود  آماده   سفارشی  هیچ   برای  کار

  غیبش  مریم   مامان   انگار  اما   زدم  صدایش   آرام.  رفتم  سالن  توی

 .  بود زده

 ... بلندتر اینبار. ردم صدایش دوباره

 : شد بلند  باال یطبقه  از او از ضعیفی صدای

 . باالم  من ! پونه باال   بیا-

 . رفتم  باال سالن انتهای  هایپله  از قبل یدفعه مثل

  ن همزما.  دادم  هلش   دست  کف  با .  بود  باز   نیمه  هم   ورودی  در

 .رسید گوشم به هم دری شدن بسته تیک صدای

 .انداختم بودم؛ گرفته چهارچوب به که دستم روی را امتکیه 

 نرم  صدای  جز  به  هم  صدایی  هیچ.  وزیدمی  روروبه  از  خنکی  باد

 .  آمدنمی هم کولر

 . مریم  مامان... مریم  مامان-
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  روی   را  پایم   و   گرفتم  چهارچوب  از  را  امتکیه  نشنیدم   که  جوابی

 کرد   جلب  را  توجهم  که  چیزی  اولین.  گذاشتم  خنک  سرامیک

 از  یکی   و  رفتم  جلو.  بودم  شکسته  را  گلدانش   من  که  بود  پتوسی

 : گفتم و  گرفتم دستم توی را اشتیره و  روشن هایبرگ

 که   خوب  چه!  خوبه  حالت  که  خوب  چه!  قوی  پتوس  سالم-

 ! تم؟گفمی  باید   چی   صاحبت  به  من   شد می  کاریت  تو  اگه!  ایزنده

  با  اما  بزنم؛ صدا  را مریم  مامان  باز تا  خواستم و  کردم  رها  را برگ

  زده  کنار  را  پرده   و  ایستاده  پنجره  پشت  که  مردی  هیبت  دیدن

.  آورد  بند  را  زبانم  و  ریخت  فرو  دلم  کرد،می  نگاه  بیرون  به  و  بود

 . بود مریم  مامان عجیب پسر همان حتما او

  به  آرام  که  بروم   و   برگردم  ماآماده  که  راهی  از  عقب   عقب  خواستم

 ضد  خاطر  به  صورتش  و  بود  پنجره  به  پشتش  حاال.  برگشت  طرفم

 . شدنمی دیده واضح ایستادنش نور

 ...  واستا... نرو-

 نفس   درست  قدرت  که  آنقدر.  شد  بزرگ  امسینه   توی  قلبم

 .گرفت من از را کشیدن
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  و  تنگ  هم   من  نفس  و  شدمی  نزدیک  من  به  قدم   به  قدم   او 

 .ترتنگ

  از  صدایی  ولی  بگویم  چیزی  تا   دادممی  تکان  مدام  را  هایملب 

 .  آمدنمی در امحنجره توی

 روشن  و  تاریک  در  لحظه  هر  اشچهره  و  شد می  کم  بینمان  فاصله

 ! ترواضح اتاق 

 :گفت آرام شود نزدیک من  به کامال خودش اینکه از قبل

 !  خانم؟ پونه درآوردی اینجا از سر چطوری-

  را   صدا  این  من.  کنکاش  به  کردم  شروع  سرم  توی  بالفاصله

 .  شناختممی

  فهماندمی  من  به  را  این  تاسش  سر  بود  شده  ترنزدیک  که  حاال

  مریم   مامان  پسر  نه  او!  درآمده  آب  از  اشتباه  حدسیاتم  تمام  که

 . داشت او با سنخیتی هیچ نه است

 !  اقدس آقای... سالم-
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  هم   با   سرم  توی  ی هاآدم  یهمه.  شد  زیاد   ها حرف  سرم  توی

 از   بود  نگفته  ارسالن  مگر!  کرده؟  پیدا  را  من  چطور  او  گفتندمی

  شش  جدید  رفیق  حاال!  نرسد؟  تو  به  روحی  دست  تا  برو  رستوران

 ! کرد؟می چه مریم مامان یخانه توی اینجا او دانگ

  با   هم   را  خانه  دور  تا  دور.  کردم  عقبگرد  قدم  دو  یکی  نامطمئن

  لرزشش از که  صدایی با  ناخودآگاه . مگشت زدهوحشت هایم چشم

  آمد می  او  شاید.  زدم  صدا  را  مریم  مامان  شدم  متحیر  هم  خودم

 ... و

  هم   هایش چشم.  بود  لبش  روی  لبخند.  آمد  جلوتر  بزرگ  اقدس

 ی مسابقه  یک  از  بعد   را  قهرمانی   کاپ  که  بود  شده  کسی  شبیه

  خالف .  درخشیدندمی  نیز  هایشچشم.  بود  گرفته  بُرنفس  و  سخت

 . نبود  گاهشتکیه عصا هم اشهمیشه 

  آماده  او  برای  را  تفریح  وسایل  انگار  آوردم  که  را  مریم  مامان  اسم

  کشیده   باال  به  هایشلب  و  رفت  هم  توی  فورا  ابروهایش!  امکرده

 : شد
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 پونه  شدی  وابسته  بهش !  خوای؟می  رو   مریمت  مامان ...  عزیزم-

 نجاتت  یادب  خوایمی!  داری؟  دوست  مریمتو  مامان!  کوچولو؟

 !  بده؟

 : قبلی از ترعمیق. زد پوزخند

  قندش  کنم  فکر!  برسه  خودش  داد   به  باید  یکی ...  باباجان...  آخی-

 .  نداشت حرف نای خدا بنده . داره  برش تا پایین  رفت بود، افتاده

 . نیفتم  تا کردم بند دیوار به  را دستم. شد خالی  پاهایم پشت

!  کنین؟می  کار  چه  اینجا  شما  اصال  آوردین؟  سرش  بالیی  چه-

 !  کردین؟  پیدا کجا از منو

  از   راحتی  به  تلخش  و  سرد  عطر  بوی  که  آنقدر.  شد  ترنزدیک

 : رفت باال  امبینی

  همین  باشه،  پسرام  به  چشمم  که   همین.  بگردم  نیست  احتیاجی-

 دارن   بفهمم  که  همین  شن،می  خود  بی  خود  از  دارن  ببینم  که

  شه می  خبردار  شستم  خب  گذرن؛می  خودشون  از  نفر  یک  برای

 موش   زندگیشون  تو  داری  که  فهمممی!  برشونی  و  دور  تو  که

 ! زرنگ کوچولوی گربه دوئونی می
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 سرش.  گرفت  را  مانتوام  ییقه  حرکت  یک  با  و  آورد  جلو  را  دستش

  اگه   اما-:  گفت  هم   روی  هایدندان  با   و  کرد  نزدیک  صورتم  به  را

 چون !  ترماهوشب  خیلی   هااون  از  من  مسلما  زرنگن،   تا  دو  اون

  کردممی  حس  چون  نداشتم  کارت  به  کاری  هم  االن  تا !  باباشونم 

 ارسالن   وقتی ...  اما  گذره؛ می  صفا   و  صلح  توی  داره  چیز  همه

 براش  گفت  وقتی   داد،  پس  بهم  رو  بود  وصل  جونش  به  که  گالری

  بهش   مرگم   بعد  خوادمی  که  هایی پول  نه  دارم  ارزش  خودم  نه

 از  ترعمیق  خیلی   قلبش  روی  تو،   پای  رد  فهمیدم  برسه؛

 .  ذارمنمی من ... اما! منه  دریغ بی و  همیشگی هایحمایت

  آنقدر .  زدمی  را  گردنم  لباسم  ییقه   که  آنقدر.  کشید  جلوتر  را  من

  خنده  رد  اینبار.  بایستم  پاهایم  یپنجه   سر  روی  شدم  مجبور  که

 چرا!  تنفر  و  بود   تنفر  و   بود  تنفر  بود   چه  هر.  نبود  صورتش  روی

  چرا  نداشتم؟  را  عصبانیت  و   تلخی  همه  این  انتظار   مرد  این  از  من

  توی  بابای  مثل  چرا!  بودم؟  کرده  اعتماد   هایشگفتن  باباجان  به

   داشتم؟ دوستش  امافتاده جا
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  تو  مثل  ایجغله  فدای  آیندشون  و  خودش  ارسالن  ذارمنمی- 

 موش  که  کوچولوهایی  گربه  پای  من  دونستیمی  اصال!  بکنه

 ! باباجان؟  کنممی قلم رو دیگران زندگی  تو ندوئونمی

  که   درشتش   دست  روی  را  هایمدست.  گفتمی  زور  داشت

  زیادی  یتیره  هایرگه  و  بودشان  پوشانده  رنگی  ایقهوه  هایلک

  یک  حتی ولی .  کشیدم  پایین به  و  گذاشتم  بود؛  زده بیرون آن از

 :نخورد تکان جایش از هم  ذره

  پسرهای  کار  به  کار  چه  من  خهآ!  دوئونم؟ می  موش  من!  من؟-

 !  اقدس؟  آقای دارم شما

  روی   بالفاصله  اما   شد؛   جدا  امیقه  از  ناباوری  کمال  در  دستش

 : گفت  برد می  سالن  در   طرف  به  را  من   که   حینی  در .  نشست  بازویم 

 به   همایونو!  کردی  خودت  جذب  منو  هاتنمایی  مظلوم  همین با-

  افعی   خوردی  مار  تو  !روز  این  به  هم  رو  ارسالن  انداختی،  دردسر

 چه  کنینمی  رحم  هم  خودت  یخاله  به  که  شرفی  بی!  شدی

 ! ما به برسه
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  هر   و   بودم  هایشدست  زیر  اینکه  از .  کردمی  امخفه  داشت  بغض

 خفگی  احساس  رفتنمی  پیش  از  کاری  کردممی  تقال  چه

  را  قائله این  و   آمدمی  مریم   مامان  پسر حداقل  کاش   ای.  کردممی

 .  کردمی ختم

  مردی   و   شد  باز.  شد   باز  بود  سالن  کنار  که  اتاقی  در  لحظه  مانه

  روزهای   با   شباهتی   هیچ   که  مردی.  ایستاد  چهارچوب  توی

 .  نداشت اشقبلی

 ! کن  ولش!  کنی؟می کار چه... بابا-

 چسبیده  موهای  به.  شدم  خیره  اشپریده  رنگ  یچهره  به  ناباورانه

 اش تکیه   و  بود  گرفته  چهارچوب  به  که  دستی  به!  اشپیشانی  به

 . نبود خوب انگار روزش و  حال. بود داده آن به را

  اما   بکشم  بیرون  اقدس  دست  زیر  از  را  بازویم  خواستممی

 تمام  خواستمی  انگار.  کرد  قبل  از  تر محکم  را  هایشانگشت

 .  کند خالی  من دست روی را هایش غیظ
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 در   و  زد  دور  ام؛رفته  درهم  صورت  توی  هایشچشم   با  ارسالن

  پر صدای همان با قبل، از بلندتر بود خیره من به هنوز که الیح

 : کشید داد لرزشش

 !  بابا؟  کنی نمی ولش چرا-

!  رو؟  روزت  و   حال   دیدی!  کردی؟  نگاه   آینه  توی  خودت  به  تو-

  من   نکن  فکر!  احمقم  من  نکن  فکر !  فهممنمی  من  نکن  فکر

 ! داری  دوست رو دختره این تو دونم نمی

  با   و  گرفت  چهارچوب  از  را  اش تکیه.  ردفش  هم  روی  را  فکش

  جلو  به  قدمی  چند  نداشت؛  رفتن  راه  و  ایستادن  توان  که  پاهایی 

 . آمد

 : کرد نمی نگاه  من به  دیگر حاال

 خوای می  پونه  کردن  اذیت  با   حاال  خرابه؛  من  حال...  بده  من   حال-

 !  بابا؟ کنی  نابود منو تا  بستی همت کمر! کنی؟ ترشخراب 

 : شد کم  بازویم  روی از اقدس شتانانگ فشار  کم کم

  دختر  همه  این  بین!  ارسالن  تهخون  توی  کردن  انتخاب  اشتباه-

  بین!  برادرته  عاشق  دونی می  که  کردی   انتخاب  رو  ایپونه
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  پولی   بی   که  کردی  انتخاب  رو  کاری  گالری،  اون  و  رستوران

 ...  که کردی انتخاب رو مریمی  مریم،  منو بین! شهشاخصه 

  قدم  چند  و   شد  شل  بازویم   روی  از  دستش.  کرد  سکوت  ایلحظه 

 شستش  و  اشاره  انگشت  بین  را  ارسالن  یچانه.  رفت  پیش  را  او  تا

 : گفت و گرفت

  با !  باشه!  فهمممی  که  من  اما !  خبره  چه  برت  و   دور  فهمینمی  تو-

 . کنم محرومت هم ارث از من بالفاصله تا کن ازدواج دختر این

  مریضش   هایچشم.  گرفتمی  قرار  هم  روی  بیشتر  ارسالن  فک

  وجود  این  با  شد؛می  باز  سختی  به  هایش پلک.  زدمی  دو  دو

 .  کشید  پایین  به  محکم  و  گذاشت  اقدس  دست  مچ  روی  را  دستش

  کردم، می  انتخاب  رو  گالری  اون  نه  بابا،  بودم  پولت  محتاج  من  اگه-

 پونه  انتخاب  منتظر  وجودم  تمام  با  فقط  هم   حاال!  مریمو  مامان  نه

 ! نخواد  چه بخواد، منو تهش چه. مونممی

  بود؟  مریم  مامان  عجیب  پسر  ارسالن!  ؟"ارسالن"  ؟ "مریم  مامان"

 را  او   من   و   دید می  را  من   حیاط  به  رو  یپنجره  پشت   از  که   همانی 

  من   از  شخصا  خواستهمی  او !  بوده؟  او   یعالقه  مورد  پتوس!  نه
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  آب  دلم  توی  نگذارد  و  باشد   دنبالم  سایه  یک  مثل  کند؟   محافظت

 !  بخورد؟ تکان

 : زد پوزخند اقدس

  افتاده   گردن  و  کج  سر  با   که   رو  روزی  اون   بینممی!  باشه!  باشه-

  مریمت  مامان  هم  که  رو  روزی  اون  بینممی!  من  پیش  گردیبرمی

  تونی نمی  االن  مثل   روز  اون !  زده  دورت  دختر  این   هم   زده  پست

!  یبگ  هاتداشته  از  و  کنی   نگام  زل  زل  و  بشی  خیره  چشمام  تو

 !خان ارسالن مونممی منتظر

  و   سرخ  های چشم  با   آنقدر .  چرخید  من   طرف  به  و  گفت  را  این

 خلقت  اول  از  من  انگار  که  زد  زل  من  به  همش  در  پهن  ابروهای

 !  امبوده ارسالن هایانتخاب تمام مسبب

 .  شد نزدیکم

 ! داری؟نمی بر من پسر سر از دست چرا تو-

 .  ندارم  پسرتون  کار به کاری من.  گفتم بهتون که من-

  فرار   ازت  همچین  هست،  کی  واقعیت  توی  بفهمه  ارسالن  اگه-

 !سمتت گرده برنمی دیگه  بیفته، هم   کالهش اگه که کنهمی
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  منبع نباید ! کنینمی  فکر شما  که  نیستم اونی  من ! اقدس آقای-

  منم  باشه  کردن  توصیه  به  اگه! باشه  امخاله   مصلحتتون  تشخیص

 !  بگیرین فاصله یروح از گممی بهتون

 کوتاه  دور  نیم  یک  را  سرش.  شد  کشیده  باال  به  کمی  فقط  لبش

 .گذشت من از و  داد تکان

 زمین  روی  آرام  بعد  و  شد  خم  ارسالن   خورد  هم  به  که  شدت   با  در

 .نشست

 !  نگفتی؟ و  بودی مریم مامان پسر تو-

 : کشیدمی  نفس سنگین. آورد باال را سرش

 !  دزدیده منو  ایباب قاپ بدجور تخاله انگار-

 : شدم نزدیک او به بیشتر قدم  یک

  ولی   داره  عجیب  پسر  یک  که  گفتمی  مریم   مامان !  شهنمی  باورم-

!  باشی  تو  غریبش  و  عجیب  پسر  اون  کردمنمی  هم  فکرش  اصال

 کنم؟  پیدا  کجا از ترنرمال من آخه

 : آمدنمی باال نفسش  خندید، سختی با
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 ! رسوندی وشمگ به رو بقیه نظر رک اینکه از مرسی-

 :شدم ترشنزدیک دیگر قدم دو  و خندیدم  بغض  با

 !  رک و گوراست و صاف. باشه آینه عین خوبه دوست-

   هستی؟ جادوگرا  مثل  که گفته بهت کسی  حاال تا-

 : کردمی نگاهم  و گرفته  باال را سرش. رسیدم سرش باالی

  لقب؟  شد   هم  جادوگر  آخه!  بزنی؟  برام  نبود  بهتری  مثال  دیگه-

 !  کنی؟ تالفی داغ، داغ خوایمی

  بلند  جا  از  سختی  چه  به  و  گذاشت  زمین  روی  را  دستش  یک  کف

  بعد   و   شد  خیره  هایمچشم   توی  حرفی  هیچ  بدون  ثانیه  چند.  شد

 :گفت و آورد نزدیک را سرش

  جادوم   کنارم  بودنش  با  که  کسی  واسه  بذارم  بهتر   اسمی  چه-

   کرده؟

 روی  را  دستش.  رفت  حلیلت  تنش  توان  تمام  انگار  گفت  که  را  این

 .  نیفتد تا  گذاشت امشانه
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  تنش   تمام  توی  درد   که  انگار .  بود  بسته  هایش چشم.  کردم  نگاهش 

 را   دستش.  کردم  نزدیک  او  به  بیشتر  را  خودم.  بود  دوانده  ریشه

 باز   را  اشگرفته  نم  هایچشم  انداختم،  امشانه  دور  و  گرفتم  که

 : زد لب آرام و کرد  نگاهم. کرد

  مال   دیدمت،  بهشت  خیابون  توی  رو   تو  که  اولی   روز  مونه  از  -

 ! برگرد من  به! پونه برگرد من به...  خودم مال!... بودی من

 ... من اما

  گذشتیم  که  اتاق   در  چهارچوب  از.  دادم  بیرون  دهان  از   را  نفسم

 :گفتم آرام

 !  دی؟ می زمان بهم-

 ... دممی  بهت عالمو هایزمان یهمه من-

 : زد لبخند. کرد  نگاهم

 . خوادمی دلم  که همونیه  جوابت آخرش بدونم  اگه -
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 از  یکی .  برداشت  را  سیگارش  تختی  پا   از  و  نشست  تخت  روی

  کنار  عادت  به  فقط  و  کردنمی  روشنشان  که  هاییسیگار  همان

 .گذاشتمی لبش

 ... ارسالن شناسینمی منو تو-

 که   دختریه  یشده  پنهون  دنیای   کشف  دنیا  لذت  بهترین-

 !داری دوستش

**** 

 :زدم صدایش و دادم  هل را سالن در

 ... مریم  مامان-

  هال   وارد  و   آوردم  در   یکی  یکی  را  هایمکفش.  نداد  جواب  کسی

  بیشت  آشپزخانه  به  شدنم   نزدیک  با   تلخ  و  گزنده  بوی  یک .  شدم

 .  شدمی بیشتر و

 !  کجایی؟... مریم  مامان-

 .  کردمی  ریش ریش را  امسینه و بود  شده داسی نگرانی
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  هال  وسط  سردرگم  و  گنگ  افتاده،  عقب  زندگی  از  که  کسی  ثلم

  را مامان اول دانستمنمی. چرخیدممی خودم دور و بودم ایستاده

  نجات   تحمل  قابل  غیر  بوی  این  دست  از  را  آشپزخانه  یا   کنم   پیدا

 . دهم

  سمت   به  را  من  و  امیقه   توی  انداخت  دست  آشپزخانه  باالخره

  چیزی فر توی حتما پس. نبود قابلمه گازها  روی. کشید خودش

 . سوزدمی توان  تمام با  دارد حاال  که بوده

  قالب   دیدن  با .  کردم  باز  را  اشانیکی  یکی   در .  دویدم  فرها   طرف  به

  صدای  وقتی  و  فر  توی  انداختم  دست  فر  توی  شده  سیاه  کمربندی

  فر  توی  دستکش   بدون  را  دستم  شده   متوجه  تازه  شد   بلند  جیزی

  نکرد   انصافی  بی  هم  او.  کردم  ول  هوا  و  زمین  طوس  را  قالب!  امبرده

 . شد پرتاب  زمین روی بلندی صدای با  و

  و   خاموش  را  فر  زیر  فقط.  بود  گرفته  امگریه  درماندگی   شدت  از

  دستم   روی   فشار  تمام   با   را  شیر  آب.  رساندم   آب  شیر  به  را  خودم

 روی  را   براق   هاینمک  و   برداشتم  هم   را  نمکدان.  کردم  باز

  من   که  وقت   هر  مریم  مامان.  ریختم  امشده  سرخ  هایانگشت
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  بزنی   نمک"  گفتمی  و   کرد می  را  کار   همین  سوزاندممی  را  دستم

  دانم؛ نمی  بود  شده  ثابت  چقدر  علنی   نظر  از  این  "!زنهنمی  تاول

 .داشت اثر خیلی که  من روی اما

  سالن  کنار  اتاق  طرف   به  دادممی  تابش  هوا  توی  که   علیلم   دست  با 

  کله   اتاق   توی  و  کردم  باز  را  در.  نداد  جواب  کسی.  دمز  در.  رفتم

 .کشیدم

 خودش  با   هم   را  مریم   مامان  اقدس  نکند .  نبود  کسی  هم  اتاق   توی

 وخیمش  حال  و  ارسالن  العمل  عکس  تصور  از.  آباد  کجا   نا  به  برده

 همایون  حداقل  باید.  کردم  پاک  را  هایماشک  و  گرفتم  گاز  را  لبم

  اتاق  در  خواستممی  اینکه  محض  به  اما .  گذاشتممی  جریان  در  را

 کردم   باز  بیشتر  را  در.  خورد  گوشم  به  آرام  ایناله  صدای  ببندم  را

 . آمد می  ناله صدای هم   باز. کردم گوش صدا به بیشتر توجه با  و

  دادم   هل   عقب  به  محکم  آنقدر  داشتم  که  استرسی  خاطر  به  را  در

 . خورد دیوار به  صدا و سر پر که

 آلومینیومی   در  یک  اتاق   یگوشه   اما  نبود  کسی  که  اتاق   توی

 .بود روشن زردش چراغ که داشت وجود
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 در   مشجر  یشیشه   به  اماشاره  انگشت   پشت  با   و   رفتم  در  طرف  به

 . شد  قطع ناله صدای. زدم ضربه

 !  پونه منم  مریم، مامان-

 !ناله به شد مبدل  کم کم و بلند اشگریه صدای

  زیر  لبم   و   افتادند  هایمشانه  بود،  بسته که  در  یدستگیره دیدن با

 . شد کشیده  هایمدندان

**** 

  نا  من  و  بودند  شده  سنگین.  شدندمی  کشیده  هاپله  روی  پاهایم 

  هایاشک  مدام.  نداشتم  را  سنگینی  همه  این  کشیدن  توان  و

  و   آمد می  باال  گلویم  از  بغض  و  آمدمی  چشمم  جلوی  مریم  مامان

 . زدمی  نیش هایم چشم به

  عظیمی  کوه  شبیه  برایم  که  دیگر  یپله  ده   به  و   گرفتم  باال  را  سرم

 و  طوالنی  ایمان  یخانه  راه  اینقدر  وقت  هیچ.  کردم  نگاه  آمد؛ می

 .  بود نشده سخت
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 قلچماق   آن  اینکه  از  نه.  زد  زار  و  نشست  تختش  روی  مریم  مامان

  بزرگ  اقدس اینکه خاطر به! نه بود  کرده  زندانی حمام توی را او

 . بود سپرده نامحرم یک دست به را او

  هم   کیسه  و  لیف  که  گفتمی  رفت؛  حمام.  کرد  عوض  را  لباسش

  حس   بازویش   روی  را  مرد  آن  دست  رد   هم   باز   اما  است  کشیده

 .  کردمی

 نداشته   انتظار  سابقش  شوهر  از .  بود  شکسته  دلش  کنممی  فکر

 .بسپارد عوضی  یک دست را او که بود

 بی  من  وجود  در  وستید  انسان  از  شدت  این.  آمدنمی  باال  نفسم

 است  ماه   چند  فقط  که  زنی  برای  من  حال  چرا.  بود  سابقه

  یکی   چرا!  شده؟  کشیده  خون  و  خاک  به  اینطور  شناسمشمی

 رها   رنج  پر  عذاب  این  از  را  من و   گویدنمی  خیالبی  یک  دلم  توی

  در   شب  تا   حتما  بود،   نیامده   همایون  اگر  دانممی!  کند؟نمی

 . ماندم می کنارش

  و   بنشینم  پله  همین  روی  توانستممی  کی   تا .  شدم  بلند  جا  از

 !  کنم؟  پایین و  باال سرم توی را فکرهایم 
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  و   ریخت  فرو  دلم  توی  چیزی  یکدفعه  رفتم   باالتر  که  پله  سه  دو

  ناخودآگاه  در  مریم  مامان. کشید  باال گوشم توی  تا را مادرم اسم

  هاییهگر  مثل هم او هایگریه.  انداختمی خودم مادر  یاد را من

 فراموششان  دارم  عمر  تا   که  آخری  روزهای  همان  در.  بود  مادرم

  و   ریختمی  اشک  بابا   نامهربانی   خاطر  به   هم   من  مادر.  کنمنمی

 به   را  او  که  نداشت  انتظار  جاللش  از  هم  من  مادر.  زدمی  ضجه

. بایستد  دار  طناب  پای  درازتر  پا  از  دست  و  بفروشد  مواد  مشت  یک

  از  هم   ماند  وا  مادرم   از  هم.  بود  کرده   باخت  سر   دو  معامله  بابایم 

 . کند  بنا  هاآن روی را اشزندگی بود قرار که هایی پول

 .  رسیدم باال به تا کندم جان

  جای  به  دادم  ترجیح.  بود  شده  جفت  ایمان  هایکفش  در  جلوی

 فوران  های حس  به   هم   بودن  سربار  حس .  بفشارم  را  زنگ   کلید

 .  شد  اضافه دیگرم یزده

. بود  بسته  اسبی  دم  را  بورش  موهای.  کرد  باز  را  در  هریحان

  بلند  موی  هوس  یکدفعه  هم  من.  خوردمی  تاب  هوا  توی  موهایش

 .  نکنم  کوتاه فانتزی را موهایم دیگر گرفتم  تصمیم و کردم
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 خط  طرف  آن  یکی  با  و  رفتمی  راه  هال  وسط  داشت  ایمان

 برگشتم  و  رفتم  که  سالن  ته  تا.  درآوردم  را  هایملباس.  توپیدمی

 . بود شده  تمام  هم ایمان تلفن و

 ... سالم-

  تلویزیون   میز  روی  را  اشگوشی  که  حینی  در  و  کرد  نگاهم

 : گفت گذاشتمی

 . السالم علیک-

 :بود آورده آب لیوان یک ریحانه

  باال   تکله  از  فشارت  بخور  اینو  بیا !  خوری؟می  حرص  براچی  تو-

 ! نزنه

 . کشید سر و  گرفت هم را انلیو گفت االاللهیالاله  که حالی در

 منظورم .  زدم  چشمکی  و  دادم  تکان   را  سرم  و  کردم  نگاه   ریحانه  به

.  شدم  همراهش.  داد   نشانم  را  آشپزخانه  سرش  با   که  فهمید  را

 توی  صدای  و   سر  پر  هایکباب  که  حالی   در  و   ایستاد  گاز  پشت

 :گفت  کردمی رو و زیر را تابه
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 !  خارج بره زده سرش به احسان-

.  کرد  صدا  پق   و   زد   بیرون  هایم لب  الی  از  چطور  خنده   منفهمید

  گرفت می  گاز  را  لبش  که  تفاوت  این  با  بود،  گرفته  اشخنده  هم  او

 .  نزند بیرون من  مثل اشخنده صدای تا

 : دادم تکیه کابینت به

 راه   رو  احسان  هاخارج  اصال!  بره؟  خوادمی  خارج  کدوم  حاال-

 ...  دن؟می

 : انداختم باال  شانه

  یک  مشتاقن  خیلی   حتما!  دانشگاه  ببرنش  خوانمی  هم   ید شا-

 ! کنن تحلیل تجزیه البراتورهاشون توی رو احمق نمونه

 :بگیرد را اشخنده  جلوی نتوانست دیگر

  آویزونت   مو  از  که  بفهمه  مامانش   اگه!  نشه  برسرت  خاک ...  مرگ-

 !  کنهمی

 : گفتم  و گذاشتم اششانه روی را دستم
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  دست  کف  بذاری  حرفامو  بری  نیستی  یخودشیرین  عروس  که  تو-

 ! خاله؟

 : برگرداند عقب به را هردویمان سر ایمان صدای

 !  پونه  نکن حساب من روی اما  نیست؛ شیرین خود ریحانه! نه-

 : گرفتم کابینت از را امتکیه 

  داره،   پول  نه  داره،  ایمقاله  نه  که  اون!  چرا؟!  بره؟  خوادمی  واقعا -

 !کرده اختالس نه

 ! کنهمی  آویزونت مو از مامانم وقتی شیمی دارهخند خیلی-

 پنجم   فصل

  چپ  چپ  هاینگاه  و  بند  راه  از  و  گذاشتم  گاز  پدال  روی  را  پایم 

  باال  را  اشپدری  یخانواده  اموال  و  مال   انگار.  کردم  فرار  نگهبان

  گرد  را   هایشچشم  چنان  کردم  معرفی   را  خودم   تا.  بودم  کشیده

 .  بزند بیرون حدقه از االن همین ترسیدم که کرد

  من .  زد  صورتم  توی  تابستان  عصر  گرم   باد .  کردم  باز  را  ماشین  در

 ! نبود؟ خنک هوا مرا. دارم بیشتری انتظار عصرها از همیشه
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 دیدم   را  پوشیده  شلوار  و  کت  مردی  همزمان  شدم،  پیاده  ماشین  از

  من   طرف   به  داشت  و  زد  بیرون  سوله  کنار  آجری  ساختمان  از  که

 .  دویدمی

  عقب  صندلی  از  را  بود  ایمان  تاپ  لب  تویش   که  چرمی  کیف

  که  مردی   آن  به پشتم  هنوز  که حینی  در .  بستم  را  در و  برداشتم

  حرف   یاد  و  کردم  هایملباس  به  نگاهی  بود،  نشده  نزدیکم  هنوز

  و   افتادم   "کردی؛  پیکان  شیکان"  گفت می  ذوق   با   که  ریحانه

 امرسمی  تمام   های لباس  به  او .  نشست  هایم لب  روی  ایخنده

 !پیکان شیکان گفتمی

  مساحت  تقریبا   هم  مرد  چرخیدم  کفشم  یپاشنه  روی  که  وقتی

 .  بود  شده من نزدیک و  دویده را کارخانه بزرگ یمحوطه 

 پهن  سیبیل  یک.  بود  چاق   تقریبا  و  داشت  متوسطی  قد  مرد

 .  داشت اشگونه روی کنار  هم  درشت خال یک  و مشکی

  بریده   بریده  و  گذاشت  اشسینه   روی  را  دستش.  زد می  نفس  نفس

 :گفت

 ! کارخونه  وکیل! ساقی شریف هستم،  ساقی  من... سالم-
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 : زدم لبخند. بود انداخته وال و هول به را من  دیشب که بود او

 !  ساقی آقای خوشوقتم-

  خوبی   همکاری  بتونیم  هم   با   که  امیدوارم...  همینطور  هم   من-

 .باشیم داشته

 .  باشد دغلباز آمدنمی نظر به اول دیدار همین در

  که  ساختمانی  همان  سمت  به  را  من  کارخانه  بزرگ  یمحوطه   از

  پی   من  حواس  تمام  و  کرد  راهنمایی  بود  بود  مشرف  سوله  به

 را  من  هایشدستگاه  گوشخراش  و  بلند   صدای  که  بود  هایی سوله 

 .  آوردمی وجد به  قطعا

  روز  به و مرتب و تمیز باطنش ساختمان، یساده ظاهر خالف بر

 .بود

  نصب   دیوارها  روی  کارخانه  هایفرآورده  از  بزرگی   های عکس  قاب  

  از  بیش فضا. داشت قرار سالن  توی هم اداری مبل دست دو. بود

 .  رسیدمی نظر  به عالی و  پرفکت اندازه

  شیفت  احتماال.  نبودیم  سالن  توی  او   و   من  جز  به   کس   هیچ

 . بود شده  تمام اداری کارکنان
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  داشت؛   نگه  سالن  توی   قهوه  و   چای  یبهانه  به  را   من  ایدقیقه  چند

  طبقه   یک   به  سالن  ته  از  که  بود  ایپله  راه   پی  مدام  من   نگاه   اما

 .  رسیدمی باالتر

  را   چای  های فنجان  تا   شد   آبدارخانه  کوچک  اتاق  وارد  او  وقتی 

.  شدم  بلند  جا  از  و  دیدم  مناسب  را  موقعیت  هم  من  کند،   پر  دوباره

 : پیچید خالی  سالن توی صدایش که  بودم نرسیده  هاپله راه به

 !  برینمی تشریف کجا...  امین خانم -

 :چرخاندم  طرفش به را گردنم  و سر

 اگه   البته!  بزنم  طبقه  این  به  سری  یک  خواممی!  شه؟نمی  معلوم-

 !  نداره اشکالی

  قرار  شده  انجام  عمل  در  کامال  که  گفتم  طوری  رو  آخرم  یجمله 

.  داد   تکان  سری  بعد   و   کرد   نگاهم   ایلحظه  سکوت  در .  گرفت

  فضولی  دختر  مخصوصا.  بود  بیزار  فضول  دخترهای  از  او  مطمئنا

 !  کرده پیدا  برایش هم  رییس  حکم حاال که
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.  افتادم  همایون  هایگفتن  رئیس  یاد   رئیس  یادآوری  با  لحظه  یک

  روی  تلخندی  هایمسادگی  تمام  خاطر  به  فقط  نلرزید  دلم  ته  دیگر

 . کرد خوش جا لبم

  باال   یطبقه   کوچک اتاق   ضلع  یک  سرتاسری  ایشیشه   دیوار  یک

  یسوله   به  بود  مشرف  کامال   که  ایشیشه   دیوار.  بود  داده  تشکیل  را

 !  کارخانه

 ! تکاپویی  و   شور  و   بیا   برو  عجب... ایکارخانه  عجب... ابهتی  عجب

 امسینه   توی  رفته  رفته  بادکنک  یک  مثل  شعف  لحظه  یک  در 

  است؛  شده  سخت  کشیدن  نفس  کردمی  حس  که  آنقدر.  شد   باد

  بادکنک  توی  کرد فرو  و  برداشت  را  تیز  سوزنی  یکی  یکدفعه...  اما

 !ردن  تند  به کرد  شروع قلبم.  امشده باد

  یک   بود  محال  داشتم  مهربانم   یخاله  از   که  شناختی   با   من 

  این   پشت  حتما.  باشد  گذاشته  من  برای  را  بازده   پر   یکارخانه

 .  داشت وجود ترسیدن برای زیچی برق،  و زرق  همه

**** 
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 کارخونه یگذشته  ماه شش هایکتاب حساب تمام کنید لطف-

  حتما  هم   مکتوب  ی پرونده  اگه!  بریزین  فلش   این  توی  من  برای  رو

 !  ببر  تا بذارین

 :گفت  و کرد  معوج و  کج دهانش  و لب

 ! شه؟می سرتون چیزی عظمت این به یکارخونه از شما-

 . بلدم کردن کتاب حساب لی و نیستم حسابدار-

 کارخونه   این.  کنینمی  تلف  رو   خودتون  وقت.  است  فایده  بی-

  نیست  بهتر!  دهمی  سود  و  کنهمی  کار  داره  ساعت   شمار   ثانیه  مثل

  ما   دست   به  رو  کارخونه  و   برسین  توندیگه  کارهای  به  شما

 ! بسپارین؟ خدمتگزارهاتون

 :زدم لبخند

  رو   خودم  مسئولیت  ادمی  مبد  ضمن  در  ندارم  ایدیگه  کار  من-

 اینطوری .  کنم  بازخواستشون  هم  آخر  و  بندازم  دیگران  دوش  روی

 !  من هم  بهتره  شما برای هم
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  هم   نهایت در. برگشت  و آمد  من صورت تا  دور  چند هایش چشم

  را  اسمش  من که  باالیی   اتاق  همان  طرف   به  و   داد  تکان  را  سرش

 .رفت دور راه از کنترل  اتاق  بودم گذاشته

  داغ   چایی   دلم .  شدم  خیره  میز  روی   یشده  سرد  چایی   به

  من  برای  تغییر  این .  کند   برطرف  را  امخستگی  که  خواستمی

  فهمیدم   تازه  خیرگی  یلحظه   همان  در.  بود  معجزه  یک  مثل

 ایلحظه. شد نمی باز خستگی از هایم چشم اصال ام،خسته  چقدر

 . بستم را هایمچشم و گذاشتم ایقهوه مبل پشتی روی را سرم

  به  که  ایچهره.  آمد  هایمپلک  پشت  ارسالن  زار  و  زرد  یچهره 

 .  بود  شده   زار  و  زرد  من  باالی   سر  جواب  خاطر  به  مریم  مامان  قول

 پشتم  مردانه  که  کسی  بهترین.  بود  من  دوست  بهترین  ارسالن

 .بود نگذاشته تنهایم  هاسختی تمام  توی و ایستاده

 .  آمد هاپله راه روی ساقی  پای  شدن کوبیده صدای

  تا   زدم   پلک  باری  چند.  نشستم  صاف   و   کردم  باز  را  هایم چشم

  صاف  هم   را  مانتوام.  نماند   هایمپلک  روی  آلودگی  خواب  حالت
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  آمد   پایین که  او .  کشیدم  خودم طرف  به را  تاب لپ  کیف  و   کردم

 .بودم کرده روشنش و کشیده  بیرون کیف توی از را تاب لپ من

 . برد باال  ار صدایش  فاصله همان از

  این  توی  تونیننمی  چیزی  هیچ  دم می  قول  بهتون  من   خانم   ولی -

 !  رهنمی حسابدارهامون درز الی  مو.  کنین پیدا  هاکتاب حساب

  طرفش   به  را  دستم  فقط   حرفی  هیچ  بدون  و  گرفتم  باال  را  سرم

  دستم   کف  را  مشکی  فلش   یک  معطلی   بی   هم  او.  کردم  دراز

  به   مبارزه  توی  بود  مطمئن  که شیرهایی  شبیه  خودش  و  گذاشت

 . داد لم  رویمروبه مبل روی رسندمی پیروزی

 مطمئن  وقتی.  کردم  اسکنش.  زدم  تاب  لپ  توی  مکث  بی  را  فلش

 به  مربوط  فایل  و  شدم  کامپیوتر  مای  وارد  ندارد  ویروسی  شدم

 .  کردم باز را فلش

 .  بود شده ذخیره جداگانه فولدرهای توی ماه   هر هایحسابرسی

  با   کدام  هر  که  لیستی  به  نگاهی  و   کردم  باز  را  فولدرها   از  یکی

 .  انداختم بود؛ شده  نامگذاری انگلیسی حروف
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  به  شدن  خیره  با   که  هایی پلک  با  اما   گذشت   چقدر  دانم نمی

 صفحه   از  را  نگاهم  داشتند،  شدن   بسته  به  میل  مدام  مانیتور

 همه  این  اصال .  کنم  کتاب   و   حساب  توانستمنمی  دیگر .  گرفتم

  بود   درخت  پر  جنگل  یک  شبیه  من  برای  ارقام   و   اعداد  از  حجم

 فرو   چشمم  توی  تیزش  یشاخه   یک  یا  بودمنمی  مراقب  اگر  که

 که   ایتله  توی  پایم  یا  زدمی  نیشم  سمی  مار  یک  یا  رفتمی

 . کردمی گیر بودند؛  کرده  پهن برایم قبل از شکارچیان

 یک   ثلم  هنوز  ساقی.  بستم  را  تاب  لپ  و  کشیدم  بیرون  را  فلش

 اش گوشی به حرکتی هیچ بدون و نشسته آنجا درمی تکسی ادم

 . بود شده خیره

 .  کنم  بررسی رو ها این یبقیه  تا خونه رممی من اجازتون با -

  ساعت   انداختم،  نگاه   ساعتم   به  و   آوردم  باال   را  چپم   دستم  مچ

 : بود شب نه نزدیک

  دو  تا  حتما  کنم  حرکت  االن  اگه .  شد   نه  ساعت  کی...  داد  ای-

 . رسمنمی خونه به هم  دیگه ساعت
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  یجاده.  کردم  فرو  کیفش  توی  را  تاب  لپ  و   شدم  بلند   شتاب  با

 . شد می تاریک  خیلی  شب ساعت این توی کالت

  ها دستگاه  و  سوله  به  سر  یک  تا   آممی  زودتر  یکم  فردا  بشه  اگه-

 . بکنم هم

 داشت   حتما.  داد  تکان  سری  و  انداخت  باال  را  پرش  و  پهن  ابروی

 . زدمی قهقهه  من به دلش یتو

  فنجان  آن  خودش  و   زد   تعارف  من   به  دوباره   را  شده   سرد   چایی

 .برداشت را چای دیگر

 .  بود مشربی  بد  ساقی  عجب ساقی این 

 یحوصله   سنگین  هایپلک  و  کمر  و   پا  درد  از  رسیدم  که  خانه  به

  جلو  به  جغدها  مثل  آنقدر.  نداشتم  را  صندلی  روی  از  شدن  بلند

  زهوارم  که  بودم   گرفته  را  ترمز  و   کالج   ها ترافیک  توی  و   شده  خیره

 . بود درآمده

  تشک  و   رفته  اتاقش  توی  ریحانه.  رساندم  خانه  به   را  خودم  باالخره

  همان  با  را  خودم  خواسته  خدا  از.  بود  کرده  پهن  سالن  توی  را  من
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  از   را  مقنعه  کش  دراز  همانطور.  کردم  پهن  تشک  توی  ها،لباس

 .  کردم باز را مانتو هایدکمه و درآوردم سرم

 خواب   به  فقط  لحظه  آن  در  اما   شد می  ریش  گرسنگی  از  دلم

 ! بخش آرامش و عمیق خواب یک. داشتم احتیاج

  من   به  پشتش.  دیدممی  را  همایون  کردممی  نگاه  که  را  طرف  هر

  و   ایستاده   امقدمی چند  در.  بود  گرفته محکم  را  ترانه  دست و  بود

 .  ید خندمی  و گفتمی ترانه با

 .نبود همایون شبیه اصال  هایشخنده صدای گرچه

  دیدن با .  ایستادم مقابلشان و  زدم  دورشان زدنی  هم  به  چشم در

 .  شد  پر  دهانم توی تلخ  حس یک او

 را  دستش   و   زد  لبخند.  کرد  نگاهم  و   دید  را  من.  چرخاند  را  سرش

  من   نگاه   اما   دهم  جا   بغلش   توی  را  خودم  کرد   اشاره   و  آورد  جلو

  و   کرده  گیر  بود  خورده  گره  هم  به  که  هایشاندست  میان  جایی

 .  شدنمی کنده

  تمام  شدن  دورتر  حین  در.  شدم  دورتر  شدن  ترنزدیک  جای  به

 : کشید داد وجودم
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 "داره دوست منو...  داره دوست منو! داشته دوست منو ارسالن"

  نفس   نفس.  بود  تلخ  دهانم .  نشستم  و   شد  کنده   بالش  روی  از  سرم

  هایم چشم.  کوبیدمی  امسینه   یقفسه  به  تند  و  تند  م قلب.  زدممی

  رنگ   ارسالن  صورت  فقط  سرم  توی  هایم، پلک  پشت.  بستم  را

 خاکستری   فقط  چیزها  مابقی.   شدمی  واضح  و  محو  مدام  و  داشت

 .  بودند

  میان  را  سرم  و  کشیدم  امشده  خشک  هایلب  روی  را  زبانم

  کرده   اماحاطه   خواب  توی  پررنگ  حس   یک.  گرفتم  هایم دست

  چند.  بودم  نکرده  اشتجربه   حال  به  تا  مطمئنم  که  حسی.  بود

 جا  کجم  همیشه  زاری   دو  اینکه  تا  رفتم  کلنجار  خودم  با  لحظه

 به  خواب  توی  من .  بودم  کرده  حسادت  خواب  توی  من.  افتاد

  کرده   حسادت بود ارسالن هایدست توی خورده گره  هایدست

 .  بودم

  را  امنشسته عرق  به موهای. کردم هار بالش روی را خودم دوباره

  زیر  هم  به  را  هایمدست  و  دادم  هل  بالش  روی  به  گردنم  زیر  از

 خیره  بود   افتاده   سقف  روی  که  خورشید  نور  به.  کردم  قفل  گردنم
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  گردش   در  سرم  توی  حساب  و  حد   بی  سرعتی  با  ارسالن  فکر.  شد

  داده   "  ... بلندتر  مو  و   بلند   ریش"  لقب  او  به  که  روزی  آن  از.  بود

  که  زمانی   یا...  بغلش  توی  بودم  پریده   تشکر  برای  که  وقتی  تا  بودم

 کرده  جمع  گردنمان  دور  از  کش  با  را  کوتاهمان  موهای  هم  با

 .  بودیم

 توی  را  خودم  هوا  بی   که  وقتی  بیاورم  بیاد  کردم   سعی  ایلحظه 

 .  داشت حسی چه بغلش انداختم، آغوشش

  کرده  حمایتم  جوره  همه  که  مردی  کنار  در  بودن  حس  باید   من

 هر   که  است  همین  دنیا  حس  بدترین   که.  آوردممی  یاد  به  را  بود

  چقدر   بفهمی  که!  داشته  طعمی  چه  آغوشش  نفهمی  کنی  فکر  چه

 یپارچه  افتادن  که!  ایشده  رد  مرد  این  کنار  از  سرسری  همیشه

 !  نبینی غفلت سر از را نگاهش مخمل

  رفت، می  طرف  آن  به   طرف  این  از.  خورد  سُر  دلم  توی  چیزی

 !بازیگوش کوچکِ گلی   ماهی یک مثل درست
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 را  خودم  و   درآوردم  را  عرقم  از  خیس   هایلباس.  شدم  بلند  جا  از

 را  ارسالن  باید  شده  که  طور  هر  امروز  من.  انداختم  حمام  توی

 .  گذشتممی او از راحت اینطور وقت هیچ  نباید من . دیدم می

  و   زده   را  خانه  زنگ.  ودمب ایستاده  اشخانه  سالن   توی  بعد   ساعتی 

 برای  امروز  داند می  که!  باال  بروم  یکراست  که  بود  گفته  مریم  مامان

 ...  نفر دو  ما بین داندمی که.  نیستم بشو شاگرد او

  طراوت  بوی.  دادمی  زندگی   بوی  اشخانه.  کشیدم  عمیقی   نفسی

  از  که  شادی  هایرنگ  بوی.  بود  چیده  اشخانه  دور  که  هاییگل

  دیده  را  ارسالن  دیر  اینقدر  من  چرا...  آخ.  بود  کرده  زانآوی  اشخانه

 .  بودم

  به را دلم نشنیدم او از که صدایی. زدم در. ایستادم اتاقش مقابل

  اینکه  کردم،  باز  را  در   و   گرفتم  را  دستگیره  اینکه.  انداخت  شور

  شکم  به  زمین  روی  که  ارسالنی  دیدن  با  و  دویدم  اتاقش  توی

  عکس  این  یهمه.  نبود  خودم  ستد  کشیدم؛   جیغ  بود  افتاده

  ماندن  طاقت  دیگر  انگار  که  بود  ریزی  ماهی  آن  دست  ها العمل 

 .  نداشت را دلم توی
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 دستم   چقدر.  بردم  جلو  را  دستم.  زدم  زانو  زمین  روی  کنارش

 : آوردم پایین را سرم  و گرفتم را اششانه. لرزیدمی

 ...  ارسالن... ارسالن-

 ترپایین  را  صورتم.  دکشمی  نفس  سختی  به  دارد  کردم  حس

 : زدم صدایش هم  باز و آوردم

 !پونه  منم...  کن باز چشماتو... ارسالن-

 : لرزید هایشپلک

...  برگردم  تو  به  اومدم  که  پاشو...  پاشو...  امپونه  من ...  ارسالن  -

 !  پسر دیگه پاشو... پاشو

 .لرزید هم  من  دل. لرزیدند هایشچشم

  هم   به  و  شده  دسته  هایشمژه.  کرد  باز  هم  از  آرام  را  هایشپلک 

.  زد  لب   را  من   اسم   آرام  و   خوردند  تکان  هایش لب.  بودند  چسبیده

 !نشنیدمش که آرام آنقدر

.  نپیچد  اتاق   توی  امگریه  صدای  تا.  نزنم  هق  تا  گرفتم  گاز  را  لبم

 . بودم ریخته اشک اینقدر کی  من. کشیدم صورتم روی را دستم
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  دهانم   روی  را  دستم  رفتند  هم   روی  هایش چشم  که  دوباره 

  تا   گشتممی  کیفم  دنبال  زدممی  هق  هق  که  حالی  در  و  گذاشتم

  بودم  گشتن  حال  در  هنوز  اما  بزنم؛   زنگ  اورژانس  به  امگوشی  با

 نه   ارسالن  حال  دیدن  با.  شد  اتاق  وارد  شتاب  با  مریم  مامان  که

.  آمد  سرش  باالی   سریع  فقط.  کشید  جیغ  نه  شد   زرد  رنگش

  را   خواستمی  که  چیزی.  کشید  پاتختی  وسایل  وسط  را  دستش

  یپایه  کنار  از  باالخره.  گشت  را  زمین  روی  و  شد   خم.  نکرد  پیدا

  هم   باز.  بود  خالی  انگار.  داد  تکانش.  کرد  پیدا  اسپری  یک  تخت

  وقتی .  رفت  بیرون  اتاق  از  دو   با  و  شد   بلند  جا  از.  نباخت  را  خودش

  من  و  زد  وزان  ارسالن  کنار.  بود  آورده  جدید  اسپری  یک  برگشت

 :داد قرار مخاطب را

 !  برگردونیمش کن کمک-

 : آمدم خودم به بلندش صدای با اما ماندم مات ایلحظه  برای

 ! دختر دیگه بجنب دِ-
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  نیم   حالت  به  قدرتی  چه  با  و  گرفتم  را  بازوهایش  چطور  نفهمیدم

  که  دانستممی  را  همین  فقط  اما   داشتم؛  نگهش  آغوشم  در  خیز

 .  بزنم آتش  و آب  به  را   خودم  خودم،  برای شداشتن  نگه برای  باید 

  تحتانی  قسمت  اسپری،  دادن  تکان  بار  چند  از  بعد  مریم   مامان 

  کردنش   اسپری  از  بعد  و   داد  قرار  ارسالن  دهان  توی  را  اسپری

 اسپری   تا .  بماند  بسته  کامال   دهانش  که  گرفت   محکم   را  او   فک

 .  دهد  انجام خوبی به را خودش کار بتواند

  گریه  با   دویمان  هر  کشید  بلند  و  عمیق  نفس  یک  او  که  وقتی

 . خندیدیم

  برایم   مریم  مامان  که  ایلقمه   به  و  بودم  گرفته  بغلم  توی  را  پاهایم

 .  بودم زده زل گرفته،

  من  اما   بود؛   نو   و   جدید   هایشگفتی  از  پر   برایم   اتاق  توی

 .  شوم دور ارسالن از جدیدی چیز هیچ برای خواستمنمی

 !  پونه-
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  هایچشم  با  و  داد  تکیه  آرنجش  روی.  دادم  باال  ریعس  را  گردنم

  دوباره  دلم  توی  کوچولو  ماهی  آن.  کردمی  نگاهم   اششده  خمار

 . افتاد کردن خیز و جست به

  گرم   کردم می  حس  که   بود  نزدیک  هم   به   هایمانصورت   آنقدر 

 .  ایمنشسته هم آغوش در

  لم د  به  عالم  غم  ندیدمت،   سرم  باالی  و   کردم   باز  که  چشمامو-

  من   به  گفته  که  اونی   کردم  فکر.  دیدمت  خواب  کردم  فکر.  نشست

 .  کردم خیالش مریضی وسط من  و نیومده اصال برگشته

 .  کردم  نگاهش خیره و  ممتد فقط

  پاهای .  نشست  تخت  روی  و   گرفت   دستش   روی  از  را  اشتکیه 

 .  گذاشت  زمین  روی  من  کنار  درست  و  کرد  تخت  آویزان  را  بلندش

  یکشیده  هایناخن  به.  کردم  نگاه  رابشجو  بدون  پاهای  به

  او   پای  هایناخن  روی  الک  چقدر  اینکه  فکر  لحظه  یک.  پاهایش 

  خودم   به  دلم   توی.  شد  پررنگ  سرم  توی  شود؛می  قشنگ

 راحت   اش سالمتی  بابت  از  افکارم  خیال  که   حاال   انگار .  خندیدم

 . بود افتاده  گویی پرت  و چرت به خوشی شدت از شده،
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 بیرون   بودم  که  پرتی  و  چرت  دنیای  توی  از  را  من  گفتنش  پونه  با

 .  چرخاندم  طرفش به را سرم. کشید

 ! بشینی اینجا آیمی-

  از.  کوبید  خودش  کنار  درست  تخت،  تشک  روی  آرام  را  دستش

  تخت   روی  رویشروبه  کنارش،  نشستن  جای  به.  شدم   بلند   جا

 پی  خرابش  حال  عمق  به  تازه  کردم  که  نگاهش.  زدم  چهارزانو

 .  بردم

  گوشش  کنار  هم   موهایش.  بودند   شده  کبود  هایشچشم   زیر

 . نداشت صورت به هم  رنگ و بودند آشفته و آویزان

 برای   شدند  باز   هایم چشم  و  تیز  هایم گوش  و   افتاد  چین  امچانه

  زبان  بر  بود  قرار  که  هایی حرف  شنیدن  بیشتر  و  دیدن  بیشتر

  دنیا  کار  ترینسخت   خواستمی  انگار.  لرزیدند  هایش لب.  بیاورد

 . دهد انجام را

 !برگشتی؟  بهم... که گفتی دلخوشیم برای-

 .  کردم  رها پایم  کنار را لقمه

 .  بزنم  حرفی کسی دلخوشی برای نیستم بلد... من-
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 ! بگیری ازش رو  آدم دلخوشی بلدی  خوب ولی-

 عاشق  چون!  گرفتم؟  ازت  دلخوشیتو  که  کردم   کار   چه  من-

 !  بودم؟ همایون

 !  بودی؟  عاشقش  نگی شهمی-

...  بودم  همایون  عاشق  من.  کنیم  فرار  خوایمنمی  که  واقعیت  از-

  من   خاطر  به  که  شما  برادری...  ببینمش  هم   این  از  بعد   که  قراره

 ! بشه تموم خوادنمی که

 :گیرممی اششاکی هایچشم از را نگاهم

 سینما   عمرم  اخر  تا   دیگه  من...  سینما  رفتیم  که زمانی  تا...  فقط-

 .  رمنمی

 : گفت اطمینان با

 !داری دوستش  هم هنوز-

 : کرد پر را هایم چشم  توی اشک

  اگه  دیدم، می  کنارش  قبال   رو   ترانه  اگه.  کردم  اشتباه   من-

  بهش   حتی   وقت  هیچ  دارن  حسی  هم   به  تا   دو   این   فهمیدممی
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 یتجربه   یک  شده  برام  همایون  داشتن  دوست.  شدمنمی  نزدیک

 افتم می  یادش  وقت هر...  دردناک

 : گفتم  و گذاشتم امسینه  چپ سمت روی ار دستم

  حس  آدم  به بگیره درد  قلبت اینکه! ارسالن گیرهمی درد  قلبم  -

 گذشتتو  یهمه   داری  دوست  که  بده  حسش  اونقدر!  دهنمی  خوبی

 !  بیاری  باال

  صورت   موازات  در  را  صورتم  و   گذاشت  امچانه   زیر  را  دستش

 بزرگ  و  لخ ت  لبخند  یک  هم   او  هایلب  روی.  کشید  باال  خودش

 . بود کرده خوش جا

  که !  ندیدی  منو  تو   و  خواممی  رو  تو  که  وقته  خیلی...  من  ولی -

 !  گیره؟نمی درد نیست؟ قلب  من  قلب! کردی فراموشم

 ! سرشون تو بزنی  هی  رو آدما هایغلط نیست خوب-

 : شدند رها  امچانه زیر از هایشانگشت

  و   کنیمین  فراموشم  بودی  داده  قول  روز  یک  چون...  زنم می-

 !  برگردی تا  مردممی باید  که  شدی دور ازم اونقدر که! کردی
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  داشتم  او  با   که  خاطراتی  تمام  هم   حین  همان  در.  شدم  اشخیره 

 اینچنین   او   به  کی  کنم پیدا تا. ریختم  الک  روی  امحافظه  توی  را

 !  امداده قولی

  که  بزرگی  یکتابخانه  طرف  به  یکراست  و   شد  بلند  تخت  روی  از

  ها دوربین  کنار هایشکتاب  که  ایکتابخانه.  رفت  بود  در  رویهروب

  مسالمت   زندگی   بودند؛  شده   چیده   هاقفسه  توی  که   لنزهایی  و

 . داشتند آمیزی

  کتاب . برگشت طرفم  به  و برداشت قفسه  هایوسط از کتاب  یک

.  کرد   باز  را  کتاب  الی  بعد  و  آورد  تخت  روی  تا  دستش   دو  با  را

  و  چرخیدند  خودشان  دور  شده،  رها  هاییپرنده  مثل  عکس   ها ده

  یک   و   او   به  نگاه   یک  حیرت  با.  ریختند  تخت  روی   کتاب  الی  از

 .  انداختم بودند  افتاده پشت به اکثرشان که  هاییعکس به نگاه 

  روی  من مثل خودش گذاشت، پاتختی روی و  بست که را کتاب

  بعد   و  گذاشت  رو  به  را  هاعکس  یکی  یکی  و  زد  چهارزانو  تخت

 .  نشست من العمل عکس منتظر  حرکتی هیچ ونبد

 . بود  آشنا عکس توی یمنظره چقدر. برداشتم را عکس  
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  بینمنمی  فرقی  هیچ  عکس  تا  چند   این  بین  من  ولی  شرمنده،"

 ".کنم  انتخاب رو بهترینش بتونم که

  تنظیم اشبینی روی را عینکش  اشاشاره انگشت با. خندید آرام

 : گفت و کرد

  هم   با  یکم هاعکس دید  یزاویه  فقط  نداره،   که چنانی  آن  فرق"-

 "!متفاوته

 ". هاعکس این برای باشم  خوبی  داور نکنم  فکر حال  هر به"-

  کوتاه   کوتاه  سربازها  مثل  موهایش.  کردم  نگاهش  و  گفتم  را  این

.  بود  گذاشته  اشمشکی  هایچشم  روی  هم  فریمی  بی  عینک.  بود

 .  بود لُخت مو از هم صورتش

 از  یکی   مقابل  که  جمعی  دسته  هایعکس  روی  از  بشتا  با   نگاهم

. دوختم  ارسالن  صورت  به   و   کندم  بودیم؛   گرفته  گراب  هایچشمه 

  نوک  تا   و   شروع  بازوهایم  از  تن،  رفتن  خواب  شبیه  موری  مور  یک

  این  از  هم   مغزم  و   سر  حتی !  کرد  پیشروی  پایم   و   دست  انگشتان

 . لرزیدندمی مور مور

 :زد زل صورتم توی و کشید لوج را خودش. گرفت  را بازویم
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 همون  از  یکی   پای ...  دادیم   قول  یک   هم   با   همه  اونجا   ما -

  وقت  هیچ  گروه  اون  هایبچه   که  دادیم  قول!  گراب  هایچشمه 

  گروه  همون  هایبچه  با   بارها  من  اون  از  بعد!...  نکنن  فراموش  همو

... ببینم  رو  تو  دیگه  یکبار  فقط  اینکه  امید  به  عکاسی؛  برای  رفتم

  نه  کس  هیچ  چرا!  بودی  ارواح  مثل  تو  لعنتی  توی  چرا  آخه  اام

  شک  خودم  به   ها موقع  بعضی   اصال!  ایشماره  نه  داشت  خبری  ازت

 !  شدم خیالی آدم یک عاشق  نکنه کردممی

  بودم  شوک  توی  هنوز  من.  کشیدم  بیرون  دستش  زیر  از  را  بازویم 

  ها عکس وسط از را بودیم گذرانده  هم با که محوی خاطرات او و

 .  کشیدمی بیرون

  و   دنمی  هم  به  هاقول  این  از  جاها  خیلی  هاخیلی!  ارسالن-

 یک  اینکه  خاطر  به  منو  نباید  تو!  کننمی  فراموشش  همونجا

 !  کنی بازخواست کردم فراموش رو کمرنگ یخاطره

  کردن؛   ترقشنگ  جای  به  را  صورتت  که  هایی خنده  آن  از.  خندیدم

 . کند می ترزشت 
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  دیدمت،   فرهنگسرا  جلوی  که  روزی   اون  داشتی  هم  انتظار  حتما-

 !  هان؟ بشناسمت زود

  بری  خواستیمی  و   گرفتی  عقبو  در  یدستگیره  وقتی...  انتظار-

.  زدم  دونکاه  به  که   فهمیدم  بشینی  کوفتی   عقب  صندلی   اون  روی

  نگه   دلم  تو  رو  تو  من  که  همونقدر  کردممی  فکر  چرا  دونمنمی

 ...!  حتما هم تو داشتم

  بودند  مانتوام  دامن  توی  که  هاییعکس  شدم،  بلند  تخت  یرو  از

  و   حس .  کردمی  امخفه   داشت  بغض   افتادند،   فرش  و  تخت  روی

 اینهمه   داشته  دوستت  اینقدر  که   کسی   از  اینکه.  نبود  خوش  حالم

 الک  از را سرت نتوانی که باشد بد حالت آنقدر اینکه بمانی، دور

 .نداشت  خوبی حس بیاوری؛ بیرون خودت

  بلند   تخت  روی  از  هم   او   که  شدم  متوجه  تخت  قژ  قژ  صدای  از

 : شده

 !  ری؟می  کجا-

 : لرزیدمی صدایم
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 نداشت  خبر  ازش  روحمم  که  سالی   چهار  اون  برای  منو  داری  تو-

  بهتر  حالت  وقتی   رممی.  نیست  خوب  حالت.  کنیمی  بازخواست

 . گردم برمی شد

  بود،   پایین  مسر.  ایستاد  مقابلم   و   گذشت  کنارم  از  بلند  قدم  دو   با

 : بود کرده گیر اشخاکستری  شرتتی مارک روی نگاهم

 ! کن  باال سرتو-

  که   فهمیدممی  خودم  من.  بشکند  بغضم   ترسیدممی.  توانستمنمی

 ! چیست مرگم

 !  پونه  کن باال  سرتو گممی...  توام با -

  ام بینی  فینی  فین  با.  بود  گرفته  راه  هایماشک  از  قبل  دماغم   آب

 :کردم  باال را سرم آرام و کشیدم  باال را

 ! ارسالن؟ خوایمی چی ازم... سال همه  این از بعد حاال-

  توی  درست.  کرد  خم  طرفم  به  را  خودش  و  گرفت  محکم   را  آرنجم

 :گفت صورتم

 ...خواممی... دربیارم سرت رو ها سال این یهمه تالفی خواممی-
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  گذاشت  سرم  پشت  را  دیگرش  دست   و   کمرم  روی   را  دستش  یک

  که   داشت  نگه  اشسینه  و  هادست  میان  را  من  محکم  آنقدر  عدب  و

 !امشده او وجود از عضوی االن همین کردم حس

 : چسباند موهایم به را اشگونه

 !  بمونی من  گیر ابد تا خواممی-

  از  هیچی  تو":  گفتم   دلم  در  و  چسباندم  اشسینه  به  را  امپیشانی

  و   بشه  رو  برات  امگذشته  که  روزی  از   ترسممی!  دونینمی  من

 "...  هم تو اونوقت

*** 

 منفجر  عصبانیت   از  داشتم.  کشیدم  بیرون  دستش   زیر  از  را  کاغذها

 : شدممی

  اینایی .  نیستم  هم  احمق  ولی  نیستم  حسابدار  من  ساقی   جناب-

  برام   من،  به  دینمی  و  آرینمی  باال  اتاق  اون  از  راه  به  راه  هی   که

 نیستم  بیمه  ازرسب  که  من.  نیستن  بیشتر  پاره  کاغذ  مشت  یک

 جلوم  رو   کارگرها  مار  زهر  و  کوفت  و  سنوات  و  حقوق   لیست  که

 !  ذارینمی
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  بپرد  جا   از  متر  یک  داشتم  انتظار  کوبیدم،  میزش  روی  را  دستم

 :کردن  زق  زق  به  کرد   شروع   دستم  کف  هیچ  که  نپرید  جا   از  او   اما

 حسابداری   سررسیدهای...  قراردادهاتون.  خواممی  رو   سندها   من-

 ...وامخمی

 : انداختمشان  طرفش  به  و  گرفتم  را  میز  روی  هایبرگه   از  ایگوشه 

  در   رو  کارخونه  ضرر  و   سود   هاکوفتی  این  کجای   از  من   االن   -

 !  ساقی؟  آقای بیارم

 خشم  یا  عصبانیت  از  ایرگه   هیچ  اصال.  شد  بلند  میزش  پشت  از

  دست   از  دارد  که  انگار.  شدنمی  دیده  صورتش  توی  کالفگی  یا

  شبیه   را  او  غبغبش  باد  برد،می  را  لذت  نهایت  من  انداختن

 : بود  کرده  هاقورباغه

 جانباز خیابون یشعبه از باید   رو قراردادها گفتم بهتون  که من-

 !  کنین پیدا

.  کردم  دنبال  آبدارخانه  طرف  به   را  او  کند   حرکت  نگاهم  و   سر  با

 . کرد شلیک کنید پیدا یکلمه با را خودش خالص تیر
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  مگه   کنم،   بازی  موشک  قایم  شما  با   اومدم   من   مگه  ! کنم؟  پیدا -

  بزنین  زنگ  لطفا  االن  همین!  کنم؟   پیدا  برم  خودم  که  بازیهبچه 

  بانکی   مدارک  یهمه  اونجا  رسممی  من  تا  بگین  بهشون  شعبه  اون

  رو  باشه  باید  اما  کردن  قایمشون  که  چی  هر  و  قراردادها  عقد  و

 برای   صورت  این   یرغ   در .  باشن  گذاشته  میز  رو   باشن  کرده  جمع

  حال  به  تا.  کنم نمی  معتل  اصال  شما  مثل  وکیلی  کردن  اخراج

 . بودم  ندیده او  تفاوتی بی  و خونسردی به آدمی

  بیرون  دود   آن  از  دارد  کردممی  حس  که  سری  با   و   گفتم  را  این

  شدن  کوبیده  صدای.  چرخیدم  خروجی  در  طرف  به  زند؛ می

  کارکنانی   از  دامک   هیچ   جیک  و   پیچیدمی  سالن   توی  هایم کفش

  در   بودند؛  شده  غافلگیر  حسابی  ساعت  این  در  من  دیدن  با  که

 . آمدنمی

 تکیه  ماشینش  به  که  ارسالنی  به  و  رفتم  بیرون  بند  راه  کنار  در  از

 توی  بروم  تنها  خودم  باید  بودم  گفته  او  به.  کردم  نگاه   بود  داده

  که  ساعتی  یک  تمام  و  بود  گذاشته   احترام  نظرم  به  کارخانه،

  پوکی   هایحسابی  همان  به  و  زدم می  گشت  کارخانه  توی  شتمدا
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  آفتاب  توی  اینجا  کردم؛می  رسیدگی  بود  گذاشته  جلویم  ساقی  که

 .  بود ایستاده  ماه تیر گرم غروب

  مشکی   شلوار  و  سفید  پیراهن  با.  بود  درآورده  را  اشمشکی  کت

 .  بود  شده زاده مدیر  او انگار. بود شده  رسمی عجیب استایلش

 : زد لبخند و گرفت ماشین از را اشتکیه. ایستادم ش مقابل

 !پکری؟ چرا-

  گزه نمی  هم   ککش   اصال  چرا  دونم نمی!  ساقی  دست  از...  ساقی -

 !  شممی عصبانی من  وقتی

 : گذاشت کتفم روی  را دستش و  کرد کوتاهی  یخنده

 !گرمه دیگه آخور یک تو سرش اینکه خاطر به من،  عزیز-

  و   آفتاب  غروب  زیبای  تصویر  به  شد می  ختم  که  ایجاده  توی

 .  کردیممی حرکت بود؛   شده گلبهی که دلبری آسمان

  کنار  یشیشه   از  و   بودم  داده  تکیه   صندلی  پشتی  به  را  سرم  من

  نگاه   را  مشهد  به  نرسیده  روستاهای  سرسبز  مراتع  و  هازمین   به
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  طالیی  و  زرد  زمینی  یکدفعه  سبزی   همه  آن  میان  در.  کردممی

 : زدم لب اراده بی که آنقدر. کرد لبج را توجهم رنگ

 !  قشنگه چقدر اینجا ... وای-

  در  دویمان هر  و پارک جاده کنار را ماشین ارسالن بعد ایلحظه 

 خیره  رویمانروبه  طالهای   به  بودیم  داده   تکیه  ماشین  به  که   حالی

 .  بودیم  شده

 مستانه  سر  آرام،  بادی  و  نسیم  هر  با  گندم  بلند  هایساقه

 . دادند می نوازش بیشتر و بیشتر را هایمانچشم و رقصیدند می

 : گفتم بودم برنداشته گندم  هایساقه از چشم که حالی در

 ...ارسالن-

 ! ارسالن جان-

 .  ترسممی...  من... من-

  مالکانه   را  تمامش   بعد   و   کشید  هایم انگشت  روی  آرام  را  دستش

 .  گرفت  دستش میان در

 !  پونه؟ ترسونده  من کنار رو تو چی-
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 همین  از  که  بود  تلخ  آنقدر  امگذشته.  دادم  قورت  را  دهانم  آب

 .  بود شده  گس  زبانم لحظه

 روز  یک که اینه از ترسم... دونینمی من یگذشته از هیچی تو-

 !  بزنی پسم امگذشته خاطر به تو و  بشم عاشقت

 ماشین   روی  ضرب  با  را  دستش.  ایستاد  مقابلم  و  کرد  رها  را  دستم

 : زد لب و  داشت نگه هایمچشم مقابل را سرش و گذاشت

 ! ذارم؟می تنهات  من کنی می فکر چرا-

 . نیست قشنگ امگذشته-

 شنیدن  از  بعد   دختر  یک   که  اینی!  هان؟!  قشنگه؟  تو  نظر  به  چی-

  یک   که  اینی!  نیست؟  قشنگ  بمونه  سرپا   بتونه  باباش   اعدام  خبر

 و   بگیره  زانوش  به  و  دستش  بتونه  مادرش  خودسوزی  از  بعد  بچه

 !  دونی؟ می  چی   توی  رو   قشنگی  تو!  نیست؟  قشنگ  شه  بلند   دوباره 

 "... ارسالن... ارسالن"

  کشید  هوفی.  کرد  جمع  را  هایشلب  و  برد  هم  توی  را  ابروهایش

 :داد ادامه اشفشرده  هم به هایدندان الی از و
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 منتظرت  که  مدت  اینهمه  از  بعد  تونممی  چطور  من  دختر  آخه-

  از   داشتی  اصرار  که  اول  روز  همون  اصال  !بری؟  کنم  ولت  بودم،

  من  تون،خونه   برگردی  اتوبوس  و  تاکسی  با  و  بشی   پیاده  ماشین

 کردن  پیدا  گرفتم  یاد  که  خونتو  راه.  کردم  تعقیبت  رو   راه  تمام

 !  نداشت کاری برام زندگیت و گذشته و  رسم و اسم

 . بگویم چه دانستمنمی. بودند  مانده  باز هم  از هایم لب

  و   ریخت  از  بابا   چون  بود،  همایون  بابام  هایمهمونی  اغلب  یپایه-

  من   اما   یومد؛می  بدش  اممائابانه  شاعر  خودش  قول  به  یقیافه

 یاخونه  توی  قراره  مهمونی   فهمیدم و دیدم  دعوتشو کارت  وقتی 

  باهات   و  ببینمت  راحت  خیال  با  دوباره  بتونم  ممکنه  که  باشه

  اون  از  بیاری،   یاد   به  منو  و  بیفته  کار  مغزت  که  شاید  بزنم؛   حرف

  دیدن  خاطر  به  من.  گذشتم  مم عالقه  مورد  ریش   و  مو  همه

 ! پونه زدم چیزو همه  قید  تو یدوباره

  لرز  و  کردمی  سیخ  را   تنم  موهای  ها حرف  این   شنیدن.  زدم  پلک

 . دواندمی وجودم توی را سردی



 

 
 

673 

DONYAIE MAMNOE 

 توی  رو   گوشی   اون  بودم   اقدس  پسر  اگه   فقط  من  کنی می  فکر-

  ریسک  این   کسی   هر   کنی می  فکر !  کردم؟می  قبول  ازت  مهمونی

 !  هان؟!  بیفته؟  در  تخاله  با  که  کردمی  زندگیش  و  کار  با  رو  بزرگ

 : لرزید هایم لب

 !فهمیدمنمی... من.  دونستمنمی... من-

  به  اونقدر من . بود برادرم سرگرم دلت  تو ها موقع اون آخه... آره-

  بدترین  این!  بود  شده  برادر  شبیه  برات  که  یومدمنمی   چشمت

 !  پونه  بودم کرده اشتجربه حال به تا  که بود حسی

  اشک  تا  گرفتمی  هایشدندان  زیر  مدام  که  هایش لب  به

  شده   سرخ  که  هایشچشم  به.  کردم  نگاه   نشود  روانه  هایشچشم

 . بودند

 .گرفتم کتش  هایلبه به را هایم دست

  که   کردم  غلط  اخد  به...  کردم  غلط...  ارسالن  دیگه  بسه...  بسه-

 ...! ندیدمت

 !بمون فقط! برام بمون فقط...  خوامنمی کردن غلط ! پونه-
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  خودم   من  اینبار.  بمانم   خیره  هایشچشم   توی  توانستمنمی  دیگر 

  در را  تنم  بالفاصله او  هایدست  و   گذاشتم  اشسینه   روی  را  سرم

 .  گرفتند بر

  رقصان  طالیی   های ساقه  دنیا  دنیا   و  او   و  بودم  من  جاده  آن  در

 ! گندم

  آرامش،  شبیه  حسی  مثل.  شد  نشین  ته  وجودم  توی  عجیب  حسی

  تا   که  مردی  به  حسی  شبیه  مانده،  خاکستر  زیر  که  عشقی  شبیه

 . ماندمی کنارت داری عمر

  دفتر   به  نگاهی   و   رفتم  باال  را  ساختمان  جلوی  عریض  هایپله

  اصال .  بود  تصورم  حد  از  بیشتر  اینجا   ابهت.  انداختم  کارخانه  اصلی

 غرور  و  فخر  و  تجمالت  شد؛ می  دیده  روحی   پای  از  ردی  که  جا  هر

 ! ببینی آن توی توانستیمی هم را

  چندین  پیکر  غول  گلی   که  بزرگی   هایگلدان  از  یکی  کنار  از

 . گذشتم  بود تویش میلیونی

 بود   نشسته  در  پشت  ماشین  توی  که  ادمی   برای  دلم  لحظه  همان

 ماشین  از  هم  باز  او.  دمبرگردان  عقب  به  را  تنم  و  سر.  شد  تنگ
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  به .  بود  کرده   قفل  هم   در  سقف  روی  را  هایش دست  و   شده   پیاده 

 توی   همیشه.  برگردم  او  طرف  به  کهآن  از  قبل  بود   خیره  من

 .  بود جلوتر من از قدم  یک داشتن دوست

  تا   لبخندم.  فشرد  هم  روی  آرامش  با   را  هایش پلک  و  زد  لبخند

 .  آمد کش  هایم گونه وسط

 طور   یک  همه  گذاشتم  سفید  خاکستری  دفتر  وارد  که  را  پایم 

 . بودند  من آمدن منتظر اشانهمه  انگار. شدند خیره من به دیگر

  اتاقش   توی  از  دقیق  را  من  و  بود  باز  اتاقش   در  که  حسابداری  از

  سالن  وسط  چایش؛   فنجان  سینی  با   که   آبدارچی  تا  زد می  دید 

 . بود ایستاده

  فرو  هم  در  ابروهای  با  شوم،ب  چشم  در  چشم  کسی  با  اینکه  بدون

  عامل   مدیر  اتاق   درش،  کنار  پالک  که  رفتم  اتاقی  طرف  به  رفته

  این   هایآدم  تک  تک  کردممی  حس  چرا  دانمنمی.  دادمی  نشان  را

 !  عزیزم؟ یخاله برای  هستن پنجمی ستون شرکت

**** 
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 فنری  و   نرم  پشتی  روی  ضرب  با   را  خودم  و   بستم  هم  را  آخر  فولدر

 جلوی  ارقام  و  اعداد  بالفاصله.  بستم  را  هایمچشم.  تمانداخ  صندلی

 از   روزه  دو  یکی  همین  توی!  رقصیدن  به  کردند  شروع  هایمچشم

 .  بودم شده بیزار حسابداری؛ معادالت   و عددها  یهمه هر

 است   ارسالن  اینکه  تصور  با   زدن  زنگ   به  کرد   شروع  که   امگوشی 

 ؛نشستم  راست  صندلی   روی  و   کردم  باز  را  هایمچشم  هیجان  با

 :پریدند   باال  همزمان  ابروهایم  صفحه  روی  احسان  اسم  دیدن  با  اما

 !  احسان آقا سالم به-

 ! تو؟ چطوری!  دارممایه یخاله دختر به سالم-

 .  خاراندم را سرم و بردم فرو اممقنعه زیر را هایمانگشت

 !  احسان؟ بشنوی چی داری دوست-

 : خندید

 !  هستی مملکت های کلفت دم  جز االن تو باالخره-

 .  نبود خودم دست شد  کنده دلم  ته از که بلندی یخنده

 بشه؟ کلفت خودش دم مثل  من دم  ذارهمی خاله نظرت به-
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 !  پونه دهنمی تو به دمشو هم  بمیره اگه خاله-

 ! احسان خال تو زدی آخ-

 دستت  تو  رو  کارخونه  تونستی  دختر؟  هستی   کار   کجای   حاال -

 !مرموزه؟  همونقدر  هم  هنوز  خبر؟  چه  صالحی  یارو  اون  از!  بگیری؟

 

  ۱0.08.20., ]بستیم  آسمان  سقف  زیر  که  عهدی  "بخشیمهدیه"

2۱:24] 

 : گفتم  و چرخاندمش  خودش  دور دور یک را میز روی خودکار

  گهمی  بهم  حسی  یک!  خوبه  و  نرمال  خیلی  چیز  همه  اینجا-

 ! لنگهمی وسط این چیزی

 !بکن خودتو کار... کن ول! داری وسواس خیلی تو شاید -

 : گفتم  و کشیدم  عمیقی نفس

  کس   هیچ  اینجا!  کنهنمی  کار  مغزم   دیگه  که  من...  دونممی  چه-

  و   دارن  نامرئی  الک  یک  همشون  انگار!  کنهنمی  بهم  کمکی   هم
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 همشون   یا!  کردن  قایم  الک  همون  توی  خودشونو  همشون

 !شدن تطمیع  یا ترسنمی

  مدیریتی  کارهای  از  خیلی  وت.  بگیر  کمک  کارکشته مدیر  یک  از-

 .  بدم  انجامش  بگو  آدمی  بر  دستم  از  کاری  اگه  البته!  نیستی  بلد  رو

  شکلی   چی.  ..دنیا  اونور  ریمی  داری  که  تو  تو؟!  کنی؟  کمک-

 ! کنی؟ کمکم خوایمی

  باید   دیگه  ماه  سه  دو   تا  حداقل  من!  بشه  انجام  من  کارهای  تا  کو-

 ! بشم فول  تا برم رو زبانم  کالس

 : پیچید گوشی توی خاله از ایضعیف  یصدا

 از رو  رفتن خارج  فکر  کن نصیحت  یکم  هم   رو احسان این  پونه-

 .شممی دیوانه دارم! کنه بیرون سرش

 : توپید خاله به عصبانیت با احسان

 !  مامان-
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  حال   بی   و   آرام  خداحافظی   یک  با   هم   ما .  شد   ساکت   جا   در  خاله

  و   بود  گرفته  را شخود  تصمیم  احسان.  کردیم   خداحافظی  هم  از

 . دهد تغییر را نظرش توانستنمی کسی

  هر   توی  کارخانه   سود .  دوختم  چشم  مانیتور  یصفحه  به  دوباره 

  کسی   فعال   یعنی .  بود  ولی  بود  کم .  بود  شده   حساب  کامل  ماه 

 .  کند لنگ را کارخانه توانستنمی

  با   خام  مواد  قراردادهای  اغلب.  بودند  شفاف  نیز  قراردادها

 آلومینیوم   هایشمش.  بود  شده  بسته  اراک  آرامکوی  یکارخانه

.  است  رسیدهمی  کارخانه  به  معین  هایزمان  طول  در  مدام  هم

 !  بود؟  مانده مجهول که بود ایکسی  کدام  وسط این پس

 با   و  خورد  ایتقه   در  به  همزمان.  چرخاندم  صورتم  توی  را  دستم

  که  نقش  ریز  دختری.  بود  اتاقم  منشی.  شد  باز  در  من  بفرمایین

 .  کرد می  فرق  بود سالن توی که  خانمی با  فرمش لباس

 ! هست؟ ایدیگه کار. رممی دارم من امین خانم -

  کرده  لیستشان  پیش   دقایقی   که   گشتم  کارهایی  دنبال  سرم  توی

 .  بودم
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 اجناس  فروش  به  شهمی  مربوط  که  هایی پرونده  تمام   و برو  لطفا-

 ! بیار برام رو گذشته سال یک توی

  کشیده   هایش چشم  سمت  به  ابرویش   ته  و   باال   به  هایش ابرو  تاج

 .  کند گریه زار زار االن همین که بود  این مستعد انگار! شد

 ! چیه؟-

 .آوردم براتون رو  هافایل همه  که من  اصال! برم باید ! شده  دیرم-

  و   خرید  من.  است  گذشته ماه  سه  مال فقط  اینها  اما  آوردی،  آره-

  موقع  اون  سود  خواممی.  خواممی  رو  پیش   سال   یک   هایفروش

 . کنم مقایسه االن سود با رو

 . کرد  نگاه را من  ایستاد بر و  بِر هم  باز

 امان  به  را  اینجا  نباید  بودند؛  کرده  پیدا  را  فکریم  خط  که  حاال

 :گرفتم را تصمیمم ایثانیه  صدم در.  کردممی ول خودشان

 برم  مخود  تا   برام  بیار  رو  بایگانی  اتاق   کلیدهای  لطفا  پس-

 ! بردارمشون

 ! بود؟  هاپرست  آفتاب مثل اینقدر دختر این چرا. شد زرد رنگش
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 ...  شما ... اما-

  روی سالیم  و همسن هم با ما  چون نیست قرار! چی؟  من... من-

 !  بکن  رو گفتم  بهت که کاری برو  سریع! ها   بزنی حرف من حرف

  یت نها  در  و   ماند  خیره  صورتم  توی  ایلحظه.  افتادند  هایش شانه

 . رفت و گفت آرامی چشم

 مستقیما   که  منشی   اتاق  توی  از  پچی   پچ   صدای   بعد   یدقیقه  چند

  و   گرفتم   سیستم  از  نگاه.  رسید  گوشم  به  داشت  راه  سالن  به

  جوان   آبدارچی  شوم  بلند  جا  از  خواستم  تا  اما  دادم؛  عقب  صندلی

 . شد وارد و زد را در شرکت

 براتون   گفتم  کار  پای  نشستین  ساعته  چند  دیدم...  خانم   سالم-

 !  بره در خستگیتون بیارم کیک  و قهوه یک

 .  گذاشت میزم روی را فلزی کوچک سینی و  آمد او

 : گفتم لب زیر

 همون  حداقل   یا  دم،می  ترجیح  خستگیم  رفتن  در  برای  رو   چایی"

 "رو زنجبیلم دمنوش
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 . کردممی غرغر وضوح به خستگی زور از داشتم

  بافت  کیکش.  گذاشتم دهانم  توی و کردم تکه را شوکالتی کیک

  مریم   مامان   های کیک  پای   به   طعمش   ولی   داشت  نرمی

 همیشه  مریم  مامان...  هنرمند  همیشه  مریم  مامان.  رسیدنمی

 !  راست و رک  شدت به مریم  مامان...  مهربان

 میز  روی  را  کلیدی   دسته  و   آمد   یکراست  و  شد  اتاق  وارد  دخترک

 .  گذاشت من

 !  برم؟ من-

 .دارم رتکا  واستا... نچ-

 . کرد  غرغر هم  باز

 ... برو بعد  پرسممی ازت سوال یک فقط-

  با   را  هایم حرف  خواهدمی  انگار .  کرد  گشاد  را  هایش چشم

 . بشنود  هایشچشم

 ! کارخونه؟  یا اینجا! یومد؟می کجا اسکندری خانم -

 : کرد اومی  و داد جلو را هایش لب
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 البته!  ینجاا  اسکندری  خانم  بودن  کارخونه  توی  سلیم  آقای!  نه-

 !اینجا اومدنمی  عصر رفتن،می بانک صبح

 !  است؟ شده عزل عامل   مدیر همون سلیم  آقای-

 .  داد تکان را سرش

 !برو ندارم کاری دیگه... خب خیل-

 طرف  به که خودتون اتاق  سمت از! پایینه یطبقه بایگانی فقط-

  اونجا  از.  هاستپله  راه  ورودی  ایقهوه  در  آخرین  برین  راست

 از !  سوخته  هم   راهرو  المپ  البته!  پایین  یطبقه  برین  تونینمی

  رفتن   همه!  باشین  خودتون  مراقب  پایین  رین می  دارین که  ها پله

 کمکتون  بیاد   نیست  کسی   براتون  بیفته  اتفاقی ...  هاشونخونه 

 ! کنه

 . دادم تکانی را سرم

 :کرد دراز میزم روی سینی طرف به را دستش

  طعمش  هم!  عالیه  سهراب  هایقهوه!  بخورین  هم  رو  تونقهوه-

 . است معرکه بوش هم
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 !  بری تونیمی... باشه-

  کرد   مرتب  اششانه  روی  را  کیفش  بلند   بند   و   زد   کوتاهی  لبخند

 . رفت آرامی به و

  که  جرعه  دو  یکی .  بچشم  را  قهوه   طعم   کردم   هوس  رفتنش  با 

 !  قهوه تلخ  طعم  از شد پر  دهانم تمام خوردم

 توی  کیک  تکه  یک  دوباره  و  گذاشتم  شنعلبکی  توی  را  فنجان

  که  منی   برای.  ببرد  بین  از  را  قهوه   تلخ   طعم   تا   کردم  فرو  دهانم

  قهوه   این   بودم،   نگذاشته  فراتر  چای  و   زنجبیل  دمنوش  از   را  پایم 

  و  شیر  بدون  هم   آن.  رسیدمی  نظر  به  غلیظ  و  سنگین  حسابی

 !شکر

 که   حالی  در  و  برداشتم  میز  روی  از  کلید  دسته  همراه  را  امگوشی

 دخترک  که  دری  همان  طرف  به  گرفتممی   را  ارسالن  یشماره

 .  کردم حرکت گفتمی

.  شودمی  گیج  دارد  سرم  کردم  حس   که  بودم  نرفته  قدم   چند  هنوز

 : داد جواب را اشگوشی هم ارسالن همزمان

 !  شد؟  تموم کارت... سالم-
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 !  کجایی؟   تو... هنوز نه-

 !  پیشت؟ بیام خواییم! شرکتتون رویروبه یکتابخونه-

  رم می  دارم  هم  االن.  تنهایم  من.  رفتن  همه!  خوبه  که  بیای  اگه-

 !  سردربیارم  چیزهایی   یک  از  باید!  بایگانی   اتاق   توی  پایین  یطبقه 

 .  اومدم االن من ! باشه-

  حس . رفتن گیج  به  کرد شروع  سرم دوباره .  کردم قطع  را گوشی

 .  هستند  معلق  هوا  ویر  هم  با  همه  وسایلش   تمام  و  سالن  کردممی

 انگشت  با  و   گذاشتم  جیبم  توی  را  گوشی.  گرفتم  دیوار  به  را  دستم

:  گفتم  خودم  با   و   مالیدم  را  هایمچشم  یگوشه  اشاره  و  شست

   ".است افتاده فشارم خستگی شدت از حتما"

  باز  و  بستم  محکم   را  هایمپلک  و  کشید  صورتم  توی  را  دستم

 .  دنکر  فرقی اوضاعم  و  حال اما . کردم

  چرخ  نیم  یک  با  در  قفل.  چرخاندم  و   انداختم  قفل  توی  را  کلید

 . نبود اینطور که صورتی در است قفل  در کردممی فکر. شد باز
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 روشن   را  تاریک  یپله  راه  توی  سالن  مهتابی  نور.  کردم  باز  را  در

  نور  با  رسممی  هاپله  پایین  به  تا   حداقل  تا  گذاشتم  باز  را  در.  کرد

 . ببینم را پایم یجلو بتوانم سالن

 

  ۱۱.08.20., ]بستیم  آسمان  سقف  زیر  که  عهدی  "بخشیمهدیه"

۱9:24] 

  صدای .  شد  بسته  شتاب  با  در  یکدفعه  که  بودم  پنجم  یپله  روی

  قبض  بود  نزدیک  که  بود  بلند  آنقدر  چهارچوب  به  در  شدن  کوبیده

 . شوم روح

 را  دستم.  بود  گرفته  خفیفی  لرزش   هیجان  شدت  از  هایم شانه

. دادم  بیرون  را  استرسم  تمام  کشیده  هوفی  با   و  گذاشتم  قلبم  یرو

 .  بود  شده بدتر نه؛ که بهتر امسرگیجه  گرچه

  کسی   پای  صدای  کردم  حس  گذاشتم  بعدی  یپله  روی  که  را  پایم 

  عقب  به  را  سرم   تاریکی  توی.  شنیدم  سرم  پشت   از  هم   را  دیگر

 .  شد محکم و تند  باز قلبم  ضربان. برگرداندم

 .  اینجاست... کسی  گفتم...  آهای... اینجاست. ..کسی-
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 .  بود شده خشک خشک دهانم. دادم قورت را دهانم  آب

  من   به  ایثانیه  صدم  در  ها،پله   راه   تاریکی  از  ترتاریک  ایسایه

 خودم   از  بتوانم  اینکه  از  قبل.  زد  چنگ  لباسم  به  و  شد  نزدیک

.  داد  ل ه  جلو  به  ضرب  با  بعد   و  کشید  عقب  به  را  من  کنم  دفاعی

  شدن  ورغوطه   شبیه  حسی.  نکردم  حس   پایم  زیر  را  چیزی  هیچ

 دستم  مچ  بعد  و  سر  توی  که  دردی  با  اما  داشتم  حباب  خالء  توی

 . ترکید حباب پیچید؛  بدنم  تمام و

  گوشم   نزدیک  و   پیچید  سرم  توی  دورتر  جایی   از  پایی  صدای

 . شد متوقف

 !  زدیش؟ تو کیه؟ این-

 داشت .  بود  برداشته  رئیسی  پتری  امروز  که   است  دختره  همین-

 !  زدمش؟نمی. پایین یومد می

 !  احمق؟ هوشه به هنوز چطوری-

 ادم   یک  شدن  بیهوش  یاندازه  اشقهوه  تو  من...  دونممی  چه-

  فیل   باید   دختر  وجب  یک  این  برای  دونستممی  چه  ریختم،  دارو

 !  بریزم؟ کش
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  جمع  رو  هاوامونده  اون  حاال!  کردنت  کار  با  توسرت  خاک-

 ! ردیشون؟ک

 . برداشتم همشو...  بابا آره-

 گوشته   بزرگت  تکه  برسه  مهندس  خانم  گوش  به  گوش  اگه-

 !  احمق

 حلقوم  از  رو  برسونه  مهندس  گوش  به  خوادمی  که  زبونی   اون   من-

 ! کشممی بیرون

 . گرفت جان هایم پلک پشت نوری

 ! کنیم؟ کارش چه... نمیره-

 .ندارم دردسر یحوصله  من  که برو-

  از  دارند  که  داد می  نشان  ها پله   روی  پاهایشان  یبه ضر  صدای

 . روندمی باال   هاپله

  هر.  بود  فایده  بی  اما  زدم؛  پلک  بار  دو  یکی.  کردم  باز  را  هایمچشم

  را  دستم.  تاریکی  و  بود  تاریکی  چرخاندممی  را  چشمم  که  جا

 . دیدمنمی هم را خودم حتی من  گرفتم، هایم چشم  جلوی
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 ستون تمام. بود شده  خم  گردنم  و بیدهچس دیوار به سرم پشت 

 . کشیدمی تیر فقراتم

.  شوم  بلند  کردم  سعی  و  دادم  سالمم   دست  آرنج  به  را  امتکیه 

 توی  و  شدمی  نیزه  درد  شوم  بلند  جا  از  خواستممی  تا.  نتوانستم

 .  رفتمی فرو  دستم و سر

  یپله.  کشیدم  زمین  روی  را  دستم  کف  و  شدم  جا جابه  فقط  کمی

 پله  آخرین  تا  را  خودم  پا  و  دست  چهار  با  کردم  لمس  هک  را  اول

 .  کشاندم

  افقی،   شکل  همان  به  همانجا  داشتم   دوست.  زدممی  نفس   نفس

 ...  ارسالن اما  بخوابم؛ فقط و بگذارم زمین روی را صورتم

.  بردم  باال   آمد می  کش   که   جایی  تا  را  دستم  هاگربه  بچه  مثل 

. امشده  آزاد  گوانتانامو  ندانز  از  انگار  گرفتم  که  را  در  یدستگیره

  نفسم   انگار.  شد  آزاد  نفسم  و  تابید   هایمچشم  توی  شدت  به  نور

 .  بود وصل روشنایی به

 . کشیدم زمین روی را خودم و  دادم هل را در
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  نفر   دو  آن  که  بودم  شانس  خوش.  نبود  سالن  توی  کس   هیچ

 .  بودند  کرده گم را گورشان

.  چسبید  سالن  کف  نگس  روی  گوشم.  گذاشتم  زمین  روی  را  سرم

 توی  از   را  کسی   پای   صدای  که  بود   گذشته  چقدر  دانم نمی

  بودم   بچه  وقتی  که  افتادم  بازی  یاد .  شنیدم  سرم  زیر  هایسنگ 

 دراز    من  اتاق   کف  امانهمه .  کردیممی  احسان  و   ایمان  با

  سعی   و  چسباندیممی  زمین  به  را  هایمانگوش  و  کشیدیممی

  حرف  چیزی  چه  مورد  در   پایین  یهطبق  ها خاله  بفهمیم   کردیم می

 . بودم بازنده من همیشه که بود  جالب زدند؛ می

 ترسیدممی!  است؟  کسی  چه  پای  صدای  این  زدممی  حدس  نباید

  و  سر و  ارسالن بگویم  مثال . بیاید  در آب از  اشتباه حدسم  هم   باز

 .  شود پیدا بیشعور دو آن یکله

  از .  کردم  باز  سختی   به  را  هایمپلک  او  زبان  از  اسمم  شنیدن  با

 .شد می  دیده بلندتر  قد چقدر اینجا

 :زد زانو تنم  کنار. کرد  تمام  قدم  چند با را سالن تمام

 !بردن...  مدارکو یهمه... برام داره نقشه یه مخاله- 
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 !  لعنتی نزن حرف... نزن  حرف... هیش-

 !  صدقه؟ قربون  یا... فحشه االن لعنتی-

 !آوردن؟ سرت بالیی چه... هیش-

 .آد می  خوابم.  آدمی  خوابم  یکم...  فقط...  فقط.  نیستم  مردنی ...  نچ-

 .  است  معجزه   یک   مثل  برهوت،  بیابون  این  توی  زاللی  این   به  آبی -

 !  داری؟ اعتقاد معجزه به تو- 

 .  دارم ایمان معجزه به من-

 با  که  چشمه  روی  آبی  نقره  شیارهای  روی  از  سختی  به  را  نگاهم

  خوردند؛ می  تاب  و   پیچ  پیچیدمی  مخروطی  توی  که  نسیمی  هر

  کردممی  حس .  دادم  عینکی   موی   کم   پسر  همان  به  و  برداشتم

 : خواهدمی زدن حرف دلش

 !  نداری؟ تو-

  بعد  مادرم  مردن  و  مرگ  از  بعد  پدرم  ماندن  زنده  تصویر  سرم  توی

  و  مرگ  جای   باید  بود  معجزه  به   قرار  اگر.  گرفت  جان  زندگی،   از

 .  شدمی عوض  زندگی
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 !  نه-

  مخروطی   توی  از  و  گذاشت  دوربینش  چشمی  روی  را  چشمش

 . گرفت  عکس اینقره یچشمه  و  گِلی

 طرفم  به  را  سرش  گرفت  که  را  عکسش.  کردم   نگاهش  منتظر

 .  گفت  "هوم"  و برگرداند

  قانعم   سلنبه  قلنبه  حرف  عالمه  یک  با  خوایمی  االن  کردم  فکر-

 !  بیارم ایمان باید  من  و هست معجزه که کنی

 :زد دلبخن

 .  کردم گیر خودمم شر به من.  نیستم عالم   که من-

  دستی  دو  که   حالی   در  و   کرد  بلند   مخروطی  روی  از  را  اشسینه 

 لنز  اینبار  و   غلتید   پشت  به  آرام  بود،  چسبیده  سفت  را  دوربینش

 بیشتر   برای  داشت  که  گرفت  خورشیدی  سمت  به  را  دوربینش

 .  کَندمی جان ما سوزاندن بیشتر و  تابیدن

  این  در! باشه داشته فرق  تو تفسیر با  شاید  معجزه از من فسیرت-

 .  کنم مجاب رو  تو تونم نمی وقت هیچ من صورت
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  سطح  روی  او   مثل  کنارش  و  درآمدم  نشسته  حالت  از  هم   من

 نور  گرفت،   درد  کمرم.  کشیدم  دراز  سفت  خاک  از  پر   و   برآمده

  انسایب  هایمچشم   روی  را  دستم.  رفت  فرو  چشمم  تو  تیز  خورشید

 این  روی  راحت  اینقدر  چگونه  او.  شدم  اشخیره  و   کردم

 !  بود؟ کشیده دراز گلی   هایسنگ 

 !  چی؟  یعنی-

  رو  مرده  هایدرخت   بهار  توی  که  باده  یک  شبیه  روز  یک  معجزه-

 ی چشمه  همین  شبیه  هم  هاییوقت  یک  معجزه!  کنهمی  زنده

 توی   معجزه  همین  هم  هاییوقت  یک  شه،می  بیابون  توی  زالل

  ها خیلی  یمرده  صاحب  دل  و  شهمی  ظاهر  نگاه  یک   چشم،  یک

 ! عشقه یمعجزه همون  معجزه این! لرزونهمی رو

 : خندیدم  بلند

 !  شمنمی گرفتار  بهش  باشم داشته عمر  تا من که-

  هایش چشم   جلوی  را  دوربینش  دوباره  و  کرد  کوتاهی  یخنده

 .گرفت

**** 
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 قطرات  یهشب  که  خنکی  نسیم  و   پرنده   دسته  یک  آواز  صدای

  بیدار  یکی   یکی   را  هایمحس  کرد می  لمس  را  صورتم  آب  خیس

  گردنم   تا  را  بود  کمرم  روی  که  پتویی   و   زدم  غلتی .  زد  یخ  تنم .  کرد

 . کشیدم  باال

 !  کردم  دق  که من انصاف  بی! بشی؟ بیدار خواینمی-

  میان   در   من.  بود  روشن  جا  همه.  کردم   باز  ضرب  با  را  هایم چشم

 .ودمب خوابیده مطلق نور

 نازک تور یک یفاصله با کنارم. زدم غلت آرام صدایش سمت به

 .  شد می  دیده محو تور پشت صورتش. بود نشسته

  مغزم  تا  دست  از  رگ   یک  اما  شوم؛   بلند  تا  آوردم  فشار  آرنجم  به

  مثل  سرم  توی  دیشب  اتفاقات  داشت  تازه .  کشید  تیر  و   گرفت  درد

 . شدمی روشن نور پر  هاییجرقه 

 ! گچه تو دستت... نخور تکون-

  این  از.  داد  باال  و   گرفت  را  بند  پشه  پایین  یلبه  و  شد  خم  خودش

  که   آنقدر.  گرفت  حجم  امسینه   توی  چیزی  نزدیکی،   همه
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  و   کشیدم  باالتر  را  پتو.  کرد  حجم  پر   و   کوتاه  را  نفسم  ضرباهنگ

 :گفتم آرام

   کجاست؟ اینجا-

 :خندید می  وجود  تمام   با  داشت  انگار  اما   کرد؛ می  نگاه   صورتم  توی

 !  دزدیمت  کن فکر تو-

 !  اقدس آقای زدی کاهدون به! چی؟  از کی از! دزدیدی؟-

  یک  همین  بذار  دزدیمت،   کنم  فکر  بذار...  فکرهامو  نریز  هم  به-

 .  خودم مال باشی روز

 .  بود معجزه از پر نگاهش. شدم خیره هایشچشم  توی

 !  گفتی؟ چی چشمه لب پیش  چهارسال یادته-

 .  کنم فراموش رو روز اون هک محاله-

 !  شم؟نمی گرفتار  وقت هیچ  گفتم و  خندیدم یادته-

  هایش چشم  یمعجزه  هم   ایلحظه   برای  کردم   حس .  خندید   تلخ

 .  شدند خیس

 ...  من  ...من ارسالن. کردم  اشتباه من.  کردم اشتباه-
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  حاال .  کرد  بلندم  و   گذاشت  سرم  زیر  را  دستش ...  جلوتر.  آمد  جلو

 : زدم لب. بود شده  خیره هایمم چش توی منتظر

  تو  های چشم...    آوردم؟  ایمان  معجزه  به  هم   من   شهمی  باورت-

 . کرد مومن منو

 : بود ناباوری از پر  نگاهش

 !  عمر؟ آخر تا ! شی؟می  من مال  تو یعنی  -

.  بود  شده   قیامت  وجودم  توی.  گذاشتم  قلبم   روی  را  دستم

  که  هاییمرده  مثل.  بودند   شده  برانگیخته  هم  با  همه  هایمحس

 : شدند می زنده  یکی  یکی

 یمعجزه...  گفتیمی  راست  تو.  دیدم  رو  روز  اون  خواب  من-

 ! قلبم خود  تو! منه  قلب تو االن تو هایچشم

...  قرارشبی  هایلب  با   و  کرد  صورتم  مماس  را  سرش.  نداد  امان

 . شد من قرار

 تور   که  حالی  در  چوبی،  تختی  روی  زمین،  از  کوتاهی  یفاصله  با

 .  بودیم نشسته بود؛ گرفته آغوش در را ما بند شهپ 
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  آنقدر   بود  حیاط  وسط   که  کوچکی  آبی   حوض  یفواره  صدای

 یلحظه  آخرین  تا  داشتیم  دوست  که  بود  کرده   خوب  را  حالمان

 ! من  گاه تکیه  او   و  او  آغوش  در  من  البته  بنشینیم؛  همانجا  عمرمان

  گچ  را  دستم   و   برده  بیمارستان  به   را  من   او   اینکه  از  بعد   دیشب

  آوردمنمی  یاد  به  را  کدامشان  هیچ   من  که  حالی  در  و  بود  گرفته

  ساختمان  که  باغ  یک ...  شهر  اطراف  در   باغی.  بود  آورده   اینجا  به  را

 . داشت مجهز اما کوچک

 در  و  بند  پشه  زیر.  بودم  خوابیده  باغ  همین  وسط  را  شب  تمام  من

  وسط  درست  آبی   حوض  و  تخت  و  من...  کوچک  جنگل  یک   میان

 .  بودیم میوه  پر باغی

 آن   روی  همیشه  مثل  توانستمنمی  من   و  خوردمی  زنگ  امگوشی

 .بجهم

 :دادم نجاتش   که شود قطع بود نزدیک

 ...  الو-

 . کردم آویزان تخت از را پاهایم 
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  نرسیدم   بود  شلوغ  خیلی  سرم  دیروز  ببخش...  امصالحی!  پونه-

  تا   کجایی؟ .  مدار  اضافه  وقت  ساعتی  چند  یک  امروز  شرکت،  بیام

 !  اینجا؟ رسیمی کی

  نگاه   بود ایستاده  سرم  باالی  شده  ریز  هایچشم  با  که  ارسالنی  به

 : گفتم  و انداختم کوتاهی 

 !  خوبه؟ دیگه ساعت  یک  تا-

 و  گذاشت  زانواش  روی  را  آرنجش  یک  و  نشست  کنارم  ارسالن

 عقب  را  خودم.  بگیرد  دستم  از  را  گوشی  تا  کرد  خم  را  خودش  بعد

 :کشیدم

 . منتظرتم شرکت دم! خوبه-

 دراز   هنوز  دستش.  پشتم  گذاشتمش  و  کردم  قطع  را  گوشی  سریع

  تمام .  کرد  نگاهم   جدی  و  رفت  هم  توی  کم   کم   ابروهایش.  بود

  پایین   که  حالی  در  بعد  و   گشت  هایش چشم  با   را  صورتم

  دستش   حرکت  یک  با  و  نشست  راست  بود  شده  جمع  هایش چشم

  صورتم  جلوی  و   برداشت  ار  ام گوشی  و   فرستاد   سرم  پشت  را

 :گرفت
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  بگو  گذاشتی،  قرار  و  قول  باهاش  که  کسی  همین  به  بزن  زنگ-

 ! کنسله

  صدا   را  اسمش   ناله با  و   گذاشتم  دستش   مچ   روی  را  سالمم   دست

 :زدم

 . بشم  قایم تونمنمی عمر آخر تا  که من... ارسالن-

 ! بیفته آسیاب از هاآب خواممی. بشی قایم  نگفتم  منم-

  کشتن  قصد  دیروز  یاروها  اون  افتاده،  آسیاب  از  هاآب  کن  باور-

 که   خواستنمی  رو  بایگانی  هایپرونده  هااون  که،  نداشتن  منو

  هارد   االن  بایگانی  توی  کامپیوتری  هیچ  دارم  حتم!  برداشتنشون

 !  نداره

  صدایش  تن بود  چسبیده هایشچشم به ابروهایش  که حالی  در 

 : شد بلندتر

 رو  کشتنت  قصد  ایندفعه.  گفتم  که  مینه!  رینمی  جا  هیچ  تو-

 داری   ببینن  وقتی!  داره؟  خبر  بعد   یدفعه  از  کی  ولی  نداشتن

 ! برنگردن؟ دوباره که احمقن  کنی،می پنبه هاشونرشته  یهمه

 : باشد منعطف لحنم کردم سعی و کردم کج را سرم
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  فکر  نرم  اگه.  کنم  روشن  هااون  با  تکلیفمو  برم  باید  من...  ارسالن-

 دارن   که  هست  چیزی  یک  شرکت  اون  تو.  کشیدم   پاپس  نکنمی

 خوادمی  چی   کاریمخفی  این  ته  دونم نمی!  کننمی  مخفی   من  از

 غلطی  چه  که  گود  این  تو  انداخته  منو  مخاله  دونم نمی.  بیاد   پیش

 ! بکنه

 :گفت  و  کرد گشادتر را هایشچشم

 . نیست  مهم برام-

!  داره  رو   طال  حکم  دقیقه  و  ساعت  هر  االن!  مهمه  من  برای  ولی -

 ی بقیه  نرم   اگه.  کنم  کار  چه  خواممی  من   دونن می  ها اون 

  دو   اون  ماموریت  گذاشته  کار  شرکت  تو  خاله  که   هاییجاسوس 

 ! کننمی تموم رو نفر

.  گرفت  را  بازویم  و   زد  پس  را  بودم  گذاشته  دستش  روی  که  دستی

 :داد  قورت  را  دهانش  آب  باری  سه  دو.  بود  زدهوحشت  هایشچشم

 !  رینمی جا  هیچ تو-

 !  ارسالن کنیمی اذیتم داری-

 .شد منفجر بمب یک شبیه
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  به  بابام  که دیدی!  شناسینمی  بابامو  توخاله  کافی   یاندازه  به  تو-

 بیای  در  جلوشون  خوایمی  چطور.  نکرد  رحم  هم   خودش  ناموس

 ! بشی زخمی اینکه بدون

 را  خودش  و   گذاشت  صورتم  طرف  دو   را  هایش دست.  کرد  مکث

  یک  شبیه  هایش چشم  توی  خشمش  و   بغض  کرد،  خم   طرفم  به

 : بود شده خون پر طوفان

 محکوم   من  انداختن،  راه  که  زرگری  جنگ  وسط  خوامنمی!  پونه-

 ! فهمی؟می... تو دادن دست از دوباره به بشم

  هایمگوش  از  یکی  یکی  که  داشتند  عمق  آنقدر  هایشحرف

 .نشستندمی  قلبم توی یکراست و گذشتند می

 : گذاشتم دستش ساعد  روی و  آوردم باال را سالمم دست

  نگاشون  واستم   چاه،  تو  دنمی  هلم   دارن  کنم؟   کار  چه  گیمی  تو-

 !  کنم؟

  صورتش   بعد  و   هادست  به.  خوردند  سُر  صورتم  روی  از  هایش دست

 تجربه  را  تنهایی  دوباره  او  از  بعد  خواستمنمی.  کردم  نگاه  شتابزده

 زجرآور   برایم  طوالنیش  تامل   این .  مکردمی  نگاهش  منتظر.  کنم
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 آسمان  و   زمین   وسط  بودن  معلق  از   را  من  جمله  یک  با   او   اما  بود؛

 . کرد رها

 ! کن ازدواج من با -

. ستادمیا  دیدرخت که رس  کی   یتنه   یرفتم. پشتم به زبر  عقب

 ی هیروشن سا  هیسا  ریشدم. صورتش ز  رهیو به ارسالن خ   ستادمیا

 . آمدیه نظر مب  تریتر و جدها مصممدرخت 

با ازدواج کردن فقط   یقصد دار  ای  یبا من ازدواج کن  یخوایم-

 !  ؟یکن تمیحما

 آمد:  ترکینزد

 کنم؟   تتیداره حما یاشکال-

م - آره...  ازدواج  قالب  ا  یدون یتو  از  تو  من    ینیتا  به  که هست 

اونا به   خوامیمو بابات... نمخاله  نیبذره  ریز  یریم  یبش  کینزد

ببرن!    نیرو از ب  یو ندار  یدار  ی دن من، هر چکر  تیخاطر اذ

 تو شرمنده باشم.  ی اومدم تو زندگ نکهیاز ا تهش هم من

 : دیلرز م یهالب
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 از دستت بدم.  ی سادگ نیبه هم خوامیارسالن... من... نم -

 در هم فرو رفت:   شیابروها

 نه؟!    یعنی نیا-

 : ام سُر خورده بود را با کف دست پاک کردمگونه یکه رو یاشک

 فعال نه!    یعنی نیا-

 !یپر از دلخور یتکان داد. مثل آدم  میرا برا سرش

ر  دلم روختیفرو  را  دستم  او  ی.  به  و  گذاشتم  که   یی دهانم 

شلوار اسلشش فرو برده و به صورتم زل زده    یرا تو  شیهادست

   شدم. رهیبود؛ خ

 نگام نکن!   ینطوریا-

 قدم جلو آمد:  کی

 .  میقانون بذار  ایب-

 خودمان تکان داد:  نیبرا  دستش

 خودمون دوتا!   نیقانون ب کی-
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نزد  گری قدم د  کیرا تکان دادم.    سرم به من    ک یشد.    ک یهم 

درخت پشت سرم گذاشت. سرش را خم   یتنه   یدستش را رو

 گفت:   یکرد و آرام و جد

من هم باشم. هر جا که    د یبا  ، یکه تو هست  یی هر جا... هرجا-

 .  امیمن هم باهات ب دی با یریم

 ام گذاشت و گفت:شانه یرا رو دستش

  ی بسته منتظر بمونم که... که کِ  یپشت درها  خوامینم  گهید-

 دختر؟! یفهمی! مآرنیجنازتو برام م

**** 

قطع شد. آنقدر با حرص حرف   حانهیبار تماسم با ر  نیدوم  یبرا

کند.    یمن هم مادر  یبرا  د یکه انگار حاال که مادر شده، با  زدیم

 . دمیخند یو من م خوردیمن حرص م  یهایسحوا یاو از ب

را    یدوم قطع شد و من گوش  یبرا  امانیآنتن وسط خداحافظ 

 داشبورد انداختم. یرو

و فس فس کنان    دیچیپ یاتاقک م  یتو  نیباز ماش  یاز پنجره  باد

 .  شدم ی. خنک مزدیام آرام ضربه مبه مقنعه و گونه
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آب   یرا تو  مانیاهصورت   مانیباغ، در لحظات آخر هر دو  یتو

شده بودند. حاال    سیام خمقنعه   یها. لبهمیحوض فرو برده بود

 .  شدندیباد تمام سر و صورتم خنک م نیبا وزش ا

که با اخم    یرسالنبه ا  یچشم  ریجا شدم و زجابه  یصندل  یرو

نگاه انداختم. سر و صورت او خشک خشک شده    کردیم  یرانندگ

سرش را برگرداند  ششیر یتارها یمن تو  یهابود. وسط کاوش

 لب گفتم:  ریرا گشاد کردم و ز میها و مچ نگاهم را گرفت. چشم

 بداخالق...  -

 داد. حیباز هم سکوت را به صحبت کردن با من ترج او

بودم    ی روانشناس  یمقاله  کی  در برازن"خوانده   یه یتخل  یها 

 نیا  "و مردها از سکوت!  کنندیاز حرف زدن استفاده م  یروح

 حوصله سربر!  یلعنتسکوت 

  یرا از رو ی نگاهم را از او جدا کرد. گوش ام یگوش امک یپ  یصدا

را باز کردم.    امک یقفل صفحه را باز کردم. پ داشبورد برداشتم و  

هم    یلیخ  دمیاش ناشناس بود. متنش را که خواندم فهمشماره

 !  ستیناشناس ن
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  ی درخانم اسکن  غیت  ری. ما هممون زآدیبرنم  یکار  چیاز ما ه"

  "که آب از سرش گذشته!  یسراغ کس نی. بهتره برمیهست

متن    نیا  یرا خواندم. احتماال فرستنده  امکیو چند بار پ   نیچند

  م یهاکارخانه بود. دوباره متن را با چشم  ای از کارکنان شرکت    یکی

منظورش    دمیفهمیدومش گنگ بود. نم یو رو کردم. جمله ریز

 است! یت چه کسکه آب از سرش گذشته اس یاز کس

نگاه کردم.    دوباره ارسالن  لبه   کیبه  بود  را گذاشته   یدستش 

شده بود که انگار    رهیخلوت مقابلش خ  یبه جاده  ی ه و طورپنجر

 .  کند ینم ریس ایدن نیا یاصال تو

 ارسالن! -

 جلو کند و به من داد:  یشه ینگاهش را از ش ریتاخ با

 برام اومده!   ام یپ  کی-

 شیرا برا  امیداد و سرش را تکان داد. پ   یزیر  نیچ  شیابروها  به

  یای دارد از دن  ام یپ   نیا  دنیبا شن  شد یخواندم. قشنگ معلوم م

 .  دیآیم رونیب اشی مواز

 !  ؟ یشناسیش رو نمشماره-
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 نه!  -

 !  دارهیبرم  یک  نیزنگ بزن بهش بب-

  ی زن  یصدا  دنیچیگذاشتم؛ اما با پ   کریاسپ  یرا گرفتم، رو  شماره

بو خاموش  م  یدن گوشکه  گوشزد  را  کنان    کرد،یمخاطب  نچ 

 را قطع کردم.  یگوش

  ک ی  هیهم، شب  دندی دویسرم م  یکه تو  یو درشت  ز یر  یهاسوال 

  ی کاف شان یدست و پاها یلشگر مورچه شده بودند که فقط صدا

که    کردیامر م  یراحت طلب  نکهیبود که مغزم را ناتوان کند. با ا

 ی زیچ  کیدسر بگذرم؛ اما  پردر  یکارخانه  نیشرکت و ا  نیاز ا

  یبرا  ها نیرا رها کند. ا  ها نیکدام از ا  چیه  خواستیدلم نم  یتو

دوئل شده بودند که لحظه به لحظه به شمارش   کی  هیمن شب

  نجایا بتی. حاال مصشدمیم ترکینزد اشانیمعکوس تفنگ کش

دارد و نه اصال    یتیطرف مقابلم چه ن  دانستمیبود که من نه م

 داشتم! یاوارم اسلحه شل بیج یتو

شرکت ببرد، من    نگیپارک  یرا تو  نشیارسالن ماش  نکهیز اا  قبل

  اده یپ   یداشت تو  یشدم. صالح  ادهیدر پ   یجلو  یصالح  دنی با د
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  اشیشلوار مشک یهاب یج یتو  شیها . دسترفتیرو قدم رو م

 : دیچرخیرو م اده یکف پ  یهاسنگ یبودند و نگاهش رو

 سالم... -

حرکت به طرفم آمد    ک یا به طرفم چرخاند. با  سرش ر  بالفاصله

جا ماتش  ام افتاد؛ هماندست گچ گرفته  ینگاهش رو  یاما وقت

حال در  کم  کیکه    یبرد؛  تنش  و  بود  خم  طرفم    یزانواش  به 

 شده بود.  لیمتما

چشم  خودم رساندم.  او  به  متعجب   شی ها را  لحظه  به  هر  و  تر 

 .  شدیتر مموازاتش درشت 

 دستت...   خبره؟!چه  نجایا-

.  دنیاطالعات بود رو دزد  یتو شرکت هر چ  روزیتعجب نکن! د-

  کردنیفکر نم   د ی. شادمیزمان سر رس ن یمن هم درست تو بدتر

 مدارکشون رو جمع نکرده بودن!   یکه همه ام یب نجایمن ا

 !  دهیداره خودشو کم کم نشون م یپس روح-

 باال انداختم.  شانه
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 ! ؟یکرد تیشکا-

 نه هنوز!  -

با  نیاول  در- شا ت یشکا  میبر  دی وقت  رد   ها سیپل  دی...  تونستن 

 ی هیتو تا بق  م یبر  ا یکنن! حاال ب  دا یزدنت رو پ   ینجوریکه ا  یی کسا

رو   یدست روح  مینبردن! بر  نیرد پاها رو از ب  یروح  یهانوچه 

 !  م؟یبخون

متخصص و کاربلد... ابرو    ریمد  کیقوت قلب بود.    یصالح  بودن

 باال دادم: 

 ! جانمیهاش پر از هکردن هدف چپه یبرا-

 !  ؟یمعطل یچی... برامیخب بر-

  روادهیپ   یپا به عقب برگشتم و تو  یپاشنه  ی. روومدم یمن تنها ن-

نگاه کردم    یاز ارسالن نبود. دوباره به صالح  یرو نگاه کردم. اثر

 و دستم را باال گرفتم و گفتم: 

 حظه صبر کن!  ل کی-
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  یسرک  نگیو به داخل پارکرفتم    نگیبه طرف پارک  ی سه قدم  دو

دل خودم هم    د یچرا دلم به شور افتاده بود. شا  دانمی. نمدمیکش

 بود. نیکه به ارسالن دادم چرک یابا آن جواب نه

 !  ؟یگردیم  یدنبال کس-

مکث به عقب    ی . بدندیپر  م یهاکه از پشت سرم آمد شانه  شیصدا

و بر    و بر  دی خندیم  ش یهاکه داشت با چشم  ییبرگشتم و به او

گذاشتم   امنه یس یشده بود؛ نگاه کردم. دستم را رو رهیبه من خ

 و هوف کشان گفتم: 

از اون    یریم  نوری! از ا؟یشد  قیها رف. با جنمی ... ترسوندیوا-

 !  ؟یآیور م

و بعد هم گمت    دمیشدم از اون روز که تو رو د  هایمن مثل جن-

 !  ام یدور و بر یبه یکردم. شده بودم آدم عج

  هیگر  نم یشیم  یادامه بد  گهید  کم یاگه    ؟ یخونیم  بتیمصذکر  -

 !؟یخوایم نوی. همکنمیم

 شدم.   اشنه یبه س نهیس بایکه به جلو برداشتم، تقر  یقدم  کی با

 ارسالن؟!  یشده بود میو راست بگو، قا نیکج بش-
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 و با گفتن:  دیخند

پارک" داشت  نگیته  به    "آسانسور  را  آسانسور  اد یمن   یدر 

 بودم.  ده یشرکت د یدر ورود کیآن روز نزد انداخت که

اول با    ی کردم. صالح  یرا به او معرف  یو صالح  یرا به صالح  او

 ارسالن را اسکن کرد و بعد گفت:  شیهاچشم

بال رو    نیکه ا  ییبهتر از دو نفره! حداقل اون الشخورها  سه نفر-

م دستشون  کار  حساب  درآوردن  سرخود آدی سرت  اگه  البته   .

 کار دستمون نده پونه خانم!  تیدبودن وجو

*** 

د  ینگاه   یصالح  میکه شد  یالب  وارد و  در  و    وارهایبه  انداخت 

 گفت:

 چرا نگهبان نداره؟   یو مجهز یبزرگ نیمجمع به ا نیا-

 سالن رفت.   یطرف گوشه به

 هم که خاموشه!    هاشنیدورب-

 به من انداخت:  ی . نگاهمیطرفش رفت به
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 کر همه جا رو کردن! ف زیروح انگ یدار و دسته-

  ی شکل چوب  لیمستط  زیاتاق جلسه، دور م  یکارمندها تو  یهمه

تن را  نشسته، نشس  ستاده، ی. از حالت اکردندینشسته و نگاهم م 

حت بودند،  آمده  همه  کردم.  پسرک    یمنش  یانتخاب  آن  و 

 !یچقهوه

و آرام آرام خوردم.    ختمیر  وانی ل  یآب تو  یاز بطر  ی جرعه آب  چند

 ف کردم و گفتم: بعد صدا صا

کس صحبت کنم؛ اما امروز    چی نتونستم با ه  روزیباز هم سالم... د-

 کنم.  یاومدم تا باهاتون حجت تموم

 از وسط سالن گفت:  یمرد

 فکر کنم سالم بود.   روزیشده خانم مهندس؟! د یدستتون چ-

سوالش را از   یرا دادم که صالح  یسوال بودم. جواب  نیهم  منتظر

 قبل حدس زده بود.  

ها  پله  راه  یرفتم تو  آد یم  ادمیداشتم.    دی شد  یجه یسرگ  شبید-

 ی اتا لحظه  آدینم   ادمیاما از اون به بعدش را    یگان ی تا برم تو با
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  ش یکس پ   چیه  یها افتادم. بد براشد و از پله  یپام خال  ریکه ز

 !  ادین

 !  نیریشرکت نگ نیا یبه نحس نویو ا نیبهتر بش دوارمیام-

انرژ  ییها آن جمله   از  یعنیدرست برعکس بود.    اشی گفت که 

وقت خوب   چیکه ه  دوارمیتو نحس است و ام  یبرا  نجایگفت ا

 ! ینشو

 و گفتم:  دمیجوابش آرام و خونسرد خند در

ا  امیراض- .  ستمین  یخوشبختانه آدم خرافات  ایمتاسفانه    نکهیاز 

  د یقرارداد جد  ک یخب... دوستان خواستم بهتون بگم که قراره ما  

 یکه خانم اسکندر  ییای. من از حقوق و مزامیکن  میتنظبا هم  

قرارداد   یها رو توهمون  نا یبراتون در نظر گرفته بودن باخبرم و ع 

  ن یآینفر به اتاق من م  کینفر    کی  ییراینوشتم. شما بعد از پذ

 !  نیکنیرو امضا م دیو قرارداد جد

 گذاشتم:  زیم یگرفتم و کف دست سالمم را رو ینفس

 نداره؟ ینظر یکس-

 از وسط جمع گفت: یزن
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کم    یلی. خنیرو جمع و جور کن  نجایا  نیبتون  خورهیون نمبهت-

 ! نیسن و سال

  نی! به هر حال اگه ان؟یمتضرر بش نکهی! از ان؟یترسیم ی از چ-

منو تحت    ی به ضرر شما باشه، زندگ  نکهیکارخونه بخوابه، قبل از ا

 .  ستمیاشم که ننگران ب دی با شتری! پس من بده یقرار م ریتاث

 در اتاق زده شد.  همزمان

 .  نیی را برگرداندم و گفتم بفرما سرم

 بود.   ستادهیچهارچوب ا یباز شد. ارسالن تو در

 !  ن؟یآیلحظه م کی-

 : بلند شدم  زیکردم و از پشت م یاتاق معذرت خواه  یاعضا تو  از

 شد؟! تموم شد؟!   یچ-

ل- اون  براساس  حاال  تمومه!  دار  یاسام  ستیآره...    یکه 

 اتاق خودت.  یبفرستشون تو

 داشته باشه!   ده یکه کارمون فا  دوارمیباشه! ام-

 زد و گفت:  یچشمک
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 ... نگران نباش! ریداره خانم مد -

خودم   یمتن را مدام برا  یتو  امی داده بودم و پ   هیتک  یصندل  به

 .  خواندمیم

با    یاز در  یصالح بود  باز  کامال  وارد شد.    کیکه  پوشه  دسته 

 گذاشت و گفت: زیم یرا رو ها پوشه 

اتاق کنفرانس    یاون فرصت که همشونو تو  یها رو تواثر انگشت-

کمک   با  کرد  یکیبودن  جمع  دوستانم  اثر  میاز  وجود  مسلما   .

 ی اگهی دو نفر اونجا قانع کننده است اما اگر کس د  یکیانگشت  

 . میبهش مشکوک بش  دیهم بهشون اضافه شد، با 

 د.  ها زپرونده یرا رو دستش

انگشت- بررساثر  که  خ  یها  ا  یلیبشن  با    شهیم   هانیراحت 

 قسر در برن!   ذارمیکرد. نم دایمطابقتشونو داد و طرف رو پ 

  رم یکه درگ  یزی. چستیمهم ن  یلیها خشدن اون  دایمن پ   یبرا-

 !  نهیکرده ا

 را به طرفش گرفتم.   یشدم و گوشجا بلند  از
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  یهاکه ظرف  لونینا   کیارسالن هم با در دست داشتن    همزمان

 وارد اتاق شد.  زدند؛یبه من چشمک م  شانیمصرف غذا تو  کباری

 نهار...    نییسالم... بفرما-

 کنار اتاق گذاشت.  زیم یرا رو کیپالست

نگاه   رهیبه صفحه خ   قیکه عم  یصالح  به بود  انداختم.    یشده 

  بیسرعت عمل عج  کیبا    یرفت. صالح  جیگ  یالحظه   یسرم برا

 شتم گرفت و نگهم داشت.دستش را به پ 

 چه کارت شده دختر؟! -

رها کرد    زیم  ی که تازه متوجه شده بود ظرف غذاها را رو  ارسالن

 ی و با دو قدم بلند خودش را به من رساند. نگذاشت من در احاطه

شانه  یصالح  یهادست دور  را  دستش  و    می هابمانم.  انداخت 

 .  نمیکنار اتاق بروم و بنش زیکمکم کرد پشت م

 ! ؟یبخور یزیچ  کیتا  یبش ینطوریا دی حتما با-

 خوبم ارسالن! - 
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و   دیرا با خِر و خِر به طرف خودش کش  یصندل  کیکرد.    اخم

رونشست  میروروبه را  دستش  و    ام یشانیپ   ی.  گذاشت 

 افتاد:  نییکرد و پا یام را طتا چانه  شیهاانگشت

ت تهوع  باشه پونه؟! حال  روزید  ی به خاطر ضربه   تجه ینکنه سرگ-

 !  ؟یهم دار

ظرف  ی کیتوجه    یب خودم    یهااز  طرف  به  و  برداشتم  را  غذا 

برشته    گیزرد و ته د  یجوجه   یدرش را که باز کردم بو  دم،یکش

 کرد. کیرا تحر م یکنار ظرف اشتها یی و طال

 !  یشدیم ینطوریا ینخورده بود یچیه شبیاگه تو هم از د-

 .نخوردم یچی ه شبیباشه منم از د  ادتیاگه -

  یی افتاده به او  ییها و با شانه  دم یاز نگاه کردن به غذا کش  دست

  شی هادست و پر شده بودند و چشم  کی  اشیمشک  یهاشیکه ر

 مطلق نگاه کردم.   اهیس

دار- پا  یتو  م  یبه  نمیسوزیمن  چرا  کارها  یری!    یدنبال 

 ی ... چطوریاگه بابات بفهمه هنوز هم با من  ی دونی! م ت؟یگالر

 !  یازدواج بد شنهادیوجود بابات به من پ با    یتونیم
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 داد و نگاهش را از من گرفت:  رونیب ینیرا پر صدا از ب نفسش

 چکاپ! کی م یپاشو بر یغذاتو خورد-

 ارسالن!  یچرخونیچرا حرفو م-

خم کرد و ارنجش   شیزانوها ی ... خودش را رویکرد. جد نگاهم

که    ی ستزانواش گذاشت. دستش را به طرفم کش داد و د  یرا رو

 بود را آرام گرفت، محکم گفت:  م یپا یرو

. عکس العمل بابام هم برام مهم  ی فکر کن  ندهیبه آ  خوادیدلم نم-

نتونسته منو به زانو   یرو ازم گرفته ول  زهایچ  یلیاالن خ. تا  ستین

  ادت ی!  تونهیهم نم  نیخانم، بعد از ا  ی! مطمئن باش عطرارهیدر ب

 . سازمیم زیهمه چ یچیاز ه مم، یکه نرفته، من پسر مامان مر

 ! ؟یعطر-

  ی ایم کم دارم، تو که بخونه  یپر عطر تو  یپونه  کیمن فقط  -

 ی الحظه   یبرا  رمیمی! مشهیمن کامل م   اهیگل و گ  ونیکلکس

 !  یبش یکی که عطر تنت مال من بشه، با من 

مرد چه   کی  یایزن از دن  کیرا به دندان گرفتم. آخر مگر    لبم

  ی قلب  ی هاامش؟ به جز عشق؟ به جز چشمبه جز آر  خواهد؟یم
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که فقط حجم    یروح  ی هاو گوش   شوند یاو باز م   یکه فقط به رو

  یهادوست داشتن  کی! چقدر  کشند؟یوش ماو را به آغ   یصدا

 از عشق است! ییایآن زن دن یبرا یمعمول

پاش- شده  تموم  دادنتون  قلوه  و  دل  به    نیاگه   یزیچ  کیکه 

 .دمیرس

  ی پشت یبه طرف او چرخاند. دستش را رو سر و تنش را ارسالن

 انداخت و گفت: یصندل

 ؟ یدیهامونو شنتو حرف-

 نکرد.  انکار

 نه همشو!  -

 . میزدیآروم حرف م میما که داشت  یول-

  پ یتا نفسمو نگه دارم ک  ستین  ینیپسر جان گوش که مثل ب  -

 !شنوهیشه بوها رو نفهمم. گوشه؛ خودش خودکار م
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ش "دمیرس  یزیچ  کیبه  ". آنقدر آن  بلند شدم   یصندل  یرو  از

دخترانه را قورت دادم و مقابلش   یایمهم بود که شرم و ح میبرا

 :ستادمیا

 !  ؟یدیرس یبه چ-

 و آرام گفت:  ستادیبلند شد و پشت سرم ا  ی صندل  یاز رو  ارسالن

 لقمه غذا بخور! کی نیبش  ای! بیبشنو یتونینشسته هم م-

ها  چشم  ینگاهش را رو  بودم.  رهیخ  یصورت صالح  یقرار تو  یب

 ها و صورتم گرداند. بعد حکم کرد: و لب

 .  دهی. رنگ پرنیبش-

نفر  یجلسه  به سه  را  شروع   یلیمستط  ایگرد    زیم  چیه  یامان 

 میاز گلو  یاداشتم که باز هم لقمه  دنیفهم  جانی. آنقدر همیکرد

 نرفت.  نییپا

  ر یز  ما هممون  آد، یبر نم  یکار  چیکه گفته از ما ه  ینیا  نیببن-

اسکندر  غیت با    میهست  یخانم  خودمون  امروز  واضحه!  که 

د  یهاحشم کارمندها  میدیخودمون  تک  تک    کی  نجایا  یکه 

  ا یکه داشته    ی به خاطر خدمات  ای !  زنیروح انگ  یفتهیش  ییجورا
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جذبه  خاطر  ابه  که  غال  هان یاشه  مثل  درست  به   مشدن  حلقه 

 گوش!

 : دیدهانش را بلع آب

گذشته    - از سرش  ا  یکس  ی عنیآب  االن وسط  معرکه   نیکه 

 !  ی! اگه گفته؟یک ی کی! حاال اون ستین

  ی عزل شده  ریجرقه زد. من وجود مد یزیسرم چ یتو یالحظه 

از   کال  را  آوردم    اد یکارخانه  زبان  به  که  را  حدسم  بودم.  برده 

 زد:  هیتک یصندل یاز حالت خم در آمد و به پشت یصالح

  تیجمع  نیال برعکس ا. احتمامیکن داشیپ  د ی! خودشه! باقایدق-

عزل   یبه جا  یهم نداشته وگرنه روح  یخوب  یرابطه  زیبا روح انگ

 بده!   رییسِمتش رو تغ تونستیم

 !  ارم؟ی ب ریحاال شمارشو از کجا گ-

و   ریز ستمیس یکارمندها رو تو یهمه یمن خودم شجره نامه-

 .  دمیند  یعامل گمشده اسم ریمد نیرو کردم. از ا

رفت  یعنیپس  - درست  رو  بامیراه  پ   ریمد  یآقا  نیا  دی .    دایرو 

 . میکن
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حال  ارسالن رو  شیهاکه دست  یدر  کرده   اشنه یس   یرا  جمع 

 هم انداخت و گفت:   یرا هم رو ش یبود، پا

 . کنمیم  داشیمن برات پ -

 از کجا... -

 کرد:  زیرا ر شیهاچشم

خ  نیا- نم  ی لیکار  است.  شما    یخانم  یبرا  تونمیمردانه  مثل 

 کنم.   حشیتشر

خدمیخند با  و  درآمدم  فعال  حالت  از  به  آسوده  یکم  ی الی.  تر 

 دادم.   هیتک یصندل

روح- بفهمم  تو  خواستهیم  یاگه  چاه  یمنو  کنه،    یچه  پرت 

 !  دمیهمتونو سور م

وضع جلو   نی! تو با اخوره؟یمرده به چه دردمون م   کیسور  -

 !  یکه سور بد مونهیازت نم یزیچ یبر
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زده بوده نگاه    رونیکه کفرش از سرش ب  یبه ارسالن  یچشم  ریز

آرام    یکوتاه   یبود. خنده  می هاچشم  یتو  رهیکردم. خ کردم و 

 برداشتم.  زیم یظرف غذا را از رو

ا  یزعفران  گیته د  یشتریب  یبا اشتها  حاال   نیرا برداشتم و به 

 دادم.  انی بد زمان پا یروزه

**** 

ارسالن رفته تا  بود که    ی نگاه انداختم. سه ساعت  یساعت گوش  به

 . اوردیبه دست ب یسرنخ ،یشده رد بیغ  رعامل یاز مد

اش را گرفتم. باز هم مشترک مورد نظر در دسترس  دوباره شماره 

 نبود. 

البوم  یدر حال  میمر  مامان از   یتو  یگرید  یکه  دستش داشت 

 زد:  رونیاتاق خوابش ب

 پسرهاست.    یهاعکس نم یا ایب-

 داد.   هیتک یبه پشترا گرفتم. کنارم نشست و  آلبوم
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ها، دست انداخت  عکس  یبرگه را ورق زدم. شور و نشاط از تو  کی

 !  دشانیها را به باال کشو آن می هاکنار لب

رو  ناخودآگاه  را  تو  دم یکش  ی عکس  ی انگشتم  از   ش یکه  بود  پر 

ب  کیبرف...   نوک  بود  شده  باعث  که  سرد  و    ی نیبرف  ارسالن 

  ده یدراز کش  نهیشن به سبا کاله و کاپ   ن یزم  یکه رو  ی ونیهما

  ی هازبان ارسالن هم پر بود از دانه   یبودند؛ سرخ بشود. البته رو

 برف!  دیسف

 !خورن؟یدارن برف م ها نیا -   

 : دیخند

به    . نگاه نکنخوردیرو م  دیرسیدم دستش م  یارسالن هر چ-

  دونستیاالنش که نازک خور شده، بچه که بود از همه بهتر م

 طرفه! راه دهنش از کدوم 

 . دم یاراده بلند خند یب

 !ی دیعکسو ند  نیاوه مادر... هنوز ا-

  شد یشد. آن عکس معلوم م   دهیبه طرف انگشت مامان کش  نگاهم

آب  ی کیتولد گرفته شده! ک  کی  یتو با هفت شمع   یکوچک و 
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چشم  ونیهما  یجلو  ش،یرو اما  شده  یهابود.   ون یهما   یگرد 

که   ی. در حالبود  دهیدست و صورت خندان ارسالن چرخ  یرو

 بود.   دهی را قاپ  کشیکنار ک   یهاانگشت پر از خامه کی

 را به طرفش چرخاندم:  سرم

 ارسالن زود برگرده؟!   ی کنیدعا م م یمامان مر-

 هم زود هم دست پر برگرده!  -

 ! رم؟یحقمو بگ تونم یبه نظرتون من م  یعنی-

 جمله جواب داد: کیبا  فقط

 ! رهیگ ریش یول  رهیگ ریخدا د-

فارغ شدسعک  از که  تند    م یها  تند  به  کرد  شروع  قلبم  دوباره 

مخدر گذرا و کوتاه    ک یآن آلبوم فقط    ی ها. انگار عکسدنیتپ

 مدت بودند.  

آنقدر من را شاد    اطیباز و بسته شدن در ح  یبعد صدا  یالحظه 

جَستم. که بعد از آن هر    یواقع  ی به معنا  نیزم  یکرد که از رو

 کنده شوم.  نینطور از زمکردم نتوانستم ا نیچقدر تمر
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به دو قدم  در . دستش هنوز  دمیرس  اشیسالن که باز شد من 

 بود. رهیدستگ یرو

 ؟یکرد رید نقدریسالم... چرا ا-

فقط سرش را کج کرد و    د،ینکش  رونیب  ش یرا از پا  ش ی هاکفش

 داد و بعد رو به من گفت: ی سالم م یبه مامان مر

  د یغره... گفت حتما باچ  اروی اش؛ اما  کردم. رفتم خونه  داشیپ -

 .  میاالن بر ایتا مدارک رو بهمون بده! ب نهیخودت رو بب

  د یلرزیم  جانیکه ه  یانهیزده شده بودم که با س  جانیه  رآنقد

دست پوست  به    یو  را  خودم  بود  شده  دانه  دانه  و  مور  مور  که 

از    خواستمیبود؛ رساندم. تا م  ستاده یکه او ا  یی در، جا  یآستانه 

 روم دستش را مقابل گرفت و فقط نگاهم کرد: ب رونیدر ب

 خب!   می! بره؟یچ-

  کیتنم داشت و بعد با    یرو  ش ی هابا چشم  یرفت و برگشت  کی

 :دیلبخند محو پرس

 !؟یایب یخوایم یطور نیهم-
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آن تاپ دو    ی خودم را تو  ندازم،یب  ی به خودم نگاه  نکهیا  بدون

ضر نبودم  حا  ی حت  گریبند کوتاه تصور کردم؛ آن لحظه بود که د

 که او فرستاده بفرستم.  یینگاهم را به جا

. خجالت تمام تنم را مثل دمیپا چرخ   یپاشنه   یرو  عیسر  یلیخ

 .  زدیم رونیداغ ب زیزغال گداخته کرده بود. بازدمم ن کی

  ن یبوسه زده بود من را در ا  می هاباغ به لب   یکه تو  یوقت  یحت  او

تم مانتوام را تنم کرده  دس  بعد از باند و گچ  ی کیبود.    ده ی وضع ند

 بود.

  یپشت  یرا که رو  مینگاه کنم. مانتو  میبه مامان مر  شد ینم  میرو 

را    شیها انداخته بودم را برداشتم و از سر صبر آرام آرام دکمه 

ام را با وسواس سرم و نقابش را صد بار عقب و  بستم. بعد مقنعه

 نیاو ا  ناردوست نداشتم به عقب برگردم و در ک  گریجلو کردم. د

تر  چند سانت از قدم هم کوتاه  کردمیصحنه را مرور کنم. حس م

 شده! 

تا بهش    ایخونه است. بدو ب  7چغر گفت تا ساعت    یپونه! آقا-

 . میبرس
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  ستاده یها مقابلم امثل جن  می کردم و برگشتم. مامان مر  یهوف

دهانم پهن شود.    یکه از گلو در آمده تو  یغیبود. مهلت نداد تا ج

 صورتم گرفت و گفت:  یرا جلو یکیکوچک پالستظرف  کی

 بخور فشارت بکشه باال!    هاکیک نیاز ا-

 را آرام باال بردم.   دستم

جلوش راه   ینطوریا نکه یا یبرا گهی نگران نباش! تا چند وقت د-

 !  یخوایهم ازش م یلفظ ریو ز یآریناز هم م  یبر

از خجالت   رگیدندان بردم و ظرف را از دستش گرفتم. د  ریرا ز  لبم

جا بود که رفتم. ارسالن رفته بود. تازه آن   رونینگاهش نکردم و ب

 کش آمد.   می هالب یپهن و باز رو یلبخند

انداختم  اطیح  یتو  یهاچکیپ   به امروز  نگاه  چقدر   .

 شهیاز هم  شتریهم ب اسی   یبود. عطر بوته  باتریز  شانیهای صورت

 . خوردیو تاب م چیهوا پ  یتو

تا نشستم    نیماش  یتو  میز کردم. از فرستادن پارا با  نیماش  در

قطب موافق    کی  هی شب  یزیچ  ک ی.  دیطول کش  یچند سال نور

 . نمیکه کنار ارسالن بنش گذاشتیآهن ربا نم
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ز  به در،  بستن  به    یچشم  ر یمحض  حواسش  کردم.  نگاهش 

که   ییهاکیجلو بود. در ظرف را باز کردم و عطر هل ک  یشه یش

. خود عطر  دمیذاشته بود را به مشام کشگ  مانیبرا  م یمامان مر

 .انداختیهل فشار را به نواسان م

 ن یچرا ارسالن با ا"را برداشتم و با خودم گفتم:    کیتکه از ک  کی

 "!کنه؟یهمه عجله حرکت نم

که   کردمیم یسرم حالج یها را داشتم توها و هدفحرف  هنوز

وسطش فرمان بلند شد و پشت انگشت سبابه و  یدست او از رو

 ام نشست. گونه یرو

م  یا- خودتو  من  نگاه  از  امروز  میدی دیکاش  تا   یدیفهمی... 

 ! که چقدر...تابمیبهت ب دنیرس یچقدر برا

که دستم را باال بردم و   دیرسیام م داشت به چانه ش یهاانگشت 

به معنا را  انگشتانم  ا  یسر  کف    وار،وانه یلمس د  نیتمام کردن 

که تمام حجمش از دست رفته بود   ییدستش گذاشتم. با صدا

 لب زدم:

 ! شهیم  کیساعت داره به هفت نزد-
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کرد و    ریانگشتانش اس  انیکرد. بعد سر انگشتانم را در م  یمکث

سر    یرو  ی نرم و طوالن  یادستم را به طرف خودش کشاند. بوسه 

آس دست  عم  ام دهی د  بیانگشتان  نفس  و    د یکش  یقینشاند، 

 کند.  م یشد رها یباالخره راض

اش انگشتانم داغ بودند و نبض داشتند. چشم بستم و رد بوسه   سر

 را مشت کردم و به تنم چسباندمش! 

*** 

که تا آخر صحبتمان   یبا آن مرد سن و سال دار یی تنها مالقات 

جا تو  یبه  کردن  لبه  زشیت  شیهاچشم  ینگاه   نک یع   یبه 

که    یبود. مرد  یدیجد  یتجربه   میشده بودم؛ برا  رهیبزرگش خ

سخت   یتودر  آنق که  بود  خورده  جگر  خون  کارخانه  آن 

کف    راجا  و درشت آن  زیبه من اعتماد کند و تمام ر  توانستیم

بودم، بگذارد.    یاسکندر  زیکه دختر خواهر روح انگ  ی دست من

آن  مدتانگار  پ ها  ا  شیها  حاال  و  بودند  شده  اختالف    ن یدچار 

  ی کند و من  را عزل  رمردیپ   یبود که روح  دهیرس  یی اختالف به جا

 کارخانه نداشتم.  نیاز ا  یاطالعات  چیکه ه اوردیرا سرکار ب
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گوشه  رمردیپ   حاال تجربه  قدساده  یخانه  یپر  و    اش یمیاش 

 نشسته بودم.  تیریمد  زیافتاده و من پشت م

ها اعتماد نکرده؛  ثبت داده  دیوقت به لوازم جد   چ یه  گفتیم  او

  یشته را به صورت سنته و نداهر چه از کارخانه داشت  نیهم  یبرا

 دار نگه داشته بود. دکمه یچند پوشه  یتو

عج  من سواالت  سرند  و  غربال  از  که  غر  بیرا  گذراند،    بشیو 

ارزشمند    یهاپوشه   نیا  دن،یو رو کش  ریباالخره بعد از دو ساعت ز

 داد. لمیرا تحو

 امدهید  بیبغلم گرفته بودمشان که دست آس  یسفت تو  آنقدر

 .  دیکشیم رهیت

نبود دنبال ارسالن بگردم. او    اجیآمدم، احت  رونیاش که بخانه   از

رو را    ادهیهم فرو رفته، طول پ   یتو  یبه دست، با ابروها  یگوش

 .گشتیو برم  رفت یم یخط فرض کیتا 

من را گرفت و    روادهی بودم که نگاهش را از کف پ   ابانیخ  وسط

  زد یرف مح  ظی. معطل نکرد، همانطور که آرام آرام اما پر غ دید
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دو طرفم  گوشد یبه  م  ی.  شانه  انیرا  و  در گوش  و  گذاشت  اش 

 ها را از دستم گرفت.همان حال پرونده

باشه! از اول هم قرار نبوده که شما منو تا آخر عمرم ساپورت  -

  رمیدستم رو به زانوم بگ د یجا به بعد منم با کی! باالخره از یکن

 بگم و بلند شم.  یعل  ا یو 

- ... 

  م یمونده باشه! ما هر چقدر هم بحث کن  یاگهیرف دفکر نکنم ح-

من اشرق بودم    شهی. هممیرسیمشترک نم  ینقطه   کیآخرش به  

 تو مشرق بابا!  

- ... 

وقت به    چیکه ه  دوارم یاحترامتو نگه داشتم بابا... اما ام  شهیهم-

 نرسم.   یگیکه تو م  ییروزها نیا

 را قطع کرد و گفت:  اشیگوش

 چه عجب...  -
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 ی دستش سُر خورد و رو  یتو  یهاپوشه  انیها از موشهاز پ   یکی

 افتاد.   نیزم

 رون یب  شیپوشه باز شده بود و چند برگه از ال  یشدم. دکمه  خم

در رفت و    ینینگاه کردم. ماش  ابانیزده بود. به چپ و راست خ

ها  ها را مرتب کردم. داشتم آنراحت برگه  الیبا خ  دم یآمد که ند

معاون    ی که روح  ی اسم بانک  ی اما وقت  گذاشتمیپاکت م  یرا تو

سرم داد    یتو  یزیچ  دم ید  هاناز آ   ی کیسربرگ    یآن است را رو

 "گمشده است یهمان مهره نیا" دیکش

  داشتم یکه آرام ارام به جلو قدم برم ی از جا بلند شدم و در حال 

و تک تک کلماتش را    دمیکش  رونیپوشه ب  یبرگه را کامل از تو

 خواندم. باز باز  یهابا چشم

  ی صندل  ی ها را روپوشه  ی را باز کرده و مابق  نیدر ماش  ارسالن

برگه   یمن با خواندن متن تو  یاما دست و پا  گذاشت؛یعقب م

 رمق شده بود.  یت و بسس
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شد.    ده یکاغذ به در آپارتمان او که هنوز باز بود کش  یاز رو  نگاهم 

 ب یو غر  بیوام هنگفت عج  نیا  انیکس بهتر از او در جر  چیه

 نبود. 

 .  دمی انداختم و دو ابانیبه دوطرف خ  یحرف فقط نگاه بدون

 !  ؟یریعه... پونه کجا م-

 در سرم را به طرف ارسالن برگرداندم و پوشه را باال گرفتم:   یجلو

 .  آمیاالن م-

. بودنش دلم را گرم  دمیرا شن  نشیماش  یقفل شدن درها  یصدا

 باشم. کرده بود تنها    دیتاک ریمد  ی. گرچه آقاکردیم

پله  دمینفهم راه  فقط  خانه  ک یبار  ی هااز  رفتم،  باال  چطور  اش 

در را باز کرد و منتظر   یو زنگ زدم، وقت دم یدر رس یجلو یوقت

م آنقدر نفس نفس  نم  زدمینگاهم کرد؛  را   توانستمیکه  حرفم 

 بزنم.  

رس  ارسالن سرم  پشت  مقابل    دم یکش  یهوف   دیکه  را  پوشه  و 

 گرفتم:  رمردیپ 



 

 
 

735 

DONYAIE MAMNOE 

 ستن؟!ه  یچ نایا-

ع   او و  گرفت  دستم  از  را  پوشه  چشم  نکش یآرام  از    ش ی هارا 

 ها انداخت: به برگه ینگاه   کیکرد و  زیبرداشت. چشم ر

 که خاله جانت توش معاونه!    ی وام کلون از بانک کیوامه!  نیا-

چه    دونمی... نمی! ولدهیدردسر بزرگ خواب  کیتوش    دونمیم-

 ! یدردسر

زد و به پشت    شی هابه چشم  را  نکش یع را باال داد. دوباره    نگاهش

 شد.   رهیبود؛ خ ستادهیکه ارسالن ا ییسرم جا

 ؟ یلطف یوسط چه خبره آقا ن یا نیگیم-

 پوشه درآورد: یرا از تو هابرگه

مضاربه از بانک   نیسنگ  وام  کی  یخانم اسکندر  شیدو سه ماه پ -

  دمی قرون د  کیکه اون وام رو گرفت، من نه    یگرفت اما از روز

نه    یتو  که باشه  پول  کیکارخونه صرف شده  بانک    یقرون  به 

 اختالفمون شد. یهم باعث جرقه  نیبرگردونده باشه! هم
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مادرم    یها بوخاله  یه ی بق  هیانتظار نداشتم شب  یوقت از روح  چیه

  و مطمئنم کند که دوستم   ردی بغلش بگ  یرا بدهد، که من را تو

نداشتم؛ اما او دارد    نیاز ا  شیب   یتنها بودم و انتظار  شهیدارد. هم

از زمانکندیرا در حقم تمام م  یخاله گر که من    ی . او درست 

وام را گرفته بوده تا خانه    نیبودم ا  کردهسهم کارخانه اقدام    یبرا

وام نه تنها کارخانه را بلکه عمارت را هم از    نیخرابم کند. تا با ا

 بکشد.   رونیدستم ب

داغ شده و هر لحظه   تلخ و دردناک و  یگلوله   کی  هیشب  بغض

 .گرفتیحجم م شتریب امنه یس یتو

  یشده بود که در ب   لینوع خلسه تبد  ک یبه    جانم یه  عیسر  آنقدر

او گرفتم حالت ممکنه، دستم را باال بردم و پوشه را از    نیترتفاوت

کوچک   میبرا  ا یو راهم را به طرف راه پله کج کردم. انگار که دن

 کرده بود.  هوا حبسم یحباب ب  کیشده و در 

مدام   ی کی  کردمیحس م  امدمیم نییها را که داشتم پا پله تمام

است که من باز   کیو هر آن نزد  کوبدیم  میبا چوب پشت زانوها

 سقوط کنم.
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کشش نداشت. وسط راه پله خم شدم و مثل مادر    م یپاها  گرید

ارسالن در نور   یهیو نشستم. سا  دمیکش  واریها دست به دمرده

 اشهیشد. او تمامم را با سا  دهیتنم کش  یلند و پهن روزرد سالن، ب

  یکنارم نشست. زانوها  ی حرف  چ یبعد بدون ه  یادربرگرفت. لحظه

س تا  لحظه   اشنه یبلندش  امدند.  دور  بع  یاباال  را  دستش  د 

 انداخت و آرام لب زد:  م یهاشانه

 . کنم یدرکت م_

 رفت.  نییپا  شیهمراه آب دهانش پر سر و صدا از گلو بغضش

 ...میخونمون داشت  یها رو تومعرفت  یب  نیورژن از ا  کیما هم _

  ه یدور و برمان را دم گرفت و بعد آرام آرام من را شب   یهوا  قیعم

 سرم نشست.  یاش هم رودر بر گرفت. چانه اشهیسا

 دستم فشردم.  یلباسش را تو یو پارچه اشنه یس یرا تو سرم

******** 

و    دمیکشیبود م  دهیکه خواب  ییصورت جانا  یرا رو  میهاانگشت

  ریتا شکمش س  ا ی. چقدر فارغ از دنخوردمیبه حالش حسرت م

 بود.  دهیخواب نشیزم یرو یشده بود، در بغل خدا
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م   ی چ  یعنی_ دارم  ک  نی ا  رم؟یباز  اومد  هیپسره    ؟ یباهاش 

 ببرتت خفتت کنه؟ یترسینم

  ی ! چه حسی شیها ممثل مامان  یخوریحرص و جوش که م_

 ؟ یدختر هم سن و سال خودت دار کی یدار

دل    سرش ته  از  من  داشتن  خاطر  به  بود  معلوم  داد.  تکان  را 

 متاسف است.

 که باالخره بعد از چند ماه آماده شده بود بلند شدم.    یمبل  یرو  از

  نه یا  یبرا  آمیسمت نم  نی! اگه من احانهیمواظب خودت باش ر_

زنبور دارم زترسمیکه م لونه  .  کنمیم   یندگ. فعال من تو خود 

 تو آزار بده!  کدومشون تو و خانواده چیه شین خوامینم

مبل کنار دستم بلند شد و من را محکم به آغوش   یهم از رو او

 .دیکش

امروز خونه    مانیا  ی تو رو خدا مراقب خودت باش پونه! کاشک_

 . اومدیاون از پس تو دختر لجباز برم دی بود، شا

 د لب زدم: اش بوشانه یکه سرم رو یحال در
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خوشحالم که شماها رو دارم. چقدر خوشحالم که خدا چقدر  _

 تو کشوند.  یسمت خانواده  مویزندگ ریمس

 . زمیمراقب خودت باش عز یلیخ_

*** 

  یحس  کرد، یم  تمانیهمه مدت داشت اذ  ن یکه ا  یاحفره  افتنی  با 

  افتمیزده و    رونیکه از وان با تن برهنه ب  دوسیمثل حس ارشم

  م یرا مر  یاضیر  ادیداخته بود؛ داشتم. انگار مدال المپراه ان  افتمی

 خودش به من اعطا کرده بود.  یرزاخانیم

معمول  به طبق  که  ارسالن  م  یوقت  یطرف    گار یس  شد یمتفکر 

رو را  از    گذاشتیم  ش یهالب   یخاموش  تا  چند  کردم.  تند  پا 

روبهبرگه و  زدم  کنار  را  د  ش یروها  رفتم    یوقت  شبینشستم. 

دار بردارم تا کردم چند دست لباس خانواده  یسع  ن،مایا  یخانه

 بچسبانم.   امنه یام را به سمجبور نشوم چانه  روزیمثل د

 رو! نجایا نیبب_

  گاریدستش داشت؛ گرفت و س  یکه تو  یابرگه   یرا از رو  نگاهش

 لبش برداشت.  یرا از رو
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 هوم... _

 : دیشبه جلو ک  یگذاشتم و خودم را کم  می هاران  یرا رو  میها آرنج 

فصل اصال    نیهم  یتو  شیسود سه ماه قبل با سه ماه سال پ _

انگار   ندارن!  تو دستش   ی کیهمخوانی  رو گرفته  سود کارخونه 

 چلونده. 

 کرد:  ینچ

 . دمیپس درست فهم_

 ؟ یدیفهم ی مگه... چ_

چشم  نگاهش اال  انداخت  جا  همه  به  را   یهارا  شستش  من... 

 : دیش کشلب یگوشه 

قطع   تشونیکه فعال  هیخونه چند وقتکار  یهاچند تا از بخش_

  روین  ل یشده. کارگرها هم حقوق نگرفتن. احتماال کارخونه تعد

 کرده! 

 .  کردنیها سر زدم. همه داشتن کار م من به سالن یول_

 باال انداخت:  شانه
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 بوده!   تهیفرمال_

 خود به خود مشت شدند.  م یهادست

 ! ؟یچ ی عنی نیخب... ا_

 گفت:  یو با کند را دور دهانش چرخاند  زبانش

 !کنهیم  یکارخونه داره خام فروش_

 فکم خود به خود منقبض شد. لب زدم:  ، دیپر  پلکم

   ؟ یخام فروش_

عزل    ریهمون موقع که رفته بودم کارخونه تا اسم و رسم مد_

  دهیعمال خواب د یتول یهاسالن  کنم متوجه شدم که  دایشده رو پ 

صور داشت  کارخونه  واقع  در  م  یبودن.    یها. شمشکردیکار 

ا  شن،یوارد کارخونه م  کراستی  ومی نیآلوم برش   نکهیاما بدون 

کمتر به    ی لیخ  متیق  کیبه    د یتول  یهابرن تو سالن  ایبخورن  

م  یدیتول  یهاکارخونه  براشنیفروخته  سود   نهیهم  ی!  که 

 .کنهیکارخونه تنزل م

 نگاهم کرد:  باالخره
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! که  یمنگنه باش  یکه تو  کنهیم   یت همه جوره داره کارخاله  _

وقت برنم   ینیبب  یخودت  پسش  رو   نیا  یدودست  یآیاز  لعبت 

 ! ی کن مشیتقد

است.   یاکاسه  میسِمت پر تمطراق ن  نیا  یکاسه  ریز  دانستمیم

هم به  او  داشتم  نامم    یراحت  نیحتم  به  را  عمارت  و  کارخانه 

 یخاله خرسه   هیشب  یخاله حت  ی دانستم که مهربان . میزندینم

 . ستیمعروف هم ن

که    امنه یس  یتو  یزیچ  کی بود.  درد  ذاتش  که  آمد.  وجود  به 

.  دادیهل م  گرمیدرد را هم داشت به تمام اعضاء و جوارح د  نیهم

 تکان دادم:  یسر پوزخند زدم و

وام   نیا  یله یبه وس  خوادیارسالن... خاله م  ستین  نینه! فقط ا_

ت رو  اون نصف عمار یقانون یل یکارخونه خ یتو یخرابکار نیو ا

 داشته باشم.   یینتونم ادعا  گهی که... د یجور کی...  رهیهم ازم بگ

به سمت چشمانم    کرد یدرد را پخش م  امنه یس  یکه تو  یز یچ  آن

زد، داغ بود... صورتم    شیچشمانم که ن  یهااز گوشه   راه گرفت.

 را هم سوزاند. از جا بلند شدم. 
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 کجا! _

کش  امینیب باال  چشمدمیرا  با  ما  م یها.  مقنعهدنبال  و  ام  نتو 

 . با بغض گفتم: گشتمیم

 سرشون باشم.   یباال دی کارخونه! خودم با رمیم_

آو  یلبه  مانتوام پاها  زانیتخت  نم  م یبود.  تخت رفتنیجلو  تا   .

 .دمشانیکش نیزم یرو

گذاشتم؛ اما نگاهم خود به خود به    شی را باال بردم و رو  دستم

  کردینگاه م  بازش داشت به سقف  یهاکه با چشم  ییسمت بابا

تخت نشستم و   یلبه   ی. کنارش رودیکش  ریت میافتاد. پشت پاها

رو رفته و  ف  ی هانگاهش کردم. همانطور که به صورت الغر و گونه

 :دمبودم لب ز رهیسو او خ ی ب یهاچشم

 ! یکردیساکت فقط نگام نم نقدریا ی! کاشک یبود  یکاشک_

رو  کف و  گذاشتم  سرش  کنار  را  شدم.   یدستم  خم  به    تنش 

. سرما خورده کردیخس خس م   اشنهی. سدیکشینفس م  یسخت

 بود؟  
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جان   یدلم برا  ی حتما؛ ول  یکنیدلم برات تنگ شده... باور نم_

گفتن حتبابا  شده...  تنگ  برا  یهات  وقت  یدلم  که    ییهااون 

م   یگوشه  مار  ینشستیاتاق  زهر  م   یدیکشیم  یو    ی گفتیو 

 نزنم هم تنگ شده بابا...   کیج

 هانم را قورت دادم: د آب

...  یکه... دوباره بلند ش  نهیمحال دارم، اونم ا  یآرزو  کی...  یول_

 . یو بغلم کن  یبلند ش

  یرا تو  می هارا از دستم گرفتم. مانتو را برداشتم و دست  امه یتک

را    فمی. کدمیرا به سرم کش  مانتوام فرو کردم. مقنعه   یهان یآست

  کرد ینگاهم م   ریکه متح  یالناتاق برداشتم و رو به ارس  یاز گوشه 

 گفتم: 

 !یممنون که کمکم کرد_

 گفت:   آمدیکه به طرفم م  ینی حرکت از جا بلند شد. در ح  کی  با

 ن؟یهم_

 شدم. اشرهی و خ دم یرا باال کش امینیهم ب باز
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 بدون من؟ _

 اما...  گه؛ی وجود نداره د ییبرا من بدون تو_

 د. سرم ش یهیرا به من رساند. قد بلندش سا خودش

 ! ؟ یکه تعارفه... اما چ نایا_

 تو رو با بابات در بندازم. خوامینم_

صورتم   یرو  ی لحظه نگاهم کرد. چشمش را کند و طوالن  چند

 خش داشت:  شی . صدادیلرزیم ش یچرخاند. صدا

  ؟یخوایمنو نم  یگی... چرا نم؟یزنیپونه... چرا حرف دلتو نم_

  یگ ی! چرا نم؟ی ل کنمنو قبو  یاز ته دل هنوز نتونست  ی گیچرا نم

 هنوز مهر هما... 

حرفش تمام شود. دستش را  گرفتم و کف دستش را     نگذاشتم

 چسباندم.   امنه یبه س

 نو یارسالن! اگه قلبم زبون داشت حتما ا گم یمن بهت دروغ نم_

 .  گفتیبهت م
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رو  دستش از  دست  امنهیس  یرا  وسط  و    د یکش  رونیب  م ی هاو 

 را سفت گرفت:  میبازوها 

 . باهام ازدواج کن!  پس.. _

  میکه برا  شدیم  یسوال مدت  ن ی... ایقراریشروع کرد به ب  قلبم

   "من ارسالن را دوست دارم؟!" نکهیحل شده بود. ا

اما خوابم انداختم.    داریب  یبه بابا  یرا آرام گرداندم و نگاه  سرم

 ره یخ  اشنه یس  یرو  یی که به جا  ی بعد سرم را چرخاندم و در حال

  شدیکه تپش قلبم هر لحظه باال و باالتر م  ی حالشده بودم، در  

 لب زدم:

 اش... بله...! ... با اجازهنجاستیبابام ا_

برادرش   ش یدلم پ   گریخاطر که به او ثابت کنم د   ن یفقط به ا  و

لبخندش را   یحوال  یی و جا  ستادمیا  می پاها  یپنجه   یرو  ست،ین

گونه دمیبوس لمس  از  لبم  پوست  گر.  گر  چاش    ی تو  یزیفت. 

اما او    دم؛ یجودم از خجالت آب شد، خودم را بالفاصله عقب کشو

را دور تنم انداخت و تمامم را به    ش یها تابانه دست  ی ب  تامل، یب
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و آنقدر کنار گوشم دوستت دارم گفت که من پر    دیآغوش کش

 شدم از عشق...  

بتوانم   کردمیوقت فکر نم  چی! من ه یبیعج  ی... چه کلمهعشق

 گر یرنگ د  کیما حاال رنگ عشقم به ارسالن  دوباره عاشق شوم. ا

 .  دمشیدیبود. شفاف بود. آنقدر شفاف که نم 

دوردست  یبت  ارسالن که در  انبود  من چون   ستاده یها  و  باشد 

آدم مهربان بود که با تمام وجود   کینداشتمش بخواهمش... او  

ا واسطه   ستادهیپشتم  به  ب  یو  داده  قول  رهاعشق  هرگز    م یود 

 نکند. 

**** 

دوبار از او سر    ی ک ی  ی که فقط سال  یبود. کار  دهیو شلوار پوش  تک

ازدیم اما  بود؛  آورده  هم  گل  باغچه   نباری.  نچاز  بود.    دهیاشان 

. همه هم که گرم صحبت شدیم  امرهیخ  می. مستقکردینگاهم م 

و بعد دستش    کرد یبودند آرام انگشتش را به طرف من اشاره م

 .  داشتینگه م اشنه یس یرا رو

 !   یتو مال من " گفتیم واضح
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 . کندیچه م امنه یس یکوچک تو ی با ماه دانستینم و

 حانهیبرادر بزرگترم را پر کرده و ر  یپدر که نه جا  یجا  مانیا

دق  یجا که  بس  را!  چ  قی مادربزرگم  تا  ن  یزیبود  قلم  .  فتدیاز 

 من نبودند.   یخوشبخت ستیل یکدامشان تو چیکه ه ییزهایچ

 . شدیروز دوبار تکرار نم نیبود و ا ی هم خال م یبامامان و با یجا

  د ی گفتند که دختر و پسر با  یسنت  یهایبه رسم خواستگار  بعد

خودشان را به ندانستن   ا ی  دانستندیبروند و با هم حرف بزنند. نم

 .  میارا به نقطه سر خط رسانده مانیها زده بودند که ما حرف

ه دور و بر انداخت و  ب  ی تخت که نشستم او نگاه  یاتاق رو  یتو

؛ گذشت  بودمش  دهیکش  رونیاو ب   یکه برا  شیآرا  زیم  یاز صندل

آمد و کنارم نشست. خواستم عقب بکشم اما دستش    کراستیو  

 کمرم و کنار گوشم گفت: را انداخت دور 

 که... بمون کارت دارم. یاهل فرار نبود_

 را به دندان گرفتم.  لبم

ابل صورتم چرخاند. بعد آرام را مق شیهارا گرفت و چشم امچانه

 تر گفت:ام را لمس کرد و آرامگونه یبا شستش رو
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و زود داره سوخت و   ر ی. دمونمینم  یکس ونیوقت مد  چ یمن ه_

 سوز نداره! 

 چه؟   یعنیخواستم بپرسم  تا

بودمش را    دهیکه من بوس  ییجا  قای؛ دقامگونه  یخم شد و رو 

دور کمرم انداخته   که  یدست  د؛امایو سرش را عقب کش  دیبوس

 بود را نه!

خواستگاردمیکش  ینفس بارها  و  بارها  تو  شبید  ی.  سرم   یرا 

بودم و با    دهیا هم درست نخوابشب ر  یکرده بودم. حت  یادآوری

 بودم.   ستادهیصبح آماده و پشت در منتظرش ا یآلودگخواب 

به او فکر نکنم. ارسالن آنقدر محکم و پر اقتدار    توانستمینم  اصال

  د یبا او که باشم از افتادن نبا  دانستمیعشق جلو آمده بود که مبا  

 بترسم. 

طبقه  یشه یش  از خ   یاتاقک  با    اشرهیباال  داشت  بودم.  شده 

باال دارم    نیمن از ا  دیاز کجا فهم  دانمی. نمزدیسرکارگر حرف م

م لحظه   کنمینگاهش  و  آورد  باال  را  شد.   امرهی خ  یاکه سرش 

 دوباره به کارش ادامه داد.زد و   ی لبخند کوتاه
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چشم از او بردارم. او و فکر و ذکرش تمام من را پر    توانستمینم

 کرده بود. 

  ی که دستش را رو  یآورد و در حال   رونیب  بشیرا از ج  اشیگوش

من محو   د ید  یسرکارگر گذاشت از سوله خارج و از جلو یشانه

 شد. 

صدا  یلحظات کوبپله  یرو   ش یپاها  یبعد  چند  شد یم  دهیها   .

 شدم.  رهیخ یفاصله گرفتم و منتظر به در ورود شهیاز ش یقدم 

داشت.    یگوش عجله  وارد شد.  م  کراستیبه دست    زیبه طرف 

 ان برداشت. یرا از رو فشیرفت و ک

  رمیرو گرفتن. من م  ارویزنگ زد. گفت انگار اون دو تا   یصالح_

 چه خبره!  نمیپاسگاه بب

 . آمیمن هم باهات م_

  ی هستم. فقط به حاج  ریگیمن خودم پ   ؟یچه کار کن اونجا    یایب_

 رو با خودش ببره. عصر تو سپارمیم  یمهدو

به طرفم آمد. دست   دیام را که دچفت شده یهاو لب رهیخ نگاه

 گرم بودند.   شیهادستش گرفت و آرام فشرد. دست  یسالمم را تو
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 . گردمیدسته اول برم ی! با خبرهاگهی خانم... بغ نکن د یعطر_

 سر تو...   ییبال کی  ترسمی... مترسمیها م سالن... من از اونار_

  ی کوتاه دستش را دور تنم انداخت و کم  ی لحظات  یکرد. برا  اخم

پر کارگر    یابه خودش فشرد. بعد هم رفت و من ماندم و کارخانه

 سخت.  یو کارها

رفته و برگشته بودم. کف  نشیی بار تمام سوله را از باال تا پا چند

 . آمدیرسما داشت در م م یپاها

  می هالب  کیداغم را نزد  ییچاکه    ینشستم و در حال   زیم  پشت

انگشت  م یهاکفش  بردمیم و  درآوردم  تو  یهارا  را    یدردناکم 

 جوراب تکان تکان دادم. 

 م؟ یخانم... کار من تموم شده... بر_

را   فم یکفش فرو کردم و از جا بلند شدم. ک  یتو  عیرا سر  م یپاها

  م یرفتیم  نییها پااز پله  نکهیا  نیطرفش رفتم. ح  برداشتم و به

 گفتم: 

تا قسط   م یو فروش داشته باش  دیاونقدر تول  م یتونیبه نظرتون م_

 م؟ یبانک رو بد
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  م یکه از بانک وام گرفت  میستین  یاکارخونه   نیو آخر  نیما اول_

 خانم... 

 .میدو قسط عقب_

استخدام   دی دکارگر ج  ای هم کار کنن...    فتهیدو ش  توننیها مبچه _

و فروش احاطه داره    دیبازار خر  یکه رو  ی . البته تنها کسمیکن

 .نیریمشاوره ازشون بگ  ک ی! بهتره که حداقل هیلطف یآقا

 . یلطف یآره... آقا_

را به    یمن در فکر بودم که چطور لطف  یبه در خروج  دنیرس  تا

 کنم؟!   یبا شرکت راض یهمکار

ا روشن کرده بود. از  ر  نشیماش یبودم و مهدو  دهیدم در رس  من

خداحافظ کوچککرد  ی نگهبان  در  از  و  فلزم  زدم.   رونیب  یتر 

پارک کرده بود که همزمان    اهیس  ینیکارخانه ماش  وارید  کینزد

ا چراغ  ستادنیبا  در،  کنار  به   شی هامن  آرام  آرام  و  روشن شد 

 طرف من حرکت کرد. 

م  هوا و  ب  شیگرگ  را  ترس  و  م  یتو   شتریبود  با  ختیریدلم   .

 . آمدیهم داشت م  یبه پشت سرم نگاه کردم. مهدو  بیغر  یسح
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کم کم    نیماش  یدود  یشه ی. شستادیا  می پا  یجلو  اهیس  نیماش

 شد.  انیآمد و صورت اقدس بزرگ کامال نما نییپا

 به عقب برداشتم.   یو قدم   دمیکش ینیه  ناخوداگاه

 پر از تحکم بود:  شیصدا

 باال پونه! ایب_

کا  ی مهدو  همزمان در  از  پشت  هم  و  گذشت  بند  راه  و  رخانه 

 او توقف کرد.  نیماش

 اشاره کردم. یمهدو نیسر به ماش با

 منتظرم هستن._

همراهش نبود. به    ش یشد. عصا  ادهیرا باز کرد و پ   نشیماش  در

 شد.  اده یپ  نیانداختم. او هم از ماش ینگاه  یمهدو

 اومده؟  ش یپ  ی مشکل نیخانم ام_

را هم باز کرده بود به من  را دور زده بود. در جلو    نیماش  اقدس

 .  کردینگاه م
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 ی شود اما او دستش را رو  یامعجزه  دی شا  کردیمعطل م  داشتم

 کتفم گذاشت و به جلو هل داد. 

 . م یبا هم حرف بزن د یسوار شو! با_

 تکان نخوردم: میجا از

 باهات حرف بزنم دختر...   خوامیسوار شو. فقط م_

 مد. آ ترکیجدا شد و نزد  نشیاز ماش یمهدو

 کردن؟   جادیبراتون مزاحمت ا شونیشده... ا یزیچ_

افتاده بودم، ترس  به به ارسالن    نیماش  ینگذارد تو  دمیتته پته 

 زنگ بزنم: 

 نیاقدس زنگ بزن  یبه آقا  نی. فقط... لطف کنستین  ی م... مشکل_

 ...  نیبگ

نور چراغ    ینگاه  از  بود و سرش  اخم  از  پر  اقدس بزرگ که  به 

 انداختم: د،یشدرخیم  یمهدو نیماش

 پدرش اومد دنبالم، نگران نباشه!  _

 . امدین ترکینزد گری تر شد که دراحت الشیخ انگار
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 یصندل  یشد. رو  شتریپشتم ب  یدست اقدس بزرگ هم رو  فشار

بعد   یاه که نشستم در را با ضرب به هم زد. لحظ  یچرم مشک

 کنارم پشت فرمان نشسته بود.

بود    ضربان رفته  باال  آنقدر  توقلبم  احساسش    میگلو  یکه 

زکردمیم ت  ری.  آنقدر  دیکشیم  ریدلم هم  او  کنار  در  نشستن   .

 .  آمد یبر بود که نفسم باال نم یانرژ

 مقدمه رفت سر اصل مطلب:  یب

 ؟ یمن گم کن یپسرها یقراره گورتو از زندگ  یک نمیبب_

او  دیلرز  دلم اما    کرد یروز من را با لفظ باباجان خطاب م  کی. 

 حاال...  

شده بود   رهی جلو خ شهیرا چرخاندم و نگاهش کردم... به ش مسر

 تنگا تنگ در هم فرو رفته بودند.  شی و ابروها

 شما؟!   یپسرها یمن؟... زندگ _

 زد: پوزخند
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ارسالنم. به نفعته با   . فقط منتظرمیریکشور م  نیاز ا  میما دار  _

بگ بهش  ا  یزبون خوش  و  تو  از  ا  نیدست  و  کارخونه   نیشهر 

 .  اد یبا ما ب برداره و

 نگاهم کرد:  زیو ت برگشت

آدما_ کنم  ا  ی کم  یفکر  تو  با  یباق   ایدن  نیبرات  تو    د یموندن. 

 !یباش شونیمراقب سالمت

 

ا  دهانم پله   نباریباز ماند. قلبم  را دو سه  عقب گرد   یاراه رفته 

تنم نشست. او    یرو  ی. عرق سردشدیو کند و کندتر م  کردیم

 .  کردیم  د یتهد  مزانیمن را با جان عز  دینبا

با همدونمیم_ باز  نی...  ! یمنو خر کرد  یپسرها  هاتیمظلوم 

 د یبه خاطر نجات تو از دست من ق  خواستیکه م  ونیاون از هما

 ترانه رو بزنه و با تو ازدواج کنه!

هما  یموها آخر  حرف  پس  شدند...  راست  توونیتنم    ی...که 

 بود.  زشی م یکه رو یدهانش ماند... گل رز

 م پوزخند زد: ه باز
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تر که به خاطر داشتن تو چوب حراج احمق  ن یارسالن هم از ا_

 ...  یاون گالر یدوست داشته و نداشته!... حت ی زده به هر چ

 لب زدم: آرام

رفته خودتون   ادتونیبهتون گفته که    ی م در مورد من چخاله_

   ن؟یرستورانتون امضاء کرد یقرارداد منو تو

 د یصورتم زد. برق از سرم پر  یتو  میرا بلند کرد و مستق  دستش

تا  می هاچشم   یجلو  زیو همه چ سرم    یشد. دستم را رو  یی دو 

  امینیکه از ب  ی با خون  ،یجی. با گکردیگذاشتم. از درد زق زق م

 هق زدم: کردیدستم چکه چکه م یرو

! باشه ن؟یریارسالن رو از من بگ  نیخوایم  ن؟یریبگ  نیخوایم_

 تا نگهش دارم. کنم یمام تالشمو م. منم... تنیزورتونو بزن

 انداخت و گفت: یگوشه چشم نگاه از

ه_ نم  ی چیتو  ارسالن  همای دونیاز  از  که  همونقدر    ونی... 

 ! یدونستینم

 : کردیسرم درد م یرا تکان دادم، چقدر تو سرم
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  ی بزرگ  ن یداشتم بهتون... نگو شما اومد  ی پس من چه سوء ظن_

 !نیرو در حقم تموم کن

 ... گمیم یچ نیبب... گوش کن یبازبس مسخره _

مان  دهانش کرد  باز  تا  ماش  توریرا  همزمان   نیپخش  و  روشن 

ابروها  اشیزنگ گوش  یصدا با  در هم خم شدم و    یبلند شد. 

اتاقک    یارسالن که تو  اد ی فر  ی را لمس کرد. صدا  توریمان  یرو

 دلم از جا کنده شد.  دیچیپ 

 ! ؟یبریپونه رو کجا م یبابا... دار_

 فرمان مسلط شد.:  یدست رو کیبا داد و  هیتک یدلصن به

بعد    کردنیم  یکیعل  ی سالم  کی ادب داشتن.    کم یها  قبالها بچه_

 سر اصل مطلب.  رفتنیم

م_ بچه  یکنیفکر  هنوز  ممن  که  داشته   یخوایام  تسلط  روم 

 ! ؟یباش

 ! ی... هستکنم یفکر نم_
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من   یخوایکه نم  یترسیم  یاز چ  ا ی یبغض دار نقدریا یاز چ_

 بمونم؟!   نجایا

م  ونیهما_ من  با  داره  تا  آدیهم  ما  د  یکی.  ماه   ران یا  گهی دو 

 .میستین

محتاج   ریبه ش  رخواری ش  کیهمونقدر که    ونیکه ندونه هما  هیک_

بهش    یحدس بزنم چ  تونمیبه پول و قدرت تو وابسته است؟! م

 که پاهاش سست شده!  یگفت

 . دمیم شنهادیتو دوبرابر پ  یبرا_

برا_ زندگ  یمن  احت   میادامه  پونه  به  بس!    اجیفقط  و  دارم 

 رو برو به اهلش بده!  شنهاداتیپ 

دار _ که  وقته  چند  زندگ  یارسالن  و  ارتباطات  موش    یتو  من 

! یسر درآورد  ییزهایچ  کیکه از    دهی... بهم خبر رسی دوئونیم

رنگ    گهید  یادامه بد  هاتیفضول  نیپس بذار بهت بگم... اگه به ا

 !  ینیبیپونه خانم رو نم  نیا یهامدرخشان چش یمشک

  ی حرمت پدر و پسر  ممیدستت به پونه بخوره به جان مامان مر_

  ی صالح  لیرو تحو  یو ندار  یکه دار  یو هر چ  ذارمیپام م  ریرو ز
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وجب فاصله داره   کی  یصالح  ی دون یو تمام... خودت که م  دمیم

 باتو...  

رو  دستش را  انگشتش  و  کرد  دراز  صورتم  پ   یرا  .  دیکشوست 

ناخوداگاه به هم چفت شدند. نعره    م ی. پاهادمیخودم را عقب کش

 زد:

 لتیدختر رو سالم تحو  ن یتا منم ا  ریخب... پس زبون به دهن بگ_

 بدم؟! 

 سکوت کرد. ارسالن

  یستیبکش ارسالن... پسر خوبه که ن  رونیمن ب  یدماغتو از زندگ _

 حداقل پسر بده هم نباش! 

رمز و راز شده بود که سر و تهش    یزیپدر و پسر چه چ  نیا  انیم

 ! شد؟یوصل م  یبه صالح

 نگه دار بابا... ق... قبوله!  ی هر جا هست_

  یکه حرف زدنش به سخت  شی گلو  یگذاشته بودند رو  غیت  انگار

 افتاده بود.  
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ند و  کشا   یسرعت به جاده خاک  نیاز ال  عیسر  یلیرا خ  نیماش

 یشه یش  یترمز گذاشت که با سر تو  یرا رو  ش یآنقدر محکم پا

 جلو رفتم.

ام تکه تکه  شی هابود. دوست داشت با چشم  ی کرد. عصب  نگاهم

 کند. 

 گرفتم. در هنوز قفل بود. رهیرا به دستگ دستم

 ! ن؟یکنیچرا باز نم_

هم فرو رفته بود. آنقدر که   یتو  شیداد. ابروها   ی را تکان  سرش

 نمانده بود.  شیهم وسط ابروها  یدرز

 که...  نیدار ی شماها چ_

ب  نفسش از    یداد و بعد صدا  رونیب  اشین یرا محکم و صدادار 

 باز شدن درها بلند شد.  کیت

که    ینکردم. دست دست نکردم. در را باز کردم و در حال  معطل

ک ماش  فمیبند  از  را  خودم  بودم  گرفته  چنگ  به    رون یب  نیرا 

 انداختم.
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از گرد و    یداد که به جز ابر  نش یبه ماش  یهم بالفاصله گاز  او

 نداشت. یگرید زیمن چ یسرفه و اشک چشم براخاک و 

 ک یلخ لخ کنان به    نطوریو هم  رمیطول جاده را بگ  خواستمیم

آنقدر    م یپاها   ی هااستخوان   یتو  م، ی معلوم بروم اما پاها  ریمقصد غ 

 . دم یدیقدم جلوتر را هم به چشمم نم  کیکه رفتن به    دند یلرزیم

دورد  یخال  عیوس  نیزم  کی  یکنار  همانجا در    ش ی هاستکه 

سرخِ در حال تب، سبز   دِینور خورش ریکه ز یکشاورز  یهان یزم

صدا  ک ی  یرو  زدند؛ یم  رهیت نشستم.  ناهموار  سنگ    ی تخته 

 شده بود.  امیسکانس از زندگ نیها هم آهنگ متن اشغال

حالت ممکنه دستم    نیترشروع کرد به زنگ زدن. با آرام  امیگوش

. شک نداشتم  دمیکش  رونیرا ب  یفرو بردم و گوش  فمیک  یرا تو

  یبلند  یکه پشت خط ارسالن است. تماس که برقرار شد با صدا

 :دیپرس

 ! ؟یی! کجا ؟ ی! خوب؟یشد اده یونه... پ پ _

تک تک    یجواب بدهم. آنقدر بغضم بزرگ بود که به جا  نتوانستم

 ها نشست.ها و کلمهحرف
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گوشم    یتو  نشیسخت و سنگ  ی هانفس  یکرد؛ اما صدا  سکوت

 . دیچیپ یم

 کرد پونه؟!  تتی کرد؟! اذ  تتیخدا... اذ ای خدا...  ای_

 هق هق گفتم:   با

 ! ؟یی نشستم. کجا ابونیکنار خ_

 !؟یبفرست شنیلوک یتونی. م کم ی... نزدکمینزد_

 . دمیرا باال کش امینیب

 . فرستمیم_

  ی صورتم گرفتم و سع  یرا رو  م یهارا که فرستادم دست  شنیلوک

 کردم سر دردم را تحمل کنم. 

رو  م یهادست  ی نیماش  ی دهیترمز کش  یداص  با  از  صورتم   ی را 

من از جا بلند شدم. در چند    دیپر  رونیب  نیبرداشتم. او که از ماش

گره شد    شی هاو بر و بر نگاهم کرد. کم کم مشت  ستادیا  امیقدم 

 باز و گشادتر...  شی هاو چشم

 :فشردیهم م یرا هم رو شی ها. دنداندیکشینفس م سخت
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 سرت آورده؟!  ییسرت درآورده پونه؟! چه بال ییالبابام چه ب-

مانده    رهیخ  می هالباس  یرو  شی هارا دنبال کردم. چشم  نگاهش

با د را خم کردم. خودم هم   ی آن همه خون رو  دنی بود. سرم 

من را بردند    عیسرم سر  یتو  ی هامانتوام به وحشت افتادم. آدم

 ش زد. همان لحظه که اقدس بزرگ با دست بزرگترنیماش یتو

 صورت و دماغ و دهانم.  یتو

مقابلش  دمیکش  ی کوتاه  نفس بود.  کننده  نگران  اوضاعش   .

را باز کردم. مانتوام را درآوردم و   م یهاو تند و تند دکمه ستادمیا

 را به دو طرف باز کردم:  م یهادست

 ... یزد تو نی... من خوبم... فقط تو ماشنیبب_

را    میهادم و دستر کرمانده را پ   یباق  یرا خوردم. فاصله  حرفم

 کردم و گفتم:  زانیآو دارشق ینستعل شرتیبه ت

 ! نیخوبم... بب نیبب_

و بعد    دیکش  قیعم  یهم فرو رفت. نفس  یتو  شتریب  شیهااخم

 : دیعمال سرم داد کش
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با دل    گهی همراه بابام نرو... د  گهیبابام نشو... د   نیسوار ماش  گهید_

 نکن پونه!   یو قلب من باز

پر کرد. چهره  میها چشم  یودگ  یتو  هااشک    هیاو هم شب  یرا 

بغض بزرگ شد. سرش را تکان داد و همان لحظه که اشک   کی

را دو طرف تنم    ش یهادست  دیجوشیم  ش یهاچشم  یداشت تو

 و من را محکم، محکم، محکم به تنش فشرد.   چاندیپ 

از کنارمان    شاننیکه داشتند با ماش  یی هاو آدم  ابانیاز خ  فارغ

گردنم فرو    یگود  یام را کنار زد و سرش را تو مقنعه  دگذشتنیم

 برد.

**** 

زم یبود  ستادهیا   می مامان مر  یخانه  اطیح  وسط کنار هم...    ری. 

که    ی مملوء از حس  چک، یو پ   اس ی سقف آسمان، در آغوش عطر  

 نشده بود. فیتعر شیبرا نیزم یسفت

 که تا حاال نشونت نداده بودم؟!   ییجا  کی میبر_

هم_ نداد  ییجاها  از  شهیمن  نشونم  حال  به  تا  استقبال   یکه 

 . کنمیم
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 . دمی . خنددیخند

داغ شد. معطل    خمیشد و دستم را گرفت. کف دست سرد و    خم

. آن طرف بالکن  میرا با دو باال رفت  ی سنگ  ی ها. هر دو پلهمینکرد

پشت بام خانه بود.   یاالبود. انگار مقصدش ب یفلز یراه پله کی

  د یدست کش  می دیپشت بام که رس  یاالحرف همراهش شدم. ب  یب

بود. صدا  یاوارچه ید  یرو گرفته  را  بام  دور  تا  دور    کیت  ی که 

اتاقک کوچک   کیشدن    انیو نما  طیهمراه شد با روشن شدن مح

 پشت بام.  یانتها

 نگاهش به همان اتاقک اشاره کرد. همراهش شدم.   با

روشن  قفل چرخاند. در که باز شد چراغ اتاقک را  یرا تو یدیکل

 . دیکرد و عقب کش

 بفرما بانو... _

اما با    یپا و سر و گردنم را تو  کی  یکنجکاو  با اتاق فرستادم؛ 

آ  دنید به    یآنقدر ذوق زدم که وقت   کجا ی  نهیآن همه چراغ و 

 .چرخمیوسط اتاق دارم م دم یخودم آمدم د
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  ی هاقاب  یکه تو  ییهانهیپر کرده بود. آ  نهیتا دور اتاق را آ  دور

  یهاکه دورتا دورشان پر از المپ  یی ها شده بود. قاب  هیتعب  یچوب

هم   اتاق  طرف  آن  بود.  کوچک  و    ک یزرد  خرت  از  پر  قفسه 

 مربوط بود.    یکه به عکاس یی هاپرت

او نم  در  ی جد  بیاش عج. چهرهدیخندیرا بست. برعکس من 

 بود.

 !  ؟یوقته دار یلیرو خ نجایا_

خ  جوابم نگاه  از  نداد،  م  یتو  یزیچ  اشرهیرا  شره  .  کردیدلم 

 حواسش را از خودم پرت کنم:  خواستمیم

 !  ؟یچرا موهاتو کوتاه کرد ینگفت_

 : دمیام کشبه چانه دست

  م یقول بعد از تصم  کی  نیا  یگفتی! مگه نمیکم کرد  هاتوشیر_

بد  "به اون زمان    یباشه دوباره برنگرد  ادت یبزرگت بوده؟! که  

 ر؟!  بلند و مو بلندت  شیر یبودن آقا  "یبُ
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رنگ    ی را بلند کرد و آرام شال کرم  ش یها . دستستادیا  میرو  روبه

  ی صندل  ک ی  یپرتاب آهسته رو  کیرا از دور گردنم باز کرد. بعد با  

 بود انداخت.  ها نه یاز آ یکی یروکه روبه

  دیکش  رونیدستم ب  ریکه بابام از ز  یرو بعد از اون گالر  نجایا_

  ن یتا ا  امی روز  نیظر همچهاست که منتسر و سامون دادم. مدت

 اتاق رو با عطر تو افتتاح کنم.  

. آب  دیبود کش  ختهیر  امیشانی پ   یکه رو  م یموها  یرا رو  دستش

 دهانم را قورت دادم.  

ها  گونه  یها روچشم   یو آرام رو  فیاش را لطاشاره  انگشت  همان

چانه دقو  کرد  بعد سر خم  لبچشم  قیام کشاند.  و  به ها  و  ها 

نگاه کرد.    قیرا عم  می هاقسم بخورم تک تک مژه  انمتویجرات م

 زد:  یلبخند کمرنگ

کننده  ل یدل  چیه_ برا   یاقانع  کرد  یهم  ندارم؛  کوتاه  موهام  ن 

تو  یموها زندگ  یروزها  یمن    یمتفاوت   یهاشکل  یمختلف 

م دن  خواستمیداشته،  وارد  دارم  که  م   ی ایحاال  موهام    شم یتو 
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  ینشون برگردم به امشب و بلهباشه که با هر بار کوتاه کرد  یجور 

 خمارتو...   یمشک یآرومت به عاقد و چشما

 فرستاد.   یموها یتر العقب  یرا کم ش یهاانگشت بعد

 شد:  رهیخ م یهالب به

 ها و تن پر عطرت...  لب نیا_

.  دیوقفه بوس  ی تنم ولوله به پا شد. ب  یآورد. تو  کیرا نزد  سرش

 ...  ... گرم... پر حرارتقیرا... عم م یهالب

 باغ نداشت.  یتو یبه آن بوسه   یشباهت چیاش هبوسه  نیا

 زار بزنم.  یحس خوشبخت نیکنم. از فوران ا  هیداشتم گر دوست

 یکتف و گود  یسرم جدا شد و رو  یاز رو  شی هاکم دست  کم

و    چیقرار دور گردنش پ   ی من هم ب  یهاکمرم قرار گرفت. دست

از عطر  . تنمان  دیامان به صفر رس تاب خورد. فاصله   گریکد یپر 

 شد. 

*** 

 عکس گرفت.  نهیآ یمن تو ریاز تصو نیدورب با
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که   یبه شب بردیموها، من را م   ن ینگاهش کردم. با ا  نهیآ  یتو  از

 پناه بودم و او مردانه پناهم شد.    یام بخاله یمن در خانه

را دو طرف تنم آورد و    ش یها. دستستادیآمد. پشت سرم ا  جلو

 گرفت.  میها چشم یلورا ج نیدورب یصفحه 

بال  دانمینم تو  ییچه  خودش  من   نهیآ  یسر  که  بود  درآورده 

افکار خودم   یکه تو  ی تنها بودم. در حال  نهیروشن آ  کیوسط تار

 هم نداشتم.  ینجات  یغرق شده و کشت

تو  _ ب  ک یارسالن...  نشون  ی هنرمند  و  مینام  به    زدم ی! حدس 

باش  ی عکاس نم   ی عالقه داشته    کیوجود من و  با    دونستمیاما 

 ! یکنیشاهکار خلق م نهیآ

تو  انیم  ییرا جا  سرش از  و  داد  قرار  و گردنم  به    نهیآ  یشانه 

 شد:  رهیچشمانم خ

 !رنیو م  شنیها گرفته م ! عکسییمن تو ی شاهکار زندگ_

بود.    یشدم. ابر  رهیجا کردم. به آسمان خبالش جابه  یرا رو  سرم

 توانستمیو من م   دادیمو ابرها را تکان    دیوزیباد م  یفقط گاه 

 کنم.  یآسمان ستاره گرد یتو می به عادت قد
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رو  یپا  یصدا از   یفلز  ی هاپله  یارسالن  را  نگاهم  شد  باعث 

 واریباال آمدن از د  نیو به او بدهم. سر و تنش ح  رمیآسمان بگ

پتوشدندیم  دهید پا  یرو  یی.  بود.  انداخته  به    ش یدوشش  که 

 :نگاهم کرد دیسقف رس یهاک ییموزا

 ! ؟یدیتو هنوز نخواب_

 . کردمیها رو نگاه م! داشتم ستاره؟ یکنیخاموش م المپ رو _

 شد:  رهیبه آسمان هم خ زد یبرق را م  دیکه کل ینیح در

گفتن کل به حمام نره کور به    میچقدر آسمون پر ابره... از قد _

حکا سال  تیبازار؛  بعد  اومدماست.  بخواب  ریز  می ها    م،یاسمون 

 .  دیآسمون تپ

دمپا  یبخندل پا  شیها ییزدم.  از  رو  شیرا  تخت   یدرآورد. 

 تشک انداخت. یرا رو ش یکرد. پتو یچینشست. تخت قر

 تخت نشکنه ارسالن!_

 نگفتم که تحمل وزن ما دو تا رو نداره!  یول هیمیگفتم قد_

 و سرم را تکان دادم. دمیرا باال کش امینیب
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 !؟یسرما خورد_

 سردم شده.  کمی_

تنم کنار زد. خودم   یحرکت از رو  ک یرفت و با  پتوام را گ  یلبه 

دست و  کردم  جور  و  جمع  رو  میها را  ام برهنه  یبازوها  یرا 

 گذاشتم. 

و کنارم دراز    رونیحرکت از سرش ب  کیرا با    شرتشی. تدیخند

 .دیکش

  ری. دستش را که زرمیگیتنم گر م  یدارم از تو  کردم یم   حس

 ا ببندم.  ر میهاوادارم کرد که چشم یسرم فرستاد حس

دلم! پس تکون    زیتو عز  یبرا  ستیتر از تن من نجا گرم  چیه_

 !  یذره سرما حس کن کی یتا صبح نذارم حت دم ینخور... قول م

و    نیا محکم  را  دستش  گره  و  گفت  بود.  گفته  گوشم  کنار  را 

پر    ینهیدو بازو و س  انیجا که من کامال ممحکمتر کرد تا آن

 حرارتش قرار داد. 

تک  یرو  را  آرنجش مقابل    هیبالش  درست  صورتش  بود.  داده 

 صورت من بود:
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 ! من؟! ؟یگشتیم یآسمون دنبال چ یخب... حاال تو_

امشب    ش یهاکه ستاره  یرا از صورتش گرفتم و به آسمان  نگاهم

 شده بودند انداختم: یخجالت

تک تک  . بعدها عاشق شدم. عاشق  شدم یم  رهیها فقط خاول_

تو  ییرهایتصو دل   دم،یدیم   آسمون  یکه  و  درد  باهاشون 

 . دمی خندیم گفتم ی. مکردمیم

به    نگاهم  کشاندم.  ارسالن  صورت  به  و  گرفتم  آسمان  از  را 

همه  نیاش که اچانه  یبه خط رو اش،یمخمل یمشک یهاچشم

فکش را    یهاکه استخوان   ششیمدت از من پنهان بود، به ته ر

 بود.  گذاشته  شیبه نما

ناخوداگا_ من  توارسالن...  م   ی ه  مامانم  دنبال    گشتم، یآسمون 

تو  ن یپرو  کی  دمیهم که فهم  یوقت   گهید  میآسمون دار  یهم 

 بود.   نیدست بردارش نشدم. آخه... آخه... اسم مامانم پرو

حرف فقط نگاهم کرد. بعد آرام سرش را خم کرد و صورتش   یب

  سوزاندیصورتم را م ششیته ر یگردنم جا داد. زبر یرا در گود
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ا وجه از دست    چ یبه ه  خواستمیحس گرم محبت را نم  ن یاما 

 بدهم. 

د  چیه  یقیدقا  یبرا  العمل  که    یگریعکس  انگار  نداد.  نشان 

 ریود من سرازتمام حس آرامش وجودش را در وج  خواستیم

به گردن و    یابوسه   دندیچیمن که دور گردنش پ   ی هاکند. دست

گونه و  وضعچانه  به  برگشت  دوباره  و  زد  ت  تیام    ی وقبل. 

 شدم.   رهیخ شیهاچشم

 ارسالن؟! یدیم  یقول  کیبهم _

 سرش را تکان داد: ی بود ول امره یخ

 ! ؟یوقت تنهام نذار چی ه  یدیتنهام... قول م یلیمن خ_

 تلخ بود. لبخندش

 قول رو؟! نیا م یثبتش کن د یکجا با_

 ...  هیمن کاف  یبرا  یکه قول بد نیهم_
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 ریآورد. من را درگ  هم گذاشت و با لبخند سرش را جلو  یرو  پلک

  ن ییخودش و طعم وجودش کرد. بعد سرش را تا کنار گوشم پا

 آورد و لب زد: 

 دارم.   یاخته ام دوست مکه نشن  ی همه کسان یتو را به جا_

 دارم ی که دوست نداشته ام دوست م ی همه کسان یرا به جا تو

 دارم  یرا به خاطر دوست داشتن دوست م تو

 ختیوقت نر  چیکه خشک شد و ه یاشک یبرا

 دارم یگاه نشکفت دوست م چ یکه محو شد و ه یلبخند

 دارم یرا به خاطر خاطره ها دوست م  تو

 دارم.  یدوست داشتن دوست م یرا برا تو

اطرافمان محو وجود هم شده    ی ایدر آغوش هم فارغ از دن  یساعت

 از خودم دوست داشتم.  شتری. من ارسالن را بمیبود

ابرها منتظر ظهور   ته بودم. از پشتسرم گذاش  ریسالمم را ز  دست

 شد. سیام خگونه یچند تا ستاره بودم که حس کردم رو کی
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که حس  یزیو باال گرفتم. چ دمیکش  رونیرم بس  ریرا از ز دستم

 : دمینکردم به طرف ارسالن چرخ

 !؟یخواب_

 چشمش را باز کرد.  کی

 !شده؟یچ_

 . اد یبارون ب خوادیفکر کنم م_

 : دیخند

 ؟!وسط تابستون_

 بنداز. گهی نگاه د کیاز من نپرس، به ابرها  _

 و دوباره پلکش را بست.   دیخند

 بپرسم؟! یزیچ کیارسالن... _

 هر دو چشمش را باز کرد و منتظر ماند.   نباریا

درگ  کیوقته    یلیخ_ ذهنمو  ول  ریسوال  م یکرده    ترسم، ی... 

 که بپرسم.   ترسمیم

 هم فرو رفت: یتو  یبه آن  شیابروها
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 ! ؟یترسیم یاز چ_

 دادم:  رونیب یرا با اه  نفسم

 ! ارهی جوابت، جوابت... منو از پا در ترسمیم_

 داد: هیشد و به آرنجش تک زیخ میشد. ن کنجکاوتر

 ! ؟یبپرس یخوایم یحرف بزن پونه! چ_

 هر دو چشمش نگاه کردم:  یدهانم را قورت دادم. تو آب

! من  ن؟یشد  یمیبا من صم  کدفعهیشد که    ی ... چونیتو و هما_

نشون  یخوش  یاصال... اصال به من رو!  ادمهی   ونویکامل رفتار هما

 ... کدفعهیاما  داد؛ینم

 را کنار زد و نشست. من هم انگار به او متصل بودم؛ نشستم. پتو

 !  ؟یمن؟! تو به منم شک دار_

 در خودم فرو رفتم:  ناخودآگاه

 بوده!   یزیچ کیوسط  نیهست! ا یزیچ ک یپس _

 بلند شد:  شیصدا

 بله... بله بوده!  _
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 شد. با ترس نگاهش کردم: ی دلم خال ته

 به من!   ونیگفت و هما ونیبابام... بابام به هما _

 گفت؟!   ی ... چیچ_

شب_ همون  تو  یبابام  اتفاق   یگالر  یکه  بود  شده  بد    ی حالت 

  ک یبابا بهتر از    یبرا  ی! چنهیبیصفحه م  یتو روخاله  یشماره

 برگ برنده؟!  

 زد: پوزخند

خواست   ونیاز هما  یهست  یروح  یتو دردونه   نکهیا  الیا به خباب_

هم به من زنگ    ونیتا به هدفش برسه! هما  رتتیتو مشتش بگ

ب برسونم  وقت  اول  صبح  خودمو  که  خدا   مارستان،یزد  از  من 

 خواسته... 

. اشکم هم  ختیام ربرهنه یسر شانه  یاز باران رو گرید یاقطره

 رد. ر خو ام سُگونه یرو اریاخت یب

گرفت    م یرا به بازوها  ش یهادرشت شد. دست  ی به آن  ش یهاچشم

 و محکم تکانم داد: 
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 ! ون؟یهما ی! ها؟! برا؟ی کنیم هیگر یچیتو االن برا_

 شدم و هق هق کردم:  اشره یخ

 خودم...!  یخودم... برا یبرا_

 شدت گرفت.  باران

پلک  ک ی  یکی پشت  نور  عم  ختهیر  میها سطل  خواب  از   قیو 

را از هم باز کردم. چقدر هنوز   میهابود. به زور پلک  کرده  دارمیب

انداختم. چقدر همه   ینگاه  واری. به سقف و در و د آمدیخوابم م

ارسالن افتاد    یبود. چشمم که به عکس قاب گرفته  بهیغر  زیچ

. قلبم محکم  دمیو آرامش و طوفانش از جا پر  شبید  یادآوریبا  

 . دیتپیم امنه یس یتو

برگرداند  سرم جارا  به  و  رد    اشیخال   ی م  اما  نبود  کردم.  نگاه 

  یجا  م یها اراده انگشت  ی بالش جا مانده بود. ب  یسرش هنوز رو

باال آمد. دلم    می هاها تا پشت پلکرا لمس کرد. اشک  اشیخال

با   گری د شبم ید یهیآمد بعد از گر م ادی  ی باز هم آتش گرفت وقت

و   نزده  به هم صحبت  کیمن حرف  را  زجرآور  با من    یسکوت 

 داده. حیترج
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و   دمیکش  رونیرا ب امنیج راهنیپ   فمیک  یجا بلند شدم. از تو از

به مانتودمیپوش  امیتاب مشک  یرو که    یرنگ  یریش  ی. نگاهم 

پوش  یتو  روزید همان  دهیمحضر  افتاد.   با    ی بودم  ارسالن  که 

عروس قشنگم خطابم کرده بود.    م یلبخند زده و مامان مر  دنش ید

بود. بغض کردم.    دهیم خریاز مزون دوستش برا  حانهیکه ر  یهمان

  ی ک یرا دو تا  ی سنگ یهازدم. پله رونیارسالن ب یاز اتاق و خانه

در   شهی. مثل همستادمیا  میمامان مر  یدر خانه  یکردم و جلو

 اش باز بود. خانه

 زدم:  شیصدا آوردمیم رونیب  م یرا از پا م یهاکه کفش ینیح در

 ارسالن... ارسالن! _

 بلند شد:   میمامان مر یصدا

که مقبال_ م  نجایا  یومدییها  منو صدا  به همیزدیاسم   نی... 

 بازارت شدم عروس؟! یکهنه  یزود

دادم.    هیدر آشپزخانه به چهارچوب تک  یراهرو گذشتم و جلو  از

 آشپزخانه را پر کرده بود. یفضا نهیتخم مرغ خاگ یبو
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پ   چیپ  را  چرخ  چاندیگاز  طرفم  به  زدهدیو  لبخند  به   .  بود. 

. دوست اشتم اوردمیمهربانش که نگاه کردم طاقت ن  یهاچشم

و    یخال  یجا کردم  تند  پا  طرفش  به  کنم.  پر  او  با  را  مادرم 

شانه  م یهادست دور  رو  ش یهارا  را  سرم  و  اش  شانه  یانداختم 

 گذاشتم. 

بهت نداده   تویلفظ  ریکرده؟! نکنه ز  تتیاذ  یلیخ   شبیارسالن د_

 دختر؟!  یکه بغ کرد

 که نگفتم دستش را پشتم زد و گفت:  یزیچ

 برگرده!   ره یبگ  ی خاشخاشفرار که نکرده رفته دو تا نون سنگک  _

لوال  دهییو قژقژ سا  اطیباز شدن در ح  یصدا  همزمان ها  شدن 

و    دمیکش  رونیب  میهم که آمد خودم را از آغوش مامان مر  یرو

 به صورتش زدم. یلبخند

 از ساختمان اشاره کرد: رونیباال انداخت و به ب شیو ابرو سر

 ت اومد! ... شازدهیدید_
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  ی قدم تا پنجره رفتم. پرده را باال زدم. نان سنگک خاشخاش  دو

و داشت   بود  م  کیدستش  را  آن  از  تو  کندیتکه  دهانش    یو 

 . گذاشتیم

را انداختم و به طرف در آشپزخانه پا تند کردم. همزمان او   پرده

 من انگار جا خورد.   دنی. با ددیدر رس یهم به آستانه

 سالم... _

ا  ی نگاه  مین زبه صورتم  و  از   یسالم  یلب  رینداخت  و  داد  آرام 

کرد   رینگاهش گ یزیکنارم گذشت. از کنارم گذشت و قلبم به ت

کرده بود و    رینگاه او گ  انیاز قلبم هنوز م  یاو نخ کش شد. تکه

 . شدیم دهیکش

  ی و رو  دم یباال کش  را  امینی. بردینگ  امهیبار پلک زدم تا گر  چند

 : دمیپا چرخ یپاشنه

 ! ارم؟یصبحانه الزمه ب یبرا ی چ میمامان مر_

به    کرد یم   ی که سع  یبه ارسالن  ی به منو نگاه   ی نگاه م یمر  مامان

 را نشان دهد انداخت و گفت: اشیتفاوت  ی من ب

 . زمیرو تو ظرف بر هانهیمادر تا من خاگ زیبر ییچا ایب_
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 .دیگذاشت و چرخ سفره یها را تونان  ارسالن

 لباسمو عوض کنم. من برم باال _

  یها توپله  یرو  ش یپاها   یکنار من که گذشت و رفت. صدا  از

باز شدن در ساختمانش که    ی. صدا شدیتر مسرم بزرگ و بزرگ

. راهم را به سمت در کج کردم ستمیجا بانتوانستم آن   گریآمد د

ته خانه    یهبه طرف راه پل  میمامان مر   ی هایریکجا م  نیو ماب

 . دمیدو

. در اتاقش  دم یسالن نبود. به طرف اتاقش دو  یکردم. تورا باز    در

درگ  مهین و  بود  درآورده  را  لباسش  بود.  کمربند    ریباز  قفل 

 شلوارش بود.

که تکه تکه باال    یچهارچوب در گذاشتم و با نفس  یرا رو  دستم

 گفتم:  آمد یم

 دوستت دارم... ارسالن... _

  شی شده بود. بعد ابروها  ریبا هم باال آمد. غافو نگاهش هر دو    سر

پوزخند بزرگ را به    کی  هیشب  ش یها هم رفتند و لب  یکم کم تو

 خود گرفتند.  
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  یمن برا  کرد ی. تصورم درست بود. او هنوز فکر مکردینم  باورم

هم فشردم و    ی را رو  م یهاام! دندانتاسف خورده  ونینداشتن هما

 گفتم:   شدمیم کیو نزدکه به ا  ینیاز در گذشتم. در ح

 ارسالن؟! یکنیم ینطوریچرا ا_

باز هم چشمانش شب   نگاهم که ه  یمخمل  هیکرد.  بود    چیشده 

 صورتم ماند:  ی. نگاهش توکردیرا منتقل نم یحس

 نگاه سردتو نداره.   نیمن طاقت ندارم. قلبم... قلبم طاقت ا_

خش داشت. انگار تمام شب را نوحه    ش یرا تکان داد. صدا  سرش

 کرده!   هیخوانده و گر

 من عاشقم پونه اما... _

انداخت و    ی نگاه  واری. به در و د دیکش  ش یهالب  یرا رو  زبانش 

بلند. صدا  کیقدم به جلو برداشت و داد زد؛    کیبعد     ش یداد 

د بود.  هر    یهاوارهیفراصوت  با  هم  را  دستش  لرزاند.  را  قلبم 

 : گرفتیانه محرفش به طرفم نش 

ارسال_ من  من...  زنم...  اما  که  ندارم  طاقت  خدا  به  اقدس...  ن 

 عشقم... قلبم؛ بگه هنوز به برادرم عالقه... 
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  ی بود. به زور رو  ادیوزنشان ز  یها حرف  ن یرا کامل نکرد. ا  حرفش

 .  دندیچرخیزبانش م

داد و کمربندش را از کمرش   رونیبا ضرب ب  اشینیرا از ب  نفسش

 . دیکش رونیبا شدت ب

  یکه تو  یو با تمام خشم و درد  دمیکوب  نیرا به زم  میزدم. پا  هق

  ترکیقدم به او نزد  ک ی  دمیدیم   شی هاها و لبها و دستچشم

 من زار زدم:  نباریشدم. ا

 !  ؟ی کنیچرا حرفمو باور نم_

 شد.  دهیدوباره به صورتم کش نگاهش

چشم  باز با  و  داد  تکان  را  سرش  هم  باز  زد.  پوزخند    ی هاهم 

در را گرفت و کامال بازش کرد.    ینگاهم کرد.  لبه  زیسرخش ت

 فرود آمده بود:   شیتن صدا

 لباسمو عوض کنم.  خوامیم رونیاز اتاقم برو ب_

 ی نهیس  یام گرفته بود. دستم را روسکسه  هیو گر  جانیشدت ه  از

دردناکم گذاشتم و دو قدم عقب رفتم. اما او دو قدم جلو آمد؛ در  
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سرم با هم   یتو یهامآورد اما تمام آد شیچارچوب پ  یرا تا لبه 

   "! یتوتینم  ، یادامه بد  یتونیتو بدون ارسالن نم ":  دندیکش  غیج

رو  م یهادست شدن  بسته  از  قبل  من    یرا  گذاشتم.  در 

به مو  یدلخور  نیا  خواستمینم بود به هم  دهیرس  که   نیشده 

 پاره شود. یراحت

به    ی در وارد اتاق شدم. نگاه  یشل شدند و من از ال   ش یهادست

ام را کم  سرخ و پر از دردش انداختم و فاصله  یهاچشم  یشه یش

را دور گردنش    میها دست  ستادم،یپا ا  یپنجه  یو کمتر کردم. رو

قدم شدم.    شی پ   شی هالب  دنی بوس  یمن برا  ناریحلقه کردم و ا

  ر یداغ از قلبم سراز  یمذاب  مگذاشت  شیها لب   یرا که رو  میهالب

 شد.  

و    دمشیرد. من با اشک بوسو او اخم ک   دمشیبوس  هیبا گر  من

پهلوها  یهادست کنار  از  ن  ش یاو  و  امدیباال  زدم  زار  من   .

 و نفس او تنگ شد.  دمشیبوس

بود.  گذاشتم؛ صورتم غرق اشک    نیزم  یرا رو  میپا  یپاشنه  یوقت

 . هق زدم: سوختیداغ شده و قلبم م م یهالب



 

 
 

787 

DONYAIE MAMNOE 

تمام    یهم برا  تتیعصبان  یکردم. اون لحظه   هیگر  شبیمن د_

خودِ زودباورم    یدلم برا  نقدرینداشتم؛ آخه ا   یجواب  چیتت هسواال

 . اومدیزبونم نم یرو یسوخته بود که حرف

خ  ینفس و  س   اشرهیگرفتم  هنوز  و   امنه یشدم.  باال  از هق هق 

 : شدیم  نییپا

 یکه همه  آدیمن گند زدم. گند زدم ارسالن. من از خودم بدم م_

باباش جلو اومده    یشهکردم که با نق  یخوبمو خرج مرد  یهاحس

با همه  آدیبود... ارسالن من از خودم بدم م    یکه چرا تو رو... 

برداره!  راحت  گذاشتم دلم ترک    نقدری. که چرا ادمی ند  هاتیخوب

اون اشتباه االن حس حقارت کنم؟!...    رکه چرا باعث شدم به خاط

باز گذاشتم  چرا  نم  یچهیکه  بشم!    ی فهمیم  دونمیدستشون 

 .زارمیحس ب نی! اما من از ا؟یچ یعنیبودن  چهیباز

همه من با اشک جان کنده بودم و او    نی. اکردینگاهم م  داشت

. او انگار  کردیفقط نگاهم م   یعکس العمل  چیهنوز داشت بدون ه

  ی شدم تا حس  رهیصورتش خ  یدلش را از من کنده بود. دوباره تو

 لب زدم:  دم ی که از او ند  یحرکت چیه نم؛یبب
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روز    کیکه    ی با من، با من  یتون ینم  یکنی.. اگه حس مباشه._

.  دمیبهت حق م  یکن  یعشق احمقانه رو تجربه کرده زندگ  کی

...  تی... از... زندگرتتیحاضرم به خاطر تو و حس غ   ی... حتیحت

 ...  تیاز زندگ

قرار جلو آمد و تمام    ی ام را با فعل کامل کنم. بجمله   نگذاشت

بوده و    گریکشور د  کیانگار او در  .  دیآغوشش کش  یتنم را تو

 است.   ده یمن به او رس یصدا رید

کوب  شی پا  یپاشنه  با به هم  را  م  دیدر    ی هادست  انی و محکم 

آمدم.  برهنه  ینه یس دردم  که  آنقدر  داد؛  فشارم  درد    کیاش 

عم  کی...  نیریش او    یگرما  انی... قلبم در منیریش  قیدرد  تن 

 آرام گرفت.

پا  سرش و    نییرا  با    یابوسهآورد  نشاند.  گوشم  کنار  آرام 

 هم آرام اما از عمق جانش گفت:  یرو یهادندان

  یلعنت  ی! تو؟یفهمیپونه! م   ی... تو فقط مال من یتو فقط مال من_

زبونت    یرو رو  یاگهیمرد د   چ یاسم ه  ی... حق نداریحق ندار
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!  ی رو به جز من دوست داشته باش  ی کس  ی... تو حق نداریاریب

 ! یری بگ ده یو ناد من یدارحق ن گهیتو د

  ی رو  ینرم و طوالن   یاو بوسه  چاندمیرا دور کمرش پ   م یهادست

 زدم.  اشنه یس

 ت یروز زندگ  نی... تو تا آخریتو از همون روز اول مال من بود_

 !  ی مال من

نفسم    دشیکش  نیینشست و پا  راهنمیپ   یلبه  یکه رو  دستش

  ی . بدمیکش  رونیبند آمد. خودم را آرام از آغوشش ب  کبارهیبه  

م دمیخند  یخود انگار  کار  خواستمی.  از  را  که    یذهنش 

 انجام دهد منحرف کنم:  خواستیم

 ... مامان منتظ...  نییپا میارسالن... صبحانه آماده است... بر _

بغلش،    یکتفم گذاشت و دوباره من را تو  یرو  کدفعهیرا     دستش

که تب    دی کشاند. تنش داغ بود. تب داشت. شا  یقبل   یهمان جا

 عشق...  

گرم    صانه، یحر  می هارا پشت سرم گذاشت و به لب  گرشید  دست

 و پر از عشق بوسه زد.
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  ی شد. رو ده یدرآمد و  باال کش  یحرکت ی من هم از ب  یهادست 

 کرد.  ی تب داغ همراه نیو ابا او  می هاصورتش که نشست لب 

رو  یقیدقا هم  نفره  کیتخت    یبعد  با  بود  یکیاش،  ...  م یشده 

 نفس بُر و عاشق.   گرم...

 

 

 هفتم   فصل  

  یدار و نرمش نشسته و روچرخ   ی صندل  ی پر ابهتش رو  زیم  پشت

رودمیچرخیم   یفرض  یرهیدا  مین  کی را  آرنجم   ی دسته  ی. 

داده بودم و به    هیام را به کف دستم تکگذاشته و چانه  یصندل

 شده بودم.   رهیخ یاشه ی ش واریاز د رونیب

تذکر  کی و  آمده  بلند  قد  نبا   مرد  بود  م  دیداده  که   یزیپشت 

اما من در جواب گفته بودم   نم؛یاست بنش  یخانم اسکندر  گاه یجا

او هم شمش  زمیعز  یمنتظر خاله و    رشیهستم.  را غالف کرد 

 ت.رف
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کله  باالخره و  پ سر  هم  دایاش  م  نطوریشد.  راه    یکی  رفتیکه 

  ینگاه   م یو او فقط با ن  شدند یبلند م   شیپا   یکارمندها جلو  یکی

بود    دهی. هنوز به اتاقش نرسآمدیه صورتشان از خجالتشان در مب

که با او حرف   ینیرا گرفت و در ح  شیکه همان مرد قد بلند جلو

 دستش نشان داد.  یمن را از دور با اشاره زدیم

د  عکس از  بعد  او  م  دنیالعمل  پشت  درست   دنید  زشیمن، 

ز حالت ا  یخوددار باشد اما من حت  کردیم  یداشت. او فقط سع

 و نگران است. یکه چقدر عصب دم یفهمیراه رفتنش هم م

 ی را رو  اشیبزرگ چرم  فیرا محکم هل داد و وارد شد. ک  در

را دور زد. کنارم که   زیانداخت و م شی پا یجلو یهااز مبل یکی

چشمم نگاهش کردم.    یسرم را آرام باال بردم و از گوشه   ستادیا

  خورد،یهم تکان م  اشینیب  ی هاگرد شده بود. پره  شیهاچشم

 هم گرفته بود:  شیحتما صدا

 بزرگان نتوان زد به گزاف...  یبر جا هیاوه... بله... بله... تک_

 :آمد یاز ته ته حلقش در م  شیصدا

 چه کار؟!  نجایا یاومد_
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 . ستادمیبلند شدم و مقابلش ا یصندل یرو از

 بانک رو پرداخت کنم.   یها... اومدم قسطیچیه_

 .دیتش پراز صور رنگ

 و گفتم:  دمیکامال کنار کش زشیم از

 کارت بکشم؟! _

 شوک بود. یانگار تو هنوز

ادار  بیترت  دونم یم_ د  کی   یکار  من    گهیجور  اما  است؛ 

بب  ریت  کیبا    خواستمیم رو  شما  هم  بزنم.  نشون  هم    نمیدو 

 .ارمیرو براتون ب رکردش یو د  عقب افتاده یهاقسط

نامحس  آب و  داد  قورت  را  نفسدهانش  . دیکش  قیعم  یوس 

  شی هاکمرنگ لب  یگذاشت و با اخم  زشیم  یرا رو  ش یهاانگشت

 فرستاد. را به جلو

 ! ندازهیکارتو راه م یمراد ی آقا کی یبرو باجه_

بانک رو گرفته باشه، اونوقت من    استیحکم ر  ی م به تازگخاله_

 تا کارمو راه بندازه؟! یمراد یآقا شیبرم پ 
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خوردند. خودش را    نیچ  شیها چشم  ر یزرا باال داد.    شی هاپلک

لرزش   یرو  کردیم  ی که سع  ی خم کرد و درحال  زیم  یرو  یکم

 تسلط داشته باشد گفت:  شیصدا

 پونه؟!   یخوایم یچ_

 : دمیخندیشد. مثال داشتم م  دهیبه باال کش م یهاطرف لب دو

 شد حرف حساب!  نیآهان... ا_

دندانش    ریا زداده بود ر  شیآرا  ی نارنج  یرا که با رژ  ش یهالب

 :دیکش

 حرفتو بزن و برو... _

ا  جلو مقابلش  مستادمیرفتم.  فقط  فاصله    نمانیب  ش یاقهوه  زی. 

 انداخته بود.

زندگ  دیببخش_ تو  دوندنت  موش  وسط  انداختم.    م یکه  گربه 

 ستیکه معلوم ن  یمن از وام بانک  خواستیکه دلت م  دیببخش

ک حساب  به  ن  ری سراز  یقلنبه  در  سر  مثل    اما  ارم؛یشده،  من 

روش حساب    دونمیگل کرد و سر درآوردم. م  میفضول  شهیهم
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دستم    ازدغدغه هم کارخونه رو    ی راحت و ب  ی بتونتا    ی کرده بود

 باشه! یطرف ک  دونهیهم عمارت رو... اما... خدا م یاریدر ب

هست؛ اما    تشیاوج عصبان  گری د  نیا  دانستمی. م د یپریم   پلکش

انجام    یل پر سر و صداترعکس العم  گذاشتینم  اشی خوددار

 بدهد. 

هاله  کی تنش  دور  رفتم،  جلوتر  م  یاقدم  از   دم یدیقرمز  که 

 : گرفتیخشمش نشات م

! من چه کار کردم که خودمم  ه؟یهمه نفرتت از من چ  نیا  لیدل_

 خبر ندارم خاله؟! 

  ی کیهمه نزد  نی. استادیا  میروآمد و روبه  رونیب  زشیپشت م  از

قلبم خود   اباعث شد ضربان  برود.  باال  و    یبو  نیبه خود  عطر 

 .  کردیتنم هم مشمئزم م یرو اشهیسا

از دوبار اعتماد    شتریتفاله ب  کی اضافه، به    کیبه    ی عنی  ی وونگید_

  ی وونگ ی... دی! کخ حقشو کف دستش نذاری! که سکوت کنیکن

از خط قرمز من    نیاون ماش  دنی من ثابت شده چون تو با دزد
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  ی ای! که برام بیبرس نجایدم تا به ااما من احمق ولت کر  ی گذشت

 !  یو گنده بش یشاخ و شونه بکش

. او تمام احساس من  زدیها را محرف  نیا  د ی... نباگفتیم  دینبا

...  کدفعهیفنر محکم فشار داد و بعد    کیمثل    شیرهایرا با تحق

زد، از قدم   رونیسرعت از تنم ب  نیعتریکرد. خشمم با سر  شیرها

از رو بلندتر شد.  بدبخت    کیباالتر زد. او من را به    زیحم نهم 

ه  لی تبد  نیخشمگ  ضیمر  یافسرده به  و  بود  وجه   چیکرده 

کوچک   دییتا  کینبود. من از همان روز اول از او فقط    مانیپش

اما او با من خوب تا نکرد...    خواستم؛یماندن در کنارش م  یبرا

 نکرد. وقت من را آدم هم حساب  چیصال به نگاه هم نکرد... هاو ا

تو   امیگوش از  اول  فمیک  یرا  و  گرفتم.    نیدرآوردم  را  شماره 

تا گوش برداشت گفتم:    ینگذاشتم وقت تلف شود.  بای ب"را    ا ی... 

 را قطع کردم.  یو گوش "دارم. اجیبانک... به کمکت احت یتو

 آمد:  ترکینزد یقدم 

 پونه! برو تا حراست رو خبر نکردم. رونیبرو ب_

 !  آد؟یم از من بدت نقدریچرا ا_
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به   امنه یتخت س  یرا رو  دستش از دست دادم و  را  تعادلم  زد. 

 خوردم.  یعقب سکندر

 که ازت متنفر باشم؟!  یهست یتو چ_

دوباره سر پا که شدم با    فتم،ی دادم تا ن  ریگ  یرا به صندل  زانوام

 گفتم: یپوزخند

که    یچیه  ی! آدم برایدادینبودم که هلم نم  یزیچاگه برات  _

 !شهینم  یعصبان ره،خویحرص نم

از من کنده    یدر باز شد و نگاه روح  د یبگو  یزیخم شد که چ  تا

مدام تکان    ش یهاچشم  یهاو به پشت سرم دوخته شد. مردمک

مجسمه خشک شده بود.    کی اما تن و بدنش مثل    خوردندیم

 ناباور لب زد:  یاز ته گلو، با لحن یی با صدا یابعد از لحظه

 جواد..._

  نیوقت به ا  چیکنار گوشم رد شد. من چرا هاز    شیصدا  صوت

 !ست؟یچ یفکر نکرده بودم که اسم کوچک صالح

که تا به حال    یحالت  نیتریبا جد  ی و تنم را برگرداندم. صالح  سر

 بود.  ستادهی ا یروح یرو بهبودم رو  دهیاز او د
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دو نفر به من    نیدوئل ا  یهاترکش  ریعقب برداشتم تا ت  یقدم 

 نخورد. 

 !یشناسیمنو م خوبه! هنوز_

جا  یالحظه   یروح به  خ  ریگ  یی نگاهش  و  انگار    رهیکرد  ماند. 

خاطرات گذشته مداشت  مرور  را  از  کردیاشان  داشتم  . دوست 

ب  اشانیدرون  یرازها در  صالح  اورم؛ یسر  من    کی  ی اما  به  قدم 

 شد و گفت:  کینزد

 . امیمن منتظر باش تا ب  نیپونه. تو ماش رونیبرو ب_

 من جواب داد: یبه جا  ی م اما روحرا تکان داد سرم

  یی چه غلطا ا ینه! کجا بره؟! بذار باشه... بذار بفهمه تو گذشته ک_

 کردن! چرا بره؟!

تو  یصالح را  چانه  بیج  یدستش  به  و  برد  فرو  اش شلوارش 

 داد: ینیچ

هم پاره نشه.    نتونینخ نازک ب  کی  نیهم  خواستمیباشه، من م_

 ندارم. یمن حرف یخوایم نجوریتو خودت ا
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...  تیپوزخند صدادار و پر از گله و شکا  کیپوزخند زد.    یروح

 من را به او وصله کرده؟! یاصال نخ

به ما   ی غار در اومد یتو همه سال از  نیشده بعد از ا ی حاال چ_

 !  ؟یوستیادما پ 

 کرد:  زیجلوتر آمد و چشم ر گریقدم د  کی یصالح

  ی دون یم خوب هم    ی لیهاست که دور و برت هستم. خمن مدت_

 ! ی زنیم یمعروف چپ یاما خودت رو به او کوچه

با   یادو نفر در گذشته قرار مدار عاشقانه  نیا  کردمیفکر م  من

  دند یکشیهم م  یکه برا  یی هاخط و نشان  نیاند؛ اما اهم داشته

 . دادینم یاعاشقانه چیه یبو

  یِ که نگاه روح  یبرداشت و جلو آمد در حال   گریقدم د  ک ی  یصالح

  ی جذبه صالح  ن یاز ا  یخت رنگ باخته بود. کاش فقط کمسرس

 در من هم وجود داشت: 

نفرتت رو از پونه غالف کن و گرنه    نی... غالف کن. ازیروح انگ_

 خودم...

 ! ؟ یچه کار کن یخوایمثال م_
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 لبش را خاراند: یگوشه یصالح

شرکت که    یاون دو تا آدمت تو  یدیوقت از خودت نپرس  چیه_

و پونه رو    دنیرو به دستور خودت دزد  ی گانیبا  یهاهارد  یهمه

فکر نکن...    یلیزد؟!... خ  بشونی کجا غ   کدفعهیکتک زدن؛    یحساب

 من بودن.   شیپنج ماه پ  نیمن هستن! تمام ا شیهر دوشون پ 

  یشدم و کم کم نگاهم به سمت روح  رهیخ  ی زده به صالح  بهت

 . دیچرخ اشدهیهراس  یهاو چشم

حس    یباال رفت. حت  شیرد. تن صداک  رینگاهم را غافلگ  یروح

 : دندیرا شن شیهم صدا  شی کردم کارمندها

 ! ؟یشد م یکه پشتش قا هیک  نیا یدون یپونه... تو اصال م _

شده برگشت و به من نگاه کرد.    ک یبه هم نزد  ی با ابروها  یصالح

.  کردند یدو نفر داشتند با هم دوئل م   ن یدرست حدس زده بودم. ا

 به من هم اصابت کرد. ترکششان  ریباالخره هم ت

. دستش را به  ستادیلم اگذشت و مقاب  یجلو آمد. از صالح یروح

وقت من را به    چیکه ه  یگرفت. نگاهم رفت سمت دست  م یبازو

 لمس نکرد.  یمهربان
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 به من نگاه کن! _

 صورتش برگرداندم.   یرا رو نگاهم

 !  ؟یکه پشتش سنگر گرفت هیک نیا ی دونیم گم یم_

به  نگاهم و  چشم  یصالح  چرخاندم  شده    ش یهادوختم.  سرخ 

غم بزرگ جا    کی  شیهاچشم  یانگار تو  ت،یبودند. نه از عصبان

 خوش کرده بود.  

همون  نیا_ همون  هیمرد  داد.  لو  باباتو  ب  هیکه  شد  باعث    انی که 

  نیپرو  یو خودکش  ی دیکه باعث ناام  هیو ببرنش! همون  رنشیبگ

نامرد آدم    کیاشه؛  بابات ب   ییِدا  نکهیاز ا  شتریمرد ب  ن یشد. چون ا

 فروشه! 

که انتظار    ینیشدم. در ح  رهی خ  ی باز منتظر به صالح  ی دهان  با

ب  دمیکشیم و  تو  دادیداد  و  روح  یکند  با    یدهان  مدام  بزند؛ 

م دا  گفتمیخودم  به    میبابا   ییاو  را  او  من  چرا  پس    اد ی بوده؟ 

 ندارم؟!  

  یمن   به من، به  ده یرنگ پر  ینداشت. او با صورت  ده ی فا  امیرگیخ

اش بودم زل زده بود و سرش را آرام تکان دختر خواهر زاده   که
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زدادیم هم  را  لبش  م   ری.  سع  دیکشیدندان  زدن  پلک  با    یو 

شود. او انکار نکرد. او لو    شیهاشدن اشک  یمانع از جار  کردیم

 را انکار نکرد.   میدادن بابا 

 ی رو  کبارهیکه    یقتی حجم از حق  نی. ادیچیتنم پ   یتو  یسرد  درد

 سرم آوار شده بود تن و بدنم را به لرز انداخت. 

آدم  یتو  تمام  لحظه  چند  داد    یهاهمان  هم  با  مدام  سرم 

حسرت  دند یکشیم جلو  امیزندگ  یهاو    م یهاچشم   یرا 

بان  ":  آوردندیم و  باعث  مامانت    یاو  نبود  او  اگه  مامانته.  مرگ 

خوشبخ  قطعا  تو  بود  زنده  مامانت  اگه  بود...  زنده    نیترت هنوز 

 ." یبود نیزم یدختر رو

گرفته بود تا   شیبود که دست پ   یآن کس  یمصداق واقع  یروح

ورق را  هیچند ثان نیهوش بود که در هم زی. او واقعا تفتدیپس ن

ب او  برگرداند.  خودش  نفع  د   شتریبه  هر کس    ینقطه  یگریاز 

را زد درست وسط    رشیکه ت  دانستیم  .  دانستی ضعف من را م

 و ضعف!  یسست نیهم
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چطور به صفر    دمیفاصله داشتم نفهم  یکه تا صالح  یقدم   چند

.  دیاز من دزد  شیاز پ   شتری. نگاهش را بستادمیرساندم. مقابلش ا

ا چشمستادمیمقابلش  آنقدر  که    می ها .  دوختم  صورتش  به  را 

 ی را به لبه  میهادست   اریاخت  ی شد نگاهم کند. ب   یباالخره راض

 کتش گرفتم و تکانش دادم: 

مامانم...    ی! تو باعث شد؟یتو بابامو لو داد  گه؟یراست م  یوحر_

 مامانم... آخ... چرا آخه تو؟! چرا تو؟!...  

 ! یگریتر از هر زمان دمهربان بود. مهربان نگاهش

 زدم: اشنهیس یمشت رو با

  یکمک کرد  ! به من؟ یکنیم  یاز بابام نگهدار  یدار   نیهم  یبرا_

بالها    نیو ا  یبابام بود  ییتو دا! تو...  ؟یچون عذاب وجدان داشت

 ش...  ش... بچه!... آخ... آخ مامانم... مامانم... بچه؟یرو سرمون آورد

تو  کی  یه یگر  یصدا گ  ینوزاد  آتشدیچیسرم  تن   ی.  دور  که 

 .  دیزبانه کش می هاچشم یمادرم را گرفته بود جلو

  م یبازوها  شیهاداشت. با همان صورت حق به جانب با دست  اخم

 ت گرفت:را سف
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داد دختر... تو االن حالت    حیتوض  شهیرو نم  زهایچ  ی پونه! بعض_

... صبر کن... همه گم یبرات م   زویهمه چ  ی بده... بذار بهتر که شد

 .  گمی... برات مزویچ

به دروغ هم که شده انکار    یکاش حت  ی. انکار نکرد. اکردیم  انکار

 . کردیم

بود که مادرم را  شده    یی همان روزها  هی سرم شب  یتو  زیچ  همه

 از دست داده بودم. 

**** 

وق    یهابودم و با چشم  دهیچسب  واریبه د  اطیح  ی... گوشهمن

کرده بودم.    سی. لباسم را از ترس خکردمیزده مادرم را نگاه م

  گری د  می . پاهاکردیدرد م  میبودم که گلو  ده یکش  غیآنقدر هم ج

  یطرهخودش نداشت. مثل چند ق  ی قدرت نگه داشتن تنم را رو

زدم.    خی  شتریسرد بود. ب  هاکییشدم. موزا  ری سراز  نیزم  یآب رو

تو  یناله  یصدا ج  یمادرم  چشمدیکشیم  غیگوشم  را   می ها. 

  د یشا   ایشوم    داریکابوس ترسناک ب  نیکه بتوانم از ا  د یبستم تا شا

 .رمیهم همراه مادرم بم
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  ام را باز کردم. ورم کرده  یهابه در چشم  یزیشدن چ  ده یکوب  با

. او را  دمی د  اط یدر ح  ی را باال  یپف چشمانم سر و گردن   یاز ال

از    شی هاگفتن  "ابوالفضل  ا ی"که خودش را با    یی. اوشناختمیم

  ی جوانتر، کم  ی بود. کم  ی. او صالحشناختمیرا م  دیکشیدر باال م 

 آشناتر...  ی مهربانتر، کم

ن  تمام آ  یبودم. تو  دهی و چند بار همراه بابا د  نیاو را چند  من

م  دارهاید بحث  و  جر  بابا  با  داشت  وقتکردیهم  اما  را    ی .  من 

و از من    زدی. لبخند م گشتیبه طرفم برم   امدهیکه ترس  د یدیم

 کنم.  دایرا پ  شی هات دس یشکالت تو خواستیم

سر مامان    یسرش زد. باال  یانداخت. تو   نییرا از در پا  خودش

در  یکه جلو  یناز م دیمامان را که شن یزد. ناله ش ی. صدادیدو

من    یپتو را رو  کیو با دو پتو برگشت.    دی اتاق افتاده بودم پر

 .دیچی پتو را دور مادرم پ  کیانداخت و 

موج  اطیح  در کرد  باز  که  آدم  یرا  تواز  . ختندیر  اطیح  یها 

بردند و صالحبودند. آن  مانیهاهیهمسا را  به    یها مادرم  را  من 

 .دیآغوش کش
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سرم محو شده بودند؛    یود که از توها بخاطرات سال   نیا  تمام

 جان گرفتند.  میهاچشم  یاما حاال تمام و کمال خود به خود جلو

راه اشک   یمادرم بودم. آنقدر تو  بعد من کنار سنگ قبر   ی ساعت

 خشک شده بود.  امیاشک یبودم که چشمه  ختهیر

دلتنگ  نیزم  یرو نشستم.  سنگش  ا  ادیز  امیمقابل  و    ن یبود 

خواستم    میهایم بود. خم شدم و مثل بچگدلم ک  ینشستن برا

 یمادر" یبگذارم. صورتم را درست رو اشنه یس  یکه سرم را رو

با خط  "مهربان بود    اهیس  یسنگ  یرو  دیسف  یکه  نوشته شده 

کر بغلش  انداختم.  قبرش  دور  را  دستم  دو  و  .  دمگذاشتم 

  نه یزد و او هم من را به س  رونیاز خاک ب  اشینامرئ  یهادست

در نبودنش سخت است. چقدر زود خودش را از من  فشرد. چق

 مادر شدم. ی گرفت. چقدر زود من ب

تناقض دردناک... انگار    کی.  دادیگالب م  آتش و  یمادرم بو  تن

  م ی هااز درد دلم گفتم. او هم حرف شیلب برا ریزنده شده بود. ز

 . دیرا شن
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. صدا  کردیسنگ سرد عرق م   یشده بود. صورتم داشت رو  گرمم

هم تمام گوش و مشامم را پر کرده بود.    یزیسوختن چ  یو بو

 سنگ برداشتم. یصورتم را از رو

 انی هم م  یآتش بود. صالح  یها قبرستان پر از زبانه  یجا  همه

. خوشحال بود که من را در  زدیو به من لبخند م  ستاده یها اآتش

 مادر کرده بود؟!  یپدر و هم ب  ی روز هم ب کیعرض 

 یایدن  نیا  یتو  یخوایم  یک  تا   ": دندیکش  سرم داد  یتو  یهاآدم

قابل اعتماد   ریغ   یهاآدم نیکنار ا یخوایم  ی ! تا ک؟یلجن بمون

رو    شهیهم   یبرا  کباریچرا    ، ی کن  ی زندگ خودت  مادرت  مثل 

 "! ؟یکنیخالص نم

 .  دادیم نیبنز ی. چرا همه جا بودمیخودم چرخ دور

 گوشم پچ پچ کرد:  یتو یکی

  ی کی... از کجا معلوم که ارسالن هم  یصالحاز    نیا  ،یاون از روح"

نشه مثل اقدس بزرگ؟! که تنهات بذاره؟! که ولت کنه به حال  

! ؟یارسالن رو هم از دست بد  یطاقتشو دار  گهیخودت...؟! تو د

 "من... ش یپ  ا ی... بایب
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 . شدمیکه گرفته بودم مصرتر م یمیتصم یبرا شانیهاحرف با

کاش خدا   ی. اشدیسالن تنگ مار یدلم بعد از مردنم قطعا برا 

او    ش یجمعه روحم را آزاد کند تا پروانه شوم و دوباره پ   یهاشب

تحمل کنم او هم من را مثل همه،    توانمیمن نم  رایبرگردم؛ ز

 بگذارد. م یمثل همه تنها

گرم بود. چرا   نقدریا  نجای. چرا ادمیدور خودم چرخ  گری د  کباری  

 تار شده بود؟!   م یهاچشم یخلوت بود؟! چرا جلو  نقدریا نجایا

مادرم با   شیها پ که سال ی. همان آتشدادیآتش م یجا بو همه

 گذاشته بود.   می شکمش در آن سوخته و تنها یتو نیجن

.  دمیکش  رونیرا ب  تیکبر  یفرو بردم. جعبه   بمیج  یرا تو  دستم

  ی ب  زین  می هااشک.  دیلرزیم  م یها دست  یتو  تیکبر  یجعبه 

 یها و جعبهدست  یو رو  شدند یم  ریسراز  م یهااز چشم  اریاخت

مافتادیم  تیکبر به حال خودم  دلم  سرنوشت من،    سوخت،ی. 

ورق خورده    درم بخت ما  یصفحه   یسال، درست رو  زدهیبعد از س

  نقدر یدل شکسته، هم  نقدریبود.او هم مثل من در آن روز هم 

 بود!    دهیقدر ترس نیو هم دیناام
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دلم زد. عق    ریآتش ز  یکردم. بوپاک    نمیرا با آست  امینیب  آب

 امی جوتب باردار  یبرگه  اد ی  ی ادلم درد گرفت. لحظه  ریزدم. ز

شده بودم.    یمهمان کوچک  زبانیافتادم. من پنج هفته بود که م

داشت. او در حال رشد    ی به زندگ  دیشکمم هنوز ام  یفرزند تو

م من  و  نباشد...    خواستمیبود  به  مینباش  نباشم،که  هم  او  تا   !

دست  هیشب  ،یرنوشتس نشود.  دچار  من  آنقدر    شیهاسرنوشت 

زنده ماندنش    یو برا  ردیرا بگ  امقه ی  توانستی کوچک بود که نم

 التماس کند.  

کار    نیکس از ا  چیه  خواستمی. نمدیبه گوشم رس  یگرید  ییصدا

 مردن!   یبرامرگ،  یمنصرفم کند. مصمم بودم برا

.  دمیاش کشجعبه   یرزب  یلرزانم رو  یهارا با دست  تیکبر  چوب

هم  یاثر  چیه با  یب  شهینداشت.   بودم.  د  د یشانس    ی گریبار 

جعبه باز هم    یدوباره چوب رو  دنیکش  نی. حکردمیامتحان م

تبد که  زدم  آنقدر عق  زدم.  و    لی عق  به هق هق شد. که سوز 

 نوزاد ملتمس شد.   کی ونی ش هیگدازش شب
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همه    نیصدا ا  نیزد. با قدرت و از ته وجودش... چرا ا  میصدا  یکی

 خش داشت.  

. قلبم هم  دندیکش  ریت  می. پشت زانوهادیکش  ریدلم دوباره ت  ریز

 شد.  تر کیو نزد  کی. صدا نزددیکش ریت

 پونه! نکن پونه! بدبختم نکن پونه! -

 .  زدیاو هم زار م چرا

بار    نیآخر  یکه برا  گذاشتینم   م یها . اشکدمیرا باال کش  نگاهم

نگاهشنمشیبب و  زدم  پلک  عم  .  درد    قیکردم،  قلبم  ممتد!  و 

شب چرا  او  موها  اششه ی هم  هیگرفت...  چرا   ی رو  شینبود؟ 

تر تر و معصومگناه  ی باش را  سُر خورده بودند و چهره  اشیشانیپ 

م وقت  دادند؟ یجلوه  زم  یچرا  تلو یم  نیبه  تلو  بالفاصله  خورد 

 ! کرد؟یم  هیچرا گر شد؟یم ترکیخوران از جا بلند و به من نزد

 لب اسمش را صدا زدم: ریز

 ارسالن... _

آتش    یدوباره نگاه کردم؛ اما فرصت نکردم دوباره برا  تیکبر  به

 را تکان دهم.  م یهازدنشان دست
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 یالحظه   یکه برا  دیو چنان محکم به آغوشم کش  دیبه من رس  او

شل شدند    م یهاام. دستوجودش شده  نفکیحس کردم جزء ال

هم بود که    یکاش آن روز شوم کس  یرا رها کردم... ا  زیو همه چ

 وش بکشد. مادرم را به آغ 

صدا  یحال  نیع   در بودم  آغوشش  در  دست   شیکه  دور  ها  از 

از  آمدیم داشت  او  انگار  .  زدیم  میصدا  یگری د  یایدن  کی. 

فعال  یاضربه  را  به صورتم خورد ذهنم  با  که  او داشت  تر کرد. 

تا    زدیم   یلیسبه صورتم    شد؛یم   لیکه به ناله تبد  ییهمان صدا

 شوم... اما مگر... من خواب بودم؟!   داریب

از هم  یبودند را به سخت دهیداغم که انگار به هم چسب یهاپلک

مبهم و    ریتصو  نی. اولزدیم  رونیب  م یهاباز کردم. حرارت از چشم

 یو موها  ختهیهم که مقابل چشمانم آمد؛ صورت به هم ر  یتار

 ارسالن بود.  شانیپر

 : دیسرش را برگرداند و داد کش دی ا که باز در میهاچشم

 رو روشن کن!  نیبه هوش اومد... ماش ،یصالح_
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  ر یرا ز  گرشیتر کرد و دست دمحکم  میها را دور شانه  شیهادست

مس  میزانوها به  نگاهم  کرد،  که  بلندم  پشت سرم    یریانداخت. 

جا به بعد متوقف شده بود که من    ک یماند. انگار زمان از    رهیخ

و    کردیمادرم بودم. آنقدر سر و تنم درد مسنگ قبر    یروهنوز  

خاطراتم توهم است و کدام    از  کیکدام   دمیفهمیداغ بود که نم

 را از دست داده بودم.   صمی... قدرت تشخیواقع کی

ح   ارسالن پاها  ینیدر  برم  شیکه  تند  به   داشتیرا  را  سرش 

 کرد: ترکیصورتم نزد

!  ؟ینگفت  یزیت چرا به من چمعرف   ی چه کار؟! ب  نجایا  یاومد_

 ! نجا؟یا یبهم خبر بده که تو تک و تنها اومد  دیبا  یصالح

تر خشک و زبان خشک  یهامشتم گرفتم و با لب  یرا تو  لباسش

 لب زدم:

 مامانم... _

بود انگار که سرش را خم و گوشش را    دهیبه گوشش نرس  میصدا

 کرد:  ترکینزد م یهابه لب

 ! ؟یچ_



 

 
 

812 

DONYAIE MAMNOE 

ماما _ مثل  م  نم... من...  خودمو...  مامانم  کشتمیداشتم  من...   ...

 شدم.  

در    یبود. صالح  دهیرس  نیطرفم برگرداند. به ماش  را به   صورتش

. فکر  میبا هم چشم در چشم شد  یاباز کرد. لحظه   شیعقب را برا

ول  کردمیم بدزدد  من  از  را  من    ینگاهش  از  چشم  برعکس 

تو اطم  یبرنداشت.  م  یخاطر  نانینگاهش  ا  زدیموج  نگار  که 

 .  ستین مادرممن را متقاعد کند که او مقصر مرگ  خواستیم

 خواباند و اتصال نگاهم به او قطع شد.    یصندل  یمن را رو  ارسالن

خودش را عقب بکشد تا برود؛ اما من مشتم    خواستیم  ارسالن

  یبگذارد. ملتمس تو  م یتنها  خواستمیرا از لباسش باز نکردم. نم

 شدم.    رهیخ شیهاچشم

را خواند. سرش را تکان    امدهیحرف نگاه ترس  م،یهاچشم  حرف

بغلش    یو تو  دیرا باال کش  می هاداد و کنارم نشست. سر و شانه

گرما    نیگرفت. از شدت گرما حالت تهوع گرفته بودم؛ اما با تمام ا

فشردم. بودن در آغوش او    اشنهیس  یلباسش، رو  یسرم را رو

 آرامش محض بود.  
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 بغض لب زدم:  با

 ... ترسمیارسالن من م _

و با فشار انگشتانش مجبورم کرد    د یکش  م یموها  یرا رو  دستش

از س بردارم و نگاهش کنم. سرش را آرام تکان داد.    اشنه یسر 

 . گرفتیبود. او هم آرام نم شیپر از تشو  شیهاچشم

 !؟یاز چ_

مترسمیم_ خودمو  داشتم  من...  خودم...  از  من    کشتم،ی... 

 مثل مامانم... خودمو بچمو بکشم.  خوامی... نمخوامینم

که    یماند. چشمانش به خاطر تعجب  رهیصورتم خ  یرو  نگاهش

 تر شد. درشت یکرده بود کم

 ! ؟یچ یعنی_

 لباسم را به طرفش گرفتم.  نیآست

 شیخودمو آت   خواستمی. من مدادیم  نیبنز  یلباسم، لباسم بو_

 بزنم. 
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و بعد دوباره    دیکشکرد، بو  کی نزد اشینیرا گرفت و به ب دستم

 نگاهم کرد: 

نم  نیبنز_ بو  لباست  دختر؟!  کجا  داردهیاز  تب  تو    ی! 

 !  یدی کابوس د ،ینبود داری! ب ؟یگی...کدوم بچه رو میسوزیم

سرم با هم ادغام شده بود. با ترس و شک    یتو  زیهم همه چ  باز

.  دمیبار بو کش کی.  د یلرزیگرفتم. دستم م  امی نیب  ریرا ز  نمیتآس

بو کشدوبا بو کش. دهدمیر  بار  بو  دمیها  تنم  نه  لباسم  نه    یی اما 

 . دادینم

بود را کنار   دهیچسب  امیشانیکه به پ   یی موها  ش یهاسر انگشت  با

 زد. سر انگشتانش چقدر خنک بودند. 

 ارسالن... ما... _

 گذاشت و آرام گفت:  میهالب یرا رو انگشتش

 حالت بهتره.  یکه شد داری... بخواب... بشیه_

 .  دمی. دوباره خوابدمیوابخ
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ها  بازنده  هیشب  شتریباشم اما االن ب  دانی م  روزیقرار بود امروز پ   من

دست پاها  میها هستم.  جسمم   م یاز  از  روحم  و  است  درازتر 

 تر! خسته 

دوازده    یواقع من خودم را گم کرده بودم. من خودم راذتو  در

 یسد بج  یروبه رو   اط،یح  یجا گذاشته بودم. همانجا، تو  یسالگ

، با تصور گوشت سوخته   یکه پر شده از بو  یجان مادرم، با مشام

  ده یمن تا آسمان شعله کش  یکه در چند متر  یمدام و مدام آتش

 بود.

 ... پاشو!زمیپونه... پونه... پاشو عز_

را به دست گرداب خاطرات داده بود و آن گرداب داشت   خودم

  ی رسالن دستا  یاما صدا  د؛یکشیبا ولع من را درون خودش م

از آن چرخش و دور    دیشد که محکم به دستم چسب و من را 

ب زندگ  .دیکش  رونیدردناک  داشتم  روز  هر  را   ی من  ارسالن 

او   سرنوشت  می هایمنی. من با تمام بد  کردمیتر متر و تلخسخت 

 قرار داده بودم.  ریرا هم تحت تاث
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انطور از هم باز کردم. او سرم را هنوز هم  یرا به سخت  می هاپلک

شباهت   شتریب هیبغل گرفته بود. لبخند زد. لبخندش به گر یتو

  ی و بعد دوباره سع  دیدندانش کش  ریز  یاداشت. لبش را لحظه 

 کرد حفظ ظاهر کند. 

 !رهینوبت بگ کینیکل یرفته تو یصالح_

 دادم.  رونیرا از هم باز کردم و نفس داغم را ب م یهالب

 منو ببخش... _

 : دی خند هم از همان طور تلخ باز

 ! ؟ی گیم یدار یچ_

که بتونم... تو رو به   ستمین  ی... من اون کسیتو... اشتباه کرد_

 آرامش برسونم... از همون روز اول برات دردسر داشتم...

ب  خودم بغلش  از  رو  دم یکش  رونیرا  نشستم. سرم    یصندل   یو 

 .  شدیاو تار و تارتر م یو چهره شد یم جیگ

تن من نگاه کردم.    ین باز بود براکه هنوز آغوششا  شیهادست  به

 دلم آتش به پا بود.   یتو
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 رونیمن... ب  ینشده، تو... هر چه زودتر... از زندگ   ریهنوز هم د_

. هر  میشیآت  کی! من و بختم مثل  یکشی... کمتر دردسر میبر

نزد  یک م  کیبهمون  ناخودگاه  نم  سوزه،یبشه  درد    خوامیمن 

که... هر روز از طرف    نهیلش اارسالن... حداق   نمیتو رو بب  دنیکش

 شه!یدردسر درست نم  کیمن برات... 

 افتادند.   شی پاها یرو ش یهادست

گرش به خودش پناه بردم. سرم را فرار از نگاه تلخ و مالمت  یبرا

 کردم.  هیگر توانستمیگذاشتم و تا م  ش یپاها یرو

برداشتم.    شی خورد سر از پاها  نیماش  یشهیکه به ش  یاضربه  با

پشت در بود. سر ارسالن هم که به طرفش برگشت با    یحصال

 . می برو رونیدست اشاره کرد که ب

فرو    میموها  یرا تو  شیهادر را باز کرد؛ اما نرفت. دست  ارسالن

ا بدون  و  موها  نکهیبرد  کند  بعد    م ینگاهم  داد.  عقب هل  به  را 

سرم    یافتاده بود را برداشت و رو  یصندل  یرا که رو  امی روسر

  ک یاش داد و باز هم نگاهم نکرد.  گره  قهیآرام و با سل  انداخت.

به سقف    اشی انگار خوددار  گذاشت  رونیب  نیرا که از ماش  ش یپا
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بود که با شتاب به سمتم برگشت و دو طرف صورتم را با    دهیرس

  هریخ  م یها چشم  یفقط تو  نباریبزرگش پوشاند. اما ا  یهادست

 شد: 

 عذابم نده... عذابم نده! _

 گذاشتم و زار زدم: شی هادست یرو عیرا سر م یهادست

 اگه خواسته باشم تو رو عذاب بدم.  رمیمن بم_

شد. باالخره    کینزد  ش یهابه چشم  ش یو ابروها  دیلرز  ش یهالب

پر م  شی هاو چشم  آمدند یم  ی که ه  یی هاسد اشک   کردند یرا 

 شکسته شد.

 پونه!  مونهیم  ادمیهات حرف نیا_

 برد.  نیرا از ب نانمایم قیتعل یصالح یصدا

 !ن؟ی یاارسالن... پونه نوبتش شده. نم_

صدا  یحال  نیع   در بودم  آغوشش  در  دست   شیکه  دور  ها  از 

از  آمدیم داشت  او  انگار  .  زدیم  میصدا  یگری د  یایدن  کی. 

فعال  یاضربه  را  به صورتم خورد ذهنم  با  که  او داشت  تر کرد. 
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تا    زدیم   یلیسبه صورتم    شد؛یم   لیکه به ناله تبد  ییهمان صدا

 شوم... اما مگر... من خواب بودم؟!   داریب

از هم  یبودند را به سخت دهیداغم که انگار به هم چسب یهاپلک

مبهم و    ریتصو  نی. اولزدیم  رونیب  م یهاباز کردم. حرارت از چشم

 یو موها  ختهیهم که مقابل چشمانم آمد؛ صورت به هم ر  یتار

 ارسالن بود.  شانیپر

 : دیسرش را برگرداند و داد کش دی ا که باز در میهاچشم

 رو روشن کن!  نیبه هوش اومد... ماش ،یصالح_

  ر یرا ز  گرشیتر کرد و دست دمحکم  میها را دور شانه  شیهادست

مس  میزانوها به  نگاهم  کرد،  که  بلندم  پشت سرم    یریانداخت. 

جا به بعد متوقف شده بود که من    ک یماند. انگار زمان از    رهیخ

و    کردیسنگ قبر مادرم بودم. آنقدر سر و تنم درد م  یروهنوز  

خاطراتم توهم است و کدام    از  کیکدام   دمیفهمیداغ بود که نم

 بودم.   را از دست داده صمی... قدرت تشخیواقع کی

ح   ارسالن پاها  ینیدر  برم  شیکه  تند  به   داشتیرا  را  سرش 

 کرد: ترکیصورتم نزد
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!  ؟ینگفت  یزیت چرا به من چمعرف   ی چه کار؟! ب  نجایا  یاومد_

 ! نجا؟یا یبهم خبر بده که تو تک و تنها اومد  دیبا  یصالح

تر خشک و زبان خشک  یهامشتم گرفتم و با لب  یرا تو  لباسش

 لب زدم:

 مامانم... _

بود انگار که سرش را خم و گوشش را    دهیبه گوشش نرس  میصدا

 کرد:  ترکینزد م یهابه لب

 ! ؟یچ_

مامانم... _ مثل  م  من...  خودمو...  مامانم  کشتمیداشتم  من...   ...

 شدم.  

در    یبود. صالح  دهیرس  نیطرفم برگرداند. به ماش  را به   صورتش

. فکر  میبا هم چشم در چشم شد  یاباز کرد. لحظه   شیعقب را برا

ول  کردمیم بدزدد  من  از  را  من    ینگاهش  از  چشم  برعکس 

تو اطم  یبرنداشت.  م  یخاطر  نانینگاهش  ا  زدیموج  نگار  که 

 .  ستین مادرممن را متقاعد کند که او مقصر مرگ  خواستیم

 گاهم به او قطع شد.  خواباند و اتصال ن  یصندل  یمن را رو  ارسالن
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خودش را عقب بکشد تا برود؛ اما من مشتم    خواستیم  ارسالن

  یبگذارد. ملتمس تو  م یتنها  خواستمیرا از لباسش باز نکردم. نم

 شدم.    رهیخ شیهاچشم

را خواند. سرش را تکان    امدهیحرف نگاه ترس  م،یهاچشم  حرف

بغلش    یتو  و   دیرا باال کش  می هاداد و کنارم نشست. سر و شانه

گرما    نیگرفت. از شدت گرما حالت تهوع گرفته بودم؛ اما با تمام ا

فشردم. بودن در آغوش او    اشنهیس  یلباسش، رو  یسرم را رو

 آرامش محض بود.  

 بغض لب زدم:  با

 ... ترسمیارسالن من م _

و با فشار انگشتانش مجبورم کرد    د یکش  م یموها  یرا رو  دستش

از س بردارم و نگاهش کنم. سرش را آرام تکان داد.    اشنه یسر 

 . گرفتیبود. او هم آرام نم شیپر از تشو  شیهاچشم

 !؟یاز چ_

مترسمیم_ خودمو  داشتم  من...  خودم...  از  من    کشتم،ی... 

 مثل مامانم... خودمو بچمو بکشم.  خوامی... نمخوامینم
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که    یماند. چشمانش به خاطر تعجب  رهیصورتم خ  یور  نگاهش

 تر شد. درشت یکرده بود کم

 ! ؟یچ یعنی_

 لباسم را به طرفش گرفتم.  نیآست

 شیخودمو آت   خواستمی. من مدادیم  نیبنز  یلباسم، لباسم بو_

 بزنم. 

و بعد دوباره    دیکشکرد، بو  کی نزد اشینیرا گرفت و به ب دستم

 نگاهم کرد: 

نم  نیبنز_ بو  لباست  دختر؟!  کجا  داردهیاز  تب  تو    ی! 

 !  یدی کابوس د ،ینبود داری! ب ؟یگی...کدوم بچه رو میسوزیم

سرم با هم ادغام شده بود. با ترس و شک    یتو  زیهم همه چ  باز

.  دمیبار بو کش کی.  د یلرزیگرفتم. دستم م  امی نیب  ریرا ز  نمیآست

بو کشدوبا بو کش. دهدمیر  بار  بو  دمیها  تنم  نه  لباسم  نه    یی اما 

 . دادینم

بود را کنار   دهیچسب  امیشانیکه به پ   یی موها  ش یهاسر انگشت  با

 زد. سر انگشتانش چقدر خنک بودند. 
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 ارسالن... ما... _

 گذاشت و آرام گفت:  میهالب یرا رو انگشتش

 ه.حالت بهتر  یکه شد داری... بخواب... بشیه_

رو  ودمخ پ   یصندل  یرا  م  ادهی کشاندم.  و    انیکه شدم  ارسالن 

 بودم.  یصالح

را رو  شانیهادو دست  هر آوردند. ساعد دستم  ساعد    ی را جلو 

دراز   یهادادم؛ اما نگاهم از انگشت  هیارسالن گذاشتم و به او تک

 شد:  دهیبه باال و باالتر کش  یصالح یشده

 ... ؟! یخوایم یچ نجایا_

 گفت:  یجد یلیخ

 !  ست؟یمعلوم ن_

 . دمیرا به باال کش می هاطرف لب کیزور  به

 و گفت:  دیچیرا دور مچم پ ش یهاانگشت  ارسالن

 یریهم تاث  یواست  کینیدم کل  یتا وقت نگذشته! هر چ  میبر_

 حالت نداره.  یتو
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  ی دراز... صالح  یراهرو  کیهمکف بود و اتاق دکتر ته    کینیکل

اتاق   . هنوز هم نگاهش  می شددم در ماند و من و ارسالن وارد 

نگاه گرفته بود    یبود. روزه  رهیرو خ  و او فقط به روبه  کردمیم

 انگار...  

که خودکارش را   یکرد و بعد در حال  امنهیآرام معا  یلیخ  دکتر

 گفت:  دیکشیکاغذ م  یتند و تند رو

خ_ بدن   ده، ی شد  یلیتبت  دار  ی ضعف  برات   کی...  یهم  سُرم 

االن   نیها رو هم هما اثر کنه! آمپول با چند تا آمپول ت  سمینویم

 بزن.

بخش    ن یتراز ناخودآگاه  دیزبانم چرخ  یاراده رو  ی که ب  یاجمله 

 مغزم که نه، قلبم بود.

 نداره؟!  یم ضرربچه یداروها برا نیا_

 نگاهم کرد:   نکشیع  یباال از

 !؟یباردار_

 محسوس ارسالن را به طرف خودم احساس کردم. چرخش
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 را تکان دادم: سرم

 بله!_

 فکر کرد و بعد گفت: یالحظه  دکتر

ها  آمپول  نی... ایفیضع  یلیکه معلومه تو خ  نطورینه! ضرر نداره! ا_

 تره!برات از نون شب هم واجب

رو  نسخه از  داد.  دستم  به  طرف    یصندل  یرا  به  و  شدم  بلند 

چرخ ارسالندمیارسالن  روزه  ی.  ا  یکه  با  را  خبر   ن ینگاهش 

  د یتا شا  گشت،یشم به آن چشمم را مچ  نیشکسته و مدام از ا

 کند.  دای دروغ را پ  ای یاز شوخ یاثر

  م یرفت رونیاز اتاق ب نکهیرا دور کمرم گرفت. به محض ا دستش

 بود.  ستاده یقابلم او دستش را از کمرم جدا کرد، حاال م ستادیا

 !؟یاتو حامله_

 را به عالمت مثبت تکان دادم. سرم
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.  دیچسب  واریرفت تا پشتش به د  را بست و آنقدر عقب  ش یهاچشم

سرش را   هیفرو برد و بعد از چند ثان  شیموها   یرا تو  ش یهادست

 حال رنگ به صورت نداشت.  نیبود اما در ع  یباال آورد. عصبان 

 با دختر کوچکش رد شد و وارد اتاق دکتر شدند.   انمانیاز م  یزن

ستم کرده بود. د  ریدخترت گ  یبافته  یتار به تار موها  یتو  نگاهم

. دخترم را حس کردمیشکمم نشست. حسش م  یناخودآگاه رو

 .  کردمیم

که عقب رفته بود را با سرعت برگشت. سرش   ی دو قدم  ارسالن

شباهت داشت  شتریب هیکه به گر یاآورد و با لحن خفه  نییا پار

 گفت:

 ! ؟یمگه قرار نبود تا درمان کاملت حامله نش_

دهانم را قورت دادم    نظرم بود. آب  یدخترک هنوز جلو  یموها

 از صورت او چرخاندم.  ریو چشمم را به همه جا غ 

اگه  بشه،    شتریتوهماتت ب  نیهات باعث بشه اهورمون   رییاگه تغ_

 سرم بکنم؟!  یتو یچه خاک د ی من با یبزن بی به خودتو بچه آس
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از تو  حس بال    یاشکمم شعله  یکردم  به  از آتش گر گرفت و 

 .  کردمیها و دهانم حس ممچش یشد. هرم گرما را تو دهیکش

 پونه؟!  ی زنی... چرا حرف نمیچرا ساکت_

نزد  یی پاها  یصدا ما  به  لحظه  به  لحظه   یتو  شدند یم  ک یکه 

ارسالن نشست و به عقب    یشانه   یکه رو  ی. دستدیچیگوشم پ 

منو او    انیم  یشد. صالح  زیکشاندش، باعث باال آمدن نگاه من ن

 ارسالن گفت: یبلندتر از صدا یی و با صدا ستادیا

...  دهید ی شوک عصب کیبازخواستش نکن ارسالن... پونه امروز _

 !  یخداروشکر کن یبر د ی که االن جلوت واستاده با نیهم

مدام   یی نگاه کردم. اگر گناهکار است با چه رو ی صالح مرخین به

 !  شود؟یمن سبز م یجلو

 مرد درمانده لب زد:  کی هیگنگ، شب ارسالن

 ! ؟یچه شوک_

 به طرف من چرخاند:  را سرش

 شده پونه؟!   یچ_
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ر چه که هست و  را به طرفش چرخاندم تا ه  م یهاچشم  مردمک

اما    حیرا توض  ستین   یاپرده  م یهاچشم   یمدام جلو  یکیبدهم 

  نیزم یرو نکهی. قبل از ادیکشیو باز باال م داد یرا تکان م اهیس

 دادم.   هیتک واریبه د فتمیب

خودش را به   یچطور و با چه سرعت  دمینگاهم کرد، نفهم  ارسالن

 را گرفت.  میبازو ریز فتمیب نیزم یرو نکهیو قبل از ا دیجلو کش

*** 

کرد. کمکم کرد تا    یهمراه  قاتیتخت سالن تزر  نیرا تا آخر  من

داروها    لونیهم بود. نا  یتو  شی . کماکان ابروهانمی تخت بنش  یرو

 زدم: شیگذاشتم و صدا می را کنار پا

 ارسالن... _

 .  ختیاش فرو رکرد. دلم با نگاه دلخوره  منگاه 

 دار بشم.  دکتر به من گفت اجازه دارم بچه_

 نگاهش را دور صورتم چرخاند و با همان اخم گفت: دوبار

 خواسته بودم؟!   یمن ازت چ_
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 فشار آورد:  م یبه گلو بغض

موهاشو ببافم،    خواستی. دلم م خواستیدختر م  کیمن... دلم  _

  ی خال   یاونقدر که جا  ا،یمادر دن  نیم، بهتربغلش کنم، مادر باش

خودم پر کنم، که دوستش داشته باشم،   یمادر خودم رو هم برا

دلم    ی هاکه دوستم داشته باشه... به خودم قول داده بودم از غم

کنم که آب تو دلش تکون نخوره، که   یبهش نگم، کار  یچیه

 مثل من بدبخت نشه!  

 را گرفت:  می و شد بازوها خم

 !  ؟یبدبخت یکه منو دار  ییپونه؟! تو  ین بدبختتو اال_

 ارسالن گفت: دنی پوش وارد اتاق شد و با د دیسف یپرستار

 ! رونیب نییممنوعه... بفرما  ونیورود آقا  نجایا_

 جدا شد.   می ارسالن از بازوها یهادست

 شد و گفت:  کیبه من نزد پرستار

 !  ؟ یکن قیتزر دی با یچ_
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که مشغول    ی دستش دادم. او در حال  ها را بهسرم و آمپول  لونینا

 ها بود باز هم ارسالن را مخاطب قرار داد:آمپول   ین بسته باز کرد

 !  گهید رونیب نی! برن؟یهست  یآقا منتظر چ_

 داشت یکه نگاهش را از من برنم  یگفت و در حال  یچشم  ارسالن

 رفت.   رونیاز اتاق ب

   دو آمپول دردناک را زد و سرمم را وصل کرد. پرستار

نفوذ کرده بود و داشت حالم    می هارگ  یقند و نمک سُرم تو  تازه

م بهتر  پلککردی را  رو  می ها.  که صدا  ی را  بودم  گذاشته    ی هم 

را که باز    م یهاچشم  یکنجکاوم کرد. ال  یکس  ی هادنینفس کش

 . دمیسرم د یکردم، باز هم ارسالن را باال

 .ام گذاشتگونه یدراز کرد و پست دستش را رو را دستش

 ... یهنوز هم داغ_

 ت؟!بچه ایمنه  یبرا تیاالن نگران_
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عقب رفت و پاراوان    ی . دو قدمدیصورتم کش  یرا از رو  دستش

 ی واریپاراوان را د  د،یمتحرک وسط اتاق را به طرف خودش کش

 ... گری د  یخال یهامن و تخت نیکرد ب

اش  تنم خم شد. انگشت اشاره  یکه امکان داشت رو  یی تا جا  بعد

 گفت:   فشردیهم م   ی که رو  ییهاهوا تکان داد و با دندان  یرا تو

دار_ بب  نیا  گهید  کباری  یجرات  تا  بزن  کارت   ینیحرفو  چه 

 ! کنمیم

 . دیغلت م یموها  انیسُر خورد و م  م یهاچشم  یاز گوشه  می هااشک 

  یبچه داشته باشم تا همدمم باشه، تا کار  کی  خواستیدلم م_

حو بشن! من از دکتر اجازه گذشته از تو سرم م  یکنه که همه 

... گفت یگذرونیدرمانتو م   یینها  یدوره  یگرفتم. گفت تو دار

ام  کی... گفت وجود  یشیخوب م  یتو دار  تویبه زندگ  دیبچه 

اما نمکنهیم  شتریب   دم یمفه  یوقت   دونمینمشد...    یچ  دونمی! 

عامل مرگ مامانم    میمستق  ری بوده که بابامو لو داده و غ   یصالح

 شد!   یچبوده؛ 

 : دمیرا باال کش امینیب
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 ی گذشته  نیا  ی ول  ام یزن دن  نیترارسالن من با تو خوشبخت _

ولم    خوادیدست از سر من برداره... نم  خوادیمن انگار نم  کیتار

تو    خوامیمنو با خودش بکشه تو... ارسالن من نم  خوادیکنه... م

منه    یراب  تینگران  دمی... اگه پرسنییمم با خودم بکشم پا و بچه

  نیا  نمیبب  خوامیکنم، م  یحسود  خودم  یبچه، نه که به بچه  ای

! که  ؟ یمادر بزرگش کن  ی ب  یکه بتون   یدوست دار  نقدریبچه رو ا

 یجا کیو گور کنم ازتون دور شم؟! که خودمو گم  تونمیمن م

 !ا؟یدن نیخلوت از ا

 : دیحرفمان دو  انیپرستار م یصدا باز

ا_ هنوز  که  شما  تغ  نیا  یجا ...یینجایآقا  چرا  رو   ر ییپاراوان 

 ! ن؟یداد

. بعد آرام دیکمرش را راست کرد و به طرف پرستار چرخ  ارسالن

مقرراتش    یبه او گفت که پرستار قانع شد و دست و پا  یزی ارام چ

 را بست و رفت.

برگشت    ارسالن که  رو  کیدوباره  بعد    یطرفه  نشست،  تخت 

رو  ش یهادست صورت  گذاشت  سرم  طرف  دو  م صورت  یرا 
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او هم    دمیو نمدار شد تازه فهم  سیچشمم که خ  ریگذاشت. ز

را باال آوردم. دست چپم    میها. دستکندیم  هیدارد همراه من گر

جا  ریگ برگشت  دوباره  بود،  دو  یسُرم  راستم  اما دست   ر خود؛ 

پ  دست  دیچیگردنش  دور    یهاشد.  و  کنده  تخت  از  هم  او 

  ی سرش در گودبه تنم بود و    دهی. تنش چسبدیچیپ   م یهاشانه

را کنار گوشم گذاشت. لب که زد گرما    شیها گردنم مماس. لب

 گوشم پخش شد:  یالله یو حرارت دهانش رو

... قسم  یاز دستم بر  ذارمی! مگه من م؟یبر  ذارمیمگه من م _

م  خورمیم کار  بش  کنمیهمه  میتا خوب  تا    کنم ی... همه کار 

  ی من زندگ  یاز خونه   ریغ   ایدن  یجا  چیه  ذارمی... نمیبمون  شمیپ 

 ! یکن

**** 

ح  یزییپا  باد م  اطیوسط  بود  دیچرخیدور خودش    ک ی. شده 

باغچه    یتو  ی هازرد درخت  یها برگ  نیگردباد کوچک... و آخر

راه   اطی. بعد، از آن سمت حکردیها جدا ماز شاخه   یرا به آرام

  یی و به طرف ما  د یخزیم  هاکییو موزا  ن یزم  یرو  کرد، یکج م 
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  ک یکه    یشیآزما  ر برگهی. باد زآمدیم  میاب نشسته بودت  یکه رو

م و    یهاانگشت  انیطرفش  بود  د  ک یمن  وصل    گرشی طرف 

شکم    کی. برگه با وزش باد مثل  زدیارسالن بود؛ م  یهاانگشت

خودش    یو با قطع شدن شورش باد باز سرجا  آمدیگرد باال م 

 . گشتیبرم

رف به حرفش را که خط به خط و ح  میکه برگه نگاه کرد  آنقدر

 . میحفظ شد

 ی زد و رو  امیرروس  ریو سرما شدت گرفته بود. آنقدر که باد ز  باد

تو  م یهاشانه برد  دست  که  آنقدر  مثل    میموها  یانداختش،  و 

 ری. آنقدر که دست برد زچاندشانیبه هم پ   اطیح  وسط  یهابرگ

 .  دندیاز سرما لرز میها وجودم سُر داد. شانه یلباسم و سرما را تو

  دم ی . سرم را که بلند کردم ددیبه گوشم رس  م یمامان مر  یصدا

 ...اشیقشنگ بهار راهنی . با همان پ ستاده یکه دم در اتاق ا

چتون  _ تا...  دو  نشست  کیشما  مثل    نیساعت  و  تاب  اون  رو 

... سوز سرما از پا  گهیتو د  نیای کاغذ؟! ب  کیبه    نیزل زد  هایجن

 .ارتتونیدر م
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  گفت؛ یچشم چشم م  میجواب مامان مر که در یدر حال ارسالن

. آن را تا  دیکش  رونیمن ب  یها انگشت  انی را از م  ش یبرگه آزما

 قلبش بود؛ گذاشت.   یکه درست رو راهنشیپ  بیج یزد و تو

قلب و دستش قرار    انیفشرد. کاغذ را م  بشیج  یرا رو  دستش

                   خورده بودند.            نیچ شیداده بود و نگاهم کرد. گوشه چشم ها 

که همه کار کرد تا تو رو از اون   ییخوب بود. تا اونجا  ونیهما_ 

بهزاد    یبهت نرسه، حت  یکنه، که دست بابا و روح  رونی رستوران ب

! من  یبش مونیکرد و بهت تهمت زد تا از کار کردن پش ریرو اج

هما م  ونیاون  همادمیپرستیرو  اون  کنار  من  احساس   ونی. 

 . کردمیم یبزرگ

آمد. پسش    م یهاچشم  یبزرگ جلو  ریتصو  کیان روزها مثل    تمام

دردآور    میکه حاال برا  ییبه آن روزها  المیزدم. دوست نداشتم خ

  لیتکم  م یام با اونو مامان مرشود. خانواده  ک ینزد  ی شده بود؛ حت

.  شناسمش ینم  گهی بود؛ اما... حاال... اونقدر ازمون دور شده که د

که قراره   مدیبا بابا همراه بشه، شن  ونا  کردمیوقت فکر نم  چیه

 رفت.   شیدو هفته پ  نیکه بابا هم یبره، بره به همون کشور
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 هم رفته بودند:  یتو  شیابروها

 ترکیو کوچ  کیام داشت کوچخانواده  روز ید  نیپونه! من تا هم_

  گه ید  م یرفتیم  شیپ   نطوریهم  گهی مدت د  ک ی. که اگه  شدیم

 ده رو رومون بذاره!  خانوا کیاسم  تونستینم یکس

روزها" آن  رستوران هما  ییتمام    ک یبودم مثل    ونیکه ساکن 

زدم. دوست    می هاچشم  یبزرگ جلو  ریتصو آمد. محکم پسش 

خ روزها  المینداشتم  آن  برا  ییبه  حاال  دردآورتر  میکه   ن یبه 

 "شود. کی نزد یخاطرات بدل شده بود؛ حت

داخت و کمکم  ان  م یا هتاب بلند شد. دستش را دور شانه  یرو  از

 کرد:  کی. سرش را به صورتم نزدستمیکرد تا با

بطن تو دارم، حس    یکه از تو، تو  یااما... حاال... با وجود بچه_

 . من... کنمیزنده بودن م 

 زبان من آمد:  یآنقدر خوانا بود که رو شی هاچشم  یتو حرف

 دوستت دارم... _

 مانیهاخورد. نگاهش کردم. صورت   کهیوضوح حس کردم که    به

 فاصله بود.   یب
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نم  چیه_ تو  مثل  آروم کنه، ه  تونهیکس  تو   چیمنو  کس مثل 

  ، یتو اوج بدبخت  تونهیکس مثل تو نم  چیحسم کنه، ه  تونهینم

 خوشبختم کنه!

چند ماه سخت   نیکه در ا  یامردانه   یزد. از ان لبخندها  لبخند

 را  رشیکه فقط نظ  یی ن لبخندهابودم. از آ  ده ی و پرکار کم از او د

 بودم.  دهیعقد با او چش یسفره یپا

 تر کرد.  ام محکمرا دور شانه دستش

ش  میمر  مامان در  پشت  و  رفته  خانه  منتظرمان    یاشه یداخل 

 را نگاه کرد و گفت:  می سرتاپا می بود. در را که باز کرد ستادهیا

 ! تو چرا...ده؟یرنگت پر نقدریپونه! حالت خوبه؟! چرا... چرا ا_

 آرام گفت: وسط حرفش  ارسالن

 نداشته!  یپونه امروز روز خوش_

با صدا  یتو  یزیچ  کی افتاد و بعد    ی رو  یبلند  یدلم به شور 

  یکه ارسالن تمام اتفاقات امروز را برا  دم یدلم افتاد. ترس  نیزم

 کند.  فیتعر  میمامان مر
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 چرا؟!... چرا حالت خوب نبوده مادر؟!_

... مامان... ما  شهیتر مداره کامل  یما به زود  یمامان... خانواده_

 . میشیم  تریواقع میدار

او    دهیرس  میارسالن به گوش مامان مر  یهاحرف انگار  اما  بود؛ 

 کند.  یسرش هج یدرست از کلمات را تو یمعن توانستینم

روبه  کی رفتم.  جلوتر  ا  شیروقدم  پا  ستادم؛ یکه  را    ن یینگاهم 

 تم و آرام لب زدم:انداخ

 !  یشیم  ایمامان بزرگ دن نیتو قطعا بهتر م، یمامان مر_

شروع کرد به سوسو زدن، بعد همان نور   ش یهاچشم   یتو  ینور

ب  یاز گوشه  کنار  از  و  پا  اشینیچشمش جست زد  راه   نییبه 

 گرفت.

به   ش یها دست  بعد  از هم باز کرد و مادرانه من و دخترم را  را 

 .دیآغوش کش

**** 
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اما    ییودستش  یتو  رفت ی. داشت مدیخند یداشت بلند م  حانهیر

 : کردیام مباز هم مسخره

رو   یاپنج هفته   نیت دختره؟! جنبهت گفته بچه  یاونوقت ک_

 !؟یبد صیتشخ تشویجنس یتونست یشکل یچ

خودش را چهار    ینیهم به طرفه الع  را باز کرد. جانا   ییدستشو  در

 رساند.   ییدست و پا کنان به در دستشو

 دختره! گهیبهم م یحس کی... دونم یمن م_

بگ  ایب_ آرامش   یی! تو دستشوییمن برم دستشو   ریجانا رو  هم 

  گهی د  ینداره که اگه داشت دوتا پا  گهیدر د  جانیا  دونهیندارم! نم

ساعت هم که شده از دستش سر    کی  یبرا  کردمیهم قرض م

 . ذاشتمیم ابونیبه کوه و ب

جانا  نی زم  یرو  از به طرف  و  رو  ییبلند شدم    ش یزانوها  یکه 

 بود؛ رفتم.  دهیچسب حانهیشلوار ر یپاچه  و به ستادهیا

هوا    یرا تو  شی و دست و پا  دیکش  یغیکه کردم چنان ج  بغلش

زم اگر  داد که حس کردم  نص  کینگذارمش،    نیتکان   بیلگد 

 . کند یشکمم م
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رفته و در را بسته بود. همراه   ییدستشو  یفاصله تو  نیدر ا  حانهیر

 دم.  تکانش دا  میپاها ینشستم و رو نیزم یجانا رو

 ام کرد: حواله  ییدستشو یاز تو مایرا مستق ش یرهنمودها ی مابق

م _ فکر  حتکر  نیهم  کردمیمنم  پسره،  خر  براش    ی ه  اسمم 

بودم. با خودمم    دهیانتخاب کرده بودم. چند دست لباس هم خر

. سونو که رفتم  گفتمیرو م  یگ یم   یکه تو دار  یفیاراج  نیهم

 گفت نه خانم، صد در صد بچتون دختره!

 کره خر...   گفتیجانا م به

بغل باز    شیکه برا  ییآمد و خم شد و جانا  رونیب  ییدستشو  از

و کپلش   دیبه لپ سف  یابرداشت. بوسه   میپاها  یکرده بود را از رو

 زد.

 شد؟!  زیبرات عز کدفعهیشد   ی االن که کره خر بود، چ_

 اش نهینشست. لباسش را باال داد و با لبخند س  یمبل  یو رو  رفت

تو حال  یرا  در  گذاشت.  رو  یدهان دخترکش  را    ی که دستش 

 گفت: د یکشیکم پشت جانا م یموها
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. من  کنمیپونه! االن که جانا رو دارم حس مامانم رو درک م_

  ی ش متنفر باشه. حتاز بچه   تونهینم   یمادر  چی. هکردمیاشتباه م

  دمیفهم  ریکنه! من چقدر د  شتریب  شویاگه اون بچه عذاب زندگ

 . بغض کرد. که... که..

و    نیزم  یرو  از نشستم  کنارش  رفتم.  طرفش  به  و  شدم  بلند 

 اش گذاشتم: شانه یدستم را رو

است. هنوز    ... هنوز زندهی. تو هنوز مادرتو دارستین  ریهنوز د_

 بغلشو...   یتو یسرتو بذار یتونیم

 : دمیکش قیدم عم کی

...  ی من بگ  یبرا  د یرو با   رید  ی! کلمهیتنش و نفس بکش  یبو_

 .نمیبیمامانمو نم گهی وقت د چیچون من ه

از پشت گردنم رد کرد. دستش را پشت    دستش را باال آورد و 

آرامم کند. او    دنمیکرد با به آغوش کش  یام انداخت و سعشانه

 همزمان مادر دو دختر شده بود. 

**** 
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  یاتاقک در حال نگاه کردن به تکاپو  یبلند باال  یشه یپشت ش  از

. بعد از پنج ماه، دوباره  دمزیگاز م  چم یه ساندوکارگران بودم و ب

سخت   یکه هنوز روزها  یبود در حال  ستادهیپا ا  یکارخانه رو  نیا

 .میرو داشت شیرا هم در پ  یگرید

دل از نگاه    د،یچیپله پ   راه   کی تار  یراهرو  یاو که تو  یپا  یصدا

 ها تند کردم. را تا راه پله میها کردن به شور سالن کندم و قدم

رو  هیسا که  باال    شی هالباس  یتنم  را  نگاهش  و  سر  آمد  کش 

هاست که من  نگاهم کرد. انگار سال  رهیخ  یالحظه  یو برا  دیکش

  یبازگشت و چند پله  ش یبه گامها  روین  کدفعهیاست؛ اما    ده یرا ند

د  کرد. آنقدر مشتاق به سمتم پا تن  یکیمانده تا من را دوتا   یباق

 .دمیکش قبکرد که ناخودآگاه خودم را ع 

داد و    هیو بالفاصله در را پشت سرش بست. به در تک  دیرس  باال 

انگار که ما سال از هم دور ماندهباز هم نگاهم کرد.  .  م یاهاست 

قلبم فرو    یوارهاینگاهش آنقدر گرم و پر حرارت بود که تمام د

 . ختندیر
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توان   یکه از خستگ  ش یموها  توانستمیاتاق م   یی روشنا  یتو  حاال

بودند را   ختهیر  اشیشانیپ   یرا از دست داده و رو   نستادنشایا

 .نمیبب

ب   اشیمشک  وشرتیس تنش  از  رو  دیکش  رونیرا  پرت    زیم  یو 

 کرد.  

را    به طرف دور شانه   کراستیبعد دستش  را  و من  انداخت  ام 

 .دیخودش کش

بمقنعه   یلبه  سرم  از  و  گرفت  را  به دیکش  رونیام  را  آن   .

ب  یرهیدستگ   میموها  انیرا م  اشینیب  یطلمع   یدر وصل کرد. 

باز کرد    گرشیرا هم با دست د  م ی موها  ی رهیطاقت گ  ی فرستاد. ب

 بغلش فشرد. یتو شیاز پ  ش یو من را ب

 فشردم: اشنه یرا به س م یهاخنده کف دست با

 ارسالن..._

من را متقاعد کرد که سکوت   شی هارد و با لبرا خم ک  سرش

ش  کیکنم.   عم  نیریسکوت  آنقدرقی و  عشقش    ...  طعم  که 

 شد.  دهیبه قلبم کش م یهااز لب واروانه ید
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که جسم و روحم را در    ییبا تمام اغوا  د یرا که عقب کش  سرش

کلمه  او  از  زودتر  من  بود،  گرفته  زبان    شیشگیهم  یبر  بر  را 

 آوردم:

 دوستت دارم... _

 دلچسب شد.   ییتنم را به تنش چسباند. وجودم پر از گرما  دوباره 

**** 

 !؟یخوریم یچ چ یساندو یدار ی هم بگب شهیم_

 مرغ...  چ یساندو_

 کرد و گفت:  مرغ اشاره یهاسرش به ظرف پر از تکه با

 ! ان؟یچ هانیپس ا_

ا  چم یساندو  یتو  یهامرغ_ با  هم سرخشون کردم   نکهیبودن... 

حالم    داد،یم  یطعم خاص  کی  خوردمشونیم  ی دار، وقتهم مزه

 .شدیم یجور کی

 را تکان داد: سرش
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ساندو_ دارم  نگو  م   چیپس  ساندو  خورم،یمرغ  دارم   چیبگو 

 ...خورمیو گوجه م ارشوریخ

 .دمیرا جو لقمه  یتکه  نیآخر

 یابه خودم و مقنعه  ینگاه  واری بزرگ نصب شده به د  ینه یآ  یتو

را خودم گذاشته بودم.    نهیآ  نی ام کرده بود انداختم. اکه کالفه

کارخانه برگشته بود؛ با آن سر    که با ناز و کرشمه دوباره به  یلطف

 نداشت، اما من...  نهیآ یخودش تو دنیبه د  یازین ش یکم مو

نشسته بود نگاه    زیم  یطرفه رو  کیکه    یبه ارسالن  نهیآ  یتو  از

اش از او  سورمه  یدر کنار هود  اش،یمشک  نیانداختم، شلوار ج

 توانستمیهم نم  خواستمیاگر م  یساخته بود که حت  یمرد جذاب

 از او بردارم.چشم 

 نگاهم شده بود که سرش را آرام تکان داد و گفت:   یرگیخ  متوجه

 شده؟!  یچ_

ساعت    کی... من هر روز  یخراب کرد  یام رو زدام... مقنعهمقنعه_

 عالفم تا درستش کنم.  نهیآ یجلو
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تو  زیم  یرو  از هنوز  من  شد.  قامت    یره یخ  نهیآ  یبلند  و  قد 

ا بدون  بودم.  چقدر    مایمستق  نکهیبلندش  کنم  اعتراف  او  به 

 .خواهمشیم  تابانهیب

را بلند کرد    شیهابه طرفش برگشتم. دست  دیسرم که رس  پشت

پ  پ   چ یتا مثال کمکم کند تا تاب  ام را صاف  مقنعه  یجلو  چ یدر 

 کند. 

.  ستیتر نکارخونه سخت   نیا  یمقنعه صاف کردن که از اداره_

 !ام؟یارچه بربوجب پ  کی نیاز پس ا تونمینم یکنیفکر م ینعی

 ارسالن..._

داشت به خودش و من اثبات کند صاف    یکه هنوز سع ی حال در

 گفت:  شیندارد از ته گلو یتکه پارچه کار کیکردن 

 هوم... _

 دکترمو عوض کنم.  خوامیم_

 متوقف شدند.  ش یهادست

 شده بود:   دهیصورتم کش ینگاهش رو حاال
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 دکترهاست پونه!  نیاز بهتر یکی ثاقیدکتر م_

 دوختم:  ش یهارا به لب میهامچش

 !نه؟یبهتر ثاقیدکتر م_

 آمدند:  نییکم کم پا ش یهادست

 !؟ی... چرا ناراحت شدبرمینم یدکتر معمول  ش یمن که تو رو پ _

 صورت نگرانش چرخاندم: یرا تو میهاچشم

د_ من  پس...  نم  گه یخب...  پ شمیخوب  منو  تو   نیبهتر  شی... 

  گه یام مشکل دارم... من دشته و من هنوز با خودمو گذ   یدکتر برد

 ... چه کار کنم که خوب بشم؟! د یبا

 را دو طرف صورتم گذاشت و گفت: ش یهادست

 کار...  نیو بهتر نیمهمتر_

تنم گوش و چشم شده بود تا    یرا با بهت تکان دادم. همه  سرم

 .نمیرا بب ش یهابشنوم و حرکت لب او را یهاحرف

 !... یبخواه تا خوب بش_

 ! ؟یچ_
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  ی تا زمان  ، یکشور و جهان هم اگه بر یدکترها  نیبهتر  ش یپ تو  _

 !یشینم ،یخوب بش یکه خودت نخوا

 زد:  امقه یصورتم برداشت و انگشتش را به شق یرا از رو دستش

که تو خودت   یبه جز سد  رهیم   شیپ   یعال   زیوسط همه چ  نیا  _

ت شبانه  یهااما کابوس  ؛یمتوجه نباش  دی! شایدیخودت کش  نیب

حتن  یتموم پونه!  جلسه   یداره  درمان  یهابا  بهتر   یروان  هم... 

 نشدن!

 زد.   یابه در تقه یکی

به    ی صورتم رها کرد و قدم  یرا هم از رو  گرشیدست د  ارسالن

 عقب رفت: 

 ! ؟یمنو دوست دار_

شکمم   یجوابش را بدهم، خم شد و دستش را رو  نکهیاز ا  قبل

 گذاشت، تنم مور مور شد.  

 ! ؟یبچمونو دوست دار_

 ارسالن؟!  هیها چسوال  نیا_
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ام گرفت و محکم فشرد و با  و دستش را به شانه   ستادیا  راست

 که پر از تحکم بود گفت:  یلحن

خونتون   اطیح  یپونه، تو هنوز تو  ای در ب  ت یده سالگ  یاز تو  _

. چرا آدینم ادتیکدوم از خاطرات مادرت رو  چی... چرا هیموند

تو داش  یمادرتو  نگه  تلخ  روز  شا؟یتهمون  عقب    د ی!  به  اگه 

روزها  یبرگرد لعنت  ن یا  اد، یب  ادتی  تویزندگ  یعاد  یو    یسد 

 نداره.!  یشکسته بشه!... امتحان کن، ضرر

که    یداخل آمد؛ در حال  یارسالن در باز شد و مهدو  دییبفرما  با

  ی ب   نیدر آن لحظه، ا  یام هنوز صاف نشده بود؛ ول مقنعه  یلبه 

اشتم با آن دست و پنجه نرم بود که من د یموضوع  نیترت یاهم

 . کردمیم

صالح  یکیسرم    یغوغا  وسط صالح  یاسم  آورد،  جواد    ،ی را 

اتاق    یتو  یبه خودم آمدم نه ارسالن و نه مهدو  ی... وقتیصالح

 بودند. 

تو  ریها سرازپله  از ارسالن  زوق    یشدم. هنوز حرف  زوق  سرم 

 گذرم.ب  توانستمیو ربطش به ارسالن هم نم  ی اما از صالح  کرد؛ یم
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  ی هاب یج یرا تو شیهادست ن،ییبه در سالن پا کینزد ارسالن

به    اشیمشک  ن یج حواسش  دانگ  با شش  داشت  و  کرده  فرو 

 . دادیگوش م  یصالح یهاحرف

 ... نیخانم ام_

  ی لطف  یآقا  یزبانم برا  ی آن دو نفر بود؛ ول  یپ  م یهاچشم  هنوز

 :دیکه مورد خطاب قرارم داده بود چرخ

 بله؟!_

رو_ مچند  پرداخت   خوامیزه  رو  بانک  قسط  بپرسم.  ازتون 

 !  د؟یکرد

 .  کندیم  یکه در حال خواب، خواب گرد  یکرد. مثل کس  نگاهش

 بله، پرداخت کردم.  _

عال_ دهیخب  ا  گهی!  آقا  نیاز  بعد  مسائل    یبه  تمام  به  اقدس 

بد اجازه  اگه  واقفن،  به   نی کارخونه  برمو  من  برج  اول  از 

 برسم.   میبازنشستگ
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  ی م را تکان داد و به طرف ارسالن قدم تند کردم. صالحسر فقط

  ی از جلو  عیآنقدر سر  دنمیبه طرف من برگرداند و با دسرش را  

 محو شد که انگار اصال نبوده است.  میهاچشم

ا  یرو  روبه راه  ستادهیارسالن  نگاهم سمت  اما  که    یبودم  بود 

 از آن گذشته بود. یصالح

 هت؟!ب گفتیم  یچ ی ! صالحگفت؟یم یچ_

 ... یچیه_

لحن گفته بود. آنقدر که    نیترو ارام   نیرا با کشدارتر  ی چیه  نیا

 را کم کرد.  امیقلب لعنت یاز تکاپو یکم

مختلف به درونم، به روحم    یها وهیآرامش را تا شب به ش  نیا

را    م یهاچشم  یرا آورد و رو  یروسر  ک یکه    ی کرد. وقت  قیتزر

آنقدر ذوق زده شدم که دست چپ و   راستم گم کردم.  بست، 

به آن پشت بام با   شد یم یکه منته یاه دستم را گرفت و از پله

 باال برد.   یصفا و آلونگ کوچک چراغان

پله  بعد از  رفتن  باال  رفتم  از  جلو  که  قدم  شش  درست  ها 

شانه  ش یهادست دور  حس  را  من  داشت.  نگهم  و  انداخت  ام 
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و عود    لیوان  یمثل بو  فیاشتها آور و لط  یچند بو  انی م  کردمیم

 ام: معلق شده نیو دارچ

 هاتو باز کن... چشم_

  م یهاچشم   یانداختم و از رو   یروسر   یرا رو  می هاصبر انگشت   یب

 . دمشیکش نییپا

پشت    ی کیتار  ن یو ب  دیچیگوشم پ   یتو  ی فش فش  یصدا  بالفاصله

 .نمیرا بب فشفشه کیمعلق و درخشان  یبام توانستم نورها

پرت کرد   یلحظات   یر من را براکوچک و گرشو یهاجرقه  نیهم

ک برا  یکیبه  مادرم  بود.    میکه  صورت  کیپخته  هشت   یشمع 

 کی  هیلبخندش شب  د، یخندیگذاشته بود. م   شیهم رو  یسالگ

خاموش   گرینور که د  کی  هیابر سبک و نرم و درخشان بود. شب

 شده است. 

 تولدت مبارک عشقم... _

دق  یجمله  نیا  با از  نار گوشم گفتک  قایارسالن که  بود  ه شده 

 برگشتم.  ی واقع یای مادرم جدا و به دن الیخ
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و    ستاده یمن مصرانه در همان روز تلخ ا  گفت، یراست م  ارسالن

 . کشاندم یرا به قهقهرا م امیزندگ اشیادآوری مدام با 

را دور گردنش حلقه کردم    میها . دستدمیپا چرخ  یپاشنه  یرو

تنش را نفس   یبو چسباندم. آرام آرام    اشنه یس  یو سرم را رو

  یواقع   یقلبش را هم گوش دادم، اصال به معنا  ی. صدادمیکش

 از او بشوم.  یکلمه دوست داشتم جزئ

 ی اهیچند ثان  یرا محکم برا  می ها و لب  ستادم یپا ا  یپنجه   یرو

 اش چسباندم. گونه یرو یمتوال

. سرش را خم کرد  دندیچیاو هم باال آمدند و دور تنم پ   یهادست

 م گفت: و کنار گوش

 ...  یبا بغل و بوس ازم تشکر کن خوادینم یلیخ_

 و آنقدر نگاهش کردم تا دوباره به حرف آمد.    دمیرا عقب کش  سرم

 ابرو به پشت سرم اشاره کرد و ارام گفت: با

 .  نجاستیآخه مامانمم ا_
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بود از   ک یرا گرد کردم و لبم را به دندان گرفتم. نزد  م یهاچشم

اش گذاشته گونه  یام را روه بوسه خجالت آب شوم. چه خوب ک

 بودم.  

ب  خودم ارسالن  از بغل  آرام  آرام  کردم    ی و سع  دم یکش  رونیرا 

  ستاده یا  کیک  زیپشت م  قایکه دق  ی میمامان مر  یهاچشم  یتو

 بود؛ نگاه نکنم.  

در حال  شیاهلب  یرو  یپهن  لبخند را    تیکه چوب کبر  یبود، 

 گفت:  دیکشیاش مجعبه  یرو

اصال من  ن،یبه ماچ و بوستون برس  ستم،ین نجایمن ا نیفکر کن_

 اومدم.   ایمادرزاد کور به دن

گفته   خودش از  خندههم  ماش  گرفت.  زدم.   زیاش  دور  را 

 گرفتم: م یهادست یرا تو ش یهادست

 ... م یدوستت دارم مامان مر یلیخ_

 : دیخند قیعم

 !  یزن پسرم بش ذاشتمیشک نکن اگه دوستت نداشتم نم _
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 غوشش فرو رفتم.  خنده در آ با

را با رقص و آهنگ    کیک  م،یو داد خاموش کرد  غیرا با ج  هاشمع 

 به اشک نشسته باز کردم.   یها تولدم را با چشم یو کادو دمیبر

ها حسرتش به دلم مانده بود؛ همان  که مدت  یتلسکوپ   دنی د  با

 شد.   یصورتم جار یها رواشک 

**** 

  امیلباس عروسک  یهان یو آست  قهی  یرا از باز  می هاو دست  سر

از   ی تخت نشستم. لذت  یرد کردم و گوشه که در نشستن بعد 

ا سرپا  ساعت  تو  ستادنیچند  . ستین  یزیچ  چ یه  یهست، 

کوچک   وجود  که  توه  نیجن  کی مخصوصا  شکمت    یم 

 را دوبرابر کند.   اتیخستگ

را درآوردم و   می هاییبرداشتم و دمپا  یپا تخت یرا از رو امیگوش

 . دمیدراز کش

  ی گذاشته بود؛ او هم حساب  شی هاچشم   یساعدش را رو  ارسالن

و با کشف   ستادهیها را کنارم اساعت  نیخسته شده بود. تمام ا

 هر ستاره به صورتم لبخند زده بود.   یپر سر و صدا
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دوباره  _ عکس  ی نگاه  کیارسالن...  مبه  م ؟یندازیها   خوام ی! 

 چاپ بهتره؟!   یکدومش برا نمیبب

 برداشت. شی هاچشم  یورا از ر دستش

 ! ؟یچاپش کن  یچ یبرا یخوایم_

 .  دمیبه طرفش چرخ جانیه  با

  مشون یبه سقف بچسبون  خوامیسقف اتاق دخترمون... م  یبرا  _

 ش ستاره بشماره...  خوابش ببره همه نکهیتا قبل از ا

چرخ  طرفم  ماه  دیبه  نور  کرد.    کی.  روشن  را  صورتش  طرف 

 گذاشت.   صورتم یلبخند زد و دستش را رو

 از کجا معلوم که دختره؟!  _

 !  ستیاز کجا معلوم که ن_

ها را با  را از دستم گرفت و عکس  یوششد. گ  ترق یعم  اشخنده

و من    د یچیو رو کرد. در آخر هم دستش را دور تنم پ   ر یدقت ز

دلگرم  کودک  دست  یگرما  یبا  خواب  صبح  تا  د  امیاو  .  دمیرا 



 

 
 

857 

DONYAIE MAMNOE 

بود.    یکودک با    شی ایکه دن  ی کودککه کنار مادرش خوشبخت 

 بود.  یوجود مادرش صورت

  ی خوابم فرو کرد و من  یدستش را تو  بهیغر  کیبودم اما    خواب

  ی نی. با هدیکش  رونیمادرم گذاشته بودم را ب  یپا  یکه سرم را رو

اطراف را نگاه کردم و    جیگ  یاهیو بلند از جا بلند شدم. ثان  قیعم

سر و دستم به    د،یچیگوشم پ   یآن مرد تو  یدوباره صدا  یوقت

سالن ار  ی خال  ی شد. جا  دهیکه ارسالن خواب بود کش  یی طرف جا

از   د ی چرا با  دانم یبه وجود آورد. نم   امنهیس  یتو  قیعم  یحفره 

 . فتدیهراس به دلم ب نقدریآن صدا ا دنیشن

دست و پا خودم را تا پنجره کشاندم و پرده را کنار زدم. با   چهار

بودند،   ستاده یمقابل ارسالنم ا س یکه با لباس پل یدو مرد دنید

افتادم    یروز  ادی . ناخودگاه  دنیشروع کرد به لرز  می دست و پاها

 را با خودشان بردند.  می آمدند و کت بسته بابا هاسیکه پل

  ی تارها  یداشت با دست رو  ی کیرا صدا زدم؛ اما انگار    ارسالن

 . امد ی در ن میاز گلو یی که صدا فشردیرا م امیصوت
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ن را باز کرد و دستش را پشت ارسال  اطیکه در ح  از مردها  یکی

با چه   دمی. نفهمختیگذاشت تا با خودشان ببردش، دلم فرو ر

که به چشمم    ییمانتو  نیآمدم و اول  نییتخت پا  یاز رو  یسرعت

را که باز    یخورد را به تن کردم و از اتاق و هال گذشتم. در ورود

ت، همزمان سر  در بر گرف راتمام تنم  بیعج ییکردم سوز سرما

فقط ارسالن بود   ی. ولدیو نگاه هر سه نفرشان به طرف من چرخ

که داشت خودش را با سرعت به   یو در حال  دیکه به طرفم چرخ

 "پونه مواظب باش"گفت:  رساندیمن م

سر   یتر توسرد محکم   یشدم. هوا  ریبرهنه سراز  یها با پاپله   از

 نداشت.    یتیاهم  میبرااما    دم؛ یزلری. مخوردیم  م یو صورت و موها

تامل خودم    یو من ب   میدیها رسپله  نییهمزمان به پا  مانیدو  هر

 بغلش انداختم و هق زدم:  یرا تو

... ارسالن تو رو خدا... بهشون برنیارسالن... دارن تو رو کجا م _

رو ندارم... بهشون بگو اگه ببرنت من دق    ی بگو من جز تو کس

 ت... بگو نبرنت. ارسالن... بگو نبرن ی. واکنمیم
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که پر از    یی و با صدا  دینامرتبم دست کش  یموها  یرو  ارسالن

 بغض بود گفت: 

 دلم.  زیمن... به من نگاه کن، به من نگاه کن عز ی... پونهپونه_

ا  شیهادست را  وصورتم  گذاشت  صورتم  طرف  دو  رو را   ی ز 

 جدا کرد. اشنه یس

پاسگاه به    رم یبشه، من فقط م  خوادینم  یکار  فتاده، ین  ی اتفاق_

 آروم باش...  گردم،یبرم دمیسواالتشون جواب م

 را تکان دادم.   سرم

را جلو    شیها را از من جدا کرد و مقابلم خم شد. دست  خودش

 آورد و گفت: 

پونه!   ستمیبهم دستبند هم نزدن، من مجرم ن  یحت  نیبب  ن،یبب_

ن از فرارشو  یکه بابا کرده... برا  یی تا در مورد کارها  برنمیفقط م

برا  حیتوض   رانیا بابا به حساب من ر  یاون پول  یبدم،   ختیکه 

 .زمی! نگران نباش عزنیجواب پس بدم، فقط هم د یبا

 : دیچرخ  م یمامان مر یبه طرف خانه سرم



 

 
 

860 

DONYAIE MAMNOE 

 مامان کجاست؟! _

 شد:  رهیاو خ یبه خانه یالحظه 

بهش نگو، من    یزیامروز چهارشنبه است، حتما رفته حرم، چ_

 . گردمیحتما تا شب برم

  یک ی!... حتما ؟یتو پسر لهراسب اقدس دنیاز کجا فهم هاسیپل_

 گوش به گوششون رسونده... نکنه... نکنه... 

 را گرفت و با خنده گفت:  میبازوها 

گوش به گوششون    دیبا  یکی... چرا  امیمن ک  دوننیعالم و آدم م_

که هست    ی نیهم نکن پونه! اوضاع رو از ا  ی الک  یبرسونه؟!... فکرها

 ترش نکن... خت س

 . میبر د یبا د ییاقدس! بفرما یآقا_

 شد:  رهیخ می هاچشم  یتو

 یرو بفرست برا  میانتخاب کرد  شبیکه د   ییهابرو باال... عکس_

م بچمون.   یوقت  خوامیالبراتوار،  اتاق  سقف  بچسبونم   برگشتم 

 خب...  
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  م یزد و بازوها   یسرسر   ینگرفت اما خودش لبخند  یمن جواب  از

 را رها کرد.  

ها را نداشتم.  قدرت باال رفتن از پله  گری خانه که بسته شد، د  در

 اول نشستم یهمان پله یتا شدند و رو میزانوها

 بودم.  یصالح  یدر خانه یساعت بعد جلو کی

  یاو و رفتنش با صالح نیارسالن رفته بود، من ب نکهیمحض ا به

عقبه عجلهو  با  د  یااش،  ا  روزیکه  به  من،  از  فرار  با   ن یداشت، 

  یهاباشد که نخ  ی صالح  ن یکه ممکن است باز هم ا  دمیرس  جهینت

 کند.  یشب باز مهیخ خوادیاطرافم را گرفته و باز م  یهاآدم

در، که آهنش نازک شده بود    ی. صدادم یدر کوب  یمشت تو  با

  ی آزار صالح  یه یما  نکهیاز ا  شتریبود. ب  یطبل توخال  کی  هیشب

 .دیچیسر خودم پ  یشود تو

اخم    کیآالگارسون کرده، با    ی در باز شد. صالح  یاقهیاز دق  بعد

 و نگاهم کرد. ستادیپشت در ا قیعم

در گرفتم و خودم را له طرفش کش دادم، بغض    یرا به لبه   دستم

 درست حرف بزنم.   گذاشتینم
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پ   کی  نیهم_ پل  ش یساعت  تا  با    سیچند  رو  ارسالن  اومدن و 

داشت خبر  تو  بردن...  اومدن؟یخودشون  از  تو  خبر    هاسیپل  ! 

  ؟ یهست  ی ! اصال تو ک برنش؟یم   آنیامروز م   ی دونستی! م ؟یداشت

 !  ه؟یک یجواد صالح

شد که حس کردم دارد تمام خاطرات   امرهیکرد، آنقدر خ  نگاهم

تو  را  باز  یگذشته  از صورتم چشم کندیم   یابیسرش  باالخره   .

 کتفم گذاشت و ارام گفت:  یگرفت و جلو آمد. دستش را رو

 ... تو ایب_

 کردم:  ممانعت

 ! ؟یپس خبر داشت_

گره  سرش همان  با  و  داد  تکان  من   شیابروها  را  به  را  سرش 

 : میبود کرد، صورت به صورت ترکینزد

 پونه؟!   یبرس ی خوایم  یها به چسوال نیبعد ا_

بود    ده یجا خوابکه بابا آن  ییپشت پرده، جا   یی نگاهم را به جا_

 کشاندم: 
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 ! ؟یدر حق من بکن یه جور ترحمبعد از ارسالن، چ یخوایم_

 را به طرف بابا اشاره کردم:  سرم

اتاق و فقط بهم آب و غذا    نی تو ا  میمثل بابام بچپون  یخوایم_

 از عذاب وجدانت کم بشه؟! کمی  دیتا شا  ،یبد

مچ دستم را گرفت و به طرف خودش    نباریمنقبض شد، ا  فکش

 در را پشت سرم بست. عیسر یلیو خ دیکش

 

 

سست شد و به    م ینگاهم کرد که خود به خود پاها  یجد  آنقدر

خفقان گرفتن را به وضوح    یجا تازه معن . آندمیچسب  اطیدر ح

 متوجه شدم:

 ! یچ یعنیعذاب وجدان  کردمیم تیحال یاگه زن نبود_

  د ی! من که بع؟یدونستیتو نم  یعنی!  گم؟ی! مگه دروغ مه؟یچ_

 ! یتو لوش نداده باش دونمیم
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داد  سرش تکان  از چشمرا  تاسف  لب.  و  پا   یهاها  کش    نییبه 

 . ختیریاش مآمده

نداخت و به طرف در هلم داد. خم شد و  ا  میبازو  ریرا ز  دستش

 باز کردنش گفت:  نیدر ح

 چه کار کنم.  تونمیم  نمیبب میبر_

با لب  بیاز رد کردن ش  پس با    یهاکوچه،  به هم چفت شده، 

لحظه هم   کین  او نشستم. فکر ارسال  نیماش  یچک و چانه، تو

 . کردینم  میرها

 زد؟!   بتیغ   یدیکارخونه؟ چرا تا منو د یچرا اومد روزیپس د _

  ی ریگیمن فقط اومدم به ارسالن خبر بدم دارن رد اقدس را پ _

چون... چون درست   انی. بهش گفتم ممکنه سراغ تو هم بکننیم

! زهیریبه حساب ارسالن م  اردیلیم  کیقبل از رفتنشون، اقدس...  

تو  نیهم پول  شاخک  یگردش  فعال    س یپل  یهاخانواده،  رو 

 کرده!  

 شدم. کوتاه نگاهم کرد:  رهیخ  یباز به صالح ی زده با دهان بهت
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  یول  گردونه؛یها رو به حساب باباش برمارسالن همون روز پول _

 بود پونه! ریاجتناب ناپذ ییبازجو نیا

 !یخبرداشت زیپس... پس تو... از همه چ_

از پول شو_ از خراقدس خبرداشتم  ییمن  و    نییکو  تیب  دنی. 

اقدس تور به    کردمیوقت فکر نم  چیها... اما هکردن پول  بیغ 

 یپهن کرده! خاله جانت تو بد دردسر  یروح  یرو برا  یبزرگ  نیا

 افتاده! 

 : دمیرا به داشبورد گرفتم و کامال به طرفش چرخ دستم

 ! ؟یچ یعنی_

 .  میخورده بود یهصبحگا کیترمز گذاشت. به تراف  یرا رو ش یپا

 را به طرفم چرخاند:  صورتش

که خپله،   ست،یکه زرنگ ن  زدیروز تو سر حامد م   کی  زیروح انگ_

 کف دستشو بخونن، حاال...  توننیکه همه م

 را تکان داد: سرش
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زبون زد    یکه تو کاله بردار  دهیوام کلون م   یخودش به مرد  _

 .. ا.چوب خد گنیم   نیپونه... به ا نیعام و خاصه! بب

 یتو  گر ید  کبار یاسم را    نی. ادیسرم چرخ  یحامد چند بار تو  اسم

 بودم.   ده یبانک شن

 ! مگه اقدس چقدر از خاله وام گرفته بوده؟!  ه؟یحامد ک_

گوش  پوزخند و  تو   اشیزد  از  برا  بشیج  یرا   ی کس  یدرآورد. 

ح  پیتا  یامیپ  در  و  گوش  نیکرد  داشبورد   یرو  اشیگذاشتن 

 گفت:

که    هیداد. همون  هیهد  زیرو به روح انگ  یک یپ   که  هیحامد همون_

 ران یکه رفت خارج از ا  یگذاشت. همون  یداغ عشقشو به دل روح

حت دوستا  یو  که  تا  دو  ما  خاطر  به  جالل،  منو  خاطر    ی به 

انگ  گهید   م،یبود  شیبچگ روح  هم  زیبرنگشت.  با  رو    ن یحامد 

  ن یپرو  کنهیهنوز فکر م  یهاش حسته کرد؛ گرچه... روححرف

 شده!   ییجدا نیحامد رو زده و باعث ا یار

 را گفت و چراغ سبز شد. نیا

 .  میخورده بود یصبحگاه کیترمز گذاشت. به تراف  یرا رو ش یپا
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 را به طرفم چرخاند:  صورتش

، که خپله  ست،یکه زرنگ ن  زدیروز تو سر حامد م   کی  زیروح انگ_

 کف دستشو بخونن، حاال...  توننیکه همه م

 د:را تکان دا سرش

زبون زد    یکه تو کاله بردار  دهیوام کلون م   یخودش به مرد  _

 چوب خدا...  گنیم   نیپونه... به ا نیعام و خاصه! بب

احامد را    ن ی...  از    دهیبانک شن  یتو   گری د  کباریاسم  قبل  بودم. 

 من از اسم و رسم حامد بپرسم خودش سوالم را جواب داد.    نکهیا

کرد   پیتا  یامیپ  یکس یرادرآورد. ب بشیج یرا از تو  اشیگوش

 داشبورد گفت:  یرو اشیگذاشتن گوش نیو در ح

 داد.  هیهد زیرو به روح انگ یک یکه پ  هیحامد همون_

 شد.   خیتنم س یموها

که رفت    یگذاشت. همون  یکه داغ عشقشو به دل روح  هیهمون_

  ی به خاطر منو جالل، به خاطر ما دو تا که دوستا  یخارج و حت

 برنگشت.  هگی د م،یبود شیبچگ
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 داد:   رونیرا پوف کنان از دهانش ب نفسش

انگ_ هم  زیروح  با  رو  حامد  کرد؛  حرف   نیخودش  خسته  هاش 

فکر کنم هنوزم خودش باعث شد، حامد ازش زده بشه، گرچه...  

  یی جدا  ن یحامد رو زده و باعث ا  یرا  نیپرو  کنهیکه هنوزه فکر م 

 !  ینیختر پرو! تو دنهیاز تو متنفره هم نکهیا لیدل  دیشده! شا 

 باز شد.  کیرا گفت و گره کور تراف نیا

  ی صندل  یتو  حال یشدم و سِر و ب  ده یبه خود به عقب کش  خود

ام عوض شد. از معلق بودن وسط  گذشته  یایفرو رفتم. رنگ دن

کنده شدم و افتادم. گرچه دردناک    یخواستن و نخواستن روح

جنگ   نیا  انیبا خودم مشخص شد. من م  فم ی؛ اما حاال تکلبود

 نبودم.  یاها کارهآن 

*** 

 کدوم پاسگاه؟! _

..._ 

 .رسونمیباشه، من االن خودمو م _
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 .دیبه اتمام رس شی هاجمله حرف نیا با

جمله   ک یبود، در همان حالت    رهیجلو خ  یشهیبه ش  تیجد  ا ب

 گفت و سکوت کرد: 

 کردم...  داشیپ _

 ارسالن بود! منظورش

صندل  همانطور به  را  سرم  به د  هیتک  یکه  را  صورتم  بودم،  اده 

 طرفش برگرداندم: 

 ! یصالح یهست  یتو ک_

 زد؛ اما چشم از روبه رو برنگرفت:  ی کوتاه لبخند

سوال رو   نیهم  ش،یآخر زندگ  یتو روزها  امرزمم،یمادر خداب_

 .دیازم پرس

 سوال رو به گور ببرم.  نیجواب ا دی پس با_

 باال انداخت:  شانه

 ... یلیهر جور ما_
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تو  تا ام  اطیح  یظهر  به  ارسالن نشستم.   دیپاسگاه،  آزاد شدن 

  یحس  چ یت کرده بود؛ اما من هچند درجه اف   شبیهوا، از د   یدما

نه گرما... فقط حس م از   ی کی  کردمینداشتم. نه سرما،  را  من 

آو پا  از  هم  زانیدرون،  است.  و   نیکرده  تهوع  هم  بودن  معلق 

 .کردیم شتریرا ب امچه یدلپ

شده بودم    رهیپاسگاه خ  یو به در خروجگردنم را چرخانده    آنقدر

 . کردندیگردنم زوق زوق م یهاها و رگکه مهره

. انگار باالخره استرس به  آمدیم   ی و ه  رفتیم   ی هم ه  یصالح

 او غلبه کرده بود. 

 پونه! _

  مکتین  یکه کنارم رو  ییگرفتم و به او  م یهادست   هیرا از تک  سرم

ظرف    کیقرمز با    یکیپالست  ینیس  ک ینشسته بود نگاه انداختم.  

  یتو  ازینعنا و پ   یبود. بخار آش، همراه با بو  ش یپاها  یآش رو

 زد.   امینیب ریو ز دیهوا چرخ

 را به طرفم گرفت و گفت:  ینیس
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آش گرفتم    یی رو  . از رستوران روبه رمیبرات بگ  چ یساندو  دمیترس_

 !  ینش  تیهم بعدا اذ   یکه هم گرم بش

دور تا    یرانمن با عشق و نگ  کردی م  جابیا  ط،یدر آن شرا  بودن

لب نزنم؛    یی آب و غذا  چیپاسگاه را بگردم و به ه  یدور محوطه 

  ی را ب   ی نیشکمم دستش را دراز کرد و س  یتو  یاما انگار بچه

آش را خورد. حاال انگار    یگرفت و تا ته کاسه   یحرف از صالح

 حالش بهتر شده بود.  

 ممنون..._

 ی نه! تا االن که من هر ترفندبسه پونه! بلند شو ببرمت خو  گهید_

بلد بودم انجام دادم؛ اما نتونستم آزادش کنم. فعال سفت و سخت 

بازجو ازش  ه  کننیم  ییدارن  ارسالن   چیگرچه...  از  وقت 

که   ییهانمونه از گرگ  کیبه اقدس برسن! اقدس هم    توننینم

اره کردنشون، پا گذاشتن پ   ارهو بعد از پ   رانیا  یزدن به گوسفندا 

 رار...به ف

 کرد:   نگاهم
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 کسرهیوضعت    نیبا ا  ستیپاشو... پاشو ببرمت خونه! درست ن_

 !ینیبش نجایا

 خودم را جمع و جور کردم: ی انداختم و کم نییرا پا نگاهم

  مویبدون ارسالن برگردم خونه... جواب مامان مر  خوامیمن نم_

 بدم؟!  یچ

م  سکوت برمان    طیمح  یاهویه  انیکرد. داشت سکوتش  دورو 

 که باالخره به حرف آمد:  شد یم  یو طوالن قیعم

 !گهی د یجا کیپاشو... پاشو ببرمت  _

 کجا؟! _

 ! یفهمیم  م،یبر_

که   م،یبزرگ و عظ  یصحن  انیاز ساعت نگذشته بود که م  یربع

چسب  یهانارهم ابرها  دهیبلندش  که   یتو  یبه  بود،  آسمان 

را   ش یفضا   نشستیکه به دل م   یذکر  نینوازتراز گوش  یازمزمه 

دور تا دور    ش یها پرنده  یآکنده کرده بود، که پرواز دسته جمع

که    یبا چادر  ز،فرش قرم  کی  یبود؛ رو  زیشورانگ  یی گنبد طال

 . مینشسته بود  داد؛یعطر بهار م   شی هاگل
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که تک    یبودم؛ اما حس  امده یچند سال بود که حرم ن  دانمینم

  یس. حشناختمیبود را م   دهیتنم را در آغوش کش  یهاتک سلول

دلت را    یهاو غم  وزد یقلبت م  یکه مدام از رو  مینس  کی  هیشب

 .  داردیبرم ی کی یکی

بچه  ی روزها  یتو  مادرم،  ا  امیگخوش  را  .  آوردیم  نجا یمن 

دستم    گذاشتیحرم بدوم، م  یتو  یدنبال کبوترها  گذاشتیم

رنگ فرو کنم و آب سرد و خنکش را تا   یحوض بزرگ آب  یرا تو

ق کنم.  پرتاب  تو  یطراتآسمان  نرفته،  خودم    یکه  صورت 

 ی چادر سرم کنم و ادا  گذاشتی. مشدندیو باران م  گشتندیبرم

 .  اورمیها را در بنماز خوان 

  د،یسف  یتمام صورتم پر از اشک بود و کبوتر  به خودم آمدم،   یوقت

 چادرم نشسته بود. یآرام رو

**** 

  کی  هیتمام تنم شب  ،یگوش  یصفحه  یرو  یاسم روح  دنید   با

با  نیاز ماش رونیکه داشت ب یعالمت سوال بزرگ شد. به صالح 

انداختم. نگاهش که به صورت من افتاد،    ینگاه   زدیتلفن حرف م
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! دستش را در هوا به عالمت  یرا باال گرفتم و لب زدم روح   یگوش

رساند. پشت فرمان    مناستگ نگه داشت و با سرعت خودش را به  

 د: که نشست، به تماسش خاتمه داده بو

 ...کریبزن رو اسپ_

 ی را رو  یسبز برقرار و بعد گوش  کونیرا با لمس کردن ا  تماس

 بلندگو گذاشتم.

 بله... _

 ! ؟یی پونه! کجا_

 چطور؟! _

 !؟یمن بفرست یبرا یرو دار یصالح یشماره_

روزها  شیصدا همان  مثل  بود.  عصب  یی گرفته  محض  به    ی که 

 .  ماند یشدنش، از حرف زدن در م

 کرد.   ترکینزد  یباال رفت و گوشش را به گوش  یصالح  یابرو  کی

 خاله؟! لرزهیشده؟! چرا صدات م یچ_
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  یهاشغال  غیج  هیشب  شیرا از دست داد. صدا  ارشیاخت  نباریا

 شده بود.   یابان یب

پدر و    یب  یاون صالح  یشماره  گم یم   یحرف اضافه نزن... وقت_

 بفهمونمت؟! امی ب ا ی یدیبده... فهم یعنیمادر بده  

را    ش یهاندندا. حرکت  دندیچسب  شیها به چشم  ی صالح  یابروها

 .  دم یدیهم را هم م  یرو

شن؟یخوایم  شماره_ خاله،  کن  صبر  آهان...  و    دمی!...  اقدس 

  ی هاپر از پول  هاشونم بی... جگنیفرار کردن... راسته؟! م  ونیهما

 بانک تو کرده و قالت گذاشته...!  

 .  شدیداشت به فحش متوسل م گرید

 ببندمش؟!    ای  یبندیتو مدهن_

 داره!  یمتیق  هی یهر کس_

 ه ی از وسع تو  شتریب  یبه دست آوردن صالح  ینهیفکر کنم هز_

 خاله جون! 

 را قطع کردم. یرا گفتم و گوش نیا
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 نگفت.  یزیچ  چیفقط سکوت کرد و ه  یبه خانه، صابح  دنیرس  تا

.  شدیشدم. چقدر لحظه به لحظه هوا سردتر م   اده یپ   نیماش  از

هوا اضافه شده بود. آنقدر هم زور داشت که   یهم به سرماباد  

و    انداختیم  می پاها  ریرا ز  شی هاتر بودم دستسبک  یاگر کم

 . بردیو من را با خودش به ناکجا آباد م زدیبغلم م

 

  ن ییپا  نشیماش  یشه ی.  شستادمیرا دور زدم و کنار در ا  نیماش

 آمد.  

 ! ؟ یشینم اده یپ _

 نه!_

 .  نگاهش کردم رهیخ

تا ارسالن رو   کنم یبهم نگاه نکن پونه! تمام تالشمو م  یاونطور_

 برگردونم.  

 گذاشتم:  نشیماش یپنجره یلبه یشدم و دستم را رو خم
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آزاد کردن    یچقدر دستت برا  دونمینم  ،یاچه کاره  دونمینم_

من...   فقط  بازه،  خواه  کیارسالن  بدهکارم.   یمعذرت  تو  به 

 . خاطر حرفام ام بهشرمنده

 گرفت: یرا از صورتم به آرام نگاهش

ه_ نم  چیمن  فکر  جابه  کردمیوقت  مواد  خودش  با  جا بابات 

از  کنهیم گرنه  و  د  کی!  م  گهیراه  دور  تو  از  من  کردمیاونو   ...

 خواستم از دود مواد ازت محافظت کنم اما...  

 حرفش را ادامه دهد:  نگذاشتم

 ت مهمه! برا میبرگردون؛ اگه خوشبختبرام ارسالن رو _

تو  شی هاپلک اشک  داد  باال  که  م   شی هاچشم   یرا  .  زدیبرق 

 گذاشت.   می هادست یدستش را باال اورد و رو

 زده!   خ یبرو تو، دستات _

 .  دمیرا عقب کش خودم

 داد. من عقب عقب رفتم و رفتنش را تماشا کردم.    یرا تکان  سرش
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تو  دیکل وسط  یرا  تا  انداختم.  دعا    اطیح  یهاقفل  دلم  در 

مر  کردم یم مامان  به    امدهین  م یهنوز  حرم  از  بعد  مثال  باشد. 

هر    ا ی زده و همانجا ماندگار شده باشد    یخواهرش سر  یخانه

  م یها کاش یپرده افتاد، تمام ا یکه رو اشهیاما سا  ؛یگرید زیچ

  د یپر کرده بود. من با  ینرا نگرا  شی محو شدند. حاال جا  یبا پوف 

 ارسالن کجا مانده!  گفتمی! مدم؟ دایم یچه جواب م یبه مامان مر

هم  پرده برعکس  شد.  باز  در  و  رفت  بلند    یموها  شهیکنار 

با    شی موها یاهیبود. س  ختهیر شی هارا باز و دور شانه  اشیمشک

 فرشته ساخته بود. کیاش از او چهره  یدیسف

 زد: لبخند

رنگ و روت    نقدری... چرا ای! خسته نباش؟یسالم مامان... خوب_

 زرده؟!

 زور لبخند زدم: به

 تهوع دارم.  کم ی. فقط ستین یچی... هیچیه_
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کارخونه هست.    یمامان جان، ارسالن که شش دانگ حواسش پ _

  ی نطوریاون دود و دم! ا  یتو  یحال بدت بر  نیبا ا  هیچه اجبار

 !یشیم فیضع نیاز ا شتریب

 :گشتیم  یزیرا پشت سرم فرستاد. انگار داشت دنبال چ  نگاهش

 ! پس ارسالن کو؟_

 ی نیدلم پاره شد. تا خواستم لب بازم کنم خودش با خوشب  بند

 گفت: اشیذات

 واستاد کارخونه؟!_

 اش شوم.سرم را تکان دادم و بعد جلوتر رفتم تا وارد خانه فقط

ن_ جان...  مامان  خونهنجایا  ا ینه  برو  باال...  برو  خودت   ی... 

 تهافیجا م  گهی ساعت د  می! منم سوپ درست کردم، نیترراحت 

 برات. آرمیم

 ام را با کمک گرفتن از نرده باال رفتم. خانه یهازدم و پله لبخند

باز جاکفش  در چشمم  یجلو در  لنگه  که    ینیافتاد. در ح  یبه 

م  بستمشیم فکر  خودم  ا  کردمیبا  من  صبح    نیچرا  را  در 
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  م یها گفتم و کفش  "ولش کن "  کی  دمیکه نرس  یی نبستم؟! به جا

 درآوردم.   میرا از پا

  ی پا  کی  کردمیدر را گرفتم. همزمان که در را باز م  یرهیدستگ

 بود.  کیسالن گذاشتم. خانه تار یخودم را تو

هم  می هاییدمپا مثل  که  رها   شهیرا  در  را    ش یکنار  بودم  کرده 

 برق گشتم.   دیدنبال کل وارید  یدستم رو دنیو با کش دمیپوش

  ستاده یاکه وسط هال    دم ی محض روشن شدن فضا، سه آدم را د  به

 بودند. 

ج  از رودمیکش  غیترس  را  تپش  ی قلب  ی. دستم  از  پر    یهاکه 

وقت اما  گذاشتم؛  بود  شده  دقت    شانیهاصورت   یتو  یناموزون 

و    دمیکش  قیعم  یو احسان نفس  مانیو ا  حانهیر  دنیکردم، با د 

بود    حانهیر  ی هادست  یکوچک تو  ی کیباز هم نگاهشان کردم. ک

نگاه    ی بناگوش باز بود. به احسان  لبخندشان تا   مانیو احسان و ا

که حکم    ییاو   دنیبا د  بودمش،   ده یند   شد یکردم که چند ماه م

 حلقه بست. م یهاچشم یام را داشت، اشک تو برادر نداشته 

 بخندم.   ای کنم  هیگر دانستمیدادم. نم هیتک واریرا به د امشانه
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 گذاشت.   زیم یرا رو کیخم شد و ک حانهیر

 شده؟!   یپونه! چ_

گرفت و   حانهیشود احسان دستش را مقابل ر  کیخواست نزد  تا

ا مقابلم که  تند کرد.  پا  به طرفم  نتوانستم   گری د  ستادیخودش 

گذاشتم و هق هق    اشنه یس  یرا رو   م یهابغضم را فرو دهم. دست

 کردم. هیگر

 ترنییپا  ی . سرش را کمدیچیاو هم بالفاصله دور تنم پ   یهادست

 آورد:

م_ اد  دونستمیاگه  م  نقدریلت  تنگ  زودتر    شه،یبرام  خب 

 . تولدت مبارک خنگه... ..ومدمییم

 بلند شد.  حانهیو ر مانیاعتراض ا یصدا

 

 

وقت   یلیها هم خشمع  شد،یتولدم داشت آب م  کیک  یهاخامه

 اشانیخال   یشده بودند و جا  ده یکش  رونیب  کیاز وسط ک  شیپ 
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که   یگود  یها بود. درست مثل حفره خامه  یرو  یگود  یحفره 

 نشسته بود.  امنه ی س یدر نبودن ارسالن رو

با خودمان حرف    میبسته داشت  ی هاسکوت با لب  یتو  امانهمه

 .  میزدیم

ها  آدم  نکهی... اگفتمیخوبش م  یها و روزهابا خودم از آدم   من

برا تولدشان  روز  نفس   نیا  یدر  دارن  هنوز  که  خوشحالن 

  سال  یتمام روزها  نشایزهایخوشحالند که عز  نیاز ا  کشن؛یم

به    شیپ  بوده،  کنارشان  در  جشن  بودن  نیهم  منیرا  هم  ها، 

ک  رند، یگیم م   خرند، یم   کیهم  من...    اما...  رقصندیهم  من... 

بلکه    رم،یگینه جشن م  رقصمینه م   خندم، یبدون ارسالن نه م

 . ردیمیمقبل از جسمم، حتما دوباره و باز روحم    رم،یمیقطعا م

 

.  میقرمزمان نشسته بود  یهامبل  یان دور هم روچهار نفرم  هر

و    وارها یها... دآن  یهابه جز چشم  کردمیمن به همه جا نگاه م

برا انگار  پرت   یمتعلقاتش  وقت  نهیگز  نیبهتر  ،یحواس    ی بودند. 

م  یتو زار  احسان  به    یهای شوخ  انیم  زدم،یبغل    کیفقط 
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رو گرفتن. ارسالن    گفتمزد. فقط    رونیکوتاه از دهانم ب  یجمله 

احسان سکوت کرد، ر به بعد  را    م یبغلم کرد و هوا  حانهیاز آن 

 ماند.  م یهاحرف ی منتظر مابق مانیداشت و ا

! حرف  ؟یو حرف نزن  ، ینگاه کن  واریبه در و د  یخوایم  یتا ک_

 . میچه کار کن د یبا مینیبزن بب

گذاشته و خودش را به   ش یزانوها  یرا رو  ش یهاکه ارنج  ییاو  به

دادم.  طرف من ک قورت  را  آب دهانم  نگاه کردم.  بود؛  داده  ش 

  یی و با صدا  دمیکش  یقیشد، نفس عم  یچشمم از اشک پر و خال

 که گرفته بود گفتم: 

که از بانک   یاردیلیبه خاطر باباش گرفتنش، باباش با وام چند م_

  ستی...  فرار کرده! االن هم معلوم نونیهما  گرفته بود... با  یروح

شده و پسرشو فرستاده    می شده... قا  می قا  یاهکدوم خراب شد  یتو

 ...غیت ریز

 . دمیرا باال کش امینیب

 به ارسالن داره؟! یاالن چه ربط نیخب ا_
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  م ی. پاهادیکش  ریخودم جمع شده بودم ت  یتو   نکهیو کمرم از ا  دل

 کردم. زانشانیو از مبل او دمیکش رونیرا از بغلم ب

ر  یاردی لیم  کیباباش  _ ارسالن  حساب    دونمینم  خته،یبه 

دهن ارسالن    خواستهیم  زنمیبوده؛ اما حدس م  یچ  اشه یقض

کنه باهاش بره؛ اما ارسالن    شی راض  خواستهیکنه! م  نیریرو ش

برم  یهمه هم  یهااز حساب   یکیبه    گردونهیپولو   نیباباش... 

 ... هاسیپل یشده آتو برا

اش  نگران نباش! حتما بر  زنم،یحرف م  دمیاز اسات  ی کیمن با  _

 . میکنیم  یکار کی

صالح_ فعال  وک  ی نه...  کار  ریگ یپ   لشیو  اگه  هستن،  از    یکار 

 . شمیحتما مزاحم تو و استادش م ومدیدستش برن

 خواست یهم رفتند و دهانش را باز کرد. انگار م  یتو  شیابروها

سرم سر در   یموضوع از افکار تو  نیورد ابا صحبت کردن در م

 . اوردیب
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امان همه  یهاگوش  یاتقه  یبزند، صدا   ی حرف  خواستیتا م  اما

ت انتها  زیرا  در  از  م  یکرد. صدا  پلهامدیسالن  راه  از همان    ی. 

 .  کیتار

 نشستم و آرام لب زدم:  راست

 خبر نداره!  میمامان مر ن،ینزن یاز ارسالن حرف_

 مبل بلند شدم.  یرا گفتم و از رو نیا

بود.   ستادهیابزرگ پر از غذا  ینیس کیپشت در، با  میمامان مر 

 را به طرفم هل داد و گفت: ینیس یکم

 زتیمهمون برات اومده که سوپرا  دمیشام پختم. تا د   کمیبراتون  _

 ...  ی و کار نکن یپا نش یکنن، غذا گذاشتم تا با خستگ

. من  گشتیامشب ارسالن برم  نیکاش هم  یاشوب شد. ا  دلم

 !  گفتم؟یم می را به مامان مر تیواقع دیچطور با

  ی داغ   ی هابه ساالد شور و کتلت  ، یسبد چوب  یتو  یهایزسب  به

انداخته   دهی رس  امینیتا ب  شان یکه عطر و بو و دلم را به ضعف 

 بود؛ نگاه انداختم.  



 

 
 

886 

DONYAIE MAMNOE 

 را گرفتم:  ینیس یگوش

 ! ؟یخوب نقدریمامان... چرا ا_

 زد: لبخند

 تولدت خوش بگذره! _

 . میبا هم باش نیایب_

راحت به    الیبا خ  نی! برنه مادر... اول شب شما اخر شب منه_

 بخوابم.  رمیم  گهیدو ساعت د  یکی. منم تا  نیبرس تونیمهمون

رو  ینیس ل  یرا  بودم.  تشنه  گذاشتم.  ز  وانیاپن  اب   ریش  ریرا 

 .دمیجرعه سر کش  کیگرفتم و تا لبالب پرش کردم. تمام آب را با  

 یآبچکان گذاشتم و به عقب برگشتم. احسان تو  یرا تو  وانیل

 بود.   ستادهیدربند در ا

 تو احسان...   یباز که جن شد_

  ی قدم  کی.  کردیم  دادیمتفکر بودن، داد و ب  اشافهیق  یاز تو  هنوز

 گفت: واشیآمد و  کینزد

 ! ؟یخبر داشتتو _
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 انداخت: یدزدک  یپشت سرش نگاه  به

 به تو گفته بود؟! مانیا_

سع  میهاچشم و  چرخاندم  چه   دی ایب  ادم یکردم    ی را  از  من 

 خبرم...با ییزهایچ

 خارج؟! یکه تو قراره بر_

به کانتر تک  یشد که بادش خال   یکیالست  متل و    هیشده باشد. 

 داد:

اگه    رمیبه عهده بگمن وکالت ارسالن رو    یخوایپس چرا نم_

 ! یستیازم متنفر ن

 ک ی  نیازت متنفر بشم؟! خوبه هم  د ی! من چرا با؟یشد  وونهید_

 داشتم تو بغلت زار زدم. ش یساعت پ 

گرفت و فشرد. انقدر که رنگ    نشییپا  یهارا با دندان  شیئباال   لب

 شد.  دیلبش سف

صدا  دو رفتم.  جلو  دمپا  ده یکش  یقدم  رو  یهاییشدن    ی من 

 .  دیچیپ یبود که در خانه م ییآشپزخانه تنها صدا کیسرام
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 .  دادیخود داشت پرورش م یرا تو یحس موذ کیسکوت،  نیا

 که شدم لب زدم: اشنه یبه س نه یس

من    یترسیکه م  ی! چه کار کرد؟یکار کرد  یسان... بگو چاح_

 ازت متنفر باشم؟!

  ش یهاگذاشت. بعد انگشت شی هاچشم یرا باال برد و رو دستش

. آرام و  کردی. نگاهم نمدیپوست صورتش کش یاش رورا تا چانه

 قرار نداشت.

 !  ؟یبخشیکه منو م  یدی. قول مکشمیچند ماهه دارم زجر م_

 ر رفته بود: س امحوصله 

 بپرسم؟!  مانیبرم از ا ایچته  ی گیم_

 داد:  یرا تکان سرش

 شب تولدتو خراب کنم.  خوامینم_

اومدم، کار از  ایشب تولدم بود. امروز من متاسفانه به دن شبید_

 کار گذشته! 

 .  کردیاما نگاهم نم  چرخاند؛یرا دور تا دور صورتم م نگاهش
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 من... من... _

 ... گهیاحسان... بگو د گهی اه... جون بکن د_

 . دندیلرز ش یهاچشم یهامردمک

کارخونه نرفتم    ی رفتن رو بهانه کردم و دنبال کارها  یمن سرباز_

 بهم گفته بود. یچون روح

 کند: هی رفتارش را توج  خواستیرفته نگاهش کردم. م  وا

صد   یاونوقت روح  زدم،یقرون دوزار زار م  کی  یپونه، من برا_

ج رو  گذاشت  ینگیریتومن  باهاش  دستم.  ساختم،    ا ی کف 

بند  خواستمیم ا  خواستمیببندم برم خارج... م   لمویبار و    ن یبا 

 بود، پام شل شد...  اد یپول از عذاب وجدانم فرار کنم... رقم ز

سطل اب سرد شد و   کی  هیخاطرات خوشم از احسان، شب  تمام

از او دور   یقدم   نکهیزدم... ا  خی   خت،یتنم ر  یتمامش را رو  یکی

 م دست خودم نبود.  شد

تو صد    ده ین فقط نشون م! نه احسان! صد توماده؟ ی صد تومن ز_

در برابر    نی... اشتری... نه بنی... فقط همیارزیتومن م  ونیلیتا م

 ! اده؟یز تینها یب
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 پونه؟! یخوب_

 زدم: پوزخند

 "!شهیبدتر بهتر نم نیاز ا"به قول معروف  _

د که من به او اعتماد بو یتنها کس یادیز یهامدت یبرا احسان

. چقدر احمق بودم که فکر  زدمیدلم را به او م  یهاداشتم و حرف

 . ماندیم ی باق میروز عمرم، برا نیاحسان تا آخر کردمیم

 ن یبه زم  شتریکه حاال ب  یی هاییانداختم و با دمپا  نییرا پا  سرم

بروم؛ اما او دستم    رونیخواستم از آشپزخانه ب  شدندیم   دهیکش

 شده بود.   می هاپشت سر گرفت. دو دستش بند انگشترا از 

  مانیهارا آرام به طرفش چرخاندم. اول به دست   میهاو شانه  سر

 بعد به صورتش نگاه کردم. 

بود. با همان رد زخم    م یهایاحسان، همان پسر تخس بچگ  نیا

 ی اکه مسببش من بودم، اصال تک تک اجز  ش یکوچک کنار ابرو

  اد ی. به  انداختیم  امیدوران زندگ  نیربهت  ادیصورتش من را به  

 که در کنار او داشتم.   یی هاهیها و گرخنده
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  شی ها! لبنمشیشد. سرش را خم کرد تا بهتر بب  ترکینزد  یکم

 برق زد:  یزیچ شی هاچشم یرا باال داد. تو

سطح توقعتو    رون،یب  یبنداز  تی کال منو از زندگ  نکهیا  یبه جا_

هم ممکن اشتباه    ی دمم پونه، هر آدمآ  کی! منم  نییپا  اریاز من ب

 غلت بزنه! ی پول یکنه!... مخصوصا اگه تو ب

 اراده پوزخند زدم.   یب

 انداخت و ادامه داد: نییرا پا نگاهش

همه_ که  پول   یمن  کرد  التماسم  برگردوندم.  خاله  به  رو  ها 

 کنارش بمونم؛ اما من... 

 ملتمس نگاهم کرد:   و د یکش یهوف

 ! شه؟یتر هم مواضح نیاپونه! غلط کردن از  _

ب  نگاهش بود.  شکسته  دلم  کش  یکردم.  عقب  اما    دم؛یحرف 

 از دستم جدا نشد.  شیهاانگشت

 ! ؟یگ ینم ی چیه یچیحرف بزن... برا_
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از تو  دستم خورده نگاهم    کهی.  دمیکش  رونیب  ش یهادست  یرا 

 .  رفتیخودش فرو م یکرد، داشت کم کم تو

  ی را از رو  حانهیخواب که آمد، راتاق    یاز تو  یو نق نق  ناله  یصدا

به در منتظر    رهیمبل پراند و سر ما را به طرف اتاق چرخاند. خ

  ی احسان که رو  یهیاما سا  د؛ی ایب  رونیبچه بغل ب  حانهیبودم که ر

 :دیه طرفش چرختنم افتاد سرم ناخودآگاه ب

  نیا د ینبا  یول ؛یانتخاب کرد ی تالف یراه رو برا نیبهتر ییخدا_

رو    یمنِ لعنت  ا یادامه داشته باشه! پونه!    امت یق  امی سکوتت تا ق

تو    ا ی...  ایبگو...    یور  یدر  ای بده...    افحشم یببخش...   بزن  اصال 

ساکت    ر،یگوشم... فقط جون مادرت سکوت نکن! لب به دهن نگ

 نباش پونه! 

به دندان گرفتم و چشم  لبم بستم.    میها را    شی صدا  کدفعهیرا 

 .  شد ششیبلندتر از چند لحظه پ 

! به  ؟یکنینم  رونیت ب! چرا منو از خونه ؟یزنیدِ چرا حرف نم_

 ! ؟ی کنینم یغلط چیخدا من غلط کردم، تو چرا ه
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در اتاق ظاهر شد و    یجلو  حانهیاش تمام شد رکه جمله  نیهم

 مقدمه گفت:  یمکث و ب  یب

 اط یتو ح  نیبر  نی! دعوا داردهی م خوابزهر مار... ساکت باش بچه_

 ... نیدعوا کن

دوباره   حانهیهم نگاهش کرد. ر یتو یچپ چپ با ابروها حسانا

  ی برگشت و با صدا  دهینکش  هیاتاق اما هنوز به ثان  یبرگشت تو

 گفت:  آمد یدر م شیکه از ته گلو یاخفه 

دست    دمش یبشه، م   داریو جانا ب  یبه خدا اگه دوباره داد بکش_

 نه؟!  ا ی یدی! فهمیو ساکتش کن یخودت تا صبح راهش ببر

لبخند محو سرش را   کیانداخت و با    یبه من نگاه کوتاه   ساناح

 تکان داد. 

**** 

شانه  یبرا از  هزارم  چرخ  یبار  شانه  دمیراست  تا    یبه  چپ... 

مشده  نیسنگ  یهاپلک ب  یرو  خواستیام    ریتصو  فتد،یهم 

چشم مقابل  مبسته   یهاارسالن  جان  خواب    گرفتیام  از  و 

.  کردمیفکر م  م یبه مامان مر  ی طوالن  یقیدقا  یبرا  ای  دم،یپریم
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خواهد   رسالنشدن ا  ریدستگ  دنیکه بعد از شن  یاکشن  یبه ر

 داشت، به حال بدش که بدتر خواهد شد. 

  زان یتخت آو  یرا از لبه   میشدم. پاها   زیخ  میتخت ن  یرو  کالفه

و عطر و حضور   ادیکه پر از    یو منگ به دور و بر اتاق   جیکردم و گ

انداخ نگاه  بود؛  مارسالن  را  آغوشش  دلم  . خواستیتم. 

.  شدندیم  دهیچیتنم پ که محکم دور    یی هارا... دست  ش یهادست

 . ردیتا آرام بگ خواستیدلم او را م 

هم به حال منگم    قطعا حالت تهوع  کردمیفکر م  نیاز ا  شتریب  اگر

 . شدیاضافه م

برداشتم. از    یپا تخت  یرا از رو  امیتخت بلند شدم. گوش  یرو  از

  رونیپشت در اتاق هم، شال و ژاکتم را!  از اتاق ب  زانیآو  یجالباس

 زدم.

  دهیو خواب  ده یرا تا سرش باال کش  ش یپتو  ، یکنار بخار  احسان

! مثال مانده بودند تا از من مراقبت کنند. از  یی بود. پسرک سرما

 شکمم...   یتو یمنو حال بدم و بچه
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  ک ی  سرما مثلرا تنم کردم و در خانه را باز کردم. سوز    هالباس

که توانستم  یتنم فرو رفت و من تنها کار یتو زیدسته سوزن ت

 ژاکتم به هم بود.  یهابکنم به هم رساندن لبه

  ک،یبالکن تار  یرا هم روشن کردم تا بتوانم رو  یگوش  یقوه  چراغ

. آنقدر که  زدیم   یکنم. گرچه آسمان رو به قرمز  دای راهم را پ 

. دستم را  نمیرا بب  میپا  یجلو  ش یبا انعکاس روشنائ  توانستمیم

 که به پشت بام راه داشت گرفتم و باال رفتم.  یدیسف یبه نرده

شمع  شبیافتاد که د یزیپشت بام، چشمم به م یرو دنیرس با

و سر را به سمت    دمیکش  یآن فوت کردم. آه  یتولدم را رو  کیک

 آسمان گرفتم.  

نزد  نجایا  از آسمان  ترک یآسمان  به خاطر  یبود.    ک ی،  سرما   که 

 بود.  ده یکش شیها خودش و ستاره یسرخ رو یپتو

حت  بغضم امشب  من  را    یستاره  توانستمینم  یگرفت.  مادرم 

 .نمیبب

دوست    ییهاشانه  با رفتم.  بام  پشت  ته  اتاقک  طرف  به  افتاده 

عالم و آدم زار   یهمه  یهاکنم. دور از چشم  هیجا گرداشتم ان
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 یو جلو  دهیچسب  میه گلوبزرگ ب  یگلوله  کی  هیبزنم. بغض شب

 را گرفته بود.   دنم ینفس کش

اتاق را فشردم. همه جا    یتو  یالمپ و مهتاب   دیرا باز کردم. کل  در

 چند برابر روشن شد.  وارها،ید  یرو نصب شده  یهانه یبه لطف آ

شده بود    زیآنقدر پر و لبر  میهای از نبودن ارسالن و خوددار  دلم

تا نشستن رو اتاق    یگوشه  یکیپالستسرد    یلصند  یکه فقط 

دقا ان  در  من  آوردم.  جا  قیتحمل  گر  یی تا  داشتم  توان    هیکه 

 کردم.

نم  چقدر را  زدم  گر  دانمیزار  صدا  امهیاما  زنگ   یب  یبا  موقع 

 متوقف شد.  امیگوش

برداشتم    میزانوها  یرا از رو  میها ها و آرنجدست  انیرا از م  صورتم

صفحه  به  شماره  رهی خ  یگوش  یو  پ   بیجع   یاشدم.    شیبا 

 صفحه افتاده بود.   یرو ترب یعج یاشماره

با    ینیح  در اشک  کیکه  پاک    میهاگونه  یرو  یهادست  را 

تماس را    د یرا جلو بردم و با شک و ترد  گرمیدست د  کردم،یم

 برقرار کردم:
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 بله؟!  _

 .  دیرسیبه گوشم م دنینفس کش یفقط صدا یاقه یدق یبرا

که حس کردم طرف پشت    یقتبار الو الو کردم و درست و   چند

 خط مزاحم است، او شروع کرد به حرف زدن!

 پونه... سالم! _

! او چه  شناخت؟یبود که من را م  یبار پلک زدم. او چه کس  چند

  یمیراحت و صم  نقدریبود که به خودش اجازه داده بود ا  یکس

 بزند؟!  میصدا

اش اصال  گرفتم. شماره  می هارا مقابل چشم  یصفحه گوش  دوباره

 آشنا نبود.  

 ...! امرتون... شما؟!  نیبفرمائ_

 کرد:  یو مِن  مِن

 ... اقدس!  ونمیهما_

 جابه جا شدم و لب زدم:  یصندل  یگشاد شدند، رو  میهاچشم

 ... رایا نی... ؟برگشتنی...؟! شما... برگشتونیآقا هما_
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 شد.   دی ناام دمیام بیعج یشماره شیآن پ  یادآوری با  کدفعهی

بپرسم ارسالن کجاست؟! از صبح دارم بهش    شهیپونه خانم... م _

 خاموشه!  شیاما گوش زنمیزنگ م

لحظه فکر کردم که او برگشته تا به داد ارسالن   کی  یبرا  چرا

 برسد؟!  

 !ن؟ینگرانش_

 افتاده؟!   ینگرانشم. اتفاق   یلیآره... خ_

با    یتلخند  سیاز اشک خ  میهاگونه  یپلک زدن، رو  کیزدم. 

 شد.  

 ز یهمه چ  ه،یعال  زیهمه چ  نجای ندارم... ا  یل به عرضنه! اتفاق قاب_

 !  ونیآقا هما نیکه شما هست  ییمثل اونجا قا یگل و بلبله! دق

 شد:  یجد شیصدا

 ! ؟یکنیمنو مسخره م یتو دار_

  یرف گوشپوزخندم را آن ط  ی بودم صدا  دواریزدم، ام  پوزخند

 بشنود.
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ثان  یبرا کرد  هیچند  دو سکوت  زبامیهر  به  او  باالخره  آمد،  .  ن 

! انگار شستش  دهیترس  یزیکه از چ  ی . مثل آدمدیلرزیم   شیصدا

 خبردار شده بود.  

 افتاده؟!   یارسالن  اتفاق یبرا_

 دادم:  رونیرا آه مانند ب نفسم

کار    نیو در رفت نیکه از بانک دزد  ییهامن... من... به اون پول  _

  ، ستمیمن ن  نیباهاش حساب و کتاب کن  دیکه با   یندارم؛ چون اون

به زندگ  ی به گند و کار روح  ی که  اعتبار  ندارم؛    ن یزد  ی و  کار 

آدم  یهاست خالهچون سال  به  و    هیتک  ی اشتباه  یهامن  داده 

م براتون ه  میخوام بپرسم واقعا مامان مریاعتماد کرده! اما... اما م

! داداشتون  ن؟یرفت  تشویمهم نبود؟! براتون مهم نبود که گذاشت

 مهم نبود؟!! ارسالن هم براتون ؟یچ

 شکست: شیصدا

 سر داداشم آوردن؟! ییپونه! چه بال_
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برگرد_ مهمه  اگه  مهمه؟!  برگردنیبراتون  گر  نی.  به    یهاهیو 

تا    نی... برگردنیارسالن خاتمه بد  یی و تنها  م یمامان مر  یشبانه

 نشده!  رید

روبه رو به خودم    ینهیا  یرا قطع کردم و تو  یاتمام جمله گوش  با

 ورم کرده بود.  م یهاسرخ شده و پلک امینیشدم. ب رهیخ

چهارزانو نشسته   می هاکه پشت پلک  یو نور  یگوش  برهیو  یصدا  با

 را آرام باز کردم.  می هابود؛ چشم

پلک    یتا رو  دیکمرنگ خورش  نور تنم کش آمده بود. چند بار 

بتوانم زمان و مکان از دست رفته    دی تا شا  دمیغلت  می زدم و در جا

 نم.  ک دای را دوباره پ 

  دن یو پرده را کنار زدم، با د  دمیرا که به طرف پنجره کش  خودم

رو  ی نازک  یهیال که  برف  درختنرده  یاز  و  بود،  ها  ها  نشسته 

فاصله ندارد.   شتریقدم ب  کیاست که تا ظهر    یمتوجه شدم صبح

رختخواب    ی. تودیاز خورش  ی... با رنگ زرد کمرنگ یبرف  یصبح

تنم بود و پتو پاها    یشب تویاز د ژاکتم هنوز    نکهیسرد شد، با ا

 و کمرم را گرفته بود.  
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صدا  ادمی  کدفعهی با  که  گوش  یآمد  ب  امیآالرم  خواب    دار یاز 

.  دمیکش  رونیبالش ب  ریرا از ز  یام. پرده را انداختم و گوششده

نامه را لمس کردم. صفحه با مکث   کونیآ  یداشتم. رو  امکیپ   کی

 باز شد.  ی کوتاه

کار رو براتون انجام بدم.    کی  نیراه دور هم  ن یفقط تونستم از ا"

 "متاسفم پونه!

  یبه شماره  اوردم یرا خواندم، از مفهومش که سر در ن  امی بار پ   چند

  ی شبیناشناس د  یهمان شماره  ن یصفحه نگاه انداختم. ا  یباال

 بود.

 .  د یپوست تنم دو ریز یزیسرد و ت یحس

 .  اوردمیرا خواندم. باز هم از ان سر در ن امیپ   دوباره

  ی کی  نیآنقدر هم  ستادم،یا  نهیآ  یتخت بلند شدم. جلو  یرو  از

هم    نهیآ  یتو یکرده بود که حت ریدو جمله فکرم را به خود درگ

 . دمیدیاو را م  امیصورت خودم پ  یبه جا

 سرم بپرد.  یجمله از تو ن یفکر ا د یرا تکان دادم تا شا سرم
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و برد  یکش صورت  کی  ز یم  یکوچک رو  یه جعب  یتو  از اشتم 

آمدم. با نگاهم    رونیسرم بستم. از اتاق ب  یرا با آن باال  م یموها

را    شیهال نبود. احسان پتو  یکس تو   چیتمام هال را گشتم. ه

ر  یتا کرده و همانجا کنار بخار از  بود.  و    حانهیگذاشته و رفته 

 نبود.   یو دخترشان هم خبر منیا

 .  دمیکش ونریو دخترش در آن بودند ب حانهیکه ر یاز اتاق سر

تو  دست را  تو  ییروشو  یو صورتم   یشسته بودم. حاال داشتم 

. به خودِ درب و داغانم،  کردمیبه خودم نگاه م  ییدستشو ینه یآ

طب حد  از  پلک  یعیدماغم  هنوز  و  بود  شده  از    میها بزرگتر 

 ورم داشت.  شمید یهاهیگر

  ن یسکوت مطلق خانه را از ب  امیاز آهنگ گوش  یفیضع  یصدا

چ شب  یتو  یزیبرد.  حسش  گرفت.  بل  تو   هی دلم   ک ی  یبودن 

و هوا معلق    نیبود که من را وسط زم  یبادکنک بزرگ و پر باد

 ییدستشو  یرهیدستم به دستگ  یحت  گذاشتینگه داشته و نم

 برسد.
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را    دستم آمد و من خودم  یتو  رهیچند بار خطا باالخره دستگ  با

 هال انداختم.  یعمال تو

شده    بینه! انگار وسط هال غ   ر یاما تصوصدا داشت    امیگوش  حاال

 نیزم  یبودم که چهار دست و پا دستم را رو  دهیرس  ییبود. به جا

 کنم.   شیدایبه لطف المسه پ   دیتا شا  دمیکشیم

نفره    کیمبل کوچک    ی. رونیزم  ینه رو  یول  دمش؛ید  باالخره

 به رو افتاده بود. 

به دادش رس  کی  مثل را زدمیامدادگر  و  بغلش زد  ری. دستم  م 

جان گرفتند.    میها انگشت   یصالح  یشماره  دنی بلندش کردم. با د

 تماس را جواب دادم: 

 شد؟!  یشده؟! ارسالن چ یچ_

 تونو رو باز کن. در خونه _

.  گرفتم  م یهاچشم  یرا گفت و قطع کرد. صفحه را جلو نیا فقط

  یک یانگار    کدفعهیمانده بودم؛ اما    یبه گوش  رهیمات خ  یالحظه 

آ سمت  رو  شهیهم  فونیبه  انگشتم  فقط  داد.  هلم    یخرابمان 

 به سمت در پرواز کرد. م ینشست و تن و پاها یشاس
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 ی. بازدمم بخار و توزدمینفس نفس م   دم، یبالکن که رس  یرو

  ر یرا بستم و ز  می هاچشم  یالحظه   ی. براشدیهوا گم م   یسرما

  ا یارسالن باشه! خدا  کنهیکه در رو باز م  ی... اون ای خدا"لب گفتم:  

 رو ندارم، ارسالنم رو بهم برگردون.    گهیدرد د  ک یطاقت    گهی من د

باز کردم، همزمان    میهاچشم داد.    اطیدر ح  یکیرا که  را هل 

تو  ینیماش  یهاک یسُر خوردن الست  یصدا از  به   یهم  کوچه 

بعد    یا. تمام تن چشم شدم و زل زدم به در... لحظهدیگوشم رس

که چطور از راه   دمینفهم  قد بلندش در قاب در قرار گرفت و من 

آنقدر که با عجله   کردیها را لمس نمپله  م یشدم. پاها  ریپله سراز

 . آمدم یم  نییها پااز آن 

شدن به   کیزدندارم، اما به محض ن  ادیرا به    دمیچطور به او رس 

 اش نه یس  یرا دور گردنش انداختم و صورتم را رو  میهااو دست

 گذاشتم.  

او تنم گرم شد  یتو که تا آن لحظه    م یپاها  یه بود. حتآغوش 

 برهنه است. دانستمینم
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**** 

.  کردمینگاهش م  رهیدستم را دو طرف صورتش گذاشته و خ دو

 .  خوردیرا م آمدیم ش یهاکه تا پشت لب یاو هم مدام لبخند

  ام یشانیرا گرفت و سرش را خم کرد و به پ   می هادست  باالخره

زده بود را از   رونیکش ب  یالکه از    ییزد. چند تار مو  یابوسه 

 صورتم کنار زد و آرام گفت: یتو

 !  ؟یخوب_

 تر است. تلخ هیکه از گر ییها. از آندمیخند

کس دستش بهمون   چیه  گهیکه د  ، ییجا  کی  میبر  خوادیدلم م _

 . بتیهمه مص نیاز ا مینرسه! فرار کن

را دو طرف صورتم گذاشت. سرم را کج کردم    ش یهااو دست  حاال

 شانه و صورتم نگه داشتم.   انیتش را مو دس

  ز ی! حاال که همه چ؟یبر   یخوایم  یساخت  زویحاال که همه چ_

 !  ؟ی جا بزن یخوایدرست شده م
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  خوام ینم  گهی. به خدا دستیتر از تو نبرام مهم  یچی... هیچیه_

 رو تجربه کنم. شبیمثل حال د  یدوباره حال 

ز  یهاانگشت را  نم  دیکش  م یهاپلک   ریشستش    م یها چشم  و 

پ  و  آورد  جلو  را  سرش  بعد  پ   اشیشانیگرفت.  به    امیشان یرا 

ا از  کم  کم  داشت  قلبم  ا  ی کینزد  نیچسباند.    ی گرما  نیو 

ها من را  نفس  نی. انگار او با همگرفتیآرام و قرار م  شی هانفس

و تمام    دهیشک  رونیاز همان بادکنک پر تنش چند لحظه قبل ب

 را به سکون نشانده!  هاجانیه

بود    یساحل امن  هیشب  ش یهارا لمس کرد، لب  می هالب  ش یهالب

و    د یو گرم خودش کش  فیپر موج دلم را به آغوش لط  ی ایکه در

 نکرد.  م یآرام نشدم رها که یاتا لحظه

 . م یحالت ممکنه، قرار هم شد نیقرارتر  یدر ب ما

  دم ینشسته بود عقب کش  م یهالب  یکه خود به خود رو  یلبخند  با

 شده بودم گفتم:،   رهیخ شی هاچشم یکه تو ی و در حال

 .میمامان مر بیدوستت دارم پسر عج_
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  ده یشدند و سرش به عقب کش  زیر  شی. آنقدر که چشمادیخند

 شد.  

 !  یروزها رو جبران کن  نیبرام ا د ی... بایونیتو به من مد_

 : دیحرکت مچ دستم را قاپ  کیشد و در  خم

 یفکستن  کی  ی رفت! بعد  ؟یکه گلدون پتوسمو شکست  یتو بود_

 ! ؟یو آورد یدیبراش خر

 : دمیکش را عقب دستم

 ! ؟یبه فکر پتوست افتاد رید کم ی ی کنیفکر نم_

 را رها کرد:  دستم

  یدوباره به من برگشت  ی چون از وقت  ، ییتو  میمقصر حواس پرت_

 خانم.  یتر و سبزتر از تو برام نبوده عطرپر رنگ یچیه

قلبم    یتو  یک ی  ی کی  س،الیگ  دیسف  یهاشکوفه  هیشب  ییهاگل

 باز شدند. 

بود   نیریگفتگو آنقدر ش  نیمبل، از مقابل او بلند شدم. ا  یرو  از

 . خوردیشکمم هم دارد تکان م یتو نیکه حس کردم جن
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دکمه  یتو رفتم.  لحظه   ییچا  یآشپزخانه  همان  زدم.  را  ساز 

  یفرستاده بود جلو  میبرا  امکی با آن پ   ونیکه هما  یادوباره جمله

 ه بودم. شد یگریآمد. کنجکاوتر از هر زمان د میهاچشم

 دادم و گفتم: هیرا به کانتر تک میها ارنج 

کرد  یچطو_ د  یآزادت   دواری ام  یلیخ  ی صالح  روزیارسالن؟! 

 نبود.

 داد:  هیمبل تک یپشت به

 ...  یاردیلیم نیچند یقهیوث  کیبا _

! سند عمارت داره ن؟یو به من نگفت  یشدیسند؟! با سند آزاد م_

 . خورهیثل خودش خاک مم

 من نبود.  یبرا یمناسب یقه یعمارت وثسه دانگ از _

سند چند   نیکله گنده بوده که همچ  نقدریدور و برمون ا  یک_

 داشته؟! یاردیلیم
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معما شده بود؛ اما    ن یآهنگ متن ا  یسُر سُر و قل قل کتر  یصدا

ارسالن لب باز کند   نکهیقبل از ا  امک،ی متن پ   یبا مرور دوباره

 فتم: گ

 رو فرستاد؟!  یکس ونیهما_

 شده بود:   یجد  شیرا از مبل گرفت. لحن صدا  اشهیتک  بالفاصله

 چطور؟! _

که باز  دمیترس یالحظه  یکانتر برداشتم. برا یرا از رو میها آرنج 

 .میفتیدور باطل سوء تفاهم ب یرو

رفتم.    یبه طرف قور  میبگو  یز یچ  نکهیباال انداختم و بدون ا  شانه

  کیبرداشتم و درش را باز کردم.    نتیکاب  یرا از تو  یی ظرف چا

 ی و حس کردم صدا  ختمیر  یقور   یخشک تو  ییقاشق پر از چا

او را    یهادست  ی. تا خواستم به عقب بگردم، گرماد یآیم  شیپا

 .ختیحس کردم. دلم فرو ر م یپهلوها یرو

خاموش شد. تا خواستم دستم    ی تقّ  یساز با صدا  ییچا  یدکمه

کرد و دستش    یدست  شیجلو ببرم، او پ   یشتن کترا برد  یرا برا

را که    یرد کرد. کتر  م یبرداشت و از کنار بازو  م یپهلو  یرا از رو
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خمش کرد؛ آب جوش   یسر قور  یو باال  دیکش  رونیب  شیاز جا

 .  ختیریفرو م  یورق یو تو زدیکوه آتشفشان بخار م  کیمثل 

 گوشم آرام گفت:  کنار

 !؟یترسیاز من م نقدریچرا ا_

ب  نفسم ب   یرا  کشدار  اما  ارسالن    رونیصدا  از  من  دادم. 

 .  دمیترسینم

 پر شد. سرش را گذاشتم.  یقور

رو  دوباره ا  می پهلوها  یدستش  گرما  نبارینشست.  و  فشار    ی با 

 ... یشتریب

 ! یاز من بترس دی پونه! تو نبا_

 کانتر گذاشتم:  یرا رو م یهادست

نم_ تو  مترسمی از  تفاهم  سوء  از  مترسمی.  تو    ترسمی.  هم  باز 

 ! یاشتباه کن یفکرها

را    یالحظه  برگردم و حالت صورتش  مکث کرد. دوست داشتم 

 .  دیعمر طول کش کی می. آن لحظه برانمیبب
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رو  اما نفسش  لحظه که  لحظه که    یآن  آن  گردنم پخش شد، 

 تریبوسه طوالن  نیگردنم نشست، آن لحظه که ا  یرو  ش یهالب

تا از    دیجرات را به من بخش  دل و   ن یا  شد،  یگریاز هر زمان د

پ   شبید او    ونیامروز هما  ام یو  و  بزنم  صحبت کنم. من حرف 

از کاسه   رشصب  نکهیشود. بدون ا  ی عصبان  نکهیگوش کند، بدون ا

ا  زیلبر بدون  پ   نکهیشود.  هم  رونیب  اشیشانیرگ  به    نیبزند. 

 ... یسادگ

 یاذره  شیو او از جا  دمیکه تمام شد، به طرفش چرخ  میهاحرف

 م تکان نخورد:ه

 بوده؟!   ونیپس هما_

 را به چگ و راست تکان داد: سرش

 ! ییجورا کی_

 ! شدیداره؟! اگه داشت که مصادره م  یملک  نجایا ونیمگه هما_

را باز کرد. هر چه   م یرا پشت سرم فرستاد و کش موها  دستش

خودش را سفت ببندد، همانقدر هم دوست    یعالقمند بود موها
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 ی سوژه  کیمن را در حالت    د ی باشد. شامن رها    یداشت موها

 .  دی دیم  یجذاب عکاس

سُر    نییانداخته و به پا  م یموها  انیرا م  شی هاکه انگشت  یحال  در

 گفت:  دادیم

 ورد.هاشو آاز خونه یک ینه... پدر خانمش سند _

 !رهیترانه از پارو باال م  یپس پول بابا_

 ... کننیزن گرفتن، تور پهن م  یهاست که براها نسلاقدس_

  کیحس    نیترگذاشتم و با خنده از تلخ  اشنه ی س  یرا رو  دستم

 زن گفتم:

که   ی دونی... منیهاتونو بدونفقط خدا کنه که قدر به تور افتاده_

 دردناکه!  یلیخ  یهر زن یبرا  میمامان مر ییتنها

 شد:  رهیخ می هاچشم  یتو

 . رمیبم کنمیکه مثل بابام بشم، دعا م یاون روز_

رو  میهادست را  سرم  و  دادم  گره  کمرش  دور   اش نه یس  یرا 

 گذاشتم. 
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**** 

 !  گهیدختر خاله... وقت مالقات تموم شد د_

  ی چاق  یهاآن بچه   هینگاه کردم. شب  نهیآ  یمانتو تو  یهادکمه  به

لباسشان فاصله افتاده! چرا  یها دکمه  نیب شهیشده بودم که هم

 گشادتر است؟!    گرمید  یمانتوها  یمانتو از همه   نیا  کردمیفکر م

دار_ ساعت  رفت  یپونه...  اتاقت؟!...  بپوش  کی  یتو    ا ی  یلباس 

 !؟یبساز

  ی به در بسته و نگاه  ی. نگاهدمیکش  یرا باال گرفتم و هوف  سرم

لباس سرم   هم   یرو  یهابه  بعد  انداختم.  اتاق  کف  افتاده 

پا چشم  نییناخودآگاه  و  برآمده  یره یخ  م یهاآمد  شد.  شکم  ام 

از ذهنم گذشت. آن   یزیشکمم نشست. چ  یو رودستم باال آمد 

عج شباهت  مادر  بمیهم  بود...  مادرم  از    یبه  ماه  نه  انگار  که 

 ! گذشت؟یم اشی باردار

به طرف کمد چرخ  دم یکش  یآه دوباره  لباسدمیو  تنها  که    ی . 

 بودمش!   دهیکار و کارخانه خر  یبود که برا  یپانچ  شد،یام ماندازه
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را از سر    اشیگفتم و جالباس  ی"تو روحت"از احسان    دیتقل  به

 برداشتم. لهیم

  م یریمن رفتم... به خدا زنم اگه خواسته باشه هر دفعه که م _

کن  نقدریا  رونیب معطل  ممنو  طالقش  اول  روز  همون    دم یه، 

 خالص! 

دو    ی کی  نیام کرده بود. ارسالن سر جمع در اکالفه  شی غرغرها  با

 غر نزده بود.   نهمهیساله، ا

 : کردمیدر را باز م  که ینیح در

 .نمتیبیخشکه، شب هنوز بلنده آقا... م رتیباشه... اگه ز_

ب  از که  حال  رونیاتاق  در  تو  یزدم  بود   اشی گوش  یکه سرش 

 گفت:

 !  یادب شد یچه ب_

  م یمبل بلند شد. سرتا پا  یدسته   یسرش را باال آورد و از رو  بعد

 اسکن کرد و گفت: زینگاه ت کیرا با 
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ر_ اتاق که تهش هم  یفتچهار ساعته  اون  آب  نیتو  رو   هیمانتو 

 !  ش؟یپوشیفکر کردن داشت؟! مگه هر روز نم نمی! ا؟یبپوش

تفش گذاشتم و به جلو هلش  ک  یطرفش رفتم. دستم را رو  به

 دادم:

 !هیاپسرخاله، سرمه ستین یآب نیا_

راهم را از احسان جدا کردم و به طرف    می آمد  نییها که پاپله  از

 رفتم.  م یامان مرم یدر خانه

 را باز کردم و سرم را داخل بردم. در

 ! ن؟یخواینم یزیچ رونی! از بن؟یندار یکار م، یمامان مر_

اش را هم  مطالعه  نکیکه ع   یآمد. در حال   رونییاتاق کوچکش    از

 زده بود. 

 باش.  ی نینه مامان جان، برو... فقط مراقب خودت و ن_

 اش را بستم. در خانه یگفتم و بعد از خداحافظ "باشه"خنده  با
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و    ستاده یا  یروان  مارستانیب  یسالن بخش ادار  یبعد تو  ی قیدقا

جا هماهنگ  . انگار آندیایب  رونیمنتظر احسان بودم که از اتاق ب

 .مینیرا بب  ضمانیمر میتا بتوان کردند یم

من زوم کرد و با    یرو  کراستی آمد نگاهش را    رونیاتاق که ب  از

 فش بروم.دست اشاره کرد که به طر

و   اطیاحت  با آنقدر صاف  رفتم. سنگ کفپوش سالن  به طرفش 

  ش یپاشنه هم رو  ی ب  یهاکفش  نیبا ا  دمیترسیبود که م  یقلیص

 کرد و غر نزد.  یصبور  یمعطل نیا یبرا نباریسُر بخورم. ا

که    ی... تو فکرهاتو کردمارستانیب  یمحوطه  یتو  برنش یاالن م_

 !ش؟ینیبب یخوایم

 ان دادم: سرم را تک فقط

د_ با  العمل  دنتیممکنه  عکس  محض   یهر  فقط  باشه!  داشته 

 نشو... باشه؟!  کیبهش نزد اطیاحت

که ممکن    ی که مدام هر عکس العمل  ی را تکان دادم،؛ در حال  سرم

ام  و تنها دلهره  آمدیم  م یهاچشم  یاز او سر بزند جلو  دنمیبود با د 

 بطن وجودم داشتم.   یبود که تو یابابت بچه
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شد. دو دستم    دهیبه شور افتاد. نگاهم به سمت شکمم کش  دلم

 شکمم قالب شده بودم. یناخودآگاه رو

 . می آمد نییساختمان پا  یبه محوطه  یمنته  ضیعر یهاپله از

پوش،  آرنج و مچ خاله را گرفته    دیسف  یپرستار  کیبا ما    همزمان

که    ی تا از سالن کنار ساختمان اصل  کرد یبود. داشت کمکش م

کمکش    دیما که رس. به  دیایب  رونیبود ب  مارانیال مخصوص باحتما

 .ند یبنش یسبز مکتین یکرد تا رو

 خطاب به احسان گفت: بعد

  دن یبا د  د یکالم هم حرف نزده! شا  کی  نشیکه آورد  یاز وقت_

 . ادیب رونیرخوت ب نیخانم از ا نیا

 را گفت و رفت.  نیا

  ی. روحمیدشده بو  رهیخ  یما به روح  یهر دو  قه،یچند دق  یبرا

م ر  کی. هنوز هم  نشستیکه هنوز هم صاف  وسط    زیچروک 

 . لرزاندیتنش من را م یداشت. هنوز هم سرما  شیابروها

نشست.    ی قدم شد. دو قدم بلند برداشت و کنار روح  شیپ   احسان

 او گذاشت و گفت:  یشانه یدستش را رو



 

 
 

918 

DONYAIE MAMNOE 

...  تنتیبا خودم آوردم. پونه اومده... اومده بب  ویک  نیخاله... بب_

 ه حالتو بپرسه!اومد

 

پلک زد، بعد نگاهش از نوک کفشم آرام آرام باال آمد    یبار  چند

ا از سرد  یرو  نکهیتا  رنگ نگاهش  ب   یشکمم متوقف شد.    یو 

تند    شی ها... مردمک چشمیشد به نگران  لیکم کم متما  ،یحس

م  تکان  تکان    خوردند، یتند  به  هم  سرش  آرام  حرکت 

 اضافه شد.  ش یهامردمک

جنب  ش یهالب پا   دند، یکه  را  بب  ترنییسرم  تا  چه    نمیبردم 

 . دیگویم

هم    یتفاوت که اسم  ن یرا تکان داد، با ا  ش یهاباز هم لب  همزمان

 : زدیم رونیب اشیصوت یتارها یهااز البه

 !؟ی ... باالخره برگشتنی... پرونیپرو_

 من را با مادرم اشتباه گرفته بود؟! او
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باز مانده بود؛ سرم را   رتیکه از ح  یگرد شده و فک   یهاچشم  با

  ی از من نداشت نگاه  یکه او هم دسته کم  ی چرخاندم و به احسان

 انداختم.  

 ! شی هااکشن احسان باال انداختن شانه یر تنها

 زد. مکتین منینش یو جورتر نشست و دستش را رو جمع

که ماقبل از    یحس تمام هراس  نیوجودش بود، هم  یتو  یحس

به طرفش رفتم، مثل    اریاخت  یبرد. ب  نیلم از بداشتم را در د  نیا

 آلود رودخانه صاف شود. ها صبر کرده تا آب گلکه مدت  یاتشنه 

شانه   کنارش نشستم  اکه  چرخاند.  طرفم  به  را    ی تو  نباریاش 

 نگاه کرد و باز هم من را نشناخت.  میهاچشم

  تونهیحتما حامد هم م   ی! اگه تو برگشت؟یاز حامد خبر ندار_

 !  ؟یآیفرودگاه استقبالش، تو م   میبر د یه! بابرگرد

  ی وقت  دم،یکه اسم حامد را از او شن  یتنم راست شد، وقت  یموها

رنگ نفرت در   گریکه د  ییهاشدم... چشم  رهیخ  شیهاچشم   یتو

  ش یبود که انتها  قیکه انقدر عم  یی ها. چشمشد ینم  ده ی ها دآن 

 نامعلوم بود.  
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زن عاشق منتظر...    ک یده بود  سابق نبود. ش   یآن روان  گر ید  یروح

 اش!کارخانه هیاول اتیبرگشته بود به تنظم

 

  ی را رو  ش یهابودم که لبخند زد و دست  عش یغرق روح بد   من

شکمم آرام    یاما بلندش رو  فی ظر  یهاشکمم گذاشت. انگشت

بود    یبیعج  ینامرئ  یصاحب انرژ  ش یهاانگشت  کردند،یحرکت م

م  باعث  را کش    شدیکه  خودش  تکان  دخترم  و  دهد  قوس  و 

 بخورد: 

 پسر؟!  ایدختره _

 از هم فاصله گرفت: م یهالب باالخره

 ! دونم ینم_

باال کرد. چشم  سرش از ستاره  شی هارا  پر  بود.  از ذوق    ی هاپر 

 که نوربارانش کرده بودند:  یزیر

بچه از شکمت   ن ی... انیبراش؟! پرو  یدیدکتر؟! لباس نخر  ینرفت_

 !  زنهیم خی! شهیملخته! سردش  رونیب  ادیکه ب



 

 
 

921 

DONYAIE MAMNOE 

تند    میهاگونه  یرو  می هااشک   دند، یلرز  می هافشرده شد. لب  قلبم

  م یهاکه دست  یاز دستم رفته بود وقت  اریشدند. اخت  ریو تند سراز

پ  روح "اش گذاشتم.  شانه  یو سرم را رو  چاندهیرا دور گردنش 

  یخاله  یتلخم کجا بود  ی... تو تا به حال، در طول کودکزیانگ

   "م...مهربان

وقتزادیآدم  شوندیم   شوند،یم  ی روان  یوقت   ها یبعض   یگاه    ی ! 

دن  گردند یبرم رو  کیاشان  گذشته  یایبه  از  کلفت   ی پوست 

دل    ک یعشق نافرجام و    کیجز    یزیو چ  شودیتنشان برداشته م

 . ماندینم یمنتظر و پر سوز و گداز باق 

 . شدیم زادیشدن، آدم یکاش خاله قبل از روان یا 

  ی طوالن  ی کتفم باال آمد و بعد از مکث  ی کم کم تا رو  ش یهادست

 گفت:

 ... برات رمیبم ی! الهکاره؟یدکتر؟! جالل هنوز ب یبر یپول ندار_

تازه کرده بود که در بغلش    میمادر و پدر و خودش را با هم برا  داغ

 زار زدم. 

 : دمیکشیرا باال م  امینیهنوز ب مینشست نیماش یتو یوقت
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 کنم.  دا یپ حامد و  خوامیم_

بم و آرام    ییبه صورتم انداخت و با تن صدا  ینگاه  مین  احسان

 گفت:

 ! ؟یدینفهم یعنی_

 : آمدیچرخاندم. نفسم سخت باال م یصندل یخودم را تو یکم

 ! دم؟یرو نفهم یچ_

  اورد یجانش را باال ب  خواستیمکث کرد و بعد انگار که م   یکم

 گفت:

 خبر فوتشو داد.   ی مُرده! صالح  شیدو ماه پ   یکی نیحامد هم_

 . آمدندینم رونیباز مانده بود؛ اما کلمات از آن ب دهانم

**** 

انقدر ز  یهادست   یانرژ تا ساعت  ادیخاله  بعد هم    یهابود که 

خانه سرم را به کار   یدخترم در شکمم آرام و قرار نداشت. تو

  کردم یحس م  دیچیپ یشکمم م  یتو  ی اما وقت  کردم؛ یمشغول م

  ام یشانیپ   یهم رو  یسرد  یتکه شدن است. عرقکمرم در حال دو  
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م   نشستیم تا  درد  خواستیو  شود  سراغم   گرید  یخشک 

 .  آمدیم

در   کردم،یم  زیرا تم  زهایم  یشه یکه ش  ی من مدام در حال  اما

م  هاکیکه سرام  یحال م   دم،یکشیرا دستمال    گفتم یبا خودم 

 نده! مو گهید یهفته  کیمونده... هنوز  گهید یهفته کیهنوز 

گوش  طاقتم  شد  طاق  شماره  یکه  و  برداشتم  را   یرا  ارسالن 

 . دیکشیها طول مق انگار سالهر بو  انیگرفتم، زمان م

 پاسخ ماند.  ی هم تماس ب باالخره

پشت آشپزخانه حالم خوب   یها مبل بلند شدم. تا راه پله  یرو  از

  یسرد تو  یدوباره درد  م یایب  ن ییها پابود؛ اما تا خواستم از پله

پاها  و  رو  م یکمر  همانجا  تار  یپله  ینشست.  داالن    کیاول 

 ر یها سرازپله  ینشستم. درد که آرام شد دوباره بلند شدم و از مابق

 شدم. 

ماش  یاقهیدق سوار  بود  ید یسف  نیبعد  اول  م یشده  بار    نیکه 

 بودم.   دهی را با آن د ونیهما

 ... میمامان مر_
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 بود:  یپر از نگران لحنش

 !  ؟یدارجان مامان... درد _

 پر دردم را فوت کردم و گفتم:  نفس

نگفت  نیماش  نیا_ من  به  چرا  قان؟یشماست؟!  کجا    مش ی! 

 !  ن؟یکردیم

ادامه بده، االن    دنتیبه درد کش  یعنیانداخت.    یچپ نگاه  چپ

 .  ستیها نحرف نیوقت ا

 . دم یرا از درد تا کردم و خند کمرم

*** 

رار گرفته بود.  قاب عکس ق  ریتر رفتم. تخت درست زقدم عقب  دو

بود   یدر کرم نی... بعد از گذشتن از ایهمان قاب عکس در کرم

 زد.   رونیب راههیمن از ب ی که زندگ

 ...  نجایهم نشیخوبه! بذار_

و   دیکش ی گذاشت. احسان هم پوف نیزم  یسر تخت را رو مانیا

 تخت نشست. یگوشه زد،یکه غر م یدر حال
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 ...  اره یقند ب برام آب ی کیخسته شدم، فشارم افتاد، _

 هم آن سمت تخت نشست و گفت:  مانیا

 ی... وگرنه االن حتیفتادین  حانهیر  ریبرو خدات رو شکر کن گ_

 ...  یدرخواست آب قند بکن ینا نداشت

دست    ک یکه با    ی زد؛ در حال  رونیاز اتاق ب  حانهیلحظه ر  همان

با    یفرشته  و  بود  بغل کرده  را  بازو  کیکوچک من   یدستش 

 . ردیبهار را بگ  یپا  خواستیم   ی رفته بود که با قد بلندرا گ  یی جانا

از    ریچند نوع حس با هم درگ  اشافهیق  یتو طرف    کیبودند، 

دندان و  بود  رو  ش یهاکالفه  م  یرا  طرف  فشرد، یهم    گرید   یاز 

انگار    آمدند، یبه باال کش م   شی هالب  کرد یبه من نگاه م  ی وقت

 ه بودند.  پر قدرت را مهار کرد یقهقهه   کیکه قدرت 

جفت   خوادیعروسکه، مدام م   کنهیجانا فکر م   ر،یدخترتو بگ  ایب_

 . ادی آهنگش در ب یپا بره روش شکمش تا صدا

 . دیلرزیاز خنده م  شیصدا

  حانه یر  یهادست  یتکه از قلبم تو  ک ی. انگار  دمیطرفشان دو   به

 بود.
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ز  بالفاصله را  دستم  تنم    ریکه  به  و  دادم  بهارم  تنش  و  گردن 

لبها چسباندم و  برگرداند  طرفم  به  را  سرش  و    شیش،  کوچک 

به عطش    ی که از تشنگ  ی . مثل آدمدیلباسم کش  یرا رو  فشیظر

حت حنجره   یی آوا  یافتاده!  از  که  بهم    ه یشب  زدیم  رونیاش 

 دردآور بود.   یالتماس

 .  دمیو بوس دمیتاب کنار گوشش را بوئ یو ب  را خم کردم سرم

 . دادیعطر بهار م تنش

کر  هنوز رحس  خ  حانه یدم  من  کردم.    رهیبه  نگاهش  شده! 

 : دیخندیم

 ! ؟یخندیپا بپره رو بهار مجفت خواستیت م! چون بچه ه؟یچ_

 را باال انداخت: سرش

خودتو جمع و   یتونستینم  روزیکه تا د  خندم یم  یی نه... به تو_

انگار قبل از بهار صدتا    یکنیم  یمادر  یجور  کیحاال    ،یجور کن

 ! یدییبچه زا

 بزنم.  یحرف شتنگذا
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 . کنمیکارها رو جفت و جور م یهیبده من بق رشیتو برو ش_

رو_ به سوپ  م  یپس  با؟یزنیگاز هم سر  تا    کسیم  د ی!  بشه! 

 است. و حتما گرسنه شهیبرسن ظهر م

  ک یو به طرف من امده بود.    ده یکش  حانهیدست از ر  نباریا  جانا

بهار    یپا  تخواسیم   گریدست د  کیگرفته و با    می دتش را به پا

 .ردیرا بگ

بغل جانا انداخت،    ریرا ز  ش یهاکرد. خم شد و دست  یهوف  حانهیر

سکوت    تیو در نها  داد یهوا تکان م  یرا تو  ش یجانا دست و پا

 به من برسد:  خواستیم

 راحت... التیتو برو خ_

  نیرا تکان دادم و به طرفم اتاق جانا قدم برداشتم. در هم  سرم

 : دمیشنیاحسان را هم م به حانهیر یغرغرها نیح

هاست  کن... االن  یباهاش تاب باز  نییدخترتو ببر پا   نیپاشو ا"

 "خودم رو بزنم.  گهیکه د
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را    دست ش  امنه یس  یروکوچکش  ولع  با  و  بود   ریگذاشته 

لبانش رو  ری از ش  یاهم رگه  ی . گاهخوردیم و    گونه  یاز کنار 

 . گرفتیاش راه مچانه

ش  دست کش  ریاز  که  کرد.    شیهاچشم  دیخوردن  باز  کامال  را 

 .  دندیچرخیبه همه جا م   شیها درشت چشم یهامردمک

هم  خواستیم  انگار م  یاندک  یفاصله   نیدر    داریب  تواندیکه 

 بزرگ اطرافش را بشناسد.  یایبماند، تمام دن

کردم.    میهاانگشت نگاهش  و  گذاشتم  سرش  و  گردن  پشت  را 

  نهمه یسُر خورد از ا  شی پا  یکی ارسالن بود. در دلم    هی چقدر شب

 ...  ییبایز

  کیخوش بو و    یایدن  کیجهان تازه...    کی  هی من شب  یبرا  او

  یدیام  هیشب  یعطر  ، یاز جنس زندگ   یبهار پر عطر بود. عطر

 ... یسخت؛ اما دوستداشتن ییا یتازه... دن

آمدن او نبودم. پوست   ایقبل از به دن  هیشب  گری... منِ پونه، دمن

  یام فرق داشتم. حاال قسمتبا گذشته   ایدن  ایدنانداخته بودم. من...  

در آغوشم؛ در حال    ام، یاز زندگ  ی از وجودم، سهم  یاز تنم، جزئ
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انسان    کیاز خلقت    یکه جزئ  باستی است. چقدر ز  دنینفس کش

 ...  یباش

 . دم یفشردمش... آروغ زد. خند امنهیبغلش کردم و به س  دوباره

 

نازک    یباال رفت. پتوزنگ در که بلند شد، ضربان قلبم    یصدا

رو را  ب  ش یبهار  اتاق  از  و  رس  رونیانداختم  تا  در    دنیزدم.  به 

  حانه یبود که ر ده یمال خودم نبود. دستم به در نرس م یپاها یورود

 زد:  میصدا

 ! ش؟یبریبهار رو بده من... کجا م_

 : دیجوش می هاچشم  یطرفش برگشتم. از ذوق اشک تو به

 ... نتشیبابام بب خوامیم_

 ف در برگشتم.  طر به

را   نرده   گرمی چسبانده و با دست د  امنهیدست بهار را به س  ک ی  با

دستم را    آمدم یم   ترنییسفت سفت گرفته بودم. با هر قدم که پا

م  یرو سُر  در حدادم ینرده  پله    اط ی.  باز شد، همانجا چند  که 
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. بعد  خوردی. دلم موج مستادیاز حرکت ا  م یپاها  نیمانده تا زم

 .  کردیم  ردساحل دلم برخو هم محکم به

داشتند    ی و سع  ستاده یبرانکارد ا  کیو ارسالن سر و ته    یصالح

 .  اورنش یب اطیشکل ممکنه به داخل ح نیتربه آرام 

هم    دی. خورشکردیچِرچِر م  ها ک یموزائ  یبرانکارد رو  یهاچرخ 

  م یبابا  یرو  دیسف  یتن و ملحفه   یرو  گریاز هر زمان  د  ترینوران

 .  دیدرخشیم

سرش را که به عالمت سالم تکان داد توجهم از صورت   یصالح

 بابا گرفته شد. به هر دو با بغض نگاه کردم.   یدهیرنگ پر

 ته برانکارد را رها کرد و سمتمان آمد.   ارسالن

  رون یاش باز خانه  انیاسپندان پر دود، ذکر گو  کیبا    میمر  مامان

 و به طرف من آمد.   دیزد. دور بابا چرخ

 چشمت روشن...   ن جان،ماما_

اش برگشت. اما من هنوز همانحا  را گفت و به داخل خانه  نیهم

 بودم.   ستادهیا
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آرام و کند شده    ریتصو  کی  می ها در آن لحظه براصحنه   نیا  تمام

 بابا بود.   یبود. صداها کشدار بودند و تمام حواسم پ 

ز  ارسالن را  پله  ریدستش  از  تا  ها  آرنجم گذاشت و کمکم کرد 

 .  میای ب نییاپ 

را دور تنم چرخاند. من و    گرشیو دست د  دیکردم. خند  نگاهش

 دخترم را محکم در پناه خودش گرفته بود. 

در کنار هم    میهابارش لبخند و اشک  دمیتخت بابا که رس  کنار

 بهار...  هیبود. درست شب

 دخترکم را کنار زدم و به طرف بابا خم شدم.  ینازک رو یپتو

 ...  یش اومدسالم بابا... خو_

 : دمی شد. خند دهیحس کردم نگاهش سمت بهار کش 

کوچولوش تو   یهاخوش قدمه! با قدم  یلیدخترمه بابا... خ  نیا_

اومد برگردوند. خوش  برام  به خونه   یرو  خودت خوش    یبابا... 

 . یاومد
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آمده بودند. منتظر بودند تا به بردن    نییا ها پ از پله  مانیو ا  احسان

  کمک کنند.  باال یبابا به طبقه

 رفت:  یرا از من رها کرد و به طرف صالح شی هادست  ارسالن،

 . نیشد تیهم اذ نجاشیباال... تا هم مشونیبریما خودمون م_

تکان داد. حس کردم بغض    یبه بابا انداخت و سر  ینگاه   یصالح

بغض نم  یدارد.  از   شیصدا  گذاردیکه  خش  بدون  و  صاف 

 .  دیایب رونیاش بحنجره 

شدند. سر و ته برانکارد را گرفتند و تا   کمانیحسان نزدو ا مانیا

که    ی ها بود اما صالحها بردند. نگاه نگرانم دنبال آنراه پله   یجلو

 ها جدا شدم.  آن یایزد، از دن میصدا

را باز کرده بود تا بهار را    شیهادست  یرا برگرداندم، صالح  سرم

بگ آغوش  احتردیبه  با  و  زدم  لبخند  طرفش    اطی.  و  به  رفتم 

 او گذاشتم.   یهادست انیدخترکم را در م

هاست پدر و  بهار را به بغل گرفت که انگار سال  ی چنان مهارت  با

 پدربزرگ است.
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که کم کم در آغوش   یصورت بهار غرق بود؛ بهار  یتو  یاقهیدق 

 او به خواب رفته بود. 

جمله   ریز  باالخره من   یالب  به  مربوط  من  به  انگار  که  گفت 

 سرم را تکان دادم و گفتم:  یبا کنجکاو شد، یم

 !  ؟یچ_

 شد:  رهیخ می ها چشم یو تو را باال آورد سرش

 ...  یاومد ایکه به دن  یروز هی... درست شبهیتو هیشب_

 لبم نشست:  یتلخ ناخودآگاه رو یلبخند

 مثل من باشه! پونه بودن درد داره...   خوامینم_

هر چه که روح   وسعت روحش درد داره،  یبه اندازه  ، یهر ادم_

روز    کیکه حتما    یی ... دردهاشترهیبزرگتر باشه، دردهاش هم ب

 !... رسهیو باالخره به آرامش م  رهیگیپهلو م

 بزرگ بود، مثل خودش...    شیهاحرف

آرامش... ازش   ن یا  قیپونه... ال   ی هست  یخوشبخت  نیا  ق یتو ال_

 استفاده کن...! 
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 زدم. لبخند

 ...نیه که هستچقدر خوب_

 شد رهیبه من خ نانیهم گذاشت و با اطم یرا رو شی هاپلک

 ی را از رو  یانداختم. از دوازده گذشته بود. گوش  یساعت نگاه   به

که ارسالن داده بود که فعال   یماتومیاما با آن اولت  برداشتم   زیم

 .رمیکه دوباره با او تماس بگ  رفتیزنگ نزن، دست و دلم نم

تو  بهار که  ب  یرا  رفته  خواب  به  توبغلم  آرام  را  تختش    یود 

  رونیو از اتاق ب  دم یتنش کش  ی نازکش را هم رو  یگذاشتم. پتو

 زدم.

  د یهوا که شا  نیرا روشن کردم. به ا  ونیزیرا برداشتم و تلو  کنترل

اما انگار    آن شود  یهاو برنامه  هالم یحواسم پرت ف  یلحظات  یبرا

نه حواس داشتند،    یجذاب  لمیها ف کدام از شبکه   چینه انگار... نه ه

 . شد یپرت م  یسادگ نیمن به هم

مز  باران برق هم  باران  دیو رعد و  بودند.  که در    ی بر علت شده 

 . کردیم یی آخر بهار داشت خوب خودنما یروزها



 

 
 

935 

DONYAIE MAMNOE 

  یرعد  یکه آمد همراه شد با صدا  اطیبه هم خورد در ح  یصدا

 . دندیخانه لرز  یهاشهیکه آنقدر بلند بود که ش

  نی. او فارغ از ادم یو به طرف بابا دو  دم یمبل پر  یهراس از رو  با

 بود.    دهیخواب ا،یدن

.  دمی که آسمان را روشن کرد، به طرف اتاقمان دو یگری عد در با 

شده و از ترس در    داریانتظار داشتم ب  دم یسر بهار که رس  یباال

اش  نشده بود، بلکه چهره  داریکردن باشد؛ اما نه تنها ب   هیحال گر

 بود.  حالت ممکنه نیتردر آرام 

گونه   کنار و  نشستم  گونه تختش  به  را  حسام  چسباندم.   یاش 

به گردش    امنهیس  یتو  شیدلچسب متناقض با ترس چند لحظه پ 

 درآمد.

بهار    یو مشک فینازک و ظر  یموها   که با انگشت اشاره  همانطور

 دو دست دور شکمم گره خورد.  زدمیکنار م  اشیشانیپ   یرا از رو

بزنم کنار گوشم آرام   غیم جا تا خواست ام  دم؛یترس از جا پر  از

 زمزمه کرد:

 ... منم...  شیه_
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چرخ  درجا طرفش  تار  دم،یبه  خ  کیدر  اتاق  روشن   یرهیو 

هم کردم از ته گلو حرف    یبراقش شدم؛ سع  ی مشک  یهاچشم

 نشود: داریبزنم تا بهار ب

 !  ؟یمنو بکش یزهره ترک شدم ارسالن... قصد کرد_

 بشه.  داریر باگه حرف بزنم بها دمیترس_

  یخوب  یبابا  نقدری! ممنون که ایمنو ترکوند  یبه جاش زهره_

 !  یهست

 زانو بلند شد:  یحرف از رو یب

 !  یبد حیبرام توض د یرو با  یی زهایچ کی... امشب رونیب ایب_

تعجب رفتنش را نگاه کردم. دوباره رو انداز بهار را چک کردم    با

 دم.  بلند ش نیزم یو از رو

 :دمیر که گذشتم پرسچهارچوب د از

 شده؟!   یزیچ_

  د یکشیم  رونیکه داشت کاپشن چرمش را از تنش ب  ینیح  در

 گفت:
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 ...  نجایا نیبش ایب_

 !  ارم؟یبرات ب ییچا_

را هم گرفت    شیمبل انداخت، دست پ   یدسته  یرا رو  کاپشنش

 : فتدیکه پس ن

تمام عمرم    یکه امشب به اندازه  رینگ  رادیا  می خواهشا از شلختگ_

 م!  پر

 افتاد.   م یهاشانه

 زد و گفت% یامبل ضربه یدستش رو با

 ...  نیبش ایب_

 طرفش رفتم:  به

 اومده؟!   شیبراتون پ  یمشکل  یشده؟! تو گالر یمگه چ_

مبل انداخت   یپشت  یدستش را رو  د ی در نشستن را که د  ممانعتم 

 . نمیو با چشم و ابرو اشاره کرد که کنارش بنش

که به من اختصاص داده بود   ی کیارهمان قسمت ب یرو د یترد با

 نشستم. 
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  یتن خودش و دسته   نیرا به طرفم چرخاند، من را هم ب  اششانه

فقط نگاهم کرد و    یچفت کرد. اول در سکوت کم  یمبل راحت

 بعد آرام لب زد: 

تو_ هماچ  نیا  یتو  به  وقته  زد  ونیند  حرف؟یزنگ   ؟ یزد  ی! 

 !  ؟یبراش فرستاد یزیچ

کردم چند سانت از قدم هم کوتاه و  . حس  ختیفرو ر  یهر  دلم

 کمرم خم شد.  

 چطور مگه؟! _

 را باال آورد و مچ دستم را گرفت: دستش

 بگو...   یسوال منو با سوال جواب نده پونه! اگه زنگ زد_

تو  نگاهم  هراسان  ب  یرا  چرا   ی صورت  چرخاندم،  حسش 

 !  آوردند؟یبه زبان نم یزیاز حرف دلش چ شیهاچشم

... ازم خواست  نستایداد بهم. تو ا  امیخودش پ من زنگ نزدم...  _

 ...  نیکه عکس بهار رو براش بفرستم، منم فرستادم. هم



 

 
 

939 

DONYAIE MAMNOE 

لحظه به  شی و ابروها  آمدندیدرم یحس یاز حالت ب شیهاچشم

 : کردینگاهم م ی شدند. عصب ترکیو نزد کیهم نزد لحظه به

 !  ؟یچرا به من نگفت_

 ... بود یمعمول امیپ   کیفقط  نیارسالن... ا_

 یشتریم فشار بمچ  ی رو  شیهاتر آورد و انگشت  کیرا نزد  سرش

 آوردند: 

  ی تونیم  نویا ست،ین ی معمول ونیاز طرف بابا و هما ی امی پ  چیه_

 !؟یبفهم

 : دیجوشیم  م یها چشم  یکه اشک داشت تو  ی کردم در حال  بغض

ازا  یآزاد  یبرا  ونیهما_ در  فقط  من  کرد.  بهمون کمک    ی تو 

تو    یلیفرستادم... خعکس    کیمحبتش براش   اگه  خب... حاال 

 یزیغلط بکنم چ گهی بفرستم باشه... د یچیه د ینبا  گهید ی گیم

باعث بشه تو اوقات خودتو خودمو تلخ    ینطوریبراش بفرستم که ا

 ! یکن

مبل بلند شوم؛ اما دستم را رها نکرد و من    یکه از رو  خواستم

 :دیرا به طرف خودش کش
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جا_ بب  یبه  کن  صبر  کردن  م  نیبغض  من  هر    دی با  گمیچرا 

 ...! ی رو بهم بگ یدار ونیکه با هما یتماس

 نگاهش کردم:  منتظر

قض_ م  کیبه    هیکاش  ختم  دادم.    . شدیعکس  تکان  را  سرم 

 ! ست؟یمنظورش چ دمیفهمینم

گرفته  یگالر یکه تو یفرستاد ونیهما یرو برا یتو اون عکس_

 ! درسته؟! ؟یبود

  ونیهما  یکدام عکس را برا  اورمیب  اد ی کردم تا به   یسع  یالحظه 

او فرستادم    یکه برا  یام! او درست حدس زده بود، عکسفور کرده

 درآمد:   شیبه نما  می هاچشم  یجرقه جلو کی هیشب

 چطور؟! _

  29.۱2.20, ]میسقف آسمان بست  ریکه ز  ی عهد "یبخشهیمهد"

۱۶:۱۱ ] 

  میبست_آسمان_سقف_ریز_که_یعهد#

 یبخش_هیمهد#
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 2۶۶پست#

 شد:  تروسته یپ   شی هاابرو گره

رو    ونیهما یراحت گوش  یلیبابا اون عکس رو فرستاده بوده! خ_

از    شتریب  خواستهیداده! م  امیدور از چشمش برداشته و به تو پ 

عکس همه   نیهمون اول  یزبونت حرف بکشه؛ اما تو تو  ریاز ز  نایا

 ! رهیرو دا یختیرو ر زیچ

آب  یکی تو  ی سطل  را  ر  یسرد  نختیصورتم  شوکه  گاهش  . 

 .  کردمیم

  ضمیهم بهم زنگ زد و قشنگ مستف  ش یساعت پ   کی  نیهم_

با تو و    ی بوده که من از زندگ   دواریهنوز هم ام  نکهیکرد. مثل ا

بشم   مونیپامون انداخته بود خسته و پش  یکه جلو  ییهاسنگ 

خودمو بهش برسونم! اما خب... عکس بهار رو که    ی راه  کیو از  

! آخه  خورهیمبه هم    شیت ذهنمعامال  یهمه  ده،ی د  یتو گالر

با اون همه قسط و قرض    میما دوباره بتون  کرده یرو هم نم  فکرش

  ی گرفتن گالر. پسمیریرو هم پس بگ  یکارخونه، گالر  یو بده 

 شهر!  نیتو ا شترمونیدوندن ب شهیبا ر شهیم  یهم مساو
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هم فرو رفتند،    یاز قبل تو  شتریب  شیداد و ابروها   یرا تکان  سرش

را   عصب  یروفکش  و  گذاشت  تو  یهم  را  صورتش    یدستش 

 :دیکش

از دهنش در اومد بهم گفت. مشکل    ی و هر چ  یزنگ زد گالر_

  یی دها یمشکل من تهد  داد،ینبود که به خودم م  یی هامن فحش

 بود که...  

 : دیپر درد کش یآه

سع _ دارم  وجودم  تمام  با  زندگ  کنم یم   ی من...  از    م، یاز  تو،  از 

 ... ینم. اما تو دارت کمامانم و بچمون محافظ

اش گونه  یدندان گرفتم. دست سردم را بالفاصله رو  ریرا ز  لبم

 گذاشتم: 

 از طرف بابات باشه... ارسالن...    امیپ   کردمیارسالن... من فکر نم_

 خون شده بودند.   یکاسه  ش یهارا تکان داد. چشم سرش

  گریبود که د  یفرو کردم. چند وقت  شیموها  انیرا آرام م  دستم

 :کردیرا به خاطر بهار بلند نم ش یموها
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 نموند. رانیدوستت داره، خب پس چرا ا نقدریاگه بابات ا_

آنقدر تلخ و نگاهش آنقدر مظلوم بود که وجود من از    پوزخندش

 غم بزرگ...   کی هیشد. شب زیروحش لبر یدردها

بابا اگه ما رو دوست داشت ما_ بابا  ذاشتیمان و تنها نمبابا...   .

ما ا  اگه  از  قبل  پول  نکهی رو دوست داشت  با  رو  بخواد  ما  هاش 

 .کردیخودش نگه داره، با دلش حفظمون م شیپ 

و ما    است ی! اون که اون سر دنشه؟یم   چتیپا پ   نقدریپس چرا ا_

 به کارش داره؟!   یکار  ی... ک نجایا

 هم پوزخند زد:  باز

 ! ترسهیم_

 ! ترسه؟یما م از ما؟ از _

 نشست:  شیا هلب  یکمرنگ رو یلبخند

 من لوش بدم.   ترسهی!... مترسهیم ی از صالح ینه!... مثل چ_

 مبل جابه جا کردم:  یخودم را رو جانیه  با

 بابات کجاست؟! خودش بهت گفت؟!   یدون یتو م_
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به من   رنیاسه، هر جا م  یپ  یمثل دستگاه ج  ونینچ... هما_

 آتو داشته باشم از بابا.   کی خوادی! مدهیخبر م

 وا رفتم.   مبل یتو

 جونت!  یآتو که شده بال نیپوف... حاال هم_

 را تکان داد.   سرش

 زد:  یادلگرم کننده لبخند

 جون نباش!  یتو نگران بال_

 را تکان دادم: سرم

 . ترسمیمن از اقدس بزرگ م  یول_

را دور شانهدیخند به س  م یها. دستش  را  و من   اش نه یانداخت 

 چسباند.  

 !  ؟یبام گذاشتاقدس بزرگ؟! اسم رو با _

 بابا...  گفتمیآرزوم بود که بهش م _

 تر گفتم: شد، آرام  دهیکش  میبه سمت بابا  نگاهم
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چ_ بابام  از  که  حداقل  دمی نفهم  یزیمن  داشتم  دوست   .

 پدرشوهرم...  

 را قطع کرد:  حرفم

  شم ی... هم بابات م کنمیجا برات پر م  کیهمشونو    یمن جا_

 ات... داشتهکس و کار ن  یهم پدرشوهرت، هم همه

 شد.  اشیدلم گرم دلدار دم،یخند

 گذاشتم:  اشنه یس یرا رو م یهادست

 ! م؟ یبا بابات چه کار کن_

 گذاشت.   میموها یرا آرام رو اشچانه

 . کنم یبراش م یفکر کی_

 بود گفتم: لبم نقش بسته  یکه رو یلبخند با

 به جونش؟!  م یرو بنداز یصالح_

 : دیخند

ه_ از  اندا  چیبابام  به  آخرش هم  دیترسینم  یصالح  یزهکس   !

 مرد چه کاره است.  نیا دمینفهم
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  یقیدادم و نفس و عم  هیتک  اشنه یراحت سرم را به س  الیخ  با

 :دمیکش

م... من  از من مراقبت کرد، از منو بچه  طیشرا  نیتو بدتر  یصالح_

 !  ونشمیآرامش رو مد نیا

فرو رفت. نگاهش کردم. سرش را خم    م یموها  یکه تو  دستش

 گفت:  یام گذاشت و جدگونه ید و دستش را روکر

 ! هست؟!  ستی تو بهتر از من ن یکه برا یصالح_

 : دمیخند

 حسود! _

انداختن   م یهالب  یرا محکم رو  ش یها. لبدیخند گذاشت و با 

ز رو   میزانوها  ریدستش  از  را  با    یمن  را  بلند کرد. دستم  مبل 

 خفه دور گردنش انداختم: یاخنده

 بشه!   داریب د ی... بهار نباشیه_

تر من را که محکم  یگذاشتم و او در حال   اشنه یس  یرا رو  سرم

 نشاند.  قیعم یابوسه  م یموها  یرو چسباندیبه خودش م
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**** 

هم آرام او    م یآوردم. مامان مر  رونیب  نیماش  یبهار را از تو  ریکر

 : دیتنش کش یرا رو یدیسف ی گذاشت و ملحفه رشیکر یرا تو

 بنداز تا سردش نشه! یزیچ کیرو تنش  بچه که خوابه، حتما_

  ی که به گالر  یی هازدم و چشم کنان نگاهم را به راه پله  لبخند

  ن یا  یرا تو  میکه پا  یروز  نی از اول  یکشاندم. خاطرات  دیرسیم

توجهم را جلب کرده بود؛ از    "ی در کرم"گذاشته و عکس    یگالر

 مثل برق و باد گذشت. م یهاچشم  یجلو

ترمز زد،    م یپاها  یکوچه جلو  ن یهم  یدتر توبلند و مو بلن   شیر

کوچه دست به قلم شد و تمام تالشش را کرد تا    نیاو باز از هم

  ی کیبه    دن،یامان را به اتمام برساند. به رسرها شده  مهیداستان ن

 شدن... 

 !؟یریچرا نم ؟ یهست یمادر... معطل چ_

  ینیریش  یهاجعبه  می ها نگاه گرفتم. مامان مراز راه پله  ریتاخ  با

 دستش گذاشته و منتظر من بود: یرا رو
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برم به ارسالن بگم   نی. بذارنی رو برداشت ها نیا شما امامان، چر_

 . ادیب

  ی آن شلوار مشک  یشد. تو  دایاش پ زاده بود که سر و کله  حالل

 یخانه  یشده بود که تو  یروز  هیشب  یو کت اسپرت خاکستر

د مهمان  دهیخاله  روز  همایبودمش.،همان  و  ...  برازنده  قدر  ن 

 ...  کیهمانقدر ش

باز شد. هر دو با    شیابروها  نیدور که نگاهش به ما افتاد گره ب   از

 . م یهم لبخند زد

 هم درست کرده!  نی... مامان سکنجب ریرو از مامان بگ  هاینیریش_

را گرفت هم    ریکر  یهم دسته  شد، یکه خم م   ی در حال  ارسالن

 را! ینیریش یهاجعبه 

  ستاده یا؛  نصب بود  شیرو  یعکس در کرم  یه روزک  یوارید   مقابل

که با ارسالن روبه   یشروع من بود، همان روز  ینقطه  نجایبودم. ا

را شروع کرده بودم.    امیسیهم دگرد دیشا   ای   یرو شده و دگرگون

ا چشم  نیتمام  مقابل  صحنه  به  صحته  نما  میها مدت،    ش ی به 

رو من  بود.  د   یدرآمده  هالهیسف  واریان  جز  به  رنگ    ید،  زرد 
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م   ای دن  کیالمپ   را  خاطراتدمیدیخاطره    ی خاطرات  اه،یس  ی. 

بازتاب    ی خاطرات  د،یسف   نیرنگ  ک ی  هی... شبیرنگ  فیط   ک یاز 

 کمان!

 !؟یزل زد وارید نیا یبه چ_

 بود.  ستادهیام ارا برگرداندم، ارسالن شانه به شانه سرم

 !هیخال یدر کرم یجا_

 : دیدندان کش ریرا ز شی باال لب

 عکاسش... مثل _

 مامان کجاست؟!  _

حرف بزنه    ونیتا با فراغ بال با هما  محوطه   یرفت باال، رفت تو_

 داشت از بغض...  نجایکنه! ا هیو گر

 سرش را تکان داد. او هم بغض داشت.  

به تنم چسباندم.    شتریخواب بود را ب  م ی هادست  ی را که رو  بهار

من  .  کردیم  درک  یمادر از فرزند را به خوب  ییمن حس تلخ جدا

سال پسرش را   یس  میماه داشتم و مامان مر  کی  کیبهار را نزد
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بزرگ کرده بود. نبودن و دور بودن    یبه دندان گرفته و با بدبخت

 تنت درد دارد.   یاز پاره

 ! گفت؟یم یچ ونیهما_

اشاره   دیکش  یقیعم  نفس و  شست  انگشت  روو  را    ی اش 

 ت: که گف یوقت دیلرزیم  شیصدا د،یکش  شیهاچشم

 !  نیکن یمنم خال  ی ... فقط گفت جایچیه_

زل    یخال  واریبه د  مانیدر سکوت، هردو  قه،یچند دق  یبرا  حاال

 . میزده بود

 

 

. خم شد و دستش را دیزودتر از من از گذشته دست کش  ارسالن

 دست من گذاشت، نگاهش که کردم گفت:  ریز

 اتاقم، کارت دارم. میبر  دی بهار رو بده من... با_

آ  بهار رورا  بوسه   یرام  او  رو  یادستش گذاشتم.   ی گونه   ینرم 

 .  دیبهار گذاشت و با دو دستش دخترم را سفت به آغوش کش
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دست باز کرد و اجازه داد من قبل از او وارد    ک یاتاق را با    در

المپ را فشردم. اتاق    دیو کل  دم یکش  وارید  یشوم. دستم را رو

 د.  درآم  یو مهتاب یبه رنگ آفتاب  در لحظه ک،یتار

  ک یارسالن با    یو عکاس  یخطاط  یهاو قاب  یو صندل   زیاز م 

 دیسف  یاماند که با پارچه ییتابلو یرو میهانگاه گذشتم و چشم

 پوشانده شده بود. 

 پر از سوال نگاهش کردم. یی هاچشم با

بغلش گرفته بود به سمت تابلو    یهمانطور که بهار را محکم تو  او

. با افتادن پارچه دیکش  نییابلو پات  یحرف پارچه را از رو  یرفت. ب

نما  نیزم  یرو عکس  ان یو  اول  یشدن  که    یبار  نیکه  بود 

را   م یپا   ر یز  نیشد که انگار زم  یوجودم پر از حس  دمش، یدیم

ام نشسته   ی زن  ی جا  کراستی. انگار معلق شده و  کردم یحس نم

 شده...  رهیکس به صورت نوزاد خود خع  یکه تو

 

و نازک اتاق زده بود. زن هم در    ریحر  یپرده  ریعکس، باد ز  یتو

صورت سرخ و    فیلط  یایدن  ی تخت نشسته، تو  یکه رو  یحال
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تو  دیسف بود!  شده  غرق  و    یمشک  یهاچشم   ینوزادش  باز 

 ...  فشیکوچک و ظر یهادست

هم با تمام احساسش، تمام هنرش را در آن طرف پنجره،   یمرد 

سر و دخترکش و از هم  ختهیر  نشیلنز دورب  یها تودورتر از آن 

 بود.   یگالر  یهاصدر عکس گاهشان یگرفته که حاال جا یعکس

  ده ی جز عشق د یزیعکس چ ن یا یایعکس، در تمام زوا  نیدر ا 

 .  شدینم

همان    ناباورانه از  زد.  لبخند  چرخاندم.  طرفش  به  را  سرم 

  یکه گرچه کمرنگ بود؛ اما عمقش به اندازه  یامردانه  یلبخندها

 قلب بزرگش بود. 

  م یها بلند و دم و بازدم  مانیهانفس  ی. صداستادیآمد. مقابلم ا  جلو

 کوتاه بود.  

 ...  ی در کرم یاون تابلو یباشه جا  نیا ،یاگه اجازه بد_

 کوتاه آرام گفت: ی از تامل بعد

کرم_ در  که  داشت  ی همونقدر  دوست  هم    نیا  ،یرو  رو  عکس 

 !؟یدوست دار



 

 
 

953 

DONYAIE MAMNOE 

اشک  م یهادست کردم.  قالب  گردنش  دور  تو  یی هارا    یکه 

م  م یهاچشم زدم.    خورد،یموج  پلک  بود.  کرده  تار  را  صورتش 

 غل خوردند. م یهاگونه یها رواشک 

عکس داد    ن ی. ادم یبود که تا به حال د  ی عکس  نیرترینظ  ی ب  نیا_

ا  زنهیم اونقدر گرمه و    نیکه عکاسش چقدر عاشقمونه!  عکس 

 حس داره که... که... 

آجمله  نگذاشت کنم. دست  کامل  را  شانهام  دور  را    م ی هازادش 

نزد خودش  به  را  من  و  و    کیانداخت  کرد  خم  را  سرش  کرد. 

که   یز آن، در حالزد.  بعد ا  می هالب   یرو   قیگرم و عم  یابوسه 

س  کیبا   به  هم  را  من  گرفته،  آغوش  در  را  بهار    اش نهیدست 

دوباره    یچسباند. سرم درست رو را خم    سرشقلبش نشست. 

 چسباند و گفت:  امیشانیرا به پ  اشیشان یکرد، پ 

 ! ی... چه برگشتنیبه من برگشت-

 ...انیپا

 بخشی مهدیه

 


